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اإيران تعدم 3 بتهمة “الف�ساد يف الأر�ض”

املحكمة تاأمر باإزالة حظرية ال�ساحلية

دب���ي � وكاالت:  قال التلفزيون الر�س���مي يف 
اإي���ران اأم�س اإن حماكم خا�س���ة تاأ�س�س���ت يف اإطار 
م�س���عى ملحاربة اجلرائم املالية، ق�س���ت باإعدام 
3 اأ�س���خا�س يف ظ���ل عودة العقوب���ات االأمريكية 
عل���ى طهران، وحالة ا�س���تياء عام م���ن االنتهازية 

والف�ساد. وذكرت “اإيرنا” االإيرانية، اأم�س اأن وزير 
اخلارجية االإيراين، حممد ظريف، هدد باأنه “اإذا مل 
تنجح االآلية اخلا�س���ة التي اقرتحه���ا االأوروبيون 

لت�سهيل �سادرات اإيران النفطية”، فاإن 
طهران قد تن�سحب من االتفاق النووي.

ق�س���ت املحكمة ال�س���غرى اجلنائية بتغرمي 
مواط���ن مبل���غ 1000 دين���ار؛ النتفاع���ه باأر����س 
ا�ستثمارية تابعة للأوقاف اجلعفرية ال�ساحلية، اإال 
اأنه غريرّ ن�س���اطه فيها، واأقام عليها مزرعة موا�س. 
كما اأمرت باإلزامه وعلى نفقته باأن يزيل املزرعة.  

وكانت اأمانة العا�س���مة، قد اأحالت ال�س���كوى اإلى 
الق�س���اء، جتاوبا مع ما ن�رشته ال�سحيفة يف العدد 
)3359( ال�س���ادر يوم 25 دي�س���مرب2017 حتت 

عنوان “حظرية موا�س���ي بدون ترخي�س 
يف ال�ساحلية تنذر بكارثة بيئية”.
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• حوار ال�سلطتني بني القا�سي والنائب	

اأكد اأن لقاءه املعلم مل يكن مرتبا له... وزير اخلارجية:

الأرا�سي ال�سورية يجب اأن تعود ل�سيطرة احلكومة
دب���ي - العربية نت: قال وزير اخلارجية ال�س���يخ خالد بن اأحم���د اآل خليفة، االأحد، 
اإن لقاءه مع وزير خارجية النظام ال�س���وري وليد املعلم على هام�س اجتماعات اجلمعية 
العامة للأمم املتحدة يف نيويورك، “مل يرتب له م�س���بقا ولي�س هو اللقاء االأول بيننا”. 
واأك���د وزي���ر اخلارجي���ة يف لقاء م���ع “العربي���ة” بربنامج “ال�س���ارع الدبلوما�س���ي”، من 

نيويورك، اأن لقاءه مع املعلم �سمن احلراك العربي حلل االأزمة ال�سورية.
واأ�س���اف وزير خارجية اأن االأرا�سي ال�س���ورية يجب اأن تعود اإلى �سيطرة احلكومة، 
م�س���ريا اإل���ى اأن اأي جه���د الإع���ادة اللجئني ال�س���وريني اإلى وطنهم مطل���وب ويجب اأال 
يعرت����س علي���ه اأحد. واأعلن ال�س���يخ خالد بن اأحم���د دعم املبعوث االأممي اإلى �س���وريا، 
�س���تيفان دي مي�س���تورا، يف م�ساعيه حلل االأزمة ال�س���ورية. وكانت عد�سات امل�سورين 
ر�سدت لقاء جمع وزير اخلارجية ال�سيخ خالد بن اأحمد اآل خليفة مع وزير خارجية النظام 

ال�سوري وليد املعلم يف مقر االأمم املتحدة بنيويورك، ال�سبت.

لة
ام

 ش
ية

اس
سي

ة 
مي

يو

رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�سخة: ال�سعودية: رياالن - الكويت: 200 فل�س - االإمارات : درهمان - قطر: رياالن - عمان : 200 بي�سة - م�رش : جنيهان - االأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - اململكة املتحدة : جنيه ا�سرتليني - الواليات املتحدة: دوالران - اأوروبا : 2 يورو

جائزة 
ال�سحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�صحافة اال�صتق�صائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �سلمـــان 

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

بان كي مون يفوز بجائزة الأمري خليفة بن �سلمان للتنمية

• وزير اخلارجية مع وزير خارجية النظام ال�سوري	
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نقوم بعمل جميع أنواع الشالالت والحدائق من قبل فريق من املتخصصين لجعل أحالمك حقيقةنقوم بعمل جميع أنواع الشالالت والحدائق من قبل فريق من املتخصصين لجعل أحالمك حقيقة

ما حتقق بقيادة العاهل و�سل بالبحرين للعاملية
�صعبنا قادر على اإحراز مزيد من القفزات احل�صارية والتنموية... �صمو رئي�س الوزراء:

املنامة - بنا: اأكد رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللك���ي االأم���ري خليفة ب���ن �س���لمان اآل خليفة لدى 
لقائه باملواطنني يف جمل�س �سموه بق�رش الق�سيبية 
اأن مملكة البحري���ن بقيادة جللة العاهل قد حققت 
واأجنزت الكثري، واأن املنجزات �ست�ستمر وتتعاظم، 
وثقتن���ا عالية يف �س���عبنا وقدرات���ه واإمكاناته التي 
جنح���ت يف الو�س���ول بالبحري���ن اإل���ى العاملي���ة يف 

جم���االت ع���دة �سيا�س���ًيا واإعلمًي���ا وثقافًي���ا وطبًيا 
وريا�س���ًيا ومهنًيا وغريها، ويقيًنا باأن �س���عًبا بهذه 
الق���درات التي نعت���ز ونفخر بها دائًم���ا لقادر باإذن 
اهلل عل���ى حتقي���ق مزي���د م���ن القفزات احل�س���ارية 
والتنموية بالبحرين. و�سدد �سموه على اأن البحريني 
حم���ل اعتزاز وتقدير م���ن احلكومة، فه���و اليوم ذو 
كف���اءة وخ���ربة يف كل جم���ال، واإ�س���هامات اأبنائن���ا 

يف التنمي���ة ي�س���هد به���ا القا�س���ي وال���داين. وكان 
�سموه قد ا�س���تقبل بق�رش الق�سيبية اأم�س جمًعا من 
امل�س���وؤولني ورج���ال االأعمال واملواطن���ني والنخب 
الفكرية وال�س���حافية واالإعلمية الذين اأ�س���ادوا مبا 
تهيئ���ه احلكومة برئا�س���ة �س���احب ال�س���مو امللكي 

رئي�س الوزراء من دعم للمواطن لي�سق 
طريقه نحو العطاء والتميز.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبل عددا من امل�سوؤولني و املواطنني       	

واإم���ك���ان���ات���ه ���ص��ع��ب��ن��ا وق�����درات�����ه  ث��ق��ت��ن��ا ع���ال���ي���ة يف 
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مفتتحا قمة “اأمازون”... حممد بن مبارك:

ا�ستثمارات “التقنية” تخلق وظائف بجودة عالية

ت�سغيل “�ساطئ حوار” طوال العام

املنامة، �ساحية ال�سيف - بنا، اأمل احلامد: 
قال نائب رئي�س جمل�س الوزراء، رئي�س اللجنة 
العليا لتقنية املعلومات واالت�س���االت، �س���مو 
ال�سيخ حممد بن مبارك اآل خليفة، خلل افتتاحه 
اأعم���ال قم���ة �رشك���ة اأم���ازون وي���ب �س���ريفي�زس 
)AWS(، اإن تقني���ة املعلومات واالت�س���االت 
متثل ن�س���بة مهمة من اال�س���تثمارات املبا�رشة 
التي ت�ستقطبها اململكة، م�سيدا بالدور الهام 

الذي يقوم به جمل�س التنمية االقت�س���ادية يف 
هذا املجال وال���ذي يهدف اإلى حتقيق التنمية 

وخلق الوظائف ذات اجلودة العالية.
م���ن جهت���ه،  ك�س���ف الرئي����س التنفي���ذي 
لهيئة املعلومات واحلكومة االإلكرتونية حممد 
القائ���د، ع���ن اأن ح���وايل 40 موؤ�س�س���ة حكومية 

متكن���ت بنج���اح م���ن نق���ل اأنظمته���ا 
لل�سحابة الوطنية.

ق�رش الق�سيبية - مكتب نائب رئي�س جمل�س 
ه نائب رئي�س جمل����س الوزراء رئي�س  ال���وزراء: وجَّ
جمل����س اإدارة �رشكة ممتلكات البحرين القاب�س���ة 
“ممتلكات”، ال�س���يخ خالد بن عبد اهلل اآل خليفة، 
�رشكة اجلنوب لل�س���ياحة باإع���داد برنامج متكامل 
ل�س���مان ت�س���غيل فندق �س���اطئ حوار على مدار 
الع���ام ال�س���تقطاب مزيد من الزوار بع���د النتائج 

القيا�س���ية االإيجابي���ة املتحقق���ة تنفي���ًذا للأم���ر 
امللكي ال�س���امي جلللة امللك، بتحويل جزر حوار 
اإلى مق�سد �سياحي مهم. وارتفع عدد نزالء فندق 
�س���اطئ ح���وار م���ن يناير اإل���ى اأغ�س���ط�س 2018، 
بن�سبة تقدر بنحو 108 %، اأي من 2،078 نزيلً يف 

العام 2017 اإلى 4،312 نزيلً يف الفرتة 
ذاتها من العام اجلاري.
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املنام���ة - بن���ا: اأعل���ن رئي�س جلن���ة “جائزة 
�ساحب ال�س���مو امللكي االأمري خليفة بن �سلمان 
اآل خليفة للتنمية امل�س���تدامة” ال�سيخ ح�سام بن 
عي�سى اآل خليفة، عن اختيار بان كي مون االأمني 
الع���ام ال�س���ابق للأم���م املتح���دة للفوز بن�س���خة 
اجلائ���زة للعام 2018؛ تقدي���ًرا للجهود الكبرية 
التي بذلها خلل توليه املن�س���ب الدويل الرفيع 

يف خدم���ة االإن�س���انية وتعزيز جهود ن�رش ال�س���لم 
واالأمن وحتقيق اأهداف التنمية امل�س���تدامة.جاء 
ذلك يف اأعمال “منتدى البحرين... روؤى م�س���رتكة 
مل�س���تقبل ناج���ح” الذي نظمته مملك���ة البحرين 
عل���ى هام����س اجتماع���ات اجلمعية العام���ة للأمم 

املتحدة يف نيويورك.
واأع���رب رئي����س اللجنة ال�س���يخ ح�س���ام بن 

عي�س���ى اآل خليف���ة نياب���ة ع���ن �س���احب ال�س���مو 
امللكي رئي����س الوزراء، عن خال�س التهاين لبان 
كي مون على فوره باجلائزة، والتي تاأتي تقديرا 
لعطاءاته وجهوده كم�س���وؤول دويل ذي اإ�س���هام 
وا�س���ح يف �سياغة روؤية م�ستقبلية للتنمية تلبي 

تطلعات ال�سعوب نحو مزيد من التقدم 
4والرفاهية.

رابع اأيام الناخبني:

اإلغاء ا�صرتاط القرابة لت�صحيح البيانات
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�صموه: اأبناء البحرين اأثبتوا قدرتهم على العمل واملناف�صة يف املحافل الدولية
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الفتنة لأبواق  الت�صدي  ثابًتا ل يتزحزح يف  البحريني جعله  واأع��ل��ىوعي  اأ���ص��م��ى  ه��دف��ا  ال��وط��ن��ي��ة  امل�صلحة  وج��ع��ل  ال��وع��ي  تتطلب  امل�����ص��ت��ج��دات 

�ضعبنا قادر على اإحراز املزيــــــــــد من القفزات احل�ضارية والتنمـويـة
ما حتقق من اإجنازات بقيادة جاللة امللك و�صل بالبحرين للعامل����������������������������ية... �صمو رئي�س الوزراء:

اأعرب رئي�س الوزراء �ص���احب ال�صمو امللكي 
الأم���ر خليفة بن �ص���لمان ع���ن اعت���زازه مبواقف 
�ص���عب البحري���ن امل�رشف���ة التي يثب���ت فيها حبه 
لوطنه والتفاف���ه حول قيادت���ه يف مواجهة كل ما 
يحاك �ص���د البلد م���ن موؤامرات، موؤكدا �ص���موه اأن 

كرامة الإن�صان البحريني حمفوظة ومل ولن مت�س.
وقال �ص���مو رئي�س ال���وزراء، لدى ا�ص���تقبال 
�ص���موه جمعا كبرا من امل�صوؤولني ورجال الأعمال 
وال�ص���حافية  الفكري���ة  والنخ���ب  واملواطن���ني 
والإعالمية، اأن كرامة الإن�ص���ان البحريني حمفوظة 
ال�ص���عب  اأن  �ص���موه  واأ�ص���اف  مت����س،  ول���ن  ومل 
البحريني اأثبت حر�ص���ه على م�ص���لحة بلده واأظهر 
ثباتا ل يلني يف مواجهة التحديات، م�ص���را �صموه 
اإل���ى اأن املرحل���ة املقبلة تتطلب الوع���ي الكامل 
والعمل املخل�س للمحافظة على وحدتنا ون�صيجنا 

الجتماعي ملا فيه م�صلحة البلد واملواطن.
واأ�ص���اف �ص���موه اأن البحرين بقيادة �صاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�ص���ى اآل خليفة م�ص���تمرة 
يف حتقيق الإجن���ازات يف خمتلف املجالت، موؤكدا 
�ص���موه اأن اأبن���اء البحري���ن �رشفوا بلده���م يف جميع 
املحاف���ل الدولية، وحققوا الكث���ر من الإجنازات 

على امل�صتوى العاملي.
وقال �ص���موه اإن البحرين الي���وم حتتل مرتبة 
متقدم���ة ب���ني دول الع���امل يف جمي���ع املج���الت؛ 
ال�صيا�ص���ية والإعالمية وال�ص���حية، م�ص���را �صموه 
اإلى وج���ود نح���و 650 طبيبا بحريني���ا يعملون يف 
جميع التخ�ص�صات، “لدينا خرباء يف جراحة القلب 
بحريني���ون يجرون جمي���ع اأنواع العملي���ات، وثقة 
املواطن���ني واملقيم���ني يف الطبي���ب البحرين���ي 
كبرة”. واأ�صاف �ص���موه اإن الإن�صان البحريني هو 
ال���درع احلامي للوط���ن، واأن اأبن���اء البحرين اأثبتوا 
قدرته���م عل���ى العم���ل واملناف�ص���ة يف املحاف���ل 

الدولية، واأكدوا حر�ص���هم على رفعة �صاأن بلدهم 
واحلفاظ على اأمنه وحدته.

واأك���د �ص���موه اأن مواق���ف �ص���عب البحري���ن 
الوطني���ة جت���اه بل���ده وقيادته لن تتغ���ر وحدته 
الوطنية �صتظل قوية ومتينة. وقال �صموه “علينا 
اأن نتعل���م من جتاربنا يف احلياة، وال�ص���تفادة من 
التج���ارب اجلي���دة، فالعلم للزين زي���ن على زين، 
كما يجب ا�ص���تخال�س العرب من التجارب ال�صعبة، 
واأل نرتك اأي �ص���يء ميكن اأن ي�رش مب�ص���لحة البلد 
ب���دون اأن نت�ص���دى له”. وقال �ص���موه اإن �ص���عب 
البحري���ن اأثب���ت مبواقف���ه ع���رب التاريخ اإخال�ص���ه 
لوطنه وولءه لقيادته، “وعندما نوؤكد هذا الكالم 

يثبت يف القلوب وت�صبح كلمتنا اأقوى”.
واأك���د �ص���موه اأن البحرين جنح���ت مبواقفها 
ال�ص���اخمة يف تاأكي���د موقعها يف ال�ص���احة الدولية، 
وهو ما تعك�ص���ه العالقات القوية التي تربط بني 
اململك���ة وخمتل���ف دول العامل، “ورغ���م ما يحيط 

بال�صيا�ص���ات العاملي���ة م���ن ظ���روف اإل اأن العامل 
يحرتم كل من يثبت على حقه ويدافع عنه”.

واأ�صاف �ص���موه اأن احرتام الإن�صان البحريني 
عن���د قيادته كبر، واأن العامل كل���ه يحرتم ويقدر 
البحرين واملواطن البحريني، م�ص���ددا �صموه على 
����رشورة ال�ص���تمرار يف العمل من اأجل رفعة �ص���اأن 
البحري���ن. وقال �ص���موه “يف ال�ص���باح اأحر�س على 
قراءة كل ما يقال عن البحرين يف الداخل واخلارج، 
وهلل احلمد لن ي�ص���تطيع اأح���د اأن ينال من وحدتنا 
وحلمتنا الوطنية والتفاف �ص���عبنا حول قيادته”، 
موؤك���دا �ص���موه اأن البحري���ن ا�ص���تطاعت اأن تنال 
احرتام العامل كله الذي ي�صهد للمواطن البحريني 

بالكفاءة.
واأكد �ص���موه اأن البحري���ن لديها ما�س عريق 
يف وحدة ال�ص���ف والرتابط القوي الذي يجمع بني 
عوائله���ا واأبنائها، “وعندما نرى بع�ص���نا البع�س 
تتعزز ه���ذه الوح���دة وتتال�ص���ى اأ�ص���باب التباعد 

والفرقة”.
وقال رئي�س اجلامعة الأهلية عبداهلل احلواج، 
ويف مداخل���ة خ���الل املجل����س، اإنه زار م����رش اأخرا، 
والتق���ى باأمني ع���ام جامعة ال���دول العربية اأحمد 
اأبوالغيط، م�ص���را اإل���ى اأن اأبو الغي���ط قال له “ل 
يذكر ا�ص���م البحرين اإل ويذكر ا�ص���م �صمو رئي�س 
ال���وزراء، فعندم���ا نتكل���م ع���ن البحري���ن ورج���ال 
البحرين لبد اأن نذكر ا�صم �صاحب ال�صمو امللكي 
الأمر خليفة بن �صلمان”. واأ�صاف احلواج “اأردت 
اأن اأنقل هذه الر�ص���الة من اأمني عام جامعة الدول 
العربية اإلى �ص���موكم”. وقال �صمو رئي�س الوزراء 
“ما نقوم به من اأجل البحرين واجبنا وم�صوؤوليتنا، 
وندع���و اهلل اأن يعيننا على حمل هذه امل�ص���وؤولية 
العظيمة، فلي�س لدينا اأهم من املواطن وال�ص���عي 
لتحقي���ق تطلعاته، ومهما قمنا م���ن عمل من اأجل 
�ص���عب البحري���ن هم ي�ص���تحقون اأكرث، و�ص���يظل 

املواطن البحريني اأولويتنا دائما”.

اأبناء البحرين اأثبتوا قدرتهم على العمل واملناف�ضة يف املحافل الدولية
العامل ي�صهد للمواطن البحريني بالكفاءة... �صمو رئي�س الوزراء:

اأمين همام

املنام���ة - بن���ا: بع���ث عاهل 
البالد �صاحب اجلاللة امللك حمد 
ب���ن عي�ص���ى اآل خليف���ة ورئي�س 
الوزراء �ص���احب ال�ص���مو امللكي 
الأم���ر خليف���ة ب���ن �ص���لمان اآل 
خليفة وويل العهد نائب القائد 
الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي����س 
جمل�س الوزراء �ص���احب ال�ص���مو 
امللكي الأمر �صلمان بن حمد اآل 
خليفة برقيات تهنئة اإلى رئي�س 
جمهورية ال�ص���ني ال�صعبية �صي 
جني بينغ، مبنا�صبة ذكرى العيد 
الوطن���ي لب���الده، اأع���رب جاللته 
فيها عن اأطيب تهانيه ومتنياته 
له بهذه املنا�ص���بة الوطنية.كما 
ال�ص���مو امللكي  بع���ث �ص���احب 
ال�صمو  الوزراء و�ص���احب  رئي�س 
برقي���ات  العه���د  ويل  امللك���ي 
تهنئ���ة مماثلت���ني اإل���ى كل من 
الدولة بجمهورية  رئي�س جمل�س 
ال�صني ال�ص���عبية يل كه ت�صيانغ 
ال�ص���يني  الرئي����س  ونائ���ب 
وانغ كي�ص���ان هن���اآ فيهما بهذه 

املنا�صبة الوطنية.

املنامة - بن���ا: بعث  عاهل البالد 
�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 
اآل خليف���ة ورئي����س الوزراء �ص���احب 
ال�ص���مو امللك���ي الأم���ر خليف���ة ب���ن 
�ص���لمان اآل خليف���ة وويل العهد نائب 
القائ���د الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي 
الأم���ر �ص���لمان ب���ن حم���د اآل خليف���ة 
برقي���ات تعزية وموا�ص���اة اإلى رئي�س 
جمهورية اإندوني�ص���يا جوكو ويدودو، 
يف �ص���حايا الزلزال الذي �رشب جزيرة 
�صولوي�ص���ي، داعني املولى عّز وجّل 
اأن يتغمد ال�صحايا، بوا�صع رحمته واأن 
مين على امل�ص���ابني ب�رشعة ال�ص���فاء 

والعافية.
ال�ص���مو  �ص���احب  بع���ث  كم���ا 
امللك���ي رئي�س ال���وزراء برقية تعزية 
مماثل���ة اإلى نائب رئي����س اجلمهورية 

الإندوني�صية حممد يو�صف كال. 

املنامة - بنا: بع���ث عاهل البالد 
ب���ن  حم���د  املل���ك  اجلالل���ة  �ص���احب 
عي�ص���ى اآل خليفة، برقي���ة تهنئة اإلى 
رئي����س جمهوري���ة قرب����س نيكو����س 
مبنا�ص���بة  وذل���ك  انا�صتا�صياد�ص���ي، 
ذكرى ا�ص���تقالل بالده، اأعرب جاللته 
فيه���ا ع���ن اأطي���ب تهاني���ه ومتنياته 

لفخامته بهذه املنا�صبة الوطنية.

املنامة - بنا: بع���ث عاهل البالد 
ب���ن  حم���د  املل���ك  اجلالل���ة  �ص���احب 
عي�ص���ى اآل خليف���ة برقي���ة تهنئة اإلى 
رئي����س جمهورية نيجري���ا الحتادية 
حممد بخاري، وذلك مبنا�ص���بة ذكرى 
ا�ص���تقالل بالده، اأع���رب جاللته فيها 
عن اأطيب تهاني���ه ومتنياته له بهذه 

املنا�صبة الوطنية.

البحرين تهنئ ال�صني 
بذكرى العيد الوطني

... وتعّزي الرئي�س الإندوني�صي 
يف �صحايا الزلزال

جاللة امللك يهنئ رئي�س 
قرب�س بذكرى ال�صتقالل

... وجاللته يهنئ رئي�س 
نيجريا بذكرى ال�صتقالل

املنامة - بنا: اأكد رئي�س الوزراء �ص���احب 
ال�ص���مو امللك���ي الأم���ر خليفة بن �ص���لمان اآل 
خليفة لدى لقائه باملواطنني يف جمل�س �صموه 
بق����رش الق�ص���يبية اأن مملكة البحري���ن بقيادة 
جاللة العاهل ق���د حققت واأجنزت الكثر، واإن 
ه���ذه املنجزات �صت�ص���تمر وتتعاظ���م، وثقتنا 
عالي���ة يف �ص���عبنا وقدرات���ه واإمكانات���ه الت���ي 
جنحت يف الو�ص���ول بالبحرين اإلى العاملية يف 
جمالت عدة �صيا�ص���ًيا واإعالمًيا وثقافًيا وطبًيا 
وريا�ص���ًيا ومهنًيا وغرها، ويقيًنا باأن �ص���عًبا 
بهذه الق���درات الت���ي نعتز ونفخر به���ا دائًما 
لقادر باإذن اهلل على حتقيق مزيد من القفزات 
احل�ص���ارية والتنموية بالبحرين، والثقة كبرة 
يف اأبنائنا وبناتنا الذين نعول عليهم كثًرا يف 

ازدهار بلدنا وتطوره.
وامت���دح �ص���احب ال�ص���مو امللك���ي رئي�س 
الوزراء وعي ال�ص���عب البحرين���ي وانفتاحه وما 
يحمله من روح م�ص���وؤولية عالي���ة جعلته دائًما 
ثابًت���ا ل يتزحزح يف الت�ص���دي لأف���واه واأبواق 
الفتن���ة ويف جعل كالمهم الزائف زائاًل ومنتفًيا 
وغ���ر ذي اأثر يف املجتمع، لفتا �ص���موه اإلى اأن 
البحري���ن بقيادة عاهل البالد �ص���احب اجلاللة 
املل���ك حمد بن عي�ص���ى اآل خليف���ة مقبلة على 
املزيد من التطور والزدهار الذي ُيعد امتدادا 
لكل الإجن���ازات التي حتقق���ت يف عهد جاللته 
الزاه���ر ودعم���ت قاعدة املنج���ز الوطني الذي 
�ص���يظل يرفد العطاء البحريني للو�ص���ول اإلى 

الريادة يف خمتلف املجالت. 
واأكد �صاحب ال�صمو امللكي رئي�س الوزراء 
اأن امل�ص���تجدات والتط���ورات تتطل���ب الوعي 
وجعل امل�ص���لحة الوطنية هدفا اأ�ص���مى واأعلى 
م���ن اأي اأمر، واأن يك���ون الوطن جوهر كل عمل 
وم�ص���لحة املواط���ن هدف���ه وغايت���ه ول نحيد 

عنهما لأي �صبب.
وكان �صاحب ال�صمو امللكي رئي�س الوزراء 
قد ا�ص���تقبل بق�رش الق�ص���يبية اأم�س جمًعا من 

واملواطن���ني  الأعم���ال  ورج���ال  امل�ص���وؤولني 
والنخب الفكرية وال�صحافية والإعالمية الذين 
اأ�ص���ادوا مبا تهيئه احلكومة برئا�ص���ة �ص���احب 
ال�صمو امللكي رئي�س الوزراء من دعم للمواطن 
لي�ص���ق طريقه نحو العط���اء والتميز الذي عزز 
من �صمعة اململكة ومواطنيها اإقليميا ودوليا، 
وجع���ل البحريني يحظى باإ�ص���ادة اجلميع وثقة 

املنظمات؛ ليتبواأ املنا�صب القيادية فيها.
وخالل اللقاء قال �ص���احب ال�صمو امللكي 
رئي����س ال���وزراء “اإن ما قدمن���اه ونقدمه لهذا 
الوط���ن واجب حتتم���ه علينا م�ص���وؤوليتنا جتاه 
البحرين واأهلنا املواطنني، ومهما قدمنا فهو 
قليل اأمام ما ي�ص���تحقه املواط���ن وطموحنا له 

باأن يتمتع باأف�صل اخلدمات واأرقاها م�صتوى”.
و�ص���دد �ص���احب ال�ص���مو امللك���ي رئي�س 
الوزراء عل���ى اأن البحريني حمل اعتزاز وتقدير 
م���ن احلكومة، فهو الي���وم ذو كفاءة وخربة يف 
كل جمال، واإ�صهامات اأبنائنا يف التنمية ي�صهد 

بها القا�صي والداين.
واأ�صاف �ص���موه “البحريني عندنا ل مثيل 
ل���ه، و�ص���تظل نظرتن���ا له اأن���ه حم���ور التنمية 
واأ�ص���ا�س التقدم، ون�ص���هد له دوم���ا بالكفاءة 
والتمي���ز وتوؤك���د عل���ى �ص���هادتنا العديد من 
دول الع���امل الت���ي تعت���رب كف���اءة املواط���ن 
البحريني اأحد ممي���زات اململكة واأبرز احلوافز 
ال�ص���تثمارية فيها”، لفتا �ص���موه اإلى اأن كل 

اإ�ص���ادة دولية مبنج���زات البحرين هي اإ�ص���ادة 
مبواطنيها فهم اأ�صا�س هذا الإجناز والقائمني 
عليه، وب�صواعدهم قامت �رشوح النه�صة التي 
اأ�ص�ص���ت مل�ص���رة تنموية �صاخمة ُي�ص���ار اإليها 
بالبنان. واأ�ص���ار �ص���موه اإل���ى اأننا ننظ���ر دوما 
للمواطن البحريني هو الدرع احل�ص���ني للوطن 
ورهانن���ا على وعيه يف �ص���د املوؤام���رات التي 
حُتاك �ص���د اململكة كان دائما يكلل بالنجاح، 
والتاري���خ خ���ر �ص���اهد عل���ى ذلك، وم���ا مرت 
به مملك���ة البحرين م���ن حتدي���ات يف تاريخها 
املعا����رش برهان���ا على مواقف �ص���عب اململكة 
الأ�ص���يلة ووقفاته���م امل�رشفة والتي �ص���تظل 

دوما خالدة يف الذاكرة الوطنية.

• �صمو رئي�س الوزراء ي�صتقبل عددا من امل�صوؤولني واملواطنني	

م��ا ق��دم��ن��اه ون��ق��دم��ه واج����ب حت��ت��م��ه علينا م�����ص��وؤول��ي��ت��ن��ا جت���اه ال��ب��ح��ري��ن واأه��ل��ن��ا
ال��ب��ح��ري��ن��ي حم���ل اع���ت���زاز وت��ق��دي��ر ف��ه��و ال���ي���وم ذو ك���ف���اءة وخ����ربة ب��ك��ل جم��ال
التقدم واأ���ص��ا���س  التنمية  حم���ور  اأن���ه  ل��ه  ون��ظ��رت��ن��ا  ل��ه  مثيل  ل  ع��ن��دن��ا  البحريني 
الإجن���از اأ���ص��ا���س  فهم  مبواطنيها  اإ���ص��ادة  البحرين  مب��ن��ج��زات  دول��ي��ة  اإ���ص��ادة  ك��ل 

ال��ب��ح��ري��ن��ي��ون اأك������دوا ح��ر���ص��ه��م ع��ل��ى رف��ع��ة ����ص���اأن ب��ل��ده��م واحل���ف���اظ ع��ل��ى اأم���ن���ه ووح��دت��ه

• جاللة امللك	
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وزير الداخلية: نقدر دور ال�سفري الرو�سي بتعزيز العالقات

بحث اإجراءات ت�سجيل فرع “IEEE” بالبحرين

فوز بان كي مون بجائزة �س���مو الأمري خليفة بن �سلمان

�سمو الأمري خليفة بن �سلمان يدعم ال�سالم والتعاي�ش

يف منتدى ر�ؤى البحرين يف نيويورك... ح�سام بن عي�سى:

“فوبال” مينح ح�سام بن عي�سى �سهادة تقدير... االحتاد العاملي لل�سالم:

املنام����ة - بن����ا: اأعل����ن رئي�س جلن����ة “جائزة 
�ساحب ال�سمو امللك����ي االأمري خليفة بن �سلمان 
اآل خليف����ة للتنمي����ة امل�ستدام����ة” ال�سيخ ح�سام 
ب����ن عي�س����ى اآل خليفة، عن اختي����ار بان كي مون 
االأم����ن الع����ام ال�ساب����ق لالأم����م املتح����دة للفوز 
بن�سخ����ة اجلائ����زة للعام 2018؛ تقدي����ًرا للجهود 
الكبرية الت����ي بذلها خالل توليه ه����ذا املن�سب 
الد�يل الرفيع يف خدمة االإن�سانية �تعزيز جهود 
ن�رش ال�س����الم �االأم����ن �حتقي����ق اأه����داف التنمية 

امل�ستدامة.
جاء ذلك خالل اأعمال “منتدى البحرين.. ر�ؤى 
م�سرتك����ة مل�ستقبل ناجح” ال����ذي نظمته مملكة 
البحرين على هام�س اجتماع����ات اجلمعية العامة 

لالأمم املتحدة يف نيويورك.
�اأع����رب رئي�����س اللجن����ة ال�سي����خ ح�س����ام بن 
عي�سى اآل خليفة نيابة عن رئي�س الوزراء �ساحب 
ال�سم����و امللك����ي االأم����ري خليف����ة بن �سلم����ان اآل 
خليف����ة، عن خال�س التهاين لب����ان كي مون على 
ف����وره باجلائزة، �الت����ي تاأتي تقدي����را لعطاءاته 
�جه����وده كم�س����وؤ�ل د�يل ذي اإ�سهام �ا�سح يف 
�سياغة ر�ؤية م�ستقبلي����ة للتنمية تلبي تطلعات 

ال�سعوب نحو مزيد من التقدم �الرفاهية.
�اأ��س����ح اأن جلن����ة اجلائ����زة اتخ����ذت قرارها 
باختي����ار ب����ان كي م����ون للح�سول عل����ى اجلائزة 
بع����د درا�س����ة عميقة، اإذ �ج����دت اأن����ه االأجدر من 
بن العدي����د من املر�سحن، �اأن����ه ي�ستحق هذه 
اجلائزة نظري اإجنازاته العديدة عرب �سنوات عمله 
العام �س����واء اأثن����اء توليه من�س����ب االأمن العام 
لالأمم املتح����دة اأ� ما قبلها م����ن خالل املنا�سب 
التي تقلده����ا يف بالده جمهورية كوريا اجلنوبية 

ال�سديقة.
“جائ����زة �ساح����ب ال�سم����و  اأن  اإل����ى  �اأ�س����ار 
امللك����ي االأم����ري خليف����ة ب����ن �سلم����ان اآل خليفة 
للتنمية امل�ستدامة” ته����دف اإلى حتفيز االأفراد 
اأ� املوؤ�س�س����ات �منظم����ات املجتمع املدين ذات 
االإ�سه����ام يف حتقيق اأه����داف التنمية امل�ستدامة 
اأ�  االإقليمي����ة  اأ�  الوطني����ة  امل�ستوي����ات  عل����ى 
الد�لية، �اأن هذه املعايري انطبقت على �سخ�س 

بان كي مون بجدارة.
�ع����رب ال�سيخ ح�س����ام بن عي�سى ع����ن �سكره 
�تقدي����ره ل�ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 
على مب����ادرات �سم����وه التي تدع����م اجلهود نحو 
تنمي����ة املجتمع����ات �حتقي����ق االأم����ن �ال�س����الم 
�التعاي�����س ب����ن ال�سعوب، �ق����ال “لقد ت�رشفت 
بخدم����ة �ساحب ال�سمو االأم����ري خليفة بن �سلمان 
�تعلم����ت من����ه الكثري، فه����و �سخ�سي����ة قيادية 
حكيم����ة، �قد�تن����ا يف احلي����اة ننهل م����ن في�س 
خربته �عطاءه �اعترب نف�سي حمظوظا جدا بانني 
كن����ت يف خدمة الوط����ن �اأنا بالق����رب من �سموه 

حفظه اهلل”.
�ن����وه اإلى االأهمية املتزاي����دة التي اأ�سبحت 
اجلائ����زة تكت�سبه����ا باعتبارها اإح����دى املبادرات 
الد�لي����ة املهم����ة، �الت����ي جت�س����د م����دى حر�س 
�ساحب ال�سمو امللك����ي رئي�س الوزراء على دعم 
�رعاية كل جهد ي�سب يف خدمة الب�رشية �حتقيق 

اأهداف التنمي����ة امل�ستدامة؛ ملا لذلك من اأثر يف 
االرتق����اء باالأ��س����اع املعي�سي����ة للب�رش يف خمتلف 

اأنحاء العامل.
�اأك����د ال�سي����خ ح�سام بن عي�س����ى اأن اجلائزة 
تعك�����س اأي�س����ا �سيا�س����ة مملك����ة البحري����ن التي 
حتر�س عل����ى م�ساركة املجتمع ال����د�يل جهوده 
يف جمال التنمية امل�ستدامة من اأجل عامل تعي�س 
�سعوب����ه يف ا�ستق����رار �رخ����اء يف ظ����ل التحديات 
�املاآ�س����ي الت����ي ت�سهده����ا العديد م����ن مناطق 

العامل يف الوقت احلايل.
�اأ�س����ار اإل����ى اأن ني����ل االأمن الع����ام ال�سابق 
لالأمم املتحدة للجائزة ياأت����ي ا�ستكماال مل�سرية 
اجلائزة الت����ي حر�ست منذ انطالقته����ا يف العام 
2008، على اأن ت�ساند �تدعم كل مبادرة فردية 
اأ� جماعية على �سعيد التنمية امل�ستدامة؛ �ذلك 

اإمياًنا من �ساح����ب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 
باأهمية حتفيز كل عمل غايته خدمة االإن�سانية.

يذك����ر اأن اجلائزة جاءت مبب����ادرة من رئي�س 
ال����وزراء �ساح����ب ال�سم����و امللكي االأم����ري خليفة 
بن �سلم����ان اآل خليفة خالل ت�سّل����م �سموه جائزة 
ال�رشف لالإجناز املتمّيز يف جمال التنمية احل�رشية 
�االإ�سكان الع����ام 2007 �يقوم �سموه بتمويلها 
�سخ�سيا �تقدم لفرد اأ� جهة متميزة مبا يف ذلك 
امل����دن �موؤ�س�سات القط����اع اخلا�س �موؤ�س�سات 
املجتم����ع املدين �املراك����ز االأكادميية �البحثية 
�االإعالمي����ة التي �ساهمت ب�س����كل ملمو�س �عرب 
م�ساري����ع حقيقي����ة يف حتقي����ق اأه����داف التنمي����ة 

امل�ستدامة.
�كانت اآنا تيباجوكا الوزير ال�سابق لالأرا�سي 
�االإ�سكان �التجمعات الب�رشية بجمهورية تنزانيا 
�الوكي����ل ال�ساب����ق لالأمن الع����ام لالأمم املتحدة 
االأم����م  ال�ساب����ق لربنام����ج  التنفي����ذي  �املدي����ر 
املتح����دة للم�ستوطنات الب�رشي����ة “املوئل”، هي 
الفائ����زة بالن�سخ����ة ال�سابق����ة من اجلائ����زة العام 
2016، بينم����ا كان الع����ام 2008 هو موعد منح 
اأ�لى ن�سخ اجلائ����زة، اإذ مت ت�سليمها خالل اأعمال 
ال����د�رة الرابعة للمنتدى احل�رشي العاملي الرابع 
الذي اأقي����م يف مدينة ناجن����ن ال�سينية مل�رش�ع 
“الل����واء االأخ�رش” من جمهوري����ة بوركينا فا�سو، 
�تف�س����ل �ساحب ال�سمو امللك����ي رئي�س الوزراء 
�سخ�سي����ا اآنذاك بت�سلي����م اجلائزة اإل����ى امل�رش�ع 
الفائ����ز، �يف مار�س 2010 ف����از باجلائزة م�رش�ع 
“برنام����ج االأر�����س �االإ�سكان” التاب����ع ملوؤ�س�سة 

“بنتو ربيا�” من ريو دي جانري� بالربازيل.

املنام���ة - بن���ا: التق���ى ال�سي���خ ح�سام بن 
عي�س���ى اآل خليف���ة يف مدين���ة نيوي���ورك اأم����س 
مع رئي����س االحت���اد العاملي لل�س���الم )فوبال( 
هون���غ تا� �سي، �ذلك �سم���ن زيارة �فد مملكة 
البحري���ن حاليًّا للم�ساركة يف اأعم���ال اجتماعات 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.
�خ���الل اللق���اء، اأع���رب ال�سي���خ ح�س���ام بن 
عي�سى اآل خليفة عن اعت���زازه بالتعا�ن القائم 
م���ع االحتاد العامل���ي لل�سالم، ال���ذي يعك�س ما 
توليه اململكة من حر�س على امل�ساركة يف كل 

جهد ي�سعى لن�رش اال�ستقرار �ال�سالم يف العامل.
�اأكد اأن املب���ادئ الرفيعة التي ينادي بها 
رئي����س الوزراء �ساح���ب ال�سم���و امللكي االأمري 
خليفة ب���ن �سلمان اآل خليفة تهت���م ب�رش�رة اأن 
تتكاتف جهود املجتمع ال���د�يل من اأجل اإر�ساء 
ال�س���الم �اال�ستقرار �اإف�ساح املجال اأمام جهود 

التنمية لتحقيق الرفاه لالإن�سان.
�ق���د منح االحتاد العاملي لل�سالم )فوبال( 
ال�سي���خ ح�سام ب���ن عي�س���ى اآل خليف���ة �سهادة 
تقدي���ر، على م���ا يبديه م���ن تع���ا�ن �م�ساهمة 
فعالة م���ع االحت���اد �املنظم���ات املماثلة التي 
تدعو اإل���ى ن�رش ثقاف���ة ال�س���الم �التعاي�س بن 

ال�سعوب.
م���ن جانبه، اأ�س���اد رئي�س االحت���اد العاملي 

لل�س���الم باإ�سهام���ات �ساح���ب ال�سم���و امللكي 
رئي����س ال���وزراء الب���ارزة يف جمال دع���م ال�سالم 

�التعاي�س على امل�ستوى االإقليمي �الد�يل.
ململك���ة  الفاع���ل  باحل�س���ور  اأ�س���اد  كم���ا 

البحري���ن يف خمتل���ف الفعالي���ات الت���ي تهدف 
اإلى ن�رش ال�سالم، موؤك���ًدا اأن مملكة البحرين تعد 
منوذًجا يف دعم جهود حفظ ال�سالم �اال�ستقرار، 

�ت�سجيع جهود التنمية يف العامل.

املنام���ة - �زارة الداخلية: ا�ستقبل 
�زير الداخلية ال�سي���خ را�سد بن عبداهلل 
اآل خليف���ة، �سباح اأم�س، �سفري جمهورية 
ر��سي���ا االحتادية لدى مملك���ة البحرين 
فاغيف غاراييف، مبنا�سب���ة انتهاء فرتة 
عمله.�اأع���رب �زير الداخلي���ة عن �سكره 
�تقديره جلهود ال�سفري الر��سي على ما 
قام به طوال فرتة عمله، �د�ره يف تعزيز 

العالقات الثنائية املتميزة القائمة بن 
البلدي���ن ال�سديق���ن، �الت���ي اأ�سهمت 
يف زي���ادة التع���ا�ن امل�س���رتك يف كاف���ة 
املج���االت. من جهته، ع���رّب ال�سفري الر��سي 
ع���ن تقدي���ره ملا لقيه م���ن تعا�ن م���ع �زارة 
الداخلية اأ�سهم يف اإجن���اح مهام عمله، متمنياً 
ململك���ة البحرين ��سعبها مزي���داً من التقدم 

�االزدهار.

املنامة - �س���وؤ�ن الكهرباء �املاء: اأ�ساد 
�زير �س���وؤ�ن الكهرب���اء �امل���اء عبداحل�سن 
م���ريزا باأن�سط���ة جمعي���ات “IEEE” ب���د�ل 
دع���م  م���ن  تقدم���ه  �م���ا  التع���ا�ن  جمل����س 
لل�سناع���ات التكنولوجي���ة �م���ا توف���ره م���ن 
للتطوي���ر  الالزم���ة  �الكف���اءات  الك���وادر 
االقت�س���ادي من كافة اجلهات. جاء ذلك لدى 

ا�ستقبال���ه مبكتب���ه �ف���داً من جمعي���ة معهد 
املهند�س���ن الكهربائي���ن �االإلكرت�ني���ن 
اإدارة  جمل����س  رئي����س  يتقدمه���م   )IEEE(
فرع اجلمعية بالبحري���ن عادل حامد.�جرى يف 
اللقاء مناق�سة االإجراءات املطلوبة ال�ستكمال 
ت�سجي���ل فرع املعه���د مبملك���ة البحرين بعد 

�سد�ر موافقة جمل�س الوزراء.

• )اأر�سيفية(	 �سمو رئي�س الوزراء �االأمن العام ال�سابق لالأمم املتحدة  

• ال�سيخ ح�سام بن عي�سى �رئي�س االحتاد العاملي لل�سالم	

• ال�سيخ ح�سام بن عي�سى اأعلن اختيار بان كي مون للفوز باجلائزة	

�سم���و رئي�س ال���وزراء قد�تنا �ننه���ل من في�س خربت���ه �عطائه

خالد بن حمد مينح اأو�سمة تقديرية للعائدين من اليمن

ويليمز: قانون الإفال�ش البحريني الأف�سل يف املنطقة

الرفاع - ق���وة دفاع البحري���ن: ا�ستقبل 
قائد ق���وة احلر����س امللك���ي اخلا�س���ة �سمو 
الرائ���د الركن ال�سيخ خالد بن حمد اآل خليفة، 
بقاع���دة عي�سى اجلوية م�س���اء اأم�س، عدًدا من 
امل�ساركن يف جمموع���ة قوة الواجب اخلا�س 
امل�سارك���ة  البحري���ن  دف���اع  لق���وة  التابع���ة 
يف عملي���ة اإع���ادة االأم���ل يف جمهوري���ة اليمن 
ال�سقيق���ة �سم���ن ق���وات التحال���ف العرب���ي 
بقيادة اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة.

