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نطوي �صفحة وننظر بتفاوؤل نحو الأمن والتنمية
م�ساندة الأ�سقاء تقدم مناذج لالرتباط الأخوي احلقيقي... �سمو ويل العهد:

املنام����ة - بن����ا: ن����وه ويل العه����د نائ����ب القائد 
الأعل����ى النائب الأول لرئي�����س جمل�س الوزراء �صاحب 
ال�صم����و امللكي الأمري �صلمان بن حم����د اآل خليفة مبا 
يوجه له دائما عاهل البالد �صاحب اجلاللة امللك حمد 
ب����ن عي�صى اآل خليفة ويحر�س علي����ه جاللته من اإعالء 
ل�ص����ور التعا�صد، لفتا �صموه اإلى اأن ما نلم�صه اليوم 
من م�ص����اندة من الأ�صقاء جتاه مملكة البحرين تعك�س 

عمق����ا تاريخيا ممت����دا، وتق����دم مناذج ماثلة ل�ص����كل 
الرتباط الأخوي احلقيقي. وقال �س����موه: “اإننا نطوي 
�صفحة وننظر بكل تفاوؤل نحو حتقيق الأمن املتكامل 
وا�صتمرار التنمية ال�صاملة”.جاء ذلك لدى لقاء �صموه 
بق�رص الق�ص����يبية اأم�س، بح�ص����ور نائب رئي�س جمل�س 
ال����وزراء �ص����مو ال�ص����يخ حممد ب����ن مب����ارك اآل خليفة، 
ونائ����ب رئي�س جمل�س الوزراء �ص����مو ال�ص����يخ علي بن 

خليفة اآل خليفة، ونائب رئي�س جمل�س الوزراء ال�صيخ 
خالد بن عبداهلل اآل خليفة، ووزير املالية ال�صيخ اأحمد 
بن حمم����د اآل خليفة، وزير املالي����ة باململكة العربية 
ال�ص����عودية حممد بن عبداهلل اجلدعان، ووزير الدولة 
لل�ص����وؤون املالية بدول����ة الإمارات العربي����ة املتحدة 

عبي����د بن حميد الطاير، ووزير املالية بدولة 
الكويت نايف بن فالح احلجرف.

اإغالق كافترييا مدر�صة واإنذارها لت�صمم 90 طالبا

اإ�صرائيل تهدد بتدمري منظومة “اإ�س 300” يف �صوريا

الرتبي���ة  وزارة   - عي�ص���ى  مدين���ة 
والتعليم: ذكرت وزارة الرتبية والتعليم 
اأن نتيج���ة التحقيق امل�ص���رتك مع وزارة 
ال�صحة ب�ص���اأن واقعة الت�ص���مم الغذائي 
التي تعر�س لها 90 من منت�صبي مدر�صة 
الن�صيم اخلا�صة، منهم 87 طالبا وطالبة 
و3 معلم���ن، اإث���ر تناوله���م اأطعم���ة من 
كافترييا املدر�ص���ة، بّينت وجود تلّوث 
يف الطعام ب�ص���بب ميكروب���ات بكتريية 
اأدت اإل���ى حالت الت�ص���مم الغذائي، بعد 
نتائج م�ص���وحات اأ�ص���طح مطبخ حت�صري 
الطع���ام وفح�س بقايا الطعام وعدد من 

العاملن يف الكافترييا وامل�صابن.
املطب���خ  اإغ���الق  ال���وزارة  وق���ررت 

والكافترييا باملدر�صة اإغالقا تاما لعدم 
وج���ود اإج���ازة لفت���ح املطب���خ واإدارته، 
وعدم مراع���اة القواعد ال�ص���حية واتباع 
اإل���ى  اأدى  مم���ا  املق���ررة،  التعليم���ات 
حالة الت�ص���مم الغذائي له���ذا العدد من 
امل�ص���ابن، وعدم املوافقة على اإعادة 
فت���ح املطب���خ والكافتريي���ا وت�ص���غيل 
العامل���ن فيه���ا اإل بع���د موافقة خطية 
ق�ص���ية  واأحال���ت  ال�ص���حة،  وزارة  م���ن 
ت�ص���مم امل�ص���ابن داخل هذه املدر�صة 
اإل���ى النياب���ة العامة. كما وجه���ت اإنذارا 
اإل���ى املدر�ص���ة بع���دم تكرار مث���ل هذه 

املخالف���ات الت���ي تهدد �ص���المة 
الطلبة.

عوا�ص����م � وكالت : اأعلن وزير الدفاع 
الإ�رصائيل����ي اأفيغ����دور ليربم����ان اأن بالده 
ل ميك����ن اأن تتخل����ى عن خو�����س عمليات 
ع�ص����كرية يف �صوريا بعد توريد منظومات 
الرو�ص����ية  ال�ص����اروخية   ”300 “اإ�����س 

لدم�صق. 
واأ�ص����اف اأن اإ�رصائي����ل مهتم����ة باإعادة 
“عالق����ات التن�ص����يق” م����ع رو�ص����يا اإل����ى 
جمراها الطبيعي، لكنها م�صتعدة لتدمري 
�صواريخ “اإ�س 300” يف حال ا�صتخدامها 
من قبل دم�صق �صد الطائرات الإ�رصائيلية.

واأدل����ى وزي����ر التنمي����ة الإقليمي����ة يف 
اإ�رصائيل ت�صاحي هنغبي بت�رصيح مماثل.

واأف����اد هنغبي ب����اأن طائرات ال�ص����بح 
الإ�رصائيلي����ة ميكنها التغلب على منظومة 
“اإ�����س 300” ال�ص����اروخية وم����ن املمكن 

تدمريها على الأر�س.
وردا على �صوؤال، خالل مقابلة، ب�صاأن 
ال�ص����اروخية  للمنظومة  �ص����وريا  امت����الك 
300” وه����ل م����ن �ص����اأنه تقيي����د  “اإ�����س 

طائرات اجلي�����س الإ�رصائيلي، اأجاب 
الوزير “ل على الإطالق”.
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• v �صمو ويل العهد م�صتقبال، بح�صور �صمو ال�صيخ حممد بن مبارك و�صمو ال�صيخ علي بن خليفة وال�صيخ خالد بن عبداهلل، وزراء مالية ال�صعودية والإمارات والكويت	

تخــارج  �سفقــة  اإتــمام  “جي.اف.اتـ�ش”: 
عقــاريــة مبليــار دولر

�ســـرق فتـــاة بالإكـــراه فرمـــت بنف�ســــها 
مـــن �سيـــارتـــه

بحث مقرتح اإن�ساء تطبيق fantasy خا�ش 
بدوري نا�سر بن حمد املمتاز

اقتصاد البالد

بالدنا

البالد سبورت
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الختياري التقاعد  برنامج  وطرح  مبادرات...   6 املايل” يت�سمن  “التوازن 
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مهرجـــان البحريـــن الدولـــي للمو�سيقـــى 
الـ 27 ينطلـــق 18 اأكتــوبـــر

مسافات البالد

23

رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�صخة: ال�صعودية: ريالن - الكويت: 200 فل�س - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�صة - م�رص : جنيهان - الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - اململكة املتحدة : جنيه ا�صرتليني - الوليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 يورو

جائزة 
ال�صحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�سحافة ال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �صلمـــان 

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

بياناتهم من  تاأكدوا  ناخب  األف   134

للمنطقة اإيران  تهديدات  �صنواجه  “الناتو”: 

املنام���ة - بن���ا: ق���ال رئي�س هيئ���ة الت�رصيع 
والإفت���اء القانوين، املدير التنفي���ذي لنتخابات 
2018 امل�صت�ص���ار ن���واف حم���زة اإن اإجمايل عدد 
الناخب���ن الذين حتققوا م���ن بياناتهم يف جداول 
الناخب���ن من خ���الل اللج���ان الإ�رصافي���ة واملوقع 
الإلكرتوين بل���غ 134637 ناخب���ا، وذلك يف فرتة 

عر�س اجلداول والتي انتهت اأم�س الأول.
واأو�ص���ح اأن اإجم���ايل ع���دد مراجع���ي جداول 
الناخبن عل���ى املوقع الإلك���رتوين vote.bh يف 
الأيام ال�ص���بعة و�ص���ل اإلى 131640 ناخبا، فيما 
بل���غ عدد الناخب���ن الذين قاموا بزي���ارة املراكز 
الإ�رصافي���ة للتاأكد م���ن بياناته���م 2997 ناخبا يف 

الأيام ال�صبعة املا�صية.
واأ�ص���اف: ت�صدر اللجنة قرارا يف الطلب يف 3 
اأيام من تاريخ تقدميه اإليها، ويعترب عدم اإ�صدار 

القرار يف املدة قرارا �صمنيا بالرف�س. 
وتابع: يف حالة �ص���دور ق���رار برف�س الطلب 
يكون ل�ص���احب ال�ص���اأن حق الطعن يف هذا القرار 
اأمام حمكمة ال�ص���تئناف العلي���ا املدنية يف موعد 
اأق�ص���اه 3 اأي���ام م���ن تاريخ �ص���دوره، وتف�ص���ل 
املحكم���ة يف تل���ك الطع���ون يف 7 اأيام م���ن تاريخ 

اإقامة الدعوى بحكم نهائي غري قابل للطعن.
وك�ص���ف ع���ن اإع���الن اجل���داول النهائية 17 

اأكتوبر.

دب���ي � العربية نت: ع���رب اأمن عام حلف 
�صمال الأطل�صي، ين�س �صتولتنربغ، عن قلق 
احللف من اأن�صطة اإيران التي تهدد ا�صتقرار 
املنطق���ة وال���دول املج���اورة، كم���ا عرب عن 
القلق من ا�صتمرار طهران يف دعم جمموعات 
م�ص���لحة يف دول عدة.واأ�صاف �صتولتنربغ اأن 
كل احللفاء قلقون من ن�ص���اطات اإيران التي 

تهدد ا�ص���تقرار املنطقة وال���دول املجاورة. 
وقلقون اأي�ص���ا من ا�ص���تمرار اإي���ران يف دعم 
جمموع���ات م�ص���لحة يف دول ع���دة، وه���و اأمر 
نتابع���ه عن كث���ب. ويعمل احللف���اء من اأجل 
مواجه���ة ن�ص���اطات ال�ص���تخبارات املعادية 

وتدع���م  ال�ص���تقرار  ته���دد  الت���ي 
15الإرهاب.

املنامة - بنا: وقع وزراء مالية مملكة البحرين 
وكل م���ن اململك���ة العربي���ة ال�ص���عودية، ودولة 
الإم���ارات العربية املتحدة، ودول���ة الكويت على 
الرتتيبات الإطارية للتعاون املايل بن حكومات 
كل م���ن: اململك���ة العربي���ة ال�ص���عودية، ودول���ة 
الإمارات العربية املتحدة، دولة الكويت، حكومة 
مملكة البحرين، و�صندوق النقد العربي بو�صفه 
جهة ا�صت�ص���ارية. وتت�صمن الرتتيبات امل�صاهمة 
مببلغ 10 مليارات دولر ميثل متويالت وقرو�س 
مي����رصة لتموي���ل برنام���ج التوازن امل���ايل. وياأتي 
الدع���م يف اإطار برنامج متكامل لتعزيز ا�ص���تقرار 
املالي���ة العامة يف مملك���ة البحرين، وي�ص���تهدف 

ب�صكل خا�س امل�صاهمة يف حتقيق هدف التوازن 
ب���ن الإي���رادات وامل�رصوفات احلكومي���ة بحلول 
الع���ام 2022، م���ن خالل متويل برنام���ج التوازن 
امل���ايل الذي تتبن���اه اجلهات املخت�ص���ة مبملكة 
البحرين، مبا يعك�ص���ه اإطار املالية العامة للفرتة 
)2018 - 2022(. وق���دم وزي���ر املالية ال�ص���يخ 
���ا عن تفا�ص���يل  اأحمد ب���ن حممد اآل خليفة عر�صً
برنام���ج الت���وازن املايل، اإذ اأو�ص���ح اأن���ه يحتوي 
على مبادرات لتقلي�س امل�رصوفات الت�ص���غيلية 
للحكوم���ة، وتعزي���ز كف���اءة الإنف���اق احلكوم���ي، 
وط���رح برنام���ج التقاع���د الختياري مل���ن يرغب 
فيه من موظف���ي احلكومة، وزي���ادة كفاءة هيئة 

الكهرب���اء واملاء لتحقيق الت���وازن بن اإيراداتها 
وم�رصوفاته���ا، وتعزي���ز كف���اءة وعدال���ة الدع���م 
احلكوم���ي املبا����رص مل�ص���تحقيه م���ن املواطنن، 
اإلى جانب ت�ص���هيل الإج���راءات احلكومية وزيادة 

الإيرادات غري النفطية. 
واأو�ص���ح ال�ص���يخ اأحمد بن حمم���د اآل خليفة 
الت�ص���غيلية  امل�رصوف���ات  تقلي����س  مب���ادرة  اأن 
للحكومة �ص���يتم م���ن خاللها ت�ص���كيل وتفعيل 6 
فرق عمل من خالل اإعطائها ال�ص���الحيات الالزمة 
لتخاذ القرارات وو�ص���ع �صوابط الإنفاق خلف�س 

بال�ص���كل  الت�ص���غيلية  امل�رصوف���ات 
الذي يحقق وفورات مالية. 

قدمتها ال�سعودية والإمارات والكويت انطالقا من الروابط الأخوية ووحدة امل�سري امل�سرتك

العامة املالية  ل�صتقرار  دولر  مليارات   10

صيانة�املبا�ي�
ا��كومية

السفر�واملواصالت

اإليجارات

املوارد�الطبية

نظم�املعلومات

املصروفات�
ال�شغيلية�األخرى

6 فرق�عمل�
��فض�املصروفات�

ال�شغيلية

آلية�عمل�فرق�خفض�املصروفات�مع�طلبات�املش��يات�ا��كومية

مبادرة�تقليص�املصروفات�ال�شغيلية�ل��كومة

�شكيل�وتفعيل 6 فرق�عمل���فض�املصروفات�ال�شغيلية،�وذلك�من�خالل�مراجعة��افة�
طلبات�الشراء����ا���ومة�للموافقة�أو�الرفض

يتم�تقديم�طلبات�شراء�ا��هات�ا���ومية�إ���
ال��نة�الوزار�ة�للشؤون�املالية�وضبط�االنفاق�
وال���بدورها�تقوم�بإحال��ا�إ���فرق�العمل�ا��تصة

مراجعة�فرق�العمل�لطلبات�الشراء�ورفع�
توصيا��ا�إ���ال��نة�الوزار�ة�للشؤون�املالية�

وضبط�االنفاق

تقوم�ال��نة�الوزار�ة�للشؤون�املالية�
وضبط�االنفاق�باعتماد�القوائم�املرفوعة�

من�فرق�العمل

4 3



2local@albiladpress.com بالدنا الجمعة 5 أكتوبر 2018 
25 محرم 1440
العدد 3643

  للتوا�شل:  )ق�شم االأخبار والتحقيقات: 17111444(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

مريزا: الريا�صات االإلكرتونية خطوة مهمة لتقوية االقت�صاد

قوة الدفاع بقيادة جاللة امللك م�صتمرة بتحقيق االأهداف

اال�صتفادة من خدمات مركز براءات االخرتاع اخلليجي

م�شتمعا الإيجاز ب�شاأن �شري العمل بالوحدات... القائد العام:

لدعم املكاتب الوطنية وتطوير العالقات مع املنظمات الدولية

الرف����اع - ق����وة الدف����اع: تفق����د القائ����د 
الع����ام لق����وة دف����اع البحرين امل�ش����ري الركن 
ال�ش����يخ خليف����ة ب����ن اأحم����د اآل خليفة �ش����باح 
اأم�����س، عدداً من اأ�ش����لحة ووح����دات قوة دفاع 
البحرين، �شمن متابعته امليدانية امل�شتمرة 
لكافة االأ�شلح����ة والوحدات للوقوف على اأهم 
اإجن����ازات التطوي����ر والتحدي����ث فيه����ا، حيث 
التق����ى قادة تلك االأ�شلحة والوحدات وقدموا 
اإيجازاً حول مهام تلك الوحدات ومراحل �شري 

العمل فيها.
وخ����الل الزي����ارة مت ا�شتعرا�����س برام����ج 
التطويري����ة امل�شتدامة،  التحديث واخلط����ط 
لالرتق����اء  الالزم����ة  اال�شتع����دادات  وم����دى 
باجلاهزي����ة القتالي����ة واالإداري����ة، واأك����د اأن����ه 
بتوفي����ق من اهلل �شبحان����ه وتعالى ثم بقيادة 
عاه����ل الب����الد �شاح����ب اجلالل����ة املل����ك حمد 
ب����ن عي�ش����ى اآل خليف����ة، ت�شتمر ق����وة الدفاع 
يف حتقيق االأه����داف املطلوب����ة، والكثري من 
االإجن����ازات املتميزة وبنج����اح كبري يف خمتلف 
امله����ام والعملي����ات املناطة به����ا على اأكمل 
وج����ه يف خمتل����ف املواق����ع، واملرتك����زة على 
اأف�ش����ل املنظوم����ات القتالي����ة والتجهيزات 

االإدارية احلديثة والتي تعتمد على التدريب 
الع�شك����ري املتقدم، مما مكنه����ا من اأن تتبواأ 
مكان����ة رفيعة حتظى بالثق����ة يف اإر�شاء االأمن 

وال�شالم االإقليمي والدويل.
ويف خت����ام الزيارة ثمن القائد العام لقوة 
دفاع البحرين اجلهود املثمرة ملا يبذله جميع 
�سباط و�سب����اط �سف واأفراد تل����ك الأ�سلحة 

والوح����دات ب����كل دقة واإتق����ان يف الدفاع عن 
الوط����ن الغ����ايل، معرب����اً للجمي����ع ع����ن عميق 
تقديره لقيامهم بواجبهم الوطني املقد�س. 
رافق خالل الزي����ارة التفقدية املفت�س العام 
اللواء الركن عبداهلل ح�شن النعيمي، ورئي�س 
هيئة االأركان لالإمداد والتموين اللواء الركن 

بحري يو�شف اأحمد مال اهلل م�شاعد.

�شاحية ال�شيف - وزارة ال�شناعة والتجارة 
وال�شياحة: ا�شتقبل وزي���ر ال�شناعة والتجارة 
وال�شياحة زايد الزي���اين مبكتبه اأم�س، االأمني 
العام ملجل�س التع���اون لدول اخلليج العربية 
عبداللطيف الزياين، حي���ث مت خالل االجتماع 
بحث العديد من الق�شايا واملو�شوعات ذات 
ال�شاأن االقت�ش���ادي، وم�شرية العمل اخلليجي 
التج���ارة  جم���االت  يف  خ�شو�ش���ا  امل�ش���رتك 
وال�شناع���ة وال�شياحة، و�شب���ل تعزيز التعاون 
والتكامل بني دول املجل�س يف تلك املجاالت 
مبا ي�شهم يف دفع م�ش���رية النمو االقت�شادي 

يف دول املجل�س.
كم���ا مت ا�شتعرا����س التع���اون امل�شرتك 
وال�شياح���ة  والتج���ارة  ال�شناع���ة  وزارة  ب���ني 
واالأمانة العامة للمجل�س يف املجاالت االإدارية 
ال�شناعي���ة،  امللكي���ة  وحماي���ة  والتنظيمي���ة 
والنظ���ر يف م���دى اال�شتف���ادة م���ن اخلدمات 
املتطورة التي يقدمها مركز براءات االخرتاع 
ل���دول جمل�س التعاون يف جمال دعم املكاتب 
الوطني���ة ودعم املخرتعني وتطوير العالقات 
اخلارجي���ة لل���دول االأع�ش���اء م���ع املنظم���ات 
امللكي���ة  جم���ال  يف  املتخ�ش�ش���ة  الدولي���ة 

الفكرية وال�شناعية.
وق���ام الوزي���ر مبرافق���ة االأم���ني الع���ام 
ملجل����س التع���اون يف جول���ة ا�شتطالعي���ة يف 
عدد من املرافق واملكات���ب االأمامية للوزارة 
خ�شو�ش���ا مكات���ب فح�س املع���ادن واالأحجار 
الكرمية، ومركز امل�شتثمري���ن، واإدارة حماية 
امل�شتهلك، اطل���ع خاللها على اخلدمات التي 

تقدمه���ا ال���وزارة للمراجع���ني وامل�شتثمرين 
والت�شهي���الت التي تقدمه���ا يف �شبيل ترجمة 
توجهات القي���ادة واحلكومة لتق���دمي كل ما 
م���ن �شاأنه تعزي���ز امل�ش���رية التنموية ململكة 

البحرين.
ويف ه���ذا ال�شي���اق، اأع���رب االأم���ني العام 
ع���ن اأ�شادت���ه باجله���ود املوفقة الت���ي تقوم 
به���ا وزارة ال�شناع���ة والتج���ارة وال�شياحة يف 
البحري���ن يف �شبيل تعزيز النم���و االقت�شادي 
يف اململك���ة، وتوف���ري البيئ���ة املحفزة جلذب 
اال�شتثم���ارات وتطوي���ر قطاع���ات ال�شناع���ة 
والتجارة وال�شياحة؛ لتوفري املزيد من فر�س 
العم���ل وتن�شي���ط ال�شياح���ة وتنمي���ة القطاع 
التج���اري، موؤك���دا ا�شتع���داد االأمان���ة العام���ة 

ملجل�س التعاون لدعم جهود الوزارة يف كل ما 
من �شاأنه االإ�شهام يف حتقيق اأهدافها واملهام 
وامل�شوؤولي���ات الت���ي تق���وم به���ا يف تعزي���ز 

م�شرية التنمية االقت�شادية يف البحرين.
وم���ن جانب���ه، اأع���رب الوزير ع���ن تقديره 
تقدمه���ا  الت���ي  وامل�شان���دة  للدع���م  البال���غ 
االأمان���ة العام���ة ملجل����س التع���اون للخطوات 
واملب���ادرات كاف���ة الت���ي قامت به���ا حكومة 
مملك���ة البحري���ن، ووزارة ال�شناع���ة والتجارة 
وال�شياح���ة خ�شو�شا، الفتا اإلى حر�س الوزارة 
على تعزيز التع���اون والتن�شيق والتكامل مع 
كافة القطاعات واملراكز املتخ�ش�شة التابعة 
لالأمانة العامة مب���ا ي�شب يف امل�شلحة العامة 

ململكة البحرين.

الكهرب����اء  �ش����وؤون  وزارة   - املنام����ة 
وامل����اء: ا�شتقبل وزي����ر �شوؤون الكهرب����اء واملاء 
عبداحل�ش����ني م����ريزا مبكتبه الرئي�����س التنفيذي 
ملجموعة “اأطي����اف” القاب�شة عبيديل العبيديل، 
وبح�ش����ور نائ����ب الرئي�����س التنفي����ذي لل�شوؤون 
االإداري����ة واملالية بهيئة الكهرب����اء واملاء حممد 
ال�شادق����ي.  ويف بداي����ة اللق����اء، رح����ب الوزي����ر 
باحل�شور وا�شتمع اإل����ى �رشح عن اأن�شطة جمموعة 
اأطياف املتخ�ش�شة يف عدد من االأن�شطة التجارية 
م����ن �شمنه����ا الريا�شة االإلكرتوني����ة، وهي فكرة 
جديدة من نوعها تتمثل يف اإقامة املناف�شات يف 
االألعاب االإلكرتونية بني املتناف�شني عرب �شبكة 
االإنرتنت يف منطقة ال�رشق االأو�شط حتديًدا، حيث 

اأب����دى الوزير اإعجاب����ه بهذه الفكرة وق����ال باأنها 
تن�شج����م مع توجه����ات احلكومة لتنوي����ع م�شادر 
الدخ����ل وت�شاهم يف حتقيق جزء من روؤية 2030. 
واأ�س����اف الوزير اأن ه����ذا الن�س����اط يفتح املجال 
اأم����ام امله����ارات ال�شاب����ة والطموح����ة ال�شتثم����ار 
طاقاتها يف م�شاريع تنموي����ة قادرة على حتويل 
البحري����ن اإل����ى مركز ملختل����ف اأن����واع الريا�شات 
الريا�ش����ة  م����ريزا  الوزي����ر  االإلكرتوني����ة. ورب����ط 
االإلكرتونية بقدرتها على توعية املجتمع باأهمية 
الطاقة املتجددة وتر�شيد ا�شتهالكها عن طريق 
بناء برجميات الريا�شة االإلكرتونية التي حتاكي 
املواطن وتزيد لديه املبادرة واالهتمام برت�شيد 

اال�شتهالك واملحافظة على الطاقة.

• القائد العام يتفقد عدداً من اأ�شلحة ووحدات قوة دفاع البحرين	

• جانب من الزيارة	

اإعادة ت�صكيل جمل�س الوالية على اأموال القا�رصين ومن يف حكمهم
تعديل مادة بقرار ب�شاأن “ال�شالمة وال�شحة املهنية”... �شمو رئي�س الوزراء:

املنام����ة - بن����ا: �شدر ع����ن رئي�س ال����وزراء 
�شاحب ال�شمو امللك����ي االأمري خليفة بن �شلمان 
اآل خليف����ة، قراران رق����م 34 و35 ل�شنة 2018، 
باإع����ادة ت�شكي����ل جمل�����س الوالي����ة عل����ى اأم����وال 
القا�رشين ومن يف حكمهم، وبتعديل املادة رقم 
2 م����ن القرار رق����م 2 ل�شنة 2015 ب�شاأن جمل�س 

ال�شالمة وال�شحة املهنية.
ون�س القرار االأول رقم 34 يف مادته االأولى: 
يع����اد ت�شكي����ل جمل�����س الوالية عل����ى اأموال 
القا�رشي����ن ومن يف حكمه����م برئا�شة وزير العدل 
وال�ش����وؤون االإ�شالمي����ة واالأوق����اف، وع�شوية كل 

من:
1. ال�شيد ر�شا عبداهلل فرج.

2. ال�شيد جا�شم اأحمد املهزع.
3. اإبراهيم ح�شن احلواج.

4. ال�شيد عبداجلليل علي اأحمد احلايكي.
5. مناف يو�شف حمزة.

6. ال�شيد حممد ال�شيخ اأحمد الع�شفور.
7. ناجي �شبت �شامل �شبت.

8. ال�شيد علي ح�شن نا�رش اخلزعلي.
وجاء يف املادة الثاني����ة: تكون مدة ع�شوية 

اأع�شاء املجل�س املذكور �شنتني قابلة للتجديد.
وج����اء يف امل����ادة الثالثة: على وزي����ر العدل 
وال�ش����وؤون االإ�شالمي����ة واالأوق����اف تنفي����ذ ه����ذا 
القرار، ويعمل به من الي����وم التايل لتاريخ ن�رشه 

يف اجلريدة الر�شمية. 
ون�����س الق����رار الث����اين رق����م 35 يف مادت����ه 
االأولى، ي�شتب����دل بن�س املادة 2 من القرار رقم 
2 ل�شن����ة 2015 ب�شاأن جمل�����س ال�شالمة وال�شحة 

املهنية، الن�س االآتي:
العم����ل  وزي����ر  برئا�ش����ة  املجل�����س  ي�ش����كل 
والتنمية االجتماعية، جمي����ل حميدان، وع�شوية 

كل من ال�شادة:
1. حممد عل����ي االأن�شاري، الوكيل امل�شاعد 
ل�شوؤون العمل، وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

- نائًبا للرئي�س.
عبداملح�ش����ن،  حمم����د  عبدالبا�ش����ط    .2
امل�شت�ش����ار القان����وين - وزارة العم����ل والتنمية 

االجتماعية، ع�شًوا.
3. م�شطف����ى عقي����ل ال�شي����خ، رئي�س ق�شم 
والتنمي����ة  العم����ل  وزارة   - املهني����ة  ال�شالم����ة 

االجتماعية، ع�شًوا.

4. ح�ش����ن يو�ش����ف عل����ي اأحم����د، م�شت�ش����ار 
ال�شالمة املهنية باإدارة اأداء وعالقات املوظفني 

- ديوان اخلدمة املدنية، ع�شًوا.
5. العقي����د حم����د علي الكعب����ي، مدير اإدارة 
احلماية وال�شالمة باالإدارة العامة للدفاع املدين 

- وزارة الداخلية، ع�شًوا.
6.  مها �شالح اآل �شهاب، اأمني ال�رش بجمعية 

ال�شحة وال�شالمة البحرينية، ع�شًوا.
7. اأحمد خلي����ل اإبراهيم، مدير اإدارة ال�شحة 
وال�شالمة والبيئة - �رشكة نفط البحرين )بابكو(، 

ع�شًوا.
مدي����ر  العبا�ش����ي،  عبدالرحي����م  يا�����رش    .8
ل�شناع����ة  اخللي����ج  �رشك����ة   - الت�شني����ع  ع����ام 

البرتوكيماويات )جبيك(، ع�شًوا.
9. جمي����ل يو�ش����ف الغن����اة، ع�ش����و جمل�����س 

االإدارة -غرفة جتارة و�شناعة البحرين، ع�شًوا.
10. حممد خليل ال�شعيد، مدير اأول لل�شحة 
وال�شالم����ة والبيئ����ة واالأم����ن واحلري����ق - �رشك����ة 

اأملنيوم البحرين )األبا(، ع�شًوا.
11. حمم����د ح�شن اآل م�شاع����د، االأمني العام 
امل�شاعد لل�شح����ة وال�شالمة املهني����ة - االحتاد 

العام لنقابات عمال البحرين، ع�شًوا.
12.  يو�شف اأحمد احلداد، طبيب ا�شت�شاري 
والقائ����م باأعمال رئي�س جمموعة ال�شحة املهنية 

- وزارة ال�شحة، ع�شًوا.
13. حمم����د ر�ش����ول بخ�����س، نائ����ب رئي�����س 

االحتاد لل�شحة وال�شالمة املهنية - االحتاد احلر 
لنقابات عمال البحرين، ع�شًوا.

14.  حمم����د عبدال����رزاق ال�شديق����ي، مدير 
اإدارة التعلي����م الفني واملهن����ي - وزارة الرتبية 

والتعليم، ع�شًوا.
15. حمم����ود اأحمد عبدالرحي����م، مدير اإدارة 
وزارة   - االأ�شغ����ال  ب�ش����وؤون  الب�رشي����ة  امل����وارد 
االأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين، 

ع�شًوا.
16.  مل����ا عبا�����س حمرو�س، القائ����م باأعمال 
مدير اإدارة التقومي والرقابة البيئية - املجل�س 

االأعلى للبيئة، ع�شًوا.
17.  عم����اد عبدالواحد العري�����س، م�شت�شار 

ال�شوؤون الفنية - وزارة االإ�شكان، ع�شًوا.
ويحل نائب الرئي�س حمل الرئي�س يف مبا�رشة 
جمي����ع اخت�شا�شات����ه حال����ة غيابه اأو قي����ام مانع 

لديه.
وج����اء يف املادة الثانية، عل����ى الوزراء - كل 
فيما يخ�ش����ه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�شمية.

• �شمو رئي�س الوزراء	

حتديد املرت�صحني لنيل جائزة عي�صى خلدمة االإن�صانية

املنام���ة - بن���ا: ا�شتقب���ل نائ���ب رئي�س 
جمل����س ال���وزراء رئي����س جمل�س اأمن���اء جائزة 
عي�ش���ى خلدمة االإن�شانية �شم���و ال�شيخ حممد 
بن مب���ارك اآل خليفة مبكتبه بق�رش الق�شيبية 
املحام���ي ال���دويل ي���ان بول�ش���ن رئي�س جلنة 
التحكي���م جلائ���زة عي�ش���ى خلدم���ة االإن�شانية 
التي تعقد اجتماعها الثاين وبكامل اأع�شائها 

اليوم وغ���دا لتحديد اأ�شماء املرت�شحني لنيل 
اجلائزة يف دورتها الرابعة 2017 - 2019.

كم���ا ا�شتقبل �شمو نائ���ب رئي�س جمل�س 
ال���وزراء رئي����س جمل����س اأمناء جائ���زة عي�شى 
خلدم���ة االإن�شاني���ة مبكتبه بق����رش الق�شيبية 
وزي���ر خارجي���ة اململك���ة املغربي���ة ال�شقيقة 

االأ�شبق ع�شو اللجنة حممد بن عي�شى.

جناحي: البحرين تتمتع ببنية اقت�صادية قوية
ال�ش����وؤون  الب����الد - حم����رر 
اأ�شادت �شيدة االأعمال  املحلية: 
اأح����الم جناحي بالكلم����ة ال�شامية 
لعاه����ل البالد جالل����ة امللك حمد 
ب����ن عي�شى اآل خليف����ة يوم اأم�س 
الت����ي حت����دث فيه����ا م����ع ح�شد 
رج����ال االأعمال والتج����ار، موؤكدة 
اأن القط����اع اخلا�س م����ن التجار 
م�شتمرين يف دعم روؤية اململكة 

االقت�شادية والتي بدوره����ا تعمل بجهد دوؤوب 
لدع����م اال�شتثم����ار املحلي يف اململك����ة من خالل 
االأن�شطة التجارية واالقت�شادية وزيادة الرتويج 
للفر�س التجارية واال�شتثمار يف مملكة البحرين 
وه����ذا اإن دل على �ش����يء فهو ي����دل على متانة 

البني����ة التحتي����ة االقت�شادية يف 
اململكة.

واأ�شاف����ت اأن ح�شاد نتائج 
ا�شتك�شاف����ات الطاق����ة اجلديدة 
وان كان يتطل����ب وقت����ا ولك����ن 
اخلري فاإن خ����ريه �شيعم اجلميع، 
ونتعهد جلالل����ة امللك يف العمل 
عل����ى بن����اء وتنمية الوط����ن معا. 
واأك����دت اأن البحرين مع اململكة 
العربي����ة ال�شعودية واالإم����ارات العربية املتحدة 
ودول����ة الكوي����ت �شع����ب واح����د وقل����ب واح����د 
واقت�ش����اد واح����د، واأن التع����اون ب����ني احلكومة 
والقط����اع اخلا�����س ل����ه االأث����ر الكب����ري يف تنمي����ة 

امل�شاريع وبناء اقت�شاد حملي قوي.

• اأحالم جناحي	
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احلقيقي الأخ��وي  لالرتباط  مناذج  وتقدم  ممتدا  تاريخيا  عمقا  تعك�س  الأ�شقاء  م�شاندة 

نطوي �شفحة وننظر بتفاوؤل نحو حتقيق الأمن املتكامل وا�شتمرار التنمية ال�شاملة
لدى لقاء وزراء مالية ال�شعودية والإمارات والكويت... �شمو ويل العهد:

املنام���ة - بنا: اأكد ويل العهد نائب القائد الأعلى 
النائ���ب الأول لرئي�س جمل����س الوزراء �شاح���ب ال�شمو 
امللك���ي الأم���ر �شلمان بن حم���د اآل خليف���ة اأن مملكة 
البحري���ن تثم���ن مواقف الأ�شق���اء يف اململك���ة العربية 
ال�شعودي���ة ودول���ة الإم���ارات العربية املتح���دة ودولة 
الكوي���ت الداعم���ة وامل�شاندة لها على جمي���ع ال�شعد، 
وه���ي مواقف جت�شد عم���ق الرتباط والإمي���ان املطلق 
بوحدة الهدف وال�ش���ر بخطى ثابتة نحو التكامل الذي 

يعود باخلر والنفع على اجلميع. 
ونوه �شموه مبا يوجه له دائما عاهل البالد �شاحب 
اجلاللة امللك حمد ب���ن عي�شى اآل خليفة ويحر�س عليه 
جاللته م���ن اإعالء ل�شور التعا�شد، لفت���ا �شموه اإلى اأن 
م���ا نلم�شه الي���وم من م�شاندة م���ن الأ�شقاء جتاه مملكة 
البحري���ن تعك�س عمق���ا تاريخيا ممت���دا، وتقدم مناذج 
ماثل���ة ل�شكل الرتب���اط الأخ���وي احلقيقي، كم���ا اأكده 
جالل���ة امللك ب���اأن الأ�شقاء يف كل م���ن اململكة العربية 
ال�شعودي���ة ودول���ة الإم���ارات العربية املتح���دة ودولة 
الكوي���ت قد اأثبتوا عرب ال�شن���وات ويف مواقف متعددة 
اأن القت�ش���اد واحد، والنه�شة يج���ب اأن تكون واحدة، 
ول يتخل���ف اأحدنا ع���ن الآخر. وقال �شم���وه “اإننا نطوي 
�شفح���ة وننظر بكل تفاوؤل نحو حتقيق الأمن املتكامل 
وا�شتم���رار التنمية ال�شاملة”. جاء ذلك لدى لقاء �شموه 

بق����ر الق�شيبية اأم����س، بح�شور نائ���ب رئي�س جمل�س 
ال���وزراء �شمو ال�شيخ حممد بن مبارك اآل خليفة، ونائب 
رئي����س جمل�س الوزراء �شمو ال�شيخ عل���ي بن خليفة اآل 
خليفة، ونائ���ب رئي�س جمل�س ال���وزراء ال�شيخ خالد بن 
عبداهلل اآل خليفة، ووزير املالية ال�شيخ اأحمد بن حممد 
اآل خليفة، وزي���ر املالية باململكة العربي���ة ال�شعودية 

حممد ب���ن عب���داهلل اجلدعان، ووزي���ر الدول���ة لل�شوؤون 
املالي���ة بدول���ة الإم���ارات العربي���ة املتح���دة عبيد بن 
حميد الطاي���ر، ووزير املالية بدول���ة الكويت نايف بن 
فالح احلجرف، واأبل���غ �شموه وزراء املالية بنقل حتيات 
�شاح���ب اجلالل���ة عاه���ل الب���الد اإل���ى اأ�شح���اب اجلاللة 
وال�شم���و ق���ادة اململك���ة العربي���ة ال�شعودي���ة، ودولة 

الإم���ارات العربي���ة املتحدة ودولة الكوي���ت، ومتنيات 
جاللته لل���دول ال�شقيقة دوام النم���اء والزدهار، معربا 
�شموه عن �شكر مملك���ة البحرين لالأ�شقاء على ما اأبدوه 
م���ن دع���م ومواق���ف تاريخي���ة را�شخة، وهو م���ا يعك�س 
حر�شه���م عل���ى تقوي���ة العالق���ات الأخوي���ة امل�شرتكة 

املنبثقة من وحدة امل�شر امل�شرتك.

• �شمو ويل العهد م�شتقبال، بح�شور �شمو ال�شيخ حممد بن مبارك و�شمو ال�شيخ علي بن خليفة وال�شيخ خالد بن عبداهلل، وزراء مالية ال�شعودية والإمارات والكويت	

حت��ق��ي��ق ال���ت���وازن ب��ن الإي�������رادات وامل�������روف���ات احل��ك��وم��ي��ة ب��ح��ل��ول ال��ع��ام 2022

10 مليارات دولر من ال�شعودية والإمارات والكويت ل�شتقرار املالية العامة
وزراء املالية يوقعون الرتتيبات الإطارية لتقدمي الدعم لربنامج التوزان املايل للبحرين

املنام���ة - بن���ا: انطالقا م���ن الرواب���ط الأخوية، 
والتعاون البّناء، ووح���دة امل�شر امل�شرتك، واإ�شارة 
اإلى م���ا �شبق الإع���الن عنه من ع���زم كل من اململكة 
العربية ال�شعودية، ودولة الإمارات العربية املتحدة، 
ودول���ة الكوي���ت تق���دمي الدع���م لتعزي���ز ا�شتقرار 
املالية العام���ة وموا�شلة حتفيز النم���و القت�شادي 
والتنمي���ة، وتاأكيدا للتزام دولهم، فق���د قام وزراء 
املالية يف الدول الثالث بزيارة مملكة البحرين، حيث 
مت التوقيع على الرتتيبات الإطارية للتعاون املايل 
ب���ن حكومات كل من: اململك���ة العربية ال�شعودية، 
ودولة الإم���ارات العربي���ة املتحدة، دول���ة الكويت، 
حكوم���ة مملك���ة البحري���ن، و�شندوق النق���د العربي 
بو�شفه جهة ا�شت�شاري���ة، وتت�شمن هذه الرتتيبات 

امل�شاهم���ة مببلغ 10 ملي���ارات دولر ميثل متويالت 
وقرو�س مي�رة لتمويل برنامج التوازن املايل الذي 
ي�شتهدف حتقي���ق ا�شتقرار املالية العامة وموا�شلة 
حتفي���ز النم���و القت�ش���ادي، وفق���ا ملعاي���ر الأداء 

واملوؤ�رات اخلا�شة. 
وياأت���ي ه���ذا الدع���م يف اإط���ار برنام���ج متكامل 
لتعزي���ز ا�شتقرار املالية العام���ة يف مملكة البحرين، 
وي�شته���دف ب�شكل خا�س امل�شاهمة يف حتقيق هدف 
الت���وازن ب���ن الإي���رادات وامل�روف���ات احلكومي���ة 
بحلول العام 2022، من خالل متويل برنامج التوازن 
امل���ايل ال���ذي تتبن���اه اجله���ات املخت�ش���ة مبملك���ة 
البحري���ن، مب���ا يعك�شه اإط���ار املالي���ة العامة للفرتة 

.)2022 - 2018(

البحرين ت�شكر 
الأ�شقاء   على ما 

اأبدوه من دعم 
ومواقف تاريخية 

را�شخة

مواقف ال�شعودية 
والإمارات والكويت 
اأثبتت اأن القت�شاد 

والنه�شة يجب اأن 
تكون واحدة

الق�شيبي���ة - جمل����س الن���واب: اأع���رب 
رئي����س جمل����س الن���واب اأحم���د امل���ال ع���ن 
بال���غ تقديره وعظي���م امتنان���ه للتوجيهات 
ال�شامي���ة لعاهل البالد �شاحب اجلاللة امللك 
حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة للعم���ل الوطني 
املخل����س، املتع���اون واملتكات���ف، من اأجل 
تطوير وتقدم النم���و القت�شادي احل�شاري 
ململكة البحري���ن، وتعزيز امل�شرة التنموية 
ال�شاملة، وتوف���ر العوامل والأ�ش�س الداعمة 
للنم���و القت�شادي الإيجاب���ي، وزيادة تنويع 
القت�ش���اد، م���ع اأهمي���ة اأن يت���وازى ذلك مع 
ا�شتدام���ة املالي���ة العام���ة لزي���ادة تكام���ل 

اأركان التنمي���ة ح�ش���ب الأه���داف املو�شوعة 
له���ا ليتم تعزيز مردوده���ا مبا يحقق املزيد 
من النم���اء امل�شتدام والتقدم للوطن وكافة 
اأبنائه.واأكد املال التزام ال�شلطة الت�ريعية بدعم 
برنام���ج “الت���وازن امل���ايل” للحكوم���ة، للم�ش���ي 
قدما نحو حتقيق التطلع���ات امل�شتقبلية للوطن 
واملواطنن، يف ظل التحديات املختلفة، مو�شحا 
اأن ال�شلطة الت�ريعي���ة لن تاألوا جهدا يف دعم كل 
القوان���ن والت�ريع���ات الت���ي تواك���ب متغرات 
ومتطلب���ات املرحل���ة املقبل���ة، و�ش���ول لله���دف 
الأ�شم���ى وامل�شلح���ة العلي���ا للوط���ن، وتعزي���زا 
للروابط الوثيقة يف املنظكومة اخلليجية الواحدة.

واأ�شاد املال باجلهود الكبرة لرئي�س الوزراء 
�شاحب ال�شمو امللكي الأمر خليفة بن �شلمان اآل 
خليف���ة، وويل العهد نائب القائ���د الأعلى النائب 
الأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء �شاح���ب ال�شم���و 
امللك���ي الأم���ر �شلم���ان ب���ن حم���د اآل خليفة وما 
حققته من اإجن���ازات وخدمات امل�شاريع للمواطن 

يف خمتلف املجالت احليوية.
واأ�ش���اف اأن املرحل���ة املقبل���ة ت�شتوجب من 
اجلميع التع���اون والتكات���ف، وال�راك���ة الوطنية 
الفاعلة، وتعزيز الوحدة الوطنية، ودعم توجهات 
القي���ادة الر�شي���دة، ملا فيه خ���ر و�شالح مملكة 

البحرين وم�شتقبلها امل�رق.

املنام���ة - بن���ا: تنفيذاً للرتتيب���ات الإطارية 
للتعاون املايل ب�شاأن برنامج التوازن املايل التي 
مت توقيعها بن مملكة البحرين والدول ال�شقيقة 
اململك���ة العربي���ة ال�شعودي���ة ودول���ة الإم���ارات 
العربية املتحدة ودول���ة الكويت و�شندوق النقد 
العربي، مت التوقيع على اتفاقية التعاون املايل 
بن حكومت���ي مملكة البحري���ن واململكة العربية 
ال�شقيق���ة. ووق���ع التفاقي���ة وزي���ر  ال�شعودي���ة 
املالية  مبملكة البحرين ال�شيخ اأحمد بن حممد اآل 
خليفة ووزير املالية باململكة العربية ال�شعودية 

ال�شقيقة حممد بن عبداهلل اجلدعان.
كما مت التوقي���ع اأي�شاً على اتفاقية التعاون 

امل���ايل ب���ن حكومت���ي مملك���ة البحري���ن ودولة 
الإم���ارات العربية املتحدة ال�شقيقة، وقعها نيابة 
ع���ن حكومة مملكة البحرين وزي���ر املالية  ال�شيخ 
اأحم���د ب���ن حمم���د اآل خليف���ة وع���ن حكوم���ة دولة 
الإمارات العربية املتح���دة ال�شقيقة وزير الدولة 

لل�شوؤون املالية عبيد بن حميد الطاير.
الثنائيت���ن  التفاقيت���ن  توقي���ع  وياأت���ي 
جم�ش���داً ل�شتم���رار التع���اون والتن�شي���ق لتعزيز 
العم���ل امل�شرتك مع الأ�شق���اء يف اململكة العربية 
ال�شعودية ودولة الإم���ارات العربية املتحدة ومن 
منطلق تعمي���ق وتوثي���ق الرواب���ط وال�شالت مع 

البلدين ال�شقيقن.

