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دعا لتعزيز ال�شراكة العاملية لتنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة� ...سمو رئي�س الوزراء:

خطط �إمنائية �شاملة لرفع م�ستويات املعي�شة
رئي�س االحتاد العاملي يقدر جهود �سمو الأمري خليفة بن �سلمان يف تعزيز التعاون الدويل لن�شر ال�سالم

املنام���ة  -بن���ا :دعا رئي����س ال���وزراء �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري خليف���ة بن �سلمان �آل خليفة
�إل���ى تعزي���ز ال�رشاك���ة العاملي���ة وتن�سي���ق جه���ود
املجتم���ع الدويل؛ م���ن �أجل تنفيذ �أه���داف التنمية
امل�ستدام���ة  2030الت���ي �أقرته���ا الأم���م املتحدة،
عل���ى �أ�سا�س روح الت�ضامن والتع���اون الذي يركز
خ�صو�صا عل���ى احتياج���ات املجتمع���ات والفئات
الأكرث احتياجً ا.
ونوه �سموه �إلى �أن مملكة البحرين تويل �أهمية
خا�صة للتنفيذ الفعال لأهداف التنمية امل�ستدامة
ا�ستن���ادا �إل���ى ما حققت���ه من �إجن���ازات يف حتقيق
الأهداف الإمنائية للألفية ،و�أنها ت�سعى دائما �إلى
رف���ع م�ستويات معي�شة مواطنيه���ا من خالل خطط
و�إ�سرتاتيجيات �إمنائية ت�شمل جميع حماور التنمية
وتت�ضم���ن �أولويات خطة التنمية امل�ستدامة للعام
 2030التي مت دجمها يف برنامج عمل احلكومة.
ج���اء ذل���ك يف كلم���ة ل�صاحب ال�سم���و امللكي
رئي����س ال���وزراء موجهة �إل���ى م�ؤمتر “ق���ادة العامل
للح���ب وال�سالم للعام  ”2018ال���ذي عقد �أم�س يف

•�سمو رئي�س الوزراء

العا�صم���ة النم�ساوية (فيينا) حتت �شعار “حتويل
عاملنا� :رشاكة عاملية من �أجل التنمية امل�ستدامة”،
و�ألقاها نيابة عن �سموه رئي�س جلنة جائزة �صاحب

مباراة ا�ستثنائية لدعم مر�ضى ال�سرطان

“ال�سلة” يتفاعل مع “فريق البحرين”

•احتاد ال�سلة يتفاعل مع مبادرة فريق البحرين

16

�إحالة مديرة �سممت طالبها ب�أطعمة فا�سدة للنيابة

املنام���ة  -النياب���ة العام���ة :ك�شف���ت رئي�س
نيابة ال���وزارات واجلهات العام���ة املحامي العام
�أمينة عي�سى �أن النيابة العامة
ا�ستجوبت مديرة مدر�سة ب�ش�أن واقعة ت�سمم
عدد من الط�ل�اب؛ ملا تبني م���ن م�س�ؤوليتها عن
املق�ص���ف ،و�أنه���ا من يدي���ره دون قي���ده ب�سجل

�إدارة ال�صح���ة العام���ة ،وملا ثبت كذل���ك من �أنها
ت���ورد الأغذية �إلى ذلك املق�صف من �رشكة �أغذية
متتلكها هي وزوجها .و�أ�ضافت �أن النيابة وجهت
�إلى املديرة تهم تداول مواد غذائية غري �صاحلة
لال�ستهالك الآدمي و�ض���ارة بال�صحة و�إدارة حمل
لبيع وتداول املواد الغذائية.
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“التجارة” :مل�صق �إلزامي ملوا�صفات الغ�ساالت والثالجات
زينب العكري من �ضاحية ال�سيف

قالت مدير �إدارة املوا�صفات واملقايي�س يف
وزارة ال�صناع���ة والتج���ارة وال�سياحة منى العلوي
�إن���ه �سيت���م تطبيق مل�ص���ق موا�صف���ات معتمدة
على الغ�ساالت والثالج���ات� ،إ�ضافة �إلى م�صابيح
الإ�ض���اءة وبع����ض املكيف���ات التجاري���ة خ�ل�ال

ال�سنتني املقبلتني.
و�أ�ضاف���ت �أن���ه مت �إل���زام وكاالت ال�سيارات
ب�إل�صاق بطاقة للموا�صفات على املركبات طراز
 2018تبني مدى ا�ستهالك ال�سيارة للوقود� .أما
ال�شارة اخلليجية ،فهي مطبقة حاليا على الأجهزة
الكهربائي���ة و�ألعاب الأطفال ،و�ست�شمل
10
م�ستح�رضات العناية ال�شخ�صية.

ال�سمو امللكي الأمري خليف���ة بن �سلمان �آل خليفة
للتنمي���ة امل�ستدام���ة ال�شيخ ح�سام ب���ن عي�سى �آل
خليف���ة ،بح�ضور رئي����س االحتاد العامل���ي لل�سالم
واملحب���ة هوجن ت���او ت�سي ،ورئي�س���ة جمعية تعزيز
ال�س�ل�ام �صاحبة ال�سمو الأمرباط���وري الأر�شيدوقة
هريتا مارجري���ت �أر�شيدوقة تا�س���كاين  -النم�سا،
وقرينه���ا نائ���ب رئي����س اجلمعي���ة �سان���دور فون
هاب�سب���ورج الأر�شيدوق ،ورئي����س برملان مقاطعة
فيين���ا �أر�سنت فولر ،وعدد من كب���ار ال�شخ�صيات
بالأمم املتح���دة والوكاالت التابع���ة لها وممثلني
جلمعي���ات املجتم���ع امل���دين ورج���ال ال�صحاف���ة
والإعالم.
بعده���ا� ،ألقى رئي�س االحت���اد العاملي لل�سالم
واملحب���ة هوجن ت���او ت�سي كلم���ة �أع���رب فيها عن
تقدي���ره لكل ما يق���وم به �صاح���ب ال�سمو امللكي
رئي����س الوزراء م���ن جهود حثيث���ة لتعزيز التعاون
ال���دويل يف جم���ال ن��ش�ر ال�س�ل�ام والإجن���ازات التي
حتقق���ت يف مملك���ة البحري���ن يف جم���ال
2
التنمية امل�ستدامة بف�ضل جهود �سموه.

ت�شكيل  6فرق لتقلي�ص امل�صروفات الت�شغيلية
املنامة  -بنا :تنفيذا لربنامج التوازن
املايل� ،أ�صدر نائ���ب رئي�س جمل�س الوزراء
رئي����س اللجن���ة الوزارية لل�ش����ؤون املالية
و�ضب���ط الإنفاق ال�شيخ خالد بن عبداهلل �آل
خليفة ،قرارا بت�شكيل  6فرق عمل خلف�ض
امل�رصوفات الت�شغيلية للحكومة.
ومبوج���ب الق���رار رق���م ( )2ل�سن���ة
 2018ال�ص���ادر �أم����س ،مت ت�شكي���ل ف���رق
العم���ل ال�س���ت ،وه���ي :فري���ق �صيان���ة
املباين احلكومي���ة برئا�سة وزي���ر الأ�شغال

و�ش����ؤون البلدي���ات والتخطي���ط العمراين،
فري���ق ال�سف���ر واملوا�ص�ل�ات برئا�س���ة
وزي���ر املوا�ص�ل�ات واالت�ص���االت ،فري���ق
امل�رصوف���ات الت�شغيلي���ة الأخ���رى برئا�سة
وزي���ر الإ�س���كان ،فري���ق امل���وارد الطبي���ة
برئا�س���ة وزي���رة ال�صحة ،فري���ق الإيجارات
برئا�سة وزير ال�صناعة والتجارة وال�سياحة،
وفريق نظ���م املعلوم���ات برئا�سة الرئي�س
التنفي���ذي لهيئ���ة املعلوم���ات
3
واحلكومة الإلكرتونية.

 2.5مليون دينار لإعداد “وادي ال�سيل الإ�سكاين”
�أمل احلامد

طرح���ت وزارة الإ�سكان يف جل�سة جمل�س
املناق�ص���ات واملزاي���دات �أم����س ،مناق�صة
للقي���ام ب�أعم���ال �إع���داد موقع م��ش�روع وادي
ال�سي���ل الإ�س���كاين بالرفاع ،تق���دم �إليها 3
عط���اءات� ،أقلها بنحو  2.46مليون دينار ،يف
حني �أكربها بقيمة  2.98مليون دينار.
وت�شمل الأعمال �إعداد وتهيئة املوقع لـ
 111وح���دة �سكنية من نوع دانة يف امل�رشوع
الذي �سيتم متويله من ال�صندوق ال�سعودي

للتنمي���ة .وط���رح بن���ك الإ�س���كان مناق�ص���ة
لتعي�ي�ن مق���اول للقي���ام ب�أعم���ال الرتميم
مل�رشوع �شقق وزارة الإ�سكان مبدينة عي�سى،
ويت�ضم���ن � 40شق���ة تقريبً���ا ،يف � 4أ�شه���ر،
تق���دم �إليه���ا  12عطاء� ،أقله���ا بنحو 190.7
�أل���ف دينار ،و�أكربها بقيمة � 366ألف دينار.
ومت فت���ح  31مناق�ص���ة تابع���ة ل���ـ  16جهة
حكومي���ة ،ب�إجمايل 166عط���اء ،وكان جمموع
�أق���ل العط���اءات املقدم���ة  11.76ملي���ون
دين���ار ،يف ح�ي�ن عُلق���ت  7عطاءات
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تابعة �إلى  5جهات.

لتمويل م�شروعني للطرق والرعاية ال�صحية يف �إطار “الربنامج اخلليجي”

البحرين و“ال�سعودي للتنمية” يوقعان اتفاقية بـ  25مليون دوالر
املنام���ة  -وزارة املالي���ة :وقعت حكوم���ة البحرين على
اتفاقيتني مع ال�صن���دوق ال�سعودي للتنمية بقيمة �إجمالية
 25مليون دوالر ،يف �إطار املرحلة الثالثة من املنحة املقدمة
م���ن ال�سعودية �ضم���ن برنامج التنمية اخلليج���ي ،التي تبلغ
قيمتها الإجمالية  2.5مليار دوالر.
ويت���م مبوجب االتفاقية الأولى متوي���ل م�رشوع مد طرق
جدي���دة �إلى �إ�س���كان اللوزي قي���د الإن�شاء ،بقيم���ة �إجمالية
 14.4مليون دوالر.
�أم���ا االتفاقية الثاني���ة ،فتتعلق بتمويل م��ش�روع �إن�شاء
مرك���ز العناية للإقام���ة الطويلة باملح���رق ،وقدرها
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 10.6مليون دوالر.

•�أثناء توقيع االتفاقيتني بني البحرين وال�صندوق ال�سعودي للتنمية

�إعادة �إعمار �سوريا� ...ضربة �أمريكية “مباغتة” لإيران

عوا�ص���م  -وكاالت  :ح���ذر وزي���ر اخلارجي���ة
الأمريكي ماي���ك بومبيو ،م���ن �أن الواليات املتحدة
ل���ن متول �إع���ادة �إعم���ار �سوريا ،طامل���ا �أن القوات
الإيرانية �أو املدعوم���ة من �إيران مل تغادر هذا البلد
ب�شكل نهائي .وقال بومبيو ،يف خطاب �أمام املعهد
اليه���ودي للأمن القوم���ي الأمريكي “الي���وم النزاع
يف �سوري���ا بات عن���د منعطف” .و�أ�ض���اف �أن “نظام
الرئي����س ال�سوري ب�ش���ار الأ�سد ع���زز �سيطرته على
الأر�ض بف�ضل رو�سيا و�إي���ران” ،يف حني �أن تنظيم
(داع����ش) وعلى الرغم من �أن���ه مل يتم الق�ضاء عليه
بعد بالكامل� ،إال �أنه بات �ضعيفا”.
و�رشح وزير اخلارجية الأمريكي �أن هذا “الو�ضع
اجلدي���د عل���ى الأر�ض يتطل���ب �إع���ادة تقييم مهمة
�أمريكا يف �سوري���ا .ففي وقت تُ�شكّل هزمية تنظيم
(داع����ش) اله���دف الأول� ،إال �أنه���ا لي�س���ت
15
الهدف الوحيد” ،على حد قول بومبيو.

•تقدر الأمم املتحدة كلفة �إعادة �إعمار �سوريا بـ 250مليار دوالر

ثمن الن�سخة :ال�سعودية :رياالن  -الكويت 200 :فل�س  -الإمارات  :درهمان  -قطر :رياالن  -عمان  200 :بي�سة  -م�رص  :جنيهان  -الأردن  200 :فل�س  -لبنان  1000لرية  -اململكة املتحدة  :جنيه ا�سرتليني  -الواليات املتحدة :دوالران � -أوروبا  2 :يورو
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دعا �إلى تعزيز ال�رشاكة العاملية لتنفيذ �أهداف � ...2030سمو رئي�س الوزراء:

البحرين حققت تقدما ملحوظا يف التنمية امل�ستدامة
رفع م�ستويات معي�شة املواطنني بخطط �إمنائية ت�شمل جميع حماور التنمية

•جاللة امللك

جاللة امللك يهنئ
�إ�سبانيا باليوم الوطني
املنام���ة  -بن���ا :بع���ث عاه���ل الب�ل�اد
�صاح���ب اجلاللة املل���ك حمد ب���ن عي�سى �آل
خليفة برقية تهنئة �إلى ملك مملكة �إ�سبانيا
�صاح���ب اجلالل���ة امللك فيليب���ي ال�ساد�س؛
مبنا�سبة اليوم الوطني لبالده� ،أعرب جاللته
فيها عن �أطي���ب تهانيه ومتنياته له موفور
ال�صح���ة وال�سعادة ول�شعب مملك���ة �إ�سبانيا
ال�صديق املزيد من التقدم واالزدهار.

مريزا ي�شيد بجهود �سفري البحرين
باليابان يف توطيد العالقات

املنام���ة  -وزارة �ش����ؤون الكهرب���اء
وامل���اء� :أ�شاد وزير �ش����ؤون الكهرباء واملاء
عبداحل�سني م�ي�رزا باجلهود الت���ي قام بها
�سفري مملكة البحري���ن ال�سابق لدى اليابان
خلي���ل ح�س���ن خ�ل�ال ف�ت�رة عمل���ه ك�سف�ي�ر
للبحرين ل���دى اليابان يف مد ج�سور التعاون
ب�ي�ن البلدين ال�صديقني يف �شتى املجاالت
خ�صو�صا الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة.
ول���دى ا�ستقباله ،قدّم الوزير تهانيه حل�سن
مبنا�سبة ح�صوله يف �شهر مايو املا�ضي على
و�س���ام ال�شم����س امل�رشقة والنج���وم الذهبية
والف�ضية م���ن �أو�سمة الربي���ع الإمرباطوري
لعام  2018تقديرًا م���ن اليابان لإ�سهاماته
يف تعزيز عالق���ات ال�صداقة ب�ي�ن البلدين،
كم���ا مت خ�ل�ال اللق���اء التطرق �إل���ى العديد
من النتائ���ج والإجنازات الت���ي مت حتقيقها
يف توطي���د وتعزيز العالقات ب�ي�ن البلدين،
خ�صو�ص���ا بع���د الزيارة امليمون���ة التي قام
ً
بها جاللة امللك لليابان قبل �سنوات عدة.

“احلقوق” تدعو حلماية
الفتيات من العنف والتمييز
املنام���ة  -امل�ؤ�س�س���ة الوطنية حلقوق
الإن�س���ان :مبنا�سب���ة احتف���اء الع���امل باليوم
الدويل للطفلة ،ال���ذي ي�أتي يف احلادي ع�رش
م���ن �أكتوبر م���ن كل عام ،لدع���م الأولويات
الأ�سا�سي���ة من �أجل حماية حق���وق الفتيات،
وتركيز االهتمام عل���ى احلاجة �إلى الت�صدي
للتحديات الت���ي تواجهه���ا الفتيات يف كل
�أنحاء العامل وتعزيز متكينهن و�إحقاق حقوق
الإن�س���ان املكفول���ة لهن ،دع���ت امل�ؤ�س�سة
الوطني���ة حلقوق الإن�سان �إلى �أهمية ت�ضافر
اجله���ود الوطني���ة احلكومي���ة وم�ؤ�س�س���ات
املجتم���ع امل���دين م���ن �أج���ل دع���م حق���وق
الفتيات� ،سواء يف التعليم� ،أو يف ال�صحة� ،أو
يف احلماية م���ن العنف والتمييز� ،أو يف جمال
تعزيز مبد�أ امل�س���اواة وتكاف�ؤ الفر�ص �أمام
القانون ،حيث �إن امل�ساواة بني اجلن�سني ال
ت�شكل فقط حقًّا �أ�سا�سيًّا من حقوق الإن�سان،
أ�سا�سا من الأ�س����س ال�رضورية
ولكن �أي�ض���ا � ً
الالزم���ة لإحالل ال�سالم والرخ���اء واال�ستدامة
يف العامل.وثمن���ت امل�ؤ�س�سة الوطنية جهود
مملك���ة البحرين املبذول���ة يف رعاية وتعزيز
حق���وق الطف���ل عموم���ا وحق���وق الفتي���ات
خ�صو�ص���ا ،و�إ�صدار املر�س���وم بقانون رقم
( )16ل�سن���ة  1991ب�ش����أن ان�ضم���ام مملكة
البحري���ن �إلى اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق
الطفل الت���ي اعتمدتها اجلمعي���ة العامة يف
نوفم�ب�ر الع���ام  ،1989م�ؤك���دة �أنه���ا تعمل
 مب���ا لديها من والي���ة وا�سعة �أك���د عليهاقانون �إن�شائها وفقا ملبادئ باري�س  -على
متابعة ور�ص���د مدى االلت���زام باالتفاقيات
واملعاه���دات الدولية الت���ي �صدقت عليها
مملك���ة البحري���ن واملعنية بتعزي���ز وحماية
حقوق الفتيات.
وح���ددت الأم���م املتح���دة مو�ض���وع
“تطعي���م القوى العامل���ة الن�سائية املاهرة
مب�شارك���ة الفتي���ات” عنوانً���ا حلملتها لعام
 ،2018حي���ث ي�ستعد جي���ل الفتيات اليوم
لدخول جمال العمل.