�رح���ب �سم���و قائ���د ق���وة احلر����س امللك���ي 
اخلا�س���ة يف اال�ستقبال برج���ال جمموعة قوة 
الواجب اخلا�س بق���وة دفاع البحرين، �اأعرب 
ع���ن �سك���ره �تقديره له���م على م���ا يبذلونه 
دائماً من تفاين �جهد خمل�س يف اأداء الواجب 
الوطن���ي املقد����س، �سم���ن �سف���وف قوات 
التحالف العربي الداعم لل�رشعية يف جمهورية 

اليم���ن ال�سقيق���ة بقي���ادة الق���وات امل�سلحة 
باململكة العربية ال�سعودية، كما اأ�ساد �سموه 
بت�سحياتهم النبيل���ة املرتكزة على ال�سجاعة 
�االإق���دام على تاأدية الواج���ب الوطني لن�رشة 
احلق، �م�ساركة اأ�سقاءهم الإعادة ال�رشعية اإلى 

جمهورية اليمن ال�سقيقة.
��سلم �سم���و قائد ق���وة احلر�س امللكي 
اخلا�س���ة االأ��سم���ة التقديري���ة الت���ي منحها 
�ساح���ب اجلاللة املل���ك القائ���د االأعلى لعدٍد 
من �صباط و�صباط �صف واأفراد قوة الواجب 
اخلا����س التابعة لقوة دف���اع البحرين تقديراً 
له���م عل���ى جهوده���م الوطني���ة املخل�س���ة، 
�د�رهم االأخوي الكبري يف �قوفهم اإلى جانب 
االأ�سقاء يف الدفاع ع���ن احلق، �ما يتحلون به 
من روح معنوية عالية، واحرتافية، وان�صباط 

الأداء ر�سالتهم ال�سامية.

املنامة - املجل�س االأعلى للق�ساء: اأكد 
القا�س����ي االأمريكي مايكل �يليمز اأن قانون 
االإفال�����س البحرين����ي ياأت����ي �سم����ن اأف�س����ل 
القوانن على م�ستوى املنطقة �العامل الأنه 
ي�سي����ف قيمة اإلى جمتمع االأعمال، ��سيكون 
اإيجابيا اإلى امل�ستثمرين االأجانب �املحلين 
�هذه تعت����رب خطوة مهمة ململك����ة البحرين 
�كان برنامج تطوير القانون التجاري التابع 
 CLDP( لوزارة التجارة االأمريكية قد نظم
املائدة امل�ستديرة عن قانون االإفال�س �اأهم 
الن�سو�����س املتعلق����ة باملحكم����ة املخت�سة 
�د�ره����ا يف اإعادة التنظيم �االإفال�س، �ذلك 
بالتعا�ن مع املجل�س االأعلى للق�ساء �معهد 
الدرا�س����ات الق�سائي����ة �القانوني����ة، يومي 
االأربعاء �اخلمي�س 26 � 27 �سبتمرب،�عر�س 

اخل����رباء اأهم عنا�����رش قانون اإع����ادة التنظيم 
�االإفال�س رق����م 22 ل�سن����ة 2018م ال�سادر 
بتاريخ 30 مايو 2018. ي�سار اإلى اأن املائدة 
اأقيم����ت بح�س����ور كل م����ن رئي�����س حمكم����ة 
التميي����ز - نائ����ب رئي�����س املجل�����س االأعلى 
للق�س����اء امل�ست�س����ار عب����داهلل البوعين����ن، 
��زير العدل �ال�سوؤ�ن االإ�سالمية �االأ�قاف 
ال�سي����خ خال����د بن عل����ي اآل خليف����ة، �ق�ساة 
املحاك����م املدني����ة، �بح�س����ور املتحدث����ن: 
قا�سي حمكمة االإفال�س مايكل �يليمز الذي 
لديه خربة ال تقل عن 40 �سنة يف هذا املجال 
�يعم����ل موؤلف����ا �م�س����اركا يف دلي����ل قانون 
االإفال�س االأمريكي، �مديرة حمكمة االإفال�س 
يف �الي����ة فلوريدا اخلبرية �سريي����ل لويت�س 

التي ال تقل خربتها عن 20 �سنة.
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“العمل” واإلقرار بوجود 8 آالف عاطل )4(
تق���ول وزارة العمل اإنه���ا توظف �سنويا ما يق���رب من 7500 باحث ع���ن العمل، والبقية 
تتنقل م���ن وظيفة اإلى وظيفة اأخرى للح�سول على امتي���ازات اأكرب، والوزارة ت�ساعدهم على 

ذلك.
ه���ذا يعن���ي اأننا ال نعاين م���ن ت�سخم وظائف يف ال�س���وق فقط، بل عندن���ا في�ض وظائف 
لدرج���ة تنقل املوظفني من وظيفة اإلى وظيفة اأخ���رى كما يقولون، وهذه اإحدى معاجز وزارة 
العم���ل ال�سبع، فهي ال تتحدث ع���ن توظيف االآالف فقط، بل ت�ساعد تنقل املوظفني لدرجات 

التوظيف من الدرجة ال�سياحية اإلى الفري�ست كال�ض.
اأعتقد اأن وزارة العمل تعي�ض يف عوامل افرتا�سية غري م�سكونة باأحد، اأو اأن بع�ض م�سوؤويل 

الوزارة منف�سلون عن الواقع اأو يحتاجون اإلى نظارة طبية لقراءة معاناة واأعداد العاطلني. 
فبني يدي اأكرث من خريج جامعي ملوا من طرق االأبواب، ومنهم حامل ماج�ستري من جامعة 
اأ�سرتالي���ة مل يرتك �رشكة وال موؤ�س�سة اإال وطرق بابها، ولالآن عاطل، والوزارة راحت تتحدث يف 
دراما هندية ال تقل عن اأفالم �ساروخان اأو اأمري خان يف توزيع دراما االأفالم الرومان�سية وتالزم 

�سقوط املطر!
وم�سكل���ة وزارة العم���ل خوفها من ف�سيح���ة عدم تنا�سب ت�سخم االأرق���ام التي تروج لها 
وواق���ع البطالة يف البالد، وحماولة اإقناع الدول���ة اأن و�سع البطالة بالبالد يف تقهقر وال تنتظر 
اإال �سه���ادة الوف���اة، واأمتن���ى اأن ت�سححن���ي بذكر املحظوظ���ني من املتنقل���ني يف الوظائف 
بالتف�سي���ل اململ وباالأ�سماء واالأرقام ال�سخ�سية، وكم عدده���م، واأين توظفوا؟ ذكرمت مثاال 
ع���ن توظيف 7 اآالف باحث عن عمل يف 2016، فلماذا اخرتمت تاريخا قدميا مثاال وبني يديكم 
تاريخ 2017 و2018؟  ون�سكركم على ذكر وجود 8000 باحث عن عمل واإقراركم بذلك، فهل 
لك���م اأن تخربونا عن نوعية تخ�س�ساته���م، وهل فيهم من حملة ال�سهادات العليا، وكم عاطل 
م���ن حملة الدكتوراه واملاج�ستري والبكالوريو�ض، ويف اأي تخ�س�سات، وما ا�سرتاتيجية الوزارة 
لتوظيفه���م؟ وهل �ستقومون باإحاللهم مكان االأجانب علما اأنكم اعرتفتم عرب �سعادة الوكيل 
�سب���اح الدو�رشي با�ستحواذ االأجانب يف وظائف امل���وارد الب�رشية، واأنكم �ست�سعون القت�سارها 
عل���ى البحرينيني، واأملكم اأن تكون���وا كاالإمارات وال�سعودية لتكون املوارد الب�رشية خطا اأحمر 
الأي اأجنب���ي من الو�سول لوظائف امل���وارد الب�رشية، التي تعترب املنفذ الأي مدير اأجنبي باأجنبة 
املوؤ�س�س���ات، كما يح���دث يف البنوك؛ كي ال ميالأه���ا ح�سب جن�سيته جلاليت���ه كما فعلت دولة 
االإم���ارات واململكة العربية ال�سعودية من جعلها فقط للمواطن���ني، وقد قاربنا ال�سنتني من 

ت�رشيح وكيل الوزارة باأن الوزارة �ست�سعى لبحرنة املوارد الب�رشية، فما اجلديد يف ذلك؟ 
وك���ي نتفق معكم على �سحة الن�سبة االآمنة دوليا من وجود بطالة االأربعة يف املئة عليكم 
ن����رش االأ�سم���اء يف ال�سحيفة، ولي�ض يف ذل���ك خد�ض للخ�سو�سية، علم���ا اأن وزارة الرتبية كانت 
تن����رش البعثات باالأ�سماء واالأرقام ال�سخ�سي���ة عندما كانت اأكرث �سفافية، وتلقى ذلك املجتمع 

البحريني بكل ترحيب وت�سفيق، وزاد يف حينها من م�سداقية الوزارة!
اأم���ا عن توظي���ف ذوي االإعاق���ة، واأوجاع “ذوي العزمي���ة” فهذه ق�سة اأخ���رى ال تخلو من 
تراجيديا واأمل اإن�ساين ووظيفي، يحتاج اإلى مقاالت عدة �ساأتناولها باإ�سهاب يف حلقات الحقة.
اغف���روا يل ي���ا وزارة العم���ل، �سذاج���ة اأرقامي، و�سطحي���ة نقا�سي، وحفري���ات مناق�ستي 
لفل�سف���ة اأرقامكم مبنطق الفيل�سوف الفرن�سي م�سيل فوكو يف نظرية تفكيك االأرقام واإعادة 
تركيبه���ا، فوجعنا الوظيفي عميق والبطالة اأ�سبحت كالطاعون يهرب من �سبهة وجودها كل 
موؤ�س�سة. ودعم���ا للم�رشوع االإ�سالحي البد اأن نناق�سكم بكل �سفافية كي ن�سل اإلى يوم تكون 
زفة عر�ض التوظيف لكل بحريني بال رتو�ض وال وجه �سمعي اأو اأ�سابع م�ستعارة، فالبحرينيون 

مبدعون. يتبع.

العالقات مع ال�صني تتميز بقوتها يف خمتلف املجاالت

متابعة م�صتجدات ترميم مبنى الربيد باملنامة

البحرين متتلك جتربة رائدة يف التنمية امل�صتدامة

ح�رشا احتفال ال�سفارة نيابة عن �سمو رئي�ض الوزراء... ال�سيخ خليفة بن را�سد و�سمو ال�سيخ عي�سى بن علي:

يف اجتماع وزير املوا�سالت مع رئي�سة هيئة البحرين للثقافة واالآثار

مبنا�سبة اليوم العاملي للموئل... وزير االإ�سكان:

املنام���ة - بن���ا: اأن���اب رئي����ض ال���وزراء �ساحب 
ال�سم���و امللكي االأمري خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة ، 
ال�سي���خ خليفة بن را�سد اآل خليف���ة، ورئي�ض االحتاد 
البحريني لكرة ال�سلة �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي بن 
خليفة، حل�سور االحتفال الذي اأقامه �سفري جمهورية 
ال�س���ني ال�سعبي���ة ال�سديقة اأنور حبي���ب اهلل، م�ساء 
اأم�ض بفن���دق الدبلوم���ات، مبنا�سبة العي���د الوطني 
لب���الده، بح�سور عدد من اأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي 

املعتمدين لدي اململكة واملدعوين.
ونقل ال�سي���خ خليفة بن را�سد اآل خليفة، و�سمو 
ال�سي���خ عي�سى بن علي بن خليف���ة اآل خليفة حتيات 
�ساح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي����ض ال���وزراء للقيادة 
وال�سع���ب ال�سيني بهذه املنا�سب���ة، ومتنيات �سموه 

للدولة ال�سديقة مبزيد من التقدم والتطور.
واأكدا اأن العالقات الثنائية بني مملكة البحرين 
وجمهورية ال�سني ال�سعبية ال�سديقة تتميز بقوتها 
يف خمتل���ف املج���االت، موؤك���دا حر����ض البحرين على 

توطيد التعاون امل�سرتك مبا يلبي تطلعات البلدين 
وال�سعبني ال�سديقني.

م���ن ناحيت���ه، اأع���رب �سف���ري جمهوري���ة ال�سني 
ع���ن �سكره وتقديره ل�ساح���ب ال�سمو امللكي رئي�ض 

ال���وزراء على م���ا يوليه �سموه من حر����ض على تنمية 
عالق���ات التعاون املتميزة ب���ني البلدين، م�سيدا مبا 
ت�سه���ده مملكة البحرين من نه�س���ة وتطور يف �ستى 

القطاعات.

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقب���ل وزي���ر املوا�س���الت 
واالت�س���االت كم���ال اأحم���د يف مكتبه مببن���ى �سوؤون 
طريان امل���دين اأم�ض االأح���د، رئي�سة هيئ���ة البحرين 

للثقافة واالآثار ال�سيخة مي بنت حممد اآل خليفة.
وتط���رق الطرف���ان ملوا�سي���ع تتعل���ق بتطوير 
البنى التحتية واحلفاظ على االإرث التاريخي ململكة 
البحري���ن، وبالتحديد فيم���ا يخت�ض مب����رشوع ترميم 
واإع���ادة تاأهي���ل مبن���ى بري���د املنامة، ال���ذي ت�رشف 
علي���ه هيئ���ة الثقافة بطل���ب م���ن وزارة املوا�سالت 
واالت�س���االت، اإذ با����رشت الهيئ���ة اأعم���ال الرتمي���م 
احلفاظ���ي وت�ستع���ني بخ���ربة املتخ�س�س���ني لديها 
لالإ����رشاف عل���ى عملي���ات ا�ستع���ادة جمالي���ات ذلك 

العمران وا�سرتجاع هويته وخ�سو�سيته.
واأك���د الوزي���ر اعت���زازه بالعم���ل امل�سرتك بني 
قطاع���ني حيوَيني ي�ساهم���ان يف االرتق���اء بالواجهة 
احل�سارية ململك���ة البحرين، كما ع���رب عن ا�ستعداد 
الدائ���م  ودعمه���ا  واالت�س���االت  املوا�س���الت  وزارة 

ملختلف امل�ساريع الثقافي���ة التي من �ساأنها �سمان 
وجود بنية حتتية ثقافية م�ستدامة.

م���ن جهته���ا، اأ�س���ادت ال�سيخة مي مب���ا ي�سهده 

قط���اع املوا�س���الت واالت�س���االت من تط���ور ومناء، 
ينعك����ض يف عدد م���ن امل�رشوعات املنج���زة مبختلف 

مناطق اململكة.

املنام���ة - وزارة االإ�س���كان: اأكد وزي���ر االإ�سكان 
با�س���م احلمر اأن مملكة البحرين تع���د من اأبرز الدول 
الت���ي تتمت���ع بتجرب���ة فري���دة على �سعي���د حتقيق 
اأه���داف التنمية امل�ستدامة، مدل���الاً على ذلك بنيلها 
تقدي���راًا دولياًا يف منا�سبات عدة؛ ملا تقدمه احلكومة 
م���ن جه���ود لتحقي���ق اأه���داف التنمي���ة امل�ستدامة، 
والت���ي كان اأبرزها منح رئي�ض الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللك���ي االأم���ري خليفة ب���ن �سلم���ان اآل خليفة جائزة 
ال����رشف لالإجن���از املتميز فى جم���ال التنمية احل�رشية 
واالإ�سكان للعام 2006.وق���ال احلمر مبنا�سبة اليوم 
العاملي للم�ستوطنات الب�رشية )املوئل(، اإن االأولوية 
التام���ة للح���ق يف ال�سكن املالئم هو مب���داأ الوزارة يف 
ا  توفري اخلدمات االإ�سكاني���ة للمواطنني، ويعد اأي�ساً
حمور اأهداف البحرين االإمنائية، والروؤية االقت�سادية 

للبحري���ن 2030، والت���ي ت�سع املواط���ن يف �سميم 
التَّنمية من خالل حت�سني كفاءة اخلدمات احلكومية، 
اإ�ساف���ة اإلى اأن خطة عمل حكوم���ة البحرين 2015 - 
2018 تدمج االإ�سكان يف �سيا�سات التنمية الوطنية 

ا اأن البحرين توا�سل اإيالء  ب�سكٍل ا�سرتاتيج���ي، موؤكداً
ا لتوجيهات عاهل البالد  اهتمام كب���ري لالإ�سكان وفقاً
�ساحب اجلالل���ة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، من 

خالل بناء 40 األف وحدة �سكنية.
ا من التوجيهات ال�سامية  واأكد الوزير اأنه انطالقاً
ا لتوف���ري اخلدمات  لقي���ادة جاللة املل���ك، وا�ستمراراً
االإ�سكانية للمواطنني، فق���د تعهدت “االإ�سكان” يف 
برنام���ج عمل احلكومة ببن���اء 25 األف وح���دة �سكنية 
التوجي���ه  ع���ن  واملنبث���ق   2018  -  2015 للخط���ة 
امللك���ي ال�سامي ببناء 40000 وح���دة �سكنية.  واأكد 
وزي���ر االإ�سكان اأن���ه متَّ ال����رشوع يف مراجع���ة �سيا�سة 
وا�سرتاتيجي���ة االإ�س���كان من خالل م����رشوع تعاون ما 
بني حكومة البحرين وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي 

ومكتب االأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�رشية.

• ال�سيخ خليفة بن را�سد و�سمو ال�سيخ عي�سى بن علي بن خليفة يح�رشان حفل ال�سفارة ال�سينية	

• وزير املوا�سالت واالت�ساالت م�ستقبال رئي�سة هيئة البحرين للثقافة واالآثار	

عبداهلل بن اأحمد: اهتمام بتوفري ال�صكن الالئق للمواطنني

“العمل” تنظم “معر�ض التوظيف يف قطاع ال�صيافة وال�صياحة”

املنام����ة - وزارة االإ�س����كان: اأكد وكيل 
وزارة االإ�سكان ال�سي����خ عبداهلل بن اأحمد اآل 
خليف����ة اأن التقدم املح����رز وامللحوظ على 
�سعيد تنفيذ واإجن����از امل�ساريع االإ�سكانية 
يف خمتل����ف املناط����ق يعك�����ض م����ا تولي����ه 
البحرين بقيادة عاهل البالد �ساحب اجلاللة 
املل����ك حمد بن عي�سى اآل خليفة، من حر�ض 
وعناي����ة واهتم����ام بتوفري امل�سك����ن الالئق 
للمواطنني.وتاب����ع اأن “االإ�س����كان” ت�سخ����ر 
طاقاته����ا من اأجل حت�سني ج����ودة اخلدمات 
ا مع  االإ�سكاني����ة وتطوي����ر كفاءته����ا ان�سجاماً
روؤية البحري����ن 2030 التي تهتم مب�ستوى 
اخلدم����ات املقدمة للمواطن����ني، مبا ي�سهم 
يف حتقي����ق م����ا حتر�����ض علي����ه ال����وزارة من 

تنفي����ذ االأمر امللك����ي ال�سام����ي بتنفيذ 40 
����ا لربنام����ج عمل  األ����ف وح����دة �سكني����ة ِوفقاً
ي����ويل  ال����ذي   2018  -  2015 احلكوم����ة 
����ا كب����رياًا بامل�ساري����ع االإ�سكانية ملا  اهتماماً
ت�سه����م به م����ن ا�ستقرار لالأ�����رشة البحرينية. 
ج����اء ذلك خالل م�ساركة وكي����ل االإ�سكان يف 
اجتم����اع وكالء الوزارات املعني����ني ب�سوؤون 
االإ�سكان �سمن فعاليات االجتماع ال�ساد�ض 
ع�رش للوزراء املعني����ني ب�سوؤون االإ�سكان يف 
جمل�ض التعاون اخلليجي التي ت�ست�سيفها 
املوؤ�س�سة العامة للرعاية ال�سكنية بالتعاون 
م����ع االأمان����ة العامة ل����دول جمل�����ض التعاون 
خ����الل الف����رتة 26 �سبتم����رب 2018 حتى 1 

اأكتوبر 2018 بدولة الكويت ال�سقيقة. 

مدينة عي�س���ى - وزارة العمل والتنمية 
االجتماعي���ة: اأعلن���ت وزارة العم���ل والتنمية 
االجتماعية عن اإقامته���ا “معر�ض التوظيف 
خ���الل  وال�سياح���ة”،  ال�سياف���ة  قط���اع  يف 
الف���رتة م���ن 4-3 اأكتوبر، يف به���و الوزارة، 
مبدينة عي�س���ى. وي�ستهدف املعر�ض، الذي 
�سيفتتح���ه وزير العمل والتنمية االجتماعية، 
جميل حمي���دان، حملة ال�سه���ادات اجلامعية 
والدبل���وم والثانوية العام���ة واأقل، وتعر�ض 
في���ه اجلهات امل�سارك���ة ال�سواغر الوظيفية 
يف قطاع ال�سياف���ة وال�سياحة، وت�سمل كافة 
امله���ن االإداري���ة واالإ�رشافي���ة والفنية، حيث 

يق���دم الباحثون عن عمل طلب���ات التوظيف 
مبا����رشة اإل���ى ممثل���ي املن�ساآت خ���الل فرتة 

املعر�ض.
وي�سه���د املعر�ض م�سارك���ة متميزة من 
قب���ل املوؤ�س�س���ات يف قطاع���ات ال�سفريات 
وال�سياح���ة والفن���ادق، اإ�ساف���ة اإل���ى قطاع 
ال�سياف���ة مبملكة البحري���ن، فيما تخ�س�ض 

اً بها يف املعر�ض. الوزارة جناحااً خا�سا
ومندوب���و املن�ساآت �سيكونون يف اأجنحة 
املعر����ض لتلق���ي طلب���ات التوظي���ف خالل 
اً  يوم���ي املعر�ض من ال�ساع���ة الثامنة �سباحا

وحتى الواحدة ظهرااً.

• با�سم احلمر	
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باال�ستحقاق الد�ستوري الغائب: 24 نوفمرب “اليوم االأكرب” 
�صكر رئي�س جلنة املحرق امل�صت�صار احلمادي على ت�صهيالته لل�صحافة

زار رئي�س الفري���ق ال�صيا�صي ب�صحيف���ة “البالد” الزميل 
را�ص���د الغائ���ب اللجنة الإ�رشافي���ة مبحافظة املح���رق؛ لتقدمي 
ال�صك���ر لرئا�ص���ة اللجن���ة امل�صت�ص���ار اأحمد احلم���ادي جلهوده 
املبذولة بف���رة اأ�صبوع عر�س ج���داول الناخبني والت�صهيالت 
املبذول���ة لل�صحافة من بعد ما ن�رشت���ه ال�صحيفة من مالحظات 
للزم���الء باملهنة. ونقل الغائب حتي���ات وتقدير رئي�س حترير 
ال�صحيف���ة موؤن�س املردي جلهود اللجنة التنفيذية لالنتخابات 

وروؤ�ص���اء اللج���ان الإ�رشافية، وموؤكدا اأن اجلمي���ع يتقا�صم عبء 
امل�صوؤولي���ة الوطنية، بطريقنا ليوم النتخ���اب يف 24 نوفمرب 

الذي ميثل اليوم الأكرب بال�صتحقاق الد�صتوري.
من جهته، عرب رئي�س اللجنة امل�صت�صار اأحمد احلمادي عن 
�صعادته بالزخم ال�صعبي والإعالمي املواكب لبدء عر�س جداول 
الناخبني، م�صريا اإلى اأن ال�صحافة متثل نب�س املجتمع و�رشيك 

اأ�صا�صي للتعبري عن نه�صة الوطن واأن�صطته الدميقراطية.

قراطة: العيب لي�س بالربملان ولكن يف نوابه
الدعم احلكومي انخف�س 300 مليون دينار

قال النائب اأحمد قراطة، على هام�س زيارته 
للمرك���ز الإ����رشايف لناخب���ي العا�صم���ة، اإنه يجب 
التم�ص���ك بالعملية الدميقراطية الت���ي اأ�ص�صها 
امل�رشوع الإ�صالح���ي جلالل���ة امللك.وتابع “على 
املواط���ن اأن ي�ص���ارك فعليا لختي���ار من ميثله 
�صواء بلديا اأو نيابيا حيث تقع عليه امل�صوؤولية 

الأكرب يف اختيار من ميثله متثيال �صحيحا”.
واأ�ص���اف “يتداول اأن املجال����س املنتخبة ل 
ت���وؤدي دوره���ا ول تر�صي الناخب���ني، اإل اأن هذا 
ل يعن���ي اأن هن���اك عيبا يف هذه ال����رشوح، بل اأن 

العي���ب يف م���ن ي�صل اإليها ول يك���ون على قدر 
امل�صوؤولية”.

ولفت النائب اإل���ى اأن املرحلة املقبلة التي 
متر به���ا البحري���ن، مرحلة �صعبة حي���ث ت�صتمر 

امل�صكلة القت�صادية التي تواجه دول العامل. 
موؤك���دا اأن التحدي���ات كب���رية منه���ا الدين 
الع���ام وبرنام���ج احلكوم���ة الق���ادم وانخفا����س 
الدع���م احلكومي اإلى 300 ملي���ون دينار ف�صال 
ع���ن احلف���اظ عل���ى املكت�صب���ات للمتقاعدي���ن 

والعالوات للمواطنني.

الدو�رسي غرق 3 مرات باالنتخابات ورمبا ت�سيد �سنارته الرابعة

اخلاجة يطالب بالع�سا ملن ع�سى: ال دعايات انتخابية قبل موعدها

مر�صحة عراد �صيماء مقَيّدة بعنوانها القدمي

8 ناخبني يزورون العا�صمة بينهم مر�صحون من “املدينة” واملنامة و�صند

اأ�ص���ارت املر�صحة النيابي���ة املحتملة بالدائ���رة ال�صابعة يف 
حمافظ���ة املحرق )ع���راد( �صيم���اء عبدالعزيز اإلى اأنه���ا �صتقوم 
بتحدي���ث بياناته���ا يف ك�صوف���ات الناخب���ني وذلك ك���ون وجود 

عنوانها على دائرة اأخرى.
وقالت: عنواين مدرج على العنوان القدمي منذ �صنة ون�صف 

ويجب اأن يتم اعتمادها وحتديثها.
واأردف���ت باأنه يف حايل قمت بطل���ب اعرا�س �صيتم رف�صه، 
وذل���ك ما ي�صتدعي اإعادة حتديث بياناتي. واأ�صار مر�صح الدائرة 
الثاني���ة باملح���رق )و�ص���ط املح���رق( الرئي�س الفخ���ري جلمعية 
ال�صيادي���ن وحيد الدو�رشي اإلى اأن���ه �صيدخل املعرك النتخابي 

للمرة الرابعة رغم خ�صارته طيلة الثالث مرات املا�صية.

وق���ال: حظوظ���ي جي���دة ه���ذه امل���رة و�صاأ�رش عل���ى دخول 
يف املع���رك للم���رة الرابع���ة. اأعل���ن املر�ص���ح البل���دي املحتمل 
عبدالعزي���ز ثامر الكعبي عن تر�صحه للمجل�س البلدي عن الدائرة 
الثامنة مبحافظة املحرق )احلد(، مبينا ان العمل البلدي يتطلب 

التكاتف والتوا�صل الدائم بني اأهايل الدائرة والع�صو البلدي.
وق���ال: اأهايل مدينة احلد ي�صتحق���ون املزيد من العطاء مبا 
يحق���ق له���م تطلعاتهم حول اخلدم���ات البلدية الت���ي تفتقدها 
املنطقة، وال�صعي لإيجاد احللول املنا�صبة للم�صاكل التي توؤرق 

اأهايل احلد”.
واأكد اأن املرحلة املتط���ورة للعمل الدميقراطي يف اململكة 

جاءت يف ظل امل�رشوع الإ�صالحي.

8 ناخب����ني زاروا مرك����ز ال�����رشاف على 
�صالم����ة ال�صتفتاء والنتخ����اب يف حمافظة 
العا�صمة يف اليوم الرابع من انطالق عملية 
عر�س جداول الناخبني وت�صحيح بياناتهم 
و�صيط����ر اله����دوء على اأج����واء املركز خالل 

الفرة الولى.
 ولوح����ظ زي����ارة 3 مر�صحني حمتملني 
للمرك����ز الإ�رشايف وهم عطي����ة اهلل اآل �صنان 
وخالد العيد وعبداهلل بن رجب الذين اثنوا 
عل����ى �رشعة و�صهولة عملي����ة اإدراج الأ�صماء 

�صمن قوائم ناخبي العا�صمة.
قال نائ����ب �صابع����ة العا�صم����ة )�صند 

وتوبل����ي( اأ�صامة اخلاج����ة ان ناخبني واجه����وا عراقيل يف عملية 
اإدراج وتعدي����ل بياناته����ا اإلكروني����ا الأمر ال����ذي اجربهم على 
احل�ص����ور ال�صخ�صي للمركز الإ�رشايف، موؤكدا انه واجه م�صكلة يف 
اإ�صاف����ة ا�صم وال����ده.  وتابع املواطن����ون يتثاقلون يف زيارتهم 
الى املركز ال�رشايف لبعد املركز عن دائرتهم خا�صة يف الدائرة 

ال�صابعة التي ت�صمل جدعلي وتوبلي والنا�صفة.
 واأ�ص����اد اخلاجة ب�صال�ص����ة عملية تعديل بيان����ات الناخبني 

وع����دم �رشورة احل�صور ال�صخ�صي لالإ�صافة 
الأ�صم����اء �صم����ن القوائ����م ل����ول املفت����اح 
الإلكروين ال����ذي يتطلبه املوق����ع، موؤكدا 
اإجناح العملي����ة النتخابية يتطلب ت�صهيل 

الإجراءات على الناخبني.
 واأ�ص����اف انه و�صلته �صكاوى عن عدم 
اإدراج اأ�صم����اء ناخب����ني يف دوائره����م الت����ي 

ي�صكنونها.
واقرح اأن يكون هناك مراكز اإ�صافية 
معاون����ة للمركز الرئي�ص����ي واأقرب للدوائر 
النتخابي����ة لت�صهي����ل المر عل����ى الناخبني 
التعدي����ل  ال����ذي يواجه����ون م�ص����كالت يف 
الإلكروين. ولفت اخلاج����ة اأن اإعالن املر�صحني املحتملني عن 
براجمه����م النتخابية قب����ل املوعد الر�صم����ي لت�صجيل الناخبني 

غري قانوين.
 واأ�ص����اف ح�ص����ب القان����ون يج����ب اأن يك����ون الإع����الن بعد 
الر�ص����ح الر�صم����ي ولي�����س قبل وه����و على خالف م����ا يجري من 
اإعالنات ع����رب و�صائل التوا�صل الجتماع����ي لربامج املر�صحني 

داعيا اإياه باللتزام بالقانون.

• رئي�س جلنة املحرق امل�صت�صار د. اأحمد احلمادي مرحبا بالزميل را�صد الغائب	

• رئا�صة جلنة املحرق مع الزميل را�صد الغائب	

• •النائب اأحمد قراطة	 �صلفي للمر�صح خالد العيد	

• •مر�صح احلورة �صليبيخ	 براءة الطفولة	

• �صارت هذه اليد �صديقة لهذا الباب.. تفتحه يوميا 5 ع�رشا وتغلقه 9 م�صاء.. وغدا تلتقيه	

• النائب اأ�صامة اخلاجة	

• املر�صحة �صيماء عبدالعزيز	

• يتاأكدون من اإدراج اأ�صمائهم	

• مر�صح �صاد�صة املحرق ح�صني الن�صوح يديل بت�رشيحات لل�صحافة	

• املر�صح عبدالعزيز ثامر الكعبي	

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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المحافظة الشمالية

المحافظة الجنوبية

ت�سجيل حالت تعديل بيانات غري الأقارب بعد ال�سماح لهم

5 نوفمرب اآخر موعد لت�سليم طلبات مراقبة القرتاع

الكثافة ال�شكانية ووعي املواطنني وراء ارتفاع تظلمات “ال�شمالية”

الق�شاة ي�شرتطون اأال يكون املراقب ع�شوا بجمعية �شيا�شية

راأى رئي�س اللجنة االإ�رشافية للمحافظة ال�شمالية القا�شي 
حممد اأم���ان اأن ارتفاع طلبات التظل���م يف املحافظة ال�شمالية 
مقارن���ة ببقي���ة املحافظ���ات راج���ع حلج���م الكثاف���ة ال�شكانية 
للمحافظ���ة، عالوة على كونها موؤ�رشا على وعي اأهايل املحافظة 
بهذه املرحل���ة. وب�شاأن املواطنني يف اخل���ارج، اأ�شاف اأمان اأن 
التح���ول االإلكرتوين �شهل االأم���ور بالن�شبة لهم، وفقط يف حال 
التظلم من قرارات اللجنة �شيتطلب ذلك منهم تقدمي التظلم 

ح�شوري���ا اأو من خ���الل توكيل اأحده���م، على اأن يت���م البت يف 
تظلماتهم خالل 3 اأيام.

وتاب���ع اأن املرك���ز �شجل ع���ددا من طلب���ات التعديل على 
بيانات غري االأقارب من الدرج���ة االأولى بعد فتح املجال لهم. 
واأ�شار اإلى اأن املركز �شهد هدوءا ن�شبيا يف كمية طلبات التظلم 
مقارنة باالأيام ال�شابقة، يف حني بداأت الطلبات االإلكرتونية يف 

التدفق ب�شكل اأكرب بعد ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاء.

اأ�ش���درت اللجن���ة العلي���ا لالإ�رشاف عل���ى �شالمة 
االنتخابات قرار ب�شاأن املراقبة الوطنية لالنتخابات. 
ومن بني ال�رشوط “اأال يكون منتمياً بع�شويته اإلى اأي 

من اجلمعيات ال�شيا�شية”.
وع���ن طريقة تق���دمي طل���ب املراقب���ة، ت�شمن 

القرار املواد االآتية:
1- يج���ب عل���ى موؤ�ش�ش���ات املجتم���ع امل���دين 
الت���ي ترغ���ب يف املراقب���ة اأن تتقدم بطلبه���ا كتابة 
اإل���ى اللجنة العلي���ا لالأ�رشاف على �شالم���ة االنتخابات 

حت���ى يوم االثنني املواف���ق 5 نوفمرب 2018 وت�شلم 
الطلبات بالدور الثالث مببنى وزارة العدل وال�شئون 
االإ�شالمي���ة واالأوق���اف باملنطق���ة الدبلوما�شية خالل 

�شاعات الدوام الر�شمية.
باأ�شم���اء  ا�شتم���ارات  بالطل���ب  يرف���ق   -2
املراقب���ني الرباعية واأرقامهم ال�شخ�شية و�شورتني 
�شخ�شيتني، من خالل ملء اال�شتمارات املعدة لذلك 
واملوج���ودة عل���ى املوق���ع االإلك���رتوين لالنتخاب���ات 

.www.vote.bh

3- عل���ى كل جمعي���ة م���ن موؤ�ش�ش���ات املجتمع 
امل���دين امل�شاركة يف الرقابة الوطنية ت�شمية �شخ�س 
من جانبها كمن�شق بني املراقبني التابعني للجمعية 
وب���ني اللجن���ة العلي���ا لالإ����رشاف الع���ام عل���ى �شالمة 
االنتخاب، وعلى املن�شق التابع للجمعية اإبالغ اللجنة 
العلي���ا فوراً عن اأي���ة خمالفة م���ن اأي جانب كان فور 

وقوعها.
4- يوق���ع كل مراق���ب على اإق���رار وتعهد يفيد 

اطالعه والتزامه بقواعد واأخالقيات املراقبة.

“كولكوليرت” امل�رصيف بو�سهري يعترب �سار “الدائرة احلوت”

اأغلب البلديني املرحتلني للربملان “بّي�سوا الوجه”

مرت�شح “عايل” يحمل فخارته منذ 2010

هدوء عارم باجلنوبية... مرت�شح “احلجيات” البلدي االأن�شاري ل� “$”:

ق���ال املر�شح املحتمل عن �شاد�ش���ة ال�شمالية )عايل( حميد 
عبدالر�ش���ا اإن تر�شحه ياأتي يف �شبي���ل حتقيق ما عجز ال�شابقون 
عنه، وا�شتثمروا اأ�شوات الناخبني لتحقيق م�شاحلهم ال�شخ�شية.
ولف���ت اإل���ى اأن���ه �شيدخ���ل االنتخاب���ات املقبل���ة بربناجمه 
االنتخاب���ي للع���ام 2010، ومعلالً ذلك باأن االأه���داف التي تر�شح 
م���ن اأجلها �شابق���ا مل تتحق���ق حت���ى االآن واأنها ت�شتح���ق االإثارة 
والدف���ع بها من جديد. واأ�شار اإل���ى اأن وجوده املتكرر يف املركز 
ط���وال اأيام عر�س جداول الناخبني ياأتي من باب حث املواطنني 
عل���ى احل�شور للمركز. وع���ن حظوظه االنتخابية، ق���ال اإن الفوز 
واخل�ش���ارة يف “علم الغيب”، واإنه �شي�شعى نحو تغيري التوجهات 

ال�شيا�شية لالأهايل، على اأ�شا�س اأن االنتخابات �شاأن �شيا�شي.
وراأى اأن عل���ى النواب اجلدد اأن يرفعوا م���ن ن�شبة االهتمام 

بالرقاب���ة والت�رشيع، اإذ اإن الرتكي���ز يف املجل�س ال�شابق كان اأكرث 
حول املوا�شيع اخلدمية.

م���ن جهته، ق���ال املر�ش���ح املحتمل ع���ن خام�ش���ة ال�شمالية 
)�شار وال�شاخورة واأبو�شيبع( حممد بو�شهري اإن توقعاته للفوز 
مبقعد الدائرة موؤكدة بن�شبة 100 %، واأن ثقته بالفوز نابعة عن 
درا�شة م�شتفي�شة الأح���وال الدائرة وتوجهات اأهاليها على مدى 
عامني متتاليني. ولفت لدى وجوده مبركز جداول الناخبني اإلى 
اأن اأع���داد الناخب���ني يف دائرته كبري جدا، وحلد ق���د تت�شدر فيه 

الدائرة اأكرب كتلة ناخبة يف اململكة.
واأ�ش���اف اأن اأب���رز م�شكل���ة تع���اين منها اململك���ة اليوم هي 
امل�شكل���ة االقت�شادي���ة، واأن خربت���ه الطويل���ة يف جم���ال العمل 

امل�رشيف �شت�شعفه الأداء مهامه يف املجل�س بال�شكل االأف�شل.

�ش���اد اللجن���ة االإ�رشافي���ة عل���ى �شالم���ة اال�شتفتاء 
واالنتخ���اب مبدر�شة امل�شتقب���ل يف املحافظة اجلنوبية 
ه���دوء ع���ارم يف الي���وم الراب���ع، وبتواف���د طفي���ف من 

املراجعني واملر�شحني على حد �شواء. 
ويتج���ه اغلب الناخب���ني اليوم ملتابع���ة تفا�شيل 

املعلوم���ات اخلا�ش���ة به���م من خ���الل )الن���ت(، والتي 
وف���رت عليهم هذا العام، عناء زي���ارة اللجان االإ�رشافية 
باملحافظ���ات االأرب���ع. وو�ش���ف رئي����س جمل����س بلدي 
اجلنوبي���ة احم���د االأن�ش���اري دخول البلدي���ني للمجل�س 
النياب���ي بالناجح���ة، مو�شحا باأن احل���راك امليداين لهم 

وقربه���م من املواطن���ني، كان ثمرة جن���اح يف املجل�س 
الت�رشيع���ي.  واأو�ش���ح االأن�ش���اري والذي اعل���ن تر�شحه 
نيابي���ا ع���ن ثالث���ة اجلنوبي���ة )احلجي���ات( ب���اأن اغلب 
البلديني الذين دخلوا الربملان “بي�شوا الوجه”، ونحن 

ن�شري على خطاهم، خدمة للبحرين والأهلها.

• عا�شقة العمل والدرا�شة... حملت كتابها ملقر اللجنة... تذاكر يف �شفحة تارة وتت�شفح وجوه الناخبني تارة اأخرى	

• مت النائب روؤى احلايكي وجهها من املحافظة ال�شمالية اإلى اجلنوبية... ما ا�شتعداداتك؟.. جتيب امل�شور: “كل �شيء اأوكي”	 ميَّ

240 طلبا واردا للجان اال�شرافية باليوم الرابع وقبول 169 )70 %(
اإجمايل الطلباتاملحافظة

لطلبات 

االلكرتونية
قيد الدرا�ضةمرفو�ضةموافق عليها

1609مل تعلن25العا�شمة

22141651املحرق

لن تعلنمل تعلنمل تعلن249اجلنوبية
169113137275ال�شمالية

• علي ال�شويخ ي�شغي ملواطنة	

• �شورين واأنا اأتاأكد من وجود ا�شمي	

• ت�رشيح اأحمد االأن�شاري	

• من�شة ت�شحيح املعلومات	

• ا�شرتاحة وابت�شامة	

• املرت�شح حممد جا�شم بن رجب	

• تعديل بيانات املرت�شح اأن�س بومطيع	

• املرت�شح حممد بو�شهري	
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“اجلمارك” تعد لإن�صاء مكتب تنمية ال�صادرات

نائب مدير املرور يزور مراكز اخلدمات

مظهر امل�صطحات اخل�رضاء ب�صارع خليفة بن �صلمان بحاجة لتطوير

اأم 5 اأبناء ياأمرها البنك باإخالء منزلها وتنا�صد “الأعلى للمراأة”

اإزالة حظرية ال�صاحلية مع غرامة 1000 دينار

براءة 6 متهمني بالتجمهر وال�صغب

“البلديات” م�ش�ؤولة عن اإحياء ال�شارع مرة اأخرى... الأهايل:

بعد اأن رهنته لعالج ابنتها امل�شابة بت�ش�ه يف القلب

باأمر من املحكمة

لعدم كفاية الأدلة

دعا ع���دد من الأه���ايل مرت���ادي �شارع 
ال�شيخ خليفة بن �شلم���ان، وزارة الأ�شغال 
العمراين،  البلدي���ات والتخطي���ط  و�ش�ؤون 
اإل���ى ����رورة اإجراء تغي���ر كام���ل و�شامل 
يف ال�ش���كل اجلم���ايل لزراع���ة امل�شطح���ات 
اخل�راء والعتناء بها علي ال�شارع لإحداث 
ا  نقلة ن�عية يف اجلانب ال�شياحي، خ�ش��شً
اأن ال�شارع يعد اخل���ط الرئي�س الذي ي�شل 
بني خمتل���ف مناط���ق البحري���ن وال�ش�ارع 
الرئي�شي���ة والفرعي���ة الأخ���رى ف�ش���اًل عن 
ك�نه الرابط الأ�شا�ش���ي مل�قع )الف�رميال 
1( والتي تعد اك���ر حدث ريا�شي عاملي 
جت���ذب فعالياته مئ���ات الآلف �شن�ياً من 
�شتي بلدان العامل، كم���ا ي�شهم يف انعا�س 
مناطق ع���دة جتاري���ا وعمراني���ا و�شياحيا، 

ويربطها باملناطق الآخري باململكة.
ولف���ت الأهايل اإل���ى اأن �ش���ارع ال�شيخ 
خليف���ة بن �شلمان كان عل���ي مدار �شن�ات 
م�ش���ت وجه���ة ح�شارية وجمالي���ة متفردة 
وامن�ذج���اً للم�شطح���ات اخل����راء القادرة 
عل���ي رفع الكف���اءة البيئية، وال���ذي تبدل 
حال���ه اْلَي���ْ�َم لي�شب���ح يع���اين م���ن �شعف 
ال�ري���ط الأخ�ر علي جانبي الطريق، ف�شالً 
ع���ن انت�ش���ار امل�شتنقع���ات الت���ي تبع���ث 
بروائح كريهة وت�شكل بيئة خ�شبة لنت�شار 

احل�رات ال�شارة.
وراأى امل�اط���ن عبد الرحم���ن ال�شمري 
اأن �شارع ال�شيخ خليفة يربط زوار اململكة 
ذات  وامل�اق���ع  امل�روع���ات  م���ن  بع���دد 
الطابع اخل���الب، ومن هن���ا ت�شتطيع وزارة 
الأ�شغال اإيجاد قاعدة عمل م�شرتكة لإجناح 

هذا امل����روع وتبنيه، والعم���ل على اإيجاد 
الع�ام���ل الرئي�شي���ة لتط�ي���ره، وت�ش���اءل 
“مل���اذا كل ه���ذا التده����ر ال���ذي ا�شاب 
ال�شارع يف ال�شن�ات القليلة املا�شية علي 
الرغم من ك�نه م�روع وطني مهم �شتك�ن 
ع�ائ���ده اإيجابي���ة على امل�اط���ن وال�شائح 

والزائر”.
واأ�شاف ان �ش���ارع ال�شيخ خليفة وجهة 
ح�شاري���ة هام���ة يق�ش���ده زوار اململكة يف 
التقاط ال�ص���ور التذكارية ل���ذا على كافة 
اجله���ات املعنية التكاتف م���ن اجل اعادة 

ال�شارع ل�شابق عهده.
بينما ن���ادى م�شطفى يعق�ب ب�رورة 
ن�عي���ة  املعني���ة حتدي���د  ال����زارة  تبن���ي 
امل�شطح���ات امل���راد زرعه���ا عل���ى جانبي 
الطري���ق، ولي����س ت���رك الأمر اإل���ى ال�ركة 

القائم���ة عل���ى امل����روع كما ه���� احلال يف 
ال�ق���ت الراه���ن، ومن هنا يك����ن الطريق 
مهي���اأ ل�شتقب���ال حال���ة فريدة م���ن ن�عها 
مبناظر جانبية خالب���ة، اإ�شافة اإلى تكري�س 
اجله����د لإعط���اء الطريق جمالي���ة باحت�اء 

املناظر الطبيعية.
واثنى الأهايل على امل�شطحات اخل�راء 
ملحافظة املحرق وم���ا تتمتع به من مناظر 
جمالية فريدة ومتنا�شقة ف�شالً عن نظافة 
امل�قع والهتمام الدائ���م بالري والنظافة 
والإن���ارة لي�شبح حالياً اأح���د اأهم ال�جهات 

احل�شارية اجلمالية يف اململكة.
يذكر اأن وزارة الأ�شغ���ال كانت اأعلنت 
يف وق���ت �شاب���ق عن كلفة امل����روع والتي 
بلغ���ت 600 األ���ف دينار ل�شيان���ة وت�شجر 

ال�شارع واإخراجه يف اأبهى �ش�ره.