للحكومة التزام برملاين بدعم “التوازن املايل” 
البحرين توقع اتفاقيتني للتعاون 

املايل مع ال�شعودية والإمارات
املرحلة املقبلة ت�شتوجب تعاون وتكاتف اجلميع... رئي�س النواب:

• التوقيع على الرتتيبات الإطارية للتعاون املايل بن حكومات ال�شعودية والإمارات والكويت والبحرين و�شندوق النقد العربي بو�شفه جهة ا�شت�شارية	
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بـرنـامـج “الـتـوازن الـمـالـي” يـتـ�ضـمـن 6 مبـادرات
خلف�ض امل�رصوفات وزيادة االإيرادات وا�ستمرارية التنمية وا�ستقطاب اال�ستثمارات

املنام���ة - بن���ا: اأعلن���ت اللجن���ة الوزاري���ة 
ل�سوؤون املالية و�س���بط االإنفاق برئا�سة نائب 
رئي�ض جمل�ض الوزراء ال�س���يخ خالد بن عبداهلل 
اآل خليفة عن تفا�س���يل برنامج حكومي يهدف 
لتحقيق التوازن ب���ن امل�رصوفات واالإيرادات 
احلكومي���ة بحل���ول العام 2022 حتت م�س���مى 
“برنام���ج التوازن املايل”، والذي �سيت�س���من 
جمموع���ة من املب���ادرات خلف����ض امل�رصوفات 
وا�س���تمرارية  احلكومي���ة  االإي���رادات  وزي���ادة 

التنمية وموا�سلة ا�ستقطاب اال�ستثمارات. 
جاء ذلك خالل االإعالن عن مبادرات برنامج 
الت���وازن امل���ايل بق����رص الق�س���يبية اأم�ض بعد 
توقيع اململك���ة الرتتيب���ات االإطارية للتعاون 
املايل ب�ساأن برنامج التوازن املايل يف البحرين 
مع اململكة العربية ال�سعودية، ودولة االإمارات 
العربية املتحدة، ودولة الكويت والتي �س���يتم 
مبوجبه���ا دعم ومتويل برنام���ج التوازن املايل 

الذي �سيمتد حتى 2022.
واأكد ال�س���يخ خال���د بن عب���داهلل اآل خليفة 
اأن البحري���ن ت�س���عى دوًما اإل���ى حتقيق اأهداف 
امل�سرية التنموية ال�ساملة التي اختطها عاهل 
البالد �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 
خليفة، بدعم من رئي�ض الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللك���ي االأمري خليفة ب���ن �س���لمان اآل خليفة، 
ومبتابع���ة وم���وؤازرة ويل العه���د نائ���ب القائد 
االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�ض جمل����ض الوزراء 
�س���احب ال�س���مو امللكي االأمري �سلمان بن حمد 

اآل خليفة.
ونوه باأن ما اأكده جاللة امللك لدى تروؤ�سه 
جل�سة جمل�ض الوزراء اأخريا من �رصورة موا�سلة 
خط���ى التنمي���ة الوطني���ة ال�س���املة بت�س���افر 
اجلهود كاف���ة وحتويل التحدي���ات اإلى فر�ض 
م���ن اأج���ل الوط���ن واملواط���ن، ق���د جت�س���د يف 
توجيهات جاللته لو�سع برامج تنفيذية ت�سعى 
اإلى ا�س���تمرارية التنمية وزيادة اال�س���تثمارات 
وت�س���هيل  اال�س���تثمارية  الفر����ض  وتعزي���ز 
االإج���راءات احلكومي���ة خللق الفر����ض النوعية 

للمواطنن.
واأ�س���ار اإلى اأنه قد حتق���ق للبحرين الكثري 
من املنجزات التنموية والتي يتم ال�سعي دوما 
لتعزيزها، منوًها باأن اجلهود املتميزة �ساهمت 
يف تنويع اقت�س���اد اململك���ة واحلفاظ على منو 
اإيجابي م�س���تمر منذ �س���نوات يف ظل ما يحظى 
ب���ه من قاع���دة �س���لبة، ويج���ب اأن يواكب هذا 
النمو االقت�س���ادي االإيجابي املتوا�س���ل و�سع 
مايل م�س���تدام، وال���ذي �ست�س���ب اإيجابياته يف 
�س���الح املواطن، واحلركة التجارية، واالإ�سهام 
االئتم���اين  الت�س���نيف  م�س���توى  حت�س���ن  يف 
للمملكة مبا ي�س���هم يف خف����ض تكلفة التمويل 
للم�ستثمرين واالأفراد على حد �سواء، وموا�سلة 

رفع م�ستوى اخلدمات املقدمة للمواطنن.
واأعرب ع���ن ال�س���كر اجلزيل اإلى االأ�س���قاء 
يف ال�س���عودية، واالإم���ارات، والكوي���ت، عل���ى 
دعمهم امل�س���تمر ململكة البحرين عرب خمتلف 
املحط���ات، انطالًقا من اأ�س����ض وحدة امل�س���ري 
امل�س���رتك، وق���وة ومتان���ة الرواب���ط االأخوي���ة 
اجلامعة، وعلى ما اأبدته هذه الدول ال�س���قيقة 
م���ن دع���م تعزي���ز ا�س���تقرار املالي���ة العام���ة 
وموا�سلة حتفيز النمو االقت�سادي املحلي من 

خالل دعمها التام لتنفيذ هذا الربنامج. 
بدوره، قدم وزير املالية ال�س���يخ اأحمد بن 
���ا عن تفا�س���يل برنامج  حمم���د اآل خليفة عر�سً
الت���وازن امل���ايل، اإذ اأو�س���ح اأنه يحت���وي على 
مب���ادرات لتقلي����ض امل�رصوفات الت�س���غيلية 
للحكوم���ة، وتعزيز كف���اءة االإنف���اق احلكومي، 

وط���رح برنامج التقاعد االختي���اري ملن يرغب 
في���ه من موظفي احلكومة، وزيادة كفاءة هيئة 
الكهرباء واملاء لتحقيق التوازن بن اإيراداتها 
وم�رصوفاته���ا، وتعزي���ز كفاءة وعدال���ة الدعم 
احلكومي املبا�رص مل�س���تحقيه م���ن املواطنن، 
اإلى جانب ت�سهيل االإجراءات احلكومية وزيادة 

االإيرادات غري النفطية. 
تكات���ف  �س���يتطلب  الربنام���ج  اإن  وق���ال 
جمي���ع اجلهات للعمل على حتقيقه ال�س���تدامة 
الو�س���ع امل���ايل للحكوم���ة، موؤك���ًدا اأن احلفاظ 
على ا�س���تمرارية اخلدمات وحت�س���ن جودتها 
للمواطنن هو هدف حموري ت�س���عى احلكومة 

دائًما لتحقيقه. 
ا�س���تطاعت  احلكوم���ة  اأن  الوزي���ر  وذك���ر 
وم���ن خالل اإطالقها حزمة م���ن املبادرات خالل 
الف���رتة 2015 - 2017 م���ن حتقي���ق اأثر مايل 
�س���نوي اأ�س���هم يف تقلي�ض العجز يف امليزانية 
العام���ة مبقدار 854 مليون دين���ار، منوًها باأن 
حتقيق الت���وازن املايل يتطلب موا�س���لة تلك 
اجلهود املبذولة من خالل ما �سيتم تنفيذه من 
مبادرات ي�س���تمل عليها برنامج التوازن املايل 
الذي يهدف لتحقيق اأثر مايل �س���نوي اإ�س���ايف 
ي�س���ل اإل���ى 800 ملي���ون دينار بحل���ول العام 

 .2022
واأو�س���ح ال�س���يخ اأحمد بن حممد اآل خليفة 
اأن مب���ادرة تقلي����ض امل�رصوفات الت�س���غيلية 
للحكوم���ة �س���يتم من خاللها ت�س���كيل وتفعيل 
6 ف���رق عمل من خ���الل اإعطائها ال�س���الحيات 
الالزم���ة التخ���اذ الق���رارات وو�س���ع �س���وابط 
الت�س���غيلية  امل�رصوف���ات  خلف����ض  االإنف���اق 
بال�س���كل الذي يحق���ق وفورات مالي���ة، منوًها 
ب���اأن ف���رق العم���ل ال�س���تة �س���تكون كالتايل: 
فري���ق م�رصوفات �س���يانة املب���اين احلكومية، 
فريق م�رصوفات ال�س���فر واملوا�س���الت، فريق 
م�رصوفات االإيج���ارات، فري���ق م�رصوفات نظم 
املعلومات، فريق امل���وارد الطبية، اإلى جانب 
فريق امل�رصوفات الت�س���غيلية االأخرى، م�س���رًيا 
اإل���ى اأن���ه �س���يتم عق���د لق���اء يف وزارة املالية 
م���ع جمي���ع مديري ال�س���وؤون املالي���ة باجلهات 
احلكومي���ة املختلف���ة للبدء العمل���ي يف تنفيذ 
الت�س���غيلية  امل�رصوف���ات  تقلي����ض  مب���ادرة 

للحكومة التي �ست�رصف عليها الفرق ال�ست. 
ونوه اإلى اأن مبادرة ط���رح برنامج التقاعد 
االختي���اري مل���ن يرغ���ب في���ه م���ن موظف���ي 
احلكومة يهدف الإتاحة الفر�س���ة للم�ستفيدين 
من���ه يف توظي���ف خرباته���م يف جم���ال ري���ادة 

االأعم���ال والقطاع اخلا�ض للم�س���اهمة يف النمو 
االقت�س���ادي للمملك���ة، مو�س���ًحا باأنه �س���يتم 
تقدمي حوافز للم�س���اركن يف الربنامج تتمثل 
يف �س���م 5 �س���نوات اعتبارية ل�س���نوات اخلدمة 
القوان���ن  بح�س���ب  واالفرتا�س���ية  الفعلي���ة 
واالأنظم���ة، ومبلغ نقدي ي�س���اوي تكلفة �رصاء 5 
�س���نوات افرتا�س���ية اإ�س���افية، وترقية نهاية 
اخلدمة للم�س���تحقن، ومكاف���اأة نهاية اخلدمة، 
اإل���ى جان���ب مكافاآت اأخ���رى بح�س���ب القوانن 
واالأنظمة، م�س���رًيا اإلى اأنه �سيتم و�سع �سوابط 
للتاأكد من عدم تاأثر �سري العمل باحلكومة عند 

تطبيق الربنامج. 
ونوه اإل���ى اأنه قد تقرر عق���د لقاء ملديري 
امل���وارد الب�رصية بجميع اجله���ات احلكومية يف 
مق���ر وزارة املالي���ة؛ للبدء الفعل���ي يف تطبيق 

برنامج التقاعد االختياري. 
اأما يف حديثه عن مبادرة زيادة كفاءة هيئة 
الكهرباء واملاء لتحقيق التوازن بن اإيراداتها 
وم�رصوفاتها، اأو�س���ح وزير املالية اأن املبادرة 
تهدف اإلى حتقيق ذلك التوازن بنهاية 2022، 
مع ا�س���تمرارية دع���م خدمات الكهرب���اء واملاء 

للمواطنن يف م�سكنهم االأول.
وعن مب���ادرة تعزيز كف���اءة وعدالة الدعم 

احلكومي املبا�رص مل�س���تحقيه م���ن املواطنن، 
اأ�سار الوزير اإلى اأن املبادرة تهدف اإلى تطوير 
اآليات �رصف الدعم ل�سمان و�سوله للمواطنن 

بعدالة و�سفافية عرب اإجراءات حمكمة. 
واأ�سار الوزير اإلى اأن املبادرة ت�ستمل على 
تنفيذ اإج���راءات لزيادة حوكمة عمليات ال�رصف 
يف القطاع احلكومي، وتعزي���ز الرقابة االإدارية 
واملالية عل���ى اجلهات احلكومي���ة بهدف رفع 
كف���اءة م�رصوفاته���ا، وزي���ادة تفعي���ل االآليات 
الالزم���ة للتدقي���ق عليه���ا، منوًها باأنه �س���يتم 
ا�ستحداث اآليات ملتابعة تقارير ديوان الرقابة 
املالي���ة واالإدارية؛ ل�س���مان اتخ���اذ االإجراءات 
الالزمة لت�س���حيح املالحظات الواردة فيها مبا 
ت�ستوجبه �رصورة وواجب الرقابة الذي تعتمده 

احلكومة. 
ونوه باأنه �سيتم اأي�سا اإن�ساء وحدة الرقابة 
الداخلي���ة املركزية ب���وزارة املالي���ة تناط بها 
مه���ام الرقابة عل���ى اجلهات احلكومي���ة كافة 
والتدقي���ق عل���ى �س���وؤونها املالي���ة واالإدارية 
ا�س���تباًقا ملراجع���ات دي���وان الرقاب���ة املالية 
واالإداري���ة، وكذلك تنفيذ مب���ادرات تطويرية 
ملجل�ض املناق�سات واملزايدات واعتماد خطة 
ا�سرتاتيجية للمرحلة املقبلة ترتكز يف جوهرها 
على حت�س���ن اخلدمات ورفع كف���اءة املجل�ض 

وتعزيز التناف�سية وال�سفافية. 
واأ�سار اإلى اأن مبادرة تعزير كفاءة االإنفاق 
احلكومي �ست�س���تمل اأي�ًس���ا على اإن�ساء الوحدة 
املركزية للم�سرتيات احلكومية لتنفيذ برنامج 
“املورد اال�سرتاتيجي” والتن�سيق مع فرق عمل 
خف�ض امل�رصوفات ل�سمان رفع كفاءة االإنفاق 
احلكوم���ي واإدارة برنام���ج نظ���ام امل�س���رتيات 
احلكوم���ي، واإن�س���اء وح���دة الكف���اءة املركزية 
الت���ي �س���تعمل على دع���م فرق عم���ل تقلي�ض 
امل�رصوفات الت�س���غيلية وو�سع ا�سرتاتيجيات 
وا�س���حة لالإنفاق، اإلى جانب اإن�ساء مكتب اإدارة 
الدين الع���ام لتاأم���ن االحتياج���ات التمويلية 
باأف�س���ل التكاليف املمكنة لتحقيق ا�س���تدامة 

و�سول اململكة اإلى االأ�سواق املالية. 
كم���ا اأو�س���ح اأن اململك���ة �ست�س���عى اإل���ى 
اال�س���تثمارات  وزي���ادة  التنمي���ة  ا�س���تمرارية 
وت�س���هيل  اال�س���تثمارية  الفر����ض  وتعزي���ز 
االإج���راءات احلكومي���ة خللق الفر����ض النوعية 
االإي���رادات  هيكل���ة  واإع���ادة  للمواطن���ن، 
احلكومي���ة؛ لتتواك���ب م���ع النمو االقت�س���ادي 
االإيجابي للمملكة، م�سرًيا اإلى ال�سعي لت�سهيل 
وتب�س���يط االإج���راءات احلكومي���ة مب���ا يعزز من 

ا�ستدامة اخلدمات وجودتها.

خال���د ب���ن عب���داهلل:  النم���و االقت�س���ادي املتوا�س���ل يتطل���ب و�س���عا مالي���ا م�س���تداما

وزير املالية: 

ت�سكيل وتفعيل 6 
فرق عمل لتقلي�ض 

امل�رصوفات الت�سغيلية 

طرح برنامج التقاعد 
االختياري وتقدمي 
حوافز للم�ساركن

اإن�ساء وحدة الرقابة 
الداخلية املركزية 

بوزارة املالية

وحدة مركزية 
للم�سرتيات احلكومية 

لتنفيذ “املورد 
اال�سرتاتيجي”

• اأثناء االإعالن عن برنامج التوازن املايل	

املنامة - بنا: اأكد النواب دعمهم للتوجيهات 
امللكية ال�سامية ملوا�سلة العمل الوطني املخل�ض 
والتعاون من اأجل تطوير وتقدم النمو االقت�سادي 
التنموي���ة  البحري���ن، وتعزي���ز امل�س���رية  ململك���ة 
ال�س���املة، م�س���يدين باالإعالن عن برنام���ج التوازن 
املايل واجلهود احلكومية الإطالقه، و�س���ددوا على 
االلتزام الربمل���اين، الت�رصيعي والرقابي، يف توفري 
;g �س���بل الدعم وامل�س���اندة، واأعربوا عن ال�س���كر 
اجلزي���ل والتقدي���ر الكبري لقادة اململك���ة العربية 
العربي���ة املتح���دة  االإم���ارات  ال�س���عودية ودول���ة 
ودول���ة الكويت على دعم تعزيز ا�س���تقرار املالية 
العامة يف مملكة البحرين، وما يج�س���ده ذلك اأ�سمى 
�س���ور العالقات االأخوية الوطيدة امل�س���ري الواحد 

امل�سرتك.

العرادي: الدعم يؤكد العالقات الشقيقة

اأكد النائب علي العرادي النائب االأول لرئي�ض 
جمل����ض النواب اأن الدع���م ململك���ة البحرين يوؤكد 
العالقات االأخوية ال�س���قيقة وامل�س���ري امل�سرتك، 
وال�س���عي للتكام���ل والتكات���ف يف ظ���ل التحديات 
االقت�سادية املختلفة، كما يعك�ض الروؤية احلكيمة 
جلالل���ة العاه���ل املف���دى واإخوان���ه ق���ادة ال���دول 
اخلليجية يف �سمان اال�ستقرار والتقدم واالزدهار.

الت�رصيعي���ة  ال�س���لطة  اأن  الع���رادي  واأ�س���اف 
توؤكد التزامه���ا بدعم كافة االإج���راءات واخلطوات 
واملب���ادرات الت���ي تقوم به���ا احلكوم���ة املوقرة، 

لتنفيذ التوازن املايل، ملا فيه خري و�سالح الوطن 
واملواطن���ن، واأن املرحلة املقبلة ت�س���توجب من 
اجلمي���ع اإع���الء امل�س���لحة العليا للوط���ن، لتحقيق 

التطلعات واالأهداف الرامية للتطور والتقدم.

بوعلي: دعم برلماني للتوازن المالي

قال النائ���ب عبدالرحمن بوعل���ي رئي�ض جلنة 
ال�س���ئون املالي���ة واالقت�س���ادية اأن دع���م ال���دول 
ال�سقيقة )ال�سعودية واالإمارات والكويت( ململكة 
البحرين، يوؤك���د قوة وتالحم العالقات ال�س���قيقة، 
وبقي���ادة ح����رصة �س���احب  البحري���ن  واأن مملك���ة 
اجلالل���ة امللك حم���د بن عي�س���ى اآل خليف���ة عاهل 
البالد املفدى مت�س���ي قدما خلري و�س���الح الوطن 

واملواطنن. واأ�س���اف بوعل���ي اأن املوقف الداعم 
ململك���ة البحري���ن ملواجهة الظروف االقت�س���ادية 
دليال عل���ى �س���البة ومتان���ة العالقات ال�س���قيقة، 
وم�س���يدا بجهود احلكومة برئا�س���ة رئي����ض الوزراء 
�س���احب ال�س���مو امللكي االأمري خليفة بن �س���لمان 
اآل خليفة، ودعم وم���وؤازرة ويل العهد نائب القائد 
االأعلى النائب االأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء �ساحب 

ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة.

البكري: التعاون والتكاتف مسئولية 
وطنية

مملك���ة  اأن  البك���ري  حم�س���ن  النائ���ب  ����رصح 
البحري���ن تثم���ن عالي���ا املوق���ف االأ�س���يل، النابع 

م���ن العالقات املتين���ة والوطي���دة، والتي تعك�ض 
احلر����ض املتوا�س���ل للمملكة العربية ال�س���عودية 
ودولة الكوي���ت ودولة االإم���ارات العربية املتحدة 
على دع���م مملكة البحري���ن، يف خمتل���ف الظروف، 
خا�س���ة يف ظل التحدي���ات االقت�س���ادية التي متر 
به���ا املنطقة. واأك���د البكري اأن املجل����ض النيابي 
�س���يكون خري مع���ن وداعم للحكوم���ة املوقرة يف 
تنفيذ برنامج التوازن املايل عرب دعم االأ�سقاء، يف 
خمتلف املجاالت وامل�ساريع التنموية، واأن املرحلة 
القادم���ة ت�س���تلزم من اجلمي���ع التفه���م وال�رصاكة 
والتع���اون لتجاوز التحدي���ات، وحتقيق التطلعات 
الت���ي ي�س���بو له���ا اجلميع خل���ري مملك���ة البحرين 

وم�ستقبلها و�سعبها.

تاأييد نيابي للتوازن املايل واإ�سادة بالدعم ال�سعودي االإماراتي الكويتي



اأر�ست حمكمة التميي���ز جمموعة مبادئ قانونية 
عن���د نظرها طعون انتخابي���ة باالقرتاعات املا�سية، 
ومن بني ذلك اإنها ال تلتفت لطلب املرت�سح اخلا�رس 
م���ن املحكمة اإع���ادة علمية ف���رز بطاق���ات االقرتاع 
حتقيق���اً لرغب���ة املرت�س���ح ملج���رد ظن���ه اأو توهم���ه 
بح�س���ول اأخطاء فيها اأم���ام اللج���ان االنتخابية دون 

�سواهد تقوم دليالً على جدية طعنه.
وقال���ت املحكم���ة اإن ح�سول املرت�س���ح الفائز 
عل���ى عدد اأ�سوات اأعلى مم���ا ح�سلت عليه املرت�سح 
اخلا�رس بن�سبة تزيد كثرياً عما ح�سلت عليه يف اللجنة 
الفرعية وتاأخ���ر اإعالن النتائج يف اللج���ان االأولى “ال 

يوؤدي اإلى القول بوجود اأخطاء يف عملية الفرز”.
ونبه���ت املحكم���ة ال���ى اإن���ه “يح���ق للمر�سح اأو 
وكيل���ه دخول قاعة جلنة االقرتاع وح�سور عملية فرز 
االأ�س���وات طبقاً لقانون االنتخاب اإال اأن ح�سور اأيهما 
غري الزم وال يوؤثر غيابه على �سحة عملية االقرتاع اأو 
الف���رز طاملا اأنه مل مينع م���ن احل�سور ومل تو�سع اأي 
عراقيل للحيلولة بينه وبني ذلك”. وفيما ياأتي اأبرز 

ما ت�سمنه احلكم التمييزي:

دفوعات الطاعنة
الطاعن���ة تقدم���ت بطعنها على نتيج���ة انتخاب 
اأع�س���اء املجل����س النياب���ي ال���ذي ج���رى يف دائرتها 

االنتخابية.
وطالب���ت باالآتي: اإعادة فرز االأ�س���وات والتاأكد 
م���ن عدم تك���رار ت�سوي���ت بع�س الناخب���ني يف تلك 
الدائ���رة يف اللج���ان العام���ة اأك���ر من م���رة، واحلكم 
ببطالن ف���وز املطعون �سده واإعالن فوزها بع�سوية 

جمل�س النواب عن الدائرة املذكورة.
وقال���ت اإن وج���ود جل���ان عام���ة يف كاف���ة اأنحاء 
اململك���ة بعيداً عن مراقبة املر�س���ح لعلمية االقرتاع 
وفرز االأ�سوات ومبوجب مر�سوم وقرار وزاري يجعل 

وجود تلك املادة خمالفا للد�ستور. 

ا�ستن���دت يف طلبها اإع���ادة الفرز عل���ى اأ�سباب 
حا�سلها:

-  اأوالً: اأنها ح�سلت يف اللجنة الفرعية مبدر�سة 
اأم كلث���وم على 2854 �سوت���اً بينما ح�سل املطعون 
�س���ده على 2868 �سوتاً اإال اأنه���ا ح�سلت يف اللجان 
العام���ة على 331 �سوتاً بينما ح�سل املطعون �سده 
عل���ى 1191 �سوتاً مب���ا يبعث على ال�س���ك يف �سحة 
عملي���ة الفرز خا�س���ة واأنه مل يكن له���ا رقابة فعلية 

على عمليتي االقرتاع والفرز يف اللجان العامة. 
- ثاني���اً: اأن���ه مما يبعث عل���ى ال�س���ك اأي�ساً اأن 
املطعون �سده ينتمي اإل���ى جمعية املنرب االإ�سالمي 
ال���ذي فاز اأغلب مر�سحيه���ا يف االنتخابات عن طريق 

اأ�سوات اللجان العامة. 
- ثالث���ا: اأن الطاعنة الحظت اأن بع�س الناخبني 
يف اللجن���ة الفرعي���ة مل يت���م خت���م ج���وازات �سفرهم 

باالإ�سافة اإلى خ���روج الناخبني من اللجان وعودتهم 
اإليه���ا من جديد ل���الإدالء باأ�سواتهم خا�سة يف اللجنة 
الثامنة بامل�ست�سفى الع�سكري اإذ اأن اأغلب االأ�سوات 
امل�سجلة با�سم املطعون �سده مت االإدالء بها يف تلك 
اللجن���ة وبناء علية فاإن نتيج���ة االنتخابات يف الدائرة 
غري �سحيحة وفيها الكث���ري من االأ�سوات امل�سكوك 
يف �سحته���ا وبالتايل فاإن ما مت ر�سده من االأ�سوات 
يف اللج���ان العام���ة غ���ري �سحي���ح وفيه���ا كث���ري من 

االأ�سوات الباطلة مبا يكفي العادة النظر.
-  رابع���ا: جميع م���ن مت االإدالء باأ�سواتهم ممن 
ال يعرف���ون القراءة والكتاب���ة اأو املكفوفني اأو ذوي 
االحتياج���ات اخلا�س���ة مت اأم���ام رئي����س اللجنة دون 
وج���ود اأي ع�سو م���ن اأع�سائه���ا ومت التاأ�سري ملن ال 

يرغب الناخب الت�سويت له.
- خام�س���اً: اأن عملي���ات الف���رز يف اللجان العامة 

متت دون متك���ني اأي من املر�سح���ني من ح�سورها 
مما يثري ال�سك يف نزاهتها ف�سالً عن اأن تاأخري اإعالن 
النتيجة اإلى اليوم التايل يثري ال�سك يف نزاهة عملية 

االقرتاع والفرز. 

حيثيات الحكم
وتلخ�ست حيثيات حكم حمكمة التمييز باالآتي:

- اخت�سا�س حمكمة التميي���ز بالن�سبة للطعون 
االنتخابي���ة مق�سور عل���ى الطعن يف �سح���ة عمليتي 
االق���رتاع والف���رز وم���ا ي�سف���ر ع���ن ذلك م���ن نتيجة 
اأم���ا املراح���ل ال�سابق���ة على ذل���ك فاأنه���ا تخرج عن 

اخت�سا�س هذه املحكمة.
- الطع���ن على نتيجة االنتخ���اب يجب اأن يكون 
قائماً على اأ�سباب و�سواهد جدية من �ساأنها اأن تبعث 

على االعتقاد اأن خط���اأ قد �ساب عملية الت�سويت اأو 
الف���رز اأدى اإل���ى حرم���ان الطاعن م���ن احل�سول على 
اأغلبي���ة االأ�سوات الكفيلة بفوزه، وال ينبغي اأن يتخذ 
الطع���ن لقيام حمكم���ة التمييز باإع���ادة علمية الفرز 
حتقيق���اً لرغبة املر�سح يف ذلك ملجرد ظنه اأو توهمه 
بح�س���ول اأخطاء فيها اأم���ام اللج���ان االنتخابية دون 

�سواهد تقوم دليالً على جدية طعنه.
- ح�س���ول املطع���ون �سده على ع���دد اأ�سوات 
اأعلى مم���ا ح�سلت عليه الطاعنة بن�سب���ة تزيد كثرياً 
عم���ا ح�سل���ت عليه يف اللجن���ة الفرعي���ة وتاأخر اإعالن 
النتائ���ج يف اللجان االأولى ال يوؤدي اإلى القول بوجود 

اأخطاء يف عملية الفرز.
- انتم���اء املطع���ون �س���ده اإلى جمعي���ة املنرب 
االإ�سالمي التي ف���از اأغلب مر�سحيه���ا يف االنتخابات 
باالأ�س���وات الت���ي اأدلي���ت يف اللجان العام���ة – على 
فر����س �سحته – لي�س من �ساأنه اأي�سا ذلك )ال يوؤدي 

اإلى القول بوجود اأخطاء يف عملية الفرز(.
-  يح���ق للمر�س���ح اأو وكيل���ه دخ���ول قاعة جلنة 
االأ�س���وات طبق���اً  االق���رتاع وح�س���ور عملي���ة ف���رز 
للمادت���ني 24 و19 م���ن قان���ون مبا����رسة احلق���وق 
ال�سيا�سي���ة اإال اأن ح�س���ور اأيهم���ا غ���ري الزم وال يوؤثر 
غياب���ه على �سحة عملية االق���رتاع اأو الفرز طاملا اأنه 
مل مينع من احل�سور ومل تو�سع اأي عراقيل للحيلولة 

بينه وبني ذلك.
- بخ�سو����س م���ا اأثارت���ه الطاعن���ة م���ن اأ�سباب 
الطع���ن م���ن اأنه مل يت���م ختم ج���وازات �سف���ر بع�س 
الناخب���ني يف اللجن���ة الفرعية وخ���روج الناخبني من 
اللجان وعودته���م اإليها من جديد لالإدالء باأ�سواتهم 
وع���دم وجود ع�س���و من اأع�س���اء جلن���ة االنتخاب مع 
رئي�سه���ا اأثن���اء تاأ�س���ريه على بطاق���ة االنتخاب ملن 
احتاج اإل���ى م�ساعدة يف ذلك اأو تاأ�سرية ملن ال يرغب 
الناخب الت�سويت له فقد جاءت تلك االأقوال مر�سلة 
مل تتاأي���د بثمة دلي���ل ومل تثبت الطاعن���ة اأو وكيلها 
اعرتا�س���ا بذلك اأمام اللجنة املخت�س���ة ومن ثم فاإنه 

يتعني االلتفات عن هذين االعرتا�سني.

هجر�س مل تغادر القفول ولكن رقم دائرتها تغي

احل�صن اأمام “عليا االنتخاب”: �صمعت عن �رشاء االأ�صوات وال دليل لديَّ

87 طعنا انتخابيا نظره الق�صاء يف 4 ف�صول ت�رشيعية

اآل �صنان يوؤكد اأهمية املحافظة على الوحدة الوطنية

ا �سملت 71 طعًنا نيابيًّا و16 بلديًّ

املرء قليل بنف�سه كثري باإخوانه

للتجرب���ة  االنتخابي���ة  الطع���ون  اإجم���ايل  بل���غ 
الربملاني���ة والبلدي���ة يف البحرين من���ذ انطالقتها يف 
الع���ام 2002 حت���ى التجربة احلالي���ة يف 2014 عدد 
87 طعًن���ا ل���دى كل م���ن حمكم���ة التميي���ز وحمكمة 

اال�ستئناف العليا املدنية.
و�سج���ل كتي���ب الطع���ون االنتخابي���ة ال�س���ادر 
حديًث���ا عن هيئة الت�رسيع واالإفت���اء القانوين عدد 71 
طعًن���ا يتعلق باالنتخابات النيابية، و16 طعًنا يتعلق 

باالنتخابات البلدية.
وقال���ت مدي���ر اإدارة االإفتاء القان���وين والبحوث 
بالهيئة مرمي بنت عبدالوه���اب اآل خليفة يف مقدمة 
الكتّي���ب: “ن�سع ب���ني اأيديك���م الأول م���رة ثمرة من 
ثم���ار قيام ال�سلط���ة الق�سائية بالعملي���ة االنتخابية 
لكونها �ساحبة االخت�سا�س يف كافة االأمور املتعلقة 
بالعملي���ة االنتخابية منذ االنطالق���ة االأولى يف العام 

2002، حتى انتخابات العام 2014”.
واأ�ساف���ت اأن ه���ذا الدلي���ل ياأت���ي ليك���ون خري 

�ساه���د على اإ�رساف ال�سلط���ة الق�سائية على امل�سهد 
االنتخاب���ي من جان���ب، ودلي���اًل على �سالم���ة تطبيق 
االنتخاب���ات يف مملك���ة  ونزاه���ة  وحي���اد  القوان���ني 

البحرين. وت�سمن الكتي���ب ن�سًخا من وثائق االأحكام 
ال�س���ادرة ع���ن ال�سلط���ة الق�سائية ب�س���اأن الطعون 

االنتخابية طوال اأربعة ف�سول ت�رسيعية.

ا�ست�س����اف جمل�س عطية اهلل اآل �سنان جمموعة 
م����ن اأه����ايل منطقت����ه بالدائ����رة العا�����رسة مبحافظة 
العا�سمة )مدينة عي�سى وجممعات اأخرى( يف اأم�سية 

حوار مفتوح حتدث فيها النائب جمال داود.
و�سلط داود ال�س����وء على بع�س امللفات التي 
مت تعدي����ل بع�����س القوانني والت�رسيع����ات اخلا�سة 
به����ا لتحقي����ق جزء م����ن االأه����داف والإعط����اء اجلانب 
االأمني جماال اأو�سع ملكافحة االٍرهاب، وقال اإنه كان 
للمجل�س النيابي دور اإيجابي يف حتقيق التقارب يف 
االآراء واالأف����كار التي تخ�س ال�سيا�س����ات اخلارجية، 
وتعر�����س اأي�سا للعديد م����ن امللفات وامل�ستجدات 

املختلفة التي تهم املواطن.
واأك����د املرت�س����ح عطي����ة اهلل اآل �سن����ان اأهمية 
العم����ل اجلماع����ي والتكاتف والتالح����م خ�سو�سا يف 
هذه الفرتة احلرجة، وه����ذا املنعطف الذي يع�سف 

باملنطق����ة، م�س����ريا اإل����ى اأن الواقع ُيرين����ا اأن املرء 
قلي����ٌل بنف�س����ه كث����رٌي باإخوان����ه، واأنَّ جه����ود االأفراد 
مهم����ا توافر لها م����ن اإخال�س، ال ت�ستطي����ع اأن ُتوؤثر 
التاأثري املطلوب لتحقيق الهدف املن�سود واالآمال 

والطموحات.

واأك����د اآل �سنان اأهمية املحافظ����ة على الوحدة 
الوطني����ة وحمارب����ة خمتل����ف اأن����واع التفرق����ة ب����ني 
فئ����ات املجتم����ع الواحد ورفع �سع����ار البحرين فوق 
اجلميع وللجميع وم�سارك����ة اأهايل املنطقة لتحقيق 

طموحاتهم واحتياجاتهم واآمالهم املختلفة.

اأو�سحت النائب ال�سابق ابت�سام هجر�س 
اأنه����ا مل تغري دائرته����ا االنتخابية من منطقة 

النعيم اإلى و�سط املنامة.
واأو�سحت اأنها تقي����م مبنطقة القفول، 
وه����ذه املنطق����ة مرقم����ة بالدائ����رة الثالث����ة 
مبحافظة العا�سمة قبل انتخابات 2014، اأما 
باالنتخاب����ات االأخرية فق����د ان�سمت املنطقة 
للدائ����رة الثاني����ة مبحافظ����ة العا�سم����ة بعد 

تعديل ر�سم الدوائر االنتخابية.
الثالث����ة  الدائ����رة  اأن  اإل����ى  واأ�س����ارت 
بانتخاب����ات م����ا قب����ل 2014 كان����ت ت�سم����ل 

مناطق القفول والنعيم وال�سويفية.
اأما بانتخابات 2014 فقد �سملت الدائرة 
الثانية املناطق واملجمع����ات االآتية: ال�سوق 
والنعي����م )303،   )305  ،304  ،302  ،301(
314( وراأ�����س الرم����ان )306( وال�سلماني����ة 
)311( والقفول )312( وال�سويفية )313، 

 ،315( التجاري����ة  واملنطق����ة   )353  ،351
316( والربهام����ة )354، 357( وال�ساحلية 

.)356(
ونوهت اإلى اأنها يف �سوء هذا التو�سيح 
يتب����ني اأنها مل تغ����ري دائرتها ولك����ن ترقيم 

الدائر تغرّي من الثالثة اإلى الثانية.

اأم�����س،  “الب����الد”  ن�رست����ه  مل����ا  تاأكي����دا 
�رسح����ت اللجن����ة العليا لالإ�����رساف على �سالمة 
االنتخاب����ات اأن اللجنة قد قام����ت با�ستدعاء 
اأحد االأ�سخا�س الراغبني بالرت�سح وذلك اإثر 
ما ُنقل عنه يف و�سائ����ل التوا�سل االجتماعي 
من ادع����اء بوجود “ممار�سات غ����ري نزيهة”. 
وقال����ت اللجنة العلي����ا اإن ال�سخ�س املذكور 
وعن����د �سوؤاله ح����ول �سحة ما ُن�س����ب اإليه من 
ت�رسي����ح والطلب منه تق����دمي االأدلة على ما 
يدعي����ه خالل ح�س����وره اأم����ام اللجن����ة العليا 
�سب����اح اأم�س، اأق����ر ب�سحة ما ُن�س����ب اإليه، اإال 
اأن����ه اأفاد بعدم امتالك����ه اأي دليل بخ�سو�س 
ما ادع����اه، واأن جميع ما ذكره اإمنا عن وقائع 
�سم����ع بها م����ن اأح����د االأ�سخا�س ح����ول اإحدى 
االنتخاب����ات ال�سابقة. واأك����دت اللجنة العليا 
لالإ�رساف عل����ى �سالمة االنتخاب����ات الت�سدي 
احل����ازم الأي تدخالت غري م�رسوع����ة خ�سو�سا 
ا�ستغالل املال ال�سيا�سي اأو الت�سوي�س على 
املمار�سة الدميقراطية ال�سليمة اأو ال�سغط 
ب����اأي �سكل عل����ى اإرادة الناخبني اأو امل�سا�س 

ب�سمعة الراغبني بالرت�سح. 

االأ�سا�س  باعتبارها  واأكدت امل�سداقية 
اأن ترتك����ز علي����ه الربام����ج  ال����ذي يتوج����ب 

االنتخابية يف اإطار املناف�سة ال�رسيفة. 
وكان����ت “البالد” ق����د ن�����رست اأن اللجنة 
العليا توا�سلت مع مرت�س����ح الدائرة االأولى 
عي�س����ى  )الب�سيت����ني(  املح����رق  مبحافظ����ة 
احل�سن وذل����ك بعد مزاعم����ه توزيع جمعيات 
�سيا�سية مبالغ نقدي����ة ت�سل اإلى 40 دينارا 

ل�رساء اأ�سوات بع�س الناخبني.

ظ��ن امل��رت���س��ح اخل��ا���رس اأو ت��وه��م��ه ب��وج��ود اأخ��ط��اء ي����وؤدي ل��رف�����س ط��ل��ب اإع����ادة ال��ف��رز

ي���ج���ب ت���وف���ري ����س���واه���د ج���دي���ة ع���ل���ى وج������ود اأخ����ط����اء ب��ع��م��ل��ي��ة االق������رتاع
بالفرز اأخطاء  وجود  يعني  ال  العامة  باللجان  اأعلى  اأ�سوات  على  الفائز  ح�سول 
الزم  غ��ري  وح�سورهما  االق����رتاع  جلنة  ق��اع��ة  دخ���ول  وكيله  اأو  للمر�سح  يحق 

ح�صور املرت�صح اأو وكيله لقاعة جلنة االقرتاع “غي الزم” وغيابهما “ال يوؤثر”
“$” تن�رس اأبرز مبادئ حمكمة التمييز عند نظر الطعون االنتخابية )2(
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اإغالق الكافترييا واإنذار املدر�ضة وحتويل الق�ضية اإلى النيابة
نتيجة التحقيق يف واقعة ت�صمم 90 طالبا... “الرتبية” و“ال�صحة” تقرران:

مدين���ة عي�صى - وزارة الرتبي���ة والتعليم: 
ذكرت القائم باأعمال الوكيل امل�صاعد للمناهج 
والإ�رشاف الرتبوي مديرة اإدارة التعليم اخلا�ص 
اأحالم العامر اأن نتيجة التحقيق امل�صرتك الذي 
قام���ت به وزارت���ا الرتبي���ة والتعلي���م وال�صحة 
ب�صاأن واقعة الت�صمم الغذائي التي تعر�ص لها 
90 من منت�صبي مدر�صة الن�صيم اخلا�صة، منهم 
87 طالب���ا وطالب���ة و3 معلمني، اإث���ر تناولهم 
اأطعم���ة م���ن كافتريي���ا املدر�ص���ة، بّينت وجود 
تل���ّوث يف الطع���ام ب�صبب ميكروب���ات بكتريية 
اأدت اإل���ى حالت الت�صمم الغذائ���ي، وذلك بعد 
نتائج م�صوحات اأ�صط���ح مطبخ حت�صري الطعام 
وفح����ص بقاي���ا الطعام وعدد م���ن العاملني يف 

الكافترييا وامل�صابني.

يذك���ر اأن���ه وح���ال العل���م به���ذه الواقع���ة، 
ق���ام فريق عمل م�ص���رتك من وزارت���ي الرتبية 
والتعلي���م وال�صح���ة بزي���ارات اإل���ى املدر�ص���ة 
ومتابع���ة احل���الت يف امل�صت�صفي���ات واملراكز 
ال�صحي���ة املختلفة، وعلى �ص���وء النتائج التي 

اأكدها تقرير وزارة ال�صحة، تقرر التايل:
اإغ���الق املطب���خ والكافتريي���ا باملدر�ص���ة 
اإغالق���ا تام���ا لعدم وج���ود اإجازة لفت���ح املطبخ 
واإدارته، وع���دم مراعاة القواعد ال�صحية واتباع 
التعليم���ات املقررة، مما اأدى اإلى حالة الت�صمم 

الغذائي لهذا العدد من امل�صابني.
ع���دم املوافق���ة عل���ى اإعادة فت���ح املطبخ 
والكافتريي���ا وت�صغيل العامل���ني فيها اإل بعد 

موافقة خطية من وزارة ال�صحة.

حتويل ق�صية ت�صمم امل�صابني داخل هذه 
املدر�صة اإلى النيابة العامة.

توجيه اإنذار اإلى املدر�صة بعدم تكرار مثل 
ه���ذه املخالفات التي تهدد �صالمة الطلبة، ويف 
حال عدم ال�صتجابة، فاإنه �صيتم تطبيق املادة 
)28( م���ن املر�ص���وم بقان���ون رق���م 25 ل�صن���ة 
1998 ب�صاأن املوؤ�ص�صات التعليمية والتدريبية 

اخلا�صة، والتي تن�ص على اأنه:
اأن  والتعلي���م  الرتبي���ة  ل���وزارة  ثب���ت  اإذا 
املوؤ�ص�ص���ة التعليمي���ة اخلا�ص���ة خالف���ت حكما 
من اأح���كام هذا القانون اأو الق���رارات ال�صادرة 
تنفي���ذا ل���ه اأو ارتكب���ت ما م���ن �صاأن���ه الإ�رشار 
بالطلب���ة من الناحي���ة اجل�صمي���ة اأو النف�صية اأو 
الجتماعي���ة اأو الدينية اأو املالية، توجه الوزارة 

اإن���ذارا للموؤ�ص�صة بهذه املخالفة بكتاب م�صجل 
بعلم الو�صول، وتطالبه���ا باإزالة هذه املخالفة 
خ���الل ع�رشة اأي���ام م���ن تاري���خ تبليغه���ا.  فاإذا 
ا�صتمرت املوؤ�ص�صة يف خمالفتها، اأو عادت اإلى 
ارتكاب ذات املخالفة مرة ثانية، ي�صدر الوزير 

قرارا بو�صع املوؤ�ص�صة حتت اإ�رشاف الوزارة. 
يرتت���ب على و�صع املوؤ�ص�ص���ة حتت اإ�رشاف 
ال���وزارة اأن ترفع يد �صاحبه���ا عنها، واأن تقوم 
ال���وزارة مببا����رشة ال�صالحي���ات املختلفة التي 
يقت�صيه���ا انتظ���ام العم���ل يف املوؤ�ص�ص���ة، مبا 
يف ذل���ك امل�صائ���ل املالية والإداري���ة والفنية، 
وذلك اإلى حني اإزال���ة اأ�صباب املخالفة اأو البت 
يف و�صعه���ا النهائي، مع جواز �صحب الرتخي�ص 

املمنوح لها. •  اأحالم العامر	

“$” وفرت من�ضة للفنانني والكتاب لن�رش اإبداعاتهم
ت�صلم ن�صخة من اإ�صدار “حممود املال... �صرية ذاتية”... البحر:

ا�صتقب���ل الرئي����ص التنفيذي جلري���دة “البالد” 
اأحم���د البحر مبكتبه �صباح اأم����ص الفنان حممود املال 
ال���ذي اأهدى اإلي���ه ن�صخة من موؤلف���ه اجلديد )حممود 
املال...�صرية ذاتية(، والذي يتناول اأعمال الكاتب يف 
جمال اخلط العربي وم�صاركات���ه املحلية واخلارجية، 
وال���ذي نال على اإثرها العديد من اجلوائز و�صهادات 

التقدير.
من جانبه، اأ�صاد البحر بهذا الإ�صدار القيم، منوها 
مبكانة حمم���ود املال يف عامل اخل���ط املحلي والعربي 
وب�صمات���ه الوا�صح���ة يف ه���ذا املج���ال ومب�صاركاته 
القيم���ة التي ُت���رز الإبداعات البحريني���ة؛ كونه اأحد 
الفنان���ني املبدعني يف اخلط العرب���ي. واأ�صار اإلى اأن 
“الب���الد” اأطلقت مبادرة لدع���م الكتاب واملبدعني 
والفنان���ني، وذل���ك بتوفري من�صة لن����رش اإ�صداراتهم 
باأ�صلوب �صل�ص وتعريف الق���راء باإبداعاتهم، متمنيا 

•البحر للمال كل التوفيق والنجاح. الرئي�ص التنفيذي ل� “البالد” م�صتقبال الفنان حممود املال 	 رئي�س الربتغال يت�ضلم اأوراق اعتماد �ضفرينا لدى ل�ضبونة

ل�صبون���ة - بن���ا: ت�صّلم رئي����ص جمهورية 
الرتغال مار�صيل���و ربيلو دي �ص���وزا، اأوراق 
اعتم���اد ال�صف���ري خالد ب���ن �صلم���ان امل�صلم، 
ك�صفري فوق العادة مفو�ص ململكة البحرين 
ل���دى جمهورية الربتغ���ال مقي���م يف الرباط، 

اأم�ص يف العا�صمة ل�صبونة.
وق���د نق���ل ال�صفري حتيات عاه���ل البالد 
�صاح���ب اجلالل���ة امللك حم���د ب���ن عي�صى اآل 
خليفة ورئي�ص الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي 
الأم���ري خليفة ب���ن �صلم���ان ال خليف���ة وويل 
العه���د نائ���ب القائد الأعل���ى النائ���ب الأول 

لرئي�ص جمل�ص الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي 
الأمري �صلمان بن حم���د اآل خليفة، اإلى رئي�ص 
جمهوري���ة الرتغ���ال، ومتنياته���م حلكوم���ة 
و�صعب جمهورية الرتغال املزيد من التقدم 

والرخاء.
رئي����ص جمهوري���ة  اأع���رب  جانب���ه،  م���ن 
الرتغ���ال ع���ن اعت���زازه وتقدي���ره لعالقات 
البحري���ن  ب���ني مملك���ة  القائم���ة  ال�صداق���ة 
وجمهوري���ة الرتغ���ال وم���ا و�صل���ت اإليه من 
���ا لل�صف���ري كل التوفيق  تق���دم ومناء، متمنيًّ

وال�صداد يف مهام عمله.

حمرر ال�ضوؤون املحلية

نعتز مبا يربط البحرين وال�ضي�ضان من عالقات �ضداقة وطيدة
�صموه و�صل غروزين مبنا�صبة مرور 200 عام على تاأ�صي�ص املدينة... خالد بن حمد:

املنامة - بنا: و�صل النائب الأول لرئي�ص املجل�ص 
الأعل����ى لل�صب����اب والريا�ص����ة رئي�ص الحت����اد البحريني 
لألعاب القوى الرئي�ص الفخري لالحتاد البحريني لفنون 
القتال املختلطة �صم����و ال�صيخ خالد بن حمد اآل خليفة، 
اإلى العا�صمة ال�صي�صاني����ة غروزين؛ تلبية لدعوة رئي�ص 
جمهوري����ة ال�صي�ص����ان ال�صديق����ة رم�ص����ان قادي����روف، 
حل�ص����ور احتفالت اجلمهوري����ة مبنا�صبة مرور 200 عام 

على تاأ�صي�ص مدينة غروزين.
وفور و�صول �صموه ملطار غروزين كان يف ا�صتقباله 
رئي�ص جمهورية ال�صي�صان ال�صديقة قاديروف، ورئي�ص 
ال����وزراء وعدد م����ن ال����وزراء وامل�صوؤول����ني باجلمهورية 
و�صف����ري مملك����ة البحرين ل����دى رو�صيا الحتادي����ة اأحمد 
ال�صاعات����ي. وق����د اأجريت ل�صم����و ال�صيخ خال����د بن حمد 
مرا�ص����م ا�صتقبال ر�صمي����ة، وبعدها تب����ادل مع الرئي�ص 
ال�صي�ص����اين الأحاديث الودي����ة حول عالق����ات ال�صداقة 
الوطي����دة الت����ي ترب����ط مملك����ة البحري����ن وجمهوري����ة 
ال�صي�صان، حيث نقل �صموه حتيات وتقدير عاهل البالد 
�صاح����ب اجلاللة املل����ك حمد بن عي�ص����ى اآل خليفة، اإلى 

رئي�ص جمهورية ال�صي�ص����ان ال�صديقة، ومتنيات جاللته 
لل�صي�صان مبزيد من التقدم والرفعة يف جميع املجالت.