املنام���ة  -بنا :دعا رئي�س الوزراء �صاحب
ال�سم���و امللك���ي الأمري خليفة ب���ن �سلمان �آل
خليفة� ،إلى تعزي���ز ال�رشاكة العاملية وتن�سيق
جهود املجتمع الدويل؛ من �أجل تنفيذ �أهداف
التنمي���ة امل�ستدام���ة  2030الت���ي �أقرته���ا
الأم���م املتحدة ،عل���ى �أ�سا����س روح الت�ضامن
والتعاون الذي يركز خ�صو�صا على احتياجات
املجتمعات والفئات الأكرث احتياجً ا.
و�أكد �سم���وه �أهمية هذه ال�رشاكة العاملية
يف التغلب على التحدي���ات املرتبطة بتنفيذ
�أه���داف التنمي���ة امل�ستدامة م���ن خالل جهود
الأم���م املتح���دة وتعزيز التع���اون بني الدول
ل�صالح الب�رشية وحمايته���ا ،م�شريا �سموه �إلى
�أن �أهداف التنمي���ة امل�ستدامة تت�سم بطبيعة
عاملي���ة وم���ن امله���م �أن تعمل جمي���ع الدول
وجمي���ع �أ�صح���اب امل�صلح���ة يف �إط���ار �رشاكة
تعاونية لتنفيذ هذه الأهداف.
ون���وه �سم���وه �إل���ى �أن مملك���ة البحري���ن
ت���ويل �أهمية خا�صة للتنفي���ذ الفعال لأهداف
التنمية امل�ستدامة ا�ستنادا �إلى ما حققته من
�إجنازات يف حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية،
و�أنها ت�سعى دائما �إلى رفع م�ستويات معي�شة
مواطنيه���ا من خ�ل�ال خط���ط و�إ�سرتاتيجيات
�إمنائية ت�شمل جميع حماور التنمية ،وتت�ضمن
�أولويات خطة التنمية امل�ستدامة للعام 2030
التي مت دجمها يف برنامج عمل احلكومة.
جاء ذلك يف كلمة ل�صاحب ال�سمو امللكي
رئي����س ال���وزراء موجه���ة �إلى م�ؤمت���ر “قادة
الع���امل للح���ب وال�سالم للع���ام  ”2018الذي
عقد �أم�س يف العا�صمة النم�ساوية فيينا حتت
�شع���ار “حتويل عاملنا� :رشاكة عاملية من �أجل
التنمية امل�ستدامة” ،و�ألقاها نيابة عن �سموه
رئي����س جلنة جائ���زة �صاحب ال�سم���و امللكي
الأمري خليف���ة بن �سلم���ان �آل خليفة للتنمية
امل�ستدامة ال�شيخ ح�سام بن عي�سى �آل خليفة،
بح�ض���ور رئي����س االحت���اد العامل���ي لل�س�ل�ام
واملحب���ة ه���وجن تاو ت�س���ي ،ورئي�س���ة جمعية
تعزيز ال�س�ل�ام �صاحبة ال�سم���و الأمرباطوري
الأر�شيدوق���ة هريت���ا مارجري���ت �أر�شيدوق���ة
تا�س���كاين  -النم�سا ،ونائ���ب رئي�س اجلمعية
قرينها الأر�شيدوق �ساندور فون هاب�سبورج،
ورئي�س برملان مقاطعة فيينا �أر�سنت فولر،
وع���دد من كبار ال�شخ�صي���ات بالأمم املتحدة
وال���وكاالت التابعة لها وممثل�ي�ن جلمعيات
املجتمع املدين ورجال ال�صحافة والإعالم.
و�أ�ش���ار �صاح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي�س
ال���وزراء يف كلمت���ه �إل���ى �أن مملك���ة البحري���ن
حقق���ت تقدم���ا ملحوظ���ا يف جم���االت التنمية
حتى قب���ل تبني الأه���داف الإمنائي���ة للألفية
وقب���ل ف�ت�رة طويل���ة م���ن مناق�ش���ة �أه���داف
التنمي���ة امل�ستدام���ة� ،إذ جنح���ت البحري���ن يف
توفري التعليم املجاين ،والق�ضاء على الأمية،
ومتكني املر�أة ،وتعزيز تكاف�ؤ الفر�ص ،ورفع
م�ستوى الرعاي���ة ال�صحية ،وحت�سني متو�سط
العم���ر املتوق���ع ،وتو�سي���ع نط���اق ال�ضم���ان
االجتماع���ي ،وغريها م���ن املب���ادرات الأخرى
التي ت�صب يف خدمة املواطن.
و�أكد �سموه �أن احلقوق مكفولة للجميع يف
مملكة البحرين مبوجب الد�ستور ويتم دعمها
وتقدميها من خالل ال�سيا�سات العامة .وقال
“�إن التحدي���ات التي يواجهه���ا العامل ميكن
التغلب عليها م���ن خالل جهود الأمم املتحدة
يف تعزيز ال�س�ل�ام واال�ستقرار والتعاون البناء
ب�ي�ن الدول مبا يكفل ا�ستم���رار وترية العمل
التنموي ل�صالح الب�رشية”.
وجدد �سموه يف كلمته الت�أكيد على �أنه ال
تنمي���ة من دون �سالم وال �س�ل�ام بدون تنمية،
م�شي���دا �سموه مب���ا عرب عن���ه املجتمع الدويل
لدى تبنيه �أهداف التنمية امل�ستدامة من عزم
على تعزي���ز املجتمع���ات ال�سلمي���ة والعادلة

• ال�شيخ ح�سام بن عي�سى يلقي الكلمة

“دق �أجرا�س ال�سالم” تنتقل �إلى البحرين مبنا�سبة
اختيار املحرق عا�صمة للثقافة الإ�سالمية 2018
االحتاد العاملي لل�سالم واملحبة يهدي جلنة جائزة
الأمري خليفة للتنمية امل�ستدامة �شهادة تقدير
الدوق هاب�سبورج :م�شاركات البحرين يف فعاليات ال�سالم
دليل تفاين ودعم �سموه من �أجل ال�سالم الدويل
رئي�س االحتاد العاملي يقدر جهود �سمو الأمري خليفة
بن �سلمان يف تعزيز التعاون الدويل لن�رش ال�سالم
وال�شاملة من خالل ال�رشاك���ة العاملية من �أجل
التنمية امل�ستدامة.
و�أك���د �سم���وه �أن قمة ق���ادة العامل للحب
وال�س�ل�ام للعام  2018ت�أت���ي يف توقيت مهم
يحت���اج فيه العامل التعاون والتكاتف لتقدمي
�إ�سهام���ات مهم���ة؛ م���ن �أج���ل تعزي���ز ال�رشاكة
العاملي���ة من �أجل التنمي���ة امل�ستدامة ،معربا
�سموه عن خال�ص متنياته للقمة وامل�شاركني
فيها بالنجاح والتوفيق يف م�ساعيهم النبيلة.
ون���وه �صاح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي����س
ال���وزراء يف كلمت���ه بجه���ود االحت���اد العاملي
لل�س�ل�ام واملحب���ة برئا�س���ة هوجن ت���او ت�سي،

وجمعية تعزيز ال�سالم برئا�سة �صاحبة ال�سمو
الأمرباط���وري الأر�شيدوقة هريت���ا مارغريت
فون هاب�سبورغ �أر�شيدوقة تَا�سكاين بالنم�سا
وتعاونها يف تنظيم ه���ذه القمة ،والذي يعرب
عن الت���زام يف ن�رش ر�سالة ال�س�ل�ام واملحبة يف
جميع �أنح���اء العامل من خ�ل�ال التبادل الثقايف
والفعالي���ات املتمي���زة لق���رع جر����س ال�سالم
العاملي واملحبة؛ من �أجل النهو�ض بالق�ضية
النبيلة لل�سالم.
بعده���ا� ،ألقى هوجن تاو ت�سي كلمة �أعرب
فيه���ا عن تقديره ل���كل ما يقوم ب���ه �صاحب
ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء من جهود حثيثة

لتعزي���ز التعاون الدويل يف جم���ال ن�رش ال�سالم
والإجن���ازات التي حتقق���ت يف مملكة البحرين
يف جم���ال التنمي���ة امل�ستدام���ة بف�ضل جهود
�سموه.
وقال “مبا �أن احل���ب وال�سالم هما طموح
الإن�ساني���ة امل�شرتكة ،ف�إنن���ا نعتقد �أن تعزيز
جمي���ع الأن�شطة الب�رشية التي يقودها ال�ضمري
�ست�شكل ثقافة ال�سالم ،وي�ستفيد منها جميع
مواطني الع���امل” ،داعيا �إلى بناء ثقافة �سالم
تق���وم على احلب وال�ضم�ي�ر والعمل معا؛ من
�أجل ت�شكيل عامل ميكن النا�س من العي�ش يف
�سالم.
ثم� ،ألقى الدوق �ساندور فون هاب�سبورج
كلم���ة �أعرب فيها عن خال����ص �شكره لرئي�س
ال���وزراء �صاح���ب ال�سم���و امللك���ي خليفة بن
�سلمان �آل خليفة عل���ى جهود �سموه وتفانيه
يف حتقي���ق ال�س�ل�ام امل�ست���دام ،م�ؤك���دا �أن
حر�ص �سموه على �إر�سال وفد برئا�سة ال�شيخ
ح�س���ام بن عي�سى �آل خليفة للم�شاركة يف هذه
املنا�سب���ة يعد دليال على دعم �سموه وتفانيه
يف العمل من �أجل ال�سالم الدويل.
و�ش���دد على ��ض�رورة ت�ضاف���ر جهود كل
الأط���راف والأ�شخا����ص الذي���ن ي�ؤمنون بخري
الب�رشي���ة؛ من �أج���ل م�ستقبل ي�س���وده ال�سالم،
وق���ال “�إن العامل مي���ر بتغيريات �ضخمة ومن
الأهمي���ة مب���كان �أن يكون هناك ق���ادة ورواد
يعمل���ون ب�ش���كل كبري م���ن �أجل �إيج���اد وعي
حقيقي بال�سالم”.
وتخل���ل القم���ة ع���ددًا م���ن العرو����ض
الفلكلورية قدمها فريق من االحتاد العاملي
لل�س�ل�ام واملحب���ة عن �أهمي���ة ودور ال�سالم يف
تعزي���ز التق���ارب ب�ي�ن ال�شعوب ،كم���ا دقت
“�أجرا����س ال�سالم” وذل���ك لأول مرة يف القارة
الأوروبي���ة ،كم���ا �أن���ه م���ن املق���رر �أن تنتقل
فعالي���ة “دق �أجرا����س ال�س�ل�ام” �إل���ى مملكة
البحري���ن مبنا�سب���ة اختي���ار مدين���ة املح���رق
كعا�صمة للثقافة الإ�سالمية يف العامل العربي
للعام .2018
ثم قام رئي����س االحتاد العامل���ي لل�سالم
واملحب���ة بت�سلي���م ال�شي���خ ح�سام ب���ن عي�سى
�آل خليف���ة �شهادة تقدير مه���داة من االحتاد
�إل���ى جلن���ة جائ���زة �صاح���ب ال�سم���و امللك���ي
الأم�ي�ر خليفة ب���ن �سلمان �آل خليف���ة للتنمية
امل�ستدام���ة؛ تقدي���را مل�ساعيه���ا املحم���ودة
ودعوته���ا �إل���ى حتفي���ز وت�شجي���ع الأف���راد
وامل�ؤ�س�س���ات امل�شارك���ة بج���د ون�ش���اط يف
حتقيق التنمي���ة امل�ستدامة على امل�ستويات
الوطني���ة والإقليمي���ة والدولي���ة� ،إذ مه���دت
الدعوة التي �أطلقتها اللجنة الطريق و�أتاحت
الفر�ص���ة ملزيد من دع���اة االحت���اد؛ من �أجل
م�ستقبل م�ستدام و�سالم عاملي.
و�أ�ش���اد عدد من احل�ض���ور باجلهود التي
يق���وم به���ا رئي����س ال���وزراء �صاح���ب ال�سمو
امللك���ي الأمري خليف���ة بن �سلم���ان �آل خليفة
م���ن �أجل �أن ي�سود ال�سالم واال�ستقرار خمتلف
مناط���ق العامل وفق ر�ؤية تدع���م �أهمية العمل
اجلماع���ي ال���ذي يرتق���ي ب�أو�ض���اع الب�رشي���ة،
منوهني مبا حققته مملكة البحرين واحلكومة
برئا�س���ة �سموه من جناحات عديدة يف حتقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة  2030التي �أقرتها
الأمم املتحدة.
و�أكدوا �أن الإجنازات التي حققتها مملكة
البحري���ن واخلط���وات الكبرية الت���ي قطعتها
عل���ى �صعي���د التنمي���ة ت�شكل منوذجً ���ا جدير
باالحتفاء� ،إذ �إن البحرين ا�ستطاعت �أن تقدم
للعامل جت�سيدا لق���وة الإرادة والعمل املنظم
يف جمال التطوير والتنمية القائم على �أ�س�س
ع�رصية جعلها تتب���و�أ مراتب متقدمة ل�سنوات
عديدة يف جمال التنمية الب�رشية واحل�رضية.
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�أ�صدر تعميما ب�ش�أن الإجراءات امل�ستحدثة ...خالد بن عبداهلل:

ت�شكيل  6فرق عمل لتقلي�ص امل�رصوفات الت�شغيلية

املنامة  -بنا :تنفيذا لربنامج التوازن املايل،
�أ�ص���در نائب رئي�س جمل�س ال���وزراء رئي�س اللجنة
الوزارية لل�ش�ؤون املالي���ة و�ضبط الإنفاق ال�شيخ
خال���د بن عبداهلل �آل خليفة ،قرارا بت�شكيل  6فرق
عمل خلف�ض امل�رصوفات الت�شغيلية للحكومة.
ومبوجب القرار رقم ( )2ل�سنة  2018ال�صادر
يوم �أم�س ،فقد مت ت�شكيل فرق العمل ال�ست على
النحو التايل:
 - 1فري���ق �صيانة املباين احلكومية برئا�سة
وزي���ر الأ�شغ���ال و�ش����ؤون البلدي���ات والتخطي���ط
العمراين.
 - 2فريق ال�سفر واملوا�صالت برئا�سة وزير
املوا�صالت واالت�صاالت.
 - 3فري���ق امل�رصوف���ات الت�شغيلي���ة الأخرى
برئا�سة وزير الإ�سكان.
 - 4فري���ق امل���وارد الطبية برئا�س���ة وزيرة
ال�صحة.
 - 5فري���ق الإيجارات برئا�سة وزير ال�صناعة
والتجارة وال�سياحة.
 - 6فري���ق نظ���م املعلوم���ات برئا�س���ة
الرئي����س التنفيذي لهيئ���ة املعلومات واحلكومة
الإلكرتونية.
وبن���اء على ه���ذا الق���رار �أ�صدر نائ���ب رئي�س

•ال�شيخ خالد بن عبداهلل

جمل����س الوزراء رئي����س اللجنة الوزاري���ة لل�ش�ؤون
املالي���ة و�ضب���ط الإنفاق ال�شيخ خال���د بن عبداهلل
�آل خليف���ة التعمي���م رقم ( )3ل�سن���ة  2018ب�ش�أن
�ضواب���ط ��ص�رف امل�رصوف���ات الت�شغيلي���ة ون�ص
التعميم على اعتماد الوزارات واجلهات احلكومية
للآلي���ة الت���ي مت ا�ستحداثه���ا ب�ش����أن طلب���ات
امل�رصوف���ات الت�شغيلي���ة لل���وزارات واجله���ات
احلكومية.
وت�ضمن التعميم الإجراءات امل�ستحدثة ب�ش�أن
طلبات امل�رصوفات الت�شغيلية للوزارات واجلهات

احلكومية ،حيث تق���وم ب�إحالة الطلبات �إلى وزارة
املالي���ة بعد اتب���اع ال�ضوابط الداخلي���ة املعتمدة
وملء النموذج اخلا�ص بطلبات ال�رشاء على النظام
امل���ايل املرك���زي ،ومن ث���م تق���وم وزارة املالية
بعر����ض الطلبات عل���ى اللجنة الوزاري���ة لل�ش�ؤون
املالي���ة و�ضبط الإنفاق للمراجع���ة الأولية ،لتقوم
وزارة املالية بعد ذل���ك ب�إحالة الطلبات �إلى فرق
عمل امل�رصوفات الت�شغيلية املعنية.
وبعد درا�سة بالتن�سي���ق مع الوكيل امل�ساعد
للخدم���ات املالي���ة امل�شرتك���ة ب���وزارة املالي���ة،
ت�ستل���م وزارة املالي���ة تو�صيات الف���رق ومن ثم
تع���د التقاري���ر الالزمة ب�ش�أن ذل���ك لعر�ضها على
اللجن���ة الوزارية لل�ش�ؤون املالي���ة و�ضبط الإنفاق
التي تتخذ القرار النهائ���ي ب�ش�أنها �إما باملوافقة
�أو الرف�ض �أو �إعادة التقييم.
وت�أتي مبادرة تقلي�ص امل�رصوفات الت�شغيلية
للحكومة �ضمن املبادرات ال�ست لربنامج التوازن
املايل اله���ادف لتحقيق التوازن بني امل�رصوفات
والإيرادات احلكومية بحلول العام  ،2022وتعمل
مبادرات���ه عل���ى الإ�سه���ام يف ا�ستدام���ة الأو�ض���اع
املالي���ة وا�ستقرارها مبا ي�صب يف ا�ستمرار تعزيز
وت�ي�رة التنمية ل�صالح الوطن واملواطن وتر�سيخ
قواعد �صلبة؛ ل�ضمان ا�ستدامة املوارد الوطنية.

من ّوها بدورها يف تعزيز ال�سلم باملنطقة ...وزير اخلارجية:

العالقات مع القاهرة تت�سم بالتعاون الوثيق

املنام���ة  -وزارة اخلارجي���ة :اجتم���ع وزي���ر
اخلارجي���ة ال�شيخ خال���د بن �أحمد ب���ن حممد �آل
خليف���ة� ،أم�س ،مع �أخيه وزي���ر خارجية جمهورية
م��ص�ر العربي���ة الأ�سب���ق رئي����س جلن���ة ال�ش�ؤون
اخلارجي���ة مبجل�س النواب حمم���د العرابي الذي
يقوم بزيارة ململكة البحرين.
ويف االجتم���اع ،رحّ ب وزي���ر اخلارجية مبحمد
العراب���ي ،م�ؤك���دًا عم���ق العالق���ات الأخوي���ة
التاريخي���ة الوطي���دة ب�ي�ن مملك���ة البحري���ن
وجمهورية م�رص العربية ال�شقيقة ،وما تت�سم به
العالقات الثنائية من تع���اون وثيق يف خمتلف
املج���االت ،وتن�سي���ق م�ش�ت�رك حي���ال الق�ضايا
العربي���ة والإقليمي���ة والدولية ،منوّهً ���ا بالدور
املحوري جلمهورية م�رص العربية يف دعم العمل
اجلماع���ي العرب���ي ويف تعزيز الأم���ن وال�سلم يف
املنطقة.

