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ت�صّمم طلبة مبدر�صة خا�صة

املفل�صة لل�صركات  �صجل  “العدل”: 

مدين���ة عي�سى - وزارة الرتبية والتعليم: 
تلق���ت وزارة الرتبي���ة والتعلي���م ع���ددا م���ن 
ال�سكاوى من اأولياء اأمور طلبة اإحدى املدار�س 
اخلا�س���ة ب�ساأن احتمال ح���دوث ت�سمم غذائي 
لأبنائهم اأثن���اء وجوده���م باملدر�سة.  وقالت 
مدي���ر اإدارة التعلي���م اخلا�س بال���وزارة اأحالم 
العامر: تعاونت الإدارة ون�سقت مع املخت�سني 
ب���وزارة ال�سحة لت�سكيل فري���ق عمل م�سرتك 

ملتابع���ة احل���الت بامل�ست�سفي���ات، 
ومت اإغالق الكافترييا موؤقتا.

اأ�سدر وزير العدل ال�سيخ خالد بن علي اآل 
خليفة قرارا يتم مبوجبه اإن�ساء �سجل ق�سائي 
لل�رشكات املفل�س���ة، �سم���ن املتطلبات التي 
متهد لتق���دمي احلماية القانونية للموؤ�س�سات 

املتعرثة اأو املفل�س���ة واإعادة هيكلة 
اأعمالها باأقل اخل�سائر املمكنة.

فر�ض عقوبات قا�صية جدا على اإيران
قانون اأمريكي يخنق “حزب اهلل” الإرهابي... ترامب:

نيويورك - وكالت: قال الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب، 
اأم����س، اأمام جمل�س الأمن الدويل اإن  الوليات املتحدة �ستفر�س 
عقوب���ات جدي���دة اأكرث �سدة م���ن اأي وق���ت م�سى عل���ى اإيران، 

لحتواء جممل ال�سلوك ال�سيئ لها. 
وه���دد الرئي�س الأمريكي اأي جهة ل متتثل لعقوبات اإيران، 

قائال “�ستواجه عواقب وخيمة”. 
وافتت���ح الرئي����س الأمريكي اجتم���اع جمل�س الأم���ن الدويل 
بانتق���اد رو�سيا واإي���ران لدعمهما رئي�س النظ���ام ال�سوري ب�سار 
الأ�س���د يف احلرب يف �سوري���ا. و�سّوت جمل�س الن���واب الأمريكي 
عل���ى م�رشوع قان���ون، يفر�س عقوب���ات اأق�سى عل���ى ميلي�سيات 
ح���زب اهلل اللبناين، يف خطوة ت�سته���دف اإحكام الطوق حول عنق 

امليلي�سيات، التي تعد الذراع الإيراين يف لبنان. 
ويف وق���ت �سابق، عق���د على هام�س اأعم���ال اجلمعية العامة 
لالأم���م املتح���دة اجتم���اع دويل ب�ساأن اإي���ران، �سارك في���ه وزراء 

خارجية وم�سوؤولون من الولي���ات املتحدة وال�سعودية 
والإمارات واليمن وعدد من الدول.

املوؤبد و10 �صنوات ل�صقيقني 
ان�صما لـ “�صرايا الأ�صرت”

ك�س����ف رئي�س نيابة اجلرائ����م الإرهابي����ة املحامي الع����ام امل�ست�سار اأحمد 
احلمادي اأن املحكمة الكربى اجلنائية الرابعة اأ�سدرت حكما اأم�س على متهمني 
�سقيق����ني يف وقائ����ع الن�سمام اإلى جماعة اإرهابية )�رشاي����ا الأ�سرت( وال�رشوع يف 

قت����ل اأحد رجال ال�رشطة، وعاقبت املته����م الأول )هارب( بال�سجن 10 
13�سن�ات، والثاين بال�سجن امل�ؤبد، مع اإ�سقاط جن�سية املتهمني.
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• الرئي�س الأمريكي يف اجتماع جمل�س الأمن اأم�س )اأ ف ب(	

حلبة البحرين الدولية 
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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�سخة: ال�سعودية: ريالن - الكويت: 200 فل�س - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�سة - م�رش : جنيهان - الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - اململكة املتحدة : جنيه ا�سرتليني - الوليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 يورو

علي الفردان

عبا�س اإبراهيم

 ”RTK“ “ال�صياحة” ت�صت�صيف 
لأبرز 40 وكالة �صفر اأملانية

لل�سياح���ة  البحري���ن  هيئ���ة   - املنام���ة 
واملعار����س: نظمت هيئة البحري���ن لل�سياحة 
واملعار�س رحلة خم�س�سة لكبار وكالء ال�سفر 
Raiffeisem Tours – K -  نن موؤ�س�س���ة
operation )RTK( الأملاني���ة لل�سفريات، 
ومتتد ه���ذه الرحلة يف الفرتة ما بني 26 و30 
�سبتم���رب 2018، اإذ �سرتح���ب اململك���ة ب� 66 
�سخ�ًس���ا بتاريخ 26 من ال�سه���ر احلايل، منهم 

40 �سخ�سي���ة م���ن ممثلي اأه���م واأبرز 
7وكالت ال�سفر الأملانية.

ماآمت املالكية ت�صتنكر الأجندات 
التاآمرية املت�صلة باخلارج

اجلنبية - املحافظة ال�سمالية: اأ�سدرت جميع مواكب وماآمت وموؤ�س�سات 
واأه���ايل قري���ة املالكية بيان ا�ستن���كار و�سجب للتج���اوزات التي وقعت يف 
مو�س���م العا�سوراء، م�س���ددة على اأن هذه الأفعال امل�سين���ة قوبل بالرف�س 
وال�ستن���كار والإدان���ة م���ن جمي���ع اأطياف جمتمعن���ا املو�س���وف بالتعددية 
واملع���روف بالت�سامح والتعاي�س والنفتاح عل���ى كل الديانات والثقافات، 

وهي اأفعال ل ت�سدر اإل من فئة مغر�سة لها اأجندات تاآمرية خبيثة 
مت�سلة باخلارج.

جاللة امللك �سدق على تعديل “معا�سات التقاعد”

تاأمني للموظفني املوؤقتني يف احلكومة
املنام���ة - بن���ا: �س���ادق عاه���ل الب���الد 
�ساح���ب اجلاللة املل���ك حمد ب���ن عي�سى اآل 
خليف���ة، واأ�س���در قان���ون رق���م )43( ل�سنة 
2018 بتعدي���ل بع�س اأح���كام القانون رقم 
)13( ل�سن���ة 1975 ب�س���اأن تنظيم معا�سات 
ومكاف���اآت التقاعد ملوظف���ي احلكومة بعد 
اإق���راره م���ن جمل�س���ي ال�س���ورى والن���واب. 
وت�رشي اأحكام القانون على جميع املوظفني 
يف  درج���ات  عل���ى  املعين���ني  البحريني���ني 
امليزانية العامة للدولة اأو ميزانية البلديات 

و�سائ���ر الهيئات املحلية مبن فيهم 
•4املوظفون املوؤقتون. جاللة امللك	
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�صمو ال�صيخ عي�صى 
بن علي يتوج املنامة 

بطال ل�صوبر ال�صلة
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, مجمع السيف - المحرق الطابق ٢مجمع انماء - الرفاع الطابق ١ سيتي سنتر البحرين الطابق ٢ ,

BAHRAIN.SHARAFDG.COMالرقم المجاني : ٨٠٠٠٨٠٠٧ SHARAF DGSHARAF DG SHARAF DG ONLINE

Price DROP Deals

 االسعار

عروض
 انخفاض

Lorem ipsumالعروض متوفرة من ٢٧ سبتمبر حتى ٢٤ اكتوبر ٢٠١٨

M
O

IC
/P

C
/8

47
8/

20
18

Up to 6 months Easy Payment Plan!*
خطة سداد بنكية ميسرة لمدة 6 شهر

MEGA BOLLYWOOD CONCERTOCTOBER

26
INDIAN SCHOOL

GROUND

@ 7.30PM

مجانا
تذكرة بالتينم 

على مشتريات بسعر
 ٢٠٠ دينار وأكثر من شرف دي جي

ساري لغاية ١٩ اكتوبر ٢٠١٨

GET A
CARRY CHARGE WAIVED OFF

at SHARAF DG Buy Any TV upto     

Claim can be done at the Airport till 31st December 2018 

inch50 
& Get Carry Charge Waived OFF  From JET AIRWAYS

O�er Valid Till 17th October 2018

BD 359.990

• 5.8 inches OLED Screen, Scratch-resistant glass
• Face ID, wireless charging,  iOS 11.0.2
• Apple A11 Bionic Chipset, 3 GB RAM
• Dual 12 MP, 7 MP Camera
• Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, 

APPLE IPHONE X 
SMARTPHONE 64GB

BD 399.990
YOU PAY BD 379.990O
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ONLINE
BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

• 5.8 inches OLED Screen, Scratch-resistant glass
• Face ID, wireless charging,  iOS 11.0.2
• Apple A11 Bionic Chipset, 3 GB RAM
• Dual 12 MP, 7 MP Camera
• Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, 

APPLE IPHONE X 
SMARTPHONE 256GB

BD 469.990
YOU PAY BD 419.990

CRAZY DEAL

O�er Valid Till 7th October 2018 O�er Valid Till 7th October 2018

CRAZY DEAL

BD 330.000
YOU PAY BD 235.000

GALAXY S8 PLUS
4G LTE DUAL SIM
SMARTPHONE 64GB
• 6.2” Super AMOLED, Android OS
• Octa-core (4x2.3 GHz & 4x1.7 GHz), 4GB RAM
• 12MP Rear Camera, 8MP Front Camera
• Iris & Fingerprint  scanner, 3500mAh Battery

ONLINE
BUY
Now Available

CRAZY DEAL
ONLINE
BUY
Now Available

BD 290.000
YOU PAY BD 195.000

GALAXY S8 SMG950F
4G LTE DUAL SIM
SMARTPHONE 64GB
• 5.8” Super AMOLED, Android OS
• Octa-core (4x2.3 GHz & 4x1.7 GHz), 4GB RAM
• 12MP Rear Camera, 8MP Front Camera
• Iris & Fingerprint  scanner, 3000mAh Battery

COMBO DEAL
ONLINE
BUY
Now Available

FREE

BD 194.990
YOU PAY BD 184.990

NOVA 3 PARLX1M
4G LTE DUAL SIM
SMARTPHONE 128GB

ACTION STAR 
WATCH

WORTH 10 BD

• 6.3” IPS LCD capacitive, Android 8.0 
• Octa Core Processor, 4GB RAM
• 16MP+24MP Rear & 16MP+2MP Front
• Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band
• Infrared face recognition

O�er Valid Till 7th October 2018

BD 129.000
YOU PAY BD 109.000

GALAXY A6 SMA600F
4G LTE DUAL SIM
SMARTPHONE 64GB
• 5.6” Super AMOLED, Dual SIM
• Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53, 4 GB RAM
• 16 MP rear, 16 MP Front
• Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Fingerprint

PRICE BUSTER 
ONLINE
BUY
Now Available

BEST DEAL

FREE • 5” Display, Android™ 8.0 
• Quad-core 1.3GHz, 1GB RAM
• 8MP Rear & 2MP Front Cam
• 2280mAh Battery

BD 39.990
YOU PAY BD 34.990

Y3 2018 CAGL22
4G LTE DUAL SIM
SMARTPHONE 8GB

MEMORY CARD
WORTH 5BD

ONLINE
BUY
Now Available

FREE

BD 72.990
YOU PAY BD 67.990

Y7 PRIME 2018
4G LTE DUAL SIM
SMARTPHONE 32GB

MEMORY CARD
WORTH 5BD

• 5.99'' HD Display, Android™ 8.0
• Octa-Core (4x1.4 GHz+4x1.1 GHz)
• 3GB RAM
• 13MP + 2MP Rear & 8MP Front Cam
• 3000mAh Battery

ONLINE
BUY
Now Available

BD 549.990
YOU PAY BD 499.990

15CE001 OMEN 
GAMING LAPTOP

GTX1050Ti
4GB

• Intel Core i7 7700HQ , 16 GB RAM
• 1 TB  Hard Disk + 256GB SSD 
• 15.6"  FHD Screen
• Bluetooth/WIFI/Webcam/DVD
• Windows 10 OS 

CRAZY DEAL

BD 434.990
YOU PAY BD 329.990

• Intel Core i5 1.8GHz Processor
• 8 GB RAM, 128GB  Hard Disk
• 13.3”  Screen
• Bluetooth/WIFI/Webcam

MQD32
MACBOOK AIR

ENGLISH/ARABIC

ONLINE
BUY
Now Available

MONTHS
36

BD 440.990
YOU PAY BD 399.990

5570INS1121
PREMIUM LAPTOP
• Intel Core i7 8550U 8th Gen
• 16 GB RAM
• 2 TB Hard Disk + 256 GB SSD
• 4 GB Dedicated Graphics
• 15.6" FHD Screen, Windows 10 OS
• Bluetooth/WIFI/Webcam/DVD

COMBO DEAL

8
GEN
PROCESSOR

TH

CANON PRINTER
WORTH BHD 16

FREE

ONLINE
BUY
Now Available

KLH00014
SURFACE PRO NEW

BD 449.990
YOU PAY BD 369.990

• Intel Core i5 7300U 2.6 Ghz
• 8 GB RAM, 128 GB SSD
• Intel® HD Graphics 620
• 12.3" Display ( 2736 x 1824 Pixels )
• 5 MP Front & 8 MP Rear Camera
• Wifi/Bluetooth, Windows 10Pro 

COMBO DEAL
E X C L U S I V E

TYPE COVER
WORTH BHD 65/-

FREE

ONLINE
BUY
Now Available

Y530 LEGION
GAMING LAPTOP
• Intel Core i7 8750H Processor
• 16 GB RAM, 1 TB  HDD + 128 GB SSD 
• 15.6" FHD Screen
• Bluetooth/WIFI/Webcam
• Windows 10 OS

GTX1050
4GB EXCLUSIVE @

BAHRAIN CITY CENTRE

BD 499.990

COMBO DEAL
E X C L U S I V E

CANON PRINTER
WORTH BHD 16

FREE

BD 464.990
YOU PAY BD 399.990

• Intel Core i7 2.8GHz Processor
• 16 GB RAM,1TB HDD + 128GB SSD
• 4 GB Dedicated Graphics
• 15.6" FHD Screen
• Bluetooth/WIFI/Webcam
• Windows 10 OS 

N580
GAMING LAPTOP

ONLINE
BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

UA55NU7300KXZN
4K UHD SMART LED TV

55’’
4K UHD SMART

LED TV

55’’
4K UHD SMART

LED TV

• 55” 4K UHD Smart LED TV
• Real 4K UHD Resolution, Pur Color , UHD Dimming (software)
• New Edge Skinny Bezel, Wifi, Browser & Apps

32" HD SMART
LED TV

WORTH BD 89.990

FREE
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32’’
SMART LED TV

32’’
SMART LED TV

ONLINE
BUY
Now Available

CRAZY DEAL

BD 1749.990
YOU PAY BD 1549.990

82”
UHD

4K SMART
LED TV

• 82” 4K UHD Smart LED TV
• Dynamic Crystal Color Display
• Wide Viewing Angle, UHD Dimming
• Real 4K UHD Resolution
• One Remote Control

UA82NU8000K
PREMIUM  4K UHD
SMART LED TV

O�er Valid Till 17th October 2018

ONLINE
BUY
Now Available

BEST DEAL

75’’
 4K HDR ANDROID

LED TV

75’’
 4K HDR ANDROID

LED TV

KDL75X9000E
4K HDR ANDROID
• 75” 4K HDR Android LED TV
• 4K HDR, X1 4K HDR Processor
• Motionflow XR800
• HDMI X4, USB X3

BD 999.990

ONLINE
BUY
Now Available

CRAZY DEAL

• 65” UHD Smart LED TV
• Slim, Netflix, YouTube, sport mode
• HDR Ready, USB x 2.0, HDMI x 2.0
• Metallic casing, 3 Years Warranty

BD 349.990
YOU PAY BD 289.990

LED65P6100US
4K ULTA HD SMART65”

UHD
4K SMART

LED TV

ONLINE
BUY
Now Available

BD 279.990
YOU PAY BD 249.990

49SK7900PVB
4K SUPER UHD SMART
• 49'' Nano Cell IPS 4K LCD panel
• Nano Cell IPS LCD 4K Panel
• Local dimming
• 4K Active HDR with Dolby Vision
• Ultra Stadium Surround Sound
• Sports Viewing Angle

49’’
SUHD SMART

LED TV

49’’
SUHD SMART

LED TV

ONLINE
BUY
Now Available

CK6012 I
ICE MAKER

BD 54.990
YOU PAY BD 29.990

• 9 Ice Cubes Within
   9 Minutes
• Indication Alarm
• Water Deficiency Alarm
• 1.7 Litres Water Reservoir

DELIVERY &
INSTALLATION

FREE

BD 244.990
YOU PAY BD 179.990

XWDE751480XSUK
WASHER DRYER
• Washer Capacity 7Kg
• Dryer Capacity 5Kg
• 1400 RPM, Inverter Motor
• Silver Color

W-7Kg
D-5kg

CRAZY DEAL

CRAZY DEAL

ONLINE
BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

DELIVERY &
INSTALLATION

FREE

BD 239.990
YOU PAY BD 189.990

LMA77113CBCU0
TOO LOAD WASHER
• 17 Kg Capacity
• Fully Automatic Top Load washer
• White Color
• Made in Mexico

17Kg

DELIVERY &
INSTALLATION

FREE

BD 199.990
YOU PAY BD 179.990

ZFS300NFS
UP-RIGHT FREEZER
• 300Ltrs. Capacity, 7 Drawers
• Single Door, No Frost
• Refrigerant: R600a
• White/Silver Color

ltrs
300

PRICE BUSTER 

ONLINE
BUY
Now Available

BD 359.990
YOU PAY BD 319.990

 90x60
  cm UN9612RIFSCG

COOKER
• 90cm x 60cm, 5 Gas Burners
• Multifunction Gas oven with fan
• Full Safety, S.Steel

Super General
Water Dispenser

FREE

SGL1971

COMBO DEAL
E X C L U S I V E

ONLINE
BUY
Now Available

• 2200Watts
• 21 L Capacity
• 5 Mtr. Cable, Blower Function
• Extra Cleaning Brush & Nozzle

ZVC2880
DRUM VACUUM

BD 29.990
YOU PAY BD 16.990

CRAZY DEAL
ONLINE
BUY
Now Available

BD 18.000
YOU PAY BD 12.500

AR 3046
COFFE MACHINE
• 750Watts, 1.25L (10-12 cups)
• Auto Shut Off, Water level Indicator
• Anti-drip System
• Washable Filter

ONLINE
BUY
Now Available

BD 155.000
YOU PAY BD 128.000

HBFGL3PME001
PEMANENT
HAIR REMOVAL
PULSES EPILATOR
• IPL Hair Removal for Body & Face
• 355,000 pulses

ONLINE
BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

PES 2019
PRO EVOLUTION
SOCCER GAME

NEW LAUNCH

BD 29.000

EOS 200D DSLR 
WITH EFS 18-55 DC III KIT

BD 245.990
YOU PAY BD 199.990

FREE
CAMERA BAG +

16 GB MEMORY CARD

COMBO DEAL

• 24.2 MP, WIFI, NFC & Bluetooth
• 3.0” Vari angle touch screen
• FRAME RATE: 5.0 FPS, 9 AF POINTS
•  SHUTTER SPEED: 30-1/4000 sec
• IMAGE PROCESSOR: DIGIC 7, Full HD

ONLINE
BUY
Now Available

CRAZY DEAL
ONLINE
BUY
Now Available

BD 24.990
YOU PAY BD 19.990

WDBYNN0010BBL
MY PASSPORT
HARD DRIVE 1TB
• High-Capacity in a Sleek Design 
• USB 3.0 and USB 2.0
• Improve PC performance

1TB

ONLINE
BUY
Now Available

• Output: 5V/1A & 2.1A
• Battery Capacity: 3.7V/20000mAh
• Dimension: 160×82×22mm
• Charging Time: 12 hours

EKPB20003TW
POWER BANK 20000MAH

BD 17.990
YOU PAY BD 13.990

20000
mAh

٣٧٩.٩٩٠ ٤١٩.٩٩٠

١٠٩.٠٠٠١٨٤.٩٩٠

٢٣٥.٠٠٠ ١٩٥.٠٠٠

٦٧.٩٩٠ ٣٤.٩٩٠

٣٩٩.٩٩٠٣٩٩.٩٩٠
٤٩٩.٩٩٠

٤٩٩.٩٩٠

٣٢٩.٩٩٠ ٣٦٩.٩٩٠

٣٥٩.٩٩٠٢٤٩.٩٩٠٢٨٩.٩٩٠
٩٩٩.٩٩٠

١٨٩.٩٩٠١٧٩.٩٩٠
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خالد بن حمد ي�سيد بنماء العالقات مع رو�سيا

البحرين تبحث التعاون مع الهند باملجال الف�سائي

مودًعا ال�سفري غاراييف مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله

التعاون يف بناء القدرات والتدريب على الأقمار ال�سناعية

الرف���اع- املكت���ب الإعالمي ل�سم���و ال�سيخ خالد 
ب���ن حمد ب���ن عي�سى اآل خليف���ة: اأ�س���اد النائب الأول 
لرئي����س املجل����س الأعلى لل�سب���اب والريا�سة رئي�س 
الحتاد البحريني لألعاب القوى �سمو ال�سيخ خالد بن 
حم���د اآل خليفة بالعالقات التي تربط مملكة البحرين 
وجمهورية رو�سي���ا الحتادية، موؤك���دا �سموه اأن هذه 
العالق���ات يف تن���اٍم مط���رد عل���ى خمتل���ف الأ�سعدة، 
وت�سهم يف تعزي���ز وتكوين ال����راكات واأطر التعاون 

مبا يحقق مزيدا من التطور والنماء يف البلدين.
ج���اء ذلك لدى ا�ستقب���ال �سمو ال�سي���خ خالد بن 
حم���د اآل خليفة مبكت���ب �سموه بق�ر ال���وادي �سباح 
اأم�س، �سفري جمهورية رو�سي���ا الحتادية لدى مملكة 
البحرين  فاغيف غاراييف مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله 

�سفريا لبالده يف اململكة.
واأك���د �سمو ال�سيخ خال���د بن حم���د اآل خليفة اأن 
العالق���ات البحرينية الرو�سية �سه���دت تطورا كبريا، 
بع���د الزي���ارة امليمون���ة التي ق���ام بها عاه���ل البالد 
�ساح���ب اجلاللة امللك حمد ب���ن عي�سى اآل خليفة اإلى 
رو�سيا يف فرباير 2016، والت���ي فتحت اآفاق جديدة 

و�ساهمت يف دفع عالقات التعاون بني البلدين.
واأ�س���اد �سم���وه باجله���ود الت���ي بذله���ا ال�سفري 
الرو�س���ي، والت���ي ع���ززت م���ن العالق���ات الثنائي���ة 
ب���ني مملك���ة البحرين وجمهوري���ة رو�سي���ا الحتادية 
ال�سديق���ة، وال���ذي كان ل���ه الأث���ر الوا�س���ح يف دفع 
العالق���ات نح���و اأط���ر اأرحب م���ن التع���اون امل�سرتك 

ل�سيما على م�ستوى القطاع الريا�سي.

م���ن جانبه، اأع���رب ال�سفري فاغي���ف غاراييف عن 
�سكره وتقديره ل�سمو ال�سيخ خالد بن حمد اآل خليفة، 
مثمنا دور �سموه يف دعم العالقات البحرينية الرو�سية، 
مق���درا ل�سموه حفاوة الرتحيب والدعم الكبري، موؤكدا 
ثقته يف اأن العالق���ات بني البحرين ورو�سيا �ست�سهد 
مزيدا من التعاون املثمر الذي يخدم تطلعات قيادة 

البلدين وال�سعبني ال�سديقني.

املنام���ة- بن���ا: �سارك���ت الهيئ���ة الوطنية 
لعل���وم الف�س���اء يف معر����س وموؤمت���ر بانغل���ور 
للف�ساء بجمهورية الهن���د تلبية للدعوة املوجه 
اليه���ا من املنظم���ة الهندي���ة لأبح���اث الف�ساء 
6 و8 �سبتم���رب اجل���اري،  )ISRO( يف الف���رتة 
حيث �سارك يف املعر�س واملوؤمتر عدد كبري من 
وكالت الف�ساء الدولية وال�ركات املتخ�س�سة 
يف تنفي���ذ امل�ساري���ع الف�سائي���ة، وموؤ�س�س���ات 

البح���ث والتطوير من خمتل���ف الدول الرائدة يف 
ميدان الف�ساء وتطبيقاته.

وعل���ى هام�س هذه امل�ساركة عقدت الهيئة 
ممثل���ة برئي�سه���ا التنفي���ذي حمم���د الع�سريي 
اجتماع���ا مو�سع���ا م���ع رئي�س املنظم���ة الهندية 
لأبح���اث الف�ساء، لبحث عدد من املوا�سيع ذات 
الهتم���ام امل�س���رتك م���ن بينها �سب���ل التعاون 
بني اجلانب���ني يف جمال بناء القدرات والتدريب 

عل���ى بناء الأقمار ال�سناعي���ة، وعمليات الختبار 
والإطالق، وبن���اء وت�سغيل املحط���ات الأر�سية، 
وتقنيات ال�ست�سعار عن بعد، وحتليل البيانات 
وال�س���ور الف�سائي���ة، بالإ�ساف���ة للتعرف على 
الهن���د،  جمهوري���ة  يف  الف�سائي���ة  ال�سناع���ات 
واأح���دث التقنيات يف جمال ا�ستغ���الل الف�ساء، 
وقد ح����ر اللقاء عدد من كب���ار امل�سوؤولني من 

اجلانبني.

• �سمو ال�سيخ خالد بن حمد م�ستقبال ال�سفري الرو�سي	

تعديل اأحكام يف “معا�سات التقاعد” ملوظفي احلكومة

اجعلوا اآلء القالف مثالكم الأعلى يف الدرا�سة

�سادر عن جاللة امللك

�سموه يحقق اأمنيتها مبنحها بعثة لدرا�سة الطب... نا�ر بن حمد للطلبة:

املنامة - بنا: �سادق عاهل البالد �ساحب 
اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�س���ى اآل خليفة، 
واأ�سدر قانون رقم )43( ل�سنة 2018 بتعديل 
بع����س اأحكام القانون رقم )13( ل�سنة 1975 
ب�س���اأن تنظي���م معا�س���ات ومكاف���اآت التقاعد 
ملوظف���ي احلكومة بع���د اإقراره م���ن جمل�سي 

ال�سورى والنواب.
 وج���اء يف امل���ادة الأول���ى م���ن القان���ون: 
ُي�ستبدل بن�سي املادتني )1( البند )ج( و)2( 
م���ن القانون رق���م )13( ل�سن���ة 1975 ب�ساأن 
تنظيم معا�سات ومكاف���اآت التقاعد ملوظفي 

احلكومة، الن�سان الآتيان:
- م���ادة )1( البن���د )ج(: املوظ���ف: ه���و 
البحريني اجلن�سية الذي تربطه بالدولة عالقة 
لئحية اأو عقدية وبل���غ الثامنة ع�رة من العمر 

ومل يتج���اوز ال�ست���ني، ويعمل ل���دى احلكومة، 
وي�سمل هذا اللفظ املوظف الدائم واملوظف 
املوؤقت الذي يعمل مبوجب عقد ملدة حمددة 
ب���دوام كامل ط���وال اأي���ام العم���ل ويتقا�سى 
الرات���ب واملزاي���ا املق���ررة للوظيف���ة الت���ي 

ي�سغلها اأو راتبا مقطوعا.
- م���ادة )2(: ت����ري اأحكام ه���ذا القانون 
عل���ى جميع املوظف���ني البحرينيني املعينني 
عل���ى درج���ات يف امليزانية العام���ة للدولة اأو 
ميزاني���ة البلدي���ات و�سائر الهيئ���ات املحلية 
مبن فيهم املوظفون املوؤقتون، ويطبق هذا 
القانون على الوزراء فيما يتعلق با�ستحقاقهم 

املعا�س، ول ت�ري اأحكام هذا القانون على:
-1 اأف���راد ق���وة دف���اع البحري���ن والأمن 

العام.

العام���ة  املوؤ�س�س���ات  يف  العامل���ني   2-
والهيئات العامة عدا التي ي�سدر با�ستثنائها 
وباإخ�ساع العاملني فيها لأحكام هذا القانون 

قرار من رئي�س جمل�س الوزراء.
ون�س���ت امل���ادة الثانية على: م���ع مراعاة 
اأح���كام امل���ادة )11( من القان���ون رقم )13( 
ل�سنة 1975 ب�ساأن تنظيم معا�سات ومكافاآت 
التقاع���د ملوظف���ي احلكوم���ة حتت�س���ب قيمة 
ال�س���رتاكات للموظف املوؤقت مبا ل يقل عن 
قيمة ال�س���رتاكات التي ت�ستقط���ع عن راتب 

املوظف الذي ي�سغل وظيفة دائمة مماثلة.
وجاء يف املادة الثالثة: على رئي�س جمل�س 
ال���وزراء والوزراء – كل فيم���ا يخ�سه – تنفيذ 
اأح���كام ه���ذا القان���ون، وُيعم���ل به م���ن اليوم 

التايل لتاريخ ن�ره يف اجلريدة الر�سمية.

املنامة - بنا: اأ�ساد ممثل جاللة امللك لالأعمال 
اخلريي���ة و�سئ���ون ال�سب���اب رئي����س جمل����س اأمن���اء 
املوؤ�س�س���ة اخلريي���ة امللكية �سمو ال�سي���خ نا�ر بن 
حم���د اآل خليفة بالدع���م الكبري والرعاي���ة املتميزة 
التي يحظى به���ا الأيتام يف مملكة البحرين من قبل 
عاه���ل البالد الرئي����س الفخ���ري للموؤ�س�سة اخلريية 
امللكية �ساح���ب اجلاللة امللك حمد ب���ن عي�سى اآل 
خليف���ة ال���ذي يعت���رب الداع���م الأول للعمل اخلريي 

والإن�ساين يف اململكة.
وثمن �سم���وه توجيهات جاللت���ه بتقدمي كافة 
اأن���واع الدعم والرعاي���ة والكفالة ال�سامل���ة لالأيتام، 
وحر����س جاللت���ه عل���ى تعاظ���م اجله���ود وتكاملها 
للوق���وف معهم يف بداي���ة حياته���م وم�ساندتهم يف 

�سبيل توفري احلياة الكرمية لهم ولأ�رهم.
جاء ذل���ك، مبنا�سب���ة ا�ستقبال �سم���وه للطالبة 
اآلء الق���الف احلا�سلة عل���ى تقدير المتي���از بن�سبة 
100 % يف �سهادة الثانوية العامة امل�سار العلمي، 
بح�س���ور النائ���ب الأول لرئي����س املجل����س الأعل���ى 
لل�سباب والريا�سة رئي�س الحتاد البحريني لألعاب 

القوى �سمو ال�سيخ خالد بن حمد اآل خليفة.
كم���ا هن���اأ �سم���وه الطالب���ة عل���ى ه���ذا التفوق 
املتميز، الذي جاء بف�سل م���ن اهلل �سبحانه وتعالى 
ومن ث���م بف�سل حر�سها وجده���ا واجتهادها طوال 

�سنوات درا�ستها، داعًيا جميع الطلبة بالقتداء بها 
يف الإ����رار واجل���د والجتهاد يف الدرا�س���ة لتحقيق 
طموحاته���ا واأمله���ا، معرًب���ا عن اعت���زازه و�سعادته 
الكب���رية مبا حققته ابنة من اأبناء املوؤ�س�سة اخلريية 
امللكية التي حظيت بالدعم والرعاية من قبل جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه.
واأك���د �سموه للطالبة اآلء اأهمي���ة موا�سلة اجلد 
والجته���اد يف درا�سته���ا اجلامعي���ة حت���ى ت�ستطيع 
اأن حتق���ق اأحالمها وتخ���دم وطنها بنف����س الكفاءة 
والتمي���ز، م�سيًدا �سموه بدور وال���دة الطالبة اآلء يف 
تهيئة الأجواء ودعمها وم�ساندتها لنيل هذا التفوق 

والنجاح.
م���ن جانب���ه، ب���نينّ الأم���ني الع���ام للموؤ�س�س���ة 
اخلريي���ة امللكية م�سطف���ى ال�سي���د اأن الطالبة اآلء 
اإحدى الطالبات املكفولت م���ن املوؤ�س�سة اخلريية 
امللكي���ة منذ اأن كانت يف �س���ن اخلام�سة من عمرها، 
وقد حظي���ت بالرعاي���ة ال�ساملة ك�ساأن جمي���ع اأبناء 
املوؤ�س�س���ة، واأن ه���ذا التف���وق املتميز ج���اء نتيجة 
الدع���م الذي حظيت به م���ن قبل جاللة امللك و�سمو 
ال�سي���خ نا����ر بن حم���د اآل خليف���ة وبج���د واجتهاد 
وعزمية م���ن الطالبة وم�ساندة مبا����رة من والدتها 
التي كان لها الدور الكبري يف هذا التفوق والنجاح.

وب���نينّ اأن���ه بتوجي���ه ودع���م م���ن �سم���و ال�سيخ 
نا����ر بن حم���د اآل خليفة فقد مت من���ح الطالبة اآلء 
بعث���ة درا�سي���ة يف جامع���ة اخلليج العرب���ي لدرا�سة 
الط���ب وحتقيق اأمنيتها التي كان���ت حتلم بها منذ 

طفولتها.
من جانبها، تقدمت الطالبة اآلء القالف بخال�س 
ال�سكر والتقدير اإلى جاللة امللك واإلى �سمو ال�سيخ 
نا����ر على ما حتظ���ى ب���ه �سخ�سيًّا وجمي���ع الأيتام 
والأرام���ل يف مملك���ة البحرين م���ن رعاي���ة واهتمام 
كبريين، موؤكدة اأن���ه مل يعد هناك من ي�سعر باليتم 
اأو الفق���د اأو احلاج���ة يف ظ���ل هذه الرعاي���ة الكرمية 
من قبل جاللة املل���ك وما تقدمه املوؤ�س�سة اخلريية 
امللكي���ة بقي���ادة �سم���و ال�سي���خ نا�ر بن حم���د اآل 
خليف���ة م���ن رعاي���ة وكفال���ة �ساملة جعل���ت اجلميع 
ي�سع���ر بالفخر والعتزاز وال���ولء لقيادتنا الر�سيدة 
ومملكتنا الغالية، الذين ندين لهم جميًعا بالف�سل 

والولء.
كما اأعربت الطالبة اآلء ع���ن ت�رفها واعتزازها 
با�ستقب���ال �سمو ال�سيخ نا�ر بن حمد اآل خليفة لها 
ولوالدتها واهتمام���ه ال�سخ�سي مبو�سوع درا�ستها 
وه���و اأمر غري م�ستغرب على �سم���وه الذي هو قدوة 
وفخر لل�سب���اب يف مملكتنا الغالية ملا عرف عنه من 
دعم واهتمام كبري بال�سباب وتذليل كافة ال�سعاب.

• �سمو ال�سيخ نا�ر بن حمد اآل خليفة م�ستقبالً الطالبة اآلء القالف	

املنام���ة- بنا: بع���ث عاهل البالد 
�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 
اآل خليف���ة، برقية تهنئ���ة اإلى رئي�س 
جمهوري���ة تركمان�ست���ان قربان قويل 
ب���ريدي حمم���دوف، وذل���ك مبنا�سب���ة 
ذكرى ا�ستقالل ب���الده، اأعرب جاللته 
فيها عن اأطيب تهاني���ه ومتنياته ته 

بهذه املنا�سبة الوطنية.

املنام����ة - بن����ا: تلقى عاه����ل البالد 
�ساح����ب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 
خليفة، برقي����ة �سكر جوابية م����ن رئي�سة 
جمهوري����ة �سنغافورة حليمة يعقوب، رًدا 
على برقي����ة جاللته املهنئ����ة لها بذكرى 
اليوم الوطن����ي لبالدها، اأعربت فيها عن 
خال�س �سكرها وتقديره����ا جلاللة امللك 
عل����ى م�ساعره الطيب����ة، متمني����ًة جلاللته 
وململك����ة  وال�سع����ادة  ال�سح����ة  موف����ور 

البحرين املزيد من التقدم والزدهار.
كما تلقى �ساح����ب ويل العهد نائب 
القائ����د الأعل����ى النائ����ب الأول لرئي�����س 
جمل�����س ال����وزراء �ساحب ال�سم����و امللكي 
الأمري �سلمان بن حم����د اآل خليفة، برقية 
رئي�س����ة جمهوري����ة  م����ن  �سك����ر جوابي����ة 
�سنغاف����ورة حليم����ة يعق����وب، رًدا عل����ى 
برقية �سموه املهنئة له����ا بذكرى اليوم 
الوطني لبالدها، اأعربت فيها عن خال�س 
�سكرها وتقديرها ل�سمو ويل العهد على 
م�ساع����ره الطيبة، متمني����ًة ل�سموه موفور 
ال�سحة وال�سعادة وململكة البحرين دوام 

التقدم والزدهار.
وتلق����ى �ساحب ال�سم����و امللكي ويل 
العهد نائ����ب القائد الأعلى النائب الأول 
لرئي�����س جمل�س ال����وزراء، برقي����ة مماثلة 
م����ن رئي�����س وزراء جمهوري����ة �سنغافورة 
يل ه�سني لونغ، اأع����رب فيها عن خال�س 
�سكره وتقدي����ره ل�ساحب ال�سمو امللكي 
ويل العهد عل����ى م�ساعر �سم����وه النبيلة، 

متمنًيا ل�سموه موفور ال�سحة وال�سعادة.

جاللة امللك يهنئ 
تركمان�ستان بذكرى 

ال�ستقالل

جاللة امللك و�سمو ويل 
العهد يتلقيان �سكر 

رئي�سة �سنغافورة
• جاللة امللك	
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اإلى املوظفني وت�شجيعهم على االبتكار تو�شيل “فكرة” 

بدء الت�شجيل يف جائزة البحرين الكربى للقراآن

البحرين متتلك ك�ادر وطنية م�ؤهلة... وزير الإ�سكان:

برعاية ملكية �سامية...

املنام���ة - وزارة الإ�س���كان: عق���د وزي���ر 
الإ�س���كان با�سم احلم���ر اجتماع عم���ل م��ّسًعا 
بح�س����ر وكيل ال����زارة ال�سيخ عب���د اهلل بن 
اأحم���د اآل خليفة وكب���ار امل�سئ�لني بال�زارة، 
وذل���ك ملناق�س���ة تطبي���ق م�سابق���ة البتكار 
احلك�مي “فكرة” وت�سجي���ع م�ظفي ال�زارة 
مبختل���ف الإدارات والأق�س���ام للم�سارك���ة يف 

امل�سابقة.
وخ���ال الجتم���اع اأ�س���اد وزي���ر الإ�سكان 
باإعان ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب 
الأول لرئي����س جمل�س ال����زراء �ساحب ال�سم� 
امللك���ي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة، عن 
مبادرة البتكار احلك�مي املخ�س�سة مل�ظفي 
القط���اع احلك�م���ي، م�ؤكًدا اأنه���ا �ست�سهم يف 
تعزي���ز دور البتكار كمحرك رئي�سي للتط�ير 
احلك�م���ي وكراف���د اأ�سا�سي للتنمي���ة والنم� 

القت�س���ادي، ف�س���ًا ع���ن تعزيزه���ا ملكانة 
و�سمعة حك�مة مملكة البحرين كمركز ابتكار، 
لتحفي���ز �سم���ات البتكار والإب���داع وت�ظيف 
باآف���اق  الطاق���ات  لإط���اق  اجل�ان���ب  ه���ذه 

رحب���ة، مبا يتما�سى مع مب���ادئ روؤية البحرين 
القت�سادي���ة 2030 التي ترك���ز على مبادئ 

ال�ستدامة والتناف�سية والعدالة. 
واأ�س���اف احلم���ر اأن اأه���م م���ا ميي���ز هذه 

املب���ادرة اأنه���ا ت�سته���دف م�ظف���ي القطاع 
العام، لإب���راز م�ظفني مبتكري���ن ومبدعني، 
ي�ساهم�ن يف التط�ي���ر وي�سارك�ن يف الإبداع 
ازده���ار  عل���ى  اإيجاًب���ا  لينعك����س  احلك�م���ي 
اململك���ة، م�ؤك���ًدا اأن مملك���ة البحرين متتلك 
ك����ادر وطني���ة م�ؤهل���ة وكف���اءات خمل�س���ة 
�ستق����د م�ستقب���ل اململك���ة يف ه���ذا القطاع 
نح� مزي���د من التق���دم والزده���ار باإطاقها 

وتنفيذها مبادرات واأفكار مبتكرة ن�عية.
ووّج���ه وزي���ر الإ�س���كان م���دراء الإدارات 
ت��سي���ل  ����رورة  اإل���ى  الأق�س���ام  وروؤ�س���اء 
فكرة املب���ادرة اإلى امل�ظف���ني وت�سجيعهم 
عل���ى البت���كار وامل�سارك���ة يف امل�سابقة، ملا 
�سيحقق���ه ذل���ك من نتائ���ج اإيجابي���ة يف مناخ 
م���ن الإبداع والع�س���ف الذهن���ي والتناف�سية 

املهنية.

املنام����ة - وزارة العدل وال�س�ؤون 
الإ�سامي����ة والأوق����اف: حت����ت رعاي����ة 
عاه����ل الب����اد �ساحب اجلال����ة امللك 
حم����د بن عي�س����ى اآل خليف����ة وبتنظيم 
من وزارة الع����دل وال�س�ؤون الإ�سامية 
والأوق����اف واملجل�����س الأعلى لل�س�ؤون 
الإ�سامية، اأعلنت اإدارة �س�ؤون القراآن 
الك����رمي بال�زارة م�ؤخ����ًرا عن فتح باب 
جلائ����زة   24 الن�سخ����ة  يف  الت�سجي����ل 
البحري����ن الك����رى للق����راآن الك����رمي، 
الذي ي�ستمر حت����ى العا�ر من ن�فمر 
ال�����زارة  املقبل.�����رح بذل����ك، وكيل 
لل�س�����ؤون الإ�سامي����ة فري����د املفتاح، 
وق����ال: اإن الرعاي����ة امللكي����ة ال�سامية 
لعاهل الب����اد لهذه اجلائزة على مدى 
23 عاًم����ا دليل اهتمام وحر�س قيادة 
�ساحب اجلالة عاهل الباد على خدمة 
كتاب اهلل تعالى ون�ر تعاليمه وقيمه 
بني خمتلف فئ����ات املجتمع والعناية 

بحفاظ القراآن الكرمي وحملته.
واأ�ساف وكيل ال�س�ؤون الإ�سامية 
“لقد �سهدت اجلائزة تط�ًرا ملح�ًظا، 
من حيث حت�لها ملظل����ة كبرية ت�سم 
حتته����ا �س����ت م�سابق����ات، ت�س����م كل 
م�سابق����ة ع����دًدا م����ن الف����روع للذك�ر 
امل�سابق����ة  اأن  اإل����ى  لفًت����ا  والإن����اث، 
الت����ي اأقيمت خ����ال ال����دورة ال�سابقة 
ال����� 23 �سجل����ت اأعلى ن�سب����ة م�ساركة 

من����ذ انطاقته����ا الأول����ى ع����ام 1996 
مم����ا يدل عل����ى الإقب����ال الكب����ري على 
امل�سارك����ة فيه����ا، حي����ث بل����غ اإجمايل 
ع����دد امل�سارك����ني )2882( مت�سابًقا 
ومت�سابقة، ب�اقع )1361( من الذك�ر 
و)1521( م����ن الإن����اث، م�زعني على 
وه����ي  اجلائ����زة،  م�سابق����ات  خمتل����ف 
م�سابقة حف����ظ القراآن الك����رمي لطلبة 
املراكز واحللقات القراآنية، وم�سابقة 
بيان لطلبة املدار�س، وم�سابقة اأجران 
ل����ذوي الإعاق����ة الذهني����ة الب�سيط����ة، 
وم�سابقة غفران لنزلء اإدارة الإ�ساح 
والتاأهي����ل، وم�سابقة ر�س�����ان لعم�م 
اجلمه�����ر، اإلى جان����ب م�سابقة �سلمان 
الفار�سي التي ا�ستحدثتها اجلائزة يف 

ن�سختها ال����� 23 للناطقني بغري اللغة 
العربية”.

واأ�سار املفتاح اإلى اأن الت�سفيات 
الأولي����ة والنهائي����ة للجائ����زة �سُتعقد 
خ����ال �سهر فراير م����ن العام 2019، 
عل����ى اأن يقام احلفل اخلتامي يف �سهر 

رم�سان املبارك.
يذك����ر اأن جائ����زة البحرين الكرى 
1996، مبكرم����ة  الع����ام  انطلق����ت يف 
اأمريي����ة �سامية من املغف�����ر له � باإذن 
اهلل تعال����ى � ال�سيخ عي�سى بن �سلمان 
اآل خليف����ة )رحم����ه اهلل(، حي����ث كانت 
عناي����ة �سم�ه بالق����راآن الكرمي كبرية، 
وكان اهتمام����ه بغر�����س مبادئه ومثله 
يف نف������س الن�سء وال�سب����اب وا�سحاً، 
بالرعاي����ة  اجلائ����زة  حتظ����ى  والي�����م 
امللكية ال�سامية من لدن عاهل الباد 
�ساح����ب اجلالة امللك حمد بن عي�سى 
الع����دل  وزارة  وتنظمه����ا  خليف����ة،  اآل 
وال�س�ؤون الإ�سامية والأوقاف �سن�ًيا، 
واملجل�س الأعل����ى لل�س�ؤون الإ�سامية، 
وحتظ����ى ب�راك����ة جمتمعية م����ع وزارة 
الرتبي����ة والتعلي����م، ووزارة الداخلية، 

ووزارة العمل والتنمية الجتماعية.
ودعت ال�زارة جميع �رائح وفئات 
امل�سابق����ة  يف  للم�سارك����ة  املجتم����ع 
والإقب����ال على كتاب اهلل تعالى حفظاً 

وتاوًة وجت�يداً وتف�سرياً. 

• جانب من الجتماع	

العم���ل  وزارة  اأنه���ت  بن���ا:  املنام���ة- 
والتنمي���ة الجتماعي���ة ا�ستعداداته���ا لإيداع 
مبال���غ التع�ي�س���ات ع���ن رف���ع الدع���م عن 
 3 كل  احلك�م���ة  ت�رف���ه  ال���ذي  اللح����م 
�سه����ر يف احل�سابات امل�رفي���ة للم�اطنني 
امل�ستفيدين، وذلك مقدًما عن اأ�سهر اأكت�بر 
ون�فم���ر ودي�سم���ر 2018. و�سيت���م اإيداع 
املبالغ يف ح�سابات امل�اطنني امل�رفية مع 
بداي���ة �سهر اأكت�ب���ر 2018، علًما اأن اإجمايل 
عدد الأ�ر امل�ستفيدة من مبلغ التع�ي�س يف 
هذه الدفع���ة يبلغ )159( األفاً و)385( اأ�رة 
بحريني���ة، مببل���غ اإجمايل ق���دره )6( مايني 
و)781( األف���اً و)450( ديناًرا. وت�رف هذه 
التع�ي�سات �سمن اآليات ت�جيه دعم اللح�م 
ل�سالح امل�اطنني، وذلك ا�ستناًدا اإلى قرار 
جمل�س ال����زراء يف ماي� 2015، ب�ساأن تنفيذ 

اآلية جديدة لدعم اللح�م للم�اطنني.

اإيداع التع�ي�سات عن رفع 
دعم اللح�م مطلع اأكت�بر

“اجلنوبية” مقبلة على العديد من امل�شاريع اخلدمية البارزة
ت�جيهات جالة امللك �رف واأمانة ونحر�س على تنفيذها... �سم� ال�سيخ خليفة بن علي:

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقب���ل حماف���ظ املحافظ���ة 
اجلن�بي���ة �سم� ال�سيخ خليفة ب���ن علي بن خليفة اآل 
خليف���ة عدًدا من الوجه���اء والأعيان وكب���ار ال�ضباط 
وامل�س�ؤول���ني وامل�اطن���ني باملحافظ���ة، وذل���ك يف 

جمل�س �سم�ه الأ�سب�عي مبقر املحافظة اجلن�بية.
ويف م�ستهل اللقاء، اأكد �سم� حمافظ املحافظة 
اجلن�بية ت�رّف املحافظ���ة اجلن�بية بالقيام بتنفيذ 
ت�جيهات عاهل الباد �ساحب اجلالة امللك حمد بن 
عي�س���ى اآل خليفة بالت�ا�سل م���ع امل�اطنني والبقاء 
على مقربة منهم. م�ؤك���ًدا �سم�ه اأن ت�جيهات جالة 
امللك ����رف واأمانة حي���ث تعمل املحافظ���ة بحر�س 
واجته���اد لأداء مهمتها باأكمل وج���ه خدمًة للمحافظة 

اجلن�بية واأهلها الكرام.
كم���ا اأكد �سم�ه اأن اجله����د الكبرية التي تق�م 
بها حك�متن���ا بقيادة رئي�س ال����زراء �ساحب ال�سم� 
امللك���ي ال�ال���د الأمري خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة، 
وبدع���م وم�ؤازرة من ويل العه���د نائب القائد الأعلى 
النائب الأول لرئي�س جمل����س ال�زراء �ساحب ال�سم� 
امللك���ي الأم���ري �سلمان بن حم���د اآل خليف���ة ل�سالح 
ال�ط���ن وامل�اطن���ني �ساهم���ت بالنم���� والزده���ار 
يف جمي���ع القطاع���ات، م�ؤك���ًدا �سم����ه اأن املحافظة 
اجلن�بية مقبلة على العدي���د من امل�ساريع التنم�ية 

اخلدمية البارزة.
واأ�س���ار �سم����ه اإل���ى اأن املحافظة تعم���ل دوًما 
على ت�فري اخلدمات الازم���ة للم�اطنني التي تاأتي 
كاأول���ى اأول�يات �سم�ه، م�ؤك���ًدا �سم�ه اأن املحافظة 
اجلن�بي���ة م�ستم���رة يف عق���د �سل�سل���ة م���ن اللقاءات 
والزي���ارات امليدانية جلميع مدن وق���رى املحافظة 
من اأج���ل تلبية احتياجات اأه���ايل املحافظة اجلن�بية 

وتنفي���ذ رغباته���م وتطلعاته���م مبا ي�اك���ب م�سرية 
التنمية والتقدم والنم� يف املحافظة اجلن�بية.

وعل���ى �سعيد الأم���ن، اأكد �سم���� ال�سيخ خليفة 
ب���ن عل���ي ب���ن خليف���ة اأن رج���ال الأم���ن ه���م الأعني 
ال�ساه���رة على �سام���ة امل�اطن���ني، واأن واملحافظة 
اجلن�بي���ة بتعاونه���ا مع اجله���ات الأمني���ة املختلفة 
حتر����س دوًما على مبا�رة ال��س���ع الأمني. كما اأثنى 
�سم����ه على ال���دور البارز ملديرية �رط���ة املحافظة 
اجلن�بي���ة يف �راكتها الدائمة مع املحافظة اجلن�بية 
من خ���ال التن�سيق الأمني املت�ا�س���ل. من جانبهم، 
عر احل�س�ر عن �سكره���م وتقديرهم ل�سم� حمافظ 
املحافظة اجلن�بية على ا�ستقبال �سم�ه لهم، وعلى 
حر�س املحافظة اجلن�بية بقيادة �سم�ه باللتقاء مع 

امل�اطنني خال جمل�س �سم�ه الأ�سب�عي.

• �ضمو حمافظ املحافظة اجلنوبية م�ضتقبالً عدًدا من الوجهاء والأعيان وكبار ال�ضباط وامل�ضوؤولني واملواطنني باملحافظة	

فعلى الراغبين  في الدخول في هذه المناقصة ممن تتوافر فيهم الكفاءة الالزمة، شراء وثائق المناقصة عن طريق خدمة المناقصة اإللكترونية 	 

بموقع مجلس المناقصات والمزايدات http://www.tenderboard.gov.bh للتسجيل في  الخدمة يرجى االتصال على 17566617 973+.

 يجب أن يرفق مع العطاء مبلغ الضمان االبتدائي المشار إليه أعاله أو 1% من قيمة العطاء أيهما أقل )وفي جميع األحوال يجب أن ال تقل 	 

قيمة الضمان االبتدائي عن 100 دينار بحريني(، وذلك في صورة شيك مصدق أو خطاب ضمان مصدق أو نقدًا أو بوليصة تأمين من إحدى 

المؤسسات المالية المحلية، على أن يكون هذا الضمان ساري المفعول طول مدة سريان العطاء المنصوص عليها في وثائق المناقصة.

يعنون المظروف باسم شركة طيران الخليج ويوضع المظروف في صندوق العطاءات الخاص بالمناقصة في مكتب مجلس المناقصات 	 

والمزايدات )الطابق السابع( ببرج المؤيد ضاحية السيف قبل الساعة الواحدة والنصف ظهرًا من اليوم المذكور لقفل صندوق العطاءات.

تخضع جميع المناقصات ألحكام المرسوم بقانون رقم )36( لسنة 2002م، بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات 	 

الحكومية والئحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم  )37(  لسنة 2002 م.

كما يجب مراعاة الشروط التالية:	 

أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري على أن تكون مشتملة على نشاط موضوع المناقصة.. 1

أن تدون األسعار اإلجمالية وأسعار الوحدات )بحسب األحوال( على االستمارة رقم )م م 02(.. 2

أن ترفق شهادة صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل.. 3

يجب ختم جميع المستندات )األصلية أو المصورة( المقدمة ضمن العطاءات بختم الشركة أو المؤسسة أو الجهة مقدمة العطاء.. 4

يعتبر هذا اإلعالن مكمال لوثائق المناقصة.	 

 جميع المناقصات العامة التابعة لشركة طيران الخليج يتم اإلعالن عنها على الموقع اإللكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات	 

 http://www.tenderboard.gov.bh

 لالستفسار عن وثائق المناقصة يمكنكم االتصال بإدارة المشتريات واإلمدادات على هاتف: 17338456 973+ / 17338790 973+ / 	 

17338545 973+ أو فاكس: 17327999 973+

مالحظة هامة: سيتم فتح العطاءات صباحًا في اليوم التالي من تاريخ انتهاء استالم العطاءات في مكتب المناقصات الواقع في  

مكتب مجلس المناقصات والمزايدات )الطابق السابع( ببرج المؤيد ضاحية السيف وبإمكان مقدمي العطاءات حضور عملية الفتح. 

إعــالن مناقصــة 

قيمة الضمان رقم المناقصةموضوع  المناقصة
االبتدائي

قيمة وثائق 
المناقصة

الموعد النهائي لتقديم العطاءات

الوقتالتاريخاليوم

توفير عبوات مياه معدنية )1.5 لتر و 330 مل( 1
2018/10/2813:30األحد 100 د.ب 1000 د.بBTB-1887-08-18)للمزودين المتواجدين في البحرين فقط (

مالحظة: باإلمكان شراء وثائق المناقصة إلكترونيًا من خالل نظام المناقصة اإللكتروني اعتبارًا من 25 سبتمبر 2018.