وبهذه املنا�صبة، اأدل����ى �صمو ال�صيخ خالد بن حمد 
بت�رشيح ق����ال في����ه: “اإن مملكة البحري����ن حري�صة على 
تعزي����ز العالق����ات الوطي����دة الت����ي تربطه����ا بجمهورية 
ال�صي�ص����ان، والذي يعك�صها اهتمام وحر�ص عاهل البالد 
�صاحب اجلالل����ة امللك حمد بن عي�ص����ى اآل خليفة، على 
تدعيم العالق����ات البحرينية ال�صي�صانية، والتي تدفعها 
نحو اإحراز مزيد من التقدم لتحقيق امل�صلحة امل�صرتكة، 
الت����ي ت�صاهم يف بناء ج�صور التع����اون امل�صرتك، ومتنح 
الفر�ص����ة لدعم اأُط����ر التوا�ص����ل واملحبة ب����ني البلدين 
وال�صعب����ني ال�صديقني”، م�صيدا �صموه بجهود الرئي�ص 
ال�صي�ص����اين يف تنمية وبناء جمهورية ال�صي�صان، بال�صكل 
الذي ي�صهم يف تقدمها وازدهارها، وحر�صه املتوا�صل 
دف����ع العالق����ات ب����ني ال�صي�ص����ان والبحري����ن ملزيد من 

التطور امل�صتمر على خمتلف الأ�صعدة.
واأ�ص����اف �صم����وه: “نعرب عن فخرن����ا واعتزازنا مبا 
يربط مملكة البحري����ن وجمهورية ال�صي�صان من عالقات 

�صداقة وطي����دة جتمع البلدين، فاإنن����ا نتطلع يف تعزيز 
تل����ك العالقات على ال�ص����كل الذي ي�صاه����م يف تطورها 
وتقدمه����ا، مب����ا يخدم حتقي����ق امل�صال����ح امل�صرتكة يف 
املج����الت كاف����ة، م�صيدي����ن يف الوق����ت ذات����ه بالزيارة 
امليمون����ة التي قام بها الرئي�����ص ال�صي�صاين اإلى مملكة 
البحري����ن، والت����ي التق����ى من خالله����ا �صاح����ب اجلاللة 
املل����ك، والتي �صاهمت يف دف����ع العالقات بني البلدين 
نحو الأم����ام، مبا يزيد من حتقيق املنج����زات التي تلبي 
طموح����ات ال�صعب����ني ال�صديقني، يف اإح����راز تقدم اأكر 
عل����ى م�صت����وى الرتابط والتع����اون انطالقا م����ن عالقات 

التعاون الوثيقة التي تربط البلدين”.
وع����ر �صم����و ال�صي����خ خال����د بن حم����د ع����ن متنايته 
اخلال�ص����ة للرئي�����ص ال�صي�ص����اين بالتوفي����ق والنجاح يف 
قي����ادة بلده نحو اآفاق اأكرث اإ�رشاقا ومناء ومتيزا يف جميع 
املج����الت، داعي����ا اهلل اأن يحف����ظ جمهوري����ة ال�صي�صان 
و�صعبه����ا ال�صدي����ق من كل �ص����وء ومك����روه، واأن يدمي 
عليها نعمة الأمن والأمان، واأن يلب�صها على الدوام ثوب 

•الرقي والزدهار. الرئي�ص ال�صي�صاين يف مقدمة م�صتقبلي �صمو ال�صيخ خالد بن حمد مبطار غروزين	

املال ي�ضيد بدعم جاللة امللك لقطاع التعليم
املنامة - بنا: اأكد رئي�ص 
جمل�ص النواب اأحم����د املال اأن 
الحتفال بيوم املعلم العاملي 
ال����ذي ي�ص����ادف 5 اأكتوبر كل 
ع����ام، فر�ص����ة لالإ�ص����ادة بدور 
املعلمني واملعلمات اأ�صحاب 
املتفانون  ال�صامي����ة  الر�صالة 
يف نق����ل العل����م واملعرفة اإلى 

اأبنائنا. 
واأ�ص����اد امل����ال بالدعم الالحم����دود الذي 
يلق����اه قط����اع التعليم من ل����دن عاهل البالد 
�صاح����ب اجلالل����ة املل����ك حمد ب����ن عي�صى اآل 
خليف����ة، موؤك����دا اأن الهتم����ام به����ذا القطاع 
ومنت�صبي����ه ياأت����ي �صم����ن اأولوي����ات املرحلة 
املقبلة حتقيق����ا للتنمية والزده����ار والنماء 
يف مملكة البحرين، مقدرا جهود ودور املعلم 
البحريني املهم يف الدفع بالعملية التعليمية 
والرتبوية ون�����رش العلم وبن����اء القيم لالأجيال 

املقبلة.
جمل�����ص  رئي�����ص  واأ�ص����ار 
ال�صلط����ة  اأن  اإل����ى  الن����واب 
الت�رشيعي����ة متمثل����ة باملجل�ص 
النياب����ي �صتك����ون دائما واأبدا 
للمعلم����ني  والع����ون  ال�صن����د 
واملعلم����ات وجلمي����ع اأع�ص����اء 
والتعليمي  الرتب����وي  ال����كادر 
العام����ل يف اململكة، و�صتعمل 
والقوان����ني  بالت�رشيع����ات  للدف����ع  بجه����د 
املعلم����ني  اأو�ص����اع  لتح�ص����ني  الداعم����ة 
والرتق����اء باخلدمات املقدم����ة لهم، وتوفري 
اأف�صل ال�صب����ل والإمكانات لرف����ع م�صتواهم 
ومهاراته����م من خ����الل التاأهي����ل والتدريب، 
وامل�صاهم����ة يف اإتاحة الفر�����ص لتح�صني اأداء 
املدار�ص وملحقاته����ا حتقيقا لأعلى درجات 
الكفاءة، وتعزيزا للبيئة التعليمية والرتبوية 

ورفعة العلم بالبالد.

جلنة النتخابات تزور “الأعلى للمراأة”
للتاأكد من بيانات الناخبني

الرف���اع - املجل����ص الأعل���ى للم���راأة: ا�صت�صاف 
املجل����ص الأعلى للم���راأة يف مق���ره بالرف���اع الإثنني 
املا�صي، فريق من “جلنة النتخابات 2018”، حيث 
مت توفري من�ص���ات اإلكرتونية ملوظف���ي وموظفات 
الأمان���ة العام���ة للمجل�ص للتاأكد م���ن �صحة بياناتهم 
ال�صخ�صي���ة عل���ى ج���داول الناخبني، وذل���ك متهيًدا 
مل�صاركتهم يف النتخاب���ات النيابية والبلدية يف 24 

من �صهر نوفمر هذا العام.
وياأت���ي ه���ذا الن�ش���اط يف اإطار جه���ود املجل�س 
الأعل���ى للمراأة لتعزيز ورفع الوعي باأهمية امل�صاركة 
حلقوقه���م  في���ه  العامل���ني  وممار�ص���ة  النتخابي���ة 

ال�صيا�صية.
واأ�صاد املجل�ص بعمل “جلنة النتخابات 2018” 
يف جم���ال التح���ّول الإلك���رتوين لكاف���ة اأعمالها ومبا 

ي�صمن يف هذه املرحلة اإتاحة الفر�صة اأمام الناخبني 
للتاأك���د من بياناتهم بطرق مي����رشة من خالل املوقع 
الإلك���رتوين لالنتخاب���ات، منّوه���اً املجل����ص بجه���ود 

اللجنة وعلى وجه التحدي���د مبادرتها بتنفيذ برنامج 
الزي���ارات اخلا�ص باملوؤ�ص�ص���ات الر�صمية واخلا�صة، 

والفعاليات الأخرى ذات ال�صلة.

• جانب من زيارة جلنة النتخابات للمجل�ص الأعلى للمراأة	

• رئي�ص جمل�ص النواب	



بدور املالكي من مدينة عي�سى  

دع���ت ع�ضو املكتب التنفيذي مبملكة البحرين 
التابع للجمعية اخلليجية للإعاقة نائب رئي�س جمعية 
ال�ضداق���ة للمكفوف���ن البحريني���ة، رئي�ض���ة جلن���ة 
امل���راأة والطف���ل �رشيفة املالكي، كاف���ة امل�ضوؤولن 
واملخت�ضن واجلمعيات امل�ضوؤولة عن الإعاقة وكافة 
�رشائح املجتمع البحريني، اإلى احل�ضور وامل�ضاركة يف 
املهرج���ان الرتفيهي الأول للأ�ضخا�س ذوي الإعاقة، 
وال���ذي ينظمه املكتب التنفي���ذي مبملكة البحرين، 
وينطل���ق حت���ت �ضع���ار “جن���وم التح���دي ي�ضيئون 
اجلنوبي���ة “، وال���ذي ينطلق غ���دا ال�ضب���ت 6 اأكتوبر 
اجل���اري، يف �ضال���ة خليف���ة بدينة عي�ض���ى ويف متام 
ال�ضاع���ة الثالثة ظهرا، موؤك���دة اأن تفعيل امل�ضاركة 
واحل�ضور ي�ضب يف اإجناح هذه الفعالية املهمة التي 
تتخ���ذ البحرين ولأول مرة مق���را لها، والتي �ضت�ضهد 
ح�ض���ورا وا�ضعا من اجلمعي���ات البحرينية واخلليجية 

املتخ�ض�ضة ب�ضوؤون ذوي الإعاقة. 

حفل النشاط الصيفي 
ج���اء ذل���ك خ���لل يف ت�رشيح���ات ل� “الب���لد” من 
ع�ض���و املكت���ب التنفي���ذي مبملكة البحري���ن التابع 
للجمعي���ة اخلليجية لالإعاقة، خالل حفل ختام الن�شاط 
ال�ضيف���ي للجمعية، والذي اأقي���م يف مقر اجلمعية يف 
مدين���ة عي�ضى، بح�ض���ور اأع�ضاء اجلمعي���ة وعدد من 
روؤ�ض���اء وممثل���ي اجلمعي���ات اخلريي���ة والتطوعية، 
وح�رشته و�ضائل الع���لم املحلية.  واأ�ضارت املالكي 
اإل���ى اأن جمعي���ة ال�ضداق���ة للمكفوف���ن تنظم هذا 
احلف���ل �ضنوي���ا للمكفوفن م���ن اأع�ض���اء املجمعية، 
كحفل خت���ام لن�ضاطها ال�ضيفي ال�ضن���وي بعد عمل 
متوا�ض���ل من جان���ب اأع�ض���اء اجلمعي���ة ومن�ضوبيها 
يف اأقام���ة وتنظيم العديد م���ن الفعاليات املختلفة، 

ومنها فعاليات وحما����رشات وملتقيات وجل�ضات يف 
اجلوانب الثقافية والجتماعية والتوعية والرتفيهية 
الرح���لت  بع�ضه���ا  تخلل���ت  والت���ي  والريا�ضي���ة، 
والزيارات للأماكن واملواق���ع الأثرية واحل�ضارية يف 
بلدنا الغايل البحري���ن ودول اخلليج العربي، مردفة 
اأن كل ه���ذه الفعاليات ت�ضمنت اأي�ضا دورات عملية 
وتدريبي���ة هادفة وور�س عمل املتخ�ض�ضة ت�ضب يف 
تطوير مهارات البداع لدى اأع�ضاء اجلمعية واأ�رشهم. 

دور فعال 
واأو�ضح���ت نائب الرئي����س رئي�ضة جلن���ة املراأة 
والطف���ل �رشيفة املالكي اأن جلنة املراأة كان لها دور 
فاعل يف دعم واإقامة العديد من الور�س املتخ�ض�ضة، 
والتي مت تنظيمها لأول مرة بالتعاون مع الفعاليات 
احلكومية والأهلية لعدد م���ن اجلمعيات املجتمعية، 
والتي ت�ضكل اإطارا منهجي���ا للتعاون الإيجابي الذي 
نعم���ل على تفعيله، ومنها ور�ض���ة عمل بالتعاون مع 

جمعي���ة القت�ضاد والإله���ام، والتي قدمت بالتعاون 
مع اللجنة الجتماعية م�ضابقة للمراأة الكفيفة للر�ضم 
وامل�ضابق���ة تفاعلي���ة ع���ن طري���ق الن�ضتغرام حتت 

اإ�رشاف جهات متخ�ض�ضة.

دعم الجمعية لألعضاء 
ع�ض���و اجلمعية ولء الفر�ضاين، اأكدت يف ت�رشيح 
ل���� “الب���لد”: اأن اجلمعي���ة ت�ضم فعالي���ات متعددة 
ومب���ا ي�ضب يف م�ضلحة كافة اأع�ضاء اجلمعية، وكلها 
ت�ض���ب يف اإ�ضع���اد اأع�ضاء اجلمعية، وخل���ق مزيد من 
التوا�ض���ل والتقارب بينه���م كعائلة، وب���ن اأع�ضاء 
اجلمعيات الأخرى، تاأ�ضي�ضا ل�رشاكات جمتمعية ت�ضب 
يف ال�ضالح العام للمجتمع، مبينة اأن الفعاليات التي 
يت���م تنظيمها على م���دار العام �ضاع���دت يف تفعيل 

مواهبنا وقدراتنا من جميع النواحي.
وتابع���ت: وه���ذا ي�ضم���ل لي����س فق���ط م�ضاريع 
اجلمعي���ة بل دع���م اأع�ضائه���ا على تفعي���ل اإجنازات 

فردية ملجتمعهم وبلدهم البحرين، كما يف م�ضاركتي 
يف م�ضابق���ة العمل التطوع���ي يف املدر�ضة، والتي مت 
عر�ضها عل���ى الوزارة، وبدعم اجلمعية لقت اأفكاري 
اإعجابا وا�ضتح�ضانا وا�ضعا من القائمن على الوزارة، 
وح�ض���دت م�ضاركت���ي املرك���ز الأول يف امل�ضابق���ة 

الرتبوية.

فيلم تسجيلي 
ومت خ���لل احلف���ل عر����س فيل���م ت�ضجيلي عن 
اأن�ضطة اجلمعية املتنوعة التي نظمتها جلان اجلمعية 
عل���ى مدار العام، وه���و الأمر الذي يوؤك���د ما متتلكه 
اجلمعية م���ن طاق���ات واإمكانات، ودوره���ا البارز يف 

دعم واإجناح هذه الن�ضطة.

توعية وترفيه
رئي�س جلنة العلقات والإعلم يف اجلمعية ميثم 

مدن قال: نعمل يف اجلمعية على اأن ت�ضم الأن�ضطة 
ال�ضيفية يف اجلمعية جانبا م���ن الرتفيه والتوعية 
والتعلي���م والتدريب، والتي ت�ضب يف جانب مهم، 
وه���و زي���ادة يف مهارات وق���درة اأع�ض���اء اجلمعية 
للتعامل مع كافة اجلوان���ب ال�ضخ�ضية واحلياتية، 
م�ش���را اإلى اأن���ه كان من �شم���ن الأن�شط���ة ن�شاط 
الباراكراتيه، وهو التدري���ب على الكارتيه ب�ضكل 
خا����س ل���ذوي الإعاقة الب�رشية م���ن املكفوفن اأو 
مزدوجي الإعاقة، مبينا اأن هذه الأنواع من الأن�ضطة 
تنمي قدرات ذوي الإعاق���ة الب�رشية وت�ضب دائما 
يف روؤي���ة اجلمعي���ة، حي���ث روؤيتنا: الرتق���اء بذوي 
الإعاقة الب�رشية يف �ضت���ى جمالت احلياة. واأو�ضح 
مدن: لقد واكب الربنامج ال�ضيفي جمالت احلياة 
منذ تاأ�ضي�س اجلمعية العام 1981، و�ضكل ن�ضاطا 
متمي���زا اأ�ضاد به اجلمي���ع ملا تخلله م���ن فعاليات 
واأن�ضط���ة متنوعة، والذي ق���دم املكفوفن اأغلبها 

من اأع�ضاء اجلمعية وغريهم.
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انخفا�ض عدد ال�سكاوى بن�سبة 30 %

اعتماد ا�سرتاتيجية وخطة عمل “الوطنية” 2019 - 2021

مبنا�ضبة تد�ضن تقريرها اخلام�س... اأمانة “التظلمات”:

ت�ضمنت التاأثري البيئي على حقوق الإن�ضان واحلق باملعاملة املت�ضاوية

املنام���ة - الأمان���ة العامة للتظلم���ات: اأ�ضدرت 
الأمانة العامة للتظلم���ات تقريرها ال�ضنوي اخلام�س 
الذي يغطي الفرتة من 1 مايو 2017 حتى 30 اأبريل 
2018، واأعلن���ت بهذه املنا�ضبة اأن هذا التقرير جاء 
ليعك�س م�ضريتها طوال ال�ضنوات اخلم�س املا�ضية، 
واأ�ضافت اأن التحدي احلقيقي اأمامها كان هو ك�ضب 
ثقة اجلمه���ور، منوًهة اإلى ا�ضتم���رار املوؤ�رشات التي 

تدل على ثقة اجلمهور يف جهودها.
كما اأكدت اأن جهودها واأن�ضطتها خلل ال�ضنوات 
املا�ضي���ة اأحدثت الكث���ري من التغي���ريات الإيجابية 
�ض���واء م���ن خ���لل املرجعي���ة القانوني���ة اأو من خلل 
الإج���راءات التنفيذية املتخذة، التي �ضيكون لها اأثر 

على املدى البعيد.
يف  للتظلم���ات  العام���ة  الأمان���ة  وا�ضتعر�ض���ت 
تقريرها اأبرز الأرقام والإح�ضاءات املتعلقة مب�ضرية 
عملها طوال العام املن�رشم )2017 - 2018(، حيث 
تلق���ت 1094 تظلم���ا، منها 334 �ضك���وى مقارنة ب� 
465 تلقته���ا العام املا�ضي اأي بن�ضبة انخفا�س 30 
%، قامت باإحالة 120 �ضكوى منها جلهات التحقيق 
املخت�ضة، يف حن قامت بحفظ 169 �ضكوى لنتفاء 
الفعل املوؤثم، وحفظ 17 �ضكوى لعدم الخت�ضا�س، 
بينما بقيت 28 �ضكوى قيد التحقيق، وعزت الأمانة 
العام���ة للتظلم���ات انخفا�س ع���دد ال�ض���كاوى التي 

تلقتها هذا العام مقارنة بالعام املا�ضي اإلى اأ�ضباب 
عدة منها: برامج التدري���ب والتطوير التي تنتهجها 
وزارة الداخلي���ة فيم���ا يخ����س تعزيز اح���رتام مبادئ 
حقوق الإن�ضان لدى منت�ضبيه���ا واإداراتها املختلفة، 
العمل عل���ى تطبيق املعايري واملمار�ض���ات الدولية 
يف جم���الت العمل ال�رشطي املرتب���ط باخلدمات التي 
ُتق���دم للجمه���ور، الإجراءات التنفيذي���ة والتطبيقية 
الت���ي اتبعتها وزارة الداخلي���ة يف مرافقها املختلفة 
مثل التو�ضع يف و�ضع كامريات املراقبة والكامريات 

اجل�ضدي���ة املحمول���ة، املتابع���ة امل�ضتم���رة لتنفيذ 
تو�ضي���ات الأمان���ة العام���ة للتظلم���ات وت�ضويته���ا 
ول�ضيم���ا يف مراك���ز الإ�ض���لح والتاأهي���ل واحلب����س 
الحتياط���ي، تكامل الدور ال���ذي تلعبه الأمانة العامة 
للتظلمات مع دور املوؤ�ض�ضات الوطنية الأخرى التي 
تتعامل مع اجلمهور وتتلقى بدورها �ضكاوى متنوعة 
ق���د ت�ضرتك يف بع�س مو�ضوعاته���ا مع املو�ضوعات 

التي تخت�س بها الأمانة العامة.
ويف نف����س ال�ضي���اق، تلقت الأمان���ة العامة 760 
طلًب���ا للم�ضاع���دة، وهذه الطلبات ل حت���وي ادعاءات 
اأو بارت���كاب اأي خمالف���ات  تتعل���ق ب�ض���وء �ضل���وك 
قانوني���ة، واإمنا هي عب���ارة عن طل���ب للمعلومات اأو 
للم�ض���ورة اأو للم�ضاع���دة، ومعظم طلب���ات امل�ضاعدة 
ه���ذه وردت من ن���زلء وحمبو�ض���ن اأو م���ن ذويهم، 
وبلغ ع���دد طلبات امل�ضاع���دة التي مت���ت ت�ضويتها 
والو�ضول فيها اإلى ح���ل 746 طلب م�ضاعدة بن�ضبة 

ت�ضوية فاقت ال� 97 %.
واختتم���ت الأمان���ة العامة للتظلم���ات ت�رشيحها 
بالإ�ض���ادة بالدع���م امل�ضتمر الذي تتلق���اه من وزارة 
الداخلي���ة وعلى راأ�ضها الفريق الرك���ن ال�ضيخ را�ضد 
بن عب���داهلل اآل خليفة والقيادات بال���وزارة، وكذلك 
م���ن ال���وزارات واملوؤ�ض�ضات التي �ضان���دت جهودها 
و�ضجعت عملها على مدى ال�ضنوات اخلم�س املا�ضية.

�ضاحية ال�ضي���ف - املوؤ�ض�ض���ة الوطنية حلقوق 
الإن�ضان: عقد جمل�س املفو�ضن اجتماعه العتيادي 
ال�ضاب���ع برئا�ض���ة رئي�س املوؤ�ض�ض���ة الوطنية حلقوق 
الإن�ض���ان ماري���ا خ���وري، وذل���ك يف مق���ر املوؤ�ض�ض���ة 

الوطنية ب�ضاحية ال�ضيف.
ومت خ���لل الجتماع اعتم���اد ا�ضرتاتيجية وخطة 
عم���ل املوؤ�ض�ضة الوطني���ة للأع���وام -2019 2021، 
الت���ي ته���دف جلع���ل مفاهيم حق���وق الإن�ض���ان جزًءا 
م���ن منط احلي���اة الوطن���ي، حي���ث مت اختي���ار اأربعة 
موا�ضي���ع رئي�ض���ة لل�ضنوات الث���لث القادمة، وهي: 
التاأثري البيئي على حقوق الإن�ضان، وحقوق الإن�ضان 
والتنمية القت�ضادية امل�ضتدامة، واحلق يف املعاملة 
املت�ضاوي���ة، ون�رش الوعي مببادئ حق���وق الإن�ضان يف 

موؤ�ض�ضات املجتمع املدين وقطاع الأعمال التجارية.
حتدي���ات  اجلدي���دة  ال�ضرتاتيجي���ة  وتت�ضم���ن 
وفر����س مل يت���م حله���ا ب�ض���كل فع��ّ���ال يف املا�ضي 
اأو تق�رشه���ا البني���ة التحتي���ة القانوني���ة اأو الإدارية، 
و�ضيت���م العمل على هذه املوا�ضيع الأربعة بالتزامن 

مع العم���ل املتوا�ضل يف املوا�ضي���ع التي تعترب من 
�ضلب اخت�ضا�س املوؤ�ض�ضة التي تتمحور حول تعزيز 
وحماي���ة حقوق الإن�ض���ان ور�ضدها واإع���داد التقارير 
املتعلق���ة بها، و�ضت�ضي���ف املوؤ�ض�ض���ة الوطنية اإلى 
هذه الخت�ضا�ضات موا�ضي���ع البحث العلمي لتحقق 

القيادة الفكرية يف هذا املجال.
كما احت���وت ال�ضرتاتيجية على موؤ����رشات الأداء 
الرئي�ضية )KPIs(، حيث �ضتقوم املوؤ�ض�ضة الوطنية 
باإن�ضاء جلن���ة ملتابعة وتقييم تنفي���ذ ال�ضرتاتيجية 

وخط���ة العمل، �ضت�ضم يف ع�ضويتها عدًدا من اأع�ضاء 
جمل����س املفو�ض���ن والأم���ن العام، الت���ي �ضتعمل 
على متابع���ة تطبيق ال�ضرتاتيجية با�ضتخدام اأدوات 

قيا�س خمتلفة للمتابعة والتقييم.
ويف نهاي���ة الجتماع، اعتم���د جمل�س املفو�ضن 
تقري���ر عم���ل الأمان���ة العام���ة للربع الثال���ث من عام 
2018، وا�ضتم���ع اإلى موج���ز حول اأعم���ال مفو�ضية 
حقوق ال�ضجناء واملحتجزين كون املوؤ�ض�ضة الوطنية 

ع�ضوا فيها.

• جمل�س املفو�ضن يعقد اجتماعه العتيادي	

“اجلن�سية”: �سم رعايا جورجيا لقائمة التاأ�سريات الإلكرتونية

ور�سة عن “منهجية اإعداد التقارير احلقوقية ذات العالقة باملراأة”

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: اأعلن���ت 
والإقامة  واجل���وازات  اجلن�ضي���ة  �ض���وؤون 
ع���ن اإ�ضاف���ة رعاي���ا جمهوري���ة جورجي���ا 
اإل���ى قائمة الدول التي ميك���ن لرعاياها 
اإلكرتوني���ة  تاأ�ض���ريات  احل�ض���ول عل���ى 
وتاأ�ض���رية فوري���ة؛ لي�ضبح ع���دد الدول 
امل�ضتفيدة من ه���ذه اخلدمة 116 دولة 
دول���ة  و68  الإلكرتوني���ة،  للتاأ�ض���رية 

للتاأ�ضرية الفورية عند الو�ضول.

وبا����رشت �ضوؤون اجلن�ضية واجلوازات 
اللزم���ة  الإج���راءات  باتخ���اذ  والإقام���ة 
للم�ضاهم���ة يف زيادة عدد ال�ضياح ورجال 
نظ���ري  للمملك���ة،  الوافدي���ن  الأعم���ال 
الت�ضهي���لت املقدم���ة حالي���ا م���ن خلل 
التاأ�ض���رية الإلكرتوني���ة، وللمزي���د م���ن 
التفا�ضي���ل ب�ض���اأن التاأ�ض���ريات ميك���ن 
للجميع احل�ضول عليها عرب زيارة املوقع 

.)www.evisa.gov.bh( الإلكرتوين

الرف���اع - املجل�س الأعلى للم���راأة: نّظم 
املجل����س الأعل���ى للم���راأة ور�ض���ة عمل حتت 
عن���وان “منهجي���ة اإعداد التقاري���ر احلقوقية 
ذات العلقة باملراأة”، وذلك يف اإطار �ضل�ضلة 
حما����رشات برنام���ج “حقوق���ي 2” الذي جرى 
تد�ضينه بتنظيم م�ض���رتك بن كل من معهد 
الدرا�ض���ات الق�ضائية والقانونية واملوؤ�ض�ضة 
الوطني���ة حلقوق الإن�ض���ان ومعه���د البحرين 
للتنمية ال�ضيا�ضي���ة واملجل�س الأعلى للمراأة، 
ويتوّج���ه مب�ضمون���ه ملوظف���ي املوؤ�ض�ض���ات 
احلكومية واأع�ضاء موؤ�ض�ضات املجتمع املدين.

وته���دف الور�ض���ة اإل���ى تنمي���ة الوع���ي 
واملعرف���ة مبفاهيم حق���وق الإن�ض���ان ب�ضكل 
ع���ام وامل���راأة ب�ض���كل خا�س، والتع���رف على 
اللتزامات الدولي���ة والوطنية لتعزيز حقوق 
امل���راأة، وتعزيز ق���درات العامل���ن يف جمال 

حقوق الإن�ضان على �ضياغة التقارير.

قدمه���ا  الت���ي  الور�ض���ة  وت�ضمن���ت 
عل���ي البحار ع���دة حم���اور من بينه���ا مفهوم 
وامل�ض���ادر  الإن�ض���ان،  حق���وق  وخ�ضائ����س 
الدولية والإقليمية لهذه احلقوق، والأ�ضا�س 
القان���وين لللتزام الدويل بتق���دمي التقارير 
لإع���داد  التوجيهي���ة  واملب���ادئ  احلقوقي���ة، 

التقارير احلقوقية.
وا�ضتعر�ض���ت الور�ض���ة مفاهيم عامة يف 
جمال اإدماج احتياجات املراأة وتكافوؤ الفر�س، 
اإل���ى جانب ا�ضتعرا����س امل�ض���ادر الرئي�ضية 
الإن�ض���ان واملتمثل���ة يف  والفرعي���ة حلق���وق 
ال�رشعي���ة الدولية حلق���وق الإن�ضان، وعدد من 
التفاقيات الدولي���ة كاتفاقية الق�ضاء على 
جمي���ع اأ�ض���كال التمييز العن����رشي، واتفاقية 
الق�ض���اء عل���ى جمي���ع اأ�ض���كال التميي���ز �ضد 
امل���راأة، واتفاقية حقوق الطف���ل، والتفاقية 

الدولية حلقوق الأ�ضخا�س ذوي الإعاقة.

• غلف التقرير ال�ضنوي اخلام�س	

دعوة املخت�سني حل�سور املهرجان الرتفيهي الأول لـ “ذوي الإعاقة”
ينطلق غًدا ب�ضعار “جنوم التحدي ي�ضيئون اجلنوبية”... �رشيفة املالكي:

• تكرمي “البلد”	 • �رشيفة املالكي	
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�شاب يتعمد ده�س �رشطي بالدراز ويلوذ بالفرار

29 اأكتوبر احلكم على 7 متهمني بتاأ�شي�س جماعة اإرهابية

�رشق فتاة بالإكراه فرمت بنف�شها من �شيارته

ب�ســــــــبب حتــــــــريــــــ�ض قـنـــــــــــــــــاة “اللــــــ�ؤلـــــــ�ؤة”

منهــــــــــم اثنــــــــــان هــــــــاربـــــــان فــــــــي اإيـــــــــــــــران

املحكمة حتكم بال�سجن 3 �سن�ات على اآ�سي�ي

اجلنائيــــة  الكــــرى  املحكمــــة  اأمــــرت 
الرابعــــة، يف ق�سيــــة �رشوع بقتــــل عدد من 
اأفــــراد ال�رشطة، ارتكبها �ســــاب )27 عاما( 
مبنطقة الــــدراز، النيابة العامة اأن تخاطب 
م�ست�سفــــى الطــــب النف�سي لبيــــان احلالة 
النف�سيــــة والعقليــــة للمتهم ومــــا اإذا كان 
يعاين من جن�ن اأو اختالل عقلي اأو �سعف 
عقلي ونف�سي ج�سيم، وما اإذا كان املر�ض 
من �ساأنه اأن يفقده القدرة على التحكم يف 
ت�رشفاته؛ وذلك ملحاولته قتل ال�رشطة بعد 
م�ساهدتــــه لتقريــــر تلفزيــــ�ين حتري�سي، 
واأرجــــاأت الق�سية حتى جل�ســــة 17 اأكت�بر 
اجلــــاري، مــــع الأمر با�ستمــــرار حب�سه حلني 

اجلل�سة املقبلة.
وتتمثــــل التفا�سيــــل فيمــــا اعرتف به 
املتهم نف�سه وقرر به اأثناء التحقيق معه، 
اإذ قال اإنه واأثناء م�ساهدته “قناة الل�ؤل�ؤة” 
قبل ارتكابــــه للجرمية، والتي كانت بذلك 
ال�قت تعر�ض تقريرا م�سلال عن الأو�ساع 

مبنطقــــة الــــدراز وا�سفة اإياهــــا باملنطقة 
املحا�رشة، واأن منزل عي�سى قا�سم حما�رش 
بقــــ�ات الأمن، فمــــا كان منــــه اإل اأن اأح�ض 

بغ�سب �سديد.
واأو�سح اأنه اإثر ذلــــك خرج من م�سكنه 
لفــــرتة من الزمــــن وعــــاد مل�ساهــــدة تلك 
ترويــــج  يف  ا�ستمــــرت  والتــــي  القنــــاة، 
ال�سائعــــات ف�سدقهــــا هــــ�، وقــــرر بينــــه 
وبني نف�ســــه فعل اأي �سيء جتــــاه ال�رشطة 

بتلك املنطقــــة، ومل يتح�ســــل �س�ى على 
فكرة ده�ــــض اأي من ال�رشطــــة املتمركزين 

باملنطقة.
واأ�ســــاف اأنــــه ت�جــــه ب�ا�سطــــة حافلة 
�سغــــرة ميتلكهــــا، وت�قــــف بالقرب من 
مكان متركز ال�رشطة، اإلى اأن �ساهد اأحدهم 
ينــــزل مــــن الدورية، وعندها قــــاد احلافلة 
باأق�ســــى �رشعــــة ممكنــــة باجتــــاه ال�رشطــــة 
وبالفعــــل ده�سه، ونزل من احلافلة وت�جه 

اإلــــى البحر وظــــل يف قــــارب ميتلكه وترك 
خلفــــه احلافلة مب�قع اجلرميــــة، حتى رجع 
اإلى م�سكنــــه بعد فرتة واأبلغته والدته باأن 
ال�رشطــــة تطلب ح�س�ره ويبحث�ن عنه، فما 

كان منه اإل اأن �سلم نف�سه اإليهم.
فاأحالته النيابــــة العامة للمحاكمة بعد 
اأن وجهت اإليه تهمــــة اأنه بتاريخ 23 ماي� 
2017، �رشع يف قتل النائب عريف املجني 
عليه، عمــــدا مع �سبــــق الإ�ــــرشار والرت�سد 
باأن بيت النيــــة، وعقد العزم على قتل اأي 
من رجــــال ال�رشطة املكلفــــني بحفظ الأمن 
بالــــدراز، وما اإن اأب�ــــرش املجني عليه واقفا 
خارج الدوريــــة حتى زاد من �رشعته ومتكن 
مــــن ده�ســــه، قا�سدا من ذلــــك قتله، وقد 
خاب اأثــــر اجلرمية ل�سبب ل دخــــل لإرادته 
فيــــه وه� ت�قــــف املركبة فجــــاأة واإ�سعاف 
املجني عليه، وكان ذلك حال ك�ن املجني 
عليــــه م�ظفــــا عامــــا، ووقــــع الفعــــل اأثناء 

وب�سبب تاأديته ل�ظيفته.

حجزت املحكمة الكرى اجلنائية الرابعة 
النظر ب�اقعة تاأ�سي�ض جماعة اإرهابية، ت�سم 
اإليها  7 متهمــــني بتاأ�سي�سهــــا والن�سمــــام 
وجتنيــــد عنا�رشهــــا؛ بهدف زعزعــــة ا�ستقرار 
البــــالد عــــر اإحــــداث التفجــــرات مبختلــــف 
مناطــــق اململكــــة، مت اإلقاء القب�ــــض على 5 
منهم فيمــــا يقيم الآخــــران باإيــــران؛ للحكم 
عليهــــم يف جل�سة ي�م 29 اأكت�بر اجلاري، مع 
الأمر با�ستمرار حب�سهــــم حلني جل�سة النطق 

باحلكم عليهم.
وجــــاء يف اأوراق الق�سيــــة اأن التفا�سيل 
تتح�ســــل يف اأن معل�مــــات كانــــت قد وردت 
لل�رشطة مفادهــــا اأن املتهمني املقيمني يف 
اإيــــران عمدا اإلى جتنيد العديــــد من العنا�رش 
للقيام باأعمــــال اإرهابية وا�ستهــــداف اأفراد 
ال�رشطــــة واملركبات التــــي يتمركزون فيها، 
وبــــزرع العب�ات املتفجــــرة يف املناطق التي 

مير عليها ال�رشطة.
الت��ســـل  مت  التحريـــات  وبتكثيـــف 
له�يـــة املتهمـــني اخلم�ســـة امل�سب�طني، 
والذيـــن اتفق�ا مع املتهـــم الثالث على اأن 
يتـــم ت�ريد العب�ات املتفجـــرة اإليه وباقي 
اأدواتهـــم امل�ستعملة يف الأعمـــال الإرهابية؛ 
حتى يتمكن مـــن اإخفائها اإلـــى اأن يح�سل�ا 
على الت�جيهـــات با�ستعمالها بزرعها على 
الطـــرق، اإذ ا�ستلـــم منهـــم وبرفقتـــه الرابع 
بع�ض املـــ�اد يف اأماكن متفـــق عليها فيما 
بينهم ونقالها وو�سعاها يف اأماكن خمتلفة 
تابعـــ�ن  اآخـــرون  عنا�ـــرش  ي�ستلمهـــا  حتـــى 

للجماعة املذك�رة.
كما ت��سلت التحريات اإلى اأن املتهمني 

متكن�ا من زرع عب�ة متفجرة مبنطقة جدعلي 
وحرق�هــــا  بالطريــــق  الإطــــارات  وو�سعــــ�ا 
ل�ستدراج اأفراد ال�رشطة وتفجر تلك العب�ة 
عنــــد و�س�لهم، لكن قــــ�ات ال�رشطة متكنت 

من �سبط العب�ة قبل حدوث التفجر.
وبالقب�ض على املتهمني اأر�سد املتهم 
الثالث ال�رشطة على حقيبة خمباأة يف “براحة” 
مبنطقــــة �سفالــــة يف �ســــرتة، والتــــي تبــــني 
احت�اوؤهــــا علــــى كــــرات معدنيــــة وم�سامــــر 
وم�سحــــ�ق اأبي�ــــض وعجينــــة بي�ســــاء اللــــ�ن 
يعتقــــد اأنها ت�ستخــــدم يف �سناعــــة العب�ات 
املتفجــــرة، اإ�سافة لأ�سالك كهربائية وجهاز 
رمي�ت كنرتول و�ساعــــق، مبينا اأنها تخ�ض 

املتهم الرابع.
واأ�ساف الثالــــث اأنه كان قد ت�ا�سل مع 
املتهــــم الأول، وطلب منــــه ت�فر �سكن له، 
عندما علم باأنه ي�فره للمطل�بني والهاربني 
من اجلهات الأمنية امل�ساعدة، م��سحا له اأن 
ال�رشطــــة تبحث عنه، ف�افق الأول على طلبه، 
واأمره بالبحــــث عن م�سكن ل تتعــــدى اأجرته 
ال�سهريــــة 180 دينارا، واأنــــه على ا�ستعداد 
لإر�ســــال الأم�ال �سهريا اإليــــه، لفتا اإلى اأن 
الأول طلب منه اأي�سا ا�ستالم اأم�ال من خلف 
اأحــــد امل�ساجــــد، م��س�عة يف ظــــرف ورقي، 
تبــــني اأنه يحت�ي على مبلغ 500 دينار، على 
اأن يــــ�زع املبالغ يف اأماكن حمــــددة مبناطق 

خمتلفة يف البالد.
وبــــني اأنه ذات مــــرة طلب منــــه املتهم 
الأول ا�ستــــالم حقيبــــة وعندمــــا اأخذها لحظ 
وج�د قنبلتني فيها رمي�ت كنرتول، واأمره 
ب��سع واحــــدة خلف اأحد امل�ساجــــد والأخرى 

اأعلى �سطح اإحدى اجلمعيات.
ولفــــت اإلى اأنــــه التقى باملتهــــم الرابع، 
والــــذي كان يت�ا�سل مع �سخ�ــــض اآخر مقيم 
يف اإيران، ويتلقــــى منه التعليمات ه� الآخر، 
واتفقــــا على و�سع اإحدى القنابل على �سارع 
اخلدمــــات، والأخــــرى يف �ســــرتة، فاأحالتهــــم 
النيابــــة العامــــة للمحاكمة علــــى اعتبار اأنهم 
بتاريخ 16 ماي� 2015، اأول: املتهم�ن الأول 
والثــــاين: -1 اأن�ساآ واأدارا علــــى خالف اأحكام 
القان�ن جماعــــة الغر�ض منها تعطيل اأحكام 
الد�ست�ر والق�انني ومنــــع اإحدى م�ؤ�س�سات 
الدولــــة وال�سلطــــات العامــــة مــــن ممار�ســــة 
اأعمالهــــا، وكان الإرهاب مــــن ال��سائل التي 
ت�ستخدم يف حتقيــــق وتنفيذ الأغرا�ض التي 
تدع� اإليهــــا اجلماعة باأن قاما بتجنيد عنا�رش 
لهــــذه اجلماعة وحتديــــد م�س�ؤولية كل منهم 
فيهــــا وحتديــــد خمططاتهــــا وتــــ�يل القيام 
بالأعمال الإرهابيــــة داخل البالد وا�ستهداف 
رجــــال الأمن ومركبات القــــ�ات الأمنية بزرع 
العبــــ�ات املتفجــــرة باأماكن متركــــز ومرور 
املركبــــات؛ بغر�ض اإثارة الفزع والرعب بني 

امل�اطنني واملقيمني.
باأمــــ�ال  الإرهابيــــة  اجلماعــــة  اأمــــدا   2-
ا�ستعملت واأعــــدت لال�ستعمال يف اأن�سطتها 
اأو حت�سلــــت منها مع علمهم مبــــا تدع� اإليه 

وب��سائلها يف حتقيق اأو تنفيذ ذلك.
ثانيــــا: املتهم الثــــاين: ا�ســــرتك بطرق 
التحري�ــــض والتفاق وامل�ساعــــدة مع الرابع 
يف ارتكاب اجلرمية م��س�ع التهمة ال�سابقة 
بــــاأن حر�ســــه علــــى �سناعــــة عبــــ�ة متفجرة 
واحتــــدت اإرادتــــه معــــه على ذلــــك و�ساعده 

بــــاأن ت�لى ت�سهيــــل تدريبه علــــى �سناعتها 
بت�ا�سله معه عن طريق الهاتف.

ثالثــــا: املتهمــــ�ن مــــن الثالــــث وحتــــى 
ال�سابــــع: -1 ان�سمــــ�ا واآخــــرون جمه�لــــ�ن 
اإلى اجلماعة الإرهابيــــة املذك�رة بالبند اأول 
بــــاأن انخرطــــ�ا �سمن عنا�رشهــــا ومار�س�ا مع 
م�ؤ�س�سيها اأن�سطتها الإرهابية وفق املخطط 
املحدد لهم، وقــــد ت�لى امل�ؤ�س�س�ن جتنيد 

عنا�رش اجلماعة.
-2 حــــازوا م�ادا مفرقعــــة، وهي العب�ة 
املتفجــــرة باأن قامــــ�ا ب��سعها علــــى �سارع 
اخلدمات وو�سع عبــــ�ة اأخرى مبنطقة �سرتة 

تنفيذا لغر�ض اإرهابي.
-3 �رشعــــ�ا يف اإحــــداث تفجــــر ب��ســــع 
العبــــ�ة بالقــــرب مــــن حائــــط علــــى �ســــارع 
اخلدمات مبنطقة جدعلي وو�سع عب�ة اأخرى 
علــــى �ســــارع رقم 1 ب�ســــرتة، وقد خــــاب اأثر 
اجلرميــــة ل�سبب ل دخــــل لإرادتهم فيه ك�ن 

العب�تني مل تنفجرا لق�س�ر يف ال��سيلة.
-4اأ�سعلــــ�ا عمــــدا واآخــــرون جمه�لــــ�ن 
حريقــــا يف اإطــــارات علــــى �ســــارع اخلدمات؛ 
بهــــدف تعري�ــــض حيــــاة النا�ــــض واأم�الهــــم 

للخطر.
رابعــــا: املتهم الثالث: تعــــدى على اأحد 

اأفراد ال�رشطة حال القب�ض عليه.
خام�ســــا: املتهــــم الرابــــع: �سنــــع مــــ�اد 
مفرقعة باأن قام بت��سيل العب�ة بال�ساعق 
والأ�سالك والبطارية، والتدرب على ا�ستعمال 
املفرقعات عن طريق الت�ا�سل بالهاتف مع 
املتهم الثاين وتلقيه التعليمات عن كيفية 

ت��سيل العب�ة، وجعلها جاهزة للتفجر.

عاقبت املحكمة الكرى اجلنائية الأولى 
متهمـــا ب�رشقة فتـــاة اآ�سي�يـــة بالإكـــراه، اإذ 
تعّر�ـــض اإليهـــا بال�رشب علـــى ال�جه وحاول 
خنقهـــا ليتمكـــن مـــن اختال�ـــض حقيبتهـــا 
اليدوية، بعدمـــا طلبت منـــه ت��سيلها اإلى 
مقر �سكنهـــا، ومل تتخل�ض من قب�سته حتى 
رمـــت بنف�سها مـــن �سيارتـــه اإلـــى ال�سارع؛ 
ب�سجنـــه ملـــدة 3 �سنـــ�ات، ف�سال عـــن الأمر 
باإبعاده نهائيا عن البالد بعد تنفيذ العق�بة 

املق�سي بها.
وت�سر التفا�سيل وفق ما جاء يف اأوراق 
الق�سيـــة اإلـــى اأن بالغـــا كان قـــد ورد مـــن 
املجني عليها ملركز ال�رشطة، قالت فيه اإنها 
واأثنـــاء ت�اجدهـــا يف اأحد الفنـــادق بالطابق 
اخلام�ـــض ات�سلت ب�سيارة اأجرة لكي تعيدها 
اإلى م�سكنهـــا، واأثناء طلبها �سيـــارة الأجرة 
دخلـــت م�سعد الفندق للنـــزول والذي كان 
بداخلـــه املتهـــم، ف�ساألها الأخـــر عن �سبب 
نزولهـــا من الفنـــدق بهذا ال�قـــت وعما اإذا 
كانت تريد �سيـــارة اأجرة من عدمه، فاأبلغته 
اأنهـــا بحاجة اإلى �سيارة اأجرة لتع�د اإلى مقر 

�سكنها.

وهنـــا عر�ـــض عليها املتهـــم ت��سيلها 
ب�ا�سطـــة �سيارتـــه للمـــكان الـــذي تختـــار، 
ف�افقـــت وركبت معـــه، ومبجـــرد اأن ركبت 
معه ادعـــى اإليها كذبـــا اأنه يعمـــل يف اإدارة 
التحقيقات اجلنائية، و�ساألها عما اإذا كانت 
رخ�سة الإقامة اخلا�سة بها �ساحلة من عدمه، 
فاأجابته باأنها �سارية املفع�ل، ولحظت اأنه 
اتخـــذ م�سارا مغايرا ملقـــر �سكنها، فما كان 

منهـــا اإل اأن بداأت بال�رشاخ عليه وطلبت منه 
اإيقاف ال�سيارة ف�را.

لكـــن املجني عليهـــا تفاجـــاأت بال�ساب 
ي�ستـــ�يل علـــى حقيبـــة اليـــد التـــي كانـــت 
حتملهـــا وفيهـــا اأ�سياوؤها اخلا�ســـة، واأخرج 
هاتفها النقال وطلـــب منها فتحه ب�ا�سطة 
رمز القفـــل، فرف�ســـت ذلـــك، وطلبت منه 

الجتاه بها اإلى مركز ال�رشطة.

واأ�سافـــت اأن املتهـــم �سفعهـــا علـــى 
وجهها ب�ا�سطة يده عدة مرات، وو�سع يده 
على رقبتهـــا حماول خنقهـــا، واأثناء ما كان 
ي�ـــرشخ عليها فتحت بـــاب ال�سيـــارة ورمت 

بنف�سها منها على ال�سارع.
وبالقب�ض على اجلاين اأنكر ما ن�سب اإليه 
من اتهام، وحـــاول الدعـــاء ب�اقعة خمالفة 
للحقيقـــة، قائال اإنـــه عندما التقـــى املجني 
عليها يف امل�سعد كانت يف حالة �سكر، وقد 
طلبت منه اأن ي��سلهـــا اإلى م�سكنها؛ لأنها 
ل متلـــك �سيارة ف�افق على طلبهـــا، اإل اأنه 
واأثناء قيادته لل�سيـــارة طلبت منه ممار�سة 
اجلن�ـــض معهـــا يف �سقتهـــا فرف�ـــض طلبها 

وت�ساجرت معه لهذا ال�سبب.
وثبـــت للمحكمة اأن املتهـــم بتاريخ 24 
ن�فمـــر 2017، �ـــرشق املنقـــ�لت املبينـــة 
ال��سف والن�ع والقدر بالأوراق واململ�كة 
للمجني عليها بطريق الإكراه ال�اقع عليها، 
بـــاأن قام ب�رشبهـــا على وجههـــا وو�سع يده 
على رقبتها، فتمكن بتلك ال��سيلة الق�رشية 
من �ســـل مقاومتها واإمتام ال�رشقـــة والفرار 

بامل�رشوقات.

مـــددت حمكمة ال�ستئنـــاف العليا 
يف  باحلكـــم  النطـــق  اأجـــل  املدنيـــة؛ 
ا�ستئنـــاف رئي�ـــض جمعيـــة املحامـــني 
البحرينيـــة ح�سن بديـــ�ي ب�ساأن رف�ض 
دعـــ�اه امُلطاِلبـــة باإلغـــاء القـــرار رقم 
)64( ل�سنـــة 2017 ال�ســـادر من وزير 
العـــدل؛ وذلك حتـــى جل�ســـة 9 اأكت�بر 

اجلاري.
وخـــالل جل�سة �سابقة تقدم بدي�ي 
بدفاع مفـــاده وج�د م�سلحة للمحامني 
يف الطعـــن على قـــرار ال�زيـــر، والذي 
يلزمهـــم بت�ظيف �سخ�ض حتت م�سمى 
“م�ســـ�ؤول التـــزام”، ردا علـــى مذكرة 
ممثل وزير العدل وال�س�ؤون الإ�سالمية 

والأوقاف.
وكانـــت حكمت املحكمـــة الكرى 
املدنيـــة الأولـــى )الدائـــرة الإداريـــة( 
ف�سلت بعدم قب�ل الدع�ى التي تقدم 
بها رئي�ض جمعية املحامني البحرينية، 
ب�ســـاأن طلبـــه ب�سفـــة م�ستعجلة وقف 
تنفيذ القرار رقـــم )64( ل�سنة 2017 
باإجراءات  �ساأن اللتزامـــات املتعلقـــة 
حظـــر ومكافحة غ�ســـل الأم�ال ومت�يل 
الإرهـــاب يف مهنـــة املحامـــاة ومكاتب 
ال�ست�ســـارات القان�نيـــة الأجنبيـــة يف 
التدقيق  البحريـــن و�س�ابـــط  مملكـــة 
والرقابـــة عليهـــا، ال�ســـادر مـــن وزير 
العدل، واإلغائه مع ما يرتتب على ذلك 
من اآثار، واألزمت املدعي بامل�رشوفات.