•وزير اخلارجية م�ستقبال حممد العرابي

من جانبه� ،أعرب العرابي عن �سعادته بلقاء
وزير اخلارجية ،م�ؤك���دًا متانة العالقات الأخوية

ب�ي�ن البلدين وال�شعب�ي�ن ال�شقيق�ي�ن ،متمنيًّا
ململكة البحرين دوام التقدم والرخاء.

�أول مبادرة ا�سرتاتيجية مع “اجلعفرية” ...حمافظ ال�شمالية:

�إن�شاء �سوق املنتجات البحرينية يف بني جمرة

اجلنبي���ة  -املحافظة ال�شمالي���ة :ك�شف حمافظ
ال�شمالية علي الع�صفور عن �أول مبادرة ا�سرتاتيجية
بني املحافظة ال�شمالي���ة و�إدارة الأوقاف اجلعفرية،
ب�إن�ش���اء �س���وق ا�ستثم���اري غري ربحي حت���ت م�سمى
“�سوق املنتجات البحرينية” يف بني جمرة.
وب�ّي�نّ يف االجتم���اع ال���ذي عق���د ب�ي�ن الطرفني
بح�ض���ور رئي����س �إدارة الأوق���اف اجلعفري���ة ال�شي���خ
حم�س���ن �آل ع�صف���ور ،مببنى املحافظ���ة� ،أن �أحد �أهم
�أهداف �إقامة هذا امل�رشوع ،تعزيز التكافل االجتماعي
وحتقي���ق املنفع���ة العام���ة يف ت�أم�ي�ن معي�ش���ة الأ�رس
املحتاج���ة� ،إ�ضاف���ة ل���دوره يف دعم وتنمي���ة الوقف
م���ن جانب �آخ���ر ،بال�شكل الذي يتواءم م���ع ال�ضوابط
ال�رشعية.
و�أ�ضاف �أن مثل ه���ذا امل�رشوع �سيكون له الدور
الإيجابي يف ت�شجيع وتنمية مواهب االبتكار لدى �أبناء

•جانب من اجتماع املحافظة ال�شمالية مع �إدارة الأوقاف اجلعفرية

املحافظة ،كونه �سوق نوع���ي متخ�ص�ص للعديد من
املنتجات على مدار �أيام الأ�سبوع.
وقدّم رئي����س التنمي���ة اال�ستثمارية باملحافظة
عر�ض���ا ت�صوريًّا يو�ض���ح تفا�صيل
ع�ص���ام اخلي���اط ً
امل��ش�روع م���ن حي���ث ،الر�ؤي���ة والأه���داف ،وال�رشكاء،

واجلهات الداعمني املحتملني وه���م :وزارة التجارة
وال�صناع���ة وال�سياح���ة ،وزارة العم���ل والتنمي���ة
م�ستعر�ضا
ً
االجتماعية ،و�صندوق العمل (متك�ي�ن)،
جملة من الأن�شطة التجارية التي �سيحت�ضنها ال�سوق
على مدار � 7أيام.
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القائد العام“ :الدفاع” تاريخ يزخر باملنجزات

الرف���اع  -قوة الدفاع :ق���ام القائد العام
لق���وة دف���اع البحري���ن امل�شري الرك���ن ال�شيخ
خليف���ة بن �أحمد �آل خليفة �صباح �أم�س ،بزيارة
تفقدية لع���دد من وحدات قوة دفاع البحرين،
حي���ث ا�ستم���ع يف بداية الزيارة �إل���ى �إيجاز من
قب���ل ق���ادة الوح���دات ا�ستعر�ضوا م���ن خالله
اال�ستعدادات الالزم���ة لرفع م�ستوى اجلاهزية
القتالي���ة والكف���اءة الإداري���ة املطلوب���ة.ويف
الزي���ارة ،اطل���ع القائ���د العام عن ق���رب على
العديد م���ن امل�شاريع الع�سكري���ة التي تقوم
تل���ك الوح���دات بتنفيذه���ا �ضم���ن اخلط���ط
التطويري���ة امل�ستدامة الت���ي ت�شهدها �أ�سلحة
ووح���دات قوة دف���اع البحرين كاف���ة ،مو�ضحا
�أن الدعم الالحم���دود وامل�ساندة الكبرية التي
تلقاه���ا ق���وة الدف���اع من ل���دن عاه���ل البالد
�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة
لهم���ا بالغ الأثر فيم���ا و�صلت �إلي���ه من تطور

وتق���دم حتى �أ�صبحت ق���وة �شاخمة لها تاريخ
يزخ���ر باملنج���زات العظيم���ة ،وحا��ض�ر مزدهر
بالعط���اء والت�ضحي���ات والإخال����ص والتفاين،
وتتطل���ع مل�ستقبل م��ش�رق بتحقي���ق الأهداف
املن�شودة بكل قوة ومنع���ة ،منوها مبا يقدمه
رجال ق���وة دفاع البحري���ن ب�أعل���ى م�ستويات
العم���ل االح�ت�رايف املتق���ن ت�سليح���ا وتدريبا
وتنظيم���ا وبكل عزمية و�إ��ص�رار ،حتى �أ�صبحت
احل�ص���ن احل�صني وال���درع املني���ع للذود عن
الوط���ن وي�ضمن �سالمة �أرا�ضي���ه وتوفر الأمن
ال�ل�ازم للتق���دم والتنمية واالزده���ار ،وحماية
مكت�سباته احل�ضارية العريقة.
ويف خت���ام الزيارة �أ�ش���اد القائد العام مبا
يقدم���ه ه����ؤالء الرجال م���ن تف���انٍ وت�ضحيات
جليل���ة ،مق���درا �إح�سا�سهم بعظ���م امل�س�ؤولية
الوطني���ة امللقاة على عاتقه���م ،داعيا اجلميع
اال�ستمرار على هذا النهج.

وزير املالية يبحث تطورات االقت�صاد مع “”BNP Paribas

املنام����ة  -وزارة املالي����ة :اجتم����ع
وزي����ر املالي����ة ال�شيخ �أحمد ب����ن حممد �آل
خليفة م����ع رئي�س بن����ك BNP Paribas
جان ليمي��ي�ر وعدد من كب����ار امل�سئولني
بالبن����ك ،وذلك على هام�����ش م�شاركته يف
االجتماع����ات ال�سنوية ملجل�����س حمافظي
البنك الدويل و�صن����دوق النقد الدويل يف
جزي����رة بايل بجمهوري����ة �إندوني�سيا.مت يف

االجتماع بحث الأو�ضاع الراهنة يف �أ�سواق
املال العاملي����ة ،والتطورات االقت�صادية
يف ع����دد م����ن ال����دول ،وتط����ور النم����و يف
االقت�صاد العاملي والفر�ص امل�ستقبلية
يف ه����ذا ال�صدد ،كما مت بحث �سبل تعزيز
التع����اون وتب����ادل اخل��ب�رات يف ع����دد من
املو�ضوع����ات املالي����ة وامل�رصفي����ة ذات
االهتمام امل�شرتك.

“النواب” �ضمن “فريق البحرين”

الق�ضيبي���ة  -جمل�س الن���واب :يف �صورة
جماعية ملوظفي جمل�س الن���واب يتو�سطهم
رئي����س جمل����س الن���واب �أحمد امل�ل�ا والأمني
الع���ام للمجل����س عب���داهلل الدو��س�ري ،تفاعل
منت�سب���و الأمان���ة العامة ملجل����س النواب مع
و�س���م #فريق_البحري���ن ،مبب���ادرة م���ن ويل
العه���د نائ���ب القائد الأعل���ى النائ���ب الأول

لرئي�س جمل�س الوزراء �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري �سلمان ب���ن حمد �آل خليفة عرب و�سائل
التوا�ص���ل االجتماعي ،و�إ�ش���ارة �سموه �إلى �أن
كل موظف وموظفة مب�ؤ�س�سات القطاع العام
واخلا�ص ،جميعهم �ضم���ن #فريق_ البحرين
وجنودا يف خدمت���ه ،يعملون بكل جد لتحقيق
ر�ؤى وتطلعات القيادة.

طلبة “البيان” يتفاعلون مع “املبادرة”

“ال�شمالية” تت�ضامن مع “فريق البحرين”
اجلنبي���ة  -املحافظ���ة ال�شمالي���ة:
�ش���ارك فري���ق املحافظ���ة ال�شمالي���ة بقيادة
املحافظ علي الع�صف���ور ،والكادر الوظيفي
باملحافظ���ة ،وزارات وم�ؤ�س�س���ات املجتم���ع
البحريني وجميع اجلهات احلكومية باململكة،
ب�إط�ل�اق و�سم “فري���ق البحري���ن” ،تفاعلاً مع
مبادرة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب
الأول لرئي����س جمل�س ال���وزراء �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة.وعبرّ
املحافظ بقول���ه“ :نحن املحافظ���ة ال�شمالية
بوزارة الداخلية ب���كل م�س�ؤوليها وموظفيها،
ب���كل فخ���ر واعت���زاز ،نعل���ن ع���ن ت�ضامنن���ا
والتزامن���ا الوطن���ي لنك���ون جزءًا م���ن مبادرة
�سموه ،ب�إطالق و�سم #فريق_البحرين� ،إميانًا

•حمافظ ال�شمالية يتو�سط منت�سبي املحافظة

منا بفكرة �سم���وه ،وانطالقً ا من مبد�أ الوقوف
وراء ر�ؤي���ة �صاح���ب اجلالل���ة املل���ك حمد بن
عي�سى �آل خليفة ،عاهل البالد �صاحب اجلاللة

امللك حمد ب���ن عي�سى �آل خليفة� ،صفًّا واحدًا
من �أجل حتقيق ر�ؤية البحرين .”2030

تفاعل طلبة مدر�سة بيان البحرين مع
و�س���م “#فريق_البحرين” ،الذي جاء وفق
مب���ادرة ويل العه���د نائب القائ���د الأعلى
النائ���ب الأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء
�صاح���ب ال�سم���و امللك���ي الأم�ي�ر �سلمان
ب���ن حمد �آل خليف���ة .وق���ال الطلبة” نحن
فري���ق طلب���ة (بي���ان البحري���ن) ملتزمون
التزام���ا تاما ب���ر�ؤى ربان �سفين���ة التطور
والنماء ،جاللة املل���ك وحكومته الر�شيدة.

�إننا ملتزمون يف ه���ذه امل�ؤ�س�سة الرتبوية
العريق���ة بتوجيه���ات �سيدن���ا الوال���د
ال�سدي���دة ،جمددي���ن تعهدن���ا ب����أن نكون
جزءا ال يتجز�أ من عملية التنمية امل�ستدامة
من خ�ل�ال كونن���ا �أجياال قيادي���ة متفوقة،
تتمتع باحل�س الوطن���ي ،والإبداع الفكري،
والكف���اءة املهني���ة ،والعط���اء الالحمدود،
وامل�شارك���ة البن���اءة يف بن���اء ه���ذا الوطن
الغايل على قلوبنا”.
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بالدنا

احلمر :كتب النعيمي م�صدر مهم للباحثني

املنام���ة  -بنا :ا�ستقب���ل م�ست�شار جاللة
امللك ل�ش����ؤون الإع�ل�ام نبيل احلم���ر مبكتبه
بق��ص�ر الق�ضيبي���ة �صب���اح ام����س الإعالم���ي
مهن���د �سليمان النعيم���ي ،الذي �أه���داه كتبا
م���ن ت�أليفه بعن���وان “وكالة �أنب���اء البحرين...
�صوت البحرين �إلى الع���امل” ،وكتاب بعنوان
“�ألف باء تاء �صحافة” وكتاب بعنوان “�آر تي
يف  RTV -البحري���ن ...حكاية �أول تلفزيون
ملون وجت���اري يف اخلليج” وال���ذي �ساهم يف

كتابته �أي�ضا نبي���ل بوهزاع.و�أعرب احلمر عن
�شك���ره للإعالم���ي النعيم���ي عل���ى الإهداءات
القيمة ،منوه���ا مبثل هذه الإ�ص���دارات التي
ت�ب�رز م�س�ي�رة العم���ل الإعالم���ي وتط���وره يف
مملك���ة البحري���ن وتوث���ق مراح���ل مهم���ة من
تاري���خ البحرين وت�شكل م�صدرا ومرجعا هاما
لطلبة الإع�ل�ام وال�صحافة يف خمتلف جامعات
البحري���ن وللباحث�ي�ن واملهتم�ي�ن يف ه���ذا
املجال.

البحرين الثالثة يف م�سابقة “عبدالعزيز القر�آنية”
املنام���ة  -وزارة الع���دل وال�ش����ؤون
الإ�سالمي���ة والأوقاف� :أعرب وكي���ل ال�ش�ؤون
الإ�سالمية ب���وزارة العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية
والأوق���اف فريد املفتاح ع���ن فخره واعتزازه
باملراكز امل�رشف���ة التي يحققها املت�سابقون
البحرينيون يف امل�سابقات القر�آنية الدولية،
والتي ت�ض���اف �إلى �سجل الإجن���ازات احلافل
ململكة البحرين يف جمال القر�آن الكرمي.
و�أ�ش���اد املفتاح باجله���ود املبذولة
م���ن قِ بل منت�سب���ي �إدارة �ش����ؤون القر�آن
الك���رمي بال���وزارة الهتمامه���م بربنامج
�إع���داد وت�أهيل املت�سابق�ي�ن للم�شاركة
يف امل�سابق���ات القر�آنية الدولية ،وجودة
خمرج���ات املراك���ز واحللق���ات القر�آنية
التابع���ة لل���وزارة ،وهو ما يُع���د ثمرة من
ثم���ار اهتمام قي���ادة عاهل الب�ل�اد جاللة
امللك حمد بن عي�س���ى �آل خليفة ،والتي
ت�سعى دائم���ا من خ�ل�ال توجيهاتها �إلى
ت�شجيع كل فئ���ات املجتمع للإقبال على
كتاب اهلل تعالى حفظا وتالوة وتف�سريا،
والتخلق ب�آدابه وقيم���ه ال�سمحة.يذكر �أن

م�ؤكدا احلر�ص على التن�سيق مع خمتلف الإدارات الأمنية يف “الداخلية”

�سمو حمافظ اجلنوبية يبحث التعاون مع خفر ال�سواحل

•�سمو حمافظ اجلنوبية يعقد اجتماعا مع قائد خفر ال�سواحل

املنام���ة  -وزارة الداخلي���ة� :أك���د �سم���و حمافظ
اجلنوبي���ة ال�شي���خ خليفة ب���ن عل���ي �آل خليفة حر�ص
املحافظ���ة عل���ى تعزيز التع���اون والتن�سي���ق الأمني
امل�ش�ت�رك م���ع خمتل���ف الإدارات الأمني���ة ب���وزارة
الداخلي���ة ،م�ضيف���ا �أن ال�رشاك���ة ذات �أهمي���ة لب���ذل

مزي���د من اجلهد والعط���اء املتوا�ص���ل لأمن و�سالمة
املواطن�ي�ن .جاء ذل���ك يف االجتم���اع التن�سيقي الذي
عقده �سم���وه مع قائد خف���ر ال�سواحل الل���واء الركن
بح���ري عالء �سي���ادي بح�ضور �آمر ال�ش����ؤون القانونية
بقي���ادة خف���ر ال�سواحل العقي���د يو�س���ف ال�سبيعي،

مبكتب �سموه باملحافظة اجلنوبية.
كما ا�ستعر�ض اجلانب���ان �أطر التعاون امل�شرتك
بني املحافظة اجلنوبية وقيادة خفر ال�سواحل و�سبل
تطوير العمل الأمني وامليداين يف املحافظة ،كما مت
بحث عدد من املوا�ضيع ذات االهتمام امل�شرتك.

حازت املركز  47من �أ�صل  157دولة

البحرين الأولى عربيا مب�ؤ�رش ر�أ�س املال الب�رشي
املنامة  -وزارة املالية :حلت البحرين باملرتبة
الأول���ى عربي���ا يف م�ؤ��ش�ر ر�أ����س املال الب��ش�ري للبنك
الدويل.
وق���د مت تد�ش�ي�ن م�ؤ��ش�ر ر�أ����س امل���ال الب��ش�ري
ال�ص���ادر عن البن���ك ال���دويل يف �سي���اق االجتماعات
ال�سنوي���ة ملجل����س حمافظي البنك و�صن���دوق النقد
الدويل بجمهورية اندوني�سيا.
و�رصح وزي���ر املالية ،ال�شيخ �أحم���د بن حممد �آل

خليف���ة� ،أن ت�صني���ف البحرين يف املرك���ز الأول على
م�ستوى الدول العربية واملركز ( )47من �أ�صل 157
دولة على امل�ستوى العاملي يف امل�ؤ�رش املذكور ي�أتي
نتيج���ة ل�سيا�س���ة ممتدة ع�ب�ر عقود طويل���ة حمورها
االهتم���ام بالعن�رص الب�رشي والدع���م امل�ستمر لقدراته
ومعارف���ه ومهارات���ه ،معرب���ا ً ع���ن م�شاع���ر االمتن���ان
والتقدير العميق لعاهل البالد ح�رضة �صاحب اجلاللة
املل���ك حمد ب���ن عي�س���ى �آل خليفة ،ورئي����س الوزراء

�صاح���ب ال�سمو امللكي الأمري خليفة ب���ن �سلمان �آل
خليف���ة ،وويل العه���د نائ���ب القائد الأعل���ى النائب
الأول لرئي�س جمل�س ال���وزراء �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ي�ر �سلمان ب���ن حمد �آل خليف���ة ،للرعاية الكرمية
والدع���م الالحم���دود لكل م���ا من �ش�أن���ه تعزيز جودة
خدم���ات الرعاية ال�صحية ،والتعلي���م ،واال�ستثمار يف
املواطن البحريني كدعامة وركيزة �أ�سا�سية للتنمية
امل�ستدامة.