ل
س
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•  فريد املفتاح	
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توفري 6.8 مليون دينار مب�شرتيات تقنية املعلومات

“الوزارية القانونية” تبحث عددا من االقرتاحات برغبة

اإ�شادة باهتمام اللورد ريت�شاردز باحلراك الثقايف البحريني

جلنة جائزة خليفة بن �شلمان للتنمية توقع تفاهما مع “كيل�ش للأطفال”

املانع ي�شتعر�ش يف نيويورك جتربة البحرين عن ال�شحة النف�شية

يف �إطار زيارة وفد جائزة نوبل للبحرين

و�سع خطط وقائية فاعلة للحفاظ على �سحة �ل�سكان

�ملنام���ة - بنا: يف �إط���ار �لزي���ارة �لناجحة لوفد 
جائ���زة نوبل لل�س���ام ململك���ة �لبحري���ن ولقاء�تهم 
برئي�س �لوزر�ء �ساح���ب �ل�سمو �مللكي �لأمري خليفة 
ب���ن �سلم���ان �آل خليف���ة، وقعت جلنة جائ���زة �ساحب 
�ل�سم���و �مللكي �لأم���ري خليفة بن �سلم���ان �آل خليفة 
للتنمي���ة �مل�ستد�م���ة وبح�سور وزير �س���وؤون جمل�س 
�ل���وزر�ء حمم���د �ملطوع مذك���رة تفاهم م���ع موؤ�س�سة 
كايا�س �ساتيارث���ي لاأطفال، يف �جتم���اع عمل عقد 
�أم����س يف نيويورك بالولي���ات �ملتحدة �لأمريكية، �إذ 
تهدف �لتفاقية �إلى تعزيز �لتعاون بني �جلانبني يف 
جمالت تبادل ون�رش �ملعرفة فيما يخدم تنفيذ �أهد�ف 
�لتنمي���ة �مل�ستد�م���ة و�لنهو����س بجودة حي���اة �لب�رش 
و�لدفاع ع���ن �ل�سالح �لعام للب�رشية ل�سيما �لأطفال.
ووقع �لتفاقية رئي�س جلن���ة �جلائزة �ساحب �ل�سمو 
�مللك���ي �لأمري خليفة بن �سلم���ان �آل خليفة للتنمية 
�مل�ستد�م���ة �ل�سي���خ ح�س���ام ب���ن عي�س���ى �آل خليفة، 
و�ملدي���رة �لتنفيذي���ة ملوؤ�س�س���ة كيا����س لاأطفال 
�جن���ايل كو�سار.ورح���ب �ل�سيخ ح�سام ب���ن عي�سى �آل 
خليفة، بتوقيع مذكرة �لتفاهم مع موؤ�س�سة كايا�س 
�ساتيارثي لاأطف���ال، و�أكد �أهمية مذكرة �لتفاهم يف 
�لرتق���اء باأو�ساع �لطفولة ودفع جه���ود �لبحرين يف 
هذ� �ملجال، من خال تبادل �خلرب�ت ودعم وت�سجيع 
�سيا�س���ات �لتنمية �ملوجه���ة نحو �لطف���ل، بال�سكل 

�لذي يكفل لهم �حلماية و�لرعاية.
و�أك���د �أن “جائزة �ساحب �ل�سم���و �مللكي �لأمري 
خليفة ب���ن �سلم���ان �آل خليفة للتنمي���ة �مل�ستد�مة” 
ت�سعى لتنفيذ �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة و�لنهو�س 
�جلن����س  ع���ن  �لنظ���ر  بغ����س  �لب����رش  حي���اة  بج���ودة 
و�لعم���ر و�لع���رق و�لعقي���دة، و�أن �لرتق���اء بجو�نب 
�لرعاي���ة �ملختلف���ة لاأطف���ال ميثل ركًن���ا �أ�سا�سا يف 
��سرت�تيجي���ات �لتنمي���ة �لت���ي تنتهجه���ا �حلكوم���ة 
��ستناد� �إلى م���ا يت�سمنه د�ستور �ململكة وقو�نينها 
من ن�سو�س تكفل �حلماية و�لتنمية و�لرعاية للطفل 

يف بيئة �آمنة وم�ستقرة.
و�أ�س���اد بالدور �لعاملي �لر�ئ���د �لذي تنه�س به 
موؤ�س�سة كايا�س �ساتيارثي لاأطفال يف تنمية �لوعي 
باأهمي���ة تبن���ي �سيا�سات ت�سم���ن �لتنمي���ة �ل�ساملة 
ومتك���ني �لأطف���ال على م�ست���وى �لع���امل، معربا عن 
تطلعه �إلى مو��سلة �جلهود وبناء �رش�كة قوية حتقق 

للجانبني �أهد�فهما يف جمال �لتنمية �مل�ستد�مة.
ع���رب رئي����س موؤ�س�س���ة كايا����س  م���ن جانب���ه، 
�ساتيارثي لاأطفال كايا�س �ساتيارثي عن �سعادته 
بتوقي���ع مذك���رة �لتفاه���م م���ع جلنة جائ���زة �ساحب 
�ل�سم���و �مللكي �لأم���ري خليفة بن �سلم���ان �آل خليفة 
للتنمي���ة �مل�ستد�م���ة، م�سي���ًد� مبا متثله م���ن �أهمية 

على �سعي���د دعم �لتعاون؛ من �أج���ل حتقيق �أهد�ف 
�جلانب���ني وتب���ادل �ملعرفة و�أف�س���ل �ملمار�سات يف 

جمالت �خت�سا�س كل منهما.
و�أك���د �أن توقيع مذكرة �لتفاه���م يج�سد �هتمام 
حكومة مملكة �لبحرين برئا�سة رئي�س �لوزر�ء �ساحب 
�ل�سمو �مللك���ي �لأمري خليفة بن �سلم���ان �آل خليفة، 
بدعم �ل�سام و�لهتمام بق�سايا �لتنمية على م�ستوى 
�لعامل، م�سيًد� بال���دور �لذي تقوم به مملكة �لبحرين 
يف جمال �لتنمية �مل�ستد�مة م���ن خال م�ساعيها �إلى 
دفع �جله���ود �لدولية يف هذ� �ملجال، وما ت�سجله من 

م�ستويات متقدمة يف موؤ�رش�ت �لتنمية.
و�أثنى عل���ى دور جائزة �ساح���ب �ل�سمو �مللكي 
�لأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة للتنمية �مل�ستد�مة 
يف دعم �جله���ود �لأممية يف جمال �لتنمية �مل�ستد�مة 
من خ���ال ت�سجي���ع �مل�ساريع �ملتمي���زة �لتي ترتبط 
ب�سكل وثيق بتح�سني �لأحو�ل �ملعي�سية لاإن�سان يف 

كافة بقاع �لعامل.
ون���وه كايا�س مب���ا حققته مملك���ة �لبحرين من 
تق���دم وتط���ور يف جمال توف���ري �لرعاي���ة �لجتماعية 
للعديد من فئات �ملجتم���ع �لبحريني، م�سري� �إلى ما 
مل�سه خ���ال زيارته �لأخ���رية �إلى �ململك���ة من تقدم 
كب���ري يف جم���ال �لهتم���ام بحق���وق �لطف���ل ومتكني 
�لأطف���ال من حقوقهم يف �حلماي���ة و�لتعليم وتوفري 
بيئ���ة م�ستد�م���ة تقدم خمتل���ف �أوجه �لدع���م �لازمة 

للنهو�س بالأطفال و�سون حقوقهم.
وتت�سم���ن �أه���د�ف مذك���رة �لتفاه���م �ملوقع���ة 
ب���ني �جلانبني تكري�س دور �لأمان���ة �لعامة ل� “جائزة 
�ساح���ب �ل�سمو �مللكي �لأمري خليفة ب���ن �سلمان �آل 
خليف���ة للتنمية �مل�ستد�مة” لتنفي���ذ �أهد�ف �لتنمية 

�مل�ستد�مة و�لنهو�س بجودة حياة �لب�رش، بغ�س �لنظر 
ع���ن �جلن�س و�لعمر و�لعرق و�لعقيدة، وكذلك تعزيز 
دور موؤ�س�س���ة كايا�س �ساتيارث���ي لاأطفال كمنظمة 
غري ربحية مكر�سة ملنح �لأولوية لرفاة �لأطفال، مبا 
يف ذل���ك متكني �لأطفال ب�سكل مبا�رش من �لدفاع عن 

حقوقهم.
ووفقا ملذكرة �لتفاهم فقد �تفق �جلانبان على 
�لتع���اون م���ن �أجل حتقيق �أه���د�ف كل منهما؛ مبا يف 
ذلك عل���ى تبادل �ملعرف���ة و�أف�س���ل �ملمار�سات يف 
جم���الت �خت�سا����س كل منهم���ا، وتعزي���ز �رش�كتهما 
يف �لتع���اون يف جم���الت خلق �ملعرف���ة، و�لدفاع عن 
�ل�سال���ح �لع���ام للب�رشي���ة، وتقا�س���م ون����رش �ملعرفة 
لاأطر�ف �لأخرى �ملعنية بالأمر، وغريها من �ملجالت 
�ملماثل���ة �لت���ي مل يت���م �إدر�جه���ا ب�س���كل ر�سمي يف 

�ملذكرة.
وتع���د موؤ�س�س���ة كايا����س �ساتيارث���ي لاأطفال 
منظم���ة غ���ري ربحي���ة مكر�سة ملن���ح �لأولوي���ة لرفاه 
�لأطف���ال، مبا يف ذلك متكني �لأطف���ال ب�سكل مبا�رش 

من �لدفاع عن حقوقهم.
ي�س���ار �إل���ى �أن مملك���ة �لبحرين تعد م���ن �لدول 
�لر�ئ���دة يف جمال �إ�س���د�ر �ملر��سي���م بقو�نني ب�ساأن 
حق���وق �لطفل، حي���ث توفر �ململكة مظل���ة ت�رشيعية 
للطفل ت�سم���ن له حقه يف �لعي�س �لكرمي، كما متثل 
�ل�سرت�تيجية �لوطنية للطف���ل �لتي تتبناها حكومة 
�لبحرين روؤي���ة �ساملة و�إطار عم���ل لتنمية �لطفولة، 
و�لتز�ًما وطنًيا بالأولويات ودعم �حلكومة ملوؤ�س�سات 
�ملجتم���ع �ملدين و�لقط���اع �خلا�س؛ ل�سم���ان تنفيذ 
�مل�ساريع و�خلطط �لتي متكن �لأطفال من �حل�سول 

على حقوقهم كافة.

�ملنامة - بنا: يف �إطار م�ساركة وز�رة �ل�سحة يف 
�جتماعات �جلمعي����ة �لعامة لاأمم �ملتحدة �ملنعقدة 
حالًي����ا يف مقر �لأم����م �ملتحدة مبدين����ة نيويورك يف 
�لولي����ات �ملتحدة، قدم وكي����ل وز�رة �ل�سحة وليد 
�ملان����ع �م�س يف �إح����دى جل�سات �لعم����ل عر�سا حول 
خدمات �ل�سح����ة �لنف�سية يف مملكة �لبحرين، و�لتي 
�أولته����ا �حلكومة �هتماماً كب����ري�ً، كونها �أحد �لأبعاد 
�لأ�سا�سية لل�سحة �لعامة.وبني �أنها متاثل �لتجارب 
�لناجحة ملختلف �ل����دول �ملتقدمة يف جمال �ل�سحة 
�لنف�سي����ة، موؤك����د� �أن �حلكوم����ة برئا�س����ة �ساح����ب 
�ل�سمو �مللكي رئي�����س �لوزر�ء �هتمت ب�سكل خا�س 
بتوف����ري �لرعاي����ة �ل�سحية و�لطبي����ة �ل�ساملة جلميع 
�ملو�طن����ني و�ملقيم����ني ع����رب حزم����ة م����ن �لرب�مج 
�لوقائي����ة و�لعاجي����ة و�لتو�س����ع يف �سبكة �خلدمات 
�ل�سحية عل����ى جميع م�ستوياتها �لتي ت�سم �لرعاية 
�ل�سحية �لأولية و�لرعاية �ل�سحية �لثانوية و�لرعاية 
�ل�رشيري����ة، وذلك وف����ق ��سرت�تيجية تعمل على رفع 
جودة وكفاءة �خلدمات �ل�سحية وفق �أحدث �لأنظمة 

�لعاملية. 
وق����ال �ملان����ع �إن �لنظ����ام �ل�سح����ي يف �ململكة 
ي�ستن����د على برنام����ج عمل �حلكومة �ل����ذي يت�سمن 
عدًد� م����ن �لأولوي����ات يف جمال �لرتق����اء باخلدمات 
�ل�سحي����ة، �إذ مت�سي �حلكومة قدًما يف تطوير قطاع 
�لرعاي����ة �ل�سحي����ة، ومن ب����ني �أهم �خلط����و�ت �إقر�ر 
�خلطة �لوطني����ة لل�سحة لاأع����و�م 2016 - 2025، 
�لت����ي ج����اءت للتاأكيد عل����ى �أن �لبحري����ن تتجه نحو 
�للت����ز�م �لدويل ملنظمة �ل�سح����ة �لعاملية لتحقيق 
�لغاية 8-3 من �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة وحتقيق 

�لتغطية �ل�ساملة للجميع.
و�أ�س����ار �إلى �أن �خلط����ة �لوطنية لل�سحة ململكة 
�لبحرين )2016 - 2025( حددت �سيا�سة متكاملة 
ت�ستم����ل عل����ى 17 مب����ادرة مهمة لتق����دمي خدمات 

متط����ورة يف �ل�سح����ة �لنف�سية لتمك����ني �لنا�س من 
�عتماد حياة �سحية و�حلفاظ عليها عرب خم�سة �أهد�ف 
��سرت�تيجي����ة رئي�سة، مبين����ا �أن �لأهد�ف متثلث يف 
�حلف����اظ على �سحة �ل�سكان من خال تعزيز �ل�سحة 
�لنف�سي����ة و�لوقائية، عرب و�سع خطط وقائية فاعلة 
لل�سحة �لنف�سية، ومن ثم تكامل �خلدمات �لنف�سية 
يف �لنظام �ل�سحي م����ع �ملوؤ�س�سات �حلكومية وغري 
�حلكومية و�خلا�سة �لأخرى عرب تعزيز �ّلية �لتن�سيق 
و�ل�رش�ك����ة مع �جله����ات �ملعنية بال�سح����ة �لنف�سية، 
وكذل����ك ح�س����ول �جلمي����ع عل����ى خدم����ات �ل�سح����ة 
�لنف�سي����ة عرب �سمان توفر خدمات �ل�سحة �لنف�سية 
يف غالبية �ملوؤ�س�سات �ل�سحية، �إلى جانب ��ستد�مة 
�خلدم����ات �ل�سحي����ة �لنف�سية عرب �سم����ان �أن تكون 
خدمات �ل�سحة �لنف�سية م�ستد�مة ومتكاملة.و�أ�سار 
�إلى �أن مملكة �لبحري����ن �أولت �هتماما كبري� بتعزيز 
�ل�سحة �لنف�سية، فم�ست�سفى �لطب �لنف�سي �لتابع 
ل����وز�رة �ل�سحة يق����دم خدماته على م����د�ر �ل�ساعة، 
بجمي����ع �لتخ�س�سات �لفرعية للطب �لنف�سي، وهذ� 
م����ا مييز مملكة �لبحرين يف توفري �خلدمات متعددة 
�لتخ�س�����س، وه����ي �لط����ب �لنف�سي �لع����ام، و�لطب 
�لنف�س����ي لاأطفال و�ملر�هقة، و�لط����ب �لنف�سي يف 

�ملجتم����ع، و�لزي����ار�ت �ملنزلي����ة، و�لط����ب �لنف�سي 
لاإعاقة �لذهنية، و�لطب �لنف�سي �لتاأهيلي، �إ�سافة 
�إلى عيادة للقلق �لنف�س����ي. كذلك �رشعت يف �لعمل 
على تقوية نظام �لرعاية �ل�سحية �لأولية وحت�سني 
خدم����ات �ل�سح����ة �لنف�سية، حي����ث مت �إدر�ج برنامج 
�ل�سح����ة �لنف�سي����ة )�سح����ة نف�سية �أف�س����ل(، حيث 
هدفت �إل����ى �سهولة �لو�سول �إل����ى خدمات �ل�سحة 
�لعقلي����ة يف �ملر�ك����ز �ل�سحي����ة، و�لك�س����ف �ملبك����ر 
و�إد�رة �ل�سطر�ب����ات �لعقلي����ة، وتقلي����ل �لو�سم����ة 
�ملرتبطة بال�سطر�ب����ات �لعقلية من خال �لتوعية 
و�لتعلي����م �مل�ستم����ر، �إل����ى جان����ب حت�س����ني نوعية 
�حلياة من خال �لتدخ����ات �ملبكرة و�لفعالة. وعرب 
عن فخره لتحقيق �لبحري����ن �إجناًز� كبرًي� يف تو�سيع 
نطاق �خلدمات �لنف�سية يف �لرعاية �لأولية من خال 
برناجمني رئي�سني )�ل�سح����ة �ملدر�سية و�لعياد�ت 
�لعام����ة لل�سح����ة �لعقلية يف �ملر�ك����ز �ل�سحية، ومت 
تخ�سي�س فريق متخ�س�س من وز�رة �ل�سحة ووز�رة 
�لتعليم لتقدمي �خلدمة من خال عدة بر�مج تغطي 
جميع حمافظات مملكة �لبحرين، تهدف �إلى �لك�سف 
�ملبك����ر ع����ن �ل�سطر�ب����ات �لنف�سي����ة و�ل�سلوكي����ة 

و�سعوبات �لتعلم.

�ملنام���ة - بن���ا: تر�أ����س نائ���ب رئي����س 
جمل�س �ل���وزر�ء رئي�س �للجن���ة �لعليا لتقنية 
�ل�سي���خ  �سم���و  و�لت�س���الت  �ملعلوم���ات 
حمم���د بن مب���ارك �آل خليف���ة يف مكتبه بق�رش 
�لق�سيبي���ة �أم�س �جتماع �للجنة بح�سور نائب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء �ل�سيخ خالد بن عبد�هلل 

�آل خليفة و�أع�ساء �للجنة.
يف بد�ي���ة �لجتماع، �طلع���ت �للجنة على 
تقري���ر مف�سل حول �جله���ود و�لعو�مل �لتي 
�ساهم���ت يف ح�س���ول مملك���ة �لبحري���ن على 
�لنتائج �ملتميزة �سمن تقرير �لأمم �ملتحدة 
للحكوم���ة �لإلكرتوني���ة 2018، حي���ث �أ�س���اد 
�سم���و �ل�سي���خ حمم���د ب���ن مب���ارك �آل خليفة 
بتع���اون �جله���ات �حلكومية، يف ه���ذ� �ل�ساأن 
منوه���ا مب���ا �أبدت���ه وز�رة �لرتبي���ة و�لتعليم 
وهيئ���ة تنظيم �لت�سالت م���ن حر�س و�رشعة 
��ستجاب���ة لت�سكي���ل جل���ان فرعي���ة م�سرتكة 
ت�سم �ملوؤ�س�س���ات ذ�ت �لعاقة، �ساهمت يف 
حمافظة مملكة �لبحرين على ت�سنيفها �سمن 
�ل���دول ذ�ت �ملوؤ����رش �لعايل ج���د�، وح�سولها 
26 عاملي���ا و�خلام����س  �ل����  �لرتتي���ب  عل���ى 
�آ�سيوي���ا، و�لرتتي���ب �لر�ب���ع عاملي���ا يف موؤ�رش 
�لبني���ة �لتحتي���ة لات�س���الت، موؤك���د� �سموه 
�رشورة متابعة وتنفي���ذ متطلبات وتو�سيات 
تقرير �لأم���م �ملتحدة للحكوم���ة �لإلكرتونية 
لهذ� �لعام؛ للحف���اظ على �ملر�تب �ملتقدمة 
يف موؤ�رش�تها خال �لأع���و�م �ملقبلة. كما جرى 
خال �لجتم���اع ��ستعر��س م�ستجد�ت منتدى 

�لبحري���ن �لدويل للحكومة �لإلكرتونية 2018 
�ل���ذي �سيق���ام برعاي���ة �سم���وه وبتنظيم من 
هيئة �ملعلوم���ات و�حلكوم���ة �لإلكرتونية يف 
7 و8 �أكتوب���ر �ملقبل؛ بهدف تبادل �خلرب�ت 
و�آخ���ر �لتط���ور�ت �لتقنية يف جم���ال �حلو�سبة 
 block ل�سحابية، و�لتح�ول �لرقمي، وتقنية�
chain وحتليل �لبيانات، و�لأمن �ل�سيرب�ين، 
يطرحه���ا قر�ب���ة 20 متحدث���ا دولي���ا ميثلون 
موؤ�س�سات �لقطاع �لع���ام و�خلا�س و�ملجتمع 
�مل���دين. و�طلعت �للجنة عل���ى �إجناز�ت جلنة 
حوكمة تقني���ة �ملعلومات �لتي متكنت خال 
ثاثة �أع���و�م من حتقيق خف����س يف �لنفقات 
مل�سرتي���ات وم�ساريع و�مل�رشوفات �ملتكررة 
لتقنية �ملعلوم���ات باإجمايل و�سل �إلى 13.9 
ملي���ون دينار، حيث بلغ �لوف���ر يف م�سرتيات 
وم�ساريع تقني���ة �ملعلومات مبلغ 6.8 مليون 
دينار، كما بلغ �لوفر يف �مل�رشوفات �ملتكررة 
7.1 ملي���ون دينار، كما �طلع���ت �للجنة على 
�أب���رز �لعو�مل و�ل�سيا�س���ات �مل�ستحدثة �لتي 

�ساهمت يف هذ� �خلف�س.
و�أق���رت �للجن���ة خ���ال �جتماعه���ا موؤ�رش 
وعنا����رش  �لإلكرتوني���ة  للحكوم���ة  �لبحري���ن 
�لإ�سرت�تيجي���ة �لوطنية للحكومة �لإلكرتونية 
�لثالثة �ملقرر تنفيذها خال �لأعو�م -2019

2021، وناق�س���ت م�ستجد�ت م�رشوع )�ملوثق 
�خلا�س( من حي���ث مامح �لتطوير وخمرجات 
�مل�رشوع، �إل���ى جانب �تفاقي���ة حكومة مملكة 

�لبحرين مع �رشكة مايكرو�سوفت.

�ملنام���ة- بنا: عق���دت �للجن���ة �لوز�رية 
لل�س���وؤون �لقانونية �جتماعه���ا برئا�سة نائب 
رئي�س جمل�س �ل���وزر�ء رئي�س �للجنة �لوز�رية 
لل�س���وؤون �لقانوني���ة ج���و�د �لعري����س �م�س، 

مبكتبه بد�ر �حلكومة.
حيث ��ستعر�ست �للجنة بح�سور �لوزر�ء 
و�ملذك���ر�ت  �ملو�سوع���ات  �للجن���ة  �أع�س���اء 
�ملدرجة على جدول �أعمالها، و�لتي ت�سمنت 
ع���دًد� من م�رشوعات �لقو�نني �ملعدة يف �سوء 
�لقرت�ح���ات بقو�نني �ملرفوع���ة من جمل�سي 
�ل�س���ورى و�لنو�ب �إلى �حلكومة، و�لتي �أعدت 
�حلكومة ب�ساأنه���ا �ملذكر�ت �ملقرتحة بر�أيها 

فيه���ا. كما بحثت �للجنة ع���دًد� من م�رشوعات 
�لقو�نني و�لق���ر�ر�ت �لت���ي �أعدتها �حلكومة 
و�تخ���ذت ب�ساأنها تو�سيات متهي���ًد� لرفعها 
�إل���ى جمل����س �ل���وزر�ء. كم���ا نظ���رت �للجن���ة 
بالإ�سافة �إلى م���ا تقدم عدًد� من �لقرت�حات 
برغب���ة �ملرفوع���ة �إل���ى �حلكومة م���ن جمل�س 
�لن���و�ب، وقد �أع���دت �للجن���ة ب�ساأنها م�سودة 
رد �حلكومة عليها وقررت رفعها �إلى جمل�س 
�ل���وزر�ء لتخ���اذ �لق���ر�ر�ت �لازم���ة ب�ساأنها، 
ف�ساً عم���ا قامت به �للجنة من �إبد�ء �لر�أي يف 
بع�س �ملو�سوع���ات �ملحالة �إل���ى �للجنة من 

جمل�س �لوزر�ء، و�لوز�ر�ت �ملختلفة.

للثقاف����ة  �لبحري����ن  هيئ����ة   - �ملنام����ة 
و�لآث����ار: ��ستقبل����ت رئي�س����ة هيئ����ة �لبحرين 
للثقاف����ة و�لآث����ار �ل�سيخ����ة م����ي بن����ت حممد 
�آل خليف����ة مبكتبه����ا �سب����اح �لثاث����اء �للورد 
ريت�س����اردز، حي����ث تط����رق �حلدي����ث لروؤي����ة 
يف  �مل�ستقبلي����ة  و�إ�سرت�تيجيته����ا  �لثقاف����ة 
�لرتقاء بامل�سهد �لثقايف �لبحريني و�لرتويج 

للمكت�سبات �لتاريخية حمليا وعامليا.
بزيارت����ه  م����ي  �ل�سيخ����ة  و�أ�س����ادت 
و�هتمام����ه باحل����ر�ك �لثق����ايف �لبحريني كما 
توّقف����ت عن����د اأهم ن�ش����اط هذا الع����ام، حيث 
حتتف����ل �ملح����ّرق بكونه����ا عا�سم����ة للثقافة 
�لإ�سامي����ة، كم����ا عّرجت عل����ى �لإ�سرت�تيجية 

�لثقافي����ة �مل�ستد�م����ة، و�لت����ي ت�ستم����د من 
�لتاريخ عر�قتها وتر�س����م خططتها وروؤيتها 
�مل�ستقبلي����ة يف نه����ٍج و��س����ح يعم����ل عل����ى 

�حلفاظ على �لإرث �لثقايف.
وتوّقف����ت �ل�سيخ����ة م����ي عل����ى �خلط����ة 
�جلديدة لل�سنة �ملقبلة �لتي تقوم بالحتفال 
باليوبي����ات �خلا�س����ة بال�سن����ة، و�لتي تعلن 
عنه����ا �لثقاف����ة يف �ملوؤمت����ر �ل�سح����ايف ي����وم 

�خلمي�س 27 �جلاري يف �ملكتبة �خلليفية.
من جانبه، عرب �للورد عن �عتز�زه بالدور 
�لذي تلعبه هيئة �لبحرين للثقافة و�لآثار يف 
�لنهو�س بالبنية �لتحتية �لثقافية، و�حلفاظ 

على �لهوية �ملحلية �لأ�سيلة.

• لقطة تذكارية على هام�س �لجتماع	

• وكيل وز�رة �ل�سحة ي�ستعر�س جتربة �لبحرين مبجال �ل�سحة �لنف�سية	

ح�����س��ام ب���ن ع��ي�����س��ى: �مل���ذك���رة ���س��ت�����س��ه��م يف �لرت����ق����اء ب���اأو����س���اع �ل��ط��ف��ول��ة وت���ب���ادل �خل����رب�ت
ك��اي��ا���س: �خل���ط���وة جت�����س��د �ه��ت��م��ام ���س��م��و رئ��ي�����س �ل������وزر�ء ب��دع��م �ل�����س��ام وق�����س��اي��ا �لتنمية
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“الدفاع” اأظهرت متيزا يف “عا�صفة احلزم”

“الكهرباء” تقيم يوم عمل للأطفال ذوي الهمم

“حمد اجلامعي” يطلق “التدريب باملحاكاة”

تكرمي الأوائل يف اجلاهزية القتالية والإدارية... القائد العام:

تعزيزا ملبداأ ال�رشاكة املجتمعية

مب�ساركة جمموعة من اأطباء الن�ساء والولدة... الكواري لـ “$”:

الرفاع - قوة الدفـــاع: اأقيم حتت رعاية القائد 
العـــام لقوة دفـــاع البحريـــن امل�سري الركـــن ال�سيخ 
خليفـــة بـــن اأحمـــد اآل خليفـــة بح�سور رئي�ـــس هيئة 
الأركان  الفريـــق الركـــن ذياب النعيمـــي، الحتفال 
بتكـــرمي الوحـــدات احلا�سلـــة علـــى املراكـــز الأولى 
يف برنامـــج اختبـــارات وتقييـــم اجلاهزيـــة القتاليـــة 
والإدارية للعـــام 2018. وقد بداأ احلفل بتالوة اآيات 
مـــن الذكر احلكيم، بعدها قـــدم م�ساعد رئي�س هيئة 
الأركان للعمليات اللواء الركن غامن الف�سالة اإيجازا 
عـــن برنامج اختبـــارات وتقييـــم اجلاهزيـــة القتالية 
والإداريـــة للعام 2018. ثم كـــرم القائد العام لقوة 
دفاع البحرين بتكرمي الوحدة الفائزة باملركز الأول، 
وهي القـــوة اخلا�ســـة امللكية، بعدهـــا مت رفع راية 
القوة اخلا�سة امللكية الفائـــزة يف برنامج اختبارات 

وتقييم اجلاهزية القتالية والإدارية للعام 2018.
بعدهـــا، األقى القائد العام لقـــوة دفاع البحرين 
كلمة بهذه املنا�سبة هناأ من خاللها الوحدات الفائزة 
يف برنامـــج اختبـــارات وتقييـــم اجلاهزيـــة القتاليـــة 
والإداريـــة للعـــام 2018، حيـــث قـــال يف كلمته باأن 
للتوجيهـــات ال�سديدة من عاهل البالد القائد الأعلى 
�ساحـــب اجلاللة امللـــك حمد بـــن عي�ســـى اآل خليفة 
الـــدور الكبـــري ملوا�سلـــة رفـــع م�ستـــوى اجلاهزية، 
وال�ستمرار يف هذا النهـــج لت�سبح قوة الدفاع دائما 
يف اأعلى امل�ستويـــات، بجانب املتابعة امل�ستمرة من 
جانـــب ويل العهد نائب القائـــد الأعلى النائب الأول 
لرئي�س جمل�ـــس الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
�سلمـــان بـــن حمد اآل خليفـــة. واأكـــد اأن ال�ستمرار يف 
برامج اختبارات اجلاهزية القتالية والإدارية لها دور 
فعـــال، وذلك ملا مل�سنـــاه من اأداء مميـــز يف خمتلف 
املجـــالت وبالتحديـــد جمـــال العمليـــات وخ�سو�سا 
عمليات عا�سفة احلـــزم بجانب الأ�سقاء �سمن قوات 

التحالف العربي بقيـــادة اململكة العربية ال�سعودية 
ال�سقيقة لدعم ال�رشعية يف اليمن، متطلعا اإلى املزيد 
مـــن التطـــور يف الأداء والإمكانـــات، وال�ستفادة من 
الدرو�ـــس خالل امل�ساركـــة يف هذه احلرب، ومن خالل 

امل�ساركة يف العمليات ال�سابقة .
واأ�ساد مب�ستـــوى اجلاهزية املتميـــزة والكفاءة 
العاليـــة التـــي ظهرت بـــه تلـــك الوحـــدات وبالروح 
املعنوية العالية ملنت�سبيها، والتي اأدت اإلى ح�سول 
تلـــك الوحدات علـــى املراكز املتقدمـــة، مما يعك�س 
قـــدرة وفعالية كافة من�سوبـــي اأ�سلحة ووحدات قوة 
دفـــاع البحرين لتنفيـــذ كافة املهـــام املختلفة من 
الناحية القتالية والإدارية والتدريبية، وا�ستعدادهم 
لتنفيذ الواجبـــات املوكلة اإليهـــم يف كافة الظروف 

والأوقات وباأعلى م�ستويات اجلهوزية.
واأ�ساف اأنـــه بف�سل بقيادة عاهل البالد �ستظل 
هـــذه القوة م�ستمـــرة يف مـــن اأداء واجبهـــا املقد�س 
بالـــذود عـــن هـــذا الوطـــن العزيز بـــرا وجـــوا وبحرا، 

وباجلهـــود الدءوبـــة وامل�ستمرة للرجـــال املخل�سني 
بقوة دفـــاع البحرين، مثمناً دورهم املخل�س يف حمل 
امل�سوؤوليـــات املهمـــة املوكلة اإليهـــم على خمتلف 
امل�ستويـــات، الوطنية، واخلليجيـــة، والإقليمية، ويف 

خمتلف ميادين الت�سحية وال�سهادة.
ونـــوه القائـــد العام لقـــوة دفـــاع البحرين على 
اأهمية التطويـــر والتحديث بقوة الدفاع ملا لهما من 
دور بارز يف تعزيز وتقوية البناء الع�سكري والإداري؛ 
لتحقيق الربامج واخلطط على الوجه الأكمل للو�سول 
اإلـــى الأهداف املن�سودة، املرتكزة على الروؤى النرية 

والتوجيهات القيمة وال�سديدة.
ويف ختـــام الحتفال اأعـــرب القائد العـــام لقوة 
دفـــاع البحرين عن تقديره لكل اجلهود الطيبة التي 
بذلت لرفع م�ستوى اجلاهزيـــة القتالية والإدارية يف 
اأ�سلحة ووحدات قوة دفـــاع البحرين، متمنيا للجميع 
التوفيـــق والنجاح يف اختبـــارات اجلاهزيـــة القتالية 

والإدارية يف الأعوام املقبلة.

املنامـــة - هيئة الكهرباء واملـــاء: نظمت هيئة 
الكهرباء واملاء اأم�س فعالية لالأطفال ذوي الهمم من 
اأ�سحاب الإعاقات احلركية حتت عنوان “يوم عمل يف 
هيئـــة الكهرباء واملاء” بح�سور 11 طفاًل من خمتلف 

الفئات العمرية.
وتهـــدف الفعاليـــة التـــي اأقيمـــت بالتعاون مع 
املركـــز البحرينـــي للحـــراك الـــدويل وحتـــت رعايـــة 
الرئي�ـــس التنفيذي لهيئـــة الكهرباء واملـــاء ال�سيخ 
نواف بـــن اإبراهيم اآل خليفة، اإلى تعزيز مبداأ ال�رشاكة 
املجتمعيـــة من منطلق امل�سوؤوليـــة الجتماعية التي 
تعتربهـــا هيئة الكهرباء واملاء مـــن اأولويات عملها، 
ا مـــن الهيئـــة على دعم  كمـــا تاأتـــي الفعاليـــة حر�سً
اأ�سحـــاب الهمـــم اإ�سافة اإلـــى اإميانهـــا باأهمية دمج 
الأ�سخا�س مـــن ذوي الإعاقة باحليـــاة العامة كونهم 

جزًءا ل يتجزاأ من ن�سيج املجتمع.
وا�ستقبلـــت هيئـــة الكهربـــاء واملـــاء الأطفـــال 
واأعـــدت لهم برناجًما متكاماًل يعرفهم على اأ�سا�سات 
عمل هيئة الكهرباء واملاء اإ�سافة اإلى قيامهم بجولة 
تعريفيـــة يف بع�س اأق�سام اإدارات الهيئة، اإذ تعرفوا 

خالل اجلولة التعريفية على كيفية تو�سيل الكهرباء 
للمنازل،، اإ�سافة اإلـــى اطالعهم على مواقع منازلهم 

ومعرفة معدل ا�ستهالكهم للكهرباء واملاء.
و�ســـارك الأطفـــال يف عدد من الأعمـــال الإدارية 
للهيئـــة، اإذ تعـــرف عدد منهـــم على كيفيـــة اإدخال 
البيانات اخلا�سة برخ�س البناء للكهرباء واملاء، اإلى 
جانـــب اطالعهم علـــى فيديو تو�سيحي عـــن كيفية 
�ســـري العمل من تقدمي طلب خدمـــة الكهرباء واملاء 
يف مراكز خدمـــات امل�سرتكني اإلى تو�سيل الكهرباء 
للمنـــزل. و�سمـــن الفعالية، قلد الرئي�ـــس التنفيذي 
لهيئـــة الكهربـــاء واملاء ال�سيـــخ نواف بـــن اإبراهيم 

اآل خليفـــة الأطفـــال ب�سعار “�سفري الهيئـــة”، اإذ مت 
تعريف الأطفال بهذا ال�سعار الذي يعنى باملحافظة 
على ثروة الكهرباء واملـــاء وامل�ساركة يف ن�رش الوعي 

وثقافة الرت�سيد.
كمـــا قدمـــت اإدارة مركز احلراك الـــدويل جزيل 
ال�سكر والمتنان للرئي�س التنفيذي لهيئة الكهرباء 
واملـــاء على جهوده املبذولة ودعمـــه لأن�سطتهم من 
خالل توعيـــة موظفي الهيئة باأهميـــة املركز ودوره 
الجتماعـــي. وقام الأطفال يف نهايـــة الفعالية بر�سم 
لوحات متعلقة بهيئـــة الكهرباء، على اأن يتم عر�س 

اللوحات يف املبنى اخلا�س بهيئة الكهرباء واملاء.

ينظم مركـــز املحاكاة والحـــرتاف يف م�ست�سفى 
امللك حمـــد اجلامعـــي الربنامـــج التدريبـــي الثالث 
ملحـــاكاة جراحـــة مناظري اأمرا�ـــس الن�ســـاء والتوليد 
للمـــرة الثالثة على التوايل با�ستخـــدام اأحدث اأنظمة 
حماكاة الواقـــع الفرتا�سي باملناظري، وي�ستمر على 
مـــدى يومني الثالثـــاء والأربعـــاء املوافـــق 17 و18 

اأكتوبر 2018 يف  املركز يف امل�ست�سفى. 
و�سين�سم لربنامج املحاكاة والحرتاف جمموعة 
مـــن الأطبـــاء واملمار�ســـني يف جمال اأمرا�ـــس الن�ساء 
والـــولدة، حيـــث يقـــوم الربنامـــج بتدريـــب الأطباء 
ال�سائعـــة  اجلراحيـــة  العمليـــات  علـــى  املخت�ســـني 
لأمرا�ـــس الن�ســـاء والتوليد با�ستخـــدام املناظري يف 
بيئة تعليمية اآمنة من خـــالل حماكاة الواقع وبح�سب 
اخلطوات املتعارف عليها على اأر�س الواقع يف غرفة 

العمليات باإ�رشاف مركز التعليم والحرتاف. 
واأ�ســـار امل�رشف العام علـــى الربنامج ا�ست�ساري 
جراحـــة العظـــام املقـــدم الطبيب خالـــد الكواري يف 
ت�رشيحـــات لــــ “البـــالد” علـــى هام�ـــس الإعـــالن عن 
الربنامج، اأن م�ست�سفى امللـــك حمد اجلامعي يعتمد 
على كثري من الأ�ساليب التعليمية والتدريبية، ومن 
اأبرزها اأ�ساليب املحاكاة الطبية املتقدمة واملطابقة 
للواقـــع والتي متكـــن الأطباء واملتدربـــني من تعلم 
املهـــارات املتقدمـــة وتطبيقهـــا والرتقاء بـــالأداء 

ال�سحي والطبي اإلى امل�ستوى الحرتايف.

واأو�ســـح اأن الكـــوادر الطبيـــة والتمري�سيـــة يف 
م�ست�سفـــى امللـــك حمد، ت�سهـــد تدريبـــا متطورا يف 
خمتلـــف التخ�س�سات، موؤكـــدا اأن برنامـــج املحاكاة 
ميثـــل التطـــور يف اأخـــر تقنيـــات واآليـــات التدريب 
املعروفة عامليا، والتـــي من �سمنها ا�ستخدام نظام 
املحـــاكاة ال�رشيريـــة، والتـــي اأختتـــم امل�ست�سف بنجا 
الربنامـــج الأول والثـــاين التدريبـــي املخ�س�ـــس لها 
يف دورة تدريبيـــة �ساملة حول جمـــال جراحة مناظري 

اأمرا�س الن�ساء والولدة.
الأطبـــاء  تدريـــب  مت  لقـــد  الكـــواري  وقـــال 
املخت�ســـني يف جمال اأمرا�ـــس الن�ساء والـــولدة من 
 ،Lapsim خـــالل هذه الدورات على ا�ستخدام اأجهزة
والتـــي تعتـــرب مـــن اأحـــدث اأنظمـــة حمـــاكاة الواقع 
الفرتا�ســـي باملناظـــري يف بيئـــة تعليميـــة اآمنة من 
خالل التدرب علـــى العمليات اجلراحيـــة ال�سائعة يف 

هذا التخ�س�س وتاأهيـــل الأطباء امل�ساركني بالقيام 
مبثل هذه اجلراحات من خالل حماكاة الواقع يف غرفة 
العمليـــات حتت اإ�رشاف طاقم مركز املحاكاة والقيام 
بهذه العمليـــات بح�سب اخلطـــوات املتعارف عليها 

على اأر�س الواقع. 
واأ�ســـاف، يوفـــر هـــذا النـــوع مـــن التدريـــب اأو 
الدرا�ســـة التطبيقيـــة من خالل اإعـــداد �سيناريوهات 
حلـــالت طبية متعـــددة حتاكي الواقع قـــد تكون يف 
بع�س املجـــالت من خالل دمى املحـــاكاة امل�سابهة 
للب�ـــرش اإلى حـــد كبري، والتـــي تتنف�س ويوجـــد لديها 
نب�س وعيون ترم�س، كما تتوا�سل مع املتدربني عن 

طريق الكالم.
وقـــال: توؤمـــن املحـــاكاة الطبية تدريبـــا اأو�سع 
للممر�ـــس والطبيـــب قبل معاجلـــة املري�س، وتدعم 
هـــذه الطريقة الدرا�ســـات والأبحـــاث العاملية التي 
تقـــول اإن التدريـــب باملحـــاكاة يقلـــل مـــن الأخطاء 
الطبيـــة بن�سبـــة عالية ما يتيـــح ممار�ســـة الإجراءات 
الطبيـــة يف بيئـــة اآمنة من خالل وجـــود البيئة نف�سها 
لغرفـــة العمليـــات والإ�سعـــاف، وهذا يعـــزز مهارات 
الفريق الطبـــي واملتدربني عـــرب التفاعل اجليد مع 

احلالة الطبية كفريق واحد.
اأول  يعـــد  حمـــد  امللـــك  م�ست�سفـــى  اأن  وبـــني 
م�ست�سفى تدريبي حكومي بالبحرين ومنطقة اخلليج 
يطبـــق اأ�سلوبا جديدا يف التدريب الطبي يعتمد على 
تقليـــد وحمـــاكاة ما يحـــدث يف غرفـــة العمليـــات اأو 

الإ�سعاف ونقله اإلى املتدربني.

“ال�صياحة” ت�صت�صيف “RTK” لأف�صل 40 وكالة �صفر اأملانية

وزير الأ�صغال: دعم جميع اأن�صطة “املهند�صني”

“املهن”: اإجراءات لتنظيم عمل “املحجمني”

“الزراعة”: التقنيات احلديثة رفعت اإنتاج املحا�صيل

لل�سياحـــة  البحريـــن  هيئـــة   - املنامـــة 
واملعار�ـــس: نظمت هيئـــة البحرين لل�سياحة 
واملعار�س رحلة خم�س�سة لكبار وكالء ال�سفر 
Raiffeisem Tours – K -  نن موؤ�س�ســـة

لل�سفريات،  الأملانية   )operation )RTK
ومتتـــد هذه الرحلة يف الفرتة ما بني 26 و30 
�سبتمـــرب 2018، اإذ �سرتحـــب اململكة بـ 66 
�سخ�ًسا بتاريـــخ 26 من ال�سهر اجلاري، منهم 
40 �سخ�سيـــة من ممثلي اأهـــم واأبرز وكالت 
ال�سفريات  الأملانية.وتعـــد عمالقـــة  ال�سفـــر 
موؤ�س�ســـات  اأكـــرب  مـــن   )RTK( الأملانيـــة 
ال�سفريـــات علـــى م�ستـــوى اأوروبـــا، والتـــي 
ت�ســـم جمموعتهـــا يف الوقت احلـــايل 4000 
وكالـــة �سفر، وتهتـــم بتقدمي حلـــول ال�سفر 
الذكيـــة واملبتكرة، كما متتد �سبكة عالقاتها 
املهنية املتفرعة اإلى العديد من اأبرز ال�رشكاء 

واملوؤ�س�سات والمتيازات العاملية.
واأبدت الهيئـــة اعتزازها بوقوع الختيار 
علـــى مملكـــة البحريـــن وجهـــة لهـــذه الرحلة 
املهمـــة، بـــدًءا مـــن اجتمـــاع ممثلـــي الهيئة 
خالل موؤمتـــر ITB Berlin 2018، ثم الفوز 
مبرحلـــة العطـــاءات ل�ست�سافـــة اأهـــم وكالء 

.)RTK( ال�سفر من
ومت تاأكيـــد اختيـــار البحريـــن يف اجتماع 
ُعِقـــد حديثـــا مـــع الهيئـــة؛ لتحظـــى اململكة 
بفر�سة مميـــزة لتعريف عدد مـــن اأهم وكالء 
ال�سياحيـــة  باإمكاناتهـــا  اأوروبـــا  يف  ال�سفـــر 
الواعدة ورحابها اجلاذبة، وتناف�س الوجهات 
ال�سياحيـــة العامليـــة برثاء وتنـــوع مقوماتها 

ال�سياحية. 
اأيـــام ممتعـــة   4 الزائـــرون  و�سيم�ســـي 
ومليئة بالتجوال يف مناطـــق البحرين لتجربة 
خمتلـــف الأن�سطـــة الرتفيهيـــة وزيـــارة اأبرز 

الأماكن ال�سياحية.
وقال الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين 
لل�سياحـــة واملعار�س ال�سيـــخ خالد بن حمود 
اآل خليفـــة: “اأثمـــرت هذه الرحلة عـــن لقائنا 
 ITB املنعقـــد مـــع )RTK( خـــالل موؤمتـــر 
 ،2018 مار�ـــس  يف  اأقيـــم  الـــذي   Berlin
والـــذي ت�سمـــن تعريف احل�ســـور مبا حتوزه 
البحريـــن مـــن ميـــزات �سياحيـــة فريـــدة من 
نوعها متخ�ست عما حتويه من ثروة ح�سارية 
وتنـــّوع مبهر، اإ�سافة اإلـــى اإطالعهم على اأهم 
الوجهات ال�سياحية يف اململكة والتي يحر�س 

جميع ال�سياح على زيارتها”.

املنامـــة – وزارة الأ�سغـــال و�سوؤون 
البلديات والتخطيط العمراين: اأكد وزير 
الأ�سغـــال و�سوؤون البلديـــات والتخطيط 
العمراين ع�سام خلف دعـــم الوزارة لكل 
اجلهـــود والربامج التـــي تنظمها جمعية 
املهند�ســـني، داعيـــا جميـــع مهند�ســـي 

الوزارة للحر�ـــس على اللتحاق بع�سوية 
اجلمعية؛ لال�ستفادة مبا تقدمه اجلمعية 
من خربات.جاء ذلك لدى ا�ستقباله يف ديوان 
الـــوزارة اأع�ســـاء الهيئـــة الإداريـــة اجلديـــدة 
برئا�ســـة  البحرينيـــة  املهند�ســـني  جلمعيـــة 

رئي�س اجلمعية �سياء توفيقي.

املنامـــة - الهيئـــة الوطنية لتنظيم 
املهن واخلدمات ال�سحية: بداأت الهيئة 
واخلدمـــات  املهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 
ال�سحيـــة يف و�ســـع الإجـــراءات الالزمـــة 
ال�سعبيـــني  املحجمـــني  عمـــل  لتنظيـــم 
يف البحريـــن، و�سمـــان ح�سولهـــم علـــى 
التدريـــب والتاأهيـــل الـــالزم ملمار�ســـة 
املهنـــة مـــن خـــالل اللتـــزام بال�سوابط 
ال�سحـــة  وا�سرتاطـــات  التنظيميـــة 
وال�سالمة.وقالت الرئي�س التنفيذي للهيئة 
مـــرمي اجلالهمـــة اإّن املجل�س الأعلـــى لل�سحة 

برئا�ســـة الفريـــق طبيـــب ال�سيـــخ حممـــد بن 
عبـــداهلل اآل خليفـــة وافق علـــى ال�سرتاطات 
الواجـــب توافرهـــا يف املن�ســـاآت اأو الأفـــراد 
الذيـــن �سيمار�ســـون احلجامـــة، وعليه قامت 
الهيئة با�ستدعاء كافة املحجمني ال�سعبيني 
والتوا�سل معهم؛ للبدء بتاأهيلهم وتدريبهم 
ال�سليمـــة  بالطريقـــة  احلجامـــة  اأداء  علـــى 
وال�سحيحـــة، حيـــث اإن معظـــم مـــن يزاولون 
احلجامة مـــن غري اأ�سحاب املهـــن ال�سحية”. 
و�سيتم اإجراء الور�سة يف البحرين بح�سور 25 

�سخ�سا من املمار�سني ال�سعبيني للحجامة.

و�ســـوؤون  الأ�سغـــال  وزارة   – املنامـــة 
البلديـــات والتخطيـــط العمـــراين: قال وكيل 
الزراعـــة والـــرثوة البحريـــة ال�سيـــخ حممد بن 
اأحمـــد اآل خليفة اإن البحرين �سباقة يف مواكبة 
اأحـــدث التقنيات والنظـــم احلديثة يف املجال 
الزراعي، يف ظل دعم احلكومة لتنمية القطاع 

الزراعي.
واأ�ســـار يف ت�رشيح مبنا�سبة الحتفال 
بيـــوم الزراعة العربي اإلـــى اأن التقنيات 
امل�ساريـــع  يف  اأدخلـــت  التـــي  احلديثـــة 
الزراعيـــة يف البحريـــن، ا�ستطاعـــت رفع 

ا ونوًعا. اإنتاج املحا�سيل الزراعية كمًّ

• ال�سيخ خالد بن حمود	

• ال�سيخ حممد بن اأحمد	

بدور املالكي من املحرق

• خالد الكواري	
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هادي يوؤكد تقديره ملواقف البحرين الداعمة لل�شعب اليمني

بحث التعاون مع موريتانيا وكرواتيا واليونان

البحرين تقيم عالقات دبلوما�شية مع جمهورية كرييباتي

تطوير عالقات ال�شداقة مع الفلبني

م�شاءلة الدول املنتهكة لقرارات جمل�س الأمن

البحرين بنت اآليات وطنية قادرة على الت�شدي للتدخالت الإيرانية

تقرير املفو�س ال�شامي عن اليمن ر�شالة خاطئة

ملكافحة انت�شار اأ�شلحة الدمار ال�شامل

اأدلة دامغة على تورط طهران يف دعم الإرهاب... �شفري البحرين بوا�شنطن:

ميكن اأن يفهمها احلوثيون اأنها اعرتاف بانقالبهم... مندوب البحرين:

وزي����ر  �ش����ارك  اخلارجي����ة:  وزارة   - املنام����ة 
اخلارجي����ة ال�شيخ خالد بن اأحم����د بن حممد اآل خليفة 
يف قم����ة جمل�����س الأمن ع����ن مكافحة انت�ش����ار اأ�شلحة 
الدم����ار ال�شامل والتي عقدت مبقر الأمم املتحدة يف 
نيويورك برئا�شة رئي�س الوليات املتحدة الأمريكية 
دونالد ترامب، وتهدف اإلى جذب انتباه دول العامل 
اإل����ى �رضورة مواجه����ة م�شكلة انت�ش����ار اأ�شلحة الدمار 
ال�شام����ل ومتك����ن جمل�����س الأمن م����ن تعزي����ز اإنفاذ 
الق����رارات الت����ي يتخذه����ا للت�شدي له����ذه الأ�شلحة 

ومن����ع وقوعه����ا يف اأيد دول اأخ����رى اأو جمموعات غري 
تابع����ة لل����دول مب����ا يف ذل����ك اجلماع����ات الإرهابية، 
و�شم����ان اللت����زام بهذه الق����رارات. وبحث����ت القمة 
كيفي����ة اإيجاد ال�شبل الكفيل����ة مب�شاءلة الدول التي 
تنته����ك قرارات جمل�س الأم����ن ذات ال�شلة وو�شائل 
تعزي����ز نظام اجلزاءات احل����ايل يف حال عدم المتثال 

لهذه الق����رارات، واآليات زيادة ق����درات الدول على 
الوفاء بالتزاماتها وفق املعايري الواردة يف قرارات 
جمل�����س الأمن اخلا�شة مبن����ع انت�ش����ار اأ�شلحة الدمار 
ال�شامل، والتدابري التي ينبغي على الدول الأع�شاء 
اتخاذه����ا للق�ش����اء على اأن�شطة توف����ري التكنولوجيا 

املتعلقة بالأ�شلحة النووية والكيماوية.

املنام����ة - وزارة اخلارجي����ة: ح�����ر �شف����ري مملك����ة 
البحري����ن لدى الولي����ات املتحدة الأمريكي����ة ال�شديقة 
ال�شيخ عبداهلل بن را�ش����د اآل خليفة متحدثا يف الفعالية 
ال�شنوي����ة املهمة ”قم����ة اإي����ران 2018” الت����ي اأقامتها 
منظم����ة ”متحدين �شد اإي����ران نووية” )UANI( والتي 
اأقيم����ت اأم�س عل����ى هام�س ال����دورة الثالث����ة وال�شبعن 
للجمعي����ة العام����ة يف نيوي����ورك، وحت����دث فيه����ا  وزي����ر 
خارجي����ة اململك����ة العربي����ة ال�شعودي����ة ال�شقيقة عادل 
اجلب����ري، ووزي����ر خارجية اجلمهوري����ة اليمني����ة ال�شقيقة 
خالد اليم����اين، و  �شفري الإمارات العربية ال�شقيقة لدى 
الوليات املتحدة الأمريكي����ة يو�شف العتيبة، وبح�شور 
الأم����ن الع����ام ملجل�س التع����اون لدول اخللي����ج العربية 
عبداللطي����ف الزياين. كما األقى وزي����ر خارجية الوليات 
املتح����دة الأمريكي����ة ماي����ك بومبي����و وم�شت�ش����ار الأم����ن 
القوم����ي بالبي����ت الأبي�س جون بولت����ون، كل على حدة، 
كلمة بّينا فيه����ا �شيا�شة الإدارة الأمريكية حيال النظام 
الإي����راين. ويف الفعالي����ة، بّن ال�شفري حقيق����ة التهديد 
الإيراين وحم����اولت النظام الإيراين امل�شتمرة يف زعزعة 
الأمن م����ن خالل دع����م اجلماع����ات الإرهابي����ة املتطرفة 
على م����دى العق����ود الأربع املا�شي����ة، مو�شح����اً اأن مثل 
ه����ذا التورط الإي����راين مثبت بالأدل����ة الدامغة، من خالل 
ا�شتخدامه����ا ل�شعارات احلر�س الثوري الإيراين وو�شائل 
الدعاي����ة الإيرانية من جهة، والأ�شلحة واملتفجرات التي 
يت����م العث����ور عليه����ا والواردة م����ن جه����ات مدعومة من 
النظ����ام الإيراين، مب����ا فيها ذات املكون����ات امل�شنوعة 
يف اإي����ران والتي يتم ا�شتخدامها م����ن قبل احلوثين يف 
اليم����ن، من جهة اأخ����رى. ويف هذا ال�شي����اق، اأكد ال�شفري 
اأن مملك����ة البحرين، بروؤية حكيم����ة من لدن عاهل البالد 
�شاح����ب اجلالل����ة املل����ك حم����د ب����ن عي�ش����ى اآل خليفة، 
متكن����ت من بن����اء اآليات وطني����ة قادرة عل����ى الت�شدي 
لهذه التدخ����الت الإيرانية، وحفظ املكت�شبات الوطنية، 
م�شدداً عل����ى اأهمية العمل امل�شتم����ر والتعاون احلثيث 
م����ع حلف����اء اململك����ة، ويف مقدمتهم الولي����ات املتحدة 
الأمريكية، حلفظ الأم����ن وال�شتقرار يف املنطقة، مبا يف 
ذلك مواجهة النفوذ الإيراين املتزايد. ويف هذا ال�شدد، 
اأ�شاد �شع����ادة ال�شفري بال�شرتاتيجي����ة الأمريكية حيال 
النظام الإيراين، وقرار الرئي�س الأمريكي بالن�شحاب من 

التفاق النووي الإيراين، داعي����اً اأع�شاء املجتمع الدويل 
بتحم����ل امل�شوؤولي����ة وال�شري يف رك����ب الإدارة الأمريكية 

ال�شديقة.
الأو�ش����ط  ال�����رضق  منطق����ة  اأن  ال�شف����ري  واأ�ش����اف 
تواج����ه 5 تهدي����دات رئي�ش����ة ه����ي: انت�ش����ار الأ�شلح����ة 

النووية، ال�شواريخ البالي�شتي����ة، والإرهاب، والهجمات 
ال�شيرباني����ة، وتعطيل حري����ة املالحة، واأن����ه بالنظر اإلى 
ج����ذور ه����ذه التهدي����دات وطبيعته����ا، ف�شنج����د وقوف 
النظ����ام الإي����راين و�شبكت����ه الوا�شع����ة م����ن التنظيمات 

الإرهابية ورائها.

املنام����ة - وزارة اخلارجية: األق����ى املندوب الدائم 
ململكة البحرين ل����دى مكتب الأمم املتحدة واملنظمات 
الأخ����رى يف جنيف ال�شفري يو�ش����ف عبدالكرمي بوجريي، 
مداخل����ًة با�ش����م جمموع����ة ال����دول التي متث����ل التحالف 
العرب����ي لدعم ال�رضعي����ة يف اليمن، اأم�����س، يف اإطار البند 
العا�����ر )10( م����ن جدول اأعم����ال ال����دورة )39( ملجل�س 
حق����وق الإن�شان يف احلوار التفاعلي عن تقرير املفو�س 
ال�شام����ي عن اليم����ن، اأعرب فيه����ا عن رغب����ة املجموعة 
يف تق����دمي تعليق����ات ومالحظات، عن تقري����ر املفو�س 
ال�شام����ي حلق����وق الإن�شان ح����ول اليم����ن، خ�شو�شا تلك 
املتعلق����ة مبخرجات جمموعة اخلرباء الدولين يف النظر 
يف انته����اكات حقوق الإن�شان يف اليمن.ويف هذا ال�شدد، 
اأ�شار املن����دوب الدائم اإلى اأن املخرج����ات والتو�شيات 
املقدم����ة م����ن قبل جمموعة اخل����رباء تعترب خرق����اً لقرار 
جمل�����س الأمن ال����دويل رقم 2201، كم����ا و�شف التقرير 
ال����ذي اعت����رب ميلي�شي����ات احلوثي ك����� “�شلط����ات الأمر 
الواق����ع” ورئي�����س امليلي�شيا با�شم ك� “قائ����د الثورة”، 
وهو ما يعطي ر�شالة خاطئة ميكن اأن يفهمها احلوثيون 

على اأنها اعرتاف بانقالبهم.
ويف �شي����اق مت�ش����ل، اأ�شار البيان اإل����ى عدم احرتام 
اخل����رباء لوليته����م املن�شو�����س عليها يف ق����رار جمل�س 
حق����وق الإن�ش����ان 36/ 31 حي����ث جتاوزوه����ا م����ن خ����الل 

التحقيقات الواردة يف تقريرهم مما يتعار�س مع اأحكام 
الفقرة 12 من منطوق القرار املذكور.