وبـــررت املحكمـــة عـــدم قب�لهـــا 
املدعـــي  تقـــدمي  بعـــدم  للدعـــ�ى 
م�سلحتـــه  علـــى  الدالـــة  امل�ستنـــدات 
القان�ين  ال�سخ�سية واملبا�رشة ومركزه 
الذاتي الذي اعُتـــِدَي عليه، مما ينتفي 
مع���ه �رشط امل�صلحة ال���ذي يربر جلوئه 

للق�ساء ورفع الدع�ى.
يف حني نعـــى امل�ستاأنف على ذلك 
احلكـــم باأنـــه خالـــف الثابت بـــالأوراق 
واأحـــكام الد�ستـــ�ر والقانـــ�ن حينمـــا 
ق�ســـى بعـــدم قبـــ�ل دعـــ�اه لنتفـــاء 
م�سلحته ال�سخ�سية التي رفعها، بينما 
القرار الطعـــني قد م�ض م�سلحة ذاتية 
لـــه حـــال ك�نه حماميـــا م�ستغـــال لأكرث 
مـــن 35 عاما، وبالتايل فهـــ� من جملة 
املخاطبني باأحكام هذا القرار امَلِعيب، 
وعلـــى ذلك ت�سحى م�سلحتـــه يف اإلغاء 

هذا القرار قائمة واقعا وقان�نا.
م�سلحتـــه  اإلـــى  بالإ�سافـــة  هـــذا 
كرئي�ض جلمعية املحامـــني البحرينية، 
ا�ستقـــالل  عـــن  الدفـــاع  لـــه  يحـــق  اإذ 
مهنة املحامـــاة وح�سانة مبـــداأ ال�سادة 
املحامـــ�ن وحمايـــة حريتهـــم وحرمـــة 
مكاتبهـــم؛ ملـــا يف ذلك �سيانـــة ملبداأ 
العدالة و�سيـــادة القان�ن وال�سمانات 

الد�ست�رية باململكة.

من املقرر اأن ت�ستمع املحكمة الكرى 
اجلنائية الأولـــى اإلى �سه�د اإثبات بجل�سة 
22 اأكت�بر اجلاري، يف ق�سية اعتداء على 
�سالمـــة ج�سم اآ�سيـــ�ي ب�ا�سطة �سكني يف 
ظهـــره يف �سكن عمال مبنطقـــة �سلماباد، 
ما ت�سبـــب مب�ت الأخـــر متاأثـــرا باجلراح 
والنزيـــف الذي ت�سبب بـــه زميله بالغرفة 
بعد خـــالف ن�ســـب بينهمـــا حـــال ك�نهما 
يحت�سيان امل�سكرات؛ ب�سبب عدم ح�س�ل 
املجني عليه على ال�ظيفة والراتب الذي 
يرغـــب باحل�س�ل عليه، ف�ســـال عن وج�د 

خالفات عائلية بينهما يف بلدهما.
وكانـــت املحكمة قـــد �ساألت املتهم 
عمـــا اإذا ارتكب التهمة امل�سندة اإليه فعال 
مـــن عدمه، قرر اأنه ارتكبها بالفعل، ولكن 
بـــرر فعلتـــه باأنه كان يف مرحلـــة دفاع عن 

النف�ض.
وجـــاء يف تقريـــر ال�سفـــة الت�رشيحيـــة 
اأن �سبـــب ال�فاة ه� نتيجـــة اإ�سابة بطعنة 
اآلـــة حادة، نفذت اإلـــى التج�يف ال�سدري 
واأحدثـــت قطعا يف الرئـــة الي�رشى و�سببت 

نزيفا ج�سيم.
وثبت من تقريـــر الطبيب ال�رشعي اأن 
عينه دم املجنـــي عليه كانت حتت�ي على 

ن�سبة 86.4 % من الكح�ل.

9 اأكت�بر احلكم با�ستئناف 
“املحامني” على قرار 

“غ�سيل الأم�ال”

22 اأكت�بر �سماع 
�سه�د قتل اآ�سي�ي 

لآخر خلالفات بينهما 

اإع��������داد: ع��ب��ا���س اإب���راه���ي���م
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سوالف

ال �أت�ص���ور �أن هناك حل���وال قريبة �أو 
بعي���دة مل�صكل���ة �الختناق���ات �ملرورية 
يف �ملنطق���ة �لتعليمية مبدين���ة عي�صى 
�لت���ي �أ�صبحت قاعدة لالزدحام �ملروري 
وفق �أعل���ى �مل�صتويات، و�أنا على يقني 
باأن �ملنطقة برمته���ا نق�صها �لتخطيط 
و�لق���ر�ءة �مل�صتقبلية مل���ا �صوف يكون 
علي���ه �لو�صع �ليوم، فقد بد�أت بت�صييد 
وز�رة  �الإع���الم وم���ن ث���م وز�رة �لرتبية 
وبعده���ا تو�ل���ت �مل�صاري���ع �ملختلف���ة 
و�حلكومي���ة  �خلا�ص���ة  كاملد�ر����س 
و�ملعاه���د و�جلامع���ة ومبن���ى �الإ�ص���الح 
و�لتاأهيل، و�جلهاز �ملركزي للمعلومات 
وغريه���ا، وكل ه���ذه �جله���ات حم�صورة 

يف م���كان و�حد ويخدمه���ا �صارع يتيم مل 
يطله �لتطوي���ر منذ �صن���و�ت، وحتى لو 
مت تطوي���ره ف�صيبقى �صارع���ا �صيقا ال 
ي�صتف���اد منه مقارن���ة باحلج���م �ليومي 
�لهائ���ل من �ل�صي���ار�ت �لت���ي متر عليه 
خ�صو�ص���ا يف �صاعات �ل���ذروة، وما يزيد 
�لط���ني بلة ق���رب �ملنطق���ة م���ن �أ�صو�أ 
�إ�صارة عرفتها �لبحرين �أو تقاطع، و�أعني 
�الإ�صارة �لو�قعة بالقرب من وز�رة �لعمل 
�لتي لو �جتمع �الإن�س و�جلن لو�صع نظام 

ممتاز ذي كفاءة لها ملا ��صتطاعو�.
من �أه���م �أ�صباب �الزدح���ام �ملروري 
يف �لبحرين و�كتظاظ �لطرق بال�صيار�ت 
�صعف �لتخطيط وغياب �ال�صرت�تيجيات 

�مل�صتقبلي���ة ملعاجل���ة �الأزم���ة بال�صكل 
�ل�صحيح، وخري مثال على ذلك �ملنطقة 
�لتعليمي���ة مبدين���ة عي�ص���ى، فبني كل 
ف���رتة كان���ت تبن���ى مدر�ص���ة و�جلهات 
�ملعنية على علم بذلك لكنها مل تتحرك 
ومل جتد �لطرق و�الأ�صاليب �خلا�صة �لتي 
م���ن �صاأنه���ا تنظيم �صري �مل���رور و�حلد 
ولو بن�صبة معقولة من �الزدحام، وهكذ� 
تو�ل���ت �مل�صاري���ع وتو�صع���ت �ملنطقة 
�إلى �أن وجدن���ا �أنف�صن���ا يف مو�جهة �أزمة 
كالطوف���ان ال ميكن حله���ا �أبد� و�أحتدى 
“�الأ�صغال” �أن تقول �إن لديها �لقدر�ت 

و�ملهار�ت الإيجاد حل لهذه �ملنطقة.
نح���ن بحاجة �إل���ى �لتخطي���ط ور�صم 

للم�صاري���ع  و�لتنظي���م  �ل�صيا�ص���ات 
�مل�صتقبلي���ة مب���ا يتو�فق م���ع �لكثافة 
�ملرورية �لناجتة ع���ن �لتو�صع �لعمر�ين 
مبختلف مناطق �ململك���ة، الأن م�صكلتنا 
ه���ي  حوله���ا  ن���دور  �لت���ي  �الأ�صا�صي���ة 
ع���دم قدرتن���ا عل���ى حتدي���د �حتياجات 
تنق�صن���ا  فنح���ن  نع���م..  �مل�صتقب���ل.. 
�لروؤي���ة �مل�صتقبلية للتط���ور �ملعماري 
و�لق���ر�ء�ت �ل�صحيح���ة �لت���ي مبوجبه���ا 
نعرف كيف ن�صع �حللول �لالزمة و�الأكرث 
فعالية، يخيل �إيل �أننا ال ن�صتطيع وزن �أو 
قيا�س �مل�صاكل �لتي ت�صادفنا وننتظر 
�الإجابة من �الأجهزة �ال�صت�صارية يف وز�رة 

�الأ�صغال و�صوؤون �لبلديات.

المنطقة التعليمية بمدينة عيسى 
وانعدام القراءة المستقبلية

�لبحري���ن �أمان���ة وم���ن تخلى عنه���ا �صاعة 
�ل�ص���دة ووق���ت �حلاجة خ���ان �الأمان���ة، وهذ� ما 
ي�صعى �إليه �أع���د�ء �لوطن باإف�صال �النتخابات، 
لك���ن خ���اب �أمله���م عندم���ا �ص���ارع �ملو�طنون 
�الأح���ر�ر �لك���ر�م �لذين يف قلوبه���م غرية على 
�لوط���ن �إل���ى �صناديق �الق���رت�ع، نعم ن�صوت 
ونقرتع حب���اً للبحرين ون�رصة له���ا، فنحن نتبع 
ويل �الأم���ر، وم���ن �صف���ات �ملوؤم���ن “�ل�صم���ع 
و�لطاعة ل���ويل �الأمر”، ففي �خلروج عن طاعته 
فرح���ة للعدو عندما نحقق ل���ه غايته، وها نحن 
ن�صم���ع ونقر�أ كل يوم حتري�صه���م على �لدولة 
و�أ�صو�تهم �لتي حتر����س على عدم �مل�صاركة 
يف �النتخاب���ات حت���ى تتحق���ق غايته���م، وق���د 
عرف���ت غايته���م وك�صفت نياته���م يف 2011، 

يري���دون دولة يف�صل���ون حكومتها ويحددون 
حكمه���ا ويعين���ون مرجعيته���ا، و�متناعكم عن 

�مل�صاركة يف �النتخابات ن�رصة لهم.
نعم ق���د يكون جمل����س �لن���و�ب �أخفق يف 
حتقي���ق �آم���ال �ملو�طن���ني، وهذ� لي����س خطاأ 
�لدول���ة، بل هو خط���اأ �لناخب �ل���ذي يخطئ يف 
�ختي���ار �ملنا�ص���ب �لكف���وؤ، �لنائ���ب �ملخ�رصم 
�ل���ذي ل���ه ب���اع يف �ل�صيا�ص���ة وفك���ر م�صتنري، 
ولدي���ه �صم���ري وح�س وطن���ي، ولي����س �لنائب 
�لذي يدخل �ملجل�س لك�ص���ب �جلاه و�لوجاهة، 
ب���ل �لنائب �ل�صارم �حل���ازم �لذي ي�صعى خلري 
�لب���الد و�لعب���اد، ولدي���ه م���ن �لفك���ر و�الإقناع 
و�لبالغة و�لف�صاحة، ال من ي�صتعر�س مد�خالته 
لتك���ون م���ادة ين�رصها عل���ى مو�ق���ع �لتو��صل 

�الجتماعي، فهذ� هو “ل���ب �الأمانة” باأن يكون 
�ختيارن���ا بقيا�س �لكفاءة ال الأن���ه �بن �جلري�ن 
�أو �ب���ن �خل���ال، �أو �ختي���ار منت�ص���ب جلمعية �أو 
حزب، فهذ� خمالف ل�رصع �هلل الأنه من �لع�صبية 
و�لت�ص���دد، فغ���د�ً �صت�صاألون عن ه���ذه �الأمانة 
و�الختي���ار، كما �صتحمل���ون �لوطن مغبات هذ� 

�الختيار �خلطاأ.
�لبحرين �أمانة، وما حدث يف 2011 يحملكم 
�مل�صوؤولية، ونحن �ملو�طنني يتوجب علينا �أن 
ن�صطف خلف قادتنا ووالة �أمرنا ونعينهم على 
�خلري ومنن���ع عنهم �ل�رص، وذل���ك بال�رصب على 
ي���د �لباطل، ه���ذ� �لباطل �لذي فت���ح �ليوم له 
قنو�ت وجهات يبث من خاللها فكره �خلبيث، 
وعلين���ا �أن ال نكون �أوعية حافظة لهذه �الأفكار 

�لهد�م���ة، كم���ا يجب علين���ا �ل�صم���ود يف وجه 
�لتي���ار�ت، ف���ال نل���ني يف موقف وال ن���ز�ح عن 
طريق �حل���ق و�ل�صو�ب، و�أنتم يا �أهل �لبحرين 
�أهل �ل�صد�ئد من زمن �أجد�دكم و�آبائكم و�ليوم 
�لبحرين �أمانة يف رقابكم، فاإن تركتموها الأهل 
�لباط���ل ف�صدت بالدك���م وتقاذفتك���م �أيادي 

�ل�رص، فاقطعو� يد �ل�رص و�حرموهم فرحتهم.
�صاخم���ة  �صتبق���ى  �لبحري���ن  �هلل  وب���اإذن 
بقادته���ا ورجاله���ا ون�صائه���ا �الأبط���ال �لذين 
ي�صجل���ون مالح���م �لف���د�ء و�لعط���اء ال يرج���ون 
مقابال، �إمنا يرج���ون �هلل �أن يدمي عليهم نعمة 
�الأمن و�ال�صتقر�ر �لت���ي ال تدوم �إال بطاعة �هلل 

ور�صوله ثم طاعة ويل �الأمر.

احرموهم فرحتهم بالمشاركة في االنتخابات

�أعط���ى طالب مدر����س �للغة 
�لعربي���ة ن�صاً مكتوب���ا، وزعم �أنه 
له، فقال ل���ه �ملدر�س: �لكلمات 
رديئ���ة ينق�صك �خلي���ال وح�صن 
�لتعب���ري، فق���ال ل���ه �لطالب: �إن 
ه���ذ� �لن�س يعود جل���ر�ن خليل 
ج���ر�ن! �الأدي���ب �ل���ذي طلب���ت 
منا حف���ظ �صريته، يومه���ا تعلم 
�لطال���ب �أن ��صم �لفرد �أحيانا له 

وقع �أكرث من كلماته و�أفعاله!
�الإم���ام  �أن  �لن���و�در  م���ن 
�ل�صافعي، وقيل �أبا حنيفة، كان 
يجل����س مع تالمذت���ه يف �مل�صجد، 
وكان ميد رجلي���ه ب�صبب �آالم يف 
ركبته، ودخ���ل عليهم رجل عليه 
�إمار�ت �لوقار و�حل�صمة، فما كان 
من �أبي حنيفة �إال �أن �صحب رجليه 
�إل���ى �خللف �حرت�ماً لذلك �ل�صيخ 
�لوق���ور، وق���د كان يعطي در�صاً 
ع���ن دخول وق���ت �ص���الة �لفجر، 
�لوق���ور ير�قبهم  �ل�صي���خ  وكان 
م���ن طرف خفي، فقال لل�صافعي 
دون �صابق ��صتئذ�ن: يا �صافعي 
ف�صع���ر  فاأجبن���ي،  �صائل���ك  �إين 
�ل�صافعي �أنه �أمام عامل رباين ذي 
عل���م و��صع و�ط���الع عظيم فقال 
له: تف�صل و��صاأل فقال �لرجل: 
�أجبني �إن كنت عاملا ُيَتّكل عليه 
يف �لفتوى، متى يفطر �ل�صائم؟ 
ظن �ل�صافع���ي �أن �ل�ص���وؤ�ل فيه 
مكي���دة معين���ة �أو نكتة عميقة ال 
يدركه���ا علمه، �أجاب���ه على حذر: 
يفطر �إذ� غرب���ت �ل�صم�س، فقال 
�ل�صافع���ي  �إجاب���ة  بع���د  �لرج���ل 
ووجه���ه ينط���ق باجل���ِدّ و�حل���زم 
و�لعجل���ة وكاأنه وج���د عليه حجة 
بالغة ومم�ص���كاً حمرج���اً: و�إذ� مل 
تغرب �صم�س ذل���ك �ليوم فمتى 
ُيفطر �ل�صائم؟! وبعد �أن تك�ّصف 
�الأمر وظهر م���ا يف �ل�صدور وبان 
م���ا ور�ء �للبا����س �لوق���ور ق���ال 
�ل�صافعي قولته �مل�صهورة �لتي 
ذهب���ت مث���اًل “�آن لل�صافع���ي �أن 

ميد رجليه”.
وهك���ذ� �لكث���ري م���ن �لنا�س، 
�الأولى به���م �أن ي�صمت���و� الأنهم 
يف�صل���ون،  يتكلم���ون  عندم���ا 
و�ص���دق �أم���ري �ملوؤمن���ني عل���ي 
ر�صي �هلل عن���ه حيث قال: �ملرء 
خمب���وء حت���ت ل�صان���ه ف���اإن ه���و 
تكلم ظه���ر. وهو �لقائل: �لرجال 
مفاتيحه���ا  مغلق���ة  �صنادي���ق 

�لكالم.
وقي���ل �إن رج���اًل �أنيقاً )ولعله 
كان وزي���ر�ً وتاج���ر�ً( وق���ف �أمام 
يتباهى مبالب�سه،  و�أخذ  �سقر�ط، 
فق���ال له �سق���ر�ط: تكل���م حتى 

�أر�ك.
كن على ح���ذر، فف���ي بالدنا 
�أنا����س يبحثون عم���ن يو��صيهم 
لكرثة همومهم ال عمن ي�صتهزئ 

بهم دون �عتذ�ر.

قصـة الـوزيــر... 
والمواطـن!

فاتن 
حمزة

رؤية مغايرة

علي نون

باإلذن

�ملعرك���ة  مقت�صي���ات  �إن 
ب����  �اللت���ز�م  لتثبي���ت  �لر�هن���ة 
�قت�ص���ت  �لن���ووي”  “�التف���اق 
وتقت�صي مالقاة �التهام بالنفي 
�لف���وري! وهذ� له تتم���ة حتمّية، 
مبعن���ى �أن �ملو�ق���ع �لت���ي قال 
نتنياه���و �إنها خماب���ئ �رصّية حول 
طهر�ن لتخزي���ن �ملو�د �لنووية، 
ميكن �أن تفت���ح �أمام �ملحققني 
ملنظم���ة  �لتابع���ني  �لدولي���ني 
حظ���ر �الأ�صلحة �لنووي���ة من �أجل 
�لتحق���ق منه���ا! و�للوج�صتي���ات 
�الإط���ار  �إمن���ا  لي�ص���ت �صغلتن���ا، 
�لعام للمو�صوع، وهذ� يدّل على 
�أّن طه���ر�ن جتي���ز لنف�صه���ا ما ال 
جتي���زه الأتباعه���ا، وت�صع���ى �إلى 
�حتو�ء �أي معط���ى قد يوؤثر �صلباً 
على م�صاحله���ا �لذ�تية و”�أمنها 
�لد�خلي  و��صتقر�رها  �لقوم���ي” 
بالط���رق �لت���ي تر�ه���ا منا�صب���ة 
وعملية وخ���ارج منظومة �الأدجلة 
�جلهادي���ة برّمته���ا! يف ح���ني �أن 
ملحقاتها و�أتباعها يف مكان �آخر!

ميكن بهذ� �ملعنى �ملبا�رص �أن 
ُيطرق �ملو�صوع �خلا�س باتهام 
م�صان���ع  باإن�ص���اء  �هلل”  “ح���زب 
�صو�ريخ د�خل �أو يف جو�ر �الأحياء 
�ل�صكنية يف ب���ريوت و�صاحيتها 
من ز�وية مبا����رصة تت�صل بالبعد 
�مل���دين ب����رص�ً وحج���ر�ً، ويف ه���ذه 
و�خلط���رية  �لدقيق���ة  “�للعب���ة” 
لي�س �ملطلوب �لتوّرط يف �لنفي 
�أ����رص�ر  ك�ص���ف  وال  �لتاأكي���د،  �أو 
كب���رية وخط���رية، ب���ل �لت����رصف 
مب�صوؤولية تام���ة �إز�ء �أمن �لبيئة 
�ملدني���ة �ملق�ص���ودة و�ملرف���ق 
�جلوي �لوحيد بني لبنان و�لعامل 
�لذي هو “مط���ار رفيق �حلريري 

�لدويل”!
“ال حتتاج �إ�رص�ئيل �إلى ذر�ئع 
ل�صّن �عتد�ء�تها” نظرية �صحيحة 
ن�صبية، و”�خلر�ئط” �لتي  لكنها 
عر�صها نتنياهو �أمام �لعامل هي 
تن�ّصل م�صب���ق )�أو حماولة ذلك( 
�رت���كاب  م���ن �مل�صوؤولي���ة ع���ن 
جمزرة يف ح���ق �للبنانيني يف �أية 
حرب، �أو معرك���ة حمتملة! ولي�س 
“جهادي���ة”  نقي�ص���ة  وال  عيب���اً 
�الإ�رص�ئيل���ي  �الته���ام  ت�صفي���ه 
و�إظه���ار م�صوؤولي���ة ذ�تي���ة جتاه 
�لبيئ���ة �ملدنية ومر�ف���ق �لدولة 
�لدويل  �لتحتية ومطارها  وُبناها 
و�لط���رق �لو��صلة �إلي���ه، وو�صع 
�مل�صلح���ة �لوطني���ة �لعليا قبل 
مقت�صي���ات “�لعم���ل �ملق���اوم” 
�أقّله يف ه���ذه �جلزئية �خلطرية!. 

“�مل�صتقبل”.

فـي االتهــام 
ونقضه! )2(

من �ملف���رح �أن تتو�جد جامع���ة عر�قية 
وه���ي جامعة بغد�د �صم���ن ترتيب �صحيفة 
�لتامي���ز للتعليم �لعايل و�جلامعي يف �لعامل 
للمرة �الأولى لتك���ون و�حدة من بني 1250 
جامع���ة بحثية ت�صمه���ا �لقائم���ة، وترتيبها 
ج���اء يف �لفئة م���ن 801 �إل���ى 1000. �لفرح 
ل���ه �أ�صب���اب كث���رية �أهمه���ا �أنه ج���اء و�صط 
تلك �حل���روب و�لظ���روف �ل�صعبة �لتي مير 
به���ا �لع���ر�ق و�لتي �مت���دت ل�صن���و�ت ذ�ق 
فيه���ا �أهله �لكث���ري من �لوي���الت، و�لتي يف 
ظله���ا يكون �لتعليم �أم���ًر� هام�صًيا وترتيبه 
مرت�جعا �ص���و�ء بني �حلكام �أو �ل�صعوب، فال 
يحتل �أولوي���ة يف �إنفاق �ل�صلط���ة �أو �هتمام 
�أبن���اء �ملجتمع، فاأن يك���ون للعر�ق وجود يف 
ه���ذه �لقائمة �لعريق���ة و�لر�صينة ل�صحيفة 
�لتامي���ز، فه���و حم���ل فخ���ر للع���ر�ق و�أمته 

�لعربية.
�لغري���ب �أنها �ملرة �الأول���ى �لتي تدخل 
فيه���ا جامعة عر�قية هذ� �لت�صنيف، وهو ما 
يوؤك���د �أن �حلاجة للعلم تزد�د وقت �الأزمات 
وت�صت���د ملو�جهة �لتحدي���ات، على خالف ما 
ي�صاع ويطبق ويوحي باأن �لتعليم قد يكون 
م���ن �لكماليات �لت���ي ال نحتاجه���ا �إال وقت 

�لفر�غ و�لدعة.
و�لناظر لقائم���ة �لتاميز يخرج بخال�صة 
جوهري���ة ه���ي �أن �لتعليم مقيا����س �لتقدم 
ومتز�من مع���ه ومتى �نفكت �لعالقة بينهما 
�صيحدث �لرت�ج���ع، فاملر�كز �الأولى )جامعة 
�أوك�صف���ورد �لريطانية يف �ملركز �الأول ثم 
معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا( باتت حكًر� 
عل���ى �لدول �لغربية �ملتقدم���ة، ورغم ذلك 
مل يح���دث �أي تر�ج���ع يف �الهتم���ام بالتعليم 

و�الإنفاق عليه وتطويره رغم ما و�صلت �إليه 
ه���ذه �لدول من تقدم ثابت يف خمتلف �أوجه 

�حلياة.
م���ا يوؤكد ه���ذه �ملعادل���ة و�لتالزم بني 
�جلامع���ات  �صع���ود  و�لتعلي���م،  �لتنمي���ة 
�الآ�صيوي���ة، �إذ �ن�صمت �أربع جامعات جديدة 
�إل���ى قائم���ة �أف�صل مئت���ي جامع���ة، لي�صل 
�إجم���ايل �جلامعات �الآ�صيوي���ة يف هذه �لفئة 
�إل���ى 19 جامعة، ت�صدرتها �جلامعة �لوطنية 
يف �صنغاف���ورة و�صهدت ظهوًر� بارًز� لهوجن 
كوجن )�ص���ت جامعات �صم���ن �أف�صل مئتي 
جامع���ة(، و�ل�ص���ني )حل���ت جامع���ة بك���ني 
�ل�صيني���ة يف �ملركز 29، وجامعة ت�صينغهو� 
يف �ملركز 35(، وهو ما يعني �أن هذه �لدول 
لي�ص���ت من���وًر� �قت�صادية فقط ب���ل علمية 

وتعليمية �أي�ًصا.

جامعة بغداد في تصنيف 
Ata2928عطا الشعراويالتايمز ألفضل الجامعات

@gmail.com



ال�سعودية ت�ستثمر 20 مليار 
دوالر يف الفائ�ض النفطي

مو�سك���و - رويرتز: قال وزير الطاقة ال�سعودي 
خال���د الفال���ح ي���وم اأم����ض اخلمي����ض اإن ال�سعودية 
�ست�ستثمر 20 مليار دوالر يف االأعوام القليلة املقبلة 
للمحافظ���ة على طاقتها الفائ�سة م���ن اإنتاج النفط 
وزيادته���ا. وتبلغ طاقة اإنت���اج النفط ال�سعودي 12 
مليون برميل يوميًّا يف الوقت احلايل. من جهة اأخرى، 
نقلت وكال���ة تا�ض للأنباء عن الوزي���ر ال�سعودي اإن 
اأوبك ت�ستطيع من الناحية الفنية زيادة اإنتاج النفط 
���ا. وكان الوزير ال�سعودي  1.3 ملي���ون برميل يوميًّ

يتحدث خلل منتدى للطاقة يح�رضه يف مو�سكو.

“اخلليج” ُيوِدع اأكرث من مليار دوالر باملركزي االأردين
عم���ان -رويرتز: قال م�سدر حكوم���ي اأردين اإن ال�سعودية والكويت واالإمارات اأودعت ما 
يزيد على مليار دوالر يف البنك املركزي االأردين وتعهدت بدعم امليزانية بقيمة 500 مليون 
دوالر عل���ى مدى 5 �سن���وات يف اإطار حزمة قيمتها 2.5 مليار دوالر مل�ساندة اقت�ساد اململكة 
الذي يواجه �سعوبات. وقال امل�سدر اإن اتفاًقا �سُيوقع يف وقت الحق �سيعلن فيه  تفا�سيل 
احلزم���ة البالغة 2.5 مليار دوالر الت���ي تعهدت الدول الثلث بها يف يونيو املا�سي مل�ساعدة 

االأردن يف تنفيذ اإجراءات تق�سفية اأثارت احتجاجات كبرية.
وتت�سمن احلزمة اأي�ًسا �سمانات ائتمان بقيمة 600 مليون دوالر تقدمها الدول اخلليجية 
�ست�ساع���د االأردن على تدبري ائتم���ان ب�سعر رخي�ض من البنك ال���دويل ومتويل اآخر مل�ساريع 

�رضورية للبنية التحتية.
واأ�س���اف امل�سدر اأن الكويت كانت البادئ���ة باإيداع 500 مليون دوالر يف البنك املركزي 

يف حني و�سلت 330 مليون دوالر اإ�سافية من ال�سعودية اأم�ض.

  للتوا�سل:  )ق�سم االقت�ساد: 17111455(              ق�سم االإعلنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ض: 17580939(              )اال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ض: 17111434(
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اقتصاد

“حماية امل�ستهلك” تنظم لقاء 
“فالت 6 لبز” تخرج 8 �رشكات يف العر�ض الأولتعريفيا ملوظفي “التاأمني”

البحرين زاخرة بالطاقات ال�شبابية املبدعة

بال�رضاكة مع “متكني”

املنامة - فلت 6 البز: نّظمت “فلت 
6 البز-البحري���ن” ي���وم العر�ض االأول يف 
�سالة البحري���ن الثقافي���ة، حيث عر�ست 
ثمان موؤ�س�سات نا�سئة مناذج اأعمالها اأمام 
جمهور �سم العديد من كبار ال�سخ�سيات، 
وامل�ستثمري���ن وامل�سوؤولني. ومتثل فلت 
6 البز-البحري���ن اأح���د اأب���رز م�رضع���ات االأعمال 
على م�ستوى ال�رضق االأو�س���ط و�سمال اأفريقيا، 
الت���ي مت تد�س���ني برناجمه���ا يف البحري���ن يف 
مار����ض املا�سي، بال�رضاكة م���ع �سندوق العمل 
“متكني”، حي���ث يهدف الربنام���ج اإلى ت�رضيع 
من���و املوؤ�س�س���ات النا�سئ���ة ودع���م اال�ستثمار 
يف اأكرث م���ن 40 موؤ�س�سة نا�سئ���ة ورواد اأعمال 
حمليني ودوليني على م���دى ال�سنوات الثلث 

املقبلة. 
وقبلت “فلت 6 البز – البحرين” 8 �رضكات 
نا�سئ���ة، بعد ا�ستلمها اأك���رث من 150 طلًبا من 
اأكرث من 30 دولة وذلك للن�سمام اإلى دورتها 
االأولى، وذلك بعد االإعلن الر�سمي عن انطلق 
اأعمال الدورة االأولى وفتح الباب اأمام ال�رضكات 

ال�رضكات النا�سئة لتقدمي طلباتها لهذا العام. 
و�سمل���ت ال����رضكات الت���ي مت اختيارها - 
وفق معايري تناف�سية معتمدة - كفاءات حملية 
ودولية، تخت�ض بتق���دمي خدمات ومنتجات يف 
خمتل���ف القطاع���ات االقت�سادية مب���ا يف ذلك 
قطاع���ات: ال�سياف���ة، والتقني���ات ال�سحي���ة، 
املعلوم���ات  وتكنولوجي���ا  احلي���اة،  واأ�سل���وب 

واالت�س���االت، وامل���وارد الب�رضي���ة والتطوي���ر، 
واالألعاب، وبرجميات االت�ساالت. 

الربنام���ج  خ���لل  امل�سارك���ون  وح�س���ل 
التنم���وي املكثف على تدريب متكامل و�سامل 
على يد مدربني دوليني، وم�رضفني معتمدين، 
باالإ�ساف���ة اإل���ى حل�سوله���م عل���ى العديد من 

االمتيازات. 

م���ن جهت���ه، اأع���رب الرئي����ض التنفي���ذي 
ل�سن���دوق العمل “متكني” اإبراهيم جناحي عن 
�سعادته باإجن���از هذه اخلط���وة االأ�سا�سية على 
طري���ق اال�ستثم���ار االأمثل يف فر����ض التطوير 
املمكن���ة، الفًت���ا اإل���ى اأن دعم اإط���لق فلت 6 
الب���ز – البحرين ياأتي يف �سياق اجلهود الرامية 
لتعزي���ز قي���م ا�ستدام���ة منو القط���اع اخلا�ض، 
وتطوي���ر البيئ���ة الريادية يف مملك���ة البحرين، 
مبا ين�سج���م مع متطلب���ات وتطلع���ات التنمية 

االقت�سادية.
واأ�سار اإل���ى اأن امل�ساركة يف الربنامج تعد 
فر�س���ة قيم���ة لتعزي���ز جت���ارب رواد االأعم���ال 

واال�ستغلل االأمثل لتطوير اأعمالهم.
ويف هذا ال�سياق، ق���ال الرئي�ض التنفيذي 
ل�”فلت 6 البز”، ف���لت 6 البز “اإن ا�ست�سافة 
ي���وم العر����ض االأول يف البحرين هي حلظة فخر 
لنا. اإنها متثل فر�سة له���ذه ال�رضكات النا�سئة 
لتاأمني التمويل اخلا����ض بها من امل�ستثمرين 
الذي���ن �سي�ساعدونه���م عل���ى تو�سي���ع نط���اق 

اأعمالهم يف املنطقة”. 

املنامة - ال�سناع���ة والتجارة: اأثنى 
وال�سياح���ة  والتج���ارة  ال�سناع���ة  وزي���ر 
زاي���د الزياين عل���ى امل�ساري���ع ال�سبابية 
الرائ���دة الت���ي ا�ستف���اد اأ�سحابه���ا من 
خدم���ات االحت�س���ان وت�رضي���ع االأعم���ال، 
ومت م���ن خللها حتقي���ق طموحهم لبدء 
م�ساريعهم التجارية وتنميتها بالتعاون 
مع اأ�سحاب اخلربة واالخت�سا�ض، معرباً 
يف هذا ال�سدد عن دعم احلكومة ووزارة 
ال�سناع���ة والتج���ارة لكاف���ة الطاق���ات 
ال�سبابي���ة التي تزخر بها مملكة البحرين 
وتق���دم لها كاف���ة الت�سهيلت التي من 

�ساأنه���ا تطوي���ر اأفكاره���م واإبداعاته���م 
وم�ساريعه���م الت���ي ت�س���ب يف نهايتها 
يف �سال���ح الوطن واالقت�س���اد الوطني.
وق���ال الوزي���ر، عل���ى هام����ض ح�س���وره 
الت���ي   ،First Demo Day لفعالي���ة 
 Flat 6 Labs نظمته���ا م�رضعة االأعم���ال
بالتع���اون مع �سندوق العمل “متكني”، 
اإن البحري���ن دائم���ا �سباق���ة يف احت�سان 
ووزارة  مواهبه���م،  و�سق���ل  ال�سب���اب 
وال�سياح���ة تفتخر  والتج���ارة  ال�سناع���ة 
باإجن���ازات ال�سب���اب البحرين���ي الطموح 

وتدعم توجهاته نحو االبتكار.

املنام����ة - ال�سناع����ة والتج����ارة: اأقام����ت اإدارة 
والتج����ارة  ال�سناع����ة  ب����وزارة  امل�ستهل����ك  حماي����ة 
وال�سياح����ة وب�رضاك����ة ثنائي����ة م����ع جمعي����ة التاأمني 
البحرينية لق����اًء تعريفًيا بقانون رق����م )35( ل�سنة 
2012 ب�ساأن حماية امل�ستهلك م�ستهدفة موظفي 

ال�رضكات املنت�سبة لقطاع التاأمني بالبحرين. 
وجاءت هذه املبادرة النوعية ا�ستمراًرا حلملت 
االإدارة التوعوي����ة الت����ي ته����دف اإل����ى م����د ج�س����ور 
التوا�سل مع جميع امل�ستهلكني املنتمني ملختلف 
القطاعات التجارية؛ ك����ون امل�ستهلك ميثل عن�رضًا 

اأ�سا�سا يف املعادلة التجارية.
بالوع����ي  االرتق����اء  اإل����ى  املحا�����رضة  وهدف����ت 
اال�ستهلكي لدى منت�سبي القطاع وبلورة ثقافتهم 
مب����ا يخ�����ض حقوقه����م وواجباته����م كم�ستهلكني، 
وحثهم للت�س����دي الأنواع املخالف����ات التي قد تتم 
مواجهته����ا يف االأ�س����واق خ����لل القي����ام باملعاملت 

التجارية.
ومت خلل اللق����اء ت�سليط ال�سوء على القوانني 
والقرارات الوزارية ذات ال�سلة بحماية امل�ستهلك، 
اإ�سافة اإلى تعري����ف احل�سور بحقوقهم وواجباتهم 
اال�ستهلكي����ة املن�سو�����ض عليه����ا يف الت�رضيع����ات 

والقوانني ذات العلقة.
وتوؤك����د اإدارة حماية امل�ستهل����ك اأن اال�ستثمار 
بالثقاف����ة والوع����ي اال�ستهلك����ي و�����رضورة تعريف 
امل�ستهلكني مبفاهيم حماية امل�ستهلك واكت�سابه 
املعلوم����ات وامله����ارات ال�رضائية �سيك����ون له بالغ 
االأثر يف رفع م�ست����وى الوعي اال�ستهلكي باحلقوق 
والواجب����ات مما يوؤدي اإلى اإر�ساء ثقافة ا�ستهلكية 

ر�سيدة وواعية.

• يوم العر�ض االأول ب�سالة البحرين الثقافية	

• الزياين ملتقيا جمموعة من ال�سباب على هام�ض الفعالية	

“الأ�شغال” تعيد تاأهيل �شارع الزلق بـ 1.68 مليون دينار
اإن�ساء �سبكة ت�رضيف مياه االأمطار واأر�سفة جانبية

البلدي���ات  و�س���وؤون  االأ�سغ���ال،  وزارة  طرح���ت 
والتخطيط العم���راين يف جل�سة جمل����ض املناق�سات 
واملزاي���دات اأم����ض، مناق�س���ة الإعادة تاأهي���ل �سارع 
الزالق )من �س���ارع خليج البحرين اإل���ى �سارع �ساحل 
اجلزائ���ر – فندق �سوفيتيل( تق���دم اإليها 14 عطاء، 
علق اأحدها واأقل عط���اء بنحو 1.68 مليون دينار، يف 

حني اأكربها بقرابة 2.86 مليون دينار.
ويت�سمن امل����رضوع اإن�ساء �سبك���ة لت�رضيف مياه 
االإمطار، توفري اأر�سفة جانبية للم�ساة، و�سع قنوات 
اأر�سية، اإن�ساء عدد م���ن مواقف ال�سيارات. وت�ستمل  
اأعمال التطوير عل���ى تطوير �سارع الزالق )من �سارع 
خلي���ج البحرين اإل���ى �سارع �ساحل اجلزائ���ر(، وو�سع 
حواج���ز لل�سلم���ة، حت�سني م�ست���وى االإن���ارة، توفري 
العلم���ات املروري���ة واللوحات االإر�سادي���ة للطريق 
البال���غ طول���ه 1.4 كيلوم���رت، كما يت�سم���ن امل�رضوع 

تطوير التقاطعات وا�ستحداث اإ�سارات �سوئية.
كما طرحت الوزارة مناق�ست���ني، اأولهما الإن�ساء 
الطريق امل���وؤدي اإلى الواجه���ة البحرية مبجمع 229 
الذي �سريتب���ط مع �سارع ال�سيخ عي�س���ى بن �سلمان 
ال�رضي���ع و�س���ل اإلى منطق���ة املنامة م���ن دون توقف 
)منطق���ة ال�ساية( تقدم اإليها 13 عط���اء علق اأحدها 
واأق���ل عط���اء بنح���و 793.7 األ���ف دين���ار، والثاني���ة 
مناق�س���ة عامة لبناء غرفة رئي�سي���ة الأجهزة احلا�سب 
االآيل خلل 3 اأ�سهر تقدم اإليها 3 عطاءات اأقلها بنحو 

43.7 األف دينار.
وكذل���ك ط���رح جمل����ض التنمي���ة االقت�سادي���ة 
مناق�س���ة لتعي���ني �رضك���ة متخ�س�س���ة لو�س���ع خطة 
اإعلنية و�رضاء م�ساحات اإعلنية يف الو�سائل االإعلمية 

املختلفة ملدة 5 �سنوات للأعوام )2019 - 2023( 
تق���دم اإليه���ا 3 عط���اءات، ُعل���ق اثنان منه���ا، واأقل 
عط���اء بنح���و 3.6 مليون دين���ار، وتقدم���ت �رضكتان 
ب���ذات العطاء. واأي�ًس���ا طرحت �رضكة مط���ار البحرين 
مناق�سة الإن�س���اء حمطة كهربائية فرعية ذات حمولة 
11 كيلوفول���ت تابعة لهيئة الكهرباء واملاء واإن�ساء 
حمط���ة توزيع للم�ستهل���ك، يف �رضكة مط���ار البحرين 
والبن���ى التحتي���ة املرتبط���ة به���ا يف مط���ار البحرين 
الدويل تقدم اإليها 7 عطاءات ُعلق اأحدها واأقل عطاء 

بنحو 242.5 األف دينار.
واأظه���رت اأح���دث بيان���ات ن����رضت عل���ى موق���ع 
املجل����ض، فت���ح 15 مناق�س���ة تابع���ة ل���� 9 جه���ات 
حكومي���ة، باإجم���ايل 66 عط���اء، وكان جمم���وع اأق���ل 

العط���اءات املقدم���ة 7.1 مليون دين���ار تت�سمن 64 
عطاء. يف حني ُعلق 11 عطاء تابع اإلى 7 جهات.

وفت���ح املجل����ض 3 مناق�س���ات الإدارة املخ���ازن 
املركزي���ة بهيئ���ة الكهرب���اء وامل���اء، اأبرزه���ا ل����رضاء 
مكثف بيان���ات لقراءة البيانات ب���ني االأمتار الذكية 
م���ن اأجل تبادل البيانات بني االأمت���ار الذكية ونظام 
القيادة الراأ�سية اأو نظ���ام اإدارة البيانات، حيث يتم 
االت�س���االت من خ���لل )جي بي ار ا�ض( تق���دم اإليها 

عطاء وحيد بنحو 186.8 األف دينار.
كما فت���ح املجل����ض مناق�ستني ل���وزارة العمل 
والتنمي���ة االجتماعي���ة، اأبرزهم���ا الإدارة وت�سغيل دار 
االأم���ان للن�س���اء تق���دم اإليها عطاء وحي���د بنحو 160 
األ���ف دين���ار. ودار االأم���ان ه���ي دار للإي���واء املجاين 

املوؤقت للأفراد واالأ����رض املتعر�سني للعنف االأ�رضي، 
2006، وتق���دم خدماته���ا  الع���ام  مت افتتاحه���ا يف 
الرعائية املختلف���ة )االجتماعية وال�سحية والنف�سية 
والرتفيهي���ة والقانوني���ة(، ومتث���ل ال���دار منوذًج���ا 
لل�رضاكة املجتمعية باململكة من خلل اإ�سناد اإدارتها 

الإحدى كيانات املجتمع املدين اأو القطاع اخلا�ض.
وكذلك فتح املجل�ض مناق�ستني ل�رضكة تطوير 
للب���رتول، اأبرزهما توف���ري اآلة تو�سي���ب اآبار النفط، 
وه���ي اآلة �رضيع���ة احلركة ويحت���اج توافره���ا  ب�سكل 
م�ستمر؛ م���ن اأجل تلبية متطلب���ات عمليات ال�سيانة 
احلالية مع 5 اأجهزة تنقي���ب تعمل يف الوقت نف�سه، 
تقدم اإليها 4 عطاءات، ُعلق 3 منها، واأقل عطاء بنحو 

138.5 األف دوالر )ما يعادل 52 األف دينار(.

اإ�سافة اإلى فتح مناق�سة لهيئة الكهرباء واملاء 
لتق���دمي خدمة رفع دع���اوى لتح�سي���ل امل�ستحقات 
املتاأخرة للهيئة ور�سوم البلدية، حيث �سيتم تعيني 
حمامني به���ذا اخل�سو����ض، تقدم اإليه���ا 3 عطاءات 
ُعل���ق اأحدها، ومل يت���م االإف�ساح عن قيم���ة اأي منها، 
ومناق�سة لوزارة �سوؤون ال�سباب والريا�سة لت�سميم 
وتنفيذ واإدارة فعالي���ات املهرجان ال�سبابي الدويل 
لتحقي���ق اأه���داف التنمية امل�ستدامة تق���دم اإليها 6 
عطاءات ُعلق اأحده���ا واأقل عطاء ب� 47.5 األف دينار، 
ومناق�سة ل�رضكة طريان اخلليج الإيجاد فندق منا�سب 
ال�ستيع���اب طاق���م طريان ال�رضكة خ���لل توقفهم يف 
ال���دار البي�س���اء لعقد مدت���ه 3 �سنوات يب���داأ مبجرد 

االنتهاء من عملية املناق�سة تقدم اإليها عطاءان.

 793.7 األف دينار الإن�ساء 
طريق موؤدية للواجهة 

البحرية بالب�سيتني

ت�سغيل “دار االأمان” للن�ساء 
ب� 160 األف دينار

186.8 األف دينار ل�رضاء 
مكثف بيانات قراءة االأمتار 

الذكية

اأثنى على امل�ساريع املبتكرة... الزياين:

�أقل عطاء 

بالدينار
�ل�شركة �لعدد و�شف �ملناق�شة �جلهة

1٫680٫706.22 Sayed Kadhem Al Durazi & 
Sons BSC )c( 14 اإعادة تاأهيل �سارع الزالق )من �سارع خليج البحرين اإلى �سارع 

�ساحل اجلزائر – فندق �سوفيتيل( االأ�سغال 
والبلديات

793٫710.00 BAHRAIN PIPELINE CONST.
CO. 13 الب�سيتني - جممع 229 الطريق املوؤدي اإلى الواجهة البحرية 

)منطقة ال�ساية(

159٫999.00 bahrain society of sociologists 1 اإدارة وت�سغيل دار االأمان وزارة العمل

242٫522.50 JAHECON 7
اإن�ساء حمطة كهربائية فرعية ذات حمولة 11 كيلو فولت تابعة 
لهيئة الكهرباء و املاء و اإن�ساء حمطة توزيع للم�ستهلك �رضكة 
مطار البحرين و البنى التحتية املرتبطة بها يف مطار البحرين 

الدويل
�رضكة املطار 

0.00 - 3 خدمة رفع دعاوي لتح�سيل امل�ستحقات املتاأخرة للهيئة 
ور�سوم البلدية

الكهرباء 
واملاء

186٫750.00  TELEVEY ELECTRONICS
AND SAFETY 1 مكثف بيانات للأمتار الذكية املخازن 

املركزية

3٫620٫000.00 Havas Media Middle East 3 تعيني �رضكة متخ�س�سة لو�سع خطة اإعلنية و�رضاء م�ساحات 
اإعلنية يف الو�سائل االإعلمية املختلفة

التنمية 
االقت�سادية

اأمل احلامد
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“جي.اف.ات�ش”: اإمتام �صفقة تخارج عقارية قبل نهاية العام

“ال�صناعة”: اعتماد موا�صفة ملركبات اأ�صطوانات الغاز

بقيمة ترتاوح ما بني 600 مليون ومليار دوالر

تعد االإجراءات كالئحة فنية ملزمة

قال الرئي�����س التنفيذي ملجموعة “جي 
اأف اأت�����س”، ه�ش����ام الري�����س، اإن املجموعة 
ح�شل����ت عل����ى موافق����ة م�����رف البحري����ن 
املركزي للتخارج من حمفظة عقارية بقيمة 

ترتاوح ما بني 600 مليون ومليار دوالر.
واأ�ش����ار الري�س وفًقا لقناة “�شي ان بي 
�شي”، اإلى اأن التخ����ارج �شيتم على جزاأين، 
اأحدهم����ا ب�ش����كل نق����دي مق����دم واالآخر يتم 
حت�شيله على م����دى 5 �شنوات. واأ�شاف اأن 
ح�شيل����ة التخ����ارج االأولية �شتك����ون ما بني 
250 ملي����ون دوالر اإلى 400 مليون دوالر 
والقيم����ة املتبقي����ة �شتك����ون عل����ى �شكل 

�راكة للتطوير والتخارج.
واأ�ش����ار الرئي�����س التنفي����ذي ملجموعة 
“ج����ي اأف اأت�����س” اإل����ى اأن املجموعة جتري 
مفاو�شات م����ع االأط����راف الراغبني يف �راء 
املحفظ����ة، متوقًع����ا اإمت����ام ال�شفق����ة قبل 

نهاية العام.