رعى تخريج فوج “الدبلوما ال�سوي�رسية” ...وزير العمل:
مملكة البحرين حتر�ص �سنويا على امل�شاركة
يف م�سابق���ة امللك عبدالعزي���ز الدولية حلفظ
الق���ر�آن الك���رمي وتالوت���ه وتف�س�ي�ره ،وق���د
حظي���ت هذا الع���ام مب�شارك���ة  115مت�سابقا
ميثل���ون  82دول���ة ح���ول الع���امل ،وتُع���د من
امل�سابقات القر�آني���ة الرائدة واملتميزة على
م�ستوى العامل.

اجتماع تن�سيقي لتنظيم حركة ال�سري مبحيط املدار�س

املنام���ة  -وزارة الداخلي���ة :عق���دت
مديري���ة �رشطة حمافظ���ة املح���رق ،اجتماعا ً
تن�سيق���ا ،بح�ض���ور ممثل���ي الإدارة العام���ة
للم���رور ،الإدارة العام���ة للدف���اع امل���دين،
واجلهات املعنية بوزارتي الرتبية والتعليم
والأ�شغ���ال و�ش����ؤون البلدي���ات والتخطيط
العم���راين ،وذلك يف �إط���ار اجلهود املبذولة
لتعزي���ز ال�سالم���ة املروري���ة وتنظيم حركة
ال�سري يف حميط املدار�س.
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ومت يف االجتم���اع ،بح���ث امل�ستج���دات
املتعلق���ة بخط���ط تنظيم ال�س�ي�ر يف حميط
عدد م���ن املدار����س� ،آلي���ات التدقيق على
ا�شرتاطات ال�سالم���ة العامة يف حافالت نقل
الطلب���ة ،منهجية مديرية �رشط���ة املحرق يف
معاجل���ة النزاع ب�ي�ن اجلريان عل���ى مواقف
املركب���ات ،واالتفاق عل���ى تر�شيح عدد من
املدار����س لتحقيق االلت���زام الذاتي بخطط
تنظيم ال�سري.

“الثقافة” تطلق �سل�سلة “اخلام�سة بتوقيت الباب”

رفع ن�سب البحرنة يف قطاع ال�ضيافة والتجزئة

مدينة عي�س���ى  -العمل والتنمي���ة واالجتماعية:
نظ���م معهد البحرين لل�ضيافة والتجزئة ،حتت رعاية
وزي���ر العمل والتنمي���ة واالجتماعية جمي���ل حميدان،
حف���ل تخريج ف���وج من ط�ل�اب الدبلوم���ا ال�سوي�رسية
يف �إدارة ال�ضياف���ة ،وبح�ض���ور رئي�س جمل����س �إدارة
املعهد قطب داداباي ،حي���ث وزع �شهادات التخرج
عل���ى الطلبة بفن���دق وينده���ام غران���د �أم�س.و�أنهى
اخلريج���ون ،وعدده���م  30ف���ردا متطلب���ات التخرج،
ليكون���وا م�ؤهل�ي�ن للعم���ل يف القط���اع الفندق���ي
وال�سياح���ي .ولف���ت الوزي���ر �إل���ى �أن وزارة العم���ل
والتنمية االجتماعية ،ومن خالل خططها امل�ستقبلية
ت�سته���دف رفع ن�س���ب البحرن���ة يف قط���اع ال�ضيافة
والتجزئ���ة ،م�ؤكدا �أن مث���ل هذه الربام���ج التدريبية
ت�سه���م يف توف�ي�ر املزيد م���ن الكف���اءات البحرينية
امل�ؤهل���ة لتويل خمتل���ف الفر����ص الوظيفي���ة التي
يوفرها القطاع .ونوه يف هذا ال�صدد بتعاون الوزارة

•وزير العمل يكرم طالب الدبلوما ال�سوي�رسية يف �إدارة ال�ضيافة

م���ع �صن���دوق العمل (متكني) يف تنفي���ذ العديد من
الربام���ج التدريبي���ة ملد �س���وق العم���ل خ�صو�صا يف

قط���اع ال�ضياف���ة والتجزئ���ة باحتياجاته م���ن الأيدي
العاملة املزودة باملهارات املهنية الالزمة.

يف لقاء مع وفد “ال�شورى” و “املجل�س الأعلى” ...رئي�س “االحتادي الإماراتي”:

البحرين متلك جتربة فريدة مبجال دعم املر�أة

الق�ضيبية  -جمل�س ال�شورى :قام وفد م�شرتك
من جلن���ة تكاف����ؤ الفر����ص بالأمانة العام���ة ملجل�س
ال�ش���ورى ،والأمانة العام���ة للمجل�س الأعل���ى للمر�أة،
برئا�س���ة الأم�ي�ن الع���ام امل�ساعد ل�ش����ؤون العالقات
والإع�ل�ام والبح���وث فوزية اجلي���ب ،ومب�شاركة مدير
عام ال�سيا�س���ات والتطوير باملجل����س الأعلى للمر�أة
ال�شيخ���ة دينا بنت را�ش���د �آل خليفة ،بزيارة للمجل�س
الوطني االحتادي بدولة الإم���ارات العربية املتحدة،
لتبادل املعارف واخلربات يف جمال العمل الربملاين،
وتعزي���ز تكاف�ؤ الفر����ص .والتقى الوف���د يف الزيارة
رئي����س املجل����س الوطني االحتادي بدول���ة الإمارات
العربي���ة املتح���دة ال�شقيقة �أم���ل القبي�سي والأمني
العام للمجل�س الوطني االحتادي �أحمد الظاهري.

•الوفد البحريني يف لقاء مع رئي�س املجل�س الوطني االحتادي الإماراتي

و�أ�ش���ادت رئي����س املجل����س الوطن���ي االحتادي
مبب���ادرات مملكة البحرين الرائ���دة على امل�ستويني
الوطني والعاملي يف جمال دعم املر�أة ،وا�صفة �إياها
بالتجرب���ة الغني���ة والفريدة يف ظل م���ا حتظى به من

دع���م مبا�رش من القي���ادة احلكيمة مبملك���ة البحرين،
وم���ن قرين���ة عاه���ل البالد رئي�س���ة املجل����س الأعلى
للم���ر�أة �صاحب���ة ال�سمو امللكي الأم�ي�رة �سبيكة بنت
�إبراهيم �آل خليفة.

امل�رشوع تق ّدمت به “الثقافة” للمنظمة يف �سبتمرب املا�ضي
املنام���ة  -هيئ���ة البحري���ن للثقافة
الآث���ار :انطلق���ت م�س���اء �أم����س �سل�سل���ة
فعالي���ات “اخلام�سة بتوقيت الباب”� ،إذ
قدّمت فرقة �إ�سماعي���ل دوّا�س ال�شعبية
�أجمل �إبداعاته���ا املو�سيقية التقليدية.
وقال���ت رئي�س���ة الهيئ���ة ال�شيخ���ة م���ي بنت
حمم���د �آل خليف���ة “نوا�ص���ل عملن���ا لإحي���اء
منطق���ة ب���اب البحرين التي كان���ت وما زالت
مركزًا ح�ضاريًا ملدين���ة املنامة وعنوانًا للقاء

احل�ض���ارات املختلفة على �أر����ض اململكة”،
م�ضيفة “ن�ستثم���ر يف الثقافة ون�ستح�رض �إلى
منطقة الباب مو�سمًا متج���ددًا يقدّم ا�شتغالاً
ثقافيً���ا تفاعليًا يف جم���االت الرتاث والفنون
واملو�سيقى”.
و�أك���دت �أهمي���ة االرتق���اء مبدين���ة
املنامة الت���ي حتتفظ بهوي���ة ثقافية مميزة
وبخ�صو�صية اقت�صادية وثقافية واجتماعية
ودينية مهمة للبحرين واملنطقة.

“اليوني�سكو” تعتمد بالإجماع اليوم العاملي للفن الإ�سالمي

املنامة  -هيئ���ة البحرين للثقاف���ة والآثار� :أقر
املجل����س التنفي���ذي ملنظم���ة (اليوني�سك���و) �أم����س
بالإجم���اع ،اعتماد قرار م��ش�روع “اليوم العاملي للفن
الإ�سالم���ي” والذي تقدمت به البحرين خالل �سبتمرب
املا�ضي .و�ساند هذا امل�رشوع يف بدايته �أكرث من 35
دول���ة من �ضمنها جمموعة ال���دول العربية وجمموعة
منظمة التعاون الإ�سالمي لدى اليون�سكو ،و�سيعر�ض
على امل�ؤمتر العام للم�صادقة عليه يف اجتماعه العام

املقبل .وكانت هيئة البحرين للثقافة والآثار نظّ مت
ي���وم � 18سبتمرب املا�ضي �أم�سية يف مقر اليوني�سكو
(باري����س) دعت خالله���ا املنظمة �إلى �إق���رار مبادرة
الهيئة باعتم���اد يوم عاملي للف���ن الإ�سالمي يوافق
 18نوفمرب من كل عام.
وعمل���ت هيئة الثقاف���ة خالل الفعالي���ة يف مقر
اليوني�سك���و عل���ى توزيع كت���اب “الإ�س�ل�ام والفنون
اجلميل���ة” لكاتبه امل��ص�ري حممد م���رزوق� ،إذ �أعادت

الهيئ���ة ن��ش�ر الكتاب بت�صمي���م جدي���د وبرتجمة �إلى
اللغت�ي�ن الفرن�سية والإجنليزية .كم���ا عر�ضت فيلمًا
ق�ص�ي�رً ا توثيقيًا ال�ست�ضافة متحف البحرين الوطني
ملعر�ض “الفن يف ح�ضارة بالد امل�سلمني  -خمتارات
من جمموعة ال�صباح” من دولة الكويت ال�شقيقة.
وي�أتي جهد هيئة البحرين للثقافة والآثار لإقرار
يوم عاملي للفن الإ�سالمي تزامنا مع احتفاء البحرين
باملحرّق عا�صمة للثقافة الإ�سالمية للعام .2018

عرض كتاب

�إع�����������داد :را�����ش����د ال���غ���ائ���ب
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(احللقة الأولى)

“ ”$ت�ستعر�ض كتاب “غاندي ...وق�ضايا العرب وامل�سلمني” للكاتب عبدالنبي ال�شعلة

هندوسي يجمع التناقضات
ويؤسس دولة علمانية ديمقراطية

•عبدالنبي ال�شعلة

بالكثري من التناق�ضات.
يتناول الكاتب الباحث عبدالنبي ال�شعلة بكتاب “غاندي ...وق�ضايا العرب
وامل�سلمني” كيف �أث��ارت �شخ�صية غاندي الكثري من اجل��دل والت�سا�ؤالت �إىل درجة
الت�شكيك فيما �إذا كانت مظاهر ال�ضعف والهزال والتق�شف واالنك�سار التي كان يبدو
فيها جمرد تكتيك وجزء من �إ�سرتاتيجية مبيتة.
وتن�شر “البالد” على م��دار حلقات �أب��رز ما يت�ضمنه كتاب “غاندي ...وق�ضايا
العرب وامل�سلمني”.

ليل؛ خوفًا من الأرواح
خجول ،ال يخرج من بيته اً
اً
مدلل
اً
كان غاندي يف �صباه �صبيًا
والأ�شباح والعفاريت والثعابني والل�صو�ص ،فتحول الحقًا �إىل رمز للقوة وال�شجاعة،
و�إن�سان �صلب �صامد ال يخاف امل��وت وال يهاب البط�ش ،حتققت لبالده على يديه
احلرية واال�ستقالل والكرامة التي انتزعها من براثن واحدة من �أعتى قوى العامل
وقتها.
كان غاندي ثائرًا وم�صلحً ا وفيل�سوفًا ومفكرًا و�سيا�سيًا وقائدًا وقدي�سً ا� ،إن�سانًا
يجمع كل هذه ال�صفات واخل�صائ�ص يف �آن واح��د� ،شخ�صية مميزة ومتميزة ،مثقلة

�أر�سى نظرياته على قاعدة مناه�ضة اال�ستبداد

نفور فطري حاد وح�سا�سية مفرطة جتاه الظلم والتفرقة

ل���ن ي�ستقي���م امل�سع���ى ،ول���ن
ن�ستطي���ع �أن ن�ستوع���ب �آراء غان���دي
ونتفهم مواقفه جت���اه جميع الق�ضايا،
مب���ا يف ذل���ك مواقف���ه جت���اه ق�ضاي���ا
امل�سلم�ي�ن وق�ضاي���ا الأم���ة العربي���ة،
م���ن دون ر�صد وتتبع ،ول���و بقليل من
اجله���د ،بع����ض املنابع الفكري���ة التي
غ���ذت ح�س���ه ال�سيا�س���ي  ،و�أن نتوق���ف
عند بع�ض املحط���ات ونت�صفح ب�إيجاز
�شدي���د جوانب م���ن �أف���كاره ونظرياته

ال�سيا�سي���ة الت���ي �ساهم���ت يف بل���ورة
مواقفه جتاه خمتلف الق�ضايا.
لق���د انبثق���ت �أف���كار غان���دي
ال�سيا�سي���ة م���ن نف���ور فط���ري ح���اد
وح�سا�سي���ة مفرط���ة جت���اه الظل���م
والتفرق���ة؛ لذلك فقد متي���زت �أفكاره
منذ البداية ب�إمي���ان عميق را�سخ بقيم
احلري���ة والعدال���ة وامل�س���اواة ،وقناعة
ثابت���ة م�ستق���رة بحتمي���ة انت�صار احلق
عل���ى الباطل وغلبة الع���دل على الظلم

و�سيادة اخلري عل���ى ال�رش ،مهما امتدت
امل�سافات �أو طال الزمن.
وم���ن ه���ذا املنطلق ،فق���د �أر�سى
غان���دي نظرياته ال�سيا�سية على قاعدة
مناه�ضة الظل���م والتفرقة واال�ستبداد،
وعلى مب���د�أ الت�ضحية م���ن �أجل حتقيق
احلرية والعدالة وامل�س���اواة� .إن التزام
غاندي به���ذه الف�ضائل واملبادئ قاده
�إل���ى االنخ���راط يف احل���راك ال�سيا�سي،
ولي�س العك�س.

لأنهم على ا�ستعداد للت�ضحية بالفرد يف �سبيل حتقيق مكا�سب �أيديولوجية

لينني و�ستالني وماوت�سي تونغ على نقي�ض غاندي متامًا

اعت�ب�ر غاندي املواطن غاي���ة العملي���ة ال�سيا�سية ولي�س
الدول���ة ،وجعل الفرد حم���ور اهتمامه ،وهو بذل���ك يختلف عن
الكثري من معا�رصيه من القادة واملفكرين ال�سيا�سيني؛ �أمثال
لين�ي�ن و�ستال�ي�ن وماوت�سي تونغ ،الذين كان���وا على نقي�ضه
متامًا ،وكانوا على ا�ستعداد للت�ضحية بالفرد يف �سبيل مترير
مهام وطنية �أو حتقيق مكا�سب �سيا�سية �أو �أيديولوجية.
غاندي كان يحم���ل على عاتقه ر�سال���ة �إن�سانية من�سوجة
بو�شائ���ج روحية و�أخالقي���ة ،ومل يكن م�ستع���دًا للمتاجرة ب�أي
�إن�س���ان �أو املقاي�ضة بكرامت���ه ،ومل يكن يقبل بخو�ض معارك
حتركه���ا �أهداف �أيديولوجي���ة ،ومل يكن يهت���م بالإح�صاءات،
فكل الق�ضايا بالن�سبة �إليه حمكومة بالقيم الإن�سانية ،و�سمو
الغاية يقت�ضي �سمو الو�سيلة ،على خالف قاعدة “الغاية تربر

الو�سيلة”.
�ستال�ي�ن ولين�ي�ن وماوت�سي تون���غ و�أقرانه���م يقبعون
الآن وراء �أ�سوار تاريخه���م ،لكن غاندي حتول �إلى رمز �ساطع
و�أ�صب���ح �أمنوذجً ا وقدوة لقادة عظ���ام من الذين كتبوا تاريخ
الإن�سانية ،الذين �آمنوا مثله بقيم احلرية والعدالة وامل�ساواة،
وحذوا ح���ذوه بالتم�س���ك بالو�سائل ال�سلمية ونب���ذ العنف يف
كفاحهم امل�ستميت لِفك الأغالل عن رقاب �شعوبهم وحتطيم
منظوم���ة الظل���م واال�ستعب���اد والتميي���ز التي كان���ت تعانيه
جمتمعاته���م ،وكان م���ن �أبرزهم مارتن لوثر كن���غ ،الذي قاد
حرك���ة احلقوق املدنية يف �أمريكا ،ونل�سون مانديال ،الذي قاد
كفاح الأفارقة ال�سود �ض���د نظام الف�صل العن�رصي يف جنوب
�إفريقيا.

ا�ستنباط �صيغة جتمع بني ال�سيا�سة والدين والأخالق يف بوتقة واحدة

“جتنب العنف” م�صطلح منتزع من بطن الفل�سفة الدينية الهندو�سية

لقد �أدرك غان���دي �أن مكونات
املجتم���ع املتع���ددة يف الهن���د
�أ�صبح���ت متمرت�س���ة يف ح�صونه���ا
الديني���ة املختلف���ة ،و�أ�صبح���ت
الهويات الدينية املتنوعة ملختلف
ال�رشائح هي الطاغي���ة ،على ح�ساب
ويف غي���اب هوي���ة وطني���ة را�سخ���ة
جامعة وا�ضحة املعامل.
ه���ذا امل�شه���د جعل م���ن �إلغاء
دور الدي���ن يف احلي���اة العامة مهمة
�صعبة� ،إن مل تكن م�ستحيلة ،وكان
ذلك ه���و الإ�ش���كال والتحدي الذي
واجه���ه ،فالأه���داف الت���ي ي�سع���ى
�إلى حتقيقها تتطل���ب منه اقتحام
تل���ك املعاق���ل والتوا�ص���ل معه���ا

وبينه���ا ،وكان علي���ه �أن يحر����ص
عل���ى �أن يتم ذل���ك التوا�صل بعيدًا
ع���ن القنوات الديني���ة وعرب ج�سور
روحي���ة وخي���وط �أخالقي���ة ال خالف
حوله���ا ،مُ�ستلَّة ومُ�ستلهمة من روح
وقيم خمتل���ف الأدي���ان ،فا�ستنبط
غاندي �صيغ���ة جتمع بني ال�سيا�سة
والدين والأخ�ل�اق يف بوتقة واحدة،
و�أ�ضف���ى الطاب���ع الأخالق���ي عل���ى
املبادئ ال�سيا�سي���ة وطعمها بقيم
روحية ،وا�ستح�رض املعاين ال�سامية
للأديان وحقنه���ا يف �رشايني العمل
ال�سيا�س���ي ،بدال من القفز عليها �أو
تركها ال�سته�ل�اك مبتغيات احلياة
الآخرة.

