
املنام���ة - بن���ا: اأكد رئي�س الوزراء �ساحب ال�سم���و امللكي الأمري خليفة 
ب���ن �سلم���ان اآل خليفة اأن مملك���ة البحرين بقيادة عاهل الب���الد جاللة امللك 
حم���د بن عي�سى اآل خليف���ة جنحت يف توطيد عالقاتها مع خمتلف دول العامل 
وبن���اء روابط �سداقة وتعاون عززت من العم���ل امل�سرتك يف خمتلف جوانب 
التنمية امل�ستدامة، واأن ر�سالة البحرين اإلى العامل تقوم على مبادئ التعاون 

وال�رشاكة؛ من اأجل م�ستقبل اأف�سل للب�رشية.
و�سدد �سموه يف ر�سالة وجهها �سموه اإلى العامل مبنا�سبة يوم “املوئل” 
العامل���ي الذي ي�سادف ي���وم الإثنني املقبل، عل���ى اأن الرتكيز على ق�سايا 
التنمي���ة مبختل���ف اأ�سكالها �رشورة حتمي���ة واأمر يجب اأن يك���ون له الأولوية 
الق�س���وى يف منظوم���ة العمل اجلماعي ال���دويل؛ كونه الطري���ق الأمثل لبناء 
ع���امل م�ستقر وحتقي���ق املنافع امل�سرتكة للجميع، موؤك���دا �سموه اأهمية اأخذ 
الدرو����س والعرب م���ن فداحة اخل�سائ���ر واملعان���اة التي اأوجدته���ا النزاعات 
وال�رشاعات الت���ي عا�سها العامل، والتوجه بعزم اأكرب نحو التعاون يف جمالت 

التنمية امل�ستدامة حتى يعم اخلري وال�سالم كل �سعوب العامل.
واأكد �سموه يف الر�سالة اأن ما حققته مملكة البحرين من خطوات رائدة يف 
جمال حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة 2030 ومن قبلها الأهداف الإمنائية 

لالألفي���ة، ي�سكل ق�س�س جناح تعك����س ما يتميز به اأبناء البحرين من 
اإرادة وت�سميم على بلوغ قمة الإجناز مهما كانت التحديات.

�سه���د اليوم الثاين من اأ�سب���وع جدول الناخبني 
ت�ساع���د كرة جليد م�سكلة �سقوط �أ�سماء كثريين من 
الك�سوف الر�سمي���ة املعرو�سة باللجان باملحافظات 

الأربع.
ومثلت املحافظ���ة ال�سمالية “اأم العرتا�سات”، 
حي���ث �سّجل �لنائب جالل �ملحفوظ �سقوط قر�بة ربع 
عدد منا�رشيه بالدائ���رة )بني جمرة والدراز(. وكذلك 
بالن�سب���ة للمرت�س���ح حمم���د الع�سف���ور ال���ذي �سجل 

اختفاء قرابة 170 ناخبا من منا�رشيه.
ويف العا�سمة �سكا مواطن���ون من تاأخر ت�سحيح 
بياناته���م لع���ودة اأ�سمائه���م جل���دول الناخب���ني، اإذ 
ي�ستغرق اإجن���از املعاملة اأكرث م���ن �ساعة، وبع�سهم 
غ���ادر مقر �للجن���ة بخفّي حنني. �أم���ا �مل�سهد �لالفت 
فوق���ع بلجنة املح���رق التي عانت من خل���ل فني قاد 

لتعطي���ل اإنارة القاع���ة واحلوا�سي���ب و�سا�سة عر�س 
جداول الناخبني، وعاد التيار بعد ن�سف �ساعة.

وبلدي���ا، �سجل���ت “الب���الد” تاأخ���ر افتت���اح مقر 
عر�س جداول الناخب���ني للمجل�س البلدي باملحافظة 
اجلنوبي���ة ملدة رب���ع �ساع���ة ب�سبب تخل���ف املوظف 
املخت�س ع���ن احل�سور بتمام ال�ساع���ة اخلام�سة ع�رش 

اأم�س اجلمعة. 
و�سه���د مقر البلدي���ة ح�سور ناخ���ب واحد فقط 
يعت���زم الرت�سح لع�سوي���ة املجل�س البل���دي، ويريد 
الطمئن���ان لإدراج ا�سم���ه باجلدول، و�س���كا املواطن 
من عدم �سال�سة دخوله دار البلدية ب�سبب عدم وجود 
تعليم���ات لرجل �الأمن بدخ���ول �أّي ز�ئر، وتبني الحقا 
تغيري نوب���ة عمل حرا�س الأمن، ومغ���ادرة رجل الأمن 

الذي �سمح ملوفد ال�سحيفة بالدخول.

الهمل���ة لالإنت���اج احلي���واين  تعر����س م����رشوع 
لتده���ور �سدي���د اأ�ساب بنيت���ه التحتي���ة واأ�سوله 
ونظم���ه الإنتاجية والإدارية يف الآونة الأخرية نتيجة 

الإهمال وقلة خربة القائمني عليه.

حتاي���ل  بالهمل���ة  املوا�س���ي  مرب���و  وانتق���د 
�ملنتفع���ني و��ستخد�م �حلظائ���ر يف �أغر��ض �أخرى 
غ���ري �ل���ذي خ�س�س���ت له مم���ا �أث���ر بال�سل���ب على 
الإنتاجية احليوانية املحلي���ة امل�ساهمة يف حتقيق 
الأمن الغذائي الن�سبي يف البالد، واأدى اإلى للمربني 
خ�سائ���ر ب�سبب تنامي “الذب���ح الع�سوائي”.وافتقر 

امل�رشوع اإلى رقاب���ة اجلهة املعنية بوزارة الأ�سغال 
و�س���وؤون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين على �لرغم 
من كون امل�رشوع ملقبا ب� “قرية الإنتاج احليواين”.

وي�س���م امل����رشوع م���ا يق���رب م���ن 50 حظرية 
وم�سلخ���ني مبق���دار 100 األ���ف راأ����س �سنوي���ا من 

�الأبقار و�الأغنام.
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ارتفاع اأ�سعار النفط مع تداعيات العقوبات 
على اإيران

ال�سترياد  موؤقت  اإيقاف  “الزراعة”: 
الفراولة من اأ�سرتاليا

�سولة يقود املحرق لتعادل قاتل وثمني اأمام 
املنامة
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االإن�سانية والوطنية يف الفيلم الفل�سطيني 
ال�سينمائي اجلونة  “مفك” يف 

مسافات البالد
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جائزة 
ال�صحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�سحافة اال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �صلمـــان 

فئة “التحقيق ال�سحايف” 
فئة “عمود الراأي”

كلفة زراعة القوقعة ت�صل اإلى 20 األف دينار
         بدور املالكي من ال�سيف

يختتم امللتقى اخلليج���ي الأول لأمرا�س 
وجراح���ة الأذن، وال���ذي يق���ام برعاي���ة قائ���د 
اخلدمات الطبي���ة امللكية اللواء خالد بن علي 
اآل خليفة اأعماله الي���وم بعد اأن ا�ستمر 3 اأيام 
م���ن 27 ولغاية 29 �سبتم���رب اجلاري، يف قاعة 
الغزال يف فندق الريتز كارلتون، وح�رشه عدد 
كب���ري من املخت�سني واخل���رباء واملمار�سني. 
والأذن  الأن���ف  جراح���ة  ا�ست�س���اري  واأ�س���ار 
واحلنجرة يف امل�ست�سف���ى الع�سكري، امل�رشف 
الع���ام على املوؤمت���ر حممد ال�سهاب���ي اإلى اأن 
امللتقى ح����رشه نح���و 250 ا�ست�ساريا وخبريا 
وخمت�سا. واأو�س���ح اأن القوقع���ة الإلكرتونية 
تكلف 10 اآلف دينار، وي�سل املبلغ الإجمايل 

4للزراعة والتاأهيل اإلى 20 األف دينار.

خطوات رائدة يف التنمية تعك�س اإرادة اأبناء البحرين
تطلع ل�سالم يعم كل ال�سعوب... �سمو رئي�س الوزراء يف ر�سالته بيوم “املوئل”:

البحرين بقيادة العاهل جنحت يف توطيد عالقاتها مع خمتلف دول العامل

2

تقدير بحريني لل�سيا�سات االأمريكية يف دعم االأمن

حتالف “�صرق اأو�صطي” لوقف ن�شاط اإيران اخلبيث

وا�سنطن - وكالت: دعا وزير اخلارجية 
الأمريك���ي، ماي���ك بومبي���و، يف الجتم���اع مع 
نظرائ���ه يف جمل�س التع���اون اخلليجي وم�رش 
و�الأردن �إلى وق���ف �لن�ساط �الإير�ين �خلبيث 
يف املنطق���ة، موؤك���داً اأهمية هزمي���ة تنظيم 
“داع����س” �الإرهابي وغريه م���ن �لتنظيمات 
الإرهابي���ة وحتقي���ق ال�س���الم وال�ستقرار يف 

�سوريا واليمن.
اخلارجي���ة  با�س���م  املتحدث���ة  وقال���ت 
الأمريكي���ة هي���ذر نويرت يف بي���ان اأم�س، اإن 
بومبيو نظرائه يف جمل����س التعاون اخلليجي 
وم����رش والأردن عل���ى هام����س اأعم���ال دورة 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.
وجاء يف البيان اأن “الوزراء اأجروا مناق�سة 
مثمرة عن اإقامة حتالف اإ�سرتاتيجي يف ال�رشق 
الأو�س���ط ي�ستند اإلى جمل����س تعاون خليجي 
موح���د، م���ن اأج���ل تعزي���ز الزده���ار والأمن 

وال�ستقرار باملنطقة”. 
واأع���رب وزي���ر اخلارجي���ة ال�سي���خ خالد 
ب���ن اأحم���د بن حمم���د اآل خليفة ع���ن تقديره 
ل�سيا�س���ة الولي���ات املتح���دة الوا�سح���ة يف 
دعم اأم���ن وا�ستقرار املنطق���ة بالتعاون مع 

حلفائها.
14  8

بلدية اجلنوبية “نائمة” ربع �ساعة... و “�سكيورتي” يعوق دخول مرت�سح

ثاين اأيام اأ�شبوع الناخبني: التاأخري و�شقوط الأ�شماء كرة جليد تكرب

الع�شوائي” “الذبح  ب�شبب  اخل�شائر  الهملة” ي�شكون  “مربو 

• ور�س تدريبية على جراحة الأذن	

• ال�سيخ خالد بن اأحمد ي�سارك يف الجتماع	

7 5

• �سمو رئي�س الوزراء	

 79 على  واملوافقة  اإ�شرافية  جلان   3 لـ  واردا  طلبا   126
قيد الدرا�سة مرفو�سة موافق عليها طلبات اإلكرتونية اإجمايل الطلبات  املحافظة

مل تعلن مل تعلن مل تعلن مل تعلن مل تعلن العا�سمة
2 9 16 مل تعلن 27 املحرق
2 7 17 مل تعلن 26 اجلنوبية

11 16 46 62 73 ال�سمالية

امللتقى اخلليجي االأول الأمرا�س وجراحة االأذن يختتم اأعماله اليوم

• مرت�سحة �سرتة �سقط ا�سمها	

حمرر ال�س�ؤون املحلية
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احلمر يبحث امل�ساريع الإ�سكانية يف العا�سمة واملحرقختام اأعمال “البحرينية الأمريكية للتعاون الع�سكري”
خالل ا�شتقباله النائبني قراطة وبوح�شن

املنامة - وزارة االإ�شكان: ا�شتقبل وزير 
االإ�شكان با�شم احلمر مبكتبه بديوان الوزارة 
ع�ش���و جمل�س النواب، ممثل الدائرة الثانية 
مبحافظ���ة العا�شمة اأحمد قراطة حيث جرى 
خالل اللقاء بحث �شب���ل التعاون امل�شرتك، 
ب���ني وزارة االإ�ش���كان وال�شلط���ة الت�رشيعية 
مب���ا ي�شهم يف تنفيذ خط���ط الوزارة بتوفري 

اخلدمات االإ�شكانية للمواطنني.
وقد مت خ���الل اللق���اء ا�شتعرا����س اآخر 
امل�شتجدات حول امل�شاريع اال�شكانية قيد 
التنفيذ وامل�شتقبلية يف حمافظات اململكة 
خ�شو�ش���ا،  العا�شم���ة  وحمافظ���ة  عموم���ا، 
وتط���ورات العم���ل مب�شاريع م���دن البحرين 
اجلديدة وفقاً للخطة االإ�شكانية، باالإ�شافة 
اإل���ى �شيا�ش���ة ال���وزارة يف تلبي���ة الطلبات 

اال�شكانية على م�شتوى اململكة.
من جانب���ه اأ�ش���اد النائب اأحم���د قراطة 
بخط���ط وزارة االإ�ش���كان لتوف���ري ال�شك���ن 
االجتماع���ي للمواطن���ني، مبدي���اً ا�شتعداده 
للتع���اون مع ال���وزارة لتنفي���ذ تلك اخلطط 
الزمني���ة  اجل���داول  بح�ش���ب  وامل�شاري���ع 

املو�شوعة لها.

ويف لق���اء اآخر، ا�شتقبل وزي���ر االإ�شكان 
مبكتب���ه بدي���وان ال���وزارة ع�ش���و جمل����س 
الن���واب، ممثل الدائ���رة الثالث���ة مبحافظة 
املح���رق، ع�ش���و جلن���ة ال�ش���وؤون اخلارجية 
والدف���اع واالأم���ن الوطن���ي جم���ال بوح�شن 
حيث مت خ���الل اللق���اء ا�شتعرا�س عدد من 
املوا�شي���ع املتعلق���ة مب�شتج���دات امللف 

االإ�شكاين.
ال���وزارة  اإل���ى خط���ط  اللق���اء  وتط���رق 
االإ�شكاني���ة  الطلب���ات  بتلبي���ة  اخلا�ش���ة 
مبحافظة املح���رق عموما والدائ���رة الثالثة 

خ�شو�ش���ا، واأطلع احلم���ر النائ���ب بوح�شن 
على م�شتجدات العمل يف م�رشوع مدينة �رشق 
احلد الذي يتوقع له اأن يلبي اآالف الطلبات 
االإ�شكانية خالل املرحلة املقبلة، مما ي�شهم 

يف تقلي�س قوائم االنتظار.
م���ن جانبه اأع���رب بوح�شن ع���ن تقديره 
للجهود التي تبذلها الوزارة من اأجل حلحلة 
امللف االإ�شكاين واخلطوات التي تتخذها يف 
هذا ال�شاأن، مبدياً ا�شتعداده التام للتعاون 
م���ع الوزارة لتحقي���ق االأه���داف التي ترمي 

اإليها خطط الوزارة.

الرف���اع - قوة الدفاع: اختتمت 
يوم االأربعاء املا�شي اأعمال اللجنة 
للتع���اون  االأمريكي���ة  البحريني���ة 
الع�شكري امل�ش���رتك، حيث تراأ�س 
اجلان���ب البحرين���ي وزي���ر �ش���وؤون 
الرك���ن يو�ش���ف  الفري���ق  الدف���اع 
اجلالهمة، وتراأ�س اجلانب االأمريكي 
نائب م�شاعد وزير الدفاع االأمريكي 
ل�ش���وؤون ال����رشق االأو�ش���ط ماي���كل 

ملروي.

وق���د تناول اجلانب���ان عددا من 
املو�شوعات املدرج���ة على جدول 
ياأت���ي يف  والت���ي  اللجن���ة،  اأعم���ال 
مقدمته���ا اأ�ش����س تدعي���م التعاون 
الع�شك���ري ب���ني مملك���ة البحري���ن 
والوالي���ات املتحدة االأمريكية، وما 
و�شلت اإلي���ه العالق���ات من تطور 
ومن���اء، مبا ي�شه���م يف دعم وتعزيز 
اأطر التن�شي���ق والتعاون امل�شرتك 

القائم بني البلدين ال�شديقني.

البحري���ن بقيادة العاهل جنحت يف توطي���د عالقاتها مع خمتلف دول العامل 
ال��ع��امل اإل����ى  ال��ب��ح��ري��ن  ر���ش��ال��ة  ل��ل��ب�����رشي��ة  اأف�����ش��ل  ال�����رشاك��ة مل�شتقبل 

ق�سايا البيئة تتطلب تعاونا دوليا واإجراءات جماعية حلماية الب�رشية
التنمية امل�شتدامة ركن اأ�شا�س لربنامج عمل احلكومة... �شمو رئي�س الوزراء يف ر�شالته بيوم “املوئل”:

وجهه���ا  ر�شال���ة  يف  �شم���وه  واأك���د 
الي���وم العامل���ي  اإل���ى الع���امل مبنا�شب���ة 
للم�شتوطن���ات الب�رشي���ة )املوئ���ل( الذي 
ي�ش���ادف ي���وم االإثن���ني املقب���ل، ويقام 
هذا العام حت���ت �شع���ار )اإدارة النفايات 
ال�شلب���ة( اأن م���ا حققته مملك���ة البحرين 
م���ن خط���وات رائ���دة يف جم���ال حتقي���ق 
اأه���داف التنمية امل�شتدام���ة 2030 ومن 
قبلها االأه���داف االإمنائية لالألفية، ي�شكل 
ق�ش����س جن���اح تعك�س ما يتميز ب���ه اأبناء 
البحري���ن م���ن اإرادة وت�شمي���م على بلوغ 

قمة االإجناز مهما كانت التحديات.
وقال �شموه “اإن اأركان البناء التنموي 
يف مملك���ة البحري���ن ترتك���ز عل���ى دعائم 
حديثة ومتطورة جتعل م���ن التنمية منط 
حي���اة يت�ش���ارك يف �شناعت���ه اجلمي���ع”، 
م�ش���ريا �شم���وه اإل���ى اأن اأه���داف التنمية 
امل�شتدام���ة حتتل اأولوي���ة متقدمة كركن 
اأ�شا�ش���ي �شم���ن برنام���ج عم���ل احلكومة 
يف اململك���ة، ويت���م ترجمته���ا يف �ش���ورة 
م�رشوع���ات تطويرية يف جم���االت االإ�شكان 
وال�شح���ة والتعليم واحلف���اظ على البيئة 

وغريها. 
واأ�ش���اف �شم���وه: “اإنن���ا عازمون على 
البناء على ما حققته اململكة من منجزات 
لتعزي���ز م�شتويات الرفاه و�شمان اأف�شل 
�شبل العي�س الكرمي للمجتمع، مدركني يف 
الوقت ذاته، م�شوؤولياتنا ك�رشيك فاعل يف 
خدمة االأه���داف النبيلة التي ي�شعى اإليها 

املجتمع الدويل دعم���ا جلهود التنمية يف 
املجتمعات االأقل منوا”. 

واأع���رب �شم���وه عن تقدي���ره للجهود 
الت���ي يبذله���ا الربنام���ج االأم���م املتحدة 
للم�شتوطن���ات الب�رشي���ة )املوئل(، والتي 
ال���دويل  االهتم���ام  تعزي���ز  يف  اأ�شهم���ت 
بق�شايا التنمي���ة وتر�شيخ اأ�ش�س ال�رشاكة 
ملواجهة التحدي���ات التنموية والنهو�س 
بواق���ع املجتمعات نحو االأف�ش���ل، منوها 
�شم���وه اإلى اأن االأه���داف اخلا�شة بق�شايا 
البيئة حتتل مكانة خا�شة �شمن االأهداف 
 ،2030 امل�شتدام���ة  للتنمي���ة   17 ال���� 
جت�شيدا لالأهمي���ة املتزايدة التي متثلها 
يف احلفاظ على جودة احلياة وا�شتدامتها، 

موؤك���دا �شموه اأن ق�شاي���ا البيئة تعد من 
الق�شاي���ا امللح���ة الت���ي تتطل���ب تعاونا 
دولي���ا واإج���راءات جماعي���ة تكف���ل اتخاذ 

تدابري احرتازية حلماية الب�رشية. 
واأ�ش���ار �شموه اإل���ى اأن هن���اك ترابطا 
كبريا بني التنمية امل�شتدامة واملحافظة 
على البيئ���ة، واأن مملك���ة البحرين اإميانا 
منه���ا بذل���ك اأق���رت حزمة م���ن القوانني 
التي توفر  واالإ�شرتاتيجيات  والت�رشيعات 
االآلي���ات الالزم���ة للحاف���ظ عل���ى البيئ���ة 
وحماية املناخ واحلد من التلوث و�شيانة 
التن���وع البيئي والبيولوج���ي والتو�شع يف 
الطاق���ات املتجددة وغريه���ا وذلك وفق 

روؤية م�شتدامة.

واأك���د �شم���وه اأن البحري���ن يف اإط���ار 
اإميانها باأهمي���ة التعاون الدويل يف جمال 
حماي���ة البيئة �شادقت عل���ى العديد من 
االتفاق���ات الدولية يف هذا املجال يف ظل 
اإدراكه���ا العمي���ق الأهمية البع���د البيئي؛ 
كونه مدخ���ال حموريا يف التطور احل�شاري 

والعمراين. 
واأو�ش���ح �شم���وه اأن مملك���ة البحرين 
“اإدارة  مفه���وم  تر�شي���خ  عل���ى  تعم���ل 
االأ�شالي���ب  وا�شتك�ش���اف  النفاي���ات” 
احلديث الإع���ادة تدوير النفايات بطريقة 
اأح���دث  وبا�شتخ���دام  للبيئ���ة  �شديق���ة 
التقني���ات يف ه���ذا املجال وبط���رق اآمنة، 
واال�شتفادة منها كقيم���ة م�شافة ت�شهم 

يف دعم االقت�شاد الوطني. 
واأ�شاد �شاح���ب ال�شمو امللكي رئي�س 
بالر�شال���ة  ر�شالت���ه  خت���ام  يف  ال���وزراء 
االإن�شانية التي يق���وم بها الربنامج االأمم 
“املوئل”  املتحدة للم�شتوطنات الب�رشية 
يف م�شاندة جه���ود الدول واملجتمعات يف 

جمال التنمية احل�رشية.
واأك���د �شم���وه حر�س مملك���ة البحرين 
على تعزيز التعاون منظمة االأمم املتحدة 
ووكاالته���ا املتخ�ش�ش���ة بال�ش���كل الذي 
يدع���م جهود املجتمع الدويل على �شعيد 
امل�شتدام���ة،  التنمي���ة  اأه���داف  حتقي���ق 
وي�شهم يف توفري مقومات االأمن وال�شالم 

الدوليني.

• �شمو رئي�س الوزراء	
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ت��ك��ات��ف امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل ������رشوري ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه������داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة
ي����ج����ب اأخ��������ذ ال�������درو��������س وال�����ع�����رب م�����ن ف�����داح�����ة خ�������ش���ائ���ر ال���������رشاع����ات 
ال��ت��ح��دي��ات ك���ان���ت  م��ه��م��ا  االإجن�������از  ق��م��ة  ل��ب��ل��وغ  اإرادة  ل��دي��ه��م  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ون 
ال��ت��ن��م��ي��ة  ب��ق�����ش��اي��ا  ال�������دويل  االه����ت����م����ام  ت���ع���زي���ز  يف  اأ����ش���ه���م  “املوئل” 
احل�������رشي���ة ال���ت���ن���م���ي���ة  جم������ال  يف  “املوئل”  ب���ر����ش���ال���ة  اأ������ش�����اد  ����ش���م���وه 

املنامة - بنا: يف ر�س��الة وجهها �س��موه اإىل العامل مبنا�س��بة يوم “املوئل” �لعاملي، �أكد 

رئي���س ال��وزراء �ساحب ال�سمو امللك��ي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليف��ة، اأهمية تكاتف 

املجتم��ع الدويل لتحقيق اأه��داف التنمية امل�ستدامة 2030 الت��ي اأقرتها الأمم املتحدة 

من خالل روؤية �س��املة ت�س��هم يف ت�سارع اخلطى لتحويل خطط وبرامج التنمية يف جميع 

ال��دول، خ�سو�س��ا الدول الأك��ر احتياج��ا، اإىل واقع ملمو�س ت�س��عر بثماره ال�س��عوب يف 

حي��اة معي�س��ية اأك��ر تطورا وا�س��تقرارا، وتوفر له��ا مقومات التقدم يف ظ��ل عامل ممتلئ 

بالتحديات.

و�س��دد �سموه عل��ى اأن الرتكيز على ق�سايا التنمية مبختل��ف اأ�سكالها �سرورة حتمية 

واأم��ر يج��ب اأن يك��ون له الأولوي��ة الق�سوى يف منظوم��ة العمل اجلماعي ال��دويل؛ كونه 

الطريق الأمثل لبناء عامل م�ستقر وحتقيق املنافع امل�سرتكة للجميع، موؤكدا �سموه اأهمية 

اأخ��ذ الدرو�س والعرب من فداحة اخل�سائر واملعاناة التي اأوجدتها النزاعات وال�سراعات 

التي عا�سها العامل، والتوجه بعزم اأكرب نحو التعاون يف جمالت التنمية امل�ستدامة حتى 

يعم اخلري وال�سالم كل �سعوب العامل.

واأ�س��ار �سم��وه اإىل اأن مملك��ة البحري��ن بقي��ادة عاه��ل الب��الد جاللة املل��ك حمد بن 

عي�س��ى اآل خليف��ة جنح��ت يف توطي��د عالقاته��ا م��ع خمتل��ف دول العامل وبن��اء روابط 

�سداق��ة وتع��اون عززت م��ن العمل امل�سرتك يف خمتل��ف جوانب التنمي��ة امل�ستدامة، واأن 

ر�سالة البحرين اإىل العامل تقوم على مبادئ التعاون وال�سراكة؛ من اأجل م�ستقبل اأف�سل 

للب�سرية.
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الفوز باجلائزة الرفيعة يعك�س اهتمام �صمو رئي�س الوزراء بالقطاع ال�صحي

القوقعة االإلكرتونية تكلف 10 اآالف دينار... والزراعة 20 األف دينار

مهنئا �سموه بالتكرمي الأممي... قائد اخلدمات الطبية امللكية لـ “$”:

امللتقى اخلليجي الأول لأمرا�ض وجراحة الأذن يختتم اأعماله اليوم

بدور املالكي من ال�صيف

هناأ قائد اخلدمـــات الطبية امللكية ال�ســـيخ 
خالد بـــن علي اآل خليفة، رئي�ـــض الوزراء �ساحب 
ال�سمـــو امللكـــي الأمـــر خليفـــة بـــن �سلمـــان اآل 
خليفـــة، مبنا�سبة فـــوز مملكة البحريـــن باجلائزة 
رفيعـــة امل�ستوى من منظمة الأمم املتحدة، حيث 
مت اختيـــار وزارة ال�سحـــة جلائـــزة فريـــق العمل 
امل�سرتك بـــن الوكالت التابعـــة للأمم املتحدة 
تقديـــرا مل�ساهمتها البـــارزة يف حتقيـــق اأهداف 
التنمية امل�ستدامة املتعلقـــة مبكافحة الأمرا�ض 
غـــر ال�ساريـــة، وجهودهـــا الكبـــرة والإجنـــازات 

املتتاليـــة ملكافحـــة الأمرا�ـــض غـــر ال�ساريـــة، 
�سعيا لتحقيـــق اأف�سل معايـــر ال�سحة والوقاية 
مـــن الأمرا�ـــض واحلفـــاظ على �سحـــة املواطنن 
واملقيمـــن، موؤكد اأن اخلدمـــات الطبية امللكية 
حتظـــى بدعـــم ورعايـــة �ساحـــب ال�سمـــو امللكي 

رئي�ض الوزراء على الدوام.
وبهـــذه املنا�سبة، اأكد قائد اخلدمات الطبية 
امللكيـــة يف ت�رصيحـــات لــــ “البلد” علـــى هام�ض 
امللتقى اخلليجي الأول لأمرا�ض وجراحة الأذن اأن 
مملكـــة البحرين متتلك منظومـــة �سحية متكاملة 
اأهلتهـــا للفـــوز بجـــدارة بهـــذه اجلائـــزة الرفيعة 
كاأول دولة خليجية متنح لها تقديرا مل�ساهمتها 

البـــارزة يف حتقيـــق اأهـــداف التنميـــة امل�ستدامة 
املتعلقة مبكافحة الأمرا�ـــض غر ال�سارية، مبينا 
اأن البحريـــن حققـــت العديد من الإجنـــازات على 
امل�ستويات املحلي واخلليجي والإقليمي، بف�سل 
جهود احلكومـــة برئا�سة �ساحـــب ال�سمو امللكي 
الأمـــر خليفة بن �سلمان اآل خليفة، حيث متكنت 
اململكة من الق�ساء على العديد من الأمرا�ض من 
خلل اأنظمـــة �سحية متقدمة ت�ساهي املنظومات 

العاملية وتقدم خدمات رعاية �سحية متميزة.
واأكـــد اأن هـــذا يت�سح مـــن خـــلل الإجنازات 
ال�ساريـــة  غـــر  الأمرا�ـــض  مبكافحـــة  املتتاليـــة 
وحتقيـــق اأف�ســـل معايـــر ال�سحـــة والوقاية من 

املواطنـــن  �سحـــة  علـــى  واحلفـــاظ  الأمرا�ـــض 
واملقيمن، حتى اأ�سبحت البحرين ويف ظل جهود 
احلكومـــة الر�سيـــدة منوذجـــا يحتذى بـــه يف دول 
اخلليـــج واملنطقة يف الكثر من الربامج ال�سحية 
والوقائية املطبقة والتـــي كان لها اأكرب الأثر يف 
الوقايـــة مـــن الأمرا�ـــض وخلق جمتمـــع �سليم من 
الأوبئـــة، مو�سحا اأن اململكة متتلك مراكز �سحية 
تخ�س�سيـــة متقدمة تغطـــي الحتياجات ال�سحية 
والعلجيـــة يف كل التخ�س�ســـات، وح�سولها على 
العتمـــادات العامليـــة يف خمتلـــف التخ�س�سات 
الطبية، جعل اململكة �رصحـــا �سحيا يق�سده اأبناء 

اخلليج من خمتلف الدول اخلليجية.

يختتـــم امللتقـــى اخلليجـــي الأول لأمرا�ـــض 
وجراحة الأذن، والذي يقام برعاية قائد اخلدمات 
الطبيـــة امللكية اللـــواء خالد بن علـــي اآل خليفة 
اأعماله اليوم بعد اأن ا�ستمر 3 اأيام من 27 ولغاية 
29 �سبتمـــرب اجلـــاري، يف قاعة الغـــزال يف فندق 
الريتز كارلتون، وح�رصه عدد كبر من املخت�سن 

واخلرباء واملمار�سن. 
والأذن  الأنـــف  جراحـــة  ا�ست�ســـاري  واأ�ســـار 
واحلنجـــرة يف امل�ست�سفـــى الع�سكـــري، امل�ـــرصف 
العـــام علـــى املوؤمتـــر حممـــد ال�سهابـــي اإلـــى اأن 
امللتقـــى ح�ـــرصه نحـــو 250 ا�ست�ساريـــا وخبـــرا 
وخمت�سا وممار�ســـا �سحيا يف تخ�س�سات اأمرا�ض 
وجراحة الأذن وزراعة القوقعة من البحرين ودول 
جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربي، اإ�سافة اإلى 
خـــرباء من اأيرلندا، مت خلله طـــرح اآخر التطورات 
يف العلجـــات والأبحاث و الدرا�ســـات حول العامل 
واملتعلقة باإمرا�ـــض الأذن، والتي ت�سمل اأمرا�ض 
وجراحـــة الأذن الو�سطى واأمرا�ـــض ق�سور ال�سمع 
وزراعة وجراحـــات القوقعة اإلكرتونيـــة والأجهزة 
ال�سمعيـــة الدقيقـــة والت�رصيـــح اجلراحـــي لـــلأذن 
والعظم ال�سدغي، والعديد من التقنيات احلديثة 

يف جمال جراحة الأذن وقاع اجلمجمة.

تعاون مشترك
وقـــال ال�سهابـــي اإن املوؤمتر نظـــم بتعاون 
والتطويـــر  التدريـــب  ق�ســـم  بـــن  م�ســـرتك 
البحريـــن  مبملكـــة  الع�سكـــري  بامل�ست�سفـــى 
الطبيـــة  للتخ�س�ســـات  ال�سعوديـــة  والهيئـــة 
واجلمعيـــة ال�سعودية للأنـــف والأذن واحلنجرة، 
موؤكدا، والذي يعك�ـــض حر�ض اخلدمات الطبية 
امللكيـــة ممثلـــة يف ق�ســـم التدريـــب والتطوير 
و�سعيهـــا الدائم يف مواكبـــة العملية التدريبية 
وحتقيـــق  الطبيـــة  التخ�س�ســـات  خمتلـــف  يف 
التكافـــل والتعـــاون يف املجـــال الطبـــي بـــن 
اململكـــة العربيـــة ال�سعودية ممثلـــة يف الهيئة 
وق�ســـم  ال�سحيـــة  للتخ�س�ســـات  ال�سعوديـــة 
التدريـــب والتطويـــر بامل�ست�سفـــى الع�سكري 
مبملكـــة البحرين و�سي�ستقطـــب امللتقى نخبة 
من ال�ست�سارين اجلراحين يف اأمرا�ض وجراحة 

الأذن من جميع دول املنطقة.

ورش تدريبية 
اليـــوم  فعاليـــات  اأن  ال�سهابـــي  واأو�ســـح 
الثـــاين كانت مهمة جـــدا؛ لأنهـــا تناولت ور�سا 
تدريبيـــة حول جراحـــة الأذن والعظم ال�سدغي، 
والتي نظمت للم�ساركن اأم�ض واليوم ال�سبت، 
و�سمت الور�ســـة 24 طبيبا متدربا من البحرين 
واخلـــارج، باإ�رصاف 24 طبيبـــا خمت�سا يف جراحة 
الأذن من اخلـــرباء الذيـــن مت دعوتهم حل�سور 
الور�سة مـــن دول جمل�ض التعاون، واجلمهورية 
الأيرلندية، مبينـــا اأن الور�ض ت�سمن حما�رصات 
يف الت�رصيـــح اجلراحي لـــلأذن وخمتلـــف العلوم 
الأ�سا�سيـــة يف جراحـــة الأذن، واأي�ســـا خطـــوات 

التدخل اجلراحي واآلياتها. 

إحصاءات 
وقال ال�سهابي اإن املتحدثن ناق�سوا اأم�ض 

الإح�ســـاءات اجلراحية يف جمـــال زراعة القوقعة 
الإلكرتونيـــة العاملية ومقارنتهـــا بالإح�ساءات 
يف البحريـــن ودول جمل�ـــض التعـــاون اخلليجي، 
ومت ا�ستعرا�ـــض النجـــاح الذي �سهـــده برنامج 
زراعة القوقعة مبملكة البحرين، والذي يعد من 
التجارب اخلليجية الرائـــدة واملتميزة، اإ�سافة 
اإلـــى اآخـــر التطورات يف جمـــال جراحـــة الإذن و 

العظم ال�سدغي.

25 ورقة علمية
مـــن جانبـــه، اأ�سار رئي�ـــض اللجنـــة املحلية 
للبـــورد ال�سعـــودي للأنـــف والأذن واحلنجـــرة، 
باملنطقـــة ال�رصقية، ع�سو اجلمعيـــة ال�سعودية 
للأنف والأذن واحلنجرة، وجراحة العنق والراأ�ض 
م�ساعـــد الزهراين يف ت�رصيحات لــــ “البلد” اإلى 
اأن امللتقى ا�ستعر�ـــض 25، ورقة علمية لـ 25 
متحدثـــا خليجيـــا وعامليا، مت من خللهـــا اإلقاء 
ال�ســـوء على اآخر امل�ستجدات يف زراعة القوقعة 
وتاأهيـــل ال�سمـــع، وا�ستعر�ســـت اأوراق علميـــة 
م�ساركـــة اآخر التطـــورات يف الأجهـــزة ال�سمعية 
وجراحـــات قـــاع اجلمجمـــة والعظـــم ال�سدغي، 
واآخر التطـــورات يف تقنيات �سناعة “القواقع” 
املزروعة يف الأذن حـــول العامل وخ�سو�سا لدى 
الأطفـــال، اأي�سا اآخر العلجـــات يف الق�ساء على 

م�ساكل التهابات الأذن املزمنة. 

العسكري وزراعة القوقعة 
وعـــن مركز زراعة القوقعـــة يف امل�ست�سفى 
الع�سكـــري، اأو�ســـح ا�ست�ســـاري جراحـــة الأنف 
الأذن،  جراحـــة  تخ�س�ـــض  واحلنجـــرة،  والأذن 

ال�ست�ســـاري حممـــد ال�سهابـــي، اأن املركـــز بداأ 
العمـــل فيـــه العـــام 2015، وخلل اأقـــل من 3 
�سنـــوات، اأي وحتى الآن مت اإجراء عمليات زراعة 
ناجحـــة لـ 7 قواقع، كانت من ن�سيب 6 اأطفال، 
و�سخ�ـــض بالـــغ، وكان الأطفـــال بعمـــر اأقل من 
4 �سنـــوات، وتكللت عملية الزراعـــة والتاأهيل 
بعدهـــا بالنجـــاح التـــام، وا�ستطاعـــت عمليات 
الزراعـــة من اإعـــادة ودمـــج الأطفـــال ملمار�سة 
حياتهم الطبيعية والندماج باملجتمع، مو�سحا 
اأن القوقعـــة الإلكرتونية تكلف 10 اآلف دينار، 
وقد ي�ســـل املبلغ الإجمايل للزراعـــة والتاأهيل 
اإلى 20 األـــف دينار، مو�سحـــا اأنها جترى جمانا 

ملنت�سبي قوة دفاع البحرين وعوائلهم.

أسباب فقدان السمع 
اأو�ســـح  ال�سمـــع،  فقـــدان  اأ�سبـــاب  وعـــن 
ال�سمـــع  فقـــدان  اأن  ال�سهابـــي،  ال�ست�ســـاري 

من املمكـــن اأن يكـــون ب�سبب بع�ـــض العوامل 
الوراثيـــة، اأو ب�سبـــب بع�ـــض امل�ساعفات عند 
الـــولدة، بينما قد يكـــون اأي�ســـا ب�سبب بع�ض 
الأمرا�ض املعديـــة، اأو اأمرا�ـــض الأذن املزمنة، 
بينما قـــد ي�سبب ا�ستخدام عقاقر طبية معينة 
لفـــرتات طويلـــة فقـــدان لل�سمع، اإ�سافـــة اإلى 
اأ�سبـــاب التعر�ض لل�سو�ســـاء لفرتة متوا�سلة، 

واأي�سا يف ال�سيخوخة لدى امل�سنن.
واأو�سح ال�سهابي اأنه ميكن الوقاية من 60 
% من حالت فقـــدان ال�سمع لدى الأطفال عن 
طريق اتخاذ الإجراءات يف جمال ال�سحة العامة، 
مو�سحا اأنه ينتج عن فقدان ال�سمع غر املعالج 
تكاليـــف عامليـــة �سنويـــة قدرهـــا 750 مليار 
دولر، مردفـــا وتعترب التدخـــلت الوقائية من 
حالت فقـــدان ال�سمع وت�سخي�سهـــا والت�سدي 
لهـــا عالية املـــردود، م�سرا اإلى اأنـــه ميكن اأن 

ي�ستفيـــد الأ�سخا�ـــض الذيـــن يعانـــون فقدان 
ال�سمـــع من ال�سماعات الطبيـــة وزراعة القوقعة 

الإلكرتونية.

كلفة التأهيل 
واأو�ســـح ال�سهابي رغم ارتفـــاع �سعر جهاز 
القوقعة ال�سمعية الإلكرتونية، وكلفة الربنامج 
التاأهيلـــي ما بعـــد اجلراحة خ�سو�ســـا للأطفال 
الذين مل يتعلموا النطق، فاإن الكلفة ل ت�ساهي 
املبالـــغ الطائلـــة التي قـــد يتكبدهـــا املجتمع 
والدولـــة مـــن خـــلل تدري�ـــض وتاأهيـــل الطفل 
الأ�ســـم يف معاهـــد خا�ســـة، فكلفـــة التدري�ض 
للطالب املعـــوق �سمعيا تعد عالية جدا مقارنة 
بالطفل ذي ال�سمع الطبيعي، وكذلك النعكا�ض 
الإيجابي على تقدم الطفل يف املجال الدرا�سي 
اإلـــى املراحـــل اجلامعية اإذا ما ا�ستطـــاع ال�سمع 
والنطق بال�ســـكل الطبيعي وتعزيـــز فر�سة يف 

احل�سول على الوظائف يف امل�ستقبل.
واأ�ســـار ال�سهابي اإلى اأن ن�سبة تتجاوز 5 % 
من �سكان العـــامل )466 مليون �سخ�ض( تعاين 
من فقـــدان ال�سمع وت�سر التقديـــرات اإلى اأنه 
بحلـــول العـــام 2050 �سيعـــاين اأكـــر من 900 

مليون �سخ�ض. 
واأكـــد ال�سهابـــي اأن الت�سخي�ض الدقيق يف 
بداية مراحل اعتـــلل ال�سمع ويف �سن مبكر يعد 
من اأكـــر العوامـــل املهمة يف تقلي�ـــض تنامي 
هذه الن�سب العاليـــة، مبينا اأنه يعاين نحو ُثلث 
الأ�سخا�ـــض الذين تتجاوز اأعمارهم 65 عاما من 

فقدان ال�سمع امل�سبب للعجز.