وكان جمل�����س ادارة ج����ي اف ات�����س قد 
اأعل����ن يف مطل����ع �شبتم����ر املا�ش����ي، ع����ن 
اجتماع جمل�����س اإدارة جمموعة جي اإف اإت�س 
املالية، املدرجة ببور�شات الكويت ودبي 
والبحري����ن ملناق�ش����ة التط����ورات املتعلقة 
بعملي����ة بيع االأ�شول العقاري����ة للمجموعة، 

مع توجه الإمتام ال�شفقة قبل نهاية العام.
كم����ا ناق�����س املجل�����س اأي�ًش����ا اإمكانية 
تو�شع املجموعة من خالل خيارات االندماج 

واال�شتحواذ يف جمل�س التعاون اخلليجي.
ومل ت�ر ال�ركة يف البي����ان اإلى االأ�شول 
مو�ش����ع البي����ع، اأو اإلى �شفق����ات االندماج 

واال�شتحواذ املرتقبة.
وكان رئي�س التخطيط املايل بالوكالة 
يف املجموع����ة، �شلي����م باتي����ل، ق����د توق����ع 
مبنت�ش����ف اأغ�شط�����س ال�شاب����ق، اأن حتق����ق 
جميع جماالت اأعمال املجموعة اأداًء جيًدا يف 

الربعني االأخريين من العام.
ورجح حتقي����ق الن�شاط العقاري املزيد 
من التدفقات النقدية والربحية للمجموعة.

وكانت اأرباح جمموع����ة “جي اإف اإت�س” 
قد ارتفعت اإلى 72.5 مليون دوالر )1.97 
�شن����ت/  لل�شه����م( بنهاي����ة الن�ش����ف االأول 
2018، مقارنة ب�اأرباح قدرها 62.1 مليون 
دوالر مت حتقيقها خالل الفرتة نف�شها من 

العام 2017.

اإدارة  قال���ت  مبا����ر:   - املنام���ة 
املوا�شفات واملقايي�س بوزارة ال�شناعة 
والتجارة وال�شياحة اإنها تعكف على اإعداد 
االإج���راءات الالزم���ة العتم���اد املوا�شف���ة 
اخلليجي���ة املعنية مبركب���ات اأ�شطوانات 

الغازات البرتولية امل�شالة.
واأو�شح���ت االإدارة وفًق���ا لوكالة اأنباء 
البحرين، اأنها تعد االإجراءات كالئحة فنية 
وطنية ملزم���ة واإعداد كاف���ة املتطلبات 
ال�شامنة لتعزيز و�شائل ال�شالمة واحلماية 
للنقل االآمن الأ�شطوانات الغاز امل�شال يف 
املركبات التي جت���وب ال�شوارع واالأحياء 

ال�شكنية.
 وتنفيًذا لتو�شيات االجتماع احلادي 
الوطني���ة للموا�شفات  واخلم�شني للجنة 
واملقايي����س، عق���دت اإدارة املوا�شفات 
م���ع  اجتماًع���ا  ال���وزارة  يف  واملقايي����س 
االأط���راف املعني���ة لو�ش���ع وحتديد تلك 

اال�شرتاطات. 
 واأو�شح���ت مدي���ر اإدارة املوا�شفات 
واملقايي����س يف وزارة ال�شناعة والتجارة 
وال�شياحة، منى العلوي، اأن االجتماع ناق�س 
التي تغطي  املتطلب���ات واال�شرتاط���ات 
ت�شمي���م املركب���ة الناقل���ة الأ�شطوان���ات 

الغ���از التي ينبغي فيه���ا مراعاة احلمولة 
الت���ي حتددها ال�رك���ة امل�شنعة لها بعد 

عمل االإ�شافات املطلوبة عليها.
اإل���ى  املناق�ش���ات  تطرق���ت  كم���ا   
اخل�شائ����س الفني���ة للم���كان املخ�ش�س 
الغ���از  اأ�شطوان���ات  لو�ش���ع  املركب���ة  يف 
فيه، اإ�شاف���ة اإلى اأهمي���ة تزويد املركبة 
بطفاي���ات احلريق وو�ش���ع �رائط اللون 
االأ�شف���ر الف�شف���وري العاك����س عليه���ا، 
ونوعي���ة اأر�شية املركبة مبا ال تعني على 
اال�شتع���ال، وغريه���ا من املعاي���ري التي 

تكفل م�شتوى االأمان املطلوب.

• ه�شام الري�س	

• اجتماع اإدارة املوا�شفات واملقايي�س	

حاجي ي�صتعر�ش الأمن ال�صيرباين يف فعاليات دولية

 

ا�شتعر�س خبري تكنولوجيا بالبحرين 
ورئي����س جمعي���ة ال���ذكاء اال�شطناع���ي، 
يف  ال�شي���راين  االأم���ن  حاج���ي،  جا�ش���م 
ال���ذكاء اال�شطناع���ي، وذل���ك م���ن خالل 
حدث���ني دولي���ني مهم���ني. ومت تنظيم 
ه���ذه الفعالي���ات الدولي���ة يف اأبوظب���ي 
الت���ي كان���ت احل���دث ال�شن���وي الث���اين 
لالأم���ن ال�شيراين يف الذكاء اال�شطناعي 
وموؤمت���ر �شنغاف���ورة العامل���ي يف جمال 
اال�شطناع���ي  وال���ذكاء  التكنولوجي���ا 

يف النق���ل اجل���وي. ورك���زت املوؤمترات 
�ش���د  القدمي���ة  النظ���م  حماي���ة  عل���ى 
املرفق���ات املتزايدة، واحل���د من وقت 
اال�شتجابة �شد اإرف���اق وتنفيذ �شوابط 
التعوي����س لتعزي���ز االأم���ن وتكامله مع 
خط���ة العم���ل. ع���الوة على ذل���ك، تناول 
حاجي التهدي���دات ال�شيرانية ل�شناعة 
النقل اجلوي ودور ال���ذكاء اال�شطناعي 
يف املطارات احلديث���ة وخدمات املالحة 

وقطاع الطريان.

الزياين يحث “املتاجر” على الرتويج للمنتجات الوطنية

املنام���ة - ال�شناع���ة والتجارة: اجتمع وزي���ر ال�شناعة والتج���ارة وال�شياحة 
زاي���د الزي���اين مبقر ال���وزارة اأم�س م���ع جمموعة م���ن اأ�شحاب املتاج���ر الكرى 
“ال�شوبرمارك���ت والهاير ماركت” العاملة يف البحري���ن، وذلك ملناق�شة �شبل 
ترويج ال�شلع واملنتجات الغذائية واال�شتهالكية امل�شنعة يف البحرين وو�شعها 

كخيار مبوازاة املنتجات املماثلة امل�شتوردة.
ويف بداي���ة االجتم���اع، اأع���رب الوزير عن تقدي���ره للتع���اون امل�شتمر بينهم 
وب���ن الوزارة، الذي ي�شب يف نهاية املطاف يف ال�شالح العام، الفًتا اإلى اأهمية 
التكاتف فيم���ا بني موؤ�ش�شات القطاعني العام واخلا����س و�رورة تفعيل مبداأ 
امل�شوؤولي���ة املجتمعي���ة ل���دى املتاجر الك���رى لتحقيق ال�شالح الع���ام للتاجر 

وامل�شتهلك على حٍد �شواء.
ويف ه���ذا ال�شدد، دعا الزي���اين اأ�شحاب املتاجر الكرى اإل���ى امل�شاهمة يف 
تروي���ج املنتجات الوطني���ة امل�شنعة الغذائي���ة منه���ا واال�شتهالكية من خالل 
ت�شجي���ع امل�شنع البحرين���ي للرتويج ملنتجات���ه الوطنية يف االأ�ش���واق املحلية، 
اإ�شاف���ًة اإلى فتح ال�ش���وق اأمام رواد االأعم���ال واأ�شح���اب املوؤ�ش�شات ال�شغرية 
واملتو�شط���ة لطرح منتجات جديدة والتو�شع يف اأنواع املنتجات املحلية ال�شنع 
وتعزي���ز االأمن الغذائ���ي. ويف املقابل، اأب���دى احل�شور تعاونه���م للم�شاهمة يف 

حتقيق االأهداف املو�شوعة لت�شجيع ال�شناعات البحرينية.

املحرر القت�صادي

املنام���ة - بن���ا: تنفي���ذا لتوجيهات 
اللجن���ة التن�شيقي���ة برئا�ش���ة ويل العهد 
النائ���ب االأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء 
�شاحب ال�شمو امللكي  االأمري �شلمان بن 
حمد اآل خليفة، اأعل���ن وكيل املوا�شالت 
واالت�ش���االت حمم���د ثامر الكعب���ي البدء 
يف العم���ل بنظ���ام )CATll( يف منت�شف 
ال�شهر اجلاري، الفتا اإلى اأن هناك تن�شيقا 
مع اجلهات املعنية و�ركة مطار البحرين 
وجمل����س املناق�ش���ات لتعي���ني اجله���ة 
اال�شت�شاري���ة الت���ي �شتق���وم بالت�شميم 
واالإ�راف على مرحلة )CATlll(، والتي 
�شت�شاه���م يف االرتق���اء وتطوي���ر وتوفري 
خدم���ات مالحة جوي���ة بالدق���ة والكفاءة 
وفق اأف�شل املوا�شفات مبطار البحرين 
الدويل. وقال اإنه تنفيذا لهذه التوجيهات 
�شارعت وزارة املوا�ش���الت واالت�شاالت 
بالتعاون مع �ركة مطار البحرين للبدء يف 
تعي���ني اجلهة اال�شت�شاري���ة، التي قامت 
بتقيي���م الو�ش���ع احل���ايل ودرا�ش���ة مدى 
تواف���ق النظام احل���ايل وم���ا يحتويه من 
مراف���ق لالنتقال للمرحل���ة الثانية �شمن 
املن�شو����س  واملوا�شف���ات  املعاي���ري 
عليه���ا يف امللح���ق 14 ملنظم���ة الطريان 

املدين الدويل.
اأنب���اء  لوكال���ة  ت�رصي���ح  يف  واأو�ش���ح 
البحرين “بنا”، اأنه “مت ا�شتيفاء املعايري 
الالزم���ة، ورف���ع بع�س التو�شي���ات التي 
تخ����س االأمور الفنية على املدرج، والتي 
الت�شغيلي���ة، وكانت  باالإج���راءات  تتعلق 
التو�شيات قد خل�شت اإلى �رورة اتخاذ 
عدد م���ن االإجراءات يف ح���ال تدين الروؤية 
اإل���ى نحو 350 مرتا، وبناء على ذلك متت 
معاين���ة اأجهزة الهبوط االآيل، وهي اأجهزة 
جديدة ووجدناه���ا متوافقة مع متطلبات 
املرحلة الثاني���ة، ومن املمكن اأن ترتقي 
اإل���ى املرحل���ة الثالث���ة يف وق���ت الح���ق، 
ومن ه���ذا املنطلق و�شعن���ا التو�شيات، 
وحددن���ا 11 اأكتوبر لالنتقال من املرحلة 
االأول���ى اإلى املرحلة الثاني���ة ، االأمر الذي 
�شي�شاعد �ركات الط���ريان من ا�شتخدام 
نظ���ام الهب���وط واالإق���اع عندم���ا يك���ون 

م�شتوى الروؤية متدن”.
وع���ن اأهمي���ة االنتقال للعم���ل بنظام 
)CATll(، اأو�ش���ح الكعبي ب���اأن “اأهمية 
االنتق���ال لهذه املرحلة تكمن يف ت�شهيل 
حرك���ة املالحة اجلوي���ة باملط���ار يف حال 
تدين الروؤية، حيث اإن يف الظروف اجلوية 

عندم���ا تتدنى الروؤية اإل���ى اأقل من 550 
مرتا، يبداأ غلق املدرج وحتويل الطائرات 
اإلى مط���ارات جماورة االأم���ر الذي ي�شبب 
عرقلة احلركة اجلوي���ة باملطار وعمليات 
�ركات الط���ريان وامل�شافري���ن، وتغيري 

مواعيد ال�شفر”.
مرحل���ة  اإل���ى  االنتق���ال  واأ�ش���اف” 
)CATll(، يعتر مرحلة متقدمة يف نظام 

الهب���وط االآيل، وه���ذا النظ���ام  �شي�شمح 
ل�ركات الط���ريان يف حال تدن���ت الروؤية 
اإلى 350 مرتا بالهبوط دون اأي معوقات، 
وبالتايل الفر�شة متاحة ل�ركات الطريان 
اأن تقلع وتهبط يف املطار دون اأي عرقلة 

اأو تغيري يف املواعيد”.
 وع���ن التح�ش���ريات لالنتق���ال اإل���ى 
مرحل���ة )CATlll(، اأ�ش���ار الكعب���ي اإلى 

 ،)CATll( بع���د االنتق���ال اإلى مرحل���ة“
�شننتقل اإلى مرحل���ة )CATlll(، والتي 
تع���د مرحلة متقدمة جدا يف نظام الهبوط 
االآيل، ونح���ن عل���ى ات�ش���ال م���ع جمل����س 
املناق�شات لتعي���ني اجلهة اال�شت�شارية 
الت�شمي���م  م�شوؤولي���ة  �شتتول���ى  الت���ي 
تعي���ني  يت���م  اأن  متوقع���ا  واالإ����راف”، 
املق���اول مع حل���ول �شهر يناي���ر املقبل، 
عل���ى اأن يتم االنتق���ال للمرحل���ة الثالثة 
)CATlll( تزامن���ا م���ع افتت���اح املرحلة 
الثانية من م�روع تطوي���ر مطار البحرين 

الدويل 2020.
وق���ال” م�شت���وى الروؤي���ة يف املرحلة 
الثالثة ه���ي 50 مرتا، هي مرحلة متقدمة 
يف  ال���دويل  البحري���ن  مط���ار  و�شت�ش���ع 
م�شاف املطارات املتقدمة يف املنطقة، 
و�شي�شمح حلركة الطريان باال�شتمرار يف 
اأدنى م�شتوي���ات الروؤية، و�شي�شتلزم من 
اأجل حتقيق ذل���ك، اإعادة تاأهي���ل االإنارة 
وتطوي���ر  امل���درج  منت�ش���ف  خا�ش���ة يف 
اللوح���ات االإر�شادية للطائ���رات، اإ�شافة 
اإل���ى اإج���راءات يت���م اتخاذه���ا ال�شتيفاء 
اال�شرتاط���ات املو�شوعة من قبل منظمة 

الطريان املدين للت�شغيل”.   

البدء يف العمل بنظام “CATll” منت�صف اأكتوبر اجلاري
تنفيًذا لتوجيهات اللجنة التن�شيقية برئا�شة �شمو ويل العهد... وكيل “املوا�شالت”:

• وكيل املوا�شالت واالت�شاالت متحدثا ل� “بنا”	



وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

) CR2017 -185406( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب تسجيل اسم جتاري، فعلى كل من لديه 

أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: جمال محمد صالح عبداحلسني عبداهلل امليح

االسم التجاري احلالي: اجناز ون لتخليص املعامالت

االسم التجاري: اجناز ون خلدمات دعم األعمال

قيد رقم: 1-113425

التاريخ: 23/09/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2018 -134979( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب تسجيل اسم جتاري، فعلى كل من لديه 

أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: محمد عيد سليمان محمد

االسم التجاري احلالي: بوتيك املاركة املميزة

االسم التجاري: املاركة املميزة للخياطة

قيد رقم: 1-58784

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -   ادارة التسجيل
اعالن )129673( لسنة 2018

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية
شركة سناب أوركيد ألنشطة املكاتب الرئيسة او االدارية 

تضامن ألصحابها منى جمعة وشريكتها

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
القانوني  املصفي  باعتبارها   عاشوري  حسن  عباس  جمعة  منى   / السيدة 
لشركة سناب أوركيد ألنشطة املكاتب الرئيسة أو االدارية تضامن ألصحابها 
منى جمعة وشريكتها، املسجلة كشركة تضامن مبوجب القيد رقم 107598، 
وشطبها  اختيارية  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا 
الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من 

باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

التاريخ: 02/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -   ادارة التسجيل

اعالن )129665( لسنة 2018
بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية

شركة دوجلني ألنشطة التصميم املتخصصة األخرى تضامن
لصاحبتها زينب السيد عباس وشريكتها

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدمت إليها 
السيدة / زينب السيد عباس حسني علي باعتبارها  املصفي القانوني لشركة 
زينب  لصاحبتها  تضامن  األخرى  املتخصصة  التصميم  ألنشطة  دوجلني 
القيد  بحرينية مبوجب  املسجلة كشركة تضامن  السيد عباس وشريكتها، 
اختيارية  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،109177 رقم 
وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية 

الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
املالك  عبداحلسني سراج  عبداهلل  عباس  ماجد   / السيد  إليها  تقدم 
لـ أم كافيه )مؤسسة فردية( املسجلة مبوجب القيد رقم 3-51955، 
محدودة  مسئولية  ذات  شركة  إلى  الفردية  املؤسسة  حتويل  طالبا 
من  مملوكة  الشركة  لتصبح  بحريني،  دينار   1000 وقدره  برأسمال 

السادة التالية أسمائهم:
1 - ماجد عباس عبداهلل عبداحلسني سراج

2- محمود هالل راشد عيسى

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

بشأن حتويل مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تقدم إلينا املعلن ادناه: سميرة عبدالعليم غالب قاسم علي  بطلب حتويل 

احملل التجاري التالي الى السيد حذيفه حسان علي صالح

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

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

التاريخ: 30/09/2018
اعالن رقم )2018-137954(

تنازل او بيع - عن احملل التجاري

قيد رقم

120834-1

االسم التجاري

مطعم قمر الشام

الصناعة  وزارة  لدى  واملسجلة  العاملة  لأليدي  املسار  مكتب  يعلن 
والتجارة والسياحة في مملكة البحرين حتت القيد جتاري رقم 49481-2 
واملرخص لدى هيئة تنظيم سوق العمل حتت الرقم 2-49481 بإغالق 

املكتب نهائيا منذ تاريخ 03/09/2018 .
عليه يتقدم املكتب الى جميع املراجعني واملتعاملني املكتب بالتأكد 
فترة  خالل  املكتب  على  التزامات  او  استحقاقات  اي  وجود  عدم  من 

زمنية اقصاها 30 يوماً .

نرجوا مراجعة السيد/ عبداجلليل
رقم االتصال  39697922

إعالن بإغالق وإلغاء ترخيص مكتب
املسار لأليدي العاملة

إعالن بحل وتصفية
شركة سيلكون ذ.م.م

سجل جتاري رقم 27539

القيد  مبوجب  املسجلة  ذ.م.م،  سيلكون  شركة  في  الشركاء  قرار  على  بناء 
رقم 27539، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد/  نبيل عبداهلل احمد 

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

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

رقم االتصال: 33009518 )973+(
nabilsai@batelco.com.bh :البريد االلكتروني

إعالن بحل وتصفية
شركة أندرا ميدل ألنشطة خدمات الدعم األخرى لألعمال تضامن 

الصحابها افتخار أحمد عبداهلل وشريكتها
سجل جتاري رقم 106978

بناء على قرار الشركاء في شركةأندرا ميدل ألنشطة خدمات الدعم األخرى 
لألعمال تضامن الصحابها افتخار أحمد عبداهلل وشريكتها، املسجلة مبوجب 
القيد رقم 106978، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيدة/  افتخار احمد 

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

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي: السيدة: افتخار احمد عبداهلل علي مختار

رقم االتصال: 35908978 )973+(
firstclass75015@hotmail.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -   ادارة التسجيل
بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية

شركة كونفيز ألنشطة التنسيق والتنظيم للحفالت 
الشخصية - تضامن بحرينية

تقدمت  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
إليها السيدة / عفاف علي محمد حسن جمعة باعتباره  املصفي القانوني 
لشركة كونفيز ألنشطة التنسيق والتنظيم للحفالت الشخصية - تضامن 
طالبا   ،1-120203 رقم  القيد  مبوجب  تضامن  كشركة  املسجلة  بحرينية، 
إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل 
باملرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري، 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.
االدارة املذكورة خالل مدة  الى  التقدم باعتراضه  فعلى كل من لديه اعتراض 

اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -   ادارة التسجيل
بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية

اوزوم ألنشطة وكاالت التحصيل تضامن
الصحابها فايزه منصور وشريكتها

تقدمت  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
اوزوم  القانوني لشركة  ناصر  املصفي  / فايزه منصور عبداهلل  السيدة  إليها 
وشريكتها  منصور  فايزة  الصحابها  تضامن  التحصيل  وكاالت  ألنشطة 
الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،108409-1 رقم  القيد  مبوجب 
قانون  وفقا ألحكام  وذلك  التجاري،  السجل  من  اختيارية وشطبها  تصفية 

الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.
االدارة املذكورة خالل مدة  الى  التقدم باعتراضه  فعلى كل من لديه اعتراض 

اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن
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   للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

عقوبات اأمريكية على �رشكات لبنانية متّول “حزب اهلل”

فر�ش���ت وزارة اخلزانة االأمريكية، اأم�س اخلمي�س، عقوب���ات على �شخ�س و7 �رشكات لبنانية؛ بتهمة 
متوي���ل “حزب اهلل” اللبن���اين. وت�شمل العقوبات اللبن���اين حممد االأمني و7 ����رشكات يديرها، مقرها يف 

لبنان، وتدعم اأدهم طباجة، املقرب من “حزب اهلل” واملمول له.
وكان���ت اخلزانة االأمريكية قد فر�شت يف مايو املا�ش���ي، عقوبات جديدة على اأمني عام ملي�شيات 
“ح���زب اهلل” ح�ش���ن ن�رش اهلل، ونائبه نعيم قا�ش���م، واأ�شخا�س على �شلة مبلي�شي���ات “حزب اهلل”. كما 
�شمل���ت تلك العقوب���ات القياديني يف ميلي�شيات “ح���زب اهلل”، ح�شني اخلليل واإبراهي���م اأمني ال�شيد 
وه�ش���ام �شيف الدين. كذل���ك فر�شت اخلزانة يف ذات ال�شهر، عقوبات عل���ى حممد ق�شري، امل�شوؤول ب� 
“ح���زب اهلل” اللبن���اين، اإ�شافة اإل���ى حمافظ البنك املركزي االإيراين، و3 اأف���راد اآخرين، وبنك يتخذ من 
العراق مقرا له. واأكدت وقتها وزارة اخلزانة يف بيان، اأن تلك العقوبات تاأتي مبوجب برنامج ي�شتهدف 

من يدعمون االإرهاب العاملي، بعد ان�شحاب وا�شنطن من االتفاق النووي االإيراين.
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دبي ـ العربية نت

واشنطن ـ وكاالت

أنقرة ـ األناضول

القاهرة ـ آر تي

القاهرة ـ رويترز

قالت القن�شلي���ة العامة للمملكة 
العربية ال�شعودية يف اإ�شطنبول ، اأم�س 
اخلمي�س، اإنها تتابع ما ورد يف و�شائل 
االإعالم عن اختفاء املواطن ال�شعودي 
جمال خا�شقج���ي بعد خروجه من مبنى 

القن�شلية ال�شعودية يف اإ�شطنبول .
العام���ة  القن�شلي���ة  واأك���دت 
لل�شعودية يف اإ�شطنب���ول اأنها “تقوم 
باإج���راءات املتابع���ة والتن�شي���ق م���ع 
ال�شلطات املحلي���ة الرتكية ال�شقيقة 
لك�ش���ف مالب�ش���ات اختف���اء املواط���ن 
جمال خا�شقج���ي بعد خروجه من مبنى 
القن�شلية” ال�شعودية، بح�شب ما جاء 
يف بيان نقلته وكالة االأنباء ال�شعودية 

الر�شمية “وا�س”.
كما قال املتحدث با�شم الرئا�شة 
وزارة  اإن  كال���ني  اإبراهي���م  الرتكي���ة 
اخلارجي���ة الرتكية وال�رشط���ة تراقبان 
الو�شع عن كث���ب، م�شيف���ا اأن اأنقرة 

على ات�شال مب�شوؤولني �شعوديني.

اأعل���ن الرئي����س الرتك���ي رجب طيب 
اإردوغ���ان، اأن تركيا لن تخ���رج من �شوريا 
حت���ى اإج���راء ال�شع���ب ال�ش���وري انتخابات 
يف الب���الد. وق���ال اإردوغ���ان، يف ت�رشيحات 
اأدل���ى بها اأم�س اخلمي����س، ح�شب ما نقلته 
وكال���ة “االأنا�ش���ول” الرتكي���ة الر�شمي���ة 
“�شنغ���ادر �شوري���ا ونرتكه���ا الأهلها بعد 
وي�ش���ري  انتخابات���ه”.  �شعبه���ا  يج���ري  اأن 
هذا الت�رشي���ح اإلى حتول الف���ت يف النهج 
الرتك���ي جت���اه �شوريا، حيث ب���ررت اأنقرة 
قبل ذل���ك وجودها الع�شكري على اأرا�شي 
�شوري���ا بذرائع اأمنية عل���ى راأ�شها �رشورة 
مكافحة االإرهاب، وبالدرجة االأولى تنظيما 
ال�شع���ب  حماي���ة  “وح���دات  و  “داع����س” 
الكردي���ة”.  وقطعت تركي���ا كل العالقات 
م���ع اإدارة الرئي�س ال�شوري ب�ش���ار االأ�شد، 
عل���ى خلفي���ة ان���دالع احل���رب االأهلي���ة يف 

�شوريا العام 2011.

نقلت جري���دة الوطن امل�رشي���ة اأم�س 
اخلمي�س ع���ن م�شدر رفي���ع امل�شتوى، اأن 
الرئي����س امل����رشي عبدالفت���اح ال�شي�ش���ي 
�شيتوجه اإلى رو�شيا يوم 17 اأكتوبر؛ للقاء 

الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني.
ال�شي�ش���ي  اأن  امل�ش���در  واأ�ش���اف 
�شيتوج���ه االأ�شب���وع املقبل اإل���ى اليونان؛ 
يوناني���ة  م�رشي���ة  ثالثي���ة  قم���ة  لعق���د 
قرب�شي���ة، مع نظريه القرب�ش���ي نيكو�س 
اأني�شتا�شيادي�س، ورئي�س الوزراء اليوناين 

األك�شي�س ت�شيربا�س، ثم اإلى رو�شيا.
وكان مبعوث الرئي�س الرو�شي لل�رشق 
االأو�ش���ط نائب وزي���ر اخلارجي���ة ميخائيل 
بوغدان���وف ق���د اأعلن ع���ن زي���ارة مرتقبة 
للرئي�س امل�رشي عبدالفتاح ال�شي�شي اإلى 

مو�شكو.
كما اأك���د م�شاع���د الرئي����س الرو�شي 
ي���ورى اأو�شاك���وف، اأن مو�شك���و ت�شتع���د 

بن�شاط لزيارة الرئي�س امل�رصي.

قتل �شخ�س واأ�شي���ب 3 اآخرون على 
االأق���ل، يف انفج���ار مب�شت���ودع وقود قرب 
القاه���رة، ح�شبم���ا قال���ت م�ش���ادر اأمني���ة 
م�رشية. واأو�شح���ت امل�شادر اأن ال�شلطات 
حتق���ق يف �شب���ب االنفج���ار ال���ذي وقع يف 
مدينة �ش���ربا اخليمة مبحافظ���ة القلوبية، 

املجاورة للعا�شمة.
وقالت تقاري���ر �شحافي���ة م�رشية اإن 
االنفج���ار وق���ع يف خ���زان �رشكة ب���رتول يف 
منطق���ة م�شط���رد ب�ش���ربا اخليم���ة، مقدرة 
اخل�شائ���ر املادية بنح���و 100 مليون جنيه 

)حوايل 5.5 مليون دوالر(.
وحتدثت التقارير عن عملية بحث عن 
عام���ل، بخالف القتيل وامل�شابني الثالثة، 

كان يف موقع احلادث قبيل وقوعه.
واأ�ش���ار موقع “�شدى البل���د” اإلى اأن 
“امل�شت���ودع مل���ك �رشك���ة توت���ال للمواد 
البرتولي���ة، وب���ه خزان���ات حلف���ظ البنزين 
لتوزيعه���ا بعد ذلك على حمطات التموين 

التابعة لل�رشكة”.

ال�شعودية تتابع ظروف 
اختفاء خا�شقجي

اإردوغان: لن نخرج من 
�شوريا اإال ب�رصط

ال�شي�شي يزور رو�شيا 
يوم 17 اأكتوبر

قتيل وم�شابون 
بانفجار قرب القاهرة

�إ�رس�ئيل تهدد بتدمري منظومة “�إ�س 300” يف �سوريا
وا�شنطن وتل اأبيب تخ�شيان ا�شتفادة اإيران من النظام ال�شاروخي

وردا عل���ى �ش���وؤال، خ���الل مقابل���ة، ب�شاأن 
امت���الك �شوري���ا للمنظوم���ة ال�شاروخية “اإ�س 
300” وهل م���ن �شاأنه تقييد طائرات اجلي�س 

االإ�رشائيلي، اأجاب الوزير “ال على االإطالق”.
ويف اإ�شارة اإلى طائرات “اإف 35” املقاتلة 
التي ت�شلمتها اإ�رشائي���ل من الواليات املتحدة 
من���ذ اأكرث من ع���ام، قال هنغب���ي “تعرفون اأن 
لدين���ا طائ���رات �شبح مقاتل���ة، وه���ي اأف�شل 
الطائ���رات يف العامل.. ه���ذه البطاريات لي�شت 

قادرة حتى على اكت�شافها”.
و�رشح الوزي���ر االإ�رشائيل���ي “رو�شيا كانت 
ق���د ن����رشت �شابق���ا منظوم���ة “اإ����س 300” يف 
�شوريا، لذل���ك فاإن قدرات ه���ذا النظام �شبق 
واأن و�شع���ت لف���رتة طويلة بع���ني االعتبار يف 
التخطي���ط االإ�رشائيل���ي”، واأ�ش���اف اأن اجلي�س 
ال�ش���وري �شيحتاج ب�شعة اأ�شه���ر لبدء ت�شغيل 

منظومة “اإ�س 300” اخلا�شة به.
وتاب���ع هنغبي “اأو�شحن���ا لل�شوريني اأكرث 
من م���رة اأنن���ا ل���ن نرتاجع ع���ن التزامن���ا ملنع 
تر�شيخ وجود اإيران يف �شوريا”، م�شيفا “لقد 
ا�شطررن���ا بالفع���ل، قب���ل ب�شعة اأ�شه���ر، اإلى 
تدمري بطاري���ات ال�شواريخ ال�شورية، واآمل اأال 

يتحدونا يف امل�شتقبل”.
يذكر اأن تل اأبيب ت���ربر عمليات طريانها 
احلربي يف �شوري���ا ب�رشورة وقف انت�شار قوات 
اإيرانية هناك؛ من اأجل �شمان نقل �شحنات من 

االأ�شلحة اإلى حركة “حزب اهلل” اللبنانية.

من جانبها، حذرت وزارة الدفاع االأمريكية 
“البنتاغ���ون”، اأم�س، من تداعيات ن�رش مو�شكو 

منظومة �شواريخ اإ�س 300 يف �شوريا، معتربة 
هذه اخلطوة مبثاب���ة رد متهور وغري حم�شوب 

على اإ�شقاط طائرة ع�شكرية رو�شية يف �شوريا، 
ال�شهر املا�شي.

وقال اجلرنال جوزيف فوتيل، الذي ي�رشف 
عل���ى الق���وات االأمريكي���ة يف ال����رشق االأو�شط، 
اإن منظوم���ة ال�شواري���خ �شت�شاع���د يف حماي���ة 
االأن�شطة االإيرانية يف �شوريا، وهو ما ت�شبب يف 

غارات جوية �شنتها اإ�رشائيل.
وياأت���ي املوق���ف االأمريكي بعدم���ا ن�رشت 
الثالث���اء،  م�ش���اء  الرو�شي���ة،  الدف���اع  وزارة 
اللقطات االأول���ى لو�شول نظام الدفاع اجلوي 
ال�شاروخ���ي “اإ�س 300” اإل���ى �شوريا، يف حتد 
ملخ���اوف اإ�رشائيلية واأمريكية م���ن اأن بيع هذه 
اإي���ران وي�شع���د احل���رب  االأ�شلح���ة �شي�شج���ع 

ال�شورية.

• البنتاغون ينتقد ن�رش رو�شيا منظومة �شواريخ “اإ�س 300” يف �شوريا	

خو�ض  عن  تتخلى  �أن  ميكن  ال  بللاده  �أن  ليربمان  �أفيغدور  �الإ�سر�ئيلي  �لللدفللاع  وزيللر  �أعلن 

عمليات ع�سكرية يف �سوريا بعد توريد منظومات “�إ�ض 300” �ل�ساروخية �لرو�سية لدم�سق. 

�لطبيعي،  جمر�ها  �إىل  رو�سيا  مع  �لتن�سيق”  “عاقات  باإعادة  مهتمة  �إ�سر�ئيل  �أن  و�أ�ساف 

300” يف حال ��ستخد�مها من قبل دم�سق �سد �لطائر�ت  “�إ�ض  لكنها م�ستعدة لتدمري �سو�ريخ 

�الإ�سر�ئيلية. و�أدىل وزير �لتنمية �الإقليمية يف �إ�سر�ئيل ت�ساحي هنغبي بت�سريح مماثل.

 ”300 “�إ�ض  منظومة  على  �لتغلب  ميكنها  �الإ�سر�ئيلية  �ل�سبح  طللائللر�ت  بللاأن  هنغبي  و�أفلللاد 

�ل�ساروخية ومن �ملمكن تدمريها على �الأر�ض.

�أمريكا: �إير�ن تطيل �أزمة �ليمن عرب دعم �حلوثي�لعر�ق.. �ل�سدر لن ي�سارك يف �حلكومة �ملقبلة
بعد يومني م���ن تكليف ع���ادل عبداملهدي 
بت�شكيل الكابينة الوزارية اجلديدة، اأعلن زعيم 
التيار ال�شدري مقتدى ال�شدر والداعم الرئي�س 
لتحالف �شائرون، اإيع���ازه الأع�شاء حتالفه بعدم 

الرت�شح يف احلكومة املقبلة.
وبنّي ال�شدر يف تغريدة عرب ح�شابه اخلا�س 
بتوي���رت، اأن���ه متّك���ن من تكلي���ف رئي����س وزراء 
م�شتق���ل، م�ش���رًيا اإل���ى اأن���ه اأوعز بع���دم تر�شيح 
اأي �شخ�شي���ة م���ن حتالف���ه للمنا�ش���ب الوزارية 
يف احلكوم���ة القادم���ة، مبيًن���ا اأن ذل���ك ياأتي من 
اأج���ل اإف�شاح املج���ال اأمام خي���ارات عبداملهدي 

لت�شكيل حكومته.

وتاب���ع ال�ش���در، نع���م ق���د متكنا م���ن جعل 
رئي�س الوزراء م�شتقاًل ب���ل م�شتقياًل من الف�شاد 
احلكوم���ي ال�شاب���ق، داعًي���ا الكت���ل ال�شيا�شي���ة 
اإل���ى عدم ممار�ش���ة ال�شغوط على خي���ارات عبد 
امله���دي، لتك���ون كابين���ة وزاري���ة بعي���دة عن 
املحا�ش�ش���ة احلزبية والطائفي���ة والعرقية، مع 
احلفاظ على تعدد مكونات ال�شعب، ومبا و�شفه 

ب�”الفي�شف�شاء العراقية اجلميلة”.
واأ�شاف ال�شدر اأنه بداأ خطوات االإ�شالح ويف 
الطريق اإل���ى اإكمالها بقدر امل�شتط���اع، وا�شًفا 
حتركات���ه “خطوة من العبد والباقي على الرب”، 
م�شي���ًدا بدور مرجعي���ة ال�شي�شتاين يف اإمتام تلك 

اخلطوات.

ق���ال رئي�س القي���ادة املركزي���ة االأمريكية 
اجل���رنال جوزي���ف فوتي���ل، اأم�س اخلمي����س، اإن 
اإي���ران تطيل عمر االأزم���ة اليمنية من خالل اإمداد 

ميلي�شيات احلوثي التابعة لها باالأ�شلحة.
وانتق���د فوتي���ل ال���دور التخريب���ي الإي���ران 
يف منطق���ة ال����رشق االأو�ش���ط وو�شف���ه باخلبيث، 
واأ�ش���اف اأن طه���ران تعم���ل على اإم���داد �شوريا 

بو�شائل قاتلة تهدد دول اجلوار.
كما اعت���رب اأن ال�شواري���خ االإيرانية االأخرية 
الت���ي مت اإطالقه���ا يف �شوري���ا كان���ت “طائ�ش���ة 
االإيراني���ني  مبحا�شب���ة  وتوع���د  وت�شعيدي���ة”، 
اإذا تع���دوا عل���ى من�ش���اآت اأمريكي���ة اأو اأ�شخا�س 

اأمريكي���ني.  واأبدى امل�ش���وؤول الع�شكري رف�شه 
لقي���ام رو�شيا بنق���ل منظوم���ة ال�شواريخ “اإ�س 
300” اإل���ى �شوريا، معتربا اأن هذه اخلطوة تعد 
“ت�شعيدا ال حاجة اإليه”، واأكد جهوزية الواليات 

املتحدة للتعامل مع هذا “التهديد”.
واأ�ش���اف فوتيل اأن ه���ذه اخلطوة “ال عالقة 
له���ا مبحاربة داع����س”، وراأى اأنها جم���رد جهود 

لتغطية االأن�شطة االإيرانية وال�شورية. 
واأك���د فوتي���ل البق���اء يف �شوريا م���ع �رشكاء 
الوالي���ات املتح���دة، ودع���م امل�ش���ار ال�شيا�شي 
حلل االأزمة، لكنه اته���م رو�شيا واإيران بالت�شبب 
يف تفاق���م االأزمة، نتيجة دعمه���م نظام الرئي�س 

ال�شوري ب�شار االأ�شد.

ح���ذر مق���ال يف موق���ع “هافنغت���ون بو�شت” 
بن�شخت���ه الفرن�شية من اأن موندي���ال قطر 2022 
�شي�ش���كل �رشب���ة حلق���وق االإن�ش���ان، عل���ى خلفية 
التح�ش���ري  عملي���ات  اأن  توؤك���د  الت���ي  التقاري���ر 
ال�شت�شافة هذا احلدث الريا�شي تتم على ح�شاب 

معاناة وحياة االآالف من العمال الفقراء.
وكت���ب كل من ريت�شارد بويغي وبيري روندو 
وهم���ا كاتبان خمت�شان يف ال�ش���وؤون الريا�شة، يف 
مقال م�شرتك بالن�شخة الفرن�شية، “ثمة جدل كبري 
ح���ول ظروف العم���ل الفظيعة وم����رشع االآالف من 
العمال يف ور�س العم���ل وعدم احرتام االتفاقيات 

الدولية وتو�شيات مكتب العمل الدويل”.
وي�شري الكاتبان، اللذان �شبق لهما اأن اأ�شدرا 
كتبا م�شرتكا بعنوان “هل �شتنفجر كرة القدم؟”، 
اإلى اأن عددا من عمال املونديال مل يتلقوا رواتب 
من���ذ اأ�شهر طويل���ة يف الوقت الذي حت���اول قطر 
تقدمي �شورة “وردية” عن اقت�شادها وجهوزيته 

الإقامة احلدث الريا�شي االأكرب يف العامل.
وذك���رت منظم���ة العف���و الدولية، اأخ���ريا، اأن 
عم���االً من نيب���ال والهند والفليبني له���م يف ذّمة 
�رشك���ة “مركوري مينا” الهند�شي���ة التي ت�شّغلهم 

يف قط���ر رواتب متاأخرة قدره���ا 1700 يورو لكل 
منهم، واأ�شافت اأن هذا املبلغ ميّثل بالن�شبة اإلى 
بع�س هوؤالء العم���ال راتب ع�رشة اأ�شه���ر. واأعربت 
املنظم���ة احلقوقية عن اأ�شفها الأّن عدم دفع هذه 
امل�شتحّقات “دّمر حي���اة العديدين”، كما طالبت 
احلكومة القطرية باأن ت�شّدد بنف�شها هذه املبالغ 
مل�شتحّقيها. ويو�شح بويغي وروندو، يف مقالهما 
امل�ش���رتك، اأن عي���وب املوندي���ال “الف�شيح���ة” 
ال تق���ف عن���د هذا احل���د فالطق����س احل���ار بالبلد 
اخلليجي دفع اإلى اختيار توقيت غري معتاد الإقامة 
املونديال الأجل تفادي ف�شل ال�شيف، ومن �شاأن 
ه���ذا التغيري اأن يوؤدي اإلى اإجهاد الالعبني والنيل 

من لياقتهم البدنية.
ف�ش���ال عن ذلك، يطرح املق���ال اأ�شئلة ب�شاأن 
البني���ة التحتية لقطر وما اإذا كانت قادرة بالفعل 
على ا�شتيعاب جمهور املوندي���ال على اعتبار اأن 
�ش���كان هذه الدول���ة ال�شغرية ال يتج���اوزون 2.7 
مليون �شخ����س يعي�شون عل���ى م�شاحة ال تتخطى 
11 األف���ا و586 كيلوم���رتا اأي ما يق���ارب منطقة 
اإي���ل دو فران�س يف باري����س. ويقول منتقدو اإقامة 
املوندي���ال يف قط���ر اإن ه���ذا احل���دث الريا�ش���ي 
العامل���ي لي����س جم���رد مباري���ات ومالع���ب، واإمنا 
جتربة اإن�شاني���ة و�شياحية، فخالل مونديال 2018 
مث���ال متيزت رو�شي���ا على نحو كبري ح���ني اأبرزت 

جوانبه���ا احل�شاري���ة الغني���ة اأمام ال���زوار وهو ما 
ي�شعُب حتققه يف حالة قطر.

لكن قطر ال تتحمل امل�شوؤولية لوحدها ح�شب 
الكاتب���ني، اإذ يق���ع اللوم اأي�شا عل���ى املوؤ�ش�شات 
الدولي���ة الت���ي �شمح���ت بتنظي���م املوندي���ال يف 
قط���ر بالرغ���م م���ن ت���وايل التنبيه���ات احلقوقية 
والريا�شي���ة، لكن هذا التاأيي���د االأعمى للدوحة مل 
يك���ن هدية على االأرجح، اإذ اأث���ريت اتهامات عدة 

بالف�شاد يف ملف املونديال القطري.
وت�ش���اءل الكاتب���ان يف خت���ام مقالهما املثري 
ب�ش���اأن احل���دود املمكن���ة لهذا التجاه���ل العاملي 
ملا يح�ش���ل يف موندي���ال االنته���اكات احلقوقية 
“اإل���ى اأي حدود �شوف نذه���ب” اأمل تكفنا املوت 
وال الف�شائ���ح الت���ي اأث���ريت؟ ما ال���ذي ا�شتطعنا 
حت�شين���ه من���ذ 8 اأعوام؟ وهل �شتب���ذل قطر اأدنى 
والأن قط���ر  �شمعته���ا؟”.  لرتمي���م  جه���د ممك���ن 
م�شتمرة يف تعنتها وال ت���ويل اهتماما لالنتقادات 
احلقوقي���ة املتوالية فاإن اخلي���ار املتبقي بح�شب 
الكاتبني هو املقاطعة، فهذا اخليار له م�شداقية 
كبرية من ب���اب االإن�شانية وحب ك���رة القدم التي 
تقام باالأ�شا�س؛ الأجل بث القيم النبيلة واالإيجابية 

بعيدا عن ا�شتعباد الب�رش واحتقار كرامتهم.

مونديال قطر بقلب العاصفة... والفضيحة تتجاوز كل الحدود

مريكل ترف�س وجودا اإيرانيا قرب حدود اإ�رشائيل
القدس المحتلة ـ أ ف ب

اأعلنت امل�شت�ش����ارة االأملانية اأنغيال مريكل 
خ����الل زيارته����ا الإ�رشائي����ل ع����ن “ع����دم قب����ول” 

احل�شور االإيراين قرب احلدود االإ�رشائيلية.
وقال����ت م����ريكل يف اأعق����اب مباحثاته����ا مع 
رئي�����س ال����وزراء االإ�رشائيل����ي بنيام����ني نتنياهو 
“حتدثنا عن �رشورة ان�شح����اب القوات االإيرانية 
م����ن �شوري����ا”، م�ش����رية اإل����ى اأنها ناق�ش����ت هذا 

املو�شوع مع الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني 
اأي�ش����ا. واأ�شاف����ت م����ريكل “ال يج����وز اأن يكون 
الإي����ران ح�ش����ور بالقرب م����ن ح����دود اإ�رشائيل يف 
اجل����والن”. واأك����دت امل�شت�ش����ارة االأملاني����ة اأن 
برلني ت�شاطر تل اأبيب راأيها باأنه يجب بذل كل 
اجلهود املمكنة؛ م����ن اأجل منع اإيران من امتالك 
�ش����الح ن����ووي، م�شيف����ة اأنه����ا تعت����زم موا�شلة 
مناق�ش����ة هذا املو�شوع مع اإ�رشائيل.  بدوره، اأكد 

رئي�����س الوزراء االإ�رشائيلي بنيام����ني نتنياهو اأن 
“اإ�رشائي����ل �شت�شتم����ر بالقيام مبا ه����و ال�رشوري 
حلماي����ة نف�شها و�شعبه����ا. و�شتوا�شل الت�شدي 
ملحاوالت اإيران ال�شتخدام �شوريا ولبنان مبثابة 
القواع����د االأمامي����ة ملهاجم����ة اإ�رشائي����ل”. ودع����ا 
نتنياه����و دول العامل لل�شغط عل����ى اإيران؛ حتى 
تغل����ق برناجمها الن����ووي الع�شك����ري وان�شحاب 

كامل قواتها من �شوريا، ح�شب قوله.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربيةبغداد ـ وكاالت

عواصم ـ وكاالت

• تنظيم مونديال قطر �شابته اتهامات عدة بالف�شاد	



واأكد خامنئ���ي، يف كلمة له اليوم اخلمي�س 
التابع���ة  البا�سي���ج  ميلي�سي���ات  ملتق���ى  يف 
للحر�س الثوري، يف ملع���ب “اآزادي” بطهران، 
وبث���ت عل���ى التلفزي���ون الإيراين مبا����رة، اأن 
“ال�سع���ب الإيراين �سي�سفع الوليات املتحدة 

و�سيهزمها باإف�سال العقوبات”.
كما نعت ال�سخ�سي���ات التي تدعو للحوار 
باأنه���م “عمالء ولي�سوا برج���ال دولة”، قائالً اإن 
“م���ن يرّوج يف الداخل الإي���راين للتفاو�س مع 

الأعداء هم اخلونة”.
وراأى خامنئ���ي اأن “اأم���ركا تري���د تركي���ع 
ال�سعب الإي���راين لي�ست�سلم لها، لكن ذلك لن 
يح�س���ل، ومن ل يع���ي عدائية اأم���ركا جتاهنا 

فهو لي�س رجل هذه املرحلة”.
ال�ضغ���وط  الإي���راين  املر�ض���د  واعت���ر 
“الدعاي���ة  اإط���ار  الأمركي���ة باأنه���ا تاأت���ي يف 
الإعالمية واحلرب الناعمة”، قائالً اإن “ال�سورة 

التي يروجونها عن اإيران م�ضوهة للغاية”.
واأ�س���اف: “علم���ُت اأن الرئي����س الأمركي 
قال لبع�ض امل�ضوؤولني الأوروبيني اإن النظام 

الإيرانی �ضُيق�ضي عليه بغ�ضون 3 �سهور”.

ب���دور  الإي���راين  املر�س���د  اأ�س���اد  كم���ا 
ميلي�سيات البا�سيج وكرر دعوته لهم مبواجهة 
التهديدات �سد النظام من مبداأ “حرية اإطالق 

الن���ار بقرار ف���ردي”، وهو م�سطل���ح ع�سكري 
قوبل بانتقادات كث���رة خا�سة اأنه مينح هذه 
امليلي�سي���ات احلرية املطلق���ة يف ت�سفية كل 

م���ن يرونه معار�س���اً للنظام مب���ا فيها حمالت 
العتقالت والتعذيب �سد الن�سطاء اأو مواجهة 

الن�ساء وقمع الحتجاجات ال�سلمية.