وجهت اأم بحرينية نداًء لقرينة العاهل رئي�شة 
املجل����س الأعلى للم���راأة �شاحب���ة ال�شم� امللكي 
الأمرة �شبيكة بنت اإبراهي���م اآل خليفة ت�شتنجد 
فيه من �شدور حكم مل�شاعدتها على عدم �شحب 
اأحد البن�ك ملنزلها، بعد اأن قامت برهنه ملعاجلة 
ابنته���ا امل�شابة بت�ش����ه حاد يف ع�شل���ة القلب، 

اإذ يطالبه���ا البن���ك بدفع بقي���ة امل�شتحقات مع 
اإعطائه���ا مهلة الإخالء لبيعه على اآخرين. وقالت: 
“يف 2003 ا�شرتي���ت منزل بامل�شاركة مع زوجي 
ع���ن طريق اأح���د البن�ك لأ�شتقر في���ه مع عائلتي 
املك�ن���ة من 5 اأطف���ال واأنا وزوج���ي، ولكن �شاء 
الق���در اأن ت�شاب طفلتي بت�ش���ّ�ه حاد يف ع�شلة 
القل���ب ما ا�شطرين لبذل كل ما ب��شعي لعالجها 
حتى و�شل احلال لرهن املنزل والبقاء مع طفلتي 

للعالج، مم���ا اأدى لتاأخري يف دفع الأق�صاط فرفع 
البن���ك ق�شية واإن���كاًرا باملبال���غ املدف�عة والآن 
يطال���ب باإخراجي م���ن املنزل”.واأ�شافت: البنك 
اأمرين باإخالء املنزل؛ لأنه �شيعر�س للبيع ومل اأجد 
���ا، ولي�س لدي  ا عقاريًّ بن���ًكا يقب���ل اإعطائي قر�شً
م���ن يحتمل وج�دي مع اأطفايل فاأين اأذهب واأين 
احتمي ولي�س يل ملج���اأ؟”، م�شرة اإلى اأنها متلك 

امل�شتندات التي تثبت تكاليف عالج ابنتها.

ق�ش���ت املحكم���ة ال�شغ���رى اجلنائي���ة بتغرمي 
م�اطن مبلغ 1000 دينار؛ لنتفاعه باأر�س ا�شتثمارية 
تابعة لالأوقاف اجلعفرية مبنطق���ة ال�شاحلية، اإل اأنه 
غّر ن�شاطه فيها، واأق���ام عليها مزرعة م�ا�س تبعث 
بروائح كريهة ف�شالً عن احل����رات والق�ار�س التي 
تهّدد ال�شح���ة العامة.كما اأمرت باإلزامه وعلى نفقته 
ب���اأن يزي���ل املزرعة يف �شهر واحد م���ن تاريخ �شدور 

احلكم �شالف البيان.
وتتمثل وقائع الق�شية فيما اأبلغ به جمم�عة من 
اأه���ايل منطقة ال�شاحلية، الذي���ن اأو�شح�ا معاناتهم 
من وج�د مزرعة حي�انات “حظرة” لرتبية امل�ا�شي 

فيم���ا بني الأحي���اء ال�شكني���ة، مطالبني بح���ل الأزمة 
البيئي���ة التي ت�شببت فيها هذه املزرعة اإلى قاطني 

املنطقة.
واأف���ادوا يف �شك�اهم اأن املزرعة تفتقر للرقابة 
من اجله���ات الر�صمية، كما ل تراع���ي �رشوط ال�صالمة 
ال�شحي���ة، ورغم ذلك كله فهي مبنية دون اإجازة بناء 
ر�شمي���ة �شادرة من بلدية املنام���ة، واأنها على اأر�س 
خم�ش�ش���ة لال�شتثم���ار الزراع���ي م���ن اإدارة الأوقاف 

اجلعفرية.
فاأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار اأنه 
اأقام اأعمال بناء دون ترخي�س من اجلهات املخت�شة، 

التي اأ�شدرت حكمها �شالف البيان.
وتفاع���ال م���ع م���ا ن�رته “الب���الد”، كل���ف رئي�س 
ال����زراء �شاح���ب ال�شم���� امللك���ي الأم���ر خليفة بن 
�شلمان اآل خليفة وزارة الأ�شغ���ال و�ش�ؤون البلديات 
يف 25 دي�شمر 2017 مبتابعة احتياجات ال�شيادين 
يف اأم احل�ش���م ب�ش���اأن تاأم���ني احلرا�شة عل���ى املرفاأ 

وت�فرها.
وكان���ت اأمان���ة العا�شمة، ق���د اأحال���ت ال�شك�ى 
اإل���ى الق�شاء، جتاوب���ا مع ما ن�رت���ه ال�شحيفة يف 25 
دي�شم���ر2017 حتت عن�ان “حظ���رة م�ا�شي بدون 

ترخي�س يف ال�شاحلية تنذر بكارثة بيئية”.

ذك���رت املحامية انت�ش���ار الع�شف����ر اأن املحكمة 
ال�شغ���رى اجلنائية ب���راأت 6 متهمني مم���ا ن�صب اإليهم 
بته���م التجمهر وال�شغ���ب يف املعام���ر ل�اقعة حفظت 
من الع���ام 2016؛ ل�شي����ع التهام وع���دم وج�د دليل 
يقيني بارتكابه���م لل�اقعة ف�شال ع���ن ت�شارب اأق�ال 
املتهمني.وبينت اأن �رطي���ا اأبلغ عن ال�اقعة وقال اإنه 
واأثن���اء وج�ده على ال�اجب مبركز �رطة �شرتة، و�شلت 
اإلي���ه ر�شال���ة ل�شلكية م���ن غرف���ة عملي���ات الرئي�شة، 
مفادها جتمهر 50 �شخ�ش���ا يف املعامر، واأنهم يرم�ن 
الزجاج���ات احلارق���ة )امل�ل�ت����ف( على ق����ات حفظ 
النظ���ام. ويف مرافعتها ب�شاأن املته���م الرابع بالق�شية 
طالب���ت املحامي���ة بع���دم التع�يل على اع���رتاف متهم 
عل���ى اآخر؛ اإذ اإنه با�شتق���راء الأوراق يت�شح للمحكمة اأن 
املتهم الأول قرر واعرتف مب�شاركة املتهم الرابع معه 

يف ال�اقعة حمل التهام يف حم�ر جمع ال�شتدلل؛ خالفا 
مل���ا يقت�شيه القان����ن، بعد �شبط���ه يف منطقة املنامة 
وت�قيفه لعدم حيازته ما يثبت ه�يته بتاريخ 20 ماي� 

.2016
واأكدت اأن الدع�ى املاثل���ة اأحيلت للنيابة العامة 
بتاري���خ 23 فراير 2016، وبتاري���خ 21 مار�س 2016 
�ش���در فيها اأمر باأن ل وجه لإقامة الدع�ى لعدم معرفة 
الفاعل لك�ن حتريات ال�رطة ب�شاأن البالغ حمل ال�اقعة 

مل ت�شفر عن معرفة �شخ�س الفاعل فيها ودورهه.
واأ�شارت اإل���ى اأن الق�شية ظل���ت حبي�شت الأدراج 
حمف�ظ���ة من���ذ ذل���ك التاريخ وحت���ى تاري���خ 20 ماي� 
2016، وه���� تاري���خ �شب���ط املته���م الأول، الذي قرر 
ملرك���ز ال�رط���ة م�شاركت���ه يف ال�اقع���ة وم�شاركة بقية 
املتهم���ني ومن �شمنهم املتهم الرابع يف ال�اقعة حمل 
الته���ام؛ خالف���ا لل�اقع، ف�شال عن �شي����ع التهام بني 
عدد يقارب 50 �شخ�شا، الذين ل ت�جد �شدهم اأية اأدلة 

يف اأوراق الدع�ى.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: عق���دت �ش����ؤون 
اجلم���ارك اجتماًع���ا مع وفد مركز التج���ارة الدولية، 
بح�ص���ور ممثل���ني ع���ن وزارة ال�صناع���ة والتج���ارة 
ال�شتع���دادات  اإط���ار  يف  و”متك���ني”،  وال�شياح���ة 

لإن�شاء مكتب تنمية ال�شادرات بالبحرين.
ويهدف املرك���ز اإلى م�شاعدة الدول 
عل���ى تنمي���ة �شادراتها وتق���دمي م�اقع 
اإلكرتونية معل�ماتية مت�شمنة معل�مات 

عن ال����اردات وال�ش���ادرات والق�انني. 
واأبدت �ش�ؤون اجلمارك ا�شتعدادها وا�شتجابتها يف 
تدريب م�ظفي املكتب واإعطائهم كل املعل�مات 
املطل�ب���ة عن العمل اجلمرك���ي والق�انني املعنية 
بال�شت���راد والت�شدي���ر والأنظم���ة. واأو�شحت اأنه 
�شتط���رح مناق�شة )RFP( لنظام اأفق )2( لت�شبح 
الإجراءات املطبقة من اأف�شل املمار�شات العاملية 

يف عمليات ال�شتراد والت�شدير.

اإط���ار  يف  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
حر����س واهتم���ام الإدارة العام���ة للمرور على 
تق���دمي اأف�ش���ل اخلدم���ات للمراجع���ني، قام 
نائ���ب املدي���ر العام ل���الإدارة العام���ة للمرور 
العقي���د حمم���د عل���ي دراج بزي���ارة ملراك���ز 

اخلدمات التابعة لالإدارة، وذلك للتاأكيد على 
�رعة اإجن���از املعام���الت بكل ي����ر و�شه�لة، 
حي���ث ا�شتمع خ���الل زيارت���ه لآراء ومقرتحات 
املراجعني ح����ل �رعة اإجن���از معامالتهم من 

اأجل تقدمي اأف�شل اخلدمات املرورية. 

حمرر ال�صوؤون املحلية

محاكم

8 اأكتوبر مرافعة املوؤذن البنغايل و�صديقه

مرافعة ال�صاب قاتل الآ�صيويني 16 اأكتوبر

عربي يرجع للج�رض لعدم وجود ختم بجوازه

ق����ررت املحكمة الكرى اجلنائية 
امل�����ؤذن  حماكم����ة  تاأجي����ل  الأول����ى 
البنغ����ايل قاتل اإم����ام م�شجد بن �شدة 
ال����ذي  حم�����د،  عبداجللي����ل  ال�شي����خ 

واأنك����ر  للجرمي����ة  بارتكاب����ه  اع����رتف 
�شديقه -املتهم الث����اين- ما ن�شب 
اإليه م����ن اتهام����ات، وتقدمت وكيلة 
عائل����ة املجن����ي عليه لئح����ة بالدعاء 
باحلق املدين، حت����ى جل�شة 8 اأكت�بر 

اجلاري؛ وذلك لتقدمي املرافعات.

اأم���رت املحكم���ة الك���رى اجلنائي���ة 
الأول���ى بتاأجي���ل حماكم���ة ال�ش���اب “24 
عاًم���ا” قاتل العم���ال الآ�شي�ي���ني غدًرا، 
للح�ش����ل عل���ى ب�شع���ة دنان���ر، وراح 
�شحيت���ه على الأقل اثن���ني لقيا حتفهما 
ب�ا�شط���ة 8 �رب���ات مبطرق���ة حديدية، 

ه�ّشمت راأ�شيهما، م���رًرا قتله لهما باأنه 
لن ي�ش���األ عن الآ�شي�يني اأي اأحد؛ وذلك 
حتى جل�ش���ة 16 اأكت�بر اجلاري للمرافعة 
والت�ري���ح بن�شخ���ة م���ن اأق����ال �شاه���د 
الإثب���ات الأول مع الأم���ر با�شتمرار حب�شه 

حلني اجلل�شة القادمة.

ق���ال املحامي عب���داهلل مرا�شدة اإن 
املحكمة ال�شغرى اجلنائية بّراأت متهًما 
عربيًّا مما ن�صب اإليه من دخول اململكة 
بطريق���ة غ���ر م�روع���ة؛ لثب����ت ح�شن 
نيت���ه وت�جهه بنف�شه ملنفذ ج�ر امللك 
فهد والتاأكد من �شبب عدم وج�د ختم 

بج�ازه على تاأ�شرة الدخ�ل.
يف  املقي���م  م�كل���ه  اأن  واأو�ش���ح 
اململك���ة العربي���ة ال�شع�دي���ة كان قد 
انتبه بعد عب����ره منفذ ج�ر امللك فهد 
بطريق���ة ر�شمي���ة اإلى ع���دم وج�د ختم 
على التاأ�شرة اخلا�شة بدخ�له لأرا�شي 
���ا واأنها اأول  مملكة البحري���ن، خ�صو�صً
زيارة له ململكة البحرين، فقّرر الع�دة 
ملنف���ذ الدخ�ل وال�شتف�ش���ار عن ذلك 

الأمر، لكنه تفاجاأ بالقب�س عليه.
وبعد التحقيق معه من قبل النيابة 
العام���ة ق���ّررت اإحالت���ه للمحاكمة على 
اعتب���ار اأن���ه بتاري���خ 8 �شبتمر 2018، 
اأولً: دخ���ل البالد ب�ش����رة غر م�روعة، 
ثانًي���ا: اأق���ام يف الب���الد بطريق���ة غ���ر 
م�روعة وذلك لك�ن���ه ل يحمل تاأ�شرة 
اإقام���ة �شاري���ة ال�شالحي���ة، ومت اإيداعه 

بالت�قيف ملدة 18 ي�ًما.
وبنّي املحامي اأنه دفع اأمام املحكمة 
بانتف���اء الرك���ن املعن����ي م���ن التهم 
املن�ش�ب���ة للمته���م، وبع���دم معق�لية 
الته���ام وع���دم وج����د ني���ة منطقي���ة 
لت�ج���ه املتهم لرتكاب اجلرمية، اإذ اإن 
م�كله جتاوز املراح���ل الأمنية للمملكة 

العربي���ة ال�شع�دية، ودخل اإلى اأرا�شي 
مملكة البحرين، ولو كان قا�صًدا دخول 
البحرين بطريقة غر م�روعة والت�شلل 
اأو اله���روب، فق���د جت���اوز كل اجلهات 
الأمني���ة التي من املمكن اأن ت�قع عليه 
العقاب اأو تقب����س عليه اأو يتم �شبطه 
ب�ش����رة غر م�روعة، واأن���ه بنف�شه قّرر 

الرج�ع اإلى املنافذ الأمنية.
ولف���ت اإلى اأن ني���ة م�كله وا�شحة 
لأن���ه كان يرغ���ب يف اأن يح�ش���ل عل���ى 
الإذن بالدخ����ل من اجله���ات الر�شمية 

قبل الدخ�ل اإلى البحرين.
عندم���ا  املته���م  اأن  اإل���ى  واأ�ش���ار 
اإذن  عل���ى  ح�ش�ل���ه  ع���دم  اكت�ش���ف 
بالدخ�ل قّرر بح�شن نية الرج�ع للمنفذ 
للح�ش����ل عل���ى ختم الدخ����ل، وه� ما 
ي�ؤكد ح�شن نيت���ه، واأن اإرادته ت�جهت 
لتب���اع الإجراءات القانونية، مما ينتفي 

معه ت�افر الق�شد اجلنائي لديه.
كم���ا ل يعق���ل اأن يك����ن متهم قد 
�شبق وخطط للتهرب من اإحدى اجلهات 
الأمني���ة، وبعد تهربه منه���ا يع�د اإليها 
لت�شلي���م نف�ش���ه يف نف����س ال�قت ومن 
دون وج�د فارق زمني بني ال�اقعتني، 
���ا واأن���ه مل ي�شب���ق ل���ه دخ����ل  خ�ش��شً
اأرا�صي مملك���ة البحري���ن، ول توجد له 
بيان���ات �شابق���ة ول يعل���م الإج���راءات 
الأمنية اأو القان�ني���ة ملنفذ ج�ر امللك 

فهد.

مروة خمي�س

عبا�س اإبراهيم

• انت�شار الع�شف�ر	



الإمارات تقر زيادة كبرية 
بامليزانية 2019

دب���ي - رويرتز: واف���ق جمل�س ال���وزراء يف الإمارات 
على زيادة كبرية يف امليزانية الحتادية للعام املقبل يف 
موؤ�رش على اأن احلكومة تهدف لزيادة الإنفاق لتعزيز النمو 
القت�ش���ادي. وقال رئي�س وزراء الإم���ارات ال�شيخ حممد 
بن را�ش���د اآل مكتوم على توي���رت اإن امليزانية الحتادية 
للعام 2019 تبلغ 60.3 مليار درهم )16.4 مليار دولر( 
بزي���ادة 17.3 % ع���ن 2018 عندم���ا بلغ���ت 51 ملي���ار 
درهم لت�شبح الأكرب على الإط���لق للإمارات. وامليزانية 
الحتادي���ة لي�شت �شوى ج���زء �شئيل من الإنف���اق العام 
الإجمايل يف الإمارات اإذ لكل اإمارة ميزانيتها اخلا�شة بها.

“اخلليجي التجاري”: تداول اأ�شهم اخلزينة ملدة 90 يوًما

ق���ال امل�رشف اخلليج���ي التجاري اإن م�رشف البحرين املركزي واف���ق على جتديد الفرتة امل�شموحة 
لت���داول اأ�شه���م اخلزينة مل���دة 90 يوًما اعتب���اًرا من 27 �شبتم���رب، بحيث ل يتج���اوز 10 % من الأ�شهم 
ال�شادرة. واأبلغ امل�رشف يف بيان ر�شمي ن�رش على موقع بور�شة البحرين، و�شوق دبي املايل امل�شاهمني 
والأ�ش���واق بذل���ك. وتبلغ القيم���ة ال�شوقية للم����رشف املدرج يف بور�ش���ة البحرين حتت قط���اع البنوك 
التجاري���ة، 94.5 ملي���ون دينار، فيما ي�شل عدد الأ�شهم ال�شادرة واملدفوع���ة 1.05 مليار �شهم، فيما 
بل���غ �شع���ر ال�شهم يوم اأم�س 0.09 دينار. وتاأ�ش�س امل�رشف اخلليج���ي التجاري يف عام 2004 براأ�س مال 
تاأ�شي�شي بلغ 30 مليون دينار، ويزاول اأن�شطته مبوجب رخ�شة اخلدمات امل�رشفية والتجارية ال�شادرة 
ع���ن م����رشف البحرين املركزي. قام امل�رشف برف���ع راأ�س ماله اإلى 100 مليون دين���ار، فيما بلغ بح�شب 

البيانات املالية الر�شمية )التقرير ال�شنوي( ال�شادر يف 2017 حوايل 105 مليني دينار.
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اقتصاد
حممد بن مبارك: ا�ستثمارات “التقنية” تخلق وظائف بجودة عالية

افتتح قمة “اأمازون” بح�شور 3000 �شخ�س

املنامة - بنا: قال نائب رئي�س جمل�س الوزراء، 
رئي�س اللجنة العليا لتقنية املعلومات والت�شالت، 
�شم����و ال�شيخ حممد ب����ن مبارك اآل خليف����ة اإن تقنية 
املعلوم����ات والت�ش����الت متث����ل ن�شب����ة مهم����ة من 
ال�شتثم����ارات املبا�����رشة التي ت�شتقطبه����ا اململكة، 
م�شي����دا بالدور الهام الذي يق����وم به جمل�س التنمية 
القت�شادي����ة يف ه����ذا املج����ال وال����ذي يه����دف اإلى 
حتقيق التنمية وخلق الوظائف ذات اجلودة العالية.

واأ�شاف �شموه خ����لل افتتاحه اأعمال قمة �رشكة 
اأم����ازون وي����ب �شريفي�زس )AWS( اأم�����س، نيابة عن 
�شاح����ب ال�شمو امللك����ي الأمري �شلمان ب����ن حمد اآل 
خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى رئي�س جمل�س 
التنمي����ة القت�شادية، اأن “اململك����ة حتت�شن اأعمال 
القم����ة للم����رة الثانية على الت����وايل بع����د اأن اأعلنت 
ال�رشك����ة الع����ام املا�شي عزمه����ا افتت����اح اأول مراكز 
بياناته����ا عل����ى م�شتوى منطق����ة ال�����رشق الأو�شط يف 
البحري����ن بحل����ول الع����ام 2019، ليتواك����ب ذلك مع 

�شع����ي احلكوم����ة واللجنة العليا لتقني����ة املعلومات 
والت�ش����ال اإلى تعزيز مكان����ة البحرين على م�شتوى 

املنطقة يف تقنية املعلومات والت�شال.
م����ن جانبه����ا، اأعربت تريي����زا كارل�ش����ون، نائبة 
رئي�����س ق�ش����م القط����اع الع����ام العامل����ي يف �رشك����ة 
اأم����ازون ويب �شريفي�����زس )AWS( عن تطلع ال�رشكة 
اإل����ى افتت����اح اأول مراكز بياناته����ا يف ال�رشق الأو�شط 
بالبحرين مطلع العام املقبل، )...( مع تبني �شيا�شة 
)احلو�شب����ة ال�شحابي����ة اأولً(، تقوم حكوم����ة البحرين 
بنقل اأنظمته����ا والعتماد على احلو�شب����ة ال�شحابية 
ب�شكل متزايد وال�شتثم����ار يف تطوير قوى عاملة يف 

جمال التكنولوجيا.
ت�رشي����ع  يف  اململك����ة  دع����م  موا�شل����ة  واأك����دت 

مبادرات التحول الرقمي لديها.
وتاأت����ي القمة �شمن فعالي����ات اأ�شبوع البحرين 
للتكنولوجي����ا ال����ذي اأعل����ن عن����ه جمل�����س التنمي����ة 
القت�شادية ب�رشاكة ا�شرتاتيجية مع �شندوق العمل 

“متكني” وال����ذي انطلقت اأعمال����ه يف 30 �شبتمرب 
2018 �شم����ن من�ش����ة  اأكتوب����ر   8 وت�شتم����ر حت����ى 
نقا�شية ب����ني خرباء وخمت�شني م����ن القطاع العام، 
وكربى �رشكات القط����اع اخلا�س وال�رشكات النا�شئة 
به����دف ت�شلي����ط ال�ش����وء عل����ى دور التكنولوجي����ا 
احلديث����ة والجتاه����ات الرقمية يف اإح����داث التغيري 
يف القطاع����ات القت�شادية لدول جمل�����س التعاون 

اخلليجي.
 و�شه����دت القمة التي ح�رشها قراب����ة ال�3 اآلف 
�شخ�����س، 13 جل�شة ناق�شت ع����ددا من املو�شوعات 
من بينها اأب����رز حتديات الأمن الرقم����ي، و�شبل بناء 
البيئة الداعم����ة لتطوير ال�����رشكات النا�شئة مبنطقة 
ال�����رشق الأو�شط، والآف����اق التي تتيحه����ا تكنولوجيا 
احلو�شب����ة ال�شحابي����ة لقطاع اخلدم����ات املالية، اإلى 
جان����ب دورها يف تعزي����ز الرتابط، واأب����رز التحديات 
التي تواجه املوؤ�ش�ش����ات يف النتقال نحو تبني هذه 

•التكنولوجيا احلديثة. �شمو ال�شيخ حممد بن مبارك مفتتحا قمة �رشكة اأمازون اأم�س	

اأمل احلامد من �ساحية ال�سيف 

ك�ش���ف الرئي�س التنفي���ذي لهيئة املعلومات 
واحلكوم���ة الإلكرتونية حممد القائد، عن اأن حوايل 
40 موؤ�ش�ش���ة حكومي���ة متكن���ت بنج���اح م���ن نقل 
اأنظمته���ا لل�شحاب���ة الوطنية مع نق���ل حوايل 650 
م���ن العملي���ات ال�شامل���ة عل���ى عملي���ات املعاجلة 
وم�شاح���ات التخزي���ن وقواع���د البيان���ات بالقطاع 
العام، م�شرًيا اإل���ى اأن العمل جاٍر على نقل املزيد، 
وم���ن املتوق���ع الو�شول اإل���ى األف عملي���ة بحلول 
2019، م�شيًفا اأنه مت خلل الفرتة املا�شية العمل 
على تطوي���ر جمموعة من الأنظم���ة املتقدمة التي 
تخ���دم قطاعات هامة كالتعلي���م وال�شحة واملالية 
وغريه���ا، جرى خلله���ا ا�شتغلل امل���وارد بفاعلية 
عالي���ة، ما نتج عنه التقليل يف ال�شتعانة باخلربات 

اخلارجية.
واأ�ش���ار اإل���ى اأن الهيئ���ة حتر�س خ���لل عملية 
النق���ل عل���ى األ تغف���ل عن بن���اء ق���درات الكوادر 
الوطنية، واإك�شابها خربات جديدة توؤهلها لتنفيذ 
امل�رشوع ومواكبة التط���ور املت�شارع، حيث متكنت 
حتى اليوم، وبالتعاون مع “اأمازون ويب �شريفي�زس” 

)AWS(، و “متك���ني”، من تدري���ب 400 موظف 
من القطاع الع���ام، وت�شتهدف 1500 موظف حتى 
العام 2020، اإذ متتاز الدورات بال�شمولية وتغطي 
جم���ال العملي���ات والتطبيقات واأم���ن املعلومات 
وقواع���د البيان���ات وحتلي���ل البيان���ات والتخطيط 

الإداري وغريها.
واأ�شاد القائد بدعم جمل����س الوزراء للم�رشوع؛ 
كون���ه اأحد الأ�شباب الرئي�ش���ة يف حتقيق الإجنازات 
والأه���داف، عرب تبنيه �شيا�شة “احلو�شبة ال�شحابية 
اأول” يف القط���اع احلكومي؛ لت�شبح مملكة البحرين 
وب���كل فخر اأول دولة عربية تتبن���ى هذه ال�شيا�شة 

ومن اأوائل الدول على م�شتوى العامل.
وب���ني اأن العتماد عل���ى احلو�شب���ة ال�شحابية 
ياأتي من منطلق الإميان باأهمية هذه التقنية التي 
تتي���ح للجهات احلكومية مواكبة نظرياتها مع خلق 
ن���وع من املناف�ش���ة الإيجابي���ة يف تطوير وحت�شني 
وا�شتدامة ج���ودة اخلدمات املقدمة للم�شتفيدين، 
والهيئة بدورها ق���د اعتمدت اآلية وا�شحة لقيا�س 
اأث���ر توظي���ف التقني���ة يف اجله���ات احلكومية مبا 
ي�شم���ن ال�شتفادة املثلى منها �شم���ن اأقل ن�شبة 
م���ن املخاط���ر، الأمر الذي �شاه���م يف جعل البحرين 

املرك���ز املتميز خلدمات احلو�شب���ة ال�شحابية على 
م�شت���وى املنطقة. بدورها، اأو�شح���ت نائبة رئي�س 
ق�شم القطاع الع���ام العاملي يف �رشكة اأمازون ويب 
�شريفي����زس )AWS( تريي���زا كارل�ش���ون، وجود 6 
مراكز تدريبي���ة معتمدة لدورات �رشك���ة “اأمازون” 
يف البحرين، و�شيتم زيادة العدد م�شتقبل، موؤكدة 
اأن العن����رش الب�رشي هو الأه���م للتاأكد من النجاح يف 
املهارات العملية، مع التطور القت�شادي وتطوير 
املهارات وخلق روح ريادة الأعمال، على امل�شتوى 
العامل���ي. وذكرت اأن ري���ادة الأعم���ال يف البحرين 

مت�ش���ي، واحلو�شب���ة ال�شحابي���ة �شيك���ون لها دور 
يف تغري طريق���ة العمل لرواد الأعم���ال، حيث على 
�شبي���ل املثال يف الوليات املتحدة الأمريكية اأكرث 
م���ن 90 % من ال����رشكات النا�شئة تدي���ر عملياتها 

على مراكز بيانات )AWS( عاملًيا.
اإلى ذل���ك، ق���ال الرئي�س التنفي���ذي ملجل�س 
التنمي���ة القت�شادي���ة خالد الرميح���ي اإن �شندوق 
ال�شنادي���ق ال�شتثم���اري “الواح���ة” بقيم���ة 100 
ملي���ون دولر �شيت���م ا�شتثماره���ا يف 10 �شناديق 
على الأقل، ومت البدء بال�شتثمار يف 4 �شناديق ما 

ميثل نحو ثلث اإجمايل املبالغ امل�شتثمرة ب�شندوق 
“الواح���ة”، نتوقع اأن يك���ون لهم وجود قبل نهاية 
الع���ام اجل���اري، ومت النتهاء من 3 م���ن اإجراءات 3 
�شنادي���ق منهم �شيت���م فتح مقر له���م باململكة، 
اأما ال�شندوق الراب���ع ف�رشكة اأمريكية لها تواجد يف 

البحرين.
واأ�ش���ار اإل���ى ب�شفت���ه رئي����س جمل����س اإدارة 
جمموع���ة بنك البحرين للتنمي���ة يتم بحث النتقال 
بالكام���ل اإل���ى التح���ول للحو�شب���ة ال�شحابية التي 
�شتوف���ر لن���ا الكث���ري، و�شتح�ش���ن لنا م���ن اخلدمة 
للزبائ���ن، ويتم التباح���ث يف التفا�شيل مع متكني 
للنتقال، وكذلك ����رشكات ممتلكات تبحث كيفية 

النتقال وما هي الفوائد.
واأعرب الرميحي عن �شعادته با�شت�شافة قمة 
اأم���ازون، اإذ ت�شاعف عدد الزوار من 1500 زائر يف 
العام املا�ش���ي؛ لي�شل اإل���ى 3000 زائر و�شيف، 
ونتوقع اأن يكون هناك زي���ادة م�شتمرة يف الأعوام 
املقبلة، وال���ذي يدل على الهتم���ام بقمة اأمازون 
ال���ذي له علق���ة بالتكنولوجي���ا ويحظ���ى باهتمام 
املنطقة اإ�شافة اإلى زوار من خارج املنطقة ياأتون 

للتعرف على التغريات احلا�شلة يف البحرين.

املنام���ة - متكني: ك�شف الرئي����س التنفيذي 
ل�شن���دوق العم���ل “متك���ني” اإبراهي���م جناحي عن 
اإط���لق دعم خدم���ات احلو�شب���ة ال�شحابي���ة، وذلك 
كاإ�شاف���ة جدي���دة �شم���ن برنامج متك���ني لتطوير 
الأعم���ال للموؤ�ش�ش���ات، الذي ي�شمل تق���دمي الدعم 
للخدم���ات الت���ي تقدمها اأم���ازون وي���ب �شريفي�زس 
)AWS( يف اإدارة عملي���ات املوؤ�ش�شات الت�شغيلية 

املختلف���ة، وذل���ك بن�شب���ة ت�شل اإل���ى 100 % من 
�شقف قيمة الدعم. 

وذك���ر جناح���ي اأن ا�شرتاتيجية متك���ني توؤكد 
قيم���ة ا�شتدام���ة منو القط���اع اخلا����س، فيما يعود 
بالنفع عل���ى القت�شاد الوطني، ال���ذي ميثل قيمة 
اأ�شا�شية لتحقيق اأهداف روؤية البحرين القت�شادية 
امل�شتج���دات  مواكب���ة  اأن  اإل���ى  م�ش���رًيا   ،2030

القت�شادي���ة املختلفة متثل خط���وة اأ�شا�شية على 
طريق تعزيز تناف�شية اأداء املوؤ�ش�شات يف الأ�شواق 

املحلية والعاملية. 
واأ�ش���ار اإل���ى اأن تطبيقات احلو�شب���ة ال�شحابية 
تع���د الآن اأح���د اأبرز احلل���ول التقني���ة الفاعلة التي 
اأثب���ت جدارته���ا يف اإدارة البيان���ات والعملي���ات يف 
اإط���ار ي�شمح بتعزيز اإنتاجية املوؤ�ش�شات وفاعليتها 

وتعزيز فر�س منوها مبرونة عالية وخيارات وا�شعة.
وب����نينّ اأن الدع����م �شيمك����ن املوؤ�ش�ش����ات م����ن 
تقلي����ل تكاليفه����ا التقنية بن�شبة عالي����ة من خلل 
حلول اأم����ازون املتطورة يف حف����ظ البيانات واإدارة 
خمتل����ف العمليات التجارية، وذلك من خلل توفري 
اخلدم����ات وفًق����ا للحاج����ات واملتطلب����ات املحددة 

للموؤ�ش�شة.

ك�ش���ف الرئي����س التنفي���ذي ملجل����س التنمي���ة 
القت�شادية، خال���د الرميحي، عن وجود نقا�شات مع 
�رشك���ة “غوغ���ل” ل�شتقطابها لفتت���اح مركز لها يف 
البحرين، اآملً باإقناعها يف امل�شتقبل بدخول اململكة.

واأ�شار الرميحي اإل���ى اأن “الهدف من امل�شاركة 
يف افتتاح قمة اأمازون هي اإي�شاح التقدم يف الت�رشيع 
من قب���ل احلكوم���ة لتهيئة بيئ���ة منا�شب���ة للبتكار 
وا�شتقط���اب �رشكات التكنولوجيا، حيث ا�شتعر�شت 
عدة قوانني ت�شكر عليها احلكومة منها قانون حماية 
املعلوم���ات وهو يع���د قانوًنا فريًدا م���ن نوعه على 
م�شتوى ال����رشق الأو�شط، وحتديث قان���ون الإفل�س 
�شي�شاعد عل���ى البتكار حتى لو ف�شلت ال�رشكة وهذا 

اأم���ر طبيع���ي فاإنه يكون اأم���ام ال�رشكة جم���ال لتعيد 
هيكلته���ا، والنط���اق الثال���ث هو قان���ون املناف�شة، 
وهذه القوانني كحزم���ة واحدة �شت�شاعد على تهيئة 
بيئ���ة البتكار والتكنولوجي���ا، )...( نتطلع اأي�ًشا اإلى 
اخلطوات التي تتخذها احلكومة ومنها مرفاأ البحرين 
امل���ايل والرتكيز عل���ى التكنولوجي���ا املالية، وطرح 
�شندوق ال�شناديق بقيمة 100 مليون دولر وغريها 
من الأمور”، موؤكًدا اأن هناك اهتمام البحرين بقيادة 
جلل���ة امللك وقي���ادة احلكوم���ة ودعم �شم���و العهد 
عل���ى خلق بيئة حا�شنة للبتكار والتقنية، معرًبا عن 
اعتقاده ب���اأن البحرين مهياأة لحت�ش���ان لي�س فقط 

ل�رشكة اأمازون واإمنا ل�رشكات عظمى كبرية.

وق���در الرميح���ي اأن 20 % م���ن ال�شتثم���ارات 
املبا�رشة التي جنح املجل�س يف ا�شتقطبها حتى نهاية 
اأغ�شط����س املا�شي جاءت م���ن قط���اع التكنولوجيا، 
و50 % م���ن ال�شتثم���ارات املبا����رشة امل�شتقطبة يف 

العام 2017.
وكان املجل����س جنح يف ا�شتقط���اب ا�شتثمارات 
نهاي���ة  حت���ى  دولر  ملي���ني   810 بلغ���ت  مبا����رشة 

اأغ�شط�س، و733 مليون دولر يف العام 2017.
وتط���رق الرميحي - الذي ي�شغل من�شب رئي�س 
جمل����س اإدارة �رشك���ة اإدامة ال���ذراع العق���اري ل�رشكة 
ممتلكات البحرين القاب�شة - اإلى اأن نظرة احلكومة 
لت�شب���ح اإدامة حم���رك رئي�شي لتنمية قط���اع العقار 

ومن �شمنه���ا قط���اع ال�شناعة، وهن���اك نظرة خللق 
مناط���ق �شناعي���ة جدي���دة يف �ش���رتة، واإدامة متتلك 
اأر�س هناك، وهناك نظرة ل�شتقطاب مراكز بيانات، 
كم���ا توجد منطق���ة �شناعية يف احلد، م�ش���رًيا اإلى اأن 
�رشكة “اإدامة” تدر�س تهيئة اأر�س ل�شتقطاب مراكز 
البيانات وتكون مهيئة بكل العوامل التي حتتاجها، 
وه���ذا الأمر قيد الدرا�شة الت���ي من املتوقع اأن تنجز 

بداية العام املقبل.
وفيما يتعل���ق بن�شبة البحرنة باأم���ازون، اأو�شح 
الرميح���ي اأن ال�رشك���ة وظف���ت يف مكتبه���ا للمبيعات 
50 �شخ�ًشا، ح���وايل ن�شفهم من البحرينيني، - 25 
بحرينًي���ا - بداية الذي ناأمله ب�شكل اأكرب هو توظيف 

وتهيئ���ة البحرينيني للوظائف املتقدمة يف التحليل 
الت���ي يحتاج اإليها العامل كل���ه، م�شرًيا اإلى اأن ال�رشكة 
بداأت م���ع جامعة البوليتكنك وجامع���ة البحرين على 
برام���ج تهيئ���ة الطالب���ات البحريني���ات عل���ى ه���ذه 
املهارات، وهذه املهارات تهيئ البحريني للح�شول 
عل���ى راتب جم���ٍز، وهذا ه���و الهدف م���ن ا�شتقطاب 
�رشكة اأم���ازون باإدخال مهارات جدي���دة وتهيئتها،” 

لأن البحرين مبتكرة ورائدة يف ال�شابق واحلا�رش.
ي�شار اإل���ى اأن حج���م ا�شتثمارات �رشك���ة اأمازون 
املحتمل���ة يف البحرين تق���در بنح���و 1.5 مليار دولر 
الأو�ش���ط  ال����رشق  �شحابي���ة يف  من�ش���ة  اأول  لإن�ش���اء 

واإفريقيا.

العام املقبل نقل 1000 عملية حكومية اإلى “احلو�سبة ال�سحابية” 

“متكني” تطلق دعم خدمات احلو�سبة ال�سحابية

“غوغل” م���رك���ز  ال���س��ت��ق��ط��اب  ن���ق���ا����س���ات  ال���رم���ي���ح���ي: 

بن�شبة ت�شل اإلى 100 %

• )ت�شوير: خليل اإبراهيم(	 املوؤمتر ال�شحايف   

• اإبراهيم جناحي	

  ا�شتثمار نحو ثلث �شندوق “الواحة” ب� 4 �شناديق

املحرر االقت�سادي
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خالد بن عبد اهلل يوجه “اجلنوب” لت�شغيل “�شاطئ حوار” طوال العام
تنفيذاً لالأمر امللكي... وبعد نتائج اإيجابية الأعداد النزالء والرحالت

ق����ر الق�ض���يبية - مكت���ب نائ���ب رئي�س 
���ه نائ���ب رئي����س جمل����س  جمل����س ال���وزراء: وجَّ
ال���وزراء رئي�س جمل����س اإدارة �رك���ة ممتلكات 
البحري���ن القاب�ض���ة “ممتلكات”، ال�ض���يخ خالد 
بن عبد اهلل اآل خليفة، �ركة اجلنوب لل�ض���ياحة 
باإعداد برنامج متكامل ل�ض���مان ت�ضغيل فندق 
�ض���اطئ حوار على مدار العام ال�ضتقطاب مزيد 
م���ن الزوار بع���د النتائ���ج القيا�ض���ية االإيجابية 
املتحققة تنفيذاً لالأمر امللكي ال�ض���امي لعاهل 
البالد ح�رة �ض���احب اجلاللة، بتحويل جزر حوار 

اإلى مق�ضد �ضياحي مهم.
وكلَّف ال�ض���يخ خال���د اإدارة �رك���ة اجلنوب 
هيئ���ة  م���ع  والتن�ض���يق  بالتع���اون  لل�ض���ياحة 
البحرين لل�ض���ياحة واملعار�س الإع���داد برنامج 
يع���زز ا�ض���راتيجية ال�رك���ة ويدع���م جهوده���ا 
ال�ضتقطاب زوار اململكة من الوفود ال�ضياحية 
خ�ضو�ضاً التي تق�ض���د البحرين يف الفرة بني 

�ضهري دي�ضمرب وفرباير من كل عام.
وتظهر اأحدث البيانات الر�ض���مية ال�ضادرة 
ع���ن �رك���ة اجلن���وب لل�ض���ياحة خ���الل الف���رة 
م���ن يناير اإل���ى اأغ�ض���ط�س 2018 ارتف���اع عدد 
نزالء فندق �ض���اطئ حوار بن�ض���بة تقدر بحوايل 
%108، اأي م���ن 2،078 نزي���اًل يف العام 2017 
اإلى 4،312 نزيالً خ���الل الفرة ذاتها من العام 
اجلاري. كما تبني االإح�ض���اءات اأن ن�ضبة اإ�ضغال 
الفندق قد ارتفعت بن�ض���بة %126 حتى نهاية 
اأغ�ض���ط�س املا�ض���ي مقارنة بالف���رة ذاتها من 
العام املا�ضي، وت�ض���ر كذلك اإلى ارتفاع عدد 

الرحالت اليومية بن�ضبة 67%.