واأن����ه على الرغم من اأن التقري����ر كان قد اأعلن عن 
م�شوؤولي����ة امليلي�شيات احلوثية يف انته����اكات القانون 
الإن�ش����اين ال����دويل التي وقع����ت يف املناط����ق اخلا�شعة 
ل�شيطرته����ا، واأي�شاً اأثن����اء ا�شتهدافها امل����دن اليمنية 
وال�شعودية بالقذائف البالي�شتية، فاإن هذه النتهاكات 
احلوثي����ن  انته����اكات  قائم����ة  يف  بو�ش����وح  ُتعل����ن  مل 

للملي�شيات يف التقرير.
واأًكد املن����دوب الدائم، با�ش����م املجموعة، على اأن 
التقري����ر املذكور جتاهل اأي�شاً النتهاكات الأخرى التي 
ارتكبته����ا ميلي�شي����ات احلوثي مبا يف ذل����ك زرع الألغام 

الأر�شية والبحرية.
كما �شنف املندوب الدائم التقرير بغري املتوازن 
واملحاي����د باعتب����اره ي�شج����ع ميلي�شي����ات احلوث����ي على 
ال�شتم����رار يف نهجهم العنيف �ش����د املدنين اليمنين 
وتقوي�����س العملية ال�شيا�شية م����ن خالل عدم امل�شاركة 

يف م�شاورات ال�شالم يف جنيف قبل 3 اأ�شابيع.

املنامة - بنا: نقل وزير اخلارجية ال�شيخ 
خال���د ب���ن اأحمد ب���ن حمم���د اآل خليفة حتيات 
عاهل الب���الد �شاحب اجلالل���ة امللك حمد بن 
عي�ش���ى اآل خليفة اإلى اأخيه رئي�س اجلمهورية 
اليمني���ة ال�شقيقة عب���د ربه من�ش���ور هادي، 
وذلك خ���الل ا�شتقب���ال وزي���ر اخلارجية على 
هام����س اجتماعات ال���دورة الثالثة وال�شبعن 
للجمعية العامة لالأم���م املتحدة يف نيويورك.

وق���د كلف رئي����س اجلمهوري���ة اليمنية وزير 
اخلارجية بنقل خال�س حتياته اإلى ملك البالد، 

وتقدي���ره العمي���ق ملواق���ف جاللت���ه الأخوية 
واملنا����رة للق�شايا العربي���ة والدعم الكبري 
ال���ذي تقدم���ه مملك���ة البحرين عل���ى خمتلف 
الأ�شع���دة لأبن���اء ال�شعب اليمن���ي، وحر�شها 
الت���ام على اأم���ن وا�شتقرار اليم���ن، ومتنياته 
جلاللت���ه ب���دوام التوفيق وال�ش���داد وململكة 

البحرين باملزيد من التقدم والزدهار.
من جانب���ه، اأعرب ال�شيخ خال���د بن اأحمد 
بن حممد اآل خليفة عن اعتزاز مملكة البحرين 

بالعالقات الأخوية مع اجلمهورية اليمنية.

اجتمع وزير اخلارجية ال�شيخ خالد بن اأحمد 
ب����ن حممد اآل خليفة مع وزي����ر ال�شوؤون اخلارجية 
والتع����اون باجلمهورية الإ�شالمي����ة املوريتانية 
اإ�شماعي����ل ول����د ال�شي����خ اأحم����د، عل����ى هام�����س 
اجتماعات ال����دورة الثالث����ة وال�شبعن للجمعية 
العامة لالأمم املتحدة يف نيويورك، حيث مت بحث 
م�ش����ار العالق����ات الأخوية بن البلدي����ن، و�شبل 
تعزيزه����ا وتطويرها يف خمتل����ف املجالت، كما 
مت تب����ادل وجهات النظر جتاه عدد من الق�شايا 
الإقليمي����ة والدولي����ة ذات الهتم����ام امل�شرتك، 
ول�شيم����ا يف ظ����ل تواف����ق ال����روؤى وامل�شاع����ي 
امل�شرتكة لأجل تعزيز الأمن وال�شلم يف املنطقة 
والع����امل. ويف اجتم����اع وزير اخلارجي����ة مع وزيرة 
خارجية جمهورية كرواتي����ا ماريا بي�شينوفيت�س 
بوريت�س، اأع����رب ال�شيخ خالد بن اأحمد بن حممد 
اآل خليف����ة ع����ن تطل����ع مملكة البحري����ن للم�شي 
بعالقاتها مع جمهورية كرواتيا نحو اآفاق اأرحب 
وتنمي����ة التع����اون امل�شرتك يف �شت����ى املجالت 
كاف����ة، مب����ا يع����ود باخل����ري والنفع عل����ى �شعبي 

البلدين ال�شديقن.
واأكدت ماري����ا بي�شينوفيت�س اأن جمهورية 
كرواتيا تعطي اأهمية �شديدة لتوطيد العالقات 
م����ع مملك����ة البحري����ن وا�شتثم����ار كل الفر�����س 
املتاح����ة لتعزيز هذه العالقات مل����ا فيه �شالح 

البلدي����ن، منوه����ة مب����ا ت�شهده مملك����ة البحرين 
من تط����ور ورق����ي وما حتقق����ه من منج����زات يف 
�شت����ى الأ�شعدة. وكان وزير اخلارجية قد اجتمع 
م����ع وزير خارجي����ة جمهوري����ة اليون����ان نيكو�س 
كوتزيا�س، حيث مت بح����ث �شبل تعزيز التعاون 
الثنائي����ة مب����ا ي�شه����م يف  العالق����ات  وتطوي����ر 
حتقيق امل�شالح امل�شرتكة للبلدين و�شعبيهما 
ال�شديق����ن، كما مت تبادل ال����روؤى عن عدد من 
الق�شاي����ا الإقليمي����ة والدولي����ة ذات الهتم����ام 
امل�شرتك، وتاأكيد اأهمي����ة �شمان التن�شيق بن 
البلدين حيال هذه الق�شايا يف خمتلف املحافل 
مبا يدعم جهودهما لتحقي����ق الأمن وال�شتقرار 

يف املنطقة.

مملك���ة  اأعلن���ت  بن���ا:   - املنام���ة 
البحري���ن عن اإقامة عالق���ات دبلوما�شية 
م���ع جمهورية كرييباتي، وذل���ك يف اإطار 
رغب���ة البلدين يف تطوير وتقوية عالقات 
ال�شداق���ة والتعاون امل�ش���رتك بناء على 
اأ�شا����س امل�ش���اواة والح���رتام املتبادل 
ل�شيادتهم���ا وا�شتقاللهم���ا و�شالمتهم���ا 
الإقليمي���ة وع���دم التدخ���ل يف ال�ش���وؤون 
واأهداف  وا�شرت�ش���اًدا مببادئ  الداخلية، 
ميث���اق الأمم املتح���دة ومعاه���دة فيينا 
 1961 لع���ام  الدبلوما�شي���ة  للعالق���ات 
ومعاه���دة فيين���ا للعالق���ات القن�شلية 
لع���ام 1963.وكان وزي���ر اخلارجي���ة ال�شيخ 
خال���د بن اأحمد بن حممد اآل خليفة قد قام مع 
رئي�س جمهورية كرييباتي تانيتي ماماو وزير 

اخلارجية، بالتوقيع على بيان م�شرتك لإقامة 
عالقات دبلوما�شية بن البلدين.

وق���د اأكد ال�شيخ خالد بن اأحمد بن حممد 
اآل خليفة اأن هذه اخلطوة تاأتي �شمن �شيا�شة 
النفتاح التي تنتهجه���ا مملكة البحرين على 
الع���امل وحر�شها على دع���م عالقاتها وتعزيز 
التع���اون مع جميع الدول مب���ا يعزز امل�شالح 

امل�شرتكة.
من جانب���ه اأعرب الرئي����س تانيتي ماماو 
رئي�س جمهورية كرييباتي وزير اخلارجية، عن 
اعتزازه باإقامة عالقات دبلوما�شية مع مملكة 
البحري���ن، موؤك���ًدا اأن ب���الده ت�شع���ى لتطوير 
العالق���ات الثنائية والتن�شي���ق املتبادل اإزاء 
خمتل���ف الق�شاي���ا ذات الهتم���ام امل�شرتك، 
متمنيا ململكة البحرين دوام التقدم والرخاء.

املنام����ة - وزارة اخلارجي����ة: اجتم����ع وزي����ر 
اخلارجي����ة ال�شي����خ خالد ب����ن اأحمد ب����ن حممد اآل 
خليفة م����ع وزير خارجية جمهوري����ة الفلبن األن 
بيرت كايتانو، بح�شور، الرئي�س التنفيذي لهيئة 
تنظي����م �ش����وق العم����ل رئي�����س اللجن����ة الوطنية 
ملكافح����ة الجت����ار بالأ�شخا�س اأ�شام����ة العب�شي، 
على هام�����س اأعمال ال����دورة الثالث����ة وال�شبعن 
للجمعي����ة العام����ة لالأم����م املتح����دة يف نيويورك.

ويف الجتم����اع، طلب األن بي����رت كايتانو من وزير 
اخلارجية نق����ل خال�س حتيات رئي�����س جمهورية 
الفلب����ن رودريغ����و دوتريتي اإلى عاه����ل البالد 
�شاح����ب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، 
ورئي�س جمل�����س الوزراء �شاح����ب ال�شمو امللكي 
الأمري خليفة بن �شلم����ان اآل خليفة، وويل العهد 
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س 
ال����وزراء �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن 
حمد اآل خليفة، ومتنياته لهم بال�شحة وال�شعادة. 

ويف الجتم����اع، اأكد وزي����ر اخلارجية حر�س مملكة 
البحري����ن عل����ى تطوي����ر عالق����ات ال�شداق����ة مع 
جمهوري����ة الفلبن وامل�ش����ي بها لآف����اق اأرحب 
عل����ى امل�شتوي����ات املختلف����ة وتنوي����ع جم����الت 
التع����اون الثنائ����ي مبا يدع����م م�شال����ح البلدين 
و�شعبيهم����ا ال�شديق����ن، منوًه����ا معالي����ه بدور 
اجلالية الفلبينية يف دعم م�شرية البناء والنه�شة 
التي ت�شهدها مملك����ة البحرين. من جانبه، اأعرب 
األن بي����رت كايتانو عن اعت����زاز جمهورية الفلبن 
بالعالق����ات املتمي����زة الت����ي تربطه����ا مبملك����ة 
البحرين، وتقدي����ره للرعاية الكبرية التي حتظى 
بها اجلالي����ة الفلبينية مبملك����ة البحرين، والتي 
تعك�س ما تت�شم به من انفتاح وتعاي�س وت�شامح 
مع اجلميع، م�شي����ًدا باجلهود والإجنازات الكبرية 
الت����ي حققتها مملك����ة البحري����ن يف الق�شاء على 
الجت����ار بالأ�شخا�س، متمنًي����ا للمملكة مزيدا من 

التقدم والزدهار.

• ال�شيخ عبداهلل بن را�شد يتحدث يف فعالية ”قمة اإيران 2018”	

• يو�شف عبدالكرمي	

• وزير اخلارجية يف قمة جمل�س الأمن	

 انتشار األسلحة النووية

التهديدات الرئيسية التي تواجه املنطقة والتي يقف ورائها النظام اإليراين  وشبكته اإلرهابية :

 تعطيل حرية املالحة

 الهجامت السيربانية

 اإلرهاب

 انتشار الصواريخ الباليستية
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تعزيز التعاون مع “القت�صادي الأممي”

م�صاع دوؤوبة لتكري�ش ثقافة احلوار والتعاي�ش

تعميم جتربة البحرين يف الت�صامح على م�صتوى العامل

تاأييد حقوقي لرت�صيح البحرين لع�صوية جمل�ش حقوق الإن�صان

جتربة اململكة فريدة يف التعاي�ش ال�صلمي

النموذج ال�سحيح لتحقيق ال�سالم ال�سامل... �سخ�سيات دبلوما�سية:

اململكة خطت خطوات مهمة مبجال تعزيز احلريات ومتكني املراأة

م�ست�سهًدا باملعر�ض البحريني الأممي... وزير بريطاين:

نيويورك - هذه هي البحرين: اأكدت �سخ�سيات 
دبلوما�سية عربية وعاملية ريادة مملكة البحرين يف 
كونه����ا منوذًجا ل مثي����ل له يف الت�سام����ح والتعاي�ض 
ال�سلم����ي بني جميع الأدي����ان واملذاهب والثقافات، 
موؤكدي����ن �����رورة تعميم هذه التجرب����ة الرائدة على 

م�ستوى املنطقة والعامل.
واأ�س����ادوا يف ت�ريح����ات خا�س����ة لوكال����ة اأنب����اء 
البحري����ن )بن����ا( بامل�سارك����ة الفاعل����ة جلمعية هذه 
هي البحري����ن ومركز امللك حم����د العاملي للتعاي�ض 
ال�سلم����ي يف اإقام����ة ندوة رفيع����ة امل�ستوى ومعر�ض 
بحرين����ي يعك�ض تاري����خ اململكة الطوي����ل واحلافل 

بتعزيز قيم الت�سامح والتعاي�ض ال�سلمي.
ت وزي����رة ال�ستثم����ار والتع����اون الدويل  وع�����رّ
يف جمهوري����ة م�����ر العربي����ة الدكت����ورة �سح����ر ن�ر، 
عن فخره����ا بامل�ساركة البحريني����ة جلمعية هذه هي 
البحري����ن ومرك����ز املل����ك حم����د العامل����ي للتعاي�ض 
ال�سلمي، التي حتمل ر�سالة �سامية وا�سحة من جاللة 
املل����ك املفدى ملختل����ف دول العامل ب�����رورة تبني 

قيم الت�سامح والتعاي�ض ال�سلمي لن�ر ال�سالم.
واأ�ساف����ت ن�����ر: “يق����دم املعر�����ض البحريني 
فر�س����ة ممي����زة لعر�����ض اإجن����ازات مملك����ة البحرين 
والعاه����ل املف����دى يف تعزي����ز مبادئ وقي����م ال�سالم 

والت�سامح والتعاي�ض ال�سلمي بني كافة الأديان”.
وذكرت ن�ر اأن املعر�ض ياأتي يف وقت ح�سا�ض 
ا بالن�سب����ة للو�سع الإقليم����ي التي حتت����اج اإلى  ج����دًّ
تبن����ي مب����داأ الت�سامح بني جميع الأدي����ان ال�سماوية، 
وت�سحيح ال�سورة املغلوطة عن املنطقة التي تنبذ 
جمي����ع �سعوبها التط����رف والعنف والإره����اب بكافة 

�سوره واأ�سكاله.
كم����ا اأ�س����ادت ن�����ر خ����الل زيارته����ا للمعر�����ض 
البحريني بعم����ق العالقات ال�سرتاتيجية التي تربط 
مملك����ة البحرين بجمهورية م�ر العربية ال�سقيقة يف 

خمتلف املجالت وحقول التعاون.
ب����دوره، اأك����د من����دوب ال�سعودي����ة ل����دى الأمم 
املتح����دة عبد اهلل املعلمي، اأن اتخاذ مملكة البحرين 
من الأمم املتحدة من�س����ة مثالية للرتويج لتجربتها 
العاملي����ة يف الت�سام����ح والتعاي�ض ال�سلم����ي، ي�سكل 

جتربة رائدة ت�ستحق التقدير والإ�سادة.
وب����ني املعلم����ي اأن امل�سارك����ة البحرينية تاأتي 
يف وق����ت اأ�سبح الع����امل يف اأم�ضرّ احلاج����ة اإلى منوذج 
ملمو�����ض وواقع����ي ينب����ذ التط����رف والعن����ف بكافة 
اأ�سكال����ه ويقب����ل باجلمي����ع عل����ى اخت����الف اأديانه����م 

ومذاهبهم.
����ن املعلم����ي جه����ود كل م����ن جمعي����ة هذه  وثمرّ
هي البحري����ن ومركز امللك حم����د العاملي للتعاي�ض 
ال�سلم����ي يف اإب����راز واحدة م����ن اأبرز ق�س�����ض النجاح 
يف الع����امل العرب����ي عل����ى م�ست����وى حتقي����ق ال�سالم 

املجتمعي بني كافة اأطيافه بوئام وان�سجام.
من جانبه، قال ال�سفري ح�سام زكي الأمني العام 
ا  امل�ساعد يف جامعة الدول العربية اإنه اأمر اإيجابي جدًّ
اأن تك����ون دولة عربي����ة مثل البحري����ن ممثلة باأروقة 

الأمم املتحدة بهذا ال�سكل امل�رف.
واأ�س����اف الأمني بالق����ول: “التجرب����ة البحرينية 
بال �سك معروفة ل����دى اجلميع بريادتها يف التعاي�ض 
ال�سلم����ي والت�سامح لتكون منوذًج����ا يحتذى به على 
م�ستوى املنطقة والعامل، واملعر�ض يدل على مدى 

جناح هذا النموذج. ونتمنى لها التوفيق دائًما”.
وتاب����ع الأم����ني بالق����ول: “م����ن عاي�����ض حترب����ة 
البحري����ن يفهم ما نتحدث عنه هن����ا وما ن�ساهده من 
�س����ور مع�ة ع����ن النم����وذج البحرين����ي يف التعاي�ض 
ال�سلمي، هنال����ك ثراء يف الط����رح الإن�ساين ما ي�سمح 
لالآخرين الذي����ن يواجهون حتدي����ات يف جمتمعاتهم 
بالرجوع اإلى النم����وذج البحريني وال�ستفادة منه يف 
تطوير جمتمعاته����م وحت�سني التعاي�����ض والت�سامح 

فيها”.
����ن املبعوث اخلا�ض ملركز منظمة  اإلى ذلك، ثمرّ
والتفاه����م   وال�س����الم  للح����وار  الإ�سالم����ي  التع����اون 
خواكي����م بريغ�س����رتوم ما تق����وم به مملك����ة البحرين 
وبخا�سة جمعية هذه هي البحرين ومركز امللك حمد 
العامل����ي للتعاي�ض ال�سلم����ي يف موا�سلة بذل جهود 
ا�ستثنائية يف جمال تعميم قيم الت�سامح والتعاي�ض 

ال�سلمي بني خمتلف الأديان واملذاهب.
ولف����ت بريغ�س����رتوم اإل����ى اأن م����ا ميي����ز جتربة 
البحرين هو طرح مناق�س����ات مثمرة يف كيفية اإيجاد 
توليف����ة بني الإعالم والتعليم وت�سامح الأديان بغية 

ن�����ر ثقاف����ة الت�سامح ب�سورة اك����ر �سمولية وجلعل 
املجتمع����ات اأكر ت�ساحًم����ا بعيًدا عن كاف����ة اأ�سكال 
العنف والتط����رف. واأكد بريغ�س����رتوم اأهمية مبادرة 
مملك����ة البحري����ن يف الت�سام����ح والتعاي�����ض ال�سلمي 
واإ�راكها م����ع العديد من املنظم����ات غري احلكومية 
وخمتل����ف الدول على م�ستوى الع����امل ملعاجلة كافة 

امللفات املتعلقة مبحاربة التطرف ونبذ العنف.
عل����ى �سعي����د مت�س����ل، اأك����د كاه����ن الطائف����ة 
اأن  كوم����ار،  فيج����اي  البحري����ن  يف  الهندو�سي����ة 
الهندو�����ض عا�س����وا عق����وًدا طويل����ة يف البحرين بني 
امل�سلمني وغريهم من خمتلف الديانات واملذاهب 
واملعتق����دات، ومل يلتم�س����وا اإل الت�سامح والتعاي�ض 
ال�سلم����ي. وبني كوم����ار اأن هذه امل�سارك����ة تاأتي يف 
توقي����ت منا�س����ب للغاي����ة لإي�سال ر�سال����ة بحرينية 
وا�سح����ة املع����ال، مفاده����ا اأن الت�سام����ح والتعاي�ض 
ال�سلم����ي ه����و الطري����ق ال�سحي����ح لتحقي����ق ال�سالم 
ال�سام����ل يف الع����امل، ولنبقى كعائلة واح����دة ن�سارك 

ال�سعادة بني جميع الب�ر.
ولف����ت كومار اإلى “اأن ه����ذه هي البحرين بداأت 
من����ذ الع����ام 2014 وطاف����ت دول الع����امل للرتوي����ج 
للنموذج البحريني الرائد يف الت�سامح، ونحن الآن يف 
اأك� منظمة متثل دول العامل لإبراز الوجه احل�ساري 
للبحري����ن يف ت�ساحمه����ا وتعاي�����ض جمي����ع الأدي����ان 

واملذاهب ب�سالم ووئام على اأر�ض اململكة”.

اأر�سلت 11 منظمة حقوقية دولية وعربية �سباح 
الثالث���اء املن�رم برقي���ة اإلى جمل����ض اإدارة املجل�ض 
القت�سادي والجتماعي بالأمم املتحدة يف نيويورك 
وا فيه عن دع���م املنظمات احلقوقي���ة الدولية  ع����رّ
لرت�س���ح مملك���ة البحري���ن لع�سوي���ة جمل����ض حقوق 
جمل����ض حقوق الإن�سان لالأمم املتحدة بجنيف للدورة 

2019 اإلى 2021.
وقال���ت املنظم���ات يف برقيته���ا ب���اأن مملك���ة 

البحرين خطت خطوات مهم���ة يف تعزيز �سجل وحاله 
حقوق الإن�سان وقامت بتعزيز دور منظمات املجتمع 
املدين والنقابات والحت���ادات العمالية واجلمعيات 
ال�مل���ان  يف  ال�سعبي���ة  وامل�سارك���ة  ال�سيا�سي���ة 
واملجال�ض البلدية، وخطت املراأة البحرينية خطوات 
كب���رية ومهمة يف املجتمع البحريني، و�سنرّت البحرين 
ت�ريعات وطنية عزرّزت فيه احلقوق واحلريات بجانب 
اأن البحري���ن جت�س���د التعاي�ض والت�سام���ح الديني يف 

املنطقة.
املنظمات املر�سلة لل�قية هي: املركز اخلليجي 

الأوروب���ي حلقوق الإن�سان وجمعي���ة البحرين ملراقبة 
حقوق الإن�سان واملوؤ�س�س���ة اللبنانية للدميوقراطية 
وحق���وق الإن�سان )ليف( ومنظم���ة الر�سالة العاملية 
حلق���وق الإن�سان، واملر�سد ال�س���وري لتوثيق جرائم 
احلرب، وجمعية كرامة حلق���وق الإن�سان يف البحرين، 
والإتالف اليمني حلق���وق الإن�سان، واملركز الأحوازي 
حلقوق الإن�سان، واملر�سد البلو�سي حلقوق الإن�سان 
النقابي���ة،  واحلري���ات  للحق���وق  العربي���ة  والبواب���ة 
واملر�سد العربي للحق���وق واحلريات النقابية، �رح 

بذلك املن�سق العام في�سل فولذ.

نيوي���ورك - بنا: اأ�ساد وزي���ر �سوؤون ال�رق 
ال�يطاني���ة،  باخلارجي���ة  واأفريقي���ا  الأو�س���ط 
األي�سرت بريت مب�ساركة جمعية هذه هي البحرين 
بالتعاون مع مركز امللك حمد العاملي للتعاي�ض 
ال�سلمي، على هام�ض الدورة الثالثة وال�سبعني 
لأعمال اجلمعية العام���ة لالأمم املتحدة املقامة 
���ا يف مدين���ة نيويورك بالولي���ات املتحدة  حاليًّ

الأمريكية.
واأك���د الوزي���ر ب���ريت اأن تواج���د املعر�ض 
البحرين���ي يف اأح���د الأروق���ة الرئي�سي���ة ملنظمة 
���ا �ريًحا  الأمم املتح���دة، ي�س���كل اعرتاًفا دوليًّ
بتجربة البحرين الرائدة يف الت�سامح والتعاي�ض 
ال�سلمي، وما متلكه من قيم اإن�سانية نبيلة يجب 
تعميمه���ا على الكثري من الدول والأقاليم حول 

العامل.
ولفت الوزي���ر بريت خالل زيارته للمعر�ض 
البحريني يف الأمم املتحدة اإلى ما متلكه مملكة 
البحري���ن م���ن تاري���خ طوي���ل م���ن تعزي���ز قيم 
الت�سام���ح والعت���دال والتعاي����ض ال�سلمي بني 

خمتلف الأديان واملذاهب والثقافات.
واأ�س���اف الوزير بريت بالقول: “�سعيد باأن 
اأرى تفاعل الكثريين م���ع هذا املعر�ض املميز 
بطرح���ه وم���ا يحمله م���ن درو�ض وع���� اإن�سانية 
م���ة للكث���ري م���ن ال���دول واملجتمع���ات على  قيرّ

م�ستوى العامل”.
وزاد الوزي���ر ب���ريت قائ���اًل: “لق���د كن���ت 
منده�ًسا يف اأول زيارة يل ململكة البحرين بحجم 
الت�سامح والتق���ارب ال�ستثنائ���ي بني خمتلف 

الأدي���ان والثقافات، فهو اأم���ر ا�ستثنائي على 
م�ست���وى املنطقة والعامل، مما ي���دل على مدى 
ت�سمي���م واإ����رار جالل���ة املل���ك املف���دى على 
�سمان ن����ر روح الت�سام���ح والتعاي�ض ال�سلمي 

بني اجلميع”.
وذكر الوزير ب���ريت اأن املعر�ض البحريني 
يف قل���ب مقر الأمم املتحدة يف نيويورك ي�سكل 
فر�س���ة فري���دة م���ن نوعه���ا، لإب���راز اجلوان���ب 
امل�رقة الكثرية م���ن الهوية البحرينية املميزة 
ع� ع�سور طويلة بقي���م اإن�سانية عظيمة، على 
غ���رار التعاي����ض ال�سلمي بني خمتل���ف الأديان 
وتاريخ طويل م���ن الت�سامح، وموا�سلتها البناء 
عل���ى ما حتقق م���ن منجزات لتحقي���ق مزيد من 

الرقي والزدهار ملجتمعها املحلي املتح�ر.

املنام���ة - وزارة اخلارجية: اجتمع وكيل 
وزارة اخلارجي���ة لل�س���وؤون الدولي���ة رئي����ض 
اأمن���اء مرك���ز البحري���ن للدرا�س���ات  جمل����ض 
ال�سرتاتيجي���ة والدولية والطاقة )درا�سات( 
ال�سيخ عبداهلل بن اأحم���د اآل خليفة مع رئي�ض 
املجل����ض القت�س���ادي والجتماع���ي التاب���ع 
ملنظم���ة الأم���م املتح���دة، واملمث���ل الدائ���م 
لبعثة �سان���ت فن�سنت وج���زر جرينادين اإنقا 
روندا كينق، عل���ى هام�ض اجتماعات اجلمعية 
العام���ة للمنظمة الدولي���ة، مبدينة نيويورك.

وا�ستعر����ض ال�سيخ عبداهلل ب���ن اأحمد م�سرية 
البحري���ن  ب���ني مملك���ة  الإيجاب���ي  التع���اون 
واملجل�ض القت�س���ادي والجتماعي �سواء من 
خالل ع�سوي���ة اململكة باملجل����ض يف دورات 
�سابقة اأم على �سعي���د ا�ست�سافة اجتماعات 

للمجل�ض.

واأ�س���ار اإل���ى انتخاب البحري���ن لع�سوية 
جلنة املنظمات غ���ري احلكومية التابعة لالأمم 
 2022  -  2019 م���ن  لل�سن���وات  املتح���دة 
كاع���رتاف دويل جديد مب���ا حتظى به اململكة 

من تقدير وم�سداقية ومكانة مرموقة.

املنام���ة - بنا: اجتمع���ت �سفرية مملكة 
ودوقي���ة  بلجي���كا  مملك���ة  ل���دى  البحري���ن 
لوك�سمب���ورغ الك����ى ورئي�س���ة بعثتها لدى 
الحت���اد الأوروب���ي بهي���ة اجل�س���ي، اأم�ض، مع 
رئي�ض وحدة الأن�سطة بني الثقافات والأديان 
بحزب ال�سع���ب الأوروبي ومان �سرتا�ر، مبقر 

ال�ملان الأوروبي يف بروك�سل. 
وا�ستعر�س���ت اجل�س���ي مب���ادرات عاهل 
ب���ن  املل���ك حم���د  الب���الد �ساح���ب اجلالل���ة 
عي�س���ى اآل خليفة يف جم���ال الت�سامح الديني 
والتعاي�ض ال�سلمي، مبا يف ذلك اإطالق “اإعالن 
مملك���ة البحري���ن” واإن�ساء مرك���ز امللك حمد 
العامل���ي للتعاي����ض ال�سلمي.واأ�س���ارت اإل���ى 
اأن تعزي���ز تلك القي���م هو من �سل���ب النهج 
الإ�سالح���ي ل�ساحب اجلاللة امللك، موؤكدًة اأن 

مملكة البحرين ت�سعى لتكري�ض ثقافة احلوار 
والتعاي����ض ب���ني خمتل���ف الأدي���ان واحرتام 
الآخري���ن بني جمي���ع مكون���ات املجتمع على 

ال�سعيدين املحلي والدويل. 

• �سخ�سيات دبلوما�سية تثني على ريادة البحرين يف التعاي�ض والت�سامح 	

تجاهل المرشحين لـ “البحرنة”
غ���اب عن بال املر�سحني النيابيني، التي ت�س���ري لغة الأرقام اإلى اأنهم يف ت�ساعد 
�ساروخ���ي )هم وت�ساريحهم(، ملو�سوع ي�سغل بال واهتمامات املواطن كاأولوية، هو 

“البحرنة”.
ول اأعن���ي هن���ا، اأن يدلو املرت�سح براأي���ه ب�سكل اإن�سائي، ع� ت�ري���ح �سحايف، اأو 
“بو�س���ت” ين�ره بح�سابه عل���ى “الإن�ستغرام”، بقدر اأن يقدم فك���ًرا، وحلوًل، وروؤى، 
���ح اهتمام���ه احلقيقي، وجديت���ه، ونظرته املتعمق���ة وامل�ستقبلي���ة لهذا امللف  تو�سرّ

املتاآكل، الذي مل ياأخذ حيزه من النجاح املن�سود، حتى اللحظة.
ويتخبرّط يوميًّا، الكثري من اخلريجني، والعاطلني عن العمل، ما بني اأروقة اإدارات 
التوظيف بالوزارات واجله���ات احلكومية، ومكاتب النواب، وال�ركات، نتاجها انتظار 

مزمن وموح�ض، الباحث عن وظيفة، من يدفع �ريبته.
هنال���ك ا�ستحياء غري مفه���وم، يف الإ�سارة مللف “البحرن���ة”، ويف الدعوة لإجناحه، 
وك�سف نتائجه الدورية للراأي العام، ا�ستحياء يقابله ق�سم نهم لالأجانب، لكل وظيفة 

تتوفر، مهما �سغر �ساأنها، اأو ارتفع، وبطريق و�سول يخلو من العرات.
بدورن���ا، لن نتوقف ع���ن الدعوة لتفعيل “البحرنة” كواق���ع ملمو�ض، بل �سنكتب 
و�سن�ستمر يف الكتابة عن ذلك، وعن كل املمار�سات ال�سوداوية التي نر�سدها وت�سل 

اإلينا، من خمتلف اجلهات، التي ل “حت�سم” ابن البلد، ول تويل له اأي اأهمية.
اإن اأك���ر من ينتق���د توظيف الأجانب يف البل���د، هو اأول من ي�سع���ى لذلك، ولكن 
���ة وواهية، اأولها غي���اب اللتزام والكفاءة  م���ن خلف الأب���واب املو�سدة، اأعذارهم ه�سرّ

للبحرينيني، وهو لي�ض بالأمر ال�سحيح.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

حمرر ال�صوؤون املحلية

موا�صلة التعاون الأمني مع بريطانيا

املنام���ة - وزارة الداخلية: ا�ستقبل 
رئي�ض الأمن الع���ام اللواء طارق احل�سن، 
الفريق كب���ري م�ست�س���اري الدفاع لل�رق 
الأو�سط باململكة املتحدة جون لورمير، 
و�سف���ري اململك���ة املتحدة ل���دى مملكة 

البحرين �ساميون مارتن.
رئي����ض  رح���ب  اللق���اء،  بداي���ة  ويف 
الأم���ن الع���ام، بزي���ارة الفري���ق ال�س���ري 

ج���ون لورمير، م�سي���داً بعم���ق العالقات 
التاريخية واملتميزة بني مملكة البحرين 
عل���ى  وحر�سهم���ا  املتح���دة  واململك���ة 

موا�سلة التعاون والتن�سيق الأمني.
ا�ستعرا����ض  اللق���اء،  يف  ومت 
العالقات الثنائي���ة القائمة بني البلدين 
ال�سديقني، وبحث عدد من املو�سوعات 

ذات الهتمام امل�سرتك.
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الرميحي: امل�سا�ض بالرموز الوطنية مرفو�ض

ولوؤنا التام لآل خليفة وجاللة امللك راعي احلريات الدينية

لوقف التوظيفات ال�سيا�سية للمنابر واملواكب

فئة متطرفة �سالة تعمدت الإ�ساءة لرموز الدولة... اأهايل املالكية بالإجماع:

املوؤ�س�سات الدينية وماآمت جدحف�ص ت�ستنكر جتاوزات عا�سوراء:

اجلنبي���ة - املحافظة ال�سمالي���ة: اأ�سدرت جميع 
مواكب وم���اآمت وموؤ�س�س���ات واأهايل قري���ة املالكية 
بي���ان ا�ستن���كار و�سجب اأك���دوا فيه ال���ولء والنتماء 
الت���ام للقيادة احلكيمة من اآل خليف���ة الكرام الذين 
توا�سل نهجهم التاريخي يف حماية احلريات الدينية 
وكفله���ا الد�ست���ور ويرعاه���ا جاللة العاه���ل وت�سخر 
لها الدول���ة الإمكان���ات والت�سهيالت كاف���ة بالدعم 
امل���ادي واملتابع���ة احلثيث���ة والتوجيه���ات الكرمية 
ل���وزارات واأجهزة الدولة ل�سم���ان �سريها على اأكمل 
وجه ومنها مو�سم عا�سوراء، م�سددين على اللتفاف 
حول قيادتهم ورف�سهم الإ�ساءة اإليها باأي �سكل من 

الأ�سكال.
وتناول البي���ان الذي وقع يف لقاء مب�سجد الأمري 
زي���د م�س���اء اخلمي����ص 26 �سبتمرب بح�س���ور حمافظ 
ال�سمالي���ة علي الع�سفور وقي���ادات اأهايل املالكية، 
الإ�س���ادة بَدور القيادة والدولة يف رعاية دور العبادة 
من م�ساجد وم���اآمت وت�سون احلريات الدينية وتفتح 
املج���ال ملمار�سة ال�سعائر واملعتق���دات بكل حرية، 
�سم���ن ثوابته���ا التاريخي���ة ورف���د قي���م التعاي����ص 

والت�سامح واملحبة وال�سالم.
من جهت���ه، تط���رق املحافظ اإلى اجله���ود التي 
تبذله���ا الدول���ة والت�سهي���الت الت���ي تقدمها خالل 
مو�سم عا�س���وراء، م�ستذك���ًرا جه���ود وزارة الداخلية 
يف ت�سخ���ري اإمكاناته���ا لتاأمني �سالم���ة مواكب العزاء 
احل�سين���ي طيل���ة ع�رشة حم���رم واملنا�سب���ات الدينية 
الأخرى، م�ستح�رشًا اهتمام الدولة بحماية دور العبادة 
اإب���ان التهدي���دات التي اأطلقه���ا تنظي���م “داع�ص” 
الإرهابي، و�سارعت الدول���ة اإلى اتخاذ ما يلزم، ومن 
ب���ني ذلك تعاون���ت املحافظة ال�سمالي���ة مع الأهايل 
بالتن�سيق مع املوؤ�س�سة الأمنية يف حماية دور العبادة 
مب�سارك���ة اأبن���اء املناطق؛ لن����رش الأم���ن والطماأنينة، 
وه���ي اأمور توليه���ا الدولة وفق توجيه���ات القيادة 

ال�سيا�سية كل اهتمام.
واأك���د ر�سال���ة الإ�س���الح الت���ي ج���اء به���ا الإمام 
احل�س���ني )عليه ال�سالم( يف الأمة داعيا لأهمية توجيه 
اخلطاب احل�سيني يف تهذيب ال�سلوك وتنمية القيم 
والأخالق وتعزيز املواطنة ال�ساحلة للناأي عن الفكر 
املتط���رف وذلك لالندماج يف الوط���ن؛ من اأجل رقيه 
وتط���وره وحتقي���ق التنمي���ة املن�س���ودة، مثنًيا على 
الروح الوطني���ة لأهايل املالكية والت���ي اأثبتوا فيها 
حر�سهم على �سالمة الن�سيج الوطني والت�سدي لكل 
اإ�س���اءة مغر�س���ة مقيتة دخيلة على ذك���رى عا�سوراء 
الإ�س���الح وال�س���الم، م���ن جان���ب فئة قليل���ة ل تنوي 
اخلري لهذه البالد الطيبة، موؤكًدا �رشورة حماية الأبناء 
وجتنيبه���م من الوقوع يف املمار�س���ات التي يجرمها 
القان���ون والهتمام بهم بالتوجي���ه والإر�ساد، وفيما 

يلي ن�ص البيان:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم.. وال�سالة وال�سالم على 
اأ�رشف الأنبياء واملر�سلني، �سيدنا ونبينا حممد وعلى 
اآل���ه الطيبني الطاهرين، و�سحب���ه الكرام املنتجبني 

املخل�سني.
نحم���د اهلل ج���ل وعال ونثن���ي علي���ه ون�سكره كما 
ي�ستحق جلالل وجهه وعظيم �سلطانه، ملا اأنعم علينا 
يف هذه البالد الطيبة العظيم���ة والعريقة، وقيادتها 
احلكيم���ة الر�سيدة الكرمية، من ف�س���ل كبري ومقام 
يغبطن���ا ب���ه القا�س���ي وال���داين ونحن نحي���ي ذكرى 
ا�ست�سه���اد اأبي عبداهلل احل�سني علي���ه ال�سالم.. هذه 

الذك���رى الإ�سالمي���ة املجيدة التي له���ا اأعلى املقام 
واملكان���ة يف نفو����ص اأبن���اء البحري���ن الك���رام، وهي 
الذكرى التي توارث فيه���ا حكام البحرين على مدى 
التاريخ �سجايا البذل والعطاء واحلفاظ على ال�سعائر 
التي ه���ي من تق���وى القل���وب، وم�سى ح���كام هذه 
البالد وموؤ�س�ساتها يف تقدمي كل ما يجعل من مو�سم 
عا�س���وراء يف مملك���ة البحرين منوذًج���ا فريًدا يعك�ص 
الإمي���ان بقيم حري���ة ممار�سة الأدي���ان واملعتقدات 
وال�سعائ���ر ب���كل حري���ة واح���رام وتقدي���ر، واأفا�ص 
امل����رشوع الإ�سالحي جلاللة املل���ك حمد بن عي�سى اآل 
خليف���ة، حفظه اهلل ورع���اه، باخلري والك���رم والعطاء 
اجلميل، ل�سيما يف مو�س���م عا�سوراء كمنا�سبة دينية 

متاأ�سلة يف وجدان اأبناء البحرين.
اإن مو�س���م عا�س���وراء ل���ه م���ن م�سام���ني القيم 
م���ا  والجتماعي���ة  والإن�ساني���ة  الديني���ة  واملب���ادئ 
ي�ساع���ف من الرواب���ط والعالقات وي�س���ون الن�سيج 
الوطن���ي، وهذا ما تنتهج���ه قيادة الب���الد الر�سيدة، 
واأي ممار�س���ات اأو اأف���كار اأو اأفعال منكرة دخيلة يتم 
توظيفها من اأي فئة كانت لالإ�ساءة اإلى الوطن الغايل 
ورم���وزه الك���رام و�سعبه الويف الطي���ب، ل�سيما اأثناء 
ممار�س���ة ال�سعائ���ر احل�سينية، هي جرمي���ة يرف�سها 
املجتمع ب���كل اأطيافه، ل���ذا، ت�ستنكر جمي���ع اإدارات 
ماآمت ومواك���ب وموؤ�س�س���ات واأهايل قري���ة املالكية 
م���ا اأقدمت علي���ه فئة متطرفة �سالة م���ن اإ�ساءة غري 
مقبولة لرموز الدولة، فهذا الت�رشف امل�سني الغريب 
عل���ى جمتم���ع البحري���ن املت�سامح ما ه���و اإل حماولة 
بائ�سة ويائ�سة التي تهدف اأول ما تهدف اإلى جتريد 
هذه املنا�سبة العظيمة من عمقها وروحها واأ�سالتها، 
وق���د قوبلت بالرف�ص وال�ستن���كار والإدانة من جيع 
اأطياف جمتمعن���ا املو�سوف بالتعددي���ة واملعروف 
بالت�سام���ح والتعاي�ص والنفتاح عل���ى كل الديانات 

والثقافات، وهي اأفعال ل ت�سدر اإل من فئة مغر�سة 
لها اأجن���دات تاآمرية خبيثة مت�سلة باخلارج، والتي ل 
ميك���ن باأي حال من الأحوال قبولها اأو ال�سكوت عنها 
وعن مرتكبيها الذين ترف�سهم كل مكونات البحرين 
واأطيافه���ا، فا�ستهداف رموز الدول���ة وقيادتها خط 
احم���ر وكذل���ك التعر�ص اإل���ى مكوناته���ا فعل خطري 
ي�سعى للنيل من الوحدة الوطنية، ونوؤكد على اأهمية 
مواجهته���ا بح���زم القان���ون والعمل عل���ى حماربتها 

وواأدها واإف�سال خمططات مرتكبيها.
ونعلن عن الولء والنتماء التام للقيادة احلكيمة 
من اآل خليفة الكرام الذين توا�سل نهجهم التاريخي 
يف حماية احلريات الدينية وكفلها الد�ستور ويرعاها 
جالل���ة العاه���ل املفدى حفظ���ه اهلل ورع���اه، وت�سخر 
له���ا الدولة كاف���ة الإمكاني���ات والت�سهيالت بالدعم 
امل���ادي واملتابع���ة احلثيث���ة والتوجيه���ات الكرمية 
ل���وزارات واأجهزة الدولة ل�سم���ان �سريها على اأكمل 
وجه، ولينع���م املجتمع البحرين���ي بالتما�سك يف وجه 
من يريد بهم �رشًا، ذلك لأنهم يلتفون حول قيادتهم 
ويرف�س���ون الإ�س���اءة اإليها باأي �سكل م���ن الأ�سكال، 
واأًي���ا كان الط���رف الفاع���ل الذي ل تربط���ه ب�سفات 

وعادات وتقاليد واأعراف هذا البلد �سلة.
اإن جميع ماآمت ومواكب وموؤ�س�سات واأهايل قرية 
املالكية تثم���ن دور القيادة والدول���ة يف رعاية دور 
العب���ادة من م�ساجد وماآمت وت�سون احلريات الدينية 
وتفتح املجال ملمار�س���ة ال�سعائر واملعتقدات بكل 
حرية، �سمن ثوابته���ا التاريخية ورفد قيم التعاي�ص 
والت�سامح واملحبة وال�س���الم، �سائلني املولى العلي 
القدير اأن ينعم على قيادتنا وبالدنا و�سعبنا الكرمي 
بالأمن والأمان وال�ستقرار والنه�سة؛ لتبقى البحرين 
واح���ة حب و�سالم وعطاء وف�س���ل عظيم �ساخمة بني 

الأمم.

وامل����اآمت  الديني����ة  املوؤ�س�س����ات  اأ�س����درت 
ا�ستنك����رت  بيان����ات  جدحف�����ص  يف  احل�سيني����ة 
فيه ب�س����دة جت����اوزات عا�س����وراء، مطالبة بوقف 

التوظيفات ال�سيا�سية للمنابر واملواكب.
وج����اء يف البي����ان: ن�ستنك����ر باأ�س����د عب����ارات 
ال�ستن����كار والتندي����د م����ا اأق����دم علي����ه بع�����ص 
املغر�سني واملند�سني وامل�سبوهني واأ�سحاب 
لل�����رشع  جت����اوزات  م����ن  ال�سيا�سي����ة  الأغرا�����ص 
والقان����ون، جمددين موقفن����ا الثابت والتاريخي 
من ا�ستغ����الل املنابر وال�سعائر الدينية لأغرا�ص 
خارجة عليها ول متت اإليها ب�سلة، وهو املوقف 

الذي لطاملا حذر منه علماوؤنا منذ القدم.
وقال بي����ان املوؤ�س�س����ات الديني����ة واملاآمت 
احل�سينية يف جدحف�����ص اإَنّ ما تتمتع به البحرين 
م����ن احلريات الدينية ل جند له مثيالً يف املنطقة 
كله����ا، ب�سه����ادة القا�س����ي وال����داين، وه����و م����ا 
ي�ستوج����ب ال�سك����ر والتقدي����ر والمتن����ان عل����ى 
ال����دوام، كما ي�ستوجب املحافظ����ة على ال�سعائر 

وعلى قد�سيتها من ال�ستغالل والت�سيي�ص.
كما طال����ب املوع����ون على البي����ان اجلميع، 
ا العلماء وقادة املجتمع والقِيّمني على  خ�سو�سً
املاآمت واملواك����ب واحل�سينيات، بالت�سدي لكل 
من �سَوّلت له نف�سه الإ�رشار بال�سعائر احل�سينية 
باإقحامه����ا يف جت����اوزات مرفو�سة �رشًع����ا وقانوًنا 
وخلًق����ا، وبالوق����وف يف وج����ه اأولئ����ك املخرب����ني 

املند�س����ني، وباأخ����ذ كل م����ا يلزم لوق����ف جميع 
التج����اوزات والتوظيف����ات ال�سيا�سي����ة واحلزبية 
للمناب����ر واملواك����ب، التزاًم����ا بالأط����ر ال�رشعي����ة 
للحري����ات  و�سيان����ًة  والأخالقي����ة،  والقانوني����ة 
وال�سعائ����ر الدينية، وحفاًظا عل����ى اأمننا الوطني 
والجتماعي، ف�سالً عما يفر�سه الواجب وال�رشف 
من التقدير والمتنان لقادة هذه البالد ورموزها 
ال�سعائ����ر احل�سيني����ة  وحكومته����ا عل����ى رعاي����ة 

ودعمها.
ومبنا�سب����ة انته����اء مو�س����م عا�س����وراء، رفع 
املوقعون على البيان خال�����ص ال�سكر والتقدير 
والعرفان اإلى مقام ملك مملكة البحرين �ساحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة على رعاية 
جاللت����ه اأيده اهلل للحري����ات وال�سعائر الدينية يف 
البحري����ن، و�سونه����ا ودعمها واحرامه����ا، �سرًيا 

على م�سرية الآباء والأجداد الكرام.
كما عربوا ع����ن ال�سكر والمتن����ان ملا تبذله 
احلكوم����ة يف هذا ال�سدد برئا�س����ة رئي�ص الوزراء 
�ساحب ال�سمو امللك����ي الأمري خليفة بن �سلمان 
اآل خليف����ة، ومب�سان����دة ويل العه����د نائب القائد 
الأعل����ى النائ����ب الأول لرئي�����ص جمل�����ص الوزراء 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل 

خليفة.
و�سكروا اأي�سا جميع اجلهات الر�سمية التي 
كان لها الدور الب����ارز يف خدمة مو�سم عا�سوراء، 

وعل����ى راأ�سه����ا وزارة الداخلي����ة، واملحافظ����ات، 
ووزارة الع����دل وال�سوؤون الإ�سالمي����ة والأوقاف، 
ووزارة الأ�سغ����ال و�س����وؤون البلديات والتخطيط 

العمراين، ووزارة ال�سحة، وغريها.
البحري����ن،  مملك����ة  يحف����ظ  اأن  اهلل  داع����ني 
ومليكه����ا وحكومتها و�سعبه����ا، واأن يدمي عليها 
عزه����ا ورخاءها وحرياتها، وه����ي ترفل يف اأثواب 

الأمن والعافية وال�سالم.
ووق����ع البيان كل من: اإمام اجلمعة واجلماعة 
بجام����ع جدحف�ص رئي�����ص جمل�ص اأمن����اء موؤ�س�سة 
العالم����ة امل����دين الإ�سالمية ال�سي����خ حممد طاهر 
املدين، واإمام اجلمعة واجلماعة بجامع جدحف�ص 
املت����ويل ال�رشع����ي ملدر�س����ة ال�سي����خ عبداحل�سن 
للعل����وم الديني����ة ال�سي����خ من�سور عل����ي حمادة، 
ورئي�ص جمل�ص اإدارة جمعي����ة جدحف�ص اخلريية 
والنائب علي العطي�ص، ورئي�ص التعليم الديني 
يف جدحف�ص جا�سم الوايف، ورئي�ص ماأمت امل�رشف 
بجدحف�����ص وموكب عزاء اأه����ايل جدحف�ص اأحمد 
ال�سبع، ورئي�����ص ماأمت الطوي����ل بجدحف�ص نا�رش 
الق�س����اب، ورئي�����ص ح�سيني����ة �سه����داء الط����ف 
بامل�سل����ى جعف����ر ف����ردان، ورئي�ص م����اأمت عني 
ال����دار ه����ادي اآل اأ�سع����د، ورئي�ص م����اأمت ال�ساري 
بجدحف�����ص �سيد حممود العل����وي، ورئي�ص ماأمت 
الكامل بجدحف�ص �سيدعبداهلل الكامل، ورئي�ص 
ماأمت القائم باإ�سكان جدحف�ص م�سطفى احلواج.

الق�سيبية - جمل�ص ال�سورى: اأكد نائب 
رئي�ص جلن���ة ال�سوؤون الت�رشيعي���ة والقانونية 
مبجل�ص ال�سورى خمي�ص الرميحي اأن امل�سا�ص 
بالرموز الوطنية اأم���ر مرفو�ص ي�ستنكره كل 
�سع���ب مملكة البحري���ن، مبينا اأن م���ا �سهده 
مو�سم عا�سوراء من ممار�سات قام بها بع�ص 
املند�س���ني املدعومني من احلر����ص الثوري 
الإي���راين حمل ا�ستن���كار وا�ستهجان من كافة 

اأطياف ال�سعب ومكوناته.

ولفت اإل���ى اأن حماولة ت�سيي�ص ال�سعائر 
الديني���ة يخ���رج به���ا ع���ن غايته���ا النبيل���ة 
ويعر�سها للت�سويه، داعيا الأوقاف اجلعفرية 
وامل�سوؤولني عن املاآمت والرو�سات احل�سينية 
لوقف���ة ج���ادة لإيقاف اأي خمالف���ة وتعد على 
القانون اأو حماولة ل�ستغ���الل اأجواء النفتاح 
والتعاي����ص، موؤكدا اأهمية بي���ان موقفهم من 
هذا ال�سلوك اخلارج عن اإطار القبول ال�سعبي 

والتعبري عن اإدانته ب�سكل وا�سح.

• جانب من اللقاء	

َحَمٌد َوَهَذا االسُم ِسرُّ َجَماِلَها
اإلى امللك الإن�سان، ملك احلب والرحمة، ملك اجلالل جلالل امْلُْلك، ملن حفر ا�سمه 
عل���ى جبني ال�سم����ص علياء، واآفاقا و�سم���اوات. تبقى العظيم، ترْبا يّجم���ل تْبنا يحيله 
اإك�س���ريا. ومتى التف���ت الأهرامات حل�سى عزلء على الني���ل ت�ستعذب منحدرا، فكثري 

عليها معرفة نور ال�سم�ص �ساطعة تغازل هامة الأهرامات، ملتحفة بال�سماء.
ه���ذا املقال بني يديك، اقْبله مني نيابة عن كل حمبيك، مو�سى ببع�ص اأبيات من 

ق�سيدة كتبتها فيك حبا. هو النرث جمال فيك وال�سعر اأجمل!
ا�سم���ك تاج وفوق ال�سم����ص مو�سعه. ا�سمك نور وعلى وج���ه القمر موقعه. ا�سمك 
جنم وعلى حميا ال�سماء تالألوؤه. ا�سمك اإكليل وعلى احلدائق ربيعه. فاحلاء حمد، وامليم 
مالك والدال دوح. اأيها القادم من التاريخ اإ�رشاقة �سباح، تبل�سم جرحا، تعزف �سفحا، 

تر�سم ُمزنا، تنغم حلنا تب�سم �سم�سا.
ينداح بني عينيك الأمل، وتلوح بني �سواطئ حمياك نوار�ص، وترق�ص بني يديك 
حدائق �سنديان. بوركت وبورك ا�سمك الوافر لوؤلوؤ ومرجان. حمد ومن احلمد جاء، حمد 
وال�س���م قنادي���ل ت�سع �سياء، حمد وال�سم طيب وبل�سم م���ن كل داء. حمد ويف عينيك 
تراتي���ل و�سوت دعاء. حمد وال�سم يكتب بوجه ال�سم���اء. حمد ومذ جئت اعتلت ب�سمة 

يتيم، و�ساء حمراب وتنور قدا�ص.
قراب���ني ه���ي البحرين ف���داء لك، ول�سم���ك املو�سى ت���ربا واأملا�سا. ه���م العظماء 
يك���ربون على جهل اجلاهل، وت�سلل املغر�ص لي����رشق عر�سا وي�سنع نزفا، ليقتل اأمال، 

ويخرب �سعدا.
ح���اول اأعداء البحرين يف �ستى اأقط���ار الأر�ص للنيل من ا�سمك ملا يربو من ع�رشين 
عام���ا، لكنهم هزه���م اأن ا�سمك يكتب عل���ى م�ست�سفى، ير�سم على مرك���ز حوار اأديان 
وثقاف���ات، يو�س���ى على كر�سي جامع���ي للت�سامح، يخ���ط على جغرافي���ة مدينة تاأوي 
مواطن���ني، وفوق كل ذلك يتالألأ ا�سمك عن���وان حك وملك ، و�سعب، فهرولوا اإلى عجز 
العاج���ز. فم���ن كان يكتب ا�سمه بني النجوم ل ي�سريه حماق���ة عاجز. اإل احلماقة اأعيت 
م���ن يداويها، وكثري من عظماء التاري���خ حوربوا ب�سور خمتلفة اأ�سد و�ساعة، وهبوطا، 
لك���ن بقي ذكرهم خال���دا؛ لأنهم �سجلوا اأ�سماءهم يف �سفح���ات التاريخ جمال مواقف، 

واإن�سانية �سمري، وع�سق مبادئ.
الكب���ار ين�سغلون بالكب���ار، ورمية جاهل اأحمق ل تعك�ص حمب���ة وولء مئات الآلف 
م���ن العقالء، وهنا ن���زف لك كل احلب، وكل الوف���اء، وكل الولء، يرخ����ص ا�سمنا اأمام 
ا�سمك، وتتكون قلوبنا �سياجا لقلبك، يرخ�ص لك الغايل اأيها الذهب الغايل، واللُجنْي 

ال�سايف، واملقام العايل.
اأب���ا �سلم���ان، لك القوايف، لك ال�سعر، ل���ك الأدب، لك احلب، اأيه���ا امللك الإن�سان، 
قلب���ك كبري، و�حتي���اط �شربك �أكرب، و�أن���ت �مللك �لعظيم، فتقبل من���ي �أبيات �شعر، 
ن�سجتها حرويف، وهي متثل قلوب �سعبك بكل األوانهم ومذاهبهم، تدلل على حبنا لك 
وولئه���ا لك، واإميانا بك، اأبيات من ق�سيدة طويل���ة، ل تفي جمال حمياك وخلقك، يا 

اأجمل امللوك، ا�سما وحميا وخْلقا وُخلقا، لكنها تن�سح ولًء.
��ُم ��اِئ��ِري��َن َع��َل��ى اخُل��َط��ى َت��َر���سَّ ��ُم َل��وَح��ًة ِل��ل�����َسّ َه���ِذي ِه���َي ال��َب��ح��َري��ُن َت��ر���سِ
ُ ُّ َج��َم��اِل��َه��ا َوَع���َل���ى ُخ��َط��ى ال���س��ِم اجَل��ِم��ي��ِل َت����َرُنّ َح��َم��ٌد َوَه�����َذا ال���س��ُم �����رشِ
ُت�������رَشُم ���اَع���َة  ����سَ ال��ِع�����س��ِق  ِب���َن���اِر  اإَِلّ  َت��ن��َت��ِه��ي  َل  ُج���َراُح���َن���ا  َوِت����ْل����َك  َح���َم���ٌد 
الَبل�َسُم ُف�����وؤَاِدي  َويِف  اُع  ال�����رَيَ َه���َذا  َي���ِدي  َويِف  امُل���ف���َرَداِت  َج��َم��اُل  ِب��َف��ِم��ي 
��وي��َل ِب���اأح���رٍُف َم�����اَداَم يِف َق��ل��ِب��ي اجُل�����َراُح ُت��َدم��ِدُم ���زَف ال��َطّ َل��ن اأُوِق�����َف ال���َنّ
���ُم َوَت���َرُحّ ��َم��اَح��ةٌ  ���ا َع��ط��ُف امُل���لُ���وِك ���سَ َ َف���اإمَنّ ِق��ي��َل َع��ط��ٌف يِف امُل���لُ���وِك  اإِن 
ْرَح�������ُم الأَ الأََرُقّ  َج���اَلَل���َت���هُ  ُق��ْل��َن��ا  َق��ل��ِب��ِه  ِب���َرح���َم���ِة  َي��ع��لُ��و  َم���ن  ِق���ي���َل  اأَو 
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قهوة الصباح

لقاء تعريفي مب�سابقة كتابة اخلطاب ال�سيا�سي
م��ع��ه��د   – امل����ن����ام����ة 
ال����ب����ح����ري����ن ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
ال�������س���ي���ا����س���ي���ة: ب���ه���دف 
كتابة  مب�سابقة  التعريف 
اخل�����ط�����اب ال�����س��ي��ا���س��ي 
وا�ستعرا�ص  واإجن��ازات��ه��ا، 
م���ب���ادئ ك��ت��اب��ة اخل��ط��اب 
ال�����س��ي��ا���س��ي، ومب�����س��ارك��ة 

ع���دد م��ن امل��ه��ت��م��ني وامل��دع��وي��ن من 
اجلامعات  وطلبة  البحريني  ال�سباب 
معهد  يقيم  املحلية،  ال�سحافة  وممثلي 
�سمن  ال�سيا�سية  للتنمية  ال��ب��ح��ري��ن 
م�سابقة  من  الرابعة  الن�سخة  فعاليات 
)كتابة اخلطاب ال�سيا�سي للعام 2018( 
اأم  مبنطقة  مقره  يف  تعريفية  حما�رشة 
مب�سابقة  التعريف  ت��ت��ن��اول  احل�����س��م، 
واإجنازاتها،  ال�سيا�سي  اخلطاب  كتابة 
وا�ستعرا�ص لأهم مبادئ كتابة اخلطاب 
املدير  ب��اأع��م��ال  القائم  ال�سيا�سي.واأكد 
التنفيذي للمعهد اأنور اأحمد اأهمية امل�سابقة 
على  البحريني  ال�����س��ب��اب  وحت��ف��ي��ز  ح��ث  يف 
والإبداعية؛  الفكرية  مهاراتهم  واإثراء  تنمية 
ال�سيا�سي،  اخل��ط��اب  ك��ت��اب��ة  ف��ن  لإت���ق���ان 
والتوا�سل  الت�سال  وبالتايل ت�سهيل عملية 

مهارات  وام��ت��الك  اجلمهور  مع 
اخلطابة ال�رشورية لكل من يريد 
�ل�شيا�شي  �لعمل  يف  �الن��خ��ر�ط 

م�ستقبال.
امل�سابقة  اأن  اإل���ى  ون���وه 
تتميز هذا العام بتوفري فر�ص 
تدريبية متخ�س�سة للم�ساركني 
احل���ا����س���ل���ني ع���ل���ى امل���راك���ز 
الإلقاء التلفزيوين  الأولى يف مهارات  الع�رشة 
كافة  امل�ساركون  �سيح�سل  كما  والإذاع���ي، 
يف امل�سابقة على دورة تدريبية يف )مهارات 
اإلى اجلوائز  اإ�سافة  الدولة(،  القادة ور�سالة 
املادية املعلن عنها للفائزين الثالث الأول، 
وهي 1500 دينار للفائز الأول، و1000 دينار 
الثالث،  للفائز  دينار  و500  الثاين،  للفائز 
من  ال�ستفادة  اإلى  البحريني  ال�سباب  داعًيا 
الفر�سة ل�سقل وتنمية مهاراتهم اخلطابية، 
ال�سباب على خماطبة اجلمهور  وتعزيز قدرة 

واإقناعه بروؤيتهم اأو براجمهم ال�سيا�سية.
اإل���ى اأن ف���رة ت��ق��دمي الأع��م��ال  ي�����س��ار 
�سبتمرب   1 يف  ب��داأت  امل�سابقة  يف  امل�ساركة 
وت�ستمر حتى 9 دي�سمرب 2018 على اأن يتم 
 26 ال�  يف  بامل�سابقة  الفائزين  نتائج  اإعالن 

من دي�سمرب املقبل.