• من الفتتاح	

• ور�ض تدريبية	

• من امللتقى اخلليجي الأول جلراحة الأذن	

• املوؤمتر ح�رصه عدد كبر من املخت�سن واخلرباء واملمار�سن	

• ال�سيخ خالد بن علي	

وال�سعودية البحرين  بــن  الطبي  والــتــعــاون  التكافل  يعك�ض  امللتقى  ال�سهابي: 
الــ�ــســدغــي والـــعـــظـــم  الأذن  جـــراحـــة  ــتــجــدات  مــ�ــس تـــنـــاولـــت  ورقـــــة   25 الــــزهــــراين: 

• م�ساعد الزهراين	 • حممد ال�سهابي	

حمرر ال�صئون املحلية



اعتمدوا على قنواتنا الر�سمية 
حفاظا على معلوماتكم ال�سخ�سية

ال طاوالت لل�سحافيني وجلنة العا�سمة حترمهم من ال�سالة واملاء واحلمام
“تنفيذية �النتخابات” تتجاوب م�شكورة مع بع�ض مالحظات “�لبالد”... و�أمور ملّحة عالقة:

• توخي���ا للتاأكيد على دور �ل�شحافة �لوطنية، باعتبارها �ل�رشيك �ملحوري بتغطية �حلدث 
�القرت�عي �لعام، وما ي�شكله من ب�شمة تنعقد كل 4 �أعو�م تعك�ض در�شا د�شتوريا ماثال للجميع، 
�شّلم���ت رئا�شة �لفريق �ل�شيا�شي ب�شحيفة “�لبالد” ر�شال���ة فجر �أم�ض �جلمعة تت�شمن جمموعة 
مالحظ���ات و�قرت�ح���ات و�ردة م���ن �لزمالء �ل�شحافي���ن و�مل�شورين �ملوفدين م���ن �ل�شحيفة، 

لتغطية �ليوم �الأول، من �أ�شبوع عر�ض جدول �لناخبن، باللجان �ال�رش�فية �الأربع.  
• تلق���ت رئا�شة �لفريق �ل�شيا�ش���ي جتاوبا فوريا من رئا�شة �للجن���ة �الإعالمية لالنتخابات 
ب�ش���اأن �الهتمام بجميع م���ا ورد من مالحظات و�قرت�حات و�الأخذ يف �العتب���ار جميع �الأمور مو�شع 
�لتحف���ظ، وم���ن �أبرزها رف���ع حالة تقييد حرك���ة �مل�شورين ببع����ض �للجان �الإ�رش�في���ة، و�شمول 
�لتموين �لب�شيط للزمالء باملهن���ة بلجان �ملحرق و�ل�شمالية و�جلنوبية، و�إجازة ��شتخد�م �لزمالء 

بلجنة �ملحرق للمر�فق �ل�شحية باملدر�شة.
• ت�شك���ر �ل�شحيفة �للجنة �لتنفيذية على �رشعة جتاوبها م���ع �ملالحظات �لو�ردة و�ل�شعي 

لتجنب �أّي ق�شور �أو �إرباك ي�شهده �أ�شبوع عر�ض جد�ول �لناخبن. 
• وتطل���ب �ل�شحيف���ة �الأخذ يف �العتب���ار بع�ض �الأمور �خلدمية �لعالق���ة �لتي مل يتخذ قر�ر 

حا�شم ب�شاأنها لتمكن �ل�شحافة من �أد�ء ر�شالتها، ومن بينها ما ياأتي:
- ����رشورة �الإ�رش�ع يف توفري طاوالت لل�شحافين باللج���ان �الأربع وتكون مبنطقة قريبة من 

�ملقاب�ض �لكهربائية.
- م���ا ز�لت جلن���ة �لعا�شمة حترم �لزمالء م���ن متوين �ملاء �لكايف �أو ��شتخ���د�م دورة �ملياه 

طيلة �ل�شاعات �الأربع.
- ا�صتم���رار املوظفني بلجنة اجلنوبية يف حظر التق���اط ال�صور التعبريية جلداول الناخبني 

مبا يخالف توجيهات وزير �لعدل �ل�شيخ خالد بن علي �آل خليفة �لذي �أجاز ذلك.
- مل تهي���ئ جلنة �لعا�شمة موقعا الأد�ء �ل�ش���الة للزمالء على �لرغم من وجود موقع منا�شب 

لذلك يوؤدي به موظفي اللجنة ال�صالة وال يقبلون با�صتخدامه من الزمالء.
- تاأخر جلنة �لعا�شمة يف تقدمي �ح�شائية �ملعلومات ب�شاأن نتائج �جمايل �لطلبات �ملقدمة 
يوميا، وعلى �شبيل �ملثال فقد حلت �ل�شاعة �لعا�رشة م�شاء �أم�ض ومل يبلغ �ل�شحافيون بالنتائج 
خ���الل تو�جدهم. ومتتنع عن �لتو��شل �لهاتفي �ملبا����رش لتزويد �ل�شحافة باملعلومات بعد غلق 

باب �للجنة.

�أكدت �للجنة �لتنفيذية النتخابات �لبحرين 2018 �أهمية 
�العتماد على �لقن���و�ت �لر�شمية �لتي مت �الإعالن عنها م�شبًقا 

للح�شول على �أية معلومات تتعلق بالعملية �النتخابية.
 وميك���ن للر�غب���ن يف �حل�ش���ول عل���ى �أي���ة معلوم���ات 
تتعلق بال�ش���اأن �النتخاب���ي �أو �ال�شتف�شار ع���ن �خلدمات ذ�ت 
�لعالق���ة باملو�شوع نف�شه، زي���ارة �ملوقع �الإلكرتوين �لر�شمي 
لالنتخاب���ات vote.bh، ومتابعة ح�شابات �النتخابات �لر�شمية 
 ،vote.bh يف مو�ق���ع �لتو��شل �الجتماعي، وه���ي �الإن�شتغر�م

.votebh@ وتويرت
 كم���ا يق���وم مركز �الت�ش���ال �لر�شمي على م���د�ر �ل�شاعة، 
باالإجابة ع���ن �الأ�شئلة و�ال�شتف�ش���ار�ت �ملتعلقة باالنتخابات، 

عرب �لرقم 77277277.
 و�ش���ددت �للجن���ة �لتنفيذي���ة لالنتخاب���ات عل���ى �أن �أية 
�أرق���ام �أو ح�شابات �أخرى يت���م ن�رشها �أو �لرتويج لها عرب مو�قع 
�لتو��ش���ل �الجتماع���ي ال تع���د ر�شمي���ة، وال يج���ب �عتماده���ا 
كمرج���ع يف احل�صول عل���ى املعلومات؛ حفاظا عل���ى البيانات 

و�ملعلومات �ل�شخ�شية.

رئي�شة جلنة �لعا�شمة �لقا�شية فاطمة حبيل مع �ل�شحافة• 

بلدية اجلنوبية تتاأخر ربع �ساعة و “الالبتوب” مع املوظف
مرت�شح يك�رش �شمت �لد�ر... وال تعليمات ل� “�ل�شيكيورتي” بدخول �لزو�ر

رئي�س �لفريق: ر��سد �لغائب. �ل�سحافيون: ليلى مال �هلل، �إبر�هيم �لنهام، �سيد علي �ملحافظة، مروة خمي�س، ح�سن عدو�ن. �مل�سورون: ر�سول �حلجريي، خليل �إبر�هيم، �إ�سماعيل �ل�سقاي، �أمين يعقوب.
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املرت�صح باملحافظة ال�صمالية حممد الع�صفور يبحث عن منا�رصيه بجدول الناخبني بعد �صكوى من �صقوط اأ�صماء كثريين• 

�شجل����ت “�لب����الد” تاأخ����ر �فتت����اح مق����ر عر�����ض جد�ول 
�لناخبن للمجل�����ض �لبلدي باملحافظ����ة �جلنوبية ملدة ربع 
�صاع����ة ب�صبب تخلف املوظف املخت�����ص عن احل�صور بتمام 

�ل�شاعة �خلام�شة ع�رش �أم�ض �جلمعة.
و�صم����ح موظ����ف االأمن مبق����ر بلدية اجلنوبي����ة مبنطقة 
�لرف����اع بدخول موفد �ل�شحيفة لد�ر �لبلدية، �إذ جرى و�شع 
طاولة و�شا�شة �إلكرتونية بقاعة �جتماعات �ملجل�ض �لبلدي.

وبعد مرور 15 دقيقة جاء املوظف حامال الكمبيوترين 
�ملحمولن )�لالبتوب(، وو�شعهما على �لطاولة �ملخ�ش�شة 
لذلك، وذلك لتمك����ن �أّي ناخب من �لتاأكد من �إدر�ج ��شمه 

بجدول �لناخبن للمجل�ض �لبلدي �جلنوبي.
و�شه����د مقر �لبلدي����ة ح�شور ناخب و�ح����د فقط يعتزم 
�لرت�شح لع�شوية �ملجل�ض �لبلدي، ويريد �الطمئنان الإدر�ج 
��شم����ه بج����دول �لناخب����ن و��شتيفائه جمي����ع �ال�شرت�طات 

�لالزمة لتقدمي طلب تر�شيحه.
و�ش����كا �ملو�طن من ع����دم �شال�شة دخول����ه د�ر �لبلدية 
ب�شب����ب عدم وج����ود تعليمات لرجل �الأمن بدخ����ول �أّي ز�ئر، 
وتب����ن الحقا تغيري نوبة عمل حر������ض �الأمن، ومغادرة رجل 

�الأمن �لذي �شمح ملوفد �ل�شحيفة بالدخول.
 وجل�ص خلف طاولة عر�ص جداول الناخبني موظف اأمن 

وموظف اآخر من ق�صم تقنية املعلومات.

وخال موقع �لبلدية من تعليق �أّي �إر�شاد�ت �أو تعليمات 
�أو �أّي �شيء مرتبط بال�شاأن �النتخابي.

ومل يج����ر توفري �أّي متوين ب�شيط مث����ل �ملاء للزو�ر �أن 
وجدو�.

 
حترير املتدرب: حممد زين الدين
طالب اإعالم باجلامعة االأهلية

ال�صيكيورتي واملوظف يف ا�صتقبال الناخبني بالقاعة•  �شا�شة �لعر�ض �الإلكرتونية• مو�طن و�حد فقط جاء ملقر �لبلدية للتاأكد من �إدر�ج ��شمه• 

ا�صتمرار حظر التقاط ال�صور جلداول الناخبني يخالف تعليمات الوزير



�صاعة لتعديل البيانات بـ “العا�صمة” ومواطنون يغادرون بـ “خفي حنني”

قلم اقرتاع “احلالة” اجلديد بعيد وال �صيارات لتو�صيل “ل�صيوبه”

اإدراج االأ�سماء ال ي�سري ب�سال�سة... و�سقوط 300 �سخ�ص �سينتخبون ربيعي يف �سرتة

كبار ال�سن ق�سدوا املقر ال�سابق م�سيا على االأقدام... �سكوى من ناخبني:

�سه���د املركز االإ����رايف على �سالم���ة اال�ستفت���اء واالنتخاب 
مبحافظ���ة العا�سم���ة يف يوم���ه الثاين م���ن عملية عر����ض جداول 

الناخبني تدفقا �سعيفا يف �ساعاته االأولى من االفتتاح.
و�سكا عدد من الناخبني اأن عملية اإدراج اأ�سمائهم يف املركز 
ال ت�س���ري بطريق���ة �سل�سة و�سه���دت عراقيل ع���ر انتقالهم بني 
اأع�س���اء اللجنة دون اأية نتيجة. وذكروا اأن عملية اأدارج اأ�سمائهم 
واأ�سماء اقربائهم ا�ستغرق���ت قرابة ال�ساعة، يف حني ذكر اآخرون 

اأنهم خرجوا من املركز دون اأن يتمكنوا من تعديل بياناتهم.
اإل���ى ذل���ك، �سه���د املرك���ز االإ����رايف اإقب���ال املرت�سح���ني 
املحتمل���ني لدوائ���ر العا�سم���ة الإدراج اأ�سمائهم �سم���ن جداول 
الناخبني واأ�سماء ناخبني �سمن دوائرهم، وا�ستغرقوا مدة طويلة 

لتعديل البيانات. وك�سف مر�سح���ون حمتملون اأن لديهم قوائم 
لناخب���ني من دوائرهم دون ح�سوره���م ال�سخ�سي، اإال اأن العملية 
ا�ستغرقت الكث���ري من الوقت، وطال���ت دون متكنهم من اإدراج 
االأ�سماء. وقالت املر�سحة املحتملة عن الدائرة الثامنة مبحافظة 
العا�سم���ة )�سرتة( زه���راء حنون ربيع���ي اأن ا�سمها غري مدرج يف 
لت �سمن قوائ���م حمافظة ال�سمالية  قوائ���م الناخبني، واأنها �ُسجِّ
ح�س���ب عنوانه���ا الق���دمي. وتوقع���ت اأن عملي���ة عر����ض جداول 

الناخبني �ستكون اأكرث �سهولة، اإال اأنها تبدو اأكرث تعقيدا.
وذك���رت اأن والدها ال���ذي يعي�ض 40 عام���ا يف �سرتة �سقط 
ا�سم���ه م���ن قوائم الناخب���ني. وقال���ت اإن نح���و 300 �سخ�ض من 

دائرتها مل تدرج اأ�سماوؤهم يف جداول الناخبني.

طال���ب عدد من اأه���ايل الدائرة الرابع���ة يف حمافظة املحرق 
)احلال���ة( باعتم���اد �سال���ة حال���ة بوماه���ر كمرك���ز للت�سوي���ت 
بانتخابات 24 نوفمر املقبل بدال من املوقع اجلديد الذي اختري 
قلم���ا لالق���رتاع باال�ستحقاق اجلدي���د )مدر�سة ح�س���ان بن ثابت 
االبتدائية للبن���ني(. و�سبب مطالبة االأهايل الذين جلوؤوا لرئا�سة 
اللجنة االإ�رافية باملحرق الأن املقر ال�سابق لالقرتاع يقع بو�سط 
الكتلة االنتخابية االأكر بالدائ���رة، وقريب من املجمعات )216 
و212و213و214و215(، وت�سم ه���ذه املجمعات قرابة 7600 
ناخ���ب، بينما قلم االقرتاع اجلديد يق���ع مبجمع 207 ي�سكل عدد 

الناخبني فيه 1200 تقريبا.
وب���رروا مطالبته���م اأن املوق���ع اجلديد لالق���رتاع �سي�سكل 

م�سق���ة عل���ى االأه���ايل ال�سيما كب���ار ال�س���ن الذين اعت���ادوا على 
الذه���اب ملبا����رة اال�ستحقاق االنتخابي �سريا عل���ى االأقدام كما 
كان يف ال�ساب���ق. واأ�سار احل���اج علي ح�سن املطاوع���ة باأنه اعتاد 
عل���ى امل�ساركة يف االنتخابات من���ذ االنتخابات االأولى م�سياً على 
االأقدام اما االن وبعد حتويل موقع الت�سويت اإلى مدر�سة ح�سان 
بن ثابت �سيواجه م�سكلة باعتبار اأنه ال ميلك �سيارة الإي�ساله اإلى 

املوقع والذي يعتر بعيد جدا عليه.
 واأ�ساف اأن مثله املئات من كبار ال�سن من قاطني الدائرة.

ونا�سدوا االأهايل وزير العدل وال�سوؤون االإ�سالمية واالأوقاف 
ال�سي���خ خالد بن علي اآل خليفة اإع���ادة النظر الإمكانية اإرجاع مقر 

الت�سويت ل�سالة حالة بوماهر.

محافظة العاصمة

محافظة المحرق

• موظفة بلجنة العا�سمة تتاأكد من بيانات مواطنة لتمكينها من حق االقرتاع	

• من�سة رئا�سة اللجنة تراجع الطلبات	

• رئا�سة جلنة املحرق	

• �سكرا جلهود حممد جمبل	

• التاأكد من البيانات	

• مرت�سحة �سرتة زهراء ربيعي بلجنة العا�سمة	

• التاأكد من ادراج اأ�سماء الناخبني	

• مرت�سح ال�سناب�ض علي �سمري	

• ت�سفح جداول الناخبني	

• املاء متاح ملوظفي اللجنة 	

• ال�سحافة حتاور مواطنا	

• �سهد مقر جلنة املحرق انقطاع االنارة لفرتة من الزمن ب�سبب خلل فني	
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تاأخر اإدراج االأ�صماء لتقدمي الناخب اأكرث من طلب لذويه
توافد 20 مواطنا بينهم مرت�سحون مناميون و�سناب�سيون... حبيل:

اأك���دت رئي����ض اللجنة االإ�راقي���ة على �سالم���ة اال�ستفتاء 
واالنتخ���اب يف حمافظ���ة العا�سم���ة القا�سي فاطم���ة حبيل اأن 
اأ�سب���اب تاأخر عملية اإدراج اأ�سماء الناخبني يف املركز تعود الن 
بع�سهم يقدم طلب باإدراج اأكرث من ا�سم يف قوائم الناخبني.

ولفت���ت ان بع�ض الناخبني مل ت���درج اأ�سماوؤهم اأ�سا�سا يف 
القوائ���م مما يتطلب اإدراج اأ�سماءه���م اأوال ليتمكنوا من اإدراج 
اأ�سماء اأقربائهم، موؤكدة اأن مقدمي الطلبات ممن ح�روا كانت 
لذويهم. ولفتت حبيل اإلى اأنه ي�سرتط ملن يقدم طلبا باإدراج 
اأ�سم���اء اأخ���رى غري ا�سمه ان ي���رز البطاقة الذكي���ة للناخب اأو 
خطاب منه ملراعاة التاأكد من اجلدية يف الرغبة باإدراج االأ�سماء.

وبين���ت حبيل انه ال م�سكلة من تعديل البيانات اإلكرتونيا 
وتقدمي طلبات االإ�ساف���ة اإال اأن الناخبني يواجهون م�سكلة يف 

مفتاح الدخول من احلكومة االإلكرتونية.
و�سهد املركز االإ����رايف بالعا�سمة ح�سور عدد ب�سيط من 
الناخب���ني مل يتجاوز 20 ناخبا بينهم النائب ال�سابق عي�سى بن 
رجب وع�سو جمل����ض اأمانة العا�سمة عبدالواح���د النكال، ومن 
ب���ني املر�سح���ني املحتملني الذين زاروا املرك���ز زهراء حنون 

وعلي �سمري وحممد العويناتي.
من جانبه قال املر�س���ح املحتمل عن ثالثة العا�سمة علي 
�سم���ري ان ا�سمه مل يدرج ج���داول ناخبي حمافظ���ة وان زيارته 

للمركز االإ����رايف مبدر�سة خولة الثانوية للبنات كانت لتعديل 
بيانات���ه التي مل يتمكن م���ن تعديلها اإلكرتوني���ا، م�سيفا انه 

اأناب عن 4 ناخبني لتعديل بياناتهم يف املركز االإ�رايف.
واأعت���ر �سمري ان فرتة 7 اأيام للتعديل البيانات واإ�سافة 
االأ�سماء �سمن جداول الناخبني خ�سو�سا اأن بع�ض املواطنني 
مل يح�س���وا اأمره���م حت���ى االآن خ�سو�سا اأن عملي���ة االقرتاع لن 
تتم اإال بعد اأكرث م���ن �سهر مطالبا بفتح املجال اأمام الناخبني 
لتعدي���ل بياناتهم واإ�سافة اأ�سماءهم �سم���ن جداول الناخبني 
مفتوحة حتى يوم االقرتاع. يف حني ذكر النائب ال�سابق عي�سى 
بن رجب اأن ا�سمه �سقط من جداول الناخبني وان زيارته كانت 
الإ�ساف���ة ا�سم���ه �سمن القائم���ة، كما اأفاد ع�س���و جمل�ض اأمانة 
العا�سمة عبدالواحد النكال ان ا�سمه وا�سم زوجته �سقطوا من 
قوائم الناخبني على الرغم من اإدراج ا�سم ابنته �سمن القوائم.
وب���ني النكال على هام�ض زيارت���ه للمركز اإن عملية اإدراج 
االأ�سماء مت ب�سال�س���ة، موؤكدا على تعاون القائمني على عملية 

ت�سحيح جداول الناخبني.
يذك���ر اأن مندوب���ة م���ن اللجن���ة االإ�رافي���ة عل���ى �سالم���ة 
االنتخابات طلبت من االإعالميني ت�سجيل احتياجاتهم ملتابعة 
توفريه���ا لهم، يف الوقت ال���ذي مت ال�سماح لل�سحافيني باأخذ 

الت�ريحات مع الناخبني داخل ال�سالة.

“ليتات” وكمبيوترات مركز املحرق تغفو قيلولة الع�رص
خلل كهربائي يغلقهم ملدة ن�سف �ساعة

يف الي���وم الث���اين على افتت���اح املركز االإ����رايف مبحافظة 
املح���رق، واج���ه املركز خل���ل فن���ي كهربائي من���ذ بداية فتح 
املرك���ز عند ال�ساعة اخلام�سة م�ساًء، حيث ا�ستمر لقرابة ن�سف 
�ساعة والذي �سبب اإغالق االإنارة يف ال�سالة الريا�سية مبدر�سة 
الهداي���ة اخلليفي���ة الثانوي���ة للبنني، ومن ثم قط���ع الكهرباء 
ع���ن احلوا�سب الت���ي تظهر فيه���ا �سا�سات اأ�سم���اء ك�سوفات 

الناخب���ني، ومن ثم ع���ادت احلياة اإلى جلن���ة االإ�راف مبحافظة 
املحرق بعد معاجلة اخللل من قبل فنيني.

و�سجلت “البالد” احلركة البطيئة ملرتادي املركز االإ�رايف 
مبحافظة املح���رق على عك�ض جميع املحافظات، اإذ تردد عدد 
قليل من الناخبني للتاأكد من اإدراج اأ�سمائهم �سمن ك�سوفات 

اأ�سماء الناخبني.



اختفاء اأ�سماء ربع �سكان بني جمرة والدراز من جدول الناخبني
�سقوط �أ�سماء 25 ناخبا من بني كل 100 مدرج بالك�شوف

قال �لنائب جالل �ملحفوظ �إنه ومن 
بعد �إجر�ء �إح�شائية مبكتبه بعد مر�جعة 
جد�ول �لناخب���ني تبني �سق���وط �أ�سماء 
25 ناخب���ا من بني كل 100 ��شم مدرج 
بالك�شوف �لر�شمية �ملعرو�شة باأ�شبوع 

عر�ض جد�ول �لناخبني.
و�أ�ساف: �أ�سم���اء 25 % من �شكان 

�ل�سمالية  �لثاني���ة باملحافظ���ة  �لد�ئ���رة 
)بني جم���رة و�لدر�ز( غري مدرجني من جد�ول �لناخبني بالرغم 

من �سكنهم مبناطق وجممعات �لد�ئرة.

�ملو�طن���ني  �ملحف���وظ  وح���ث 
�للجن���ة  �أو  �ملكت���ب  م���ع  للتو��س���ل 
حم���د  مدين���ة  )مدر�س���ة  �ال�رش�في���ة 
�البتد�ئي���ة للبن���ات، �ل���دو�ر �لر�ب���ع(؛ 
�لف���رة  به���ذه  بياناته���م  لت�سحي���ح 
�ل�سمالية”  “ثاني���ة  وت�سم���ل  �ملهم���ة. 
�ملناط���ق و�ملجمع���ات �الآتي���ة: �مل���رخ 
537-539-( جم���رة  وبن���ي   ،)531(

543-541(، و�ل���در�ز )544-542-540-538(، و�ملدين���ة 
�ل�سمالية )580-582-583-584-586-588-590(.

• �لنائب �ملحفوظ متحدثا للزميل �ملحافظة	
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�سقوط �أ�سماء 170 ناخبا من دائرة جنو�سان وباربار وكرانة

�لقاذور�ت حتيط بحرم جلنة �جلنوبية... و��ستياء من �لزو�ر

منع دخول مو�طن ب� “�ل�سورت”... وال تعديل للبيانات �إال من �ل�سخ�ص �أو �أقارب �لدرجة �الأولى

جتديد مطالبة “تنفيذية �النتخابات” بتوفري طاوالت لل�سحافة

�سه���د مركز عر�ص ج���د�ول �لناخبني باملحافظ���ة �ل�سمالية 
مبدر�س���ة مدين���ة حم���د �البتد�ئية للبن���ات منع �أح���د �ملو�طنني 
من �رتي���اد �ملركز ب�سبب �رتد�ئه “�ل�س���ورت”، مما ��سطره �إلى 
�ال�ستعانة بزوجته الإمتام �ملعامل���ة. وبد�أ تو�فد �ملو�طنني على 
�ملركز منذ �للحظات �الأولى الفتتاحه لليوم �لثاين على �لتو�يل، 
وغل���ب على �مل�سه���د ح�سور �لر�غبني لت�سحي���ح �أو�ساعهم عرب 

�لتظلم من عدم �إدر�ج �أ�سمائهم على جد�ول �لناخبني.
�إل���ى ذلك، طال���ب �ملر�سح �لربمل���اين �ملحتمل ع���ن �لد�ئر 
�الأول���ى باملحاف���ظ �ل�سمالي���ة )جنو�سان وبارب���ار وكر�نة( حممد 
�لع�سف���ور ب�رشورة متديد فرة عر�ص جد�ول �لناخبني، ملعاجلة 
تك���ر�ر م�سكلة �سق���وط �أ�سماء �لكثري من �لناخب���ني من �جلد�ول 
مما يتطلب وقتاً �أطول لت�سحيحه���ا. ولفت �إلى �أنه قام بالتاأكد 
من بيانات حو�يل 700 �سخ�ص يف د�ئرته �النتخابية ليتنب له �أن 

170 �سخ�سا مل تدرج �أ�سماوؤهم يف ك�سوفات �لناخبني.
و�أ�سار �إل���ى �أن �للجنة �الإ�رش�فية �أبلغته لدى مر�جعته �ملركز 
بع���دم �ل�سم���اح الأحد بت�سحي���ح �أو�س���اع �أي ناخ���ب �إال ملن كان 
م���ن �أقارب �لدرج���ة �الأولى. وذك���ر �أن ربط �لتظل���م عرب �ملوقع 
باملفت���اح �اللكروين ي�سع���ب من عملية �لتعدي���ل على بيانات 
ع���دد م���ن �لناخبني مم���ن متنعهم بع����ص �لظ���روف �خلا�سة من 
�حل�س���ور �إلى �ملر�كز �الإ�رش�فية، مم���ا يتطلب معه متديد �لفرة 
للتعام���ل مع ه���ذه �لظروف. ويف �سي���اق مت�سل، �أ�س���ار �ملر�سح 
�لربمل���اين �ملحتمل عن تا�سعة �ل�سمالي���ة �سميح ح�سني )مدينة 
حمد( ل���دى تو�جده مبرك���ز عر�ص جد�ول �لناخب���ني �إلى م�سكلة 
تاأخر حتدي���ث �ملعلومات على �لنظام �اللك���روين بعد ت�سحيح 
�أو�س���اع �لناخب���ني. ولفت �إلى �أن �سبب تو�ج���ده يف �ملركز يعود 
�إل���ى �سقوط عدد من �أ�سماء �لناخبني من �أقاربه، يف �لوقت �لذي 
ن���وه فيه باالإجر�ء�ت �ملتبعة يف �ملركز للتحقق من تثبيت �أ�سماء 

�لناخبني وتقدمي طلبات �لتظلم و�لبت فيها.

الح���ظ زو�ر جلنة �الإ�رش�ف على �سالم���ة �ال�ستفتاء و�النتخاب 
مبدر�سة �مل�ستقبل �البتد�ئية للبنات باملحافظة �جلنوبية، كرثة 

�ملهمالت بحرم �ملدر�سة.
ور�سدت عد�سة “�لبالد” تناثر �أكيا�ص �الأطعمة، و�لبطاط�ص، 
وعل���ب �ملياه �ملعدنية وغريها عل���ى طرقات وبر�حات �ملدر�سة 
ب�س���كل ع�سو�ئي، و�ل���ذي �أثار ��ستي���اء عدد من �ل���زو�ر، و�لذين 
ت�ساءل بع�سهم عن �سبب �سمت �إد�رة �ملدر�سة على �لفو�سى.

ولليوم �لثاين عان���ى �ل�سحافيون بلجنة �ملحافظة �جلنوبية 
غي���اب �خلدم���ات �ملخ�س�سة له���م. وخلت جلنة �الإ����رش�ف من �أي 

خدمات �أ�سا�سية لل�سحافيني و�الإعالميني.
وتناث���ر ممثل���و �ل�سحف عل���ى �أط���ر�ف �لقاعة وه���م حمنيو 
�لظه���ور، و�الأجه���زة �ملحمول���ة )�لالبتوب( مكوم���ة �أمامهم على 
�لكر��س���ي. وطالب �ل�سحافي���ون �للجنة �لتنفيذي���ة لالنتخابات 

توفري طاوالت.

المحافظة الشمالية

المحافظة الجنوبية

• �ملر�سح �لبلدي مبدينة حمد يا�سني زينل	

• حرم مدر�سة �مل�ستقبل مقر جلنة �ملحافظة �جلنوبية مليء بالقاذور�ت و�الأو�ساخ غري �لالئقة مبقر جلنة ق�سائية مكلفة بال�ساأن �النتخابي	

• مو�طن يغادر بعد ت�سحيح بياناته	

• �ملر�سح ناظم ها�سم عر�ب �قر�ح عالوة بدل �ل�سيف	

• �لتاأكد من وجود �الأ�سماء مبن�سة �لبيانات	

• رئا�سة جلنة �ملحرق مع جمموعة ناخبني  	

• �ملر�سح �لنيابي خالد �لقعود	

• تاأكد ناخبة من �إدر�ج ��سمها بجدول �لناخبني	

• مر�سح يطمئن لوجود ��سمه	

• ت�رشيح �لنائب حم�سن �لبكري للزميل �إبر�هيم �لنهام	

• �ملر�سح �سميح ح�سني يتاأكد من وجود ��سمه	

• •ت�رشيح �ملر�سح عادل �ليحيى	 �لنائب عبد�هلل بن حويل  	

�سيدعلي املحافظة

مرت�سحون يدققون باأ�سماء ناخبيهم لن�سف �ساعة
من بينهم نو�ب حاليون

�كتظ���ت قاع���ة جلن���ة �ال����رش�ف عل���ى �سالم���ة �ال�ستفت���اء 
و�النتخ���اب مبدر�سة �مل�ستقبل �البتد�ئية للبنات يف �ملحافظة 
�جلنوبية بيومها �لثاين باأعد�د كبرية من �ملر�سحني �لنيابيني 
و�لبلديني، ومنهم �أع�ساء حاليون. و�هتم �ملر�سحون باالطالع 
ب�س���كل دقي���ق عل���ى �أ�سم���اء �لناخب���ني يف دو�ئره���م، ومنهم 
��ستغ���رق قر�ب���ة �لن�س���ف �ساعة وه���و يتمعن بدق���ة متناهية 
لالأ�سماء، ويح���رك بهدوء باأ�سبعه �سا�س���ة �لعر�ص �لتي تعمل 
باللم����ص. وثمن �لنائب حم�سن �لبكري ل� “�لبالد” �شال�شة عمل 

�للجنة، و�هتمام �ملوظفني يف خدمة �ملر�سحني و�ملر�جعني.

و�أو�سح �أن مركز �جلنوبية �الأف�سل بني �ملحافظات �الأربع 
من حيث �لتنظيم و�الأد�ء وقلة �ل�سكاوى. �إلى ذلك، �أكد �لنائب 
خليف���ة �لغامن �أن �ملوؤ����رش�ت �ملبدئية توؤك���د �أن �ل�سفافية يف 
�س���ري �حلر�ك �النتخاب���ي هو �لعنو�ن �لرئي����ص �لتي تعمل فيه 
�للج���ان �الإ�رش�فية بكل �ملحافظ���ات، وبجهد م�سكور من �للجنة 
�لعليا �ملنظمة لالنتخابات.  وقال �ملر�سح عن �لد�ئرة �لثالثة 
�جلنوبية ع���ادل �ليحيى لل�سحيف���ة �إن برملان 2018 �شيكون 
موؤلفا من نو�ب م�ستقلني وبخا�سة �القت�ساديني و�لقانونيني 

وذلك لنجاح جتربة �مل�ستقلني باملجل�ص.
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تن�شيق م�شرتك مع بريطانيا

وكيل “اخلارجية”: يجب اإنهاء ماأ�شاة الروهينغا

دور فاعل للبحرين يف ن�رش الأمن وال�شلم عاملًيا

تو�شيع اآفاق التعاون مع عدد من الدول

اململكة ت�ؤيد اإ�صالحات هيكل املنظمة... اأمني الأمم املتحدة:

يف لقاءات عقدها وزير اخلارجية على هام�ش الجتماعات الأممية

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: اجتم���ع وزي���ر 
اخلارجية ال�ص���يخ خال���د بن اأحمد ب���ن حممد اآل 
خليفة، مع الأمني العام لالأمم املتحدة انط�ني� 
غ�تريي����ش، على هام�ش اأعمال ال���دورة الثالثة 
وال�ص���بعني للجمعي���ة العامة لالأم���م املتحدة يف 
ني�ي�رك. ونقل وزير اخلارجية، حتيات جاللة امللك 
و�صم� رئي�ش ال�زراء و�صم� ويل العهد اإلى اأمني عام 
الأمم املتحدة، ومتنياتهم له بالت�فيق يف ال�صطالع 

مبهامه ملا فيه خري و�صالح جميع دول العامل.
واأعرب وزير اخلارجية عن اعتزاز مملكة البحرين 
بعالقاتها املتنامية وتعاونها امل�ص���تمر والرا�صخ مع 
الأمم املتحدة، وتقديرها للمبادرات البناءة واجله�د 
احلثيث���ة التي يق����م بها غ�تريي����ش يف تط�ير عمل 
الأم���م املتح���دة مبا يت�اف���ق مع املعطي���ات الراهنة 
والتحدي���ات الكث���رية التي ت�اجه جمي���ع دول العامل 
وتفر����ش تعزي���ز التعاون الدويل والبحث عن �ص���بل 
واآلي���ات فاعلة للتعامل معها وجتاوزها مبا ي�ص���من 
حتقيق اأهداف الأمم املتحدة يف اإر�صاء الأمن وال�صلم 
الدوليني ودعم جه����د التنمية امل�ص���تدامة، م�ؤكًدا 

دع���م مملك���ة البحرين لالإ�ص���الحات الت���ي يق�م بها 
اأنط�ني� غ�تريي�ش لهيكل منظمة الأمم املتحدة.

وطلب غ�تريي�ش من وزير اخلارجية نقل خال�ش 
حتيات���ه اإلى ملك و�ص���م� رئي�ش ال�زراء و�ص���م� ويل 
العه���د، نائب القائ���د الأعلى، النائ���ب الأول لرئي�ش 

جمل����ش ال����زراء، وتقديره ل�صيا�ص���ة مملكة البحرين 
التي تق�م على مد ج�ص����ر الت�ا�صل والتعاون الأمم 
املتحدة ب���كل اأجهزتها، ودورها الفاعل يف ن�رش الأمن 
وال�ص���لم يف الع���امل، ومتنياته ململك���ة البحرين بكل 

التقدم والزدهار.

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: اجتم���ع وزي���ر 
اخلارجية ال�ص���يخ خال���د بن اأحمد ب���ن حممد اآل 
خليف���ة، م���ع وزي���ر خارجي���ة جمه�ري���ة قرب�ش 
هام����ش  عل���ى  كري�ص���ت�دوليدي�ش،،  نيك�����ش 
اجتماع���ات الدورة الثالثة وال�ص���بعني للجمعية 
العام���ة لالأمم املتحدة.ويف الجتماع، اأ�ص���اد وزير 
اخلارجية بامل�ص���ت�ى املتط�ر لعالقات ال�صداقة 
التي جتمع ب���ني البلدين، وما تتميز به من حر�ش 
متبادل على ت��ص���يع اآفاق التع���اون الثنائي على 
خمتل���ف امل�ص���ت�يات، من�ًه���ا باأهمي���ة م�ا�ص���لة 
التن�صيق امل�ص���رك بينهما اإزاء خمتلف الق�صايا، 
مبا يحقق امل�صالح امل�صركة للبلدين وال�صعبني 

ال�صديقني.
من جانب���ه، اأك���د كري�ص���ت�دوليدي�ش اهتمام 
جمه�ري���ة قرب����ش بتنمي���ة العالقات م���ع مملكة 
البحرين يف �ص���تى املجالت، مبا يع�د بالنفع على 
البلدين وال�ص���عبني، متمنًيا ململكة البحرين دوام 

التقدم والزدهار.
ويف اجتماع ال�صيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل 
خليفة مع وزير خارجية ج�رجيا دافيد زالكالياين، 
اأك���د وزير اخلارجي���ة حر�ش مملك���ة البحرين على 
ا�ص���تثمار كافة الفر�ش املتاحة يف ت��ص���يع اآفاق 
التعاون امل�صرك خ�ص��صا يف املجال القت�صادي 
مبا يدعم م�صالح البلدين وال�صعبني ال�صديقني.

م���ن جانب���ه، اأ�ص���اد زالكالي���اين مبا ت�ص���هده 
العالقات ب���ني مملكة البحرين وج�رجيا من تقدم 
يعك����ش الإرادة امل�ص���ركة يف تط�ي���ر العالق���ات 
الثنائي���ة، متمنًي���ا ململك���ة البحري���ن دوام الرخاء 

وال�صتقرار.
كم���ا اجتم���ع ال�ص���يخ خالد م���ع وزي���ر خارجية 

حمم����د  �ص���اه  الإ�ص���المية  باك�ص���تان  جمه�ري���ة 
قري�ص���ي، حيث اأع���رب وزير اخلارجية ع���ن اعتزاز 
مملك���ة البحري���ن بعالقاتها الق�ية م���ع جمه�رية 
باك�ص���تان الإ�صالمية وما ت�صهده من تط�ر يعك�ش 
اإرادة وطم�حات البلدين وال�ص���عبني وي�ص���ب يف 

دعم جه�د التنمية والتقدم.
ون�ه بامل�اقف الأخ�ية جلمه�رية باك�ص���تان 
الإ�ص���المية امل�ص���اندة ململكة البحرين وجله�دها 
الداعم���ة لالأمن وال�ص���تقرار الإقليم���ي والدويل، 
م�ؤكًدا دعم مملكة البحرين لكافة اجله�د الرامية 

لإر�صاء ال�صالم يف جميع اأنحاء العامل.
كما اجتم���ع وزي���ر اخلارجية مع وزي���ر الدولة 
لل�ص����ؤون اخلارجية بجمه�رية اأوغندا هرني اأورمي 
اأوكيل�، اإذ مت ا�ص���تعرا�ش العالقات الثنائية بني 
البلدين وما ت�صهده من من� وتقدم، و�صبل تط�ير 
التع���اون الثنائي يف املجالت املختلفة، كما جرى 
بحث عدد من الق�ص���ايا الإقليمي���ة والدولية ذات 

الهتمام امل�صرك.
كم���ا اجتم���ع وزير اخلارجية م���ع  وزير خارجية 
دولة اإريريا عثمان �ص���الح، حيث تناول الجتماع 
اآلي���ات تعزيز العالقات امل�ص���ركة ب���ني البلدين 
وت�ثيقه���ا والرتق���اء بها اإلى اآفاق اأو�ص���ع حتقق 
امل�صلحة امل�ص���ركة، وتع�د بالنفع على البلدين 

وال�صعبني.
ويف الجتم���اع، هن���اأ وزي���ر اخلارجي���ة عثم���ان 
�ص���الح بالت�قيع على اتفاقية جدة لل�ص���الم بني 
دول���ة اإريريا وجمه�ري���ة اأثي�بي���ا الدميقراطية 
الحتادية، والتي من �ص���اأنها احلف���اظ على الأمن 
وال�ص���تقرار ودع���م جه����د التنمي���ة يف البلدي���ن 

واملنطقة.