وحقق �ض���هر اأغ�ض���ط�س من الع���ام اجلاري 
اأرقام���اً قيا�ض���ية م���ن حيث عدد ن���زالء الفندق 
ون�ض���بة االإ�ض���غال، اإذ بل���غ عدد الن���زالء يف هذا 
ال�ض���هر لوحده 1،100 نزي���ل، وهو ما يعد رقماً 
قيا�ض���ياً عند مقارنة عدد نزالء ال�ض���نة اجلارية 
واملا�ضية. كما بلغ عدد الغرف التي مت �ضغلها 
يف اأغ�ضط�س املا�ض���ي 370 غرفة مقارنة بعدد 
163 غرف���ة يف اأغ�ض���ط�س 2017، وهي ن�ض���بة 
اإ�ض���غال مرتفع���ة اإذا م���ا قورن���ت بع���دد غرف 
الفن���دق البالغ���ة اأربعة اأجنح���ة و40 غرفة ذات 

اإطالالت خمتلفة.
و قال القائ���م باأعمال الرئي����س التنفيذي 
ل�رك���ة اجلن���وب لل�ض���ياحة باالإناب���ة، القبطان 
بحري عبد اهلل املرباط���ي “تثبت النتائج التي 
حققته���ا ال�ركة يف اأعق���اب توليها م�ض���وؤولية 
اإدارة وت�ض���غيل فندق �ض���اطئ حوار، واالنتهاء 

موؤخ���راً م���ن عملية الدم���ج مع ال�رك���ة الزميلة، 
�ركة تطوير املنطقة اجلنوبية، �ض���المة اخلطة 
اال�ض���راتيجية الت���ي حتظى باهتم���ام ومتابعة 
حثيث���ة من ل���دن ال�ض���يخ خالد بن عب���د اهلل اآل 

خليفة”.
واأك���د القبطان املرباط���ي اأن اأحد اجلوانب 
املهمة يف ا�ض���راتيجية ال�رك���ة هو العمل على 
اإب���راز فندق �ض���اطئ حوار واملنطق���ة املحيطة 
به كاأحد مقا�ض���د ال�ض���ياحة البيئي���ة املهمة يف 
البحري���ن والتي ت�ض���م بني جنباته���ا مقومات 

طبيعي���ة فري���دة وحمف���زة جلمي���ع املهتم���ني 
والراغب���ني يف خو�س جترب���ة االإقامة يف منطقة 
�ض���حراوية على �ضفاف ومقربة من بحر اخلليج 

العربي.
واأ�ض���اف “متفائلون من قدرة ال�ركة على 
اأن حتق���ق نتائ���ج مبه���رة بحلول نهاي���ة العام، 
ونتطلع الإقامة �راكة مثم���رة مع هيئة البحرين 
لل�ض���ياحة واملعار�س التي �ض���تكون خر معني 
لنا على و�ض���ع توجيهات نائ���ب رئي�س جمل�س 
الوزراء حمل التنفيذ، ال�ضيما مع قرب ان�ضمام 

ال�ض���فينة رقم )14( اإلى اأ�ض���طول ال�ركة التي 
من املق���رر اأن نت�ض���لمها اأواخر الع���ام اجلاري، 
االأم���ر ال���ذي �ض���يمكننا م���ن نق���ل اأك���رب ع���دد 
ممكن م���ن الزوار اإل���ى حوار مع زي���ادة االإقبال 
امل�ض���طرد على زيارة هذه اجلزيرة عرب �ض���فن 
ال�ركة املزودة باأحدث معاير االأمن وال�ض���المة 

الدولية”.
واأو�ض���ح اأن ال�رك���ة انتهج���ت يف حتقيقها 
لتل���ك االأرقام القيا�ض���ية �ضيا�ض���ة ت�ض���جيعية 
للزوار من االأفراد وال�ركات ترتكز على تقدمي 
ما ي�ض���مى بالعر�س ال�ضامل، حيث ي�ضمل �ضعر 
الليل���ة الواح���دة يف الفندق اإلى جان���ب االإقامة 
تكالي���ف النق���ل من واإل���ى حوار م���ن مرفاأ درة 
مارين���ا ال���ذي يعترب اأح���دث املراف���ئ البحرية 
اخلا�ض���ة عل���ى م�ض���توى اململك���ة، والوجب���ات 
مبمار�ض���ة  واال�ض���تمتاع  الث���الث،  الرئي�ض���ية 
ال�ضباحة والريا�ض���ات املائية املختلفة جماناً، 
ع���الوة على خو�س جتربة ال�ض���فاري مل�ض���اهدة 
ال���رمي العربي والتعرف عن كث���ب على طبيعة 

اجلزيرة.
ووا�ض���ل “وتف�ض���ح ال�رك���ة املج���ال اأمام 
ال���زوار لتجربة الغو�س لال�ض���تمتاع مب�ض���اهدة 
احلياة البحرية اخلالبة التي تتميز بها جزر حوار، 
واالإبحار مل�ض���اهدة بق���ر البحر، وذلك باأ�ض���عار 
تناف�ض���ية ويف املتناول. ولقد ا�ض���تطاعت هذه 
ال�ضيا�ض���ة الت���ي اأثبت���ت جدواها بع���د عام من 
اإطالقها من اأن نك�ض���ب ن���زالء متعددي الزيارة 

واالإقامة يف الفندق”.

26 % زيادة عدد البواخر ال�شياحية هذا املو�شم
البحرين ت�شتورد 968.5 األف قطعة ذهب بـ15.2 مليون دينار

ا�ضتمرار تراجع ال�ضعر والغرام “عيار 21” ب�12.65 دينار

انخف����س �ض���عر الذه���ب عي���ار 21 قراط���اً 
بال�ضوق املحلية اإلى 12.65 ديناًرا للغرام خالل 
تعامالت اأم�س االأحد، مقابل 12.80 ديناًرا للغرام 
اأغ�ض���ط�س املا�ضي، براجع ن�ض���بته 1.17 %، يف 
وقت هبط فيه �ضعر الذهب عيار 24 قري�ط �إلى 
14.46 دين���اًرا للغرام مقاب���ل 14.63 ديناًرا يف 

اأغ�ضط�س املا�ضي، براجع بن�ضبة 1.16 %.
وكانت اأ�ض���عار الذهب يف االأ�ض���واق املحلية 
ق���د ب���د�أت بالهب���وط تدريجيا منذ �ش���هر يونيو 
املا�ض���ي ب�ضبب انخفا�س اأ�ض���عار االأون�ضة جراء 
انتعا����س االقت�ض���اد االأمركي وارتفاع اأ�ض���عار 
ال���دوالر، واأدى ذل���ك اإلى م�ض���اعفة الطلب على 
�راء الذهب وزيادة االإقبال بن�ضبة ت�ضل اإلى 50 

.%
ويف تفا�ضيل حركة تغر اأ�ضعار الذهب عيار 
21 قري�ط خالل �لأ�ش���بوع �ملا�ش���ي، فقد �شجل 
االأحد املا�ض���ي 12.71 ديناًرا للغرام وزاد اليوم 
التايل بن�ضبة طفيفة اإلى 12.72 دينارا وا�ضتمر 

باالرتفاع يوم الثالثاء حيث �ضجل 12.75 دينارا، 
اإال اأن���ه تراجع ي���وم االأربعاء وو�ض���ل اإلى 12.68 
دينارا، وانخف�س اأكرث يوم اخلمي�س اإلى 12.56 
دينارا، فيما ارتفع يومي اجلمعة وال�ض���بت حيث 
عل���ى  للغ���رام  دين���ارا  و12.65   12.64 �ض���جل 

التوايل.
وفيم���ا يتعل���ق بالذه���ب عي���ار 24 قراطا، 
فقد �ضجل 14.52 ديناًرا للغرام يف 23 �ضبتمرب، 
وارتف���ع يوم االثنني املا�ض���ي لي�ض���جل 14.54 
دين���اًرا، ث���م زاد ي���وم الثالث���اء لي�ض���جل 14.57 
دينارا للغرام، ويف اليوم التايل انخف�س وو�ضل 
اإل���ى 14.49 دينارا، وهبط ال�ض���عر يوم اخلمي�س 
حيث �ض���جل 14.36 دينارا، اإال انه عاود االرتفاع 
يوم���ي اجلمع���ة وال�ض���بت اإل���ى 14.45 و14.46 

دينارا للغرام على التوايل.
وانخف����س �ض���عر كيل���و الذهب حملي���اً اإلى 
14،462 ديناًرا مقابل 14،633 ديناًرا اأغ�ضط�س 
املا�ض���ي، بانخفا����س مق���داره 1.16 %، فيم���ا 
تراجع �ض���عر كيل���و الذهب عاملياً بن�ض���بة 1.08 
% و�ض���جل 38،367 دوالًرا اأم����س االأح���د مقابل 

38،788 دوالًرا اأغ�ضط�س املا�ضي.
كما تراجع �ض���عر اأوقية الذهب وو�ض���ل عند 
449.77 ديناًرا مقابل 455.09 ديناًرا اأغ�ضط�س 
املا�ض���ي، فيم���ا و�ض���ل �ض���عرها العامل���ي اإلى 
1،193 دوالًرا مقارن���ة ب�1،206 دوالًرا، علًما اأن 
جنيه الذهب و�ض���ل �ض���عره حملًيا اإلى 101.24 
دين���ارا مقاب���ل 102.43 دين���ارا و�ض���جل عاملًيا 

268.57 دوالًرا مقابل 271.52 دوالًرا.
وكانت البحرين ا�ض���توردت ح���وايل 968.5 
األ���ف قطعة م���ن �ض���بائك الذه���ب واملجوهرات 
م���ن 18 دول���ة بقيم���ة اإجمالية تتج���اوز ال�15.2 
ملي���ون دين���ار، خالل اأغ�ض���ط�س 2018، بح�ض���ب 
اآخ���ر اإح�ض���ائيات هيئ���ة املعلوم���ات واحلكومة 

االلكرونية.
وا�ض���توردت اململك���ة ح���وايل 459.7 األ���ف 
�ض���بيكة ذهب بقيمة اإجمالي���ة تبلغ 6.78 مليون 
دينار وي�ض���ل وزنها اإلى 479 غراًما، فيما بلغت 
قطع احللي واملجوهرات التي اأجزاوؤها من ذهب 
508.8 األف قطعة تزن حوايل 545 غراًما بقيمة 

اإجمالية تبلغ 8.4 مليون دينار.

ك�ضف رئي�س هيئة ال�ضياحة 
واملوؤمت���رات، ال�ض���يخ خالد بن 
حم���ود اآل خليف���ة، اأن البحرين 
�ضت�ضهد زيادة يف عدد البواخر 
ال�ض���ياحية الت���ي �ضت�ض���ل اإلى 
البالد ه���ذا العام وحت���ى بداية 
الع���ام املقب���ل. وقال ال�ض���يخ 
خال���د بن حم���ود، عل���ى هام�س 
افتتاح كلية �ضياحية قبل اأيام، 
اإن مو�ض���م البواخ���ر ال�ض���ياحية 
�ض���يبداأ خالل �ضهر نوفمرب واأن 
هن���اك زي���ادة يف ع���دد البواخر 
ال�ض���ياحية خ���الل مو�ض���م ه���ذا 
الع���ام )2019-2018( تق���در 
وبخ�ض���و�س    .26% بنح���و 
ع���دد ال�ض���ياح الذي���ن �ض���يتم 
اأن  ال���ى  اأ�ض���ار  ا�ض���تقبالهم، 
االأرقام �ض���يتم الك�ضف عنها يف 

وقت الحق.

يذك���ر اأن���ه اأعل���ن يف الع���ام 
2017 عن اال�ضتعداد ال�ضتقبال 
�ض���من  وذل���ك  �ض���فينة   54
ال�ض���ياحي للرح���الت  املو�ض���م 
اإذ   ،2017-2018 البحري���ة 
اأ�ض���ارت التوقع���ات حينه���ا اأن 
هذه ال�ضفن ال�ض���ياحية �ضتقل 

قرابة 100 األف �ضائح.

• ال�ضيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة	

امل����ا�����ض����ي ب������ال������ع������ام  م������ق������ارن������ة   %  108 اإل������������ى  ال��������ن��������زالء  اإج��������م��������ايل  ارت��������ف��������اع 

• ال�ضيخ خالد بن حمود	

“التقاعد” ي�شتعر�ض املتطلبات االأ�شا�شية بنظام اال�شرتاكات املحددة
تكون موازية ومكملة ملزايا “املعا�ضات” احلكومية

املنام���ة - �رك���ة تقاعد: ي�ض���تعر�س 
موؤمت���ر ال�رق االأو�ض���ط و�ض���مال افريقيا 
الثالث���ة  ن�ض���خته  يف  للتقاع���د  ال�ض���نوي 
ماهية املتطلبات االأ�ضا�ضية لبناء �ضناعة 
تقاعدي���ة بنظ���ام االإ�ض���راكات املحددة 
يف منطق���ة ال�رق االأو�ض���ط، تكون موازية 
ومكملة ملزايا التقاعد احلكومي. واأعلنت 
�ركة تقاعد، عن اهتمام الفت وم�ض���اركة 
اإقليمية وا�ضعة من قبل قطاعات التقاعد 
واخلدم���ات املالية وال����ركات الكربى يف 
املوؤمت���ر املنعق���د يف 31 اأكتوب���ر 2018 
برعاية م�رف البحري���ن املركزي، رئي�س 
املجل����س االأعلى لل�ض���حة ورئي�س جمل�س 
اإدارة جمعية احلكمة للمتقاعدين، الفريق 
طبيب ال�ضيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة، 

وذلك بفندق الفور�ضيزون. 
وت�ض���لط اجلل�ض���ة االفتتاحية للموؤمتر 
ال�ض���وء على اأهم جتارب اإ�ض���الحات نظم 

التقاع���د يف مناط���ق خمتلف���ة م���ن العامل 
والعنا����ر امل�ض���ركة فيم���ا بينه���ا، ث���م 
يليه���ا جل�ض���ة تتعلق باأهمي���ة التقييمات 
التقاع���د،  �ض���ناديق  يف  االكتواري���ة 
وكيف يج���ب النظر اإلى تل���ك التقييمات 
يف  الناجت���ة  االكتواري���ة  والعج���وزات 
�ض���ناديق التقاعد من الناحية االكتوارية 
واحل�ضابية واال�ض���تدامة، يف وقت ال تزال 
تلك العجوزات اآخذة يف الزيادة يف الغالبية 
العظمى ل�ض���ناديق التقاع���د العامة حول 
الع���امل. ي�ض���ارك يف ه���ذه اجلل�ض���ة ق���ادة 
تنفيذيون يف موؤ�ض�ض���ات اإقليمية ودولية 
متخ�ض�ض���ة ت�ضمل كل من كي.بي.اإم.جي. 
فخ���رو، وميليم���ن، واإرني�ض���ت اآن���د ين���غ، 

ومر�ر، ووزارة املالية امل�رية.
جل�ض���اته  يف  املوؤمت���ر  يناق����س  كم���ا 
الالحق���ة موا�ض���يع تتعل���ق ببناء �ض���ناعة 
االإ�ض���ركات  بنظ���ام  اخلا����س  التقاع���د 

املحددة، والتي ت�ض���مل كيفية خلق منتج 
التقاعد اخلا�س باأ�ض���لوب جاذب و�ض���هل 
وميت���از بال�ض���فافية، وما ه���ي اخلطوات 
التنظيمي���ة املطلوبة ومعاي���ر تراخي�س 
ومراقب���ة م���زودي التقاعد اخلا����س، وما 

هي اخليارات اال�ضتثمارية املنا�ضبة التي 
يج���ب اأن تت���اح لزبائن التقاع���د اخلا�س، 
Fi - )ككيف �ضاهمت التقنيات املالية 

tech( يف منو انت�ض���ار منتج���ات التقاعد 
اخلا�س وحت�ضني اخلدمات على امل�ضتوى 

الفردي للزبائن.
وي�ض���ارك يف املوؤمتر جمل����س التنمية 
ال���دويل،  االقت�ض���ادية، متك���ني، البن���ك 
و�ض���وق اأبوظبي العامل���ي، روبيكو الإدارة 
اإنفي�ض���رز،  جلوب���ال  األيان���ز  االأ�ض���ول، 
اإنرتر�ض���ت، AON، واأبردي���ن �ض���تانرد 
ت���ي.اإم.ف.  وجمموع���ة  اإنفي�ض���تمنت�س، 
الدولية، ومعهد ال�ضالم الدويل، واجلمعية 
املعا�ض���ات  اإدارة  ملعاي���ر  الربيطاني���ة 

 .)PASA( التقاعدية
وق���ال رئي�س مديري تطوي���ر االأعمال 
احلكومية واالت�ض���االت يف �رك���ة تقاعد، 
ورئي����س املوؤمتر، ابراهي���م خليل، اإن هذا 

املوؤمت���ر ه���و احل���دث الوحي���د ل�ض���ناعة 
االأو�ض���ط  ال����رق  منطق���ة  يف  التقاع���د 
و�ض���مال اأفريقيا واملدع���وم من عدد من 
املوؤ�ض�ض���ات االإقليمي���ة والدولي���ة، مم���ا 
يعزز م���ن روؤي���ة ومكانة البحري���ن كمركز 
حي���وي وج���اذب للفعاليات االقت�ض���ادية 
والتجارية الكربى يف املنطقة، خا�ض���ة يف 

قطاع اخلدمات املالية.
واأ�ض���اف اأن م���ا ميي���ز ه���ذا املوؤمت���ر 
اأي�ض���ا اأنه يربط مو�ض���وع التقاعد، �ضمن 
اإدارة  اأبعاده املختلف���ة، باإ�ض���راتيجيات 
امل���وارد الب�ري���ة فيم���ا يتعل���ق مبزاي���ا 
املوظفني واإدارة االأداء وحتفيز االإنتاجية 
والتطبيقات التقنية املرتبطة بها، والتي 
تعد بحد ذاتها �ض���ناعة كب���رة ومتفرعة 
يف الدول املتقدمة، االأم���ر اجلديد والذي 
يق���دره قادة ومديري امل���وارد الب�رية يف 

املنطقة.

• ابراهيم خليل	

علي الفردان

زينب العكري
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مليارات الدوالرات تنفق على الوقاية من تاآكل املعادن
مفتتحا م�ؤمتر ومعر�ض ال�رشق الأو�سط ال�سابع ع�رش... وزير النفط:

  املحرر االقت�سادي من ال�سناب�س

ق���ال وزي���ر النفط ال�س���يخ حممد ب���ن خليفة اآل 
خليف���ة “اإن دول ال����رشق الأو�س���طية تعتمد ب�س���كل 
كب���ر على قطاع النف���ط والغاز والقطاع ال�س���ناعي 
كالكهرب���اء واملي���اه، وب����رشف النظ���ر ع���ن اإجراءات 
ال�سالمة، فاإن التاآكل ي�س���كل اأي�ًسا خطًرا كبًرا على 
النفق���ات القت�س���ادية، اإذ اأفادت بع����ض احل�ادث 
اأن ملي���ارات م���ن ال���دولرات الأمركي���ة تنفق على 
ال�قاي���ة من التاآكل. ووفًقا لالأبحاث ال�س���ناعية فاإن 
ن�س���بة كبرة من كلفة التاآكل ميكن جتنبها من خالل 
تطبي���ق التكن�ل�جي���ا القائم���ة مب���ا يف ذل���ك امل�اد 
املقاومة للتاآكل واأي�ًس���ا من خالل تطبيق ممار�سات 

ال�قاية من التاآكل وال�سداأ”. 
ج���اء ذل���ك ل���دى افتت���اح ال�س���يخ حمم���د ب���ن 
خليف���ة، لفعالي���ات م�ؤمتر ومعر�ض ال�رشق الأو�س���ط 
ال�س���ابع ع�رش لتاآكل املعادن الذي اأقيم م�س���اء اأم�ض 
الأح���د 30 �س���بتمرب 2018 مبرك�ز البحري���ن الدويل 
للمعار�ض مب�س���اركة عددية وا�سعة من املهند�سني 
واملتخ�س�س���ني يف جمال ت���اآكل املع���ادن ومعاجلة 
املياه الكيميائية والباحثني والدار�س���ني، اإ�س���افة 

اإل���ى ع���دد كب���ر م���ن ممثل���ي ال����رشكات املحلي���ة 
والإقليمي���ة والعاملي���ة، وذل���ك من تنظي���م الرابطة 
ال�طنية ملهند�س���ي ت���اآكل املعادن ف���رع الظهران 
باململك���ة العربي���ة ال�س���ع�دية والرابط���ة ال�طني���ة 
ملهند�س���ي ت���اآكل املعادن جلن����ب اآ�س���يا ومنطقة 
اإفريقيا وجمعية املهند�س���ني البحريني���ة بالتعاون 
والتن�سيق مع الهيئة ال�طنية للنفط والغاز، وبرعاية 
�رشكة اأرامك� ال�سع�دية و�رشكة نفط البحرين )بابك�( 
وعدد من ال�رشكات ال�طنية النفطية وال�س���ناعية يف 

دول جمل�ض التعاون اخلليجي ودول العامل. 
 ون����ه ال�زي���ر اإل���ى اأنه من���ذ انطالقة �سل�س���لة 
امل�ؤمت���رات يف الع���ام 1979 والفعالي���ة اكت�س���بت 
�سمعة ومكانة مرم�قة بني الفعاليات العاملية؛ نظًرا 
للدور الإيجابي يف تقدمي اأف�س���ل التقنيات احلديثة 
يف جم���ال النف���ط وال�ستك�س���افات والطاق���ة وتاآكل 
املعادن ومعاجلة املياه وللباحثني واملخت�س���ني يف 
هذا احلقل احلي�ي والذي ناأمل ا�ستفادة امل�ساركني 
يف ه���ذا امل�ؤمت���ر م���ن الأوراق املطروح���ة يف �س���بيل 

النه��ض مب�ؤ�س�ساتهم.
واأ�س���اف اأنه بات م���ن الأهمية مناق�س���ة ظاهرة 
ت���اآكل املع���ادن يف املق���ام الأول؛ ك�نه���ا م�س���كلة 

حقيقية ت�اجه منطقة اخلليج وال�رشق الأو�س���ط اأكرث 
من مناط���ق العامل الأخرى وذلك يرجع لأ�س���باب عدة 
اأهمه���ا امل�قع اجلغ���رايف والظ���روف املناخية، التي 
اأ�س���بحت م�س���در قلق كب���ر لإم���كان وق����ع اأ�رشار 
ج�ش���يمة يف �شتى املجالت مبا فيها خطوط الأنابيب 
واجل�س����ر واملباين والطائرات والأجهزة الكهربائية 

املنزلية وغرها. 
وقال ال�س���يخ حمم���د بن خليف���ة اآل خليفة وزير 
النف���ط اإن الهيئ���ة ال�طني���ة للنف���ط والغ���از ت����يل 

اهتماًم���ا بالًغ���ا يف ه���ذا املج���ال م���ن حي���ث الطالع 
عل���ى اأح���دث ما ت��س���لت اإلي���ه التقني���ات احلديثة 
والدرا�سات املتخ�س�سة وعقد العديد من الفعاليات 
املتخ�س�سة وامل�ساركة الفعالة يف املحافل املحلية 
والدولي���ة؛ وذلك لال�س���تفادة منها كل ال�س���تفادة 
يف امل�ساريع ال�س���تثمارية التي با�رشت فيها الهيئة 
بالتع���اون م���ع ����رشكات متخ�س�س���ة ع���دة كتط�ي���ر 
م�ش���فاة البحرين وتنفيذ خط���وط الأنابيب اجلديدة 
بني البحرين واململكة العربية ال�س���ع�دية ال�سقيقة 

ومرف���اأ الغاز امل�س���ال وغره���ا من امل�س���اريع ذات 
العالق���ة.  اإلى ذلك، اأكد رئي�ض جمعية املهند�س���ني 
البحرينية �س���ياء ت�فيق���ي عل���ى اأن اجلمعية تعمل 
جاه���دة عل���ى اأن ت�س���اهم يف جع���ل البحري���ن حمطة 
لفتة ل�س���تقطاب امل�ؤمترات العاملية املتخ�س�سة 
يف املجال الهند�س���ي، م�س���را اإل���ى اأن امل�ؤمتر يعد 
من اأه���م الفعالي���ات الدولية التي تق���ام يف منطقة 
ال�رشق الأو�س���ط، ومنذ الع���ام 1979 تعاونت جمعية 
املهند�س���ني البحريني���ة م���ع العدي���د م���ن اجلهات؛ 
به���دف ت�فر وتب���ادل املعل�م���ات يف كل ما يتعلق 

بعملية تاآكل املعادن و�سبل ال�سيطرة عليها.
من جه���ة اأخرى اأ�س���ار رئي����ض اللجن���ة املنظمة 
للم�ؤمتر عبداهلل الدو�رشي اإلى اأن امل�ؤمتر واملعر�ض 
امل�س���احب له���ذا الع���ام يف ن�س���خته ال�س���ابعة ع�رشة 
ا�س���تقطب نح���� 29 �رشك���ة راعي���ة و�س���م املعر�ض 
م���ا يقارب ال���� 73 عار�ض من خمتل���ف اجلهات ذات 
ال�سلة مب��س����ع امل�ؤمتر من داخل وخارج البحرين، 
وم���ن املقرر اأن يتحدث يف امل�ؤمتر نح� 160 متحدثا 
م���ن نخبة املهند�س���ني و�س���ناع الق���رار واملهتمني 
بق�س���ايا “تاآكل املعادن” من خمتلف اأنحاء العامل يف 

خم�ض م�سارات مت�ازية.

• وزير النفط متفقدا املعر�ض امل�ساحب للم�ؤمتر 	

اإعادة طرح “بوابة اأمواج” للبيع باملزاد 18 اأكتوبر

“اإيجل هيلز ديار”: الدفع خالل عامني للوحدات اجلاهزة

الرئي�س التنفيذي لـ “بنفت”: مناق�سة لتطبيق “اأعرف عميلك اإلكرتونيا”

“الربكة” يطلق اأول خدمة م�رصفية رقمية باأملانيا

اخلدمة �ست�سكل نقلة ن�عية بالقطاع امل�رشيف

بح�س�ر رئي�ض جمل�ض الإدارة... تنفيذي املجم�عة

   علي الفردان من املنامة

قال الرئي�ض التنفيذي ل�رشكة “بنفت البحرين”، 
والتي تدير �سبكة مركز املعل�مات الئتمانية وت�فر 
ال�س���بكة املالية الإلكرتونية بني البن�ك، عبدال�احد 
جناح���ي، اإن ال�س���تعدادات لتطبي���ق برنامج التحقق 
الإلك���رتوين من ه�ي���ة العميل واملعروف اخت�س���ارا 

“اعرف عميلك اإلكرتونياً” eKYC قد بداأت.
واأكد جناحي يف معر�ض رده على ا�ستف�سارات ل� 
“البالد” اأنه مت ت�سكيل جلنة خا�سة ملتابعة امل�رشوع 
ت�س���م عددا من اجلهات م���ن بينها جمل����ض التنمية 
القت�س���ادية، احلك�مة اللكرتونية، البن�ك وم�رشف 

البحرين املركزي.
اأول  عق���دت  اللجن���ة  اأن  اإل���ى  جناح���ي  واأ�س���ار 
اجتماعاتها م�ؤخراً وبحثت اخلط�ات التنفيذية لإجناز 
امل�رشوع، م�س���يفا اأنه �س���يتم طرح مناق�س���ة لتنفيذ 
امل����رشوع، وعلى اأثرها �س���يطلب من ال�رشكات تقدمي 
عطاءاتها على اأن يتم عمل ت�سفية لل�رشكات وتاأهيل 

عدد منها للمناف�سة النهائية.
وقال اإن ال�رشكة �س���تق�م بجلب وتطبيق احلل�ل 
التقني���ة الالزم���ة م���ن اأج���ل تطبي���ق م����رشوع “اأعرف 
عمليك”، وت�سمل املعدات التقنية الالزمة اإلى جانب 

اأنظمة احلا�س�ب.
واأو�س���ح اأن دور �رشك���ة “بنفت” �س���يك�ن ت�يل 
عملية الت�س���غيل للخدمة وتق���دمي اخلدمات الالحقة 

لبدء امل�رشوع.

عميل���ك  “اع���رف  خدم���ة  اإط���الق  و�سي�س���اعد 
الكرتوني���اً” اأو التحقق الإلكرتوين من ه�ية العميل، 
البن����ك وامل�ؤ�س�س���ات املالي���ة يف تب�س���يط اإجراءات 
تقدمي خمتلف اخلدمات ومن بينها فتح احل�س���ابات 
وتق���دمي املنتج���ات دون احلاجة اإلى زي���ارة العميل 
اإل���ى البن���ك، وذلك م���ن خ���الل ربط الك���رتوين بني 
البن����ك ومع م�س���ادر املعل�مات يف هيئ���ة احلك�مة 
الإلكرتونية التي تتيح ال��س����ل اإلى بيانات العمالء 
خ�س��س���ا فيما يتعلق بالب�س���مة والت���ي ت�جد لدى 
قاع���دة املعل�م���ات يف الهيئ���ة والت���ي مت تطبيقها 
عرب ا�س���تخدامها يف م�رشوع �سابق وه� ت�سجيل �رشائح 

اله�اتف املتنقلة. 
وم���ن امل�ؤم���ل اأن ت�س���اعد اإطالق خدم���ة “اعرف 

عمي���ك”، كذل���ك ����رشكات “الفينتك” والت���ي تق�م 
بطرح منتج���ات مالية وم�رشفية م���ن خالل تطبيقات 
ت�س���تخدم النرتنت يف اإط���الق منتجاته���ا وخدماتها 
بطريق���ة اأ�س���هل، وه� م���ا يت�اك���ب م���ع ت�جيهات 
م�رشف البحرين املركزي للقطاع املايل بالت�جه نح� 

ا�ستخدام تكن�ل�جيا اخلدمات املالية.
يذكر اأن التفاقية امل�قعة بني “بنفت” وهيئة 
احلك�مة اللكرتونية يف ابريل املا�س���ي، تهدف اإلى 
ت�ثي���ق اأطر التعاون ب���ني الهيئة وال�رشكة يف املجال 
التقن���ي ويف جم���الت تط�ي���ر خدم���ات املدف�عات 
الإلكرتوني���ة، حيث �س���يتم تط�ير اآلي���ة خدمة الدفع 
القن����ات  ع���رب  احلك�مي���ة  للخدم���ات  الإلك���رتوين 
الإلكرتوني���ة املتعددة التي وفرتها الهيئة، ف�س���اًل 
عن درا�س���ة اخليارات الإلكرتوني���ة املتاحة للتعرف 
على مدى اإمكانية اإجراء املزيد من عمليات التح�يل 
املايل والآلية املتبعة ل�ستيفاء م�ستحقات الف�اتر 

ب�س�رة اإلكرتونية.
كما تهدف التفاقية اإلى حت�سني ج�دة التقارير 
املالي���ة الدوري���ة ال�س���ادرة عن الهيئ���ة واملرف�عة 
للجه���ات احلك�مي���ة م���ن خ���الل تد�س���ني التقري���ر 
الئتم���اين ع���رب الب�اب���ة ال�طني���ة ومن�س���ة احلك�مة 
الإلكرتونية، بالتن�سيق مع م�رشف البحرين املركزي، 
وال���ذي يت�س���من اإجم���ايل املدف�ع���ات الإلكرتونية 
املنجزة عرب كافة و�سائل الدفع الإلكرتوين املتاحة، 
وتب���ادل التقارير حل����رش وحتديد حج���م املدف�عات 

الإلكرتونية يف كافة اجلهات احلك�مية.

املنام���ة -الربك���ة: اأطلق بنك الربك���ة تركيا يف 
اأملانيا خدمة اإن�س���اء “INSHA”، لتقدمي اخلدمات 
امل�رشفي���ة الرقمية يف اأوروبا وذل���ك يف حفل ح�رشي 
نظ���م يف اأملاني���ا بح�س����ر العدي���د م���ن ال�س���ي�ف 
البارزي���ن، يف مقدمته���م رئي����ض جمل����ض اإدارة بنك 
الربك���ة تركيا والرئي�ض التنفيذي للمجم�عة، عدنان 

ي��سف.
وقال ي��س���ف “ل �س���ك اأننا نحر����ض دوما على 
احلفاظ عل���ى عمالئنا كمح�ر لهتمامن���ا وعلى راأ�ض 
�س���لم اأول�ياتن���ا م���ن خ���الل فل�س���فتنا القائمة على 
ال�رشاكة. والي����م ومع ظه�ر التقني���ات والبتكارات 
احلديث���ة، ميكنن���ا تلم����ض وج����د اإمكان���ات كب���رة 
لت��س���يع نطاق و�س����لنا خلدمة املزيد م���ن العمالء 
على م�س���ت�ى العامل وتزويدهم بخدم���ات ومنتجات 
م�رشفية اأف�س���ل. ونحن م�رشورون الي����م للغاية باأن 
نحتفل بهذا الإجناز التاريخي يف م�س���رة كل من بنك 
الربكة الرتكي مب�س���اركة جمم�عة الربكة امل�رشفية، 
والت���ي ميك���ن تلخي�س���ها عل���ى اأنه���ا 40 عاًم���ا من 
الإجن���ازات والنجاح���ات الرائدة يف ال�س���ناعة املالية 

العاملية “. 
وقال املدير العام لبنك الربكة تركيا ملك �ساه 
اأوتك���� “نحن �س���عداء للغاية باإطالق خدمة “اإن�س���اء” 
وذل���ك للمرة الأول���ى يف اأملانيا، ونه���دف اإلى ت�فر 
خدمات م�رشفية �س���هلة ومالئمة للم�اطنني الأتراك 
واملجتمعات الإ�س���المية الأخ���رى يف اأملانيا من خالل 
خدم���ات م�رشفي���ة رقمي���ة ل تتطلب زي���ارة اأي فرع 

للبنك بالكامل”. 
واأ�ساف: من خالل العمل وفقا لروؤيته لأن يك�ن 
اأف�س���ل بنك للم�س���اركة، بادر بنك الربكة تركيا من 
خ���الل هذه اخلدم���ة “اإن�س���اء” لإظهار ال�ج���ه اجلديد 
للبن����ك الرقمية بدون ف�ائد وذلك يف حفل نظمه يف 
اأملاني���ا. وباعتبارها خدم���ة م�رشفية رقمية ل تتطلب 
زيارة اأي فرع، فاإن “اإن�س���اء” �س���تقدم اأولً اخلدمات 
امل�رشفي���ة الرقمية للعمالء اأولً يف اأملانيا، وبعد ذلك 

يف جميع اأنحاء اأوروبا.
ومت تط�ير خدمة “اإن�ساء” بالعتماد على البنية 
التحتية امل�رشفية الرئي�س���ية لبنك Solaris AG يف 
برلني، وه���� م�رشف مرخ�ض بالكام���ل من قبل هيئة 

B -  للتنظيم امل�رشيف الأملاين وم�ؤ�س�س���ة التدقيق
Fin وبن���ك اأملانيا املركزي وي�فر من�س���ة م�رشفية 

لل�رشكات التجارية.
ويف املرحل���ة الأول���ى، �س���تقدم خدمة “اإن�س���اء” 
اخلدم���ات امل�رشفية الأ�سا�س���ية مثل فتح احل�س���اب 
امل�رشيف، واإدارة احل�سابات، وبطاقة اخل�سم، والدفع 
والتح�ي���الت البنكي���ة. ويخط���ط بنك الربك���ة تركيا 
لإدراج جميع اخلدمات امل�رشفية التي تقدمها بن�ك 
امل�س���اركة من خالل هذه اخلدم���ة يف املرحلة الثانية 
وذل���ك به���دف ن����رش امل�س���اركة امل�رشفية �س����اء يف 
القن�ات الرقمية اأو التقليدية يف جميع اأنحاء اأوروبا.

املنام���ة - بنا: قررت جلنة ت�س����ية 
م�س���اريع التط�ي���ر العقاري���ة املتع���رثة 
اإعادة ط���رح م�رشوع ب�ابة اأم����اج املدرج 
�سمن امل�ساريع العقارية املتعرثة للبيع 
بامل���زاد العلن���ي يف جل�س���ة 18 اأكت�ب���ر 
2018 يف متام ال�س���اعة 11:00 �س���باًحا 
بالطاب���ق الثالث يف مبن���ى وزارة العدل 
وال�س����ؤون الإ�س���المية والأوقاف، ب�س���عر 

يبداأ بع�رشين ملي�ن دينار.
الراغب���ني يف  اللجن���ة م���ن  وطلب���ت 
املزايدة على امل�رشوع بت�س���جيل رغبتهم 
يف دخ����ل امل���زاد قب���ل ي�م م���ن م�عده 
اأو قب���ل ب���دء م�عد املزاد ب�س���اعة واحدة 
والت�ا�س���ل م���ع املخت�س���ني م���ن �رشكة 

كالت�نز على الرقم التايل: 17562860.
ويعت���رب م����رشوع ب�اب���ة اأم����اج م���ن 
امل�ساريع العقارية املتعددة ال�ستخدام، 
ويق���ع بالق���رب من مدخ���ل ج���زر اأم�اج، 
مبحافظ���ة املحرق ويتك����ن امل�رشوع من 
برجني متطابقني م�ؤلفني من 20 طابًقا 
ويت�س���عان ل� 384 �س���قة، بالإ�سافة اإلى 
مبنى مك�ن من طابقني ي�سم 93 منزلً. 
وي�س���مل امل�رشوع اأي�ًس���ا برًجا خم�س�ًس���ا 
لفن���دق م�ؤلف م���ن 143 غرف���ة. ويحتل 
م�رشوع »ب�ابة اأم�اج« م�س���احة اأر�ض تبلغ 
33،391 م���رًتا مربًعا، و�سي�س���ل اإجمايل 
م�ساحة البناء اإلى نح� 190 األف مرت مربع 

بعد اإمتام امل�رشوع.

املنامة - اإيجل هيل���ز ديار: اأطلقت 
اإيج���ل هيلز دي���ار، خطة دف���ع على مدى 
عام���ني والت���ي تنطب���ق عل���ى العقارات 
اجلاه���زة يف مرا�س���ي رزيدن����ز، والت���ي 
�ستتيح للم�سرتين فر�سة ل تتكرر وذلك 
باإمكاني���ة ا�س���تالم وحداته���م العقاري���ة 
بنهاي���ة الع���ام 2018، مع ال�س���تمرار يف 
ت�س���ديد املتبقي من دفع���ات ال�رشاء عن 
طري���ق اأق�ش���اط مرنة على م���دى عامني 

متتاليني. 
جت���در الإ�س���ارة اإل���ى اأن���ه يجب على 
الراغبني باغتنام فر�س���ة ال�ستفادة من 
خط���ة الدفع املرنة ت�س���ديد ق�س���ط اأويل 
بن�س���بة 30 % خالل فرتة اإن�س���اء العقار، 
وكذل���ك دفع ق�س���ط اآخر بنف����ض القيمة 
عن���د ا�س���تالم ال�ح���دة العقاري���ة خ���الل 

دي�س���مرب لع���ام 2018. ويت���م تق�س���يط 
املبلغ املتبقي بن�س���بة 40 % على مدى 

عامني بعد ذلك. 
وتت���اح خط���ة الدفع املذك����رة ملن 
يخطط����ن ل�رشاء ال�س���قق ذات 1، 2 اأو 3 
غرف ن�م والتي تقع يف مرا�سي رزيدن�ز، 
وه���ي اأولى ال�حدات الفاخ���رة التي يتم 
حالي���اً طرحها للبي���ع يف م�رشوع مرا�س���ي 
البحرين. وتقع �س���قق مرا�س���ي رزيدن�ز 
بالقرب من ال�س���اطئ ليحظ���ى قاطن�ها 
مبتعة الإطاللة اخلالبة، وامليزات التابعة 
مل�قعه���ا املتميز من حي���ث ك�نها جزءاً 
من مرا�س���ي جالريا، وت�افر امل�ساحات 
الداخلية الآمنة لركن املركبات، و�سينعم 
القاطن�ن اي�ساً بالطماأنينة نظًرا ل�ج�د 

خدمة الأمن على مدار ال�ساعة.

• عدنان ي��سف م�رشحا يف حفل الفتتاح	

• عبدال�احد جناحي	



26/09/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2018 -135897( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: علي عبداهلل علي الراشد البنعلي 

االسم التجاري احلالي: البيدر لإللكترونيات
االسم التجاري اجلديد: البيدر لتحصيل الديون

قيد رقم: 50972-9

 القيد رقم: 113037 - التاريخ: 30/09/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

إعالن رقم )000( لسنة 2018
بشأن حتويل شركة ذات مسئولية محدودة

إلى شركة الشخص الواحد

إليه  إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم  تعلن 
واملسجلة  ذ.م.م،  للمقاوالت  البحرينية  القالع  شركة  في  الشركاء  السادة 
مبوجب القيد رقم 113037 طالبني حتويل الشكل القانوني للشركة املذكورة 
إلى شركة الشخص الواحد برأسمال وقدره 5٫000 االف دينار، لتصبح مملوكة 
من علي بن عبداهلل بن علي السعيد وتعديل االسم التجاري ليصبح شركة 
القالع البحرينية للمقاوالت ش.ش.و ملالكها علي بن عبداهلل بن علي السعيد

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى االدارة املذكورة خالل خمسة 
عشر يوم من العمل من تاريخ نشر هذا االعالن.

27/09/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ادارة التسجيل
) CR2018 -137024( اعالن رقم

تسجيل اسم جتاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: محسن احمد حسني شريف

االسم التجاري احلالي: محسن احمد حسني شريف
االسم التجاري اجلديد: بوابة اسيل خلدمات التخليص

قيد رقم: 72346-5

إعالن بحل وتصفية شركة
سجل جتاري رقم 111293-1

سابحات لتشييد املباني ش.ش.و
ملالكها بشارة عبده فتح الرحمن بشارة

بناء على قرار املالك لشركة - سابحات لتشييد املباني ش.ش.و ملالكها 
بشارة عبده فتح الرحمن بشارة، املسجلة على القيد رقم 111293-1، 

بتصفية الشركة اختيارياً وتعيني السيد / بشاره عبده فتح الرحمن بشاره 
- كصفيا للشركة.

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

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

بشارة عبده فتح الرحمن بشاره
رقم املوبايل: 38999999 )973+(

beshara.bh@gmail.com
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للبيـــــــــع عقارات متنوعة
خاص بقسم مناطق الوسطى

Tel: 17564422  -  Fax: 17564442 :قسم المنطقة الوسطى
 جعفراحمد:  36779771   -  أحمدسلمان : 36744700

 jaffer.nakkal@grnata.com - ahmed.salman@grnata.com  

36779771
36744700

US :المساحة �المتر : 3,266  - سعر القدم: 13 - السعر الكلي: 457,017 - التصنيف - L003551 : أرض في عالي - رقم التعر�ف
RA :المساحة �المتر : 600.5  - سعر القدم: 17 - السعر الكلي: 109,884 - التصنيف - L003546 : أرض في جرداب - رقم التعر�ف

RB :المساحة �المتر : -406.8 سعر القدم: 19.410 - السعر الكلي: 85,000 - التصنيف - L003588 : أرض في دمستان - رقم التعر�ف
MOH :المساحة �المتر : -240.8 سعر القدم: 30.860 - السعر الكلي: 80,000 - التصنيف - L003586 : أرض في الرفاع - رقم التعر�ف

RA :المساحة �المتر : -384.6 سعر القدم: 25 - السعر الكلي: 103.495 - التصنيف - L003581 : أرض في عالي - رقم التعر�ف
RB :المساحة �المتر : -1,768 سعر القدم: 26 - السعر الكلي: 494,799 - التصنيف - L003582 : أرض في تو�لي - رقم التعر�ف
RA :المساحة �المتر : -362.4 سعر القدم: 28 - السعر الكلي: 109,224 - التصنيف - L003576 : أرض في تو�لي - رقم التعر�ف

MOH :المساحة �المتر : 1,532 - سعر القدم: 15 - السعر الكلي: 247,437 - التصنيف - L002296 : للب�ع أرض في مدينة حمد - رقم التعر�ف
RA :المساحة �المتر : 328.1 - سعر القدم: 24 - السعر الكلي: 84,760 - التصنيف - L003474 : للب�ع أرض في عس�ر - رقم التعر�ف

RA :المساحة �المتر : 535.4 - سعر القدم: 31 - السعر الكلي: 178,654 - التصنيف - L003468 : للب�ع أرض في الرفاع - رقم التعر�ف
RA :المساحة �المتر : 600 - سعر القدم: 23.220 - السعر الكلي: 150,000 - التصنيف - L003467 : للب�ع أرض في مدينة حمد - رقم التعر�ف

B3 :المساحة �المتر : 538.2 - سعر القدم: 26 - السعر الكلي: 150,622 - التصنيف - L003458 : للب�ع أرض في تو�لي - رقم التعر�ف
لإليجار أرض المعامير - رقم التعر�ف : L003543 - المساحة �المتر : 22,482 - سعر القدم: 0.2 - السعر الكلي: 49,462 - التصنيف: صناعي

للب�ع ف�ال في عالي
 دور�ن , 5 غرف , 4 حمامات 

 صالتين , مطبخ , موقف 
 BD 130,000 - V003932 

للب�ع ف�ال في الرفاع
دور�ن , صالتين , 5غرف , 5حمامات

 مطبخين , موقفين , غرفة طعام
حد�قة 

BD 250,000 - V002797 

للب�ع ف�ال في جد علي
 دور�ن , صالتين , 4غرف , 4حمامات

مطبخين , موقفين , نصف فرش
BD 160,000 - V002776 

لإليجار ف�ال في عالي
 دور�ن , صالتين , 5غرف 

6حمامات , مطبخين , موقفين 
غرفة طعام , حد�قة 

BD 800 - V003886 

للب�ع ف�ال في مدينة حمد
 دور�ن , صالة , 7غرف 
5 حمامات , مطبخين
 موقفين , غرفة طعام 

BD 180,000 - V003909

للب�ع ف�ال في تو�لي
3 أدوار , صالتين , 3غرف 
5 حمامات , غرفة طعام 

 نصف فرش
BD 155,000 - V003907  

للبيـــــــــــــع 
أرض من شارعني 

بالقرب من 
شركة املنيوم البحرين

( ألبا )
التصنيف :

 (SP ) مشاريع خاصة
املساحة :

161,729 قدم مربع

للب�ع ف�ال في الرفاع 
صالتين , 5غرف , 3حمامات 
مطبخين , موقف , غرفة طعام

 حد�قة , نصف فرش 
BD 190,000 - V002796 

للب�ع ف�ال في دار�ليب 
 صالة , 4غرف , 3حمامات 

مطبخين , موقفين 
 نصف فرش , حد�قة 

BD 130,000 - V002781

للب�ع ف�ال في جد علي 
 3أدوار , صالتين , 3غرف

 4حمامات , مطبخين 
غرفة طعام , حد�قة 

BD 190,000 - V003883 

للب�ع ف�ال في سند 
 دور�ن , صالة , غرفتين , 3 حمامات
 مطبخ , موقف س�ارة , فرش �امل 
BD 100,000 - V003926    

للب�ع ف�ال في دمستان 
 دور�ن , صالتين , 4غرف 

 5حمامات , مطبخين , موقفين 
غرفة طعام , فرش �امل نظام حما�ة

BD 135,000 - V003910

للب�ع ف�ال في صدد
دور�ن , صالتين , 4غرف , 4 حمامات 

 مطبخين , موقفين , نصف فرش
BD 120,000 - V003905  
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اأمري الكويت ي�شتقبل ويل العهد ال�شعودي بق�رص بيان

ا�ش���تقبل اأمري الكويت ال�ش���يخ �شباح االأحمد اجلابر ال�ش���باح يف ق�رص بيان ويل العهد ال�شعودي 
االأمري حممد بن �شلمان، الذي و�شل الكويت م�شاء اأم�س االأحد يف زيارة ر�شمية.