• اأنور اأحمد 	
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تطوير خدمات الإر�شاد املهني باملدار�س الإعدادية

نقل الطالبات ل�شف بديل وا�شتبدال املكيفات �رسيعا

مدر�شة خا�شة ت�شلمت الر�شوم ومل ت�شلم الطلبة الدفاتر

تعزيـز دور مـكـاتـب حـمـايـة الأ�شـرة

“التنمية”: تعزيز جهود العمل التطوعي

“الرتبية” و“ال�شحة” تتابعان ت�شّمم طلبة مبدر�شة خا�شة

معقبًة على خرب م�شكلة احلر بـ “ابتدائية هاجر”... “الرتبية”:

بعد مرور 3 اأ�شابيع على الدرا�شة

بالتعاون بني “الأعلى للمراأة” و “الداخلية”

بالتعاون مع اأندية الروتاري

غلق موؤقت للكافترييا اإلى حني ظهور النتائج الطبية

مدينـــة عي�شى- وزارة الرتبية والتعليم: اأفادت 
اإدارة العاقـــات العامـــة والإعـــام بـــوزارة الرتبيـــة 
والتعليـــم يف بيـــان اأم�س بـــاأن الـــوزارة حري�شة على 
توفـــري البيئـــة املدر�شيـــة املنا�شبة لاأبنـــاء الطلبة 
واأع�شاء الهيئـــات الإدارية والتعليميـــة باملدار�س، 
ومن ذلك الهتمـــام ب�شامة املكيفـــات، و�شيانتها 
با�شتمـــرار، والتعامـــل الفـــوري مع اأي �شكـــوى ترد 
ب�شاأنهـــا، حيـــث توفـــر الوزارة فـــرق �شيانـــة يومية 

تتولى زيارة املدار�س متى ا�شتدعت احلاجة.
جـــاء ذلـــك يف تعقيبهـــا على اخلـــرب املن�شور يف 
�شحيفـــة “الباد” بعددها ال�شـــادر اأم�س بعنوان “ل 
مكيفـــات ب�شف خ�شبي بهاجـــر البتدائية منذ بداية 

الف�شل”. 
واأ�شاف البيان اأن ال�شفوف الدرا�شية باملدر�شة 
املذكـــورة  مل تواجه اأي اأعطال خـــال الأ�شبوع الأول 
مـــن الف�شـــل الدرا�شـــي، وبعـــد اأن حدثـــت بع�ـــس 

الأعطـــال يف عدد حمدود مـــن ال�شفـــوف امل�شنعة؛ 
ب�شبب ا�شتـــداد حرارة اجلو، وذلـــك ب�شكل خا�س يف 
ال�شـــف الرابع فرقة 3، مت نقـــل طالبات هذا ال�شف 
اإلـــى مركز م�شـــادر التعلم باملدر�شـــة اإلى حني حل 
م�شكلة مكيفـــات ف�شلهن، لذلـــك ل ميكن احلديث 
عـــن بقاء الطالبـــات ملدة 17 يوًمـــا يف احلر ال�شديد، 
كما توا�شلـــت املدر�شة فـــوًرا مع اجلهـــة املخت�شة 
بالـــوزارة، والتـــي بـــادرت علـــى الفـــور بالوقـــوف 
ميدانيا على امل�شكلـــة ومعاجلتها، واإعادة الطالبات 
اإلـــى �شفهـــن، اإل اأن امل�شكلة عادت مـــن جديد بعد 
عدة اأيـــام، ويف �شوئهـــا اتفقت اجلهـــات املخت�شة 
بالوزارة مع ال�رشكة املتعهدة على ا�شتبدال عدد من 
املكيفـــات ب�شكل �رشيـــع، وقد متت هـــذه الإجراءات 

جميعها قبل ن�رش هذا اخلرب.
يف  الأعطـــال  حـــدوث  اأن  الـــوزارة  واأو�شحـــت 
املكيفـــات اأمر وارد يف ظل وجود اأكـــر من 40 األف 

مكيف موزعة على مدار�س الوزارة ومن�شاآتها الأخرى، 
مع العلم باأن عدد ال�شكاوى التي تلقتها الوزارة منذ 
بـــدء العـــام الدرا�شي هو عـــدد حمدود جـــدا، مقارنة 
باإجمـــايل عدد املكيفـــات املوجودة، وبـــدوره يعمل 
الفريق املخت�س بالوزارة على مدار ال�شاعة ملتابعة 
كل طـــارئ يتعلق باملكيفات اأو بغريها من اجلوانب 
التي توؤمن ال�شري الطبيعي للدرا�شة، وهو جهد كبري 

وم�شتمر على مدار العام.
�شيانـــة  مـــن  النتهـــاء  مت  اأنـــه  البيـــان  واأورد 
املكيفـــات يف هـــذه املدر�شة وغريها مـــن املدار�س 
قبـــل نهايـــة �شهر اأغ�شط�ـــس املا�شـــي، اإل اأن بع�س 
املكيفـــات قـــد ت�شاب باأعطـــال طارئـــة نتيجة احلر 
ال�شديد اأو �شوء ال�شتخدام، وكلما حدث اأي عطل من 
هذا القبيـــل يتم التوا�شل مع اجلهـــة امل�شوؤولة عن 

ال�شيانة لتقوم بت�شليح هذه املكيفات فورا.

�شـــكا جمموعة اأولياء اأمـــور بال�شف الثالث 
ابتدائي مبدر�شـــة خا�شة تقع مبنطقة �شلماباد 
عرب “الباد” من تاأخر اإدارة املدر�شة يف ت�شليم 

الدفاتر للطلبـــة 3 اأ�شابيع، مبدين تخوفهم من 
تراكم الواجبات، بالإ�شافة اإلى زيادة متطلبات 
املعلمـــات مـــن حـــل واجبـــات درو�ـــس �شابقة 
وم�شاريـــع. وطالب اأولياء الأمور اإدارة املدر�شة 
ا  الت�رشيـــع يف ت�شليم الدفاتر للطلبـــة، خ�شو�شً

واأن جميـــع الطلبـــة انتظمـــوا يف ال�شفوف ومت 
ت�شليـــم الر�شـــوم الدرا�شيـــة لق�شـــم املحا�شبة 

باملدر�شة.
وذكر اأولياء الأمـــور اأن املعلمات ي�شغطن 

على اأولياء الأمور ل�رشاء الدفاتر.

الرفاع - املجل�س الأعلى للمراأة: عقد فريق 
عمــــل الأمانة العامــــة للمجل�س الأعلــــى للمراأة مع 
ممثلــــني مــــن وزارة الداخلية اجتماًعــــا تن�شيقيًّا 
جــــرى خالــــه مناق�شــــة عــــدد مــــن املو�شوعــــات 
ذات الهتمــــام امل�شرتك يف اإطــــار تنفيذ اخلطة 
الوطنيــــة لنهو�س املراأة البحرينية.ويف الجتماع 
مت ا�شتعرا�ــــس م�شتجــــدات عمــــل مكاتب حماية 
الأ�ــــرشة يف مديريات ال�رشطة يف جميع املحافظات 
الأربــــع، وجمــــالت تطويرهــــا، وتوحيــــد عمليــــة 
تلقــــي ال�شــــكاوى والباغات التــــي تندرج �شمن 
اخت�شا�س هذه املكاتب، مع الرتكيز على تنمية 
قدرات كوادر املكاتب مــــن املعنيني بالتعامل 

مع امللفات التي ت�شتهدفها هذه املكاتب. 
كما بحــــث الجتماع م�شتجــــدات عمل قاعدة 
البيانات والإح�شائيــــات الوطنية للعنف الأ�رشي 
)تكاتف(، التي اأطلقــــت كقاعدة بيانات موحدة 
حلــــالت العنــــف الأ�رشي مــــن الن�شــــاء والفتيات 
يف البحريــــن مرتبطــــة بجميع اجلهــــات والأجهزة 

احلكوميــــة ذات العاقــــة عرب اعتمــــاد تعريفات 
وت�شنيفــــات موحــــدة حلــــالت العنــــف، بق�شــــد 
الو�شــــول اإلى درا�شــــات واإح�شــــاءات ت�شهم يف 
متكني اجلهات املعنية من تقدمي الدعم الازم 
حلالت العنف وت�شهيل احل�شول على اخلدمات 
ال�شحيــــة والنف�شيــــة والجتماعيــــة التي توفرها 
موؤ�ش�شــــات الدولــــة، اإلــــى جانــــب تعزيــــز و�شع 

البحرين يف التقارير الدولية.
وتطــــرق الجتمــــاع اإلــــى جمــــالت التعــــاون 
امل�شــــرتك يف التعاطــــي مــــع ما ين�ــــرش يف خمتلف 
و�شائل الإعام وو�شائل التوا�شل الجتماعي من 
منا�شدات ذات عاقة بق�شايــــا املراأة، والآليات 
املقرتحــــة للتفاعل معهــــا، والتن�شيق امل�شرتك 

مع اجلهات املعنية لتوفري احللول املنا�شبة.

والتنميـــة  العمـــل  وزارة   - عي�شـــى  مدينـــة 
الجتماعيـــة: التقى وكيـــل وزارة العمـــل والتنمية 
بالـــوزارة  الدو�ـــرشي مبكتبـــه  الجتماعيـــة �شبـــاح 
حمافـــظ اأندية الروتاري بت�شـــع دول مي�شيل جزار، 
واملحافـــظ ال�شابق للمنطقـــة نف�شها عماد املوؤيد، 
وذلك بح�شـــور رئي�س جمل�ـــس اإدارة نادي روتاري 
ال�شلمانية ال�شيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة، وعدد 

من اأع�شاء جمل�س اإدارة النادي.
التعـــاون  تعزيـــز  بحـــث  مت  اللقـــاء،  وخـــال 
والتن�شيـــق بـــني اجلانبـــني، مبـــا يعـــزز اجلهـــود 
امل�شرتكـــة يف تنميـــة العمـــل التطوعـــي يف مملكة 
البحريـــن، كما مت ا�شتعرا�س املبـــادرات والربامج 
التي تنفذها اأندية الروتاري يف جميع انحاء العامل؛ 
بهـــدف امل�شاهمـــة يف تنمية املجتمعـــات من خال 
العمـــل التطوعي، والعمل على ن�ـــرش مبادئ ال�شام 

الدويل والقيم احلميدة.
ومبـــادرات  باإ�شهامـــات  الدو�ـــرشي  واأ�شـــاد 
اأنديـــة الروتاري يف املجـــالت الإن�شانية والتنموية 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  اأن  موؤكـــدا  واخلرييـــة، 

الجتماعية م�شتمرة يف دعمها وم�شاندتها ملنظمات 
املجتمع املدين والعمـــل على تنميتها، مبا ي�شاهم 
يف حتقيـــق اأهدافهـــا التطوعيـــة، ومتكينها لتقوم 

بدورها الريادي يف العمل التنموي.

مدينة عي�شى - وزارة الرتبية والتعليم: �رشّحت 
القائـــم باأعمال الوكيل امل�شاعـــد للمناهج والإ�رشاف 
الرتبوي مديـــر اإدارة التعليم اخلا�س بوزارة الرتبية 
والتعليـــم اأحام العامر، باأنه وعلـــى �شوء تلقي عدد 
من ال�شـــكاوى من اأولياء اأمور طلبـــة اإحدى املدار�س 
اخلا�شة ب�شاأن احتمال حدوث ت�شمم غذائي لأبنائهم، 
خال تواجدهـــم باملدر�شة، قامـــت الإدارة بالتعاون 

والتن�شيـــق مع املخت�شني بـــوزارة ال�شحـــة برئا�شة 
الوكيـــل امل�شاعـــد لل�شحـــة العامة مـــرمي الهاجري، 
بت�شكيل فريق عمـــل م�شرتك من الوزارتني ملتابعة 

احلالت التي اأدخلت امل�شت�شفيات.
م�شـــاء  املدر�شـــة  بزيـــارة  الفريـــق  قـــام  كمـــا 
الثاثـــاء، واأخذ عينات من كافترييا املدر�شة، واإجراء 
فحو�شـــات للعاملني فيها، واأخـــذ الإفادات اخلا�شة 

بهذا املو�شوع.
واأ�شافت العامر اأنه مت اتخاذ قرار بالتن�شيق مع 
اإدارة املدر�شة، بالغلق املوؤقت للكافترييا، واإ�شعار 
اأوليـــاء الأمور بذلك، اإلى حني ظهور النتائج، م�شريًة 
اإلـــى اأنـــه يف حـــال التاأكد من وجـــود ت�شمـــم غذائي، 
فاإنـــه �شوف يتم اإطـــاع اجلمهور على ذلـــك، واتخاذ 

الإجراءات القانونية الازمة.

املهنـــي  الإر�شـــاد  جمموعـــة  بـــداأت 
الطابيـــة  اخلدمـــات  بـــاإدارة  املدر�شـــي 
بـــوزارة الرتبيـــة والتعليم يف تنفيـــذ درا�شة 
م�شحيـــة ت�شتهـــدف تقييـــم وتطوير خدمات 
الإر�شاد املهنـــي املقدمة للطلبة باملدار�س 
الإعداديـــة، وذلك على اأ�شا�ـــس مقارنة واقع 
وفاعلية اخلدمات والربامج املقدمة للطلبة 
مع املعايري الدولية لربامج الإر�شاد املهني 

املدر�شي.
وبعد انتهـــاء الدرا�شة �شتتم ال�شتفادة 

من نتائجها وتو�شياتها يف حتديد متطلبات 
تطوير اخلدمات الإر�شادية املهنية املقدمة 
للطلبة باملرحلـــة الإعدادية؛ متهيًدا لإطاق 
م�ـــرشوع تطويـــري خلدمات الإر�شـــاد املهني 
املقدمـــة باملدار�ـــس، بحيـــث يتـــم متكني 
الدرا�شيـــة  قراراتهـــم  اتخـــاذ  مـــن  الطلبـــة 
واملهنيـــة ب�شـــكل �شليم ي�شمـــن ا�شتكمال 
م�شريتهـــم التعليمية بنجاح ومتيز، وي�شمن 
اأي�ًشـــا اختيارهم مهنهـــم امل�شتقبلية بدقة 

ووعي.

• اجتماع تن�شيقي ب�شاأن كاتب احلماية باملديريات ونظام تكاتف	

• وكيل العمل ملتقيا حمافظ اأندية الروتاري 	

رسالة شيطانية
اأ�شبـــت بحالة مـــن الت�شنج قبل اأيام واأنـــا اأح�رش اأحد جمال�س الوعـــظ، بينما كان اخلطيب 
الـــذي كانـــت �شحنات وجهه ت�شري اإلى اأنه مل يكمل الأربعني عاًمـــا بعد، وهو ي�شحن يف روؤو�س 
م�شتمعيـــه من الرجال فكرة م�شمونها هيـــا “تزّوجوا الثانية والثالثة والرابعة ول تعريوا لهن 
بالً”، وكل هذا حدث اأمام ال�شيدات احلا�رشات خلف ال�شتار والاتي جت�شمن عناء امل�شي ورمبا 
قيمة البرتول حل�شور وعظ كان يف ظّنهن �شوف ينت�رش لبع�س همومهن ليدركن �رشيًعا اأن من 

ارتقى املنرب هو “باي بوي” يف الواقع.
كانت وقع العبارات من قبيل “اأيها الزوج توّكل على اهلل ول تعرها اأي اهتمام طاملا اأنه 
اأمـــر �رشعي”، علـــى نف�شي كرجل مدعاة لرميه بالطماطم والبي�ـــس الفا�شد احتجاًجا، فما بالك 
بـــرد فعل امراأة كانت حا�رشة هناك وت�شتمع لهكذا اأطروحات من رجل دين ي�شعى لهدم بيت 

الزوجية لأجندات فحولية ي�شعى لإثباتها على نحو مري�س! 
وح�شـــٌن اأنه اعـــرتف يف اليوم الثاين من خطبتـــه اأنه تلقى ر�شائـــل ا�شتهجان من �شيدات 
ت�شتنكـــر ما تفـــّوه به، ولكنه مل يكـــن ميتلك ال�شجاعـــة الكافية ليخرب م�شتمعيـــه عن دواعي 

انتفا�شتهن املربرة ومل ياأت بذكرها البتة. 
�شيخنـــا الذي اخت�رش الدين يف “الإمتـــاع واملوؤان�شة” ن�شي اأو رمبا تنا�شى اأن الإ�شام حّثنا 
على الرحمة بالقوارير، ولي�س الت�شّبب يف اإ�شابتهن بجلطة دماغية، وهو يلقي على م�شامعهن 
با حياء تعليم الرجال اأحدث �شيحات املو�شة يف قهر ن�شائهن والتلذذ ب�شماع اآهاتهن دومنا 
�شبـــب، فقط لأن “ال�رشع حلل اأربع” دومنا اللتفات اإلى لـــب امل�شكلة التي رمبا يكون الرجل 

هو من �شنعها. 
ـــا بال�شيخ املفعم بالطاقة اأن ي�شّجـــع الأزواج على فتح حوار �شّفاف مع بع�شهم  كان حريًّ
البع�ـــس، واأن ي�شعـــوا لاإن�شات اإلـــى م�شاكلهم وهموهـــم وحلها بدلً من الإمعـــان يف تعقيد 
امل�شكلـــة والت�شبب يف انهيـــار اأ�رشة كاملة يكـــون �شحيتها الأبناء، وفتح مزيـــد من الأمرا�س 
املجتمعيـــة التـــي طفح الكيل اأ�شاً من م�شاهدتها يوميًّا، فهـــل يتحّمل مولنا تبعات هذيانه 

وهو ينفث �شموم التعدد با م�شوؤولية؟

جاسم اليوسف

jasim.abdulla
@albiladpress.com

عنفوان

املناعي تنال جائزة التميز يف الإح�شاء

“املباحث” ترفع وعي الطلبة مبخاطر املخدرات

احليـــوي  الإح�شـــاء  اأ�شتـــاذة  نالـــت 
امل�شاعدة بق�شـــم الريا�شيات بكلية العلوم 
يف جامعـــة البحريـــن مـــرمي املناعـــي جائزة 
“الإجنـــاز مـــدى احليـــاة” يف الإح�شـــاء مـــن 

موؤ�ش�شة فينو�س الدولية لاأبحاث. 
الدوليـــة  فينو�ـــس  موؤ�ش�شـــة  وتعتـــرب 
لاأبحـــاث �رشكة متخ�ش�شة يف تعزيز البتكار 
والتميـــز ل�شالـــح الب�رشيـــة، وهـــي منظمـــة 
مهنيـــة رائدة تهـــدف اإلى خدمـــة املهنيني 
والأكادمييـــني العاملـــني يف حقلـــي العلوم 
والتكنولوجيـــا. وتتمثل روؤيـــة املوؤ�ش�شة يف 
الحتفاء باملبدعني يف العامل. ومن مهامها: 
العرتاف باملهنيني واملخت�شني املوؤهلني 
بدرجـــة عاليـــة يف جمـــال البحـــث العلمـــي، 

وال�شعي لإيجاد حلول للتحديات الع�رشية. 
يذكـــر اأن املناعـــي حا�شلـــة على درجة 
الدكتـــوراه يف الإح�شـــاء احليـــوي من جامعة 

�شالفـــورد باململكـــة املتحدة، فيمـــا نالت 
درجـــة املاج�شتـــري يف الإح�شـــاء مـــن جامعة 
الأمريكيـــة.  املتحـــدة  بالوليـــات  جورجيـــا 
وعملـــت كرئي�شـــة لق�شـــم الريا�شيـــات يف 
جامعة البحرين مـــن العام 2012 حتى العام 
2017، و�شغلـــت من�شـــب مديـــرة برنامـــج 
الفرتة امل�شائية يف كلية العلوم ملدة عامني 

بدءاً من العام 2004 حتى العام 2006. 

املنامـــة - وزارة الداخليـــة: نظمت 
�شعبـــة الإعام اجلنائي بـــالإدارة العامة 
للمباحـــث والأدلـــة اجلنائيـــة حما�ـــرشة 
توعويـــة حـــول الوقاية مـــن املخدرات 
واملوؤثرات العقلية للطلبة مبدر�شة ابن 
خلدون الوطنية، وذلك يف اإطار التعاون 
امل�شرتك مـــع وزارة الرتبيـــة والتعليم 
لتقـــدمي هذه الربامـــج التوعوية لطلبة 

املدار�س احلكومية واخلا�شة.

الإعـــام  �شعبـــة  رئي�ـــس  واأو�شـــح 
اجلنائـــي، اأن الربامـــج التوعوية تهدف 
الوعـــي بخطـــورة  اإلـــى رفـــع م�شتـــوى 
العقليـــة  واملوؤثـــرات  املخـــدرات 
وطـــرق الوقاية منهـــا، بال�شتنـــاد اإلى 
الأ�ش�ـــس العلمية والنظريـــات احلديثة، 
مبـــا ي�شاهـــم يف خلـــق ثقافـــة راف�شـــة 
للمخدرات واملوؤثرات العقلية بني فئة 

طاب وطالبات املدار�س.

• الدرع	 •  مرمي املناعي	

 ليلى مال اهلل
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انتخابات
مرت�سح “ع�يل” �س�لح: �س�أعبرِّ عن نب�ض املواطن الب�سيط

مرت�سح “ع�سكر” الذوادي: ال تن�سوا م�ست�سفى والدة للجنوبيني

مرت�سحون يحت�سبون �رصاء االأ�سوات من م�رصوف�ت حمالتهم

وح�س�ب�ت “ال�سو�سيل ميدي�” احذروا... قد يخرتق اخل�سوم “االإمييل” 

االهتم�م ب�لبنية التحتية و�سي�نة الطرق وتفعيل التكنولوجي�ت احلديثة

معلمون اعتذروا عن التعليم امل�س�ئي بعد نقله اإلى “املدينة”

الدعم املادي ممار�سة مقبولة لدى كثريين... مرت�سح “هورة �سند” ال�سلمان:

ال للدعايات االنتقامية ون�رش ال�سائعات والفربكات... الذوادي للمرت�سحني مبجل�س ربيعة:

و�سيف نائب مقعد “املدينة” املطاوعة يجدد تر�سيحه:

3 دنانري لل�ساعة اأجر زهيد... مرت�سح “عراد” البنزايد:

حت���دث املر�س���ح النياب���ي املحتمل ع���ن رابعة 
اجلنوبية )هورة �سند واحلجيب���ات( �سلمان ال�سلمان 
عن وج���ود كثري م���ن املمار�سات ال�سلبي���ة التي قد 
توث���ر على اختي���ار ال�سخ�س االأكفاأ لتمثي���ل النا�س، 
ومن ذل���ك ح�سول املواطن عل���ى الدعم املادي من 

املرت�سح مقابل �سوته.
وقال: ه���ذه املمار�سة تعك�س م���دى تدين وعي 
املر�سح واملواط���ن ملفهوم الدميقراطي���ة القائمة 
عل���ى حرية الراأي واالختيار االأمثل فال يجوز  للمر�سح 
اأغرا����س  اإل���ى  ا�ستغ���الل حاج���ة النا����س للو�س���ول 
�سخ�سية، وذلك عن طريق �رشاء االآراء مقابل املادة. 

وتاب���ع: لالأ�س���ف باتت ه���ذه املمار�س���ة مقبولة 
اجتماعيًّا لدى الكثري حت���ى اأ�سبح البع�س يحت�سبها 
من �سم���ن م�رشوفاته للحملة االنتخابي���ة وهناك من 
النا�س من ينتظر ال���دورات االنتخابية لطلب املادة 

باأ�سكالها من املرت�سحني.
ويف مو�س���وع اآخ���ر، دع���ا ال�سلم���ان اإل���ى رف���ع 
م�ستوى اخلدمات املتعلقة بالتاأمني ال�سحي ب�سكل 
عاج���ل وفوري م���ع بدء التطبي���ق االإلزام���ي للتاأمني 

عل���ى املواطن���ني واملقيم���ني يف البحري���ن، موؤك���ًدا 
اأن املواط���ن البحرين���ي ي�ستح���ق اأعل���ى م�ستوى من 
ج���ودة اخلدم���ات املتعلقة بقط���اع ال�سح���ة. وح�س 
لتحديد جهات الرقابة على �رشكات التاأمني ال�سحي 
وم�ست�سفي���ات القطاع اخلا�س حت���ى يت�سنى التاأكد 
من ج���ودة اخلدم���ات ال�سحية املقدم���ة للمواطنني 
واملقيمني، مع �رشورة االهتمام بو�سع “خط �ساخن” 
ليتفاعل املر�س���ى وذويهم مع هذه اخلدمات واإبالغ 

اجلهات املعنية باأوجه التق�سري اإن وجدت.

عن الدائرة
���ا النائب حمم���د املعريف.  وميث���ل الدائ���رة حاليًّ
وميثل الدائرة املناطق واملجمعات االآتية: نويدرات 
)643 و646( + ه���ورة �سن���د )645( + احلجي���ات 
)929، 931 و939(. وق���وام الدائ���رة يبل���غ قراب���ة 
8589 ناخًب���ا ح�س���ب اإح�س���اءات انتخاب���ات برملان 

.2014

نّظم جمل�س املر�س���ح املحتمل بالدائرة العا�رشة 
باملحافظ���ة ال�سمالي���ة )مدين���ة حمد( ه�س���ام ربيعة 
موؤخ���ًرا، ندوة بعنوان )اجلرائم االنتخابية التي عاقب 

عليها القانون(.
 ق���ّدم ورقته���ا كل م���ن املرت�س���ح ع���ن “ثامنة 
واأم���ن  االت�س���االت  تقني���ة  م�ست�س���ار  ال�سمالي���ة” 
املعلومات عبداهلل ال���ذوادي، وامل�ست�سار ال�سيا�سي 
عل���ي اخلزاع���ي. واأ�س���اف ال���ذوادي اأن���ه وم���ع قرب 
اال�ستحق���اق االنتخابي اجت���ه املر�سح���ون ال�ستثمار 
الف�س���اء االإلك���رتوين يف جم���ال الدعاي���ة االنتخابية 
للو�س���ول للناخ���ب، م���ن خ���الل التعري���ف بنف�س���ه، 

والرتويج عن برناجمه لهم.
واأك���د احتمالي���ة ا�ستثم���ار بع����س املر�سح���ني 
�سلب���ي،  ب�س���كل  االجتماع���ي  التوا�س���ل  لو�سائ���ل 
با�ستخ���دام الدعاية االنتقامي���ة امل�سادة، عن طريق 
ن����رش ال�سائع���ات، وال�س���ب، والق���ذف، واملعلوم���ات 

امل�سللة، وفربكة حمتوى الن�رش، من �سور واأخبار.
واأردف “بع����س ه���وؤالء ق���د ي�س���ل ب���ه احل���ال، 
ملرحلة جتارة ال�سمائر، وتزوير احلقائق، لتوظيفها 

�س���د املر�سح املناف�س، م���ا قد يفت���ح الطريق اإلى 
القر�سن���ة امل�سادة، بني احلم���الت االنتخابية، االأمر 
ال���ذي �سيف�سي للفو�سى االإلكرتونية املتبادلة، مع 
افتقار البع�س ثقافة االختالف، واحرتام حرية الراأي، 

والتعبري”.
واأو�س���ح “ق���د ي�ستع���ني اخل�س���وم بقرا�سن���ة 
الخرتاق حمل���ة املر�سح، و�رشقة الربي���د االإلكرتوين، 
وح�س���اب التوا�س���ل االجتماعي، وبيان���ات الناخبني؛ 
به���دف بث الفتن���ة، ع���رب ح�سابات وهمي���ة جمهولة 

الهوية، اإ�رشارا بالعملية االنتخابية”.
من جهت���ه، و�س���ف امل�ست�س���ار ال�سيا�سي علي 

اخلزاعي احلملة االنتخابية باأنها املرحلة التي ت�سبق 
الت�سويت، ويتم خاللها الرتويج للمر�سح، وللربنامج 
االنتخاب���ي، حل�س���د اأكرب عدد م���ن االأ�س���وات، مبيًنا 
اأن “ال���دول ت�سدر تعليمات ت�سب���ط عملية الرتويج 

للمر�سحني، الإيجاد مبداأ تكافوؤ الفر�س بينهم”.
واأوج���ز الطرق املتبعة خالل احلمل���ة االنتخابية، 
بالطريق���ة الكال�سيكي���ة القدمية، الت���ي تتلخ�س يف 
جم���ع اأكرب قدر من اأموال، ث���م و�سع ميزانية �سخمة، 
وا�ستخدامه���ا بكثاف���ة بعم���ل موؤمت���رات جماهريية، 
وحملة اإعالن���ات �سخمة اإعالمية، اأ�سبهه بق�سف جوي 

�سيا�سي ت�سقط اإعالناتها بكل مكان.

اأعل���ن املر�س���ح امل�ستقل ثاب���ت املطاوعة نيته 
خو����س االنتخاب���ات البلدي���ة القادمة ممث���ال الدائرة 
االأولى من املحافظة اجلنوبية )مدينتا عي�سى وزايد(. 
وقال املطاوع���ة “الربنامج االنتخاب���ي مرتكز ب�سكل 
اأ�سا�سي على تلبية احتياج���ات املنطقة واملواطنني 
وه���ذا هو اأ�سا����س العمل البلدي يك���ون الرتكيز فيه 
على طرح حلول ومعاجلات ملختلف م�ساكل املنطقة 
وال يقت����رش على الطرح واالإ�س���ارة اإليها فقط، ولهذا 
ال�سب���ب هو يحظى بتج���اوب كبري من قب���ل كل اأبناء 
الدائرة”. واأ�ساف اأن هناك خططا لعدد من امل�ساريع 
اخلدماتي���ة التي تهم اأهايل الدائرة وت�سب يف �سالح 
املنطقة واملواط���ن اأوالً واأخريا. واأو�س���ح اأنه ي�سعى 
اإل���ى حت�سني الواق���ع اخلدمي يف املنقط���ة، من خالل 
االهتمام بالبنية التحتية التي ت�سكل اأهمية كبرية يف 

ج���ذب وتطوير امل�رشوعات واملواهب الب�رشية على حد 
�سواء، من م�سارف االأمطار وتخطيط وتطوير و�سيانة 
الط���رق وغريه���ا، وي�سع���ى املطاوعة اأي�س���اً لتفعيل 

التكنولوجيات احلديثة فيها يف امل�ستقبل القريب.

قضية بالمحكمة
اجلدي���ر بالذك���ر اأن املطاوع���ة عم���ل يف املجال 
البل���دي الأك���ر م���ن 15 عام���ا واأن���ه بح�س���ب نتائ���ج 
االنتخاب���ات البلدي���ة بالدائ���رة االأول���ى للمحافظ���ة 
اجلنوبي���ة ل�سن���ة 2014 تناف����س عب���داهلل القبي�سي 
وثاب���ت املطاوعة وح�سل االأخري عل���ى 1778 �سوتا 
يف اجلول���ة االولى، و2233 �سوت���ا يف اجلولة الثانية، 
والت���ي ح�سمه���ا القبي�س���ي ل�ساحله، وبح�س���ب قرار 
�ملجل�س �لبلدي ومو�فقة وزير �لبلديات على �إ�سقاط 
ع�سوية �لقبي�سي على �س���وء خمالفة �رشيحة ل�رشوط 
الرت�سح لالنتخابات البلدية. يكون املطاوعة الع�سو 
الذي يليه يف عدد االأ�سوات والذي من املفرت�س اأن 
ي�سغ���ل مقعد الدائرة االأولى غري اأن الق�سية مازالت 

يف املحكمة.

اأبدى مرت�سح الدائرة ال�سابعة مبحافظة املحرق 
)ع���راد( را�سد خليف���ة البنزايد عن �سك���ره وامتنانه 
لوزارة الرتبية والتعليم على دعمها مل�رشوع التعليم 
امل�ستم���ر، وذلك بتخ�سي�س مرك���ز للتعليم الثانوي 

امل�سائي )مدر�سة اأحمد العمران(.
واأ�ساف: فوجئ العديد من الطلبة يف هذا املركز 
وكذل���ك املعلم���ون واالإداري���ون بقرار نق���ل املركز 
امل�سائ���ي من العا�سم���ة املنامة اإل���ى مدينة عي�سى، 
وه���ذا االأمر ت�سب���ب بتخلي عدد كبري م���ن الكفاءات 
م���ن املعلم���ني البحريني���ني والعرب واعت���ذروا عن 

موا�سل���ة التعليم يف املركز امل�سائ���ي. ووا�سل: اأجر 
ال�ساع���ة التي يتقا�ساه���ا املعلم ال يتج���اوز الثالثة 
دنانري وهو مبلغ زهيد ويعد ال �سيًئا مع زيادة اأ�سعار 
البنزي���ن واالإعداد اليوم���ي للح�س�س وجتهيز املواد 
وامللخ�س���ات التعليمية من جيبه���م اخلا�س، اإ�سافة 
اإلى اجلهد الكبري الذي يبذله املعلمون خالل الفرتة 
امل�سائي���ة مل�ساعدة الطالب بتجاوز املرحلة الثانوية 
بنج���اح. وطال���ب البنزايد ال���وزارة باإع���ادة النظر يف 
ق���رار نقل املركز اأو باإمكان ال���وزارة تق�سيم املركز 
اإلى ق�سم���ني واحد يف مدينة عي�سى ليغطي املناطق 
املحيطة ويعاد فتح املركز يف مدر�سة اأحمد العمران 

خلدمة املواطنني يف املناطق املحيطة.

اأعل���ن جمي���د �سال���ح ع���ن تر�سح���ه 
لالنتخاب���ات النيابي���ة القادم���ة للدائرة 
ال�ساد�سة باملحافظ���ة ال�سمالية )عايل(. 
االأه���داف  لتحقي���ق  “�ساأ�سع���ى  وق���ال 
التنموي���ة وتعزي���ز ال���دور الرقاب���ي مبا 
يخدم املواط���ن مبملكة البحرين ب�سورة 

عامة”. 
ولف���ت اإل���ى اأن برناجم���ه االنتخابي 
�سيك���ون خمتلًف���ا كاعتم���اده �لأ�سا�سي 
على تقدمي مقرتحات وم�ساريع يلم�سها 
املواطن ب�سكل حم�سو�س واحلفاظ على 
املكت�سبات الوطني���ة عرب تبني منظومة 
االإ�سالح والتطوير، ويك���ون تنفيذ هذه 

امل�ساريع ب�سكل فعلي. 
واأ�ساف: اإنني اأعلم اأن اأهايل منطقة 
ع���ايل بحاجة اأكر من اأي وقت م�سى اإلى 
جت�سيد تطلعاتهم من خالل من يعرب عن 
راأيهم وي�سعى لتحقيق م�ساحلهم ويعرب 
عن نب����س املواطن الب�سي���ط يف حتقيق 

اأهدافه.

 عن الدائرة
ال�ساد�س����ة  الدائ����رة  وميث����ل 

����ا مبجل�س  باملحافظ����ة ال�سمالي����ة حاليًّ
النواب روؤى احلايكي. 

وتبلغ الكتلة الناخبة قرابة 10704 
انتخاب����ات  اإح�س����اءات  وف����ق  ناخب����ني 

برملان 2014. 
املناط����ق  الدائ����رة  ومتث����ل 
واملجمع����ات االآتية: هورة عايل )730( 
وع����ايل )732، 734، 736، 738، 740 

و742(.
وكان����ت الدائ����رة تعت����رب الثاني����ة 
اإلغ����اء  قب����ل  الو�سط����ى  باملحافظ����ة 

املحافظة باالنتخابات االأخرية.

دعا املر�سح النيابي عن الدائرة الثامنة 
باملحافظة اجلنوبية )الرفاع ال�رشقي وع�سكر 
وغريهم���ا( االإعالمي وليد ال���ذوادي احلكومة 
اأن تراع���ي عن���د اإعداد برنام���ج عملها القادم 
اإن�س���اء  ت�سمين���ه   2022  -  2018 لالأع���وام 
م�ست�سف���ى ع���ام يخ���دم اأه���ايل املحافظ���ة، 
مقرتح���اً اأن يحمل ا�س���م املغفور له باإذن اهلل 
تعال���ى والد اجلمي���ع �ساحب ال�سم���و ال�سيخ 
عي�س���ى ب���ن �سلم���ان اآل خليفة، اأم���ري البالد 

الراحل طيب اهلل ثراه.
وقال الذوادي لقد اأ�سبحت احلاجة ملحة 
وعاجل���ة اليوم واأكر م���ن اأي وقت م�سى الأن 
يك���ون للمحافظ���ة اجلنوبي���ة م�ست�سفى عام 
يخ���دم اأهاليه���ا، خ�سو�ساً مع ات�س���اع الرقعة 
اجلغرافية للمحافظة بعد التعديالت االأخرية 
حل���دود املحافظ���ات، ف�س���اًل ع���ن الزي���ادة 
الدميغرافي���ة احلالي���ة واملتوقعة يف غ�سون 
العام���ني املقبلني مع ب���دء امل�ستفيدين من 
امل�ساري���ع االإ�سكانية، ال�سيم���ا امل�ستفيدين 
من اإ�سكان مدينة خليفة، ال�سكن يف وحداتهم.

عن الدائرة
باملحافظ���ة  الثامن���ة  الدائ���رة  وميث���ل 

اجلنوبية حاليا النائب ذياب النعيمي.
باملحافظ���ة  الثامن���ة  الدائ���رة  وت�س���م 
اجلنوبي���ة 30 جممًع���ا �سكنًي���ا. وتبل���غ كتل���ة 
الدائ���رة قرابة 6451 ناخب���ا ح�سب اإح�ساءات 
انتخابات برملان 2014. وكان ترقيم الدائرة 
اخلام�س���ة باملحافظ���ة اجلنوبية قب���ل تعديل 

الدوائر باالقرتاع االأخري.
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�ل�شجن 5 �شنو�ت ملطلوَبني هرب �أحدهما ببطاقة �شقيقته
احلكم 3 �سنوات على املتهم الثالث

دان���ت املحكم���ة الك���رى اجلنائي���ة الأول���ى 
مواطَن���ن خرجا من البالد اأحدهما م�ستعمال بطاقة 
�سقيقت���ه، بعدما تزّين باملكي���اج وارتدى العباءة 
الن�سائي���ة، دون علمه���ا، للت�سلي���ل عل���ى �سكله 
وخداع رجال اأمن احل���دود، والآخر ا�ستعمل بطاقة 
هوي���ة ابن عمه امل�سابه اإليه تقريبا، واأقام الثنان 
يف الكويت بن 3 و4 �سنوات، وعاقبتهما بال�سجن 
مل���دة 5 �سنوات عم���ا اأ�سند اإليهم���ا، فيما �سجنت 
املتهم الثال���ث ابن عم املته���م الثاين امل�سرتك 
معه يف واقع���ة الهروب من البالد ملدة 3 �سنوات.
وج���اء يف الب���الغ ب�س���اأن الواقعة اأن املته���م الأول 
واملت���ورط يف اأعمال �شغب يف اأح���داث اأزمة العام 
2011، ولك���ون اأنه �سادر بحق���ه اأمر �سبط، فقد 
حاول اإقناع عائلته بالهرب من اململكة؛ ليتخل�ص 

من املالحقات الأمنية، لكن عائلته رف�ست رف�سا 
�سديدا هذا الطلب منه، واأقنعته ب�رضورة المتثال 
لقراراتها واللتزام مبواعيد اخلروج والدخول من 
واإلى املن���زل؛ حتى تتجنب تورط���ه جمددا يف اأية 
اأعمال �سغ���ب اأخرى، ويتم القب����ص عليه واإيداعه 

ال�سجن.
وا�ستمر وجود املتهم الأول يف الكويت قرابة 
4 �سن���وات، قب���ل اأن يقب�ص عليه اأف���راد ال�رضطة 
الدولي���ة )الإنرتب���ول( و�سّلموه للبحري���ن. واأثناء 
التحقيق مع���ه يف النيابة العامة اعرتف بتفا�سيل 
اخلط���ة، وطلب عدم ال���زج ب�سقيقت���ه وزوجها يف 
الق�سي���ة بع���د اأن ورطهما، يف ح���ن اأن �سقيقته 
وزوجه���ا اأنكرا جمل���ة وتف�سيال ما ذك���ره املتهم، 
موؤكدين اأنهم يعلمون اأنه متواجد يف الكويت وقد 

زارته العائلة ع���دة مرات فيها، لكنهم ل يد له يف 
واقعة خروجه.

واأكد زوج �سقيقة املتهم الأول اأن التفا�سيل 
الت���ي ذكرها الأخ���ر حم�ص خيال وغ���ر �سحيحه 
وخمتلقة ولي�س���ت حقيقية، خ�سو�سا واأن املتهم 

يف �سن املراهقة.
اأم���ا املتهم الث���اين، فكان���ت واقع���ة خروجه 
اأ�سهل من الأول، اإذ متك���ن من ا�ستخدام البطاقة 
الذكية اخلا�سة بابن عم���ه م�ستغال ال�سبه بينهما، 
ودون معرف���ة امل�سار اإليه كون اأن���ه قرر بفقدانه 
لبطاقته قب���ل الواقعة التي ل يد له فيها، وهرب 
املته���م الث���اين م���ن الب���الد وتوجه كذل���ك لدولة 
الكوي���ت؛ خوفا من املالحقة الأمنية كونه مطلوب 

اأمنيا.

تاأجيل نظر �ال�شتئناف يف ق�شية �لتخابر مع قطر

10 �شنو�ت ل�شاب طعن �شديقه حتى �ملوت

�ملوؤبد و10 �شنو�ت ل�شقيقني �ن�شما لـ “�رس�يا �الأ�شرت”
هارب يف اإيران �سلمه ب� “الريد امليت” هاتفا ومبالغ خباأها يف مقرة

ك�سف رئي�ص نياب����ة اجلرائم الإرهابية املحامي 
املحكم����ة  اأن  احلم����ادي  اأحم����د  امل�ست�س����ار  الع����ام 
الك����رى اجلنائية الرابعة اأ�س����درت حكما اأم�ص على 
متهم����ن يف وقائع الن�سم����ام اإلى جماع����ة اإرهابية 
)�رضاي����ا الأ�سرت( وال�رضوع يف قتل اأح����د رجال ال�رضطة 
وحي����ازة واإحراز اأ�سلحة نارية وذخائ����ر واإخفاء اأموال 
واأ�سلحة؛ بغر�ص ا�ستخدامها يف اأن�سطة تلك اجلماعة 
الإرهابية، وعاقبت املتهم الأول -هارب- بال�سجن 
مل����دة 10 �سن����وات، كم����ا عاقب����ت املته����م الث����اين 
بال�شجن املوؤبد، مع الأمر باإ�شقاط جن�شية املتهمني 

“�سقيقن”.
واأ�ساف اأن النيابة العامة كانت قد تلقت بالغا 
من الإدارة العامة للمباحث والأدلة اجلنائية، مفاده 
ورود معلوم����ات عن قيام املتهم الأول، والذي يعد 
اأح����د عنا�رض تنظيم “�رضايا الأ�سرت” الإرهابي بتجنيد 
املته����م الثاين )�سقيق����ه( و�سمه اإل����ى عنا�رض ذلك 

التنظيم للعمل حتت مظلته وخدمة اأهدافه.
ال�ستعان����ة  طري����ق  ع����ن  التحري����ات  وباإج����راء 
بامل�سادر ال�رضية املوثوق به����ا، تاأكدت �سحة تلك 
املعلومات، حيث جن����د املتهم الأول املتهم الثاين 
و�سم����ه اإلى عنا�����رض ذلك التنظي����م، وتلقى املتهم 
الث����اين مبالغ مالي����ة من ذل����ك التنظي����م الإرهابي، 
واأع����اد ت�سليمه����ا بناء عل����ى توجيهات ق����ادة ذلك 
التنظي����م؛ بهدف متويل العملي����ات الإرهابية التي 

يقوم بها عنا�رض التنظيم يف مملكة البحرين.
كما تلق����ى املتهم الثاين تكلي����ف من قيادات 
التنظي����م باخلارج ل�ستهداف اأحد الدوريات الأمنية 
ب�س����الح ناري، وعليه قام مبعاين����ة عدد من املواقع 
واختيار موقع متركز دورية اأمنية على �سارع ال�سيخ 
جابر مبنطقة �سرتة مقاب����ل فرع البنك الأهلي، ومت 

توفر �سالح ناري له وا�ستلمه بالفعل.
ارت����كاب  �����رضع يف   2017 ماي����و   13 وبتاري����خ 
جرميت����ه واأعد �سالح����ه و�سوبه جتاه رج����ال ال�رضطة، 
وق����د خاب اأثر اجلرمية ل�سبب ل دخ����ل لإرادته فيه، 
يتمثل بوجود خلل فني يف ال�سالح والأعرة النارية.

وبالقب�ص على املتهم الثاين قرر يف اعرتافاته 
اأن����ه توا�س����ل م����ع �سقيق����ه املته����م الأول )الهارب 

واملقي����م يف اإي����ران( الذي �سلمه ع����ن طريق الريد 
امليت هاتف توا�سل معه من خالله برنامج ثرميا، 
ث����م طلب من����ه ا�ستالم مبلغ 280 دين����ارا من مقرة 
العك����ر ال�رضق����ي وو�سعه����ا يف مدخل منطق����ة العكر 
وت�سوير املوق����ع واإر�ساله اإليه، وتك����ررت الواقعة 

با�ستالم وت�سليم مبالغ مالية اأكرث من مرة.
واأو�س����ح اأن �سقيق����ه الهارب طل����ب منه ر�سد 
اأهداف ع�سكري����ة للتح�سر ل�ستهدافها، حيث قام 
مبراقبة دورية ثابتة يف منطقة �سرتة، وزوده ب�سالح 
)كال�سنك����وف( ا�ستلمه من منطق����ة املعامر، حيث 
�ساه����د �سخ�س����ا ملثما ي�سر مبف����رده بعد منت�سف 
اللي����ل، والذي فت����ح �سيارته وو�سع فيه����ا ال�سالح 

وغادر دون معرفة هويته.
ويف يوم تنفيذ العملية حاول اإطالق الر�سا�ص 
ناحي����ة ال�رضط����ة، اإل اأنه مل يتمكن م����ن ذلك خللل يف 
ال�س����الح، فم����ا كان من����ه اإل اأن اأبلغ �سقيق����ه بالأمر، 
وال����ذي ا�ستب����دل ل����ه ذخرة ال�س����الح، مبين����ا اأنه مل 
يتمك����ن م����ن ا�ستعماله مرة اأخ����رى، اإذ اإنه مت �سحب 
ال�س����الح منه بادع����اء اأن التنظيم بحاج����ة ال�سالح يف 

عملية ثانية.
املتهم����ن  العام����ة  النياب����ة  اأحال����ت  وكان����ت 
للمحاكم����ة عل����ى اعتب����ار اأنهما يف الف����رتة من العام 
2015 وحتى الع����ام 2017، بداخل مملكة البحرين 
وخارجها، اأول: املتهمان: ان�سما واآخرون جمهولون 
اإلى جماع����ة اإرهابية الغر�ص منه����ا الدعوة لتعطيل 

اأحكام الد�ستور والقوانن، ومنع موؤ�س�سات الدولة 
و�سلطاته����ا م����ن ممار�س����ة اأعمالها و�����رضب وحدتها 
الوطنية، وكان الإرهاب من الو�سائل التي ت�ستخدم 
يف حتقي����ق هذه الأغرا�����ص، باأن ق����ام املتهم الأول 
بتجنيد الث����اين لالنخراط يف اأعمال هذه اجلماعة باأن 
ا�ستل����م الثاين م����ن الأول هاتف لتلق����ي التكليفات 
من الأول، وا�ستلم مبالغ مالية و�سالحا ناريا وذخائر 

لتنفيذ خمططات اجلماعة.
ثانيا: املتهم الثاين: 1. �رضع يف قتل اأحد اأفراد 
قوات ال�رضطة عمدا مع �سب����ق الإ�رضار والرت�سد باأن 
عقد الع����زم وبيت الني����ة على قتل اأي م����ن ال�رضطة 
املكلف����ن بحفظ الأمن يف منطقة �سرتة، واأعد لهذا 
الغر�����ص �سالح ن����اري، وتوجه اإل����ى املنطقة بعد اأن 
اأيق����ن من تواجد اأفراد الأمن و�سوب ال�سالح الناري 
عل����ى اأحدهم، وقد ا�ستحال حتقيق اجلرمية لق�سور 
الو�سيلة وعدم اإطالق ال�سالح لالأعرة النارية ب�سبب 

خلل فني فيهما.
2. حاز واأح����رز واآخرون جمهول����ون �سالح ناري 
“كال�سنك����وف” وذخرة مما ل يج����وز الرتخي�ص به، 

يف ن�شاط يخل بالأمن العام.
3. اأخف����ى اأموال و�سالحا اأع����دوا لال�ستعمال يف 
اأن�سط����ة اجلماع����ة الإرهابية مع علمه مل����ا تدعو اإليه 
اجلماع����ة. واأ�س����ار رئي�ص نياب����ة اجلرائ����م الإرهابية 
اإل����ى اأن النيابة العام����ة ا�ستن����دت يف التدليل على 
ثب����وت الته����م يف حقهم اإل����ى الأدل����ة القولية، منها 
�سه����ود اإثب����ات واع����رتاف املته����م الث����اين والأدلة 
الفنية، فتم اإحالة املتهم����ن اإلى املحكمة الكرى 
اجلنائي����ة الرابعة وق����د تداولت الق�سي����ة بجل�سات 
املحكم����ة بح�س����ور حمام����ي املتهم����ن ومكنته����م 
م����ن الدفاع واإب����داء الدفوع القانوني����ة ووفرت لهم 
جميع ال�سمان����ات القانونية وق�ست بحكمها �سالف 
البي����ان، وللمتهمن حق الطعن على احلكم ال�سادر 
اأمام حمكمة ال�ستئناف يف املواعيد املقررة قانونا 
اإذا قامت اأ�سب����اب قانونية حتمله لذلك، كما ي�سمح 
النظ����ام الق�سائي البحريني م����ن بعد مرحلة الطعن 
اأمام ال�ستئناف الطع����ن اأمام حمكمة التمييز، وهي 

من ال�سمانات القانونية املكفولة لأي متهم.

قررت حمكمة ال�ستئناف العليا اجلنائية 
الأول���ى تاأجيل ا�ستئناف النياب���ة العامة �سد 
حكم براءة علي �سلمان وح�سن �سلطان وعلي 
الأ�سود م���ن التهم املوجهة اإليه���م بالتخابر 
م���ع دول���ة قط���ر وت�سليمه���ا اأ����رضارا دفاعية 
وا�ستالمه���م مقاب���ل ذلك مبال���غ مالية، حتى 
جل�سة 15 اأكتوبر املقبل؛ للمرافعة اخلتامية 
م���ع الت�رضي���ح ل�سلم���ان بن�سخ���ة م���ن مذكرة 
ا�ستئن���اف النياب���ة العام���ة ومذك���رة الدفاع 
املقدم���ة بجل�سة اأم�ص.و����رضح املحامي العام 
امل�ست�س���ار اأ�سام���ة العويف باأنه ق���د انعقدت 
اأم����ص ثاين جل�س���ات نظر الطع���ن املقام من 
النيابة العام���ة اأمام حمكمة ال�ستئناف العليا 
يف احلك���م ال�س���ادر ع���ن املحكم���ة الك���رى 
اجلنائية براءة املتهم���ن علي �سلمان علي 
اأحم���د، وح�س���ن عل���ي جمع���ة �سلط���ان، وعلي 
مهدي علي الأ�سود يف الق�سية امل�سند اإليهم 
فيه���ا ته���م التخابر م���ع دولة قط���ر، واإف�ساء 
وت�سليم اأ�رضار دفاعية وقبول مبالغ مالية من 
دولة اأجنبية مقابل اإمداده���ا باأ�رضار ع�سكرية 

ومعلومات تتعلق بالأو�ساع الداخلية للبالد، 
واإذاعة اأخب���ار و�سائعات كاذب���ة ومغر�سة يف 
اخل���ارج من �ساأنه���ا النيل من هيب���ة اململكة 

واعتبارها.
وانعقدت املحاكمة يف جل�سة علنية وفقا 
مل���ا يق�سي به القان���ون، وح�رض املتهم الأول 
ومعه حماموه، وقد تراف���ع الدفاع احلا�رض مع 

املتهم وقدم مذكرة بدفاعه )...(.

عاقب���ت املحكم���ة الك���رى اجلنائية 
الأول���ى ال�س���اب )20 عاما( ال���ذي طعن 
�سديق���ه )18 عاما( ب�سكن حتى املوت 
خل���ف اأحد املطاع���م املعروف���ة مبنطقة 
احلورة، اإث���ر م�ساجرة وقعت فيما بينهما 
ب�سب���ب اختالفهم���ا عل���ى مقط���ع فيديو 
و�س���ورة؛ ب�سجنه مل���دة 10 �سنوات عما 
اأ�سن���د اإلي���ه م���ن اتهام.وكان���ت اأحالت 
النياب���ة العام���ة ال�س���اب للمحاكمة على 
اعتب���ار اأن���ه بتاري���خ 17 يناي���ر 2018، 
اعت���دى مع �سب���ق الإ����رضار عل���ى �سالمة 
ج�سم املجني علي���ه بوا�سطة �سكن باأن 
بّيت النية وعقد الع���زم على �رضبه واأعّد 
له���ذا الغر�ص �سالح���ا اأبي�ص ومل يق�سد 
من ذلك قتل���ه، لكنه اأف�س���ى اإلى موته، 
فاع���رتف مب���ا هو من�س���وب اإلي���ه مرتن 
واأنكر يف املرة الثالثة بعد اإعادة التهام 
عليه، مدعيا عدم �سماعه التهمة امل�سندة 
اإليه. وت�س���ر التفا�سيل اإلى اأنه كان قد 
ورد ب���الغ لغرف���ة العملي���ات الرئي�س���ة، 
مفاده وج���ود جثة �ساب ملقاة بجوار اأحد 
املن���ازل يف منطقة احلورة، ويبدو اأنه قد 

تعر�ص للطعن يف ال�سدر.
وباإج���راء عملي���ات البح���ث والتحري 
تو�سل���ت الأجه���زة الأمني���ة اإل���ى هوي���ة 
اإن���ه وبح�س���ب املعلوم���ات  اإذ  املته���م، 
الأولية بذل���ك احلن تبن اأنه قد ن�سبت 
م�ساج���رة فيم���ا ب���ن املته���م و�سديقه 
-املجن���ي علي���ه- ح���ول مقط���ع فيديو 
�س���ّوره املجني علي���ه و�س���ورة �سورها 

املتهم دون علم املجني عليه.
ال�ساب���ق  الي���وم  يف  اأن���ه  وات�س���ح 
للجرمية كان املته���م و�سديقه املجني 
عليه برفقة عدٍد من اأ�سدقائهما يف رحلة 
اإل���ى الر )ال�سخر(، واأثناء عودتهم اإلى 

منازلهم نام املجني عليه قليال، فما كان 
من املته���م اإل اأن �س���ّوره فيديو �ساخرا 

منه.
علي���ه  املجن���ي  ي�سك���ت  مل  حينه���ا 
والتقط �سورة اإلى املتهم واأرفق عليها 
عبارة غر لئقة، وقال للمتهم اإنه �سين�رض 
ال�سورة على مواقع التوا�سل الجتماعي 

ويرفق بها التعليق امل�سار اإليه.
ويف لق���اء جمعهما يف ي���وم الواقعة، 
حت���دث املتهم واملجن���ي عليه حول هذا 
املو�سوع، ليتفاهما ب�رضورة عدم ن�رض اأٍي 
منهما مل���ا بحوزته من فيدي���و اأو �سورة 
عل���ى اأي و�سيل���ة توا�س���ل اجتماعي، اإل 
اأن���ه واأثناء ذل���ك احلديث اأخ���رج املتهم 
�سكين���ا �سغره؛ نظرا لع���دم تفاهمهما 
ح���ول امل�ساألة وهجم عل���ى املجني عليه 
وطعن���ه بها يف �سدره ورجل���ه، ما ت�سبب 
يف و�س���ول اإح���دى الطعن���ات يف ال�سدر 
اإلى الغ�ساء )الريتوين( للقلب وت�سبب 
اجلرح النافذ يف ال�سدر يف متزق بالقلب 
وتوقفه ع���ن العمل، وهو ما ثبت بتقرير 

الطبيب ال�رضعي الذي ك�سف على اجلثة.