أي�ض���ا يف تطويع
وجنح غاندي � ً
الكثري م���ن امل�صطلح���ات الدينية
وحتويله���ا �إلى مف���ردات �سيا�سية
مبتك���رة ،م���ن �أبرزه���ا م�صطل���ح
“�أهم�س���ا” ال���ذي انتزع���ه من بطن
الفل�سف���ة الديني���ة الهندو�سي���ة،
وال���ذي يعن���ي “جتن���ب العن���ف”،
وح���وَّل ه���ذا امل�صطل���ح �إل���ى �أداة
حم ِرّك���ة وحم ِفّ���زة للح����س الوطني،
َنقَلها برباع���ة �إلى �ساحة ال�سيا�سة،
و�أقحمه���ا يف �صل���ب املمار�س���ات
الدميقراطي���ة واحل���راك ال�سيا�سي
الوطن���ي ال���ذي يه���دف �إل���ى
حتقي���ق دولة علمانية عل���ى �أ�س�س
دميقراطية.

جلد على عظم ي�سري
متكن ال�شاعر العراقي �صالح بن عبدالكرمي اجلعفري النجفي (،)1979 - 1907
من و�صف حالة غاندي اجل�سدية يف �أدق و�صف عندما قال:
جلد على عظم ي�س�ي�ر فيقطع ال�شُ عَب الطوال
ال يرت���دي غري الن�سي���ج ن�سيج كفي���ه الهزال
�شبح �ضئيل كاد لوال ال�صوت �أن مي�سي خيال
مل���ك القل���وب و�إنه���ا جي����ش بعي���د االنخذال
•ال�شاعر �صالح اجلعفري

“أنا ال أعتمد على
الطرح األكاديمي
والنظري ،إن العمل
واإلنجاز هما
معياري”.
غاندي

•غاندي يف �صباه

لإدماجهم باملجتمع وعدم االنزالق باختالفات مذهبية قائمة

م�ساع للق�ضاء على نظام التمييز �ضد املنبوذين
ٍ

كانت تف�صل وتفرق بني مكونات
ال�شعب الهن���دي فوا�صل واختالفات
وانق�سام���ات وان�شقاق���ات عرقي���ة
ودينية وطبقي���ة وثقافية واجتماعية
و�إقليمية واقت�صادي���ة وغريها؛ بنية
اجتماعي���ة مت�صدعة ،ف���وارق طبقية
واقت�صادي���ة �شا�سع���ة ،مئات اللغات
واللهج���ات والع���ادات والتقالي���د،
م�ش���ارب وانتماءات متباين���ة ،و�ساحة
وا�سع���ة مكتظة مبختل���ف املعتقدات
واملذاهب والديانات ،مبا يف ذلك كل
الأدي���ان املعروفة على وج���ه الأر�ض
كالزراد�شتية واليهودية وامل�سيحية
والإ�سالم بتفرعاتها املذهبية كافة.
بالإ�ضاف���ة طبعً���ا �إل���ى املك���ون
الدين���ي الأك�ب�ر ،وه���و الهندو�سي���ة
مبدار�سه���ا وطبقاته���ا االجتماعي���ة
واملهني���ة املتع���ددة و�صيغه���ا
املختلف���ة كاجليني���ة عل���ى �سبي���ل
املث���ال ال احل�رص ،ف�ضال ع���ن البوذية

وال�سيخية ،وهل َّم جرَّا.
وج���د غان���دي �أن الهندو����س
من�شط���رون ومنق�سم���ون �إلى طبقات
ومدار����س خمتلف���ة ،وامل�سلم�ي�ن
متفرق���ون ب�ي�ن طوائ���ف ومذاه���ب
واجتاهات متباينة.
بالن�سبة للهندو����س ،فقد �سعى
غان���دي �إل���ى �إزالة الف���وارق الطبقية
والق�ض���اء على “نظ���ام التمييز �ضد
املنبوذين” و�إدماجهم يف املجتمع.

�أم���ا بالن�سب���ة �إل���ى امل�سلم�ي�ن،
فق���د رفع غاندي نف�س���ه عن االنزالق
يف االختالف���ات املذهبي���ة القائم���ة
بينه���م �إلى درج���ة �أن اتهمه مناوئوه
�أو منتق���دوه ب�أن���ه تع���رف عل���ى
ال�صيغة املب�سطة للإ�سالم وتغا�ضى
ع���ن املكون���ات الأخ���رى املختلف���ة
للم�سلم�ي�ن الهن���ود؛ لقد اخت���ار �أن
يُك���وِّن يف خميلت���ه وح���دة �إ�سالمي���ة
متجان�سة.

الدميقراطية الو�سيلة الأجنع ال�ستحداث نظام اجتماعي واقت�صادي من�صف

�إدراك ح�سا�سية وخطورة الدمج �أو الربط بني ال�سيا�سة والدين

ر�س���م غان���دي خارط���ة طري���ق
فكري���ة و�إ�سرتاتيجي���ة� ،أو خط���ة
عم���ل وا�ضح���ة ترمي �إل���ى حتقيق
الدميقراطي���ة يف الهن���د انطالقً ���ا
م���ن الأ�سف���ل �إل���ى الأعل���ى� ،أو من
قاعدة الهرم االجتماعي �إلى قمته،
واعت�ب�ر الدميقراطي���ة الو�سيل���ة
الأجن���ع ال�ستحداث نظ���ام اجتماعي
واقت�صادي من�صف ي�ساهم يف دفع
عملي���ة التحول والتنمية وتعزيزها،
أي�ض���ا ب����أن النظ���ام
وكان ي�ؤم���ن � ً
الإداري املرك���زي ال يوف���ر البيئ���ة
ال�صاحلة واملالئم���ة لنجاح التجربة
الدميقراطية ور�سوخها.

وحت���دى غان���دي النظري���ات
ال�سيا�سية الت���ي تدعو �إلى “علمنة
ال�سيا�س���ة” ،وتل���ك الت���ي تدع���و
�إل���ى “ت�سيي����س الدي���ن” و�أدرك
من���ذ البداي���ة ح�سا�سي���ة وخط���ورة
الدم���ج �أو الرب���ط ب�ي�ن ال�سيا�س���ة
خ�صو�ص���ا يف املجتمعات
ً
والدي���ن،
متع���ددة الأدي���ان واملعتق���دات
الديني���ة كالهن���د ،وم���ا ق���د ي�ؤدي
�إلي���ه ذل���ك الربط م���ن �أث���ر �سلبي
على احلري���ات والأقليات واحلقوق
الفردي���ة واجلماعي���ة� ،إل���ى جان���ب
تر�سي���خ ان�شق���اق ق���وى املجتم���ع
وتقوقع وتخن���دق مكوناته الدينية

وت�شتي���ت جهودها وبعرثة عطائها
وم�ساهماتها� ،إال �أنه كان يف الوقت
نف�س���ه من ب�ي�ن �أوائ���ل املفكرين
يف الع��ص�ر احلدي���ث ال���ذي رف����ض
القطيع���ة والف�ص���ل ب�ي�ن الدي���ن
وال�سيا�سة.
ويف ه���ذا ال�ص���دد حت��ض�رين
كلمات معربة تن�سجم مع هذا الفهم
قالها ،بع���د عقود من وفاة غاندي،
املرح���وم ال�شي���خ حمم���د مت���ويل
ال�شع���راوي ،يف �إح���دى حما�رضات���ه
عندما قال “�أمتنّى �أن ي�صل الدين
�إلى �أه���ل ال�سيا�سة ،و�أال ي�صل �أهل
الدين �إلى ال�سيا�سة”.

�أ�صبح ب�ؤرة ارتكاز فكره ال�سيا�سي ومنطلق حراكه الوطني

حتكم يف م�صطلح “الالعنف” وحوره ثم طوره �إلى نظرية

�أثب���ت غاندي براعت���ه الفكرية
وحنكت���ه القيادي���ة عندما حتكَّم يف
م�صطل���ح “الالعن���ف” وح���وَّره ث���م
طوره �إلى نظرية وفل�سفة �أ�صبحت
ب����ؤرة ارت���كاز فك���ره ال�سيا�س���ي
ومنطل���ق حراك���ه الوطن���ي ،بعد �أن
�أردفه���ا بربامج وخط���ط تنفيذية،
وجع���ل الإ�رضاب���ات وامل�س�ي�رات
ال�سلمية وعدم التعاون والع�صيان
املدين �أدواتها الرئي�سة.
وقد راهن غاندي على الو�سائل
ال�سلمي���ة و�أ�سل���وب الالعنف عندما
كان الع���امل من حول���ه يتحدث بلغة
�أخ���رى ،وهي لغ���ة العن���ف والقتل
وال���دم والدمار ،فق���د تزامن طرح
غان���دي ال�سلمي مع ف�ت�رة احلروب
الكوني���ة واال�ستعم���ار والنازي���ة

والفا�شي���ة .بالن�سب���ة �إلي���ه ،ف����إن
العن���ف هو �أم الكبائ���ر ،ال مكان وال

مكانة ل���ه ،وال جم���ال لقبوله ،مهما
كانت متانة و�صالبة املربرات.
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مرت�شح “ال�سناب�س” احلايكي :انهار املبنى ب�سبب التقاع�س
حمرر ال�ش�ؤون املحلية

انتق���د مرت�ش���ح الدائ���رة الثالث���ة
مبحافظ���ة العا�صمة (ال�سناب�س وكرباباد
والدي���ه) حممد احلايك���ي تقاع�س جهات
ر�سمية م���ا �أدى �إلى كارث���ة انهيار مبنى
باملحافظة قبل �أيام.
وق���ال :للأ�سف ال�شدي���د على الرغم
م���ن فتح مل���ف �سك���ن الع���زاب الأجانب
املهم قبل فرتة ولكن يوجد تقاع�س ولد
كارثة مبعنى الكلمة.
وت�س���اءل“ :م���ن نحم���ل م�س�ؤولي���ة
الإهمال واتخاذ قرار حا�سم لإيجاد حلول
فورية ،وامل�أ�ساة كل ما بني فرتة و�أخرى
تعيد نف�سها والنتيجة خ�سائر يف الأرواح
الب�رشية و�إ�صابات بليغة”.
وتابع “جاء الوق���ت التخاذ حل دائم

رئي�س “�شباب ال�شاخورة” علي �سبت يرت�شح بدائرة �سار:

ملحا�سبة املق�رصين وجعل قبة الربملان خادمة للمواطنني
حلماي���ة ال�شباب م���ن �أمرا�ض الع�رص والدف���ع بالتنمية امل�ستدامة
اختي���ار الكف���اءات الوطني���ة بعي���دا ع���ن املح�سوبي���ة

•حممد احلايكي

ونهائي وهو تفعيل الدور البلدي بحلحلة
هذا امللف بالتعاون جمل�س النواب”.
و�أردف“ :الن���داء لك���م ي���ا مر�شحني
�أرج���و �أن تنظروا يف املجل�س القادم هذه
الق�ضية”.

اخلاطر� :إلغاء التقاعد و�ضع املرت�شحني بدائرة االختبار
حمرر ال�ش�ؤون املحلية

رفع����ت املر�شحة املحتملة ع����ن الدائرة
اخلام�س����ة مبحافظ����ة املحرق (ق��ل�ايل و�أمواج
ودي����ار املح����رق) ن����ورة اخلاط����ر كل ال�شك����ر
والعرف����ان �إلى عاهل الب��ل�اد �صاحب اجلاللة
امللك حم����د بن عي�س����ى �آل خليف����ة مبنا�سبة
املر�س����وم ال�سام����ي ب�إلغ����اء تقاع����د الن����واب
وال�شورى ،والذي يعك�س مدى حر�ص جاللته
عل����ى �شعب����ه وقرب����ه منه����م وم����ن معاناتهم
و�سع����ي جاللت����ه احلثي����ث للتخفي����ف عنه����م
وتوزي����ع �أعب����اء املرحلة عل����ى اجلميع حتى ال
ت�ست�أث����ر فئ����ة باالمتي����ازات املالية ،يف حني
تعاين �أخرى بالكثري من ال�صعوبات احلياتية
واملعي�شية.
وقال����ت �إن ه����ذا املر�س����وم امللكي يعد
دفعًا جديدا للعملي����ة الدميقراطية يف البالد
وتوفري �أف�ضل املناخات لنواب قادرين على
حتم����ل امل�س�ؤولية ب�����إرادة حقيقي����ة وكفاءة
نوعية ت�ستطيع ب�أفكارها وخرباتها �أن جتعل
من جمل�س الن����واب داعما حقيقي����ا مليزانية
وموارد واقت�صاد اململكة ولي�س عبئًا عليها.
و�أكدت �أن �إلغاء تقاعد النواب وال�شورى
قد و�ض����ع اجلمي����ع عل����ى املح����ك ويف دائرة
االختبار ،فمن لدي����ه الرغبة ال�صادقة خلدمة
وطنه ،فل����ن يرتدد حلظ����ة يف الرت�شح مادام
وج����د يف نف�س����ه الق����درة والكف����اءة ،بينم����ا
م����ن كان يطم����ح يف مزي����د مال ،فل����ن يكون
الربملان �سبيله �إلى ذلك ،كما �أن هذا الإلغاء
�سيزي����د من �إقبال الناخب��ي�ن على الت�صويت
واختيار م����ن ميثلهم ،لأنهم باتوا واثقني �أن
املر�شح��ي�ن مدفوعون بح����ب الوطن والرغبة
يف التعبري عن م�صاحلهم.
و�أردف����ت �أن����ه مل يكن م����ن الطبيعي �أن
ي�ستم����ر تقاعد النواب يف الوقت الذي يعاين
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�س�أحت���رك للق�ض���اء عل���ى الف�س���اد امل�ست��ش�ري ببع����ض الأجهزة
حمرر ال�ش�ؤون املحلية

�أعل���ن رئي����س جمل����س �إدارة مرك���ز �شباب
ال�شاخ���ورة ،وع�ض���و املجل����س التن�سيق���ي
باملحافظ���ة ال�شمالي���ة علي حم�س���ن �سبت عن
عزم���ه خو����ض مع�ت�رك الرت�ش���ح لالنتخاب���ات
الربملاني���ة املقبل���ة ع���ن الدائ���رة اخلام�س���ة
ال�شمالية (القدم ،احلجر ،ال�شاخورة� ،أبو�صيبع،
مقابة� ،سار ،املرخ).
وق���ال “�س�أعم���ل بكل جهد وخ�ب�رة لتعزيز
روح املواطن���ة وخدم���ة �أه���ل البحري���ن دون
ا�ستثن���اء والرتكي���ز عل���ى حماي���ة ال�شب���اب من
�أمرا�ض هذا الع�رص والدفع بالتنمية امل�ستدامة
وتعزيز النه�ضة امل�أمولة يف �أو�ساط ال�شباب”.
وع���ن برناجمه االنتخاب���ي� ،أو�ضح �سبت �أنه
�سيعم���ل عل���ى تنفيذ م���ا جاء يف ميث���اق العمل
الوطن���ي ود�ست���ور مملك���ة البحري���ن وت�أكي���د
حما�سب���ة املق�رصين وجعل قب���ة الربملان مكان
خلدم���ة الوطن وم�صلح���ة املواطن�ي�ن ،وت�أكيد

•علي �سبت

و�ض���ع الرج���ل املنا�س���ب يف امل���كان املنا�سب
واختي���ار الكف���اءات الوطني���ة و�أ�صحاب اخلربة
بعيدا عن الطائفية واملح�سوبية.
وذكر �أنه �سي�سعى لر�سم �سيا�سة اقت�صادية
واجتماعية تلبي طموح���ات واحتياجات الفقراء

•نورة اخلاطر

فيه اجلميع وي�شعرون بق�سوة الظروف التي
فر�ضت على البالد وغريها من البالد الأخرى
ويئ����ن البع�ض ب�سبب الغالء وارتفاع الر�سوم
و�إلغاء الدعم.
و�أعربت اخلاطر عن ثقتها يف �أن املرحلة
املقبل����ة �ستك����ون وكم����ا ق����ال جالل����ة امللك
مليئ����ة باخل��ي�ر واالزده����ار ،و�أن العالقة بني
ال�سلطت��ي�ن التنفيذي����ة والت�رشيعية �ستكون
يف �صورة م�رشفة تعلي م�صلحة البالد وتعمل
لإجن����اح برنامج التوازن امل����ايل الذي �سي�أخذ
مبملك����ة البحري����ن �إلى مرحلة م����ن اال�ستقرار
امل����ايل واالقت�ص����ادي واالجتماع����ي ،داعي����ة
بالتوفي����ق حكومتنا يف تنفي����ذ هذا الربنامج
ال����ذي و�ض����ع ب�سواع����د وطني����ة بعي����دا ع����ن
امل�ؤ�س�س����ات املالي����ة الدولية الت����ي ال ت�أتي
ب�أي خري .وتابعت ب�����أن الدعم املايل ململكة
البحري����ن م����ن قب����ل الأ�شق����اء يف ال�سعودي����ة
واالم����ارات والكويت يعك�����س تقديرًا خليجيًا
كب��ي�رًا لعاهل الب��ل�اد �صاح����ب اجلاللة امللك
حم����د ب����ن عي�س����ى �آل خليف����ة ،و�سيا�سات����ه
احلكيمة و�إجنازاته العظيمة على ال�صعيدين
الداخل����ي واخلارج����ي ،كما �أنه يج�س����د الإخوة
اخلليجية يف �أ�سمى �صورها.

عبدالنور يجمع  20مرت�شحا بلديا مبجل�س احل�سن

“�أهدافه لي�ست جمرد وعود” ...مرت�شح “�سلماباد و�أبوقوة” ال�صباغ:

�س�أراقب املال العام و�أعمل على متكني ال�شباب
�سيد علي املحافظة

�أك����د املرت�شح الربمل����اين املحتمل عن
رابعة ال�شمالي����ة (�سلماباد و�أبوقوة) حممد
ال�صباغ �سعي����ه للدفع نح����و تنويع م�صادر
الدخ����ل يف اململك����ة يف جمي����ع املج����االت
كالطاقة وال�صناع����ة والتكنولوجيا ،وذلك
يف �سبي����ل احل����د م����ن ارتفاع الدي����ن العام،
وحت�س��ي�ن م�ست����وى معي�ش����ة املواطن��ي�ن،
وا�ستدام����ة ال��ث�روات الوطني����ة للأجي����ال
القادمة.
وق����ال �إن “�أهدافنا لي�ست جمرد وعود،
و�إمن����ا هي عب����ارة عن عم����ل ج����اد و�إيجابي
مثمر مع اجلمي����ع لتحقي����ق م�صالح الوطن
واملواطنني يف جميع املجاالت”.
و�أ�ش����ار �إل����ى �أن تر�شح����ه للمجل�����س

•حممد ال�صباغ

النياب����ي املقب����ل عبارة عن تلبي����ة للواجب
وامل�س�ؤولية الوطنية.