و�ش���يبحث االأمري حممد بن �ش���لمان مع اأمري الكويت وعدد من امل�ش���وؤولني، العالقات الثنائية 
واأوجه التعاون بني البلدين ال�ش���قيقني، ومناق�شة الق�ش���ايا ذات االهتمام امل�شرتك. كما �شتبحث 

الزيارة املزيد من التن�شيق حول اأ�شعار النفط لدعم ا�شتقرار ال�شوق.
يذك���ر اأن الكوي���ت اأول دولة خليجية يزورها االأمري حممد بن �ش���لمان منذ توليه والية العهد يف 
ال�ش���عودية قبل اأكرث من عام. وكان البلدان قد اأ�ش�شا جمل�ش���اً تن�شيقياً م�شرتكاً يف يوليو املا�شي، 

لرفع درجة التعاون والعمل امل�شرتك بينهما.
وكان ويل عهد الكويت ال�شيخ نواف االأحمد اجلابر ال�شباح يف مقدمة م�شتقبلي االأمري حممد بن 

�شلمان يف املطار.

السنة العاشرة - العدد 3639 
االثنين 

1 أكتوبر  2018 
21 محرم 1440

international@albiladpress.com
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رام اهلل ـ رويترز:

طرابلس ـ أ ف ب:

فرانكفورت ـ أ ف ب:

سيول ـ أ ف ب:

داهم اجلي����س االإ�رصائيل���ي، اأم�س 
اأدوي���ة يف رام اهلل يف  االأح���د، خم���زن 
ال�ش���فة الغربي���ة، واعتق���ل موظفني 
يعمل���ون في���ه، م���ا ت�ش���بب بان���دالع 
مواجهات يف حميط املنطقة واإ�ش���ابة 

ع�رصات الفل�شطينيني.
من جانبها ذكرت وكالة “معا” اأن 
�شخ�شني اأ�شيبا بالر�شا�س املطاطي 
“روي���رتز”  وكال���ة  م�ش���ور  اأحدهم���ا 
كما اأ�ش���يب 4 باختناق وح���روق جراء 

ا�شتن�شاق الغاز امل�شيل للدموع.
االإ�رصائيلي���ة  الق���وات  واعتقل���ت 
�ش���ابني وفتاة خالل اقتحام م�شتودع 
تع���رف  ومل  املنطق���ة،  يف  لالأدوي���ة 

هوياتهم بعد.
واحتجز اجلن���ود ع�رصات املركبات 
الت���ي تقل ط���الب املدار�س الأكرث من 
�ش���اعة، واأجربوا ال�شائقني على اإطفاء 

حمركات �شياراتهم.

����رصح مبع���وث االأمم املتح���دة اإلى 
ليبيا، غ�ش���ان �ش���المة، اأنه من ال�شعب 
االلت���زام باملوع���د املح���دد يف اجلدول 
الزمني الذي اأقر يف باري�س لالنتخابات 
يف ليبيا يف العا�رص من دي�ش���مرب، ب�شبب 
العملي���ة  يف  والتاأخ���ر  العن���ف  اأعم���ال 
االنتخابية. وقال �ش���المة “ما زال هناك 
عم���ل هائ���ل يج���ب القي���ام ب���ه. قد ال 
نتمكن م���ن االلتزام مبوع���د العا�رص من 
دي�ش���مرب”. واعترب �شالمة اأن اأي اقرتاع 
ال ميكن اأن يج���ري قبل “ثالثة اأو اأربعة 
اأ�ش���هر”. وكان وزي���ر اخلارجية الليبي، 
حممد �ش���يالة، قد اأعلن �شابقا اأن ليبيا 
تريد اأن تتحول املهمة ال�شيا�شية التي 
توؤديه���ا االأم���م املتحدة يف ب���الده اإلى 
“مهمة لدعم االأمن”، من دون اأن ُيحدد 
م���ا اإذا كان االأم���ر يتعل���ق بن����رص قوات 

اأممية حلفظ ال�شالم.

انغيال  االأملاني���ة  حّذرت امل�شت�ش���ارة 
م���ريكل اأم����س االأح���د الرئي����س االأمريكي 
دونالد ترامب من “تدمري” االأمم املتحدة.

وقالت مريكل اثناء حملة لالنتخابات 
االقليمي���ة يف بافاري���ا “اعتق���د اأن تدمري 
�ش���يء دون تطوير �ش���يء جديد اأمر خطري 
للغاية”. واأعربت م���ريكل املخ�رصمة التي 
كان���ت حليف���ا قوي���ا للرئي����س االأمريكي 
ال�ش���ابق باراك اوباما، ع���ن اعتقادها باأن 
التعددي���ة تعترب ح���ال للكثري م���ن اأزمات 
الع���امل. وقالت اإن ترامب يعج���ز عن روؤية 
حل���ول تر�ش���ي اجلميع، وعو�ش���ا عن ذلك 
يرى فائزا واحدا فقط من كل مفاو�ش���ات 

دولّية.
ويف ثاين كلمة يلقيه���ا امام اجلمعية 
العام���ة لالأم���م املتحدة االأ�ش���بوع الفائت، 
ق���ال ترام���ب اإن���ه “يرف����س ايديولوجية 

العوملة ويتبنى مفهوم الوطنية”.
كما هاجم “احلوكمة العاملية” معتربا 
اإياه���ا “اإكراها و�ش���يطرة” داعي���ا “االأمم 

امل�شوؤولة الى حماربتها”.

اأك���د وزير خارجي���ة كوريا ال�ش���مالية 
يل يون���غ هو، اأن بالده ل���ن تقدم على نزع 
�ش���الحها الن���ووي م���ن جانب واح���د، دون 
احل�ش���ول عل���ى �ش���مانات اأمني���ة، نظ���را 

النعدام الثقة بالواليات املتحدة.
واأ�شاف الوزير يف كلمته خالل الدورة 
ال����73 للجمعية العامة لالأم���م املتحدة يف 
نيويورك: “اإرادة جمهوريتنا للنزع النووي 
ثابتة، غ���ري اأن ذلك لن يتحق���ق اإال بتوفر 

الثقة التامة بالواليات املتحدة”.
وطالب يل يونغ هو، اجلانب االأمريكي 
باتخاذ اإجراءات منا�ش���بة ت�ش���بط خطواته، 
ويف مقدمته���ا بناء الثقة ب���ني بيونغ يانغ 

ووا�شنطن.
وقال: “تعتقد وا�ش���نطن اأن ت�ش���ديد 
العقوبات �ش���يوؤدي اإلى ا�شت�ش���المنا، غري 
اأن ذلك جمرد وهم ملن ال يعرف من نحن”.

اإ�شابات واعتقاالت بني 
الفل�شطينيني يف ال�شفة

االأمم املتحدة: ال انتخابات 
يف ليبيا قبل اأ�شهر

مريكل حتّذر ترامب من 
“تدمري” االأمم املتحدة

بيونغ يانغ: لن ننزع �شالحنا 
النووي بال �شمانات

ظريف يهدد بان�سحاب طهران من االتفاق النووي
االإعدام الإيرانيني بتهمة “ن�رص الف�شاد يف االأر�س”

ورداً على �شوؤال عن احتمالية توجيه �رصبة 
ع�شكرية اأمريكية الإيران، يف حال خروج طهران 
م���ن االتفاق الن���ووي، قال ظري���ف “لو كانت 
الواليات املتحدة تعتقد اأنها ت�شتطيع القيام 
مبث���ل هذه ال�رصب���ة بنجاح، لفعلته���ا ومل تكن 

لتنتظر”.
وكان���ت الوالي���ات املتحدة قد ان�ش���حبت 
من االتفاق النووي منذ �ش���هر مايو املا�ش���ي، 
واأعلن���ت اإع���ادة العقوب���ات على طه���ران مرة 
اأخ���رى، اإذ ب���داأت اجلول���ة االأول���ى من���ذ �ش���هر 
اأغ�ش���ط�س، فيم���ا ينتظر ب���دء اجلول���ة الثانية 
بعد ي���وم 4 نوفمرب املقبل؛ به���دف تخفي�س 

�شادرات النفط االإيرانية اإلى ال�شفر.
من جانب اآخر، قال التلفزيون الر�شمي يف 
اإيران اأم�س االأحد، اإن حماكم خا�شة تاأ�ش�شت يف 
اإطار م�ش���عى ملحاربة اجلرائم املالية، ق�ش���ت 
باإع���دام 3 اأ�ش���خا�س يف ظل ع���ودة العقوبات 
االأمريكية على طهران، وحالة ا�ش���تياء عام من 

االنتهازية والف�شاد.
االإيراني���ة  الثوري���ة  وتاأ�ش�ش���ت املحاك���م 
اخلا�ش���ة ال�ش���هر املا�شي ملقا�ش���اة امل�شتبه 
بهم ب�رصع���ة، بعدما دعا املر�ش���د االإيراين علي 
خامنئ���ي  اإل���ى اإج���راءات قانوني���ة “�رصيع���ة” 

ملواجه���ة االأزمة االقت�ش���ادية التي ت�ش���هدها 
البالد.

ونقل التلفزيون الر�شمي عن غالم ح�شني 
حم�ش���ني اجئ���ي، املتح���دث با�ش���م ال�ش���لطة 
الق�ش���ائية قوله، اإن املحاكم ق�شت باإعدام 3 
متهم���ني الإدانتهم “بن�رص الف�ش���اد يف االأر�س” 
وهي جرمي���ة عقوبتها االإع���دام مبوجب اأحكام 

ال�رصيعة املعمول بها يف اإيران.

ومل يذكر حم�ش���ني اجئي اأ�شماء املتهمني 
الثالثة، ونقل التلفزيون الر�ش���مي عنه قوله، 
اإن���ه يتع���ني م�ش���ادقة املحكم���ة العلي���ا على 

االأحكام حتى تنفذ. 
ونقل���ت الوكال���ة االإيراني���ة لالأنب���اء ع���ن 
حم�ش���ني اجئي قول���ه، اإن اأحكاما بال�ش���جن ملا 
ي�ش���ل اإلى 20 عاما �ش���درت بح���ق 32 متهما 

اآخرين.

• وزير اخلارجية االإيراين حممد جواد ظريف	

ذك��رت وك��ال��ة “اإيرنا” الإي��ران��ي��ة، اأم�����س الأح���د اأن وزي��ر اخل��ارج��ي��ة الإي����راين، حممد ج��واد 

ظريف، هدد باأنه “اإذا مل تنجح الآلية اخلا�صة التي اقرتحها الأوروبيون لت�صهيل �صادرات اإيران 

النفطية”، فاإن طهران قد تن�صحب من التفاق النووي.

مائدة  على  اجتماع  خ��ال  الت�صريحات،  بهذه  اأدىل  ظريف  ف��اإن  الإي��ران��ي��ة،  للوكالة  ووف��ًق��ا 

اإذ توّقع خروج اإيران من التفاق  م�صتديرة، مع �صحافيني يف مقر بعثة اإيران يف الأمم املتحدة، 

النووي يف حال مل تتمكن من ت�صدير منتجاتها النفطية، بعد يوم 4 نوفمرب املقبل، وهو التاريخ 

حتى  عليها  لل�صغط  ط��ه��ران  �صد  الأم��رك��ي��ة  العقوبات  م��ن  الثانية  اجل��ول��ة  فيه  �صتبداأ  ال��ذي 

التنظيمات  النووي، والتوقف عن دعم  التخلي عن الربنامج  بال�صروط الأمركية، ومنها  تقبل 

الإرهابية، وعدم التدخل يف �صوؤون دول املنطقة.

التحالف يدمر زورقني مفخخني للحوثيني ا�ستهدفا جازان
اليمن يدعو لبنان لوقف االأن�شطة التحري�شية حلزب اهلل

�رصح املتحدث الر�شمي با�شم قوات التحالف 
“حتال����ف دعم ال�رصعية يف اليم����ن” العقيد الركن، 
ترك����ي املالك����ي، اأن منظوم����ة الق����وات البحري����ة 
امللكية ال�ش����عودية ر�ش����دت حماولة للميلي�شيات 
احلوثية االإرهابية التابعة الإيران ال�شتهداف ميناء 
جازان. وبنّي العقيد املالكي “فجر االأحد ر�ش����دت 

منظومة القوات البحرية امللكية ال�شعودية حترك 
زورقني مفخخني وم�ش����رّيين عن بعد باجتاه ميناء 
جازان، ومت اعرتا�شهما وتدمريهما بح�شب قواعد 
اال�شتباك، مما ت�شبب يف اأ�رصار مادية طفيفة، نقال 
عن وكالة االأنباء ال�شعودية )وا�س(. و�شدد العقيد 
املالكي على اأن قيادة القوات امل�شرتكة للتحالف 
�س����ت�رضب بي����ٍد من حدي����د كل من يت����ورط باأعمال 
اإرهابية تهدد �ش����المة اأم����ن املواطنني واملقيمني 

ومقدرات اململكة االقت�ش����ادية واحليوية، م�شددا 
عل����ى اأن ه����ذه االأعم����ال العدائية ال ميك����ن اأن متر 
دون حما�ش����بة مرتكبيه����ا واملتورطني بالتخطيط 
والتنفي����ذ له����ا. من جان����ب اآخر، دعا وزي����ر االإعالم 
اليمن����ي، معم����ر االإري����اين، احلكوم����ة اللبنانية اإلى 
االلتزام ب�شيا�شة الناأي بالنف�س، والعمل على وقف 
“االأن�ش����طة التخريبية والتحري�ش����ية” مليلي�شيات 

حزب اهلل املرتبطة بالنظام االإيراين.

وق����ال االإري����اين “اأطال����ب احلكوم����ة اللبنانية 
بوقف بث قناة امل�ش����رية الف�ش����ائية وال�ش����احات 
واملواق����ع االإلكرتوني����ة، والع�����رصات م����ن العنا�����رص 
التابعة للملي�ش����يا احلوثي����ة االإيرانية النا�ش����طني 
يف لبن����ان”. واأك����د، يف تغري����دات عل����ى ح�ش����ابه يف 
تويرت، اأن “هذه االأن�ش����طة غري القانونية ت�ش����اهم 
يف اإطالة اأمد احلرب، وت�رص باأمن وا�ش����تقرار اليمن 

وبالعالقات بني البلدين وال�شعبني ال�شقيقني”.

حمكمة م�رصية تاأمر باإعادة 
حماكمة مر�شد االإخوان

قالت وكالة اأنباء ال�رصق االأو�ش���ط الر�شمية 
اأم����س االأح���د اإن حمكم���ة م�رصية اأم���رت باإعادة 
االإخ���وان  جلماع���ة  الع���ام  املر�ش���د  حماكم���ة 
امل�ش���لمني حمم���د بدي���ع وع���دد م���ن قيادات 
اجلماعة املحظورة بدءا من ال�شابع من اأكتوبر.

وكان���ت ع���دة اأح���كام باالإعدام وال�ش���جن 
املوؤب���د قد �ش���درت �ش���د بدي���ع يف �شل�ش���لة 
حماكمات من���ذ عزل اجلي�س امل����رصي الرئي�س 
ال�ش���ابق حممد مر�شي املنتمي جلماعة االإخوان 

امل�شلمني يف يوليو 2013.
وقالت وكالة اأنباء ال�رصق االأو�شط اإن اإعادة 
املحاكمة تتعل���ق بالق�ش���ية املعروفة اإعالميا 
با�ش���م ”اأحداث مكتب االإر�ش���اد“، والتي ُحكم 
فيها على 14 �شخ�شا من بينهم بديع بال�شجن 
املوؤب���د الإدانته���م بالتحري����س عل���ى القت���ل 
وال�رصوع يف قتل متظاهرين مناه�شني لالإخوان 
امل�شلمني قرب مقر اجلماعة يف يونيو 2013. 

عواصم ـ وكاالت:

دبي ـ وكاالت:

دبي - العربية نت:

القاهرة ـ رويترز:

ب���داأ اأول ف�ش���يل م�ش���لح مدعوم من 
اأنق���رة باالن�ش���حاب من املنطق���ة منزوعة 
ال�شالح يف ال�شمال ال�شوري وفقا لالتفاق 
الرو�ش���ي الرتكي، ح�شب موقع “املر�شد 

ال�شوري حلقوق االإن�شان”.
وح�شب املر�شد، فاإن “جمموعات من 
فيلق ال�شام االإ�شالمي ت�شحب منذ �شباح 
االأحد اآلياتها الثقيلة من دبابات ومدافع 
يف ري���ف حلب اجلنوبي و�ش���واحي مدينة 
حل���ب الغربية الواقعة �ش���من منطقة نزع 

ال�شالح واملجاورة ملحافظة اإدلب”.
وح�شب امل�ش���در فاإن الف�شيل “يعد 
ث���اين اأق���وى ف�ش���يل م���ن حي���ث العتاد 
والثال���ث االأق���وى، م���ن حي���ث العديد يف 
ال�ش���مال ال�شوري وي�ش���م من 8500 اإلى 
ع����رصة اآالف مقات���ل، وه���و اأح���د ف�ش���ائل 
اجلبه���ة الوطنية للتحرير التي ت�ش���كلت 
اأنق���رة يف  اأغ�ش���ط�س بدع���م م���ن  مطل���ع 
حمافظة اإدلب، واملناطق املجاورة لها”.

وذك���ر ن�ش���طاء، اأن جماع���ة “ف�ش���يل 
جي����س العزة” التي تن�ش���ط يف ريف حماة 
ال�ش���مايل، اأعلنت رف�شها  لالتفاق وذلك 
بع���د ترحيب اجلبه���ة الوطني���ة للتحرير، 
وه���ي حتال���ف ف�ش���ائل معار�ش���ة بينها 

حركة اأحرار ال�شام، مطلع االأ�شبوع باتفاق 
اإدلب.

يف تط���ور اآخر، اأعلنت ق���وات االأمن يف 
مدينة الرقة ب�ش���مال �شوريا، اأم�س االأحد، 
اأنها ك�ش���فت خلية نائم���ة لتنظيم داع�س 
كانت تدبر ل�شل�شلة من الهجمات الكبرية 

يف املدينة املدمرة.
وكانت الرقة العا�ش���مة الفعلية التي 
اأعلنه���ا تنظي���م داع�س حتى ا�ش���تعادتها 
قوات �ش���وريا الدميقراطية التي يهيمن 
عليها االأكراد يف اأكتوبر املا�ش���ي. وقال 

متح���دث با�ش���م ق���وات االأم���ن الداخل���ي 
يف الرق���ة الت���ي �ش���كلتها قوات �ش���وريا 
الدميقراطي���ة، اإنه���ا قتل���ت اثن���ني م���ن 
اأع�شاء اخللية واعتقلت 5 اآخرين. وعرثت 
الق���وات عل���ى �ش���يارة ملغوم���ة يف موقع 
العملية، وك�ش���فت النقاب عن خمباأ كبري 
لالأ�ش���لحة واالألغ���ام االأر�ش���ية مدفون يف 
مكان قريب. و�شهدت املدينة يف الفرتة 
االأخرية موجة تفجريات قنابل على الطرق 
باالأ�ش���ا�س م�ش���وؤويل قوات  ا�ش���تهدفت 

�شوريا الدميقراطية ومقاتليها.

انسحـاب أول فصيـل مسلـح تنفيـذا التفـاق إدلـب
بعد تطهيرها.. “داعش” يعود مجددا إلى الرقة السورية

بيروت ـ رويترز:

• اكت�شاف خلية نائمة ل� “داع�س” يف الرقة 	

18 األف قتيل بغارات 
رو�شية خالل 3 �شنوات

بيروت ـ أ ف ب:

اأعلن املر�شد ال�شوري حلقوق االإن�شان، 
اأم����س االأح���د، اأن اأك���رث من 18 األف �ش���خ�س 
ن�ش���فهم تقريب���اً م���ن املدني���ني، قتلوا يف 
غ���ارات جوية رو�ش���ية يف �ش���وريا من���ذ بداأت 

مو�شكو تدخلها الع�شكري قبل 3 �شنوات.
وب���داأت رو�ش���يا، احلليفة لنظام ب�ش���ار 
االأ�ش���د، �ش���ن غارات جوية يف �ش���وريا يف 30 
�ش���بتمرب 2015، بع���د اأك���رث من 4 �ش���نوات 
على ان���دالع النزاع املدمر. ومن���ذ ذاك، قتل 
ال���ذي  18096 �شخ�ش���ا، بح�ش���ب املر�ش���د 
ق���ال اإن هذا الع���دد ي�ش���مل 7988 مدنياً اأو 
نحو ن�ش���ف اإجمايل القتلى. كما قتل يف هذه 
ال�رصب���ات 5233 من م�ش���لح تنظي���م داع�س، 
بينم���ا باقي القتل���ى هم من ف�ش���ائل اأخرى 
من املتطرفني، بح�ش���ب املر�شد. وانتقدت 
جماعات حقوق االإن�ش���ان واحلكومات الغربية 
اأن  واعت���ربت  الرو�ش���ية،  اجلوي���ة  الغ���ارات 
الق�ش���ف كان ع�ش���وائيا وا�ش���تهدف البن���ى 

التحتية املدنية وبينها امل�شت�شفيات.
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نجاة المضحكي

 اإن اجلي���ل احلايل هو �ش���عب البحرين الويف 
املبدع الراقي الذي �رضبت به الأمثال منذ قدمي 
الزمان، وحتى هذه الأيام، جيل اليوم هو املبدع 
واملبتك���ر وها ه���و هذا اجليل البط���ل على ظهر 
الدبابة، ها هو يقود طائرته احلربية يف عا�شفة 
احل���زم، حي���ث متي���ز ب�ش���هادة ق���وات التحالف 
بكفاءت���ه القتالي���ة والفني���ة، وهاه���و يف خف���ر 
ال�شواحل واملطايف، وهاهم رجال الأمن يقومون 
بواجب احلماية وحفظ الأمن وال�شتقرار، وهاهو 
الطبيب واملهند�س، جميعهم مبدعون وبارعون، 
فقد وفرت له���م الدولة فر�س التعليم ورفعت 

عن طريقهم العوائق فحقق���وا العزة والفخر يف 
البحرين عمالً واأخالقاً.

اأما البتكار والإبداع يف التجارة، فقد عرفت 
البحري���ن بتجارته���ا واقت�ش���ادها الق���وي الذي 
اأ�ش�ش���ته الدولة م���ن �رضكة ط���ران و�رضكة نفط 
و�رضك���ة اأملوني���وم وبنغ���از والبرتوكيماوي���ات، 
وجت���ارة اأ�ش�ش���ها رج���ال البحري���ن م���ن وكالت 
�ش���يارات وجتارة ذهب وم�شانع وغرها، وذلك 
عندما كان البحريني �ش���يد ال�ش���وق بال مناف�س، 
اأم���ا بع���د اأن بداأ ع����رض جباي���ة ال�رضائ���ب واأولها 
فر�س 10 دنانر على كل عامل اأجنبي، و�ش���حب 

اأ�ش���حاب الأعمال اإل���ى املحاكم، ث���م رفع قيمة 
ر�ش���وم ال�ش���جالت التجاري���ة وبعده���ا ال�ش���ماح 
لالأجنبي بتملك ال�ش���جالت التجارية وفتح الباب 
للعمال���ة الواف���دة بدون �رشوط حل�ص���ولهم على 
كفال���ة مبا����رضة م���ن الدول���ة، اإلى حري���ة العامل 
بالتنقل اأينما �شاء، واإذا ما ا�شتغنى عنه �شاحب 
العم���ل له احلق يف التقدم للح�ش���ول على اإقامة 
مفتوحة،فه���ذه عوامل اأ�ش���همت يف تقليل همة 

البحريني للدخول لل�شوق.
للجيل احل���ايل... ثقوا باأنكم ث���روة الوطن، 
واأنت���م الإب���داع والرق���ي واأنتم من ت����رضب بكم 

الأمثال و�ش���تكون لكم التج���ارة، وقيادة البالد 
واحلكوم���ة الر�ش���يدة حري�ش���ة على م�ش���احلكم 
و�ش���تحفظ حقوقك���م، ونتمن���ى اإع���ادة النظر يف 
قوانني وزارة ال�ش���ناعة والتجارة وال�شياحة من 
متل���ك الأجانب ال�ش���جالت، وكذلك هيئة �ش���وق 
العم���ل باأن يع���اد النظ���ر يف النظام امل���رن واأن 
يك���ون �ش���احب العمل هو الكفيل حتى ي�ش���عد 
ه���ذا اجليل اإل���ى قمم البتكار اأ�ش���وة باأ�ش���قائه 
يف دول���ة الإم���ارات وال�ش���عودية والكويت التي 
ت�ش���عى اإلى دفع املواطن باأن يكون الأول حتى 

يرحل الوافد.

للجمعي����ة  ال�ش����نوي  الجتم����اع 
حمف����ل  املتح����دة  لالأم����م  العام����ة 
دويل مه����م تتبارى في����ه الدول يف 
التعب����ر ع����ن نف�ش����ها واإجنازاتها 
الداخلي����ة، وتعرب ع����ن موقفها من 
كل الق�ش����ايا وامل�ش����كالت الت����ي 
تواجه الأمن وال�شلم يف هذا العامل، 
والبحري����ن دائم����ا تعط����ي اأهمي����ة 
للم�ش����اركة بوفد رفيع امل�ش����توى 
يف هذا املحف����ل، باعتباره من اأهم 
و�ش����ائل ر�ش����م ال�ش����ورة الطيب����ة 
لبلدن����ا اأمام �ش����عوب العامل ولي�س 
فقط بني رجال ال�شيا�شة والوفود 
الأم����م  فاجتماع����ات  امل�ش����اركة، 
املتح����دة يتابعها ماليني الب�رض من 

اأنحاء العامل.
وكان الوفد البحريني كعادته 
طيب����ة  �ش����ورة  بتق����دمي  م�رضف����ا 
للبحري����ن من خ����الل امل�ش����اركات 
والكلم����ات الت����ي مت اإلقاوؤها خالل 
الجتماع����ات املختلف����ة ومن خالل 
التي  املتمي����زة  الأن�ش����طة  بع�����س 
قدم����ت �ش����ورة واقعي����ة للبحرين 

اأمام العامل.
فاإلى جانب م�ش����اركة ال�ش����يخ 
خال����د ب����ن اأحم����د وزي����ر اخلارجي����ة 
يف اجلل�ش����ات املختلف����ة برئا�ش����ة 
الرئي�����س الأمركي دونالد ترامب، 
املتعلق����ة  اجلل�ش����ة  وخ�شو�ش����ا 
مبكافح����ة انت�ش����ار اأ�ش����لحة الدمار 
ال�ش����امل يف الع����امل، ق����ام ال�ش����يخ 
الدكتور عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة 
ل�ش����وؤون  اخلارجي����ة  وزارة  وكي����ل 
التع����اون ال����دويل ورئي�����س مرك����ز 
ال�شرتاتيجية  للدرا�شات  البحرين 
والدولي����ة والطاق����ة بالعدي����د من 
اللق����اءات م����ع �شخ�ش����يات دولية 
مهم����ة واأدى ذل����ك اإل����ى انتخ����اب 
البحرين ع�شوا يف جلنة املنظمات 

غر احلكومية.
وم����ن الأن�ش����طة املهم����ة التي 
اأب����رزت ال�ش����ورة الطيب����ة ململكة 
البحري����ن املعر�����س ال����ذي اأقام����ه 
ال�شيخ الدكتور خالد بن خليفة اآل 
خليف����ة رئي�س جمل�����س اإدارة مركز 
املل����ك حم����د العامل����ي للتعاي�����س 
ال�ش����لمي بالتعاون مع جمعية هذه 
ه����ي البحرين للتعري����ف باململكة 
ونقل حقيق����ة مهم����ة وموؤكدة عن 
البحرين ه����ي اأن مملكتنا من اأكرث 
دول العامل ت�شاحما واأكرثها حر�شا 

على التعاي�س ال�شلمي.
هذه الأن�شطة وغرها ل يت�شع 
املجال لذكرها متثل �شهادة متيز 
للدبلوما�ش����ية البحرينية الن�ش����طة 
بقيادة ال�ش����يخ خالد ب����ن اأحمد اآل 
خليفة ال����ذي يقدم دائما �ش����ورة 

م�رضقة للبحرين يف كل املحافل.

البحرين حاضرة في 
المحافل الدولية دائما

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول

م���كان للعواط���ف،  ال�شيا�ش���ة، ل  ع���امل  يف 
فامل�ش���الح اللغ���ة الت���ي يج���ري تداوله���ا على 
الط���اولت وحتتها، وه���ذا اأمر يعرفه القا�ش���ي 
وال���داين، مع الأمل ال���ذي ميكن اأن ت�ش���ببه هذه 
اللغة يف ح�ش���ابات اخلا�رضين، اإل اأن هذا ما يعيه 
من يدخل ه���ذه اللعبة، وهي ذاته���ا اللغة التي 
تق���ول بع�ٌس م���ن اأبجدياته���ا اإن يف ال�شيا�ش���ة 
ل يوجد �ش���ديٌق دائ���م ول عدّو دائ���م، ما يعني 
اأن م�ش���طلحّي ال�ش���داقة والع���داوة لي�ش���ا كما 

نعرفهما يف احلياة العامة.
لذل���ك، عندما غزا �ش���دام ح�ش���ني الكويت 
يف 1990، وق���ف جزٌء مهمٌّ م���ن اجلمهور العربي 
�ش���د هذا الغ���زو والحتالل، لأن���ه يخالف ال�رضعة 
الإن�ش���انية، وم���ا ن�ش���اأ النا�س عليه م���ن احرتام 
ال�شيادة وال�شتقالل، واأن امل�شاكل العالقة حتّل 
باحلوار ل ال�رضاع والتدخل اخل�شن امل�شلح، لكن 
م���ا اإن دخلت الوليات املتحدة على اخلط، حتى 
انقل���ب جزء من هذا اجلمه���ور العاطفي بطبعه، 
�ش���د ما �شبق اأن �ش���جبه، ليقف �ش���د الوليات 

املتحدة على اعتبار اأنها “راأ�س احلية”، و�ش���بب 
كل م�ش���ائب الدول كما ن�شاأ اأي�شاً هذا اجلمهور 

وتعّود... واملقام لي�س مقام عواطف.
يف الأمم املتحدة خالل الأ�ش���بوع املا�ش���ي، 
وق���ف رئي����س وزراء الكي���ان املحت���ل، بنيامني  
نتنياهو قائالً بالن�ّس: “�ش���يداتي �شادتي، لدّي 
اع���رتاف، وقد يفاجئكم ذلك، لك���ن علّي اأن اأقّر 
اأن التف���اق الن���ووي الإي���راين كانت ل���ه عاقبة 
اإيجابي���ة واح���دة، وه���ي عاقب���ة غر مق�ش���ودة، 
ولكنها مهمة، حيث ت�شبب هذا التفاق يف جعل 
“اإ�رضائيل” والعديد من الدول العربية اأقرب من 
بع�شها من اأي وقت م�ش���ى، مع �شداقة حميمة 
مل اأرها يف حياتي، فقبل ب�ش���ع �شنوات كان من 

امل�شتحيل تخّيل ذلك”!
لق���د ق���ّدر نتنياه���و اأن اخلالف ب���ني اإيران 
وعدد من ال���دول، ملا نعرفه م���ن تعقيدات قد 
يعني اأن “عدّو عدوي.. �ش���ديقي”، وهذا الفهم 
ميك���ن اأن ي�ش���دق يف العالقات ال�شخ�ش���ية، اأو 
خالف���ات اأحي���اء ومناطق م���ع بع�ش���ها البع�س، 

لكن ل ميك���ن اأن تقل���ب احلّق باطالً، اأو ت�ش���بغ 
عل���ى الباط���ل لبو����س احل���ق، فلي�س معن���ى اأن 
هناك خالفات متفاوت���ة العمق بني هذه الدول 
واإيران اأن تن�ش���اأ �شداقة، بل حميمة، مع الكيان 
ال�ش���هيوين ملج���رد اأن اخلالف ب���ني “اإ�رضائيل” 
واإيران م�ش���تعر منذ مدة، ولي�س معنى حماولت 
وتلميح���ات  البع����س،  وت�رضيح���ات  البع����س، 
البع����س، لتليني املواقف ومتييعها مع املحتل 
ال�ش���هيوين؛ لي�س معنى هذا اأن الطرقات باتت 
معّب���دة ل�شت�ش���الم جماع���ي، وت�ش���ليم بالرواية 
ال�ش���هيونية عن اأحقيتهم باأر�س ما كانت لهم 

يوماً، ليبنوا هيكالً فوق هياكل اأ�شحابها.
لي�س من الغري���ب اأن يكون للفرد اأكرث من 
عدو واأكرث من �شديق، وكذلك الدول، فال يعني 
تقاطع امل�ش���الح يف واحدة من منحنيات الطرق 
اأن نت�ش���ادق مع املجرم���ني، اأو نتخذهم اأولياء، 
لنزّور الرواية، ون�ش���اوي ب���ني القاتل والقتيل، 
ون���رتك الزيتون عل���ى الأر�س تده�ش���ه الأقدام 

الآثمة.

ليس كل عدّو عدوي.. 
ghassan.shihabyغسان الشهابيصديقي

@gmail.com

    ذرائع

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

البحري���ن تخو����س غم���ار  ه���ا ه���ي 
امل�ش���تقبل ب���كل ثق���ة وق���وة وحما����س 
يف  الره���ان  وك�ش���ب  التق���دم  حمقق���ة 
كل جم���الت احلي���اة، وكل دول الع���امل 
ت�شاهد ما يت�شف به املواطن البحريني 
من ق���دم الزم���ان م���ن عزمي���ة وتعاون 
وانتظام وثقافة عالي���ة وقدرات علمية 
بلغ���ت مرات���ب متقدمة، حتى اأ�ش���بح – 
اأي املواطن البحرين���ي – عنوانا للنجاح 
والبن���اء والإرادة ال�ش���لبة، وي���وم اأم�س 
حتدث �ش���يدي �شاحب ال�ش���مو امللكي 
الأم���ر خليف���ة ب���ن �ش���لمان اآل خليف���ة 
رئي�س ال���وزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه 
ال���ذي  العام���ر  الأ�ش���بوعي  جمل�ش���ه  يف 

ت�رضفنا بح�ش���وره باإ�شهاب عن املواطن 
البحرين���ي وجناحات���ه وبلوغ���ه العاملية 
وطبي���اً  وثقافي���اً  واإعالمي���اً  �شيا�ش���ياً 
وريا�ش���ياً ومهنياً وغرها، كيف ل وهو 
من بلد العلم والن���ور وينابيع املعرفة، 

البحرين العزيزة.
يق���ول �ش���موه اأي���ده اهلل )اإن مملكة 
البحري���ن بقيادة جالل���ة العاهل املفدى 
حققت واأجنزت الكثر، وهذه الإجنازات 
�شت�ش���تمر وتتعاظ���م، وثقتن���ا عالية يف 
�ش���عبنا وقدراته واإمكانياته التي جنحت 
يف الو�ش���ول بالبحرين اإل���ى العاملية يف 
جمالت عدة �شيا�ش���ياً واإعالمياً وثقافياً 
وطبياً وريا�شياً ومهنياً وغرها، ويقيناً، 

اإن �ش���عباً به���ذه الق���درات الت���ي نعتز 
ونفخ���ر بها دائماً لقادر ب���اإذن اهلل على 
حتقيق مزيد م���ن القفزات احل�ش���ارية 

والتنموية بالبحرين(.
ثم تط���رق �ش���موه اأي���ده اهلل اإلى ما 
اأوت���ي املواط���ن البحريني م���ن طاقات 
فكري���ة واأخالقي���ة عالي���ة ووعي وحتمل 
امل�ش���وؤولية وان�ش���هار اجلميع يف بوتقة 
واح���دة دفاع���ا ع���ن الوطن والت�ش���دي 
للموؤام���رات واإخماد الف���ن قول وفعال، 
حي���ث ق���ال �ش���موه )اإنن���ا ننظ���ر دوم���ا 
للمواطن البحريني باأنه الدرع احل�ش���ني 
للوط���ن، ورهانن���ا عل���ى وعيه يف �ش���د 
اك �شد اململكة كان  املوؤامرات التي حتحُ

دائما يكلل بالنجاح، والتاريخ خر �شاهد 
عل���ى ذلك، وما مرت ب���ه مملكة البحرين 
م���ن حتديات يف تاريخها املعا�رض برهان 
عل���ى مواقف �ش���عب اململكة الأ�ش���يلة 
ووقفاته���م امل�رضفة التي �ش���تظل دوما 

خالدة يف الذاكرة الوطنية(.
اإن �ش���عب البحري���ن يا �ش���يدي وما 
اأوت���ي م���ن ازده���ار ومعرف���ة ومواق���ف 
بطولية كال�ش���عاع اجلميل الذي ي�ش���بح 
يف الك���ون، بف�ش���ل م���ن اهلل تعال���ى ثم 
بف�ش���لكم، فاأنتم حفظكم اهلل مدر�ش���ة 
البطولت العظيم���ة والنادرة واملواقف 
اخلال���دة وكل �ش���عب البحرين ينهل من 

ينابيع مدر�شتكم حفظكم اهلل ورعاكم.

كل شعب البحرين ينهل من ينابيع
 مدرسة خليفة بن سلمان

علي نون

باإلذن

ال�ش���املة  الأمركي���ة  احلمل���ة  ته���داأ  ل 
على اإي���ران ول ترتاخى، بل العك�س، ت�ش���تمر 
عل���ى وت���رة واح���دة وكاأّن ل �ش���يء اآخر يهم 
اإدارة الرئي����س الأمرك���ي دونال���د ترامب يف 
ه���ذه الدنيا �ش���واها. ب���ل اإن ال���داأب املّتبع ل 
يرتك جمالً لأي ا�ش���تطراد اأو �ش���وء ح�ش���اب: 
“كل” الإدارة الأمركي���ة م�ش���تنفرة عند “اأّم 
الق�ش���ايا” هذه، وما على طهران �ش���وى اأخذ 
ذلك يف احل�ش���بان طاملا اأنها مل جت���د اأحداً يف 
وا�ش���نطن ت�ش���تعني به �ش���وى وزير اخلارجية 
ال�ش���ابق ج���ون ك���ري! وطاملا اأّن ال���رك على 
موق���ف اأوروبي متمّيز اأو خمتلف يف ال�ش���وؤون 
الأ�شا�شية واجلّدية، مل يثمر مردوداً واعداً، ول 
يبدو اأنه �شيثمر اأي تغير ميكن اأن يخّفف من 

حّدة الختناق الإيراين.
ولي�س من ب���اب التعير ول الكيد، )رغم 
احتمالتهم���ا!( اإرج���اع الأم���ر اإل���ى البداي���ات 
ولي����س  طه���ران  اإن  القائل���ة  والأ�شا�ش���يات 
اأعداوؤه���ا ول اأخ�ش���امها، امل�ش���وؤولة الأول���ى 
ع���ن حالة النبذ التي تعي�ش���ها، وعن احل�ش���ار 
ال���ذي يخنقها، وع���ن الإقفال ال���ذي تواجهه، 
وع���ن و�ش���ول اجلمهوري���ة برّمتها اإل���ى تبّووؤ 
مرتب���ة الريادة يف الدول الفا�ش���لة �شيا�ش���ياً 

ودبلوما�شياً واقت�شادياً ومالياً.
ميكن اأن ت�ش���مع طه���ران كالم���اً اأوروبياً 
قريب���اً منه���ا، وحتدي���داً يف �ش���اأن “التف���اق 
الن���ووي”، واأن تحُقارب ذلك م���ن باب منطقي 
متام���اً، اأي اأن تق���ول ه���ي مث���ل م���ا يقول���ه 
الطرف���ني  م�ش���لحة”  “م���ن  اإن  الأوروبي���ون 
الإبق���اء على ذل���ك التفاق باعتب���ار اأنه يجّنب 
الع���امل احتمالت فو�ش���ى نووي���ة ل يحتملها 
اأح���د، ول قدرة لعاقل على ت�ش���ّور تداعياتها 
الإفنائي���ة، لكن ل ميكن اأن ت�ش���مع )طهران( 
كالم���اً متعاطفاً مع اأدائه���ا اأو موؤيداً لأجندتها 
اخلارجي���ة، اأو داعماً ل�شيا�ش���اتها وارتكاباتها 
وميلي�ش���ياتها وطموحاته���ا، حت���ى م���ن ِقَبل 
ال���دول الت���ي تتعّر����س لعقوب���ات اأمركية، 
وتتاأّذى من ال�شيا�شة احلمائية التي يعتمدها 

الرئي�س ترامب ويف اأّولها ال�شني ورو�شيا!
النمطي���ة  املقايي����س  �ش���من  حت���ى 
ة مبقولة “امل�ش���يبة  و”املبدئي���ة” املحُخت����رضَ
جتم���ع” ل جتد طهران هذه الأيام طرفاً دولياً 
مرموق���اً ميكنه���ا الّدع���اء اأّن���ه حليفها يف كل 
امللف���ات! اأو “�ش���ديقها” على ط���ول اخلط! 
ق�ّش���ة النكايات غ���ر واردة يف ه���ذا املقام، 
ول يكف���ي اأن ي�ش���مل ترامب اإيران ورو�ش���يا 
وال�شني مبروحة عقوباته كي جتد هذه الدول 
دة �شمن حتالف م�شاد لوا�شنطن،  وحَّ نف�شها محُ
بل احلا�ش���ل الذي ي���راه كّل َمن عليها، هو اأن 
مو�شكو وبكني )وغرهما( تكرثان من احلكي 
النتقادي خلط���وات الإدارة الأمركية لكنهما 

تلتزمان مقت�شيات م�شاحلهما اأولً واأ�شا�شاً.
والوا�ش���ح م���ن ال���كالم الن���ازل م���دراراً 
م���ن اأقط���اب الإدارة الأمركي���ة املتزامن مع 
حلظ���ة ال���دورة ال�ش���نوية للجمعي���ة العمومية 
لالأمم املتحدة، اأّن وا�ش���نطن تري���د اإعدام اأية 
فر�ش���ة ولو َعَر�ش���ية قد جتدها اإيران �شانحة 
اأمامه���ا كي تظهر مبظهر “ال�ش���حية”! اأو كي 
تعر�س “ق�شيتها” اأمام العامل، اأو اأن ت�شتغل 
“�ش���دفة” توقي���ت “العملي���ة الإرهابية” يف 
الأح���واز لّدع���اء ع�ش���ويتها يف ن���ادي الدول 
املت�رضرة من ذلك الإرهاب! ولي�ش���ت املتهمة 

باأنها اأول الدول الراعية له!
ال�رضا�ش���ة الأمركي���ة الظاه���رة ل ت���رتك 
جم���الً للتاأويل: احل���رب �ش���املة وجّدية وغر 
م�ش���بوقة، �ش���وى اأن يف ي���د طه���ران اإبقاءها 
يف دائ���رة العقوب���ات واملالي���ات والنفطيات 
والدبلوما�شيات وعدم و�شولها اإلى املواجهة 
الناري���ة ع�ش���كرياً اأو اأمني���اً، ومبا����رضة ولي�س 

بالوا�شطة!. “امل�شتقبل”.