• اأحمد احلمادي	

يوم كامل ينطلق من املكتبة اخلليفية وي�ستقر باملنامة

املنام���ة - هيئ���ة الثقاف���ة والآث���ار: تاأكيًدا 
ملكانة مملكة البحرين الإقليمية والعاملية كمركز 
ح�ساري وثقايف، حتتفي هيئ���ة البحرين للثقافة 
والآثار الي���وم اخلمي�ص باليوم العاملي لل�سياحة، 
الذي كانت منظم���ة اليوني�سكو قد اأقرته يف هذا 
املوعد من كل ع���ام، وذلك عرب ن�شاط يوم كامل 
ينطلق م���ن املكتب���ة اخلليفية مبدين���ة املحّرق، 
عا�سم���ة الثقافية الإ�سالمية لهذا العام، وي�ستقر 

باملنامة يف م�رضح البحرين الوطني.
فف���ي الظه���رة باملكتب���ة اخلليفي���ة الت���ي 
�ستحتف���ل بيوبيل تاأ�سي�سه���ا اخلام�ص وال�ستن 
العام املقب���ل التي اأعيد ت�سييدها بدعم من بنك 
البحرين الكويت، تطلق هيئ���ة البحرين للثقافة 
والآث���ار الن�سخ���ة الثانية من جواز عب���ور ال�سياحة 
الثقافي���ة مبدين���ة املح���ّرق وتعلن ع���ن روؤيتها 
لربنامج الن�شاط الثقايف خالل العام 2019، الذي 

ياأتي ب�سعار “من يوبيل اإلى اآخر”. 
اأما يف مت���ام ال�ساعة 6 م�ساًء فتحتفي الهيئة 
يف متح���ف موقع قلعة البحرين ال���ذي �سّيد العام 

2008 بدع���م م���ن بن���ك اأركابيت���ا كاأول م�ساريع 
“ال�ستثمار يف الثقافة” الذي اأطلقته ال�سيخة مي 
بنت حمم���د اآل خليفة، مب���رور 40 عاًما على عمل 
البعثة الفرن�سية للتنقيب، و�سيكون ختام اليوم 

يف م����رضح البحرين الوطني م���ع حفل النّجوم الذي 
يق���ّدم اأجمل عرو����ص الباليه العاملي���ة ال�ساعة 8 

م�ساًء.
ومع اق���رتاب الهيئة من خت���ام برنامج العام 

2018، ال���ذي احتف���ت في���ه باملح���ّرق عا�سم���ة 
للثقاف���ة الإ�سالمي���ة، تعل���ن الهيئ���ة ع���ر كتاب 
بعن���وان “2019.. من يوبيل اإل���ى اآخر” �سي�سدر 
خ�سي�ًس���ا للمنا�سبة ع���ن روؤيتها للع���ام 2019، 

الذي �ستحتفي خالل���ه باإجنازات خمتلفة حققتها 
اململكة يف ظل قيادتها احلكيمة، اإذ ترتاوح املدة 
الزمنية التي مرت على حتقيقها )اليوبيالت( ما 

بن 120 عاًما و10 اأعوام.

• قلعة البحرين	 • •حفل النجوم	 من يوبيل اإلى اآخر	

• اأ�سامة العويف	

�إعد�د: عبا�س �إبر�هيممحاكم

“�لثقافة” حتتفي باليوم �لعاملي لل�شياحة



إعالن بحل وتصفية
شركة النوسة النشطة املكاتب الرئيسة أو االدارية تضامن 

لصاحبتها نادية جمعة وشريكتها
سجل جتاري رقم 108359

بناء على قرار الشركاء في شركة النوسة النشطة املكاتب الرئيسة أو االدارية 
رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  وشريكتها،  جمعة  نادية  لصاحبتها  تضامن 
عباس  جمعة  نادية    / السيدة  وتعيني  اختياريا  الشركة  بتصفية   ،108359

حسن عاشوري مصفية للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 
 ،2001 لعام   )21( رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات 
وعمال بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة 
من  يوم   15 خالل  الالزمة،  باملستندات  مدعومة  إليه،  مطالباتهم  تقدمي  إلى 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي:

السيدة/ نادية جمعة عباس حسن عاشوري
رقم االتصال: 39206418 )973+(

firstclass75015@hotmail.com :البريد االلكتروني

إعالن بحل وتصفية
شركة ميدي باك ألنشطة التنسيق والتنظيم للحفالت الشخصية - 

شركة تضامن بحرينية لصاحبتها ليلى عبداالمير علي وشريكتها
سجل جتاري رقم 121184

والتنظيم  التنسيق  ألنشطة  باك  ميدي  شركة  في  الشركاء  قرار  على  بناء 
عبداالمير  ليلى  لصاحبتها  بحرينية  تضامن  شركة   - الشخصية  للحفالت 
الشركة  بتصفية   ،121184 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  وشريكتها،  علي 
اختياريا وتعيني السيدة /  ليلى عبداالمير علي محمد حسن جمعه مصفية 

للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 
 ،2001 لعام   )21( رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات 
وعمال بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة 
من  يوم   15 خالل  الالزمة،  باملستندات  مدعومة  إليه،  مطالباتهم  تقدمي  إلى 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي:

السيدة/ ليلى عبداالمير علي محمد حسن جمعه
رقم االتصال: 35908978 )973+(

firstclass75015@hotmail.com :البريد االلكتروني

إعالن بحل وتصفية
شركة سبشل ون للمقاوالت تضامن

الصحابها رحاب مهدي وشريكها
سجل جتاري رقم 98129

للمقاوالت تضامن الصحابها  ون  الشركاء في شركة سبشل  قرار  بناء على 
رحاب مهدي وشريكها، املسجلة مبوجب القيد رقم 98129، بتصفية الشركة 
اختياريا وتعيني السيدة /  رحاب مهدي احمد جاسم اخليال مصفية للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 
 ،2001 لعام   )21( رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات 
وعمال بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة 
من  يوم   15 خالل  الالزمة،  باملستندات  مدعومة  إليه،  مطالباتهم  تقدمي  إلى 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي:

السيدة/ رحاب مهدي احمد جاسم اخليال
رقم االتصال: 39206418 )973+(

firstclass75015@hotmail.com :البريد االلكتروني

إعالن بحل وتصفية
شركة فوكس الند التجارية تضامن لصاحبتها نادية جمعة عباس 

حسن عاشوري وشريكتها
سجل جتاري رقم 116766

الصحابها  تضامن  التجارية  الند  فوكس  شركة  في  الشركاء  قرار  على  بناء 
القيد رقم  نادية جمعة عباس حسن عاشوري وشريكتها، املسجلة مبوجب 
عباس  جمعة  نادية    / السيدة  وتعيني  اختياريا  الشركة  بتصفية   ،116766

حسن عاشوري مصفية للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 
 ،2001 لعام   )21( رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات 
وعمال بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة 
من  يوم   15 خالل  الالزمة،  باملستندات  مدعومة  إليه،  مطالباتهم  تقدمي  إلى 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي:

السيدة/ نادية جمعة عباس حسن عاشوري
رقم االتصال: 39206418 )973+(

firstclass75015@hotmail.com :البريد االلكتروني

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
وملالكها  العقاري ش.ش.و  للتطوير  نوافكو  مالك شركة  إليها  تقدم 
نواف محمد فؤاد عثمان املسجلة مبوجب القيد رقم 84716-1، طالبا 
حتويل الشكل القانوني للشركة املذكورة إلى شركة ذات مسؤولية 

محدودة  برأسمال وقدره )250٫000BD( دينار بحريني، بني كل من:
1 - نواف محمد فؤاد عثمان

2- محمد نواف عثمان

القيد: 1-84716
  التاريخ :18/09/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم  )CR2018-132572( لسنة 2018

بشأن حتويل شركة الشخص الواحد
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

التاريخ: 25/09/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -135747( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب  اسم جتاري. فعلى كل من لديه اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  خالل  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: فاطمة يوسف صالح علي عبداهلل

االسم التجاري احلالي: صالون ال روزا للتجميل
االسم التجاري املطلوب: صالون انيتا للتجميل

خدمات  من  وغيرها  التدليك  صالونات   -1 املطلوبة:  التجارية  االنشطة 
االسترخاء واالستحمام - نسائي.

2- تصفيف الشعر وأنواع التجميل األخرى - نسائي

قيد رقم: 99538-1

التاريخ: 09/09/2018
إعالن بحل وتصفية

الشخص  )شركة  ش.ش.و  سنتر  بيزنس  أدفانتج  شركة  مالك  قرار  على  بناء 

الواحد( سجل جتاري رقم 103012، فقد تقرر تصفية الشركة اختياريا وتعيني 
السيد /  خالد عبداهلل احمد البلوشي مصفيا للشركة.

بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 
 ،2001 لعام   )21( رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات 
وعمال بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة 
من  يوم   15 خالل  الالزمة،  باملستندات  مدعومة  إليه،  مطالباتهم  تقدمي  إلى 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي:

رقم االتصال: 36075577 )973+(
citylandpropertybh@gmail.com :البريد االلكتروني

املنامة - مملكة البحرين

التاريخ: 25/09/2018  -  القيد: 1-75910
وزارة الصناعة والتجارة  -  ادارة التسجيل

اعالن رقم )----( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة اخلليج لالستشارات التعليمية ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السادة / اصحاب شركة اخلليج لالستشارات التعليمية ذ.م.م املسجلة 

مبوجب القيد رقم 75910-1، طالبني تغيير االسم التجاري 
من: شركة اخلليج لالستشارات التعليمية ذ.م.م

إلى: شركة ال بي او دي واتر بارك ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر اإلعالن

احملل  حتويل  بطلب  محمد   عباس  عبداحلي  ناهيد  ادناه:  املعلن  إلينا  تقدم 

التجاري التالي الى السيد/ حسن عيسى ناصر اخلباز 

خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

التاريح: 26/09/2018
)CR2018-136427( اعالن رقم
تنازل او بيع- عن احملل التجاري

االسم التجاريقيد رقم

شيخاني لتأجير لوازم االفراح 118943-1
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الريال الإيراين ي�سجل هبوطا 
قيا�سيا عند 170 األفا للدولر

جني���ف - روي���رز: اأف���ادت وكال���ة ت�سني���م 
للأنباء اأن الريال الإي���راين �سجل م�ستوى قيا�سيا 
منخف�س���ا مقاب���ل ال���دولر الأمريك���ي يف ال�سوق 
غري الر�سمية يوم اأم����س الأربعاء و�سط تدهور يف 
الو�س���ع القت�سادي واإعادة فر����س عقوبات من 

جانب الوليات املتحدة.
وتواجه البن���وك املحلية �سعوب���ات مالية اإذ 
هناك طلب كثيف على الدولر من قبل الإيرانيني 
الذين يخ�سون انكما�س �سادرات البلد من النفط 

و�سلع اأخرى.

35 مليون دينار لتغطية اأذونات خزانة
املنام���ة - امل����رف املركزي: اأعلن م����رف البحرين املرك���زي باأنه متت تغطية 
الإ�س���دار رق���م ISIN BH0001380375(( 1723 م���ن اأذون���ات اخلزانة احلكومية 

ال�سهرية التي ي�سدرها امل�رف نيابة عن حكومة البحرين.
وتبل���غ قيمة هذا الإ�سدار 35 مليون دينار لفرة ا�ستحقاق 182 يوماً تبداأ يف 30 
�سبتم���ر 2018 وتنتهي يف 31 مار����س 2019، كما بلغ معدل �سعر الفائدة على هذه 
الأذون���ات %4.37 مقارنة ملعدل �سعر الفائدة لأذون���ات الإ�سدار ال�سابق بتاريخ 2 
�سبتم���ر 2018 حيث بلغت 4.35.%.وبلغ معدل �سعر اخل�سم %97.836 ومت قبول 
اأق���ل �سعر للم�سارك���ة بواقع %97.799 علم���اً باأنه قد متت تغطي���ة الإ�سدار بن�سبة 

.109%
كم���ا بلغ الر�سيد القائم لأذونات اخلزانة مع هذا الإ�سدار ما قيمته 2.110 مليار 

دينار.

  للتوا�سل:  )ق�سم القت�ساد: 17111455(              ق�سم الإعلنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�سراكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
1.6 مليون طن �سادر�ت �لأملنيوم �لبحريني خالل �أغ�سط�س

بقيمة 71.8 مليون دينار واإلى 36 دولة

�س���َدرت البحرين اأكرث م���ن 1.6 مليون طن من 
الأملني���وم اإلى 36 دولة بقيم���ة اإجمالية بلغت 71.8 
ملي���ون دين���ار خ���لل اأغ�سط����س املا�سي.واأو�سحت 
املتح���دة  الولي���ات  اأن  اجلم���ارك،  اإدارة  بيان���ات 
الأمريكي���ة ج���اءت يف املرك���ز الأول من حي���ث قيمة 
ت�سدي���ر الأملني���وم حيث بلغ���ت قيمت���ه 15 مليون 
دين���ار، تليه���ا م�ر بقيم���ة 14.2 ملي���ون دينار، ثم 
ال�سعودية ب����8.5 مليون دين���ار، فركيا بقيمة 7.7 
ملي���ون دين���ار، وهولن���دا خام�سا بقيم���ة 4.7 مليون 
دينار، واإيطاليا باملركز ال�ساد�س بقيمة 2.5 مليون 
دين���ار، تليها ال�سنغال بقيم���ة 2.098 مليون دينار، 
ثم الهند ثامنا بقيمة 2.057 مليون دينار، واملغرب 
باملركز التا�سع بقيم���ة 1.7 مليون دينار، والرنويج 

باملرتبة العا�رة بقيمة 1.6 مليون دينار.
وت�سدرت �سلعة �أ�سالك من �أملنيوم غري خملوط 

يتج���اوز مقا�س عر�سها 7 مم يف املرتبة الأولى حيث 
بلغ���ت قيمة الكمي���ات امل�سدرة ح���وايل 25 مليون 

دينار مر�سلة اإلى 13 دولة.
وج���اءت يف املرتب���ة الثاني���ة �سلع���ة خلئط من 
اأملني���وم خ���ام وبلغ���ت قيم���ة الكمي���ات الت���ي مت 
ت�سديرها 18.5 مليون دينار م�سدرة اإلى 25 دولة.
و�سلع���ة األ���واح م�ستطيلة من خلئ���ط اأملنيوم، يزيد 
�سمكه���ا عن 0،2 مم، ج���اءت يف املرتبة الثالثة حيث 
مت ت�سدير كميات بقيمة 11.1 مليون دينار اإلى 18 

دولة.
و�سجل���ت �سلع���ة �أملني���وم �خل���ام غ���ري خملوط 
املرتب���ة الرابعة، بكميات بلغ���ت قيمتها 7.6 مليون 

دينار مت ت�سديرها اإلى 12 دولة.
وخام�س���ا، غريها م���ن اأ�سلك وكواب���ل )امرا�س( 
م���ن اأملنيوم، غري معزول���ة كهربائي���ا، وبلغت قيمة 
الكمي���ات الت���ي مت ت�سديره���ا للخارج ح���وايل 5.6 

مليون دينار اإلى 6 دول.

فيما مت ت�سدير اأ�سكال خا�سة جموفة من خلئط 
الأملني���وم كاأكر �ساد�س �سلع���ة مت ت�سديرها خلل 
اأغ�سط����س املا�سي بقيمة 1.3 ملي���ون دينار تقريبا 
اإل���ى 4 دول.ث���م �سلعة �أ�سالك م���ن �أملنيوم خملوط، 
يتجاوز مقا�س عر�سها 7مم، باملرتبة ال�سابعة بقيمة 

938.7 األف دينار مت ت�سديرها اإلى 4 دول.
وج���اءت �سلعة “م�ساحيق غري رقائقية الركيب 
م���ن اأملنيوم” باملرتب���ة الثامنة حي���ث �سجلت قيمة 
الكميات امل�س���درة 575.9 األف دينار مر�سلة اإلى 7 

دول.
التا�سع���ة، ج���اءت �سلع���ة خ���ردة  ويف املرتب���ة 
وف�سلت م���ن اأملنيوم بقيمة اإجمالي���ة تقارب 487 

األف دينار م�سدرة اإلى 3 دول،
فيم���ا �سجل���ت �سلع���ة “اأ�س���لك كهربائي���ة من 
اأملني���وم لها قل���ب فولذي )�سلب(، غ���ري معزولة” 
املرتب���ة العا�رة بكمي���ات بلغت قيمته���ا 262 األف 

دينار م�سدرة اإلى الرنويج فقط.

زينب �لعكري

�لبحرين موؤهلة لدخول موؤ�رش �سند�ت جيه.بي مورجان

“�لأمم �ملتحدة”: �لتكنولوجيا �لرقمية تدعم �ل�سياحة

184 مليون دينار قيمة �ل�سادر�ت �ل�سلعية وطنية �ملن�ساأ

100 �ألــــف دولر للفــائـــزيــــن بـ“�إدخــــار �لــوطنــــي”

خلل اأغ�سط�س املا�سي وبارتفاع 1 %

يتاأهل اأ�سحاب “التوفري” للدخول تلقائيًّا لل�سحب

املنام���ة - املعلومات واحلكوم���ة الإلكرونية: 
ارتفعت قيمة ال�س���ادرات وطنية املن�ساأ خلل �سهر 
اأغ�سط����س املا�س���ي بن�سب���ة %1 حي���ث بلغت 184 
مليون دينار مقابل 182 مليون دينار لنف�س ال�سهر 
من العام ال�سابق، وميث���ل جمموع �سادرات اأهم ع�ر 
دول م���ا ن�سبت���ه %81 من اإجمايل حج���م ال�سادرات، 

بينما جمموع بقية الدول ل تتجاوز ن�سبتها 19%.
واحتل���ت اململكة العربي���ة ال�سعودي���ة املرتبة 
الأول���ى من حيث حج���م ال�سادرات وط�ني����ة ال�من��ساأ 
ال�ب�ال�غ�ة 40 ملي���ون دينار، وتليها الإمارات العربية 
املتحدة بقيمة 22 مليون دينار، بينما تاأتي �سلطنة 
عمان يف املرتب���ة الثالثة من حيث حج���م ال�سادرات 

البالغة 22 مليون دينار.
وعل���ى �سعيد ال�سادرات وطني���ة املن�ساأ ح�سب 
ال�سلع، �سجلت خامات احلديد ومركزاتها مكتلة اأكرث 
ال�سل���ع ت�سديراً خلل �س�ه����ر اأغ�سط�س 2018، التي 
بلغ���ت قيمته���ا 30 مليون دينار، وتاأت���ي يف املرتبة 
الثانية اأ�س�لك م�ن الأل�وم�ن�ي�وم التي بلغت ق�يمتها 
25 مليون دينار، وتليهما يف املرتبة الثالثة خ�لئ�ط 
م���ن الأل�م�ن�ي����وم اخل����ام والت���ي بلغ���ت قيمتها 18 
ملي���ون دينار. اأما فيما يخ����س اإعادة الت�سدير، فقد 
انخف�ست قيمة اإع���ادة الت�سدير بن�سبة %26، حيث 
بلغت )33 مليون دينار(، مقابل )44 مليون دينار( 
لنف�س ال�سهر من الع���ام ال�سابق، وميثل جمموع اأهم 
ع����ر دول ما تتج���اوز ن�سبته 92 % م���ن اإجمايل حجم 
اإعادة الت�سدير، اأما بقية الدول فن�سيبها %8 فقط 

من حجم اإعادة الت�سدير.
 تاأتي اململ�كة العربي���ة ال��س�ع�ودي�ة يف املرتبة 
الأول���ى من حيث حجم اإع���ادة الت�س�دير الذي ب�لغ�ت 
قي�مت���ه 12 ملي���ون دين���ار، وتليه���ا ال�س���ني بقيمة 

6 ملي���ون دين���ار، ومن ث���م تاأتي الإم���ارات العربية 
املتح���دة يف املرتبة الثالثة التي بلغ���ت قيمة اإعادة 

ت�سديرها 4 مليون دينار.
وتعتر �سي���ارات اجليب اأك���رث ال�سلع من حيث 
اإع���ادة الت�سدير، وبلغ���ت قيمتها 8 ملي���ون دينار، 
تليها لفائف عادية �سجائر حمتوية على التبغ ت�سل 
قيمته���ا اإلى 3 مليون دينار، وحتتل اأجزاء للطائرات 
العادية اأو العمودي���ة املرتبة الثالثة من حيث اإعادة 

الت�سدير التي بلغت قيمتها 2 مليون دينار.
من جه���ة اأخرى، بلغ���ت قيمة اإجم���ايل الواردات 
ال�سلعية خ���لل اأغ�سط�س املا�سي نح���و 404 مليون 
دينار مقابل 428 مليون دينار لنف�س ال�سهر بالعام 
ال�سابق، بن�سبة انخفا�س %6، وميثل جمموع واردات 
اأه���م ع����ر دول م���ا ن�سبت���ه %66 م���ن حج���م اإجمايل 
الواردات، اأما ال���واردات من باقي الدول فهي متثل 

ن�سبة 34%.

وبح�سب التقرير، حتت���ل ال�سني املرتبة الأولى 
يف حجم الواردات التي بلغت 51 مليون دينار، تليها 
الوليات املتحدة الأمريكية بقيمة 45 مليون دينار، 
بينم���ا تاأت���ي الإم���ارات العربية املتح���دة يف املرتبة 
الثالث���ة م���ن حي���ث حجم ال���واردات الت���ي بلغت 36 

مليون دينار.
وت�ع�ت�ب�ر خامات احلدي���د ومركزاتها غري مكتلة 
اأك�ث����ر ال��س�لع ا�س�تي�راداً بقيمة 25 مليون دينار، ث�م 
�س�ي����ارات ال�ج�ي�ب ث��ان�ي�ا بقيم���ة 16 مليون دينار، 
وي�ل�ي�ه�م���ا اأوك�سي���د الألومني���وم بقيم���ة 14 مليون 

دينار.
اأم���ا املي���زان التج���اري الذي ميث���ل الفرق بني 
ال�س���ادرات والواردات، فقد بل���غ 187 مليون دينار 
م�سج���ل انخفا�س���اً يف قيمة العجز يف �سه���ر اأغ�سط�س 
من العام 2018 عم���ا عليه يف نف�س ال�سهر من العام 

ال�سابق 201 مليون دينار بن�سبة 7%.

املنام���ة - البحرين الوطن���ي: اأعلن بنك 
البحرين الوطني اأم����س عن اأ�سماء 15 فائًزا 
حمظوًظ���ا باجلوائ���ز النقدي���ة م���ن “برنامج 
اإدخ���ار الوطن���ي” ل�سهر اأغ�سط����س من عام 
2018 خ���لل ال�سحب ال���ذي اأقيم يف املقر 
الرئي�سي للبن���ك باملنامة، حي���ث فاز ع�رة 
حمظوظ���ني مببل���غ 5 اآلف دولر واخلم�س���ة 
اآلف دولر )ملعرف���ة   10 الباق���ون مببل���غ 
اأ�سماء الفائزين، الرج���اء زيارة موقع البنك 
.)www.nbbonline.com الر�سمي على
ويوف���ر برنامج اإدخار الوطني يف ن�سخته 
لع���ام 2018 للعملء من اأ�سح���اب ح�سابات 
الدخ���ار فر����س للف���وز مبجموع���ة اأكر من 
اجلوائ���ز القّيم���ة التي ت�سم���ل مبالغ نقدية 
�سهري���ة �سيقة، اإ�سافة اإل���ى اجلائزة الأكر 

عل���ى م�ست���وى البحري���ن وه���ي حل���م الفوز 
مبليون دولر، وفيل فاخرة يف الرفاع فيوز، 

و�سيارة بور�س دفع رباعي لفائز واحد. 
للخدم���ات  تنفي���ذي  رئي����س  وق���ال 
التجاري���ة  وال����ركات  للأف���راد  امل�رفي���ة 
يف  واملتو�سط���ة  ال�سغ���رية  واملوؤ�س�س���ات 
البن���ك عبدالعزي���ز الأحمد “نح���ن م�رورون 
بالإع���لن عن اأ�سم���اء الفائزين املحظوظني 
باجلوائ���ز النقدية ال�سهري���ة �سمن برنامج 
اإدخ���ار الوطن���ي، ونح���ن ن�سع���ى م���ن خلل 
الرنامج لت�سجيع اأفراد املجتمع على ثقافة 
الدخار التي تعود عليه���م وعلى عائلتهم 
باملنفعة”. وهن���اأ الأحمد الفائزين باجلوائز 
و�سكره���م عل���ى دعمه���م املتوا�س���ل لبنك 

البحرين الوطني.

واأ�س���اف “نعتز ب���ولء عملئن���ا الكرام، 
كما و�سنوا�سل تركيزنا على تقدمي اأف�سل 
اخلدمات واملنتجات بالإ�سافة لطرح اأف�سل 
واأك���ر اجلوائز. و�سمن ه���ذا ال�سياق، قمنا 
بتعزيز جوائ���ز برنامج اإدخ���ار الوطني لهذا 
الع���ام وتدعيمه���ا باأكر جائ���زة مت طرحها 
على اإط���لق على م�ست���وى اململكة )مليون 
دولر وفيل فاخ���رة يف الرفاع فيوز و�سيارة 
بور����س( كما ونتطلع قدًم���ا اإلى الإعلن عن 

فائزين جدد لهذا الرنامج”. 
 ويتاأه���ل اأ�سحاب ح�ساب���ات التوفري يف 
���ا لل�سحب دون احلاجة لفتح  الدخول تلقائيًّ
ح�ساب خا�س اأو �راء �سهادات توفري، علوة 
عن تاأه���ل اأ�سحاب ح�سابات موج���ة الإدخار 

من ال�سباب لدخول ال�سحوبات.

دب���ي - رويرز: اأفاد بيان من جيه.بي 
مورجان اأُر�سل اإل���ى امل�ستثمرين واطلعت 
عليه رويرز اأن البحرين وال�سعودية وقطر 
والكوي���ت  املتح���دة  العربي���ة  والإم���ارات 
�ست�سب���ح موؤهل���ة لدخ���ول موؤ����رات جيه.
ب���ي مورجان ل�سن���دات حكوم���ات الأ�سواق 

النا�سئ���ة بدءا من 31 يناي���ر 2019.وموؤ�ر 
�سن���دات جيه.ب���ي مورج���ان مقيا����س اأداء 
الأ�س���واق  مل�ستثم���ري  بالن�سب���ة  رئي�س���ي 
ال�سن���دات  اإن  البي���ان  وق���ال  النا�سئ���ة. 
اجلديدة املوؤهلة �ستدخل املوؤ�رات ب�سكل 

تدريجي حتى 30 �سبتمر 2019.

قال الأمني العام للأمم املتحدة اأنطونيو 
غوتريي����س يف ر�سالة مبنا�سبة اليوم العاملي 
لل�سياح���ة اإن تاأثري ال�سياح���ة الوا�سع النطاق 
عل���ى قطاع���ات ع���دة، كالهي���اكل الأ�سا�سية 
والطاقة والنقل وال�رف ال�سحي، ومفعولها 
الكبري من حيث اإيجاد فر�س العمل، يجعلنها 
تق���دم اإ�سهام���ات حيوي���ة يف خط���ة التنمي���ة 

امل�ستدامة للعام 2030. 
ويف الوقت نف�سه، ت���وؤدي ال�سياحة دورا 
حموري���ا يف تعزي���ز التفاهم الثق���ايف واجلمع 
بني النا�س، بي���د اأن ال�سياحة حتتاج البتكار 
يف جم���ال التكنولوجي���ا لبل���ورة اإ�سهاماته���ا 

املحتملة. 
ولبد اأن تتدفق فوائدها اإلى املجتمعات 
املحلية امل�سيفة. ودعا غوتريي�س احلكومات 
اإلى دعم التكنولوجيات الرقمية التي ميكنها 
اأن تغري اأ�ساليبنا يف ال�سفر، واأن تخفف الآثار 
الإيكولوجية الت���ي تخلفها ال�سياحة مع اإتاحة 

منافعها للجميع.
م�ساع���دة  عل���ى  ق���ادرة  فاحلكوم���ات 
ال����ركات النا�سئ���ة عل���ى اإقام���ة �س���لت مع 
البت���كار  تي�س���ري  اأج���ل  م���ن  امل�ستثمري���ن؛ 
وروح املبادرة، وفر����س العمل واإيجاد قطاع 

�سياحي �سامل للجميع حقا.

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  



جمعة عبداهلل اخل�شل... دخل جمال ريادة الأعمال بعد 

تقاع����ده، ا�ش����تفاد من قهوة نواة التم����ر يف التداوي والتعايف 

مم����ا حل ب����ه م����ن اأمرا�ض، وه����و �شاحب م�ش����روع “غدق” 

ل�شناع����ة وتعبئة القه����وة باأنواعها، اإذ اأطل����ق الفكرة لينتفع 

بها الآخرون اأي�شا بع����د اأن قادت ل�شفائه، ف�شرع يف تد�شني 

امل�ش����روع يف �شهر فرباير 2017. “الب����اد” التقت اخل�شل، 

واأجرت معه درد�شة ق�شرية، فاإىل ن�شها:

- ه���ل ل���ك �أن حتدثنا عن طبيع���ة عملك، 
ومتى �أطلقته؟

�صناع��ة  ه��ي  الفك��رة  كان��ت  البداي��ة  يف 

القهوة من نواة متر النخيل وذلك بعد تقاعدي 

��ا بال�سغط و�سرعة  من العمل، حيث كنت مري�سً

التوع��ك واخلم��ول وال�س��عور الدائ��م بالتعب. 

كانت عائلتي يف املا�س��ي ت�س��نع القهوة من نواة 

التم��ر؛ ل��ذا بع��د تقاع��دي وحاجت��ي للتداوي 

انتابتن��ي فك��رة مث��ل الإلهام بتجربة �س��ناعة 

قهوة نواة التمر. وبعد جتربتها ملدة �سهر كامل 

�س��بحان اهلل تب��دل ح��ايل واأ�س��بحت ب�س��حة 

جيدة ون�س��اط وق��وة واحلم��دهلل. بعدها نحو 

اأربعة اأ�س��هر اأطلقت الفك��رة لينتفع بها غريي، 

ومن هنا ب��داأت اخلطوة الأوىل يف العمل، وكان 

ذلك يف فرباير 2017.

- هل ��ستفدت م���ن جتربة �جليل �ل�سابق 

يف �إد�رة �لأعم���ال، وهل تتلق���ى �لن�سيحة  
�أفر�د �لعائلة؟

نع��م حي��ث كن��ت يف �س��بابي اأو قبي��ل �س��ن 

اأ�س��اعد عم��ي يف   2005 الع��ام  املراهق��ة حت��ى 

عمله، وهو �س��احب م�س��نع اجل�س��ر لتقطري ماء 

اللق��اح ومياه الأع�س��اب الطبيعية ال�س��عبية ما 

اك�س��بني املعرفة واخلربة وتكوين العالقات يف 

الأعمال واإدارتها بال�سكل الب�سيط.

- كي���ف تدير عملك �خلا����ص، هل تتو�جد 
با�ستم���ر�ر �أم ت�س���ع �خلط���ط و�لربنام���ج 
للعاملني لدي���ك، ما �أ�سلوب���ك يف �لإد�رة، 

وكيف تطوره متا�سيا مع �ملتغري�ت؟
خط��وة  لربنام��ج  تاب��ع  ه��و  ه��ذا  عمل��ي 

للم�س��روعات املنزلية “الأ�س��ر املنتجة” التابع 

ل��ذا  الجتماعي��ة؛  والتنمي��ة  العم��ل  ل��وزارة 

ه��و ل يزال يف طور احل�س��انة اأو التاأ�س��ي�س. ل 

يوجد لدي اأي عامل �سوى واحد واأحيانا اثنني 

يعم��الن بال�س��اعة عن��د احلاج��ة، واإل فاأنا من 

يتحمل كام��ل اأعباء العمل؛ وذلك لأنني متفرغ 

كلًي��ا للعم��ل وبرجمت نف�س��ي ووقت��ي على هذا 

الأ�سا�س. طبًعا يف كثري من الأحيان اأ�سعر بثقل 

اأعباء العمل وحتى ال�سلل اأو التوقف األ اإرادي 

من ثقل احلمل وعبء ال�س��غل. لكن ما يعيد يل 

الن�س��اط هو حبي لهذا العمل وثقتي يف نف�س��ي، 

واأن��ه عم��ل مفي��د وي�س��تحق رغ��م ال�س��عوبات 

واملعوقات وثقل احلمل. 

- هل تفكر بتطوير وتو�سيع �أعمالك؟
وخط��وة  بالت��درج  ولك��ن  بال�س��ك،  نع��م، 

اأتن�س��ط واأتغل��ب عل��ى  اأن  اأم��ل  خط��وة، عل��ى 

املعوق��ات وال�س��عوبات، واأك��ون اأق��وى يف حتمل 

امل�س��وؤولية وثقلها من خالل املوا�سلة يف تطوير 

نف�سي وعملي، اأعني نوع املنتجات وعددها.

إعداد: المحرر االقتصادي

الخشل: “غدق” لصناعة القهوة ذو منفعة عامة

الخميس 27 سبتمبر 2018 
17 محرم 1440

العدد 3635 17 business@albiladpress.comاقتصاد
“ال�سالم” يقتن�ص 53 % من �سيولة �سوق دبي

“الأوروبي”: اأمريكا اأكرب خا�رس من حرب التجارة

“العدل” تن�سئ �سجال لل�رسكات املفل�سة لبدء حماية اأ�سولها

350 مليون دولر قيمة حمفظة اآركابيتا لـ “امل�سنني” يف اأمريكا

م�ستقبل جديد مع خط ال�سهر ال�ساد�ص

�سيكون مفتوحا للعامة عرب موقع �لوز�رة

بعد ��ستحو�ذها على جمّمعني يف �سيكاغو

�نطالقا من 1 يناير 2019... دعيج بن �سلمان:

�أ�س���در وزير �لع���دل �ل�سي���خ خالد ب���ن علي �آل 
خليف���ة، ق���ر�ر�ً يت���م مبوجبه �إن�س���اء �سج���ل ق�سائي 
لل����ركات �ملفل�س���ة و�ل���ذي ه���و �سم���ن �ملتطلبات 
�لتي مته���د لتقدمي �حلماية �لقانوني���ة للموؤ�س�سات 
�ملتع���رة �أو �ملفل�سة لإع���ادة هيكل���ة �أعمالها باأقل 
�خل�سائر �ملمكنة، وهو ما مل يكن متاحاً ب�سكل و��سع 
يف �ملا�س���ي، �إذ تو�ك���ب �خلط���وة متطلب���ات قانون 
�إع���ادة �لتنظيم و�لإفال����ص �لذي �أ�سدرت���ه �لبحرين 
ه���ذ� �لعام لتعزيز مناخ �لأعمال و�ل�ستثمار وت�سجيع 

ريادة �لأعمال.
وج���اء يف �لقر�ر “ ين�س���اأ بال���وز�رة �سجل ي�سمى 
)�سج���ل �لإفال����ص( لكل دعوة �إفال�ص يك���ون مطابقاً 
ملل���ف �لدع���وى، ويكون عب���ارة عن �سج���ل ورقي �أو 
�إلكرتوين ت���درج فيه �لبيانات و�ملعلومات �ملتعلقة 
بالدعوى، و�سورة من �ملحا�ر و�لأور�ق و�مل�ستند�ت 
�ملتعلق���ة بالوقائ���ع، وحجج �لأط���ر�ف وطلباتهم من 
�أو�م���ر �أو قر�ر�ت �أو �أح���كام �أو تد�بري، وغري ذلك من 

معلومات وم�ستند�ت”.
وبح�س���ب �لق���ر�ر، �سيتاح �لإط���الع على عدد من 
�لبيان���ات �ل���و�ردة يف �ل�سج���ل، مثل تاري���خ �لدعوى 
وملخ�سه و�لتد�بري و�لقر�ر�ت �ل�سادرة من �ملحكمة، 
�أم���ني �لتفلي�س���ة  و�ل�ستبان���ة �ملتعلق���ة بحيادي���ة 
وحمامي���ه و�خل���رب�ء وبيانات عن �ملدي���ن وعن �أمني 
�لتفلي�سة، وذلك عرب �ملوقع �لإلكرتوين للوز�رة، يف 

حني �ستتطلب بع�ص �لبيانات �لأخرى للتفلي�سة مثل 
حما����ر �لدعوى و�لأور�ق و�مل�ستن���د�ت، عرب تقدمي 
طلب �إلى �ملحكمة. ويكون �إدر�ج �لبيانات �لأ�سا�سية 
يف �ل�سج���ل باإ����ر�ف �لقا�س���ي �ملخت����ص، عل���ى �أن 
ير�ع���ى حتديثها ب�سفة دورية. و�سيتم حذف بيانات 
�ل����ركات �ملدرجة يف �سجل �لإفال�ص بعد �نق�ساء 12 
�سهر�ً من �نتهاء �إجر�ء�ت دعوى �لإفال�ص. كما �أ�سدر 
الوزير قراراً ب�ش�أن تنظي���م ال�رشوط والقواعد الالزمة 
للقي���د يف قائم���ة �أمن���اء �لتفلي�سة، بج���دول �خلرب�ء 

و�سمانات �حليدة يف مز�ولة �أعماله.
نه  ْفلي�س���ة ه���و �ل�سخ����ص �ل���ذي تعيِّ و�أم���ني �لتَّ
�ملحكمة لأد�ء �مله���ام و�لو�جبات �ملن�سو�ص عليها 
يف �أحكام هذ� �لقانون بح�سب نوع �لإجر�ء�ت، وي�سمل 

�أمني �لت�سفي���ة يف حالة �إج���ر�ء�ت �لت�سفية �أو �أمني 
�إعادة �لتنظيم يف حالة �إجر�ء�ت �إعادة �لتنظيم.

وياأت���ي هذ� �لق���ر�ر �لوز�ري للتح�س���ري من �أجل 
تطبي���ق قان���ون �إع���ادة �لتنظيم و�لإفال����ص �ل�سادر 
بالقان���ون رق���م �سن���ة 2018، و�لذي يعال���ج ق�سية 
�إفال����ص �ل����ركات و�لذي م���ن �ساأن���ه �لت�سجيع على 
�إن�ساء �لأعمال �جلديدة وهيكلة �ل�ركات �لتي تعاين 

�سعوبات مالية �أو ت�سفية �أعمالها باأقل �خل�سائر.
ويهدف قان���ون �إعادة �لتنظي���م و�لإفال�ص، �إلى 
ْفلي�سة وحمايتها، تعظيم  �ملحافظة على �أ�س���ول �لتَّ
ْفلي�سة �إل���ى �أق�سى ح�د ممك�ن، نظر  قيم���ة �أ�سول �لتَّ
�إج���ر�ء�ت �لإفال�ص بنز�هة و�سفافي���ة وفاعلية وعلى 
نح���و عادل ويت�سم بال�رعة و�لتنظي���م، �إعادة تنظيم 
�مل�دي���ن وجتنُّب ت�سفيته كلما كان ذلك ممكناً على 
نحو معقول، و كفالة �لتوزيع �لعادل على �لد�ئنني، 
و�سمان معاملة �لد�ئن���ني �لذين تتماثل مطالباتهم 
على قدم �مل�ساو�ة، ومعاملة جميع �لأ�سخا�ص �لذين 
تك���ون له���م م�سلح���ة يف �إج���ر�ء�ت �لإفال����ص ب�سكل 

من�سف.
و ل ت�ري �أحكام �لقانون على ما يف ذمة �ل�سخ�ص 
�لطبيعي م���ن دي����ون لأغ�ر��ص �سخ�سي���ة �أو عائلية 
�أو ��ستهالكي���ة، مبا يف ذلك �ر�ء �ل�سل���ع �أو �خِلْدمات 
�أو ����ر�ء عقار ل�سكن���ه �خلا�ص �أو لعائلت���ه، ومع ذلك 
ت����ري �أحكام ه���ذ� �لقانون عل���ى �إج���ر�ء�ت �لتنفيذ 
�لتي يتَّخذها �لد�ئنون لتح�سيل ديونهم من �أ�سول 

ْفلي�سة، بح�سب ما ورد يف �لقانون. �لتَّ

�ملنام���ة – �آركابيتا: ��ستح���وذت �آركابيتا، وهي 
�رك���ة ر�ئ���دة متخ�س�س���ة يف �ل�ستثم���ار�ت �لبديلة 
�ملتو�فق���ة مع �أح���كام �ل�ريعة �لإ�سالمي���ة ومبادئها 
و�لت���ي �أبرم���ت حتى �لي���وم 80 �سفق���ة ��ستثمارية 
جت���اوزت قيمته���ا �لإجمالي���ة 30 ملي���ار دولر، على 
حمفظ���ة دور م�سن���ني يف مدين���ة �سيكاغ���و بولي���ة 
�إيلين���وي �لأمريكي���ة، لرتتف���ع بذل���ك قيم���ة �أ�سول 
�ملحفظ���ة �ل�ستثمارية للمجموعة �سم���ن قطاع دور 
�مل�سن���ني يف �لوليات �ملتح���دة �لأمريكية �إلى 350 

مليون دولر. 
 وتاأت���ي ه���ذه �ل�سفقة �ل�ستثماري���ة يف �لوقت 
�لذي تو��سل فيه �آركابيتا - �لتي تن�سط يف �لوليات 
�ملتح���دة منذ �لع���ام 1998 - تو�سيع رقعة تو�جدها 
يف �ل�س���وق �لأمريكية بعد �نتقالها موؤخًر� �إلى مكاتب 
جدي���دة يف مدينة �أتالنتا، وقيامه���ا بتعيني جمموعة 
من �خل���رب�ء يف جمال �ل�ستثم���ار يف �لعقار و�لأ�سهم 
�خلا�سة بهدف تعزيز فريقها �ل�ستثماري يف �أمريكا 

�ل�سمالية.
 وت�ستم���ل حمفظ���ة �سيكاغ���و عل���ى جممع���ني 
للرعاي���ة �مل�ستم���رة للمتقاعدين من �لط���ر�ز �لأول، 

يتاألف���ان م���ن ح���و�يل 1.1 �أل���ف وح���دة تق���وم �ركة 
�سيني���ور كري ديفلبمن���ت بت�سغيلهم���ا، وُت�رف على 
�إد�رتهم���ا �ركة ليف كري �سريف����ز، ثاين �أكرب �ركة 
�إد�رة دور م�سن���ني يف �لولي���ات �ملتحدة، تدير 130 

جممًعا يف 32 ولية. 
 وتاأت���ي هذه �ل�سفق���ة بعد ��ستح���و�ذ �آركابيتا 
عل���ى �ست���ة جممعات ت�س���م �أكر م���ن 500 وحدة يف 
�لعا�سم���ة و��سنط���ن، بالإ�ساف���ة �إلى م���دن �أتالنتا، 
ودنف���ر، وكول���ور�دو �سربينغز، لتو��س���ل �ملجموعة 
بذلك تنفيذ ��سرت�تيجيته���ا �لهادفة �إلى �ل�ستثمار 
يف جممع���ات دور �مل�سن���ني ذ�ت �جل���ودة �لعالية يف 
�ملقاطعات �لتي متتلك �ريح���ة �سكانية و��سعة من 

�مل�سنني مي�سوري �حلال.
و قال �لرئي����ص �لتنفيذي ملجموعة “�آركابيتا”، 
عاط���ف عبد�ملل���ك “متتل���ك �آركابيتا خ���ربة و��سعة 
و�أد�ء متمي���ز يف قط���اع دور �مل�سنني، حيث �سبق لنا 
�ل�ستثم���ار يف خم�ص حمافظ تتاأل���ف من �أكر من 70 
جممًع���ا يف �لوليات �ملتح���دة وبريطاني���ا، و�لتخارج 
منها بنجاح حمققني عو�ئد من خانتني مل�ستثمرينا”.

 و�أ�س���اف “نتوقع �أن يحقق قطاع دور �مل�سنني 

معدلت منو عالية و�أن يو��سل �لتفوق يف �أد�ئه على 
خمتل���ف �ر�ئح �ل�سوق �لعقاري���ة �لأخرى يف �لوليات 
�ملتحدة، ون�سعى �إلى �ل�ستفادة من هذ� �لأد�ء �لقوي 

لتحقيق دخٍل جاٍر وعو�ئد جمزية مل�ستثمرينا”.
 من جانبه، قال �لرئي�����ص �لتنفيذي لال�ستثمار 
باملجموع����ة، مارتن تان “�إن �لطل����ب على جممعات 
دور �مل�سن����ني يف �لولي����ات �ملتح����دة يرتك����ز على 
عو�م����ل عر�ص وطل����ب قوية، حيث م����ن �ملتوقع �أن 
يت�ساع����ف حجم �ريحة ع����دد �ل�س����كان �لذين تزيد 
�أعماره����م عل����ى 75 �سنة، من 20 ملي����ون ن�سمة �إلى 
�أك����ر م����ن 40 ملي����ون ن�سمة عل����ى م����دى �ل�سنو�ت 
�لع�ري����ن �لقادم����ة مع و�سول جيل طف����رة �ملو�ليد 
�إل����ى �سن �لتقاعد وبقاء حج����م عر�ص �لوحد�ت ذ�ت 

�لنوعية �جليدة حمدوًد�”.
 و�ختت���م مارت���ن ت���ان بالق���ول “�إنن���ا �سع���د�ء 
�للذي���ن  �ملجمع���ني  هذي���ن  عل���ى  بال�ستح���و�ذ 
يتمي���ز�ن مبعدلت �إ�سغال عالي���ة بف�سل موقعيهما 
�ل�سرت�تيجي���ني وم���ا يقدمان���ه م���ن خدم���ات رعاية 
متكامل���ة تتي���ح تلبي���ة جمي���ع �حتياجات ن���زلء دور 

�مل�سنني عرب خمتلف مر�حل تقدمهم يف �لعمر”.

ع�سكر - �ألبا: قال رئي�ص جمل�ص �إد�رة 
�ركة �أملني���وم �لبحري���ن “�لب���ا”، �ل�سيخ 
دعيج بن �سلمان بن دعيج �آل خليفة، “�إن 
م����روع خط �ل�سه���ر �ل�ساد����ص للتو�سعة 
ب�رك���ة �ألب���ا يعد نقط���ة حت���ول يف تاريخ 
�لبحرين و�سناع���ة �لأملنيوم يف �ملنطقة. 
ونح���ن نتطل���ع للمرحلة �لقادم���ة من هذ� 
�مل����روع �ل�سخ���م، �لت���ي �ستجعلن���ا �أكرب 

موقع مل�سهر �أملنيوم يف �لعامل”.
�لجتم���اع  �نعق���اد  �أثن���اء  ذل���ك  ج���اء 
�لف�سل���ي �لثالث ملجل����ص �إد�رة �ألبا لهذ� 
�لعام �أم�ص �لأربع���اء �ملو�فق 26 �سبتمرب 
“�إنن���ا  دعي���ج  �ل�سي���خ  و�أ�س���اف   .2018
م����رورون بتقدمنا ب�سكل �آم���ن يف خطتنا 
�ملو�سوعة نحو �لنمو �مل�ستقبلي لل�ركة، 
حي���ث نهدف لإنت���اج �أول مع���دن من�سهر 

من خط �ل�سه���ر �ل�ساد�ص بتاريخ 1 يناير 
 .”2019

وو�ف���ق �ملجل�ص عل���ى حم�ر �لجتماع 
�ل�ساب���ق �لذي عقد بتاريخ 9 مايو 2018، 
كما �طلع على �لتقارير �ملقدمة من �للجنة 
�لتنفيذية وجلنة �لتدقيق �لتابعة ملجل�ص 
�لإد�رة وكذلك جلنة �لرت�سيح و�ملكافاآت 

�لتابعة ملجل�ص �لإد�رة. 
��ستعر�����ص  �لجتم���اع  خ���الل  ومت 
�لتقارير ح���ول �أد�ء �ل�سالمة و�لأد�ء �ملايل 
لل�ركة حتى تاريخه، وكذلك �لتقدم �لعام 
يف م�روع خط �ل�سهر �ل�ساد�ص للتو�سعة، 
�لثالث���ة،  �ملرحل���ة   – تاي���ن  وم����روع 
بالإ�ساف���ة �إل���ى �لط���الع عل���ى �لظ���روف 
�لعام���ة �لتي ي�سهدها �ل�سوق فيما يتعلق 
ببور�سة لندن للمعادن و�أ�سعار �لألومينا.

دب���ي - مبا����ر: ��ستح���وذ �سه���م م�رف 
�ل�سالم �لبحريني على %53 من �سيولة �سوق 

دبي �ملايل، وذلك يف يوم �لثالثاء.
وبلغ���ت قيم���ة ت���د�ولت �ل�سه���م نح���و 
29.57 مليون درهم )3 مليون دينار تقريبا 
( “وه���ي �أعلى �سيول���ة له منذ نهاي���ة يونيو 
�ملا�سي”، فيما بلغت �سيولة �لبور�سة خالل 
�لفرتة 95.32 ملي���ون درهم.وت�سدر �ل�سهم 
ن�ش�ط التداول عل���ى امل�شتوي�ت ك�فة، وبلغ 
حج���م تد�ولت���ه يف تل���ك �لأثناء نح���و 30.22 
ل���ت %33.4 م���ن �إجمايل  ملي���ون �سه���م �سكَّ

كميات �ل�سوق �لبالغة 90.55 مليون �سهم.
و�حتل �ل�سه���م �ملرتبة �لأولى بني �أعلى 
 3.17% �ل�س���وق، بنم���و ن�سبت���ه  �رتفاع���ات 
�سعود�ً �إل���ى �سعر 1.010 درهم، “وهو �أعلى 

م�ستوى له منذ يوليو �ملا�سي”.
و مل يتو�ف���ق �أد�ء �ل�سهم مع �أد�ء �ملوؤ�ر 
�لع���ام للبور�سة �لذي تر�جع %0.21 بخ�سارة 
جتاوزت 8.52 نقطة، عند م�ستوى 2744.77 
نقط���ة. و�أظه���رت �لبيانات �ملالي���ة للم�رف 

�مل���درج ببور�ستي دب���ي و�لبحرين، يف وقت 
�ساب���ق تر�ج���ع �أرب���اح �لربع �لثاين م���ن �لعام 
�جلاري 2018، بن�سب���ة و�سلت �إلى 10.6%، 
مقارن���ة باأرب���اح �لف���رتة �ملماثلة م���ن �لعام 
�ملا�سي. وبح�سب �لنتائج، بلغت �أرباح �لبنك 
خالل �لفرتة نح���و 4.09 مليون دينار، مقابل 
رب���ح قيمت���ه 4.58 ملي���ون دين���ار، يف �لربع 

�لثاين من عام 2017.
وع���ن �لأرب���اح �لن�سفي���ة لع���ام 2018، 
بلغ���ت �لأرب���اح 9.42 ملي���ون دين���ار، مقابل 
ربحي���ة قدرها 9.44 ملي���ون دينار يف �لفرتة 
نف�سها من �لعام �ملا�سي.وبلغت �أرباح �لبنك 
خالل �لربع �لأول م���ن �لعام �جلاري، نحو 5.4 
مليون دينار، مقابل رب���ح قيمته 4.9 مليون 

دينار يف �لربع �لأول من عام 2017.
وعلى م�ستوى �لأرباح �ل�سنوية للم�رف، 
�سجل منو�ً ب�سايف �أرباحه لت�سل �إلى 18.055 
مليون دين���ار يف �لعام 2017، مقابل 16.10 
ملي���ون دين���ار بزي���ادة قدره���ا %12.14 يف 

�لعام 2016.

فر�نفك���ورت - روي���رتز: �أظه���ر منوذج 
حم���اكاة للبنك �ملركزي �لأوروب���ي يوم �أم�ص 
�لأربع���اء �أن �لوليات �ملتح���دة �ستكون �أكرب 
�خلا�ري���ن �إذ� ب���د�أت حربا جتاري���ة مع �لدول 
�لأخ���رى بينما �ستحقق �ل�سني ��ستفادة �أكرب 

بعد �لرد باإجر�ء�ت �نتقامية.
وكان �لرئي�ص �لأمريك���ي دونالد تر�مب 
ق���ال يف مار����ص �إن �حل���روب �لتجارية ”جيدة 
وي�سهل �لفوز به���ا“ وذلك حني بد�أ نز�عا مع 
�ل�س���ني فر�ست فيه �إد�رت���ه ر�سوما جمركية 
على �ل�سلب و�لألومنيوم وعدد من �ملنتجات 

�ل�سينية �ملختلفة.
وتفرت�ص در��سة �لبنك �ملركزي فر�ص 
ر�س���وم �أمريكي���ة ن�سبته���ا ع����رة باملئة على 
جميع �ل���و�رد�ت ورد �ل���دول �لأخرى باملثل. 
وت�س���ري �لدر��س���ة �إلى �أن �لولي���ات �ملتحدة 
�ستتحمل �لوطاأة �لك���ربى يف تقل�ص �لتجارة 
�مل�ستهلك���ني  ثق���ة  عل���ى  �لو�ق���ع  و�ل����رر 

و�مل�ستثمرين.

وقال���ت �لدر��س���ة ”�لنتائ���ج �لتقديرية 
ت�س���ري �إل���ى �أن و�س���ع �ل�س���ادر�ت �ل�سافية 
للوليات �ملتح���دة �سيتدهور كث���ري�)...( يف 
ه���ذ� �لنم���وذج، ت�س���خ �ل����ركات �لأمريكية 
��ستثم���ار�ت �أقل وتوظف عم���ال �أقل، وهو ما 

يعظم �لأثر �ل�سلبي“.
�لنم���و  �أن  �لأوروب���ي  ويق���در �ملرك���زي 
�لأمريك���ي �سينخف����ص �أك���ر م���ن نقطت���ني 
مئويت���ني. ويتوق���ع �سندوق �لنق���د �لدويل 
حاليا �أن ينمو �لقت�ساد �لأمريكي %2.9 هذ� 

�لعام و%2.7 يف �ل�سنة �ملقبلة.
يف �ملقاب���ل، �ست�ستفي���د �ل�س���ني م���ن 
زيادة �ل�سادر�ت �إلى دول ثالثة تخ�سع فيها 
�ل�سلع �لأمريكي���ة لر�سوم، لكن هذ� �ملك�سب 
�لطفيف �سيكون موؤقتا و�سيبطله جزئيا �لأثر 

�ل�سلبي �لو�قع على �لثقة.
يف غ�س���ون ذل���ك، قد تنخف����ص �لتجارة 
�لعاملي���ة مبا ي�سل �إلى ثالث���ة باملئة مقارنة 

مع فرتة �لأ�سا�ص.

• �ل�سيخ دعيج بن �سلمان مرتئ�سا �لجتماع	

• وزير �لعدل	

علي الفردان

مشروع مستوحى من “نواة التمر” يقود لشفاء صاحبه
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الكويت ـ رويترز:

 أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

طرابلس ـ د ب أ:

قالت رئا�ش���ة االأركان العامة للجي�س 
الكويت���ي اأم�س االأربع���اء، اإن ما يرتدد عن 
�شحب الواليات املتحدة بع�س البطاريات 
وال�شواري���خ  للطائ���رات  امل�ش���ادة 
اأخ���رى  ودول  الكوي���ت  م���ن  الباتري���وت 

باملنطقة اإجراء داخلي روتيني.
وقالت رئا�شة االأركان يف بيان تلقت 
رويرتز ن�شخة من���ه اإن هذا االإجراء ”يخ�شع 
لتقدير الق���وات االأمريكية وبالتن�شيق مع 

اجلي�س الكويتي“.
واأ�ش���اف البي���ان “م���ا �شيت���م �شحبه 
للق���وات  احلماي���ة  لتاأم���ن  خم�ش����س 
االأمريكية”. واأكدت رئا�شة االأركان العامة 
للجي�س الكويت���ي اأن “منظومة الباتريوت 
الكويتية، وب�شكل م�شتقل، توؤّمن احلماية 
والتغطي���ة الكامل���ة للح���دود اجلغرافي���ة 

لدولة الكويت”.