حّمل���ت دول غربية عدة اأم�س مو�سكو م�سوؤولية 
خمططات قر�سنة يف ال�سنوات املا�سية، وكان ذلك 
بعدما اأعلن���ت هولندا اأنها اأحبطت هجوما اإلكرتونيا 

رو�سيا ا�ستهدف منظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية.
اأعلن���ت هولن���دا ام����س اأنه���ا اأحبط���ت هجوم���ا 
اإلكرتوني���ا رو�سي���ا كان ي�سته���دف منظم���ة حظ���ر 
الأ�سلحة الكيميائية يف اأبري���ل وطردت اأربعة عمالء 
رو����س من الب���الد. وعقب ذلك اتهم���ت قوى غربية 
اأخ���رى مو�ضكو بالتورط يف ع���دد من اأكر خمططات 

القر�سنة الإلكرتونية يف ال�سنوات الأخرة.
م���ن جانبه���ا، اتهم���ت رئي�س���ة وزراء بريطانيا 
تريزا م���اي ونظرها الهولندي م���ارك روتي اأم�س 
رو�سي���ا بال�ستخف���اف بالقي���م العاملي���ة من خالل 
�سعيه���ا اإل���ى قر�سن���ة املوؤ�س�س���ات العاملية مثل 

منظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية ومقرها لهاي.
وقال���ت ماي وروتي يف بي���ان م�سرتك اإن “هذه 
املحاول���ة لدخول نظام اآمن يف موؤ�س�سة دولية تعمل 
عل���ى تخلي�س العامل من الأ�سلح���ة الكيميائية يبني 
ت�ستخ���ف  الرو�سي���ة  الع�سكري���ة  ال�ستخب���ارات  اأن 

بالقي���م العاملية والأنظم���ة التي ت�س���ون �سالمتنا 
جميعا”.

من جانب���ه، طالب الأم���ني العام حلل���ف الناتو 
ين����ض �ضتولتن���رغ رو�ضي���ا بالك���ف ع���ن �ضلوكها 

“املتهور” يف ق�ضية الهجمات الإلكرتونية.
وندد الحت���اد الأوروبي اأم����س “بعمل عدائي” 
ارتكبت���ه ال�ستخب���ارات الع�سكري���ة الرو�سية بعدما 

اأعلن���ت لندن وكانبرا ولهاي ع���ن �سل�سلة هجمات 
معلوماتية.

وقال رئي����س املجل�س الأوروبي دونالد تو�سك 
ورئي����س املفو�سي���ة ج���ان كل���ود يونك���ر ووزي���رة 
خارجي���ة الحتاد الأوروبي فيديري���كا موغريني يف 
بي���ان م�سرتك اإن “ه���ذا العمل العدائ���ي يدل على 
ازدراء باله���دف ال�سام���ي ملنظم���ة حظ���ر الأ�سلح���ة 

الكيميائية”. واأ�ساف���وا “ناأ�سف ملثل هذه الأعمال 
التي مت�س بالقانون الدويل واملوؤ�س�سات الدولية”.

واأعل���ن الق�ضاء الأمريكي ام����ض اأنه وجه اتهاما 
اإل���ى 7 عنا�ر يف ال�ستخب���ارات الع�سكرية الرو�سية 
يف الهجم���ات الإلكرتونية الت���ي ا�ستهدفت هيئات 
ريا�سية ووكالة دولية و�رك���ة اأمريكية متخ�س�سة 
يف الطاقة النووية. واأو�سح م�سوؤول يف وزارة العدل 
الأمركي���ة اأن هذه التهامات مرتبط���ة بطرد اأربعة 
عم���الء رو�س متهمني مبحاول���ة قر�سنة مقر منظمة 

حظر الأ�سلحة الكيماوية يف لهاي.
م���ن جانبه���ا اأي�ض���ا اأعلنت كن���دا اأم����ض اأنه مت 
ا�ستهدافها بهجمات معلوماتية رو�سية م�سرة اإلى 
املركز الكندي لأخالقيات الريا�سة ووكالة مكافحة 

املن�سطات العاملية التي مقرها يف مونرتيال.
واأ�ساف���ت “الي���وم كن���دا ت�ض���م �ضوته���ا اإلی 
عملي���ات  ب�سل�سل���ة  للتندي���د  حلفائه���ا  اأ�س���وات 
معلوماتية م�سيئة نفذها اجلي����س الرو�سي” بعدما 
كانت هولندا واأ�سرتاليا وبريطانيا وحلف الأطل�سي 
والحتاد الأوروبي اتهم���ت اأي�ضا مو�ضكو بالوقوف 

وراء هذه الهجمات.

اأوعز وزير الدفاع الإ�رسائيلي اأفيغدور ليرمان، 
م�س���اء اخلمي����س، للجي����س ب�”احلفاظ عل���ى اأق�سى 
درج���ات اليقظة” علی احلدود مع قطاع غزة، ح�ضب 

املوقع الإلكرتوين ل�سحيفة “يديعوت اأحرنوت”.
ج���اءت اأوامر ليرمان للجي����ض يف اجتماع مغلق 
مل يعل���ن عنه م�سبقا م���ع م�سوؤولني كبار يف اجلي�س، 
بينه���م رئي����ض اأركان جي����ض الدف���اع الإ�رسائيل���ي، 

اجلرنال غادي اإيزنكوت.
واأ�سارت “يديع���وت اأحرنوت” اإلی اأن ليرمان 
اأم���ر اأي�ض���ا بتكثي���ف ال�ضتع���دادات لأي �ضيناريو 

حمتمل قد يح�ضل علی احلدود مع قطاع غزة.
ويف وق���ت �سابق اأم�س، قال اجلي�س الإ�رائيلي 
اإنه �سيع���زز قواته ب�سكل وا�س���ع يف منطقة القيادة 
اجلنوبي���ة، الت���ي ت�ضمل قط���اع غزة، ملن���ع انطالق 

هجمات وعمليات ت�ضلل من القطاع.
ومن���ذ نهاي���ة مار����س، ينظ���م الفل�سطيني���ون 
م�ض���ريات عن���د ح���دود قطاع غ���زة للمطالب���ة برفع 

احل�ضار عن القطاع.

ويطلق اجلي����س الإ�رائيلي الذخرة احلية �سد 
املتظاهرين، ما اأدى ال���ى ا�ست�سهاد اأكرث من 190 

�سخ�سا واإ�سابة الآلف.
ويطال���ب املحتجون بتخفيف احل�سار على غزة 

واحل���ق يف الع���ودة لالأرا�سي التي هرب���ت منها اأ�ر 
فل�سطينية اأو ط���ردت منها عند قيام دولة اإ�رائيل 

العام 1948.
وق���ال اجلي����س الإ�رائيل���ي “اإن���ه ق���رر الدفع 

بتعزيزات وا�سعة النط���اق اإلى القيادة اجلنوبية يف 
الأي���ام املقبلة وموا�ضل���ة �ضيا�ض���ة �ضارمة لإحباط 
الأن�سطة الإرهابي���ة ومنع الت�سلل اإل���ى اإ�رائيل من 

قطاع غزة”.
ويف تعقي���ب عل���ى التعزي���زات، ق���ال ت�ساحي 
هنجب���ي وه���و ع�ضو ل ميل���ك �ضلط���ة الت�ضويت يف 
احلكومة الأمنية امل�ضغرة لرادي���و اإ�رسائيل “نرغب 
يف تف���ادي الت�سعي���د واآم���ل اأن تك���ون ه���ذه رغبة 

الطرف الآخر”.
ويف مقابل���ة ن����رت اأم�س اخلمي����س يف �سحيفة 
“ل  و�سحيف���ة  اليومي���ة  اأحرون���وت”  “يديع���وت 
ريبوبلي���كا” الإيطالي���ة ن�س���ب اإلى يحي���ى ال�سنوار 
القي���ادي بحرك���ة حما�س يف غ���زة قول���ه “لي�س من 
م�ضلح���ة اأحد اندلع ح���رب جديدة... لك���ن النفجار 

�ضيحدث ل حمالة” ما مل يرفع ح�سار غزة.
وتفر����س اإ�رائي���ل وم�ر قي���ودا م�سددة على 
حركة الأف���راد والب�ضائع علی طول احلدود مع غزة، 
وه���ي �سيا�سة يق���ول البنك ال���دويل اإنه���ا و�سلت 
بالقطاع الذي ي�ضكنه مليونا ن�ضمة اإلی حد النهيار 

القت�سادي.

عرب اأمني عام حلف �شمال الأطل�شي، ين�س �شتولتنربغ، عن قلق احللف من اأن�شطة اإيران التي 

تهدد ا�شتقرار املنطقة والدول املجاورة، كما عرب عن القلق من ا�شتمرار طهران يف دعم جمموعات 

م�شلحة يف دول عدة.

كل احللفاء قلقون من ن�شاطات اإيران التي تهدد ا�شتقرار املنطقة والدول املجاورة. وقلقون 

اأي�شا من ا�شتمرار اإيران يف دعم جمموعات م�شلحة يف دول عدة، وهو اأمر نتابعه عن كثب. ويعمل 

احللفاء من اأجل مواجهة ن�شاطات ال�شتخبارات املعادية التي تهدد ال�شتقرار وتدعم الإرهاب.

العقوبات  بظروف ع�شيبة يف ظل  بللاده متر  اإن  علي خامنئي،  الإيلللراين،  املر�شد  قللال  فيما 

الأمريكية والأزمات القت�شادية واملعي�شية التي مير بها ال�شعب الإيراين، مهدداً ب�شفع اأمريكا، 

بح�شب تعبريه.

كابول ـ أ ب

دبي ـ العربية نت

واشنطن ـ أ ف ب

مانيال ـ أ ف ب

ق���ال م�ضوؤول���ون اأفغان، اأم����ض، اإن 5 
مدني���ني على الأق���ل قتل���وا يف انفجارات 
قنابل زرعت على جانب الطرق يف هجمات 

منف�سلة.
واأو�ض���ح املتحدث با�ض���م ال�رسطة يف 
ولية قندهار جنوبي البالد، �سياء دوراين، 
اأن امراأت���ني لقيت���ا حتفهم���ا واأ�سيب 16 
اآخ���رون عندما ا�سطدم���ت عربتهم بقنبلة 
على جانب الطري���ق بعد ظهر اخلمي�س يف 
منطقة زهاري. واأ�ساف اأن 14 من بني 16 
مدني���ا م�ساب���ا هم من الن�س���اء، وفق ما ما 

نقلت “الأ�سو�سيتد بر�س”.
م���ن جانبه، قال املتحدث با�ضم حاكم 
ولي���ة ننغره���ار �رسق���ي الب���الد، عط���ا اهلل 
خوجي���اين، اإن انفج���ار قنبل���ة بالقرب من 
مكتب منظمة غر حكومية قتل �سخ�سني 
واأ�س���اب 7 اآخرين بج���روح. ويف العا�سمة 
كابول، قتل �سخ�س عندما انفجرت قنبلة 
جرى تثبيتها يف �سيارة، ح�سبما قال نائب 
املتحدث با�ضم وزارة الداخلية الأفغانية، 
ن����رست رحيمي، م�ضيف���ا اأن �ضخ�ض���ا اآخر 
اأ�سي���ب بج���روح، دون اأن تعل���ن اأي جه���ة 

م�سوؤوليتها عن الهجوم.

اته���م نائب الرئي����س الأمركي مايك 
بين����س، اأم����س، ال�سني بال�سع���ي لالإطاحة 
بالرئي�س دونالد ترام���ب. وبح�سب تقرير 
لوكال���ة بلوم���رغ، يعت���ر ماي���ك بن�ض اأن 
“حم���اولت التدخل الرو�ض���ي” يف �سوؤون 
بالده تتال�سى مقارنة مبا تقوم به ال�سني.

ويقول نائ���ب الرئي����س الأمركي يف 
اخلطاب عن حماولت التدخل اخلارجي يف 
ال�سوؤون الأمركي���ة: “كما اأخرين م�ضوؤول 
ا�ستخبارات���ي رفيع امل�ست���وى موؤخراً، فاإن 
م���ا يفعله الرو�س يتال�س���ى اأمام ما تفعله 

ال�سني يف جميع اأنحاء البالد”.
ووفق���ا لنائ���ب ترام���ب، ف���اإن بكني 
املخفي���ة”  التاأث���ر  “عوام���ل  ح�س���دت 
ت�ض���ور  لتغي���ري  الدعاي���ة  وت�ضتخ���دم 

الأمركيني حول �سيا�سة ال�سني.
وق���ال بن����س، اإن ال�س���ني ت�ستخ���دم 

“دبلوما�سية الديون” لن�ر نفوذها. 
كم���ا اأورد يف كلمت���ه معلوم���ات م���ن 
املخاب���رات الأمركي���ة ، توؤك���د اأن بك���ني 
تناق�ض���ات  اأي  م���ن  ال�ضتف���ادة  تن���وي 
ب���ني ال�سلط���ات الفيدرالي���ة واملحلية يف 

الوليات املتحدة.
واأف���اد بن����س ب���اأن ال�س���ني حاول���ت 
التاأثر على رجال الأعمال لإدانة ال�سيا�سة 
التجاري���ة الأمركي���ة، واأورد مث���ال حديثا 
عل���ى ذل���ك قائ���ال: “لق���د ه���ددوا �رك���ة 
اأمريكي���ة مهمة برف�ض منحها ترخي�ضا اإذا 

مل تعار�س �سيا�سة اإدارتنا”.

قتلت ال�رطة الفلبيني���ة 9 اأ�سخا�س 
ي�ستب���ه يف اأنهم جتار خم���درات، واعتقلت 
117 اآخري���ن يف مداهمات مبقاطعة و�سط 
الب���الد، يف حني مت�ض���ي احلكومة قدما يف 
حمل���ة خلفت م���ا يزيد ع���ن 4800 قتيل، 

بح�سب م�سوؤولني فلبينيني.
وقال كب���ر مفت�سي �رط���ة املنطقة 
ديبولد �سينا����س اإن 9 اأ�سخا�س ي�ستبه يف 
اأنه���م من جتار املخ���درات قتلوا على نحو 
منف�س���ل يف ا�ستب���اكات م���ع اأف���راد الأمن 
يف ع����رات من املداهم���ات املن�سقة خالل 
الأربعاء واخلمي�س مبقاطع���ة �سيبو و�سط 
البالد. وجرى �سبط ما يقرب من األف علبة 
م���ن امليتامفيتامني، وهو من�ضط حمظور، 

و78 قطعة �سالح ناري يف املداهمات.
وكان الرئي�ض رودريغو دوتريتي قد 
ق���ال اإن حربه على املخدرات �ستكون “بال 
هوادة وخميفة”. ول تزال احلملة م�ستمرة 
من���ذ توليه من�سبه عام 2016، على الرغم 
من مواجهة �سكاوى بتهمة القتل اجلماعي 
اأمام املحكمة اجلنائية الدولية وانتقادات 
من حكوم���ات غربية ومن هيئ���ات مراقبة 

تابعة لالأمم املتحدة.

أفغانستان

الواليات المتحدة

الفلبين

تفجرات تودي 
بحياة مدنيني

بن�س: ال�سني ت�سعي 
لالإطاحة برتامب

قتلى ومعتقلون بحملة 
مكافحة املخدرات
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“الناتو”: �سنواجه تهديدات اإيران ال�ستقرار املنطقة

اتهامات دولية لرو�سيا بتنفيذ هجمات اإلكرتونية

ليربمان ياأمر اجلي�ش بـ “اأق�سى درجات اليقظة” على حدود غزة

خامنئي يعرتف: منر مبرحلة ح�سا�سة وع�سيبة

• املر�سد الأعلى الإيراين علي خامنئي	

• فل�ضطينيون يتجمعون يف احتجاج قرب حدود القطاع مع اإ�رسائيل	

واشنطن – رويترز

ذك���ر م�ست�سار الأمن القومي الأمركي جون بولتون اأن اجلماعات الإ�سالمية الإرهابية املتطرفة متثل 
اأبرز تهديد عر احلدود للوليات املتحدة ومل�ضاحلها يف اخلارج.

وقال بولتون لل�سحافيني، خالل موؤمتر �سحايف يف وا�سنطن اأم�س اخلمي�س، لدى تقدميه لإ�سرتاتيجية 
بالده ملكافحة الإرهاب والتي تركز اأي�ضا علی اإيران ”اجلماعات الإ�سالمية الإرهابية املتطرفة متثل اأبرز 

تهديد اإرهابي عر احلدود للوليات املتحدة ومل�ضاحلها يف اخلارج“.
واأ�ض���اف اأن ب���الده تواجه اأي�ضا تهديدات من اإي���ران التي و�ضفها باأنها “املم���ول الرئي�سي العاملي 

لالإرهاب الدويل منذ 1979”.
وكان بولتون قد اأعلن الأربعاء اأن اإيران هددت لعقود منطقة ال�رق الأو�سط ب�سواريخها البالي�ستية 

واأ�سلحتها النووية، موؤكداً اأن التقارير ت�سر اإلى اأن طهران تعزز اأن�سطتها النووية.

بولتون: اإيران املمول الرئي�ش العاملي للإرهاب

عواصم ـ أ ف ب

القدس المحتلة ـ وكاالت
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أعلن الجهاز الفني ملنتخبنا الوطني األول لكرة القدم عن القامئة التي ستمثل املنتخب خالل وديتي سوريا 
وفلسطني الدوليتني اللتني ستقامان يومي 11 و16 أكتوبر الجاري يف البحرين.

واعتمد املدرب التشييك مريوسالف سكوب قامئة مكونة من 23 العبا هم: جاسم الشيخ، محمد عبدالوهاب 
)الحد(، سيد رضا عيىس، كميل األسود، عيل حرم، مهدي عبدالجبار وعبدالكريم فردان )الرفاع(، محمود 

مختار )الشباب(، سامي الحسيني )الرفاع الرشقي(، محمد البناء، عبدالله عبدو، وليد الحيام، أحمد جمعة، 
عبدالوهاب عيل وجامل راشد )املحرق(، أحمد موىس وأرشف وحيد )املنامة(، سيد شرب علوي، أحمد عبدالله 
وعيل مدن )النجمة(، سيد مهدي باقر وسيد ضياء سعيد)النرص الكويتي( وعبدالله يوسف )بوهيميانز براغ 

التشييك(. وكان منتخبنا الوطني األول قد خاض لقاءين وديني دوليني الشهر املايض، إذ تعادل مع الفلبني 
)1-1( ومع الصني )0-0(.

23 العًبا في قائمة األحمر لوديتي سوريا وفلسطين

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

حقللق فريقللا املحرق واألهلليل نتيجة 
الفوز يف مسللتهل مشللوارهام بدوري 
زين لكرة السلللة، وذلك عىل حسللاب 
مدينة عيىس وسامهيج عىل التوايل، يف 
املواجهتني اللتني جمعتهام مساء أمس 
)الخميس(، عللىل صالة اتحاد السلللة 
بأم الحصم، يف ختام منافسللات الجولة 

األوىل من الدور التمهيدي للبطولة.
يف املبللاراة األوىل، نفللض املحرق غبار 
خسللارته األخرية أمام املنامللة يف لقاء 
كأس السللوبر، بفوز كبري عىل حسللاب 

مدينة عيىس بنتيجة 96 مقابل 62.
واسللتغل الفائز غياب الالعب املحرتف 
عن صفوف فريللق مدينة عيىس الذي 
خاض اللقاء بتشللكيلة محلية، معتمًدا 
عللىل العنارص الشللابة يف الفريق، فيام 
خاض املحللرق املبللاراة بكامل نجومه 

مدعام باملحرتف األمرييك ويليامز.
فريللق مدينللة عيللىس الشللاب ورغم 
خسللارته بفارق كبري، إال أنه قدم أداًء 

مرضيا ومتكن من تسجيل 62 نقطة يف 
سلة املحرق.

ويدين املحرق بفوزه إىل أحمد حسللن 
بتسجيله 15 نقطة، وأضاف ويليامز 4 
نقطة وبدر جاسم 13 نقطة، فيام جاء 
أفضل مسجل يف صفوف مدينة عيىس 

أحمد سلامن بل25 نقطة.
ورضب املحرق بقوة يف الشللوط األول 
الللذي فللاز بنتيجللة 42/30، إذ فاز يف 
الربللع األول بفللارق 17 نقطة وبواقع 
28/11، قبللل أن يقلللص مدينة عيىس 

الفارق بفوزه يف الربع الثاين 19/14.
واسللتغل مدينة عيللىس تواصل تراجع 
أداء املحللرق بداية الشللوط الثاين، إذ 
اسللتمر يف تقريب النتيجللة وصوال إىل 
9 نقللاط 55/46، قبل أن يعود املحرق 
ويرفللع النتيجللة إىل 20 نقطللة بنهاية 
الفللرتة 46/66، بعد فوزه يف هذا الربع 

بنتيجة 24/16.
ومل يواجه املحللرق صعوبة يف مواصلة 

فرض السلليطرة عىل مجريللات الربع 
األخري الللذي فللاز فيه أيضللا 30/16، 

ليحسم فوزه األول هذا املوسم بنتيجة 
بلغت 96/62. 

ويف املباراة الثانيللة، خرج األهيل بفوز 
مستحق عىل سامهيج بنتيجة 106/76.

وعللىل رغللم أن التشللكيلتني خلتا من 

الالعللب املحللرتف، إال أن خربة األهيل 

وعنارصه املعروفة رجحت كفة الفريق 

األصفر.

وقللدم األهلليل أداء جيدا يف شللوطي 

اللقللاء واسللتطاع أن يتفللوق بشللكل 

واضح يف الشوط األول، إذ جاءت بداية 

الفريق يف املباراة قوية؛ رغبة يف حسم 

األمور مبكرًا، فتقدم يف الشللوط األول 

بنتيجللة 50/30، بعد أن فاز يف الربعني 

األول والثللاين بواقللع 24/13 و26/17 

عىل التوايل.

واحتفللظ األهيل بأفضليته يف الشللوط 

الثاين، إذ وسللع الفارق يف الربع الثالث 

إىل 27 نقطللة 81/54 بفللوزه يف هللذا 

الربللع 31/24، قبل أن يفللوز يف الربع 

األخري 25/22 ويحسللم املباراة بنتيجة 

.106/76

انتصاران للمحرق واألهلي على المدينة وسماهيج
ف����ي خ����ت����ام ال���ج���ول���ة األول��������ى ل��������دوري زي���ن

من لقاء المحرق والمدينة من لقاء األهلي وسماهيج

محمد الدرازي

يخللوض فريللق النجمللة اليللوم 
)الجمعة( املبللاراة النهائية لكأس 
زايد للسللوبر البحرينللي اإلمارايت 
لكرة اليللد يف متام السللاعة 3.30 
عرًصا عىل صالة نللادي الوصل يف 

ديب.
ويللأيت تواجللد النجمللة يف هذه 
املبللاراة بعللد فللوزه عللىل باربار 
)28/31( يف املباراة التي جمعتهام 
مساء الخميس، فيام الشارقة فقد 
تغلب عىل األهلليل )26/28( بعد 
التمديد للوقتني اإلضافيني. ويعترب 
النجمللة هو “حامللل لقب” هذه 
املسابقة يف نسللختها األوىل، التي 
أقيمت يف مملكللة البحرين العام 
املللايض إثللر تغلبه عىل الشللارقة 

اإلمارايت.
النجاموي”  “الرهيللب”  ويدخللل 

هللذه املوقعللة بالتشللكيلة التي 
خاضت لقللاء السللوبر البحريني 
مللع غيللاب عنرصيللن وهام عيل 
بداعللي  سللعد  ومهللدي  مللريزا 
اإلصابللة، وتضللم القامئللة التللي 

ستكون متواجدة بني يدّي املدرب 
التونللي حافظ الللزوايب كل من: 
حسللني الصيللاد، محمللد مللريزا، 
كميللل محفللوظ، حسللني بابور، 
حسن شللهاب، حسن النجار، عيل 

عيد، محمللود الونة، علليل فريد، 
بالل بشللام، حسني محمد، حسني 
إضافة  سلطان،  واألشول  “جنيك”، 
للحراس الثالثة محمد عبدالحسني، 

هشام عبداألمري، والشاب عيل.

ال يوجد عرض رسمي للصياد

من جانبلله، أكد مدير فريق نادي 
النجمة لكرة اليللد خالد فالمرزي 
أن ناديه مل يتسلللم حتى اآلن أي 
خطاب رسللمي من أي ناٍد يطلب 
فيلله التعاقد مللع العبلله الدويل 
حسللني الصيللاد، وذلك يف إشللارة 
ملللا تم تداوللله يف اآلونللة األخرية 
بشأن نية النادي األهيل السعودي 
التعاقللد مللع الصيللاد للموسللم 

الريايض الجديد.

فالمرزي: ال عرض رسمي للصياد

النجمة يواجه الشارقة على كأس زايد اليوم
علي مجيد

فريق النجمة لكرة اليد

اليوم انطالق بطولة المملكة 
للتايكوندو برعاية الخياط

أم الحصم - اتحاد البحرين للدفاع عن 
النفس: تحت رئيس اتحاد البحرين 

للدفاع عن النفس أحمد الخياط، تقام 
اليوم الجمعة بطولة اململكة للتايكوندو 

2018 مبشاركة واسعة من الالعبني 
والالعبات وذلك عىل صالة االتحاد 

البحريني لكرة الطاولة. وستقام البطولة 
للشباب والرجال والسيدات للبحرينيني 

واملقيمني يف مملكة البحرين للحاصلني عىل الحزام األحمر فام فوق، 
حيث ستنطلق املنافسات عند الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى 

الفرتة املسائية. وقال املستشار واملدير الفني للعبة التايكوندو توفيق 
نويرص إن اللعبة تسري وفق الخطة التي وضعها الجهاز الفني وباركها 
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة، مشريا إىل أن البطولة ستشهد مشاركة 
واسعة من الالعبني والالعبات من األندية واملراكز واألكادمييات التي 

متتلك لعبة التايكوندو، من بينهم العديد من الالعبني والالعبات الذين 
ميتلكون إمكانيات عالية وسبق لهم تحقيق نتائج مميزة يف املشاركات 

الخارجية والداخلية يف الفرتة املاضية.
 وقال توفيق نويرص إن عملية الوزن والتسجيل انتهت منها اللجنة 

املرشفة عىل البطولة وسط جهود كبرية بذلتها اللجنة لتأمني مشاركة 
كافة املسجلني، متمنيًّا كل التوفيق والنجاح لكافة الالعبني والالعبات 

املشاركني.

توفيق نويصر

البحريللن  مملكللة  تحتضللن 
الدوليللة  البطولللة  منافسللات 
املفتوحة للريشللة الطائرة خالل 
الفرتة من 1 لغاية 4 نوفمرب املقبل 
مبشاركة عدد من الدول اآلسيوية 
واألوروبية.وقللال أمللني رس االتحاد 
البحريني لإلسكواش والريشة الطائرة 
هشللام العبايس لل “البالد سللبورت” 
إن االتحاد تلقللى العديد من طلبات 
املشاركة ليتم اعتامد مشاركة 7 دول 
إىل جانب البحرين ليصل العدد إىل 8 
دول وهم أذربيجان، باكستان، الهند، 
أندونيسيا، سوريا، إنجلرتا، األردن بعد 

إغالق باب املشاركة النهايئ.

وأضاف العبايس أن املشاركة ستكون 
الفللردي  بفئللة  وسللتقام  مفتوحللة 
والزوجي  )رجال وسيدات(  والزوجي 
املختلللط، مؤكللًدا اسللتعداد االتحاد 
تقللوي  الدكتللورة سوسللن  برئاسللة 
السللتضافة البطولللة ملا تشللكله من 
أهمية كبللرية يف تعزيز مكانة االتحاد 

عىل خارطة اللعبة دوليًّا.
وعللن أهللم املكتسللبات مللن وراء 
اسللتضافة الحللدث أجللاب العبايس 
“اسللتضافة البطولة يعّزز الثقة بيننا 
وبني االتحاد الدويل للريشللة الطائرة 
ويؤكللد مللدى حللرص االتحللاد عىل 
تفعيللل اللعبللة وتعزيز شللعبيتها”، 

مشللريا إىل أن جللدول البطولة يصدر 

من خالل االتحاد الدويل وأن الالعبني 

يشاركون عىل نفقتهم الشخصية وأن 

الدولة املسللتضيفة دورهللا تنظيمي 

وإرشايف فقط.

وعىل صعيللد آخر، أكللد العبايس أن 

االتحاد مللازال ينتظللر الحصول عىل 

املزيللد مللن موافقللات االتحللادات 

العربيللة للمشللاركة يف بطولللة كأس 

العرب التللي من املؤمل أن تقام عىل 
أرض اململكللة بعد البطولللة الدولية 
مبللارشة حيث ما زال باب املشللاركة 
مفتوًحللا والعللدد مل يصللل إىل الحد 
املؤمللل يف ظللل مشللاركة البحريللن 
واألردن والسللعودية ولبنان، موضًحا 
أن البطولة تقام مبشللاركة اربع دول 
والبحريني  العللريب  االتحللاد  ولكللن 
يطمحللان يف عللدد أكرب مللن الدول 
املشاركة، منّوًها إىل أن قانون البطولة 
يسللمح مبشللاركة الالعبني والالعبات 
مللن 14 عاًمللا فام فوق ولللكل دولة 
يسمح مبشاركة عدد معني من الفرق 

يف الزوجي والفردي.

هشام العباسي جانب من منافسات البطولة الدولية قبل عدة سنوات

العباسي: البحرين تحتضن البطولة الدولية للريشة الطائرة نوفمبر المقبل
حسن علي

إقامة “العربية” يعتمد على عدد الدول المشاركة
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17 “dojomoto racing” يش��ارك ف��ي بطولة البحري��ن للروتكس
البالد سبورت

يستعد فريق dojomoto racing للمشاركة 
يف أول جولة من جوالت بطولة البحرين 
للروتكس، والتي ستقام يف حلبة البحرين 

للكارتنج اليوم )الجمعة(.
وأكد مرشف الفريق، املتسابق راشد املعمري 

أن مشاركة فريق يف بطولة البحرين للروتكس 
ستكون عرب 9 متسابقني.

ولفت إىل أن املتسابقني موزعون عىل الفئات 
املختلفة املندرجة تحت البطولة.

وبني أن فئة األساتذة ستشهد مشاركة 
املتسابقني راشد املعمري ومؤيد العبندي.

أما فئة “الجونيور” فستشهد مشاركة 
املتسابقني:فهد الخالد، فهد املقلة وعبدالله 

عيىس الدورسي.
وبالنسبة إىل فئة “املايكرو” فستشهد 

مشاركة:املتسابقني لوكا كني ونواف املقلة، 
فيام سيشارك يف فئة “املاسرتز” املتسابق 

عيىس الدورسي.

وأكد مرشف الفريق راشد املعمري الجاهزية 
لخوض منافسات البطولة، مؤكدا أن اإلعداد 

للمنافسات بدأ منذ حوايل 3 أشهر.
ولفت راشد املعمري إىل أن البطولة تعد من 

أهم وأقوى البطوالت التي تقام يف مملكة 
البحرين، الفتا إىل أن الفريق ركز يف إعداده 

عىل الجاهزية التي متكنه من تحقيق اإلنجاز 
عرب الحصول عىل املراكز املتقدمة.

وأوضح أن هدف الفريق الرئييس يف البطولة 

هو التتويج بلقبها.

وتوقع راشد املعمري أن تكون املنافسة قوية 

يف البطولة، خاصة مع مشاركة عدد من 

الفرق والالعبني املميزين واملتطورين، الفتا 

إىل أن قوة املنافسة تعطي طابع التحدي 

لجميع أفراد الفريق، من أجل الظهور بأفضل 

صورة مبا ينعكس عىل املستوى املقدم داخل 

الحلبة وامليض قدما نحو التتويج باللقب.

 تتواص��ل اليوم “الجمعة” منافس��ات 
موس��م ن��ارص بن حم��د للم��وروث 
البح��ري، الذي يقام تحت رعاية ممثل 
جاللة امللك لألعامل الخريية وش��ؤون 
الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب 
اللجن��ة األوملبي��ة  والرياض��ة رئي��س 
البحرينية س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة، الذي تنظمه لجنة رياضات 
امل��وروث الش��عبي، ال��ذي انطلق��ت 
منافس��اته يف األول من س��بتمرب التي 

تستمر حتى يوم 27 أكتوبر الجاري.
وبهذه املناسبة، أكد سمو الشيخ نارص 
ب��ن حم��د آل خليف��ة أن الرياض��ات 
البحرية الرتاثية تعك��س أصالة الرتاث 
البحريني، الذي يعد جزًءا رئيس��يًّا من 
الهوية الوطنية التي نفتخر بها جميًعا، 
التي وّج��ه عاهل البالد حرضة صاحب 
الجاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة، 
لالهتامم بها واملحافظة عليها وتعزيزها 
الناش��ئة  ل��دى  الس��يام  املجتم��ع  يف 
والش��باب البحريني، مضيًفا سموه أن 
ه��ذا الجانب يش��كل اإلرث الحقيقي 
ململكة البحري��ن، الذي حرص األجداد 
واآلباء عىل تناقله وتوارثه األبناء، مشريًا 
إىل أن الحف��اظ علي��ه يع��د من أهم 
املرتك��زات الوطني��ة الت��ي يجب عىل 
الجميع املش��اركة فيه، مبًيا س��موه أن 
البحرين قد امتازت بإرثها البحري منذ 
القدم عرب اتصالها الوثيق بالبحر، ويعد 
ا للنش��اط  جزًءا مهامًّ ومصدرًا رئيس��يًّ
التجاري والسياحي، وقد منحها لتكون 
إح��دى الدول األب��رز يف تصدير اللؤلؤ 
الطبيعي، مش��يًدا سموه بالجهود التي 
تبذله��ا اللجنة املنظمة العليا برئاس��ة 
محمد أحمد الجناحي واللجان العاملة 
يف اإلعداد والتحضري إلقامة املنافسات، 
متمنيًّ��ا س��موه يف الوق��ت ذات��ه كل 
التوفيق والنجاح لجميع املش��اركني يف 

مسابقات هذا األسبوع.

تعزيًزا لرؤية سموه

م��ن جانبه، أكد أمني الرس العام للجنة 
رياض��ات امل��وروث الش��عبي رئي��س 
اللجنة املنظمة العليا ملوس��م نارص بن 
حمد للموروث البح��ري محمد أحمد 

الجناح��ي أن اللجن��ة املنظمة تس��ري 
الت��ي  التنظيمي��ة  الخط��وات  وف��ق 
رسمتها توجيهات رئيس لجنة رياضات 
امل��وروث الش��عبي خليف��ة عبدالل��ه 
القعود، لتنفيذ رؤية سمو الشيخ نارص 
ب��ن حم��د آل خليفة إلبراز موس��م 

سموه للموروث البحري، مبا يحقق 
أهداف الرؤية التي رس��مها سموه 

والرامية لتعزيز هذا اللون الرتايث املميز 
باملجتمع، مؤكًدا أن اللجنة تبحث دامئًا 
عىل إظهار املنافسات بالصورة املتميزة 
الت��ي تخدم تطلعات س��موه، ش��اكرًا 
ومقدرًا جهود رؤس��اء اللجان العاملة 
واألعضاء يف اإلعداد والتحضري النطالقة 
منافس��ات أسابيع البطولة عىل الشكل 
ال��ذي مينح املش��اركني أج��واء مثالية 
للتنافس الرشيف الذي يسهم يف نجاح 

املوسم.

“دينمو” الموسم

يلع��ب مدير لجنة رياض��ات املوروث 
الش��عبي “دينمو” موس��م ن��ارص بن 
حم��د للم��وروث البح��ري إبراهي��م 
أحم��د دورًا ب��ارزًا من خ��الل الجهود 
الكبرية يف التنسيق بني اللجان العاملة 
ومتابعة كافة الرتتيب��ات الالزمة، التي 
تضمن إقامة املس��ابقات عىل الشكل 
الذي يتواف��ق مع خط��ة العمل التي 
وضعتها اللجنة املنظمة العليا للموسم، 
وتس��اهم يف تحقي��ق الظه��ور األمثل 

للمنافسات.

مسابقة الشاحوف

وتقام اليوم مس��ابقتان، وهي انطالق 
 - “الش��احوف  الثاني��ة  املس��ابقة 
التجديف” ضمن منافس��ات أس��بوع 
كأس س��مو الش��يخ فيصل ب��ن خالد 
ب��ن حمد آل خليفة، حي��ث تبدأ عند 
الس��اعة الثالث��ة ع��ًرا مبنت��زه األمري 

خليفة بن سلامن بالحد. 

مسابقة “الحداق”

ك��ام ويش��هد الي��وم إقامة املس��ابقة 
الثالثة ل�”الحداق”، ضمن أسبوع كأس 
سمو الش��يخ حمد بن نارص بن حمد 
آل خليفة، حيث س��تنطلق املنافسات 
عند الساعة 6 صباًحا من املرفأ البحري 
ل���”درة مارينا”، وتستمر حتى العارشة 

من صباح يوم غد السبت.

مسابقة الهير.. غًدا السبت

ويش��هد ي��وم غ��د الس��بت، إقام��ة 
املسابقة الثالثة ل�”الهري” ضمن أسبوع 
كأس س��مو الش��يخ حمد بن نارص 
بن حم��د آل خليفة، حيث تنطلق 
املنافسات عند الساعة 7 صباًحا من 
املرفأ البحري مبنت��زه األمري خليفة بن 
سلامن بالحد، عىل أن يتجه املشاركون 
بقواربهم إىل منطقة استخراج “املحار” 
التي تحددها لجنة مس��ابقة استخراج 
املحار برئاس��ة أحم��د املاليك، عىل أن 
ينتهي املشاركون من جمع املحار عند 
الساعة 12 ظهرًا، والعودة مجدًدا املرفأ 
البحري مبنتزه األمري خليفة بن سلامن 

بالحد.

محاضرة تعريفية ل�”الحداق”

نظم��ت لجنة مس��ابقة الح��داق يوم 
األربع��اء املوافق 3 أكتوب��ر، محارضة 
تعريفي��ة بلوائح وأنظمة واش��رتاطات 
املس��ابقة، وذل��ك بقاع��ة املناس��بات 
حي��ث  البحري��ن”،  “يخ��ت  بن��ادي 
ش��هدت املحارضة حضور ممثلني عن 
إدارة خفر الس��واحل بوزارة الداخلية 
ورئيس لجنة مس��ابقة الحداق عيىس 
إبراهيم املط��ّوع ورئيس لجنة الحكام 
باللجنة د. عبدالحميد العلوي وأعضاء 
اللجنة، املش��اركون يف املسابقة الثالثة 

ل�”الحداق”.

محاضرة تعريفية ل�”الهير”

كام نظمت لجنة مس��ابقة اس��تخراج 
“املحار يوم أم��س الخميس، محارضة 
املس��ابقة،  اش��رتاطات  بلوائح  للتذكري 
وذل��ك مبنتزه األمري خليفة بن س��لامن 
بالحد، التي شهدت حضور رئيس لجنة 
مسابقة اس��تخراج املحار أحمد املاليك 
ورئي��س لجن��ة الحكام مبس��ابقة الهري 
الشمالن  والشاحوف أحمد عبدالعزيز 
وأعض��اء اللجنة و”النواخ��ذة” الجدد 
املشاركني يف املسابقة الثالثة ل�”الهري”.

نتائج المسابقة الثانية 
ل�”الهير”

حقق النوخذة طارق راش��د بورش��يد 
عىل منت قارب “رش��ودي” املركز األول 
يف املس��ابقة الثاني��ة ل�”اله��ري” الت��ي 
أقيمت ي��وم 29 س��بتمرب املايض، بعد 
أن بل��غ وزن اللؤلؤ 1.376 غرام، وذلك 
ضمن أس��بوع كأس سمو الشيخ فيصل 
ب��ن خالد بن حم��د آل خليف��ة. وقد 
أسفرت باقي النتائج عن فوز النوخذة 
أحمد عبدالله الذوادي عىل منت قارب 
“بودرياه أ” باملركز الثاين، بعد بلغ وزن 
اللؤل��ؤ 1.200 غرام، فيام حل النوخذة 
مبارك ع��ي املريخي ع��ىل منت قارب 
“نبض البحر” يف املركز الثالث، بعد بلغ 

وزن اللؤلؤ 1.036 غرام.

البحريني التاريخ  التراثية تعكس أصالة  البحرية  الرياضات  ناصر بن حمد: 
اليوم “الحداق”  الثالثة  والمسابقة  “الشاحوف”  الثانية  المسابقة  انطالق 

جانب من منافسات األسبوع الماضيجانب من منافسات األسبوع الماضي

    اللجنة اإلعالمية

سمو الشيخ ناصر بن حمد 

خالد بن سلمان يترأس اجتماعا دوريا للجنة المنتخباتالكشف عن شعار البطولة العربية 21 لمنتخبات الطائرة

جانب من المنافسات

كشف االتحاد املري 
عن  الطائ��رة  للك��رة 
الرس��مي  الش��عار 
الحادي��ة  للبطول��ة 
ملنتخب��ات  ع��رشة 
الرج��ال التي س��تقام 
م��ر  بجمهوري��ة 
العربية من 25 أكتوبر 
لغاية 4 نوفمرب املقبل.

واس��توحيت أل��وان الش��عار من 
أل��وان العل��م املري والش��عار 
الرس��مي لالتح��اد الع��ريب للكرة 
الطائرة وتكون من مجس��م عىل 
هيئة العب ينفذ رضبة س��احقة 
مع ش��كل الكرة الرس��مية للعبة 

ورقم واسم البطولة.
العربية مبشاركة  البطولة  وستقام 
7 منتخب��ات عربي��ة وه��م مر 
مملك��ة  املس��تضيفة(،  )الدول��ة 

الجزائ��ر،  األردن،  البحري��ن، 
فلسطني، العراق، سلطنة عامن.

وقد سحبت مراسم قرعة البطولة 
يف مملك��ة البحرين 29 س��بتمرب 
امل��ايض ب��إرشاف األمان��ة العامة 
لالتح��اد الع��ريب للك��رة الطائرة 
املب��اراة  يف  منتخبن��ا  وس��يلتقي 
االفتتاحي��ة مبواجهة عامن بتاريخ 
27 أكتوب��ر، وس��يلتقي منتخبن��ا 
يف ثاين مباريات��ه أمام األردن يوم 
األحد 28 أكتوبر، بينام س��يواجه 

ثال��ث  يف  الجزائ��ر 
مباريات��ه يوم االثنني 
أن  أكتوب��ر، عىل   29
يف  الع��راق  يلتق��ي 
يوم  مباريات��ه  راب��ع 
نوفمرب،   1 الخمي��س 
يف  فلس��طني  ث��م 
يوم  مبارياته  خامس 
الجمعة 2 نوفمرب، أما 
املواجه��ة األخرية فس��تكون أمام 
منتخب مر حام��ل اللقب يوم 

السبت 3 نوفمرب.
وس��تقام البطولة بنظ��ام الدوري 
من دور واحد )مجموعة واحدة( 
بحسب الئحة املسابقات باالتحاد 

العريب للكرة الطائرة.
ويحم��ل لقب البطول��ة املنتخب 
املري ع��ام 2016 وجاء منتخبنا 
احت��ل  بين��ام  الث��اين  املرك��ز  يف 

املنتخب العراقي املركز الثالث.

اإلعالمية:  اللجن��ة  الك��رة-  اتحاد 
االتح��اد  رئي��س  نائ��ب  ت��رأس 
للش��ؤون  القدم  لكرة  البحرين��ي 
املنتخبات  لجن��ة  ورئيس  الفني��ة 
الشيخ خالد بن سلامن آل خليفة، 
اجتامع��ا دوريا للجن��ة املنتخبات 

عقد مبقر االتحاد يف الرفاع.
الشيخ  برئاسة  املجتمعون  وناقش 
خالد بن سلامن آل خليفة، التقرير 
الفني الذي قدمه مدرب املنتخب 
الوطني األول حول التجمع األخري 
الذي أقيم يف شهر سبتمرب املايض، 
وش��هد إقام��ة مبارت��ني وديت��ني 
الفلبني  دوليت��ني أم��ام منتخب��ي 

والصني.
برنام��ج  اللجن��ة  ناقش��ت  ك��ام 
املنتخ��ب الوطن��ي األول لش��هر 
أكتوب��ر الج��اري، واطلع��ت عىل 
الخط��ة املقدمة من قب��ل الجهاز 
الفن��ي بقي��ادة س��كوب للتجمع 
الذي سيشهد إقامة مبارتني وديتني 

دوليت��ني أم��ام منتخب��ي س��وريا 
وفلسطني، يومي 11 و16 الجاري، 
وذلك يف البحرين، إذ يعد اللقاءان 
ضمن برنامج إعداد املنتخب خالل 
فرتة أيام الفيفا لكأس آسيا 2019.

 وناقشت اللجنة برنامج املنتخب 
األوملبي للفرتة املقبلة، إذ سيشارك 
املنتخب الش��هر الجاري يف بطولة 
ع��ودة األوملب��ي بتنظي��م االتحاد 
الكويتي لك��رة القدم خالل الفرتة 

9 وحتى 16 أكتوبر الجاري، والتي 
ستشهد إىل جانبه مشاركة منتخب 
ومنتخ��ب  األوملب��ي  الكوي��ت 
السعودية األوملبي، إذ تأيت البطولة 
كواح��دة م��ن محط��ات إع��داد 
املنتخ��ب للمش��اركة يف تصفيات 
كأس آس��يا تحت 23 عاما 2020، 
إذ س��تقام مباريات التصفيات يف 
البحري��ن خالل مارس م��ن العام 

املقبل.
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خالد بن سلمان مترئسا االجتماع

حسن علي

الجناحي: 
هدفنا تنفيذ 
رؤية ناصر بن 
حمد لتعزيز 

ثقافة الموروث

جهود متميزة.. 
ومحاضرتان 

لـ”الحداق” 
و”الهير”

النوخذة طارق 
بورشيد على 

قارب “رشودي” 
األول في 

المسابقة الثانية

انطالق المسابقة 
الثالثة لـ”الهير” 

بمتنزه األمير 
خليفة غًدا



توج وزير شؤون الشباب والرياضة 
هش��ام الجودر أبطال املجموعات 
األرب��ع يف دوري املراكز الش��بابية 
لك��رة الق��دم الذي تنظم��ه وزارة 
شؤون الشباب والرياضة، انسجاًما 
م��ع رؤي��ة ممث��ل جالل��ة املل��ك 
الشباب  الخريية وش��ؤون  لألعامل 
رئي��س املجل��س األعىل للش��باب 
والرياض��ة رئيس اللجن��ة األوملبية 
البحرينية س��مو الش��يخ نارص بن 
حمد آل خليف��ة الرامية إىل زيادة 
نس��بة الربامج املوجهة إىل الشباب 
بص��ورة  وتنفيذه��ا  البحرين��ي 
مس��تمرة طوال الع��ام، وهو األمر 
الذي يتوافق مع سياسات املجلس 
األعىل للشباب والرياضة يف إرشاك 
الشباب يف برامج متنوعة مبختلف 
املجاالت واسرتاتيجية وزارة شؤون 
الش��باب والرياضة برئاس��ة هشام 
بن محمد الج��ودر يف تعظيم دور 
املراكز الش��بابية واألندية الوطنية 

يف احتضان الشباب.
وح��رص وزي��ر ش��ؤون الش��باب 
والرياض��ة ع��ىل تقدي��م ك��ؤوس 
املجموع��ات  ألبط��ال  تذكاري��ة 
)أبوق��وة بط��اًل للمجموعة األوىل، 
الزالق بط��اًل للثانية، س��ار للثالثة، 

وبوري للرابعة(.

عباس: المشاركة في حفل 
الختام فخر ألبوقوة

قال م��درب فري��ق مركز ش��باب 
أبوق��وة ع��ي عباس إن املش��اركة 
يف الحفل الختام��ي لدوري املراكز 
الشبابية إىل جانب األبطال وتسّلم 
كأس بط��ل املجموع��ة األوىل من 
الوزير هو مصدر فخر للمركز رغم 
الخروج من املنافس��ة عىل اللقب 

من الدور ربع النهايئ.
وقال عباس: أمامنا مسابقة الكأس 
ا الستعادة  وهي فرصة مناسبة جدًّ
بري��ق الفري��ق الذي فق��ده منذ 
الخ��روج من ال��دور رب��ع النهايئ، 
ونس��عى إىل التعوي��ض يف ه��ذه 
املس��ابقة بعد أن كنا بطل الدوري 
وبط��ل كأس الس��وبر يف النس��خة 

األوىل.
بتتويج  س��عادته  عب��اس  وأب��دى 
الوزير هشام الجودر لفريق أبوقوة 
بكأس بطولة املجموع��ة يف الدور 

التمهيدي وهو م��ا يعطي انطباًعا 
املنظمة  واللجنة  ال��وزارة  باهتامم 
العلي��ا لل��دوري مب��ا يتحق��ق من 
إنج��ازات للفرق املش��اركة، منوًها 
إىل أن ذل��ك يعطي دافًع��ا معنويًّا 
مس��ابقتي  يف  لالجته��اد  لالعب��ن 
ال��كأس وكأس الس��وبر لتعوي��ض 
فق��دان لقب الدوري يف النس��خة 

الثانية.