نظّ ���م املرت�ش���ح البل���دي املحتم���ل عن
ثالث���ة اجلنوبية خالد عب���د النور فعالية حتت
عن���وان “ر�ؤى جوهرية يف �صالحيات املجال�س
البلدية” مبجل�س عبد الرحمن احل�سن مبنطقة
البح�ي�ر �شارك بها ما يق���رب من  20مرت�شحًا
بلديًّ���ا يف عدة دوائر خمتلفة ،وعدد من �أهايل
الدائرة .
و�أ�ش���ار عب���د الن���ور �إل���ى �أن الهدف من
تنظيمه الفعالية هو التثقيف البلدي ومعرفة
مهام ودور الع�ضو للبلدي للمر�شحني اجلدد
و�صالحيات املجال�س البلدية.
و�أ�ش���ار �إل���ى �أن رئي�س املجل����س البلدي
للمحافظة الو�سط���ى ال�سابق وم�ست�شار وزير
البلدي���ات ل�شئ���ون املجال�س البلدي���ة �سابقًا
املحا��ض�ر عب���د الرحم���ن احل�س���ن تط���رق �إلى
الكث�ي�ر من النق���اط املهمة مث���ل �صالحيات
املجال����س البلدي���ة وكيفي���ة التعامل يف ظل
�ش���ح ميزانية املجال����س البلدية الت���ي تت�أثر
بطريقة مبا��ش�رة بالعجز غ�ي�ر امل�سبوق الذي

تعانيه امليزانية العامة للدولة.
و�أ�ض���اف �أن احل�سن حتدث ع���ن ال�رشوط
واملوا�صفات التي يجب �أن يتمتع به الع�ضو
البلدي حت���ى ي�صبح ع�ضوًا متمي���زًا �سواء يف
تعامل���ه وتوا�صله م���ع املواطنني �أو من خالل
ممار�س���ة دوره البلدي فيم���ا يتعلق بتقدمي
االقرتاحات وكيفية �إعداد برناجمه االنتخابي
وو�سائ���ل و�أدوات تنفيذ ه���ذا الربنامج على
�أر�ض الواقع.
ووا�ص���ل عبد الن���ور :من الأم���ور املهمة
واملقرتح���ات املتمي���زة الت���ي حت���دث عنها
احل�س���ن هو ��ض�رورة ت�شكيل جلنة م���ن �أهايل
الدائ���رة املخت�ص�ي�ن يف �شت���ى املجاالت من
�أج���ل ا�ست�شارته���م و�أخ���ذ �آرائه���م يف كل م���ا
يتعل���ق بخدمات واحتياج���ات الدائرة ،م�ؤكدًا
�أن العمل البلدي عمل جماعي م�شرتك.
ويبل���غ ق���وام الدائ���رة  7227ناخبًا وفق
�إح�صاءات انتخابات برملان .2014
ومتثل مناطق وجممعات الدائرة :الرفاع
ال�شم���ايل ( 922و ،)934والرف���اع والبح�ي�ر
( 937 ،933و ،)941واحلجيات (.)935

ولف����ت �إلى �أهمية عمل مراجعة الدورية
ملخرج����ات التعلي����م ،لإنت����اج �أجي����ال عل����ى
م�ستويات علمية وثقافية عالية.
و�أك����د دور التع����اون والعمل اجلاد بني
املجل�����س الوطني واحلكوم����ة وامل�ؤ�س�سات
الأهلي����ة والتجاري����ة يف تعزي����ز ثقاف����ة
ممار�س����ة الواج����ب واحل����ق الد�ست����وري
للناخب��ي�ن بامل�شارك����ة الإيجابي����ة والفعالة
يف االنتخاب����ات ،وذلك م����ن خالل تعزيز ثقة
الناخب��ي�ن باملجل�س الوطن����ي واحلكومة يف
قدرتهم على حتقيق تطلعاتهم.
وذك����ر �أن����ه �سيعم����ل من خ��ل�ال تواجده
يف املجل�����س عل����ى املراقبة اجل����ادة للمال
العام ،وطرح ومعاجل����ة الق�ضايا وامللفات
االجتماعي����ة ،ومتك��ي�ن ال�شب����اب يف كاف����ة
جماالت الإبداع.

“ال�صحة” �أعلنت منذ �سنوات عن �إن�شائه يف عايل ...مرت�شح “جرداب” فا�ضل حبيب:

� 100ألف مواطن ينتظرون بناء م�ست�شفى مركزي باملنطقة الو�سطى
حمرر ال�ش�ؤون املحلية

حمرر ال�ش�ؤون املحلية

وذوي الدخل املح���دود ،والإميان بدور ال�شباب
يف قيادة امل���وارد خ�صو�صا العم���ل على �إيجاد
حلول خلريج���ي اجلامع���ات وحمل���ة ال�شهادات
العليا و�إيجاد �أعمال ت�ستوعب اخلريجني.
وتاب���ع� :سنعمل عل���ى ت�شجي���ع ال�شباب يف
االنخ���راط يف الأعمال التطوعي���ة واخلريية التي
له���ا ت�أثري مبا�رش عليهم ،مث���ل الأندية واملراكز
ال�شبابي���ة واجلمعيات اخلريي���ة ،و�سرنكز على
مو�ض���وع انت�شار �آف���ة املخدرات ب�ي�ن ال�شباب
و�إيج���اد حل���ول ناجعة حلماية ال�شب���اب من هذه
الآف���ة املدم���رة و�سوف نط���رق جمي���ع الأبواب
حلماية فلذات �أكبادن���ا واال�ستفادة من جتارب
الدول ال�صديقة وال�شقيقة يف هذا املجال.
و�أكد �أن���ه �سيتحرك للق�ضاء عل���ى الف�ساد
واملف�سدي���ن خ�صو�ص���ا امل�ست��ش�ري يف بع����ض
�أجه���زة الدولة ،كما �سي�شجع اال�ستثمار ،ال�سيما
ج���ذب ال��ش�ركات العاملي���ة للدخ���ول للمملك���ة
وامل�ساهم���ة يف االقت�ص���اد الوطن���ي مب�شاري���ع
كبرية ذات املردود املايل العايل.

�أكد املرت�شح عن الدائرة ال�سابعة مبحافظة
العا�صمة (جرداب وتوبل���ي والنا�صفة) فا�ضل
حبيب �أن �أكرث م���ن � 100ألف مواطن ينتظرون
ومنذ �سنوات طويل���ة بناء م�ست�شفى مركزي يف
املنطقة الو�سطى الذي �سيخدم �أجزاء كبرية من
حمافظت���ي العا�صمة وال�شمالي���ة وفق التوزيع
الإداري اجلدي���د للمحافظ���ات ،لي�ش���كل لبن���ة
جدي���دة يف م�سرية اخلدم���ات ال�صحية يف مملكة
البحري���ن التي حتقق مراتب متقدمة جدًّا نتيجة
جلهود القي���ادة الر�شيدة ومب���ادرات احلكومة
املوقرة ،حيث حتقق البحرين على الدوام �أعلى
املرات���ب يف م�ؤ��ش�رات التنمي���ة امل�ستدامة ويف
�صدارتها حتقيق ال�صحة ال�شاملة للجميع.
و�أ�ضاف� :أنه منذ العام 2012م �أعلنت وزارة
ال�صح���ة عن حزمة م���ن امل�شاري���ع امل�ستقبلية،
ومن �ضمنها �إن�ش���اء م�ست�شفى عام يف املنطقة
الو�سط���ى للتخفي���ف م���ن ال�ضغ���ط على جممع
ال�سلماني���ة الطب���ي ،ورف���ع م�ست���وى اخلدمات
ال�صحي���ة املقدم���ة يف اململكة ،وق���د �آن الأوان
له���ذا امل��ش�روع احليوي �أن يبعث م���ن جديد مع
النم���و ال�سكاين وامل�شاري���ع الإ�سكانية الكبرية
والتطور العمراين يف املنطقة.
و�أ�ش���ار �إل���ى �أن وزارة ال�صح���ة �أعلنت منذ
�سنوات ع���ن �إن�ش���اء م�ست�شفى ع���ام باملنطقة
الو�سط���ى وعين���ت منطقة عايل كم���كان مرجح
للم��ش�روع ،حي���ث �أكدت ال���وزارة عزمه���ا �إقامة
م�ست�شفى عام باطنية وجراحة وطوارئ حيث ال
يوجد م�ست�شفى عام يف املنطقة الو�سطى ،و�أن

•فا�ضل حبيب

الوزارة ت�سعى �إلى توفري خدمات �صحية قريبة
م���ن املواطن�ي�ن وتوف�ي�ر �أر�ض للم��ش�روع� ،إلى
جانب �إن�شاء مركز �صحي باملنطقة الو�سطى يف
منطق���ة �سلماباد وهو مركز �صحي �شامل يقدم
خدم���ات الرعاي���ة ال�صحية الوقائي���ة والعالجية
(ط���ب �أ�سنان وعائلة) وذل���ك متا�شيًا مع النمو
ال�سكاين يف املنطقة ووج���ود م�شاريع �إ�سكانية
ك�ب�رى ولتخفيف ال�ضغط على جممع ال�سلمانية
الطب���ي .و�أ�شاد حبي���ب بالدع���م الالحمدود من
القيادة الر�شي���دة للقطاع ال�صحي ،حيث توفر
دعمًا مطلقًا ومفتوحً ا للقطاع ال�صحي مما يحتم
على الإدارة التنفيذي���ة يف وزارة ال�صحة مزيدًا
من العم���ل لإحياء هذا املل���ف ،فالفر�ص اليوم
مواتي���ة �أكرث م���ن �أي وقت م�ض���ى لتنفيذ هذا
امل�رشوع وثقتنا كبرية يف التزام الوزارة بتحقيق
هذا امل�رشوع الذي �سيخدم �أعدادًا كبرية جدًا من

املواطنني.
وتاب���ع� :إن احلكومة و�ضعت امللف ال�صحي
عل���ى ر�أ�س �أولوياتها يف برنامج عملها من حيث
االرتق���اء باخلدمات ال�صحية ع�ب�ر اال�ستمرار يف
و�ض���ع وتطوي���ر ال�سيا�سات ال�صحي���ة ومتابعة
تنفيذها والت�أكد من اال�ستخدام الأمثل للموارد
ب�أك�ب�ر ق���در ممك���ن م���ن الكف���اءة والفاعلية؛
لتعزيز �صحة الف���رد واملجتمع ،و�ضمان توفري
خدم���ات �صحي���ة ذات ج���ودة عالي���ة ،منظم���ة
ومتكاملة ،وعادلة وم�ستدامة ،ويف متناول جميع
املواطن�ي�ن ف�ضالً عن تد�ش�ي�ن اخلطة الوطنية
لل�صح���ة و�إط�ل�اق برنام���ج ال�ضم���ان ال�صح���ي
ال�شام���ل “�صح���ي” ب�إ��ش�راف مبا�رش م���ن رئي�س
املجل����س الأعلى لل�صحة مع���ايل الفريق طبيب
ال�شيخ حممد بن عبداهلل �آل خليفة.
وخت���م بالقول :نثم���ن توجيه���ات قيادتنا
احلكيم���ة وجه���ود نائب رئي�س جمل����س الوزراء
ال�شي���خ خال���د ب���ن عب���داهلل �آل خليف���ة و�إدارته
مل�شاري���ع برنام���ج التنمي���ة اخلليج���ي ح�س���ب
الأولوي���ات واالحتياجات الفعلي���ة للمواطنني،
معربين ع���ن الثقة �أن يدرج م��ش�روع م�ست�شفى
املنطق���ة الو�سط���ى �ضم���ن خط���ة عم���ل وزارة
ال�صح���ة التزامً���ا مب���ا �أعلن���ت عنه ال���وزارة منذ
�سنوات وعلى غ���رار امل�شاريع ال�صحية الكربى
الت���ي تنفذه���ا احلكوم���ة املوق���رة يف بقي���ة
املحافظات التي تبعث على الفخر واالعتزاز.
ت�ضم الدائرة املناط���ق واملجمعات الآتية:
توبل���ي  ،709وجدعل���ي  ،721وج���رداب ،729
والنا�صفة  ،733ومدينة عي�سى .816
وميثل الدائرة حاليًّا النائب �أ�سامة اخلاجة.
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 130مركزا تنهي ور�شة برعاية “نهرا” وتنظيم “كايزن” ...اجلالهمة لـ “:”$

�إمتام تطبيق االعتمادية بجميع امل�ست�شفيات مطلع 2021

•اجلالهمة تتو�سط امل�شاركني يف الور�شة

•تكرمي اجلالهمة

بدور املالكي من املنامة

ك�شف���ت الرئي����س التنفي���ذي للهيئ���ة الوطنية
لتنظيم امله���ن واخلدمات ال�صحية م���رمي اجلالهمة
�أن الهيئ���ة ب���د�أت يف الإع���داد والتح�ض�ي�ر لربنام���ج
االعتم���اد الوطن���ي للم�ؤ�س�سات ال�صحي���ة منذ بداية
 ،2016وبد�أت التطبيق على امل�ست�شفيات يف العام
 ،2017مبينة �أنه قد مت االنتهاء من تطبيق املعايري
بنج���اح على جميع امل�ست�شفي���ات والبالغ عددها 16
م�ست�شف���ى ،ومل يتبق �س���وى “ ”2م�ست�شفيني طلبا
الت�أجيل ملربرات مقبولة؛ وذلك للتجديدات اجلارية
فيهم���ا ،و�إ�ضافة �أق�سام جدي���دة ،ولذلك مت الت�أجيل
حتى االنتهاء من هذه التجديدات.
و�أ�ش���ارت اجلالهم���ة �إلى �أنه مت �أي�ض���ا اعتماد 6
مراكز طبية تابعة للم�ست�شفيات اخلا�صة ،ونحن الآن
يف دور تطبي���ق معايري اجلودة عل���ى املراكز الطبية
امل�ستقل���ة واخلا�ص���ة ،م�ضيفة �أن معاي�ي�ر االعتماد
ملراكز تختل���ف يف بع�ض الأمور ع���ن امل�ست�شفيات،
وتق���ل �أي�ضا عن معاي�ي�ر امل�ست�شفيات؛ لأن املراكز
ال�صحي���ة ال يوجد بها غرف عمليات �أو عناية ق�صوى،
و�أحيانا ال يوجد بها طوارئ ،وبالتايل املعايري تقل.
و�أو�ضح���ت� :أن هناك معاي�ي�ر �أ�سا�سية م�شرتكة
ب�ي�ن املراكز ال�صحي���ة وامل�ست�شفي���ات مثل معايري
احلوكمة والإدارة وتدريب امل���وارد الب�رشية والأطباء
والت�أكد م���ن امل�ؤه�ل�ات ،و�أ�ساليب وط���رق مكافحة
الع���دوى و�سالم���ة املبن���ى واملن�ش����أة نف�سه���ا يت���م
التدقي���ق عليه���ا ،و�إذا كان لدى املرك���ز �أو املرفق
الطب���ي �صيدلي���ة يت���م التدقي���ق عليها �س���واء عرب
طريق���ة ��ص�رف الأدوي���ة وكتاب���ة الو�صف���ة ودرجات
احل���رارة والتخزي���ن وغ�ي�ره ،و�أي�ض���ا يف ح���ال وجود
خمت�ب�ر باملركز ،حيث يتم �أي�ضا التحقق منه ،مردفة
ولكن يف النهاي���ة �سيطبق عليهم كفئ���ات املا�سية
والبالتيني���ة والذهبي���ة والف�ضية .و�أعلن���ت الرئي�س
التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات
ال�صحية �أنه ابتداء من �أول يناير املقبل �ستبد�أ رحلة
االعتماد والتفتي�ش عل���ى املراكز الطبية امل�ستعدة
واجلاه���زة ،حي���ث نتوقع �أن���ه �سيت���م التفتي�ش على
اثنني �أو ثالثة مراكز يف البداية وبالتدريج ،الفتة الى
�أن البحري���ن لديها  170مرك���زا طبيا خا�صا ،و�سيتم
البدء �أوال باملراك���ز الكبرية ،والتي بها عدد عيادات
�أكرب حتى ن�صل �إلى املراكز التي بها عيادتان فقط.
و�أكدت� :أنه بحلول بداية � 2021ستكون الهيئة
ق���د انته���ت ب�شكل كام���ل م���ن تطبي���ق االعتمادية