ويف اجتم���اع وزير اخلارجية م���ع وزير خارجية 
رومانيا تي�دور ميلي�ص���كان�، اأ�صاد وزير اخلارجية 
بعالق���ات ال�ص���داقة الت���ي جتم���ع ب���ني البلدين، 
وحر�ص���هما عل���ى تط�ي���ر التع���اون الثنائ���ي يف 
خمتلف املجالت، م�صرًيا اإلى اأهمية الت�ا�صل بني 
البلدين وا�صتمرار التن�صيق امل�صرك بينهما اإزاء 
خمتلف الق�ص���ايا، مبا يحقق امل�صالح امل�صركة 

للبلدين وال�صعبني ال�صديقني.
من جانب���ه، اأكد تي����دور ميلي�ص���كان� حر�ش 
رومانيا على تط�ي���ر العالقات مع مملكة البحرين 
يف كافة اجل�انب ال�صيا�صية والقت�صادية وغريها 
م���ن املجالت، من�ًها مبا ت�ص���هده مملكة البحرين 

من تقدم وازدهار.
كم���ا اجتمع وزي���ر اخلارجية مع وزي���ر خارجية 
جمه�ري���ة �ص���ل�فاكيا مريو�ص���الف ليت�ص���اك، اإذ 
اأعرب اجلانب���ان عن تطلعهما اإلى تعزيز العالقات 
الثنائية والرتق���اء بكل اأوجه التعاون امل�ص���رك 
الذي يعزز م�ص���الح البلدين ويع�د باملنفعة على 
�صعبيهما ال�صديقني، وي�ؤدي اإلى زيادة التن�صيق 
بني البلدين يف املحافل الدولية يف الق�صايا ذات 

الهتمام امل�صرك.
ون����ه وزي���ر اخلارجي���ة بجه����د مريو�ص���الف 
ليت�ص���اك اأثن���اء رئا�ص���ته للجمعية العام���ة لالأمم 
املتحدة يف دورتها الثانية وال�ص���بعني، وحر�ص���ه 
على تفعيل دور الأمم املتحدة يف تر�ص���يخ ال�صلم 

والأمن الدوليني.
ويف الجتم���اع، مت التط���رق اإل���ى ع���دد م���ن 
امل��ص����عات املدرجة على ج���دول اأعمال الدورة 
الثالثة وال�صبعني للجمعية العامة لالأمم املتحدة.

املنام���ة - وزارة اخلارجية: اجتمع وزير 
اخلارجية ال�ص���يخ خال���د بن اأحم���د بن حممد 
اآل خليف���ة م���ع وزي���ر الدولة ل�ص����ؤون ال�رشق 
الأو�ص���ط ب����زارة خارجية اململك���ة املتحدة 
األي�صر بريت، على هام�ش اجتماعات الدورة 
الثالث���ة وال�ص���بعني للجمعية العام���ة لالأمم 

املتحدة يف ني�ي�رك.
ويف الجتم���اع، اأ�ص���اد وزي���ر اخلارجي���ة 
بعالقات ال�ص���داقة التي ترب���ط بني مملكة 
البحرين واململكة املتحدة على امل�صت�يات 

كافة، واعت���زاز مملكة البحرين مبا ت�ص���هده 
العالقات عل���ى الدوام من تط�ر بف�ص���ل ما 
حتظى به من اهتمام كبري من جانب البلدين 
اأوج���ه التع���اون الثنائ���ي  لتن�ي���ع خمتل���ف 
والتن�صيق امل�صرك اإزاء الق�صايا الإقليمية 

والدولية.
م���ن جانب���ه، اأ�ص���اد ب���ريت بامل�ص���ت�ى 
املتمي���ز الذي و�ص���لت اإلي���ه العالقات بني 
مملك���ة البحرين واململكة املتح���دة، متمنيا 
ململكة البحرين مزيدا من التقدم والزدهار.

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: دع���ا وكيل 
وزارة اخلارجي���ة لل�ص����ؤون الدولي���ة ال�ص���يخ 
عبداهلل بن اأحم���د اآل خليفة، املجتمع الدويل 
لتخ���اذ كافة التداب���ري والإج���راءات الالزمة؛ 
لإنهاء ماأ�صاة م�ص���لمي الروهينغا يف ميامنار؛ 
لل�ص���مري  بالغ���ا  ماأزق���ا  ت�ص���كل  ب��ص���فها 
الإن�صاين، واختبارا �صعبا لفعالية وم�صداقية 
النظام الدويل.جاء ذلك، يف الكلمة التي األقاها 
ال�ص���يخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة يف اجلل�صة 
الفتتاحية لالجتماع رفيع امل�ص���ت�ى ب�ص���اأن 
حمنة م�ص���لمي الروهينغ���ا يف ميامنار، والذي 
نظمته منظمة التعاون الإ�صالمي على هام�ش 
اجلمعية العامة لالأم���م املتحدة يف ني�ي�رك، 
برئا�ص���ة الأمني الع���ام للمنظمة ي��ص���ف بن 
اأحمد العثيمني. وا�ص���تعر�ش ال�صيخ عبداهلل 
بن اأحم���د اآل خليفة، جتربته ال�صخ�ص���ية عند 
زيارت���ه منطقة “ك�ك�ش ب���ازار” اأثناء انعقاد 

اأعمال ال���دورة ال� 45 ملجل����ش وزراء خارجية 
منظمة التعاون الإ�صالمي يف دكا، حيث وقف 
على حجم املاأ�ص���اة التي يعي�ص���ها الالجئ�ن 
الروهينغا يف ظروف اإن�ص���انية �ص���عبة، وقدم 
ال�ص���كر جلمه�ري���ة بنجالدي����ش عل���ى ت�فري 
املق�مات الأ�صا�صية واملاأوى، والتخفيف عن 
ه�ؤلء الالجئني. وح���ث وكيل وزارة اخلارجية 
الدول الأع�صاء يف منظمة التعاون الإ�صالمي، 
على اأن ت�ا�ص���ل م�ص���اعيها، لت�صليط ال�ص�ء 
على حمنة الروهينغا؛ من اأجل اإحقاق العدالة 
ل�ص���حايا تلك النتهاكات اجل�ص���يمة، والتي 
تع���د جرائم �ص���د الإن�ص���انية، مطالبا حك�مة 
ميامنار بالقيام مب�ص����ؤولياتها الكاملة جتاه 
الالجئ���ني الروهينغا؛ ل�ص���مان ع�دتهم اإلى 
وطنه���م، وت�ف���ري احلماي���ة و�ص���بل العي����ش 
الكرمي لهم، دون متييز اأو ا�ص���طهاد ب�صبب 

الدين اأو العرق.

• وزير اخلارجية يجتمع مع الأمني العام لالأمم املتحدة	

منــاق�شة التهديــدات الإيــرانيــة لدــول املنطقـــة
وزير اخلارجية: البحرين تقدر مبادرات ترامب ل�صتتباب الأمن

املنام���ة - وزارة اخلارجية: �ص���ارك وزير 
اخلارجية ال�ص���يخ خالد ب���ن اأحمد بن حممد اآل 
خليف���ة يف اجتم���اع وزراء خارجية دول جمل�ش 
التع���اون لدول اخللي���ج العربي���ة وجمه�رية 
م����رش العربية واململك���ة الأردنية الها�ص���مية 

وال�لي���ات املتح���دة الأمريكي���ة، والذي عقد 
الثالث���ة  ال���دورة  اجتماع���ات  هام����ش  عل���ى 
وال�ص���بعني للجمعية العامة لالأمم املتحدة يف 

ني�ي�رك.
واأعرب وزير اخلارجية ع���ن اعتزاز مملكة 

الق�ي���ة  التاريخي���ة  بالعالق���ات  البحري���ن 
املتح���دة  ال�لي���ات  م���ع  وال�ص���راتيجية 
الأمريكي���ة وتقديرها للجه����د الكبرية التي 
يق����م بها الرئي�ش دونال���د ترامب ومبادراته 
الرامي���ة ل�ص���تتباب الأمن وال�ص���لم يف ال�رشق 

الأو�صط وحر�صه على الت�ص���اور والتعاون مع 
دول املنطقة لأجل م�اجهة فاعلة مل�صكالتها 
والتحديات التي ت�اجهها وتهدد م�صتقبلها، 
م�ؤك���دا تقديره ل�صيا�ص���ة ال�لي���ات املتحدة 
الأمريكية ال�ا�ص���حة يف دعم اأمن وا�ص���تقرار 

املنطقة بالتعاون مع حلفائها.
التهدي���دات  اخلارجي���ة  وزراء  وناق����ش 
الإيراني���ة ل���دول املنطقة و�ص���بل م�اجهتها 
وعددا من الق�صايا التي تتعلق بتعزيز الأمن 

وال�صتقرار يف املنطقة.
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ال تتركوا البرلمان لغير أهله
تطلعت ي���وم اأم�س ب�ضعادة وغبطة ل�ض���ور الق�ضاة الأربعة ع�رش اجل���دد، واللذين اهتمت 
ال�ضح���ف املحلية بن�رشها بعد قرار تعيينهم، ونيلهم الثق���ة امللكية ال�ضامية من عاهل البالد 

املفدى.
ه���ذه احلالة ال�ضحية والأنيقة واملب�رشة باخلري حتمل دللت نه�ضة الأمم و�ضعودها على 
�ضواع���د اأبنائه���ا، فعالوة على اأن الق�ض���اة املعينني كلهم مواطنون، فهم م���ن فئة ال�ضباب، 

والبلد بحاجة اليوم، لعنفوانهم، اأكرث من اأي وقت م�ضى.
ولطاملا اأثار ده�ضتي، واأن���ا اأتتبع بني احلني والآخر اأخبار العامل املختلفة واملتنوعة باأن 
الكثري من القياديني على كافة امل�ضتويات ال�ضيا�ضية والثقافية والع�ضكرية، بتلك البلدان، 

هم من ال�ضباب، ومنهم من مل يتخط الثالثني من العمر، رغم عظم م�ضوؤولية املن�ضب.
تل���ك اأوطان تث���ق ب�ضبابها، تفت���ح الأبواب عل���ى م�رشاعيها لهم، ت�ضجعه���م، وتدعمهم، 

وتهم�س باأذانيهم باحلرف “قدموا ما لديكم”، وهو ما نحتاجه ها هنا.
وبتتبع���ي للح���راك النتخابي املت�ضاعد، لف���ت انتباهي كثافة الرت�ض���ح ال�ضبابي، �ضواء 
للربمل���ان، اأو للمجال�س البلدي���ة، مبوؤ�رش اإيجابي، يعك�س ن�ضج التجرب���ة الدميقراطية، ون�ضج 
ال�ضب���اب لأن يدلوا مبا لديهم، بعيدا عن التقوق���ع، والالمبالة، وترك ال�ضاحات ملن يفقدون 

الأهلية، والتخ�ض�س، والقدرة على تقدمي املكت�ضبات.
اأ�ضج���ع هن���ا، على اأن يك���ون برمل���ان 2018 �ضبابي بامتي���از، برملان يف���ور بحما�ضتهم، 
وذكائهم، واإقبالهم على احلياة، وبحالة ل تبتعد عن املجال�س البلدية نف�ضها، والتي يتطلب 
م���ن اأع�ضائها احلركة امل�ضتم���رة، والو�ضل مع النا�س، والعمل ال���دءوب، وال�ضباب هم الأقدر 

لذلك.
انتخب���وا ال�ضب���اب، وامنحوهم الفر�ض���ة، ول تن�ضوا –باملقابل- اأ�ضح���اب اخلربات، ممن 

خدموا البلد �ضنني طويلة، فنحن ل نق�ضي اأحدا هنا، لكننا نرى بال�ضباب عطاء مغايرا.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

اإيقاف م�ؤقت ال�سترياد الفراولة من اأ�سرتاليا
لتلوث ال�ضحنات امل�ضدرة باإبر اخلياطة... “الزراعة”:

و�ض���وؤون  الأ�ضغ���ال  وزارة   - املنام���ة 
البلديات والتخطيط العمراين:

اأعلن���ت وكال���ة الزراعة وال���رثوة البحرية 
بوزارة الأ�ضغال و�ضوؤون البلديات والتخطيط 
العمراين ع���ن اإيقاف موؤقت باإ�ضدار ت�ضاريح 
ا�ضت���رياد ثمار الفراولة الطازجة من اأ�ضرتاليا 
اعتباراً م���ن 27 �ضبتمرب 2018، وذلك ب�ضبب 
اخل���رب املتداول حول تل���وث بع�س ال�ضحنات 

امل�ضدرة باإبر اخلياطة املعدنية.
وبين���ت الوكالة اأنه وفق���اً للتقارير التي 
ت�ض���ري ال���ى ارتكاب جرمي���ة متعم���دة بو�ضع 
اإب���ر خياط���ة معدني���ة داخ���ل ثم���ار الفراول���ة 

امل�ض���درة من بل���د املن�ضاأ، وعليه ج���اء اإجراء 
وق���ف ت�ضاري���ح ال�ضت���رياد املوؤق���ت بق�ضم 
احلج���ر ووقاية النبات كاإج���راء احرتازي حلني 
التاأكد من �ضالمة الإر�ضاليات الزراعية، وبعد 
التوا�ض���ل مع اجله���ات الر�ضمية ذات العالقة 
حل���ني اتخ���اذ الإج���راء املنا�ضب فيم���ا يخ�س 

ال�ضماح با�ضترياد الفراولة من اأ�ضرتاليا.
واأ�ضافت يف بيانها اأنها قامت بح�رش كافة 
تراخي�س ا�ضترياد الفراولة من اأ�ضرتاليا ومت 
التوا�ض���ل مع ال�رشكات امل�ضت���وردة لإبالغهم 
بالإجراء الح���رتازي، منوهة اإل���ى اأنه “بح�ضب 
تراخي����س ال�ضترياد ال���واردة م���ن اأ�ضرتاليا 

فيم���ا يتعل���ق بالفراول���ة، كان���ت قب���ل نح���و 
اأ�ضبوعني”.

وتوؤك���د وكالة الزراعة والرثوة البحرية ان 
مو�ضوع ال�ضحة العامة ياأتي على راأ�س قائمة 
الأولوي���ات، واأن الإج���راءات املتبع���ة الهدف 
منها �ضمان خلو اية ار�ضاليات ترد الى مملكة 
البحري���ن وتدخل دون انت�ضار اية خماطر على 

امل�ضتهلكني.
و�ض���ددت على انها حتر����س على �رشورة 
وال����رشكات  امل�ضتوردي���ن  يلت���زم جمي���ع  ان 
امل�ضت���وردة باجراءات احلج���ر الزراعي حر�ضا 

على �ضالمة امل�ضتهلكني والبيئة.

ع���رف امل�رشع البحرين���ي تزوير املحررات يف املادة رقم 270 من قان���ون العقوبات على اأنه 
ه���و تغيري احلقيقة يف حمرر باإحدى الطرق املبينة فيما يعد تغيريا من �ضاأنه اإحداث �رشر، وبنية 

ا�ضتعماله كمحرر �ضحيح.
وع���رف اأي�ضا يف امل���ادة 272 من قانون العقوبات البحريني املح���رر الر�ضمي باأنه هو الذي 
يخت�س موظف عام مبقت�ضى وظيفته بتحريره اأو التدخل يف حتريره على اأية �ضورة، اأو باإعطائه 

ال�ضفة الر�ضمية.
اأما ما عدا ذلك من املحررات فهو حمرر خا�س.

كم���ا اأ�ضار امل����رشع البحريني اإلى ط���رق التزوير من خالل املادة 270 م���ن قانون العقوبات 
البحريني وهي:

-1 اأي تعدي���ل بالإ�ضاف���ة اأو احل���ذف اأو غريهما يف كتاب���ة املحرر اأو الأرق���ام اأو ال�ضور اأو 
العالمات املوجودة فيه.

-2 و�ض���ع اإم�ضاء اأو خت���م مزور اأو تغيري اإم�ضاء اأو ختم اأو ب�ضم���ة �ضحيحة، وكذلك اإ�ضاءة 
ا�ضتعمال الإم�ضاء اأو اخلتم اأو الب�ضمة.

-3 احل�ض���ول بطريق���ة املباغت���ة اأو الغ�س على اإم�ض���اء اأو ختم اأو ب�ضم���ة ل�ضخ�س ل يعلم 
م�ضمون املحرر على حقيقته.

-4 ا�ضطناع املحرر اأو تقليده.
-5 م���لء ورقة مم�ض���اة اأو خمتومة اأو مب�ضومة على بيا�س بغري اإق���رار �ضاحب الإم�ضاء اأو 

اخلتم اأو الب�ضمة.
-6 انتحال ال�ضخ�ضية اأو ا�ضتبدالها يف حمرر اعد لتدوينه.

-7 حتريف احلقيقة يف حمرر حال حتريره فيما اأعد لتدوينها.
ويتف���ق الفقه عل���ى اأن التزوير يف املح���ررات �ضاأن كل اجلرائم له ركن���ان، ركن مادي وهو 
تغيري احلقيقة يف حمرر بو�ضيلة مما ن�س عليه القانون، واأن يكون من �ضاأن هذا التغيري ح�ضول 

ال�رشر اأو احتماله، وركن معنوي وهو الق�ضد اجلنائي.
-1 الركن املادي:

أ- تغيير الحقيقة:
تغي���ري احلقيقة هو اأ�ضا����س جرمية التزوير فال يت�ض���ور وقوع التغي���ري اإل باإبدال احلقيقة 
مب���ا يغايرها، فاإذا انعدم تغيري احلقيقة فال تقوم جرمي���ة التزوير، ولكي يعترب التغيري تزويرا 

ي�شرتط فيه �أال ي�ؤدي �إلى �إتالف ذ�تية �ملحرر �أو قيمته.

ب- المحرر:
املحرر على العموم هو وثيقة اأو م�ضطور اأو عبارات خطية مكتوبة وله م�ضمون، 

وه���ذا معناه اأن املحرر الذي ي�ضل���ح اأن يكون حمال جلرمية التزوير يلزم فيه اأن يتخذ �ضكال 
معينا هو اأن يتمثل يف الكتابة، واأن يكون له م�ضدر، واأن يكون له م�ضمون معني.

ج- الضرر:
ال����رشر عن�رش جوهري من عنا�رش جرمية التزوير، ل تقوم له���ا قائمة بدونه فاإذا تخلف ال�رشر 
انتف���ى التزوير حتما ولو توافرت �ضائر اأركانه، ذلك لأن التزوير يف القانون ل عقاب عليه اإل اإذا 
كان �ض���ارا، بحي���ث ل يكفي لقيام الركن املادي لهذه اجلرمي���ة اأن يقع تغيري احلقيقة يف حمرر 
باإحدى الطرق التي بينها القانون واإمنا يلزم فوق ذلك اأن يكون من �ضاأن هذا التغيري اأن ي�ضبب 

�رشرا.
-2 الركن املعنوي)الق�ضد اجلنائي(:

جرائ���م التزوير عمديه يتطل���ب فيها توافر الق�ضد اجلرمي الذي يتك���ون من العلم بعنا�رش 
اجلرمي���ة واإرادة ارتكابه���ا وه���ذا هو جوهر الق�ضد الع���ام، كما يجب اأن يتواف���ر لدى اجلاين نية 
خا�ضة هي ا�ضتعمال املحرر املزور يف ما زور من اأجله فالق�ضد اجلرمي هنا يتخذ �ضورة الق�ضد 

العام.
وق���د عرف الق�ض���د اجلرمي يف التزوير باأن���ه تغيري احلقيقة يف الورقة تغي���ريا من �ضاأنه اأن 

ي�ضبب �رشرا مع نية ا�ضتعمالها فيما غريت من اأجله احلقيقة.
العقوبة:

لق���د ت�ضدى امل�رشع البحريني لتل���ك اجلرمية يف قانون العقوبات يف امل���ادة رقم 271 باأن 
ن�س على اأن )يعاقب على التزوير يف حمرر ر�ضمي بال�ضجن مدة ل تزيد على ع�رش �ضنوات(.

ويعاقب على التزوير يف حمرر خا�س باحلب�س.
ون�س يف املادة 273 على اأن يعاقب بال�ضجن مدة ل تزيد على خم�س �ضنني كل طبيب قبل 
لنف�ض���ه اأو لغريه عطي���ة اأو مزية من اأي نوع اأو وعد ب�ضيء من ذلك لإعط���اء �ضهادة اأو بيان مزور 

يف �ضان حمل اأو ولدة اأو مر�س اأو عاهة اأو وفاة اأو غري ذلك مما يت�ضل مبهنته مع علمه بذلك.
ون�س يف املادة 276 ان يعاقب بنف�س العقوبة املقررة جلرمية التزوير بح�ضب الأحوال من 
ي�ضتعمل املحرر املزور مع علمه بتزويره. ويعاقب بالعقوبات ذاتها بح�ضب الأحوال من ا�ضتعمل 

حمررا �ضحيحا با�ضم �ضخ�س غريه اأو انتفع به بغري حق.

جرمية تزوير املحررات

الثقافة األمنية

تعر����س م����رشوع الهمل���ة لالإنت���اج احليواين 
لتده���ور �ضديد اأ�ض���اب بنيته التحتي���ة واأ�ضوله 
ونظم���ه الإنتاجي���ة والإداري���ة يف الآون���ة الأخرية 
نتيجة الإهمال وقلة خربة القائمني على امل�رشوع، 
ف�ضال عن حتايل املنتفعني بامل�رشوع وا�ضتخدام 
احلظائ���ر يف اأغرا����س اأخرى غري م���ا خ�ض�ضت له 
مما اأثر بال�ضلب على تراج���ع الإنتاجية احليوانية 
املحلي���ة امل�ضاهم���ة يف حتقي���ق الأم���ن الغذائي 
الن�ضب���ي يف البالد اإلى جانب تفاوت اأ�ضعارها من 

مكان لآخر.
وافتق���ر امل����رشوع اإلى رقابة اجله���ة املعنية 
ب���وزارة الأ�ضغ���ال و�ضوؤون البلدي���ات والتخطيط 
العم���راين وت���رك الأم���ر اإل���ى اأ�ضح���اب احلظائر 
يعبث����ن ويخالف����ن كاف���ة �ل����روط و�الأنظم���ة 
املن�ضو����س عليها يف عقود النتف���اع بالأرا�ضي 
عل���ى الرغم م���ن كون امل����رشوع ملقب ب���� “قرية 
الإنتاج احليواين”، حي���ث ي�ضم ما يقرب من 50 
حظ���رية وم�ضلخني مبقدار 100 األف را�س �ضنويا 

من الأبقار والأغنام.
ي�ض���ري عبدالر�ض���ا حبي���ب اأحد املرب���ني اأن 
حظائ���ر الهمل���ة تت�ضع لنح���و 70 األ���ف راأ�س من 
الأغن���ام وما يتج���اوز 30 األ���ف راأ�س م���ن الأبقار 
�ضنوي���ا، وه���ذا العدد قاب���ل للزي���ادة خا�ضة يف 
املنا�ضب���ات وال�ضعائ���ر الديني���ة، والت���ي يزداد 
الطل���ب فيه���ا عل���ى اللح���وم، وه���و الأم���ر الذي 
ميث���ل ثروة كربى لالإنتاج احلي���واين يف اململكة، 
لكنها تعاين ع���دم وجود اإ�رشاف بيطري لالهتمام 
باحليوان���ات خا�ض���ة يف اأوق���ات تزاي���د اأمرا����س 

احلمي القالعية والأمرا�س املو�ضمية.
واأ�ض���اف حبي���ب اأن ق�ضم الإنت���اج احليواين 
ب���وزارة الأ�ضغ���ال و�ضوؤون البلدي���ات والتخطيط 
العم���راين ل يعي جيدا مه���ام عمله، واأن موظفيه 
املكت���ب  اأروق���ة  داخ���ل  باجللو����س  يكتف���ون 
ومهامهم تنح�رش فقط على رفع التقارير، فحني 
اأن مهام رئي�س الق�ضم الرئي�ضة تتعلق بالإ�رشاف 
وتقدمي الن�ضح وعقد الدورات التدريبية؛ لرفع 
الكفاءة الإنتاجي���ة للمربي؛ لرفع م�ضتوى الإنتاج 
احليواين والتوا�ضل املبا�رش مع املربني، ولي�ضوا 
التج���ار، كم���ا يحدث يف الوقت احل���ايل من جانب 

املخت�ضني بالوزارة.
واأ�ض���ار حبي���ب اأن الو�ض���ع احل���ايل ل يب����رش 
باخل���ري ل�ضتم���رار اإنتاجي���ة املرب���ي البحرين���ي 
لل���رثوة احليواني���ة، والتي بداأت تتاأث���ر بال�ضلب 
نتيج���ة الت�رشف���ات غ���ري امل�ضوؤول���ة م���ن جان���ب 
بع�س املوظفني، والذين يتعاملون مع املربني 
با�ضتع���الء، ويرف�ض���ون مقابلته���م اأو ال�ضتماع 
ل�ضكواه���م، مطالب���ا ب����رشورة ت�ضحي���ح الأو�ضاع 
املاأ�ضوية وفق و�ضفه داخل حظائر الهملة، حيث 
يعاين اأ�ضح���اب احلظائر من املرب���ني الفعليني 
للما�ضي���ة، ولي�ض���وا امل�ضتوردي���ن م���ن نق����س 
اللقاحات والأم�ض���ال، وع�ضوائية فر�س الأ�ضعار 
وحتول بع����س احلظائر اإلى “خراب���ة”، وبع�ضها 
اإل���ى �ضكن عم���ال ومباٍن خمالفة داخ���ل احلظائر 
دون اإخط���ار اجله���ة املعني���ة واأخ���ذ املوافقات 
الالزم���ة ح�ض���ب املن�ضو����س علي���ه يف العق���ود 
املربمة بني املربي���ني ووزارة الأ�ضغال و�ضوؤون 

البلديات والتخطيط العمراين.
فيم���ا اأكد املرب���ي �ضيد جاب���ر اأن اأح���د اأهم 
م�ض���اكل حظائ���ر الهمل���ة وج���ود ع���دد كبري من 
امل�ضال���خ الع�ضوائي���ة التي تعم���ل يف النور دون 
اخل���وف م���ن رقي���ب اأو حما�ضبة عل���ى الرغم من 

عل���م اجله���ات الر�ضمي���ة بذل���ك ون����رش الق�ضية 
ع���دة م���رات بال�ضح���ف املحلي���ة، لفت���ا اأن تلك 
الظاه���رة ت�ض���يء ل�ضمع���ة املرب���ني، وتوؤثر على 
ثق���ة امل�ضتهلك باملربي البحريني؛ نظرا لتخوف 
املواطنني من انت�ضار الأوبئة والأمرا�س، م�ضريا 
اأن مواق���ع التوا�ض���ل الجتماعي مليئ���ة بالإعالن 
عن تل���ك امل�ضالخ الع�ضوائي���ة، والوزارة املعنية 
تق���ف مكتوفة الأيدي، وه���و الأمر الذي قد يدعو 
البع����س الآخ���ر اإن�ض���اء م�ضالخ ع�ضوائي���ة لت�رشيع 
وت���رية عمله���م دون احلاج���ة اإل���ى الذب���ح داخل 
امل�ضالخ املح���ددة من وكالة الزراعة التي تتمتع 
بوج���ود اإ�رشاف بيطري متكامل؛ لذا وجب التنويه 
اإلى ����رشورة مكافحة تلك الظاهرة والت�ضدي لها 
م���ن جانب اجلهات املعني���ة؛ ملنع تف�ضي ظاهرة 

الذبح الع�ضوائي يف احلظائر كافة.
وع���رب املرب���ي حم���زة الأ�ض���د ع���ن ا�ضتيائه 
من احلال���ة املرتدية التي و�ضل���ت اإليها حظائر 
الهمل���ة وافتقار امل����رشوع للكثري م���ن اخلدمات 
ال�رشوري���ة لإجناح مثل تل���ك امل�رشوعات الوطنية 
الت���ي م���ن �ضاأنه���ا امل�ضارك���ة يف حتقي���ق الأمن 
الغذائي الن�ضبي للبالد، منوها باأن م�رشوع حظائر 
الهملة يعاين �ضعفا �ضديدا من الناحية الرقابية، 
واأ�ضب���ح حتت �ضط���و التج���ار، ولي����س املربني، 
مو�ضحا اأن هن���اك فرقا بني تاجر يجلب ب�ضائعه 
من اخل���ارج ومربي ينتج ثروت���ه احليوانية داخل 
الب���الد، وهو من املفرت����س اأن يكون له الأولوية 
يف كاف���ة اخلدم���ات والرعاي���ة م���ن جان���ب اإدارة 

الرثوة احليوانية التي تفعل عك�س ذلك متاما.
وك�ض���ف الأ�ضد ع���ن وجود ما يق���رب من 20 
حظرية موؤجرة من الباطن دون وجه حق لأ�ضخا�س 
لي�س لهم عالقة مبهنة تربية املوا�ضي، ف�ضال عن 
وجود ا�ضرتاحات داخل احلظائر وخارجها كان من 
املمك���ن ا�ضتغاللها يف اإن�ض���اء مزيد من احلظائر؛ 
لكي ينتفع بها بع�س املربني الذين مل يح�ضلوا 
علي حظائر داخل الهمل���ة على الرغم من كونهم 
اأ�ضح���اب خ���ربات طويل���ة يف تربي���ة املوا�ض���ي، 
وي�ضتطيع���ون تنمي���ة قط���اع ال���رثوة احليوانية 
وزيادة اإنتاجيتها حتقيقا لالأمن الغذائي الن�ضبي 

من الرثوة احليوانية.
وطالب مربو املوا�ضي وكيل الزراعة والرثوة 
البحري���ة ال�ضيخ حممد بن اأحم���د باإن�ضافهم؛ من 
اأج���ل الرق���ي بقطاع ال���رثوة احليواني���ة وتنميته 
وزي���ادة اإنتاجيت���ه والتحقي���ق يف واقعة احلظائر 
املوؤج���رة دون وجه حق ملنحه���ا للم�ضتحقني من 
املربي���ني، كذل���ك ال�رشب بي���د من حدي���د على 
اأ�ضح���اب امل�ضال���خ الع�ضوائي���ة مب����رشوع حظائر 
الهملة، والتي باتت ظاهرة تهدد ال�ضحة العامة 
يف اململك���ة م���ن خ���الل �ضح���ب حظائر م���ن ثبت 
وجود م�ضلخ ع�ضوائ���ي داخلها؛ وذلك للم�ضاهمة 
فيم���ا ت�ضبو اإليه وكال���ة الزراعة والرثوة البحرية 
م���ن تنمية وازده���ار القطاع لي�ضب���ح قادرا على 
امل�ضارك���ة الفعلي���ة يف حتقي���ق الأم���ن الغذائي 

الن�ضبي من الرثوة احليوانية.

• امل�ضالخ الع�ضوائية تعمل يف النور دون اخلوف من رقيب اأو ح�ضيب	

مرب� الهملة ي�سك�ن تزايد خ�سائرهم ب�سبب تنامي “الذبح الع�س�ائي”
ارتفاع عدد املخالفني وقلة خربة م�رشيف الإنتاج احليواين وتفاوت الأ�ضعار اأبرز الأ�ضباب

ناأمل من “الزراعة” اإن�ضاف حظائر الهملة للرقي بالرثوة احليوانية
حظائ���ر الهملة تت�ضع ل� 100 األف راأ����س من الأغنام والأبقار �ضنوًيا 

حمرر ال�س�ؤون املحلية



�خلام �لُعماين يرتفع �إلى 
78.72 دوالر

�س���نغافورة - روي���رتز: �أظه���رت ح�س���ابات رويرتز 
��ستناًد� �إلى بيانات من بور�سة دبي للطاقة �أم�س �جلمعة 
�أن �سعر �لبيع �لر�سمي للخام �لعماين �سريتفع يف نوفمرب 
مبق���د�ر 6.24 دوالر �إل���ى 78.72 دوالر للربمي���ل. و�سعر 
�لبي���ع �لر�سم���ي للخ���ام �لعم���اين يف نوفمرب ه���و متو�سط 
�لت�سويات �لعمانية �ليومية لعقد �أقرب ��ستحقاق بحلول 
�ل�س���اعة 0830 بتوقي���ت جرينت����س يف �س���بتمرب. وج���رى 
ح�س���اب �ل�س���عر �لر�س���مي خلام دبي بعالوة قدرها 0.25 
دوالر للربميل فوق �س���عر �خلام �لعماين يف بور�س���ة دبي 

للطاقة عند 78.97 دوالر للربميل يف نوفمرب.

“�الإ�سالمي للتنمية” يدرج �سكوًكا ب� 1.3 مليار دوالر
دب���ي - �الأنا�س���ول: �أعلنت بور�س���ة “نا�سد�ك دبي” �خلمي����س، �أن �لبنك �الإ�سالم���ي للتنمية �أدرج 

�سكوًكا لديها بقيمة 1.3 مليار دوالر.
و�أ�سافت �لبور�سة �ملالية �لعاملية بال�رشق �الأو�سط يف بيان: “يعد هذ� �الإدر�ج هو �لتا�سع من نوعه 

من طرف �لبنك �الإ�سالمي للتنمية، يف نا�سد�ك دبي”.
وتبلغ �لقيمة �الإجمالية الإدر�جات �ل�سكوك يف �إمارة دبي حاليا 60.15 مليار دوالر.

���ا، �سمن �أكرب جه���ات �إدر�ج �ل�سك���وك يف �لبور�سة، بقيمة  ويع���د �لبنك �الإ�سالم���ي للتنمية، حاليًّ
�إجمالية قدرها 11.8 مليار دوالر.

ويتخ���ذ �لبنك �الإ�سالمي للتنمية م���ن �ململكة �لعربية �ل�سعودية مقر� ل���ه، وي�سم يف ع�سويته 57 
دولة، وتهدف �أن�سطته �إلى دعم جهود �لتنمية �القت�سادية و�لتقدم �الجتماعي يف تلك �لدول.

و”نا�س���د�ك دبي” �لتي تق���دم خدماتها للمنطقة �لو�قع���ة بني غرب �أوروبا و����رشق �آ�سيا، مملوكة 
ل�رشكة �سوق دبي �ملايل مبقد�ر �لثلثني، يف حني متلك بور�سة دبي ثلث �الأ�سهم.
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اقتصاد
“م�ست�سفى ال�سالم” تطلب التحول ل�رشكة م�ساهمة بحرينية

رفع اأ�سعار الفائدة.. من امل�ستفيد ومن املت�رشر؟

ارتفاع اأ�سعار النفط مع تداعيات العقوبات على اإيران

بر�أ�س مال يبلغ 6.26 مليون دينار

�لبحرين ت�سعد بها 25 نقطة �أ�سا�س

“جولدمان �ساك�س”: برميل “برنت” �سي�سل 100 دوالر

تقدم���ت �رشك���ة م�ست�سفى �ل�س���الم �لتخ�س�سي 
�مل�سنف���ة �رشكة ذ�ت م�سوؤولية حم���دودة بطلب �إلى 
مركز �لبحرين للم�ستثمرين �لتاب���ع لوز�رة �ل�سناعة 
�لقان���وين  �سكله���ا  لتغي���ري  و�ل�سياح���ة  و�لتج���ارة 
بتحويلها �إلى �رشك���ة م�ساهمة بحرينية مقفلة، بر�أ�س 
مال يتجاوز 6.26 مليون دينار عينًيا، وفًقا لبيانات 

ر�سمية.
يناي���ر   21 يف  �مل�ست�سف���ى  �رشك���ة  وتاأ�س�س���ت 
2013، للعمل كم�ست�سفى ع���ام، �إ�سافة �إلى �لعمل 
يف �أن�سط���ة �ملكات���ب �لرئي�س���ة �أو �الإد�ري���ة، وي�سم 
�سيدلي���ة لتجارة/ بيع لل�سل���ع �ل�سيدالنية و�لطبية 
)غري �مل�ست���وردة(، وجتارة/ بي���ع �الآالت و�ملعد�ت 

�الأخرى.

ويبلغ ر�أ�س م���ال �مل�ست�سفى 1.3 مليون دينار، 
منه���ا 20 �أل���ف دينار مدف���وع نق���ًد�، و1.28 مليون 
دين���ار عينًيا وه���و عبارة عن قطع���ة �الأر�س �لتي مت 

بناء �مل�ست�سفى عليها.
و�مل�ست�سفى ��ستثم���ار بحريني �سعودي، حيث 
يبلغ �ال�ستثمار �ملحلي 697.45 �ألف دينار ما ن�سبته 
53.7 %، و�ال�ستثمار �ل�سعودي 602.55 �ألف دينار 

ما ن�سبته 46.4 %.
ي�سار �إلى �أن �مل�ست�سفى �ملكون من 11 طابًقا، 
عل���ى م�ساح���ة 27 �أل���ف مرت مرب���ع، ي�س���م 70 �رشيًر� 

للمر�سى، ويوفر 260 موقًفا لل�سيار�ت.
و�أظه���رت �أح���دث بيان���ات ر�سمية ن����رشت �أن 7 
�رشكات تعم���ل يف �أن�سط���ة متنوعة بال�س���وق �ملحلي 
تقدم���ت بطلب���ات �إلى مرك���ز �مل�ستثمري���ن لتغيري 
�سكلها �لقانوين �أو حتويل ن�ساطها، باإجمايل روؤو�س 

�أمو�ل جتاوزت 6.4 مليون دينار نقًد� وعيًنا.
ومت ت�سنيف �ملوؤ�س�سات �لتي تقدمت بطلبات 
لتحوي���ل ن�ساطه���ا كالت���ايل: �رشكت���ان م�سنفت���ان 
موؤ�س�سة فردي���ة لي�سبح فرًعا و�حًد� ل���كل منها �إلى 
�رشك���ة ذ�ت م�سوؤولي���ة حمدودة مب���ا ن�سبته 28.6 % 
من �إجم���ايل �ل�رشكات �لتي طلب���ت حتويل �أن�سطتها، 
كم���ا تقدمت 5 موؤ�س�سات متنوع���ة �الأن�سطة بطلبات 

لتحويل �أن�سطتها مبا ن�سبته 71.4 %.
وكانت �أبرز �ملوؤ�س�س���ات �لتي تقدمت بطلبات 
حتوي���ل ن�ساطه���ا و�أعلنت ع���ن ر�أ�س ماله���ا �جلديد، 
هي: جمموعة �لفاحت �ملحدودة بر�أ�س مال 145 �ألف 
دينار، و”�إكرتونيات �ل�سل�سبي���ل” بر�أ�س مال 3.15 
�ألف دينار، و”د�ن���ة د�رين 2 للمقاوالت” بر�أ�س مال 

500 دينار.