قائد الزالق سعيد ببطولة 
المجموعة الثانية

تس��ّلم قائ��د فريق مركز ش��باب 
ال��زالق راش��د بخي��ت كأس بطل 
املجموع��ة الثانية يف ختام الدوري 
مبدًيا سعادته بذلك رغم الخسارة 
من مرك��ز مدين��ة حمد الش��بايب 
بأربعة أهداف مقابل هدف واحد 
يف الدور رب��ع النهايئ. وقال بخيت 
إن رعاي��ة الوزي��ر هش��ام الجودر 
للمب��اراة النهائية وتتويجه األبطال 
مح��ل فخ��ر واعت��زاز للرياضي��ن 
بش��كل ع��ام ومنتس��بي املراك��ز 
املش��اركة يف  واألندي��ة  الش��بابية 
النسخة الثانية من الدوري، مشيًدا 
وتطويره  بالدوري  الوزارة  باهتامم 
املش��اركة  الفرق  لتلبية طموحات 
واملتابعن ليتناس��ب مع التطور يف 

تنظيم املسابقات الرياضية.
وأبدى بخيت فخره بتس��ّلم الكأس 
م��ن الوزير الج��ودر منوًها إىل أن 
التقدير الذي لقيته الفرق املشاركة 
م��ن اللجنة املنظمة يش��كل دعاًم 
كب��ريًا لالعبن واملدرب��ن متأماًل أن 
ينعك��س ذلك يف النس��خة الثالثة، 

وقب��ل ذلك ينعكس عىل مس��ابقة 
الكأس التي ستنطلق قريًبا.

اللوسي: تتويج أبطال 
المجموعات محفز كبير

قال قائد فريق نادي س��ار حس��ن 
حميد )اللويس( إن فريقه مل ُيوفق 
يف التأهل إىل املباراة النهائية نتيجة 
الخس��ارة يف الدور ربع النهايئ أمام 
مركز شباب س��لامباد بهدف دون 
مقاب��ل قبل ربع س��اعة من نهاية 

الشوط الثاين واملباراة.
وأض��اف حمي��د إن الخس��ارة من 
للفريق  س��لامباد ش��كلت صدمة 
بالنظر إىل املس��توى ال��ذي قدمه 
املب��اراة وكان  تل��ك  الالعب��ون يف 
يؤهله إىل الفوز واالنتقال إىل الدور 
نصف النهايئ إال أن سلامباد حافظ 

عىل الهدف وظفر بفوز مثن.
وأش��ار حميد إىل أن التتويج بكأس 
املجموعة  تص��در  بع��د  ت��ذكاري 
الثالث��ة هو من األم��ور التحفيزية 

الت��ي برع��ت اللجن��ة املنظمة يف 
للفرق املش��اركة ُتحسب  تنفيذها 

لها.

هادي: بطولة المجموعة 
إنجاز ُيضاف للدرع

قال العب فريق نادي بوري السيد 
حسن هادي إن الخروج بإنجازات 
كبرية يف حفل ختام النسخة الثانية 
من #دورينا مفخ��رة لالعبي نادي 
بوري وجميع منتسبيه، وهو يعطي 
دالالت واضح��ة عىل متي��ز العبي 
نادي بوري عىل جميع املس��تويات 
رغم قوة الفرق املش��اركة وخرباتها 
م��ن خ��الل املش��اركة يف الدورات 
التي تقيمها وزارة ش��ؤون الشباب 

والرياضة يف السنوات األخرية.
وأش��ار ه��ادي إىل أن الضغوطات 
تحارص العب��ي بوري ب��ع التتويج 
بدرع الدوري قبل انطالق مسابقة 
ال��كأس التي تش��ّكل فرصة أخرى 
للف��رق الباقية يف الفوز باللقب ثم 

النظر إىل مس��ابقة كاس الس��وبر، 
مبيًن��ا أن التتوي��ج ب��كأس بط��ل 
يضاف  إنج��از  الرابعة  املجموع��ة 

للفوز بالدرع.

زويد هداف دوري المراكز 
الشبابية

عرّب هداف دوري املراكز الش��بابية 
الث��اين حس��ن زويد عن س��عادته 
البالغة بإحراز اللقب للمرة الثانية 
ع��ىل الت��وايل لصالح فري��ق مركز 

شباب سلامباد.
وق��ال زوي��د إن اللق��ب أحرزه يف 
النس��خة األوىل العب املركز حسن 
عبدالرضا وكان محط أنظار األندية 
البحرينية حتى وقع يف نهاية األمر 
لصالح نادي البديع بعد مفاوضات 

طويلة مع أكرث من ناٍد.
املراك��ز  دوري  يعت��رب  وأض��اف: 
الش��بابية رافًدا مه��امًّ ألنديتنا من 
خالل النسختن األوىل والثانية وهو 
ما يعني فائدت��ه الكربى من هذه 
الناحية، ونحن يس��عدنا أن نكون 
عن��ًرا من عن��ارص النجاح وعاماًل 
مس��اعًدا يف تطوي��ر ك��رة الق��دم 
البحرينية من خالل تطعيم األندية 
بأب��رز الالعبن يف ظ��ل الخدمات 
الكبرية التي تقدمها وزارة ش��ؤون 
الشباب والرياضة للمراكز الشبابية 
واألندي��ة. وأح��رز زوي��د مثاني��ة 
أهداف يف الدوري توجته باللقب.

حارس سلماباد فالح يثّمن 
اهتمام الوزارة بالجوائز الفردية

أثن��ى ح��ارس مرمى فري��ق مركز 

شباب س��لامباد أحمد فالح الحائز 
عىل جائزة أفضل حارس عىل جهود 
وزارة ش��ؤون الش��باب والرياض��ة 
والكوادر العاملة يف الدوري، مبيًنا 
أن حف��ل الخت��ام كان الئًقا بجهد 
امتد لس��بعة ش��هور من التحضري 

واملنافسات.
وق��ال فالح: حقق��ت جائزة أفضل 
حارس بفضل استعدادي ومساندة 
زم��اليئ الالعب��ن والجهازين الفني 
الوزي��ر  رعاي��ة  وزادين  واإلداري، 
هشام الجودر لحفل الختام وتسّلم 
الجائزة منه ش��خصيًّا بحضور رفيع 
املس��توى من مس��ؤويل الوزارة يف 

املباراة النهائية.
وأب��دى ف��الح حامس��اً كب��رياً قبل 
انطالق مس��ابقة الكأس لتس��جيل 
حض��ور أفض��ل يف املوس��م الثاين، 
مش��يًدا مبا قدمه فريقا نادي بوري 
ومرك��ز مدين��ة حمد الش��بايب يف 

املباراة النهائية.

الماجد أفضل العب في الدوري 
ودمستان الفريق المثالي

نال فريق مركز ش��باب دمس��تان 
جائزة الفريق املثايل بفضل متيزه يف 
مباريات الدور التمهيدي والدورين 

ربع النهايئ ونصف النهايئ.
وتسّلم رئيس مركز شباب دمستان 
أحمد الدمستاين الكأس من الوزير 
هش��ام الج��ودر، مبدًي��ا اعت��زازه 
بالت��زام أبنائ��ه الالعب��ن باألخالق 
الرياضي��ة طوال الدوري، وش��اكرًا 
للوزي��ر رعايت��ه الحف��ل الختامي 
تقدي��رًا لش��باب األندي��ة واملراكز 

الشبابية املشاركة يف الدوري.
وكان نجم الفريق جعفر املاجد قد 
توج بجائزة أفضل العب يف النسخة 
الثانية من الدوري نظري مستويات 
متصاع��دة قدمها م��ع فريقه منذ 
الجولة األوىل وحت��ى مباراة الدور 
نص��ف النهايئ التي خ��ر نتيجتها 
أم��ام مرك��ز مدينة حمد الش��بايب 

بركالت الرتجيح.
وق��ال املاج��د إن الجائزة س��تزيد 
من انضباطه يف امللعب وس��تحفزه 
نحو األفضل عىل أمل تقديم أفضل 
مس��توى يف مس��ابقة الكأس قبل 
انتظ��ار اللعب يف النس��خة الثالثة 

من الدوري يف العام املقبل.

الجودر يتوج أبطال المجموعات أبوقوة والزالق وسار وبوري
في حفل ختام دوري المراكز الشبابية الثاني لكرة القدم

 زوي���د ال���ه���داف وف���اح أح��س��ن ح���ارس وال��م��اج��د أف��ض��ل الع��ب

قائد الزالق راشد بخيت متسلمًا كأس بطل المجموعة الثانية

حارس سلماباد أحمد فالح أفضل حراس الدوري

الوزير الجودر يكّرم أفضل العب في الدوري جعفر الماجد من دمستان

الجودر مكرًما قناة البحرين الرياضية

السيد حسين هادي متسلًما عن بوري كأس بطل المجموعة الرابعة

السلمابادي حسين زويد هداف الدوري

خالل تتويج نادي سار بطاًل للمجموعة الثالثةالجودر مكرًما فريق مركز شباب الزالق بكأس المجموعة الثانية

اللجنة اإلعالمية
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عقد نائ��ب رئيس االتح��اد البحريني 
لكرة القدم للشؤون الفنية الشيخ خالد 
بن سلامن آل خليفة، اجتامًعا تنسيقيًّا 
مع إح��دى ال��ركات الخاصة، لبحث 
 fantasy مقرتح يتعلق بإنش��اء تطبيق
ع��ى الهوات��ف الذكية خ��اص بدوري 
نارص ب��ن حم��د املمتاز لك��رة القدم 

للموسم 2018-2019.
وبح��ث الش��يخ خالد بن س��لامن آل 
خليفة مع ممثيل الركة سبل التعاون 
الربنام��ج  ع��ى  واطل��ع  املس��تقبيل، 
التفصي��يل املق��رتح املق��دم م��ن قبل 
الرك��ة املتعل��ق بالتطبي��ق الخ��اص 
 Fantasy بالدوري، الذي يأيت عى غرار

الخاص بالدوري اإلنجليزي املمتاز.
ك��ام اطل��ع الش��يخ خالد بن س��لامن 
عى مزايا التطبي��ق اإللكرتوين املقرتح، 
ال��ذي يتضم��ن إدارة الف��رق املحلية 
الخاص��ة بكل مس��تخدم ع��رب اختيار 
عدد من الالعبني وإنشاء أقسام خاصة 
للمنافس��ة في��ام بني املش��رتكني تكون 
النتائ��ج الخاص��ة بكل مس��تخدم بناء 
ع��ى اإلحصائي��ات والنتائج واألهداف 
التي يحققها الالعب��ون مع أنديتهم يف 

منافسات الدوري.

خطوة كبيرة
 أع��رب نج��م فري��ق ن��ادي البحرين 
واملنتخ��ب الوطن��ي الس��ابق خلي��ل 
الشويعر عن سعادته بتسمية مسابقة 
الدوري مبس��امه الجدي��د دوري نارص 
بن حم��د املمتاز لكرة الق��دم، واصًفا 
أنها خطوة كبرية متمثلة مببادرة ممثل 
جاللة امللك لألعامل الخريية وش��ؤون 
الشباب رئيس املجلس األعى للشباب 
اللجن��ة األوملبي��ة  والرياض��ة رئي��س 
البحرينية س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة، الذي س��يصب يف مصلحة 

تطوير مستوى املسابقة الكروية األم.
 وق��ال الش��ويعر: “إننا س��عداء بهذه 

الخط��وة واملبادرة التي اتخذها س��مو 
الش��يخ ن��ارص ب��ن حم��د آل خليفة 
بتس��مية مسابقة الدوري باسم سموه، 
وه��ذا إن دل فإن��ه يدل ع��ى حرص 
واهتامم سموه بتطوير املسابقة، التي 
تأيت ضمن الخطوات التي رسمها سموه 
م��ن خالل الرؤية الت��ي أطلقها 2022، 
بتش��كيل منتخ��ب وطني ق��ادر عى 
املنافس��ة والوصول لكأس العامل، وهذا 

ما تتطلع إليه الجامهري البحرينية”.
 وأض��اف: “ونطالب الالعبني يف تقديم 
األفضل يف هذا املوس��م عى الش��كل 
الذي يتوافق مع اس��م املسابقة، الذي 
يعود بالفائدة الكبرية عى رفع املستوى 
العام. وخالل متابعتنا للجوالت املاضية 
نج��د أن هناك طموًحا كبريًا من الفرق 
التي كانت تسعى لتقديم صورة جيدة 
يف املباريات، وهذا ما يساهم يف زيادة 

املنافسة”.
الت��ي  بالخط��وة  الش��ويعر  وأش��اد   
اتخذها االتح��اد البحريني لكرة القدم 
منذ املوس��م املايض، واملتمثلة بإرشاك 
الالعب��ني تحت 21 س��نة، مؤك��ًدا أنها 
خط��وة إيجابي��ة تحت��اج للصرب وعدم 
االستعجال، التي سيكون لها أثرًا واضًحا 
يف تطور املسابقة الذي سينعكس عى 
املنتخ��ب الوطني، موضًح��ا أن هناك 
العب��ني ب��رزوا م��ع أنديته��م وقدموا 
مستويات كبرية كالعبنينّ حمد شمسان 
ومحم��د جاس��م مرهون م��ن الرفاع، 
وهاش��م الس��يد عي��ى م��ن املالكية 
وأحمد بوغامر من الحد وغريهم، مبيًنا 
أن العبي املنتخب األوملبي وبعد انتهاء 
مشاركتهم يف آسياد جاكرتا انتظموا مع 
املنتخ��ب األول وكذلك مع فرق الكبار 
أنديتهم، وش��اركوا يف ه��ذه الجوالت 

وقدموا عروًضا جيدة، متمنيًّا يف الوقت 

ذاته التوفيق والنج��اح للجنة املنظمة 

يف إبراز املس��ابقة عى الش��كل الذي 

يساهم يف تحقيقها للنجاح املطلوب.

 المسابقات التفاعلية

 تواصل اللجنة املنظمة تقديم الجوائز 

املس��ابقات  يف  بالجمه��ور  الخاص��ة 
التفاعلي��ة الت��ي تق��ام ب��ني ش��وطي 
املباريات، إذ ستستمر املسابقات اليوم 
يف ختام الجولة الرابعة من دوري نارص 

بن حمد املمتاز.
 وتق��ام اليوم 3 مباري��ات: البديع مع 
الحال��ة عى االس��تاد الوطن��ي، وعى 

استاد خليفة يلتقي كل من: املنامة مع 
الرفاع الرقي، والشباب مع الرفاع.

 وس��تخصص مس��ابقات تفاعلي��ة بني 
ش��وطي املباري��ات الث��الث املذكورة، 
باإلضاف��ة إىل جوائ��ز فوري��ة وقيم��ة 
رشك��ة  برعاي��ة  ومقدم��ة  للفائزي��ن 

الفخامة للسيارات.
 وكان��ت اللجن��ة املنظمة قد دش��نت 
املسابقات التفاعلية يف انطالق الجولة 
الرابع��ة يوم الثالثاء امل��ايض املوافق 2 
أكتوبر الجاري، عرب إقامتها عى ملعبي 
االستاد الوطني واس��تاد مدينة خليفة 

الرياضية.
 وش��هدت املس��ابقات تفاع��اًل كب��ريًا 
من قب��ل الجامه��ري التي اس��تمتعت 
فرص��ة  إىل  باإلضاف��ة  بالفعالي��ات، 

الحصول عى جوائز فورية وقيمة.

الممتاز حمد  بن  ناصر  بدوري  خاص   fantasy تطبيق  إنشاء  مقترح  بحث 
خليل شويعر يشيد بالمكتسبات اإليجابية لقرار تحت 21 عاًما

من مزايا التطبيق

 من المسابقات التفاعلية

من تقديم جوائز الجمهور

 خليل شويعر خالل تسليمه جائزة أفضل العب في الجولة الثالثة

من منافسات الدوري

 من تقديم الجوائز للجماهير الفائزة

من مباريات الدوري

من المسابقات التفاعلية

 جانب من االجتماع بعض مزايا التطبيق اإللكتروني المقترح

اتحاد الكرة     اللجنة اإلعالمية

تس��تكمل الي��وم منافس��ات الجول��ة 
الرابعة من دوري نارص بن حمد املمتاز 
لكرة القدم للموس��م الريايض 2018 - 
2019، وذلك بإقامة 3 مباريات. يلعب 
البديع مع الحالة عى االس��تاد الوطني 
عن��د 4.45 ع��را، ويف ذات التوقي��ت 
يلع��ب املنامة مع الرف��اع الرقي عى 
اس��تاد مدينة خليفة الرياضية. ويلتقي 
الشباب مع الرفاع عند 7.45 مساء عى 

استاد مدينة خليفة الرياضية أيضا.

نتائج اليوم األول
وكانت مباريات اليوم األول من الجولة 
أقيمت )الثالثاء( املايض، وأس��فرت عن 
فوز املحرق عى النجمة )0-2(، والحد 

عى املالكية بذات النتيجة.

جدول الترتيب
يش��ري ترتيب الدوري حاليا إىل صدارة 

الرفاع الرقي برصيد 7 نقاط، الشباب 
5 نق��اط، املنام��ة واملح��رق والح��د 4 
نقاط لكل واحد منهم، الرفاع واملالكية 
والنجم��ة 3 نق��اط لكل واح��د منهم، 
البدي��ع والحالة بواقع نقطة لكل واحد 

منهام.

مباريات اليوم
وبالعودة إىل مباريات اليوم، فإن مباراة 
البديع والحال��ة يدخلها الطرفان تحت 
عنوان تحقيق الفوز األول بعد أن عجزا 
ع��ن تحقي��ق أي فوز خ��الل الجوالت 

املاضية.
الطرف��ني مدرب��ان وطني��ان:  ويق��ود 
عبداملنع��م الدخيل مع البديع، وعارف 

العسمي مع الحالة.
وتلق��ى البديع خس��ارة وس��جل حالة 
تعادل ول��ه مباراة مؤجلة أمام املحرق، 
في��ام الحالة تلق��ى خس��ارتني وحقق 

تعادال وحي��دا. ويف املباراة الثانية، فإن 
مواجه��ة املنامة مع الرفاع الرقي تعد 

من املباريات البارزة هذه الجولة.
ويقود املنامة امل��درب الوطني محمد 
الش��مالن، فيام الرف��اع الرقي يرف 
علي��ه املدرب اإلس��باين بي��درو جوميز 

كارمونا.

ويه��دف املنامة لتحقيق ف��وزه الثاين، 
فيام الرف��اع الرقي يس��عى للبقاء يف 
ص��دارة الرتتيب بناء ع��ى ما قدمه يف 
أوىل الجوالت من عروض مميزة وحقق 
فيها فوزي��ن وهو األمر الذي مل يحققه 

أي فريق آخر حتى اآلن.
يع��ول املنام��ة ع��ى تواج��د محم��د 

الرميحي، محمد ع��ادل، أحمد موىس، 
باإلضاف��ة إىل الح��ارس أرشف وحي��د، 

واملحرتفني إيريك وكالو.
أما الرفاع الرق��ي فيعتمد عى تواجد 
سامي الحسيني، عبدالله الهزاع، فيصل 
بودهوم، والحارس إبراهيم لطف الله، 
باإلضافة إىل املحرتفني اإلسبانيني أليكس 

وإمانول. ويف املب��اراة الثالثة واألخرية، 
يلتقي ماروين الشباب بساموي الرفاع.

يقود الش��باب املدرب الس��وري هيثم 
جط��ل، والرف��اع امل��درب الوطني عيل 
عاش��ور. يعول جطل عى تواجد أسامء 
محلي��ة ش��ابة ممي��زة كس��يد مجتبى 
املحافظ��ة، عيل حس��ن س��عيد، س��يد 
أحم��د جعف��ر، محمود مخت��ار، ومن 
خلفه��م الحارس عيل عي��ى، وتواجد 
املحرتفني عزيز وبابا س��يال. أما عاش��ور 
فيعتمد عى تواجد أسامء محلية بارزة 
وذات إمكانات عالية أيضا أمثال مهدي 
عبدالجبار، عيل حرم، س��يد رضا عيى، 
راش��د الحوط��ي، الح��ارس عبدالكريم 
فردان واملحرتفني أوتيش وجهاد الباعور.
وتع��د املواجهة ه��ي الثالثة للرفاع يف 
الدوري بعد غيابه عن الجولة املاضية؛ 

نظرا الرتباطه بالبطولة العربية.

البديع والحالة للفوز األول... والمنامة والشباب يالقيان الشرقي والرفاع
ال��ي��وم اس��ت��ك��م��ال ال��ج��ول��ة ال��راب��ع��ة ل����دوري ن��اص��ر ب��ن حمد

أحمد مهدي

فريق الشباب فريق الرفاع



أرج��ع روس ب��اركيل الع��ب وس��ط 
تشيليس املنافس يف الدوري اإلنجليزي 
املمت��از لكرة الق��دم الفضل يف تطور 
مستواه ملدربه ماوريتسيو ساري قائاًل 
إن أس��لوب امل��درب اإليط��ايل منحه 
الثق��ة يف إمكانية الع��ودة للمنتخب 

اإلنجليزي.
س��ت  عام��ا(   24( ب��اركيل  ولع��ب 
مباري��ات تح��ت قيادة س��اري الذي 
توىل املس��ؤولية يف يوليو، فيام اكتفى 
مبش��اركتني فقط مع املدرب الس��ابق 
أنطوني��و كونتي من��ذ انضاممه قادًما 

من إيفرتون يف يناير.
وأبلغ باركيل وس��ائل إعالم بريطانية 
”أسلوب س��اري س��اعدين كثريًا. عىل 
مدار السنوات مل أحظ كثريًا مبثل هذا 
األس��لوب التدريبي ووصلت إىل عمر 

ميكنني خالله فهم كرة القدم بش��كل 
أفضل”.

”أعل��م م��دى أهمية فه��م الخطط 
املختلفة من مدربني مختلفني. أش��عر 
اآلن أنني جاهز لفه��م كل ما يتعلق 

بكرة القدم“.
ومل يلعب باركيل الذي ابتيل باإلصابات 
يف مسريته مع إنجلرتا منذ مايو 2016 
لكنه أثبت مبا قدمه مع تش��يليس أنه 

جاهز للعودة للمنتخب الوطني.
وأضاف ب��اركيل ”م��ن الناحية الفنية 
)س��اري( يجعلني العًبا أفضل. ألعب 
إن  الفري��ق وأعتق��د  كب��ريًا يف  دورًا 
مس��تواي أظهر أنني أستطيع اللعب 

مع إنجلرتا“.
وتلعب إنجلرتا ضد كرواتيا وإسبانيا يف 

دوري األمم األوروبية هذا الشهر.

قال كارلو أنشيلويت إنه كان سعيًدا 
لالنتظار حت��ى الدقيقة 90 ليفوز 
فريقه ناب��ويل 1 - 0 عىل ليفربول 
بدوري أبط��ال أوروبا لكرة القدم 
ألن ذلك منحه وقًتا قصريًا ليش��عر 

بالقلق.
عىل  اإليط��ايل  الفري��ق  وس��يطر 
اللع��ب ض��د وصي��ف البطل يف 
املوس��م امل��ايض وتأكد م��ن عدم 
تع��رض مرماه ألي تس��ديدة لكنه 
انتظر حتى الدقيقة األخرية ليحرز 
لورينتس��و انس��يني هدف الفوز 

وضامن صدارة املجموعة الثالثة.
وأكد أنش��يلويت الذي ق��اد ميالنو 
وريال مدريد للقب دوري األبطال 
للصحافيني أن توقي��ت الهدف ال 

يقلقه.
إيطالي��ا  س��كاي  ش��بكة  وأبل��غ 
التلفزيوني��ة ”الفري��ق ق��دم أداًء 
جي��ًدا طيل��ة املب��اراة ومل نفق��د 
السيطرة. كنا رائعني يف الدفاع ومل 

مننح املنافس أي فرصة.
”أتيحت لنا الفرص للتسجيل لكن 
أعتق��د إن توقي��ت اله��دف كان 
جيًدا. لو س��جلنا قبل ذلك بقليل 

لكنا شعرنا بالقلق لفرتة أطول“.

أنشيلويت مفاجأة خططية  وأدخل 
قبل بداي��ة املباراة مبن��ح املدافع 
مشاركته  ماكس��يموفيتش  نيكوال 
رق��م 20 م��ع ناب��ويل ع��ىل مدار 
أكرث من عامني واس��تخدم الفريق 
اإليطايل مزيًج��ا من اللعب بثالثة 

أو 4 مدافعني.
ورشح أنش��يلويت ”دافعن��ا بخطة 

2-4-4 مثل الكثري من األوقات.
بن��اء  ه��و  بتغي��ريه  قمن��ا  ”م��ا 
الهجم��ة م��ن الخل��ف. أرشك��ت 
ماكس��يموفيتش لتف��ادي الضغط 

القوي لهجوم ليفربول علينا“.

وأضاف ”ماريو روي لعب أكرث يف 
الجناح وبشكل متقدم وتسبب يف 
األهم  للمنافس.  عديدة  مش��اكل 
كان منع املنافس من خطف الكرة 

أثناء بدء هجامتنا“.
وتاب��ع ”ه��ذه مب��اراة توقعته��ا. 
أعل��م مدى كف��اءة فريقن��ا لكن 
تحت الضغط البسيط ال نعرب عن 
املناسبة. أمتنى  بالطريقة  أنفس��نا 
أن يس��اهم الفوز يف زي��ادة ثقتنا 

واللعب بحرية أكرب“.
وش��عر يورج��ن كل��وب م��درب 
ليفربول بالغضب بعد أداء س��يئ 

من فريقه الذي فش��ل يف تسديد 
أي ك��رة عىل املرم��ى ألول مرة يف 

دوري األبطال منذ فرباير 2006.
س��بورت  يب.يت  ش��بكة  وأبل��غ 
التلفزيوني��ة ”يف بع��ض األحي��ان 
رك��ض )فريمين��و( بالك��رة لوقت 

طويل وساديو )ماين( أيًضا.
”عندم��ا يح��دث ذل��ك ال تصنع 
والظهريان  الوس��ط  العبو  الفرص. 
حاول��وا التقدم للهج��وم لكننا كنا 
نفقد الك��رة ونعود للدفاع. كانت 
مباراة عصيبة لكننا تسببنا يف ذلك 
ألنفسنا“. وتركت الهزمية ليفربول 
يف املركز الثاين بث��الث نقاط وهو 
الرصيد ذاته لباريس سان جريمان 
ويتقدمان بنقطتني عن رد س��تار 
لكنه��ام يتأخ��ران بنقط��ة واحدة 
عن نابويل. وق��ال كلوب ”مل نقدم 
أداًء جي��ًدا ك��ام كان من املفرتض 
أن يح��دث. كن��ا جيدين يف بعض 
األوقات لك��ن ليس بالقدر الكايف. 
التعادل بدون أهداف خارج أرضنا 
كان مرضيا لكننا ارتكبنا خطأ قبل 
الهدف. هذه هي املرة الثانية التي 
تهتز فيها ش��باكنا يف نهاية املباراة 

هذا املوسم“.

تأثيــر ســاري

انتصـار يجلـب الثقـة

وكاالت

وكاالت

روس باركلي

من مواجهة نابولي وليفربول
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بلباو - سوسيداد

برايتون - وست هام

تورينو - فروزينوني

 بريمن - فولفسبورغ

تولوز - نيس

22:00

21:30

21:30

21:30

21:45

الجمعة 5 أكتوبر

الدوري االسباني

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإليطالي

الدوري األلماني

الدوري الفرنسي
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الجولة7

الجولة 9

)وكاالت(: كشفت 
تقارير صحافية 
إنجليزية أمس 

الخميس، عن أن 
إدارة مانشسرت 

يونايتد قد تقيل 
الربتغايل جوزيه 

مورينيو، من تدريب 
الفريق، األسبوع 

املقبل.
وقالت صحيفة “ذا 

صن” الربيطانية، إن 
مباراة السبت يف 

الدوري أمام نيوكاسل 
يونايتد، ستكون الفرصة األخرية للمدرب الربتغايل، إذ ستصدر 
اإلدارة قرار إقالته من تدريب الفريق حال خسارة الشياطني 
الحمر. وأشارت إىل أن ما قد ينقذ مورينيو من شبح اإلقالة 

حاليا، هو عدم وجود بديل حتى اآلن، حيث إن الفرنيس زين 
زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، يرفض هذه املهمة. ويبدو 

مجلس إدارة مانشسرت يونايتد، يائًسا من دعم الربتغايل، 
بعد املوسمني املخيبني لآلمال يف قيادته للفريق، والدخول يف 

منحدرات صعبة يف بداية موسمه الثالث.
ويف موسمه األول فاز مورينيو مع مانشسرت يونايتد بكأس 
الرابطة والدوري األورويب، ويف الثاين كان وصيف الدوري 

ووصل لنهايئ كأس االتحاد اإلنجليزي، إال أن االنخفاض الكبري 
يف مستوى الفريق يف بداية املوسم الحايل أثار دهشة الجميع.

وكانت بداية مانشسرت يونايتد يف املوسم الحايل هي األسوأ 
منذ العام 1989، حيث خرج من كأس الرابطة، وخرس الكثري 

من النقاط يف الدوري، وتعادل الثالثاء املايض أمام فالنسيا 
يف دوري األبطال. كام دخل املدرب الربتغايل يف خالفات مع 

الالعبني خارج املستطيل األخرض، السيام الدويل الفرنيس بول 
بوجبا، الذي انتقد مورينيو بشكل علني مؤخرًا.

الفرصة األخيرة

جوزيه مورينيو

المالكمة مهددة بالغياب األولمبي
)وكاالت(: منحت اللجنة األوملبية الدولية االتحاد الدويل للمالكمة، مهلة 

حتى الشهر املقبل، لحل مشاكل الحوكمة، أو املخاطرة بالغياب عن 
أوملبياد طوكيو 2020.

وسبق أن حذرت اللجنة، االتحاد الدويل للمالكمة، وطالبته بحل املشاكل 
املالية والحوكمة ومكافحة املنشطات.

لكن تقرير االتحاد الدويل يف مايو املايض، مل يلق قبول اللجنة األوملبية، 
التي قالت إنها سرتاجع األمر بعد انتهاء الجمعية العمومية التحاد 

املالكمة، وانتخابات اختيار الرئيس الجديد، يف الثاين والثالث من نوفمرب يف 
موسكو. وقالت اللجنة، يف بيان “اللجنة التنفيذية للجنة األوملبية الدولية، 

عربت عن قلقها الشديد، تجاه الوضع داخل االتحاد الدويل للمالكمة 
والحوكمة الحالية”. وتابعت “هذا يتضمن الظروف املحيطة بقامئة 

االنتخابات، والتواصل املضلل بني أعضاء االتحاد الدويل للمالكمة، حول 
موقفه يف اللجنة األوملبية الدولية”. ودخل اتحاد املالكمة يف مشاكل خالل 

السنوات املاضية، وتم إيقاف وو تشينج-كو، الرئيس السابق، يف 2017، 
قبل أن يرتك منصبه بسبب أزمات بشأن الحوكمة وأمور مالية.

وحل فرانك فالسينيل بدالً منه، قبل أن يتوىل رجل األعامل األوزبيك جافور 
رحيموف املسؤولية بشكل مؤقت، يف يناير 2018، خالل اجتامع الجمعية 

العمومية غري العادية يف ديب. وترشح رحيموف لالنتخابات املقبلة، لكن 
وجود اسمه عىل قامئة عقوبات وزارة الخزانة األمريكية، تسبب يف غضب 

اللجنة األوملبية الدولية. وأشارت الوزارة األمريكية إىل أن رحيموف، موجود 
عىل قوامئها بسبب “متويله” ملنظمة إجرامية، وهو األمر الذي ينفيه 

بشدة. وقالت اللجنة األوملبية الدولية “هذا السلوك ال يؤثر فقط عىل 
سمعة االتحاد الدويل للمالكمة، بل الرياضة بشكل عام”.

وأبلغ مارك آدامز، املتحدث باسم اللجنة األوملبية الدولية، الصحفيني، 
بأن اللجنة تسعى للوصول إىل حل، لعدم تعرض املالكمني لعقاب بسبب 

أفعال االتحاد الدويل، لكن كيفية حدوث ذلك ما زالت غري واضحة.
وكتب رئيس لجنة األخالق باللجنة األوملبية الدولية، إىل رئيس االتحاد 

الدويل، ليعرب عن عدم رضا اللجنة.
وجمدت اللجنة األوملبية الدولية كل املدفوعات عربها إىل االتحاد الدويل، 

ومل تكن هذه املرة األوىل، التي توقف فيها اللجنة دعمها املايل لالتحاد.

نف��ى نجم ك��رة الق��دم كريس��تيانو 
املوجهة  االغتص��اب  رونال��دو مزاعم 
ض��ده، مؤك��ًدا أن��ه مرت��اح الضم��ري 
وس��ينتظر نتائ��ج أي تحقي��ق بنفس 

مطمئنة.
وق��ال رونال��دو عرب حس��ابه يف تويرت 
”أنفي متاًما االتهامات املوجهة ضدي. 
االغتص��اب جرمية فظيعة تتعارض مع 

كل يشء أؤمن به“.
وأرس��لت وكال��ة جيس��تيفويت الت��ي 
تدير أع��امل رونالدو البيان عرب الربيد 

اإللكرتوين.
وأضاف ”حرًصا مني عىل تربئة ساحتي 
أرفض تكهنات س��اقتها وس��ائل إعالم 
نق��اًل عن أش��خاص يس��عون للرتويج 
ألنفس��هم عىل حسايب. سأنتظر بنفس 

مطمئنة نتائج جميع التحقيقات“.
وقال محام��و كاثري��ن مايورجا، التي 
أقامت دعوى ضد رونالدو يف محكمة 
كالرك كاونت��ي يف نيف��ادا، يف مؤمت��ر 
صحايف ي��وم األربعاء إن رونالدو ميلك 

20 يوًما للرد عىل االتهام.
وزعمت مايورجا أن رونالدو اغتصبها 

يف فندق يف الس فيجاس يف 2009.
وأشار محامو مايورجا إىل أن موكلتهم 
ترك��ت الس فيجاس للبعد عن األنظار 

نف��يس  رضر  إىل  أدى  االعت��داء  وأن 
وعاطف��ي له��ا. ومل تح��رض مايورج��ا 

املؤمتر الصحايف.
املؤمت��ر  س��توفال  ليس��يل  وأبلغ��ت 
الصحف��ي ”)مايورج��ا( ق��ررت عدم 
الحديث مع وس��ائل اإلعالم واالبتعاد 
عن األنظار بس��بب حالتها النفس��ية. 

األمر ليس جيدا بالنسبة لها“.

وق��ال املحام��ون إنهم يفك��رون هل 
الوثائ��ق املرتبطة  س��يقومون بن��ر 
بالقضي��ة الت��ي تضم تقري��ر الرطة 
والتقرير الطبي واتفاق التسوية أم ال.

ووفًقا لش��كوى اطلعت عليها رويرتز 
وكام يقول محامي مايورجا ستس��عى 
موكلت��ه أيًض��ا إلبطال اتفاق تس��وية 
تزعم أنها أبرمت��ه مرغمة مع رونالدو 

للتكتم عىل ما ح��دث ودفع رونالدو 
لها 375 ألف دوالر.

واختصم��ت الدع��وى، الت��ي تطالب 
بدفع أكرث من 200 ألف دوالر بسبب 
أرضار، رونالدو وعدًدا آخر مل تسمهم 
يف  ”متخصص��ون  بأنه��م  وصفته��م 
حامية السمعة الشخصية“ استخدموا 

خصيًصا إلخفاء معامل القصة.
وهّدد محام��و رونال��دو، وهو واحد 
م��ن أبرز الرياضيني يف العامل، قبل أيام 
مبقاض��اة مجلة دير ش��بيجل األملانية 
بع��د أن ن��رت اتهام��ات مايورج��ا 

بصورة ”مخالفة للقانون بشدة“.
وق��ال ألفريد فاينتس��ريل نائب رئيس 
تحرير املجلة لرويرتز األحد املايض إن 
دير ش��بيجل التزمت باملعايري املهنية 
ووثقت القصة املنشورة عىل صفحاتها 
باألدل��ة. وأض��اف أن املجلة تس��اند 
القصة التي قال إن قانون الصحافة يف 

أملانيا يجيزها.
وفاز رونال��دو بجائزة أفضل العب يف 
الع��امل خمس م��رات وانتقل لصفوف 
يوفنت��وس م��ن ري��ال مدري��د هذا 
الصيف مقابل 100 مليون يورو )116 

مليون دوالر(.

كريستيانو مرتاح الضمير
وكاالت

كريستيانو رونالدو



ع���ن  املبك���ر  الك�ش���ف  ُي�ش���اعد 
اأعرا����ض ال�رسطان عل���ى الوقاية منه 
ومعاجلت���ه يف املراح���ل الأول���ى مب���ا 

ي�شهل عملية ال�شفاء.
ويرتبط ظهور هذا املر�ض بجملة 
من العالمات التي يجب التفطن لها 

واأخذها بعني العتبار. 
ومع اأن الت�شخي�ض املبكر ي�شكل 
اأحد مفاتيح النج���اة من هذا املر�ض 
ال�شي���دات  معظ���م  اأن  اإل  املمي���ت 
يجهلن هذه الأعرا�ض عن غري دراية، 
ولأن �شالمت���ك تهمن���ا فق���د حر�شنا 
على حتديد جمل���ة من الدللت التي 
ل ين�ش���ح بالتغافل عنه���ا واحلر�ض 
عل���ى زي���ارة الطبي���ب للتاأك���د م���ن 
�شالمتك، ول يعن���ي ذلك اأن تقلقي، 
ولك���ن يف حال كانت ه���ذه الأعرا�ض 
مرتبطة بهذا املر����ض فمن الأف�شل 
الب���دء بالعالج يف اأق���رب وقت ممكن 
ول تن�شي اأن الوقاية خري من العالج.

ظهور األورام على الجلد
ظهور بع����ض الأورام على اجللد 
ق���د ي�شكل اإح���دى العالم���ات الأولى 
ملر����ض ال�رسط���ان ل�شيم���ا �رسط���ان 
الث���دي، خ�شو�ش���ا اإذا كان���ت ه���ذه 
الأورام م�شحوبة بظهور الكتل �شواء 
على م�شتوى الثدي���ني اأو يف منطقة 

الإبط.
وميك���ن اأن تظه���ر خ���الل ه���ذه 
الف���رة بع����ض التهيج���ات اجللدية 
اأو البث���ور جمهولة ال�شب���ب والتي ل 
ترتبط باحل�شا�شية جتاه اأحد الأطعمة 

اأو م�شتح�رسات التجميل.
واإذا لحظ���ِت جروًح���ا متقيحة اأو 
ورًم���ا على م�شت���وى اجلل���د اأو تطور 
البثور وتغري حجمها فعليِك بالتوجه 

للطبيب يف اأقرب وقت ممكن.

كثرة السعال
امل�شتم���ر لفرات  ال�شع���ال 
طويلة دون �شبب يذكر ي�شكل 
اأح���د العالم���ات الت���ي تتوجب 

زيارة الطبيب.
وال�شع���ال املط���ول ه���و 
اأعرا����ض املر�ض  واح���د م���ن 

يرافق���ه انخفا����ض يف ال�شهية 
وفقدان الوزن ب�شكل �رسيع.

يف احل���الت الأكرث تقدًما 
�شي���ق  ال�شع���ال  ُي�شاح���ب 
ال���دم  وخ���روج  التنف����ض 

خ�شو�شا �رسطان الرئة.

الحكة
رمبا ت�ستغربني من ارتباط احلكة 
باإحدى اأعرا����ض ال�رسطان وتعتقدين 
اأن ه���ذا اآخر ما ميكن التفكري به عند 
ظهور ه���ذه امل�شكلة، ومع ذلك فقد 
اأثبتت بع����ض الدرا�سات ارتباط هذا 
العر����ض مبر�ض ال�رسط���ان يف حالت 
عدة؛ وذلك وفق وجهة نظر �رسيرية.

عل���ى  الأورام  تك���ون  وي�شب���ب 
م�شت���وى الرحم احلكة عل���ى م�شتوى 

الأع�شاء التنا�شلية.
ميك���ن اأن ي�شاحب 

�رسطان الدماغ ال�شعور 
عل���ى  باحلك���ة 

م�شتوى فتحتي الأنف اأي�ًشا.

صحة األمعاء
ترتبط اإح���دى الأعرا����ض الأولى 
ل�رسطان القولون باختالل التوازن يف 
اأداء الأمع���اء فت�شبح غري قادرة على 
تاأدي���ة وظائفه���ا بال�ش���كل ال�شليم، 
وهنا يتوجب النتباه يف حال لحظت 
ال���دم يف ال���راز اأو املخ���اط والقيح 
اأي�ش���ا اأو اإذا كنت تعانني من �شل�ض 

البول.

لون البول
الب���ول  ل���ون  ميث���ل 
اأي�ًش���ا اأح���د العالم���ات 
الدالة التي يتوجب 
ه���ا  خذ اأ

بعني العتبار ل�شيم���ا �رسطان الكلى 
وي�شاحبه���ا اأعرا����ض اأخ���رى ت�شمل: 
مالحظة الدم يف البول، ارتفاع �شغط 
ال���دم، اآلم كلوي���ة، ال�شع���ور املزمن 

بالتعب.

خسارة الوزن
ترتبط خ�شارة الوزن ب�شكل �رسيع 
ومفاج���ئ باأمرا�ض نف�شي���ة وج�شدية 
ع���دة، ولع���ل اأكرثها خط���ورة مر�ض 
�رسطان املع���دة، ويكون هذا العر�ض 
غ���ري وا�ش���ح يف ب���ادئ الأم���ر اإل اإذا 
�شاحبت���ه الأعرا�ض التالي���ة: النفور 
الغ���ر امل���رر جت���اه اللح���وم، فق���ر 
الدم، عدم الرغب���ة يف تناول الطعام، 
الته���اب  ب�رسع���ة،  بال�شب���ع  ال�شع���ور 
احللق املزم���ن، اإذ اإن التهاب احللق 
امل�ستم���ر وغ���ر امل���رر ي�س���ر اإلى 
الإ�شاب���ة ب�رسطان احلنجرة  اإمكان 
وم���ن ب���ني اأعرا�ش���ه نذك���ر ما 
التنف����ض  يف  �شعوب���ة  يل���ي: 
وال�شعور ب���الأمل عند البلع، اإذ 
ي�شع���ر الإن�ش���ان بج�شم غريب 
عل���ى م�شت���وى احلل���ق ب�شبب 
منو الأورام، وي�شبح ال�شوت 
اأج�ض وي�شعف �شيًئا ف�شيًئا، 
كما �سنالحظ دما مع املخاط 

ورائحة قيح يف الفم.
ل  الأعرا����ض  ه���ذه  ظه���ور 
يوؤك���د ����رسورة الإ�شاب���ة مبر�ض 
ال�رسط���ان، لكنه���ا توف���ر اأ�شا�ًشا 

متيًنا لت�شخي�ض املر�ض.

الت���ي  الط���رق  وتتن���وع  تختل���ف 
ت�شاه���م يف خ�شارة ال���وزن الزائد، اإذ اإن 
والده���ون  الإ�شافي���ة  الكيلوغرام���ات 
العني���دة تبقى من اأكرث الأمور املزعجة 
الت���ي ي�شع���ى معظمن���ا اإل���ى التخّل�ض 
منها بو�شائل متع���ددة. وللو�شول اإلى 
الوزن املث���ايل والتمتع بالق���وم الر�شيق 
واملتنا�ش���ق ل تهمل���وا اأبًدا تن���اول الأطعمة 
احل���اّرة؛ نظ���ًرا لفوائدها الكث���رية وفعاليتها يف 
عملي���ة التنحي���ف؛ لأن اإ�شاف���ة التوابل احل���ارة للطعام 
عامل ي�شاهم ب�شكل اأ�شا�ض يف عالج العديد من امل�شاكل ال�شحية ل �شيما زيادة الوزن، 
فه���ي ت�شاهم يف ت�رسيع عملي���ة حرق الدهون الداخلية يف اجل�ش���م وتفكيكها ل�شيما يف 
منطق���ة البطن، وبالتايل اإنقا����ض الوزن بطريقة تدريجية. وي�شاه���م يف تعزيز ال�شعور 

بال�شبع لفرات اأطول، وبالتايل تناول كميات اأقل من الطعام يومًيا.

حارّة

الخيار

الليمون
الليمون من اأهم الأطعمة التي ل غنى 

عنه���ا يف اأي من���زل، حي���ث ي�شاعد على 
من���ح اجل�شم الطاقة؛ لأنه يحتوي على 

كمية كبرية من فيتامني ج.
ويعم���ل ع�ش���ري الليم���ون عل���ى 
زي���ادة �شحة الب�رسة وجتديد حيويتها 

ون�شارتها؛ لأنه يحت���وي على العديد 
من م�ش���ادة الأك�شدة التي متنع اجلذور 

احل���رة التي ت�رس باجل�شم ويزي���د اأي�شاً من 
مرون���ة اجللد ويح���د م���ن تك���ون التجاعيد. قم 

بغ�شل وجهك بامل���اء الفاتر وال�شابون و�ش���ع ع�شري ن�شف ليمون 
بعد غم�شه بقطنة على املنطقة امل�شابة واتركها ملدة 10 دقائق اأو حتى يجف 
م���ن ثم ا�سطفه باملاء. كرر ه���ذه الو�سفة حلني ال�سفاء متاماً فع�سر الليمون 
ي�شاع���د يف الق�شاء عل���ى البثور وحبوب ال�شباب اإذ يعم���ل على جتفيف املادة 

الدهنية التي توجد بالب�رسة وي�شاعد يف تفتيح املناطق الداكنة بها.

معاجل���ة  عل���ى  اخلي���ار  ُي�شاع���د 
م�ش���اكل الب����رسة املتعلق���ة بالتقدم 

يف العم���ر والت���ي توؤثر عل���ى مرونة 
اجللد وتت�شب���ب يف ظهور التجاعيد 
املثالي���ة  احلل���ول  اأح���د  وي�ش���كل 

والقت�شادي���ة املالئم���ة لل�شي���دات 
الالت���ي ل ميلك���ن تكالي���ف العالجات 

الحرافية.
ويلعب اخليار دوًرا مهًما يف احلفاظ على 

�شح���ة ون�شارة الب�رسة وُي�شكل اأح���د اأف�شل البدائل 
الطبيعية بف�شل خ�شائ�شه التالية :

ويتمي���ز اخلي���ار بكون���ه اأح���د العنا����رس الغني���ة بالفيتامين���ات A وC وE ويتميز 
بخ�شائ�ش���ه امل�شادة لالأك�شدة وبفعاليته يف جتديد ال�شب���اب وقدرته على منع وعالج 
التجاعي���د والعيوب واله���الت ال�شوداء. تطبي���ق قناع اخليار ب�ش���ورة منتظمة ُي�شاعد 
عل���ى مكافحة مظاهر ال�شيخوخة املبك���رة ويقلل من ظهور التجاعيد؛ لأنه ي�شمن كمية 

الكولجني الالزمة للحفاظ على مرونة اجللد لأطول فرة ممكنة.