الوطني���ة على جميع امل�ست�شفي���ات واملراكز الطبية
اخلا�صة واحلكومي���ة ،متوقعة �أن يتم البدء من العام
املقب���ل يف تقييم املراكز ال�صحية احلكومية والبالغ
عددها  28مركزا �صحيا؛ لأن قانون ال�ضمان ال�صحي
فر�ض على امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية واخلا�صة
�أن يكون لها اعتماد من جانب الهيئة.
وذك���رت� :أن الهيئ���ة انته���ت م���ن اعتم���اد
امل�ست�شف���ى الع�سك���ري وم�ست�شف���ى املل���ك حم���د
اجلامعي ،وهناك طلب���ان مقدمان لالعتماد من مركز
القل���ب واخلدمات الطبي���ة يف وزارة الداخلية ،معربة
عن �سعادتها �أن الهيئة بد�أت تكت�سب ثقة ال�رشكاء يف
اململكة؛ من �أجل تطبي���ق االعتماد الوطني ،م�ضيفة
�أن تل���ك املعايري املطبقة ه���ي معايري عاملية ،ومن
يتمكن من تطبيق معايري الهيئة ي�ستطيع بعد ذلك
�أن يح�صل على �أي اعتماد عاملي ب�سهولة.
وبالن�سبة ملجمع ال�سلماني���ة الطبي وا�ستعداده
لالعتمادي���ة� ،أو�ضح���ت اجلالهم���ة �أنه���ا تنتظ���ر �أوال
تطبي���ق اال�ستقاللية م���ع تطبيق ال�ضم���ان ال�صحي؛
لأن���ه �سيك���ون هن���اك �إدارة خمتلفة ،م�ش�ي�رة �إلى �أن
�أك�ب�ر حتدي �سيك���ون بال�سلمانية؛ لأنه���ا ت�ضم �أكرث
م���ن �1000رسي���ر ،متوقع���ة �أن تُطب���ق االعتمادية يف
ال�سلمانية نهاية � 2019أو بداية .2020
وختمت اجلالهم���ة �أن التقييم يت���م عرب �إ�صدار
�شه���ادة �صاحلة ملدة ثالث �سن���وات ،ولكن كل �سنة
�سيك���ون هناك تقييم من جانب الهيئة على املراكز
ال�صحي���ة وامل�ست�شفي���ات؛ لأن���ه بناء عل���ى التقييم
الأ�سا�سي يكون هناك بع�ض املعايري غري م�ستوفية
لال�شرتاط���ات �أو م�ستوفي���ة جزئي���ا ،وبالتايل يطلب
منه���م و�ضع خط���ة تنفيذي���ة؛ لتح�س�ي�ن �أو�ضاعهم
لتطاب���ق املعايري ب�شكل كام���ل .و�ستتم زيارة تلك
املراك���ز �أو امل�ست�شفي���ات م���ن جان���ب اال�ست�شاري
�سنوي���ا ملتابع���ة م���ا مت حتقيقه م���ن املعايري التي
تنق�صه���م ،مو�ضحة �أنه �ستُ�ص���در تو�صيات بعد كل
اعتماد وتلك التو�صيات ت�صن���ف �إلى ثالثة معايري،
وه���ي عالي���ة اخلط���ورة ومتو�سط���ة وب�سيط���ة ،و�إذا
كان���ت التو�صيات عالية وزادت ع���ن  10تو�صيات،
وال ميك���ن انتظارها مثل وج���ود خطورة يف الأ�شعة او
ال�صيدل���ة مثال� ،سيكون االعتماد للم�ؤ�س�سة ال�صحية
م�رشوطا بتنفيذ املتطلبات يف مدة �شهر.
وحول ال���كادر الذي تق���ع علي���ه م�س�ؤولية هذه
العملي���ة ،قال���ت �إن الهيئة لديها حالي���ا كادر ي�ضم
 22مدقق���ا ،م�ش�ي�رة �أن املركز ال�صحي���ة يحتاج من
� 3إل���ى  5مدققني ،يف حني حتت���اج امل�ست�شفى �إلى

� 8أو  9ا�ست�شاريني .و�أك���دت اجلالهمة �أهمية وجود
االعتماد الوطني يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية يف اململكة
وذلك لأن كل الدول التي لديها �سياحة عالجية تروج
لنف�سها ب�أن م�ؤ�س�ساتها ال�صحية حا�صلة على اعتماد
دويل �أو اعتماد وطني ،الفتة �إلى �أنه لي�س كل الدول
ت�ستطيع �أن تطبق اعتماد وطني.
و�أو�ضح���ت اجلالهم���ة �أن اململك���ة العربي���ة
ال�سعودية لديها اعتماد وطني منذ فرتة وقد وقعت
البحري���ن اتفاقي���ة م���ع ال�سعودية من خ�ل�ال مذكرة
تع���اون يف هذا ال�ش����أن ،مبينة �أن الهيئ���ة ت�سعى من
�أجل احل�صول على تقييم من جانب املنظمة الدولية
لالعتم���اد ،م�شرية �إلى �أن هذا الأمر �سيكون ك�شهادة
�آي���زو للهيئ���ة ،وت�صبح معتم���دة عاملي���ا واعتمادها
الوطني وقتها �سي�ضاهي االعتماد الدويل.
وذك���رت اجلالهم���ة �أن الهيئ���ة �ست�ست�ضيف يف
الف�ت�رة املقبل���ة م�ست�شاري���ن من املنظم���ة الدولية
مل�ساع���دة الهيئة يف احل�صول عل���ى االعتماد الدويل
يف تقيي���م امل�ؤ�س�س���ات ال�صحي���ة ،كا�شف���ة ع���ن �أن
الهيئة تعمل على تنفيذ ه���ذا الأمر خالل هذا العام،
و�سيك���ون هن���اك زي���ارة له����ؤالء امل�ست�شاري���ن يف
دي�سم�ب�ر املقبل ،يف حني �سيتم تقيي���م �أداء الهيئة
من جان���ب املنظمة الدولية لالعتم���اد يف  2019عرب
تقييم معايري االعتماد الوطني التي تطبقها الهيئة
و�أي�ضا التدريب عل���ى الأ�ساليب ال�صحيحة لالعتماد
ومن ثم اعتم���اد الهيئة عموما ،مو�ضح���ة �أن املراكز
الطبية على موعد مع زيارات االعتماد الوطني مطلع
العام املقبل .2019

 130مركزا في ورشة االعتماد
جاء ذل���ك يف ت�رصيح���ات �صحافي���ة للجالهمة يف
ور�ش���ة االعتم���اد الوطني الأول���ى للمراك���ز الطبية،
بح�ضور ما يزيد عن  350كادرا طبيا و�إداريا من �أكرث
من  130مركزا طبيا وانطلقت مطلع الأ�سبوع اجلاري
برعاية من الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات
ال�صحي���ة وبتنظيم من كايزن والت���ي ا�ستمرت على
مدار خم�سة �أيام متتابعة ،وتناولت �أهم املو�ضوعات
الواج���ب تطبيقها يف املراك���ز الطبية لتنال االعتماد
الوطن مع �ضمان جودة خدماتها املقدمة فيها.
و�شهدت ور�شة ي���وم �أم�س اخلمي�س ،وهو اليوم
الأخ�ي�ر ح�ضور اجلالهم���ة ،ومت فتح املج���ال ملمثلي
املراك���ز الطبي���ة ل�س�ؤاله���ا ع���ن �أه���م املو�ضوعات
الواج���ب تطبيقه���ا لتن���ال مراكزه���م الطبي���ة ه���ذا
االعتماد ،م�شرية الى عزم الهيئة العمل على زيارات
ميداني���ة تفقدية للمراكز الطبية مطلع العام املقبل
 .2019بدوره� ،أعرب رئي�س العمليات التنفيذية يف
كايزن با�سم مبارك عن �سعادة �رشكة “ كايزن” بهذه
ال�رشاكة مع الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات
ال�صحي���ة ،قائ�ل�ا ،نتطل���ع لتقدمي كل م���ا يخدم هذا
القطاع ويعزز جودة خدماته.
و�أردف :نرى يف التدريب والتثقيف خري و�سيط
لرف���ع الوع���ي مبتطلب���ات االعتماد ،وهذا م���ا حاولنا
�إي�صاله من خالل ور�ش���ة العمل التي قمنا بتقدميها
مع الهيئة.
و�شه���دت ور�ش العمل التي و�ص���ل عددها �إلى
 10ور�ش مقدمة من جانب متحدثني الهيئة الوطنية
ح�ضورا كبريا جدا على مدار الأيام اخلم�سة.
ونهاي���ة الور�ش���ة ،فتح املج���ال �أم���ام احل�ضور
لل���رد على كافة الأ�سئلة واال�ستف�سارات التي حملها
امل�شارك���ون للرئي����س التنفي���ذي ،و�أجاب���ت عليه���ا
جميع���ا ب���كل رحابة �ص���در ،م�ؤك���دة التع���اون التام
للهيئ���ة للرد على كافة الأ�سئل���ة من خالل التوا�صل
�أو زيارة املوقع.
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اجتماع بال�سلمانية للتعريف مبزايا “ال�ضمان ال�صحي”

املنامة  -وزارة ال�صحة :عقد وكيل
وزارة ال�صح���ة وليد املان���ع اجتماعً ا مع
ق�سم الباطنية مبجمع ال�سلمانية الطبي،
وبح�ض���ور نائ���ب رئي����س الأطب���اء رجاء
اليو�س���ف ورئي�س ق�س���م الباطنية خالد
ثاين وحممد ال�شعبان ممثالً عن املجل�س
الأعل���ى لل�صح���ة وع���دد م���ن الأطب���اء
اال�ست�شاريني ،وذلك للتعريف مبميزات
تطبيق م�رشوع ال�ضمان ال�صحي وبرنامج
الت�سيري الذاتي الذي يندرج حتت مظلة
ال�ضمان ال�صحي.
وخ�ل�ال اللق���اء ا�ستعر����ض املان���ع
ممي���زات تطبي���ق م��ش�روع ال�ضم���ان
ال�صح���ي ،ودوره يف خل���ق نظ���ام �صحي
متط���ور باململكة ،و�أث���ر تطبيق برنامج

الت�سي�ي�ر الذات���ي باملراف���ق ال�صحي���ة
احلكومية والعائد الإيجابي من تنفيذه،
�إلى جانب �أهميته يف خلق روح املناف�سة
بني الأطب���اء لتقدمي الرعاي���ة ال�صحية
ب�أف�ضل وجه ممكن.
بع���د ذل���ك ،ا�ستم���ع وكي���ل وزارة
ال�صح���ة �إل���ى مالحظ���ات �أطب���اء ق�س���م
الباطني���ة ،و�أجاب عل���ى ا�ستف�ساراتهم
املتعلق���ة بتطبي���ق م��ش�روع ال�ضم���ان
ال�صحي وبرنامج الت�سيري الذاتي ،ودعا
يف ختام اللقاء اجلميع للم�ساهمة ووزارة
ال�صح���ة لإجناح تطبيق ه���ذه امل�شاريع،
م�ؤك���دًا دور الأطب���اء الفاع���ل والرئي�س
يف كل م���ا تنتهجه وتعتم���ده الوزارة من
برامج وخطط لتطوير اخلدمات ال�صحية.

حملة لتنظيف مرافق “الرفاع املركزية”

الرفاع  -بلدي���ة املنطقة اجلنوبية:
قام���ت بلدية املنطق���ة اجلنوبية ممثلة
بق�س���م متابع���ة خدمات النظاف���ة بحملة
�شامل���ة لتنظي���ف مرافق �س���وق الرفاع
املركزي���ة ،يف �إط���ار �أعم���ال النظاف���ة
اليومية التي ملختلف املواقع التي تقع
حت���ت �إدارة البلدية ،وذلك بالتعاون مع
�رشكة �أوربا�سري للنظافة.
و�شمل���ت �أعم���ال النظاف���ة ،غ�س���ل
الأر�صف���ة املحاذي���ة ملداخ���ل ال�س���وق
و�أر�ضيته���ا اخلارجي���ة لإزال���ة ال�شوائب
والغب���ار ،وغ�س���ل وتنظي���ف حاوي���ات
القمام���ة ،وتنظي���ف الزج���اج الداخل���ي
واخلارجي ملبنى ال�سوق ،وكذلك دورات

املياه ،ف�ضالً عن الكن�س اليدوي والآيل
لإزالة املخلفات والأو�ساخ.
ويف ه���ذا ال�ش�أن� ،أك���د رئي�س ق�سم
متابع���ة خدمات النظاف���ة حممد عبداهلل
املط���وع �أن البلدي���ة وبتوجيه���ات م���ن
املدي���ر الع���ام ،حتر�ص عل���ى �أال تكون
�أعم���ال النظاف���ة مقت��ص�رة فق���ط عل���ى
املناط���ق والأحياء ال�سكني���ة ،بل ت�شمل
احلدائ���ق والأ�سواق واملالعب واملرافق
الت���ي تق���ع �ضم���ن �إدارة البلدي���ة ،على
اعتبار �أن املواطن واملقيم ي�ستفيد من
اخلدمات الت���ي تقدمها ب�صورة مبا�رشة،
ومن ال�رضورة احلفاظ على جهوزيتها يف
�أعلى امل�ستويات.

	
  

مملكة البحرين
بلدية المنطقة الجنوبية
تعلن بلدية المنطقة الجنوبية عن طرح المناقصة/المزايدة الداخلية اآلتية:
الموعد النهائي لتقديم العطاءات

الموضوع

رقم الوثائق

إزالة اإلعالنات المخالفة

م ن 20/2018

الخميس
18/10/2018

إنارة بعض المواقع التابعة لبلدية المنطقة الجنوبية م ن 21/2018

الخميس
18/10/2018

 1:30ظهراً

م ن 22/2018

الخميس
18/10/2018

 1:30ظهراً

استئجار مركبات لمدة  3سنوات

اليوم /التاريخ

الوقت
 1:30ظهراً

• فعلى الراغبين الدخول في هذه المناقصة/المزايدة ممن تتوافر فيهم الكفاءة الالزمة ،استالم الوثائق
عن طريق الحضور الى قسم الموارد البشرية والخدمات االدارية ( مجموعة المشتريات ) ببلدية
المنطقة الجنوبية.
• لالستفسار االتصال بمكتب الموارد البشرية على رقم 17986104 – 17986102 - 17986101
 ( 17986106وحدة المشتريات – مكتب رقم  13بلدية المنطقة الجنوبية مبنى  61شارع مشتانمجمع  914الرفاع الشرقي ) خالل الدوام الرسمي.
• بإمكانكم الحصول على وثائق المناقصة/المزايدة اعتباراً من يوم األحد الموافق 14/10/2018م.
• تودع العطاءات في الصندوق المخصص لذلك بمكتب تقديم العطاءات بمبنى بلدية المنطقة الجنوبية.
• تخضع هذه المناقصة/المزايدة ألحكام المرسوم بقانون رقم (  ) 36لسنة  2002بشأن تنظيم
المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية والئحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم
(  ) 37لسنة 2002م.
• كما يجب مراعاة الشروط التالية :
 .1أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري على أن تكون مشتملة على نشاط موضوع المناقصة/
المزايدة.
 .2أن تدون األسعار اإلجمالية و أسعار الوحدات (بحسب األحوال).
 .3ضرورة ختم جميع المستندات األصلية أو المصورة بختم الشركة صاحبة العطاء.
• يفتح صندوق المناقصة/المزايدة في يوم االحد الموافق  ،21/10/2018ويمكن لكافة المشاركين في
المناقصة/المزايدة حضور هذه الجلسة.
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محاكم

�إعداد :عبا�س ابراهيم

local@albiladpress.com

لتناق�ض �أقوال املز ّور �ضده وعدم اطمئنان املحكمة

براءة متهم بتزوير جواز �سفر ل�صالح عربي لق�صور بالأدلة
ب���ر�أت املحكمة الكربى اجلنائي���ة الأولى متهما
معار�ض���ا حلك���م �إدانته يف وق���ت �ساب���ق بال�سجن 3
�سنوات ،بعد اتهامه و�آخر نال ذات العقوبة املذكورة
و� 3آخري���ن باحلب�س ملدة � 4أ�شهر ،بتهمة تزوير جواز
�سفر بحريني مقابل ح�صول �أحد املتهمني على مبلغ
� 80أل���ف دين���ار ،مدعيا لطالب اجل���واز -اجلن�سية-
�صحة �صدوره من اجلهات املخت�صة.
وكان���ت املحكمة حكمت يف وق���ت �سابق ب�سجن
املتهم الأول والث���اين -املعار�ض -ملدة � 3سنوات
ومبعاقب���ة الثال���ث والراب���ع واخلام����س م���ن �إح���دى
اجلن�سيات العربية ملدة � 4أ�شهر عما �أ�سند �إليهم من
اتهام���ات ،كما �أمرت مب�صادرة �صورة املحرر املزور
امل�ضبوطة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمني اخلم�سة
�أنهم يف غ�ضون العام  ،2017ارتكبوا الآتي:
�أوال :املتهمان الأول والثاين:
 .1ا�ش�ت�ركا مع �آخ���ر جمهول بطريق���ي االتفاق
وامل�ساع���دة يف تزوير حمرر ر�سم���ي ،وهو جواز �سفر
بحرين���ي ب�أن قدم���ا للمجهول ل���ه �أ�صل ج���واز �سفر
بحرين���ي منتهي ال�صالحية و�ص���ورة وبيانات خا�صة
باملته���م الثالث ،فق���ام بتزويره ب�أن ع���دل بياناته
بح���ذف و�إ�ضافة البيان���ات وال�ص���ورة ون�سب اجلواز
للمته���م الثال���ث ،فتم���ت اجلرمي���ة بناء عل���ى ذلك
االتفاق وتلك امل�ساعدة.
 .2ا�ستعم�ل�ا املح���رر امل���زور مو�ض���وع التهمة
بالبند �أوال  1 /مع علمهما بتزويره.
ثاني���ا :املته���م الأول :طل���ب لنف�س���ه املبال���غ
املالي���ة املبينة القدر والو�صف ب���الأوراق بزعم �أنها
ر�ش���وة ملوظ���ف ي�ستطي���ع ا�ستخراج جن�سي���ة وجواز
�سف���ر بحرينيني مبخالف���ة النظ���ام ،وكان ينوي من
ذلك االحتفاظ باملبلغ املايل لنف�سه.
ثالث���ا :املتهمون م���ن الثالث وحت���ى اخلام�س:
ا�شرتك���وا بطريق���ي االتفاق وامل�ساع���دة مع املتهم
الأول يف ارت���كاب التهمة مو�ضوع البند ثانيا ،فتمت
اجلرمية بناء على ذلك االتفاق وتلك امل�ساعدة.