اأف���اد مرا�شل “�شكاي ني���وز عربية”، 
اأم����س االأربع���اء، ب���اأن الق���وة ال�شاروخية 
�شواري���خ   7 دم���رت  العرب���ي  للتحال���ف 
اأطلقته���ا ميلي�شي���ات احلوث���ي االإيراني���ة 
عل���ى مدين���ة م���اأرب يف اليم���ن. واأو�ش���ح 
اأن ال�شواري���خ كان���ت ت�شته���دف عر�ش���ا 
ع�شكريا لق���وات اجلي�س الوطني مبنا�شبة 
الذكرى ال�56 لث���ورة �شبتمرب �شد احلكم 
االإمام���ي الذي ي�شعى احلوثي���ون الإعادته. 
من جهة اأخرى، اأجربت ميلي�شيات احلوثي 
مئ���ات االأ����ر على ت���رك منازله���ا يف قرى 
مديرية حريان مبحافظة حجة، حيث حولت 
املن���ازل اإلى مراكز ع�شكري���ة، مما ا�شطر 
�شكان تلك القرى اإل���ى املبيت يف العراء. 
ويف تعز، قامت امللي�شيات بتهجري �شكان 
قري���ة الكدمة غرب���ي املحافظ���ة ق�را من 
منازلهم، واأقدمت على نهب ممتلكاتهم. 
يف املقابل، قال���ت م�شادر ميدانية مينية 
اإن مواجه���ات عنيف���ة اندلعت ب���ن األوية 
العمالق���ة وميلي�شي���ات احلوث���ي املوالية 
الإيران، يف مديرية الدريهمي، اأ�شفرت عن 

قتلى وجرحى يف �شفوف املتمردين.

اأّيدت حمكم���ة النق�س امل�رية، اأم�س 
االأربع���اء، اأحكاًم���ا بال�شج���ن امل�شدد ملدد 
تراوح���ت ما ب���ن 7 اإل���ى 10 �شنوات بحق 
104 من اأن�شار تنظيم االإخوان االإرهابي.

ون�شب���ت النياب���ة العام���ة، للمتهمن 
ارت���كاب جرائ���م قت���ل اأح���د املواطن���ن 
واآخرين عم���ًدا مع �شبق االإ����رار، وال�روع 
يف  واال�ش���رتاك  اآخ���ر  مواط���ن  قت���ل  يف 
جتمهر بغر����س االعتداء عل���ى االأ�شخا�س 
واملمتلكات العامة واخلا�شة، وا�شتعرا�س 
الق���وة والتلوي���ح بالعن���ف وتخريب مبان 
واأمالك عامة. كم���ا اأدين املتهمن بحيازة 
واإحراز اأ�شلحة نارية وبي�شاء وذخائر بدون 
ترخي����س واالعت���داء عل���ى ق���وات ال�رطة 

با�شتخدام القوة والعنف.
ي�ش���ار اإل���ى اأن حمكم���ة النق�س �شبق 
واأن اأع���ادت حمكمة املتهم���ن من جديد 
اأم���ام املحكم���ة اجلنائي���ة الت���ي اأ�شدرت 

اأحكاًما باالإدانة.

الوطن����ي  الوف����اق  حكوم����ة  اأعلن����ت 
الليبي����ة، اأم�����س االأربع����اء، توقي����ع اتفاق 
جديد لوق����ف اإطالق النار ب����ن الف�شائل 
املتحارب����ة جنوب����ي العا�شم����ة طرابل�����س. 
وقالت اإدارة مط����ار معيتيقة يف طرابل�س 
يف  العام����ل  الوحي����د  وه����و  املط����ار،  اإن 
العا�شم����ة، �شيعي����د فت����ح جمال����ه اجلوي 
بعدم����ا اأدت اال�شتب����اكات اإلى اإغالقه قبل 

اأ�شبوعن.
واأف����ادت وزارة الداخلي����ة يف حكوم����ة 
الوفاق الوطني، يف بيان، باأن هذا االتفاق 
الذي �شبقه وق����ف املعارك، الثالثاء، ُوقع 
بن ممثل����ي مدينتي طرابل�����س وترهونة 
)غرب( اللتن تتح����در منهما املجموعات 

امل�شلحة الرئي�شية املتناحرة.
وين�����س االتفاق، ال����ذي �شادق عليه 
عبدال�ش����الم  الداخلي����ة،  وزي����ر  االأربع����اء 
عا�ش����ور، على احرتام االتف����اق، الذي وقع 
برعاية االأمم املتحدة بداية �شبتمرب، لكنه 

مل ي�شمد �شوى ب�شعة اأيام.

الكويت: �شحب اأمريكا 
للباتريوت اإجراء روتيني

التحالف يدمر 7 �شواريخ 
بالي�شتية حوثية

م�ر.. تاأييد �شجن 104 
من اأن�شار االإخوان

اتفاق جديد لوقف النار 
يف العا�شمة الليبية

ترامب يهدد اأي جهة ال متتثل لعقوبات اإيران بعواقب وخيمة
اجلبري: طهران ال حتارب االإرهاب وهي من اأنع�شت “داع�س”

وه���دد الرئي����س االأمريكي اأي جه���ة ال متتثل 
لعقوبات اإيران، قائ���ال “�شتواجه عواقب وخيمة”، 
الفتا اإلى اأن النظ���ام االإيراين اأكرب راٍع لالإرهاب يف 

العامل.
وافتت���ح الرئي����س االأمريك���ي اجتم���اع جمل�س 
االأم���ن ال���دويل بانتقاد رو�شي���ا واإي���ران لدعمهما 
رئي����س النظام ال�شوري ب�ش���ار االأ�شد يف احلرب يف 

�شوريا.
ويف وق���ت �شاب���ق، عقد عل���ى هام����س اأعمال 
اجلمعية العام���ة لالأمم املتحدة اجتماع دويل ب�شاأن 
اإي���ران، �شارك في���ه وزراء خارجي���ة وم�شوؤولن من 
الوالي���ات املتحدة وال�شعودي���ة واالإمارات واليمن 

وعدد من الدول. 
واأ�شار وزي���ر اخلارجية ال�شعودي عادل اجلبري 
اإل���ى التهديد الذي ميثله النظام االإيراين يف ال�رق 
االأو�ش���ط والعامل، لكنه اأكد اأن “اإيران لي�شت دولة 
قوي���ة”. واأو�ش���ح اأن اإيران تدع���م االإرهاب “لي�س 
فقط ح���زب اهلل واإمنا القاعدة الت���ي كانت تتنقل 
بحري���ة يف �شوري���ا وتعم���ل عل���ى زعزع���ة ا�شتقرار 
اأفغان�شت���ان وباك�شت���ان”. واأ�شار وزي���ر اخلارجية 
ال�شع���ودي اإل���ى ا�شتخدام النظام االإي���راين �شوريا 

كبوابة مليلي�شيات حزب اهلل االإرهابية.
وذكر يف مقابلة مع قناة “�شي اإن اإن” اأن اإيران 
ه���ي من �شمح ل���� “داع����س” باالزده���ار يف �شوريا 
“بعدم مهاجمت���ه وباالإيعاز لفيلق القد�س )التابع 
للحر����س الث���وري االإي���راين( مبحارب���ة املعار�ش���ة 
املعتدل���ة”. و�شدد اجلب���ري على اأن اإي���ران تتحمل 
امل�شوؤولي���ة ع���ن قتل دبلوما�شي���ن، خ�شو�شا يف 
اأوروبا، ومهاجمة �شفارات وتفجري حافالت ومعابد 

يهودي���ة، م�شيف���ا “ل���ذا ف���اإن م�شارك���ة اإيران يف 
مكافحة االإرهاب تبدو اأمرا غريبا”.

ويف معر����س تعليق���ه عل���ى اته���ام طه���ران 
للريا����س بالوق���وف وراء الهج���وم امل�شل���ح الذي 
ا�شتهدف عر�شا ع�شكري���ا يف مدينة االأهواز جنوب 
غرب���ي اجلمهوري���ة االإ�شالمي���ة ال�شب���ت املا�شي، 
�ش���دد اجلب���ري عل���ى اأن ه���ذه التهم���ة “�شخيف���ة 
وم�شحكة”، م�شريا اإلى اأن احلكومة االإيرانية، كلما 
واجهته���ا م�شاكل داخلية، اتهم���ت اأطرافا خارجية 
بامل�شوؤولي���ة عنه���ا. م���ن جانب���ه، اأ�ش���ار املبعوث 

االأمريك���ي اإل���ى �شوريا براين ه���وك لوجود 2500 
م���ن القوات االإيرانية يف هذا البلد، اإ�شافة اإلى 10 
اآالف عن�ر من امليلي�شيات املوالية. واأو�شح هوك 
على اأن النظام االإيراين يعمل على تعزيز ال�راع يف 
املنطقة، موؤكدا اأنه يجب اأال ن�شمح لطهران بلبننة 
�شوري���ا والعراق واليم���ن، يف اإ�شارة اإل���ى النموذج 
اللبناين القائم حاليا على هيمنة وا�شعة حلزب اهلل 
املوايل الإيران بقوة ال�شالح.  واأكد هوك اأن “جميع 
ال�شواري���خ التي اأطلقت باجت���اه ال�شعودية حتمل 

الب�شمة االإيرانية”.

• اجلبري قال اإن اإيران متثل تهديدا عامليا لكنها لي�شت قوية	

اأمام جمل�س الأمن الدويل بتزايد ما  ندد الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب، اأم�س الأربعاء، 

و�شفه ب�شلوك “عدائي” لإيران رغم اأنها وقعت اتفاقا ب�شاأن برناجمها النووي بالعام 2015.

اإيران”، واعدا باأن تطبق  “يف الأعوام التي تلت توقيع التفاق، ازدادت عدائية  وقال ترامب 

العقوبات الأمريكية على طهران “يف �شكل كامل” بداية من نوفمرب.

واأ�شاف “بعد ذلك، �شتفر�س الوليات املتحدة عقوبات جديدة اأكرث �شدة من اأي وقت م�شى؛ 

لحتواء جممل ال�شلوك ال�شيئ لإيران”.

ترامب مع “حل الدولتني”.. ويتحدث عن خطة �سالم
ق���ال الرئي�س االأمريك���ي دونال���د ترامب اأم�س 
االأربع���اء اإنه يوؤيد حل الدولت���ن الإنهاء ال�راع بن 
الفل�شطيني���ن واالإ�رائيلي���ن، م�ش���ريا اإل���ى اأن���ه 
�شيعر����س خطته لتحقيق ال�شالم خ���الل �شهرين اأو 

ثالثة.
واأو�ش���ح ترام���ب خالل لق���اء جمعه م���ع رئي�س 
ال���وزراء االإ�رائيل���ي، بنيام���ن نتنياه���و، يف مدينة 
نيويورك االأمريكية، على هام�س اجتماعات اجلمعية 
العام���ة لالأم���م املتح���دة “خط���ة ال�ش���الم االأمريكية 
مت�ش���ي ب�شكل جيد ج���دا واإبرام اأي اتف���اق لل�شالم 

�شيتطلب بع�س الوقت”.
واأ�ش���اف اأنه يريد االإعالن ع���ن خطة يف غ�شون 
�شهرين اأو ثالثة، وقال اإنه يعتقد اأن الفل�شطينين 

يريدون العودة اإلى طاولة التفاو�س.
و�شدد على الدعم االأمريكي املطلق الإ�رائيل، 
وب�شورة غري م�شبوقة عندما ق���ال لنتانياهو “نحن 

معك���م، نح���ن م���ع اإ�رائي���ل 100 يف املئ���ة”، لريد 
عليه رئي�س ال���وزراء االإ�رائيلي “م���ا من اأحد يقدم 

دعم���ا الإ�رائيل مثلكم ونحن نق���در ذلك”. واأ�شاف 
“�شيكون على اإ�رائيل اأن تفعل �شيئا جيدا للطرف 

االآخر”، يف اإ�شارة اإلى الفل�شطينين، معربا عن اأمله 
“يف اإحداث ال�شالم قبل نهاية فرتتي االأولى”.

واعت���رب الرئي����س االأمريكي اأن ح���ل الدولتن 
�شيك���ون االأف�شل من اأجل اإح���الل ال�شالم يف منطقة 
ال����رق االأو�شط. ومل يكن ترام���ب ي�شدد يف ال�شابق 
على ح���ل الدولتن، خالفا الإدارات اأمريكية �شابقة؛ 
باعتب���ار احلل لل����راع يف ال�رق االأو�ش���ط، قائال اإنه 
لي����س احلل الوحي���د، لكنها �شتوؤي���ده يف حال وافق 
علي���ه الطرفان. وال يب���دي الفل�شطينيون حتى االآن 
جتاوب���ا مع ترام���ب، الذي اتخ���ذت اإدارت���ه �شل�شلة 
اإج���راءات عقابي���ة بحقهم، مثل اإيق���اف امل�شاعدات 
املخ�ش�شة لوكالة “االأونروا”، واإغالق مكتب منظمة 
التحرير الفل�شطينية يف وا�شنطن. وجاءت القرارات 
االأخ���رية، يف اأعق���اب ق���رار ترام���ب نق���ل ال�شف���ارة 
االأمريكي���ة اإلى القد�س يف دي�شم���رب املا�شي، االأمر 
الذي قابله الفل�شطينيون بقطع االت�شاالت ر�شميا 

مع الواليات املتحدة.

�ش���ّوت جمل�س الن���واب االأمريكي 
على م����روع قانون، يفر����س عقوبات 
اهلل  ح���زب  ميلي�شي���ات  عل���ى  اأق�ش���ى 
اللبن���اين، يف خط���وة ت�شته���دف اإحكام 
الطوق ح���ول عنق امليلي�شي���ات، التي 

تعد الذراع االإيراين يف لبنان.
وي�شته���دف امل�روع كل من ميول 
امليلي�شيات ويزوده���ا باالأ�شلحة، وهو 
ن�شخ���ة مع���ززة م���ن عقوب���ات �شابقة، 
لكنها اأق�ش���ى. وبع���د ت�شويت جمل�س 
النواب، يجب اأن يح�شل م�روع القانون 
على تاأييد جمل����س ال�شيوخ، اإذ ي�شعى 

�شقور الكونغر�س الإقراره بالتزامن عم 
رزم���ة جديدة من العقوبات �شد اإيران، 

يف اخلام�س من نوفمرب املقبل.
وب���داأ القان���ون بن�شخت���ه القدمية 
الوالي���ات  يف  ويع���رف   ،2014 الع���ام 
املتح���دة با�شم “اأت����س اأي اأف بي اإيه” 
االأمريك���ي، ويعن���ي بالعربي���ة مكافحة 
متويل ح���زب اهلل على اعتب���اره منظمة 
اإرهابية. ويقول امل�روعون االأمريكيون 
الإي���ران  املوالي���ة  امليلي�شي���ات  اإن 
متورط���ة يف تهريب املخ���درات وغ�شل 
االأم���وال، االأه���م من ذلك ن����ر االإرهاب 
يف االإرهاب. وجاءت الن�شخة الثانية من 
العقوبات الت���ي تو�شف ب�”القا�شية”، 

بعد اأن باتت الن�شخة االأولى غري كافية 
يف مواجه���ة تعن���ت امليلي�شي���ات على 
اأجندتها املدعومة من اإيران، وما يعني 
ذل���ك م���ن تهدي���د لالأم���ن يف املنطقة 

والعامل، وفق امل�رعن االأمريكين.
ويحم���ل موعد اخلام�س من نوفمرب 
املقب���ل، داللة بالغة االأهمية اإذ �شتنال 
االأمريكية، وب�رب���ة واحدة  العقوب���ات 
اأذرع���ه  واأه���م  االإي���راين  النظ���ام  م���ن 
يف املنطق���ة. وح���ذر وزي���ر اخلارجي���ة 
االأمريك���ي، ماي���ك بومبيو، م���ن حترك 
اأمريك���ي حازم يف ح���ال تعر�س م�شالح 
ب���الده الأي هجوم من طهران وحتى ولو 

كان من قبل وكالئها.

قـانـون أميـركـي “يـخنـق” حـزب اللـه اللـبنـانـي

هادي: اإيران وحزب اهلل يدعمان 
“احلوثي” ماليا ولوجي�شتيا

وجه الرئي����س اليمني عبد رب���ه من�شور 
ه���ادي م���ن من���رب االأم���م املتح���دة �شك���ره 
للمملك���ة العربي���ة ال�شعودي���ة عل���ى دورها 
الري���ادي يف التخفي���ف من معان���اة ال�شعب 
اليمن���ي عرب م���ا تقدمه من دع���م م�شتمر يف 
كاف���ة اأعمال االإغاثة. وق���ال الرئي�س اليمني 
عبد رب���ه من�شور ه���ادي اإن ال�رعية تخو�س 
حرب���ا ُفر�شت على ال�شعب اليمني من جانب 
ميلي�شيات م�شلحة مدعومة من اإيران وحزب 

اهلل، دعما ماليا وع�شكريا ولوجي�شتيا.
واأ�ش���اف هادي “اأدع���و املجتمع الدويل 
لتحم���ل م�شوؤوليات���ه يف ال�شغ���ط على اإيران 
الإيقاف تدخلها يف اليمن ودعمها امللي�شيات 
احلوثي���ة التابعة لها، لكي تن�شاع للقرارات 

الدولية وجلهود ال�شالم”. 
وتاب���ع “اإي���ران تقوم بتدخ���الت �شافرة 
للملي�شي���ا  بتمويله���ا  ابت���داًء  اليم���ن  يف 
احلوثي���ة بال�ش���الح وال�شواري���خ واملعدات 
واخلرباء، مرورا با�شتهداف املياه االإقليمية 
والدولية وتعري�س املالح���ة الدولية للخطر 
وانتهاء ب�شيا�شة اإغ���راق البلدان باملخدرات 
وجتارتها، ودع���م االإره���اب ب�شقيه احلوثي 

والقاعدة وداع�س”.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

األمم المتحدة ـ رويترز:

نيويورك - وكاالت

نيويورك ـ وكاالت:

اأملانيا تعتذر وال�شعودية ترّحب بفتح �شفحة جديدة

رحبت اململكة العربية ال�شعودية اأم�س االأربعاء، بت�ريح وزير اخلارجية االأملاين وما اأبداه من رغبة يف 
بذل كافة اجلهود لتعزيز العالقة وتكثيف التعاون بن البلدين يف خمتلف املجاالت.

وق���ال وزير اخلارجية االأمل���اين هايكو ما�س واإلى ج���واره نظريه ال�شعودي ع���ادل اجلبري “يف االأ�شهر 
ا م���ع عالقاتنا القوي���ة واال�شرتاتيجية مع  املا�شي���ة، �شه���دت عالقاتنا �شوء تفاه���م تناق�س تناق�ًشا حادًّ
اململك���ة العربية ال�شعودية ونحن ناأ�شف ب�شدق لهذا”. وق���ال متحدث با�شم احلكومة االأملانية، اإن بالده 
تاأم���ل يف ع���ودة ال�شف���ري ال�شعودي اإلى برل���ن �ريًعا. وقالت وكال���ة االأنباء ال�شعودي���ة: “توؤكد الريا�س 
عم���ق العالقات اال�شرتاتيجية مع اأملانيا كونها عالق���ة تاريخية ومهمة لكال البلدين، واأن اململكة واأملانيا 
دولتان لهما دور مهم يف حتقيق االأمن واال�شتقرار يف املنطقة والعامل، باالإ�شافة اإلى دورهما الرئي�شي يف 
االقت�ش���اد العاملي”. ووّجه وزير اخلارجية ال�شعودي دعوة اإلى نظريه االأملاين لزيارة ال�شعودية يف اأقرب 
فر�شة للبدء مبرحلة جديدة من التعاون الوثيق على كافة االأ�شعدة مبا يحقق م�شلحة البلدين وال�شعبن.

نيويورك ـ وكاالت:

• ترامب مع نتنياهو خالل اجتماع يف نيويورك	

• عنا�ر من ميلي�شيا حزب اهلل اللبناين	
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لقد خ����ص اهلل �سبحان���ه وتعالى 
�سعوب اخللي���ج ب���اأن يراأ�سها ملوك 
اأه���ل  وم���ن  الن�س���ب  ك���رام  واأم���راء 
امل���روءة والك���رم، قلوبه���م �سليم���ة 
ونواياه���م �سافية، وه���ذا ما وجدناه 
ووج���ده اأجدادن���ا واآباوؤن���ا حتت حكم 
اآل خليف���ة الكرام، حيث مّن اهلل على 
ه���ذه الب���اد بقيادته���م حت���ت لواء 
االإ�س���ام وراية “ال اإل���ه اإال اهلل حممد 
ر�سول اهلل”، وهذا حكم اهلل واإرادته، 
واأم���ا غري ذلك فكله جف���اء واأ�سغاث 
اأح���ام حينم���ا يظ���ن اأولئ���ك الذي���ن 
ا�ستغلوا املنا�سبات باأن يعلنوا فيها 
عدم والئه���م وكرهه���م الدولة، وما 
�ساهدناه من اعتداء اآثم تعبري منهم 
عن ا�ستمرار حماولتهم االنقابية من 

اأجل تاأ�سي�ص دولة والية الفقيه.
مل تك���ن ه���ذه احلادث���ة غريب���ة 
عن ه���وؤالء الذين �سفق���وا للم�سانق 
والتوابي���ت عل���ى ال���دوار، مل يك���ن 
هن���اك اثن���ان فقط اأو جماع���ة خارجة 
ع���ن القان���ون، ب���ل �ساه���دمت الك���م 
والن���وع، فكانت االأع���داد غفرية بني 
كب���ار موظفي الدول���ة واملهند�سني 
واملعلمني واالأطباء وطلبة املدار�ص 
واجلامع���ات وربات البيوت والعجزة، 
كله���م هتفوا لإ�سق���اط النظام، ومن 
اأو  ين�سين���ا  اأو  يتنا�س���ى  اأن  يح���اول 
يطم����ص االأحداث املوؤمل���ة، واجلرائم 
االإرهابي���ة الت���ي بورك���ت م���ن رجال 
دينه���م وزعمائهم فه���و بالتاأكيد مل 
يق���راأ التاري���خ، وماذا ح�س���ل عندما 
اأرخ���ت الدولة احلبل ظن���اً باأنه احلل، 
واأنه���ا قد جت���ذب هذه الفئ���ات مرة 
بالعف���و ومرة بتقريبه���م، كل هذا ال 
ينفع ع���ر التاري���خ وال يف اأية دولة، 
وبالفعل مرت البحرين بهذه التجربة 
وعف���ت،  و�ساحم���ت  قرب���ت  فق���د 
حت���ى و�سلن���ا اإل���ى 2011 وحدث ما 
حدث، وه���ا نح���ن يف 2018، مازالت 
القل���وب حاق���دة، فه���ا ه���ي اأع���داد 
�سهداء الواجب، وه���ا هي االإ�سابات 
البليغة وم���ن اأ�سيب بالعجز الكامل، 
وها ه���ي اأعمال تخري���ب املمتلكات 
واحل���رق واالعت���داءات عل���ى رج���ال 
االأم���ن م�ستم���رة، وهو اإثب���ات باأن ما 
يف قلوبهم ب���اق كما ه���و، فالتاأجيج 
والتحري����ص م�ستم���ر الأن���ه يقذف يف 

�سدورهم منذ املهد.
ح���دث جرمي���ة ال تكف���ر  م���ا  اإن 
باالعت���ذار، فه���ذه اجلرمي���ة حدث���ت 
اأهله���ا  ب�سه���ادة  املنطق���ة  و�س���ط 
ووجهائه���ا... نق���ول له���م ولكل من 
ت�سول له نف�سه، ملوكنا واأمراوؤنا تاج 
ف���وق روؤو�سكم، وم���ن مل يعجبه هذا 
التاج فا مكان له يف مملكة البحرين 

اخلليفية.

ملوكنا وأمراؤنا 
تاج على رؤوسنا

على عك����ص ما ي���دور يف ال�سارع، �س���واء كان 
الف�ساء العمومي، اأو و�سائل التوا�سل االجتماعي؛ 
العملي���ة  يف  والداخل���ني  الكّت���اب  اأك���ر  ف���اإن 
ال�سيا�سي���ة، يف اأيٍّ م���ن الب���اد العربي���ة – بح�سب 
اطاعات���ي القا����رة – يقفون موق���ف ال�سد من 
املواق���ف ال�سعبوية جت���اه العملي���ة الدميقراطية 
الت���ي تتجلى نهاياته���ا يف املجال����ص النيابية، اأو 
املجال����ص الت���ي متث���ل ال�سعب، حي���ث ي�سري نهر 
ج���ارف م���ن النا�ص يف اجّت���اه اإلغاء ه���ذه املجال�ص 
وعدم اال�ستمرار فيها، يف الوقت الذي ي�سبح فيه 
اآخ���رون يف االجت���اه املعاك�ص الرام���ي اإلى احلفاظ 
على دوران العجلة الدميقراطية بدالً من توقفها، 

واإ�سابتها بال�سداأ.
ومهم���ا قي���ل م���ن و�س���وف يف “�سيكولوجية 
اجلماه���ري”، واحل�س���ود، وال�سعبوي���ة، والدهم���اء، 
والغوغاء، ولي�سمِّ من ي�ساء ما �ساءت له الت�سميات 
الفارق���ة بني “العم���وم” و”اخل�سو����ص”؛ فاإن ما 

ينط���ق به اجلمه���ور مل يكن لياأتي م���ن فراغ ومن 
دون مقّدم���ات، واإّن اتف���اق قطاع���ات وا�سعة من 
اجلماه���ري العربي���ة عل���ى امت���داد ه���ذه امل�ساحة 
اجلغرافي���ة على ت�سابه القول اإل���ى حّد تطابقه، ال 
ميك���ن اأن ُين�سب اإلى “الد�سائ�ص”، وال اإلى اأّي من 
التعبريات “اخلايب���ة” التي يطنطن بها االإعام يف 

اأكر من بلد ملداراة �سوء االأداء الرملاين.
لق���د “حمل���ت” الكثري م���ن االأنظم���ة العربية 
جتاربه���ا الدميقراطية على ك���ره، وو�سعتها على 
ك���ره، ومل تعرف من اللعب���ة الدميقراطية اإال اإبقاء 
الرمل���ان يف ح���ال “ال ح���ّي وال مْيت”، ه���ذا احلال 
ال���ذي يجع���ل امل�ساع���ر خمتلط���ة ما ب���ني الياأ�ص 
والرج���اء، واالأم���ل وامللل م���ن االأمل نف�س���ه، ومع 
الوقت يبداأ ال�س���ارع يف التعامل مع الرملان على 
اأنه احلّي املجّمد، ومن هنا ميكن تفّهم املطالبات 

باإكرام امليت وامل�سارعة بدفنه.
عملت اأنظمة عل���ى “تف�سيل” برملانات على 

ها “املّيا�ص” متاماً، ال ميكن لهذه الرملانات  قدِّ
اأن تب���دو اأك���ر من حجمه���ا وتقوم مب���ا ال تتوقعه 
االأنظمة، وال اأ�سغر بكث���ري من الهيئة العامة التي 
ت�سم���ح للنظام بالتباهي ب���اأّن لديه برملاناً كما يف 
كل ال���دول االأخ���رى املنتمية اإلى ه���ذا القرن، فا 
ميك���ن للرمل���ان اأن يفر�ص قانون���اً، وال يقف يف 
وج���ه امل�سوؤولني، واإذا راقب فاإنه يراقب من وراء 
حجاب زجاجي، ف���ا ميكنه اّتخاذ اإجراء بعدها، واإن 
بقيت بع�ص االأ�سوات املزعجة من الذين ينفقون 
بقية اأعمارهم بني اأطنان حبوب االأمرا�ص املزمنة 
ج���راء احرتاقهم مم���ا يرون من جت���اوزات وخذالن 

الزماء!
تقودن���ا اخلا�سات اإلى اأن التغيري ال ياأتي يف 
االنقطاع، ب���ل يف مواالة التدافع م���ن اأجل تو�سعة 
هوام����ص الفعل، ال���ذي اإن مل ياأِت الي���وم، البد اأن 

ياأتي يوماً.

قن���اة اجلزيرة ال ترتك �سغرية اأو 
كبرية يف اأية دولة عربية اإال وتتناولها 
وت�سخمها كيفما ت�ساء، وت�ستاأجر من 
يتحدثون عنه���ا ويبحثون يف اأ�سبابها 
ويتباك���ون على �سحاياها وي�سنعون 
م�ساه���د درامي���ة وحكايات جتعل من 

احلبة قبة كما يقول املثل ال�سائع.
يف  بالبح���ث  اجلزي���رة  وتق���وم 
يف  ج���رت  الت���ي  االنقاب���ات  كل 
املا�س���ي �سواء ق���در لها النج���اح اأم 
ال، وتن�سج احلكاي���ات وت�سنع اأفاما 
ت�سجيلية تبه���ر بها اجلهاء واأن�ساف 
املتعلمني... لكن منذ جاءت اجلزيرة 
اإل���ى الوجود مل اأره���ا تتحدث مرة عن 
انق���اب اأو حماول���ة انق���اب قطرية، 
عل���ى الرغ���م مم���ا يعرفه الع���امل عن 
اأن  ورغ���م  قط���ر،  انقاب���ات  تاري���خ 
انقاب���ات  بال���ذات  انقاب���ات قط���ر 
درامي���ة بطبيعته���ا وال حتت���اج اإل���ى 
تزيني اأو اأفام ت�سجيلية من النوعية 

التي ت�سنعها اجلزيرة.
ل�سن���وات  القن���اة  ه���ذه  ظل���ت 
متار�ص اخل���داع وت�سيطر على عقول 
املتمي���ز  االأداء  خ���ال  م���ن  اجله���اء 
لغوي���ا و�سوتي���ا وا�ستخ���دام امل���ال 
الوف���ري يف ا�ستئجار املذيعني الذين 
ي�سي���ل لعابه���م من روات���ب اجلزيرة 
الت���ي ال مثيل له���ا يف العامل، لكن مع 
الوق���ت انك�س���ف ال���دور وانك�سف���ت 
العمالة واأ�سبحت اجلزيرة جمرد اأداة 
للت�سفيه وال�سباب ي�ستخدمها تنظيم 

احلمدين للنباح على من يعاديه.
مل���اذا مل تتن���اول اجلزي���رة على 
االإطاق ماأ�ساة قبيلة غفران القطرية 
التي تعر�س���ت للتنكيل وحرمت من 
اأي���ة حي���اة كرمية داخل قط���ر؟ قبيلة 
غفران التي حرم اأبناوؤها من التعليم 
اجلن�سي���ة  �سح���ب  ومت  والوظائ���ف 
القطرية منهم ث���م طردهم �ر طردة 
خ���ارج الباد، مل���اذا مل تذكر اجلزيرة 
التي تدعي املهني���ة حرفا عنهم، اأمل 
تعلم اجلزيرة اأن ق�سيه هوؤالء النا�ص 
مطروح���ة االآن اأم���ام منظم���ات حقوق 
االإن�س���ان واأن االأمم املتح���دة نف�سها 
تع���رف ماأ�ساته���م؟ بالتاأكيد كل هذا 
مع���روف، لكن اجلزي���رة ال ميكنها اأن 
تتفوه بحرف عن اأية جماعة اأو اإن�سان 

يعادي االإرهاب!
اأداة  ت���زال  وال  كان���ت  اجلزي���رة 
م���ن اأدوات ال�سيا�س���ة القطرية التي 
ت�ساند االإره���اب، اجلزي���رة تقتل ثم 
ت�س���األ: ه���ل دم الرغ���وث ح���ال اأم 

حرام؟.

قبيلة غفران... 
لماذا لم تتحدث 
عنها “الجزيرة”؟

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

ل�سن���ا االآن ب�س���دد حدي���ث تف�سيل���ي ع���ن 
والعم���اء  التخريبي���ة  اجلماع���ات  اآيديولوجي���ة 
ومرتزق���ة مايل طه���ران، لكن ينبغ���ي اأال يفوتنا 
هن���ا اأن ال�سن���وات القليل���ة املا�سي���ة ولنح�رها 
م���ن 2012 اإلى اليوم لي�ست كافي���ة “للن�سيان” 
وا�سرتاح���ة القط���ار وعودة جم���وع الع�سافري اإلى 
اأع�سا�سها كما يقولون، فاحتماالت الغدر واخليانة 
مازال���ت قائمة وثمة موؤ����رات تبني ذلك، فالثقة 
املفرط���ة والتفكري بال�سلح مع مرتادي “الدوار” 
اأمور قد حتفزهم وتدفعه���م اإلى اإعادة التخطيط 
ب�س���كل اأكر دقة وبا�سرتاتيجي���ة جديدة، فهوؤالء 
العماء ي�ستغلون عل���ى املدى املتو�سط والبعيد 

وباإمكانهم التاأقل���م مع الظروف واالأو�ساع وراأينا 
كي���ف مه���دوا لانقاب على ال�رعي���ة عام 2011 
رويدا رويدا لوال لطف اهلل وحنكة القيادة ووقفة 

�سعب البحرين الويف ب�سنته و�سعيته.
لي�ص حتري�سا، اإمنا الواقع يقول علينا احلذر 
اأكر من اأي وقت م�سى وحتديد ماهية حركاتهم 
وطبيع���ة اأهدافهم وخمططاته���م، فكما قلت هم 
ي�ستغل���ون على املدى املتو�س���ط والبعيد، ففي 
الثمانينات من القرن املا�سي تاآمروا على الوطن 
وحاول���وا االنق���اب، ويف الت�سعينات اأع���ادوا كرة 
اخليان���ة والغدر، ويف 2011 زرع���وا بذور االإرهاب 
واخليانة م���ن جديد وفتحوا ال�سفح���ات القدمية 

ولك���ن مب�سم���ى خمتلف وه���و “الربي���ع العربي”، 
واإذا م���ا اأعطوا الثقة من جدي���د، وات�سمت حركتنا 
باالإهم���ال واالرجت���ال نك���ون كم���ن ي�س���ع اأعواد 

الثقاب بني براميل البارود. 
نع���م كان���ت ال�رب���ة بالن�سبة له���م قا�سية، 
“�ربة العماء واخلونة”، لكنهم رمبا االآن ميرون 
مبرحلة انتقالية، وبتعبري اآخ���ر... انتقال من عامل 
اإلى اآخر ميكنهم من تغي���ري معامل الطريق ولب�ص 
االأقنع���ة املختلفة “اإعاميا و�سيا�سيا واقت�ساديا 
وطبي���ا واجتماعي���ا وتربوي���ا وريا�سي���ا ودينيا”، 
فهل ن�ستطيع الت�سلي���م باأنهم لن يقوموا باإعادة 
املحاول���ة والتاآمر على الوطن م���ن جديد؟ اإطاقا 

وال���ذي يعطين���ا براه���ني دامغ���ة ه���و خ�سوعهم 
للنظام االإي���راين االإرهابي و�سيا�سته وم�ساعداته، 
واالأجنح���ة  امل�سبوه���ة  باملنظم���ات  وارتباطه���م 
االإعامية القذرة التي تهاجم البحرين من اخلارج، 
لذلك علينا اليقظة واحلذر والنظر من حولنا بعني 
ال�سق���ر واجلري بق���وة احل�س���ان والتفكري بعقل 
ثعلب، وكما قال اأ�ست���اذي الزميل اأحمد جمعة يف 
مقال���ه يوم اأم�ص “م�سكلتنا لاأ�س���ف اأننا نقف مع 
ال�رف���اء ون�ستعني بهم حني نرى اخلطر وننبذهم 
ونفتح الباب للخونة حينما ي�ستقر االأمر وهذه هي 

الدوامة التي ندور فيها كل ع�ر �سنوات”.

احتماالت الغدر والخيانة مازالت 
قائمة... يمكنهم لبس األقنعة

م���ن  العدي���د  اليومي���ة  حياتن���ا  نواج���ه يف 
املواق���ف، ق���د يك���ون بع�سه���ا �سعب���اً اأو رمبا 
م�سحكاً، اأو قد تكون مليئة بالعر التي ميكننا 
اأن نتعلم ون�ستفيد منها ال�سيء الكثري، واالأمثلة 
على ذلك متعدّدة، وعلى االإن�سان التمّعن قلياً 
والتفكري يف تلك املواقف وخ�سو�سا تلك التي 
مُيك���ن اال�ستف���ادة منه���ا، واأنا من الن���وع الذي 
يح���اول اأن يقلد االآخري���ن يف مواقف ومنا�سبات 
ع���ّدة، قد تك���ون اأحيان���اً يف حمي���ط العمل، من 
رئي�س���ي، م���ن زمائ���ي، اأ�سدقائ���ي، عائلتي اأو 
حت���ى الغرباء حيث ت�سادفن���ا الكثري من االأمور 

وخ�سو�سا خال فرتة ال�سفر. 
م���ن املواق���ف الطريف���ة الت���ي �سادفتني 
موؤخ���راً يف بل���دي اأنن���ي كن���ت ذات م���ّرة واقفاً 
على مي���ني االإ�س���ارة ال�سوئية �سال���كاً م�ساري 
ال�سحي���ح، واإذ بام���راأة م���ن جن�سّي���ة اأوروبّية يف 

�سياّرة اأخرى تقف على مييني تبادرين بال�سام، 
ظننت وقتها اأنها �سّلت طريقها وترغب يف اأن 
اأ�ساعده���ا  يف الو�سول اإل���ى وجهتها غري اأن ما 
توقعت���ه مل يكن �سحيح���اً على االإط���اق، حيث 
اأرادت تل���ك ال�سيدة تق���دمي االعتذار يل ب�سبب 
وقوفه���ا اخلاطئ عل���ى ي�س���ار الطريق يف حني 
كانت تري���د اأن ت�سلك امل�س���ار االأمين لل�سارع، 
وب���ررت ذلك باأنها تري���د اأن تدخل اإلى جممعها 
ال�سكن���ي الذي يقع على مي���ني ال�سارع، بالطبع 
قبل���ت اعتذارها بكثري من ال���وّد والتقدير على 
الرغ���م من اأنها مل تكن بحاج���ة اإلى تقدمي ذلك 
االعتذار، ويف الواقع رفعت لها القبعة على هذا 

الت�رف احل�ساري الراقي.
يف حني اأن���ه ويف نف�ص اأ�سبوع هذه الواقعة، 
كن���ت يف طريقي اأقود �سيارت���ي يف اأحد �سوارع 
العا�سمة، وكان اأح���د ال�سّواق االآ�سيويني يقود 

مركبت���ه يف االجتاه اخلاطئ، االأم���ر الذي ُي�سّكل 
خمالفة مرورّية ج�سيمة، واأذكر اأنني قمت حينها 
باالإ�سارة له لتو�سيح فداحة اخلطاأ الذي ارتكبه 
عامداً متعمداً، فه���ل تتوقعون معي ماذا كانت 
رّدة فعل���ه؟ قال بكل ب�ساطة ووقاحة اإن ما عمله 

اأمر عادي.
قي���ل يف االأمث���ال “اإن مل ت�ست���ح فافعل ما 
�سئت”، كم���ا قيل قدمياً اإن ال�سياقة فّن وذوق 
واأخ���اق، واأ�سيف اإنها تنط���وي اأي�ساً على قدر 
م���ن امل�سوؤولية، فقيادة ال�سي���ارة لي�ست �ساأناً 
�سخ�سياً فح�سب، بل هي ن�ساط يتعلق بالآخرين 
وحياتهم و�سامتهم على الطريق وحياة و�سامة 

�سائق املركبة نف�سه.
الحظوا مع���ي وتاأمل���وا الفرق ب���ني املثال 
االأول والثاين، اإنه �سيء غري معقول ونحن يف هذا 
الق���رن، لكنني اأ�سدقكم القول اإن هذا املوقف 

علمني اأننا يجب اأن ناأخذ الِعرة من املمار�سات 
وال�سلوكي���ات ال�سحيح���ة، ونتع���ظ م���ن اأفعال 
وت�رفات االآخرين حتى واإن مل يكونوا من نف�ص 
ديننا، فاالأخاق احلمي���دة الكامنة يف االإن�سان ال 
عاقة لها بالدين الذي يعتنقه االإن�سان واالأمثلة 
عل���ى ذلك كث���رية، واإن كان الدين االإ�سامي يف 
واقع االأمر يح�ّص عل���ى ُح�سن اخللق ويدعو اإلى 

التعامل بني النا�ص باحُل�سنى. 
بطبيع���ة احلال اإن بن���اء جيل يحم���ل اأبناوؤه 
ال�سفات اجلميلة واالأخاق احلميدة اأمر يتطلب 
عماً ج���اداً ولي�ص �سها عل���ى االإطاق، حيث اإن 
غر����ص هذه الف�سائل ينبغي اأن يبداأ من املنزل 
اأوالً م���روراً باملدر�سة وحتى مرحلة اجلامعة، ُكل 
ما نحتاج���ه فقط هو اأن نك���ون جادين يف تربية 
اأبنائنا من اأج���ل اأن نبني جياً �ساحلاً. وللحديث 

بقية. 

اختالف ثقافات 

نجاة المضحكي
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خليفة قاسم
B7747
@hotmail.com
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بفوز الفريق األول لكرة السلة بنادي املنامة يوم أمس ببطولة كأس السوبر 
يف نسختها العارشة، وصل رصيده يف عدد مرات الفوز بهذه الكأس إىل 7 

بطوالت، وهو أكرث الفرق تتويًجا بلقب هذه املسابقة منذ استحداثها 
موسم 2009/2010.

إذ حقق التاج املنامي أو الزعيم كام يحلو لعشاقه تسميته، البطولة 
السادسة له عىل التوايل والسابعة يف تاريخ النادي، حيث سبق له أن 

حققها يف مواسم 2011/2012، 2013/2014، 2014/2015، 2016/2017، 
2017/2018، قبل أن يحققها يف افتتاح املوسم الجديد 2018/2019.

ال��ك��أس ال��س��اب��ع��ة ف��ي خ��زي��ن��ة ال��ت��اج

  للتوا�شل:  )ق�شم الريا�شة: 17111499(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

تّوج رئيس االتح��اد البحريني لكرة 
الس��لة سمو الش��يخ عيىس بن عيل 
بن خليف��ة آل خليفة، فريق املنامة 
بطاًل لكأس السوبر للموسم الريايض 
ع��ىل  ف��وزه  عق��ب   ،2018/2019
املحرق بنتيجة )66/72(، يف املباراة 
التي جمعتهام مساء أمس األربعاء، 
عىل صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم، 

يف تدشني املوسم السالوي الجديد.
وعقب اللقاء قام سمو الشيخ عيىس 
بن عيل بتتويج املنامة بكأس السوبر 
وتقليد الفريق بامليداليات الذهبية، 
في��ام تقل��د املح��رق بامليدالي��ات 
الفضي��ة، وقب��ل ذلك ق��ام بتكريم 
طاق��م التحكيم املك��ون من محمد 
الس��لم عبدالكريم ش��كيب وعادل 

غلوم.
ومتك��ن املنامة م��ن املحافظة عىل 
لقبه بطال لكأس الس��وبر السالوي، 
واستحق الفوز باللقب السادس عىل 
الت��وايل الس��ابع يف تاريخه، ليواصل 
االنف��راد بالرق��م القي��ايس يف عدد 

مرات الفوز بالجائزة.
وجاءت نتائج أشواط املباراة كاآليت: 
املح��رق،   20/17 املنام��ة،   17/13

22/18 املنامة و16/15 املنامة.
ع��ودة للمواجه��ة، ق��ّدم الفريقان 
مباراة متكافئة املس��توى، واستطاع 
املنامة حس��م اللق��اء بفضل عاميل 
الخربة والرتكي��ز القوي لالعبيه حتى 
الث��واين األخرية، إىل جان��ب األدوار 
الدفاعية املتينة التي قام بها محمد 
أم��ري واألم��رييك واي��ن تش��يزم عرب 
التغطي��ة وقطع الك��رات، والحلول 
الهجومية املتنوعة التي رجحت كفة 

الفريق يف نيل الفوز.

الشوط األول

وب��دأ املنام��ة بتش��كيلة ضمت حس��ني 
ش��اكر، محمد أمري، أحم��د عزيز، محمد 
حس��ني واألمرييك واين تش��يزم، فيام بدأ 
املنامة بتشكيلة ضمت أحمد حسن، عيل 
ش��كرالله، س��يدكاظم ماجد، بدر جاسم 

واألمرييك شون ويليامز.
وب��دأ املنام��ة املباراة بش��كل فني جيد، 
وأخذ عصا الس��بق بتقدمه 4/0 بواسطة 
سلتي محمد حس��ني ومحمد أمري تبعها 

األمرييك تش��يزم بثالثية وس��ع بها الفارق 
.7/0

وعم��د املحرق ع��ىل التصوي��ب الثاليث 
لتقليص الفارق ونج��ح يف افتتاح نقاطه 
يف املب��اراة بواس��طة ثالثية بدر جاس��م 
7/3، تبعها عيل شكرالله بسلة من تحت 
الحل��ق 7/5، قبل أن يضي��ف بدر ثالثية 
ثانية منتصف الربع األول منح بها فريقه 

التقدم األول يف املباراة 8/7.
واستعاد املنامة التقدم رسيعا بتصويبتني 
ثالثيت��ني ملحم��د حس��ني وس��لة واحدة 

ألحمد عزيز 15/8، دفعت مدرب املحرق 
التدخل بإجراء التغيري األول والدفع بعيل 
عباس؛ لتنش��يط الجبهة الهجومية، تبعه 
بطل��ب للوقت الفني، غري أن املنامة ظل 
محافظا ع��ىل تقدمه حت��ى نهاية الربع 

الذي حسمه ملصلحته  ب�17/13.
وقلص املحرق النتيجة بداية الربع الثاين 
إىل س��لة واح��دة يف مناس��بتني آخره��ا 
21/19، قب��ل أن يرف��ع املنام��ة الفارق 
مجدًدا إىل 29/21 منتصف الفرتة، معوال 
ع��ىل التنوي��ع الهجومي باالخ��رتاق تارة 

والتصويب الثاليث تارة أخرى، ومس��تفيدا 
م��ن إضاعة املحرق للفرص الس��هلة من 

تحت السلة.
واس��تفاد املنامة م��ن الرمي��ات الثالثية 
الناجح��ة للمحافظ��ة ع��ىل تقدمه، فيام 
ظ��ل املحرق معتم��دا ع��ىل االخرتاقات 
والتصوي��ب من تح��ت الحل��ق بعد أن 
كان معتم��دا عىل تصويبات بدر جاس��م 
الثالثي��ة، ونجح من تقلي��ص الفارق إىل 
نقط��ة واحدة م��ع نهاية الش��وط األول 

.34/33

الشوط الثاني

ورضب املنام��ة بقوة بداية الش��وط 
الث��اين موس��عا الف��ارق يف الدقائ��ق 
الث��الث األوىل إىل 10 نق��اط بواق��ع 
44/33، يف الوق��ت ال��ذي ص��ام فيه 
العبو املحرق عن التسجيل خالل تلك 
الدقائق، ما دفع املدرب البوسني آلن 
التدخل بالوقت الفني؛ إلعادة ترتيب 

أوراق فريقه.
وف��رض املنام��ة دفاع��ا صارم��ا عىل 
مفاتيح لعب املحرق ما قّيد تحكراتهم 
الهجومي��ة وتصويباته��م عىل الحلق 
وأوقعه��م يف العدي��د م��ن األخطاء 
الهجومية التي حولها املنامة لهجامت 
مرت��دة رسيعة حافظ بها عىل تقدمه 

منتصف الربع الثالث 53/41.
ومنحت األخطاء الدفاعية والشخصية 
املتك��ررة ع��ىل العبي املنام��ة فريق 
املحرق فرصة تقليص الفارق بش��كل 
تدريجي وصوال إىل 5 نقاط مع نهاية 
الفرتة بواقع 51/56، بعد أن اس��تغل 
العب��وه التس��جيل بش��كل جيد من 

الرميات الحرة التي تحصلوا عليها.
وواصل املنامة اعتامده عىل التصويب 
الثاليث املرك��ز يف الرب��ع األخري الذي 
منحه إعادة رفع الفارق بداية الفرتة، 
غ��ري أن املح��رق متكن م��ن تقليص 
النتيجة إىل 5 نقاط ثم إىل سلة واحدة 
بواس��طة ثالثية عيل عباس املحكمة 
منتصف الربع 60/62، أجربت مدرب 

املنامة طلب الوقت الفني.
ونجح املنامة يف التعامل مع املجريات 
األخرية بالشكل املطلوب ما مكنه رفع 
النتيجة 70/62، وصوال لحسم الفوز.

الزعيم على البطوالت اعتاد... وبالسوبر بدأ الحصاد
سمو الشيخ عيسى بن علي يتّوج المنامة بطال لكأس السوبر

محمد الدرازي        تصوير: رسول الحجيري

سمو الشيخ عيسى بن علي متّوًجا المنامة بالكأس
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21 المقبل ال��م��وس��م  ال��ن��ص��ر  ط���ائ���رة  ل��ق��ائ��د  م��ح��ت��م��ل  غ��ي��اب 
حسن علي

قال كابنت فريق نادي النرص وصانع 
ألعاب الفريق األول للكرة الطائرة 

عيىس عباس ان مشاركته هذا 
املوسم مع الفريق الزالت غري 

مؤكدة بسبب استمرار مشكلته 
واملرتبطة بنظام عمله )النوبات( 

األمر الذي يحول دون قدرته عىل 
االنتظام مع الكتيبة الزرقاء لكنه 

أكد يف الوقت ذاته بأن ظروف 

العمل ليست العائق الوحيد 
والرئييس وراء غيابه املحتمل.

وأضاف عباس لـ “البالد سبورت” 
بأن هناك اسباب وظروف أخرى 

رفض الكشف عنها متنعه من 
املشاركة مع الفريق يف الفرتة 

القادمة معربا عن متنياته بزوال تلك 
الظروف ليتمكن من متثيل النرص يف 
املوسم املقبل، مشريا إىل أنه حريص 

عىل حضور الحصص التدريبية قدر 
اإلمكان ويتمنى بأن تنتهي ظروفه 

الخاصة.
وأوضح عباس أنه اجتمع مع مدير 

النشاط الريايض اسامة حامد واخربه 
عن الظروف التي مير بها معربا 

عن أمله يف أن يتجاوز جميع تلك 
الظروف خالل الفرتة القادمة.

ولدى سؤالنا إياه عن املشكلة التي 

رمبا يسببها غيابه عن طائرة النرص 
باعتباره صانع األلعاب األسايس 

وقائد الفريق أجاب “ أعتقد بأن 
نادي النرص قادر عىل سد الفراغ 
فهو معروف بقدرته عىل صناعة 
الالعبني مبختلف املراكز، وهناك 

صانع األلعاب محمد عبدالله 
وبحسب ما نقرأ يف وسائل اإلعالم 

فإن النادي يبحث عن معد آخر 

وهو حسني الحاييك وأمتنى التوفيق 
لنادي النرص وكيل أمل بأن أوفق يف 

متثيله خالل الفرتة املقبلة..”.
يذكر أن عيىس عباس اصبح صانع 

األلعاب األسايس خلفا لحسني 
املرتوك الذي انتقل إىل نادي 

النجمة، وسبق لعيىس عباس أن مثل 
منتخبات الفئات السنية قبل عدة 

سنوات.

تحت رعاية رئيس االتحاد البحريني 
لكرة السلة ســمو الشيخ عيىس بن 
عيل آل خليفة، تنطلق عند الساعة 
السادسة من مســاء اليوم الخميس 
بطولــة البحريــن اإللكرتونية األوىل 
لكرة السلة وذلك يف مجمع السيف 

التجاري.
وتبــدأ اليــوم منافســات البطولــة 
باألنديــة  الخاصــة  اإللكرتونيــة 
الوطنيــة، والتــي تشــهد مشــاركة 
واســعة من جميع األندية املنضوية 
تحت مظلة االتحاد البحريني لكرة 
السلة، ويشارك فيها نخبة من نجوم 
اللعبة وتدخل ضمــن كأس التفوق 
لهذا املوســم، فيام ستنطلق يوم غٍد 
الجمعة منافســات البطولة الخاصة 
بالجامهــري، ويف منافســات األندية 
هنالك مشارك واســعة من الالعبني 
املميزيــن مثــل عبدالرحمــن غايل 
وعيل عباس وعيل شكر الله ومزمل 

أمري.

وحدد االتحاد البحريني جائزة مالية 
كبرية للفريق صاحب املركز األول يف 
بطولــة الجامهري قوامهــا 10 آالف 
دوالر، فيــام ســيحصل الثاين عىل 5 

آالف دوالر والثالث ألفي دوالر. 
وســتقام البطولــة األوىل من نوعها 
عىل مســتوى األلعاب الجامعية يف 
مملكــة البحريــن، عىل مســتويني: 

األنديــة  العبــي  إىل  موجــه  األول 
الوطنيــة املنضويــة تحــت مظلــة 
االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة، 
والثانية بطولــة للجامهري الرياضية 

عــىل مســتوى اململكــة والجامهري 
الخليجيــة، وكل هــذا بالتعاون مع 

.”NBA2K“
وتــأيت خطــوة االتحــاد البحرينــي 

لكرة الســلة يف تنظيم هذا الدوري 
املعتمدة  إســرتاتيجيته  مــع  توافقا 
لتنويع الربامج واألنشطة التي تهتم 
برياضة كرة الســلة وجذب الالعبني 
والجامهري؛ من أجل املشــاركة فيها 
األمــر الذي يعــزز قيم كرة الســلة 
ورسالتها النبيلة، إضافة إىل تكريس 
ثقافة متابعة ومامرســة كرة السلة 

من جانب مختلف محبيها.
ويعترب دوري كرة السلة اإللكرتونية 
لألندية الوطنية هي أوىل املسابقات 
الرياضية عىل مستوى املنطقة التي 
تقــام لالعبي األندية املنتســبني إىل 
االتحاد البحريني لكرة السلة، إضافة 
إىل وضعها ضمن الروزنامة الرسمية 
ملســابقات االتحاد للموسم الريايض 
ضمــن  واعتامدهــا   2018-2019
املسابقات التي ينظمها مع احتساب 
نتائجها ضمن كأس التفوق، وكذلك 

إقامة بطولة للجامهري السالوية.

أعلن رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
النائب األول لرئيس االتحاد الدويل لكرة 
القدم الشــيخ ســلامن بــن إبراهيم آل 
خليفة ترشــحه لوالية جديدة يف رئاسة 
االتحاد اآلســيوي، وذلك يف االنتخابات 
التــي ســتجري يف اجتــامع الجمعيــة 
العمومية لالتحاد املقرر يف السادس من 
شــهر أبريل 2019 يف العاصمة املاليزية 

كواالملبور.
جاء ذلك يف اجتــامع املكتب التنفيذي 
لالتحاد اآلســيوي الذي عقد مساء أمس 
)األربعاء( يف العاصمة األوزبكية طشقند 
برئاســة الشيخ ســلامن بن إبراهيم آل 
خليفة، الــذي أكد عزمه مواصلة خدمة 
مســرية االتحاد اآلســيوي لكــرة القدم 
وتعزيز مكتســباته املتمثلــة يف تأصيل 
قيــم الوحــدة والتضامــن يف منظومة 
الكرة اآلسيوية وتعزيز إسهامات االتحاد 
القــاري يف االرتقــاء ببنيــة اللعبــة يف 

مختلف بلدان القارة اآلسيوية. 
ويرتأس الشــيخ ســلامن بن إبراهيم آل 
خليفــة االتحاد اآلســيوي لكــرة القدم 

مطلع مايــو 2013 حينام فــاز بغالبية 
كاســحة بانتخابــات الرئاســة، قبل أن 
يتــم تزكيته لوالية كاملة يف أبريل للعام 

2015 يف البحرين. 
وألقى الشــيخ ســلامن بن إبراهيم آل 
خليفة كلمة يف مستهل اجتامع املكتب 
التنفيــذي أعرب فيه عــن فخره بقيادة 
االتحاد اآلســيوي، مبديا رغبته مبواصلة 
العمل الجاد واملخلــص لتحقيق املزيد 
من املنجزات التي تلبي طموحات أرسة 

الكرة اآلسيوية يف مختلف املجاالت.
وقــال رئيــس االتحــاد اآلســيوي لكرة 
القدم: أنا فخور مبا حققناه خالل الفرتة 
املاضية التي شــهدت أعادة االســتقرار 
لالتحاد القــاري، وتحقيــق العديد من 
النجاحــات عــىل صعيــد زيــادة دعم 
االتحادات الوطنية وتطوير املســابقات 
القارية وتعزيز قيم النزاهة يف املنظومة 
اآلسيوية، وإبرام اتفاقية جديدة للحقوق 
التجارية بعوائد مالية تاريخية، وإطالق 
لالرتقاء  الراميــة  واملبــادرات  الربامــج 
مبختلــف مكونــات الكــرة اآلســيوية.  

وأضاف الشــيخ ســلامن بــن إبراهيم: 
إن كل تلــك النجاحــات مل تكن لتحقق 
مبعزل عن روح الوحــدة والتضامن بني 
أرسة الكرة اآلســيوية التي شكلت حجر 
األســاس يف بلوغ الطموحات املنشودة 
عــىل أكرث مــن صعيد، ويف هــذا اإلطار 
فإننا نؤكــد الدور اإليجــايب لالتحادات 
الوطنيــة األعضــاء يف التفاعل البناء مع 
االتحــاد القاري وبرامجــه النوعية، مام 
كان له أطيب األثر يف النهوض مبســرية 

اللعبة.
وشدد الشــيخ ســلامن بن إبراهيم آل 
خليفة عــىل أن االتحاد اآلســيوي لكرة 
القــدم يســعى ليــس فقــط لالرتقــاء 
مبستوى اللعبة يف أرجاء القارة كافة، بل 
أيضاً لتقليص الفارق بني الدول املتقدمة 
والدول الصاعدة قائال: إذا أردنا االرتقاء 
باملســتوى فإننــا يجب أن نســتثمر يف 
املرافــق والبطوالت واألفراد، معاً حققنا 
املزيد خالل السنوات األخرية من خالل 

الوحــدة والتضامــن، بشــكل يفوق ما 
تحقق يف تاريخ االتحاد اآلسيوي. 