تو�شلت درا�شة جديدة اإلى اأن الن�شاء اللواتي يوؤجلن الإجناب اإلى ما بعد ال� 35، اأكرث عر�شة لالإ�شابة بنوبة 
قلبية اأو �شكتة دماغية. وتقول الدرا�شة اإن الأطفال الذين يولدون لأمهات جتاوزن ال� 35 من العمر، اأكرث عر�شة 
لالإ�شاب���ة بالأمرا�ض القلبية الوعائي���ة، وال�شكتات الدماغية القاتلة يف وقت لح���ق. وح�شب املديرة التنفيذية 
ملعهد اأبحاث �شحة املراأة والطفل يف جامعة األبريتا يف كندا �شاندرا دافيدج، فاإن على الأمهات اللواتي ينجنب 

يف �شن متقدمة اخل�شوع لفحو�شات مكثفة؛ لالطمئنان على �شحة القلب والأوعية الدموية لديهن.
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الحليب كامل الدسم وتأثيره على الصحة

ما أعراض السرطان التي تتجاهلها السيدات؟

فوائد شوربة 
الشوفان للريجيم

�شوربة ال�شوفان من احللول املثالية لإنقا�ض الوزن، وتاأخذ 
حي���ًزا مهًما نظًرا لأنها اآمن���ة وفعالة وتتمي���ز بفوائدها الكثرية 

والغنية، فهي غنّية بالألياف، واملعادن، واحلديد.
وي�شته���ر دقي���ق ال�شوفان بفوائ���ده العديدة ل���كل الذين 
يحاول���ون اإنقا����ض اأوزانه���م، فال�شوفان 
لالألي���اف  ممت���از  م�ش���در  باأن���ه  مع���روف 
الغذائي���ة الت���ي ت�شاعد عل���ى كبح اجلوع 
عموم���ا وحت�شني عملي���ة اله�شم وتنظيم 
عم���ل اجله���از اله�شم���ي للتخل����ض م���ن 

الإم�شاك.
كم���ا يحت���وي دقي���ق ال�شوف���ان على 
العدي���د م���ن الفيتامين���ات وعل���ى م���واد 
معدني���ة، وم���ن فوائ���ده كذل���ك للرجي���م 
وتخفيف الوزن انه منخف�ض يف ال�شعرات 
احلراري���ة بحي���ث يبقي ج�شم���ك يف حدود 
ال�شع���رات احلرارية الت���ي ميكنك تناولها 
يومي���ا، وُيخل����ض اجل�ش���م م���ن الف�شالت 
وال�شموم واملياه املحتب�شة، وله دور كبري 

يف تنظيم م�شتوى ال�شكر يف الدم.

األطعمة غير المغذية ترتبط بارتفاع خطر السرطان

ن�شف����ت درا�ش����ة طبي����ة حديثة كل 
النا�����ض  ل����دى  ال�شائ����دة  العتق����ادات 
الد�ش����م،  كام����ل  احللي����ب  بخ�شو�����ض 
وتاأث����ر الكولي�س����رول والدهون التي 
يحتويها على ج�ش����م الإن�شان، وخل�شت 
اإل����ى نتيج����ة مفاده����ا اأن ه����ذا احلليب 
مفيد لل�رساي����ني ولي�ض �ش����اراً بها كما 
ي�ش����ود العتقاد بني النا�����ض. وبح�شب 
الدرا�ش����ة التي ن�����رست نتائجها �شحيفة 
“ديلي تلغراف” الريطانية فاإن تناول 
احلليب كام����ل الد�شم يقلل من خماطر 
ال�شكت����ات الدماغية والنوب����ات القلبية 
وان�ش����داد ال�رساي����ني ول يزي����د من هذه 
املخاط����ر. وقال����ت مار�شي����ا اأوت����و، من 

جامعة تك�شا�ض الأمريكية، والتي قادت 
فريق البحث: النتائج التي تو�شلنا لها 
تدع����م الأدلة املتزاي����دة التي تقول اإن 

د�شم الألب����ان ل يزيد خماط����ر الإ�شابة 
باأمرا�ض القل����ب اأو ن�شبة الوفيات بني 

الكبار يف العمر.

الريطاني���ة نظامه���ا  الطع���ام  ط���ورت وكال���ة معاي���ر 
للت�شني���ف الغذائ���ي FSAm-NPS كطريق���ة ت�شم���ن من 
خالله���ا اأن يرى الإن�ش���ان بو�شوح القيم���ة الغذائية لأي منتج 

غذائي. 
وي�شم���ح هذا النظ���ام للنا����ض بالقيام بخي���ارات غذائية 
مدرو�س���ة والتمييز ب���ني الأطعمة ال�سحية وتل���ك التي ُتعتر 

فائدتها ال�شحية قليلة اأو معدومة.
لكن جمموعة من الكت�شافات املقلقة التي تربط ارتفاع 
خط���ر الإ�شابة بال�رسطان با�شتهالك اأطعم���ة لها نوعية غذائية 
متدنية تقّدم اليوم دلياًل كافًيا ل�شانعي ال�شيا�شات للمطالبة 
با�شتعمال اأ�شمل للت�شنيف الغذائي يف املعلومات التي ُتدرج 
عل���ى الأغلفة. واأج���رت الدرا�شة اجلديدة مي���الين دي�شا�شو يف 
املعهد الوطني لالأبحاث ال�شحية والطبية يف باري�ض يف فرن�شا 
بالتعاون مع خراء من معاهد اأبحاث عدة، ون�رشوا نتائج بحثهم 

.PLOS Medicine يف جملة
وحلل الباحثون بيانات جمعوها من 471495 م�شارًكا من 
درا�ش���ة “التحقي���ق التقدمي الأوروبي يف ال�رسط���ان والغذاء”. 
وبل���غ متو�شط ف���رة املتابعة 15.3 �شنة، وق���ّدم املتطوعون 
معلومات عن عاداتهم الغذائية، ف�شاًل عن اأي معلومات طبية 

مالئمة اأخرى، من بينها تاريخ ال�رسطان. 
وم���ن ب���ني كل امل�شارك���ني، �ُشّخ�ش���ت اإ�شاب���ة 49794 
بال�رسطان، عانى 12063 منه���م �رسطان الثدي، 6745 �رسطان 

الرو�ستات، و5806 �رسطان القولون وامل�شتقيم.
وبال�شتن���اد اإلى املعلوم���ات املقدمة، احت�ش���ب العلماء 

الرواب���ط بني الأطعمة ذات النوعيات الغذائية املختلفة وبني 
خطر الإ�شابة بال�رسط���ان.  وتذكر دي�شا�شو وزمالوؤها يف تقرير 
الدرا�ش���ة اأن امل�شاركني الذي���ن “ا�شتهلكوا عموًما اأطعمة لها 

قيمة غذائية متدنية كانوا اأكرث عر�شة لالإ�شابة بال�رسطان”.
وارتبط ا�شتهالك الأطعمة ذات النوعية الغذائية املتدنية 
���ا بارتفاع خط���ر الإ�شابة ب�رسط���ان القولون  بانتظ���ام خ�شو�شً
وامل�شتقي���م و�رسط���ان اجلزء العل���وي من اجله���از التنف�شي - 

اله�شمي واملعدة، ف�شاًل عن �رسطان الرئة يف حالة الرجال.
اأم���ا يف حال���ة الن�ش���اء، فارتبط تن���اول اأطعمة له���ا نوعية 
غذائية متدنية بارتفاع خطر الإ�شابة ب�رسطان الكبد، ف�شاًل عن 

�رسطان الثدي بعد �شن الياأ�ض.
يف املقاب���ل، ترتكز ح���دود الدرا�شة الرئي�ش���ة على واقع 
اأن البيان���ات الت���ي حللتها قدمه���ا امل�شارك���ون اأنف�شهم، ما 
يعن���ي اأنها قد ل تكون دقيقة بالكام���ل. لكن معدي الدرا�شة 
يو�شحون اأي�ًشا اأن اأهميتها تكمن يف حجمها واملعلومات التي 

ح�شل عليها الفريق ومتكن من تقييمها.
ويكت���ب معدو تقري���ر الدرا�ش���ة “ت�شّكل ه���ذه، على حد 
علمنا، اأول درا�شة تتناول الرابط بني FSAm-NPS )املوؤ�رس 

الغذائي( وبني مر�ض لدى جمموعة اأوروبية كبرية”.
 FSAm-NPS ويختم الباحث���ون “تدعم الدرا�شة اأهمية
كنظ���ام ت�شنيف غذائ���ي اأ�شا�شي ترتكز علي���ه طريقة حتديد 
امل���واد الغذائية على اجله���ة الأمامية من الغ���الف، ف�شاًل عن 
جمموع���ة اأ�شم���ل من تداب���ري غذائية اأخ���رى مرتبط���ة بال�شحة 

العامة”.
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بع���د �سنوات طويلة من الغياب ع���ن عامل املو�سيقى، 
اأعلنت الفنانة �سابرين ع���ن رغبتها يف العودة لعامل الغناء 
للأطفال، حي���ث ت�سعى لوجود كلم���ات تتنا�سب مع اجليل 
احل���ايل للأطف���ال، ومن املق���رر اأن تعلن ب�س���كل كامل عن 

تفا�سي���ل الأغنية يف الفرتة املقبل���ة. وقدمت �سابرين يف 
الت�سعينيات العديد من اأغ���اين الأطفال منها »اأنا الفرخة« 
الت���ي انت����رت وحقق���ت جناحا كب���را يف ذل���ك الوقت، ثم 
توقفت عن الغناء وتفرغت لأعمالها ال�سينمائية والدرامية.

مسافات

الصراعات النفسية تشعل ثاني أيام “ملتقى المونودراما”

�سهد اليوم الثاين من “ملتق���ى املونودراما” الذي ينظمه 
بي���ت امل�رح يف جمعية الثقافة والفن���ون بالدمام اأم�س الثلثاء 
تق���دمي ثلثة عرو�س ب���داأت مب�رحية “غواي���ات البهاء” لفرقة 
النور�س م���ن تاأليف موفق م�سعود ومتثيل واإخراج كميل العلي 
الذي ا�ستط���اع اأن يلفت الأنظار ملوهبت���ه يف التمثيل والإخراج 
عل���ى حد �سواء، حيث تناول العر����س ال�راع النف�سي لدى بطل 
العر����س ال���ذي ج�س���د مفارقات احلي���اة بني الطفول���ة الربيئة 
وجت���رب الديكتات���ور ال���ذي ي�سك يف جمي���ع من حول���ه لدرجة ان 

يراهم كاجلرذان.
واأب���دع خم���رج العم���ل يف ا�ستخ���دام املوؤث���رات ال�سوئي���ة 
وال�سوتي���ة واحلركة امل�رحية، زاد عليه���ا اإبداع الأداء اجل�سدي 

للمثل.
ويف الن���دوة التطبيقية التي اأدارها في�س���ل الدوخي اأ�ساد 
اأغل���ب احل�سور مب�ستوى العر�س وتكامل عنا�ره، م�سرين اإلى 
اأن املمثل لو مل ين�سغل يف الإخراج لكان اأبدع بدرجة اأكرب، فيما 
اأك���د بطل وخم���رج امل�رحية كميل العلي باأن���ه ا�سطر للت�سدي 
للإخ���راج م�سطرا لعدم توفر خمرج يق���ف بجانبه يف هذا العمل، 

ولرغبته ال�سديدة يف امل�ساركة يف امللتقى.
وقال ب���اأن �سب���ب اختياره لن����س الكاتب ال�س���وري موفق 
م�سع���ود رغم �سعوبت���ه يع���ود للغمو�س ال���ذي يكتنفه لدرجة 
جعلته ينجذب له، فيما ل زال يجهل هذا ال�ر الذي جعله ينجذب 

له دون �سواه.
ويف العر�س الثاين قدم���ت فرقة هم�سات �سهرزاد م�رحية 

“وج���ود” متثيل علي اجللواح، وتاأليف ن�س���ار الن�سار، واإخراج 
مري���ام بوخم�س���ني، تناولت فيه م���ا يعي�سه بع����س ال�سباب من 
اهتم���ام يف تفا�سي���ل مادي���ة �سطحية والبتعاد ع���ن اجلوهر يف 
العلق���ة النف�سية والجتماعية، حيث يج���د بطل امل�رحية نف�سه 
فاق���د للذاكرة و�س���ط مكان ا�سبه بالعدم، ليح���اول اأن ي�سرتجع 
�ريط حياته ليلحظ باأن هن���اك تفا�سيل مكتوبة على ج�سده ل 
تع���دو عن كونها ملاديات ك�سيارة ريا�سية و�سفر ونقود، فيما 
ل يج���د اأي �س���ي يرمز ل�سخ�سيت���ه وا�سمه، ليتيق���ن بعدها باأنه 
اأ�س���اع عمره يف اجلري خل���ف تفا�سيل باهته فيم���ا جتاهل نداء 
اأق���رب اأ�سدقائه له يف وقت حاجت���ه ليتفاجاأ بعد عودته من اأحد 

اأ�سفاره باأن �سديقه تويف بعد معاناة مع املر�س.
ويف الن���دوة التطبيقي���ة اخلا�س���ة بعر�س “وج���ود” والتي 
اأدارها عقي���ل اخلمي�س اتفقت اأغلب املداخلت على اأن املمثل 
ا�ستط���اع اأن ي�سيط���ر عل���ى م�ساح���ات العر�س من خ���لل اأدائه 
احلرك���ي و�سوته، فيما متكنت خمرج���ة العمل وم�سمم الإ�ساءة 
واملوؤث���رات ال�سوتية من الن�سجام مع بط���ل امل�رحية لتقدمي 
لوحات جمالي���ة اإبداعية. اأما العر�س الثال���ث والأخر فقد حمل 
عن���وان “بارانويا” م���ن تقدمي فرقة بلك لي���ت ومتثيل حممد 
جميل، وتاألي���ف عبا�س احلايك واإخراج �سق���ر القرين، وتناولت 
معان���اة موظ���ف م���ع مدي���ره املبا�ر امل�س���اب بجن���ون العظمة 
واملزاجي���ة يف التعامل م���ع مروؤو�سيه، مما جع���ل بطل امل�رحية 
يدخ���ل يف حالة قلق �سديد خوفا م���ن ت�رفات املدير املفاجئة 

التي حولت حياة جميع املوظفني جلحيم ل يطاق.

نيللي كريم 
تستعد لفيلم 
الفارس

من ضمنهم هيفاء حسين وحمد علي الشهابي ومنصورة عبداألمير

أعالم بحرينية ضمن لجنة تحكيم “الشارقة السينمائي الدولي للطفل”

مت حتدي���د منت�س���ف �سه���ر اأكتوبر 
موع���دا لبدء ت�سوي���ر فيل���م “الفار�س” 
ال���ذي يخرجه اأحمد مدح���ت، وي�سارك يف 
بطولت���ه كرمي عبدالعزي���ز ونيللي كرمي 
وع���دد م���ن الوج���وه ال�ساب���ة واجلديدة، 
ت�سويق���ي  اإط���ار  يف  اأحداث���ه  وت���دور 
رومان�س���ي كوميدي اجتماع���ي، وينتظر 

املخرج احمد مدحت انتهاء الفنان 
من جانبه���ا، اأكدت نيلل���ي كرمي اأن 
الورق وفري���ق العمل م���ن اأول الأ�سباب 
التي جعلتها توافق على العمل من دون 
ت���ردد، وقالت: اأنا �سعيدة جدا بالتعاون 
م���ع الفنان ك���رمي عبدالعزيز م���رة اأخرى 

بعد فيلم “الفيل الزرق” العام 2014.

يف اإطار حر�سها عل����ى التنوع والرتقاء بجودة 
الأعم����ال ال�سينمائي����ة املر�سحة، ك�سف����ت موؤ�س�سة 
“فن” املعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلمي للأطفال 
والنا�سئ����ة بدولة الإم����ارات، عن م�سارك����ة 4 اأعلم 
�سينمائية بحرينية، �سمن جلن����ة التحكيم اخلا�سة 
بال����دورة ال�ساد�سة ملهرج����ان ال�سارقة ال�سينمائي 
ال����دويل للطف����ل، الت����ي تنطل����ق خلل الف����رتة من 
14 – 19 اأكتوب����ر يف قاع����ة اجلواه����ر للمنا�سب����ات 
واملوؤمترات، مبا يرتجم اأه����داف املوؤ�س�سة الرامية 
اإل����ى الرتق����اء بذائقة الأطف����ال، واإله����ام النا�سئة 
ملعرف����ة املزيد ع����ن التقني����ات وامله����ارات التي 

ت�ستمل عليها �سناعة الأفلم. 
وت�سم القائمة كل م����ن الفنانة هيفاء ح�سني، 
�ساحب����ة احل�س����ور ال�سينمائ����ي والدرام����ي املميز، 
والت����ي حتم����ل يف ر�سيده����ا الفن����ي العدي����د م����ن 
الإجنازات �سواء على �سعي����د الأعمال التلفزيونية 
اأو امل�رحي����ة، حي����ث �سط����ع جنم الفنان����ة من خلل 
م�سل�سل “اللقيطة” يف العام 2005، اإلى جانب باقة 
من الأعمال اخلليجية املتمي����زة الأخرى، ويرافقها 
املوؤلف وكاتب ال�سيناريو واحلوارات التلفزيونية 
حمد علي ال�سهاب����ي، �ساحب العديد من املوؤلفات 
الروائي����ة وامل�رحي����ة والق�س�سي����ة حي����ث كتب ما 
يزيد ع����ن 300 حلقة تلفزيوني����ة ململكة البحرين 

والدول اخلليجية وغرها من الأعمال الناجحة. 
كما ت�سمل القائمة املخرج حممد اإبراهيم حممد 
ع�سو جمل�س اإدارة نادي البحرين لل�سينما ورئي�س 

جلنة العرو�س اخلا�س����ة، يحمل العديد من اجلوائز 
�سم����ن اأبرز املهرجان����ات ال�سينمائية اخلليجية، له 
م�ساهمات ملمو�سة على �سعيد تقدمي العديد من 
الور�����س ال�سينمائية اأهمها موؤ�س�س����ة فن للأطفال 
والنا�سئ����ة يف ال�سارق����ة، وزارة الرتبي����ة والتعلي����م 
يف البحري����ن، جامعة البحري����ن والعديد من اجلهات 
الأخرى، ترافقهم ال�سحافية والناقدة ال�سينمائية 
من�س����ورة عبدالأم����ر، الت����ي �سارك����ت يف حتكي����م 
العدي����د من م�سابق����ات الأفلم العربي����ة والعاملية 
اأبرزه����ا م�سابقة �سبكة اأفلم حق����وق الإن�سان التي 
مت اإع����لن جائزتها خلل مهرج����ان دبي ال�سينمائي 
ال����دويل الع����ام 2009، ومهرج����ان الري����ف للأفلم 

)2008( وغرها. 

وت�س����م جلن����ة التحكي����م اخلا�س����ة باملهرجان 
اإل����ى جان����ب الأ�سم����اء البحرينية كل م����ن الفنانني 
الإماراتي����ني بثينة كاظم، وجن����لء على حممد اأحمد 
ال�سح����ي، وعب����داهلل احلم����ري، وح�سن رج����ب، ومن 
ال�سعودي����ة: هناء مك����ي، علي الكلثم����ي، وق�سورة 
اخلطي����ب، واأحمد حمم����د املل، وهيف����اء املن�سور، 
ومن الكويت، اأحمد اإيراج، ومن فل�سطني هاين اأبو 
اأ�سع����د، ومن الوليات املتح����دة، برايان فرجو�سن، 

ومن بلجيكا �ساميون ميدارد. 
وي�سعى املهرجان الذي انطلقت اأولى دوراته 
يف الع����ام 2013 ويق����ام ب�س����كل �سن����وي يف �سه����ر 
اأكتوب����ر، اإل����ى تعزيز مواه����ب واإبداع����ات الأطفال 
وال�سب����اب وعر�����س اإنتاجاته����م ال�سينمائ����ي، مب����ا 

ي�سم����ن لهم الفائ����دة والنفع والفر�����س الإعلمية 
املختلف����ة، كما اأنه حدث فني ي�س����كل حلقة و�سل 
مهمة ب����ني الأف����لم العاملية وكل م����ا يجد يف عامل 
الو�سائط الإعلمية، اإلى جانب اإ�سهامه يف الأخذ بيد 
الأطفال نحو اكت�ساف املزيد عن ثقافات ال�سعوب 
ون�����ر ال�س����لم العامل����ي، واطلعه����م عل����ى اأهمي����ة 
كي����ف يتعاي�س جمي����ع النا�س مبختل����ف ثقافاتهم 

وديانتهم يف عامل واحد ب�سلم وت�ساٍو. 
وته����دف موؤ�س�سة “ف����ن” اإلى تن�سئ����ة واإعداد 
جيل واعد من الفنان����ني وال�سينمائيني املبدعني، 

والرتوي���ج للأعم���ال الفني���ة والأف���لم اجلدي���دة 
دول���ة  يف  والنا�سئ���ة  الأطف���ال  ينتجه���ا  الت���ي 
الإمارات، وعر�سه���ا يف املهرجانات ال�سينمائية، 
واملوؤمت���رات الدولي���ة يف جمي���ع اأنح���اء الع���امل، 
كم���ا تهدف اإلى دع���م املواه���ب وت�سجيعها من 
خ���لل املهرجانات، واملوؤمت���رات، وور�س العمل 
على ال�سعيدي���ن املحلي وال���دويل، اإ�سافة اإلى 
توفر �سبك���ة مرتابطة من ال�سب���اب املوهوبني 
والواعدي���ن، ومتكينه���م م���ن تب���ادل التج���ارب 

واخلربات على نطاق عاملي.

    BUZZ      
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• •من�سورة عبدالأمر	 •حممد اإبراهيم	 • هيفاء ح�سني	 حمد ال�سهابي	

• من عرو�س اليوم الثاين	 • لقطة من العرو�س	
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يقدم العديد من الفعاليات والبرامج المتميزة

مهرجان البحرين الدولي للموسيقى الـ 27 ينطلق 18 أكتوبر

عمل مسرحي جديد لمسرح أوال

ك�شف الفن����ان خالد العجريب 
خ����ارج  العم����ل  ف�ش����ل  اأن����ه  ع����ن 
الكوي����ت خالل الف����رتة املا�شية، 
بغية التغي����ري والبحث ع����ن روؤية 
للجمه����ور،  ظه����وره  يف  جدي����دة 
ال�شيم����ا يف امل�رسح، وق����ال �شعيد 
بتجربة م�رسحي����ة “زمانا خرابهي”، 
التي قدمت عرو�شها يف البحرين  
، حيث ينتظ����ر عر�شها يف �شلطنة 
عمان خ����الل االأيام املقبلة، م�شريا 
ال����ى ان����ه كان من املفرت�����س اأن 
يق����دم عم����ال درامي����ا جدي����دا م����ع 
الفنان عبدالرحم����ن العقل، اإال ان 

الظروف حالت دون ذلك.
و�شدد العجريب على اأنه يعمل 
ويجته����د ويقدم اأعم����اال يف حدود 

امل�شاح����ات واالأدوار التي تعر�س 
عليه يف الوقت الراهن، موؤكدا اأنه 
ميتلك طاقة فنية كبرية مل تظهر 
بعد، ومنوها اإلى اأنه ما زال ينتظر 
الفر�ش����ة املنا�شب����ة لالإع����الن عن 

نف�شه من جديد.
ان  العج����ريب  واأ�ش����اف 
الكث����ري م����ن اجلمه����ور والفنانني 
واملنتجني دائما يقولون له: انت 
ت�شتح����ق اك����ر من ذل����ك، مردفا: 
واأن����ا اقول احلم����د هلل لقد قدمت 
اأ�شياء جميل����ة، كان لها اأثرا جيدا 
عل����ى اجلمهور، وتعر�شت حلروب 
خفية كث����رية يف الو�ش����ط الفني، 
لكن����ي م����ا زل����ت �شام����دا واأعمل 

و�شاأظل كذلك.

أحداث

ك ه���ذا الي���وم بعر����س جتاري  يب����رسرّ
مربح.

رمبا تخو�س جترب���ة جديدة من نوعها 
قريبا.

ت�شع���ر بفت���ور اجل���ورّ وتت����رسرّع يف اإلقاء 
اللوم.

جترب عل���ى االهتمام ب�ش���وؤون ت�شغلك 
عن العمل.

تع���اين اآالم���ا متفرقة ب�شب���ب اإجهادك 
امل�شتمر يف العمل. 

اأن���ت �شعي���د احلظ الي���وم ورمبا تتخذ 
خطوة جديدة.

لديك رغب���ة ملحة الي���وم يف ال�شيطرة 
على االأمور.

ف من حتمل اأ�شياء تعتقد اأنك قادر  خفرّ
على عبئها.

ال يعني الو�ش���ع اأنك حققت املطلوب 
فكن م�شتعدا للتايل.

حت���برّ الطع���ام الد�ش���م لكن���ك تبدي 
مقاومة عنيفة الأجل اخلطة. 

توقع من���و �شداقة غالي���ة تربهن عن 
وفائها.

عليك االنتب���اه اإلى �شالمتك، ومطلوب 
منك مرعاة الو�شع.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

يعود من جديد مهرجان البحرين الدويل للمو�شيقي 
يف دورت���ه ال 27 والت���ي �شتعق���د يف الف���رتة م���ن 18 – 
27 اكتوب���ر بالعديد من الربام���ج والفعاليات املتميزة، 
وفيم���ا يل���ي برامج املهرج���ان. يوم االفتت���اح 18 اكتوبر 
حف���ل للفنان العراقي ح�شني االعظم���ي، 19 اكتوبر حفل 
مو�شيقي للموؤ�ش�ش���ة الفل�شطينية للتنمية الثقافية “ 
نوي”.. 20 اكتوبر حفل لفرقة ا�شماعيل دوا�س.  اما 
بتاري���خ 21 اكتوبر فت���م تخ�شي�شه لذكرى الفنان 
البحرين���ي الراحل حممد علي عبداهلل تقدمه فرقة 
البحري���ن للمو�شيقى. وبتاري���خ 23 اكتوبر حفل 
للفنان���ة البلجيكية نتا�شا اطل����س. وبتاريخ 24 
اكتوبر تد�شني البوم “ اغاين املراآة البحرينية 
ال�شعبية” للدكت���ور واملاي�شرتو مبارك جنم. 
و25 اكتوب���ر حف���ل للفنانة املغربي���ة نبيلة 
معن. كم���ا �شتحي���ي الفنان���ة ال�شورية وعد 
بوح�ش���ون حفال بتاري���خ 26 اكتوبر بعنوان 
“ �شغ���ف ال�شعر” واخريا حما����رسة للباحث 
جا�ش���م حممد ب���ن حرب���ان بعن���وان “ الفن 

الغنائي الن�شائي” بتاريخ 27 اكتوبر.

علمت “الب���الد” اأن م�رسح اأوال �شيقدم 
يف �شه���ر نوفم���رب املقبل م�رسحي���ة جديدة 
�شي�شارك فيها الفنان القدير اأحمد مبارك 
والتاألي���ف جلم���ال ال�شق���ر، وتاأت���ي ه���ذه 
امل�رسحي���ة �شم���ن االأن�شطة الت���ي يقدمها 
م����رسح اوال ط���وال العام، كما اأن���ه ي�شتعد 
اي�شا ملهرجان���ه امل�رسحي الذي �شيعقد يف 
�شهر فرباير من الع���ام املقبل على �شالة 

البحرين الثقافية.

5 أكتوبر

  610
ت��ت��وي��ج االإم����رباط����ور 

البيزنطي هرقل.

 1143
األفون�شو  ل��ي��ون  ملك   
ال���������ش����اب����ع ي���ع���رتف 
كمملكة  ب��ال��ربت��غ��ال 

م�شتقلة.
 1582

 ب�شبب ا�شتخدام 
تقومي جريجوري فاإن 
هذا اليوم غري موجود 
يف هذا العام يف كل 
من اإيطاليا، بولندا، 
الربتغال واإ�شبانيا.

 1665
 تاأ�شي�س جامعة كييل.

1789
الفرن�شيات  ال��ن�����ش��اء 
اأم���ام  مب��ظ��اه��رة  يقمن 
امللكي  فري�شاي  ق�رس 
ل���ل���م���ط���ال���ب���ة ب��اخل��ب��ز 

والغذاء.
 1864

مدينة  ي��دم��ر  اإع�����ش��ار   
كلكتا الهندية.
1910

 الربتغال تلغي امللكية 
وتعلن اجلمهورية.

 1947
م��ت��ل��ف��ز  خ���ط���اب  اأول 
ل��ل��رئ��ي�����س االأم���ريك���ي 
من  يبث  ترومان  هاري 

البيت االأبي�س.
 1964

 عقد موؤمتر القمة 
العربي الثاين يف 

االإ�شكندرية 

العجيرب سعيد بـ”زمانا خرابهي”

حمرر م�سافات 

• احمد مبارك	

• نبيلة معن	

• وعد بوح�شون	

• جا�شم بن حربان	 • الفنان الراحل حممد علي عبداهلل	 • الفنان ح�شني االأعظمي	

• املاي�شرتو مبارك جنم	

“المتحف” يسلط الضوء على اإلبداع لتطوير المدن عمرانيا وثقافيا

حياة الفهد تدرس مشروعها الجديد

ا�شت�ش���اف متحف البحري���ن الوطني 
م�ش���اء االأربعاء املواف���ق 3 اأكتوبر 2018 
حما�رسة للخبري ال���دويل يف جمال تخطيط 
وتطوي���ر املدن ت�شارلز الندري. و�شهدت 
املحا�رسة ح�ش���ور رئي�شة هيئ���ة البحرين 
للثقافة واالآثار ال�شيخة مي بنت حممد اآل 
خليف���ة  ووزير خارجي���ة اململكة املغربية 
ال�شاب���ق حمم���د بن عي�ش���ى، اإ�شاف���ة اإلى 
تواجد ع���دد كبري من املهتم���ني بال�شاأن 

الثقايف يف مملكة البحرين. 
خ���الل  الن���دري  ت�شارل���ز  وناق����س 
حما�رست���ه �شبل حتقي���ق اأق�شى ا�شتفادة 
م���ن اإمكانيات امل���دن واإط���الق قدراتها 
انها، اإ�شافة اإلى عر�س طرق  ملنفع���ة �شكرّ
حتقي���ق التعاون ما بني االإبداع يف تطوير 

املدن والثقافة الرتاث. 
واأ�ش���ار الن���دري اإلى اأهمي���ة الثقافة 
وال���رتاث يف حتدي���د م�شتقب���ل املجتمع، 
م�ش���رياً اإلى اأنها م�ش���در مهم من م�شادر 
االإله���ام ل�شناع���ة م���دن اأك���ر اإن�شاني���ة 
انه���ا. وق���ال اإن املدينة  وقرب���اً م���ن �شكرّ
ر للمجتم���ع حاجات اأ�شا�شية  يج���ب اأن توفرّ
كاال�شتق���رار، الفر����س للعم���ل والتطورّر، 
االت�ش���ال والتوا�ش���ل واالإله���ام، مو�شحاً 
اإن االإله���ام ياأت���ي ع���رب اأدوات خمتلف���ة 

منه���ا املوؤ�ش�شات الثقافي���ة من متاحف، 
اإن  وق���ال  وتاريخي���ة.  تراثي���ة  مواق���ع 
املدن ه���ذه االأيام ت�شهد تط���وراً عمرانيا 
وتكنولوجيا كبرياً، وه���و ما اأعطاها قدرة 
عل���ى ا�شتقط���اب املزيد م���ن االأفراد من 
العامل من اأج���ل ال�شياحة والعمل وال�شكن 
وهو م���ا اأثر عل���ى اقت�شاداتها، ثقافاتها 

وعمرانها.  
وحت���درّث اخلبري الن���دري حول كيفية 
�شناعة املدن بطريقة متميزة يف ظل عامل 
اأ�شبح �شغرياً مع التطورات التكنولوجية 
وعومل���ة تطغ���ى عل���ى امل�شه���د يف ه���ذا 
الع����رس، م�ش���رياً اإل���ى اأن مراع���اة التاأثري 
ان املدينة وجعلها اأكر  النف�شي على �شكرّ
ز مدينة  مالئمة حلاجاتهم هو ما يجعل مييرّ

عن اأخرى بحك���م اختالف ثقافة كل مدينة 
عن االأخرى. 

وتطرق اإل���ى �رسورة اإع���ادة التفكري 
بط���رق تطوي���ر امل���دن، فاأ�ش���ار اإل���ى اأنه 
يجب �شناع���ة بنية حتتية مالئمة لالإن�شان 
الفعالي���ات  اإقام���ة  ت�شجي���ع  وحلاجات���ه، 
التوا�ش���ل والتفاعل  الثقافي���ة وتعزي���ز 
كان. وُين�شب لت�شارلز الندري -  ب���ني ال�شرّ
وه���و متخ�ش�س يف جمال ت�شخ���ري االإبداع 
اكت�ش���اَف  احل����رسي-  التغي���ري  الإح���داث 
مفه���وم املدين���ة االإبداعي���ة ال���ذي يعود 
الأواخ���ر ثمانينيات الق���رن املا�شي، حتى 
حتول ه���ذا املفه���وم اإلى حرك���ٍة عاملية 
�شاهمت يف تغيري طريقة التفكري باملدن 

وقدراتها ومواردها.

قال����ت الفنان����ة حي����اة الفه����د ع����ن 
اأن�شطته����ا للفرتة املقبل����ة يف ت�رسيحات 
املقبل����ة  الف����رتة  اأن  “ال�ش����ك  اإعالمي����ة 
�شت�شهد االإع����الن عن امل�����رسوع الدرامي 
اجلدي����د، وحالي����اً يف مرحلة ق����راءة بع�س 
االأعم����ال عل����ى اأن اأح�شم اأيه����ا �شاأقدم”، 
واأعربت عن �شعادته����ا بتفاعل اجلمهور 
م����ع م�شل�ش����ل “م����ع ح�ش����ة قل����م” الذي 
يعر�����س حالياً للم����رة الثانية عقب �شهر 
رم�ش����ان. وعلق����ت على عر�����س االأعمال 
خ����ارج ال�شب����اق الرم�ش����اين بقوله����ا، اإن 
يتاب����ع  رائع����ة، فاجلمه����ور  الفع����ل  ردة 
وكاأنها املرة االأول����ى التي ي�شاهد فيها 
امل�شل�شل، وقد جتاوزت عدد م�شاهدات 
احللقة االأولى املليون م�شاهدة وهو اأمر 

اأثلج �شدري.

نف�ش����ه:  ال�شي����اق  يف  وا�شتط����ردت 
“مع ح�شة قل����م” م�شل�شل مميز وفكرته 
خمتلفة وجديدة ع����ن ال�شائد وبذلنا فيه 
جه����داً كبرياً، مما انعك�����س على ال�شا�شة، 
وفري����ق العمل كان على قلب واحد، بدءاً 
من الكاتب علي الدوحان مروراً باملخرج 
من����اف عبدال وجمي����ع اأبط����ال امل�شل�شل 
حمم����د جاب����ر اإلى جان����ب زه����رة اخلرجي، 

وبا�ش����م عبداالأم����ري، ويعق����وب عبداهلل، 
وم�شاري البالم، وح�شني املهدي، وعبري 
اأحم����د، ون����ور الغن����دور، وف����وز ال�شطي، 
وعب����داهلل الطليحي، واإلهام علي، اجلميع 
بال ا�شتثناء. واأك����دت الفهد اأنها تدر�س 
جمموع����ة من االأف����كار، لي�����س فقط على 
م�شت����وى الدرام����ا عل����ى اأن تك�شف عنها 

تباعاً.
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األخيرة

درا�سة حتذر املراهقني من قلة النوم

طيور “�ُسكارى” تثري الفو�سى يف مدينة اأمريكية

اجلامعي” “حمد  على  املرتددين  “جولف” تنتظر  �سيارة   12

اأف���ادت درا�شة عن طالب املدار�س الثانوية يف الواليات املتحدة، باأن ال�شبان الذين ينامون قليال 
رمب���ا مييلون ملمار�شة �شلوكيات خط���رية مثل التدخني وتناول اخلمور وممار�شة اجلن�س غري االآمن من 

اأولئك الذين يح�شلون على ق�شط اأوفر من الراحة اأثناء الليل.
وك�شفت الدرا�شة عن اأن نحو 7 من كل 10 تالميذ اأمريكيني يف املدار�س الثانوية ينامون اأقل من 
8 �شاعات يوميا، اأي اأقل من املدة املثالية لل�شحة النف�شية والبدنية للمراهقني التي ترتاوح بني 8 

و10 �شاعات، بح�شب “رويرتز”.
ومقارن���ة مع املراهقني الذين ينامون 8 �شاعات على االأقل، ات�شح اأن التالميذ الذين ينامون اأقل 
م���ن 6 �شاع���ات اأكر عر�شة مبرتني لتناول امل�رشوبات الكحولية واأك���ر عر�شة مرتني تقريبا للتدخني 

واأكر من مرتني لتعاطي اأنواع اأخرى من املخدرات اأو ممار�شة اأن�شطة جن�شية �شارة.

تلق���ت اإدارة �رشطة غيلربت، مبدين���ة ميني�شوتا، تقارير عدة عن وجود طي���ور تبدو وكاأنها “حتت 
تاأثري خمدر” وحتلق باجتاه النوافذ وال�شيارات، وفقا لبيان �شادر عن قائد ال�رشطة، تاي تي�شار.

واأو�شح تاي اأن ال�شقيع املبكر ي�شري اإلى تخمر التوت يف وقت اأبكر من املعتاد، ويبدو اأن الطيور 
اأكلته بهذه احلالة ودخلت يف حالة من “الثمل”. وت�شري احلوادث املنت�رشة يف جميع اأنحاء املدينة، اإلى اأن 
الطيور امل�شممة اأكر انت�شارا عما كانت عليه يف ال�شنوات املا�شية؛ الأن العديد منها مل ينتقل بعد اإلى 
اجلنوب. وم ن الوا�شح اأنها اأ�شبحت م�شدر قلق اأكرب من املعتاد، اإذ ال ت�شتطيع اأكباد الطيور االأ�شغر 

�شنا التعامل مع ال�شموم، بالكفاءة نف�شها املوجودة لدى الطيور النا�شجة، وفقا لتي�شار.

يف خط���وة تهدف ل�شهولة تنقل 
املر�شى واملراجعني والزوار ملبني 
االأورام، متهي���دا لالفتت���اح الر�شمي 
ملبنى املركز قريب���ا، والذي يتوقع 
ل���ه اأن ي�شتقب���ل اأع���دادا كب���رية من 
املرتددي���ن لتلق���ي الع���الج، د�شن 
م�شت�شفى امللك حمد اجلامعي دفعة 
جديدة من عربات التنقل الكهربائية 
“اجلول���ف كارت” والتي بلغ عددها 

12 عرب���ة م���ن النوع احلديث؛ ل�شهولة تنقل املراجعني وال���زوار من مواقف ال�شيارات ملبنى 
مركز امللك حمد لالأورام. وجاءت هذه املبادرة من حر�س اإدارة م�شت�شفى امللك حمد اجلامعي 
على توفري �شبل الراحة وتقدمي اأف�شل معايري اجلودة للمراجعني والزوار يف اإطار التجهيزات 
لالفتت���اح الر�شمي ملبنى مركز امللك حمد لالأورام، اإذ اإن عربات اجلولف كارت اجلديدة تت�شع 
ل���� 6 اأ�شخا�س وجمهزة بجميع و�شائل االأمن وال�شالمة، موزعة على املواقف كافة بامل�شت�شفى 
لنقله���م من املواق���ف اإلى مدخل مبنى املرك���ز واإلى امل�شت�شفى وق�ش���م الطوارئ واحلوادث 
وبالعك�س، وبذلك فه���ي ت�شهل تنقالت املر�شى والزوار يف جميع مرافق امل�شت�شفى الطبية. 
كم���ا اأن اإدارة امل�شت�شفى وفرت �شيارة ال�� “جولف” خلدمة املر�شى وباالأخ�س كبار 
ال�شن داخل امل�شت�شفى ومتكينهم يف التنقل بكل �شهولة وي�رش بني اأق�شام واإدارات 

بامل�شت�شفى.

 Social
media

ال�سعودية.. الإعالن عن 
قمرين �سناعيني جديدين

اأنه���ت مدين���ة املل���ك عبدالعزيز للعل���وم والتقنية تطوي���ر وت�شنيع قمري���ن �شناعيني 
الأغرا�س اال�شتطالع، هما “�شعودي �شات 5 اأ” و “�شعودي �شات 5 ب”.

وين�ش���م هذان القم���ران اإلى اجليل الث���اين االأعلى دقة من اأقم���ار “اال�شت�شعار عن بعد” 
ال�شعودية. ومن املرتقب اإطالقهما قبل نهاية العام احلايل.

يذك���ر اأن “�شعودي �شات 5” هو م�رشوع �شم قمري���ن مت ت�شنيعهما واختبارهما بالكامل 
وف���ق املعايري العاملي���ة داخل خمتربات مدينة املل���ك عبدالعزيز للعل���وم والتقنية، على يد 
كف���اءات �شعودية تعم���ل يف جمال �شناع���ة وتطوير االأقم���ار ال�شناعية. وت�شم ه���ذه االأقمار 
تقني���ات متط���ورة لتتبع ومراقبة ال�شف���ن التجارية، قادرة على تغطي���ة 30 األف �شفينة حول 
الع���امل. ويعد قمر �شعودي �ش���ات 5 اإجنازا تقنيا ين�شم اإلى 13 قمرا �شناعيا، اأطلقتها بنجاح 
مدين���ة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على مدى االأع���وام املا�شية، �شمن خطة ال�شعودية 

لتوطني التقنيات اال�شرتاتيجية.

“غزل �سادات”... مطربة اأفغانية مليونرية

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

لطق�س  ا
اليوم حار.

الري���اح متقلبة االجت���اه من 5 اإلى 
10 عقد، ولكنها �شمالية غربية بوجه 

عام من 13 اإلى 18 عقدة اأحيانا.

ارتف���اع املوج من قدم اإلى قدمني قرب ال�شواحل ومن 
2 اإل���ى 4 اأقدام يف عر�س البحر. درجة احلرارة العظمى 38 

درجة مئوية، وال�شغرى 29 درجة مئوية.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س االإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com
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  للتوا�شل مع ق�شم االعالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�ش�شة االأيام للن�رش

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

الفجــر: 4:15
الظهـر: 11:27 

العصــر: 2:50
المغرب: 5:22
العشاء: 6:52

مواقيت 
الصالة

تتويج فاطمة املن�سوري اأف�سل عامل اجتماعي للعـام 2018
ق���دم قا�ش���ي املحكم���ة العلي���ا كوري���ان 
جوزي���ف جائ���زة اأف�شل عام���ل اجتماعي 2018 
للم���راأة البحريني���ة، فاطم���ة املن�ش���وري التي 
توجهت اإلى املناط���ق املتاأثرة يف والية كرياال 
يف الفي�ش���ان خ���الل حف���ل التك���رمي واملاأدبة 
اخلريية الت���ي نظمتها بان بالتع���اون مع �رشكة 
البحرين لل�رشافة املالي���ة بالتن�شيق مع �شيتي 
ماك����س الدارة وتنظي���م الفعالي���ات ي���وم 28 
�شبتم���رب بقاع���ة مرمري���ز يف ال�شلمانية مبملكة 

البحرين.
النا�شط���ني  م���ن  ع���دد  تك���رمي  ومت 
االجتماعي���ني واملتطوعي���ني املتميزين وذلك 
بهدف تعزيز الن�شاط���ات االجتماعية واخلريية 

لالأف���راد واملنظم���ات.  ح�رش الفعالي���ة القا�شي 
كوريان جوزي���ف من املحكم���ة العليا يف الهند 
ك�شي���ف رئي�شي يف هذا احلدث ورئي�س جمل�س 
املحرق البلدي حممد اآل �شنان و�شيدة االعمال 

اآمال املوؤيد وكبار ال�شخ�شيات.
اأخ�شائي���ة  وه���ي  املن�ش���وري  توجه���ت 
اإل���ى  باليوغ���ا،  ومعال���ج  معروف���ة  اجتماعي���ة 
يف  الفي�شان���ات  م���ن  املت����رشرة  املناط���ق 
والية ك���رياال، و�شعت مل���د يد امل�شاع���دة اإلى 
ال�شحايا اليائ�ش���ني، ولها العديد من املواقف 
االن�شاني���ة والتطوعية حيث ق���ررت ان تكر�س 
حياتها للعم���ل االإن�شاين وفرغت نف�شها للعمل 

التطوعي منذ وفاة والدتها رحمها اهلل.

باحلجاب  ت�سمح  كندا 
يف قاعات املحاكم

فاروق الفي�ساوي 
م�ساب بال�سرطان

�سبط “كنز اأثري” 
يف منزل بالقاهرة

ق�ش���ت حمكم���ة اال�شتئن���اف يف مقاطع���ة 
كيبيك الكندية، باأنه ال يحق لقا�س اأن يرف�س 
اال�شتم���اع اإل���ى اإفادة ام���راأة ب�شب���ب ارتدائها 

احلجاب.
وخل�ش���ت اأعلى هيئ���ة ق�شائية يف كيبيك 
يف حكم �شدر باإجم���اع ق�شاتها اإلى اأنه باإمكان 
مواط���ن ارت���داء اأي مالب�س تق�ش���ي بها ديانته 
يف قاع���ة حمكمة اإذا كان���ت “معتقداته الدينية 
�شادق���ة”، وطاملا اأنه���ا ال تول���د “ت�شاربا مع 

احلقوق الد�شتورية ل�شخ�س اآخر”.
وكانت رانية العلول، وهي مواطنة كندية 
م�شلم���ة من مونرتي���ال، قد ُطردت م���ن جل�شة 

حمكمة العام 2015؛ ب�شبب ارتدائها احلجاب.

فاجاأ املمث���ل امل�رشي ف���اروق الفي�شاوي 
االإ�شكندري���ة  مهرج���ان  جمه���ور  عام���ا(   66(
ال�شينمائي ل���دول البحر املتو�شط، باإعالنه عن 
اإ�شابت���ه بال�رشطان، موؤك���دا اإ�رشاره على هزمية 
املر����س واالنت�ش���ار علي���ه. وق���ال الفي�شاوي 
اأم���ام املئ���ات من احل�ش���ور باللهج���ة امل�رشية 
“بعد بع�س التحاليل والفحو�شات واالأ�شعات، 
دكتوري املعالج ق���ال يل: فاروق اإحنا.. عندك 
�رشط���ان”. وتابع الفي�شاوي “قل���ت له: �رشطان 
اآه.. يعن���ي �شداع. فقال الدكتور: ال يا فاروق.. 
�شخط )�شاح( يّف: اأن���ا بتكلم جد. قلت له: واأنا 
بتكل���م جد”. وم�ش���ى الفي�ش���اوي يقول و�شط 
ذهول احلا�رشين “اأن���ا هتعامل مع هذا املر�س 
كاأنه �شداع. وبالعزمية وباالإ�رشار �شاأنت�رش على 

هذا املر�س. �شاأهزمه”.

�شبطت قوات االأمن امل�رشية الع�رشات من 
القط���ع االأثرية، بحوزة تاجري ذهب يف منزلهما 
مبدين���ة القاهرة، يف واقعة تلق���ي ال�شوء على 

جرائم االجتار باالآثار يف م�رش.
وك�شف���ت تقارير �شحافي���ة م�رشية عن اأن 
ق���وات االأم���ن األق���ت القب�س عل���ى تاجر ذهب 
وجنل���ه، وبحوزتهم���ا 70 قطع���ة اأثري���ة خمباأة 
يف منزلهم���ا، بغر����س االجت���ار به���ا. والقط���ع 
امل�شبوط���ة من بينه���ا جمموعة م���ن التماثيل 
والعمالت واللوح���ات واالأواين والقطع احلجرية 

والربونزية، يرجح اأنها اأثرية.

كلب يشارك في التزحلق على 
األلواح أثناء مسابقة الركمجة 

السنوية العاشرة في هانتنغتون 
بيتش، كاليفورنيا )أ ف ب(

غزل �شادات، مطربة اأفغانية معروفة، وتاجرة ناجحة، بلغت اأمالكها من التجارة اأكر من 10 ماليني 
دوالر يف بل���د فقري مثل اأفغان�شتان. ولدت �شادات يف العا�شمة كابول، من اأب واأم ترجع اأ�شولهما اإلى 
مدين���ة هرات االأفغاني���ة. ودر�شت املرحلة االبتدائية يف مدينة اإ�شطنب���ول الرتكية، ثم ذهبت اإلى كندا 
لتكمل درا�شتها. واأكملت املطربة االأفغانية تعليمها اجلامعي يف مدينة مونرتيال الكندية، يف تخ�ش�س 
ط���ب االأ�شنان. ويف حديث لها مع قناة “�ش���وت اأمريكا”، قالت �شادات اإنها تنوي اال�شتمرار يف التجارة 
اإل���ى جانب ن�شاطها الفني يف الغناء. وتعي�س غ���زل �شادات يف مدينة دبي يف االإمارات العربية املتحدة؛ 

ملوا�شلة ن�شاطها التجاري.

• العربات اجلديدة	

بدور املالكي

• خالل التكرمي 	
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