حرب ليست كسابقاتها

عندما يكون األجنبي سيد السوق
 يموت ابتكار هذا الجيل واألجيال القادمة
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بتوجيهات من رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة سمو الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة، أقّر االتحاد العديد من الجوائز املالية لهذا 
املوسم مع تعديل مكافآت املراكز األوىل، إذ سيحصل بطل الدوري عىل مبلغ 10 آالف دينار، والوصيف 5 آالف والثالث 3 آالف، بينام 

سيحصل بطل الدوري الفيض عىل مبلغ ألفي دينار، وستكون هنالك جائزتان أسبوعيتان للمتميزين قوام كل منها 150 دينارًا، وهي 
ألفضل العب محيل باإلضافة لجائزة ألفضل العب محرتف، فيام ستكون هنالك 3 جوائز نهاية املوسم قيمة كٍل منها 500 دينار وهي 

ألفضل العب شامل يف الدوري )MVP( إضافة لجائزة لهداف الدوري وجائزة لهداف الثالثيات.
وتأيت هذه الخطوات من أجل رفع مستوى اإلثارة يف منافسات الدوري، إذ ستسعى كل الفرق لتقديم أفضل مستوياتها من أجل حصد 

مثار عملها يف نهاية املوسم والحصول عىل هذه الجوائز املالية، وكذلك حث الالعبني عىل بذل املزيد من الجهود؛ يك يكونوا تحت الرصد 
للحصول عىل جوائز الالعبني املميزين، وبالطبع متيز الالعبني سيعود بالنفع عىل فرقهم وكذلك املنتخبات الوطنية، إذ إن هذا األمر سيؤدي 

إىل تطور مستوياتهم عىل الصعيد الشخيص وهو ما سينعكس عىل املجموعة ككل سواًء يف النادي أو املنتخب.

10 آالف دينار للبطل
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تفتتح مس��اء اليوم اإلثنني منافسات دوري 
زين البحري��ن الدرجة األوىل لكرة الس��لة 
يف نس��خته ال�45 للموس��م الريايض 2018 
-  2019، إذ يق��ص فريقا املنام��ة والنجمة 
رشي��ط االفتتاح عندما يلتقيان يف الس��اعة 
السادس��ة مس��اًء، وتليه��ا مب��ارشة مباراة 
الرف��اع وس��رتة عند الس��اعة 7:45 مس��اء، 
وتق��ام املباراتان عىل صالة اتحاد اللعبة بأم 
الحصم. وتس��تأنف مباريات الجولة األوىل 
بعد غ��ٍد األربع��اء بلقاءي��ن، يجمع األول 
بني االتح��اد والحال��ة، والث��اين النويدرات 
مع البحري��ن، عىل أن تختت��م الجولة يوم 
الخمي��س مببارات��ني أيًضا، فيلع��ب مدينة 
عيىس مع املحرق وس��امهيج م��ع األهيل، 
ويغيب عن األسبوع األول منتخب الشباب.

المنامة والنجمة

يستهل زعيم كرة السلة البحرينية وحامل 

اللقب فري��ق املنامة حمل��ة الدفاع عن 
لقبه بط��اًل لدوري زي��ن، مبواجهة فريق 
النجم��ة. ويدخ��ل املنامة اللقاء منتش��ًيا 
بفوزه األخري بكأس الس��وبر الذي حققه 

األربعاء املايض عىل حساب املحرق.
وتعترب املباراة يف متناول املنامة، إذ يدخل 

اللق��اء األول ل��ه بقيادة الوطن��ي عقيل 
مي��الد مدجًجا بع��دد كبري م��ن الالعبني 
أصح��اب الخ��ربة أمثال حس��ني ش��اكر، 
محمد أم��ري، أحم��د عبدالعزي��ز، أحمد 
نجف وميثم جمي��ل، باإلضافة إىل وجود 
املحرتف األمرييك تش��يزم، فيام س��يغيب 

الالعب��ان حس��ن ن��ورز ومحم��د قربان؛ 
بس��بب اإلصابة. وتشهد تش��كيلة املنامة 
هذا املوسم بالوجوه الشابة أمثال صادق 

شكرالله ومزمل أمري وراشد أحمد.
ويف املقابل، يأم��ل النجمة بقيادته الفنية 
الجديدة املتمثلة يف املدرب الوطني جعفر 

راش��د ببداي��ة طيبة أمام حام��ل اللقب، 
يسعى من خاللها إىل تقديم مباراة جيدة 

يجاري بها قوة املنامة الضاربة.
وي��درك م��درب الفري��ق راش��د صعوبة 
املواجهة، إال أنه س��يعمل عىل االستفادة 
من هذه املباراة لتصحيح أخطاء الفريق، 

مباري��ات  ق��ادم  أوضاع��ه يف  وتعدي��ل 
ال��دوري، حي��ث متث��ل املب��اراة اختبارًا 

تجريبيًّا للفريق.

الرفاع وسترة

ويف اللق��اء الثاين، يس��تهل فري��ق الرفاع 
مش��واره يف املوس��م الجدي��د مبواجه��ة 
بح��ارة س��رتة. وي��درك م��درب الرف��اع 
الليت��واين أودروي��س براكوريتيس أهمية 
اللق��اء االفتتاحي، ومن املؤمل أن يخوض 
املواجه��ة بحذر معوالً ع��ىل خربة العبيه 
بقيادة األخوين محمد ويونس كويد، إىل 
جان��ب صباح حس��ني وعبدالرحمن غايل 

وعيل جعفر.
من جهته، فإن مدرب س��رتة الوطني عيل 
عبدالغني يأمل يف تحقيق النتيجة إيجابية 
يف مستهل مشواره باملوسم الجديد، معوالً 

عىل عنارصه املحليني.

المنامة يستهل حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة النجمة
اليوم انطالقة النسخة الـ45 لدوري “زين” لكرة السلة

محمد الدرازي

يلعب ال��دور التمهي��دي لدوري 
زي��ن يف موس��مه الجدي��د بنظام 
ال��دوري م��ن دور واحد يش��ارك 
في��ه كل األندي��ة املنضوية تحت 
مظل��ة اتحاد الس��لة وعددها 13 
ناديا، إضافة إىل املنتخب الوطني 
للش��باب، في��ام يتأه��ل الس��تة 
األوائ��ل م��ن ال��دوري إىل الدور 
السدايس والذي س��ينطلق يوم 8 
يناير وسيلعب بنظام الدوري من 

دور واحد أيضا.
أصح��اب  الفريق��ني  ويتأه��ل 
املركزين األول والث��اين من الدور 
تلقائيا،  الذهبي  للمربع  السدايس 
بين��ام يلع��ب الفري��ق صاح��ب 

املرك��ز الثالث مع الفريق صاحب 
الس��ادس 3 مباريات األفضل من 
3 مباري��ات )Best of 3( للتأهل 
إىل املرب��ع الذهب��ي، فيام يلعب 
الفريق صاحب املرك��ز الرابع مع 
الفري��ق صاحب املرك��ز الخامس 
ب��ذات الطريق��ة األفض��ل من 3 
مباري��ات ممكنة إلك��امل املربع 
الذهبي ع��ىل أن تلعب املباريات 

اعتبارا من 31 يناير.
وسيلعب املربع الذهبي فيها هذا 
املوسم بتاريخ 3 مارس، إذ سيلعب 
األول من السدايس مع الفائز من 
لق��اء الحاصل عىل املرك��ز الرابع 
والخام��س من الس��دايس والفائز 

م��ن مباراتني من أص��ل 3 يتأهل 
إىل نهائيات الدوري العام، يلعب 
الثاين من الس��دايس مع الفائز من 
لق��اء الحاصل ع��ىل املركز الثالث 

والس��ادس من الس��دايس والفائز 
م��ن مباراتني من أص��ل 3 ممكنة 

يتأهل اىل نهائيات الدوري العام.
 13 بتاري��خ  النه��ايئ  وس��يلعب 
م��ارس، إذ س��يلعب الفريق��ان 
املتأهالن إىل النهايئ بنظام الفائز 
م��ن ث��الث مباريات م��ن أصل 
5 لق��اءات ممكن��ة ليت��وج بطال 

للدوري.
أما مسابقة الدوري الفيض والتي 
س��تقام للف��رق الت��ي مل تتأهل 
إىل  إضاف��ة  الس��دايس،  لل��دور 
الفريق��ني الخارسي��ن من ملحق 
املربع الذهبي فس��تلعب بتاريخ 

9 يناير.

نال لقب دوري كرة الس��لة عىل 
م��دار تاريخ��ه 4 أندي��ة فقط، 
إذ يحم��ل ن��ادي املنام��ة الرقم 
القيايس يف عدد م��رات تحقيق 
لق��ب درع دوري ك��رة الس��لة 
برصيد 22 لقًبا، آخرها املوس��م 
املايض، فيام ي��أيت النادي األهيل 
يف املرتب��ة الثانية 17 لقًبا آخرها 
موسم 2009 -  2010، ويف املرتبة 
الثالثة ي��أيت الحالة ب� 3 بطوالت 
آخره��ا 2010 -  2011، وأخ��ريًا 
املح��رق بلقب��ني آخره��ام كان 

موسم 2011 -  2012.
املس��ابقة حقبات من  وشهدت 

اس��تهلها  املنافس��ة واالحت��كار 
األهيل “النسور سابقا” بالسيطرة 
ع��ىل اللقب 3 مواس��م، بعد أن 
حظي برشف حص��د أول ألقاب 
البطولة موسم 74/ 75، ثم كرس 
املنامة مبسامه القديم “الشعاع” 
االحت��كار وفاز باللقب موس��م 
77/ 78، ثم ع��اد األهيل ليحتكر 
متتابًعا  موس��اًم  ل���11  البطولة 
حتى موسم 89/ 90، ليبدأ بعدها 
املنامة باحتكار اللقب 4 مواسم 
متتالية، حتى ظهر الحالة وظفر 
بلق��ب موس��م 94/ 95، ثم عاد 
املنامة بقوة وسيطر عىل البطولة 

10 مواسم عىل التوايل.
املنامة  حقب��ة  انتهت  وبعدم��ا 
القدمي��ة، ع��اد األه��يل ملعانقة 

ثم   ،2007 /06 اللق��ب مبوس��م 
ف��از املح��رق بالدوري موس��م 
الفرق  ثالث  ليصب��ح   2008 /07
فوزا بال��درع، إال أن األهيل عاد 
للفوز باللقب، قب��ل أن يتمكن 
الحالة بالف��وز بدرع 10/ 2011، 
تبع��ه املحرق ال��ذي حقق لقبه 

الثاين.
األخرية سيطرة  الحقبة  وشهدت 
موس��م  م��ن  ابت��داًء  املنام��ة 
املوس��م  إىل  وص��وال   2013 /12
الح��ايل، إذ حق��ق الزعيم لقب 
الدوري يف املواسم الستة املاضية 

عىل التوايل.

سيشارك منتخب الشباب يف دوري 
الدرجة األوىل؛ بقصد االس��تفادة 
وزي��ادة الخربة واالحتكاك؛ متهيًدا 
االس��تحقاقات  يف  للمش��اركة 

الخارجية املقبلة.
ولن تعتمد نتائج منتخب الشباب 
يف بطول��ة ال��دوري، إذ س��تكون 
ملغية، ويف حالة وجود ازدواجية 
يف إدراج أس��امء معين��ة ببع��ض 
القوائ��م كأن يكون الالعب مقيدا 
يف قامئ��ة منتخ��ب الش��باب ويف 

الوقت ذاته مقيد مع ناديه، فإنه 
يف هذه الحالة وبحس��ب اللوائح 
للبطولة.  والتعريفي��ة  التنظيمية 
ووفق��ا مل��ا تن��ص علي��ه لجن��ة 
املس��ابقات باتح��اد كرة الس��لة، 
سيشطب اس��م الالعب من قامئة 
املنتخ��ب وس��يلزم بالدف��اع عن 
ألوان ناديه به��دف إضفاء املزيد 
م��ن التجانس واالنس��جام وضخ 
زخ��م تناف��ي أكرب ي��ري أجواء 

البطولة.

نظام الدوري

السجل الذهبي

مشاركة منتخب الشباب

فريق المنامة لكرة السلةفريق النجمة لكرة السلة

محترفان في األدوار النهائية

الميركاتو الصيفي

غياب الحد

أقر االتحاد البحريني لكرة السلة مشاركة العب 
محرتف غري بحريني إضايف يف منافسات األدوار 

النهائية “نصف النهايئ والنهايئ” بالنسبة لبطولة 
دوري زين ألندية الدرجة األوىل وكذلك بطولة 

كأس خليفة بن سلامن، وبالتايل سيصبح بإمكان 
كل فريق إرشاك العبني اثنني يف كل مباراة بنصف 

النهايئ والنهايئ، فيام سيستمر العمل بالئحة إرشاك العب واحد 
محرتف غري بحريني يف بقية منافسات املوسم.

ويأيت هذا القرار من اتحاد اللعبة بهدف إضافة املزيد من اإلثارة 
واملتعة يف األدوار النهائية لبطوالت الكبار، وهو ما سريفع مستوى 

الحامس يف كل املباريات يف ظل التنافس الكبري الذي سيتحقق حينها.

شهدت فرتة االنتقاالت الصيفية العديد من الصفقات سواء تعاقدات 
جديدة أو تجديد، أجرتها إدارات االندية لتدعيم صفوف فرقها وتقويتها 

للمنافسة الجادة عىل ألقاب املوسم الجديد.
وبرز فريقا املنامة والرفاع بقوة يف سوق االنتقاالت التي شهدت 

مفاجآت كبرية.
فريق املنامة صاحب ثالثية املوسم املايض، ظفر بخدمات قائد منتخبنا 

الوطني الدويل حسني شاكر، يف صفقة من العيار الثقيل، كام جدد لنجم 
الفريق حسن نوروز ملوسمني مقبلني.

يف املقابل، استغنى املنامة عن خدمات األخوين محمد ويونس كويد 
اللذين انتقال لتمثيل الرفاع.

ويعد الرفاع هو األنشط يف سوق االنتقاالت، فإىل جانب األخوين كويد، 
تعاقد الساموي مع كال من: صباح حسني، محمد مجيد، عيل جعفر 

وحسن الخاجة.
وتعاقد األهيل سيدهاشم حبيب قادما من املحرق، وأحمد عيل حسني، 

فيام جدد لالعبه عمران عبدالرضا.
ومن جانب املحرق، فقد تعاقد مع الالعب سيدكاظم ماجد، واستعاد 

خدمات العبه عيل أصغر.
وأبرم فريق النويدرات صفقة واحدة بتعاقده مع الالعب حسني اللولو، 

يف حني تعاقد سرتة مع الالعب حسني تقي.

سيغيب الفريق األول لكرة السلة بنادي الحد عن منافسات مسابقات 
الرجال باملوسم السالوي الجديد.

فريق الحد الذي عاد للمشاركة يف مسابقات اتحاد السلة للرجال يف 
املوسم املايض بعد غياب دام 3 مواسم تقريبا وتحديدا منذ موسم 

2014 -  2015، سيغيب عن منافسات املوسم الجديد؛ نظرا للظروف 
التي مير بها النادي. واتخذ مجلس إدارة النادي قرارا باالتفاق مع 

االتحاد البحريني بتجميد الفريق األول فقط وملدة موسم واحد، إذ 
ستعمل خالله اإلدارة عىل إعادة ترتيب أوراق الفريق.

وكان فريق الحد قد عاد للمشاركة يف مسابقات اتحاد السلة يف موسم 
2012 -  2013، بعد أن كان نشاط لعبة كرة السلة مجمدا بالنادي منذ 

سنوات طويلة، ثم استمر يف املشاركة يف موسم 2013 -  2014 واستطاع 
أن يتأهل إىل الدورة السداسية يف إنجاز رسيع يحسب إلدارة النادي 

والجهاز الفني بقيادة املدرب الوطني جعفر راشد آنذاك، قبل أن 
يعلن االنسحاب يف بطولة الدوري بداية موسم 2014 -  2015؛ بسبب 

األوضاع املالية للنادي، ومن ثم اإلعالن عن تجميد نشاط لعبة كرة 
منتخبنا الوطني لكرة السلة للشبابالسلة حتى إشعار آخر.
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17 منتخب ناشئي القدم يبدأ تجمعه استعداًدا لتدشين مبارياته الودية اليوم 
اتحاد الكرة      المركز اإلعالمي

عقد نائب رئيس االتحاد البحريني 
لكرة القدم للشؤون الفنية ورئيس 

لجنة املنتخبات الشيخ خالد بن 
سلامن آل خليفة، اجتامًعا مع 

الجهازين الفني واإلداري ملنتخب 
الناشئني، بحضور رئيس قسم 
الشؤون الفنية باالتحاد عابد 

األنصاري.
وخالل االجتامع، رّحب الشيخ 

خالد بن سلامن آل خليفة بأعضاء 
الجهازين الفني واإلداري ملنتخب 

الناشئني )مواليد 2004/2005(، 
معرًبا عن تقديره للعمل القائم 

واملبذول خالل الفرتة املاضية.
واطلع نائب رئيس االتحاد للشؤون 

الفنية عىل عرض مفّصل لربنامج 
إعداد املنتخب خالل الفرتة املاضية 

تحت قيادة املدرب الوطني راشد 

الدورسي ومساعده أحمد كامل، 
مدرب اللياقة الوطني محسن 

الغانم، مدرب الحراس الوطني 
الرشيد بخاري، باإلضافة إىل الجهاز 

اإلداري بقيادة مدير املنتخب 
أحمد مال الله واإلداري خالد 

شاهني، واختصايص العالج عبدالله 
عرفة.

كام اطلع عىل برنامج املنتخب 

للفرتة املقبلة، الذي سيشهد 
تجمعات محلية ومباريات ودية 
متواصلة، الذي يأيت ضمن إطار 

إعداد املنتخب وتحضريه للمشاركة 
يف تصفيات كأس آسيا للناشئني 

2020، إذ ستقام التصفيات العام 
املقبل )2019(. وسيبدأ املنتخب 

تجمعه اليوم اإلثنني 1 أكتوبر 
استعداًدا لتدشني مبارياته الودية، 

إذ سيواجه منتخب الكويت 
للناشئني يوم 13 أكتوبر الجاري يف 

البحرين.
ويأيت االجتامع ضمن إطار اللقاءات 

الدورية التي يحرص رئيس لجنة 
املنتخبات عىل عقدها مع األجهزة 
الفنية للمنتخبات الوطنية؛ ملتابعة 

العمل وبرامج اإلعداد والتحضري 
لالستحقاقات املقبلة.

أكد رئيس االتحاد البحريني لكرة 
السلة سمو الشيخ عيىس بن عيل 
آل خليف��ة أن فكرة ممثل جاللة 
املل��ك لألعامل الخريية وش��ؤون 
الش��باب، رئي��س املجلس األعىل 
للش��باب والرياضة، رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة مبشاركة 
فريق امُلحرق يف دوري املحرتفني 
الس��عودي لكرة الق��دم “دوري 
محم��د بن س��لامن” ُتع��د فكرة 
رائدة ورائعة للغاية كونها تحمل 

الكثري من املعاين س��واًء الرياضية 
أو غريه��ا، إذ إن ه��ذا األمر يدل 
عىل أننا والشقيقة الكربى اململكة 
العربي��ة الس��عودية بل��د واحد 
ومصرينا واح��د وجهودنا واحدة 
يف س��بيل تطوير كل م��ا يتعلق 
بالش��باب كونهم أمل املس��تقبل 

وعامده.
وأض��اف س��موه “باإلضاف��ة إىل 
ذلك فإن هذه الفكرة ستس��اهم 
بش��كل كبري يف تطوير كرة القدم 
اتخ��اذ  البحريني��ة م��ن خ��الل 

خط��وات أولي��ة نح��و االحرتاف 
كرتنا  س��يجعل  ال��ذي  الك��روي 
تتقدم أك��ر وأك��ر، خصوًصا أن 
ال��دوري الس��عودي للمحرتف��ني 
ُيعد من أقوى وأفضل املسابقات 
الكروي��ة عىل الصعيد اآلس��يوي 
جامهريي��ة  مبتابع��ة  ويحظ��ى 
وإعالمية كبرية، باإلضافة إىل كونه 
بات مقصًدا لالعبني املحرتفني عىل 
مستوى العامل يف ظل الدعم الكبري 
الذي تتلقاه األندية املش��اركة يف 
هذا الدوري الذي جعلها تتعاقد 

مع العديد من الالعبني املميزين 
ومببالغ كبرية”.

وقال سموه كذلك “نثمن الجهود 
الكب��رية الت��ي يبذله��ا االتح��اد 
البحرين��ي لك��رة القدم برئاس��ة 
س��مو الش��يخ ع��يل ب��ن خليفة 
آل خليف��ة الذي يس��عى جاهًدا 
لتطوير الكرة البحرينية، وجهوده 
أمث��رت م��ع البقية ع��ن وصول 
املح��رق للمش��اركة يف ال��دوري 
الس��عودي للمحرتف��ني وهذا ما 
يفت��ح آفاًقا واس��عة نحو تطبيق 

االح��رتاف تدريجيًّ��ا يف البحرين، 
وأيًضا نهنئ مجل��س إدارة نادي 
املحرق برئاس��ة الشيخ أحمد بن 
عيل آل خليفة وجميع منتس��بي 
ومحبي وجامهري النادي عىل هذا 
االختي��ار، واملحرق ميل��ك تاريًخا 
كرويًّا عريًق��ا باإلضافة إىل قاعدة 
جامهريية كب��رية وإرًثا مهامًّ من 
البط��والت وبالتايل ف��إن اختياره 
للمش��اركة يف الدوري السعودي 
جاء عن اس��تحقاق وسيكون خري 
من ميثلنا يف هذا الدوري املميز”.

مشاركة المحرق في الدوري السعودي فكرة رائدة من سمو الشيخ ناصر بن حمد
سمو الشيخ عيسى بن علي يؤكد:

اتحاد السلة           المركز اإلعالمي

اس��تقرت جميع أندية كرة السلة 
البحريني��ة ع��ىل األجه��زة الفنية 
التي ستقود فرقها خالل منافسات 
الدوري يف املوسم الريايض الجديد 
س��ينطلق  وال��ذي   ،2018/2019
اليوم مبشاركة 12 فريقا إىل جانب 

منتخبنا الوطني للشباب.
ومل تش��هد تشكيلة املدربني تغيريًا 
كب��ريًا عن املوس��م الفائت، وذلك 
حينام توجه��ت %58 من األندية 

لخيار املدرب الوطني.
إذ واصل املدرب الوطني تفوقه يف 
موسم كرة الس��ّلة الجديد، حيث 
كّلفت 7 أندية من أصل 12 مهمة 
اإلرِشاف الفن��ي ع��ىل فرقه��ا إىل 
مدربني وطني��ني، يف الوقت الذي 
فضلت 5 فق��ط إىل االعتامد عىل 

الخيار األجنبي.
وجاء املدربون الوطنيون الثامنية 
ه��م عقيل مي��الد )املنامة(، جعر 
عبدالكري��م  )النجم��ة(،  راش��د 
العنزور )البحرين(، صالح الحداد 
)مدين��ة عيىس(، ع��يل عبدالغني 
)س��رتة(، عيل كويد )س��امهيج(، 

واألهيل )حسني قاهري(.
فه��م  األجان��ب  املدرب��ون  أم��ا 

البوس��ني آل��ن أب��از )املح��رق( 
فرلج��اك  حم��دو  ومواطن��ه 
ديجان  ال��ريب  ل�)النوي��درات(، 
توميك ل)االتحاد( ومواطنه زيلكو 
والليواين  )الحال��ة(،  زيجيفيت��ش 

أودرويس براكوريتيس )الرفاع(.
وم��ن ب��ني األندية االثن��ي عرش، 
ف��إن 5 منه��ا فّضل اإلبق��اء عىل 

املدربني الذين قادوا فرقها املوسم 
املايض، وهي املنام��ة الذي أبقى 
عىل مدربه عقي��ل ميالد، االتحاد 
)عبدالكريم  البحري��ن  )توميك(، 
العنزور(، س��امهيج )عيل كويد(، 

ومدينة عيىس )صالح الحداد(.
وأبرز مريكاتو املدربني هذا املوسم 
ه��و تب��ّدل بوصلة ن��ادي األهيل 

تجاه خيار املدرب��ني، حيث فّضل 
النادي العودة للمدرس��ة الوطنية 
لقيادة  قاه��ري  بتعي��ني حس��ني 
ة  الفريق األول، يف حني ارتأت س��لّ
الحالة التغيري عرب االتجاه للمدرب 
األجنب��ي بع��د عدة مواس��م من 
اإلعت��امد والتعويل ع��ىل املدرب 

الوطني.
ك��ام تعاق��دت إدارة النجمة مع 
امل��درب الوطن��ي جعف��ر راش��د 
لقي��ادة الفريق األول يف املوس��م 
الجديد، بعد أن قاد سلة الرهيب 
يف املواسم املاضية الوطني رؤوف 

حبيل.
ويالحظ اعت��امد غالبي��ة األندية 
الوطن��ي، خصوصا  امل��درب  عىل 
يف الس��نوات األخ��رية الت��ي برز 
بها عدد م��ن املدربني كانت لهم 
بصمة واضحة يف اللعبة وساهموا 
بتطوي��ر فرقه��م وجعله��ا قادرة 
عىل حصد األلق��اب مثل املدرب 
الوطني عقيل مي��الد الذي حقق 
جميع األلقاب املحلية يف املوس��م 
املاضية، إضافة إىل التتويج بلقب 
كأس الس��وبر يف افتتاحي��ة ه��ذا 

املوسم.

أش��اد رئيس مجلس إدارة النادي 
األه��يل خالد كان��و بالفكرة التي 
املل��ك  جالل��ة  ممث��ل  أطلقه��ا 
الشباب،  الخريية وشؤون  لألعامل 
رئي��س املجل��س األعىل للش��باب 
والرياضة، رئي��س اللجنة األوملبية 
البحرينية س��مو الشيخ نارص بن 
حم��د آل خليف��ة، وذلك مبرشوع 
أندية بحرينية وكويتية  مش��اركة 
يف منافس��ات الدوري الس��عودي 
للمحرتف��ني لكرة الق��دم، مبباركة 
من رئي��س الهيئة العامة للرياضة 
آل  ت��ريك  املستش��ار  الس��عودية 

الشيخ.
ونّوه كانو بالدور البارز الذي يقوم 
به س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة م��ن مب��ادرات رائدة 

خصوًصا يف كرة القدم الذي بدأها 
بتسمية الدوري البحريني بدوري 
ن��ارص بن حم��د املمت��از، وهذه 
املبادرات تكش��ف م��ا يتمتع به 
سموه من رؤى تطويرية ترتكز يف 
املقام األول عىل تطوير كرة القدم 
البحرينية بصبغة احرتافية تواصل 
مس��رية التطوي��ر الت��ي ينتهجها 
سموه للرياضة البحرينية باالرتقاء 
بها ووصولها إىل أعىل املراتب عىل 

جميع األصعدة.
وأكد رئيس مجل��س إدارة النادي 
األه��يل أن فك��رة س��مو الش��يخ 
نارص بن حمد آل خليفة ومباركة 
املستشار تريك آل الشيخ ملشاركة 
أندية بحرينية وكويتية يف الدوري 
الس��عودي تؤك��د آف��اق التعاون 

اإليجايب بني أبناء الخليج العريب مبا 

يعّزز مس��رية كرة القدم الخليجية 

واالرتقاء بها إىل أعىل املستويات.

حيث إن هذه البوادر ستساهم يف 
قفزة نوعية عىل مستوى الرياضة 
يف مملك��ة البحرين وسيس��تفيد 

منها الجميع.
كام هنأ خالد كانو الش��يخ أحمد 
بن ع��يل آل خليفة رئيس مجلس 
إدارة نادي املحرق وأعضاء مجلس 
ن��ادي  جامه��ري  وكاف��ة  اإلدارة 
املحرق عىل مشاركة نادي املحرق 
كأول ناد بحريني يشارك يف دوري 
محمد بن سلامن للمحرتفني التي 
يستحقها بجدارة ملا لنادي املحرق 
م��ن مكان��ة كب��رية ب��ني األندية 
البحريني��ة والخليجية وما حققه 
نادي املحرق من إنجازات وتاريخ 

ميلء بالبطوالت.

7 أندية استقرت على مدربيها

المدرب الوطني يواصل تفوقه في موسم السّلة الجديد

كانو يشيد بمبادرة ناصر بن حمد ويهنئ رئيس المحرق

محمد الدرازي

الماحوز        النادي األهلي

عقيل ميالد

خالد كانو

سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة 

رغم التدشين... النجمة لم 
يفّعل شعاره

عيسى والمحافظة يتوجهان 
إلى كازاخستان

رغم مرور شهرين تقريًبا عىل تدشني 
مجلس إدارة نادي النجمة لشعارها 

الجديد إال أنها حتى اآلن مل تفعله رسميًّا 
يف أي من املناسبات الرياضية الرسمية 

التي انطلقت للموسم الجديد. 
فنادي النجمة كشف عن شعاره الجديد 

يف حفل بهيج ورسمي مطلع شهر يوليو املايض أقيم يف مقر النادي 
بالجفري وسط حضور رجاالت ومنتسبي الكيان النجاموي باإلضافة 

لعدد من اإلعالميني. فريق كرة القدم الذي كان متوقًعا له أن تتزين 
أقمصته بالشعار الذي أحدث ضجة يف الشارع الريايض من ِقبل 

البيت النجاموي املندمج واملنقسم حوله، ظهر يف نهايئ كأس السوبر 
الذي جمعه مع املحرق بالشعار القديم، وفريق لعبة كرة اليد 

الذي لعب يوم الخميس املايض نهايئ السوبر مع باربار أيًضا ظهر 
بالشعار القديم، كام أن الفريق الذي مثل النجمة يف بطولة األلعاب 
اإللكرتونية لكرة السلة واملقامة حاليًّا يف السيف ظهر بالشعار نفسه. 

غياب الشعار الجديد الذي أخذ صدى واسًعا من الفرحة واالنتقاد 
والبيانات املنزعجة منه عن الظهور الرسمي حتى اآلن يثري التساؤل 

واالستغراب يف الشارع الريايض، وعام إذا كان هذا الشعار سريى النور 
أم سيبقى مغيًبا حتى إشعار آخر!

يغادر فجر اليوم )اإلثنني( طاقم التحكيم القاري يف لعبة كرة اليد عيل عيىس 
وحسن املحافظة للمشاركة يف إدارة مباريات بطولة األندية اآلسيوية الثالثة 

للسيدات التي تنطلق يف األول من شهر أكتوبر وتستمر حتى العارش من 
الشهر نفسه.

وسبق للطاقم البحريني املشاركة يف عدٍد من البطوالت اآلسيوية للسيدات 
والرجال التي كان آخرها بطولة األندية أبطال الدوري وأقيمت العام املايض 

يف مدينة حيدر آباد الهندية، إضافة إىل مشاركات أخرى متثلت يف بطوالت 
الناشئني والشباب عىل مستوى القارة.

واستعد الحكامن عيل عيىس واملحافظة لالستحقاق اآلسيوي املقبل قبل فرتة 
مضت من خالل التدريبات البدنية واملحارضات الفنية التي أقامتها لجنة 

الحكام باتحاد اليد تحت إرشاف املحارض الدويل ريض حبيب وتم فيها تناول 
العديد من املحاور الخاصة بالتحكيم وخصوًصا التفسريات الجديدة عىل 

تعديالت قواعد اللعبة يف الثالثني ثانية األخرية.
وميثل الحضور البحريني عىل مستوى التحكيم اآلسيوي حضورًا جيًدا بوجود 

طاقمني دوليني ومثلهام قاريان، وكانت مشاركة الحكمني القاريني محمد 
ريض وعيل الشمروخ يف بطولة الناشئني باألردن األخرية وسبقتها مشاركة 

الدوليني حسني املوت وسمري مرهون يف دورة األلعاب اآلسيوية بإندونيسيا 
ومعمر الوطني ومحمد قمرب يف بطولة العامل للناشئات يف بولندا.

خالد بن سلمان مترئًسا االجتماع

علي مجيد

الحكمان علي عيسى وحسن المحافظة



خرج فريقا االتحاد والبحرين بالتعادل 
الس��لبي دون أهداف يف املباراة التي 
جمعتهام أم��س، عىل اس��تاد النادي 
األهيل، ضمن منافسات الجولة األوىل 
لدوري الدرج��ة الثانية لك��رة القدم 

للموسم الريايض 2018-2019.
ويف مب��اراة ثانية أقيم��ت أمس عىل 
ملعب مدينة حمد، فاز التضامن عىل 

االتفاق بهدفني مقابل واحد.
ورغم تق��دم االتفاق به��دف لالعب 
عيل عب��اس، إال أن التضام��ن عاد يف 
النتيج��ة وس��جل هدفني عرب حس��ني 
عباس وعباس محمد؛ ليكسب نقاطه 

الثالث األوىل.
وبالعودة إىل مباراة االتحاد والبحرين 
ي��وم أمس، ف��إن الش��وط األول جاء 
دون  مجريات��ه  معظ��م  يف  هادئ��ا 
وج��ود ألي تهديد حقيقي عىل مرمى 
الحارسني:سيد محسن عيل يف االتحاد 

وسلامن البلويش يف البحرين.
واعتم��د االتحاد ع��ىل تحركات أحمد 

عاب��د واملحرتف فورتش��ن يف الجانب 
األمامي، فيام ركز البحرين عىل تواجد 
الالع��ب جعف��ر صب��اح يف املقدم��ة 
باإلضاف��ة إىل املس��اندة م��ن خالف 

بتواجد حسني الفرحاين.
ويف الش��وط الث��اين، ح��اول مدرب��ا 
الطرفني تغيري املجريات عرب التبديالت 

التي أجري��ت، خاصة بدخول محمود 
البن��اي يف صفوف االتحاد؛ لتنش��يط 
الجان��ب الهجومي، وكذلك مش��اركة 
عبدالله الجزيري مع البحرين لتعزيز 

خط املقدمة.
ووضح ضغط فريق البحرين بش��كل 
كبري عىل مرمى االتحاد خالل الدقائق 

األخرية بحثا عن ه��دف الفوز، إال أن 
دفاع الفريق البنفسجي كان متامسكا 
بش��كل كبري واس��تطاع أن يقف سدا 
البحري��ن؛ لتنته��ي  أم��ام هج��امت 
املباراة سلبية وبتقاسم الطرفني لنقاط 

املباراة.
أدار املباراة الطاقم التحكيمي املكون 

م��ن حكم الس��احة محم��د بونفور، 

وعاونه صالح جناحي وجاسم حسن، 

والحكم الرابع أسامة إدريس.

مباريات اليوم

وتستكمل مباريات الجولة اليوم )اإلثنني( 

بإقامة لقاءين:سرتة والبسيتني عىل استاد 
الن��ادي األهيل، ومدين��ة عيىس مع قاليل 
عىل ملع��ب مدينة حم��د، وكالهام عند 
6.30 مساء. وتؤمل الفرق يف تقديم بداية 
إيجابي��ة من خالل انطالقة مش��وارها يف 

منافسات دوري الدرجة الثانية.
يدخل سرتة والبسيتني بقيادة وطنية:عيل 
منص��ور م��ع س��رتة، وأحم��د س��وار مع 
البس��يتني، وه��ي مواجه��ة متكافئة بني 
فريقني يسعيان للظهور اإليجايب وتحقيق 

النتيجة اإليجابية يف البداية.
ويف املب��اراة الثاني��ة، ف��إن مدينة عيىس 
يواجه قاليل عىل أنغ��ام املواجهة األخرية 
التي جمعتهام حديثا ضمن الدور املؤهل 
ل��كأس امللك، حي��ث فاز مدين��ة عيىس 
بهدفني مقابل واحد، وظفر بالتأهل لدور 

ال� 16.
وتعت��رب مواجهة الي��وم مختلفة متاما عن 
تلك املب��اراة، ويقود مدينة عيىس املدرب 
الوطن��ي جاس��م محمد، وق��اليل املدرب 

الوطني صالح حبيب.

التضامن يكسب االتفاق وتعادل سلبي بين البحرين واالتحاد
اليوم ختام الجولة األولى لدوري الدرجة الثانية

أحمد مهدي

زار وف��د االتحاد الدويل لفن��ون القتال 
املختلط��ة IMMAF يتقدمه��م رئيس 
االتحاد كاريث براون والرئيس التنفيذي 
دانزي��ن واي��ت صال��ة مدين��ة خليفة 
الرياضي��ة، التي س��تحتضن منافس��ات 
بطولة العامل الخامسة للهواة، وسينظمها 
االتحاد البحريني لفنون القتال املختلطة 
بالرشاك��ة والتعاون م��ع االتحاد الدويل 
لفن��ون القتال املختلطة، ضمن أس��بوع 
بري��ف للقتال الدويل املق��رر إقامته يف 

الفرتة -11 18 نوفمرب القادم.
وكان وف��د االتح��اد ال��دويل ق��د وصل 
إىل الب��الد ي��وم االثن��ني امل��ايض، لعقد 
اللجنة  االجتامعات مع رئي��س وأعضاء 
التنفيذية للنس��خة الخامسة من بطولة 
الع��امل لفن��ون القتال املختلط��ة للهواة 
لبح��ث التص��ورات النهائي��ة الخاص��ة 

بالتحضريات إلقامة البطولة.
وقد ح��ر الزيارة عض��و مجلس إدارة 
اللجنة األوملبية البحرينية رئيس االتحاد 
BM-  للبحريني لفنون القتال املختلطة
MAF رئيس اللجن��ة التنفيذية لبطولة 

العامل خال��د الخياط، ورؤس��اء وأعضاء 
اللجان العاملة باللجنة.

وقد أَطلع رئيس االتح��اد رئيس اللجنة 
التنفيذي��ة وفد االتحاد الدويل عىل كافة 
الرتتيبات الخاصة بإقامة البطولة يف صالة 
مدينة خليف��ة الرياضية، عىل الش��كل 
ال��ذي يتوافق م��ع متطلب��ات االتحاد 
ال��دويل، مؤك��ًدا أن اللجن��ة التنفيذية 

تعم��ل وفق توجيه��ات النائ��ب األول 
لرئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة 
الرئيس الفخري لالتحاد البحريني لفنون 
القتال املختلطة س��مو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليف��ة؛ رئيس اللجنة املنظمة 
العليا ألسبوع بريف للقتال الدويل، من 
أج��ل اإلع��داد والتحض��ري املثاليني عىل 
الش��كل الذي يخدم نجاح هذا الحدث 

الذي س��تحتضنه مملكة البحرين للمرة 
الثانية عىل التوايل.

من جانب��ه، أعرب رئيس االتحاد الدويل 
كاريث ب��راون عن س��عادته بالتعاون 
الكبري الذي ملس��ه من اللجنة التنفيذية 
لبطولة العامل الخامس��ة للهواة، مؤكًدا 
أن هذه زيارة وف��د االتحاد الدويل تأيت 
استكامالً لسلس��لة الزيارات التي يقوم 
به��ا االتح��اد للبلد املضي��ف من أجل 
الوقوف عىل كاف��ة التحضريات الخاصة 
بالبطول��ة، مضيًف��ا أن ثقت��ه بالبحرين 
كب��رية يف أن تحقي��ق النج��اح والتميز 
لهذه النس��خة م��ن البطول��ة، بعد أن 
اس��تطاعت أن تبه��ر الع��امل بتنظيمها 
الرائع يف النسخة املاضية الذي استحق 
كل اإلشادة والتقدير من االتحاد الدويل 
واملنتخبات املشاركة، ومنحها كذلك ثقة 
االتحاد يف استضافة النسختني الخامسة 
والسادس��ة، متمنيًّ��ا يف الوقت ذاته كل 
التوفي��ق والنجاح للجن��ة التنفيذية يف 
س��بيل تحقيق أعىل مع��دالت النجاح 

إلبراز البطولة بالصورة املميزة.

اطلع على الترتيبات الخاصة الستضافة عالمية الهواة الخامسة

وفد االتحاد الدولي للفنون المختلطة يزور صالة مدينة خليفة الرياضية
اتحاد فنون القتال المختلطة        المركز اإلعالمي

جانب من زيارة وفد االتحاد الدولي

بوعالي يعود لتمثيل “سلة 
النجمة”

أعلن نادي النجمة عن عودة 
الالعب محمد بوعالي؛ لتمثيل 

الفريق األول لكرة السلة يف املوسم 
الريايض الجديد.

وأكد املدير الفني للعبة كرة السلة 
بنادي النجمة املدرب الوطني 
القدير رؤوف حبيل ل�”البالد 

سبورت”، عن عودة الالعب للدفاع 
عن ألوان الفريق النجاموي يف 

املوسم الجديد، وذلك بعد 3 أشهر 
قضاها الالعب مع فريق املحرق يف املوسم املايض.

وكان الالعب البالغ من العمر )23 عاما( قد انتقل إىل صفوف املحرق 
عىل سبيل االعارة منتصف شهر فرباير املايض، ومثل األحمر حتى 

نهاية املوسم املايض، إذ دافع عن ألوان القميص األحمر يف منافسات 
األدوار النهائية لبطولتي الدوري وكأس خليفة بن سلامن، ويف البطولة 

الخليجية لألندية يف مسقط. وقّدم بوعالي مستوى فنيا متميزا مع 
فريق النجمة يف منافسات الدور التمهيدي ملسابقة الدوري يف املوسم 

الفائت، كام تألق بشكل الفت مع فريق املحرق؛ بفضل إمكاناته 
الفنية الكبرية، ليفرض نفسه بقوة يف تشكيلة مدرب منتخبنا الوطني 

سلامن رمضان. وكانت أندية عّدة قد أبدت رغبتها يف التعاقد مع 
بوعالي، غري أن الرغبة املشرتكة لإلدارة النجاموية والالعب نفسه يف 

العودة لتمثيل “سلة الرهيب” حالت دون انتقاله ألي ناٍد ثاٍن.
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محمد بوعالي

محمد الدرازي

غ��ادر ي��وم أمس الوفد املش��ارك يف 
منافس��ات دورة األلعاب اآلس��يوية 
2018 التي س��وف تقام يف العاصمة 
جاكرتا خالل الفرتة من 13-6 أكتوبر 
التي سيش��ارك فيها 14 العًبا والعبة 
م��ن ذوي اإلعاق��ة يف لعب��ة ألعاب 
القوى رمي وق��وف وجلوس وجري، 
وكذل��ك العب من فريق الس��باحة. 
وس��وف يقي��م الوف��د املش��اركة يف 
القري��ة الرياضية يف مدين��ة جاكرتا 
التي تس��توعب نحو 14 ألف ريايض 
وإداري وفن��ي التي فتح��ت أبوابها 
يف 1 أكتوبر 2018 الس��تقبال الوفد. 
وتعد القري��ة الرياضية ملتقى رائعا 
لتعزي��ز الروابط األخوي��ة والصداقة 

بني أبناء القارة اآلسيوية.
 وغادر مس��بًقا إىل العاصمة جاكرتا 
القادم بأع��امل املدير الفني س��ارة 
الش��اوي واملدرب أحمدجاسم حيث 
غ��ادروا الب��الد يف 27 م��ن س��بتمرب 
اجت��امع  لحض��ور  وذل��ك  2018م 

تس��جيل الالعبني الذي سيقام يف 29 
س��بتمرب 2018م وإلنه��اء اإلجراءات 
املتبقي��ة للوفد وذلك بتنس��يق من 

اللجنة الباراملبية اآلسيوية.
ويف 28 من سبتمرب غادر بقية الوفد 
املكون من: املدرب يوس��ف الرفاعي 
وامل��درب س��لطان محم��د مدربني 
ألعاب القوى رم��ي وقوف وجلوس 
وامل��درب رمضان يوس��ف القالليف 
ي��ارس  وامل��درب  الج��ري،  م��درب 

النمشان مدرب السباحة.
فاطم��ة  الالعب��ة  الالعب��ني:  وم��ن 
عبدالرزاق صفر صاحب��ة أول إنجاز 
باراملبي قد تأهل يف لعبة رمي القرص 
ولعبة رمي الرم��ح، والالعبة املثابرة 
روبا يوس��ف العمري قد تأهلت يف 
لعبة رمي القرص والرمح ودفع الجلة 
وكذل��ك الالعبة أمل أحمد فردان قد 
تأهلت يف األلعاب نفس��ها وهم من 
العبات الرمي جل��وس وتأيت الالعبة 
الناشئة مريم صابر الحامدي كأصغر 

العب��ة من الفتيات التي اس��تطاعت 
إثبات قدرتها البدنية والفنية من أول 
مش��اركة لها يف بطولة فزاع الدولية 
لع��ام 2018م بعم��ر 14 س��نة، قد 
تأهلت يف لعبة رمي الرمح وهي من 

العبات الرمي وقوف.
أم��ا بالنس��بة الالعبني الذك��ور فقد 
تأه��ل: مجي��د ميك الش��يخ يف لعبة 
رمي الق��رص والرمح ودف��ع الجلة، 
والالعب حم��د البنعيل يف لعبة دفع 
الجل��ة والالعب عبدالل��ه الناجم يف 
لعبة رمي الرمح ودفع الجلة عن فئة 
العب��ني الرمي وقوف وأما العبو رمي 
جل��وس فهم: الالع��ب أحمد جعفر 
يف لعب��ة دف��ع الجلة ورم��ي القرص 
والالعب حس��ن ع��يل ريض يف لعبة 
رمي الق��رص والرمح ودف��ع الجلة، 
والالعب عبدالنارص الس��ادة املتأهل 
يف لعب��ة رمي الرم��ح، وآخر الالعبني 
املتأهلني من فئة الذكور هو الالعب 
س��عد محمد امل��ال ال��ذي تأهل يف 

لعبة الصولجان من البطولة اآلسيوية 
للناشئني الذي أثبت مقدرته وكفاءة 
رغم ش��دة إعاقت��ه فه��و يعترب من 
إعاقات الش��لل الدماغي F32 وهذه 

الفئة نادرة وتتميز بقوة عضالتها.
وأما املتأهلون م��ن ألعاب القوى يف 
الجري فسوف يشارك كاًل من الالعب 
املتمي��ز محمود الع��رادي يف الجري 
100 و400 مرت والالعب حمد محمد 
التميمي الذي اس��تطاع التأهل بعد 

مش��اركته الرس��مية األوىل يف تونس 
2018م بعد ضمه إىل االتحاد ويعترب 
الالعب التميمي أول العب مس��جل 
 T20 رس��مي يف االتح��اد ع��ن فئ��ة
ويتمي��ز الالع��ب التميم��ي بكفاءة 
عالي��ة وهو ع��ىل دراي��ة ووعي تام 
حول أهمية مشاركته يف هذه الدورة 
التي سوف تسجل يف رصيد إنجازاته.
الهن��داوي العب  والالع��ب أحم��د 
الس��باحة التي تعرب أول مشاركة له 

وسوف يخضع إىل التصنيف مع بقية 
الالعبني الذين س��وف يعاد تصنيف 
فئاته��م وهم الالعب مجيد الش��يخ 
وعبدالل��ه الناج��م وحم��د البنعيل 
وس��عد محم��د ومحم��د الع��رادي 
وعبدالنارص السادة وحمد التميمي.