باتيل باسم المكتب 
التنفيذي: ندعم بقوة     
ترشح سلمان 

من جهته تحــدث النائــب األول لرئيس 
االتحاد اآلســيوي برافــول باتيل نيابة عن 
أعضاء املكتب التنفيذي، معربا عن الدعم 

التام لرتشيح الشيخ سلامن بن ابراهيم آل 
خليفة لواليــة جديدة يف رئاســة االتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم.
وقــال باتيل: باســمي ونيابــة عن زماليئ 
أعضــاء املكتــب التنفيذي، ندعم ترشــح 
الشــيخ ســلامن يف االنتخابــات املقبلة، 
وأناشــد الجميع تقديم الدعم واملساندة 
له؛ حتى يواصل رحلتــه الرائعة يف قيادة 
مســرية االتحاد القــاري، خصوصا أن فرتة 
رئاسته الحالية شــهدت تحقيق إنجازات 
ملموســة انعكســت بصورة واضحة عىل 

مخرجات الكرة اآلسيوية.
وأكــد باتيــل أن الوضع الراهــن لالتحاد 
القــاري يف عهد الشــيخ ســلامن ال ميكن 
مقارنته إطالقا مع الوضع السابق، بالنظر 
للتطــور الواضح يف مســرية عمل االتحاد 
اآلســيوي ونجاحاتــه الالفتــة يف توحيــد 
العائلــة اآلســيوية وتحقيق املكتســبات 
الهائلة يف شتى املجاالت، وهو األمر الذي 
نتمنى اســتمراره يف والية جديدة للشيخ 
ســلامن تســتدعي من الجميع مساندتها 

ودعمها.

بدعم مــن االتحاد الدويل للســيارات 
FIA وبالتنســيق مع نــادي االمارات 
االتحاد  ينظم  والســياحة،  للســيارات 
البحريني للسيارات النسخة الثانية من 
برنامج األكادميية الخليجية للســائقني 
الشباب لدول مجلس التعاون الخليجي 
التي ســتقام يومي الثالثــاء واألربعاء 
القادمني املوافق 2 و 3 من شهر أكتوبر 
القــادم مبوطــن رياضة الســيارات يف 
الرشق األوسط حلبة البحرين الدولية.

ويشــارك يف هــذا الربنامج 15 ســائًقا 
بينهــم ســائقة واحدة مــن البحرين، 
الســعودية، اإلمارات، الكويت وعامن، 

حيث يشــارك مجموعة من الشــباب 
الواعــد واملتســابقني املتميزيــن مــن 
التعــاون الخليجــي يف  دول مجلــس 
هــذا الربنامــج املتميــز الــذي يوليه 
اتحــاد الســيارات أهمية كبــرية، وقد 
تم اختيــار وانتقاء هؤالء املتســابقني 
وترشــيحهم من قبل اتحــادات وأندية 
الســيارات يف الخليج بعناية، ويتمحور 
الرتكيــز الرئييس حول تطويــر وتقييم 
مهارات القيادة يف ســباقات السيارات 
املحــارضات  وستشــمل  وأساســياتها، 
األمــن  عنــارص  أيضــاً  والتوجيهــات 
التواصل  ومهــارات  العامة  والســالمة 

االجتامعي واملواضيع الرياضية العلمية 
البدنية. ويســاهم  والتدريبات  املهمة 
االتحاد الدويل للســيارات “فيا” جزئيًّا 

يف متويل املرشوع ودعمه.
وســوف يرشف عىل الربنامج املدربون 
املعتمــدون مــن االتحــاد البحرينــي 
للســيارات مديــره العام عضــو لجنة 
املحكمني واملتطوعــني الدولية التابعة 
لالتحــاد الدويل للســيارات عبدالعزيز 
الذوادي واملدربون املعتمدون أســامة 
البوفالســه، جــواد دربــاس، عبداللــه 
العبــايس، رشيــف املهــدي، الدكتــور 
امجد عبيد، عبدالله الــذوادي، كارينا 

عبدالرحمــن غلوم، فيصل الشــافعي، 
فايــز رمــزي أحــد محكمــي لجنــة 
التحكيم، ومن املقرر أن تبدأ فعاليات 
الربنامج يــوم صباح يوم الثالثاء القادم 
عند الساعة الثامنة صباًحا ويختتم عند 
الساعة السابعة صباًحا، وتساهم حلبة 
البحرين الدولية يف دعم هذا الربنامج. 
 وكانت النسخة األوىل قد أقيمت العام 
مبشــاركة خليجية مميزة حيث أحرزت 
املتسابقة اإلماراتية آمنة القبييس املركز 
األول، وحــل ثانًيا املتســابق البحريني 
طــالل عثامن بشــارة وجــاء يف املركز 
الثالث املتسابق اإلمارايت سعيد العيل.

اليوم انطالق بطولة البحرين األولى لأللعاب اإللكترونية لكرة السلة

سلمان بن إبراهيم يعلن ترشحه لوالية جديدة برئاسة االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

اتحاد السيارات ينظم النسخة الثانية لبرنامج “األكاديمية الخليجية”

تحت رعاية سمو الشيخ عيسى بن علي

مؤكدا عزمه تعزيز مسيرة المنجزات السابقة وإعالء صروح التنمية

اتحاد السلة         المركز اإلعالمي

طشقند         مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

الصخير        االتحاد البحريني للسيارات

علي عباس سمو الشيخ عيسى بن عليعبدالرحمن غالي

سلمان بن إبراهيم يتوسط المكتب التنفيذي

 صورة جماعية للمشاركين في العام الماضي

عيسى عباس



مل يح��ظ نجم ن��ادي ليفرب��ول اإلنجليزي 
ومنتخ��ب مرص محمد ص��اح بدعم قائد 
منتخبن��ا الوطني األول لك��رة القدم وليد 
الحي��ام يف عملية التصويت الختيار جائزة 
افض��ل الع��ب يف الع��امل والت��ي ينظمها 
االتح��اد الدويل )فيف��ا( وف��از بها العب 
نادي ريال مدريد اإلسباين النجم الكروايت 
لوكا مودريتش يف حفل الجائزة الس��نوي 
ال��ذي أقيم يوم االثنني املايض يف العاصمة 
الربيطاني��ة لن��دن بحض��ور نخب��ة م��ن 
املس��ؤولني يف الفيفا واالتح��ادات القارية 

وكبار نجوم كرة القدم يف العامل.
ووفقا لائحة التصويت التي كش��ف عنها 
الفيف��ا ف��إن الحيام ص��وت لصالح العب 
ن��ادي يوفنتوس اإليط��ايل النجم الربتغايل 
كريس��تيانو رونالدو )5 نقاط( يليه العب 
برش��لونة اإلس��باين ومنتخ��ب األرجنت��ني 

ليونيل مييس )3 نق��اط( ثم الكروايت لوكا 
مودريتش )نقطة واحدة( دون أن يصوت 

لاعب العريب محمد صاح.
ومل يحصل محمد صاح نجم منتخب مرص 

عىل الدعم العريب الكايف واتضح من بيانات 
التصويت لقائدي وم��دريب املنتخبات، أن 
هناك 6 أصوات عربية فقط رشحت صاح 
يف املركز األول، منه��م 4 العبني ومدربان، 

ه��م زميله عصام الح��ري قائد منتخب 
الفراعنة، والس��وري عمر السومة مهاجم 
أهيل جدة الس��عودي، وعب��دول با قائد 
موريتاني��ا، وعبداللطيف البه��داري قائد 

فلسطني، واملدرب املكسييك خافيري أجريي 
املدير الفني ملنتخب مرص.

والافت للنظر أن مدرب منتخبنا الوطني 
التشييك مريوساف سكوب الذي سبق أن 

قاد ش��باب الفراعنة يف مونديال تحت 20 
س��نة الذي اس��تضافته مرص العام 2009 
ق��د صوت ملحمد ص��اح أوال ثم الكروايت 
لوكا مودريتش وأخريا العب نادي تشليس 
اإلنجليزي ومنتخب بلجيكا وإيدن هازارد.
أما الزميل اإلعامي عبدالله عاش��ور فقد 
من��ح صوته أوال لكريس��تيانو رونالدو ثم 

ليونيل مييس وأخرياً لوكا مودريتش.
واكتفى صاح بلقب جائزة “بوش��كاش”، 
عن الهدف الذي سجله لليفربول يف مرمى 
إيفرت��ون، باملوس��م املايض م��ن الدوري 
اإلنجلي��زي املمتاز، ع��ىل 9 أهداف أخرى 
كانت تتنافس ع��ىل الجائزة، وقدم صاح 
موسام رائعا يف الدوري اإلنجليزي املمتاز، 
جمع فيه لقبي الهداف وأفضل العب، ويف 
دوري أبط��ال أوروبا لع��ب دورا مهام يف 

وصول ليفربول إىل النهايئ.

ينهي الفريق األول لكرة القدم بنادي 
النهائية ملواجهة  الرفاع اس��تعداداته 
مولودي��ة الجزائ��ر بتدري��ب رئيس 
يقام عىل اس��تاد 5 جويلية )5 يوليو( 
التاس��عة  الجزائرية عند  بالعاصم��ة 
)الس��ابعة  البحرين  بتوقيت  مس��اء 

بتوقيت الجزائر(.
ويلعب الرفاع م��ع مولودية الجزائر 
ضمن إي��اب الدور 32 من كأس زايد 
لألندية العربي��ة األبطال لكرة القدم 
غ��دا الجمعة عند التاس��عة مس��اء 
بتوقيت البحرين، إذ س��تكون املباراة 
منقولة عىل قنوات أبوظبي الرياضية.

ك��ام يعق��د الي��وم االجت��امع الفني 
للمب��اراة بحض��ور مراق��ب املب��اراة 
الس��وري ف��اروق رسي��ة ومراق��ب 
امل��رصي عص��ام عبدالفتاح،  الحكام 
حي��ث سيس��تعرض ه��ذا االجتامع 
اللباس الخاص بالفريقني االتفاق عىل 
كافة األمور التنظيمي��ة والفنية التي 
من ش��أنها أن تحدد هوي��ة املتأهل 
للدور مثن النهايئ لثالث أغىل مسابقة 

لألندية يف العامل.
وأس��ند االتح��اد العريب لك��رة القدم 
مهمة إدارة مب��اراة الرفاع ومولودية 
الجزائري لطاق��م تحكيم  العاصم��ة 

م��ن  مك��ون  موريتاني��ا  م��ن  دويل 
بوش��عاب ملغيفري )حكم س��احة(، 
ويعاون��ه كل م��ن وار عبدالرحم��ن 
)مساعد أول(، وجيبا حامدن )مساعد 

ثان(، وبيد دخان )حكم رابع(.
ومن املقرر أن يواج��ه مدرب الرفاع 
عيل عاش��ور وسائل اإلعام الجزائرية 
يف مؤمتر صح��ايف يس��بق اللقاء يوم 
مس��اء اليوم أيضا، كام س��يكون قائد 
الفري��ق الرفاع��ي راش��د الحوط��ي 
متحدث��ا يف ه��ذا املؤمت��ر التحضريي 
للمواجه��ة.  وكانت مب��اراة الذهاب 
الت��ي أقيمت ع��ىل اس��تاد البحرين 

الوطني بالرفاع انتهت بخسارة الرفاع 
بهدف مقابل هدف��ني، حيث يحتاج 
الرفاع الف��وز بهدفني نظيفني للتأهل 

مبارشة للدور مثن النهايئ.
الحص��ة  خ��اض  ق��د  الرف��اع  وكان 
التدريبي��ة الثاني��ة يف الجزائر بقيادة 
املدرب الوطني عيل عاشور وطاقمه 
املعاون املكون من مس��اعد املدرب 
اللياقة  وم��درب  املرزوق��ي،  ع��ادل 
ري��كاردو، وم��درب الح��راس الدويل 
الس��ابق ع��يل س��عيد ع��ىل امللعب 
الفرعي التابع الستاد 5 جويلية الذي 

سيكون مرسحا لهذه املباراة.

الحيام لم يدعم محمد صالح بجائزة أفضل العب بالعالم

الرفاع يواصل التدريبات في الجزائر واليوم ينهي التحضيرات

سكوب رشحه وعاشور صوت لكريستيانو

حسن علي

الجزائر           المنسق اإلعالمي

وليد الحياملوكا مودريتشمحمد صالحميروسالف سكوب

فريق الرفاع خالل التدريبات الترفيهية الصباحية
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الدولية  البحري��ن  أعلنت حلب��ة 
يف  الس��يارات  رياض��ة  “موط��ن 
ع��ن  أم��س  األوس��ط”  ال��رق 
املوسم  الس��تضافة  استعداداتهام 
ال��� 15 للتقوي��م الريايض -2018 
2019، وذلك خال مؤمتر صحايف 

أقيم يف حلبة البحرين الدولية.
ويف املؤمت��ر الصحايف الذي تحدث 
في��ه املدي��ر التنفيذي للش��ؤون 
التجارية بحلب��ة البحرين الدولية 
كش��فت  املهدي  الس��يد رشيف 
الدولي��ة ع��ن  البحري��ن  حلب��ة 
التقوي��م الريايض وموس��م ميلء 
بالفعاليات العديدة التي ستنطلق 
خال املوس��م الجديد إىل جانب 

السباقات الدولية واملحلية.

موسم مليء         
بالفعاليات الرياضية

تقوي��م حلب��ة البحري��ن الدولية ليس 
محص��ورا فق��ط ع��ىل محب��ي متابعة 
واملحلية  الدولية  الس��باقات  ومشاهدة 
فق��ط وإمن��ا املش��اركة ضم��ن ه��ذه 
الفعاليات وخوض غامر املنافس��ة عىل 
املضامر العاملي وعيش تجربة الس��باق. 
وهناك عدد كبري من الفعاليات تناسب 
الجميع وستبدأ هذه الفعاليات من يوم 
الجمعة بانطاق أوىل فعاليات املوس��م: 
فعالي��ة الحلبة ل��ك الليلية للس��يارات 

والدراجات النارية.
فعالي��ة الحلبة لك تنطلق هذا املوس��م 
ب� 15 فعالية بني فعاليات ليلية ونهارية 
وسيتمكن فيها عشاق رياضة السيارات 
قي��ادة س��ياراتهم ودراجته��م الناري��ة 
الخاصة عىل مسار الحلبة، حيث ستكون 
ه��ذه التجربة ال تنىس مع إعطائهم جو 
م��ن اإلث��ارة التي ال ميك��ن وصفها عىل 

مضامر حلب��ة س��باقات الفورموال وان، 
وهذا املوس��م س��يتم تخصي��ص حصة 
للنس��اء فقط للمش��اركة ضم��ن هذه 

الفعالية.
فعالية تجارب القيادة املثرية تنطلق هذا 
املوس��م ب� 9 فعاليات وه��ي عبارة عن 
فرصة تجربة وقيادة س��يارات ذات أداء 
ق��وي، حيث تقدم الحلبة قيادة س��يارة 
رينو كليو كب، وسيارة راديكال اس ار1، 
وتجربة ركوب سيارة راديكال اس ار 3. 
فعاليات ليايل إبراهيم خليل كانو للدراغ 
والدرف��ت الفعالي��ة التي تاق��ي إقباال 
كبري وتنطلق هذا املوس��م ب� 14 فعالية 
طوال املوسم وتتاح الفرصة إىل الراغبني 
ودراجاته��م  بس��ياراتهم  املش��اركة  يف 
الناري��ة الخاصة املش��اركة ضمن “ليايل 
ال��دراغ” وذلك عىل مض��امر الربع ميل 
حيث س��تكون هذه التجرب��ة حقيقية 
لعش��اق الرسعة والتس��ابق، ويف نفس 
الوقت ستش��هد الحلب��ة انطاق فعالية 
“ليايل الدرفت” والتي ستقام يف مواقف 

السيارات لحلبة البحرين.
مرك��ز الندر روف��ر للتج��ارب وهي أما 
تجرب��ة القي��ادة أو تجربة الن��د روفر 
للركاب وذل��ك بأحدث س��يارات الاند 
روفر ديس��كفري ورينج روفر س��بورت 
ع��ىل مض��امر الط��رق الوع��رة والت��ي 
س��تخوض به��ا مغام��رة مليئ��ة باملتعة 
واإلثارة والتحدي. س��يتمكن املش��اركني 
م��ن تخط��ي ٣٢ حاجز طبيع��ي أو تم 
تصميمه، ويعترب من أكرث التجارب اثارة 
ومغام��رة مث��ل املنح��درات الصخرية، 
ط��رق رملي��ة أو مائي��ة جمي��ع ه��ذه 
الحواجز ستتمكن من تخطيها وستطور 
لديك مهارات القيادة يف أفخر س��يارات 

العامل عىل االطاق.
حلبة البحرين الدولي��ة للكارتنج وذلك 
من خ��ال الوصول والتس��ابق بأحدث 

س��يارات الكارتنج عىل املضامر العاملي 
إىل جان��ب التجرب��ة األح��دث كلي��ا “ 
مغامرة تحدي التسلق” واملتوفرة يوميا 
والتي يتمكن املش��اركني فيها من خوض 
تحدي��ات وتس��لق والكثري م��ن املتعة 

واإلثارة.
تجارب جاغ��وار وهو األول من نوعه يف 
منطقة الرق األوس��ط، حيث سيتمكن 
من خاله محبي رياضة الس��يارات من 
التدري��ب وقي��ادة س��يارات الجاغوار، 
وذلك خال أيام الحلبة لك.جميع هذه 
الفعاليات تنطلق من سبتمرب حتى شهر 

مايو 2019.

انطالق البطوالت         
المحلية في أكتوبر

وينطل��ق خال املوس��م الق��ادم عدد 
من البط��والت املحلي��ة وأبرزها بطولة 
البحري��ن الوطني��ة لس��باقات الرسعة 
البحري��ن  حلب��ة  تح��دي   ،BDRC
الدولي��ة 2000 يس يس، بطولة البحرين 
البحرين  وبطول��ة  النارية،  للدراج��ات 

سوبر بايك للدراجات النارية.
ويشمل املوس��م عىل 7 جوالت لتحدي 
الحلب��ة وبطولت��ي الدراج��ات النارية 
حيث ينطل��ق من ش��هر أكتوبر 2018 
وحتى ش��هر ماي��و 2019. أم��ا البطولة 

الت��ي تاقى أكرب ش��عبية ومش��اركة يف 
البحرين ومنطقة الخليج بطولة الدراغ 
فهي تنطل��ق ب 5 ج��والت وذلك من 

نوفمرب 2018 وحتى فرباير 2019.
مهرجان GT البحرين

ويرسرّ حلبة البحرين الدولية ومجموعة 
إط��اق  موتورس��بورت”،  او  ار  “اس 
 GT مهرج��ان  م��ن  األوىل  النس��خة 
البحرين واملقرر اقامته خال الفرتة من 

30 نوفمرب وحتى 1 ديسمرب املقبلني.
ويش��هد املهرجان مجموعة من الفئات 
املختلفة عالية املس��توى لس��باقات ال�
GT وعىل رأسها البطولة املستحدثة من 
االتحاد الدويل للسيارات “فيا” وتحديداً 
بطول��ة “كأس GT لألم��م” إىل جانب 
سباقات شيرّقة أخرى كنهايئ العامل “اس 
ار او GT4”، وتحت��وي كل بطولة عىل 
عدة س��باقات، البعض منها يقام تحت 
األضواء الكاش��فة مساء الجمعة. عاوة 
عىل الح��دث الب��ارز لس��باق التحمل 
“باتريك بيرت” للس��يارات الكاس��يكية 
مام يجعل من مهرج��ان GT البحرين 

احتفاالً دولياً بارزاً يف املنطقة.
لألم��م”   GT “كأس  بطول��ة  وتعت��رب 
بقيادة  للمهرج��ان  الرئي��يس  الح��دث 
س��ائقني يتوافدون ع��ىل حلبة البحرين 
الدولي��ة م��ن مختل��ف دول العامل كل 
يس��عى لتحقيق املجد باسم باده. عىل 

أن يتك��ون الفريق الواحد من س��ائقني 
أحدهم يصنرّ��ف بالفئ��ة الفضية وآخر 
بالفئ��ة الربونزية كل ميثرّ��ل بلده، وبحد 
أق��ى س��يارة للبل��د الواح��د. وميكن 
تس��جيل الس��يارة من خ��ال اي فريق 
بغض النظر عن الجنس��ية كام يس��مح 
للفرق املش��اركة بأكرث من سيارة لبلدان 

مختلفة.
ويقت��ي نظام البطول��ة، اقامة حصتي 
تأهل ل��زوج س��باقات مك��ون من 60 
دقيق��ة األوىل منها تقام ي��وم الجمعة 
والثاين يوم الس��بت، وال��ذي يقرر من 
خال��ه صف االنطاق لس��باق مس��اء 

السبت. 
وم��ا ان ينته��ي الس��باق يت��م تكريم 

السائقني والدول الفائزة يف البطولة.
وك��ام ه��و “كأس GT لألم��م”، يقدم 
مهرج��ان GT البحري��ن عطل��ة نهاية 
اسبوع حافلة بجوانب االثارة والتشويق 
مع مختلف الس��باقات الت��ي يحتضنها 
املضامر من خال الس��باقات املساندة 
والتي تش��مل نه��ايئ الع��امل “اس ار او 

 ،”GT4
او  ار  “اس  مجموع��ة  م��ن  وبابت��كار 
 GT4 موتورس��بورت”، تنام��ى من��وذج
بازدياد قوت��ه خال الس��نوات القليلة 
املاضي��ة، وذل��ك باس��تخدام تقني��ات 
مكيانيكي��ة م��ن 12 م��زود عاملي، ويف 

هذه الفئة العاملية يتواجد مجموعة من 
أفضل املتنافسني ملختلف قارات العامل.

 ”GT4 ويش��مل نهايئ العامل “اس ار او 
مش��اركة مفتوحة للمنافسني من فئات 
كاب  وس��يلفر  “الذهبي��ة”   Pro-Am
“الفضية” وAm للفئ��ة “الربونزية” يف 
س��باق يش��مل حصتي تأهي��ل من 60 
دقيق��ة تحايك يف نظامه��ا بطولة “كأس 

GT لألمم”.
املش��اركة مفتوحة للمنافس��ني من 12 
سلس��لة س��باقات، س��واء ع��ن طريق 
املنافس��ة التي تنظمها “اس ار او” من 
خ��ال اتفاقية س��ارية مبختل��ف دول 

العامل. 
وكج��زء من موس��م 2019-2018، يتيح 
مهرج��ان GT البحري��ن الفرص��ة أمام 
الس��ائقني للتناف��س مبرأى م��ن العامل 
 GT�وبجانب واح��دة من س��باقات ال

االحرتافية.
وبالرغ��م م��ن الرتكيز ال��ذي تحظى به 
س��يارات ال���GT يف املحف��ل املخصص 
له��ا إال أن الفرص��ة س��تكون متاح��ة 
أيضاً ملشاهدة س��يارات سباق التحمل 
الكاس��يكية من خال سلس��لة باتريك 
بيرت التي ستتنافس أمام جامهري الحلبة.
 هذه الفئة الش��عبية تحتوي عىل عدد 
م��ن الس��يارات االس��طورية عىل خط 
االنطاق من امثال فورد GT40، بورش 
910، وفرياري 512، والتي طاملا اشتهرت 
يف الس��باقات األوروبية غ��ري ان رحلتها 
تنطل��ق هذه املرة م��ن “موطن رياضة 
الس��يارات يف الرق األوس��ط” لتضفي 

.GT�طابع مغاير عىل مهرجان ال
أم��ا عن التذاكر فس��تكون ب��� 5 دينار 
بحرين��ي للكبار، واألطفال من 13 حتى 
17 نص��ف الس��عر وأقل من 12 س��نة 
مجانا، وذلك س��يؤهلهم لدخول الحلبة 

ليومني متتالني من اإلثارة واملتعة.

حلبة البحرين الدولية تطلق موسمها الـ 15
الصخير          حلبة البحرين الدولية
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الماجد مراقًبا لمباراة 
القادسية والزمالك “عربًيا”

اتحاد الكرة - املركز 
اإلعالمي: برتشيح من 

االتحاد البحريني لكرة 
القدم، عني االتحاد 

العريب لكرة القدم عيل 
املاجد مراقبا ملباراة 

فريقي القادسية الكويتي 
والزمالك املرصي ضمن 

إياب دور الـ 32 لكأس العرب لألندية األبطال.
وستقام املباراة يوم الجمعة 28 سبتمرب الجاري يف 
الكويت، علام أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 
)0-0(. وسيكون عيل املاجد مراقبا للمباراة، فيام 
سيقودها تحكيميا الحكم األردين أجهم مخادمة 
ومعاونيه أحمد الروييل ومحمد خلف، والحكم 

الرابع عمر املعاين، والسعودي عيل الطريفي 
مقيام للحكام.   ويعترب عيل املاجد من الكفاءات 

البحرينية اإلدارية، وسبق له اإلرشاف عىل مهامت 
مامثلة يف مختلف البطوالت، وكان قد أرشف عىل 

مراقبة مباراة الهالل السعودي والشباب العامين يف 
ذهاب دور الـ 32 من كأس العرب لألندية األبطال.

أثارت حادثة طرد النجم الربتغايل كريستيانو رونالدو 
مهاجم يوفنتوس يف لقاء فالنسيا يف دوري أبطال 

أوروبا الكثري من حاالت الجدل يف األوساط العاملية 
الرياضية كون أن واقعة مناوشات رونالدو مع 

املدافع الكوملبي موريلو مل تكن تستحق أن ُيعاقب 
عليها هداف دوري األبطال التاريخي باإلقصاء من 

املباراة، فكل ما قام به الدون هو ملس رأس موريلو 
لتوبيخه بسبب تحايله وتعمده السقوط عىل األرض 
بعد احتكاك طبيعي بدون الكرة حتى يوهم الحكم 

بوجود رضب متعمد!
بعد املباراة، عرب عدد من املهتمني عن سخطهم الكبري 
جراء طرد رونالدو الظامل، واعتربوا أن االتحاد االورويب 

لكرة القدم أصبح مطالبا برضورة اعتامد تقنية الـ 
VAR فورا بعد تزايد الحاالت التحكيمية الجدلية 

خصوصا يف السنوات القليلة املاضية!
 VAR الجميع بات يشهد بإيجابيات تطبيق تقنية الـ

التي تم تجربتها املوسم املايض يف الدوري اإليطايل 
وكذلك يف الدوري األملاين.. قبل أن يتم اعتامدها 

رسميا من قبل االتحاد الدويل لكرة القدم بعد ثبوت 
نجاحها، ورغم وجود بعض السلبيات البسيطة إال 
أن الـ VAR سهلت عىل الحكام يف اتخاذ القرارات 

الصحيحة وقلصت نسبة احتجاجات الالعبني 
واملدربني، ولذلك تم اعتامدها رسميا يف بطولة كأس 

العامل األخرية التي أقيمت يف روسيا.. ناهيك عن قيام 
االتحاد االسباين باعتامدها يف املنافسات املحلية لهذا 

املوسم!
إذن الفيفا وأغلب اتحادات الدوريات الكربى يف 
أوروبا جميعهم اقتنعوا بجدوى تطبيق تقنية الـ 

VAR؛ ليك يتحقق مبدأ العدالة بني جميع املنتخبات 
واألندية يف املنافسات التي يشاركون فيها، وأال تكون 

هناك استفادة لبعض الفرق يف الفوز باملباريات 
بسبب القرارات التحكيمية الظاملة التي يقع فيها 

الحكام أحيانا.. ولطاملا شهدت بطولة دوري أبطال 
أوروبا يف السنوات األخرية تحديدا الكثري من الحاالت 

التحكيمية الجدّلية، والتي ساهمت حتى بفوز 
بعض الفرق بلقب البطولة. ال يبدو منطقيا إرصار 
االتحاد األورويب )اليويفا( عىل عدم االعرتاف بهذه 

التقنية حتى اآلن وعدم اعتامدها رسميا رغم أن كل 
املؤرشات تدعو إىل أن أقوى بطولة يف العامل واألكرث 
متابعة جامهريية أصبحت بحاجة ماسة لها بعد أن 

زاد الظلم فيها أمام العيان!!.
رئيس االتحاد األورويب ألكسندر سيفرين أعلن قبل 

أيام أن تطبيق نظام الـ VAR يف دوري أبطال أوروبا 
قد يعتمد يف املوسم املقبل دون أن يؤكد تطبيقه 

فعليا، مربرا ذلك بأنه مل يكن ضمن الخطط املوضوعة 
يف الوقت الحايل، وتوجد شكوك يف إمكان توفري آليات 

النظام يف جميع الدول املنضوية لالتحاد. وهذا ما 
يؤكد أن اليويفا مازال غري مقتنع بهذا النظام!

الكثريون مل يجدوا تفسريا مقنعا وعذرا شافيا لليويفا 
بعدم اعتامده VAR يف دوري األبطال بعد، بل إن 
التفكري سيقودهم يف النهاية للتشكيك بنوايا وذمم 

االتحاد االورويب. لرمبا يريد اليويفا البحث عن مصالح 
اقتصادية جراء التحكم والسيطرة عىل مجريات 

البطولة من خالل تسهيل الطريق عىل بعض الفرق 
املحددة يف الوصول لألدوار املتقدمة من البطولة، 

والتي تجني من خلفها املاليني نظري حقوق بث 
مبارياتها الباهظة الثمن، أو من خالل مكتسبات 
تسويقية وإعالمية أخرى ُتجنى بسبب شعبيتها 

 ،VAR الجارفة حول العامل. لذلك إذا ما تم اعتامد الـ
فإن اليويفا لن يتمكن حينها من السيطرة املطلقة 

والتحكم بزمام األمور!

حان وقت الـ VAR يا “يويفا”!!

علي العيناتي

نبض العالم

alaynati82
@gmail.com

أكد منتخبنــا الوطني للناشــئني لكرة 
اليد جدارتــه بتحقيق لقــب البطولة 
اآلســيوية الثامنــة التــي أقيمــت يف 
العاصمة األردنية عامن بعد فوزه املثري 
عىل املنتخب الياباين يف املباراة النهائية 
بنتيجة )34/31(؛ ليحافظ بها عىل لقبه 
اآلسيوي ويؤكد مرة أخرى عىل املكانة 
البارزة التي احتلتها كرة اليد البحرينية 

بهذا اإلنجاز الجديد.
ومــرة أخرى جيل جديد يقدم نفســه 
عــىل ســاحة كــرة اليــد، هــم نجوم 
املســتقبل الذيــن قالــوا كلمتهم يوم 
أمس يف العاصمــة عامن، وعىل خطى 
الكبار استحق محاربونا إحراز الذهب، 
فقبلهم كان منتخبا الشــباب والرجال 
يف منصات التتويج اآلســيوية، وها هم 
اليوم ناشئونا يسريون عىل نفس املسار 
لتأكيــد القاعــدة املتينة التي تســتند 

عليها كرة اليد البحرينية.
يــوم أمس يف مباراة حســبت األنفاس 
ومل تحسم نتيجتها إال يف آخر دقائقها، 
انتهــى شــوطها األول لصالحنا بفارق 
هدف ونتيجة )17/16( بعد أداء شهد 
تكافًئا امتاز بالنديــة واإلثارة كان فيه 
منتخبنا هو املبــادر يف التقدم ووصل 
بالفــارق إىل 3 أهــداف لكنه مل يوفق 
يف املحافظة عــىل هذا الفارق واكتفى 
بنتيجة الهدف الواحد وأنهى عىل إثره 

الشوط.
وبــدأ املنتخــب املبــاراة بالتشــكيلة 
املكونــة من محمــد حبيــب وعادل 
محمــد ومجتبــى الزميــور يف الخــط 
الخلفــي، ويف األطراف مؤيد شــعيب 
وقاســم جعفر ويف مركز الدائرة السيد 
عيل باسم ومن خلفهم الحارس حسني 

أمني.
وبنفــس األســلوب الدفاعــي لعــب 
منتخبنا باالعتامد عىل الطريقة املغلقة 
التحــركات  أمــام  والوقــوف   )6/0(
املزعجــة للمنتخب اليابــاين، وجاءت 

البداية متكافئة بني الفريقني إذ تبادال 
فيهــا عملية التقدم وكانــت األفضلية 
األوىل لصالحنــا يف الدقيقة الســابعة 
بواســطة الالعب قاســم جعفر وأول 
تقــدم )6/5( تبعه الالعب عيل باســم 
بتوســيع الفــارق إىل هدفني ألول مرة 
يف منتصــف الشــوط )10/8( بعدمــا 
للمنتخب  الدفاعية  الوضعية  تحســن 

عن البداية التي كان عليها الفريق.
ورفــع الالعــب مؤيــد شــعيب فارق 
التقدم إىل 3 أهداف من مجهود فردي 
)12/9( وكان بإمكاننــا زيــادة الفارق 
لوال األخطــاء الفنيــة يف الهجوم التي 

مكنــت اليابانيني من العــودة مجدًدا 
يف   )12/11( إىل  الفــارق  وتقليــص 
الدقيقة 20 ثــم )13/12( والتي طلب 
فيها منتخبنا الوقت املستقطع؛ إليجاد 
الحلول املمكنــة يف التعامل مع دفاع 

اليابان.
وفــك الالعــب املتألق مؤيد شــعيب 
فــرتات الصيــام التهديفيــة ملنتخبنــا 
وســجل هدفني متتاليني، لكن املشكلة 
الدفاعية كانت سبًبا يف تلقي األهداف 
التــي أعطت اليابــان أفضلية التعادل 
)15/15( قبل نهاية الشــوط بدقيقتني 
قبل أن يســجل محمــد حبيب هدف 

التقدم من اخرتاق ناجح وتبعه الالعب 
مجتبى الزميور بآخر أهداف الشــوط 
يف الثواين األخرية ملنح األفضلية لصالح 

منتخبنا بفارق هدف.

الشوط الثاني

وكام انتهى عليه الشوط األول تواصلت 
النديــة واإلثــارة للمباراة يف شــوطها 
الثاين، إذ اســتفاد املنتخب الياباين من 
النقــص العــددي املتكــرر ملنتخبنا يف 
النصف األول ونجح يف تسجيل التقدم 
بفارق هــدف مســتفيًدا يف ذلك من 
األداء الدفاعــي ملنتخبنا وعدم توفيق 
الحــارس يف التصدي للكــرات املبارشة 
من خارج التسعة أمتار، وأعاد الالعب 
املتألق مجتبى الزميــور تقدم منتخبنا 
من جديد يف منتصف الشوط )24/23( 
وتبعه قاســم جعفر بهدف آخر وسع 
الفــارق إىل هدفني من هجوم خاطف 
ثــم عيل جعفر من رمية جزائية لتصل 

النتيجة إىل )26/24( يف الدقيقة 18.
واســتفاد مؤيد شــعيب مــن املرمى 
الخــايل لليابــان وســجل هدًفــا رائًعا 
)28/25( وتبعــه عيل جعفــر بهدف 
أروع يف الدقيقة )23( )30/28( ومعها 
بــدأت الســيطرة البحرينيــة تفــرض 
نفســها بقيادة الالعــب محمد حبيب 
باإلمســاك بزمــام األمور، إذ أحســن 
نجومنــا التعامل مع وضعيــة املباراة 
بالشــكل الصحيح لتسري األمور إىل من 
يستحقها وتذهب البطولة إىل أصحابها 

بكل جدارة واستحقاق.

أهداف المنتخب

ســجل ملنتخبنا كل من مؤيد شــعيب 
)8 أهــداف(، عيل جعفر )3(، قاســم 
قمرب )7(، مجتبى الزميور )5( سيد عيل 
باســم )4(، محمد حبيب )5(، وعادل 

محمد )2(.

سيكون عشاق لعبة كرة اليد اليوم )الخميس( 
عــىل موعد مرتقب بقمة كبرية تجمع النجمة 
وباربار يف نهايئ كأس ديار املحرق لسوبر اليد 
البحرينية وذلك يف متام الســاعة 6.30 مســاًء 
عىل صالــة مدينــة خليفة الرياضيــة مبدينة 

عيىس.
ومــن املؤكــد أن تحظــى مدرجــات الصالة 
بحضــور جامهــريي كثيــف من ِقبــل أنصار 
الطرفني ملؤازرة ونرصة العبيهم يف أول بطولة 
تقام للموســم الريايض 2018/2019. والفائز 
البحريني  ســيتأهل لخــوض لقــاء الســوبر 
اإلمــارايت أمام فريق الشــارقة يف الخامس من 

شهر اكتوبر املقبل باإلمارات.

النجمة وباربار

لقــاء اليــوم ســيختلف كلياً عــن اللقاءات 
الســابقة التي جمعتهام وخصوصاً باملوسم 
املايض والذي اســتطاع فيه باربار أن يكرس 
هيبــة خصمــه يف أكرث مــن مبــاراة ومنها 
اإلطاحــة بــه يف نهايئ الدوري، كــون باربار 
سيلعب اليوم وهو يفتقد لعنرصين مؤثرين 
متامــاً وهام عيل عبدالقــادر ومحمد املقايب 

اللــذان انتقــال لصفــوف األهــيل باإلضافة 
لغياب نجمه أحمــد املقايب بداعي اإلصابة، 
فيــام النجمــة يعترب هــو األكرث اســتقراراً 
وهــدوءاً كونه حافظ عــىل كافة نجومه يف 
صفوفه وســيغيب عنه نجمه مهدي ســعد 

بداعي اإلصابة.
“الرهيــب” يدخــل هــذه املوقعــة بهدف 
الحفاظ عىل اللقب وباربار يطمح هو اآلخر 
بأن تكون بدايته يف هذه املوسم مبرشة رغم 
الصعوبات التي يواجهها واألفضلية الواضحة 

التي تكمن لصالح خصمه.
باربــار بقيــادة مدربــه الوطني ســيدعيل 

الفالحي يعــول عىل اإلمكانات املتوافرة بني 
يديــه ويف مقدمتها الخربة جعفر عبدالقادر 
وشــقيقه محمود ومحمد حبيــب واملنتقل 
حديثــا من توبــيل أحمد مــوىس والعمالق 
جعفر عباس وحســن النارص ومحمد عامر 
والوجــوه وحارســيه عيىس خلف وقاســم 
الشويخ والوجوه الشابة، أما النجمة بقيادته 
التدريبيــة الجديــدة املتمثلــة يف التونيس 
حافظ الزوايب، ميتلــك أوراقاً عدة يلعب بها 
هذا اللقاء يف ظل األسامء العمالقة والخبرية 
التي ميتلكهــا داخل وخــارج امللعب وهي 
حارسه محمد عبدالحســني وأمامه كل من 

حســني الصيــاد، حســني بابور، عــيل عيد، 
االخوين محمد وعيل مريزا، حســن شهاب، 
كميل محفوظ وبالل بشــام ومحمود الونة 
وحســن النجار وحســني “جنيك” وحســني 

محمد.
لقاء وبحســب املعطيات مــن املفرتض أن 
يكــون يف متناول اليد لكتيبة النجمة يف ظل 
الظــروف التي مير بها باربــار، ولكن هذا ال 
يعني أن األخري سريفع راية االستسالم ودون 
أن يكــون لــه ردة فعل، إذ قــد يكون لهذا 
النقص سببا يف بروزه واحداث مفاجأة الفوز 

غري املتوقعة.. فهل يحدث ذلك؟

اليد البحرينية تحصد الذهب وتكرر حضورها القاري

في افتتاح موسم أقوياء كرة اليد

“ منتخب المحاربين” يؤكد جدارته ويحقق لقب البطولة اآلسيوية

غموض باربار يهدد أفضلية النجمة في “السوبر”

فرحة الذهب

تتويج األبطال

منتخبنا الوطني أكد جدارته باللقب اآلسيوي فرحة الالعبين

فريق النجمة لكرة اليد فريق باربار لكرة اليد

األردن        حسين العصفور

البالد سبورت

  علي الماجد
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الجولة 6

الجولة 6

)وكاالت(: تنب��أت دراس��ة أجرتها إحدى 
الرشكات، التي تعمل يف مجال تكنولوجيا 
الذكاء االصطناع��ي، بأن النجم الربتغايل، 
كريستيانو رونالدو، لن يستطيع أن يصل 
مع يوفنتوس، إىل معدالت التهديف التي 
وصل إليه��ا، عندم��ا كان ضمن صفوف 

ريال مدريد.
وق��ال ماريو جاريدو، الذي يعمل برشكة 
“أولوس��يب” للتكنولوجي��ا، يف فاعليات 
مؤمتر قمة كرة القدم العاملية، بالعاصمة 
اإلس��بانية مدريد، أمس األول: “لن يصل 
كريس��تيانو رونال��دو يف يوفنت��وس، إىل 

أرقامه عندما كان مع الريال”.
وأضاف جاري��دو: “يف ريال مدريد، كان 
يصل املتوسط إىل هدف واحد يف املباراة، 
فيام تش��ر التنبؤات، إىل أنه لن يتجاوز 

0.8 هدف يف كل مباراة )مع يوفنتوس(”.
وج��اءت النتائ��ج الت��ي خلص��ت إليها 
الرشكة، اس��تنادا إىل منوذج حس��ايب، يتم 
تغذيت��ه مبئات اآلالف من البيانات، التي 

تم جمعها من بطوالت مختلفة.

وال يس��تخدم ه��ذا النموذج الحس��ايب، 
أدوات لتقيي��م أداء الالع��ب يف امل��ايض 
وحسب، بل أيضا يتوقع شكل عالقته مع 
محيطه الجديد، كام يقوم بتحليل عوامل 
أخرى، مثل املنافس��ة وطريق��ة اللعب 

والزمالء الجدد والسن.
وأوضح النموذج املذك��ور، الذي يحمل 
أداء  أن  يت-س��كوت”،  يس  “يت  اس��م 
يوفنت��وس سيتحس��ن، بفض��ل انضامم 

رونالدو إىل صفوفه، هذا املوسم.
ويق��ول جاريدو: “رغ��م أن إحصائيات 
سيتحسن  سترتاجع،  رونالدو  كريستيانو 

األداء الجامعي للفريق”.
يش��ار إىل أن مؤمتر قم��ة الكرة العاملية، 
ه��و اجت��امع دويل يض��م العدي��د من 
العاملني مبج��ال كرة الق��دم، واملهتمني 
به، من رشكات ورؤس��اء أندية وغرهم، 
ويقام يف م��رح جويا مبدريد، وش��هد 
حض��ور 2300 ش��خص لفعاليات��ه، هذا 

العام.

التقنية تتنبأ بتراجع كريستيانو

كريستيانو رونالدو

)وكاالت(: أش��اد املدي��ر الفن��ي لديريب 
كاونت��ي فران��ك المبارد بالعب��ي فريقه 
عقب إقصاء مانشسرت يونايتد، من الدور 
الثالث م��ن بطولة كأس رابطة املحرتفني 

اإلنجليزية.
 :”BBC“ وقال المبارد، بحس��ب ش��بكة
“صدم��ت، يا ل��ه م��ن أداء، أن تنزل إىل 
املباراة وتس��تقبل هدًفا مبكرًا يف األولد 
تراف��ورد ثم تلعب مبثل ه��ذه الطريقة، 

فهذا أمر رائع”.
وأضاف: “كانت لدينا الش��خصية لخوض 
ركالت الرتجي��ح واللعب بالص��ورة التي 

ظهرنا بها، أنا مدرب يشعر بالفخر”.
وواصل: “لقد كان االختيار األسهل الذي 
قمت به، الالعبون كان��وا ممتازين أمام 
برينتفورد، واس��تحقوا فرص��ة اللعب يف 

األولد ترافورد”.
وتابع نجم تش��يليس األس��بق: “أريد أن 
أنش��ئ فريًقا قادرا عىل املنافس��ة حًقا، 
أنا فخ��ور للغاية بالالعب��ني، أحاول بناء 
مجموعة تك��ون ناجحة وتخ��وض ليال 

مثل هذه التي ال تصدق، وليك نتألق ضد 
األفض��ل ونلعب بهذه الطريقة، هذا أمر 

صحيح”.
واختت��م: “ه��اري ويلس��ون كان يفعل 
ذلك يف التدريبات، لقد أثبت عدم صحة 
وجه��ة نظري ألنني اعتق��دت أن الركلة 

كانت بعيدة جًدا، كل من ماسون مونت 
وويلسون سيقطعان شوًطا طوياًل”.

وتأهل ديريب كاونتي للدور الرابع، عقب 
فوزه ع��ىل مانشس��رت يونايت��د بركالت 
الرتجيح بنتيجة )7-8( بعد انتهاء الوقت 

األصيل بالتعادل اإليجايب 2-2.

من جهته، قلل املدير الفني ملانشس��رت 
يونايت��د، جوزيه موريني��و، من أهمية 
كأس رابطة املحرتف��ني اإلنجليزية، بعد 

توديع البطولة.
وقال مورينيو “الخصم بدأ الشوط الثاين 
بش��كل أفضل منا، كأس الرابطة ليست 
هي البطولة التي نريدها، لكن نش��عر 

بخيبة أمل بعد الخروج املبكر”.
وأض��اف “أهدرن��ا العديد م��ن الفرص 
للتسجيل يف شباك ديريب كاونتي، حصلنا 
عىل بعض املواقف الجيدة لقتل املباراة، 
مل نستطع السيطرة عىل األمور يف بداية 

الشوط الثاين”.
وتاب��ع “فخور ب��أداء العب��ي اليونايتد 
بعد طرد الحارس س��رجيو رومرو، من 
أج��ل محاولة تجنب الهزمية، ثم جاءت 
ركالت الرتجيح، كنت أعلم أننا سنقع يف 

ورطة”.
وأت��م مورينيو “بول بوجب��ا، لن يكون 
القائد الثاين يف الفريق، فقط مجرد قرار 

ميكنني اتخاذه ألنني املدير الفني”.

)وكاالت(: يثق مدرب توتنهام هوتسبر، 
للدوري  املنتم��ي  بوكيتينو،  ماوريس��يو 
اإلنجلي��زي املمتاز لكرة القدم، أن فريقه 
س��ينتقل إىل ملعبه الجدي��د قبل بداية 
العام الجديد بعد سلسلة من التأجيالت.
وقال املدرب األرجنتيني إن دانييل ليفي 
رئيس النادي أبلغه أنه س��يكون بوس��ع 
توتنهام استقبال 62 ألف متفرج بحلول 
عيد امليالد يف مبارياته باالستاد الذي بني 
يف مكان ملعبه القديم وايت هارت لني.

واضطر توتنهام ملواصلة خوض مبارياته 
عىل أرضه يف اس��تاد وميبيل بعد أكرث من 
تأجي��ل منها ألس��باب تتعلق بالس��المة 
بينام كان من املفرتض أن يبدأ اس��تضافة 
مباري��ات ع��ىل ملعب��ه الجدي��د يف 15 

سبتمرب.

وق��ال بوكيتين��و للصحافي��ني إن عملية 
االنتقال س��تحدث ”ه��ذا العام وأثق يف 

ذلك“.
وأض��اف ”أجري��ت بع��ض املناقش��ات 

الخاصة م��ع دانييل. أعتق��د أنه يثق يف 
األم��ر. هم يعملون بجدي��ة للوصول إىل 
حل. أمتنى اللعب قبل يوم عيد امليالد“.

ومل يكن بوسع توتنهام استضافة واتفورد 

يف اس��تاد وميبيل بسبب نزال املالكمة يف 
وزن الثقيل والذي أقيم هناك بني أنطوين 
جوش��وا وألكس��ندر بوفيتكني الس��بت 

املايض.
وق��ال بوكيتين��و ”ب��كل تأكي��د نش��عر 
باألس��ف للمشجعني بسبب حاجتهم إىل 
االنتقال لحوايل س��اعة ونصف الس��اعة 
حتى ميلتون كينز. لك��ن هذه الظروف 

ويجب أن نتعامل معها“.
وكان توتنه��ام خ��ر أم��ام واتفورد يف 
ال��دوري املمت��از مطلع الش��هر الجاري 
يف بداية لسلس��لة م��ن 3 هزائم متتالية 
للنادي اللندين يف كل املس��ابقات قبل أن 
يع��ود إىل الطريق الصحي��ح بالفوز عىل 
برايت��ون آند هوف ألبيون يوم الس��بت 

املايض.

المبارد يشعر بالصدمة

بوكيتينو يثق في جهوزية استاد توتنهام

فرانك المبارد وجوزيه مورينيو

استاد توتنهام

)وكاالت(: قال االتحاد الرويس أللعاب القوى أمس 
األربعاء إنه رفع دعوى أمام محكمة التحكيم الرياضية 
ضد قرار االتحاد الدويل بتمديد الحظر املفروض عليه.

وتم إيقاف االتحاد الرويس يف نوفمرب 2015 بعد أن 
كشف تقرير أعدته الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات 
عن أدلة عىل وجود برامج منهجية للمنشطات برعاية 

الدولة يف ألعاب القوى يف روسيا.
وأبلغت املتحدثة باسم االتحاد الرويس ناتاليا يوخاريفا 

أن االتحاد قدم طعنا أمام محكمة التحكيم الرياضية ضد 
قرار االتحاد الدويل أللعاب القوى بتمديد إيقافه خالل 

اجتامع مجلسه التنفيذي األخر يف يوليو.
ويف ذلك الوقت، قال االتحاد الدويل إن روسيا أحرزت 

”تقدما ملحوظا“ يف الوفاء مبعاير رفع الحظر عن اتحاد 
ألعاب القوى، لكن اإليقاف سيظل ساريا حتى اجتامع 

املجلس التنفيذي مجددا يف ديسمرب.
ويأيت ذلك بعدما قررت الوكالة العاملية ملكافحة 

املنشطات رفع الحظر عن الوكالة الروسية، مام أثار 
غضب االتحادات الرياضية الدولية. وقال االتحاد 

الدويل أللعاب القوى األسبوع املايض إن رفع الحظر عن 
الوكالة الروسية ملكافحة املنشطات أوىف بأحد الرشوط 

الثالثة إلعادة االتحاد الرويس أللعاب القوى لوضعه 
السابق. ومن أجل رفع اإليقاف عن االتحاد، يجب عىل 

روسيا االعرتاف بضلوع مسؤولني يف وزارة الرياضة يف 
خطط للتغطية عىل حاالت منشطات. ويجب أن توفر 

السلطات الروسية أيضا بيانات من عينات اختبارات 
املنشطات يف معمل موسكو، الذي تم إيقافه أيضا يف 

أعقاب فضيحة 2015.

)وكاالت(: ذكرت تقارير إعالمية محلية أن االتحاد 
اإلندونييس لكرة القدم قرر إيقاف الدوري املمتاز ألجل غر 

مسمى بعد مقتل مشجع لفريق برسيجا جاكرتا بواسطة 
مجموعة من مشجعي برسيب باندونج هذا األسبوع.

ونقلت صحيفة “جاكرتا بوست” عن إدي رحاميادي رئيس 
االتحاد اإلندونييس قوله إن السلطات فتحت تحقيقا يف 

مقتل هارينجا سريال مشجع برسيجا.
وقال رحاميادي ”يجب أن نتأكد من صحة التحقيقات قبل 

أن نتخذ قرارا. لدينا لوائح وستكون هناك عقوبات بدءا من 
األخف مثل التوبيخ وحتى الغرامة ورمبا حتى االستبعاد من 

املسابقة“.
وتعرض هارينجا )23 عاما( للرضب حتى املوت من 

مجموعة من مشجعي باندونغ بالقرب من ملعب الفريق 
قبل مباراة يوم األحد. وانترش مقطع فيديو لعملية القتل 

عىل اإلنرتنت وتسبب يف غضب شعبي عارم.
وأيد وزير الشباب والرياضة اإلندونييس إمام نهراوي 

قرار إيقاف الدوري املحيل ملدة أسبوعني للسامح بإجراء 
التحقيقات. وقال نهراوي لوكالة أنتارا اإلندونيسية لألنباء 
”هذا نوع من االحرتام للضحية وعائالته. هذا أيضا شكل 

من أشكال العزاء الوطني والتأمل فيام حدث. حياة واحدة 
تعترب غالية جدا مقارنة بكرة القدم“.

روسيا تتحدى االتحاد الدولي

إيقاف الدوري اإلندونيسي

العام  العامل  كأس  رفعه  بعد  )وكاالت(: 
ملنتخب  السابق  القائد  يأمل   ،2014
أملانيا فيليب الم يف جلب نهائيات كأس 
يعلن  عندما  ب��الده  إىل   2024 أوروب��ا 
هوية  الخميس  اليوم  القاري  االتحاد 
بني  ثنائية  منافسة  يف  املضيفة  الدولة 

أملانيا وتركيا.
القائد  أصبح  املايض،  العام  املعتزل  الم 
رئيسا  مانشافت  للناسيونال  السابق 
الستضافة  الطامحة  بالده  ترشيح  مللف 
سنوات  س��ت  بعد  ال��ق��اري  ال��ح��دث 

مبشاركة 24 منتخبا.
األورويب  االت��ح��اد  يعلن  أن  ويتوقع 
لكرة القدم هوية الفائز اليوم يف مقره 
الساعة  السويرية  نيون  مدينة  يف 
الواحدة بعد الظهر بتوقيت غرينيتش.

وجامهرنا  كروية  أمة  “نحن  الم  وقال 
ترغب دوما بإظهار شغفها لكرة القدم”.
وتتمتع أملانيا بخربة واسعة يف استضافة 

أملانيا  استضافت  اذ  الكربى،  البطوالت 
الغربية كأس أوروبا 1988 وكأس العامل 
العام  برلني  وبعد سقوط جدار   .1974
كأس  نهائيات  أملانيا  استضافت   ،1989
تتقدم  التي  تركيا  أما   .2006 العامل 
برتشيح الستضافة البطولة القارية للمرة 
للمرة  يف  السباق  فخرت  الرابعة، 

األخرة لصالح فرنسا العام 2016.

أفضلية ألمانية 

عىل  بأفضلية  األمل��اين  امللف  يتمتع 
يتضمن  النقل.  املالعب ووسائل  صعيد 
قامئة وجاهزة الستضافة  عرشة مالعب 
إعادة  إىل  تركيا  تحتاج  فيام  النهائيات، 
بناء وتجديد إثنني من املالعب املقرتحة.
ويف حني أن 2,29 مليوين متفرج سيكون 
تركيا،  يف  املباريات  متابعة  مبقدورهم 
العدد يف  بحسب سعة املالعب، يرتفع 

أملانيا إىل 2,78 مليونني.

عائدات  من  مزيد  توفر  يعني  وهذا 
التذاكر، إضافة اىل التفوق األملاين بشكل 
كبر يف مجال النقل. وتوفر أملانيا شبكة 
الحديد  السكك  الطرق،  من  متطورة 
املشجعني  لنقل  جاهزة  جوية  وشبكة 

بني املدن املضيفة.
فيام يشر تقرير االتحاد األورويب أنه يف 
تركيا “يعتمد السفر عىل النقل الجوي، 
كام أن حجم األعامل التي يتعني القيام 
يشكل  املحدد  الزمني  اإلط��ار  يف  بها 

مخاطرة”.
كبرة  فجوة  االنسان  حقوق  متثل  كام 

بني الدولتني املرشحتني. 
لبس  ال  بشكل  االورويب  االتحاد  ويشر 
فيه اىل أن “عدم وجود خطة عمل يف 
مجال حقوق االنسان أمر يثر القلق” يف 
تركيا يف ظل حكم الرئيس رجب طيب 
أردوغان. وال توجد مثل هذه املخاوف 
يف أملانيا مع املستشارة أنغيال مركل، بيد 

أن اتهامات ب�”العنرصية وقلة االحرتام” 
اإلنجليزي  أرسنال  العب  وجهها  التي 
مسعود أوزيل يف يوليو أرضت بسمعة 
االتحاد االملاين يف قدرته عىل دمج ذوي 
األصول املتنوعة بشكل مناسب. ال يؤثر 
هذا الصخب عىل الم الراغب باستضافة 
أملانيا بطولة كربى أخرى بعد مونديال 
لقب  األملان  عليه  يطلق  الذي   2006
وعاشت  الخيالية”.  الصيفية  “الحكاية 
رائعا  شهرا  القدم  بكرة  املجنونة  أملانيا 
احتفاالت  الزرقاء يف ظل  السامء  تحت 

مستمرة للدول املشاركة.

حكاية ملطخة 

تقرير  لطخها  الخيالية  الحكاية  لكن 
 ،2015 أكتوبر  يف  شبيغل”  “در  ملجلة 

 10 بقيمة  رش��اوى  دف��ع  عن  كشف 
ماليني فرنك سويري )6,7 ماليني يورو 
االتحاد  أعضاء  أصوات  لرشاء  آنذاك( 
فيفا  أعضاء  بعض  بدل  )فيفا(.  الدويل 
عىل  أملانيا  فتفوقت  فجأة،  أصواتهم 
إج��راء  ل��دى   12-11 إفريقيا  جنوب 

التصويت يف العام 2000.
وبعد كشف “در شبيغل” عن الفضيحة، 
فتح تحقيق جنايئ بحق كبار املنظمني، 
مبن فيهم القيرص فرانتس بكنباور، وال 

يزال مستمرا.
خارجي  تقرير  عزز   ،2016 العام  يف 
القانوين الشكوك  ملكتب “فريشفيلدز” 
رشاء  عىل  أدل��ة  عىل  نعرث  “مل  بقوله 

األصوات، لكن ال نستطيع استبعاده”.
تخطف  الفساد  اتهامات  ت��زال  وال 

األنظار يف كرة القدم األملانية.
حمل مشجعو نادي شتوتغارت الفتات 
الدوري األملاين كتب عليها  كبرة خالل 
“متحدون باملال - فساد يف قلب أوروبا” 

و”فرصة جيدة لرشاء بطولة أخرى”.
رسائل قد تتسبب مبزيد من الحرج يف 

أروقة االتحاد األملاين.
“نحن  منزعجا  الم  يبدو  ال  ذلك،  برغم 
بأحداث  لالحتفال  مستعدة  دول��ة 
خاصة. لدينا كل البنى التحتية، رمبا مع 
القليل من إعادة العمل، لكن كل يشء 
مضيافة  دولة  “نحن  وتابع  مكانه”.  يف 
استضافة  ل��دى  أظهرنا  ك��ام  للغاية 

مونديال 2006”.
وتقام كأس أوروبا 2020 يف 12 مدينة 
الدور  يقام  أن  عىل  مختلفة،  أوروبية 
عىل  النهائية  واملباراة  النهايئ  نصف 

ملعب وميبيل يف لندن.