دب���ي - مبا�رش: �تخذت 3 بن���وك مركزية خليجية 
ق���ر�ر�ت برف���ع �أ�سع���ار �لفائ���دة، متا�سيا م���ع قر�ر 
�ملجل����س �الحتياطي �الأمريكي، �ل���ذي �سدر �الأربعاء 
ورف���ع �لفائدة، ولكن �ل�سوؤ�ل م���ن �مل�ستفيد �الأكرب 

من �لقطاعات �القت�سادية �لكربى؟
وكم���ا كان متوقًعا من قب���ل كثري من �ملحللني 
و�القت�ساديني، �تخ���ذ �لفي���در�يل �الأمريكي قر�ره، 
م�س���اء �الأربعاء، برف���ع �أ�سعار �لفائدة بع���د �لبيانات 
�القت�سادي���ة �لقوية �لتي �سدرت من جهات ر�سمية 

بالواليات �ملتحدة.
وقر�ر �لرفع هو �لثالث يف �لعام �جلاري 2018، 
بعد �آخر زيادة يف �أ�سعار �لفائدة �لرئي�سة �لتي �أعلن 

عنها يف يونيو �ملا�سي.
و�أعلنت موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي �لبنك 
�ملركزي باململكة عن قر�رها برفع معدل �تفاقيات 
�إع���ادة �ل�رش�ء �ملعاك�س بو�ق���ع 25 نقطة �أ�سا�س �إلى 
225 نقطة �أ�سا�س 2.25 % من 200 نقطة �أ�سا�س. 
و�أعلن م����رشف �الإم���ار�ت �ملركزي رف���ع �أ�سعار 
�لفائدة �لرئي�سية بو�قع 25 نقطة �أ�سا�س �عتباًر� من 

�ليوم �خلمي�س �ملو�فق 27 �سبتمرب �جلاري.
ومتا�سًيا مع ق���ر�ر جمل�س �الحتياطي �لفيدر�يل 
ق���رر �أي�ًس���ا م����رشف �لبحري���ن �ملرك���زي رف���ع �سعر 
�لفائدة �الأ�سا�سي بو�قع 25 نقطة �أ�سا�س، من 2.25 

% �إلى 2.50 %.
�ل���دول �خلليجي���ة عمالته���ا بال���دوالر  وترب���ط 
�الأمريك���ي مما يحد من فر�س تل���ك �لدول يف �لتمتع 
ب�سيا�سات نقدية م�ستقل���ة، فيما ظلت �لكويت هي 
�لدول���ة �خلليجية �لوحيدة �لتي ترب���ط عملتها ب�سلة 

من �لعمالت.
وبع���د ق���ر�ر “�لفي���در�يل”، �أعلن بن���ك �لكويت 
�ملرك���زي عن تثبيت �سعر �لفائ���دة. ويف �ملقابل، مل 
يعلن �لبنك �ملركزي �لعم���اين و�لقطري �أي قر�ر�ت 

جديدة حول �أ�سعار �لفائدة.
�مل�ستفي���دة  �القت�سادي���ة  �لقطاع���ات  وع���ن 
و�ملت�رشرة من قر�ر رفع �لفائدة، قال علي �حلمودي 
�مل�ست�س���ار �القت�س���ادي ل���� ”مبا����رش”: �إن رفع �سعر 
�لفائ���دة م���ن �الإ�س���ار�ت �ملهم���ة �لتي توؤك���د على 
حت�س���ن �أد�ء �القت�ساد �الأمريكي بعدما �أظهر بيانات 

�قت�سادية قوية.
و�أ�س���ار �إل���ى �أن زيادة �لفائدة �س���الح ذو حدين 
فتاأثريه���ا �إيجابي لقطاعات حيوي���ة مثل �مل�سارف 
فيم���ا تخي���م �ل�سلبي���ة عل���ى قطاع���ات �أخ���رى مثل 

�لعقار�ت وما تبعها من خدمات.
و�أ�ساف �أن زيادة �أ�سعار �لفائدة �سيدفع هام�س 
ربح �لبنوك لل�سع���ود ب�سكل جيد وهو ما �سينعك�س 
على �الأد�ء �لت�سغيلي لتك �مل�سارف ويوؤهلها جلذب 

عمالء �أكرث م�ستقب���اًل و�سط وجود فجوة بني �لفو�ئد 
�ملدفوعة على �لود�ئع و�سعر �الإقر��س.

وب���ني �أن �لبن���وك �الإ�سالمي���ة �ستتفاع���ل بذلك 
�لقر�ر م���ن خالل رفع �أ�سعار �لفائ���دة على �الإقر��س 
بينما لن ترفع فائدة على �لود�ئع لديها، �أما �لبنوك 
�لتقليدية ف�ستتفاعل بالقر�ر من خالل رفع �لفائدة 

على �الإيد�ع و�الإقر��س.
ولف���ت �إل���ى �أن �لقط���اع �لعقاري �ل���ذي يعترب 

من �أك���رب �لقطاعات �القت�سادية ب���دول �خلليج من 
�ملرج���ح �أن ي�سه���د ت�رشًر� �أكرث يف ظ���ل زيادة تكلفة 

�مل�ساريع �الإن�سائية وهو ما �سيوؤدي على ركود.
و�أ�س���ار �إلى �أن �لقطاع يحت���اج �إلى در��سة جادة 
حاليًّا بدول �خلليج �لكربى مثل �ل�سعودية و�الإمار�ت 
وق���رارات حكومية لإعادته الن�ش���اط بقوة وذلك لأنه 

من �الأعمدة �لرئي�سة القت�ساديات تلك �لدول.
و�أك���د �أن �ل�رشكات �لت���ي تعتمد على �لتمويالت 

و�لقرو�س من �لبن���وك و�ملوؤ�س�س���ات �ملالية بدول 
�خللي���ج قد ت�سطر بع�سها �إلى �إع���ادة هيكلة وذلك 
الأن ت���و�يل �لرفع من قب���ل “�لفيدر�يل” ي���وؤدي �إلى 

�رتفاع �لتكلفة عليها.
وتوق���ع �رتفاع تكلفة �ل�سياح���ة بكل قطاعاتها 
وخ�سو�ساً �لعالجية �لتي تاأتي من دول غري مرتبطة 
عمالتها بالدوالر، م�سرًي� �إلى �أن �الرتفاع �لكبري �لذي 
�سيحدث للعملة �الأمريكية �سيوؤثر �أي�ًسا على �سناعة 

�ل�سياحة.
وعن �ل����رشكات �ل�سناعي���ة و����رشكات �لت�سدير 
بتلك �ل���دول، قال �إن مكانتها وقدرة على �ملناف�سة 
�ستقل نتيج���ة �رتف���اع �لتكاليف عليه���ا مع �سعود 
�ل���دوالر �مل�ستمر، وذلك عند ت�سدي���ر منتجاتها �إلى 
دول ال تعتم���د �لربط بالدوالر يف عمالتها، و�ل�رشكات 
�ل�سغرية �حلجم و�ملتو�سطة و�ل�سغرية �لتي تعتمد 
على �لبنوك يف تعزيز ر�أ�س مالها قال �إن ذلك ي�سكل 
حتدًي���ا كب���رًي� �أمامها يج���ب �أن ت�سع �حلل���ول �لتي 
متكنها من تخطي تلك �لعقبة م�ستقبالً يف ظل تو�يل 
رف���ع �لفائدة. ولف���ت �إلى �أن �زدي���اد �لتناف�س بني 
�سعر �لفائدة على �لود�ئع بالبنوك وعائد �ال�ستثمار 
يف �أ�س���و�ق �مل���ال �ملحلية بتلك �ل���دول �سيقلل من 
���ا �الأجانب يف �الإقبال  �سهي���ة �مل�ستثمرين وخ�سو�سً

على �الأ�سهم.

عو��سم - وكاالت: �رتفعت �أ�سعار �لنفط �أم�س 
�جلمعة مع �سعي �مل�ستثمرين لقيا�س �الأثر �ملحتمل 
على �الإمد�د�ت جر�ء �لعقوبات �لتي تو�سك �لواليات 

�ملتحدة �أن تفر�سها على �سادر�ت �خلام �الإير�نية.
و�رتفعت �لعق���ود �الآجلة خلام �لقيا�س �لعاملي 
مزيج برن���ت ل�سهر دي�سمرب 15 �سنت���ا، �أو ما يعادل 

0.2 %، �إلى 81.53 دوالر للربميل.
و�نته���ى عقد �أق���رب ��ستحقاق ل�سه���ر نوفمرب 
�أم�س، وهو عند 81.73 دوالر للربميل. و�رتفع �لعقد 
�إل���ى �أعلى م�ستوى يف �أربع �سنو�ت عند 82.55 دوالر 

للربميل يوم �لثالثاء.
ويتج���ه برنت لالرتف���اع 5.6 % يف �سبتمرب على 

م�سار حتقيق �أكرب مك�سب �سهري منذ �أبريل.
و�رتفع���ت �لعق���ود �الآجلة خلام غ���رب تك�سا�س 
�لو�سي���ط �الأمريكي 19 �سنتا، �أو م���ا يعادل 0.3 %، 
�إل���ى 72.32 دوالر للربمي���ل. ويتجه �خل���ام لتحقيق 
مكا�س���ب ن�سبتها 3.6 % هذ� �ل�سه���ر يف �أكرب زيادة 

منذ يونيو.
وق���ال ت�سن كاي رئي����س �أبحاث �ل�سل���ع �الأولية 
ل���دى �سينج���د� فيوت�رشز ”�ل�سوق ترك���ز يف �لعناوين 
�لرئي�سي���ة للتد�ول عل���ى �لعقوب���ات �الإير�نية على 

مدى �أ�سبوع كامل. لكن �الآر�ء ب�ساأن حجم قدرة �أوبك 
ورو�سيا على تعوي�س �خل�سائر متباينة“.

وتب���د�أ �لعقوبات عل���ى �إير�ن ثال���ث �أكرب ع�سو 
يف منظم���ة �لبل���د�ن �مل�س���درة للب���رتول )�أوبك( يف 
�لر�بع من نوفمرب، وتطالب و��سنطن م�سرتي �لنفط 
�الإي���ر�ين بخف�س �لو�رد�ت �إل���ى �سفر الإجبار طهر�ن 
عل���ى �لتفاو�س عل���ى �تفاق نووي جدي���د وتقلي�س 

نفوذها يف �ل�رشق �الأو�سط.
�إلى ذلك، �أظهرت بيانات حكومية وبيانات تتبع 
�لناق���الت �أن و�رد�ت كب���ار �مل�سرتي���ن يف �آ�سيا من 
�لنفط �الإير�ين بلغت �أدنى م�ستوى يف �سهرين خالل 
�أغ�سط����س مت����رشرة م���ن �نخفا�س م�سرتي���ات كوريا 
�جلنوبية باأكرث من 80 % قبيل �لعقوبات �الأمريكية 

�لو�سيكة على طهر�ن.
ووفق���ا للبيانات، ��ست���وردت �ل�س���ني و�لهند 
و�لياب���ان وكوريا �جلنوبي���ة �ل�سه���ر �ملا�سي 1.57 
ملي���ون برميل يوميا من �إي���ر�ن، وهو ما يقل 4.1 % 
ع���ن �أغ�سط�س 2017 وميثل تر�جع���ا بنحو 300 �ألف 

برميل يوميا عن �ل�سهر �ل�سابق.
ومن �ملتوقع �أن ي�سجل �إجمايل م�سرتيات �لدول 
�الأرب���ع من �خل���ام �الإي���ر�ين مزيد� م���ن �لرت�جع خالل 

�الأ�سه���ر �لقادم���ة. وت�سغط و��سنطن عل���ى �حللفاء 
لتقلي����س و�رد�تهم م���ن �لنفط �الإي���ر�ين �إلى �سفر 

حاملا تبد�أ �لعقوبات يف �لر�بع من نوفمرب.
و�ن�سم���ت �ليابان �إلى كوري���ا �جلنوبية يف وقف 
حتمي���ل �لنفط �الإي���ر�ين موؤقتا، حيث يب���دو من غري 
�لو��س���ح م���ا �إذ� كان���ت �الإد�رة �الأمريكي���ة �ستمن���ح 
طوكيو �إعف���اء من �لعقوبات وفقا مل���ا ذكره رئي�س 

�حتاد م�سايف �لبالد �الأ�سبوع �ملا�سي.
وهبطت �سادر�ت �لنف���ط و�ملكثفات �الإير�نية 

مبق���د�ر 0.8 ملي���ون برميل يوميا خ���الل �لفرتة من 
�أبري���ل �إل���ى �سبتم���رب 2018، وفقا ملا ذك���ره معهد 

�لتمويل �لدويل يوم �لثالثاء.
وتدر����س منظم���ة �لبل���د�ن �مل�س���درة للبرتول 
)�أوب���ك( ومنتجو نف���ط �آخرون زي���ادة �الإنتاج مبقد�ر 
500 األف برميل يومي���ا لتعوي�ض هبوط الإمدادات 

�لقادمة من �إير�ن.
وه���وت و�رد�ت كوري���ا �جلنوبي���ة يف �أغ�سط����س 
84.2 % �إل���ى 64 �ألف���ا و516 برميال يوميا. وقالت 

م�سادر �إنه���ا �أوقفت جميع �سحن���ات �لنفط �الإير�ين 
�عتبار� من يوليو للمرة �الأولى يف 6 �سنو�ت.

و�رتفع���ت و�رد�ت �ل�س���ني من �خل���ام �الإير�ين 
2.3 % يف �أغ�سط����س على �أ�سا����س �سنوي �إلى 804 
�آالف و839 برميال يوميا وفقا لبيانات تدفق �لنفط 
على توم�س���ون رويرتز �يك���ون. و�أوقفت �ل�سني يف 
وقت �سابق من هذ� �لع���ام ن�رش �لبيانات �لتف�سيلية 

لو�رد�ت �لبالد من �خلام.
يف �لوق���ت ذ�ته، قفزت و�رد�ت �لهند من �إير�ن 
يف �أغ�سط����س 55.9 % عل���ى �أ�سا�س �سنوي �إلى 522 

�ألفا و900 برميل يوميا. 
وعل���ى �سعي���د مت�س���ل باالأ�سع���ار و�الإمد�د�ت، 
توقع حمللو “جولدمان �ساك����س” ما ز�لو� يتوقعون 
�أن “�أوبك” وكبار �ملنتجني �مل�ستقلني �سيعو�سون 

�أي نق�س يف �الإمد�د�ت.
ويتوق���ع �مل�رشف �أن “برن���ت” �سيظل يف نطاق 
ب���ني 70 �إلى 80 دوالر� للربميل حت���ى نهاية �لعام، 
فيما �أ�سار �إلى �أن �سادر�ت �لنفط �الإير�نية �نخف�ست 
باأ����رشع من �ملتوق���ع حتى �الآن وم���ن �ملنتظر حدوث 
مزيد من �لرت�جع مع دخول �لعقوبات �الأمريكية حيز 

�لتنفيذ يف نوفمرب، بح�سب �لتوقعات.

• م�ست�سفى �ل�سالم �لتخ�س�سي	

• م�رشف �لبحرين �ملركزي 	

• تر�جع و�رد�ت �آ�سيا من �لنفط �الإير�ين مل�ستويات قيا�سية 	
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“فيت�ش”: اخلليج يتفّوق على العامل بتطوير البنية التحتية

كم خ�سائر العامل من حرب “ترامب” التجارية؟

حماوالت جادة لتنويع االقت�صاد بعيًدا عن النفط

هّدد بفر�ض ر�صوم على جميع �صادرات ال�صني الأمريكا

نيويورك - فيت�ض: قالت وكالة الت�صنيف 
االئتم���اين العاملي���ة “فيت����ض” يف تقرير �صدر 
عنها من���ذ يومني اإن���ه بخالف اأم���ريكا واأوروبا، 
تق���وم دول اخلليج بتطوي���ر اأ�صول بنية حتتية 
رئي�صي���ة جدي���دة بوت���رية قوي���ة، وذل���ك الأن 
لديه���ا بنية حتتي���ة �صئيل���ة عمره���ا 50 عاًما. 
اأم���ا االقت�ص���ادات االأقدم كالوالي���ات املتحدة 
االأمريكية واالحت���اد االأوروب���ي فلديها م�صكلة 
يف اكت�ص���اب الزخم والقبول العام جلمع االأموال 
واإ�ص���الح البني���ة التحتية القدمي���ة، يف حني اأن 
دول اخلليج م�صيدة عل���ى بنية حتتية حمدودة 

منذ عام 1960.
 واأ�صاف���ت الوكال���ة اأنه يف االآون���ة االأخرية، 
ا�صتثم���رت ه���ذه املنطق���ة بكثاف���ة يف تنوي���ع 
اقت�صاده���ا بعي���داً عن النفط والغ���از. واليوم، 
توا�ص���ل املنطقة منوها من حيث عدد ال�صكان 
واملتطلبات العامة. ويف �صعيها املتوا�صل نحو 
اال�صتثم���ار يف البنية التحتي���ة اجلديدة والنظر 
يف االأم���وال الت���ي �صتجنيه���ا م�صتقب���اًل، ف���اإن 
و�صائ���ل النقل واملرافق اجلدي���دة تبدو جاهزة 
للم�صتقب���ل، ال �صيما اأن تطور البنية التحتية يف 

منطقة اخلليج اكت�صب املزيد من التقدم.

تأثير انخفاض النفط
مع ذلك، احلكومات وال�صناعات يف املنطقة 
واقعة حتت �صغط تنفي���ذ وتقدمي الكثري من 
اأج���ل القليل. فف���ي عام 2017، اأث���ر انخفا�ض 
اأ�صع���ار النفط على التو�ص���ع االقت�صادي، ولو 
اأنه م���ن املتوقع اأن يرتف���ع االآن. وفقاً الأبحاث 
“فيت����ض �صوليو�صنز”، �صت�صه���د اقت�صادات 
دول جمل�ض التعاون اخلليجي ت�صارًعا ملحوًظا 

يف منو الناجت املحلي االإجمايل.
واأ�صارت “فيت�ض” بح�صب ما نقلت جريدة 
القب�ض الكويتية، اإلى اأن منطقة اخلليج اأنفقت 
اأكرث من اأمريكا ودول غرب اأوروبا على تطوير 
البنية التحتية )مط���ارات، موانئ، طرق، مياه، 

اإلخ(.
وتابع���ت: يف البداية موّلت بلدان املنطقة 
بنيته���ا التحتية وتطويرها م���ن اإيرادات اإنتاج 
النفط والغاز يف ال�صتينات. ويف منت�صف العقد 
االأول م���ن القرن احل���ايل كان النهج املتبع يف 
االإمارات العربية املتحدة هو “ابنيها و�صتاأتي 
االإي���رادات الحق���اً”، يف ظ���ل عقب���ات وقي���ود 

قانونية قليلة.
ومع ذلك، يف عام 2008 و�صل هذا االجتاه 
اإل���ى نهاي���ة مفاجئة عندم���ا تراج���ع اال�صتثمار 
االأجنبي املبا�رش ب�صبب االأزمة املالية العاملية. 
وقام���ت دبي بت�صييد م�صاري���ع رئي�صية مميزة 
مث���ل جزي���رة النخل���ة، وب���رج خليف���ة، وطورَّت 
مناط���ق اقت�صادي���ة ح���رة ح���ول مراف���ق مثل 
اال�صتثمارات  لت�صجي���ع  املوان���ئ واملط���ارات 

االإ�صافية.
ولف���ت التقري���ر اإل���ى اأن اخللي���ج منطقة 
جتاري���ة، وا�صتم���ر ه���ذا الواق���ع م���ع تطوي���ر 
ميناء جب���ل علي )مملوك من قب���ل موانئ دبي 
العاملية(. باالإ�صافة اإلى ذلك، قامت املنطقة 
بتطوير اأ�صول النق���ل الرئي�صية من خالل بناء 
اأربع���ة مطارات تبلغ طاقته���ا اال�صتيعابية 20 
ملي���ون م�صافر كل ع���ام. على �صبي���ل املثال، 
مط���ار دبي ال���دويل الذي يعد مط���اًرا رئي�صيًّا، 
بلغت طاقت���ه اال�صتيعابية اأكرث من 88 مليون 
م�صاف���ر يف عام 2017 باالإ�صاف���ة اإلى اأكرث من 
2.65 مليون طن من الب�صائع. ومع ذلك، فاإن 
العالق���ة ال�صيا�صي���ة ب���ني خمتل���ف البلدان يف 
منطقة اخلليج قد خلقت �صكوكاً جيو�صيا�صية 

دولية من �صاأنها اأن توؤثر يف التجارة.

الحاجة إلى مشاريع أكثر
وت�صاءل���ت “فيت����ض” عم���ا اإذا كانت دول 
جمل�ض التع���اون اخلليجي بحاجة فعالً اإلى مزيد 
من اال�صتثمارات يف البنية التحتية، م�صرية اإلى 
اأن اال�صتثم���ارات الهائل���ة يف قطاع���ات النقل 
والطاق���ة وال�صياحة يف اأبوظب���ي ودبي �صتوؤدي 
اإل���ى منو قوي يف قطاع االإن�ص���اءات يف االإمارات 

العربية املتحدة خالل العقد املقبل.
وقال���ت اإن اأولوي���ات االإم���ارات يف تطوي���ر 
البني���ة التحتية كجزء من جهوده���ا الرامية اإلى 
التنوي���ع االقت�ص���ادي، وتنفي���ذ جمموع���ة من 
امل�رشوعات امل�صتقبلية تزيد قيمتها على 300 
ملي���ار دوالر جتع���ل م���ن دول جمل����ض التعاون 
اخلليج���ي مرك���زاً عاملي���اً له���ذه ال�صناعة، كما 

�صتظل هناك فر�ض كبرية للم�صاركة االأجنبية.
بالن�صب���ة لل�صعودي���ة، ر�صدت �صمن خطط 
روؤي���ة ال�صعودي���ة 2030 م�رشوع���ات نقل وبنية 
حتتي���ة اجتماعية بقيمة 48 مليار دوالر. وكجزء 
من هذه اال�صرتاتيجية، حددت احلكومة م�صاريع 
البني���ة التحتي���ة التي ت�صمل قطاع���ات الطاقة 
واملي���اه والهيدروكربونات والط���رق وال�صكك 

احلديدية واملوانئ واملطارات.
وهن���اك االآن اإرادة �صيا�صي���ة لدف���ع ت�رشيع 
جديد اإل���ى االأم���ام ي�صاع���د يف اخل�صخ�صة، من 
خ���الل جمموع���ة م���ن م�رشوع���ات ال�رشاك���ة ب���ني 
القطاع���ني العام واخلا����ض لت�صهيل ا�صتخدام 
التموي���ل اخلا�ض الطوي���ل االأجل لدع���م ن�صبة 
كبرية من امل�صاريع الراأ�صمالية، و�صوف ت�صكل 
ال�ص���كك احلديدية تط���وًرا رئي�صيًّا يف املنطقة. 

ا اأي بنية  على �صبيل املثال، ال متلك ُعمان حاليًّ
حتتية لل�صكك احلديدية.

وم���ع ذلك، قررت جلنة وزراء النقل يف دول 
جمل����ض التع���اون اخلليج���ي يف الع���ام املا�صي 
تاأجيل العمل يف م�رشوع �صكة احلديد التي تربط 
دولها بع�صها ببع�ض من 2018 حتى -2021

.2020
دلي���ل اآخ���ر على ق���وة االإنفاق عل���ى البنية 
التحتي���ة يف منطقة اخلليج ه���و معر�ض اإك�صبو 
دب���ي.  �صت�صت�صيف���ه  ال���ذي   2020 العامل���ي 
ويخ���دم املعر�ض ثالثة مطارات دولية، و�صبكة 
طرق ذات م�صت���وى عاملي، والتو�صعة اجلديدة 
يف نظام م���رتو دبي )الذي ب���داأت عملياته عام 

2009 فقط(.

النفط والغاز عصب االقتصاد
ويف الكوي���ت، �صارف م����رشوع ج����رش ال�صيخ جابر 
االأحم���د ال�صباح عل���ى االنته���اء، البالغ���ة تكلفته 3 
ملي���ارات دوالر، ويهدف اإلى تقلي���ل م�صافة ال�صفر 
ب���ني مدينة الكويت وال�صبية من 104 اإلى 36 كلم، 
بحيث ت�صبح مدة الرحلة اأقل من 30 دقيقة بدالً من 

90 دقيقة.
االقت�ص���ادات  ال�ص���وؤال: ه���ل ت�صتطي���ع  لك���ن 
اخلليجية االبتعاد عن النفط والغاز، تقول الوكالة اإن 
اجل���واب املخت�رش: ال، يف هذه الفرتة. اإذ ال تزال دول 
التعاون تعتمد كث���رًيا على القطاع الهيدروكربوين. 
وعل���ى الرغ���م من تراج���ع اأ�صعار النفط، ف���اإن بع�ض 
الدول �صت�صهد ت�صارًعا ملحوًظا يف منو الناجت املحلي 
االإجمايل احلقيقي. والأ�صع���ار النفط تاأثري كبري على 
االإنفاق احلكوم���ي لهذه البلدان، فهي تغذي تطوير 
بنيتها التحتي���ة والقوة ال�رشائية املتح�صنة للعائالت 
من خ���الل االإنف���اق احلكومي عل���ى االأج���ور والدعم. 
ومع اأن الدول تقوم عل���ى تنويع اقت�صادها لتقليل 
االعتماد على النفط والغاز، ف���اإن اال�صتثمار ال يزال 

يتجاوز القطاعات االأخرى.
من الناحي���ة التاريخية، اعتم���دت املنطقة على 
جذب ����رشكاء اأجانب للم�صاعدة يف تطوير م�رشوعاتهم 
النفطية، وكذلك بناء البنية التحتية. ومع ذلك، فقد 
اأث���رت الق�صاي���ا اجليو�صيا�صية االإقليمي���ة مع مرور 
الوقت على اهتمام امل�صتثمر االأجنبي اال�صرتاتيجي.

يف غ�صون ذلك، تقول “فيت�ض” اإن تطور البنية 
التحتي���ة يف منطق���ة اخللي���ج مثري لالإعج���اب مقارنة 
مبرحل���ة تطوير النفط والغاز يف منت�صف ال�صتينات. 
وق���د �صاع���د تنفي���ذ تدابري االبتع���اد ع���ن عائدات 
النفط والغاز عل���ى تنويع اقت�صاد ال����رشق االأو�صط، 
فيم���ا توا�صل املنطقة اال�صتثم���ار يف البنية التحتية 
الرئي�صية بوترية متقدمة عن االقت�صادات الغربية، 
حتى بعد انخفا�ض اإيرادات النفط اإثر االأزمة املالية 

العاملية.

دب���ي - اأرقام: ق�ص���ى الرئي����ض االأمريكي 
دونال���د ترامب على اآمال التو�ص���ل اإلى تفاهم 
جتاري ب���ني وا�صنطن وبكني م���ن �صاأنه احتواء 
االحتق���ان ب���ني البلدي���ن، عندما اأقر قب���ل اأيام 
تعريف���ة على �صلع �صينية اإ�صافية قدرها 200 
ملي���ار دوالر، وهو ما رد علي���ه اجلانب ال�صيني 
بفر�ض ر�ص���وم جمركية عل���ى واردات اأمريكية 
ت�ص���ل اإلى 60 مليار دوالر، م���ا يدفع اإلى تزايد 
التوترات بني اأكرب اقت�صادين يف العامل، بح�صب 

تقرير ل�”�صاوث ت�صاينا مورنينغ بو�صت”.
تب���ادل  خ���الل  اللحظ���ات  م���ن  ويف حلظ���ة 
التهدي���دات واالتهامات بني اجلانب���ني، اآمنت 
االأ�ص���واق اأن هناك اأمال حل�ص���م اخلالف وتهدئة 
التوترات، بعد اإ�ص���ارات مت�صاربة من الواليات 
املتح���دة، حي���ث ب���دت وزارة اخلزان���ة متحم�صة 
الإع���ادة املفاو�ص���ات التجاري���ة اإل���ى م�صاره���ا 
الطبيع���ي، لكن البي���ت االأبي�ض مل يب���د اأي نية 

لتخفيف ال�صغط عن بكني.
و�صبقت ه���ذه االإ�ص���ارات املت�صاربة جولة 
اأولى من التعريف���ات اجلمركية يف �صهر يوليو، 
ويف ذل���ك الوقت ب���دا اأن املحادث���ات التجارية 
الت���ي قاده���ا وزي���ر اخلزانة االأمريك���ي �صتيفن 
منو�ص���ني ونائب رئي�ض ال���وزراء ال�صيني ليو-
هي ت�صري ب�صال�صة نح���و تفاهم وتفادي احلرب 
التجاري���ة، اإل���ى اأن رف�صه���ا ترام���ب معلًنا بدء 

ال�رشاع بفر�صه ر�صوًما على �صلع �صينية قدرها 
34 ملي���ار دوالر، ثم جمموعة اأخرى قيمتها 16 

مليار دوالر.
لك���ن الت�صعيد االأخري قاد الن���زاع التجاري 
اإل���ى م�صتوى جديد متاًم���ا، لي�ض فقط من حيث 
حج���م ال�صلع اخلا�صع���ة للتعريف���ات والذي بلغ 
اأربعة اأ�صعاف ال���واردات امل�صتهدفة يف اجلولة 
االأول���ى، فقد هدد ترامب اأي�ًص���ا بفر�ض ر�صوم 
عقابي���ة عل���ى اأي �ص���يء ت�ص���دره ال�ص���ني اإلى 
الواليات املتح���دة اإذا قامت بك���ني بالرد على 

هذا الت�صعيد.
مع رد ال�صني بفر����ض ر�صوم م�صادة على 
ورادات اأمريكي���ة قدرها 60 ملي���ار دوالر، فاإن 
العامل يرتقب االآن اخلطوة التالية من تهديدات 
ترام���ب، الت���ي م���ن �صاأنه���ا اأن حت���ول خماوف 

االأ�صواق احلالية اإلى اأ�صواأ �صيناريو فعلي.
وم���ن الناحي���ة ال�صيا�صية، ي�صع���ب التنبوؤ 
بكيفي���ة حت���ول االأمور خ���الل امل���دى القريب، 
و�صيكون من ال�صعب على كال اجلانبني الرتاجع 
ب�ص���كل واقع���ي دون خ�صارة كب���رية للثقة، بعد 
تبن���ي مثل هذه املواقف اأمام اجلماهري املحلية 

والعاملية.
وبالن�صب���ة لرتام���ب، لي�ض م���ن الوا�صح اأنه 
يري���د تهدئة االأمور، حتى ل���و ُمنح فر�صة لفعل 
ذل���ك بطريقة حتفظ ماء وجهه، ومبا اأن الهجوم 

عل���ى ال�صني كان مفي���ًدا ل�صعبيت���ه، فقد يرى 
اأن���ه م���ن املنا�صب اإظه���ار املزيد م���ن الت�صدد 
يف �رشاع���ه م���ع بكني قبي���ل انتخاب���ات التجديد 

الن�صفي للكوجنر�ض.
اأم���ا الرئي�ض ال�صيني �صي ج���ني بينغ، فاإن 
التاأكد من ت�صديه للوالي���ات املتحدة �صيكون 
عام���اًل مهًم���ا للغاي���ة لدع���م الكربي���اء الوطني 
لب���الده، وب�ص���كل ع���ام، فمثل ه���ذه االعتبارات 
ال�صيا�صي���ة ت�صكل عوائق كب���رية اأمام حماوالت 
التفاه���م واإمكاني���ة التو�ص���ل اإل���ى اتفاق على 
امل���دى القريب، لك���ن االأكرث اإث���ارة للقلق هنا، 
ه���و اأن هذه اللعبة ال�صيا�صي���ة �صيتحمل نتائجه 

االقت�صاد العاملي.
وتوق���ع �صندوق النقد ال���دويل حمو احلرب 
التجارية 430 ملي���ار دوالر اأو ما يعادل 0.5 % 
من الناجت املحلي االإجم���ايل العاملي، لكن هذه 
التقديرات كانت متوا�صعة، و�صبقت الت�صعيد 
االأخ���ري من قب���ل الوالي���ات املتح���دة وال�صني، 
اأم���ا ال�صيناري���و االأ�صواأ في�صري اإل���ى اندالع اأزمة 
اقت�صادي���ة ومالي���ة عاملية على غ���رار ما حدث 

عام 2008.
احل���رب  تكل���ف  اأن  ع���ام ميك���ن  وب�ص���كل 
التجارية ال�صامل���ة االقت�صاد االأمريكي نحو 0.5 
% من الناجت املحلي االإجمايل، لكن مع و�صع رد 

فعل ال�صوق املايل ال�صيئ يف االعتبار، فاإن هذه 
التكلف���ة قد ت�صل اإلى 1 % خالل االأ�صهر االأربع 

وع�رشين القادمة.
اأم���ا ال�صني ف�صتكون خ�صائره���ا اأكرب الأنها 
ت�ص���در اأك���رث اإل���ى الوالي���ات املتح���دة، ووفًقا 
للتعريفات التي مت فر�صه���ا بالفعل، �صيفقد 
الن���اجت املحلي االإجم���ايل للبالد ما ق���دره 1 % 
خ���الل االإثن���ي ع����رش �صه���ًرا املقبل���ة، و�صيزي���د 
ه���ذا ال�رشر اإلى اأك���رث من 2 % اإذا ق���ّرر ترامب 
ا�صتهداف جميع ال�صادرات ال�صينية اإلى بالده.

مثل ه���ذه ال�صدم���ة االقت�صادي���ة �صتوجه 
�رشبة قا�صي���ة اإلى ثقة امل�صتثمري���ن، وبالتايل 
�صتقود موجة ت�صحيح كبرية يف اأ�صواق االأ�صول 
ال�صينية، ومن املرجح اأن يكون االأثر امل�صرتك 
لال�صطراب���ات االقت�صادية واملالية اأكرب بكثري 

مما اأ�صري اإليه.
التجاري���ة معدي���ة  احل���رب  �صتك���ون  كم���ا 
ب�ص���كل خط���ري، و�صتنت�رش لت�صم���ل اأطرافا اأخرى 
غري وا�صنط���ن وبكني، وتع���د �صل�صل���ة االإمداد 
العاملية واالأ�ص���واق املالية بني اآليات االنتقال 
الرئي�صية التي �صتن����رش ال�صدمة عرب االقت�صاد 
العاملي، وفيم���ا �صيعاين اجلميع، �صتكون اآ�صيا 
اأ�صد املت�رشرين، نظ���ًرا الرتفاع م�صتوى تكامل 
�صل�صل���ة التوري���د به���ا م���ع عملي���ات الت�صنيع 

والتجميع يف ال�صني.

• م�رشوع ج�رش امللك حمد، ا�صتثمار كبري بالبنية التحتية	

• ترامب يهدد بفر�ض ر�صوم عقابية على كل �صادرات ال�صني لبالده 	
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دبي - العربية نت:

بغداد ـ آر تي:

برلين/موسكو ـ رويترز:

الجزائر ـ اف ب:

احلوث���ي  ميلي�شي���ات  منع���ت 
الإيرانية طائ���رة اأممية من الهبوط يف 
مطار �شنع���اء الدويل، ام����س اجلمعة، 
كان���ت �ستقل جنل���ي الرئي�س ال�سابق 
عل���ي عب���داهلل �سال���ح خل���ارج اليمن، 
بح�سب اتفاق م�سبق مع الأمم املتحدة.
الأم���م  كلف���ت  التفا�سي���ل،  ويف 
املتح���دة طائرة تابعة له���ا بنقل اأبناء 
علي �سالح )�سالح ومدين( اإلى خارج 
اليمن بح�سب اتفاق الإفراج عنهم من 

قبل ميلي�سيات احلوثي.
يذكر اأن احلوثي���ن قد ا�سرتطوا 
و�س���ول طائ���رة عماني���ة اإل���ى مط���ار 
�سنعاء الدويل لنقل اأقارب �سالح اإلى 
العا�سمة العمانية م�سقط، يف حن اأن 
التحالف العربي لدعم ال�رشعية بقيادة 
ال�سعودية وافق على اأن تتولى نقلهم 
طائ���رة تابعة لالأمم املتح���دة، وهو ما 

قوبل برف�س احلوثين.

والذي  “البن���اء”،  اتف���ق حتال���ف 
ي�سم حتالف “الفتح” و”ائتالف دولة 
القان���ون” وكتل اأخ���رى، على تر�سيح 
ع���ادل عبد امله���دي لرئا�سة احلكومة 

العراقية املقبلة.
وق���ال م�س���در يف التحال���ف: اإن���ه 
“اتفق على دعم تر�سيح عبد املهدي 

لرئا�سة الوزراء”.
واأ�س���اف: “هن���اك اتف���اق م�سابه 
ل���دى اأغلب الكت���ل ال�سيا�سي���ة ب�ساأن 
عب���د املهدي، الذي �س���ار هو الأقرب 

لتويل املن�سب”.
وح�س���م جمل�س الن���واب العراقي، 
يف وق���ت �سابق، اجلدل ح���ول ت�سمية 
رئي�س���ه اجلدي���د حي���ث ف���از حمافظ 
احللبو�س���ي  حمم���د  ال�ساب���ق  الأنب���ار 
باملن�سب بح�سول���ه على 169 �سوتا 

من اأ�سل 298 �سوتا.

قالت امل�ست�سارة الأملانية اأجنيال 
م���ركل اأم�س اجلمعة اإنه���ا اتفقت مع 
الرئي����س الرتكي رجب طيب اأردوغان 
على ال�سعي لعقد اجتماع رباعي لبحث 

الو�سع يف اإدلب ال�سورية يف اأكتوبر.
وذكرت مركل يف موؤمتر �سحفي 
م�سرتك مع اأردوغان يف برلن ”حتدثنا 
عن اإدلب، ونحبذ عق���د اجتماع رباعي 
يجمعني بالرئي����س الرتكي والرئي�س 

الرو�سي والرئي�س الفرن�سي“.
الى ذلك، نقل���ت وكالت رو�سية 
لالأنب���اء ع���ن نائ���ب وزي���ر اخلارجي���ة 
ميخائي���ل بوجدان���وف قول���ه اأم�س اإن 
العمل يجري على اإقامة منطقة منزوعة 

ال�سالح يف منطقة اإدلب ال�سورية.
م���ن ناحية اأخرى ق���ال بوجدانوف 
اإن رو�سي���ا واإ�رشائي���ل ”عل���ى ات�سال 
م�ستمر“ فيما يتعلق باإ�سقاط الطائرة 

الرو�سية يف �سوريا هذا ال�سهر.

ا�ستقال ام�س اجلمعة رئي�س الربملان 
اجلزائ���ري “املجل����س ال�سعب���ي الوطني” 
�سعيد بوحجة ر�سميا من من�سبه. واأوردت 
جمموع���ة  اأن  املحلي���ة  الإع���الم  و�سائ���ل 
برملاني���ة وقع���ت لرحيل بوحج���ة من على 
راأ�س املجل�س ال�سعبي الوطني. وهذا بعد 
اجلدل الذي وقع على خلفية اإقالة الأمن 
الع���ام للمجل����س ب�س���ر �سليم���اين. وكان 
بوحج���ة قد انتخب �سن���ة 2017 على راأ�س 
املجل����س ال�سعب���ي الوطني خلف���ا للعربي 
ولد خليف���ة. وبح�سب م�سادر مطلعة، فاإن 
اأبرز املر�سحن خلالف���ة بوحجة هو الوزير 
ال�ساب���ق حممد جالب، ب�سب���ب “�سخ�سيته 

القوية واحلزم الذي يت�سف به”.
وت�س���ر امل���ادة العا�رشة م���ن النظام 
الداخلي اجلزائري، اإلى اأنه “يف حالة �سغور 
من�س���ب رئا�سة املجل�س ال�سعبي الوطني، 
يتم انتخ���اب رئي�س املجل�س بذات الطرق 
م���دة  يف  الداخل���ي  النظ���ام  يف  املح���ددة 

اأق�ساها 15 يوما.

احلوثي مينع طائرة اأممية 
من نقل جنلي �سالح

عبداملهدي الأقرب 
لرئا�سة حكومة العراق

اجتماع رباعي ب�ساأن 
اإدلب ال�سهر املقبل

ا�ستقالة رئي�س الربملان 
اجلزائري من من�سبه

حتالف “�رشق اأو�شطي” لوقف ن�شاط اإيران اخلبيث
نظام طهران ين�رش الإرهاب يف العامل... بومبيو:

عواصم - وكاالت:

ماي����ك  الأمرك����ي،  اخلارجي����ة  وزي����ر  دع����ا 
بومبي����و، خالل الجتم����اع مع نظرائ����ه يف جمل�س 
التع����اون اخلليج����ي وم�����رش والأردن اإل����ى وقف 
الن�س����اط الإي����راين اخلبيث يف املنطق����ة، موؤكداً 
“اأهمية هزمية تنظيم “داع�س” الإرهابي وغره 
م����ن التنظيم����ات الإرهابي����ة وحتقي����ق ال�س����الم 
وال�ستقرار يف �سوريا واليمن. وقالت املتحدثة 
با�سم اخلارجية الأمريكية هيذر نويرت يف بيان 
ام�����س اجلمع����ة، اإن بومبيو التق����ى كال من وزراء 
خارجية البحرين وم�رش والأردن والكويت وعمان 
وقطر وال�سعودية والإمارات على هام�س اأعمال 
دورة اجلمعي����ة العام����ة لالأمم املتح����دة. وجاء يف 
البيان اأن “ال����وزراء اأجروا مناق�س����ة مثمرة حول 
اإقام����ة حتال����ف ا�سرتاتيج����ي يف ال�����رشق الأو�سط 
ي�ستند اإلى جمل�س تعاون خليجي موحد، من اأجل 

تعزيز الزدهار والأمن وال�ستقرار باملنطقة”.
�سك����ر  بومبي����و  اأن  اإل����ى  البي����ان  واأ�س����ار 
امل�سارك����ن يف الجتم����اع عل����ى �رشاكته����م م����ع 
الوليات املتحدة، واأكد على اأهمية دحر تنظيم 
“داع�����س” وغ����ره م����ن التنظيم����ات الإرهابية، 
واإح����الل ال�ستق����رار يف �سوري����ا واليمن و�سمان 
ازده����ار ووح����دة الع����راق ووق����ف ن�س����اط اإيران 

“اخلبيث” يف املنطقة.
واأ�ساف����ت اخلارجي����ة الأمركي����ة اأن “كافة 

مواجه����ة  �����رشورة  عل����ى  وافق����وا  امل�سارك����ن 
التهديدات ال�سادرة م����ن اإيران واملوجهة �سد 
املنطقة والوليات املتحدة”. واأكدت اخلارجية 
اأن مايك بومبيو يتطلع اإلى موا�سلة املناق�سات 
الأ�سابي����ع والأ�سه����ر القادم����ة. وقال����ت  خ����الل 
املتحدث����ة با�س����م وزارة اخلارجي����ة الأمركي����ة، 
اإن النظ����ام الإيراين ين�رش التط����رف والإرهاب يف 

املنطقة والعامل. واأ�سافت هيذر  نويرت، خالل 
موؤمت����ر �سحايف يف وا�سنطن، اأن ال�سعب الإيراين 
بحاج����ة اإلى م�ساعدة ودعم م����ن املجتمع الدويل 
ملواجهة انتهاكات النظام. وانتقدت املتحدثة 
با�س����م اخلارجي����ة الأمركي����ة، موا�سل����ة النظام 
الإيراين اعتقال املعار�سن يف البالد، وممار�سة 
�سيا�سة التعذيب وال�سطهاد بحق املعتقلن.

• املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية الأمركية هيذر نويرت	

 بريطانيا ت�شعى اإلى “خنق” اإيران... و “حزب اهلل” كلمة ال�رش
يف ظل العقوبات التي اأعادت الوليات املتحدة 
فر�سها على اإي���ران، ومكمالتها املقررة يف نوفمرب 
املقبل، ت�سعى قوى غربية اإلى ت�سييق اخلناق على 

طهران، عرب الكيانات التي تاأمتر باأمرها.
وقال���ت �سحيف���ة “غاردي���ان” الربيطانية، اإن 
لن���دن تدر�س حظر حزب اهلل اللبن���اين املدعوم من 

اإيران، بعد دعوات عدد من الوزراء.
وحتظر بريطانيا امليلي�سيات امل�سلحة التابعة 
للح���زب منذ الع���ام 2008، لكنه���ا مل حتظر اجلناح 

ال�سيا�سي له.
وي�سغ���ط وزير اخلارجي���ة الربيطانية جرميي 
هان���ت، من اأج���ل اتخاذ اإجراء قا����س بحق حزب اهلل، 
لك���ن وزارة الداخلي���ة التي يقوده���ا �ساجد جاويد، 
مل توؤكد اتخاذ اأي عقوب���ات بعد. كذلك يبدو هانت 
حري�سا عل���ى ال�سغط على طهران، من اأجل الإفراج 
ع���ن نازان���ن زاغ���اري راتكلي���ف، الربيطاني���ة من 
اأ�سل اإي���راين، املعتقلة يف اإي���ران بتهمة التج�س�س، 

حي���ث اعترب اأن اإي���ران ت�ستخدم نازان���ن ك�”رهينة 
دبلوما�سية”.

وي���رى منتق���دو ح���زب اهلل يف بريطانيا، مبا يف 
ذلك ع�سو الربملان عن حزب العمل جوان ريان، اأنه 

ل يوجد اأي اختالف حقيقي بن اجلناحن الع�سكري 
وال�سيا�سي حل���زب اهلل، معتربا اأنهما ي�سجعان على 
ت�سدير الإرهاب. وحتى وقت قريب، كانت احلكومة 
الربيطاني���ة تربر عدم حظر اجلناح ال�سيا�سي حلزب 

اهلل، بالرغب���ة يف الإبقاء عل���ى عالقاتها مع احلكومة 
اللبناني���ة، التي يدخل فيها احلزب، وذلك بناء على 

“تو�سيات اأمنية”.
لك���ن وزير اخلارجية قال يف بي���ان عقب توليه 
من�سب���ه، اإن ح���زب اهلل “منظم���ة م�سين���ة ومقززة”، 
م�س���را اإلى رف�س���ه اإياه “ب�شكل كام���ل”، يف اإ�سارة 

اإلى اجلناحن الع�سكري وال�سيا�سي للحزب.
واأ�س���ار رئي����س جلن���ة ال�س���وؤون اخلارجي���ة يف 
الربمل���ان الربيطاين ت���وم توغندات، اإل���ى اأن حظر 
اجلن���اح ال�سيا�سي حلزب اهلل، لن يوؤثر على عالقات 

احلكومتن الربيطانية واللبنانية.
ي�سار اإلى اأن ح���زب اهلل ي�سّنف على اأنه جماعة 
اإرهابي���ة يف الولي���ات املتح���دة وكن���دا واإ�رشائي���ل 
وكثر م���ن الدول العربي���ة. وكان الحتاد الأوروبي 
اأعلن حظ���ر اجلن���اح ال�سيا�سي حل���زب اهلل يف العام 
2012، بع���د هجمات دبرها على حافلة تقل �سياحا 
اإ�رشائيلي���ن يف بلغاري���ا، مما اأدى اإل���ى مقتل 5 من 

ال�سياح ف�سال عن �سائق احلافلة امل�سلم.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

 ماكاسار )اندونيسيا( ـ أ ف ب: أوتاوا – رويترز:

ويل العهد ال�سعودي ي�سل الكويت اليوم يف زيارة ر�سمية

ي�س���ل اإل���ى الكوي���ت، الي���وم ال�سب���ت، 
ويل العه���د نائ���ب رئي����س جمل����س ال���وزراء 
وزير الدف���اع يف اململكة العربي���ة ال�سعودية 
ال�سقيق���ة �ساحب ال�سمو امللكي الأمر حممد 
ب���ن �سلمان والوفد املراف���ق ل�سموه يف زيارة 
ر�سمي���ة للكوي���ت يج���ري خالله���ا مباحث���ات 
ر�سمي���ة م���ع اأم���ر الكوي���ت �ساح���ب ال�سمو 
ال�سي���خ �سباح الأحم���د اجلاب���ر ال�سباح وويل 

العهد ال�سيخ نواف الأحمد اجلابر ال�سباح.

الكويت – كونا: 

• الأمر حممد بن �سلمان	

دبي ـ العربية نت:
هاجم���ت جمموع���ات م�سلح���ة مق���رات للحر����س 
الثوري الإيراين يف اإقليمي بلو�س�ستان والأحواز، حيث 
اأعلن���ت و�سائل اإع���الم اإيرانية عن وق���وع ا�ستباكات 
دامية يف مدينة �رشاوان جنوب �رشق اإيران، وحرق مقر 

للحر�س مبدينة الفالحية جنوب اإقليم الأحواز.
ووفق���ا لوكال���ة الأنب���اء الإيراني���ة “اإرن���ا”، فقد 
وقع���ت ا�ستب���اكات م���ع جمموع���ة م�سلح���ة اقتحمت 
املخف���ر احلدودي رقم 163 الواقع يف مدينة �رشاوان، 

وقتلت 4 من املهاجمن.
وبح�س���ب الوكالة، فقد اأ�سي���ب اثنان اآخران من 
امل�سلح���ن خالل تب���ادل كثي���ف للن���ار بينما متكن 
باق���ي عنا����رش املجموعة م���ن الهروب اإل���ى الأرا�سي 
الباك�ستانية. وي�سه���د اإقليم بلو�س�ستان ذو الأغلبية 
ال�سنية، والأكرث فق���را وتهمي�سا يف اإيران، مواجهات 
م�سلحة وهجمات متوا�سلة ت�سنها جمموعات بلو�سية 
م�سلح���ة �سد ق���وات الأم���ن واحلر�س الث���وري الذي 
يتول���ى اأمن احل���دود، ب�سبب م���ا تقول اإن���ه رد على 
ممار�سات النظام الإيراين القمعية والتمييز الطائفي 

�سد ال�سعب البلو�سي واأهل ال�سنة يف اإيران.

هجمات م�سلحة تطول احلر�س 
الثوري يف بلو�س�ستان والأحواز

انهيار مبان اإثر زلزال و�شط اإندوني�شياكندا ت�شحب جن�شيتها الفخرية من زعيمة ميامنار

يف خط���وة رمزي���ة �س���ّوت اأع�س���اء جمل�س 
العموم الكندي بالإجم���اع على �سحب اجلن�سية 
ال�رشفي���ة م���ن زعيمة ميامن���ار اأوجن �س���ان �سو 
كي ردا على اجلرائم الت���ي ترتكب �سد اأقلية 

الروهينغا.
 ول���ن تطبق هذه اخلطوة عل���ى الفور، لأن 
قرار منح اجلن�سية ال�رشفي���ة كان م�سرتكا بن 

جمل�س���ي العموم وال�سي���وخ. ويقول م�سوؤولون 
اإن �سحبه���ا يتع���ن اأن يت���م بنف����س الطريقة. 
ومنح���ت كندا �سو ك���ي اجلن�سي���ة ال�رشفية عام 
2007. وقال رئي�س ال���وزراء الكندي جا�سنت 
ت���رودو لل�سحافي���ن اإن���ه ل ميان���ع النظ���ر يف 
جتري���د �سو ك���ي م���ن اجلن�سية ال�رشفي���ة، لكن 
ذل���ك لن ينهي الأزمة يف ميامنار التي فر منها 
اأكرث من 700 األف من الروهينغا، ب�سبب حملة 

ع�سكرية ينفذها اجلي�س.

����رشب زل���زال عنيف بق���وة 7،5 درجات اأم�س 
اجلمع���ة ج���زر �سولوي�س���ي يف و�س���ط اندوني�سيا 
وت�سب���ب يف انهيار “الكثر” م���ن املباين، على ما 

اأعلنت وكالة اإدارة الكوارث الوطنية. 
وقال املتحدث با�سم وكال���ة اإدارة الكوارث 
الندوني�سي���ة �سوتوب���و ب���ورو نوغروه���و “هناك 
تقاري���ر ع���ن انهي���ار الكثر م���ن املب���اين ب�سبب 

الزل���زال”. وتابع اأن “ال�س���كان مذعورين وخرجوا 
م���ن منازلهم”. ومل ترد عل���ى الفور معلومات عن 
�سق���وط �سحاي���ا. واأوردت الوكالة �س���ورا تظهر 
مرك���زا جتاريا يف مدينة بالو ت����رشر ب�سدة و�سقط 
دور واح���د على القل منه. واأظه���رت �سور اأخرى 
دم���ارا كب���را يف املباين، فيما تناث���ر الركام على 
الر����س وظه���رت �سق���وق كب���رة يف الأر�سف���ة. 
واأو�سح نوغروهو اأن فرق البحث والإنقاذ اأر�سلت 

اإلى املناطق املت�رشرة ب�سدة.

قت���ل 5 فل�سطينين بنران جي�س الحتالل 
الإ�رشائيل���ي، واأ�سيب اأكرث من 300 اآخرين خالل 
مواجهات على حدود قطاع غزة، وفق ما اأفادت 

وزارة ال�سحة الفل�سطينية، اأم�س اجلمعة.
وقالت م�سادر طبية فل�سطينية، اإن طفلن 
لقيا م�رشعهما بن���ران اجلي�س الإ�رشائيلي، فيما 

ارتف���ع عدد الإ�ساب���ات يف �سفوف املتظاهرين 
الفل�سطيني���ن اإلى نحو 300 اإ�سابة، من بينهم 
47 اإ�ساب���ة بالر�سا�س احل���ي، حالة عدد منهم 
حرج���ة. وت�سهد املناطق احلدودية يف قطاع غزة 
منذ اأواخ���ر مار�س من العام اجل���اري ا�ستباكات 
كل يوم جمعة يف اإطار “م�سرات العودة”، حيث 

قتل منذ ذلك الوقت اأكرث من 180 �سخ�سا.

شهداء فلسطينيون برصاص 
االحتالل على حدود غزة

غزة ـ وكاالت:

• بريطانيا تدر�س حظر اجلناح ال�سيا�سي مليلي�سيا حزب اهلل	

• جانب من املواجهات على حدود قطاع غزة مع اإ�رشائيل	
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دول  �ض���منها  م���ن  كث���رة  دول 
خليجي���ة، �ض���بقتنا منذ فرتة لي�ض���ت 
ق�ضرة با�ضتبدال الإ�ضارات ال�ضوئية 
وبذل���ك  زمني���ة،  باأخ���رى  التقليدي���ة 
ح�ض���لت على نتائج غاي���ة يف الأهمية 
من حيث احلد م���ن احلوادث املرورية 
اأرواح  عل���ى  واملحافظ���ة  املميت���ة، 
ال�ض���واق وامل�ض���اة، وبث ال�ض���تقرار 
النف�ضي والطماأنينة لدى ال�ضواق ومن 
معهم داخل املركب���ة، وعدم الرتباك 
عن���د الق���رتاب من تل���ك الإ�ض���ارات 

الزمنية.
نظام الإ�ض���ارات ال�ض���وئية عندنا 
ل  اأ�ض���بح  التاأكي���د  درج���ات  ب���كل 
يواك���ب التط���ور ال�رسيع احلا�ض���ل يف 
دول العامل عل���ى الرغم من اأن الإدارة 
العامة للمرور ت�ضعى جاهدة لت�ضهيل 
ان�ضيابية احلركة املرورية وت�ضخر كل 
جهوده���ا من اأجل ذل���ك، اإل اأنها حتى 
الآن ولعظيم الأ�ضف مل تبادر مع وزارة 
الأ�ضغال يف اإيجاد حل لهذه الإ�ضكالية 
التي اأ�ضبحت واأم�ضت توؤرق نف�ضيات 
مرت���ادي الطريق، وفالبد م���ن الإ�رساع 
الت���ي  الإ�ض���ارات  تل���ك  با�ض���تبدال 
اأ�ضبحت مثل “ال�ضداديخ” املن�ضوبة 
و�ض���عت  والت���ي  التقاطع���ات  عل���ى 
فوقها كامرات مراقبة، وكاأن الهدف 
م���ن وجوده���ا خمالفة و”مل���خ” جيب 

ال�ضائق بع�رسات الدنانر.
قب���ل اأك���ر م���ن 20 عام���ا طرحنا 
هذا املو�ضوع واليوم نعيده ونطالب 
كمواطن���ن بالتحرك اجل���دي من قبل 
والإدارة  الأ�ض���غال  وزارة  يف  الإخ���وة 
العام���ة للمرور ب���اأن يخرج���وا لنا بحل 
�رسيع لهذه الإ�ض���كالية التي يئن منها 
�ض���عب البحرين لكي نواك���ب التطور 
احلا�ض���ل يف البلدان الأخرى يف ال�ضاأن 

املروري، وع�ضاكم عالقوة.

“استبدلوا 
هالشداديخ”

يف الوق���ت ال���ذي يرتقب في���ه املواطن 
حقوق���ه  وت�ض���من  جتاري���ه  �ض���ارة  اأخب���ارا 
التقاعدي���ة، يكون العك�س، فالأخبار ال�ض���ارة 
يوم���اً بعد يوم ت�ض���بح م���ن ن�ض���يب الوافد 
الأجنب���ي الذي مل يكت���ف بفتح فر�س العمل، 
بل �ض���ار ح���ر نف�ض���ه ل كفي���ل ل���ه، وله حق 
التملك واحل�ض���ول على �ض���جل جتاري، فهذا 
الواقع امل���ر الذي تفتخر به وزارة ال�ض���ناعة 
والتج���ارة يف بياناته���ا كاأول دول���ة خليجي���ة 
تتيح لراأ����س املال الأجنب���ي اإمكانية التملك 
لأ�ض���ول وعقارات �رسكات الأعمال يف غالبية 
القطاعات، هذا بالإ�ض���افة اإلى نظام الكفالة 
امل���رن الذي ي�ض���تطيع م���ن خالل���ه اأي وافد 
انته���ت اإقامت���ه جتديده���ا، اأو رغب���ة كفالته 
م���ن هيئة �ض���وق العمل التي تتي���ح له حرية 

ممار�ضة التجارة.
ويف الوق���ت الذي يت���وارد فيه اخلرب تلو 
اخل���رب باأن ال���دول اخلليجية ترح���ل الأجانب، 
وال�ض���عودية تتبنى عملية “ال�ضعودة” بجدية 
وحزم لتفت���ح املجال اأمام املواطن يف العمل 
وممار�ض���ة التجارة ب���دون مناف�ض���ة الأجانب 

الذين �ض���يطروا على كل القطاعات، وكذلك 
هي الإمارات التي تن�ض���ط وتقوي اقت�ضادها 
الر�ض���وم  وتخفي����س  الإج���راءات  بتي�ض���ر 
للمواطن���ن، اإل عندنا ت�ض���ر الأم���ور يف خط 
معاك����س متاماً، فرغم �ض���يطرة الأجانب على 
القت�ضاد وقطاع العقارات والذهب واملواد 
الغذائية واملوا�ضالت، اإل اأنها متنحهم مزيدا 
م���ن احلرية وهي حري���ة العي����س والإقامة يف 
البحرين حتى ي�ض���بحوا عمالة مهاجرة دائمة 
يف نظر القانون الدويل لهم حقوق �ضيا�ض���ية 
من م�ض���اريع اإ�ض���كانية وحق التعليم املجاين 

بلغاتهم والعالج اأ�ضوة باملواطنن.
ول ن���دري ه���ل ه���ذا مقابل اأن تر�ض���ى 
املنظم���ات احلقوقية  وت�ض���در بيانا واإعالنا 
باأن البحرين اأف�ض���ل وجه���ة للعامل الأجنبي، 
فهل هذا ثمن م�ضتقبل البحرين القت�ضادي 
عندما ينتقل بالكامل ليد الوافدين، وكذلك 
كان���وا  اإذا  فه���وؤلء  ال�ضيا�ض���ي،  م�ض���تقبلها 
ميلك���ون عقارات وميلكون �ض���جالت جتارية 
وعا�ض���وا يف البحرين ل�ضنوات، فاإن من حقهم 
امل�ض���اركة ال�ضيا�ضية الربملانية واحلكومية، 

وم���ن ي�ض���تطيع اأن مينعهم فه���م يتحكمون 
يف القت�ض���اد كم���ا لديهم النفوذ ال�ض���عبي، 
فالعمالة الأجنبية ب�ض���تى جن�ض���ياتها �ضارت 
تتبعهم، بكلمة منهم ي�ضلون البالد وتتعطل 
امل�ض���الح وتتوقف ال�رسكات، فهم ميتلكون 
ال�ضند القانوين والعدد والقوة القت�ضادية، 
ولبد اأن يكون لهم ممثلون يف الربملان واأن 
يك���ون منهم الوزير، كل هذا نتيجة املفاخرة 
باأن البحرين الأولى خليجياً بال�ضماح لالأجنبي 

بالتملك عقارياً وجتارياً.
اأم���ا املواط���ن فيعي����س بن قل���ق على 
حقوقه التقاعدية ومطرقة ال�رسائب والقيمة 
امل�ض���افة، وقه���ر جتارته التي �ض���اعت بن 
القوانن اجلائرة لهيئة �ض���وق العمل ووزارة 
التجارة، بينما الواف���د يتقلب يف البالد فرحا 
بعد اأن اأ�ضبحت القوانن جميعها يف �ضاحله، 
ولن ن�ضتغرب غداً اأن يكون املواطن عامال يف 

�رسكة وافد.

بثينة خليفة قاسم

زبدة القول

مل يكت���ف امل�ض���وؤولون مبديري���ة 
الأمني���ة  واجباته���م  ب���اأداء  املح���رق 
املعت���ادة، ب���ل جت���اوزت طموحاتهم 
ذلك، لتحقق اإجنازات ونتائج ملمو�ضة 
اأه���ايل  وتقدي���ر  ا�ضتح�ض���ان  لق���ت 

املحرق.
�ضيا�ض���ة  “املديري���ة”  تنته���ج 
اجله���ات  م���ع  املبا����رس  التوا�ض���ل 
املخالف���ات  ملعاجل���ة  امل�ض���وؤولة 
القانونية، والعمل عل���ى منع تكرارها 
بالتن�ض���يق والتعاون مع تلك اجلهات 
لتنفي���ذ الإج���راءات القانوني���ة وعدم 
الكتف���اء باإ�ض���دار املخالفات، وذلك 
بهدف حل امل�ض���كلة ب�ضكل نهائي اأو 
جزئي على اأق���ل تقدير وفقاً لتجاوب 

وتعاون اجلهات امل�ضوؤولة عن حلها.
الكثر من املخالفات املر�ضودة 
ت�ض���رتك عدة جهات ر�ضمية يف حتمل 
م�ض���وؤولية حله���ا، وهن���ا يكم���ن اإجناز 
“املديري���ة”، مبتابع���ة تل���ك اجلهات 
والتن�ض���يق بينه���ا للتاأكد م���ن تنفيذ 
كل الإج���راءات الر�ض���مية والقانوني���ة 
الرادع���ة، واملب���ادرة باإع���داد الف���رق 
املخالف���ن  م���ع  للتعام���ل  املدرب���ة 
اللت���زام  عل���ى  وحثه���م  بالتوعي���ة 
بالقوان���ن وتق���دمي كل ما ميكن من 

عون وم�ضاندة للجهة امل�ضوؤولة.
من مبادرات “املديرية” املميزة، 
التن�ضيق مع خم�س جهات ر�ضمية ملنع 
املخالفات يف فر�ض���ة احل���د، بتنفيذ 
خط���ة عم���ل �ض���كلت رادع���اً للعمال���ة 
الآ�ض���يوية املخالفة، حيث مت تدريب 
ال�رسطة على ر�ض���د و�ضبط املخالفات 
بالتعاون مع “الروة ال�ضمكية”، وعمل 
ج���ولت ميدانية يف الفر�ض���ة لر�ض���د 
�ضكاوى املرتادين، وتنظيف الفر�ضة 
بالتعاون م���ع بلدية املحرق و”الهيئة 
العام���ة حلماي���ة ال���روة البحرية”، مع 
ا�ض���تمرارية الر�ض���د ومتابعة اجلهات 
امل�ضوؤولة للحفاظ على نظافة و�ضالمة 

الفر�ضة ب�ضكل دائم.
كم���ا و�ض���عت “املديري���ة” ح���اًل 
دور  يف  التربع���ات  جم���ع  مل�ض���كلة 
العبادة، بالتعاون مع وزارتي “العمل” 
و”العدل”، حيث قامت مب�ض���ح )48( 
م�ضجداً ور�ضد )38( خمالفة واإحالتها 
لإدارة املنظمات الأهلية، مع ا�ضتمرار 
ال���دوري للم�ض���اجد كاإجراء  التفتي�س 

رادع.
“املديري���ة” فريقا  اأع���دت  كم���ا 
الأم���ن  ا�ض���رتاطات  ملعاين���ة  ُمدرب���ا 
وال�ض���المة العامة يف م�ض���اكن العمال، 
والتن�ض���يق م���ع اجله���ات املخت�ض���ة 
واملالك ملعاجلة املخالفات واإر�ض���اد 
قاطنيها بتجنب ال�ضلوكيات اخلاطئة 
واملزعج���ة لالأهايل، وعرب تلك اجلهود 
م���ن  العدي���د  اأو�ض���اع  حت�ض���ن  مت 

امل�ضاكن امل�ضرتكة.
ل ي�ض���عنا ذكر املزيد من اجلهود 
الوطني���ة  واملب���ادرات  املجتمعي���ة 
للمديري���ة، الرامي���ة لتحقي���ق الأم���ن 
املجتمع���ي، منها م���ا اأجُن���ز واأخرى يف 
طريقه���ا لالإجن���از م���ن خ���الل جه���ود 
الر�ض���مية  اجله���ات  م���ع  تن�ض���يقية 
املخالف���ات  م���ن  العدي���د  ملعاجل���ة 
تظ���ل  والت���ي  ال�ض���لبية،  والظواه���ر 
عالق���ة دون حل، ب�ض���بب فقدان حلقة 
التوا�ض���ل بن اجله���ات امل�ض���وؤولة. 
“بادر وتوا�ض���ل واأجنز” �ضيا�ضة عمل 
ذهبية تنتهجها “املديرية” ت�ض���تحق 
كل التقدي���ر، ونتطل���ع لتعميمه���ا يف 

جميع اجلهات اخلدمية.

إنجازات مديرية أمن 
المحرق

د. طارق آل شيخان
tariq
@cogir.org 

ما وراء الحقيقة

خالل عقد من الزمان، ع�ضفت بالأمة 
العربية الإ�ضالمية موؤامرة الربيع العربي 
الت����ي اأرادت �����رسب وح����دة ه����ذه الأمة، 
وت�ض����هيل احتاللها من جديد للم�ضتعمر 
الغربي والفار�ض����ي والعثماين، وحماولة 
تغي����ر هويته����ا وثقافته����ا وتاريخه����ا 
العربي الإ�ضالمي، بدعاوى جميلة ورائعة 
يف �ضكلها، لكنها قذرة ونتنة بجوهرها، 
الدميقراطي����ة والعدال����ة  ن�����رس  كدع����وى 
الجتماعي����ة والإ�ض����الح واحلرية وحقوق 
الإن�ض����ان، حت����ى انك�ض����فت حقيقة هذه 
املوؤامرة، و�ض����اهدنا ب����اأم اأعينن����ا نتائج 

حماولة تنفي����ذ هذه املوؤام����رة، من قبل 
املخطط����ن واملنفذي����ن وامل�ض����اركن 

واملطبلن لها بكل غباء.
اأما اأطراف ه����ذه املوؤامرة فلن نتاأخر 
يف الإع����الن عنها، بع����د اأن تدم����ر وطني 
العربي الإ�ض����المي، ومت قت����ل اأبناء الأمة 
ب�ض����بب  و�ض����قط  الإ�ض����المية،  العربي����ة 
هذه املوؤام����رة اآلف الأبرياء من الن�ض����اء 
والأطفال وال�ض����يوخ، واأ�ضابت الفو�ضى 
والطائفية والدمار البنى التحتية لوطني 
العربي الإ�ضالمي، حيث ميكننا القول اإن 
الأمة العربية اأكر اأمة بالتاريخ تعر�ضت 

املج����ازر  وارت����كاب  والتنكي����ل  للقت����ل 
والدم����ار، واأطراف هذه املوؤام����رة: اإدارة 
اأوبام����ا خ����الل الفرتت����ن الرئا�ض����يتن، 
اإي����ران واأحالمها النتنة بال�ض����يطرة على 
الأح����زاب  الإ�ض����المية،  العربي����ة  الأم����ة 
العثماني����ة التي تدخلت ب�ض����كل �ض����افر 
ب�ض����وؤون الأمة العربية، قطر التي اأرادت 
ت�ضفية ح�ض����اباتها، والإخوان امل�ضلمون 
اآيديولوجيته����م  اأرادوا حتقي����ق  الذي����ن 

التكفرية. 
وكان ل����كل منهم �ض����ببه وم�ض����احله 
وروؤيت����ه واأجندت����ه يف امل�ض����اركة به����ذه 

املوؤامرة، �ضواء بالتن�ضيق املبا�رس اأو غر 
املبا�����رس، كل ذل����ك مدع����م بالت�رسيحات 
املوثق����ة يف الإع����الم، والتي �ض����رفقها 
م����ع كل حديث نتطرق في����ه لكل طرف، 
حتى ل يقول اأحد منه����م اإننا كاذبون يف 
ادعائن����ا باأن هن����اك موؤامرة ا�ض����تهدفت 
الأمة العربية الإ�ض����المية، واإنه����م اأبرياء 
من امل�ض����اركة يف تدم����ر الوطن العربي 
الإ�ض����المي وقت����ل اأبن����اء الأم����ة العربي����ة 
الإ�ضالمية و�ض����عيهم لحتالل هذه الأمة. 

وللحديث بقية.

مؤامرة الربيع العربي... المشاركون

ماذا لو �ضكت ال�ضودانيون وجتاهلوا 
متام���ا م���ا قي���ل ونوق����س خ���الل حلق���ة 
�ض���باب توك الت���ي تناولت و�ض���ع املراأة 
ال�ضودانية؟ �ض���وؤال �ض���األته لنف�ضي بعد 
ال�ضجة املهولة التي حدثت يف ال�ضودان 
ب�ض���بب اأن �ض���ابة عربت ع���ن راأيها خالل 
هذه احللقة وانتق���دت احلجاب وانتقدت 
امل���راأة  به���ا  تعام���ل  الت���ي  الطريق���ة 

ال�ضودانية يف ال�ضارع.
م���ا النتيج���ة الإيجابي���ة التي حتققت 
عندما قامت الدنيا وترك النا�س �ضوؤونهم 

وتفرغوا للعن هذه ال�ضابة ولعن الربنامج 
ومقدم الربنامج ولعن القناة التي اأذاعت 

ولعن خمرتع التلفزيون!
تزلزل���ت اأركان امل�ض���اجد م���ن حناجر 
اخلطباء واأ�ض���بح ا�ض���م جعفر عبدالكرمي 
مث���ل ا�ض���م اأبوجه���ل واأ�ض���بح م���ن كفار 
قري����س! والغريب اأن احللقة التلفزيونية 
كان بها �ض���يخ �ض���وداين جليل يرد على 
الربنام���ج،  مق���دم  عل���ى  وي���رد  الفت���اة 
وبالتايل فهي معركة فكرية ينت�رس فيها 
م���ن ميلك احلجة والدلي���ل على ما يقول، 

واجلمهور امل�ضاهد �ض���يقرر مع من يقف 
ومع راأي من ي�ضر.

لك���ن البع�س يف ال�ض���ودان يتعاملون 
مع كل �ضيء بح�ضا�ضية مفرطة ويجردون 
�ض���يوفهم من اأغمادها عن���د كل اختالف 
يف ال���راأي ويدق���ون طبول احل���رب طوال 
الوقت، الفتاة قالت كالما، وال�ضيخ قال 
كالم���ا، وللنا�س اأن ياأخ���ذوا هذا ويرتكوا 
ذاك ول داع���ي اأبدا حلال���ة التعبئة العامة 
التي �ض���غلت اجلميع وا�ض���تهلكت اأوراق 
ال�ض���حف وم���الأت �ض���فحات الفي�ض���بوك 

وجعلت �ض���يوخ الدين يق�ض���ون ليلتهم 
ويحرق���ون اأع�ض���ابهم م���ن اأج���ل تنميق 
اجلم���ل واختيار الألف���اظ احلنجورية التي 

ت�ضنف اآذان امل�ضلن.
والنتيج���ة النهائية له���ذه احلرب هي 
اأن ال�ض���ودانين �ض���نعوا دعاي���ة جمانية 
لهذا الربنامج ومقدمه والفتاة ال�ضودانية 
�ض���احبة الراأي الذي جف���ف الأنهار ونقل 
اجلبال من مكانها وو�ضعوا �ضورة معينة 

اأمام العامل �ضيقراأها كل على هواه.

“شباب توك” في السودان

نجاة المضحكيقوانين جائرة للمواطن... ومفرحة للوافد

هدى هزيم

hudahazeem 
@yahoo.com

الناس

عبدالعزيز 
الجودر

a.aziz.aljowder 
@gmail.com

صور مختصرة
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ُتسحب عند الساعة 7 من مساء غد األحد يف فندق “النكسرت” مبدينة بريوت اللبنانية قرعة بطولة األندية العربية الـ 31 لكرة 
السلة للرجال التي سينظمها نادي بريوت يف الفرتة من 2  حتى 12 أكتوبر املقبل عىل ملعب الشياح البلدي.

وأكد 11 فريقا عربيا املشاركة يف النسخة الجديدة من البطولة، إذ سيشارك إىل جانب ناديا بريوت املنظم وهومنتمن )بريوت( 
حامل اللقب، فرق: جمعية سال املغريب )وصيف البطولة(، سبورتنغ واالتحاد من مرص، الفتح والنرص من السعودية، العريب 

القطري، أهيل سداب العامين، النرص الليبي ومركز شباب قلنديا الفلسطيني.
وسيقام حفل االفتتاح الرسمي للبطولة عند الساعة التاسعة من مساء الثالثاء املوافق 2 أكتوبر بحضور الفاعليات الرسمية 
والرياضية والبلدية ومسؤويل الرشكات الراعية. وتعترب لبنان ومرص هام األكرث إحرازا للقب البطولة التي انطلقت يف العام 

1976، بني الدول العربية برصيد 8 بطوالت لكل منهام، بواقع 5 بطوالت للنادي الريايض، و2 للحكمة، ومرّة واحدة لهومنتمن 
من الفرق اللبنانية، و4 لكل من االتحاد السكندري والجزيرة من مرص.

قرعة عربية السلة لألندية... األحد

  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(

االتحــاد  رئيــس  رعايــة  تحــت 
البحريني لكرة الســلة سمو الشيخ 
عيــى بن عــيل آل خليفة، تختتم 
اليوم منافســات بطولــة البحرين 
اإللكرتونية األوىل لكرة الســلة، يف 

مجمع السيف التجاري.
وتقــام اليوم الســبت منافســات 
األدوار النهائيــة لبطولتــي األندية 
فعاليــات  ختــام  يف  والجامهــري، 

البطولة.
وتصــدر املحــرق املجموعة األوىل 
لبطولــة األندية بثامين نقاط، وتاله 
املنامة ثانياً بخمــس نقاط وتأهال 
للرباعــي، بينــام تصــدر النجمــة 
املجموعة الثانية بسبع نقاط وتاله 
الحالــة بنفــس الرصيــد، وبالتايل 
ســيلتقي يف نصــف النهــايئ اليوم 
املحرق والحالة وكذلك النجمة مع 

املنامة.
وكانت البطولة قد انطلقت مســاء 
أمــس األول )الخميــس( بإقامــة 

باألنديــة  الخاصــة  املنافســات 
الوطنية، والتي شــهدت مشــاركة 
واسعة من جميع األندية املنضوية 
تحت مظلة االتحاد البحريني لكرة 
السلة، وشارك فيها نخبة من نجوم 
اللعبــة والالعبــني املميزيــن مثل 
أحمد حســن، عبدالرحمــن غايل، 
عيل عباس، عيل شــكر الله ومزمل 

أمري، فيام أقيمت يوم أمس الجمعة 
التمهيديــة  األدوار  منافســات 

للبطولة الخاصة بالجامهري.
وحــدد االتحــاد البحرينــي جائزة 
مالية كبــرية للفريق صاحب املركز 
األول يف بطولــة الجامهــري قوامها 
ســيحصل  فيــام  دوالر،  آالف   10
الثــاين عــىل 5 آالف دوالر والثالث 

ألفي دوالر.
وتقــام البطولة األوىل مــن نوعها 
عىل مســتوى األلعاب الجامعية يف 
مملكــة البحرين، عىل مســتويني: 
األول موجــه إىل العبــي األنديــة 
الوطنيــة املنضويــة تحــت مظلة 
الســلة  لكرة  البحرينــي  االتحــاد 
الرياضية  للجامهري  بطولة  والثانية 
عىل مســتوى اململكــة والجامهري 
الخليجية، وكل هــذا بالتعاون مع 

.”NBA2K“
وتــأيت خطــوة االتحــاد البحريني 
لكرة الســلة يف تنظيم هذا الدوري 
توافقــاً مع اســرتاتيجيته املعتمدة 
لتنويع الربامج واألنشطة التي تهتم 
برياضة كرة السلة وجذب الالعبني 
والجامهري من أجل املشــاركة فيها 
االمر الــذي يعزز قيم كرة الســلة 
اىل  باإلضافــة  النبيلــة  ورســالتها 
تكريس ثقافة متابعة ومامرسة كرة 

السلة من قبل مختلف محبيها.

ويعترب دوري كرة السلة اإللكرتونية 
أوىل  هــي  الوطنيــة  لألنديــة 
املســابقات الرياضية عىل مستوى 
املنطقة التي تقــام لالعبي األندية 
املنتســبني اىل االتحــاد البحرينــي 
لكرة الســلة باإلضافــة اىل وضعها 

ضمن الروزنامة الرسمية ملسابقات 
االتحــاد للموســم الريايض -2018
2019 واعتامدها ضمن املسابقات 
التي ينظمها مع احتســاب نتائجها 
ضمــن كأس التفوق، وكذلك إقامة 

بطولة للجامهري السالوية.

حظــي منتخبنا الوطني للناشــئني 
لكرة اليد باســتقبال رســمي حافل 
البحرينية  اللجنــة األوملبيــة  مــن 
لــدى عودته يف ســاعة متأخرة من 
مساء أمس األول الخميس إىل أرض 
الوطن قادما مــن اململكة األردنية 
الهاشــمية بعد فوزه بلقب البطولة 
وتأهله  للناشئني  الثامنة  اآلســيوية 
إىل نهائيات بطولة العامل للناشــئني 
التي ستقام العام املقبل يف مقدونيا.
وكان األمني العام املساعد للمجلس 
األعىل للشــباب والرياضــة، األمني 

العــام للجنــة األوملبيــة البحرينية 
عبدالرحمــن عســكر يف مقدمــة 
مستقبيل األبطال بقاعة الترشيفات 
مبطار البحرين الدويل بحضور عضو 
مجلس إدارة اللجنــة األوملبية بدر 
نارص محمــد والنائب األول لرئيس 
اتحاد كرة اليد خالد الحيدان وأمني 
عــام االتحــاد خالد الناجــم وعدد 
مــن اعضاء مجلــس إدارة االتحاد، 
باإلضافــة إىل حضــور رئيس نادي 
توبيل ميك أمان ورئيس نادي باربار 
عيل حســن وعــدد من مســؤويل 

االندية االعضاء باتحاد كرة اليد.
حيث اســتقبل األمــني العام رئيس 
االتحــاد البحريني لكــرة اليد عيل 
عيى اســحاقي وباقي افراد الوفد 
بالورود،  والالعبون  والفني  اإلداري 
ونقــل لهــم تحيات وتهــاين ممثل 
جاللة امللك لألعامل الخريية وشئون 
الشــباب، رئيــس املجلــس األعىل 
للشــباب والرياضة، رئيــس اللجنة 
الشــيخ  ســمو  البحرينية  األوملبية 
نــارص بن حمــد آل خليفــة، وهنأ 
رئيــس االتحاد والالعبــني باإلنجاز 

املرشف مشــيدا مبا أظهره الالعبون 
من عزمية قويــة وإرادة صلبة عىل 
امتداد منافســات البطولة ليقبضوا 
عــىل اللقــب القــاري ويحافظــوا 
عىل البطولة اآلســيوية بكل جدارة 

واقتدار.
وأضــاف عســكر أن هــذا اإلنجاز 
النجاحات  لسلســلة  امتــدادا  يأيت 
التي حققتها  واإلنجازات املتميــزة 
كــرة اليــد البحرينيــة عــىل كافة 
األصعدة واملستويات، كام أنه يعترب 
تجسيدا لشــعار عام الذهب الذي 

أطلقه ســمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة والذي شكل الدافع األكرب 
وراء تحقيق هذا اإلنجاز اآلســيوي 
والذي يعرب بجالء عن مدى املكانة 
املرموقــة التــي تحتلها كــرة اليد 
البحرينية عىل الصعيد اآلسيوي وما 

تضمه من العبني متميزين.
وأضاف عســكر “إن مــا مييز هذا 
اإلنجاز هو وجود قيادة فنية وطنية 
بوجــود املــدرب محمــد مراغــي 
ومســاعده رائــد املــرزوق وطاقم 
إداري محــيل وهــو يعطينا مؤرش 

واضــح عىل صالبة القاعــدة لدينا، 
كــام أنه يعد انجازا تاريخياً بعد أن 
متكنــت جميع منتخبــات كرة اليد 
بالتأهل إىل نهائيــات بطولة العامل 
ابتــداء باملنتخــب األول مبونديال 
أملانيــا والدمنــارك، ومــرورا بتأهل 
منتخب الشــباب ملونديال اسبانيا، 
الناشــئني ملونديال  وأخريا مبنتخب 
مقدونيــا وهو ما ســيعزز التواجد 
العاملي ملنتخبات كرة اليد يف العام 
املقبل 2019 يف ســابقة هي األوىل 

من نوعها”.