وس��وف تنطل��ق مراس��م االفتت��اح 
الرسمي يف 6 من أكتوبر 2018م وييل 
االفتتاح مبارشة منافس��ات السباحة 
يف ال���7 م��ن أكتوبر أما منافس��ات 
ألعاب القوى فس��وف تكون يف ال� 8 

من أكتوبر.
ك��ام س��ينظم إىل الوف��د املش��اركة 
الش��يخ محمد بن دعي��ج آل خليفة 
رئي��س االتح��اد البحرين��ي لرياضة 
ذوي اإلعاقة ومبرافقة جاسم الربدويل 
الذين س��وف يصل��ون إىل العاصمة 
جاكرتا يف 5 من أكتوبر 2018م لدعم 
وإعطائهم  الالعبني  الفريق وتشجيع 
الداف��ع املعن��وي القوي م��ن أجل 

ترشيف اململكة.

لقطة للوفد البحريني المغادر

“ذوي اإلعاقة” يغادر للمشاركة في دورة األلعاب اآلسيوية
بـ 14 العبًا والعبة بمختلف األلعاب

علي مجيد
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لوي��س  الربيط��اين  ف��از  وكاالت: 
هاملت��ون بجائ��زة روس��يا الكربى 
لس��باقات فورم��وال 1، وحل زميله 
الفنلندي فالت��ري بوتاس يف املركز 
الثاين، وجاء س��ائقا ف��راري األملاين 
سيباستيان فيتيل والفنلندي كيمي 
رايكونن يف املركزين الثالث والرابع 

توالًيا.
فالتري  الفنلندي  الس��ائق  وسمح 
بوت��اس لزميله يف مرس��يدس بطل 
العامل الربيطاين لوي��س هاميلتون، 
بالفوز أمس األحد يف سباق جائزة 
روس��يا الكربى، املرحلة السادس��ة 
عرشة من بطولة العامل يف الفورموال 

.1
وحاف��ظ بوتاس ال��ذي انطلق من 
املرك��ز األول أم��ام زميل��ه، ع��ى 
أفضليته خ��ال الس��باق، قبل أن 
يأم��ره الفريق بفت��ح الطريق أمام 

هاميلتون لتجاوزه. 

وأنهى هاميلتون الس��باق يف املركز 
األول، موس��عا الف��ارق يف صدارة 
الرتتيب الع��ام مع س��ائق فراري 
األملاين سيباس��تيان فيتل الذي حل 
ثالًث��ا ع��ى حلبة س��وتيش، إىل 50 

نقطة.
وحقق هاميلتون الفوز ال�70 له يف 
سباقات الفئة األوىل، والثالث تواليا 
والخامس يف آخر 6 س��باقات، مام 
أت��اح له خلق فارق كب��ر بالنقاط 
م��ع فيتل يف الرتتي��ب العام قبل 5 

سباقات عى نهاية املوسم.
وأىت ف��وز هاميلت��ون ع��ى حلبة 
مدينة س��وتيش الواقعة عى البحر 
الرئيس  أنظ��ار  وتح��ت  األحم��ر، 
الرويس فادمير بوتني، بعدما أفسح 
ل��ه بوت��اس يف املجال لتج��اوزه يف 

اللفة 25 )من أصل 53(.
وقال أحد أفراد الفريق لبوتاس عرب 
جه��از االتصال الداخيل بعد عبوره 

خ��ط النهاي��ة “هذا ي��وم صعب 
بالنس��بة إلي��ك وإلين��ا”، علام أن 
مرسيدس واصل هيمنته عى جائزة 
روسيا الكربى، بتحقيق الفوز للمرة 

الخامسة تواليا.
وكان كل من الس��ائقني الثاثة قد 
حاف��ظ عى مركزه عن��د االنطاق: 
وخلف��ه  الص��دارة،  يف  بوت��اس 
هاميلت��ون وفيتل. وح��اول األملاين 
الذي يس��عى مثله مث��ل الربيطاين 
إىل لقب خام��س يف بطولة العامل، 
أن يتجاوز س��ائق مرس��يدس عند 
بعدما  والس��يام  األوىل  املنعطفات 
ب��دا أفضل منه عن��د االنطاق، إال 
أن هاميلت��ون ناور بش��كل ناجح 

وحافظ عى موقعه.
لك��ن فيتل متكن م��ن التقدم عى 
هاميلت��ون بعد دخول األخر )كان 
متصدرا حينها( إىل حظرة فريقه يف 
اللفة 14. ولدى عودته إىل الحلبة، 

كان عى املستوى نفسه تقريبا من 
فيتل، إال أن س��ائق ف��راري الذي 
كان يتمتع بدرج��ة حرارة أعى يف 
إطارات��ه، متكن من انتزاع األفضلية 

خلف بوتاس.
لكن ه��ذا التفوق مل ي��دم طويا، 

إذ متك��ن هاميلتون بعد لفتني من 
استعادة مركزه خلف بوتاس، بعد 

مناورة تجاوز جريئة ضد فيتل.
وبعدم��ا اس��تعاد هاميلتون مركزه 
خلف بوتاس، أت��ت أوامر الفريق 
لتمنح هاميلتون املركز الثاين خلف 

س��ائق ريد ب��ول الهولندي ماكس 
فرش��تابن ال��ذي كان متص��درا يف 
حين��ه؛ نظرا إىل أن��ه مل يدخل بعد 

إىل حظرة فريقه.
وحل الهولندي الذي احتفل األحد 
بعامه الحادي والعرشين، يف نهاية 
املط��اف يف املرك��ز الخامس خلف 
كيمي  الفنلن��دي  ف��راري  س��ائق 

رايكونن.
وقدم فرش��تابن س��باقا مذها إثر 
انطاقه من املرك��ز األخر، ومتكنه 
من بلوغ املرك��ز الثالث عرش بعد 
لفة واحدة فق��ط، قبل أن يواصل 

التقدم رويدا رويدا. 
وتفوق فرشتابن عى زميله يف ريد 
بول األسرتايل دانيال ريكياردو الذي 
أنهى الس��باق سادس��ا أمام شارل 
لوكلر س��ائق ساوبر، والذي سيحل 
ب��دال من رايكونن ل��دى فراري يف 

املوسم املقبل.

وكاالت: فالفردي ب��دأ يتمرد عى 
أع��راف برش��لونة ويتخ��ذ قرارات 
غ��ر مس��ؤولة ليض��ع نفس��ه يف 
موقف محرج قبل الدخول يف نفق 

مباريات الشهر املقبل الطاحنة.
يب��دو أن فالفردي دخ��ل فعليًّا يف 
مرحلة جدل االستمرار مع برشلونة، 
ويبدو أّنه فش��ل يف االستفادة من 
تجارب إنرييك ومارتينو وغوارديوال 
فوضع نفسه يف ورطة قد ال يخرج 
منها بسهولة ليسلم نفسه ك� ”كبش 

فداء” أمام الجامهر الغاضبة.

برشلونة وخيارات فالفيردي

كّل األمور كانت مثالية يف برشلونة 
مع بداية املوس��م وإغاق س��وق 
االنتقاالت، يف ظّل تدعيم الصفوف 
باعب��ني مؤثري��ن والحف��اظ عى 
نجوم الفريق باستثناء خروج يري 

مينا املثر لاستغراب.

فوز أول عى أالفيس بالثاثة وآخر 
صعب من أرض بل��د الوليد 1-0 
قبل أن تأيت الثامنية أمام ويس��كا 
2-8 لتمن��ح فالف��ردي ابتس��امة 

عريضة مل تدم طويًا.
فالفردي  الضغ��وط ع��ى  زادت 
بس��بب االنتداب��ات املميزة التي 
أنجزتها إدارة برش��لونة، وإراحته 
لنجوم الفريق قبل بدء املباريات.
إذ إّن املدرب امللقب بال�”النملة” 
ب��دأ يخ��رج ع��ن املأل��وف فنجا 
ري��ال  مط��ب  م��ن  بأعجوب��ة 
سوسييداد 1-2 بعد ترك كوتينيو 
عى الدك��ة، وأنقذته نتيجته أمام 
آيندهوفن 0-4 من التس��اؤل عن 
األداء، ومن ثّم تس��ببت خياراته 
بتعادلني  الخاطئة يف “امل��داورة” 
مع جرون��ا 2-2 وأتلتي��ك بيلباو 
1-1 تخللهام هزمية من ليغانيس 

.2-1

ال تلعب بالنار مع ميسي 
في برشلونة

وأثار فالفردي االس��تغراب بشجاعته 
أو ته��وره مبعن��ى أصح عندم��ا قّرر 
عدم البدء بليونيل مييس أمام بيلباو 
القوي بع��د أن فعل األم��ر ذاته مع 

سواريز أمام ليغانيس.
األض��واء ترتكز ع��ى بيكي��ه وهناك 

مطالبات برتكه عى دكة البدالء.
ومع أن ترصيحات سواريز ومييس مل 
تكن بتلك الحدة مع مدرب برشلونة 
لك��ن م��ن يع��رف طب��اع الصديقني 
الحميمني ي��درك عدم تقبلهام لفكرة 
الجلوس ع��ى الدكة إال بطلب منهام 

فقط.
وق��ال س��واريز بع��د لقاء برش��لونة 
وبيلب��او: “يجب أن نس��جل وننترص 
حتى يف غياب مييس”، ورّد األخر “ما 
قاله س��واريز صحيح، نحن برش��لونة 

وال يجب أن نتأثر باعب واحد”.

المباريات الخمس واحتمال 
اإلقالة

أّن  فالف��ردي  ح��ظ  س��وء  م��ن 
املباريات التي كان يجب أن تكون 
مضمونة ومربرة الحتامالت الوقوع 
يف الش��هر املقبل أت��ت بنتائج غر 

متوقعة ليضع نفس��ه يف موقف ال 
يحسد عليه قبل أكتوبر “الطاحن”.
وسيحّل برشلونة ضيًفا عى توتنهام 
األربع��اء يف دوري األبطال ومن ثم 
فالنسيا، ويستقبل إشبيلية يف الليغا 
قبل أن يس��تضيف إنرت يف األبطال 
ومن ث��م ريال مدري��د يف الدوري 

اإلسباين.

وهدأت األصوات قليًا يف برشلونة 
عقب س��قوط ريال مدريد املزامن 
لكب��وات برش��لونة لك��ن ج��دول 
التقلي��دي قد  الغري��م  مباري��ات 
يجعل��ه متص��درًا قبل الكاس��يكو 

املنتظر يف أواخر الشهر املقبل.
ش��خصيًّا ال أتوقع أن تك��ون إقالة 
فالف��ردي بتل��ك الس��هولة، وذلك 
لعدة أس��باب، أبرزها ص��رب إدارة 
برش��لونة ع��ى كوادره��ا ومن ثم 
غياب األس��امء الب��ارزة املتوفرة يف 
الس��احة حاليًّ��ا بالرتافق مع ظهور 
ري��ال مدريد وأتلتيكو مبس��توى ال 
يؤهلهام لحسم لقب الليغا يف وقت 
مبك��ر، إال أّن جميع هذه العوامل 
قد تغيب إذا تعرّض برشلونة لهزّة 
محتمل��ة يف دوري أبطال أوروبا أو 
نتيجة مفاجئة أم��ام ريال مدريد، 
وباختصار “أرضي��ة أزمة فالفردي 

مع برشلونة أصبحت جاهزة”.

هاميلت��ون يت��وج بجائ��زة روس��يا الكبرى

فالفيردي يخط بيده كتاب إقالته من برشلونة

هاميلتون في المركز األول لسباق روسيا

إرنستو فالفيردي

وكاالت: كشفت تقارير صحفية إسبانية، 
األحد، عن 3 أندية كبرة حاولت خطف 
صفقة الربتغايل كريستيانو رونالدو من 

يوفنتوس يف الصيف املايض.
وأوضح��ت صحيفة “ماركا” اإلس��بانية، 
أن ريال مدريد عرض يف املوسم املايض 
التجدي��د عى الاع��ب الربتغايل براتب 
سنوي يبلغ 25 مليون يورو، مع إمكانية 
ارتفاع��ه إىل 30 مليون يف حال الوصول 
ألهداف محددة يتم االتفاق عليها بني 

الطرفني.
وأكد الصحيفة أن فلورنتينو بريز رئيس 

ريال مدري��د بعدما علم بق��رار رحيل 
رونالدو يف املوس��م امل��ايض، أبلغ وكيل 
أعامله خورخي مينديز بأن يجلب 100 

مليون يورو، وسيتم بيع الاعب.
وأش��ارت إىل أن الع��رض األول كان من 
مي��ان الذي ق��دم عق��ًدا بقيمة 150 
مليون ي��ورو صافية، لكن الربتغايل كان 

يرى أن الروسونري يفتقد للتنافسية.
أما العرض الثاين للدون فجاء من ناديه 
األسبق مانشسرت يونايتد، إال أن الرفض 
جاء من جانب ريال مدريد بداعي أنه 

غر مناسب.

بينام آخر عرض تقدم به باريس س��ان 
جرم��ان، ولكن ب��رشط أن تتم الصفقة 
يف اليوم األخر من االنتقاالت الصيفية، 
ل��يك ال يحص��ل الفريق اإلس��باين عى 
فرص��ة للتوقيع مع نيامر دا س��يلفا أو 

كيليان مبايب، وهو ما رفضه رونالدو.
وأردف��ت أن رونالدو هو من طلب من 
مينديز بحث إمكانية االنضامم للسيدة 
العجوز، وقال له: “أحب يوفنتوس ولن 
أنىس أنه ح��اول التوقي��ع معي عندما 

كنت يف سبورتينج لشبونة”.
كام أن الربتغايل كان يعتقد أن يوفنتوس 

ال��ذي وصل لنهايئ دوري األبطال مرتني 
يف األع��وام األخرة، س��يكون قادرًا عى 
الفوز بالبطول��ة بتواج��ده يف الفريق، 
ك��ام أن تصفي��ق جامهر الي��ويف حفز 
الربتغايل أكرث لانضامم إىل بطل إيطاليا 

يف السنوات السبعة األخرة.
واختتم��ت بأن رونال��دو كان قد اتخذ 
قرارًا نهائيًّا بالرحيل إىل يوفنتوس، حيث 
قال: “لقد أعطيت وعًدا، حتى لو عرض 
عيل بري��ز ضعف الراتب، فأنا لس��ت 

مهتاًم، أنا ذاهب إىل اليويف”.

وكاالت: خرج��ت الرومانية س��يمونا 
هالي��ب، املصنف��ة األوىل عامليا، من 
ال��دور األول ل��دورة بك��ني يف ك��رة 
األحد  أم��س  بانس��حابها  امل��رب، 
م��ن مباراتها والتونس��ية أنس جابر 

ملعاناتها من آالم يف الظهر.
وخاضت الروماني��ة 31 دقيقة فقط 
م��ن املب��اراة الت��ي ب��دت فيها غر 
األوىل  املجموعة  وخ��رت  مرتاحة، 

6-1 قبل االنسحاب.
وس��بق لهاليب )27 عاما( أن عانت 
م��ن آالم يف ظهره��ا يف دورة ووهان 
الصينية األسبوع املايض، من دون أن 
تحسم ما إذا كانت اآلالم هي نفسها.
وقالت هاليب “مثة أمل، مل أكن قادرة 
عى التحرك بش��كل مناس��ب، لهذا 
توقف��ت )...( ال أع��رف بالتحديد ما 
هو السبب”، مشرة إىل أنها ستخضع 

لفح��وص طبي��ة لتحدي��د طبيعة ما 
تع��اين منه. أضافت “أن��ا قلقة اآلن، 
وحزينة ألنني مل أمتكن من املتابعة”.
ويأيت الخروج الريع للمصنفة األوىل 
لينعكس سلبا عى الدورة التي تغيب 

عنها أيضا األمركية املخرمة سرينا 
وليامس، إضافة إىل “األربعة الكبار” 
ل��دى الرجال، اإلس��باين رافايل نادال 
املصن��ف األول عامليا، والس��ويري 
روجيه فيدرر الث��اين والرصيب نوفاك 

دجوكوفيت��ش الثال��ث، والربيط��اين 
أندي م��وراي املصن��ف األول عامليا 

سابقا.
يف املقابل، جهدت الفرنسية كارولني 
غارسيا حاملة اللقب لتخطي الصينية 
وانغ ياف��ان 7-6 )12-10(، 6-7 )-4
7(، 3-6 يف أك��رث م��ن 3 س��اعات يف 

الدور األول األحد.
واحتاج��ت غارس��يا إىل 77 دقيق��ة 

النتزاع املجموعة األوىل.
ومتكنت غارس��يا املصنفة رابعة من 
ف��رض ش��وط فاص��ل يف املجموعة 
الثاني��ة ف��ازت به الصيني��ة املصنفة 
78 عاملي��ا، إال أن الفرنس��ية البالغة 
من العمر 27 عاما تقدمت بس��هولة 
يف املجموع��ة الثالث��ة الفاصلة 3-0، 
مس��تغلة انهيار منافستها ابنة ال� 24 

عاما.

3 أندية حاولت خطف رونالدو

انسحاب هاليب من دورة بكين للتنس

وكاالت: أعلن رئيس االتحاد 
اإلفريقي أحمد أحمد عن دعم 

الهيئة القارية ملسعى رئيس 
االتحاد الدويل جاين إنفانتينو للفوز 

بوالية ثانية يف االنتخابات املقررة 
العام املقبل، وذلك خال اجتامع 

الجمعية العمومية لاتحاد.
وانتخب السويري-اإليطايل 

إنفانتينو رئيًسا للفيفا مطلع 2016 يف أعقاب فضيحة الفساد 
الكربى التي هزت كرة القدم العاملية، وأدت إىل اإلطاحة 
برؤوس كبرة أبرزها الرئيس السابق لاتحاد السويري 

جوزيف باتر.
ويف يونيو املايض، أعلن ترشحه لوالية ثانية عى رأس الفيفا، 

يف االنتخابات التي من املقرر أن تجرى خال اجتامع 
كونغرس االتحاد الدويل يف الخامس من يونيو 2019 يف 

باريس.
وخال كلمة ألقاها أمام الجمعية العمومية لاتحاد القاري، 
قال أحمد “أعتقد إنه من واجبي )...( أن أعلن هذا الدعم 

من إفريقيا”.
من جهته، توّجه رئيس االتحاد املغريب فوزي لقجع إىل 

إنفانتينو بالقول “إضافة إىل الدعم االنتخايب، لديكم 
االلتزام واالنخراط من قبل كل رؤساء )االتحادات الوطنية 

اإلفريقية(”.
ورد رئيس الفيفا باإلعراب عن أن دعم االتحاد املكون من 54 

عضًوا “يعني يل الكثر”. أضاف “منذ ما قبل انتخايب )شغل 
منصب األمني العام لاتحاد األورويب(، قلت وعملت ما ميكن 

ليكون املستقبل يف إفريقيا”.
أضاف “األمر يتعلق بدفع كرة القدم نحو األمام، بأن نتقدم 

كلنا مًعا”.
وأشارت التقارير العام املايض إىل أن إنفانتينو كان من 

داعمي وصول أحمد أحمد )من مدغشقر( إىل رئاسة االتحاد 
اإلفريقي، يف االنتخابات التي أقيمت يف مارس 2017، وتفوق 
فيها بشكل مفاجئ عى الكامروين عيىس حياتو الذي حكم 

الهيئة لفرتة ناهزت 3 عقود.
واعترب إنفانتينو بعد االنتخابات، أن إفريقيا صوتت “من أجل 

التغير”.

االتحاد اإلفريقي يدعم إنفانتينو

جاني إنفانتينو

سيمونا هاليب
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)وكاالت(: فش��ل ري��ال مدريد، يف 
تحقيق الفوز للمب��اراة الثانية عىل 
التوايل بالليجا، ليفقد الفريق املليك 
7 نق��اط يف 7 مباري��ات خاضه��ا 

بالبطولة هذا املوسم.
“مون��دو  صحيف��ة  وقارن��ت 
ديبورتيفو” اإلس��بانية أمس األحد، 
بني هذه االنطالق��ة للفريق املليك 
مع جولني لوبيتيجي، وبني انطالقة 
الفريق تحت قيادة رافاييل بينيتيز، 
م��درب الريال األس��بق يف موس��م 

.”2016 - 2015“
وقالت الصحيف��ة، إنَّ الريال ميلك 
م��ع لوبيتيجي 14 نقط��ة من أول 
7 مباري��ات يف الليجا )4 انتصارات، 
واحدة(، وسجل  وتعادلني، وهزمية 

الفريق 12 هدًفا، واستقبل 6.
 7 أول  يف  “بينيتي��ز،  وأوضح��ت 
مباري��ات له مع الري��ال يف الليجا، 
مل ُيه��زم، وحقق الفري��ق معه 15 
نقط��ة وس��جل 15 هدًف��ا، وتلقى 
هدف��ني، وكان بف��ارق نقط��ة عن 
ومتعادالً  فياري��ال،  حينها  املتصدر 

مع برشلونة، وسيلتا فيجو”.
وأقيل بينيتيز، منتصف املوسم، بعد 
الخس��ارة يف املس��تايا من فالنسيا، 
بعدم��ا خ��اص 18 مب��اراة، وحقق 
37 نقط��ة، بف��ارق 4 نقاط خلف 

املتص��در يف ذلك الوق��ت أتلتيكو 
مدري��د، ونقطت��ني عن برش��لونة، 

الذي كان ميلك مباراة مؤجلة.
وحقق ري��ال مدريد، مع بينيتيز يف 
الليج��ا 11 انتصارًا، و4 تعادالت و3 
هزائم، وس��جل 47 هدًفا، واستقبل 

.18
وأشارت الصحيفة، إىل أن “انطالقة 
لوبيتيج��ي، تش��به انطالقة الفريق 
قب��ل عام مع الفرن��ي زين الدين 
زي��دان، ف��كان الفري��ق ميلك 14 

نقطة بعد 7 مباريات”.
وأوضح��ت “لك��ن املرينج��ي كان 
متخلًف��ا عن برش��لونة ب���7 نقاط 
كاملة، حيث ف��از الفريق الكتالوين 
املرينج��ي  وكان  مباريات��ه،  كل  يف 
يحتل املركز الخامس، مس��جاًل 13 

هدًفا واستقبل 6 أهداف”.
عىل صعيد آخر، كش��ف لوبيتيجي 
أن الويل��زي غاري��ث بي��ل تعرض 
إلصاب��ة يف الفخذ خالل املباراة ضد 
أتلتيكو، ما قد يؤثر عىل مش��اركته 
ضد سسكا موسكو يف الجولة الثانية 
م��ن دوري أبط��ال أوروب��ا يف كرة 

القدم.
واس��تبدل بيل بعد انتهاء الش��وط 
األول من البمباراة التي اس��تضافها 
ريال عىل ملعبه س��انتياغو برنابيو 

وانتهت بالتعادل السلبي.
املب��اراة  بع��د  لوبيتيج��ي  وق��ال 
“غاريث شعر بعدم راحة يف فخذه 
)...( خرج كتدبري احرتازي وس��رى 

ما هي طبيعة اإلصابة”.
وس��جل بيل 4 أهداف يف آخر سبع 
مباري��ات ل��ه م��ع الن��ادي املليك، 
ويس��تفيد بش��كل أكرب من غياب 
الربتغايل كريس��تيانو رونالدو الذي 
انتقل ه��ذا الصي��ف اىل يوفنتوس 
اإليط��ايل مقابل نح��و 100 مليون 

يورو.
ويح��ل ري��ال ضيفا ع��ىل الفريق 
ال��رويس الثالثاء يف الجول��ة الثانية 
السابعة  املجموعة  منافس��ات  من 
ل��دوري األبط��ال، املس��ابقة التي 
أحرز النادي املليك لقبها يف املواسم 

الثالثة األخرية.
وكان ري��ال قد فاز يف مباراته األوىل 

عىل ضيفه روما اإليطايل 0-3، علام 
أن بيل سجل يف تلك املباراة الهدف 

الثاين لفريقه.
ويع��اين ري��ال م��ن غي��اب العبني 
أساس��يني يف صفوفه هام اإلس��باين 
الدودية(  الزائدة  )التهاب  إيس��كو 
والربازييل مارس��يلو )ربلة الساق(، 
وسيش��كل غي��اب بي��ل - يف حال 
للم��درب  مش��كلة   - تأكي��ده 

لوبيتيجي.
وقال األخري أن اإلصابات يف صفوف 
العبي��ه “تش��غل بالنا، نع��م، هذه 
ليست عنارص إيجابية. إيسكو ليس 
مصابا، وبش��أن مارسيلو نأمل يف أن 
يتمكن من العودة خالل أس��ابيع، 
وبش��أن غاريث سرى. عيل البحث 
ع��ن حلول لك��ن لدي م��لء الثقة 
بالالعب��ني، ومثة م��ن ميكن أن يحل 

بدال منهم”.

علـى خطـى بينيتيـز

جولين لوبيتيجي

)وكاالت(: تح��ر اثنان م��ن الالعبني 
القدامى البارزين يف مانشسرت يونايتد 
عىل حال الفريق الذي رمبا يخوض أحد 
أس��وأ مواس��مه يف الدوري اإلنجليزي 
املمتاز لكرة القدم، بعد الخسارة 3-1 

من وست هام يونايتد، يوم السبت.
وتعني هذه الخس��ارة أن يونايتد مير 
بأس��وأ انطالقة موس��م ل��ه يف دوري 
األضواء منذ 29 عام��ا، مام فرض عىل 
ري��و فرديناند وب��ول س��كولز انتقاد 
الفري��ق بش��كل الذع خ��الل تحلي��ل 

املباراة مبحطة يب.يت سبورت.
وقال س��كولز بعد الخس��ارة يف استاد 
لندن “يف الوقت الحايل أرى أن الفريق 

يعيش يف فوىض”.
وأض��اف “هناك حرب داخ��ل النادي 
ك��ام يب��دو ب��ني إد وودوارد )الرئيس 
التنفي��ذي( ومورينيو، وب��ني مورينيو 
والالعبني وال يبدو أن الوضع مستقر”.

وتابع “يب��دو أن هن��اك أخطاء كبرية 
تحدث. هل هذه نهاية بعض الالعبني 
أم نهاي��ة املدرب؟ ال نعرف لكن هناك 

شعور بوجود خلل”.
وأشار فرديناند، قائد يونايتد ومنتخب 
إنجل��رتا الس��ابق، إىل صعوب��ة تعامل 
النادي س��واء مع مس��ألة إنه��اء فرتة 
مورينيو أو حس��م مس��تقبل الالعبني 

أصحاب األداء املنخفض، لكنه قال إن 
النادي مجرب عىل اتخاذ قرارات صارمة.
وواصل “ال ميكن استمرار الوضع بهذا 
الش��كل. كل األم��ور مكش��وفة أمام 
وس��ائل اإلعالم، وهناك ح��رب داخل 
غرف املالبس ورمبا يحتش��د الالعبون 

يف صف واحد ضد مورينيو وجهازه”.
واس��تطرد “إذا اس��تمر الوضع هكذا 
سيقيض النادي أحد أس��وأ املواسم يف 

تاريخه”.
واتبع مورينيو خطة جديدة باالعتامد 
ع��ىل 3 مدافعني وأعاد العب الوس��ط 

س��كوت مكتوميناي إىل قلب الدفاع، 
لكنه اس��تقبل هدف��ا يف أول 5 دقائق 

عرب فيليبي أندرسون.
واس��تقبل يونايت��د هدفا ثانيا س��جله 
املدافع فيكت��ور لينديلوف بالخطأ يف 
مرم��اه، لكنه أظهر بع��ض املقاومة يف 
الش��وط الثاين وقلص الف��ارق بهدف 
ماركوس راش��فورد غري أن سوء الدفاع 
تس��بب يف استقبال الهدف الثالث عرب 

ماركو أرناوتوفيتش.
وظهر بول بوجبا، الذي جرده مورينيو 
من مه��ام نائب القائد خالل أس��بوع 

ش��هد الخروج م��ن كأس الرابطة أمام 
دي��ريب كاونتي املنتمي لدوري الدرجة 
الثانية، بأداء محبط مجددا واس��تبدل 

يف الدقيقة 70.
وتح��دث موريني��و ع��ن قل��ة جودة 
الالعبني واتفق مع��ه فرديناند يف هذا 

األمر.
وقال فرديناند “يفتقر الفريق للجودة 
بالتأكي��د وأتش��كك يف متت��ع الالعبني 
بج��ودة كافي��ة وبالح��د األدىن م��ن 

الكفاءة”.
وتشكك س��كولز يف إمكانية االستغناء 
ع��ن بوجبا قائ��ال “رغم الح��رب التي 
يخوضها مورينيو اآلن ضد بوجبا يظل 
الدويل الفرن��ي أفضل العب بفريقه. 
فهل ميكنه االستغناء عنه؟ ال أعتقد أنه 

قادر عىل ذلك”.
وطال��ب فردينان��د باتخ��اذ اجراءات 
عاجل��ة، قائ��اًل “أي فري��ق ك��رة قدم 
يحتاج الس��تقرار، لكن يبدو أنه توجد 
حروب داخل غرف املالبس ورمبا أكرث 

من ذلك”.
وأت��م “يج��ب وض��ع حد له��ذا األمر 
ويتوجب عىل شخص ما داخل النادي 
التدخ��ل لح��ل الخالف��ات، ول��و كان 
أليك��س فريجس��ون موجودا لحس��م 

األمور”.

)وكاالت(: ُيكافح س��ريجيو أجويرو 
ليصبح  س��يتي،  مانشس��رت  مهاجم 
الئًقا بشكل كامل قبل مواجهة ليفر 
بالدوري اإلنجليزي، األسبوع املقبل.
وقالت صحيفة “ذا صن” الربيطانية 
يوم األح��د، إنَّ أجوي��رو يعاين من 
مش��كلة يف كعب قدمه، تعرّض لها 
أمام نيوكاسل يونايتد، والتي انتهت 
بف��وز الس��يتزينز )1-2( يف الجولة 

الرابعة من الربمييريليج.
وأش��ارت إىل أن “بي��ب جوارديوال، 
مدرب مان س��يتي يفك��ر جدًيا يف 
إراح��ة أجويرو، خ��الل رحلة أملانيا 
الثالثاء  غ��داً  هوفنهايم،  ملواجه��ة 
ب��دوري أبط��ال أوروب��ا، من أجل 
تجهيزه ملباراة ليفربول، عىل ملعب 

أنفيلد”.
كان جواردي��وال يس��تعد إلخ��راج 
أجوي��رو م��ن امللع��ب يف املباراة 
األخرية يوم الس��بت أمام برايتون، 
قبل أن يسّجل املهاجم األرجنتيني 

ث��اين أه��داف اللق��اء، ويؤكد فوز 
السيتزينز.

وقال جوارديوال يف ترصيحات نقلتها 
صحيف��ة “دييل ميل” بع��د انتهاء 
املب��اراة: “يعاين س��ريجيو قلياًل من 

مش��اكل يف قدميه. إن��ه ليس الئًقا 
بنس��بة 100 %. مل يتعاف بالكامل 
م��ن املش��كلة التي حدث��ت معه 
أمام نيوكاس��ل”. وأضاف: “تحّدثنا 
مسبًقا حول مشاركته يف 55، أو 60 

دقيقة. نحن محظوظون بأّنه سّجل 
يف الوقت املناس��ب، لدينا مباراتان 
املباريات  متبّقيت��ان قب��ل عطل��ة 
الدولية. نأمل أن يتعاىف ويس��تطيع 

املشاركة يف املباراتني”.

“كـارثـة” مانشستــر يـونـايتـد

جـوارديـوال يـريـح أجـويـرو

جوزيه مورينيو وبول بوغبا

سيرجيو أجويرو

)وكاالت(: قّلل مدرّب آرسنال أوناي إميري، من أهّمية تجاهل 
العبه الويلزي أرون رامزي له، بعد خروجه من امللعب يف 

الشوط الثاين من مباراة واتفورد، السبت.
وأبدى رامزي انزعاجه، عندما بدله املدرب اإلسباين يف الدقيقة 

64 ليرشك مكانه النيجريي أليكس إيويب، ولدى خروجه من 
امللعب بدا وكأّنه ال يريد مصافحة إميري.

ويأيت هذا السلوك بعد أّيام من األنباء التي انترشت حول 
تراجع آرسنال عن التقّدم بعرض لتمديد عقد رامزي، مقابل 

راتب أسبوعي تبلغ قيمته 250 ألف جنيه إسرتليني.
وأرص إميري بعد املباراة عىل أّنه ال توجد مشكلة بينه وبني 
العبه الويلزي، وقال يف ترصيحات نقلتها صحيفة “ذا صن”: 

“أحب عندما يريد العب ما خوض كل دقيقة، أريد مشاهدة 
الروح التنافسية لدى جميع الالعبني، وكنت سعيدا جّدا 

بعقلية إيويب اليوم، أردت منه االقرتاب من منطقة الجزاء، وأن 
يكون أكرث عدوانية”.

وأضاف: “نحتاج لعنارص تتمّتع بشهية النزول إىل امللعب 
وتحّمل املسؤولية، ألن الالعبني يكونوا متوّترين يف الشوط 

األول، ونحتاج ألن يهدأوا أكرث”.
وأردف “الكرة حامت حول منطقة جزائنا لفرتة طويلة، ووترية 
اللعب مل تكن بالشكل الذي أريده، لكّننا اآلن منلك 15 نقطة 
من مبارياتنا الخمس األخرية، وأنا سعيد بأننا نصبح تنافسّيني 

أكرث مع كل انتصار”.
وتفوق آرسنال أمعىل واتفورد بثنائية، محّققا فوزه السابع 

عىل التوايل بكاّفة املسابقات.
وسجل آرسنال هدفيه يف وقت متأخر بالدقيقتني 81 و83، 

عرب كريج كاثكارت مدافع واتفورد، بالخطأ يف مرماه، 
ومسعود أوزيل، ليحقق االنتصار الخامس تواليا يف الدوري، 
ويرفع رصيده إىل 15 نقطة يف املركز الخامس، متأخرا بفارق 

األهداف عن توتنهام.

)وكاالت(: أثنى أليكس ساندرو، 
ظهري يوفنتوس، عىل زميله الربتغايل 

كريستيانو رونالدو، بعد األداء 
الذي قدمه أمام نابويل، يف مباراة 

الفريقني، السبت، بالجولة السابعة 
من الدوري اإليطايل.

وفاز يوفنتوس عىل ضيفه نابويل 
)1-3( ليحصد البيانكونريي، العالمة 

الكاملة بالدوري اإليطايل، بفارق 6 نقاط عىل فريق الجنوب 
)الوصيف(.

وقال ساندرو “: كريستيانو قدم مباراة رائعة. يجب أن ننسب 
إليه ذلك. لقد أخذنا إىل مستوى اَخر، والفريق يحلق يف 

ظل تواجده. إنه يعمل كل يوم لتحسني نفسه، ونحن نفعل 
نفس األمر”. وأضاف: “نابويل بدأ بشكل جيد. لقد ارتكبنا 
خطأ يف إخراج الكرة وعاقبونا عىل ذلك، لكننا حافظنا عىل 

تركيزنا طوال املباراة، وال يوجد العديد من الفرق قادرة عىل 
القيام بذلك”. وتابع: “قدمنا عرًضا رائًعا للحفاظ عىل فارق 

ال�6 نقاط، ونحتاج إىل االستمرار عىل هذا النحو، باإلضافة إىل 
التحسن يف الدفاع”.

)وكاالت(: سلطت الصحف الفرنسية أمس األحد، الضوء عىل 
أبرز نتائج الجولة الثامنة من بطولة الدوري املحيل، وموقف 

األندية الكبرية يف البطولة.
وكتبت صحيفة ليكيب يف صدر صفحتها األوىل: “نيامر يصنع 
إنجاز ال�8 األعظم”، يف إشارة إلحراز النجم الربازييل هدفني، 
وقيادة باريس سان جريمان للفوز عىل نيس 0-3، فضاًل عن 

الوصول لرقم قيايس بالفوز يف أول 8 جوالت من املسابقة.
وكتبت مجلة فرانس فوتبولعرب موقعها اإللكرتوين: “ليون يتعرث 

وجانجون ينطلق” يف إشارة لتعادل األول عىل ملعبه أمام 
نانت 1-1، وفوز الثاين خارج أرضه عىل أنجيه 1-0.

إيمري غير منزعج

مستوى آخر

بصمة نيمار

كريستيانو رونالدو
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“جيبك” ترعى مشاركة الطلبة في مؤتمر “جيبكا”

“سفريات كانو” تفوز بجوائز السفر العربية

قدمت �رشكة اخلليج ل�شناعة البرتوكيماويات 
)جيبك( رعايتها لنخبة خمتارة من طلبة اجلامعات 
املحلي���ة للم�ش���اركة يف موؤمتر االأ�ش���مدة التا�ش���ع 
لالحت���اد اخلليجي للبرتوكيماوي���ات والكيماويات 
)جيبكا( والذي عقد يف العا�ش���مة العمانية م�شقط 
خالل الفرتة املمتدة بني 18 و20 �شبتمرب اجلاري. 
واأو�ش���ح رئي����س ال�رشك���ة عبدالرحم���ن جواهري اأن 
“جيبك” حر�ش���ت على و�شع برنامج طموح خلدمة 
املجتمع ي�ش���عى �ش���من اأهداف اأخ���رى اإلى تقدمي 
الدع���م وامل�ش���اندة للنهو����س بالف���رد واملجتمع 
البحريني باعتباره الركيزة االأ�شا�س واأهم حماورها 
التنمية يف مملكة البحرين، واأ�شاف اأن هذه البادرة 
املجتمعي���ة تهدف اإل���ى اإعداد اخل���ربات والكوادر 

ال�ش���ابة الت���ي حتتاجه���ا البالد م���ن اأجل موا�ش���لة 
م�ش���رة النم���و واالزده���ار وامل�ش���اهمة الفعالة يف 

املجتمع.

واأو�ش���ح رئي����س ال�رشك���ة اأن امل�ش���اركني يف 
ه���ذه البادرة ه���م جمموعة م���ن الطلب���ة الذين مت 
اختياره���م م���ن جامعت���ي “البحري���ن” و ”بحري���ن 

بوليتكن���ك”، موؤك���داً اأن برنام���ج ال�رشك���ة الطموح 
ي�شمل تقدمي الفر�س التدريبية والتاأهيلية لطلبة 
اجلامعات كافة وذلك مبا يتنا�ش���ب مع كل مبادرة 

ومتطلباتها، حيث ت�شعى ال�رشكة جاهدة اإلى توفر 
خمتلف ال�شبل للطلبة يف خمتلف املراحل؛ من اأجل 

زيادة املعرفة لديهم و�شقل وتنمية مهاراتهم.

فازت �ش���فريات كانو، اإحدى ال�رشكات التابعة 
ملجموعة يو�ش���ف بن اأحم���د كانو، بجائزة اأف�ش���ل 
�رشكة الإدارة ال�ش���فر وجائزة اأف�شل م�شغل لرحالت 
رجال االأعمال يف حفل جوائز ال�ش���فر العربية الذي 
اأقي���م موؤخراً يف فن���دق جي دبليو ماري���وت باإمارة 

دبي.
وا�ش���تلم اجلائزتني ممثلو مكاتب �ش���فريات 
كانو يف كل من اململكة العربية ال�ش���عودية ودولة 
االإمارات العربية املتحدة و�ش���لطنة عمان ومملكة 
البحرين خالل احلفل ال�ش���خم الذي �ش���هد ح�شور 
ال�ش���ياحة  قط���اع  يف  وامل�ش���تثمرين  املخت�ش���ني 

وال�شيافة يف املنطقة. 
واأع���رب ع�ش���و جمل����س االإدارة نبي���ل كان���و 
ع���ن امتنانه و�ش���عادته الغامرة بالف���وز بجائزتني 
م���ن جوائز ال�ش���فر العربية له���ذا الع���ام، مبيناً اأن 
هات���ني اجلائزتني تعك�ش���ان امل�ش���توى االحرتايف 
الذي و�ش���لت اليه ال�رشك���ة وحر�س العاملني فيها 
عل���ى تقدمي حلول ذات ج���ودة عاملية لعمالئها يف 
املنطقة والرتكيز على االبت���كار والتكنولوجيا يف 

ت�شير االأعمال. 
كم���ا وجه �ش���كره ملجموعة يو�ش���ف ب���ن اأحمد 
كانو عل���ى توفر الدعم الالزم لقطاع ال�ش���فريات 

يف املجموعة.
وتع���د جوائ���ز ال�ش���فر العربية الت���ي تتناف�س 

اأه���م  م���ن  املنطق���ة  يف  ال�ش���فر  مكات���ب  عليه���ا 
الفعالي���ات الت���ي حتتف���ي باملتميزي���ن يف جمال 

ال�ش���ياحة وال�ش���يافة، اإذ ي�رشف عليها جلنة حتكيم 
من خرباء ال�شفر امل�شتقلني. 