ملف يورو 2024 تحت األنظار



يعت���ر فيل���م A Simple Favor من �أكرث 
�أعم���ال خم���رج �لكوميدي���ا �ل�شه���ر ب���ول في���ج 
غمو�ش���ا و�إث���ارة. يلعب بطولة �لفيل���م �مر�أتان، 
�آن���ا كيندرك وبليك ليفل���ي، يف �أجو�ء من �لإثارة 
�لبولي�شي���ة و�لتوت���ر �لنف�ش���ي م���ع �لكث���ر من 
�ملفاج���اآت و�لتحولت غر �ملتوقع���ة يف �شياق 

�أحد�ث �لعمل.
عرف في���ج واكت�س���ب �سهرت���ه يف الأو�ساط 
الهوليوودي���ة بع���د النجاح امل���دوي الذي حققه 
فيلم���ه “الإ�سبين���ات”، وال���ذي مل يتوق���ف عند 
اإيرادات ال�سباك ال�سخمة فح�سب، بل فتح الباب 

حل�ش���ول كوكبة م���ن �ملو�هب 
الن�سائي���ة الالت���ي �سارك���ن يف 
�لفيل���م ليح�شلن عل���ى فر�ص 
جي���دة �أك���دت مكانتهن يف عامل 
�لكوميدي���ا ب�شف���ة عام���ة. ومع 
ذلك بتقدمي���ه فيلم من نوعية 
�ملخرج  يدخل  معروف”  “جمرد 
اأكرث  الق���ادم ميت�سجان جم���ال 

تعقيدا يف عامل ال�سينما.
ت���دور ق�ش���ة �لفيل���م حول 
بل���دة  يف  �سخ�سي���ات  ث���الث 
�سغ���رة بالوليات املتحدة: اأم 
�شاحب���ة مدونة حتاول �كت�شاب 
اأكرب عدد من اجلماهر ملتابعة 
مدونته���ا �آن���ا )كيندريك( و�أعز 
وزوجها  )ليفل���ي(  �سديقاتها 
)هرني جولدينج(. يتم التعارف 
بني املراأتني من خالل اأبنائهن 
ال�سغار، وتتوطد الثقة بينهما، 
اإل���ى اأن تطلب اإميلي )ليفلي( 
“جم���رد مع���روف” �سغ���ر من 
�سديقته���ا العزي���زة، قب���ل اأن 

تختفي نهائيا. 
تتك�س���ف  ف�سيئ���ا  �سيئ���ا 
تفا�شي���ل �أك���رث غمو�ش���ا حول 
وعالقته���ا  اإميل���ي  ما�س���ي 
ووج���ود  بزوجه���ا،  احلقيقي���ة 
تاأم���ني عل���ى حياته���ا  وثيق���ة 
بقيم���ة اأربعة مالي���ني دولر، ما 
يزي���د خلفيات �لأح���د�ث �إثارة. 
ومن ثم يج���د امل�ساه���د نف�سه 

و�س���ط �سل�سل���ة متالحقة من الأح���داث املكثفة، 
تتن���وع يف حدتها ب���ني اخليانة، الرغب���ة، العنف، 

الغمو�ض والإثارة من بداية العمل اإلى نهايته. 
“�شينم���ا  دورة  مبنا�سب���ة  مع���ه  مقابل���ة  يف 
م���ع” للعام احل���ايل يف ل�ض فيجا����ض، قال فيج 
“لطامل���ا بحثت عن ه���ذه النوعية م���ن الأعمال 
امل�سابه���ة لأ�سل���وب خم���رج الأف���الم البولي�سية 
والإث���ارة األفريد هيت�سكوك، وهذا العمل تتوافر 
به كل هذه املقوم���ات بالإ�سافة اإلى املزيد من 
�ملفاج���اآت و�لتح���ولت غر �ملتوقع���ة يف م�شار 

�لأح���د�ث”. كما ي�شيف “الفيل���م تتخلل اأحداثه 
الكثر من التفا�سيل، مما يجعله ينتمي لنوعية 
اأف���الم الإث���ارة قلب���ا وقالب���ا، ب���دون اأن يتخل���ى 
ع���ن ملم���ح الكوميديا، م���ع جنمت���ني متميزتني 
لديهما القدرة على تقدم كل الأدوار: كيندريك 

وليفلي. 
بدورها تو�سح كيندريك اأنها مولعة بالأفالم 
التي تب���دو كل تفا�سيل اأحداثه���ا كما لو كانت 
حقيقي���ة، ول تتخل���ى يف نف�ض الوق���ت عن روح 
الت�سلية والفكاهة. وبخ�سو����ض التوجه اجلديد 
يف اأفالم فيج تقول “يروقني �مل�شاركة يف �أعمال 

م���ع فنانني ي�سع���ب ت�سنيف اأو 
حتديد تخ�س�سهم. لقد �ساألوين 
قبل امل�ساركة يف العمل اإذا كان 
ي�ساورين �سك يف قدرة بول على 
تقدمي املو�س���وع بنجاح، ولكن 
اأفالم���ه )الإ�سبينات(  حتى اأجنح 
دراماتيكي���ة  مواق���ف  يت�سم���ن 
�شعب���ة وقدمه���ا باقت���د�ر. �أحب 
العم���ل م���ع الأ�سخا����ض الذي���ن 
لديه���م ال�ستع���داد لك�رس النمط 

واخلروج عن املاألوف”. 
م���ع بلوغها الثالث���ني، وبعد 
مهم���ة،  �أعم���ال  يف  م�شاركته���ا 
“جم���رد  اأن  ليفل���ي  تعتق���د 
�إث���ارة  لي����ص فيل���م  مع���روف”، 
ع���ادي، ب���ل عمل خمتل���ف “رمبا 
كان امل�رسوع الذي ظل فيج يحلم 

بتقدميه منذ فرتة طويلة”. 
بالن�سب���ة ل ليفل���ي، ميث���ل 
فر�ش���ة   A Simple Favor
لك���ي تتع���رف عل���ى ع���امل اأحياء 
�ل�شو�حي يف بل���د مثل �لوليات 
�أم���ور  �ملتح���دة، حي���ث حت���دث 
مريب���ة وغريب���ة ي�شف���ي عليها 
الغمو����ض الكث���ر م���ن الإثارة، 
بخالف ال�سورة الوردية النمطية 
املعت���ادة ع���ن احلي���اة الأ�رسي���ة 
�ل�شعيدة �لتي تك�شف مدى زيف 

�حللم �لأمركي. 
عل���ى الرغ���م من �سهرت���ه كمخ���رج كوميدي 
الأ�سب���اح”  و”�سائ���دو  “الإ�سبين���ات”  لفيل���م 
الن�سخ���ة التي لعب���ت بطولتها جنم���ات ن�سائية 
الع���ام 2016، كان���ت بداية فيج م���ع الدراما يف 
“اأنا ديفيد”، عام 2003. والآن يقدم نوعا فنيا 
خمتلف���ا متاما يتوق���ع األ مير م���رور الكرام على 
�سب���اك التذاكر، ب���ل اأن يحقق اإجن���ازا جماهريا 
وبالتاأكي���د اأن يحجز مكان���ا مهما له عندما يحني 

مو�سم اجلوائز.
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اإعداد: طارق البحار

مت تر�سيح الفيل���م فيلم “كفرناحوم” للمخرجة نادين لبكي 
لتمثي���ل لبنان يف م�سابقة الأو�سكار لع���ام 2019 عن فئة �لفيلم 
الأجنبي التي تنظمها اأكادميي���ة الفنون وعلوم ال�سور املتحركة 
يف الوليات املتحدة الأمركية، وذلك بناء لقرتاح اللجنة اخلا�سة 

املكلفة اختيار الفيلم ال�سينمائي لتمثيل لبنان يف الأو�سكار.
“كفرناح���وم” للمخرج���ة اللبنانية نادين لبك���ي الذي اأطلق 
ر�شمي���اً يف �ل�ش���الت �للبناني���ة �بت���د�ء م���ن �أم����ص �خلمي�ص 20 
�سبتم���رب اجلاري، ي�ستمر يف ا�ستقطاب اهتم���ام اجلمهور والنقاد 
على ال�س���واء، وهو اأحد اأك���رث الأفالم اللبناني���ة الروائية الطويلة 

ح�سداً للجوائز وم�ساركة يف مهرجانات ال�سينما العاملية.
بعد ف���وزه بجائزة التحكي���م يف ال���دورة 71 يف مهرجان كان 
ال�سينمائي، افتتح “كفرناح���وم”، مهرجان �ل�شينمات �لعربية يف 
28 يوني���و املا�سي من تنظيم معهد الع���امل العربي يف باري�ض، 
وعر�ص م�شاء �جلمعة 7 �سبتمرب اجلاري �سمن فعاليات »مهرجان 
تورنت���و«، وفاز بجائزة اجلمهور �سمن فعاليات مهرجان �رساييفو 
ال�سينمائ���ي ال���دويل، ويف يولي���و املا�سي، عر�س���ت م�ساهد من 
�لفيل���م �شم���ن �أم�شي���ة يف رحاب معب���د باخو�ص يف قلع���ة بعلبك 
الأثري���ة اأحياها املوؤلف املو�سيقي خالد مزنر )زوج نادين لبكي( 

دعماً ملهرجانات بعلبك.
يرز �لفيل���م و�قع �لطفول���ة �ملهم�شة، ويتمح���ور حول زين 
الرافع���ي، طفل �سوري لج���ئ يف لبنان، يف الثالثة ع�رسة من عمره، 

يعي����ض و�س���ط عائلة فقرة يف اأح���د الأحياء ال�سعبي���ة يف بروت، 
ويعمل لدى تاجر للدواجن يف احلي نف�سه يدعى اأ�سعد.

ماأ�س���اة الطفل زي���ن الرافعي لي�ست يف الفق���ر املدقع اأو يف 
�س���وء معاملة �ساحب املحل الذي يعمل فيه له و�رسبه واإهانته، اأو 
يف عدم دخوله املدر�سة، ب���ل يف اإقدام اأهله على تزويج �سقيقته 
الت���ي تبلغ احلادية ع����رسة من عمرها للتاجر اأ�سع���د، وهي الأقرب 
اإل���ى قلبه، ولأن عقله وقلبه مل يحتمال ال�سدمة، يهرب من املنزل 
ويت����رّسد يف ال�س���وارع، اإلى اأن يلتقي ام���راأة اأثيوبية، تعمل يف اأحد 
�ملن���ازل وت�شعى جاهدة �إلى �حل�شول عل���ى �أور�ق ر�شمية لبنها 

وتتعر�ض ل�ستى اأنواع القهر وال�ستغالل.
ي�سطر زين اإلى الهتمام بطفلها، ومبا اأنه ل ميكن اأن ين�سى 
ماأ�س���اة �سقيقته، يوجه نداء عرب �سا�س���ة التلفزيون مل�ساعدتها، 
فت�سم���ع حمامية )نادين لبك���ي( النداء وته���رع مل�ساعدة الطفل 

الذي يرفع من خاللها دعوى ق�سائية �سد والديه.
�إلى جانب زين يركز “كفرناحوم” على م�شر �لطفل يونا�ص 
اب���ن رحيل، فوالدته مل ت�رسح بولدته ل���ذا هو غر موجود يف نظر 
القان���ون، ما يرغم الأم على اإخفاء وج���وده. اأكدت املخرجة نادين 
لبك���ي اأن دافعه���ا اإل���ى اإجناز الفيل���م اإلقاء الأ�س���واء على اإهمال 
اأطف���ال يعان���ون ويكافحون بقدر ا�ستطاعته���م يف وجه الفو�سى 
املتف�سية يف العامل، اأما كلمة كفرناحوم فعبارة تعني بالفرن�سية 

مكاناً تعّمه الفو�سى.

A Simple Favor الرعب بلمسات مخرج كوميدي في فيلم

دخلت  �سيل���ني ديون  اأخرا اإل���ى ال�ستوديو لت�سجيل بع����ض الأغنيات اجلديدة، 
و�ساركت اجلمهور حما�سها لن�ساطها احلايل هذا، حيث ن�رست عرب �سفحتها اخلا�سة 
عل���ى “اإن�ستغ���رام” العديد من ال�سور م���ن داخل ال�ستوديو، حي���ث اإنها ت�سجل 
اأغني���ات جديدة، وعلقت عليها قائلة “مرة اأخ���رى يف ال�ستوديو، متحم�سة 

لت�سجيل بع�ض الأعمال اجلديدة الرائعة”.
وياأتي ذلك بعد انتهاء دي���ون من جولتها الغنائية العاملية التي 
�سمل���ت عددا م���ن الدول واحتل���ت من خالله���ا املرتب���ة الأولى بني 
زميالتها من حي���ث اإجمايل الإيرادات التي بلغ���ت حوايل 56 مليون 
دولر، اإث���ر احيائه���ا 22 حفلة، يف دول اآ�سيا ومناط���ق من اأ�سرتاليا 
ونيوزيلند�. كان موقع “Billboard BoxScore” قد ك�شف �أن 
اإجمايل اإيرادات اجلولة الغنائي���ة العاملية ال�سيفية الأخرة بلغ 

نحو 56 مليون دولر، حيث بيعت اأكرث 250 األف تذكرة.

�سين����رسي  توينت���ي  �رسك���ة  ح���ددت 
 ،2019 نوفم���ر   18 ي���وم  فوك����ض، 
موعًدا لطرح اجل���زء الثالث من �سل�سلة 
 ”Kingsman 3“ الأك�س���ن واملغامرة
للممثل تارون اإيجرتون والنجم كولني 
فرث؛ فيما حددت بداية العمل املقبل 
موع���ًدا لبدء ت�سوي���ر الفيلم. ومن املقرر 
ان يع���ود ماثيو فون ملقع���د الإخراج باجلزء 
الثال���ث، الذي يعود اإلى بدايات وكالة التج�س�ض 
الربيطانية امل�ستقلة “كينجزمان”، والتي تاأ�س�ست بعد 
نهاي���ة احلرب العاملية الأولى م���ن ِقبل بع�ض اأغنى الرجال واأكرثه���م نفوًذا يف العامل، 
والذي���ن فقدوا اأبناءهم يف ال�رساع؛ اأراد ه���وؤلء الرجال اأن ي�ستخدموا ثروتهم الكبرة - 
الآن دون ورثة لتمريرها- للحفاظ على ال�سالم واحلياة بعد اأهوال احلرب. ُي�سار اإلى اأن 

�جلزء �لأول “Kingsman:The Secret Service” �سدر العام 2014

Kingsman

Space Jam

Captain Marvel
طرح���ت “Marvel” الإعالن الدعائي 

الر�سم���ي لفيل���م الأبط���ال اخلارق���ني 
“Captain Marvel” ال���ذي ميث���ل 
اأولى البطولت الن�سائية بعامل مارفل 
ال�سينمائ���ي، ال���ذي تق���وم ببطولته 
النجمة احلائزة جائزة الأو�سكار، بري 

لر�شون، كم���ا ي�شاركها �لبطولة نخبة 
من جنوم هوليوود منهم النجم العاملي 

�سامويل ال جاك�سون، والنجم جود لو.
وت���دور �أحد�ث �لفيلم ح���ول و�حدة من �أهم 

�سخ�سي���ات الأبط���ال اخلارق���ني بع���امل الق�س�ض امل�س���ورة، وهي 
“كارول دينف���رز” الت���ي تقع يف حرب دائرة بني جن�س���ني اآليني على الأر�ض، 
Captain Ame r“  تت�سبح بعدها واحدة من اأقوى البطالت يف املجرة وفيلم

ica” �سيك���ون و�سلة ربط بينه وبني �سل�سل���ة “Avengers” الذي �سيطرح 
 Captain“ اجلزء الأخر منه ب�سهر مايو من العام املقبل، حيث �ستتحد معهم

Marvel” يف حماولة اأخرة لإيقاف العمالق ثانو�ض من تدمر العامل.

�ل�شل���ة  ك���رة  لع���ب  تعاق���د 
�لعاملي “لي���رون جيم�ص” على 
 Sapce بد�ي���ة ت�شوي���ر فيل���م 
Jam 2 وهو �جلزء �لثاين لفيلم 
Space Jam 1 ال���ذي حاز على 

اإعج���اب الع���امل باأكمل���ه ولي����ض 
ال�سغ���ار فقط بالرغم م���ن اأن جزءا 

كبرا منه كرتون. 
ق���ال جيم����ص �إن �جل���زء �لث���اين بد�أت 

فكرت���ه م���ن 2016 ولك���ن توقف العمل ب���ه لأ�سباب كث���رة ولكن 
ع���ادت الفكرة مرة اأخرى، ومت التعاقد مع اأبط���ال الفيلم الذي �سيكون منهم 
لعب ال�سلة الأ�سهر يف العامل “مايكل جوردن”. من جانبه قال جيم�ض اأي�ساً اإنه 
طامل���ا اأراد اأن يق���دم فيلم للم�ساهدين متنى اأن ي���راه يف �سغره وهذا ال�سبب 
الرئي����ض وراء حتم�سه للفيلم، بجان���ب اأن �رسكة Warner Bros ذات الأعمال 

�لإنتاجية �ل�شخمة �شتتحمل �لتكاليف.

قال���ت �رسكة يونيفر�سال ميدي���ا غروب موؤخرا، اإن املغني اإلتون ج���ون وقع عقدا معها حت�سل 
مبوجب���ه عل���ى حقوق اأعماله ال�سابقة، واأي اأعمال جديدة، اإ�سافة اإل���ى اإدارة العالمة التجارية و�سوؤون 
الرتويج، وال�سم���اح با�ستخدام حقوق امللكية الفكرية. ومبوجب التفاق الذي وقع مع �رسكة روكيت 
اإنرتتينمين���ت، التي ميلكها املغن���ي الربيطاين، �سوف تقدم “يونيفر�ش���ال” كل �لأعمال �جلديدة 

جلون “لباقي م�سرته الفنية”، اإ�سافة اإلى عمله ال�سابق على مدى اخلم�سني عاما املا�سية.

في الشرق 
األوسط

“األوسكار” في  لبنان  يمثل  لبكي  لنادين  “كفرناحوم” 

سيلين ديون تجهز الجديد

انت�رست منذ اأيام بع�ض الأخبار، من خالل 
�أن   ،”Super Bro Movies“ موق���ع 
�أح���د�ث �جلزء �لثاين من فيلم �لإثارة 
 Suicide( ال�سه���ر  والت�سوي���ق 
ال����رسق  يف  �ست���دور   ،)Squad
الأو�س���ط، لكن مل يوؤك���د اأو ينِف 
اأي �سخ�ض م���ن فريق العمل 

تل���ك الأخبار حت���ى الآن. وكان كاتب الفيلم ����رسَّح قبل اأيام 
قليل���ة، اأنه انتهى من كتابة ن�س���ف اجلزء الثاين من الفيلم، 
واأن ن�سفه �سيزيد من عمق ال�سخ�سيات، لكن ل توجد اأخبار 
ر�سمي���ة ع���ن موعد ت�سوي���ر الفيلم اأو تاري���خ عر�سه. وكان 
�جلزء �لأول من “Suicide Squad” حقق جناحا كبرا اأثناء 
عر�س���ه العام 2016، متخطيا حاج���ز �ل�750 مليون دولر يف 

دور العر�ض.
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اخت���ارت الفنان���ة اأنغ���ام اأن تطل على اجلمه���ور ال�سعودي يف 
حفله���ا الأخري باطالل���ة ع�رصية وحتمل الروح ال�سعودي���ة اأي�ًسا، اإذ 
ارتدت ف�ستانا نبيذي اللون من ت�سميم م�سممة الأزياء ال�سعودية 
هني���دة �سرييف. احلف���ل كان م�س���اء اأول من اأم�س يف ج���دة، �سمن 

احتفالت اليوم الوطني ال�سعودي ال�88، وتاألقت اأنغام بغناء اأبرز 
اأغانيه���ا و�سط ح�س���ور جماهريي �سخم، كما غن���ت »بخاف اأفرح« 
الت���ي طرحتها اأخريا، وهي من كلمات اأمري طعيمة، اأحلان خالد عز، 

اإنتاج �رصكة روتانا، وحققت جناًحا كبرًيا منذ طرحها.

مسافات

البحرين ضيف شرف ملتقى الشارقة الدولي للراوي

ال�سارق���ة - البالد: حلت البحري���ن �سيف �رصف على ملتقى 
ال�سارق���ة الدويل للراوي يف ن�سخة هذا العام، جلهودها يف �سون 

الرتاث وحمايته، وجتربتها الغنية يف هذا املجال.
وكرم ع�سو املجل����س الأعلى حاكم ال�سارقة �ساحب ال�سمو 
ال�سي���خ الدكتور �سلط���ان بن حممد القا�سم���ي، يف حفل افتتاح 
امللتق���ى، الروائية البحرينية الدكت���ورة اأني�سة فخرو اإلى جانب 
عدد من ال�سخ�سيات العربية املبدعة يف عامل احلكاية ال�سعبية.

وخ�س����س امللتق���ى الذي ي�ستمر 3 اأيام ن���دوة لبحث عطاء 
وابداعات فخرو يف املوروث واحلكايات ال�سعبية، حملت عنوان: 

اأني�سة فخرو عطاء وثراء.
ومن املكرمني اي�سا فاطمة را�سد حمدان النقبي، وحمد بن 
حميد بن �سعود اخلا�سوين، وجمعة بن ح�سن جمعة مبارك ب�سري، 

و�سعيد بوزجنال، وح�سن يو�سف ح�سن الزعابي.
وانطلقت فعاليات الن�سخة الثامنة ع�رصة من امللتقى الذي 
ينظم���ه معهد ال�سارقة للرتاث حتت �سعار: احلكايات اخلرافية، 

مب�ساركة 34 دولة.
ويعد �سع���ار ه���ذه الن�سخة “احلكاي���ات اخلرافي���ة”، واحد 
م���ن اأهم حمط���ات وعناوين التاري���خ ال�سفاهي، ونت���اج وجدان 
ال�سع���وب، كما اأن احلكاي���ة اخلرافية يف هيئته���ا العامة، تدخل 
�سمن اأق�سام الأدب ال�سعبي، اأما يف �سفتها اخلا�سة وم�سمونها 

فتاأتي �سمن املعتقدات ال�سعبية و�سيانة التقاليد.
كما تزخ���ر هذه الن�سخة من امللتق���ى بالعديد من الأن�سطة 
والربامج من بينها مناق�سة كتاب مو�سوعة الكائنات اخلرافية، 

وعرو�س لتجارب امل�ساركني يف املجاورة احلكائية يف املجتمع. 
وق���ال رئي�س معهد ال�سارقة لل���رتاث، رئي�س اللجنة العليا 
املنظم���ة للملتق���ى عب���د العزي���ز امل�سل���م  ان ال���دورة الثامنة 
ع����رصة م���ن امللتقى تاأت���ي بحّلة جدي���دة ومميزة حامل���ًة الكثري 
م���ن املفاجاآت، وحمّقق���ًة جناحاً كب���رياً ونقلًة مهم���ة يف م�سرية 
امللتقى، وياأتي ليوؤكد مكانة ال�سارقة الثقافية، ودورها الرائد 
يف الثقاف���ة العربي���ة والعاملي���ة، فهي بي���ت املثقفني العرب 
وحا�سن���ة الرتاث العربي الت���ي مل تتخل عنه يوماً، فبعد اأن كان 
هذا امللتقى اإماراتياً خليجياً، اأ�سبح عربياً ثم دولياً، ي�ست�سيف 
ال���رواة واحلكواتيني من خمتلف دول الع���امل، اأما الراوي هنا مل 
يع���د حملياً مغموراً، بل اأ�سبح راوي واإخباري دويل يجوب العامل 
ليحك���ي حكايات���ه ويبث روايات���ه. وعر�س خ���الل الفتتاح فلما 
وثائقي���ا تن���اول اأبرز حمطات م�س���رية ملتق���ى ال�سارقة الدويل 
للراوي، خالل م�سرية 18 �سنة.  وت�سمن احلفل عدد من الفقرات 
الفني���ة من �سمنها ����رصد احلكايات من ال���رتاث العاملي، وقدم 
ع���دد من الرواة من خمتل���ف دول العامل، ����رصد الرواية ال�سعبية 

التي عك�ست عادات وتقاليد الدول امل�ساركة.

ضمن األفالم الكبيرة في “الجونة السينمائي”

فيلم “عيار ناري”... الغموض بعد جريمة قتل تغير جميع المعتقدات
     طارق البحار من م�رص

تتوا�س���ل اي���ام مهرج���ان اجلون���ة ال�سينمائي 
الث���اين م���ن القطع���ة اجلميلة م���ن م����رص بفعاليات 
واف���الم عر����س اول و�س���ط ا�س���ادات م���ن اجلمي���ع 
بامل�ست���وى الرائ���ع للمهرج���ان، و�سم���ن عرو����س 
املهرجان خ���ارج امل�سابق���ة الر�سمي���ة، عر�س يوم 
iPr “عيار ناري” هو من اإنتاج �رصكة -  أأم�س فيلم

ductions مالكها رجل الأعمال جنيب �ساوير�س، 
وه���و من بطول���ة اأحم���د الفي�ساوي وروب���ي وحممد 
مم���دوح وعارف���ة عبدالر�س���ول واأ�سم���اء اأبواليزيد 
و�سيوف ال�رصف اأحمد مالك وهنا �سيحة واأحمد كمال 
و�سفاء الطوخي و�سامي مغ���اوري وحممد ر�سوان، 
تدور اأحداثه حول جرمية قتل غام�سة تربط م�سائر 
اأبطاله وتغري معتقداتهم عن مفهوم احلقيقة، وهو 
م���ن بطولة اأحمد الفي�س���اوي وروبي وحممد ممدوح 
وعارفة عبد الر�سول واأ�سماء اأبو اليزيد واأحمد كمال 
وهن���ا �سيحة و�سفاء الطوخ���ي، وتاليف هيثم دبور 

واإخراج كرمي ال�سناوي.
يج�سد الفنان ال�ساب اأحمد الفي�ساوي �سخ�سية 
الطبيب يا�سني املان�سرتيل، الذي يف�سل احلديث 
مع “جث���ث” املوتى املوجودة داخ���ل امل�رصحة، كما 
اأن اأك���رب اأ����رصاره موج���ودة داخ���ل الثالج���ة رقم 12 
بامل�رصحة، وكانت اآخر اأعمال الفنان اأحمد الفي�ساوي 
ه���و فيلم “�سي���خ جاك�س���ون” ال���ذي قدم���ه العام 

املا�سي، وفاز بالعديد من اجلوائز.
وتقدم الفنانة روب���ي �سخ�سية �سحفية ُتدعى 
مه���ا عوين، وهي فتاة جمتهدة وتفعل اأي �سيء من 
اأجل الو�س���ول للحقيقة، بينما الفنان حممد ممدوح 
فيج�س���د �سخ�سية خالد اأبو زي���د، وهو �ساب يعي�س 

حياة تت�سم بال�سقاء، لكنه �سخ�س طيب القلب.
يعت���رب ه���ذا الفيل���م اأول فيلم روائ���ي طويل 
للمخ���رج كرمي ال�سن���اوي ال���ذي اأخ���رج العديد من 
الأفالم الوثائقية احلا�سلة على اإ�سادة النقاد واأخرج 
فيل���م روائي ق�سري بعنوان “فردي” مت اختياره يف 
اأك���ر م���ن 30 مهرج���ان دويل وعم���ل كم�ساعد اأول 
خمرج يف عدد من الأفالم مثل “نوارة” و”ا�ستباك”، 

ك���رمي  يتع���اون  وفي���ه 
م���ع  جم���ددا  ال�سن���اوي 
هيثم دب���ور حيث �سبق 
لهم���ا التع���اون من قبل 
يف عدة اأف���الم ت�سجيلية 
وروائي���ة ق�س���رية، م���ن 
الق�سري  الفيلم  �سمنها 
“فردي” الذي �سارك يف 
عدة مهرجان���ات دولية، 
وا�ستغرق املوؤلف هيثم 

دب���ور 6 �سنوات يف كتاب���ة �سيناريو الفيلم وح�سل 
على منح تطوير من وور����س �سينمائية منها ور�سة 
“مالج���ا” لالأعم���ال يف مرحل���ة الإنت���اج يف مهرجان 
“مالجا” ال�سينمائي وور�س���ة ُكتاب ال�سيناريو من 
Film Independent بلو����س اأجنلو����س، وفي���ه 
يعيد اأف���الم اجلرمية اإلى �سا�س���ة ال�سينما امل�رصية 
ويعترب فئة �سينمائية غري ماألوفة لدى امل�ساهدين 
خا�س���ة اأن هدف���ه الأ�سا�س���ي لي����س اإيج���اد القاتل 
فقط بل معرف���ة حقيقة ما حدث فعال، فهو يك�سف 
تفا�سي���ل غ���ري معروفة عن عامل الط���ب ال�رصعي يف 
م�رص وكيف يت���م اإدارة امل�رصحة والتعامل مع اجلثث 
وكتاب���ة التقاري���ر اخلا�سة باأ�سباب الوف���اة وتاأثري 

تلك التقارير على الق�سايا اجلنائية. 
مت ت�سوير فيلم “عي���ار ناري” يف عدة م�ساهد 
من���ه يف اأماك���ن جدي���دة وغ���ري ماألوفة مث���ل حماجر 
حمافظة املنيا وامل�رصحة التي مت بنائها يف اجلامعة 
العمالي���ة لتك���ون مماثلة مل�رصحة زينه���م احلقيقية 

وبي���وت حارة زينهم، من اكر م���ا لفتني يف الفيلم 
وجود لقطات وا�سعة للقاهرة تلقط تفا�سيل غابت 
كثريا عن ال�سا�سة ب�سب���ب العتماد على العد�سات 
ال�سيق���ة، كما يوجد م�ساه���د مت التقاطها يف لقطة 
واح���دة طويلة ممي���زة تك�سف عن م���دى الإبداع يف 

الإخراج وال�سورة. 
يعت���رب الفيلم ث���اين جتربة �سينمائي���ة للنجمة 
ال�ساب���ة اأ�سم���اء اأبو اليزي���د بعد قيامه���ا ب�سخ�سية 
“غزال مفتاح” يف الفيلم الكوميدي “الكوي�سني”، 
وتقوم ب�سخ�سية “�سلم���ى” وهو دور درامي متميز 

كانطالقة �سينمائية لها.

أفالم

وعر����س اأي�سا يف مهرج���ان اجلونة ي���وم اأم�س 
فيل���م “راي ولي���ز” من اململك���ة املتح���دة، �سمن 
م�سابق���ة الأف���الم الروائية الطويلة وه���و من اإخراج 

ريت�س���ارد بيلينجه���ام، وتدور اأحداث���ه يف مدينة 
)ريت�س���ارد  عائل���ة  تعي����س  حي���ث  برمنجه���ا، 
بيلينجه���ام( بطقو����س متطرف���ة تك����رص فيه���ا 
حمظ���ورات اجتماعي���ة، وبالعودة اإل���ى ذكريات 
امل�سور واملخرج بيلينجه���ام يركز الفيلم على 

والديه “راي وليز” وعالقتهما وتاأثريها عليه وعلى 
�سقيقه الأ�سغر جا�سون. 

وخارج امل�سابقة عر�س الفيلم الإ�سباين “يوم 
اآخ���ر من احلي���اة” �سمن م�سابقة الأف���الم الوثائقية 
الطويل���ة، والفيل���م م���ن اإخ���راج اإيان بن���وت وبيرت 
ايتيدجي، ويحك���ي الفيلم ق�سة م�ستوحاة من حياة 
ملهمة ومعقدة مل�سمم الأزياء يل اك�سندر ماكوين، 
من بداية حياته املهنة كخي���اط مرورا باإن�شائه خط 

الأزياء اخلا�س به انتهاء بوفاته. 
ويف م�سابقة الأف���الم الوثائقية الطويلة عر�س 
الفيل���م اللبن���اين “املرجوح���ة” من اإخ���راج �سرييل 
عري����س، وتدور اأحداثه حول )انطوان( الذي مت�سى 
الأيام علي���ه ببطء �سديد يف عيد مي���الده الت�سعني 

منتظ���را زي���ارة ابنت���ه، بع���د ذهابه���ا يف رحل���ة اإلى 
الأرجنت���ني، يف الوق���ت ال���ذي تع���اين في���ه زوجته 
)فيفيان( م���ن اأمرا�س ال�سيخوخ���ة اأي�سا، وت�سدم 
بخرب م���وت ابنتها يف حادث���ة ماأ�ساوي���ة، وتقع الأم 
يف ح���رية بني حمنت���ني، الأولى حزنها عل���ى ابنتها، 
وحماولة اإخفاء تل���ك احلقيقة عن زوجها. واأي�سا يف 
امل�سابق���ة نف�سها عر����س فيلم “قبور ب���ال اأ�سماء” 
اإنتاج فرن�سا وكمبوديا ومن اإخراج ريتي بان، وتدور 
اأحداث���ه حول طف���ل يف الثالثة ع�رص م���ن عمره يبحث 
عن قبور اأغلب عائلته الذين �ُسفوا خالل فرتة حكم 

اخلمري احُلمر لكمبوديا.
وعر�س اي�سا فيلم “ثمانية ون�سف” بالربنامج 
اخلا����س، �سمن احتفالية وتكرمي املخرج فيدريكو 

فيلليني.
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tariq_albahhar

“البيادر” يكرم المؤلف جمال الصقر

الكاتب البحريني بحاجة إلى الشعب... الصحاف لـ “البالد”:

ال نستطيع الحصول على دار نشر محلية تدعم الكاتب البحريني

اقام م�رضح البي���ادر موؤخرا حما�رضة 
وال����رضاكات  ال�شب���كات  ور�ش���ة  ح���ول 
وخ���الل  رج���ب،  �ش���امل  م���ع  امل�رضحي���ة 

املحا�رضة ك���رم امل�رضح الفنان واملخرج 
واملوؤل���ف جم���ال ال�شق���ر وذل���ك بعد 
فوزه بجائ���زة التاأليف “ جائزة ابراهيم 
بحر للن�شو����س” يف مهرجان ال�شواري 

امل�رضحي الدويل لل�شباب الثاين ع�رض.

ه���ذا ونظم م�رضح البي���ادر “ملتقى 
البي���ادر امل�رضح���ي” خ���الل الف���رتة من 
25 ابريل اإل���ى 3 مايو 2018 بال�شالة 
الثقافية، وذلك لدعم الثقافة امل�رضحية 
لل�شب���اب  الفني���ة  املواه���ب  واإب���راز 

بدوره���ا  والت���ي  بامل����رضح  البحرين���ي 
ت�شاه���م يف تن�شي���ط احلرك���ة امل�رضحية 
يف اململكة، كم���ا يقيم وب�شورة دورية 
العديد م���ن الور����س والفعاليات التي 

تدعم امل�رضح ال�شبابي.

أحداث

من املفيد بني وق���ت واآخر تخ�شي�س 
يوم للتنزه.

تناق�س الق�شايا املهم���ة التي تتعلق 
مب�شتقبل.

ي�شاع���دك اأح���د الزم���الء للتخل�س من 
بع�س ال�شدمات.

االنتباه اإلى نوعية االأطعمة والتخفيف 
من بع�شها مفيد.

ي�رضّع الو�شع من الت�شاوؤم وتكرث عليك 
االأعمال.

ت�شت���اء م���ن ت�رضّف���ات اأح���د االأ�شدقاء 
وترّد عليه.

موؤ����رض اإلى انطالق���ة ومتابعة م�شريتك 
بنجاح.

ال جت���ازف بو�شع���ك ال�شح���ي من اأجل 
نزهة.

خالفات ال ت���وؤدي لنتيجة على م�شتوى 
امل�رضوع االأخري.

يطراأ اليوم م�شتجد يجعل االأجواء اأكرث 
اإيجابية.

يحمل اإليك ه���ذا التوقيت ب�رضى �شاّرة 
وهدية.

ال تراهن عل���ى االآخرين كي يقولوا لك 
االأجنح.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

كما الليل ي�شتاق للفجر، قلمها ي�شتاق لالإبداع 
والتوغ����ل ع����ر العيون..عندما تكت����ب ت�شعر ان يف 
مقدورها �شناعة احلياة وان يف يدها القدر...تقطف 
احل����ى االزهار من ب�شاتني وطنه����ا االخ�رض وتهديها 
ال����ى القارئ. انها الكاتب����ة والروائية ال�شابة فاطمة 
ال�شحاف، وجه واعد يحدق يف ابواب امل�شتحيل بكل 
عزمي����ة وثقة، كاتب����ة تطل علينا كوكب����ا وهجا على 
�شفينة حبلى باالبداع. عندما تقراأ فاطمة ال�شحاف 
ت�شع����ر ان����ك يف انتظ����ار املط����ر املفق����ود. اخ�رضار 

ال�شحاري.. كون طافح بلغة اجلمال.
“الب����الد” وكعادته����ا يف ت�شلي����ط ال�شوء على 

االبداع����ات البحريني����ة ال�شاب����ة التق����ت 
بفاطمة ال�شحاف يف هذا اللقاء:

ما الذي يغريك في الكتابة 
عموما؟ 

يف الكتاب����ة ل����ذة ُت�شب����هُ الوجبات، 
وروٌح ت�شبهُ االن�ش����ان، الكتابةُ �شنٌد لنا 

ومل�شاعرن����ا وافكارن����ا الت����ي قد 
تن�ش����اُب دون علم����ان، مكاٌن 

والف�شف�ش����ة  للتاأري����خ 
واالب����داع، ن�َشّبُع انف�شنا بها 
لك����ي ال نحت����اُج ان نتحدَث 
كث����رياً او ن����رر كث����ريا، بل 
ي�شب����ُح �شمتنا حكم����ًة الأننا 

ُكّتاب. 

ما اآلراء التي وصلتك إلى اآلن عن 
كتاباتك؟

ت����رتاوح االراء ب����ني االيجابي����ة وال�شلبية وهذا 
طبيعي ج����داً، ولكن تبق����ى االراء امُلحفزة م�شيطرة 

على املجموع. 

كيف تنظرين إلى حركة النقد في 
البحرين اليوم؟ 

ال اح�شل على نّقاد بحرينيني ُكرُث، واعتقد باأن 
هذا ما نفتقر له، يهتم النقاد بالكتُب النخبوية جداً 

اذ لديهم �شعوبة يف اعطاء النقد لل�شباب اجلدد. 

عن ماذا تدور رواية “خرس” 
باختصار؟ 

رواية يف القرن ال�16 عن كيف مت 
معاملة طفل مر يف ا�شعب املواقف اذ 

�شببت لهُ ال�شمت الدائم. 

قال االديب الروسي 
العظيم: االبداع 

يخرج من فم 
المعاناة... ما 

رأيك؟
يكون  ق����د 
وق����د  �شحي����ح 
يكون خاطئ، انا 

اكتُب يف احلزن تارًة ول�شُت اعاين، واكتُب يف الفرح 
تارًة وداخلي مك�شور. 

هل تعتقدين أن الروائيين الشباب 
في البحرين استطاعوا تحقيق إضافة 

للرواية؟
ممكن، ولكن مل يتم اكت�شافها بعد. 

ما جديدك للقارئ؟ 
اعمل على روايتني قد اخذتا مني وقتا طويال، 

والزل����ت اعم����ل عل����ى ان اجنزهم����ا بكل دق����ة و�رضد 
اف�شل من ال�شابق. 

ما طقوسك في الكتابة؟

يف ال�شاب����ق كان����ت املو�شيقى اح����د الطقو�س، 
االآن ال اجدها تنفع او توؤدي عملها، مل ا�شتطع ايجاد 

طقو�س معينة بعد ذلك. 

من األدباء الذين تقرأين لهم محليا 
وعربيا؟ 

عبدالرحمن منيف، وا�شيني االعرج، ح�شن مدن، 
عاي�ش����ة الدو�����رضي، ا�شماعيل فه����د ا�شماعيل رحمه 

اهلل، جنيب حمفوظ، فواز ال�رضوقي.

هل يستطيع الكاتب برأيك تغيير 
المجتمع.. أعني عبر اعماله؟ 

مَل ال؟ كل �شيء قادر على تغيري املجتمع. 

 هل تعتقدين ان الجيل السابق من 
االدباء في البحرين يقوم بدوره في 

رعايتكم كجيل جديد؟ 

 الك����ون �شادق����ة، يقف بجانبي دائم����اً الكاتب 
واال�شت����اذ فواز ال�رضوقي، ولكن ع����دا ذلك مل يهتم 

المري احد اخر. 

هل دور النشر تمثل مشكلة للكتاب 
الشباب؟ 

نعم، نحن نلج����اأ لدور ن�رض خليجي����ة وعربية، وال 
ن�شتطي����ع احل�ش����ول عل����ى دار ن�رض بحريني����ة داعمة 

للكاتب البحريني. 

كلمة اخيرة.

الكات����ب البحرين����ي بحاج����ة الى ال�شع����ب، الى 
الدع����م، والى التحفي����ز والتعلي����م والتدريب، مل ال 
نعطي الُكّتاب فر�شا اكر من ذلك؟ م�شابقة واحدة 

ال تكفي، مناف�شة واحدة ال تكفي اي�شاً.

27 سبتمبر
1822

امل�������رضي���ات  ع������امل   
�شامبليون  الفرن�شي 
ي��������ف��������ك رم������������وز 
ال���ه���ريوغ���ل���ي���ف���ي���ة 
بدرا�شته حجر ر�شيد.

1825
لل�شكة  ا�شتخدام  اأول 
نقل  كو�شيلة  احلديد 

عام.

 1914
ال�����رو������س ي��ح��ت��ل��ون 

املجر.

 1922
ال����ق����وات ال��رتك��ي��ة 
م�شطفى  ب���ق���ي���ادة 
�شمرينا،  حتتل  كمال 
وت�����ن�����ح�����ي امل����ل����ك 
ق�شطنطني  اليوناين 

االأول عن عر�شه.

1928
املتحدة  ال���والي���ات   
ت��ع��رتف ب��ج��م��ه��وري��ة 

ال�شني ال�شعبية.

 1939
ا���ش��ت�����ش��الم ب��ول��ن��دا 
الأمل���ان���ي���ا واالحت�����اد 

ال�شوفيتي.

 1941
ن���ه���اي���ة امل���ق���اوم���ة 

االإيطالية يف احلب�شة.

1959
ج��زي��رة  يف  اإع�������ش���ار 
هون�شوا اليابانية اأدى 
اإلى مقتل ما يزيد عن 

5000 �شخ�س.

حمرر م�سافات

اأ�سامة املاجد

�شم���ن مناف�شات مهرجان �شم���و ال�شيخ خالد بن 
حمد للم����رضح ال�شبابي يق���دم نادي املح���رق م�رضحية 
“ الوك���ر” والت���ي �شتعر����س بتاري���خ 2 اكتوبر على 
م�رضح مرك���ز املح���رق النموذجي ال�شباب���ي. امل�رضحية 
من تاليف واخ���راج ح�شن فالمرزي وا�رضاع عام عبداهلل 

�شويد، وم�شاع���د خمرج حممد العايل ومكياج �شديقة 
االن�شاري، وا�شاءة وديكور عبداهلل البكري والتاليف 
املو�شيق���ي يو�شف ق���ازاين ومتثيل كل م���ن: اميان 
قم���ر وعلى ق���اروين واحم���د ر�شيد واحم���د الفردان 
وفوز جناحي وعبدالرحمن ن�شال العطاوي واملجاميع. 

�شال���ة عرفة وحم���د العابد وعبداهلل فالم���رزي وعلي 
املطاوع���ة وحمم���د خليف���ة وحمم���د ع���وكل.  وت�شهد 
ن�شخة هذا العام تطوًرا ملحوًظا يف التح�شريات العامة 
والفعالي���ات امل�شاحبة، وذلك عر اإط���الق حزمة من 
الور����س التح�شريية والندوات التي من �شاأنها تعزيز 

مه���ارات امل�شاركني مبا ينعك����س اإيجاًبا على القيمة 
الفني���ة للعرو����س امل�شارك���ة. وياأتي مهرج���ان خالد 
ب���ن حمد للم�رضح ال�شبابي كواح���د من املبادرات التي 
يرعاه���ا �شم���و ال�شيخ خالد ب���ن حم���د اآل خليفة دعما 

لل�شباب البحريني يف املجال الثقايف.

“الوكــر”... عــرض مركـــز المحــرق بمهرجــان 
خالــــد بــن حمـــد للمســـرح الشـبابـــي
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األخيرة
هبوط مرعب لطائرة من دون عجالت

وفاة طفل اأمريكي على منت “القطرية”

مطار خيايل.. حتفة معمارية نحتت يف اجلبال

يف حلظ����ة حب�س����ت الأنفا�����س، هبط����ت طائ����رة ركاب ا�سطراريا ب�س����ام يف مطار 
ت�صيتاغونغ ببنغالدي�س، اأم�س الأربعاء، اإثر عطل اأ�صاب عجالت الهبوط الأمامية.

واأظهر مقط����ع م�صور حلظة هبوط الطائرة، التابعة للخطوط اجلوية ببنغالدي�س، 
و�صريه����ا على الأر�س، لكنها مل تتمكن من الوقوف؛ نظ����را لعطل العجالت الأمامية، 

مما اأدى اإلى ارتطام اجلزء الأمامي لها بالأر�س.
وكانت الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737، وحتمل 159 راكبا تقوم برحلة داخلية 
م����ن دكا اإلى كوك�س بازار، عندما اأعل����ن طاقمها حالة الطوارئ، وحتويل م�صارها اإلى 

ت�صيتاغونغ.
 ومل ي�صب اأي من ركابها باأذى نتيجة الهبوط ال�صطراري.

تويف ر�صيع ل يتجاوز عمره 11 �صهرا، على منت طائرة تابعة للخطوط اجلوية القطرية، خالل رحلة 
�صباح الأربعاء من الدوحة اإلى حيدر اآباد بالهند، وفق ما ذكرت �صحيفة “املريور” الربيطانية.

وق���ال امل�صدر اإن ال�صغري، امل�صمى اأرناف فارما، كان رفقة والديه على منت الطائرة، م�صريا اإلى 
اأنه عانى من م�صاكل يف التنف�س يف حدود ال�صاعة 2:30 من �صباح الأربعاء.

ومت اإعالن وفاة الر�صيع عند و�صول الطائرة اإلى مطار راجيف غاندي ونقله اإلى مركز اأبولو الطبي.
وذك���رت “املريور” اأن الطفل ولد يف ولية نيو جري�صي ويحمل جواز �صفر اأمريكيا، م�صيفة “لكن 
وال���ده، اأني���ل فارما، ينحدر من الهند”. وتابعت اأن العائلة كانت تق�صي عطلة يف الدوحة من اأجل زيارة 
الأق���ارب. ون�رشت قناة “نيو دلهي” الهندية، على موقعها، �صورة الطفل، قائلة اإن الر�صيع تويف خالل 

الرحلة SR-500 على منت اخلطوط القطرية.

املط���ار الذي يحمل رق���م 100 يف الهند لي�س مثل �صابقي���ه، اإذ اإنه بني يف ظروف معقدة 
للغاي���ة يف منطقة �صاهقة، حتى اأب�رش النور الأ�صب���وع املا�صي. ويقع املطار اجلديد الذي حمل 
ا�س���م “باغيونغ” يف ولية �صيكيم اجلبلية الوعرة �صمال �رشقي الهند، وهو اأول مطار يفتتح يف 
ه���ذه الولية، وفق ما اأوردت �صحيف���ة “ديلي ميل” الربيطانية، الثالث���اء. وق�صت فرق عمل 
اإن�ص���اء املط���ار 9 �صنوات متوا�صلة من اأج���ل ت�صييده، يف ظل �صقوط اأمط���ار مو�صمية �صديدة 
وح���دوث انهي���ارات اأر�صية، ع���الوة على ن�صاط زلزايل اأع���اق العمل مرات ع���دة. وتبلغ م�صاحة 
املطار “النحيل” نحو 1000 فدان، اأ�صفل جبل يف منطقة الهماليا، وجرى بناء جدار ا�صتنادي 
بعم���ق 80 مرًتا، لتاأم���ن احلماية له. وب�صبب �صي���ق امل�صاحة، التي اأقيم عليه���ا املطار، فاإن 
�صالت���ه الوحي���دة لن تكون قادرة على ا�صتيع���اب اأكرث من 1000 م�صاف���ر يف حدها الأق�صى. 
ا الأ�صبوع املا�صي بح�صور رئي�س الوزراء الهندي، ناريندرا مودي،  وجرى تد�صن املطار ر�صميًّ

على اأن تبداأ اأولى الرحالت الأ�صبوع املقبل مع اإقالع اأول طائرة باجتاه كولكاتا.

حريق غابات يجلي املئات ويغلق مطارا يف اإيطاليا
اأم�������رت ال�����ص��ل��ط��ات 
ال�صكان  مئات  الإيطالية 
مبغادرة منازلهم واأغلقت 
م��ط��ار ب��ي��زا اإث����ر ان����دلع 
ح��ري��ق ه��ائ��ل اج��ت��اح تالل 
ت��غ��ط��ي��ه��ا الأ����ص���ج���ار يف 
بو�صط  تو�صكاين  اإقليم 
م�صوؤولون  وع��رب  ال��ب��الد. 
عن اعتقادهم باأن احلريق 
ال����ذي ان��ط��ل��ق��ت ���رشارت��ه 
كان  الثنن  م�صاء  الأولى 
ن��ت��ي��ج��ة ع��م��ل م��ت��ع��م��د يف 

منطقة مونتي ماريو التي تقع بن مدينتي بيزا ولوكا يف تو�صكاين. وقالت ال�صلطات املحلية اإنها 
اأمرت نحو 700 �صخ�س مبغادرة منازلهم كاإجراء احرتازي يف بلدتي كالت�صي وفيكوبي�صانو، واأغلقت 
كل املدار�س باملنطقة. ومل ترد تقارير حتى الآن عن وقوع اإ�صابات اأو اأ�رشار يف املمتلكات. واأتى 
1500 فدان من الغابات، وغطت �صحابة �صوداء �صخمة �صماء بيزا. وقال مطار  احلريق على نحو 
الإطفاء  فرق  “مل�صاعدة  م�صاء   7:40 ال�صاعة  حتى  التجارية  اجلوية  الرحالت  �صيعلق  اإنه  املدينة 

امل�صاركة يف جهود مكافحة احلرائق”.

اإطالق �سراح “باربي املغرب”

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا
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مواقيت 
الصالة

الريـا�سـة ل�سـاعتـني ونـ�سـف اأ�سبـوعّيـا تـكافـح الـخـرف
اأف���ادت درا�ص���ة اأملاني���ة حديث���ة اأن ممار�ص���ة 
الن�ص���اط الب���دين مل���دة �صاعت���ن ون�ص���ف ال�صاع���ة 
اأ�صبوعيًّا حتد من تغريات الدماغ التي حتدث ب�صبب 
مر�س الزهامير، ويوؤدي اإلى تاأخري التدهور املعريف.

الدرا�صة اأجراها باحثون مب�صت�صفى “توبينغن” 
A - (جلجلامعي يف اأملانيا ون����رشوا نتائجها يف دورية 

zheimers Dementia( العلمية.

واأو�صح الباحثون اأن هناك �صكالً نادًرا من مر�س 
الزهامي���ر يتط���ور ل���دى الأ�صخا�س الذي���ن يحملون 
طف���رة جيني���ة للمر�س، وتب���داأ اأعرا�ص���ه يف الظهور 
يف �ص���ن مبك���رة. ولر�صد تاأثري الن�ص���اط البدين على 
احل���د من الزهامير ل���دى الأ�صخا����س الذين يحملون 
ه���ذه الطفرة اجليني���ة، قام الباحث���ون مبراقبة 275 
�صخ�ًصا متو�ص���ط اأعمارهم 38 عاًما. وق�ّصم الباحثون 

امل�صاركن اإلى جمموعتن، مار�صت الأولى الن�صاط 
البدين مث���ل امل�صي واجل���ري وال�صباح���ة والتمارين 
الريا�صي���ة مل���دة 150 دقيق���ة، فيم���ا مل متار����س 
املجموع���ة الثاني���ة الن�صاط البدين. ووج���د الباحثون 
اأن الأ�صخا�س الذين انخرطوا يف ن�صاط ريا�صي ملدة 
�صاعتن ون�صف ال�صاع���ة اأ�صبوعيًّا، ويحملون طفرة 
جيني���ة ملر�س الزهامير الن���ادر �صجلوا درجات اأعلى 

يف مقايي����س الوظائف الإدراكي���ة واملعرفية مقارنًة 
باملجموعة الأخرى. وخل�صت الدرا�صة اإلى اأن اأ�صلوب 
احلياة الن�صطة بدنيًّا ميكن حتقيقه، وقد يلعب دوًرا 

ا يف تاأخري تطور مر�س الزهامير. مهمًّ
ومر�س الزهامي���ر هو اأحد اأك���رث اأ�صكال اخلرف 
�صيوًع���ا، وي���وؤّدي اإلى تده���ور متوا�ص���ل يف قدرات 

التفكري ووظائف الدماغ، وفقدان الذاكرة.

مونرو  مارلــني  �سيارة 
بن�سف مليون دوالر

احلكم على بيل كو�سبي 
بال�سجن 10 �سنوات

ويل �سميث يقفز باحلبال 
يف عيد ميالده الـ 50 

ق���ال منظم���ون اإن �صي���ارة مك�صوفة ذات 
مقعدين كان���ت متلكها جنمة هوليوود الراحلة 
مارل���ن مونرو �صتطرح للبي���ع يف نوفمرب وقد 

ت�صل قيمتها اإلى 500 األف دولر.
و�صتعر�س ال�صيارة وه���ي من طراز فورد 
ثندرب���ريد وتعود اإل���ى الع���ام 1956 للبيع يف 
مزاد للمرة الأولى. وظلت ال�صيارة ملكا ملونرو 
ملدة 6 �صن���وات. والتقطت �صور ملونرو وهي 
تقود ال�صيارة مع زوجها الكاتب امل�رشحي اآرثر 
ميلر بع���د وقت ق�صري م���ن زفافهما يف يونيو 
1956. و�صتط���رح ال�صي���ارة للبي���ع يف مزادات 

جوليان بلو�س اجنلي�س يف 17 نوفمرب.

ق�صت حمكم���ة اأمريكية بال�صجن ما بن 3 
و10 �صن���وات على املمث���ل الكوميدي ال�صهري 
بيل كو�صبي بعد اإدانته بالعتداء اجلن�صي على 

امراأة.
كان كو�صب���ي )81 عاًم���ا( ق���د اأدي���ن يف 
اأبريل بث���الث تهم بالعتداء لتخديره �صديقته 
ال�صابق���ة اأندري���ا كون�صتان���د واعتدائ���ه عليها 

جن�صيًّا يف منزله يف فيالدلفيا يف عام 2004.
ومبوجب العقوب���ة �صيق�ص���ي كو�صبي ما 
ل يقل ع���ن 3 �صنوات خل���ف الق�صبان قبل اأن 
ي�صب���ح موؤهالً لإط���الق �رشاح م����رشوط، لكن قد 
ينتهي ب���ه املطاف باأن يق�صي ال�صنوات الع�رش 

يف ال�صجن.

احتف���ل املمث���ل الأمريك���ي وي���ل �صميث 
بعيد ميالده اخلم�ص���ن بطريقة مميزة بعد اأن 
قف���ز باحلبال م���ن طائرة هليكوب���رت يف منطقة 
اأخ���دود جران���د كاني���ون. وقف���ز جن���م �صل�صلة 
اأف���الم ”الرجال ذوو ال�ص���رتات ال�صوداء“ )من 
اإن ب���الك( من الطائرة وتاأرج���ح عرب ممر �صيق 
مل���يء بال�صخ���ور املدببة يف حدث ب���ث مبا�رشة 
على موقع يوتيوب. وقال �صميث وهو يتاأرجح 
�صع���وًدا وهبوًط���ا عل���ى احلب���ل ”اإنه اأم���ر رائع 
وجمي���ل“. واأ�ص���اف ”ل���ن يك���ون هن���اك �صيء 
خمي���ف به���ذا الق���در. الأمر يتحول م���ن الرعب 

املطلق اإلى الإثارة والبهجة“.
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بعد اأن رف�س الق�صاء املغربي يف 18 �صبتمرب اإطالق �رشاح ملكة جمال العامل نهيلة اإملقي امللقبة ب� 
“باربي املغرب”، واملتهمة بقتل �صابن يف 8 �صبتمرب مبدينة مراك�س، ده�ًصا ب�صيارتها، قّررت حمكمة 
ال�صتئناف، الإفراج عنها، لتحاكم طليقة. ونقلت ملكة اجلمال وعار�صة الأزياء املغربية، ملتابعيها عرب 
تطبي���ق �صناب �صات، خرب اإطالق �رشاحها. ووعدت باأن تظه���ر لحًقا يف فيديو، لتفّند بح�صب قولها كل 

“الفرتاءات والأكاذيب” التي طالتها، وانت�رشت يف و�صائل الإعالم.
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