اليوم إسدال الستار على بطولة األلعاب اإللكترونية للسلة

استقبال رسمي الئق لمنتخب ناشئي كرة اليد بطل آسيا

تحت رعاية سمو الشيخ عيسى بن علي

عسكر نقل لهم تحيات وتهاني ناصر بن حمد

محمد الدرازي

ضاحية السيف        اللجنة األولمبية

إقبال واسع شهدته منافسات البطولة سمو الشيخ عيسى بن علي أثناء افتتاحه منافسات البطولة

سمو الشيخ عيسى بن علي يضغط زر انطالق المنافسات

جانب من االستقبال

جانب من منافسات بطولة الجماهير
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17 الناشئين آسيوية  إنجاز  وراء  حمد  بن  ناصر  رؤي��ة  الحيدان: 
االتحاد البحريني لكرة اليد

رفع النائب االول لرئيس االتحاد 

البحريني لكرة اليد خالد الحيدان 

أسمى وخالص التهاين والتربيكات 

مللك البالد صاحب الجاللة وصاحب 

السمو املليك رئيس الوزراء وصاحب 

السمو املليك ويل العهد األمني النائب 

االول لرئيس مجلس الوزراء مبناسبة 

فوز منتخبنا الوطني للناشئني لكرة 

اليد بلقب البطولة اآلسيوية الثامنة 

والتي اختتمت مؤخراً يف األردن 

وتأهل املنتخب اىل نهائيات كأس 

العامل مبقدونيا 2019.

وقال الحيدان ان الفوز بالبطولة 

ميثل نتيجة طبيعية ملا يحظى به 

القطاع الريايض من دعم القيادة 

الرشيدة، مشيداً بالرؤية الثاقبة ملمثل 

جاللة امللك لألعامل الخريية وشؤون 

الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب 

والرياضة رئيس اللجنة األولومبية 

البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد 

آل خليفة ومساندته املبارشة للشباب 

الريايض يف اململكة ولعبة كرة اليد 

خصوصا، وأضاف أن توجيهات سموه 

بأن يكون العام 2018 عام الذهب، 

كان دافعاً لتحقيق هذه اإلنجازات 

والتي بدأت بأهل منتخبات الرجال 

والشباب ومؤخراً الناشئني اىل 

نهائيات كأس العامل عالوة عن فوز 

بالبطولة اآلسيوية للمرة الثانية عىل 

التوايل كإنجاز غري مسبوق للرياضة 

البحرينية. 

وأشاد النائب األول لرئيس االتحاد 

بجهود العبي املنتخبات الوطنية يف 

ترشيفهم للمملكة، منوهاً بالدور 

الكبري الذي تلعبه األندية املحلية 

كرافد أسايس ملنتخبات اللعبة، وقال 

أن التعاون الدائم بني األندية واتحاد 

اليد يعترب من األسباب الرئيسة فيام 

حققته إليه اللعبة من مكانة متميزة 

عىل الصعيدين القاري والدويل.

التق��ى رئي��س االتح��اد اآلس��يوي 
لك��رة القدم النائ��ب األول لرئيس 
االتحاد الدويل لكرة القدم، الش��يخ 
س��لامن ب��ن إبراهي��م آل خليفة، 
رئيس وزراء جمهورية قريغيزستان 
محم��د غ��ايل أبولغازي��ف، ي��وم 
أمس األول )الخمي��س( بالعاصمة 
بيش��كيك وذل��ك مبناس��بة الزيارة 
الرس��مية لرئيس االتحاد االس��يوي 

إىل جمهوررية قريغزستان.
القريغزستاين  الوزراء  رئيس  ورحب 
بالشيخ س��لامن بن ابراهيم منوهاً 

بجهوده يف تطوير مسرية كرة القدم 
اآلسيوية ومعربا عن تقديره لدعم 
االتحاد اآلس��يوي تطوير اللعبة يف 

البالد عىل مختلف األصعدة.
م��ن جانب��ه عرب الش��يخ س��لامن 
بن ابراهي��م عن ش��كره وتقديره 
ألبولغازي��ف عىل حس��ن الضيافة 
وحفاوة االس��تقبال مشيداً بالتطور 
املتنام��ي ملس��رية ك��رة الق��دم يف 
قرغيزس��تان ومؤكداً حرص االتحاد 
اآلسيوي عىل دعم االتحاد القرغيزي 
كسائر االتحادات الوطنية يف القارة 

اآلسيوية.
وأكد الشيخ سلامن بن إبراهيم ان 
املشاركة التاريخية املقبلة ملنتخب 
قريغزس��تان يف نهائيات كأس اسيا 
للمرة االوىل يف تاريخ املسابقة تعد 
م��ؤرشا واضحا عىل تنامي االهتامم 
بلعب��ة كرة القدم يف البالد مبينا أن 
تلك املش��اركة ستشكل دفعة قوية 

لالرتقاء مبنظومة اللعبة يف البالد.
واس��تعرض رئيس االتحاد اآلسيوي 
خالل اللق��اء الخطط املس��تقبلية 
لالتح��اد الق��اري والهادفة لالرتقاء 

مبنظوم��ة الك��رة اآلس��يوية م��ن 
ت��م  ك��ام  الجوان��ب،  مختل��ف 
استعراض تحضريات إقامة نهائيات 
كأس اس��يا 2019 يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة.
ويف ختام اللقاء الذي حرضه رئيس 
س��يميتي  القريغزس��تاين  االتح��اد 
س��لطانوف، قدم الشيخ سلامن بن 
إبراهيم هدي��ة تذكارية إىل رئيس 
وزراء قريغيزس��تان عبارة عن الكرة 
الرسمية لنهائيات كأس اسيا املقبلة 

يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

اعتمد االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، 
حكمن��ا الدويل الش��اب إس��امعيل 
حبي��ب، ضمن قامئة ح��كام النخبة 

لقارة آسيا للعام املقبل )2019(.
وجاء اعتامد الحكم الدويل إسامعيل 
حبيب ضمن قامئة النخبة اآلسيوية 
للعام 2019 بعد متيزه الالفت خالل 
الع��ام الج��اري بع��د حصوله عىل 
الش��ارة الدولية بداية العام 2018، 
وبع��د اجتيازه بنج��اح لالختبارات 
النظرية والعملي��ة التي أجريت له 

خ��الل الفرتة املاضي��ة، وكان آخرها 
يف ورش��ة العمل التي أقيمت بداية 
الشهر الجاري يف العاصمة املاليزية- 

كواالملبور.
ويعترب إسامعيل حبيب من الحكام 
الدوليني الشباب الذين برزوا خالل 
الفرتة األخرية، واس��تطاع أن يكسب 
ثقة االتحاد اآلس��يوي لك��رة القدم 
ع��رب انضامم��ه لقامئ��ة النخبة بعد 
اجتيازه بنجاح ملراحل التقييم التي 
أجريت له سواء عرب الدوري املحيل 

من قبل مكتشفي حكام آسيويني أو 
االختبارات النظري��ة والعملية عىل 
هامش ورش العمل التي شارك فيها 
بتنظي��م وإرشاف االتحاد اآلس��يوي 

لكرة القدم.
ال��دويل  الحك��م  انض��امم  ويع��د 
إس��امعيل حبيب إىل قامئ��ة النخبة 
اآلسيوية مكسبا جديدا لكرة القدم 
البحرينية عىل مستوى التحكيم، إذ 
ارتفع عدد الح��كام املتواجدين يف 
قامئة النخب��ة إىل 9 حكام )4 حكام 

ساحة و5 حكام مساعدين(.
لقامئة  إس��امعيل حبيب  وبانضامم 
النخب��ة اآلس��يوية، يك��ون الحكام 
املتواجدين حاليا ضمن قامئة النخبة 
هم:الحكم الدويل نواف ش��كرالله، 
الحك��م الدويل عيل الس��امهيجي، 
الحك��م ال��دويل ع��امر محف��وظ، 
الحك��م ال��دويل إس��امعيل حبيب، 
الحكم املساعد الدويل يارس تلفت، 
الحك��م املس��اعد ال��دويل محم��د 
جعفر، الحكم املساعد الدويل نواف 

ش��اهني، الحك��م املس��اعد الدويل 
عبدالل��ه صال��ح، الحكم املس��اعد 

الدويل سيد جالل محفوظ.
الح��كام  ع��دد  ارتف��اع  ويعت��رب 
البحرينيني يف قامئة النخبة اآلسيوية 
تأكيدا ع��ىل التميز الالفت للصافرة 
األصعدة،  مختل��ف  البحرينية عىل 
ع��رب م��ا حصل��ت عليه م��ن ثقة 
كب��رية مكنته��م م��ن التواج��د يف 
مختلف البطوالت الدولية والقارية 

واإلقليمية.

سلمان بن إبراهيم يرحب بالمشاركة التاريخية لمنتخبنا في كأس آسيا

الدولي إسماعيل حبيب ضمن نخبة حكام قارة آسيا

التقى برئيس وزراء قيرغزستان وأكد دعم “اآلسيوي” لالتحاد القيرغزي

بيشكيك        مكتب رئيس اإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم

اتحاد الكرة        اللجنة اإلعالمية

رئيس وزراء قيرغزستان مستقبال الشيخ سلمان بن إبراهيم 

إسماعيل حبيب

خالد الحيدان

تواصل لعبة كرة الس��لة بالنادي 
األهيل اإلخفاقات يف عدم قدرتها 
ع��ن إيج��اد ضالته��ا وتحقي��ق 
لق��ب ضائع عنه منذ 8 س��نوات 
تقريًبا، أي منذ آخر موسم حقق 
في��ه لقب بطولة ال��دوري وكان 
موس��منا  وحت��ى   2009/2008

املايض 2017/2018.
فبخالف الس��يطرة املطلقة التي 
كونه��ا فريق األه��يل عىل لقب 
ال��دوري ألك��ر من 10 مواس��م 
متتالي��ة وتحدي��ًدا من��ذ 1979 
حت��ى 1989، وعودته مرة أخرى 
موس��مي  يف  اللق��ب  لتحقي��ق 
و2009/2010،   2008/2009
فإن فريق املنامة دخل يف صلب 
وأزاح  بقوة ورشاس��ة  املنافس��ة 
البس��اط من تحت أقدام الفريق 
األصفر باس��طا الهيمن��ة املطلقة 

عىل املسابقة.
فريق املنامة، أو ما يحلو لعشاقه 
تس��ميته ب�”الزعي��م”، مل يكتِف 
بتجريد نّده اللدود النرس األصفر 
عن لون الذه��ب املفضل لديه، 
األخرى  تل��و  الهزمي��ة  وإلح��اق 
مبنافس��ه، ب��ل متك��ن م��ن كبح 
جامحه وقصم ظهره، حينام أعلن 
التعاق��د مع قائد الفريق الالعب 

الدويل حسني شاكر.

الفري��ق  أن  أح��د  ينك��ر  وال 
األه��الوي، ظه��ر بص��ورة جيدة 
أثن��اء فرتة غياب قائده الس��ابق 
خالل منافس��ات بطولة الدوري 
يف املوسم املايض، وتحديًدا حينام 
اإليقاف  لعقوب��ة  تعرّض ش��اكر 
من قب��ل إدارة النادي؛ بس��بب 
تغي��ب الالع��ب ع��ن مش��اركة 
فريقه يف إحدى مباريات الدوري 
ومطالبت��ه ببع��ض املس��تحقات 

املالية املتأخرة.
ولك��ن افتق��اد الفري��ق لالعب 
بحجم حس��ني شاكر يعد خسارة 
ال تعّوض مل��ا ميتلكه الالعب من 
التصوي��ب  إمكان��ات كب��رية يف 
واالخ��رتاق والتحكم بالكرة وهو 
فس��لة  للعب،  الرئييس  املفت��اح 
األه��يل ومن��ذ س��نوات عديدة 
واعتامده��ا األول بص��ورة كبرية 
يك��ون ع��ىل إمكان��ات وقدرات 
العبها ش��اكر؛ كون��ه األكر خربة 
وحنك��ة وقي��ادة لزمالئه بأرضية 
املي��دان، وغياب��ه اآلن س��يكون 
مؤثرا مبا للكلمة من معنى، ومن 

الصعب تعويضه بأي العب.
س��تفتقد  ش��اكر،  جان��ب  وإىل 
تشكيلة األهيل يف املوسم الجديد 
إىل واحد من أبرز عنارص الفريق 
وهو صباح حس��ني ال��ذي انتقل 

قبل أيام لصفوف نادي الرفاع.
خروج ش��اكر ثم صباح، ال ش��ك 
أنه س��يرتك فراغا كبريا يف توليفة 

الفريق األصفر.
من جانب آخر، عاىن الفريق كثريا 
يف الس��نوات املاضي��ة من غياب 
االستقرار الفني واإلداري، وكرت 
التغيريات املستمرة عىل األجهزة 
الفنية عىل مر املواس��م الفائتة، 
ويب��دو أّنه تعود ع��ىل لغة إقالة 
املدرب��ني عقب أية خس��ارة غري 
متوقع��ة، أو باألصح غري مرغوب 

فيها.
وك��ذا األم��ر بالنس��بة الختي��ار 
املحرتفني، الذي ع��ادة ما يكونوا 
عبئا عىل الفريق “فرعون وليس 
عون”، وذلك يف ظل عدم القدرة 
الالعب��ني املحرتفني  اختي��ار  عىل 
عىل مس��توى عاٍل أو حتى جيد 
قادري��ن ع��ىل إث��راء املس��توى 
وإحداث اإلضافة الفنية للفريق، 
وبالتايل فإن األمر يتحول إىل نوٍع 
من العبء املايل ع��ىل موزانات 

النادي.

الصفراء  القلعة  وعشاق  جامهري 
س��بق وأن حّمل��ت إدارة النادي 
املس��ؤولية الكامل��ة يف تواص��ل 
مسلسل إخفاق فريق كرة السلة 
ع��ىل م��دار الس��نوات املاضية، 
حيث أك��دت أن اإلدارة مل تعمل 
عىل دعم الفريق بالعبني محليني 
ذات كفاءة عالية ميكن أن يعول 

عليها يف تحقيق االنتصارات.
يف املقاب��ل، تراه��ن إدارة األهيل 
يف املوس��م الجديد عىل الالعبني 
املوجودين بقيادة القائد الجديد 

هشام رسحان، إىل جانب األسامء 
الجدي��دة سيدهاش��م حبي��ب، 
أحمد املطوع وأحمد عيل حسني.
ولعل التغيريات التي طرأت عىل 
تش��كيلة الفريق ق��د تعد دافعا 
قوي��ا للعنارص الش��ابة من أجل 
تقدي��م كل عطائه��م دفاعا عن 

ألوان الفانيلة الصفراء.
بال أدىن شك، فإن طريق املنافسة 
يف املوس��م الجدي��د ل��ن يكون 
معّب��دا حتى عىل مس��توى مركز 
املنام��ة  اس��تثنينا  إن  الوصاف��ة 
املدج��ج بالنج��وم، وذلك يف ظل 
دخ��ول فري��ق الرف��اع يف دائرة 
املح��رق  املنافس��ة، إىل جان��ب 
والنويدرات الباحث��ان عن زيارة 

منصات التتويج.
رئي��س جهاز ك��رة الس��لة هاين 
ال��درازي أك��د يف ترصيح صحايف 
فور تسلمه منصب رئاسة الجهاز 
أن ه��دف الفري��ق األس��ايس يف 
املوسم املقبل هو إحراز األلقاب 
السالوية وإعادة سلة النسور إىل 

مكانتها الطبيعية.
ولكن يبقى السؤال الذي يشغل 
أذهان جامه��ري النادي، دون أن 
تلقى جوابا واضحا أو ترى بادرة 
أم��ل يف تحققه.. “متى س��تعود 

سلة األهيل ملعانقة الذهب”؟

صورة جماعية لفريق كرة السلة بالنادي األهلي في الموسم الماضي

أين موقع سلة األهلي من معترك المنافسة؟
بين مطرقة “خروج التايقر” وسندان “التتويج باأللقاب”

تقرير       محمد الدرازي



تح��ت رعاية ممثل جالل��ة امللك لألعامل 
الخريية وش��ؤون الش��باب رئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياض��ة رئيس اللجنة 
األوملبي��ة البحرينية س��مو الش��يخ نارص 
بن حم��د آل خليفة، أقيم��ت يوم أمس 
لبطول��ة  الثاني��ة  املس��ابقة  منافس��ات 
لبطول��ة  األوىل  واملس��ابقة  “الح��داق” 
“الشاحوف- التجديف”، ضمن منافسات 
موس��م نارص بن حمد للموروث البحري، 
والذي تنظم��ه لجنة رياض��ات املوروث 
الش��عبي، والذي انطلقت منافس��اته يف 
األول من سبتمرب، والتي تستمر حتى يوم 

27 أكتوبر املقبل.

دعم لدور البحرين الريادي

وبهذه املناس��بة، أكد س��مو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليف��ة أن االهتامم باملورث 
البح��ري يأيت م��ن منطلق حرص س��موه 
عىل دعم الدور الريادي ململكة البحرين 
يف مج��ال املحافظة عىل ال��راث الوطني، 
والذي يأيت تنفيذا لتوجيهات عاهل البالد 
جالل��ة امللك حمد بن عي��ى آل خليفة؛ 
للحفاظ ع��ىل اإلرث الحضاري والتاريخي 

ململكتنا الغالية.

يعكس أصالة الهوية 
الوطنية

وقال س��موه: “إن امل��وروث البحري يعد 
ج��زءا مهام يف ت��راث مملك��ة البحرين، 
ويعك��س أصالة الهوية الوطنية. كام ميثل 
هذا امل��وروث امت��دادا لعراق��ة التاريخ 
البحريني وعنوان��ا قد ارتبط بالعديد من 
املج��االت الحياتية كتجارة بالدرجة األوىل 
واملج��ال الري��ايض، وال��ذي حرصنا عىل 
دعمه وتعزي��ز ثقافته باملجتمع الس��يام 
لدى الشباب البحريني من خالل موسمنا 

للموروث البحري”.

 إشادة بالمشاركة الكبيرة

وقد أش��اد سموه باملش��اركة الكبرية الذي 
يشهدها موس��م نارص بن حمد للموروث 
البحري، والتي تعكس بصورة واضحة حرص 
الش��باب البحريني ع��ىل التواجد يف مثل 
هذه املس��ابقات والبطوالت الراثية، التي 

تشهد أجواء من املنافسة الرشيفة، مقدرا 
سموه جهود اللجنة املنظمة العليا برئاسة 
محمد أحم��د الجناح��ي يف تنفيذ الخطة 
التنظيمية ع��ىل الصورة التي تس��اهم يف 
نجاح املوسم، متمنيا سموه يف الوقت ذاته 
كل التوفي��ق والنج��اح لجميع املش��اركني 

مبسابقات هذا الحدث.

236 مشاركا في ثاني 
مسابقات “الحداق”

وب��دأت منافس��ات يوم أم��س بانطالق 

املس��ابقة الثاني��ة من بطول��ة “الحداق” 
ضمن منافس��ات األسبوع الثاين عىل كأس 
س��مو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد آل 
خليفة، حيث بدأت املسابقة عند الساعة 
السادس��ة صباح��ا، من املرف��أ البحري ب� 
“مارينا أمواج” التابع جزر أمواج مبحافظة 
املحرق. من جهته، قال رئيس لجنة بطولة 
“الح��داق” عيى إبراهي��م املطوع: “إن 
املسابقة ش��هدت تس��جيل 236 مشاركا 
من محبي وعش��اق هذه الرياضة، الذين 
انطلقوا عىل منت 54 قاربا رسيعا، متجهني 

لعرض البحر ضمن املياه اإلقليمية ململكة 
البحرين، بحثا عن صيد األسامك وتحديدا 
صيد أكرب سمكة، والتي ستحدد الفائزين 

باملراكز األوىل يف هذه البطولة”.

21 مشاركا بأولى مسابقات 
“الشاحوف”

وشهدت الس��اعة الثالثة عرص يوم أمس، 
إقامة منافس��ات املس��ابقة األوىل لبطولة 
“الش��احوف- التجديف” ضمن أس��بوع 
كأس سمو الشيخ حمد بن نارص بن حمد 

آل خليفة.
م��ن جهت��ه، ق��ال رئي��س لجن��ة بطولة 
“بداي��ة،  الس��لامن:  أي��وب  الش��احوف 
نتوجه بجزيل الش��كر وعظي��م االمتنان 
ملمث��ل جالل��ة املل��ك لألع��امل الخريية 
وش��ؤون الش��باب رئيس املجلس األعىل 
للش��باب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحريني��ة، عىل تفضل س��موه بالتوجيه 

إلقامة موسم سموه للموروث البحري”.
وأضاف أن اللجنة قد اعتمدت 5 مسابقات 
لبطولة الشاحوف، مشريا إىل أن املسابقة 

األوىل قد شهدت مش��اركة 21 فريقا من 
مختل��ف محافظات اململكة، تنافس��وا يف 
أجواء مليئة بالحامسة واإلثارة، موضحا أن 
اللجنة قد حددت مسافة 2 كيلومر تبدأ 
من أمام متحف البحرين الوطني وتنتهي 
عن��د خ��ط النهاية من أم��ام منتزه األمري 
خليفة بن سلامن بالحد، منوها أن اللجنة 
اشرطت عىل جميع الفرق إنهاء السباق، 
وأن اللجنة س��وف تختار الفائزين األوائل 

بحسب زمن الوصول لخط النهاية.

المسابقة الثانية لـ “الهير”.. 
اليوم

وتتواصل منافسات موسم نارص بن حمد 
للموروث البحري اليوم “السبت”، بإقامة 
منافسات املسابقة الثانية ل� “الهري” ضمن 
منافسات األس��بوع الثاين عىل كأس سمو 
الشيخ فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة، 
حيث س��ينطلق املش��اركون عند الساعة 
الس��ابعة صباحا من املرفأ البحري مبتنزه 
األم��ري خليفة بن س��لامن بالحد متجهني 
ملنطق��ة اس��تخراج املحار، حي��ث يتعني 
عىل املشاركني العودة عند الساعة الثانية 
عرشة ظهرا مجددا لنقطة البداية، ملبارشة 
عملية “فل��ق” املحار واس��تخراج اللؤلؤ، 
حيث س��يتم تحدي��د الفائزي��ن باملراكز 
األوىل بحس��ب وزن اللؤلؤ. وكانت لجنة 
مس��ابقة اس��تخراج املحار برئاسة أحمد 
املال��ي قد انتهت من اإلع��داد والتحضري 

لهذه املسابقة.

يتحدد الي��وم صاحب امليدالية الربونزية 
لدوري املراكز الشبابية الثاين لكرة القدم 
وال��ذي تنظمه وزارة ش��ؤون الش��باب 
والرياضة، انسجاماً مع رؤية ممثل جاللة 
امللك لألعامل الخريية وش��ؤون الشباب 
رئيس املجلس األعىل للش��باب والرياضة 
رئي��س اللجنة األوملبية البحرينية س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة الرامية 
إىل زي��ادة نس��بة الربام��ج املوجه��ة إىل 
الش��باب البحرين��ي وتنفيذه��ا بصورة 
مس��تمرة طوال العام وه��و األمر الذي 
يتواف��ق مع سياس��ات املجل��س األعىل 
للش��باب والرياض��ة يف إرشاك الش��باب 
يف برام��ج متنوع��ة مبختل��ف املجاالت 
الش��باب  ش��ؤون  وزارة  واس��راتيجية 
والرياض��ة برئاس��ة هش��ام الج��ودر يف 
تعظي��م دور املراكز الش��بابية واألندية 

الوطنية يف احتضان الشباب.
ويلتقي اليوم السبت يف الساعة السادسة 
والربع مساء فريقا مركز شباب دمستان 
ومركز ش��باب س��لامباد يف لق��اء تحديد 
املركزي��ن الثال��ث والراب��ع، وذلك بعد 
خروجهام من ال��دور نصف النهايئ، فقد 
خرس مركز ش��باب دمس��تان م��ن مركز 
مدين��ة حمد ب��ركالت الرجي��ح بأربعة 
أهداف مقابل هدفني بعد انتهاء الوقت 
األصيل بالتعادل بهدف ملثله رغم تقدمه 
قبل الدخول إىل غرفة تبديل املالبس، ومل 
يطل انتظ��ار مدينة حم��د وتعادل بعد 

عرش دقائق من انطالق الشوط الثاين.
دمستان كان يهدف إىل التأهل إىل النهايئ 
بعد نتائج رائع��ة يف الدور التمهيدي ويف 

رب��ع النهايئ ال��ذي أخرج حام��ل اللقب 

مركز ش��باب أبوقوة بهدفني مقابل هدف 

واحد، لكنه مل يس��تطع الف��وز من خالل 

ركالت الرجيح، وتبقى أمامه فرصة إحراز 

ال��كأس. يف املقاب��ل خ��رس مركز ش��باب 

س��لامباد أمام فريق ن��ادي بوري بهدفني 

دون مقابل ومل يستطع العودة إىل املباراة 
رغم اس��تقباله اله��دف األول يف الدقيقة 
الس��ابعة والثالثني، لتأيت الرضبة القاضية 
قب��ل خم��س دقائق م��ن نهاي��ة املباراة 
وتصّعب األمور عليه ليجد نفس��ه خارج 
املنافس��ة عىل درع ال��دوري بعد أن كان 
وصيف��اً للبط��ل يف النس��خة األوىل، وكان 
مين��ي النفس بالفوز بال��درع إال أن براعة 
فريق نادي بوري حرمته من ذلك وأجربته 
عىل خوض مباراة املركزين الثالث والرابع.

السكران: هدفنا التواجد في 
حفل الختام

قال العب فريق مركز ش��باب سلامباد راشد 
الس��كران إن ظروف فريقه مالمئة بش��كل 
كب��ري ملباراة الي��وم ضد فريق مركز ش��باب 
دمستان لتحديد صاحب املركز الثالث، مبيناً 

أن الفريق جاهز لخوض اللقاء مثلام كان يف 
املباريات الس��ابقة سواء يف دور املجموعات 
أو يف ربع النهايئ وحتى يف نصف النهايئ التي 

فقد من خاللها فرصة الفوز بدرع الدوري.
وأضاف السكران: سنالقي فريق مركز شباب 
دمس��تان وهو فري��ق متمي��ز مجتهد قدم 
مستويات ثابتة من خالل املجموعة الرابعة 
يف األدوار التمهيدي��ة، واللعب عىل امليدالية 
الربونزية مشجع لنيل مركز متقدم لالحتفال 
مع البطل يف يوم الختام، لذلك سنكون نحن 
م��ن يتواجد يف ذل��ك اليوم، منوه��اً إىل أن 

الحظوظ متساوية بني الفريقني.

يوسف: لم نفق من صدمة 
الخروج

من جانبه قال مدرب فريق مركز ش��باب 
دمس��تان الطرف الث��اين يف املباراة جميل 

يوس��ف إن فريق��ه مل يف��ق م��ن صدمة 
الخ��روج من ال��دور نصف النه��ايئ أمام 
فري��ق مركز ش��باب مدينة حم��د، مبيناً 
أن معنوي��ات العبي��ه هابط��ة، خصوصاً 
وأن فريق��ه كان متمي��زاً لكن��ه مل ي��ؤِد 
املطل��وب منه وخرس اللق��اء بعد تواضع 
كبري يف الش��وط الثاين. وأش��ار يوسف إىل 
أن فريق��ه مل يكن يطمح لخ��وض مباراة 
املركزين الثالث والرابع، وسيخوض اللقاء 
للمحافظة عىل س��معة الفريق، مبيناً أن 
مس��ابقة الكأس هي الهدف املقبل ابتداء 

من مباراة اليوم.
وأوضح يوسف أن خروج فريقه من الدور 
نصف النهايئ وفق��دان فرصة اللعب عىل 
درع ال��دوري بركالت الرجي��ح هي أقل 
تأث��رياً عىل الالعبني من الخروج بخس��ارة 

كبرية أو حتى يف الشوطني.

المطوع ناقش ترتيبات الختام 
مع الفريقين

عقد رئيس اللجنة املنظم��ة العليا لدوري 
املراك��ز الش��بابية الثاين لك��رة القدم نوار 
املط��وع اجتامعاً مع نائ��ب رئيس اللجنة 
الرياضية بنادي بوري السيد محسن هادي 
ومدير مركز ش��باب مدينة حمد الش��بايب 
النموذجي حمد العريفي يف مكتبه بوزارة 
ش��ؤون الش��باب والرياضة، وذلك لبحث 
بعض الرتيبات الخاصة باملب��اراة النهائية 
إثر تأهل الفريق��ني إىل الدور النهايئ الذي 
سيقام يف الثاين من شهر أكتوبر املقبل عىل 

ستاد النادي األهيل.

ناصر بن حمد: البحرين رائدة في مجال المحافظة على التراث الوطني

دمستان يواجه سلماباد لنيل الميدالية البرونزية

اليوم انطالق المسابقة الثانية لـ “الهير” على كأس فيصل بن خالد

بعد خروجهما من نصف نهائي دوري المراكز الشبابية

  اللجنة اإلعالمية

  اللجنة اإلعالمية
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أسفرت نتائج الجولة الثالثة من دوري 
نارص ب��ن حم��د املمتاز لك��رة القدم 
التي أقيمت أمس ع��ن تعادل املحرق 
واملنامة )2-2(، فوز النجمة عىل البديع 
)2-3(، تع��ادل الش��باب م��ع الحالة، 
والح��د مع الرفاع الرشقي س��لبيا دون 

أهداف.
وأقيم��ت أم��س 4 مباري��ات، فيام تم 
تأجيل مب��اراة الرف��اع واملالكية؛ نظرا 

الرتباط األول بالبطولة العربية.
وبناء ع��ىل نتائج أمس، ف��إن الرتتيب 
كاآليت:الرفاع الرشقي 6 نقاط، الش��باب 
5، املنام��ة 4، الرف��اع 3، املالكي��ة 3، 
النجمة 3، البدي��ع 1، املحرق 1، الحد 

1، الحالة 1.

المحرق والمنامة

حصل املنامة عىل ركلة جزاء بعد ملس 
مدافع��ه زي��اد الدربايل الك��رة بيده، 
وتقدم محرتف املنامة إيريك وس��جل 
هدف التق��دم لفريقه وصوال للدقيقة 

.)16(
وواصل املنامة تفوقه يف املباراة، وبعد 
مجهود فردي رائع من محمد الرميحي 
يف الجهة اليس��ار، س��دد الرميحي كرة 
قوية عانقت شباك املحرق )18( وسط 

حرية محرقاوية.
وش��هدت الدقيق��ة )40( حال��ة طرد 
لالع��ب املنام��ة محم��ود عبدالرحمن 
“رينغو” بعد اشرتاكه مع العب املحرق 
محم��د البناء وس��ط احتج��اج منامي 

واسع.

الشوط الثاني

ويف الش��وط الثاين، أج��رى مدرب 
املح��رق س��لامن رشي��دة تبديلني 
بدخول جامل راشد ومحمد صولة.
تحسن أداء املحرق كثريا مع ضغطه 

ع��ىل مرم��ى أرشف وحيد، وأرشف 
عن تقليص النتيجة وصوال للدقيقة 
)66( ع��ر كرة قوية مس��ددة من 
محم��د صول��ة عج��ز وحي��د عن 

التصدي لها.
وضغط املح��رق بحثا عن التعادل، 

وانته��ى الوقت األصيل ليحتس��ب 
الحكم ن��واف ش��كرالله 4 دقائق 
وقتا بدي��ال للضائ��ع، ويف الدقيقة 
الثالثة منه متكن صولة من تسجيل 
التع��ادل بعد متابعت��ه لركلة ثابتة 
نفذها جامل راشد؛ ليظفر املحرق 

بتع��ادل مثني وقات��ل، فيام صاحب 
حالة الهدف رفع الراية من الحكم 
نواف شاهني لوجود تسلل، قبل أن 
يؤكد حكم الساحة الهدف وتعادل 

املحرق.
أدار املباراة الحكم نواف شكرالله، 

وعاونه يارس تلفت ونواف شاهني، 
والحكم الرابع محمد خالد.

فوز النجمة على البديع

ويف مب��اراة أقيم��ت ع��ىل اس��تاد 
خليف��ة، متكن النجم��ة من الظفر 
بف��وز مهم ع��ىل حس��اب البديع 

بثالثة أهداف مقابل اثنني.
وس��جل للنجمة:م��امدو )هدفني( 
وللبديع:أحمد  حبي��ب،  وإبراهيم 

حمد.
وأدار املب��اراة الحكم عبدالش��هيد 
عبدالله صالح  وعاون��ه  عبداألمري، 
الرابع  وفيص��ل عل��وي، والحك��م 

عبدالله قاسم.

الحد والرفاع الشرقي

ومل تش��هد املباراة الكث��ري من الفرص؛ 
ليتقاسم الطرفان نقاط املباراة بعد أن 

عجزا عن هز الشباك.
وأدار املباراة الحكم سيد عدنان محمد، 
وعاون��ه أحم��د جابر ومحم��د غازي، 

والحكم الرابع عبدالعزيز رشيدة.

الشباب والحالة

خ��رج الفريق��ان بنتيج��ة التعادل 
السلبي بعد أن عجزا عن التهديف؛ 

ليتقاسام نقاط املباراة.
وأدار املباراة الحكم وليد محمود، 
وعاونه محمد جعفر وعبدالرحمن 
ال��دورسي، والحك��م الرابع عيىس 

عبدالله.

اس��تطاع فري��ق املالكية حص��د صدارة 
ترتي��ب ف��رق مس��ابقة دوري نارص بن 
حم��د املمت��از لك��رة القدم للموس��م 
2019-2018 عىل مستوى األندية األكرث 
مش��اركة بالالعبني تحت 21 سنة، وذلك 
بعد انقضاء الجولتني األوىل والثانية من 

الدور األول من املسابقة.
فاملالكي��ة حص��د 454 دقيقة من خالل 
مش��اركة الحارس يوس��ف حبيب بواقع 
90 دقيقة، والالعب عيل هاش��م السيد 
عي��ىس بواقع 90 دقيقة، والالعب أحمد 
حبيب بواقع 90 دقيقة، والالعب س��يد 
أحمد هاشم بواقع 87 دقيقة، والالعب 
عيل مصطفى بواقع 67، والالعب أحمد 
محمد بواقع 24 دقيقة، والالعب س��امل 
حس��ني بواقع 4 دقائق والالعب حس��ن 

عيل بواقع دقيقتني.
وج��اء فريق الش��باب يف املرك��ز الثاين 
مبش��اركة وصل��ت إىل 386 دقيقة، من 
خ��الل إرشاكه الالع��ب أحم��د الزميور 
بواقع 90 دقيقة يف الجولتني، ومش��اركة 
الالعب حس��ن مدن بواقع 90 دقيقة يف 
الجولتني ومش��اركة الالعب عيل الساري 

بواقع 26 دقيقة يف الجولة الثانية.
وحل يف املركز الثالث فريق الرفاع الذي 
وصل إىل 381 دقيقة من خالل مشاركة 
الالعب حمد الشمسان بواقع 90 دقيقة 
يف الجولتني، ومحمد جاس��م مرهون 60 
دقيق��ة يف الجول��ة األوىل و90 دقيقة يف 
الجول��ة الثانية وحبيب ه��ارون واقع 6 
دقائ��ق يف الجول��ة األوىل و45 دقيقة يف 

الجولة الثانية.
وح��ل رابعا فريق الرف��اع الرشقي الذي 
وصل إىل 275 دقيقة من خالل مشاركة 
الالع��ب عبدالله س��امل بواقع 82 دقيقة 
يف الجول��ة األوىل و90 دقيقة يف الجولة 

الثانية، والالعب حسني الخياط بواقع 9 
دقائ��ق يف الجول��ة األوىل و90 دقيقة يف 
الجول��ة الثانية، والالعب جاس��م خليفة 

بواقع 4 دقائق يف الجولة الثانية.
وحل خامس��ا فريق النجمة الذي وصل 
إىل 215 دقيق��ة م��ن خ��الل مش��اركة 
الالعب إيفني باس��كال بواقع 90 دقيقة 
والالعب س��امل عادل بواق��ع 90 دقيقة 

والالع��ب محمد عيد بواق��ع 22 دقيقة 
والالعب عامد عبدالله بواقع 13 دقيقة.

وحل سادس��ا فريق الحد الذي وصل إىل 
180 دقيقة من خالل مش��اركة الالعب 
أحمد بوغامر بواقع 90 دقيقة والالعب 

موسيز جونا بواقع 90 دقيقة.
وح��ل س��ابعا فريق الحال��ة بواقع 101 
دقيقة من خالل مش��اركة الالعب طالل 

النعار بواقع 11 دقيقة يف الجولة الثانية، 
والالع��ب محم��د إبراهي��م بواق��ع 90 

دقيقة يف الجولة االوىل.
وح��ل ثامنا فريق البديع الذي وصل إىل 
83 دقيق��ة من خالل مش��اركة الالعب 
أحمد عبدالرحم��ن بواقع 83 دقيقة يف 

الجولة األوىل.
وحل تاس��عا فريق املنام��ة الذي وصل 

إىل 6 دقائق، من خالل مش��اركة الالعب 
محم��د عيل غل��وم بواق��ع 6 دقائق يف 

الجولة الثانية.
وحل عارشا فريق املحرق الذي مل تشهد 
له أي مش��اركة لالعبني تحت 21 س��نة، 
بسبب غيابه عن الجولة األوىل الرتباطه 
مبب��اراة كأس الس��وبر، والجول��ة الثانية 

الرتباطه باملشاركة العربية.

أكثر من 150 إعالمي لتغطية 
الدوري

أصدرت اللجن��ة اإلعالمية لدوري نارص 
بن حم��د املمتاز حديثا أك��رث من 150 
بطاق��ة إعالمي��ة ملمثيل وس��ائل اإلعالم 
املحلية واألجنبية املقروءة واملس��موعة 
واملرئي��ة، لتغطية منافس��ات مس��ابقة 
ال��دوري. وأقب��ل عدد كب��ري من ممثيل 
وسائل اإلعالم املختلفة وأصحاب املواقع 
الرياضي��ة يف مواقع التواصل االجتامعي 
عىل التسجيل، لتغطية منافسات الدوري 
الذي يق��ام هذا املوس��م بحلة جديدة 
وبرعاي��ة كرمي��ة من قب��ل ممثل جاللة 
امللك لألعامل الخريية وش��ؤون الشباب 
رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية س��مو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة.
وبحسب النظام الجديد للجنة اإلعالمية 
ملس��ابقة دوري نارص بن حم��د املمتاز 
لكرة القدم، ستس��مح لحام��يل البطاقة 
اإلعالمي��ة م��ن اإلعالمي��ني والصحافيني 
من دخول املناطق املخصصة لإلعالميني 
فقط. حيث شددت اإلجراءات اإلعالمية 
الجدي��دة ع��ىل رضورة أن يك��ون لكل 
اإلعالمي��ني والصحافيني بطاق��ة خاصة، 
ولن يس��مح ألي إعالمي ال ميلك البطاقة 
م��ن التواج��د يف املناط��ق املخصص��ة 
لإلعالمي��ني أو حتى إجراء املقابالت بعد 

انتهاء املباريات.
وتدعو اللجنة املنظمة جميع اإلعالميني 
الذي��ن مل يقوموا بإجراءات التس��جيل، 
إرس��ال الطلب الخاص به��م عر اإلمييل 
أن  ع��ىل   ،mediac.bfa@gmail.com
يتضمن االس��م والصفة والجهة باإلضافة 

إىل صورة شخصية.

أحمد مهدي

اتحاد الكرة       اللجنة اإلعالمية

من مباراة الشباب والحالة

من مباراة الرفاع الشرقي والحد

من مباراة المحرق والمنامة

فرحة نجماوية وتحسف بدعاوي

فريق المالكية

من مباريات دوري ناصر بن حمد

لقطة لالعبين محمد مرهون وحسين الخياط

لقطة لالعب حسن مدن
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صولة يقود المحرق لتعادل قاتل وثمين أمام المنامة

المالكية األبرز في الجولتين األولى والثانية بـ 454 دقيقة

في الجولة الثالثة لدوري ناصر بن حمد الممتاز

في مشاركة الالعبين تحت 21 سنة
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“هدامة بيوت” تر�صل فيديوهات لزوجة �صديقها

7 �سنو�ت و�إ�سقاط جن�سية ممثل معروف

غرم���ت املحكم���ة ال�صغرى اجلنائي���ة فتاة 
مبلغ 50 دينارا، ملا ن�صب اإليها من تهمة اإزعاج 
زوجة �صديقه���ا ال�صابق بعدما اأر�صلت لها عدة 
�صور وفيديوه���ات جتمعهما مع���ا اأثناء �رسيان 
عالق���ة غري م�رسوع���ة فيما بينهم���ا؛ بهدف هدم 
احلي���اة الزوجية فيم���ا بينهما، فيم���ا كانت قد 
دفعت وكيلة املتهم���ة ببطالن اإجراءات تقدمي 
الب���الغ اجلنائي؛ كون اأن ال���زوج ال ميلك وكالة 
ر�صمي���ة عن زوجته املجن���ي عليها لتقدمي هذا 

البالغ اجلنائي.
وكان���ت اأحال���ت النياب���ة العام���ة املتهم���ة 
للمحاكم���ة عل���ى اعتب���ار اأنها يف غ�ص���ون العام 
2017، ت�صببت عمدا يف اإزعاج الغري باأن اأ�صاءت 

ا�صتعمال الهاتف.