الحاشــدي يفـــوز بـ 250 ألـف 
دوالر مـــن “دانــات السـالم”

“بهجـة اآلسيـان” ينطلـق فـي “لـولـو هـايبـرمـاركـت”

“كــارفـــور” تعـيـــد تـسـمـيــة 10 مـتـاجــر

اأعلن م�رشف ال�شالم - البحرين، اأحد امل�شارف االإ�شالمية الرائدة يف مملكة البحرين، عن ت�شليم ثاين 
جوائز “دانات” الكربى لهذا العام بقيمة 250000 دوالر اأمركي، اإذ كانت جائزة “الدانة” الكربى من 
ن�ش���يب عبداملجيد عبده احلا�شدي وقد مت ت�ش���ليم اجلائزة من قبل رئي�س اخلدمات امل�رشفية لالأفراد 
حمم���د بوحج���ي.  واأعرب بوحجي، قائال “بهذه املنا�ش���بة ونيابة ع���ن امل����رشف، اأود اأن اأتقدم بالتهنئة 
للفائز باجلائزة الكربى الثانية. ونحن �ش���عداء باأننا ا�ش���تطعنا من خالل برنامج دانات للتوفر اأن جند 
طرًقا لنعرب كموؤ�ش�ش���ة عن �ش���كرنا وتقديرنا لوالء عمالئنا. كما اأنه مينحنا الر�شا لروؤيتهم م�شتفيدين 
من املنتج اال�ش���تثماري برنامج )دانات ال�ش���الم( من خالل ت�ش���جيع العمالء ب�ش���كل اإيجابي على زيادة 

ا�شتثماراتهم من اأجل م�شتقبل اأف�شل وامل�شاهمة يف حتقيق جزء من اأحالمهم”.
واأ�شاف بوحجي “مع اختتام اجلائزة الكربى الثانية، فاإننا ندعو جميع عمالئنا لال�شتثمار يف ح�شاب 
دانات ال�ش���الم قبل تاريخ 2 دي�ش���مرب لال�ش���تفادة من فر�ش���ة التاأهل للفوز بجائ���زة )الدانة( الكربى 

االأخرة بقيمة مليون دوالر التي �شيتم منحها يف �شحوبات �شهر يناير 2019”.

نظم لولو هايربماركت وجمل�س دول االآ�ش���يان 
البحرين���ي وجلن���ة دول االآ�ش���يان يف املنام���ة حف���ل 
مهرج���ان “بهج���ة االآ�ش���يان”، الذي افتت���ح اخلمي�س 
)27 �ش���بتمرب 2018( يف جممع الرملي. و�ش���ارك يف 
املهرجان �ش���فارات دول االآ�ش���يان اخلم�س: ماليزيا 
وتايلن���د والفلب���ني وبرون���اي واأندوني�ش���يا، دعم���ا 

للمهرجان.
و�شمل “بهجة االآ�شيان” احتفال بثقافة واأطعمة 
دول االآ�شيان ومعر�س ملنتجات ووجهات تلك الدول 

ال�ش���ياحية.  وح�رش حف���ل االفتتاح ال�ش���يخة رنا بنت 
عي�ش���ى بن دعي���ج اآل خليفة، وكي���ل وزارة اخلارجية 
مبملك���ة البحري���ن ومدي���ر جمموع���ة لول���و العاملية، 
جوزي���ر روب���اواال ورئي�س جمل����س دول االآ�ش���يان يف 
البحرين ال�ش���يخ دعيج بن عي�شى اآل خليفة و�شفراء 

البلدان اخلم�شة امل�شاركة.
وقام ال�ش���يوف بجولة يف اأرج���اء الهايربماركت 
واأك�شاكه التي عر�شت املنتجات الغذائية والفواكه 
واخل�رشوات الطازجة امل�ش���توردة بكميات كبرة من 

خمتلف بلدان رابطة جنوب �رشق اآ�شيا.
بدوره، قال مدير جمموعة اللولو، جوزير روباواال 
“متث���ل عالق���ات دول االآ�ش���يان مع البحري���ن غزارة 
العالق���ات التجارية ويفخر لولوهايربماركت بعر�س 
ج���زء من املجال التجاري والثق���ايف والغذائي يف هذا 
املهرجان امللون”. واأ�ش���اف “نعتقد اأن املواطنني 
البحريني���ني واالآ�ش���يويني واأف���راد املجتمع املحلي 
�شي�ش���تغلون هذه الفر�ش���ة لتذوق جمموعة متنوعة 

من اخليارات املطروحة يف املهرجان”.

م���ن جانبه، قال رئي�س جمل�س دول االآ�ش���يان يف 
البحرين ال�شيخ دعيج بن عي�شى اآل خليفة “هذه هي 
الفر�ش���ة الأولى التي ين�ش���م فيها املجل�س لن�شاط 
يروج لتلك الدول ون�شكر لولوهايربماركت على هذا 
الدعم ال�ش���خي. دول االآ�ش���يان ذات عالقات جتارية 
مميزة ترتبط بعالقات جيدة جدا مع البحرين. نخطط 
لت�شليط مزيد من ال�شوء عليها يف امل�شتقبل. نعترب 
اأن �ش���فارات ومواطنو دول االآ�ش���يان عونا للبحرين 

ويقدم املجل�س عظيم االمتنان لهم”.

وقدم���ت االأن�ش���طة امل�ش���احبة برام���ج الرق�س 
ال�ش���عبي واالأداء املو�ش���يقي التي متثل ثقافة دول 
االآ�شيان، حيث عملت على اإ�شافة مزيدا من الرتفيه 
لل�شيوف. كما ان�شمت وكاالت �شفر خمتلفة لرتويج 

لوجهات ال�شفر يف دول االآ�شيان. 
وت�ش���تمر احتفاالت “بهجة االآ�ش���يان” يف جممع 
الرمل���ي حت���ى ي���وم ال�ش���بت 29 �ش���بتمرب ترافقها 
العرو�س الثقافية وعرو����س الطبخ لطهاة من دول 

االآ�شيان.

اأعلنت ماج���د الفطيم للتجزئ���ة، املالك احل�رشي 
لعالمة كارفور التجارية يف 38 دولة يف ال�رشق االأو�شط 
واإفريقيا واآ�ش���يا، اأنها ا�شتكملت اإعادة ت�شمية جميع 
متاجر جيان وغلف مارت اإلى كارفور، بعد اال�شتحواذ 

عليها من ريتيل اآريبيا يف العام 2017.
واأدى ه���ذا اال�ش���تحواذ عل���ى ريتي���ل اأريبيا اإلى 
تعزيز ب�ش���مة كارف���ور يف البحرين، وتر�ش���يخ مكانة 
ال�رشكة كاأحد اأك���رب ال�رشكات املالكة ل�شل�ش���لة متاجر 
ال�ش���وبر مارك���ت والهاي���رب مارك���ت يف الدول���ة. ومع 
افتت���اح متج���ر كارف���ور احلدي���ث يف اجلفر، ي�ش���بح 
جمم���وع متاجر كارفور االآن 12 متج���ًرا، منها 5 متاجر 
هاي���رب مارك���ت و7 �ش���وبر مارك���ت، تق���دم خدماتها 

املبتكرة ملا يتجاوز 27000 عميل يوميًّا.
م���ن جهته، قال مدير كارفور البحرين لدى �رشكة 
ماج���د الفطيم للتجزئة ج���روم عقل ’’اإن ا�ش���تكمال 
اإع���ادة ت�ش���مية العالم���ة التجاري���ة يعد اإجن���اًزا كبًرا 
ي�ش���اف اإل���ى م�ش���رة جناحاتن���ا يف البحري���ن، ال���ذي 
�ش���اهم يف تعزيز قاعدة عمالئنا على ال�شعيد الوطني 
وا�ش���تقطاب املزي���د. ومتا�ش���ًيا مع روؤيتن���ا الهادفة 
اإل���ى حتقيق اأ�ش���عد اللحظ���ات لكل النا����س كل يوم، 
�شوف نوا�ش���ل تقدمي جتربة ت�شوق ا�شتثنائية توفر 
تق���دمي جمموع���ة ال مثي���ل لها م���ن املنتج���ات عالية 
اجلودة باأ�ش���عار تناف�شية‘‘. توفر كارفور يف البحرين 
م���ا يتج���اوز 75000 منت���ج غذائي وغ���ر غذائي مبا 
يف ذلك جمموعة وا�ش���عة م���ن االأغذي���ة الطازجة التي 
ت�شمل الفواكه واخل�رشوات ومنتجات االألبان واللحوم 

والدواجن واالأ�شماك واخلبز الطازج. كما تقدم كارفور 
اأكرث من 1100 �ش���لعة حتمل ا�ش���م العالم���ة كارفور، 

باالإ�ش���افة اإلى ق�شم خم�ش�س لالأغذية ال�شحية الذي 
يحمل ا�شم مطبخ كارفور ال�شحي.

• نبيل كانو	



     طارق البحار من م�رص

اختتم مهرجان اجلونة ال�س���ينمائي يف دورته 
الثاني���ة موؤخ���را يف منطقة اجلون���ة اجلميلة ووزع 
جوائ���زه لهذا العام، وذلك يف حف���ل اخلتام الذي 
اأقيم م�س���اء اجلمعة، بح�سور كوكبة من امل�ساهري 
من داخل وخ���ارج م�رص ويح�س���ور تكرميي للنجم 

�سليق�سرت �ستالون.
وكم���ا كان متوق���ع حق���ق الفيل���م امل����رصي 
االن�ساين “يوم الدين” املر�سح لالو�سكار بجائزة 
جنم���ة اجلونة الأف�س���ل فيل���م روائي عرب���ي، كما 
ف���از الفيل���م بجائزة �س���ينما من اأجل االإن�س���انية، 
اأم���ا جائزة جنمة اجلونة الذهبي���ة للفيلم الروائي 
 ،A Land Imagined الطوي���ل فذهب���ت اإل���ى
وحق���ق  فيل���م Ray & Liz جائزة جنم���ة اجلونة 
الف�س���ية للفيلم الروائي الطوي���ل، وفاز الفنان 
حممد درف بجائزة اأف�س���ل ممثل، واملمثلة جوانا 
كولن���ج بجائزة اأف�س���ل ممثل���ة. وح�س���ل الفيلم 
الق�س���ري الرائع “م���ا تعال�ش ع���ن احلاجب” على 
جائزة اأف�سل فيلم عربي ق�سري. وذهبت اجلائزة 
Judg e  للف�س���ية للفيلم الق�س���ري اإلى فيل���م

ment، اأما الربونزية فكانت من ن�سيب الفيلم 
التون�سي الكوميدي ”بطيخ ال�سيخ”. وحقق فيلم 
Our Song To War اجلائزة الذهبية للفيلم 
الق�سري، اأما اأف�سل فيلم وثائقي عربي ففاز بها 
 The Swing فيلم “االآباء واالأبن���اء”. وفاز فيلم

FHG باجلائزة الربونزية للفيلم الوثائقي.
يذكر اأن الدورة الثاني���ة من مهرجان اجلونة 
ال�س���ينمائي انطلقت يوم 20 �سبتمرب، و�سهدت 

العديد من الفعاليات وعر�ش اأفالم متميزة.
 

فور إم 
�س���من النج���وم الكب���ار الذي���ن تواج���دوا يف 
مهرج���ان اجلون���ة ال�س���ينمائي هذا الع���ام اعادة 
جتمع فرقة ال� “فور اإم” املو�سيقية الكال�سيكية 
عرب الفنان ع���زت اأبو عوف واأخوات���ه منى، ومها، 
ومنال ومريفت، مديرة الق�سم االإعالمي باجلامعة 
االأمريكي���ة بالقاه���رة حالي���ا، حيث ن�رص احل�س���اب 
الر�س���مي للمهرجان عرب “االن�س���تجرام”، جل�س���ة 
ت�سوير جديدة للفرقة التي اأ�س�سها الفنان عزت 
اأبوع���وف، وبعد التغري ان�س���مت لهم مرمي بديلة 
عن من���ى، التي تزوج���ت وابتع���دت يف وقتها يف 
العام 1979 وكان يقومون بالربوفات يف بدروم 

منزلهم بالزمالك.
 

قبلة
من اكرث اال�س���ياء انت�سارا يف مهرجان اجلونة 
ه���ذا الع���ام عندما ق���ام الفنان اأحمد الفي�س���اوي 
باه���داء زوجته قبلة اأمام احل�س���ور بافتتاح فيلم 
“عيار ناري” حيث ا�س���طحب الفي�ساوي، زوجته 
لتحتف���ل مع���ه بالعر����ش االأول لفيلم���ه �س���من 
فاعلي���ات املهرجان.كان الفي�س���اوي اأثار اجلدل 
يف الدورة ال�سابقة ملهرجان اجلونة بعدما و�سف 
�سا�س���ة العر�ش املوج���ودة على م����رصح االفتتاح 
والت���ي كان مق���ررا اأن يعر����ش عليه���ا فيلم���ه 
ال�سينمائي اجلديد “�سيخ جاك�سون” بلفظ خارج 

اأمام اجلميع على امل�رصح.
 

قصيرة
قام���ت اإدارة مهرجان اجلون���ة باإقامة عر�ش 

الق�س���رية  االأف���الم  عرو����ش  الأويل  ا�س���تثنائي 
باملهرج���ان ، حيث �س���هدت املجموعة االأولى من 
االأفالم اإقباال كبريا من قبل �س���يوف املهرجان ، 
وهذا ما ا�سطر االإدارة اإيل اإقامة عر�ش ا�ستثنائي 
�س���باح ام�ش لي�س���توعب هذا االإقب���ال .املعروف 

اأن املجموعة االأولى من االأفالم الق�س���رية �سمن 
الفيل���م امل����رصي “�س���وكة و�س���كينة” بطولة اَ�رص 
يا�س���ن ومن���ة �س���لبي واإياد ن�س���ار . ال���ى جانب 
العدي���د من االفالم الق�س���رية الرائع���ة كفيلم “ 

بطيخ ال�سيخ” وغريها. 
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تخط���ى النجم اأحمد مكي حاجز ال8 مالين م�س���اهدة باأغنية 
“اأغلى من الياقوت”، عرب موقع “يوتيوب”، بعد طرحها باأ�سبوع، 
مب���ا يعادل مليون م�س���اهدة يف الي���وم الواحد. اأغني���ة “اأغلى من 
الياق���وت” كلمات اأحمد مكي، واأحلان وتوزيع �س���ادي ال�س���عيد، 

والكلي���ب اإخراج اأحمد مكي، فيما ي�س���ع مكي مل�س���اته النهائية 
على األبومه اجلديد، املقرر اأن يطرح كل اأغنية منه ب�سكل منفرد 
كل �س���هرين، وطرح منه 3 اأغ���اٍن حتى االآن. ُيذكر اأن مكي تعاقد 

مع املنتج اأحمد �سمري على بطولة فيلمه اجلديد “عقد يعقد”.

مسافات

انطالق ملتقى المونودراما األول في الدمام

ينطلق م�ساء اليوم االأثنن االأول من اأكتوبر ملتقى 
املونودرام���ا بالدمام، الذي ينظمه بي���ت امل�رصح التابع 
للجنة امل�رصح بجمعية الثقافة والفنون بالدمام وي�ستمر 
ثالثة اأيام من 20e22 حمرم 1440ه�. وي�سعى امللتقى 
جلمع التجارب امل�رصحية التي تنتمي مل�رصح املونودراما 
)م����رصح املمثل الواح���د(، ويهدف اإلى تن�س���يط احلراك 
امل�رصح���ي يف املنطق���ة واكت�س���اف اإمكان���ات ال�س���باب 
امل�رصحي يف جم���ال م�رصح املونودرام���ا. والتعريف بهذا 

النوع امل�رصحي وتقريبه من اجلمهور.
وق���د تقدم للم�س���اركة بع���د ن�رص خ���رب امللتقى 15 
عر�ساً م�رصحياً، من داخل وخارج اململكة، وانتهت اللجنة 
املنظمة للملتقى اإلى ا�س���تيفاء 9 عرو�ش من العرو�ش 
املتقدمة للم�س���اركة يف امللتقى، وهي: )ال�رصقي الذي 
فق���د( لفرق���ة اإبحار تاألي���ف واإخراج يا�رص احل�س���ن، )اأبو 
االذن���ن( لفرقة رت���اج من تاأليف عمر كا�س���ب البدران 
واإخراج خال���د اخلمي�ش، و)الب���ال اأوراق( لفرقة الريا�ش 
امل�رصحية تاأليف عبا�ش احلايك واإخراج ح�س���ن الفيفي، 
)غواي���ات البه���اء( لفرق���ة نور�ش امل�رصحية م���ن تاأليف 
موفق م�س���عود واإخراج كميل العلي، و)بارانويا( ل�رصكة 
ب���الك اليت م���ن تاألي���ف عبا����ش احلايك واإخ���راج حممد 
جمي���ل، و)ربيع اآخ���ر( لفرق���ة نور�ش امل�رصحي���ة تاأليف 
واإخارج لن ال�سيويف، و)وجود( لفرقة هم�سات �سهرزاد 
تاأليف ن�سار الن�سار واإخراج مريام بوخم�سن، و)اخلوف 
الطوط���م( لفرقة الفنار من تاأليف مردا�ش بدلة واإخراج 

مال���ك الق���الف، واأخ���ريا )احل����رصم( ملوؤ�س�س���ة اأقوا�ش 
الدوائ���ر من تاأليف عب���د الباقي البخيت واإخراج را�س���د 

الورثان.
وياأتي امللتقى امتداداً للفعاليات واالأن�س���طة التي 
قدمه���ا بيت امل����رصح وجلنة امل����رصح باجلمعي���ة، والتي 
تهدف ال�س���تمرارية احلراك امل�رصحي باملنطقة وتطوير 
اإمكانات املمار�س���ن امل�رصحن ع���رب الور�ش التدريبية 

والدورات.

بحضور سيلفستر ستالون

يحقـــق  الديـن”  “يــوم 
فـــي  جائـــزة  أعلــــى 
السينمائي” “الجونة 

    BUZZ      
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الرجــل الفيــل بنــادي البحـريـــن للسينــمـا

“الخالدية الشــبابية” تمنح حسن محمد جائزة فارس التمثيل

محمد بن زايد يزور جناح الفنان البحريني جاســم الحمادي

يعر�س نادي البحرين لل�ش���ينما يوم االأربعاء املقبل 
و�شمن برناجمه اال�ش���بوعي الفيلم االأمريكي الربيطاين 

امل�شرتك “الرجل الفيل”.
ويروي الفيلم الق�ش���ة احلقيقية لل�ش���نوات االأخرية 
لل�ش���اب ج���ون مريي���ك ال���ذي كان ميلك وجه���ا مفقود 
املالمح نتيجة تليف يف اأع�ش���اب الوجه حتى اأطلق عليه 
جمه���ور ال�ش���ريك يف لندن خلل الع����ر الفيكتوري لقب 
الرجل الفيل، وعا�س هذا ال�ش���اب �ش���نوات عمره �شخ�شا 
عجي���ب اخللق���ة مما جعله عر�ش���ه لل�ش���خرية وال�ش���حك 
واال�ش���مئزاز �ش���واء م���ن العام���ة اأو من طبق���ة النبالء يف 
املجتمع االإجنليزي حتى اكت�شفه اجلراح االأملع فريد ريك 
ترافي�س وحاول معاجلته جراحيا، وعندما ف�ش���ل حاول اأن 
يجعل ال�ش���نوات االأخرية من عمره �ش���نوات حمتملة حتى 

مات وهو يف ال�شابعة والع�رين من عمره. 
ومت تر�ش���يح الفيلم لثمانية جوائز اأو�ش���كار مبا يف 
ذلك اأف�شل فيلم واأف�ش���ل خمرج واأف�شل ممثل كما مت 

تر�ش���يحه ل� 4 م���ن جوائز الغولدن غلوب الف�ش���ل فيلم 
واأف�ش���ل خمرج واأف�ش���ل ممثل واأف�شل �ش���يناريو. وفاز 

بجائ���زة البافتا الف�ش���ل فيلم واأف�ش���ل ممثل واأف�ش���ل 
ت�شميم اإنتاج ومت تر�شيحه ل� 4 جوائز بافتا اأخرى.

أحداث

م���ن اأهم���ل �ش���حته ح�ش���د العواق���ب 
الوخيمة.

عليك اأن تكون اأك���ر تعاوًنا لتنجح يف 
التقدم.

من احلكمة اأن تك�ش���ب الوقت االآن وال 
تت�رع.

ح���ذار خمالف���ة االآراء والقوانني واإثارة 
العداوات.

اتخذ القرار ب�شاأن ما يبعدك عن هموم 
االآخرين.

ال تراهن لت�شوية اأي اأمر، فاأنت تفتقد 
املناعة.

انتب���ه وكن عل���ى وعي ت���ام لالهتمام 
بو�شعك املادي.

تقاوم �ش���هيتك و�ره���ك نحو االأطعمة 
امل�رة.

ال تدع االأفكار ال�ش���وداء ت�ش���غل بالك 
نتيجة وعكة �شحية.

تتح�ّش���ن االأو�شاع وح�ش���ورك الذهني 
ممتاز.

املتعلق���ة  مقرتحات���ك  اأح���د  تاأجي���ل 
باال�شتعانة باأحد اخلرباء.

���ا  ه���ّدئ م���ن روع���ك وال تتهور معر�شً
نف�شك للحوادث.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:
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منحت جمعية اخلالدية ال�شبابية الفنان 
ال�ش���اب ح�ش���ن حممد جائزة فار�س ال�شباب 
البحريني عن فئة التمثيل والتقدمي وذلك 
خ���الل حف���ل اأقي���م باملنا�ش���بة. واملعروف 
اأن الفن���ان ح�ش���ن حممد نال جائ���زة التميز 
امل�رح���ي  اأوال  مهرج���ان  يف  التمثي���ل  يف 
ال���دويل احل���ادي ع����ر وذلك ع���ن دوره يف 

م�رحية “رم���اد يف رماد” من تاأليف الكاتب 
الربيط���اين هارول���د بن���رت واخراج ال�ش���اب 
عي�ش���ى ال�ش���نديد و�ش���اركته يف التمثي���ل 
الفنان���ة دان���ة اآل �ش���امل، كم���ا ق���دم دورا 
جمي���ال يف م�رحي���ة “ �ش���اأبحر” م���ن تاألي���ف 
واإخراج جمال ال�ش���قر و�ش���اركت امل�رحية 
يف مهرج���ان الكويت ال���دويل للمينودراما، 
عالوة على الكثري من االأدوار املتميزة التي 

قدمها خالل م�شواره الفني.

خالل ح�ش���ور �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ملعر�س ال�ش���يد والفرو�شية الذي يقام �شنويا باأبوظبي تف�شل 
�س���موه بزي���ارة جن���اح الفن���ان البحرين���ي اخلطاط جا�س���م حممد 
احلمادي ومت التقاط هذه ال�سورة معه وهذا ما يدل على اهتمامه 
ال�شخ�شي بالفنون االإ�شالمية والفنانني. ويعد املعر�س الدويل 
لل�شيد والفرو�شية “ اأبوظبي 2018 “ االأبرز واالأ�شهر يف منطقة 
ال�رق االأو�ش���ط املتخ�ش�س يف ال�ش���يد والفرو�شية والريا�شات 
البحرية ورحالت ال�ش���فاري والفنون والتح���ف حيث يتيح للزوار 
منذ انطالقت���ه االأولى العام 2002 فر�ش���ة اقتناء اأحدث معدات 

التخييم وال�شيد والفرو�شية والريا�شات اخلارجية والبحرية.

1 أكتوبر
1891

اف����ت����ت����اح ج���ام���ع���ة 
�����ش����ت����ان����ف����ورد يف 
والي����ة ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا 

االأمريكية.

 1898
نيقوال  رو�شيا  قي�ر 
اليهود  يطرد  الثاين 
م����ن ك������ربى امل����دن 

الرو�شية.

 1927
عدم  معاهدة   توقيع 
اع��ت��داء ب��ني االحت��اد 

ال�شوفيتي وفار�س. 

1936
فران�شي�شكو  اجلرنال 
فرانكو يتولى رئا�شة 
احل��ك��وم��ة ال��وط��ن��ي��ة 

االإ�شبانية.

 1946
 حم��ك��م��ة ن��ورن��ب��ريغ 
ت���������ش����در اأح�����ك�����ام 
ب����االإع����دام ع��ل��ى 12 
النازيني  زع��م��اء  م��ن 
وبال�شجن املوؤبد على 

3 اآخرين.

 1958
ان�������ش���م���ام ت��ون�����س 
واملغرب اإلى اجلامعة 

العربية. 

1969
 ط��ائ��رة ال��ك��ون��ك��ورد 
حت��ق��ق ���رع��ة ط��ريان 
ال�شوت  �رعة  تفوق 
االأول��ى  للمرة  وذل��ك 
ال��ط��ريان  ت���اري���خ  يف 

املدين.

• ح�شن حممد	

حمرر م�سافات
اليوم انطالق مهرجان جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي الرابع

حتت رعاي���ة النائب االأول لرئي�س 
املجل����س االأعلى لل�ش���باب والريا�ش���ة 
رئي�س االحتاد البحريني الألعاب القوى 
الرئي����س الفخ���ري لالحت���اد البحريني 
لريا�ش���ة ذوي العزمية �ش���مو ال�ش���يخ 
خالد بن حم���د اآل خليفة تنطلق اليوم 
االثن���ني 1 اأكتوبر فعالي���ات مهرجان 
جائ���زة خالد بن حمد للم�رح ال�ش���بابي 
واملراك���ز  الوطني���ة  لالأندي���ة  الراب���ع 
عل���ى  العزمي���ة،  ول���ذوي  ال�ش���بابية 
خ�ش���بة م�رح مركز املح���رق النموذجي 
مب�ش���اركة 12 فريقا هي: مركز �شباب 
ال�ش���اخورة )م�رحي���ة اأو اأك����س(، مركز 
�ش���باب مدينة عي�ش���ى )م�رحية كوت 
6(، ن���ادي مدين���ة عي�ش���ى )م�رحي���ة 
عوٌد على بدء(، ن���ادي توبلي )م�رحية 
ربع م�ش���هد(، مركز �ش���باب القاد�شية 
)م�رحية خمل�ش���و�س(، مركز �ش���باب 
احرتام���ي  )م�رحي���ة  حم���د  مدين���ة 
للحرام���ي(، ن���ادي االأهل���ي )م�رحي���ة 
)م�رحي���ة  املح���رق  ن���ادي  �ش���يجار(، 

الوك���ر(، نادي النجم���ة )م�رحية احلب 
والهوى(، مركز �شباب الزالق )م�رحية 
�ش���اللوه(، نادي احلالة )م�رحية حتت 
االأر�س(، املوؤ�ش�ش���ة الوطنية خلدمات 

 .)Negative املعاقني )م�رحية
و�شي�ش���هد حفل االفتتاح ح�ش���ور 

البحرين���ي،  الف���ن  جن���وم  م���ن  ع���دد 
يا�ش���ني  حمم���د  الفن���ان  يتقدمه���م 
ال�ش���هري ب� )بابا يا�ش���ني(، باالإ�شافة 
اإل���ى الفنانة هيف���اء ح�ش���ني والفنان 
عب���داهلل �ش���ويد. علم���ا ان العرو����س 

�شتبداأ يوم غد الثالثاء 2 اأكتوبر.

• من عرو�س املهرجان ال�شابقة	

املح���رق - مرك���ز ال�ش���يخ اإبراهي���م للثقافة 
والبحوث: ينطلق املو�ش���م اجلديد ملركز ال�ش���يخ 
اإبراهيم بن حممد للثقافة والبحوث اليوم االثنني 
املوافق 1 اأكتوبر اجلاري، حتت عنوان “كل نوٍر ال 
يزيل ظلمة، ال ُيعّول عليه”، وذلك عرب �شل�شلة من 

املحا�رات وور�س العمل واملعار�س.
ففي جمال ال�ش���عر واللغة التي تاأ�ر القلوب، 
يقدم املركز اأم�شية �شعرية بعنوان “اأعي�س خارج 
�شاعتي”، لل�شاعر العراقي خالد املعايل )موؤ�ش�س 
دار اجلمل للن�ر( واأخرى لل�ش���اعر اللبناين مو�شى 
زغي���ب )رئي�س جوق���ة القلع���ة(، باالإ�ش���افة اإلى 
اأم�ش���ية بعن���وان “لوامع م���ع زجلي���ات الطاهري” 
يقدمه���ا ال�ش���اعر املغربّي عبد العزي���ز الطاهري، 

واأم�شية لل�شاعرة الكويتّية هدى اأ�شكناين.
وم���ن كلمات ال�ش���عر نح���و ال�ش���لطة الرابعة، 
ياأت���ي ه���ذا املو�ش���م حام���اًل مع���ه جمموع���ة م���ن 

ال�ش���يوف االإعالمي���ني املميزين. فيط���ل الكاتب 
اللبناين �ش���مري عط���ا اهلل مبحا����رة عنوانها “هل 
ي�ش���تحق الع���رب اأ�ش���دقاءهم؟” يب���داأ املو�ش���م 
باك���ورة حما�رات���ه بها ي���وم االثن���ني املوافق 1 
اأكتوب���ر، وحما�رة بعن���وان “ االأي���ادي اخلفية يف 
التاريخ” لرئي�س حترير �شحيفة اأخبار اخلليج اأنور 
عبدالرحمن، وحما�رة للكاتب وال�شحايف العراقي 
�ش���موئيل �ش���معون. وكذل���ك حما����رة للمق���دم 
واالإعالم���ي مار�ش���يل غ���امن، �ش���احب الربنام���ج 
ال�شيا�ش���ي “كالم النا�س” والذي يطل هذه االأيام 

بربنامج “�شار الوقت”.
وللق�شة والرواية ن�ش���يبهما اأي�شاً يف مو�شم 
املرك���ز، وذل���ك م���ع حما����رة للكات���ب والقا�س 
ال�ش���عودّي اأحمد اأبو دهمان مدير موؤ�ش�شة اليمامة 
ال�شحفية يف باري�س. اإ�شافة اإلى حما�رة للكاتب 
الفرن�ش���ي املغربي الطاهر بن جلون حتمل عنوان 

الدميقراطي���ة  تقني���ة،  لي�ش���ت  “الدميقراطي���ة 
ثقافة”، وكذلك حما�رة للروائي وال�شاعر اليمني 

علي املق���ري، واأخرى للكاتب���ة واملوؤلفة الروائية 
ال�ش���ودانية ليلى اأبو العال. ويف جتربة مميزة اأي�شاً 

تق���ام فعالي���ة )خري يا طري( التي تقدمها �ش���ايل 
�ش���لبي )حكواتية(، حمزة العقرب���اوي )حكواتي(، 
�ش���حر خليف���ة �ش���تيوي )غن���اء( و�ش���ريين حليلة 
)ن���اي(. والأن ال���كالم ميازج اللحن واملو�ش���يقى، 
فاإن اأن�ش���طة املركز اأي�شاً تت�شمن فعاليات فنّية 
منها اأم�ش���ية عزف عود تقدمه���ا الفنانة اللبنانية 
دال���ني جب���ور، واأم�ش���ية مو�ش���يقية للع���زف على 

الكمان يقدمها العازف التون�شّي زياد زواري.
باالإ�ش���افة اإلى عدد من االأم�ش���يات الثقافية 
والفكرية املتنوعة، حيث يقدم العامل فاروق الباز 
حما�رة بعنوان “اإنارة طريق ال�شحراء العربية من 
الف�ش���اء”، فيما يقدم الربوفي�ش���ور ج���ون الي�س 
)من موؤ�ش�شة �ش���رين ال�ش���وي�رية( عامل الفيزياء 
حما����رة علمّية، وتقدم االأ�ش���تاذة اجلامعّية نهى 
بيومي حما�رتها عن “تاأثري الطاقة على ال�ش���حة 

وال�شعادة والرفاهية”.

اليوم انطالق الموسم الثقافي الــ 18 لـ “مركز الشيخ إبراهيم”
عبر سلسلة من المحاضرات وورش العمل والمعارض
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األخيرة

“غيني�س” تدخل  الأرز  “موناليزا” من 
�س���جل �س���كان مدينة �س���وكا اليابانية الواقعة 
���ا عن طريق  �س���مايل طوكي���و، رقًما قيا�س���يًّا عامليًّ
ر�س���م لوحة املوناليزا ال�س���هرية با�س���تخدام حلوى 
م�س���نوعة م���ن الأرز. وقام حوايل 200 �س���خ�ص من 
املدينة اليابانية بر�سم لوحة “املوناليزا” ال�سهرية 
با�س���تخدام ح���وايل 24 األ���ف قطعة حل���وى معروفة 
با�س���م “�سينبي” م�س���نعة من الأرز، مت طالوؤها ب� 7 

األوان.
 وو�س���ل طول اللوحة حلوايل 13 مرًتا وبعر�ص 

9 اأمتار تقريًبا، بح�سب ما نقل موقع “kyodonews”. وبعد اأن �سجل الرقم مبو�سوعة “غيني�ص” 
لالأرقام القيا�سية، قام القائمون على امل�رشوع بتفكيكه واإهداء احل�سور قطًعا من اللوحة كتذكار.

 Social
media

�صورة “مفربكة” 
لرتامب تثري �صجة

يف الوق���ت ال���ذي يته���م الرئي����ص الأمريكي دونال���د ترامب، خ�س���ومه وو�س���ائل الإعالم 
املعادية له وغريهم بن�رش الأخبار الكاذبة واملزيفة، التي يطوله بع�سها، انت�رشت على و�سائل 
التوا�س���ل الجتماعي �س���ورة مزيفة ”مفربكة” لرتامب، وهو ينقذ �س���حايا اإع�سار فلوران�ص 
ال���ذي ����رشب ولية نورث كارولين���ا اأخريا. ويف ال�س���ورة املزيفة، التي مت تعديلها بوا�س���طة 
برنامج فوتو�س���وب، يظهر ترامب على منت زورق مطاطي يعطي اأحد �س���حايا الإع�س���ار قبعة 
حتمل �س���عار “لنجع���ل اأمريكا عظيمة م���رة اأخرى”. وحققت ال�س���ورة، التي تبادلها اأن�س���اره 
باعتبارها �س���ورة جتاهلتها و�سائل الإعالم، انت�ساًرا وا�سًعا على في�سبوك، و�سل اإلى اأكرث من 
275 األف مرة. غري اأن ال�سحايف يف �سحيفة نيويورك تاميز، كيفني روز اأو�سح على �سفحته 
يف تويرت اأن ال�سورة مزيفة واأن ال�سورة الأ�سلية التقطت لرجال اإنقاذ يحاولون اإنقاذ �سخ�ص 
خالل اإع�س���ار اجتاح و�سط ولية تك�س���ا�ص العام 2015، اأي قبل انتخاب ترامب ب�سنوات، واأنه 

بالتاأكيد مل يكن على منت قارب مطاطي.

م�صردة ت�صفع ليند�صي لوهان على وجهها

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

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  -  32224492

حالة 
الطقس

الطق����ص رط���ب مع 
ولكنه  ال�س���حب  بع����ص 

حار خالل  النهار.

الري���اح متقلبة الجت���اه من 5 اإلى 
10 عقد ولكنها �سمالية �رشقية عموما 

من 10 اإلى 15 عقدة اأحيانا.

ارتف���اع املوج من ق���دم اإلى 3 اأق���دام. درجة 
احلرارة العظمى 39 م وال�س���غرى 30 م. الرطوبة 

الن�سبية العظمى 85 % وال�سغرى 30 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ص جمل�ص الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�ص التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�ص التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير
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مواقيت 
الصالة

العـام هـذا  لـلأدب  نوبـل  جائـزة  اجلن�صـي” يحجـب  “التحـر�س 
لن يكون هناك جائ���زة نوبل يف الأدب هذا 
الع���ام، لكن الأكادميية ال�س���ويدية، التي متنح 

اجلائزة املرموقة ما زالت يف دائرة ال�سوء.
ال�س���ويدية  الأكادميي���ة  وتعر�س���ت 
ل�س���تقالت جماعية بعد اأن اتهم���ت 18 امراأة، 
الفرن�سي جان كلود اأرنو، وكان �سخ�سية موؤثرة 

يف امل�س���هد الثق���ايف يف �س���توكهومل لعق���ود، 
بالتحر�ص اجلن�سي والعنف والغت�ساب.

ويخ�س���ع الرجل، البالغ من العمر 72 عاًما، 
للمحاكمة الآن يف �س���توكهومل ويواجه تهمتني 

تتعلقان باغت�ساب امراأة قبل 7 �سنوات.
وم���ن املتوق���ع �س���دور حكم يف ق�س���يته، 

الثنني، وهو اليوم نف�س���ه الذي تنطلق فيه 
اإعالن���ات جائزة نوبل للع���ام 2018 مع اإعالن 
معهد كارولين�س���كا عن الفائ���ز بجائزة نوبل 
ا اإلغ���اء اأو تاأجيل منح  يف الط���ب. وين���در ج���دًّ
جوائ���ز نوبل، واآخ���ر مرة األغي���ت فيها جائزة 
الأدب كانت يف العام 1943 يف ذروة احلرب 

العاملية الثانية. ويختار اأع�ساء الأكادميية، 
املنتخبون لع�س���وية ت�س���تمر م���دى احلياة، 
الفائز بجائزة نوبل يف الأدب كل عام، ومتنح 
موؤ�س�س���ات �س���ويدية اأخرى جوائ���ز نوبل يف 
العل���وم، بينما تختار جلنة نرويجية الفائزين 

بجائزة نوبل لل�سالم.

“قبلة مدر�صية” تقود 
طفًل اإلى ال�صجن

م�صروبات كحولية 
تفتك مبئات الإيرانيني

علماء: ال�صوء الأزرق 
ي�صعف الب�صر

ق�س���ت حمكمة باإقليم اأنطالي���ا يف جنوب 
تركيا ب�س���جن �سبي )16 عاًما( ملدة 4 �سنوات 
و6 اأ�س���هر بتهمة تقبيل زميلت���ه )13 عاًما( يف 
املدر�سة. و�سّدد تقرير عن الواقعة كتبه خبري 
عل���ى اأنه لي����ص هن���اك حاجة لعق���اب الطالب، 
وه���و يف املرحلة الثانوية، لك���ن املدعي العام 

والقا�سي مل ياأخذا ذلك يف احل�سبان.
فبع���د املحاكم���ة، ق���ال حمام���ي الطال���ب 
�س���يفكان اأيدين اأوزون ل�س���حيفة “حرييت”: 

“لقد عوقب بتهمة العتداء اجلن�سي”.
وتتعلق ق�س���ية الطال���ب وزميلته مبقطع 
م�س���ور ن�رشته �س���ديقة لهما، اأثناء حلظة عناق 

وتقبيل بع�سهما يف اأحد مبان املدر�سة.

قال���ت خدمة الط���وارئ احلكومي���ة اأم�ص 
27 �سخ�ًس���ا عل���ى الأق���ل توف���وا  اإن  الأح���د 
واأ�سيب اأكرث من 300 بالت�سمم بعد تناولهم 
م�رشوب���ات كحولية مهربة يف اإي���ران يف واحدة 
من اأ�س���واأ احل���وادث من نوعه���ا يف بلد يجرم 

احت�ساء اخلمر.
ونقل���ت وكال���ة العم���ال الإيرانية �س���به 
الر�س���مية عن جمتبى خالدي املتحدث با�سم 
خدمة الطوارئ قوله اإن 176 �سخ�ًس���ا ما زالوا 

يتلقون العالج بامل�ست�سفيات يف 5 اأقاليم.
وعلى الرغم من حظر امل�رشوبات الكحولية 
يف اإي���ران ومداهمات ال�رشط���ة املتكررة تنت�رش 

الكحوليات املهربة على نطاق وا�سع.

ح���ّذر علماء م���ن التعر�ص لل�س���وء الأزرق، 
حي���ث اأثبتت الأبحاث اأنه ي���وؤدي مبرور الوقت 

اإلى �سعف الب�رش على مدار العمر.
وقالت درا�سة يف جامعة توليدو الأمريكية 
يف اأوهايو، اإن التعر�ض املفرط للإنارة الزرقاء 
خط���ر على الأعني، حيث يعمل بتاأثري �س���ام مع 
الزمن. ون�س���ح الباحث���ون بتحا�س���ي التعر�ص 
لل�س���وء الأزرق، �سواء يف الأماكن املغلقة اأو يف 
�سا�سات احلوا�س���يب والهواتف املحمولة التي 
يكرث ا�س���تخدامها الي���وم. ويق���ول الكيميائي 
ًّا  وكبري الباحثني اأجيت كاروناراثني: “لي�ص �رش
اأن ال�س���وء الأزرق ي�رش بروؤيتنا من خالل اإحلاق 

ال�رشر ب�سبكية العني”.

ف�صتان زفاف لن ترتديه اأي عرو�س

رو�صية تفوز بلقب ملكة جمال فنلندا

خرجت امراأة من �سمال 
غرب ال�س���ني عن املاألوف 
اإعج���اب املاليني  واأث���ارت 
بعدم���ا  الأ�س���خا�ص،  م���ن 
�س���نعت ف�س���تانا من مواد 

غري متوقعة.
وق�����ال�����ت ���س��ح��ي��ف��ة 
الربيطانية  ميل”  “ديلي 
تبلغ  التي  ليلي،  ت��ان  اإن 

40 كي�سا  بالعتماد على  زفاف كامال  ن�سجت ف�ستان  لونغنان،  عاما وتعي�ص يف مدينة   28 العمر  من 
لالأ�سمنت. وذكرت تان اأنها مزارعة ومل حت�رش اأبدا اأي ح�سة تعليمية لت�سميم الف�ساتني، م�سرية اإلى 
اأنها �سنعت الثوب “دون تفكري م�سبق” يف يوم ممطر. وقالت “كان زوجي يقوم ببع�ص الأ�سغال يف 
منزلنا وح�سل على اأكيا�ص عدة من الإ�سمنت”، م�سيفة “لذلك راودتني فكرة حياكة ثوب با�ستخدام 
وال�ساحر،  الف�سفا�ص  الثوب  مرتدية  ال�سابة  فيديو  مقطع  واأظهر  ت�سييعها”.  وعدم  الأكيا�ص  هذه 

الذي ا�ستغرقت �سناعته 3 �ساعات، مما جعله ينت�رش ب�سكل كبري على املواقع الجتماعية.

ف���ازت األين���ا فورونكوفا، البالغة 23 �س���نة من هل�س���نكي، بلقب “ملكة جم���ال فنلندا - 
2018” يف امل�س���ابقة التي اأقيمت يف العا�سمة الفلندية، هل�سنكي. واألينا فورونكوفا، تقيم 
يف هل�سنكي، وهي من اأم فنلندية واأب رو�سي. وتقول الفتاة، اإنها كانت ت�سعر ببع�ص العزلة 
يف املدر�س���ة؛ لأنها كانت تتحدث ب�سكل رئي�ص باللغة الرو�سية، فيما يتحدث زمالوؤها وجميع 
اأ�س���دقائها باللغة الفنلندية. ولكن ال�س���عوبات كانت ت�سحذ نف�س���ها وتدفعها نحو املثابرة 
والإ�رشار على الفوز. ويف �س���ن املراهقة، اأخذت تهتم مب�سابقات اجلمال. ومل تعار�ص عائلتها 
ذلك. وتقول اأمها، اإن ابنتها كانت حتلم يف الطفولة اأن ت�سبح مذيعة. وحتمل امللكة اجلديدة 

ا. �سهادة جامعية وتتحدث بطالقة باللغتني الرو�سية والفنلندية وتعترب ذلك ميزة جيدة جدًّ

تتعر�ص املمثلة الأمريكية، ليند�س���ي لوهان، حاليًّا، لنتقادات لذعة على مواقع التوا�س���ل 
الجتماع���ي؛ بعد م�س���ايقتها لأ�رشة م�رشدة يف ال�س���ارع. واأذاعت لوهان فيديو مبا�رش عرب ح�س���ابها 
على “اإن�ستغرام”، وهي تتتبع عائلة م�رشدة يف ال�سارع، وحتاول ف�سل ابنهما عن الوالدين. وتزعم 

ليند�سي لوهان اأن العائلة امل�رشدة من �سوريا، بح�سب ما ت�سري يف الفيديو، الذي �سورته ليالً.
وعندما رف�ص الوالدان عر�ص املمثلة الأمريكية با�سطحاب ابنهما، اأ�سبحت لوهان اأكرث حدة 
معهم���ا، و�رشع���ان ما حتول املوقف اإلى اأك���رث عدائية، عندما قامت الأم بتوجيه �س���فعة على وجه 

لوهان، لكي ترتكهم مي�سون يف طريقهم.

• ارتفعت ح�سيلة �سحايا الزلزال العنيف الذي �رشب اإندوني�سيا، وموجات املد “ت�سونامي” التي اأعقبته، اإلى 1203 قتلى ومئات اجلرحى، عالوة على الدمار الذي خلفه الزلزال 	
القوي الذي �رشب مدينة بالو بجزيرة �سولوي�سي الإندوني�سية.
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