وتتمثل التفا�صيل ح�صبما اأدلت بها زينب 
�صبت حمامية املتهمة يف اأن زوج املجني عليها 
كان قد تقدم ببالغ �صد موكلتها يتهمها باإزعاج 
زوجت���ه املجن���ي عليها ب���اأن اأ�ص���اءت ا�صتعمال 
و�صائ���ل االت�صال ع���ر اإر�صاله���ا ملجموعة من 
ال�ص���ور والفيديوهات الت���ي جتمعها به ف�صال 
ع���ن ر�صائ���ل �صوتي���ة ع���ر برنام���ج التوا�صل 
االجتماع���ي “الوات�س اآب”، واأن هدفها من تلك 
العملية هي هدم عالقته بزوجته املجني عليها 
وع���دم ا�صتقرار حياتهم���ا الزوجية انتقاما منها 

لرتكه اإياها.
واأف���ادت �صب���ت اأن املبّل���غ اأق���ر باأنه على 
عالق���ة �صابقة مع املتهم���ة، اإال اأنها انتهت قبل 
ف���رتة، والتي على اإثرها اأر�صل���ت املتهمة عدة 

�ص���ور وفيديوه���ات اإل���ى هاتف زوج���ة املبلغ 
جتمعها بزوج االأخرية، اإال اأن املت�رسرة الوحيدة 
بالق�صي���ة مل تق���دم بنف�صه���ا هذا الب���الغ، لذا 
فق���د تخل���ف ����رط قب���ول الدع���وى اجلنائية؛ 
لع���دم ا�شتيف���اء ال�شك���وى لل����روط املتطلبة 
قانون���ا، ومنها �صدور توكيل خا�س من املجني 
عليه���ا ب�صاأن تل���ك اجلرمية، مم���ا يرتتب عليه 
بط���الن حتري���ك الدع���وى اجلنائي���ة، وال���ذي ال 
يكن ت�صحيحه ب���اأي اإجراء الح���ق، مطالبة بعدم 
قب���ول الدع���وى اجلنائية لرفعها بغ���ري الطرق 
الذي ر�صمه القان���ون لعدم �صبقها ب�صكوى من 
املجني عليها اأو وكيلها، مطالبة براءة موكلها 

مما ن�صب اإليها من اتهام.

رف�صت حمكم���ة اال�صتئناف العليا اجلنائية 
االأول���ى ا�صتئناف ممثل كومي���دي معروف مدان 
بالتجمه���ر وال�صغ���ب وحي���ازة املولوت���وف م���ع 
جماع���ة اإرهابي���ة تابعة ل� “ائت���الف 14 فراير” 
االإرهاب���ي، واأي���دت معاقبت���ه بال�صج���ن ملدة 7 
�شن���وات وباإ�شقاط اجلن�شي���ة البحرينية عنه عما 
اأ�صن���د اإليه، بعدم���ا نق�صت حمكم���ة التمييز يف 

وقت �صابق احلكم املذكور ال�صادر بحقه.
وكان���ت حمكم���ة اأول درجة ق���د عاقبت 15 
متهم���ا ان�صموا ب�صبب املته���م االأول اإلى اأعمال 
جماع���ة تنظي���م ائت���الف 14 فراي���ر االإرهابي، 
وال���ذي وّف���ر له���م كاف���ة االحتياج���ات املالية 
واملادي���ة للقي���ام باأعمال اإرهابي���ة يف اململكة؛ 
وذلك بال�صجن املوؤبد للمتهمني االأول والثالث 
والرابع ع����رس، وبتغرمي كل منهم مبلغ 200 األف 

دينار جلمعهم اأموال ل�صالح اجلماعة.
وق�ص���ت على باقي املتهم���ني امل�صاركني 
يف اأعم���ال اجلماع���ة، والت���ي متثل���ت يف القيام 
بث���الث عمليات ح���رق جنائي، وكذل���ك و�صع 4 

اأج�ص���ام غريبة يف مواقع خمتلف���ة، وذلك ب�صجن 
متهم���ني مل���دة 15 عاما، وال�صج���ن 10 �صنوات 
لثالث���ة اآخري���ن. اأما باق���ي املتهم���ني ال�صبعة، 
فكان���ت عقوبتهم ال�صجن مل���دة 7 �صنوات، مع 

النفاذ لهم جميعا.
كم���ا حكم���ت املحكم���ة باإ�شق���اط اجلن�شية 
البحريني���ة ع���ن املتهمني اخلم�صة ع����رس جميعا، 

واأمرت مب�صادرة امل�صبوطات.
وكان ����رسح يف وق���ت �صابق رئي����س النيابة 
بنياب���ة اجلرائ���م االإرهابية عي�ص���ى الرويعي اأن 
تفا�صي���ل الواقعة تعود اإلى قيام املتهم االأول 
بتاأ�صي����س جماع���ة؛ م���ن اأج���ل القي���ام بارتكاب 
اجلرائ���م االإرهابية يف مملكة البحري���ن، فاأمدها 
باالأم���وال واالأدوات لتنفيذ تلك االأعمال ومتكن 
من �ص���م املتهم الثاين اإلى تل���ك اجلماعة، كما 
ق���ام االأخري ب�ص���م املتهم���ني من الثال���ث اإلى 
ال�صاد����س من اأجل م�صاعدت���ه يف اأعمال اجلماعة 
باق���ي  برفق���ة  االإرهابي���ة  اجلرائ���م  وارتكب���وا 
املتهمني، وعلى اإثر تلك الوقائع متكنت اإدارة 

املباح���ث اجلنائي���ة م���ن القب�س عل���ى عدد من 
املتهمني وفق االإج���راءات القانونية وعر�صهم 

على النيابة العامة.
ويتبني من اأوراق الق�صية اأن املتهم الثاين 
اع���رتف بان�صمامه للجماع���ة االإرهابية بناء على 
طلب من املته���م االأول، وال���ذي تكّفل بتوفري 
كاف���ة االحتياجات اخلا�صة باجلماع���ة من اأموال 

ومعدات.
واأ�صاف اأن كان ينقل االأموال التي يتح�صل 
عليه���ا م���ن االأول ل�صال���ح املطلوب���ني اأمني���ا 
بق�صاي���ا اإرهابي���ة، كما كان يتوا�ص���ل مع قادة 
املجموعات التابعة الئتالف 14 فراير يف معظم 
مناطق البالد، واأنه قائد للمنطقة الو�صطى، واأن 

اأحد املتهمني قائد ملجموعة منطقة عايل.
واأو�صح اأنه يتوا�صل مع اأع�صاء من اجلماعة 
االإرهابية عن طري���ق هاتف البالك بريي، وذلك 
با�شتخدام رموز واأ�شم���اء وهمية وكلمات �رية، 
تتغري با�صتم���رار؛ لتبادل املعلوم���ات وال�صور 

فيما بني اأع�صاء اجلماعة.

“�لإ�سالح و�لتاأهيل”: �صفاء 13 نزيال من “اجلرب”

القب�ض على اآ�صيويني يلعبون القمار يف منازل و�صقق

تاأييد احلب�ض �صنة ل�صاب �رشب �رشطيا

اأك����د مدير ع����ام االإدارة العامة لالإ�صالح 
والتاأهيل اأنه اث����ر اال�شتباه باإ�شابة 13 حالة 
مبر�����س اجلرب، وكاإج����راء وقائ����ي، مت عزل 
امل�صتبه به����م واإعطائهم الع����الج الالزم من 
قب����ل عيادة املركز، اإل����ى اأن متاثلوا لل�صفاء 
بع����د اإعطائهم اجلرعة االأخرية للعالج، منوها 
يف الوقت ذاته اإلى فح�ص النزالء املخالطني 

لهم والتاأكد من خلوهم من اأي اأعرا�س.

يتلق����ون  الن����زالء  جمي����ع  اأن  واأو�ص����ح 
الرعاية ال�صحية الالزمة على مدار ال�صاعة يف 
عيادة املركز، كما يت����م توفري جميع اأدوات 
النظافة ب�صكل دوري وم�صتمر، وهناك وقت 
خم�ش�����ص يومي����ا للن����زالء للخ����روج لل�شاحة 
اخلارجية ملدة �صاعة واحدة، ح�صب ما ن�صت 
علي����ه الالئح����ة التنفيذية لقان����ون االإ�صالح 

والتاأهيل.

����رسح  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
مدير عام االإدارة العامة للمباحث واالأدلة 
اجلنائية اأن �رط���ة اإدارة مكافحة االجتار 
بالب�رس وحماي���ة االآداب العامة متكنت من 
القب�ص على عدد من االأ�شخا�ص يحملون 
جن�صي���ة اآ�صيوي���ة، اإثر لعبه���م القمار يف 

منازل و�شقق ا�شتاأجروها لهذا الغر�ص.
واأو�ص���ح اأنه عل���ى اإث���ر القب�س على 
3 اآ�صيوي���ني يف مط���ار البحري���ن الدويل 
وبحوزته���م اأجه���زة اإلكرتوني���ة ت�شتخدم 
يف لعب القمار، با����رت االإدارة، عمليات 

البحث والتحري والتي اأ�صفرت عن حتديد 
ا�صت�ص���دار  املواق���ع املذك���ورة، وبع���د 
اإذن من النيابة العام���ة، مت القب�س على 
العنا����رس املتورطة وهم يلعب���ون القمار 
يف ه���ذه املواقع، حيث �صب���ط بحوزتهم 
مبال���غ مالي���ة بعمالت خمتلف���ة واالأدوات 
امل�شتخدم���ة يف لعب القم���ار، منوها اإلى 

اأنه مت حتريز كل املواد امل�صبوطة.
واأ�ش���ار اإلى اأنه جار اتخ���اذ االإجراءات 
القانونية الالزمة، متهيداً الإحالة الق�صية 

اإلى النيابة العامة.

اأي���دت حمكم���ة اال�صتئن���اف العلي���ا 
اجلنائية االأولى معاقبة �شاب )17 عاما(، 
باحلب����س �صنة واحدة؛ الإدانت���ه باالعتداء 
عل���ى �رط���ي يف منطقة ال���دراز منعه من 
املرور باأحد الطرق رغم علمه اأن الطريق 
الذي منع من دخوله مغلق، بعدما اأخذت 

املتهم بق�صط من الراأفة.
وت�ص���ري اأوراق الق�صية اإلى اأن مركز 
�رط���ة البدي���ع كان قد تلق���ى بالغا من 
ال�رسط���ي املجن���ي عليه، ال���ذي اأفاد فيه 
اأن���ه واأثناء م���ا كان موج���ودا على واجب 
يف   2016 �صبتم���ر   23 بتاري���خ  عمل���ه 
منطقة الدراز مبحيط اأحد امل�صاجد، ح�رس 
ناحيته ال�صاب امل�صتاأنف، بهدف املرور 
من مدخ���ل متركزه، عل���ى الرغم من علم 
امل�صتاأن���ف اأن الطريق مغل���ق واأن هناك 
طرقا ع���دة ت���وؤدي للمكان نف�ص���ه الذي 

يق�صده.

ونظرا لذل���ك رف�س ال�رسطي ال�صماح 
اأن الطري���ق  للم���دان بامل���رور، واأبلغ���ه 
مغلق، اإال اأن املذك���ور رف�س اال�صتجابة 

له و�صمم على املرور من الطريق.
واأو�صح ال�رسطي اأن امل�صتاأنف بداأ يف 
ال�رساخ والتعدي علي���ه بال�صتم وال�صب، 
كما اأن���ه اعتدى عليه بال����رسب واأ�صقطه 
اأر�صا، به���دف املرور م���ن الطريق دون 
اإرادته، اإال اأن ال�صاب فوجئ مبرور دورية 
�رطة م�شادف���ة للم���كان املتمركز فيه 
ال�رسط���ي، فما كان منه اإال اأن الذ بالفرار، 
واأثن���اء ذلك �صقط���ت منه قبع���ة الراأ�س 

وخلع احلذاء اخلا�س به.
علي���ه  املجن���ي  ال�رسط���ي  وتعر����س 
الإ�صاب���ة متثل���ت يف انتف���اخ يف اأ�صف���ل 
الظه���ر بعدم���ا دفعه امل�صتاأن���ف املدان 

و�صقط اأر�صا.

�إعد�د: عبا�س �إبر�هيممحاكم

اململكة رائدة عامليا يف غر�ض ثقافة التعاي�ض ال�صلمي
مزيد من روؤ�صاء الدول يتوافدون على “هذه البحرين”... دبلوما�صيون ورجال دين:

نيوي���ورك - بن���ا: �شهد معر����ص البحرين 
للت�صام���ح ال���ذي تنظم���ه جمعي���ة ه���ذه ه���ي 
البحري���ن، بالتع���اون م���ع مرك���ز املل���ك حم���د 
العامل���ي للتعاي����س ال�صلم���ي يف مق���ر االم���م 
املتح���دة مبدين���ة نيويورك االأمريكي���ة، زيارة 
عدد م���ن روؤ�ص���اء ال���دول وكوكبة م���ن �صناع 
الع���امل،  م�صت���وى  عل���ى  ال�صيا�ص���ي  الق���رار 
لت�ص���م القائمة رئي����س جمهورية م�رس العربية 
عبدالفت���اح ال�صي�ص���ي، ورئي����س اجلمهوري���ة 
الفرن�صية اميانوي���ل ماكرون، ورئي�صة الوزراء 
الريطاني���ة ترييزا ماي، واالم���ني العام لالمم 
املتح���دة اأنطونيو غوتريي����س، واالمني العام 
جلامعة ال���دول العربية احمد ابوالغيط، وامني 
عام دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
عبداللطيف الزياين، ا�صافة الى وزراء خارجية 

دول من اوروبا واآ�صيا وامريكا اجلنوبية.
واأجمع دبلوما�صيون ورج���ال دين على اأن 
مملكة البحرين اأبلت بالء ح�صنا يف جمال غر�س 
ثقاف���ة التعاي����س ال�صلمي وحتقي���ق ق�ص�س 
جناح نوعية يف زرع بذور الت�صامح بني خمتلف 

املذاهب.
واك���دوا يف ت�رسيحات خا�ص���ة لوكالة اأنباء 
البحري���ن )بنا( اأن جناح النم���وذج البحريني يف 
التعاي�س مبني على اإ�رسار �صام من جاللة امللك 
على قبول االآخر من معتنقي االأديان ال�صماوية 
وغ���ري ال�صماوية، وم���د ج�ص���ور التوا�صل بني 
كاف���ة الثقافات ع���ر قيم املحب���ة والتعاي�س 

ب�صالم. 
وق���ال رئي�س جمل�س اأمن���اء مركز البحرين 
للدرا�ص���ات اال�صرتاتيجي���ة والدولية والطاقة 
»درا�ص���ات« وكي���ل وزارة اخلارجي���ة لل�صوؤون 
اخلارجي���ة ال�صي���خ عبداهلل بن اأحم���د اآل خليفة 
اأن م�صاركة البحري���ن يف اجتماعات الدورة 73 
وم�صارك���ة جمعية هذه ه���ي البحرين بالتعاون 
مع مركز امللك حمد العاملي للتعاي�س ال�صلمي 

يف اإقام���ة املعر�س يف مقر االأمم املتحدة ياأتي 
يف وق���ت بغاية االأهمي���ة، يعك�س اهتمام جاللة 
امللك وروؤيته احلكيمة يف ترويج قيم الت�صامح 
والتعاي����س ال�صلمي وتقدمي البحرين كنموذج 

عاملي يحتذى به على م�صتوى العامل. 
ولف���ت ال�صيخ عبداهلل اإل���ى اأن الكثري من 
الدول واملنظم���ات غري احلكومي���ة امل�صاركة 
يف جل�صات االأمم املتحدة اأبدت اإعجابها البالغ 
مبا حتظ���ى به اململك���ة من تعاي����س وحريات 
وانفتاح وت���اآخ اإن�صاين عر الق���رون، باعتباره 

منوذج رائدة يف الت�صامح نعتز به جميعا. 
واك���د ال�صيخ عب���داهلل اأن معر�س البحرين 
للت�صام���ح ينظ���م يف موقع حيوي داخ���ل االأمم 
املتح���دة، مع عر����س �صور ترز م���ا قامت به 

اجله���ود الوطني���ة ممثل���ة بجمعي���ة ه���ذه هي 
البحرين ومرك���ز امللك حمد العاملي للتعاي�س 
ال�صلم���ي يف �صبيل الرتويج لروؤية جاللة امللك 
الثاقبة لعامل م�صامل بكافة جمتمعاته وثقافاته 

واأديانه. 
وقال رئي�س جمل�س اأمناء مركز امللك حمد 
العامل���ي للتعاي����س ال�صلمي ال�صي���خ خالد بن 
خليف���ة اآل خليف���ة ان م�صاركة جمعية هذه هي 
البحرين ومرك���ز امللك حمد العاملي للتعاي�س 
ال�صلم���ي يف البي���ت االأممي تعت���ر فريدة من 
نوعه���ا كموؤ�ص�ص���ات غري حكومي���ة لها ح�صور 

ممتاز يف اكر حمفل عاملي.
وا�صاف ال�صيخ خالد بالقول: “مب�صاركتنا 
الفاعلة هذه نريد ان نخرب العامل باأننا نتما�شى 

م���ع الطرح االأممي بالن�صب���ة للتعاي�س ال�صلمي 
وحتقيق ال�صالم ال�صامل وامل�صتدام للجميع”.

ولفت ال�صيخ خالد الى وجود جتاوب كبري 
وتفاعل �شخم مع معر�ص البحرين للت�شامح يف 
نيويورك، والذي ترجم فكر وروؤى جاللة امللك 
بالن�صب���ة للر�صال���ة العاملية الت���ي تدور حول 

التعاي�س ال�صلمي والت�صامح. 
وتاب���ع ال�صي���خ خال���د: “لقد و�ص���ع جاللة 
املل���ك يف كتابته اإعالن مملك���ة البحرين الذي 
د�شن مبدينة لو�ص اأجنلو�ص االأمريكية، الفكر 
االأ�صا�ص���ي للع���امل له���ذا التعاي����س ال�صلمي، 
وبالت���ايل فاإن روؤية جاللت���ه للتعاي�س ال�صلمي 
ت�ص���كل خارط���ة الطري���ق للت�صام���ح العاملي، 
خ�صو�ص���ا اأننا نواجه يف ع���امل اليوم الكثري من 

�ص���ور التطرف والعنف الت���ي اأثرت �صلبا على 
حركة التنمية يف العامل العربي”.

واثنى م���راد وهبة االأمني الع���ام امل�صاعد 
لالأمم املتحدة املدير االإقليمي ملكتب الدول 
العربية يف برنامج االأمم املتحدة االإمنائي على 
ن�شاط البحرين احليوي يف تعزيز قيم الت�شامح 

والتعاي�س ال�صلمي.
واك���د وهب���ة “انه من املهم ج���دا ان ننقل 
التجرب���ة البحرينية الفريدة اإلى االأمم املتحدة 
ويف ه���ذا املحف���ل ال���دويل كل ع���ام، مثمنا يف 
نف����س الوقت ما قامت به اململكة من منجزات 

ال ح�رس لها يف جمال التنمية امل�صتدامة”. 
منوذج���ا  ابتك���رت  “البحري���ن  واأ�ص���اف: 
للتعاي����ص ال�شلم���ي نفتخر به جميع���ا كعرب، 
وم���ن االأهمي���ة مب���كان اأن يت���م تعمي���م ه���ذه 
التجربة املمتازة على عدة اأقاليم حول العامل، 
لت�ص���كل درو�صا قيمة للكث���ري من املجتمعات 

وال�صعوب”. 
من جانبه، اأ�شاد رجل الدين االأب كارلو�ص 
غوميز باحلريات الدينية املوجودة على ار�س 
اململك���ة، ومب�صاعي البحرين الدوؤوبة للرتويج 
له���ذه احلريات على م�صت���وى العامل من مركز 
االأمم املتحدة، م�صي���دا بجهود جاللة امللك يف 
�صبيل االرتقاء مبفاهي���م الت�صامح والتعاي�س 

ال�صلمي بني جميع املذاهب والثقافات.
واأ�ص���اف: “نحرتم هذه املبادرة البحرينية 
الرائ���دة، ونحرتم جهوده���ا املبذولة يف جمال 
احلري���ة الدينية وتعدد الثقاف���ات و�صط بيئة 

حمبة لل�صالم وحرية التعبد”.
البحري���ن متت���از  اأن  االأب غومي���ز  وب���ني 
بحر�صها على اأن تكون �صباقة اإقليميا وعامليا 
يف طرحه���ا ال�صلم���ي عر التعاي����س اخلرّي بني 
االأدي���ان كافة، معترا وج���ود معر�س بحريني 

للت�صامح يف االأمم املتحدة عمل حميد للغاية.

• دبلوما�صيون ورجال دين يوؤكدون جناح النموذج البحريني يف التعاي�س	

املحكمة غرمتها 50 دينارا

 لتورطه يف ق�صية اأمنية
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“ديار المحرق” تنظم يوًما ترفيهًيا عائلًيا ألهالي المدينة
املح���رق  دي���ار  �رشك���ة  اإدارة  نظم���ت 
يوًم���ا ترفيهًي���ا عائلًي���ا الأه���ايل و�ش���كان 
ديار املح���رق، مب�شاركة ع���دد من اجلهات 
الوزارية والر�شمية، وذلك يف �شالة مدر�شة 
نور الديار اخلا�شة، وال���ذي يهدف لتنمية 
الروابط وتعزيز االن�شج���ام املجتمعي بني 

ال�شكان.
ا�شت�شاف “يوم دي���ار للمرح العائلي” 
ع���دًدا م���ن االأن�شط���ة الرتفيهي���ة العائلية 
ملختلف الفئ���ات العمرية، مب���ا فيها ركن 
اليدوي���ة  وامل�شغ���والت  للح���رف  خا����س 
التقليدية من ال�شعف والفخار، التي ت�شهم 
يف تر�شي���خ الهوية الوطنية البحرينية. كما 
�شملت الفعالية عدًدا من االألعاب امل�شلية 
لالأطف���ال، اإلى جانب جمموع���ة من الربامج 
الهادف���ة لزي���ادة الوع���ي ال�شكن���ي لكافة 
اأف���راد العائل���ة، ومنحه���م جترب���ة عائلي���ة 

ممتعة.
الرئي����س  ����رّشح  املنا�شب���ة،  وبه���ذه 

التنفي���ذي ل�رشكة دي���ار املح���رق الدكتور 
ماه���ر ال�شاعر قائال: “ي�شعدن���ا جًدا تنظيم 
هذه الفعالية الرتفيهي���ة املتميزة الأهايل 

دي���ار املحرق، الت���ي تعك����س حر�شنا على 
القاطن���ني  ب���ني  العالق���ة  اأوا����رش  تعزي���ز 
مب�شاري���ع املدين���ة. ونعتز بالنج���اح الذي 

حققته املنا�شبة با�شتقطابها عدًدا وا�شًعا 
من ال���زوار لق�شاء اأمتع االأوق���ات العائلية 
يف حمي���ط جمتمع���ي مرتاب���ط. وم���ن ه���ذا 

املنطلق، نتطل���ع قدًما الإقام���ة املزيد من 
هذه الفعاليات االجتماعية الهادفة جلميع 
�شكنة ديار املحرق يف امل�شتقبل القريب”.

“دانوب هوم” تطرح تشكيلتها الحصرية من أثاث ومستلزمات الحدائق

“البحرين الطبية” تستضيف مؤتمر المهنية في الرعاية الصحيةأكاديمية سعودية للتدريب في مجال الطاقة النووية والمتجددة

“شرف دي جي” تطلق حملة التخفيضات

اأعلن����ت “دان����وب ه����وم”، العالم����ة الرائ����دة 
مبجال االأثاث املنزيل ومنتجات حت�شني املنازل 
يف دول����ة االإم����ارات العربي����ة املتح����دة، عن طرح 
ت�شكيلته����ا احل�رشي����ة للع����ام 2019 م����ن اأث����اث 
وم�شتلزم����ات ومنتجات احلدائ����ق، وذلك يف يوم 
26 �شبتم����رب 2018 يف �شال����ة عر�����س “دانوب 
ه����وم” الكائن����ة مبنطق����ة �شلماب����اد يف مملك����ة 

البحرين.
وح�����رش املنا�شب����ة كل م����ن مدي����ر جمموع����ة 
“دانوب” عادل �شاجان، ومدير عام �رشكة “دانوب 
واملدي����ر  ماهاالنوبي�����س،،  �شوبوجي����ت  ه����وم” 
الع����ام ل�شوؤون امل�شرتي����ات “دانوب هوم” �شيد 
حبيب، باالإ�شاف����ة اإلى جمموعٍة من فريق االإدارة 
العلي����ا لل�رشك����ة. وكجزٍء م����ن ت�شكيلتها احل�رشية 
م����ن اأثاث وم�شتلزمات احلدائ����ق، قامت ’دانوب 
ه����وم‘ باإ�ش����دار دلي����ل منتجاتها اجلدي����د لعام 
2018/2019، والذي يت�شمن اأكرث من 1500 
ُمنت����ج، وميثل دلي����الً متكام����الً وموثوق����اً لقطع 
االأثاث اخلارج����ي، واالإك�ش�ش����وارات وامللحقات، 

ومنتجات احلياة الع�رشية.
ومن خالل الدليل املتكامل، �شيتاح للعمالء 
احل�شول على كافة منتجات وم�شتلزمات ترتيب 
وتن�شي���ق احلدائق يف م���كاٍن واحد، �ش���واًء كانوا 
ين�شدون ت�شمي���م حديقٍة تقليدي���ة على الطراز 
العرب���ي، اأو حديق���ٍة ا�شتوائية رائع���ة وجميلة اأو 
حديقة كال�شيكية مفعم���ة بال�شكينة والهدوء اأو 

حت���ى حديقة ح�رشي���ة تتميز باملناظ���ر الطبيعية 
اخلالبة. عالوًة على ذلك، تزخر الت�شكيلة اجلديدة 
بباق���ٍة وا�شعة من املنتج���ات اجلريئة واملتميزة 
والناب�شة باحليوية، مبا ي�شمل املجال�س العربية، 
اأو املظ���الت املتكامل���ة م���ن من���ط “جازيب���و”، 
واملقاع���د القابلة للتحويل اإل���ى طاوالت، وقطع 
االأث���اث املزين���ة باالإ�ش���اءة، وال�شوف���ا املزودة 
بوظائ���ف عملي���ة )طاول���ة اإ�شافي���ة(، واالأرائك 
النموذجية القابلة للتعديل، والنوافري اجلدارية، 
واملطاب���خ اخلارجي���ة م���زودة مبن�ش���ات �ش���واء، 

واالأراجي���ح، واأطقم ال�ش���واء، واالإ�شاءة اخلارجية، 
والو�شائ���د،  والنواف���ري،  اخلارجي���ة،  واملظ���الت 
وامل�شابي���ح، والفواني����س، وال�شج���اد، وغريه���ا 
الكث���ري م���ن املنتج���ات امل�شممة ب�ش���كل مثايل 

لتوفري اأجواٍء مفعمة بالهدوء والراحة.
ع���الوًة عل���ى ذل���ك، تنف���رد ’دان���وب ه���وم‘ 
بتقدمي خدمات الت�شميم الداخلي املجانية التي 
ميك���ن للعمالء احل�ش���ول عليه���ا يف جميع متاجر 
العالمة عرب تقدمي خمططات الطوابق واحلدائق 

اخلا�شة مبنازلهم.

اأكد رئي�س جمل�س اأمناء االأكادميية 
الغامدي  للطاقة عبدالكرمي  الوطنية 
اأن االأكادميية مزودة مبعامل تدريب 
واأجهزة حماكاة من اأف�شل امل�شنعني 
ح���ول الع���امل، اإ�شاف���ة اإل���ى اأ�شاليب 
وم���واد تدريب متقدم���ة متّثل من�شة 
التخ�ش�ش���ات  ال�شت�شاف���ة  مثل���ى 
احلديثة كالطاقة النووية وال�شم�شية 
وطاق���ة الري���اح، اإ�شافة اإل���ى كفاءة 
الطاق���ة وال�شب���كات الذكي���ة واأمنها 

املعلوماتية.
وق���ال خالل موؤمت���ر �شحفي عقد 
مبق���ر االأكادميية اأم����س، على هام�س 
ط���الب  م���ن  دفع���ة  اأول  ا�شتقب���ال 
االأكادميي���ة للع���ام الدرا�ش���ي 2018 
/ 2019، اأن احتياج���ات �شوق العمل 
االأكادميي���ة  م����رشوع  اإط���الق  تطّل���ب 
 2015 الع���ام  يف  للطاق���ة  الوطني���ة 
الذي بداأ كفكرة داخ���ل اأروقة اأرامكو 
ال�شعودي���ة، ثم تطورت اإل���ى درا�شة 
ج���دوى يف الع���ام 2014  ق���ادت اإلى 
م���ن  كل  ب���ني  لتاأ�شي�شه���ا  �رشاك���ة 
اأرامكو ال�شعودية وال�رشكة ال�شعودية 
للكهرباء و�رشكة حتلية املياه املاحلة 
و�رشك���ة مراف���ق واملوؤ�ش�ش���ة والعامة 
للتدري���ب التقن���ي واملهن���ي و�رشكة 
�شيمنز و�رشكة جرنال الكرتيك و�رشكة 
�شناي���در، اإ�شاف���ة اإل���ى جامعة امللك 
ك�رشي���ك  واملع���ادن  للب���رتول  فه���د 
اأكادمي���ي وبدع���م مايل م���ن �شندوق 

تنمية املوارد الب�رشية.
تاأ�شي����س  مت  اأن���ه  واأ�ش���اف 
االأكادميية بنموذج يعتمد على مواكبة 

متطلب���ات قطاع الطاق���ة الكهربائية 
و�شناعته���ا الوطني���ة، وذل���ك لفهم 
احتياجات���ه وا�شتيعاب التقدم ال�رشيع 
يف تقنياته و�شناعاته عرب امل�شتقبل، 
وذل���ك م���ن ع���دة اأوج���ه، اأوله���ا اأنها 
ت�شتن���د يف تاأ�شي�شه���ا عل���ى اأ�شا����س 
اأكرب  ال�شناعي���ة لت�شم  االحتياج���ات 
اأقط���اب �شناعة الطاقة ح���ول العامل 
�شمن جمل����س اأمناء م���ن ممثليها، يف 
منوذج فريد م���ن نوعه. وثانيا كونها 
املنطق���ة  يف  الوحي���دة  االأكادميي���ة 
التي تتمت���ع ب�رشاك���ة اإ�شرتاتيجية مع 
كلي���ة حكومي���ة اأمريكي���ة متخ�ش�شة 
يف جم���االت الطاق���ة ككلي���ة ب�شمارك 
االأمريكي���ة، والتي تعد م���ن االأف�شل 
عامليا يف جمال الطاقة بخربة تتجاوز 
االأربع���ني عاما عرب اأم���ريكا ال�شمالية 

واأ�شرتاليا ونيوزيلندا.
ب����رشاكات  يتعل���ق  وفيم���ا 
اأن  الغام���دي  اأو�ش���ح  االأكادميي���ة، 

االأكادميي���ة ت�شتن���د يف اإن�شائه���ا اإلى 
�رشاكة فريدة بني ع���دة جهات حملية 
ودولية، فيما متثل بنموذجها الفريد 
ا�شتثم���ارا اإ�شرتاتيجيا يع���ود بالنفع 
على قط���اع الطاقة الوطني، عرب نقل 
املعرف���ة وتوط���ني اخل���ربات الالزمة 
لرف���ع كف���اءة راأ����س امل���ال الب����رشي، 

و�شمان ا�شتدامة منوه وجودته. 

مبادرات وطنية إستراتيجية
من جهت���ه، قال املدير التنفيذي 
اإن���ه  العي�ش���ى  اأحم���د  لالأكادميي���ة 
ل�شم���ان حتقي���ق الت���وازن املن�شود 
تعم���ل االأكادميية عل���ى تلبية الطلب 
املرحل���ة  تد�ش���ني  ع���رب  املتنام���ي 
االأولى من عمليات االأكادميية بطاقة 
ا�شتيعابي���ة ت�ش���ل اإل���ى 700 طالب 
�شنوي���ا، اإلى جانب التو�ش���ع بالطاقة 
اال�شتيعابية للو�ش���ول اإلى ب� 2000 

طالب �شنويا بحلول العام 2022.

حتت رعاي���ة رئي�س املجل����س االأعلى 
لل�شح���ة الفريق طبيب ال�شي���خ حممد بن 
عب���داهلل اآل خليف���ة، ت�شت�شي���ف الكلي���ة 
امللكي���ة للجراح���ني يف اإيرلن���دا- جامع���ة 
البحرين الطبية )RCSI البحرين( موؤمترا 
بالتع���اون م���ع الهيئ���ة الوطني���ة لتنظيم 
امله���ن واخلدمات ال�شحية )نهرا(، جمعية 
البحرينية وجمعي���ة امل�شت�شفيات  االأطباء 

اخلا�شة.
يف  املهني���ة  “موؤمت���ر  يف  و�شتج���ري 
الرعاي���ة ال�شحي���ة”، الت���ي تعق���د يف حرم 
جامعة البحرين الطبي���ة يف الب�شيتني يوم 
�شل�شل���ة   ،)2018 اأكتوب���ر   13( ال�شب���ت 
من جل�ش���ات النقا�س وور����س العمل التي 
يقدمها خرباء لطرح اأفكار قّيمة حول اآداب 
املهنة ال�شحية، اأهمية معنى الرتكيز على 

املري�س باالإ�شافة الى املهنية الطبية.
وي�ش���ارك يف املوؤمت���ر جمموع���ة م���ن 
اأه���م املتحدثني من بينه���م الربوفي�شور 
وع�ش���و يف جمل����س الل���وردات الربيطاين، 

الرئي�ش���ة ال�شابقة للجمعية امللكية للطب 
Baroness Finlay of Llandaff التي 
�ش���وف تق���دم العر����س الرئي�ش���ي حت���ت 
عنوان “الرعاي���ة ال�شحية يف القرن الواحد 

والع�رشين”. 
احل�ش���ور  �شم���ن  م���ن  واأي�ش���اً 
واملتحدثني يف املوؤمتر الرئي�س التنفيذي 
للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات 

ال�شحي���ة �شع���ادة الدكتورة م���رمي عذبي 
اجلالهمة.

ويهدف املوؤمتر ب�شورة اأ�شا�شية اإلى 
اإتاحة فر�شة التوا�شل بني املتخ�ش�شني 
يف جم���ال الرعاي���ة ال�شحي���ة يف البحري���ن 
و�ش���وف ُتعتمد كاأرب���ع �شاع���ات لربنامج 
امل�شتم���ر  املهن���ي  والتطوي���ر  التعلي���م 

.)CPD(

ع���ن  ج���ي”  دي  “����رشف  اأعلن���ت 
يف  االأ�شع���ار  تخفي����س  عرو����س 
الف���رتة  م���ن 27 �شبتم���رب حت���ى 24 
اأكتوب���ر 2018، حيث ميك���ن للعمالء 
اال�شتف���ادة من االأجه���زة االإلكرتونية 
باأف�ش���ل االأ�شع���ار وخ�شومات خا�شة 
على الهوات���ف املحمول���ة والالبتوب 

والكامريات واأكرث من ذلك. 

عند �رشاء ب���� 200 دينار فما فوق 
يح�شل العم���الء على تذك���رة جمانية 
UDIT N -  الالتينوم من العر�س

 Sadhna Sargamو   RAYAN
اأي�ش���ا ا�شرتج���اع مبل���غ 5 دنان���ري يف 

ب���ي والي���ت + تكالي���ف نق���ل جمانا 
عل���ى التلفزيون���ات حت���ى 50 بو�شة 
+ �أق�س���اط 6 �شهورعلى �شيتي بنك، 
ا�شتان���درد جارت���رد، بطاقات كريدي 
مك�س وماك����س و�ليت. تطبق �ل�رشوط 
واالأحكام. تتوف���ر العرو�س يف “�رشف 
دي جي” البحرين �شيتي �شنرت، جممع 

امناء الرفاع، وجممع �شيف املحرق.

“السيف” يحتفل بالعيد الوطني الـ88 للسعودية

للي���وم  ال����88  الذك���رى  مبنا�شب���ة 
الوطن���ي للمملك���ة العربي���ة ال�شعودية، 
اأق���ام جمم���ع ال�شي���ف، الوجه���ة العائلية 
الرائ���دة للت�ش���وق والرتفي���ه يف مملك���ة 
البحري���ن، وبالتعاون مع هيئ���ة البحرين 

لل�شياح���ة واملعار����س، احتفالية �شملت 
م�شاه���دة اأداء العر�شة ال�شعبية وتقدمي 
جمم���ع  يف  لل���زوار  التذكاري���ة  الهداي���ا 
ال�شيف - �شاحي���ة ال�شيف بتاريخ 23 و 

24 �شبتمرب 2018.
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يوا�ش���ل الفن���ان اأحم���د العونان ت�شوي���ر م�شاه���ده يف الدراما 
االجتماعي���ة اجلدي���دة “حكاي���ات ق�ش���رة” اإذ ي�ش���ارك يف �شباعية 
“عري����ض ليل���ة خمي����ض”، ومن جهة اأخ���رى ينتظ���ر العونان عر�ض 
م�شل�شل “احلرزة”.  الفن���ان الكوميدي قال اإنه يعتزم قراءة بع�ض 
الن�شو����ض الختي���ار املنا�شب منها خ���ال املرحلة املقبل���ة، الفتاً 

اإل���ى ا�شتم���رار عرو�ض م�رسحي���ة “العظماء ال�شبع���ة”. وعن م�شل�شل 
“حكاي���ات ق�شرة”، تاأليف عبداملح�شن الرو�شان واإخراج �شلطان 
خ����رسوه، اأف���اد باأن���ه يت�شم���ن جمموع���ة م���ن الق�ش�ض عل���ى هيئة 
�شباعي���ات وخما�شيات وثاثيات، واأن���ه ي�شارك يف �شباعية “عري�ض 

ليلة خمي�ض”، جم�شداً خالها �شخ�شية رجل اأثقلته الديون.

مسافات

ريم أرحمه تدخل سينما هوليوود
اأ�شارت الفنانة البحرينية رمي اأرحمة اإلى كونها اأول 
ممثل���ة عربي���ة وخليجية ت�ش���ارك من خ���ال فيلم ق�شر 
Screa m“  ششمن فعاليات مهرجان الرعب ال�شينمائ ي

fest Horror” بدورت���ه ال�18 يف هوليوود، واأن يكون 
»Cloven« اأول فيل���م عرب ي خليج��� ي يكون موجودا يف 

هذه الن�شخة!
وقال���ت اأرحمة اإن الفيلم ال�شينمائ ي الق�شر ماأخوذ 
ع���ن اأ�شط���ورة »اأم حم���ار«، وه���و تاألي���ف م�ش���رك بني 
االأخوين حممد وعل ي فخرو ومن �شيناريو �شام �شني، مع 
املخرج البحرين ي حممد فخ���رو ومب�شاركة الفنان مبارك 

خمي�ض.
واأ�شاف���ت “خ���ال �شه���ر اأكتوب���ر املقب���ل �شاأكون 
متواجدة يف والي���ة لو�ض اأجنلي�ض االأمركي���ة للم�شاركة 
�شمن فعاليات مهرج���ان الرعب ال�شينمائ ي االأكرب على 
م�شت���وى الواليات املتح���دة االأمركية ال���ذي تاأ�ش�ض يف 
الع���ام 2001 وم���ا زال م�شتمًرا اإلى يومن���ا احلايل، اإذ اإن 
ال���دورة احلالية منه �شتنطلق يف 9 م���ن اأكتوبر وت�شتمر 
حت���ى 18 من���ه، واالأف���ام ال�شينمائي���ة امل�شارك���ة في���ه 
�شتتناف����ض على جوائز عدة، منه���ا اأف�شل فيلم، اأف�شل 
خمرج، اأف�شل ت�شوير �شينمائ ي، اأف�شل مونتاج، اأف�شل 
موؤثرات �شوتي���ة، اأف�شل مو�شيق���ى ت�شويرية، اأف�شل 

فيلم ق�شر وغرها”. 
واأردف���ت اأرحم���ة “ال ميكنن��� ي اأن اأ�ش���ف ل���ك مدى 
�شعادت ي بتواجدي وم�شاركت ي يف املهرجان، باعتبار اأين 
اأول ممثلة عربية ت�ش���ارك يف فيلم ق�شر يف املهرجان، 
واأن يكون )اأم حم���ار( اأول فيلم عرب ي خليج ي موجود يف 
ه���ذه الن�شخة، لذل���ك اأعتربها بداية جميل���ة وحدثا فنيا 
كب���را يل ي�شاف اإلى م�شرت ي الفني���ة. اإلى جانب ذلك، 
هو فخر و�رسف ب���اأن اأمّثل بلدي البحرين ومنطقة اخلليج 
عامة يف مث���ل هذه الفعالي���ة، مناف�شة االأف���ام االأجنبية 

املوجودة”.
وتابع���ت “ل���ن اأخفي���ك الق���ول اإن الف���وز بجوائ���ز 
املهرجان مه���م بالن�شبة اإيّل، لكن يف حال عدم حمالفتنا 
احلظ، ف���اإن احل�ش���ور بحّد ذات���ه هو جناح كب���ر ودافع 
لتقدمي االأف�شل يف الفرة املقبلة على �شعيد ال�شينما، 
اإذ ال ميكنن��� ي اأن اأن�ش���ى انطاقت��� ي الفني���ة الت ي كانت 

م���ن خال بواب���ة ال�شينما ومنها دخلت اإل���ى عامل الدراما 
التلفزيونية، لذلك يف حال ح�شويل على ن�ّض �شينمائ ي 
ق���وي مع اإنت���اج �شخ���م يف الف���رة املقبلة ل���ن اأرف�ض 

امل�شاركة بتاًتا”.
وتابع���ت اأرحمة م�شرة اإلى ق�ش���ة الفيلم باخت�شار 
“Cloven ماأخ���وذ عن االأ�شطورة القدمية الت ي تتحدث 
عن اخلر وال�رس، والت ي كان���ت متداولة ب�شكل كبر بني 
ن�ش���اء املا�ش ي الات ي يرغ���ن يف اإخافة اأطفالهن ل�شماع 
ال���كام، واأتوقع اأن الغالبية يعرفه���ا ورمبا عا�ض رعبها 
عندما كان طفًا، اإذ اإن خمت�رس الق�شة حتك ي عن اأم حمار 
الت��� ي متتلك قدًما تخ�ّض االإن�ش���ان وقدًما اأخرى للحمار، 

ودائًما تتواجد يف االأماكن املظلمة”.

تغيرات كبيرة طرأت على المهرجانات السينمائية...

اإلنسانية والوطنية في الفيلم الفلسطيني “مفك” في “الجونة السينمائي”
طارق البحار من م�رص  

�شم���ن م�شابقة االأف���ام الروائية الطويلة يف 
مهرجان اجلونة ال�شينمائ ي املقام حاليا يف م�رس، 
مت عر�ض الفيل���م الفل�شطين ي “مف���ك” للمخرج 
ب�شام جرباوي بح�شور جنوم الفيلم وح�شور كبر 
ويتح���دث عن ق�شة الع���ب كرة �شل���ة �شاب ذاق 
اأ�ش���د اأنواع الع���ذاب يف اأحد ال�شج���ون االإ�رسائيلية 
في�ش���اب مبر����ض الهو����ض ويواج���ه �شعوبة يف 
احلي���اة ب�ش���كل طبيع��� ي يف اخلارج، فبع���د مبرور 
الوق���ت، متتزج هاو�ش���ه بالواق���ع، ويركز اي�شا 
يف الق�شة االن�شاني���ة اجلميلة حول الوطنية الت ي 
ه��� ي لي�شت فقط باالوراق فق���ط، بل ه ي مواقف 

وانتماء بالرغم من اي �شعاب.
ويف تفا�شي���ل الفيل���م  يق���دم بط���ل الفيلم 
”زي���اد” الذي يقدمه النج���م الفل�شطين ي ال�شاب 
زي���اد بك���ري وال���ذي زج ب���ه اأ�ش���را يف ال�شجون 
اال�رسائيلي���ة ل���� ١٥ عاًما فخ���رج وتفاجاأ يف احلياة 
العام���ة املزعجة له وا�شابت���ه بامرا�ض مثل حب�ض 
البول وال�شداع الن�شف ي املزمن وخوفه من الدم 
ومن ال�ش���وء اي�شا  ومب�شهد الدم���اء عند اغتيال 
�شديق طفولته مبنتهى العبث على يد م�شتوطن 
والذي وج���ه يتعلق يف راأ�شه دائم���ا، وو�شط ذلك 
يتعرف بفل�شطينية كانت مقيمة يف امريكا لكنها 
قررت الرجوع لفل�شط���ني بالرغم من ال�شعوبات 
وقررت ت�شوير فيل���م وثائق ي عنه، وو�شط ذلك 
تختار اخته �شديقتها لاقراب منه والزواج لك ي 
تتزوج ه ي بح�ش���ب االعراف ان يتزوج االخ االكرب 
اول! ق�ش���ة ان�شاني���ة جميل���ة تقودن���ا ال���ى ختام 
االح���داث الت ي تبداأ م���ن املفارق���ة عندما يركب 
زياد مع م�شتوطن اإ�رسائيل ي يكره العرب ويطلب 
الزي���ادة يف بناء امل�شتوطن���ات وهنا يجد مفك يف 
احدى زوايا ال�شيارة وحتدث املفاجاأة عندما يريد 

امل�شتوطن ان يقتله عندما يكت�شف باأنه عرب ي.
املخ���رج الفل�شطين ي املبدع والذي انتج هذا 
الفيل���م ب�شام اجلرباوي جت���دث عقب الفيلم عن 
ال�شعوب���ات الت ي واجهت���ه يف �شناعة فيلم مفك 

من خ���ال احل�شول على الت�شاري���ح املطلوبة اأو 
دخول م�شور فيلمه االجنب��� ي لرام اهلل، حتى ك�رس 
عد�شة م���ا يف الكام���را وبالطبع و�ش���ط االحتال 
الغا�ش���م، وق���ال اإن كل فيل���م فل�شطين ي ي�شنع 
من اأجل حماربة االحتال “بيحاولوا ي�شكروا علينا 
اأي جم���ال لكن احن���ا بنحاول”، واكد ب���اأن الفيلم 
قد �شن���ع من خيال���ه واأو�شح ان���ه ا�شتوحاها من 
مقاباته مع �شجناء، وحر����ض على مقابلة �شجني 
يف اأيامه الثاثة االأول���ى بعد ح�شوله على حريته، 

حتى يفهم م�شاكله اخلا�شة.

دور المهرجانات السينمائية
قام���ت من�شة اجلون���ة ال�شينمائي���ة، احلدث 
ال�شينمائ��� ي ال���ذي يركز عل���ى ال�شناع���ة والذي 
يه���دف لتقوي���ة ودع���م امل�شاري���ع ال�شينمائي���ة 
العربي���ة وامل�رسي���ة و�شن���اع االأف���ام م���ن خال 
م�شاعدتهم من خال اإيجاد الدعم الفن ي واملادي، 
بتق���دمي حلقة نقا�شية بعنوان “دور املهرجانات 
ال�شينمائي���ة” والت��� ي اأدارته���ا ديب���وراه ي���وجن، 

ال�شحفية مبجلة هوليوود ريبورتر.
حيث �شم���ت جمموع���ة املتحدث���ني كل من 
جني���ب عاي���د املدي���ر الع���ام ملهرج���ان قرط���اج 
ال�شينمائ��� ي، و فيديري���ك بوي���ر املدي���ر الفن��� ي 
ملهرج���ان ترايبي���كا ال�شينمائ��� ي، و �ش���ارة هوك 
موؤ�ش�شة ومديرة مهرجان جواناجواتو ال�شينمائ ي 
ال���دويل، و تينا ل���وك موؤ�ش�شة ومدي���رة مهرجان 
تال���ني اللي���ايل ال�ش���وداء ال�شينمائ��� ي، و هيدي 
زويكر مربجمة مهرجان �ش���ن دان�ض ال�شينمائ ي. 
هذا ويعك�ض امل�شت���وى الرفيع للمتحدثني خال 
الن���دوة االأهمية الت��� ي اكت�شبها مهرج���ان اجلونة 
ال�شينمائي���ة  املهرجان���ات  �شم���ن  ال�شينمائ��� ي 
العاملي���ة. كما علق العديد م���ن املتحدثون على 
ك���ون ال�شخ�شي���ة املتف���ردة الت��� ي متي���ز مدينة 
اجلونة ق���د اأ�شهم���ت يف و�شع املهرج���ان �شمن 
م�ش���اف املهرجان���ات ال�شينمائي���ة يف املنطق���ة 
والعامل، بغ�ض النظر ع���ن كون املهرجان حديث 
ن�شبي���ا. كما تط���رق النقا�ض ال���ى امل�شاكل الت ي 
تواجه املهرجانات ال�شينمائية يف املنطقة، كقرار 
اإيقاف مهرجان دب ي ال�شينمائ ي وانعكا�شاته على 

�شناعة ال�شينما العربية واالأفريقية.
كما ناق�ض املتحدثون التعرات الت ي طراأت 
عل���ى املهرجانات ال�شينمائية عل���ى مدار االأعوام 
ال�شابق���ة، باالإ�شاف���ة لتط���ور الدور ال���ذي تلعبه 
خلدم���ة املهتمني من �شناع اأفام ونقاد وجمهور 
امل�شاهدين. فبينما مت الربط بني تفرد �شخ�شية 
كل مهرج���ان وحتقي���ق النجاح، ق���ال املتحدثون 
اأن العدي���د من املهرجانات احلديث���ة تفتقر الى 
الروؤي���ة وترتكز على ال�ش���ق التجاري، والذي على 
الرغ���م من اأهميته  يف متوي���ل املهرجانات، اإال اأن 
ذلك ال���دور ال يجب اأن يطغى عل���ى البعد الفن ي 
للمهرجان���ات ال�شينمائي���ة.  كم���ا ينعك����ض ذلك 
على ديناميكي���ات اإدارة مهرجانات االأفام الت ي 
كان���ت تتميز بالب�شاط���ة يف التنظي���م، وتطورت 
لتبن��� ي نظم بروقراطية قائمة على التدرج، وهو 
ما اأغ���دى اأكرث تعقيدا ويتطلب���ه اإدارة املهرجان 
اإحرافي���ا م���ع زي���ادة كمي���ة االإنت���اج وانخفا�ض 
م�شتوى جودته، باالإ�شافة الى تعاظم الدور الذي 
يلعب���ه التلفزي���ون واالإع���ام الرقم��� ي يف �شناعة 

االأفام احلديثة.

هذا وقد اأ�شبح ال�شحفيون يفتقرون لعامل 
متع���ة امل�شاه���دة ل���دى تغطيته���م للمهرجانات 
ال�شينمائي���ة، وهو ما كان مييز دورهم يف ال�شابق 
حيث كانت تت���اح لهم فر�شة االإ�شتمتاع باالأفام 
وتنوع االإنتاج، بينم���ا اأ�شبحوا االآن يعملون حتت 
�شغط دائ���م ليتمكنوا من ت�شليم املواد اخلا�شة 
به���م وفقا جلداول زمنية �شيقة توؤثر على نوعية 

املحتوى الذي يقدمونه.
كم���ا اأ�شب���ح الرع���اة يلعب���ون دورا هام���ا يف 
اإدارة  ب���داأت  حي���ث  املهرجان���ات،  ا�شتمراري���ة 
املهرجان���ات ال�شينمائية فهم اأهمي���ة الت�شويق 
مبهرجانناته���م،  اخلا�ش���ة  التجاري���ة  للعام���ة 
بالت���وازي م���ع دورهم االأ�شا�ش ي وه���و البحث عن 

املوهبة.

    BUZZ      
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مهرجان أوال المسرحي الـ 12 في فبراير المقبل
علم���ت “الب���الد” اأن م����رح اأوال ي�شتع���د من 
االآن الإقامة مهرجان اأوال امل�رحي ال� 12 يف �شهر 
فرباير املقبل، حيث بداأ يف ت�شكيل اللجان وكافة 
فرق العمل. واملعروف اأن مهرجان اأوال امل�رحي 
يف دورت���ه ال����11 اأقي���م يف 8 - 16 فرباير 2018  
عل���ى خ�شب���ة �شالة البحري���ن الثقافي���ة مب�شاركة 
وا�شع���ة م���ن دول خليجي���ة وعربي���ة واأجنبية، من 
كوري���ا اجلنوبية، وايطاليا، وم���ن ال�شعودية ومن 
تون����س، كما مت من���ح الع�شوي���ة ال�رفية لكل من 
الفنان���ة �شلوى بخيب���ت واملربي الكب���ر �شلمان 
ال���دالل والكاتب ال�شحايف ا�شامة املاجد، والفنان 
اأوال  يو�ش���ف بوهل���ول. ه���ذا و�شج���ل مهرج���ان 
امل�رحي جناحا منقطع النظر يف دوراته املا�شية 
من خالل العرو�س املتمي���زة واأي�شا ور�س العمل 
والن���دوات، اإ�شاف���ة اإل���ى وج���ود ع���دد كب���ر من 

الفنانني من داخل البحرين وخارجها.

أحداث

العم���ل  عل���ى  الي���وم  ه���ذا  ي�شّجع���ك 
واال�شتمرار يف التقدم.

ت�شتعي���د بع�ش���اً م���ن عافيت���ك بع���د 
تطبيقك اإر�شادات طبيبك.

علي���ك االإكث���ار من تن���اول اخل�راوات 
وجتّنب الوجبات الد�شمة.

ت�ش���ود االأجواء املزيد م���ن االإيجابيات 
وتختفي االنفعاالت.

كن م���ن اأ�شحاب الق���رارات احلا�شمة، 
كن قويا.

تت�شل���ق جب���االً من املعوق���ات قبل اأن 
حتّقق هدفك.

ق�شي���ة ح�شا�ش���ة تقلق راحت���ك وتثر 
اأع�شابك.

تبح���ث عن اال�شتق���رار املهني، وتدور 
اأحاديث �شاخبة.

ق���د ت�شعر باأنك غر ق���ادر على قيادة 
�شوؤونك.

كن عل���ى توا�ش���ل دائم م���ع اأ�شحاب 
االخت�شا�س.

التغ���رات  بع����س  بح���دوث  ت�شم���ع 
ت�شعرك بالقلق.

اأحداث غر متوقع���ة تثر االنفعاالت، 
انتبه جيدا.
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1908
ال�����دويل   امل����وؤمت����ر 
حلماية العمل مبدينة 
ب�شوي�را  ل��و���ش��رن 
ي���ق���رر م���ن���ع ال��ع��م��ل 
ال��ل��ي��ل��ي ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
ل��الأط��ف��ال االأق����ل من 

14 �شنة.

1910
 م���ان���وي���ل ك������وادرا 
ي����ت����ول����ى رئ���ا����ش���ة 

باراغواي.

1911
ت��ع��ل��ن  اإي����ط����ال����ي����ا   
ال��دول��ة  على  احل���رب 
وق�شف  العثمانية، 
�شواطئ  على  جم��ري 

ليبيا.

1918
بلغاريا  ا���ش��ت�����ش��الم   
خالل  التحالف  ل��دول 
احل�������رب ال��ع��امل��ي��ة 

االأولى.

1923
االن����ت����داب  ب����داي����ة   
ال�����ربي�����ط�����اين ع��ل��ى 

فل�شطني.

 1924
ب��ل��وت��ارك��و اإي��ل��ي��ا���س 
كالي�س يتولى رئا�شة 

املك�شيك.
• لقطة من مهرجان اأوال امل�رحي احلادي ع�ر	

إهداء من شعب البحرين للسعوديةالفرق المشاركة في مهرجان جائزة خالد بن حمد للمسرح
محمد عبدالرحيم يطرح أغنية “ولي عهد الخير”تحضيرات على قدم وساق قبل انطالق الفعاليات

حنان رضا تطرح أغنية “غيرني”

هبة الدري مفاجأة قوية... مع شخصية فنية غير متوقعة

توا�ش���ل الف���رق امل�شارك���ة يف مهرجان 
جائزة خالد بن حمد للم����رح ال�شبابي الرابع 
لالأندية الوطنية واملراك���ز ال�شبابية ولذوي 
العزمية، حت�شراتها االإعدادية قبل انطالق 
الفعاليات حتت رعاية النائب االأول لرئي�س 
املجل����س االأعلى لل�شب���اب والريا�شة رئي�س 
االحت���اد البحرين���ي الألعاب الق���وى الرئي�س 
الفخ���ري لالحت���اد البحرين���ي لريا�شة ذوي 
العزمية �شمو ال�شيخ خالد بن حمد اآل خليفة، 
وال���ذي يقام بتنظيم وزارة �ش���وؤون ال�شباب 
والريا�ش���ة، خ���الل الف���رتة م���ن 1 لغاية 15 
اأكتوبر املقبل، اإذ ياأتي هذا املهرجان �شمن 
مبادرات �شموه الداعمة لل�شباب يف املجالني 

الثقايف واالإن�شاين.
وي�شتع���د فري���ق مرك���ز �شب���اب الزالق 
لعر�س م�رحية “�شاللوه” للمخرج اإ�شماعيل 
م���راد، والذي حتدث عن طبيع���ة اال�شتعداد 
للعر����س، مو�شحا اأن اال�شتع���داد للمهرجان 
يتم حالي���ا عن طريق الربوف���ات التي تقام 
ب�شكل يومي، م�شرا اإل���ى اأن االإعداد للعمل 
كبر؛ كون���ه �شخما، موؤك���دا م�شابقة الوقت 
للو�شول اإلى اجلهوزي���ة املطلوبة لتقدميه 

بال�شكل االأمثل.
وبني املخرج اإ�شماعيل مراد اأنه ي�شارك 
كمخرج للم���رة الثالثة يف املهرجان، مو�شحا 
اأن م�شاركته كفني واإ�راف جاءت يف الن�شخة 

االأولى اأي�شا.
تط���ورا  ي�شه���د  املهرج���ان  اأن  واأك���د 
ملحوظا م���ن �شنة الأخرى، مثنيا على الربامج 
امل�شاحب���ة، والتي تلي���ق ب���ه، خ�شو�شا مع 
العدي���د م���ن االأم���ور املتمي���زة الت���ي تثبت 
تط���وره، م�شيدا بدعم �شم���و ال�شيخ خالد بن 

حمد للمهرجان.
واأ�شار اإل���ى اأن طاقم عمل م�رحية مركز 
ال���زالق �شيكون كب���را، اإذ �شي�شارك يف هذا 

العمل امل�رحي حوايل 50 �شخ�شا.
ومن �شمن االأ�شماء امل�شاركة كممثلني، 
اأو�ش���ح اأن العمل ي�شم: ملي���اء ال�شويخ، مي 
م�شاع���د، �شالح ال�شاط���ر، اأحم���د مطر، حمد 
عب���داهلل، حمد اإ�شماعيل، عبي���د مفتاح واآمنة 

عادل، كما توجد وجوه جديدة يف العمل.
وذكر اأن العمل �شي�شهد م�شاركة طفلة 
بعم���ر 14 �شن���ة يف الغن���اء وهي م���ن الوجوه 
اجلدي���دة، كما �شت�شارك فرق���ة الدار وفرقة 

بوعب���داهلل كعازف���ني لالإيقاع 
ومغني���ني. ي�شار اإلى اأن فريق 
مرك���ز �شباب ال���زالق �شيقدم 
اأكتوب���ر   8 ي���وم  م�رحيت���ه 

املقبل.
فري���ق  ي�شتع���د  فيم���ا 

املعاف���ني  خلدم���ات  الوطني���ة  املوؤ�ش�ش���ة 
للمخ���رج  “نيجاتي���ف”  م�رحي���ة  لعر����س 
ولي���د الدو����ري، والذي حتدث ع���ن طبيعة 
اال�شتع���داد للعر�س، مو�شح���اً اأن املجموعة 
املتواجدة لديه منتظم���ة يف اجلدول الزمني 
ال���ذي اأعد خ�شي�شا للربوف���ات واال�شتعداد 
يف  املتاأخ���رة  البداي���ة  رغ���م  للمهرج���ان، 

التح�شر.
وع���ن طبيع���ة العم���ل ال���ذي �شيق���دم، 
اأو�ش���ح الدو�ري اأن العمل عبارة عن م�شاهد 
مرتابطة �شيحاول املمثلون من خاللها اإبراز 

الفارق الزمني الفني بني م�شهد اإلى اأخر.
واأ�ش���ار اإل���ى اأن ذل���ك �شيت���م من خالل 

�شبغ امل�شاهد بحاالت خفيفة 
ق���درات  الإب���راز  وكوميدي���ة؛ 
ذوي  م���ن  خا�ش���ة  املمثل���ني 

العزمية.
ولف���ت اإل���ى اأن الرتكي���ز 
مت عل���ى ال�ش���ورة امل�شهدية 
الإر�ش���ال ر�شال���ة الن�س امل�رح���ي املتعلقة 

بدمج ذوي العزمية يف املجتمع.
اأن  الدو����ري  ولي���د  املخ���رج  واأك���د 
املهرج���ان يعد بادرة طيب���ة، م�شيدا بالدعم 
والرعاي���ة الكرميتني من قب���ل �شمو ال�شيخ 
خالد ب���ن حم���د اآل خليفة. و�شيك���ون طاقم 
عم���ل م�رحي���ة املوؤ�ش�شة الوطني���ة خلدمات 
املعاق���ني كاالآتي: حمم���د ال���دراج، يو�شف 
ال���دراج، علي احلمري، عل���ي ح�شن، ذكريات 

مو�شى، اإ�شافة اإلى طفلني اثنني.
ي�شار اإلى اأن فري���ق املوؤ�ش�شة الوطنية 
خلدمات املعاقني �شيقدم م�رحيته يوم 13 

اأكتوبر املقبل.

البحريني حممد  الفن���ان  طرح 
اأغني���ة جدي���دة عل���ى  عبدالرحي���م 
“اليوتي���وب” من كلم���ات ال�شاعر 
القدير اإبراهي���م االأن�شاري بعنوان 
اأحل���ان  م���ن  اخل���ر”  عه���د  “ويل 
طارق اجلار واإخ���راج اأحمد ال�شايغ، 
واالأغني���ة ه���ي اإه���داء م���ن �شع���ب 
اململك���ة  اإل���ى  البحري���ن  مملك���ة 
العربي���ة ال�شعودية مبنا�شبة اليوم 

الوطني ال�شعودي 88.
ويف ت�ري���ح ل� “الب���الد” قال 

الفنان حممد عبدالرحيم “اإنه ل�رف 
عظيم اأن نه���دي ال�شقيقة الكربى 
يف  ال�شعودي���ة  العربي���ة  اململك���ة 
عيدها الوطني ال���� 88 هذا العمل، 

فنحن �شع���ب واح���د وتربطنا اأخوة 
�شارب���ة يف جذور التاري���خ، وع�شى 
اهلل اأن ي���دمي نعمة االأم���ن واالأمان 

على ال�شعودية”.

تطرح الفنانة حنان ر�شا قريبا 
اأغني���ة بعنوان “غرين” من كلمات 
ال�شاع���ر عارف الها�شل واأحلان بدر 
ال���ذوادي وتوزي���ع ومك�شاج عارف 
عام���ر. واملعروف اأن حن���ان مكثت 
يف امل�شت�شفى ليوم واحد؛ من اأجل 
مراقب���ة و�شعه���ا ال�شح���ي، ب�شبب 

فقدانها �شوتها ال�شهر املا�شي.
ون����رت حنان فيدي���و لها من 

عي���ادة طبي���ب احلنج���رة، التقطته 
اأثن���اء معاينت���ه ل�شوته���ا وتفق���د 
اأحبالها ال�شوتية امللتهبة، وعّلقت 
عليه قائل���ة “منظ���ار لك�شف �شوء 
حالتي م���ع الدكتور طالل ال�شندي، 
اأمر باإدخ���ايل امل�شت�شفى  الدكتور 
يوم كامل م���ن اأجل مراقبة و�شعي 
ال�شحي، حيث يتوجب اأخد االأدوية 

كاملة عرب الوريد”.

ك�شف���ت الفنان���ة هب���ة الدري 
ع���ن اأن امل�شل�ش���ل اجلدي���د، الذي 
تتاأه���ب لت�شوي���ره يف االآت���ي م���ن 
االأيام، �شيكون قوًيا جًدا ويجمعها 
م���ع �شخ�شي���ة فني���ة مهم���ة، وغر 
متوقع���ة، مبديًة تكتمه���ا ال�شديد 
ع���ن مالمح دوره���ا يف العمل، ما مل 
ُت���ربم العقد م���ع اجله���ة املنتجة، 
وتت�ش���ح االأم���ور ب�ش���ورة ر�شمية، 
وفًقا لتعبرها. وا�شتدركت قائلة 
“ال ميكنني االإدالء حالًيا بت�ريحات 
عن العمل، غر اأنه �شيحمل مفاجاأة 
م���ن العي���ار الثقيل، وال�شيم���ا اأنه 

يجمعن���ي مع �شخ�شي���ة فنية مهمة 
يف  و�شيعر����س  متوقع���ة  وغ���ر 

املو�شم الدرامي املقبل”. 
يف �شي���اق فني اآخ���ر، ك�شفت 

ال���دري عن اأدائها ل���دور ُمرّكب يف 
�شباعي���ة “عف���ره ذه���ب �ش���ايف”، 
م���ن م�شل�شل “حكاي���ات �شغرة”، 
ال���ذي يق���ع يف 30 حلق���ة مت�شل���ة 
ومنف�شل���ة. والعم���ل م���ن تاألي���ف 
واإخ���راج  الرو�ش���ان،  عبداملح�ش���ن 
اإنت���اج املحامي  �شلط���ان خ����روه، 
ع���ادل اليحيى، يف حني يت�شارك يف 
حكاية “عفره ذهب �شايف” كوكبة 
كبرة من الفنانني، بينهم اإبراهيم 
احلرب���ي و�شليمان اليا�شني وهدى 
اخلطيب واأحالم ح�شن، وغرهم من 

الوجوه ال�شابة. 

• مدير املهرجان ن�شال العطاوي	

• فريق مركز ال�شاخورة	

• حنان ر�شا	

• هبة الدري	

• الفنان حممد عبدالرحيم	
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األخيرة

براد بيت يحرم اأجنلينا جويل من املرياث

�سهادة جامعية توؤهل لوظيفة “جا�سو�س دويل”

طائرة تتجاوز مدرج الهبوط وت�سقط يف املحيط

ترك املمثل االأمريكي براد بيت، البالغ من العمر 54 عاما، بكتابة و�سية كل اأمالكه الأوالده ال�ستة، 
والزوجة ال�سابقة اأجنلينا جويل لن حت�سل على اأي �سيء.

و�س���وف يق�س���م براد بيت املرياث، الذي ق���دره 250 مليون دوالر، بالت�ساوي ب���ن اأوالده ال�ستة، 
Radar O n“  ييق���وم باإن�ساء �سندوق ا�ستئماين ميكن فتحه فقط بعد وفاته، بح�سب ما نقله موقع،
line”. و�رصح امل�سدر، “يريد براد التاأكد من اأن جميع االأموال التي مل يعطها الأجنيلينا بعد الطالق… 

اأن تكون حممية ب�سكل جيد”.
وكان���ت جويل قد تقدمت بطلب للطالق يف �سبتمرب املا�سي اأمام املحكمة العليا يف لو�س اأجنلي�س 
م�ست�سه���دة كما ت�سري وثائق املحكمة بخالفات ي�سعب حله���ا، واتهمت اأجنلينا براد باأنه ي�سيء معاملة 

اأبنائه، وهي التهمة التي متت تربئته منها يف نوفمرب.

يف تط���ور “اأكادميي” مث���ري، طرحت اإحدى اجلامع���ات الربيطانية البارزة، برناجم���ا درا�سيا جديدا 
فري���دا من نوع���ه، لكنه يف الوقت ذاته ي�ستجي���ب ملتطلبات ع�رص الث���ورة التكنولوجية، وفق ما ذكرت 

�سحيفة بريطانية، اأم�س اجلمعة.
فق���د اأعلنت جامعة باكنغهام عن برنامج جديد للدرا�س���ات اجلامعية يف جمال االأمن واال�ستخبارات 
والتهديدات االإلكرتونية، مينح درجة علمية يف “التج�س�س الدويل”. ونقلت �سحيفة “مرتو” الربيطانية 
ع���ن مدير الربنامج جوليان ريت�ساردز قوله، اإن الربامج احلالية يف اجلامعات ب�ساأن العالقات الدولية ال 
تكفي للتعاطي مع ما طراأ يف ال�سنوات االأخرية من تطورات تكنولوجية هائلة. واأ�ساف ريت�ساردز، الذي 
اأم�س���ى 20 عام���ا يف هذا املجال، وهو خبري يف �سوؤون باك�ستان، اأن الربامج احلالية يف العالقات الدولية 
ترك���ز ب�سكل كبري على “دوافع احلرب على االإرهاب”، وال تتعام���ل مع االأدوات اجلديدة لهذا االإرهاب.  

ومن املقرر اأن يبداأ التدري�س بهذا الربنامج يف يناير املقبل.

جن���ا ركاب طائرة ركاب باأعجوبة من املوت، موؤخرا، بعدم���ا انحرفت املركبة اجلوية التي 
ك�ن���وا عل���ى متنه� عن���د الهبوط، ف�صقط���ت يف بحرية مت�صل���ة ب�ملحيط ب�إح���دى دول املحيط 
اله���ادي. ووفق م���ا نقلت �سحيفة “غارديان” فاإن طائرة “بوين���غ 737n800” كانت ت�ستعد 
للهبوط يف مط�ر بجمهورية والي�ت مريكوني�صي� املتحدة قبل اأن ت�صت�أنف طريقه� �صوب ب�بوا 
غينيا اجلديدة، لكن حادثا غري متوقع فاجاأ ع�رصات الركاب، حيث �سقطت الطائرة يف املحيط.

و�س���ارع �سيادون حملي���ون مبراكبهم الب�سيطة اإل���ى اإنقاذ الركاب م���ن الطائرة وذكرت 
م�سادر طبية اأن احلادثة اأدت اإلى اإ�سابات بالك�سور ونقل اجلرحى اإلى امل�ست�سفى على الفور 

الأجل تلقي العالج.
وكان���ت الطائرة تقل اأكرث من 57 راكبا بينهم 11 من الطاقم، اأما الركاب، فثمة من قال 
اإن عدده���م ناه���ز 36، بينما حتدث اآخرون عن 46، وذكرت م�س���ادر حملية اأن معظم من كانوا 

على منت املركبة اأنا�س حمليون، اإ�سافة اإلى اأمريكين واأ�سرتالين.

 Social
media

م�سري يعقد قرانه على 
بريطانية يف قعر البحر

عق���د �ساب م����رصي قرانه على فت���اة بريطانية حتت امل���اء يف منطقة ده���ب على �ساحل 
البح���ر االأحم���ر. وتداول مغردون م�رصي���ون فيديو ل�ساب يدعى ه�سام حمم���د وهو يعقد قرانه 
عل���ى فتاة بريطانية، تدعى �سوفيا مبنطقة الاليت هاو����س يف دهب مبحافظة جنوب �سيناء. 
واأق���ام العري����س قاعة زفاف ب�سيط���ة و�سط ال�سع���اب املرجانية، مرتدي���اً وعرو�سه واملاأذون 
اأ�سطوان���ات االأك�سج���ن اخلا�سة بالتنف�س، وذل���ك يف تقليد لي�س جديدا عل���ى املنطقة التي 
ج���رت بها من قب���ل حالة زفاف مماثلة. وظه���رت العرو�س، مرتدية ف�ست���ان الزفاف االأبي�س، 
وتب�دل���ت مع عري�صه� ارتداء خ����مت الزف�ف، وتن�ول امل�رشوب�ت، والتق����ط ال�صور التذك�رية. 
وكان العرو�س���ان وهما حممد الديب، ونورهان عمرو اأبوجري�سة، قد عقدا قرانهما قبل عامن 
يف املنطقة نف�سها حتت املاء اأي�سا. وتبن اأن العرو�س من هواة الغط�س، وجنلة مدرب غط�س 
حمرتف، وقررت اأن يكون حفل زفافها جديدا وغري تقليدي، لذلك فكرت باللجوء اإلى طريقة 

جديدة وفريدة من نوعها، بح�سب تعبريها.

حلظـة اغتيـال تـارة فـار�س يف بغـداد

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175
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الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  n  32224492

حالة 
الطقس

رطب  الطق�س 
حار  ولكنه  ن�سبي���ا 

يف النهار.

الري���اح متقلب���ة االجت���اه م���ن 5 اإلى 10 
عقد، ولكنه���ا �سمالية �رصقي���ة بوجه عام من 

10 اإلى 15 عقدة اأحيانا بعد الظهرية.

ارتف���اع املوج من ق���دم اإلى 3 اأق���دام. درجة 
احل���رارة العظمى 40م وال�سغ���رى 28م. الرطوبة 

الن�سبية العظمى 85 % وال�سغرى 25 %.
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مواقيت 
الصالة

كويكـب “الرعـب” يقتـرب مـن الأر�س.. وخمـاوف مـن “كارثـة”
ذك���رت تقارير فلكية، اأن جرم���ا �سماويا �سخما 
�سيق���رتب من كوكبنا يف اأواخر اأكتوبر املقبل، و�سط 
خماوف م���ن اإف�سائه اإل���ى كارثة يف ح���ال ا�سطدامه 
باالأر�س. وو�سل اجلرم ال�سماوي اإلى اأقرب نقطة له 
م���ن االأر�س يف اأواخر اأكتوبر �سنة 2015، وذلك حن 

مّر على بعد 320 األف ميل من االأر�س.
ويف وق���ت �سابق م���ن العام اجل���اري، ن�رص العامل 
واالأ�ستاذ يف الفيزياء الفلكية مبعهد االأندل�س، بابلو 

�سنات���وز �سان���ز، موا�سفات هذا اجل���رم ال�سماوي يف 
ورقة بحثي���ة، ورجح اأن مير على بعد 24 مليون ميل 

خالل 2018.
ويعرف هذا اجل���رم يف االأو�ص����ط العلمية ب��صم 
“Asteroid 2015 TB145” وجتري االإ�سارة اإليه 
باأ�سم���اء اأخرى مث���ل “كويكب الرع���ب”، بالنظر اإلى 
اقرتاب���ه م���ن االأر�س، بع���د االحتف���ال ب�”الهالوين” 
يف الوالي���ات املتح���دة. وبح�س���ب ما نقل���ت �سحيفة 

“ديلي ميل” الربيطانية، فاإن االقرتاب التايل لهذا 
الكويك���ب من االأر����س �سيح�سل بعد عق���ود، اإذ لن 
يح�س���ل اأكرب اقرتاب اإال يف مطل���ع نوفمرب من العام 
2088. واأح���رزت وكالة الف�س���اء االأمريكية “نا�سا” 
تقدما كبريا يف تطوير مركبة ت�ستطيع �سدم االأجرام 
ال�سماوي���ة التي تقرتب م���ن االأر����س، واإبعادها عن 

الكوكب الذي نعي�س فوقه، تفاديا الأ�رصار كارثية.
وي�سعى م�رصوع “مهم���ة االختبار املزدوج الإعادة 

توجي���ه كويك���ب DART” اإل���ى درا�س���ة االأج���رام 
ال�سماوية، والتعرف على طبيعتها على نحو مف�سل، 
ثم العمل على اإرباك امل�سار الذي ت�سلكه يف الف�ساء، 

واإبعادها عن الكوكب عرب “تقنية الت�سادم”.
وبعدم���ا وافقت “نا�سا” عل���ى ا�ستخدام النظام 
الف�سائ���ي يف وق���ت �سابق، ب���ات م���ن املرتقب اأن 
يج���ري اإطالق املن�سة يف 2020 الأجل ا�ستهداف جرم 

ي�سمى “ديدميو�س” ال يتجاوز قطره 160 مرتا.

“اأوبر” يك�سف خيانة 
زوجية يف فندق

العثــور علــى ر�سالــة 
غاليليو املفقودة

امــراأة تراقــب حتلل 
ج�سد والدتها امليتة

ذكرت �سحيفة “ديلي ميل” الربيطانية، 
اأن رجال يف كولومبيا �سبط موؤخرا زوجته يف حالة 
خيان���ة بف�سل ا�ستخدام تطبيق حجز ال�سيارات 

ال�سهري “اأوبر”.
وبح�س���ب امل�سدر، ف���اإن الزوجة كانت مع 
ع�سيقه���ا يف اأح���د فن���ادق مدينة �سانت���ا مارتا 
ال�ساحلية، وحن قرر االثنان اأن يغادرا يف وقت 

متاأخر من الليل قاما باحلجز عرب التطبيق.
واأثن���اء عملي���ة احلج���ز تلق���ى الع�سيق���ان 
معلومات عن ال�سائق ال���ذي �سيقلهما، فوجدا 
اأنهم���ا ال يعرفانه فه���و �سخ����س غريب يدعى 
ليون���اردو، ولذل���ك اأبديا موافقتهم���ا، لكنهما 

كانا يجهالن اأن الزوج هو القادم.

عرث يف مكتبة اجلمعية امللكية بلندن على 
ر�سال���ة غاليليو املفقودة، والت���ي ي�رصح فيها 
حججه امل�سادة لعقائ���د الكني�سة الكاثوليكية 
اجلام���دة الت���ي ت���رى اأن االأر�س تق���ع يف مركز 

املنظومة ال�سم�سية.
ويفي���د موق���ع Phys.org ب���اأن غاليلي���و 
نف�س���ه اأدخل تعدي���الت على الن����س االأ�سلي؛ 

لكي يتجنب اتهامه بالهرطقة.
وكت���ب غاليلي���و الر�سال���ة املعنون���ة اإلى 
�سديقه عامل الريا�سيات، بينيديتو كا�ستيلي، 
يف 21 دي�سم���رب 1613، وبعده���ا ا�ستن�سخ���ت 

الر�سالة عدة مرات ون�رصت بن�سن خمتلفن.

عا�س���ت ام���راأة اأمريكية من �س���كان مدينة 
ع���دة  ال�سمالي���ة،  كارولين���ا  بوالي���ة  اإينفل���د 
اأ�سه���ر اإل���ى جانب جث���ة والدته���ا. وتفيد قناة 
WRAL التلفزيوني���ة، باأن دون���ا �سو هودنز 
)69 �سن���ة(، توؤكد اأنه���ا مل تدفن والدتها )93 
�سن���ة( بعد موتها؛ الأنه���ا اأرادت مراقبة مراحل 
املوت. وذكرت امل���راأة اأنها مل ت�سمح لالأقارب 
واالأ�سدق���اء الذي���ن كان���وا يقدم���ون لزيارتها 
بدخول املنزل حتت ذرائ���ع خمتلفة. واكت�سف 
االأمر عندما قررت هودن���ز مراجعة مكتب دفن 
املوتى. واأعل���ن خرباء الطب الع���ديل ا�ستنادا 
اإلى درجة حتلل اجلثة م�سي ب�سعة اأ�سهر على 
وفاة امل���راأة. واعتقلت هودن���ز بتهمة ارتكاب 

جرمية جنائية، وهي اإخفاء املوت.

• اأزياء من اأ�سبوع املو�سة الباري�سي لربيع و�سيف 2019	

ت���داول نا�سطون عرب مواقع التوا�سل االجتماعي فيديو للحظة اغتيال و�سيفة ملكة جمال العراق 
تارة فار�س، والذي التقطته كامريا مراقبة اأحد املنازل املحيطة مب�رصح اجلرمية. ويظهر الفيديو قيام 
م�سلح���ن اثنن كانا ي�ستقالن دراجة نارية و�س���ط حي �سكني يف بغداد باغتيال تارة با�ستخدام اأ�سلحة 
نارية. كما اأظهر الفيديو خروج اأهايل احلي بعد �سماع �سوت اإطالق النار مل�ساعدة تارة التي كانت قد 
لقي���ت م�رصعها على الفور. وكانت وزارة الداخلية العراقية ق���د اأعلنت مبا�رصًة البدء بالتحقيق الفوري 
ب�س���اأن احل���ادث، مبينة اأنها حتقق مع �سخ�س كان برفقة تارة فار�س اأثناء مقتلها. كما �سّكلت جلنة من 

جانب �رصطة بغداد الإجراء بحث يف مكان احلادث، ح�سب بيان مركز االإعالم االأمني.
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