وج���اء بحكم املحكم���ة �أن الواقعة تتح�صل يف �أن
املته���م الأول وحال جلو�سه برفق���ة �صديق له ب�أحد
املقاه���ي �أخربه الأخ�ي�ر عن رغبة �أح���د الأ�شخا�ص يف
احل�صول على ج���واز �سفر بحريني ولدي���ه ا�ستعداد
لدفع مبلغ � 100ألف دينار ،ف�أبدى ا�ستعداده للقيام
بهذا العمل.
وعلى �إثر ذلك التقى املتهمان الرابع واخلام�س
مبكت���ب الرابع وتفاو�ض م���ع اخلام�س على احل�صول
عل���ى مبل���غ � 80ألف دين���ار؛ نظ�ي�ر ا�ستخ���راج ذلك
اجل���واز ،يدف���ع ن�صفه مقدم���ا والن�ص���ف الآخر عقب
ت�سليم���ه اجل���واز ،و�أبلغه �أنه �سيعط���ي مبلغ � 40ألف
دين���ار ل�شخ�ص لدي���ه املقدرة على �إنه���اء الإجراءات
الر�سمي���ة ،وم���ن ثم فهم���ا يعلم���ان ب����أن الإجراءات
�ستكون باملخالفة للقانون.
كما �أو�ضحت �أن املتهم اخلام�س �أبلغ الأول �أنهم
حاولوا من قبل م���ع �أ�شخا�ص �آخرين ،لكنهم اختلفوا
معهم لكونهم طلب���وا دفع املبلغ مقدما ،وبعد مرور
� 3أي���ام التقى املتهم الثالث ومعه املتهم اخلام�س
واتفقا على ا�ستخراج اجل���واز باملبلغ �سالف البيان،
و�أبلغ���ه الثالث �أنه يف حال ا�ستخرج له اجلواز اخلا�ص
به ،ف�إن���ه �سيجلب له � 3أ�شخا����ص �آخرين يرغبون يف
احل�ص���ول على جوازات ال�سفر البحرينية مقابل 100
�ألف دينار لل�شخ�ص الواحد.
و�أف���اد الثال���ث ل�ل��أول �أن جمي���ع الإج���راءات
�سيتوالها املتهم اخلام�س نيابة عنه ،وبعدها التقى
املته���م الأول بالثاين -املعار����ض -و�أخربه بالأمر،
و�أثن���اء عودتهما من �إحدى الدول ق���ال له الثاين �أنه
تو�ص���ل �إلى �شخ����ص يف تلك الدول���ة ي�ستطيع عمل
اجلواز ال���ذي يبتغيه ،وطلب منه جواز �سفر بحريني،
ف�أعطاه جواز �سفر جنله املنتهي ال�صالحية وبيانات
املته���م الثال���ث ال���ذي ح�ص���ل عليه���ا م���ن املتهم
اخلام�س.
ولفت���ت �إلى �أن املتهم�ي�ن الأول التقى بالثاين
يف مط���ار دولة خليجية و�سلمه اجل���واز املزور ،ولدى
و�ص���ول الأول �إلى مملكة البحرين التقى باملتهمني

ت�أييد ال�سجن � 5سنوات لأوروبيني
�رسقا حمل �رصافة ب�أم احل�صم
رف�ضت حمكم���ة اال�ستئناف العليا
اجلنائي���ة الأول���ى ا�ستئن���ايف �شخ�صني
�أوروبي�ي�ن اجلن�سي���ة “ 24و 30عاما”،
و�أي���دت معاقبتهم���ا بال�سج���ن مل���دة 5
�سن���وات والإبع���اد النهائي ع���ن البالد؛
لإدانتهما ب�رسقة حمل �رصافة مبنطقة �أم
احل�صم بالإك���راه الواقع على موظفيها
م�ستخدمني �صاعقا كهربائيا.
وتع���ود وقائ���ع القب����ض عل���ى
امل�ست�أنف�ي�ن �إل���ى ما �رصح ب���ه يف وقت
�ساب���ق وكي���ل النيابة بنياب���ة حمافظة
العا�صمة �أحم���د البوعينني ،ب�أن النيابة
العامة تلق���ت بالغا م���ن الإدارة العامة
للمباحث والأدلة اجلنائية ،مفاده قيام
�شخ�صني يحم�ل�ان اجلن�سي���ة الأوروبية
ب�رسق���ة مبلغ مايل يق���در بـ  3000دينار
م���ن �أح���د حم�ل�ات ال�رصافة مبنطق���ة �أم
احل�ص���م؛ وذل���ك ع���ن طري���ق تهدي���د
املوظفني با�ستخدام �صاعق كهربائي
كان بحوزتهما �أثناء دخولهما املحل.
و�أ�ض���اف �أن النياب���ة العامة با�رشت
�إجراءات التحقي���ق يف البالغ فور وروده
�إليه���ا ،فا�ستجوبت املتهم���ان ،وقامت
مبواجهتهم���ا بالأدلة الثابت���ة ،واللذان
�أق���را بارتكابهم���ا للواقع���ة ع���ن طريق
ا�ستئجار �سيارة من �إحدى �رشكات ت�أجري
ال�سي���ارات وو�ضع لوح���ة عائدة ل�سيارة
�أخ���رى عليها ،ومن ث���م التوجه �إلى حمل
ال�رصاف���ة والدخ���ول �إليه بع���د �أن و�ضعا
اللثام على وجهيهما وتهديد املوظفني
با�ستخ���دام ال�صاعق الكهربائي �ضدهم
يف حال قيامهم باملقاومة ،وعليه متكنا
م���ن �رسقة املبل���غ املايل املب�ي�ن �سلفًا
والهرب من املكان.
وبالتحقي���ق مع املدان�ي�ن ،اعرتف
الث���اين� ،أنه كان يعم���ل يف �أحد الفنادق
املعروف���ة يف اململكة منذ نحو �سنتني،
لكن���ه وبع���د ا�ستقالت���ه �أ�صب���ح عاطال
ع���ن العم���ل ،فعر����ض علي���ه �صديق���ه
امل�ست�أن���ف الأول -القي���ام بعملي���ةال�رسقة املذكورة.
و�أو�ض���ح �أن���ه ت���ردد بداي���ة� ،إال �أنه
عندم���ا �أبلغه �صديقه �أنه عمد يف الفرتة
الأخرية �إلى مراقب���ة العديد من حمالت
ال�رصاف���ة ،واكت�ش���ف �أن حم���ل ال�رصافة

املجني عليه الواقع مبنطقة �أم احل�صم
ه���و الأ�سه���ل؛ �إذ �إن حاج���ز اال�ستقبال
منخف����ض عن باقي املح�ل�ات ،فما كان
من���ه �إال �أن وافق عل���ى امل�شاركة ب�رشط
عدم ا�ستخدام �أي �سالح قاتل �أو ي�سبب
�إ�صاب���ة لأي �شخ����ص ،وكان���ت النتيجة
ا�ستعمال ال�صاعق الكهربائي فقط.
وع���ن م�ص���در ح�صولهم���ا عل���ى
ال�صاع���ق ق���رر �أن �أح���د �أ�صدقائهم���ا
الع���رب �أح�رضه لهما مقاب���ل مبلغ معني
من املال.
وحول تفا�صيل ارتكابهما للواقعة
�أ�ش���ار �إلى �أنهم ا�ست�أج���را �سيارتني من
�رشكتني خمتلفت�ي�ن ،مت �إيقافهما ليلة
ارتكابهم���ا الواقعة مبنطقة توبلي ،كما
�أح�رضا مالب����س و�أقنعة وقفازات ،و�رسقا
لوح���ة �سي���ارة قدمية مركون���ة مبنطقة
العدلي���ة وو�ضعاه���ا عل���ى ال�سي���ارة
امل�ستخدمة يف عملية الهرب.
و�أف���اد �أن���ه م���ا �إن افتت���ح موظفو
ال�رصاف���ة املح���ل عن���د ال�ساع���ة 8:00
�صباح���ا ،دخل امل�ست�أن���ف الأول للمحل
وقف���ز عل���ى حاج���ز اال�ستقب���ال مهددا
املوظفني بال�صاعق الكهربائي.
ومتكنا بهذه الو�سيلة من احل�صول
عل���ى مبل���غ  2060دينارا ،فيم���ا اقت�رص
دوره على الوقوف بجانب الباب من جهة
الداخ���ل ملراقب���ة التح���ركات اخلارجية،
وفور �إمت���ام عملية ال�رسق���ة الذا بالفرار
من املكان �إلى �شقة �صديقهما الكائنة
مبنطق���ة اجلفري ،وال���ذي �أودعها �إليهم
�أثناء تواجده خارج اململكة يف �إجازة.
ويف ال�شقة تقا�سما املبلغ منا�صفة،
حتى متكنت الأجهزة الأمنية من القب�ض
علي���ه ،ف�أر�ش���د ع���ن م���كان امل�ست�أنف
الأول ،وكان بحوزتهم���ا املبل���غ امل���ايل
امل�رسوق كامال.
و�أ�ش���ار امل�ست�أن���ف الث���اين �أنه بعد
غ�ّي�ا مالب�سهما يف
ارتكابهم���ا للعملية رّ
ال�سي���ارة ،وكان من املفرت�ض �أن يلقي
باملالب����س والأقنعة الت���ي ا�ستخدماها
فورا� ،إال �أنه �ألق���ى مالب�س زميله فقط،
يف حني ترك مالب�سه يف ال�سيارة ،والتي
�ضبطه���ا �أف���راد ال�رشط���ة ،وكانت دليال
�ضدهما بارتكابهما للواقعة.

الرابع واخلام�س وعر�ض عليهما اجلواز املزور وطلب
املبل���غ املتف���ق عليه ،ف�أخ�ب�ره املته���م اخلام�س �أن
املتهم الثالث �سيدفع له املبلغ ،فقام بحرق اجلواز
و�أبلغهم �أن االتفاق الغٍ.
لكن وبعد مرور فرتة من الزمن توا�صل املتهم
اخلام����س م���ع الأول جم���ددا وطل���ب من���ه ا�ستكمال
الإج���راءات ،فطل���ب منه الأخ�ي�ر دفع مبل���غ � 20ألف
دين���ار ،وبع���د التفاو�ض وافق املته���م الثالث على
�إعطائ���ه مبل���غ � 10آالف دين���ار ع���ن طري���ق املتهم
اخلام����س ،وال���ذي توا�صل معه هاتفي���ا ومت االتفاق
على �أن يتم توثيق املبلغ كمديونية ل�صالح املتهم
الراب���ع لرغبة املتهم الثال���ث يف جتنب ذكر ا�سمه يف
املعاملة.
و�أ�ضاف���ت �أن الأول التق���ى املتهم�ي�ن الراب���ع
واخلام����س و�سلم���اه املبل���غ وح���رر �سن���د املديونية
مبكتب التوثيق با�سم املته���م الرابع ،وظل املتهم
اخلام����س يطالب���ه باجلواز وهو مياطل���ه ،حتى وردت
معلومات �إل���ى نقيب ب�إدارة املباح���ث والتحقيقات

اجلنائي���ة من �أح���د م�ص���ادره ال�رسي���ة ،مفادها وجود
ج���واز �سفر مزور ،كما قدم ل���ه ن�سخة من ذلك اجلواز
ون�سخة من �سند املديونية بني �أطراف متعلقة بذلك
اجلواز ،وم���ن ثم قام با�ستخ���راج البيانات املن�سوبة
�إل���ى اجلواز املزور وقام با�ستدع���اء املتهمني الأول
والثالث واعرتف له الأول بارتكابه الواقعة مب�ساعدة
من املتهم املعار�ض.
فلهذه الأ�سباب حكمت املحكمة ح�ضوريا جلميع
املتهمني عدا الثاين ،مبعاقبة الأول والثاين بال�سجن
ملدة � 3سن���وات وم�ص���ادرة �صورة املح���رر املزور،
ومبعاقبة كل من املتهمني الباقني باحلب�س ملدة 4
�أ�شهر عما �أ�سند �إليهم.
�إال �أن املته���م الث���اين مل يقب���ل به���ذا احلك���م
وطعن علي���ه باملعار�ضة؛ كون احلك���م �صدر غيابيا
بحقه ،فق�ضت املحكم���ة بقبول معار�ضته �شكال ويف
املو�ض���وع ب�إلغ���اء احلك���م املعار�ض في���ه والق�ضاء
جمددا برباءة املعار�ض مما ن�سب �إليه.
وقال���ت املحكم���ة يف حيثي���ات حكمه���ا �إن���ه ملا

كان الثاب���ت بعد متحي�ص واقع���ة الدعوى والإحاطة
بظروفه���ا و�أدل���ة الإثبات فيها ،والت���ي قام االتهام
عل���ى �أ�سا�سها ،فق���د �ساورها ال�شك يف ذل���ك� ،إذ �إن
الدلي���ل الوحيد يف الأوراق قِ بَ��� َل املعار�ض قام على
اعرتاف املته���م الأول بتحقيق���ات النيابة العامة يف
حقه دون �أي دليل �آخر ي�شد من �أزره.
ومل���ا كان اعرتاف متهم عل���ى �آخر يتطلب حتى
يك���ون دلي�ل�ا �صاحل���ا وكافي���ا للحك���م بالإدان���ة �أن
ي�ؤي���ده دليل �آخ���ر ،وهو ما خلت من���ه الأوراق ،ف�ضال
ع���ن �أن املحكم���ة ال تطمئ���ن �إل���ى ما ق���رره املتهم
الأول ب�ش����أن ا�ش�ت�راك املته���م املعار����ض مع���ه يف
تزوي���ر املحرر املزور حمل االته���ام؛ وذلك لتناق�ض
�أقوال���ه باال�ستدالالت مع �أقوال���ه بتحقيقات النيابة
العام���ة فيما يتعلق مبكان ارتكاب���ه لواقعة التزوير،
حيث قرر باال�ست���دالالت �أن التزوير مت يف البحرين،
فيما ق���رر بالنيابة العامة �أنه ق���د مت يف دولة �أخرى،
وب�ش����أن املبلغ املتف���ق عليه ق���رر باال�ستدالالت �أن
املتهم املعار����ض ح�صل على مبلغ  3000دينار ،يف
ح�ي�ن قرر بالنيابة العامة �أنه �سيح�صل على مبلغ 20
�أل���ف دينار ،ومل يقدم املتهم الأول دليال واحدا قِ َب َل
املعار����ض على ا�ستالمه ج���واز ال�سفر اخلا�ص بنجله
وت�سليمه �إي���اه ،وبعدها قاموا بتزويره با�سم املتهم
الثالث ،عالوة على ذلك ،ف�إن املتهم املعار�ض �أنكر
ما ن�سب �إليه واعت�صم بالإنكار.
وانته���ت �إل���ى الق���ول �إن���ه مل���ا كان���ت الأحكام
اجلنائي���ة تبن���ى عل���ى اجل���زم واليق�ي�ن ال الظ���ن
والتخم�ي�ن ،وكانت الأوراق قد افتقرت دليال يقينيا
قب���ل املته���م �أو م�شاركته للمته���م الأول يف تزويره
املح���رر �سن���د الدع���وى ،الأم���ر ال���ذي تت�ش���كك معه
املحكم���ة يف �صحة �إ�سن���اد االته���ام للمعار�ض ،ومن
ثم تك���ون �أوراق الدعوى قد ج���اءت خلوا من الدليل
القاط���ع على ارتكاب املعار�ض للواقعة ،مما يتعني
مع���ه واحلال كذلك الق�ضاء ب�إلغ���اء احلكم املعار�ض
فيه والق�ض���اء برباءة املتهم املعار����ض عمال بن�ص
املادة ( )255من قانون الإجراءات اجلنائية.

م�س�ؤولة عن مق�صف املدر�سة وزوجها يورد لها الأغذية

�إحالة مديرة �سممت طالبها ب�أطعمة فا�سدة للنيابة

املنام���ة  -النيابة العامة� :رصحت املحامي العام
�أمين���ة عي�سى رئي�سة نيابة الوزارات واجلهات العامة
ب����أن النيابة العام���ة با�رشت التحقي���ق يف البالغ الذي
ورد �إليه���ا م���ن �إدارة ال�صح���ة العام���ة ب�ش����أن واقعة
ت�سم���م عدد من الطالب يف �إح���دى املدار�س اخلا�صة
�إث���ر تناولهم م���واد غذائي���ة من مق�ص���ف املدر�سة،
حي���ث �أك���دت الفحو�ص���ات املخربي���ة والنتائ���ج
التحليلية لعينات املواد الغذائية ب�أنها غري �صاحلة
لال�ستهالك الآدم���ي و�ضارة بال�صح���ة وحتتوي على
�سم���وم بكتريية ومبطابقته���ا بالعين���ات املرفوعة
م���ن �أدوات املق�ص���ف والعاملني فيه تب�ي�ن احتواء
العينات على ذات ال�سموم البكتريية.
وقد با�رشت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها
الب�ل�اغ ،حيث ا�ستجوب���ت مديرة املدر�س���ة ملا تبني
م���ن م�س�ؤوليته���ا ع���ن املق�ص���ف ،و�أنها م���ن يديره

•�أمينة عي�سى

دون قي���ده ب�سج���ل �إدارة ال�صح���ة العام���ة وملا ثبت
كذل���ك من �أنه���ا ت���ورد الأغذية �إلى ذل���ك املق�صف
من �رشك���ة �أغذية متتلكها ه���ي وزوجها ،وقد وجهت

�إليه���ا النيابة العام���ة تهم تداول م���واد غذائية غري
�صاحل���ة لال�ستهالك الآدمي و�ض���ارة بال�صحة و�إدارة
حم���ل لبي���ع وت���داول امل���واد الغذائي���ة دون قيدها
ب�سج���ل �إدارة ال�صح���ة العامة ،ف�ضال ع���ن الإهمال يف
نظاف���ة و�صيانة املح���ل ونظاف���ة الأدوات والأجهزة
امل�ستخدم���ة يف املحل واالحتف���اظ مبواد غذائية غري
مطبوخ���ة �أو م�ب�ردة يف درجة حرارة الغرف���ة ومزاولة
ن�ش���اط جت���اري دون احل�ص���ول عل���ى ترخي�ص بذلك
م���ن اجلهة املخت�صة ،و�أم���رت ب�إحالتها �إلى املحكمة
ال�صغرى اجلنائية.
فيم���ا نوهت املحامي العام �إل���ى �أن نيابة الأ�رسة
والطف���ل تتول���ى التحقي���ق يف واقع���ة الت�سبب خط�أ
يف امل�سا����س ب�سالم���ة ج�سم الط�ل�اب املجني عليهم،
و�سيتم الت�رصف يف هذه الواقعة ا�ستقالال.

آخرين ملدة � 3سنوات
فيما �أيدت حب�س � َ

تخفيف عقوبة مدانني بع�صابة ت�رسق وتفكك وتبيع �سيارات
خفف���ت املحكم���ة الك�ب�رى اجلنائي���ة الثالث���ة
(ب�صفتها اال�ستئنافية) عقوبة م�ست�أنفني من �أ�صل
 4مدان�ي�ن بتكوي���ن ت�شكيل ع�صاب���ي ،هدفه �رسقة
ال�سيارات وتفكيكه���ا وتزوير �أوراقها �أو بيعها على
هيئة قط���ع غيار ،وق�ضت بتعدي���ل عقوبة الأول من
احلب�س � 3سنوات �إلى � 4أ�شهر فقط ،وبتعديل عقوبة
الآخ���ر من احلب����س �سنة �إلى � 4أ�شه���ر كذلك ،يف حني
�أي���دت معاقب���ة املدان�ي�ن الآخرَين باحلب����س ملدة 3
�سن���وات املحكوم عليهما بها م���ن حمكمة �أول درجة
فيما بر�أت الأخرية اثنني �آخرين مما ن�سب �إليهما من
اتهامات.
وتتمث���ل وقائ���ع القب����ض عل���ى املدان�ي�ن يف
�أن املعلوم���ات ال�رسي���ة لل�رشط���ة تو�صل���ت �إل���ى �أن
امل�ست�أنفني الأول والثاين يعمالن يف �رسقة ال�سيارات
اململوك���ة للغري من���ذ العام  ،2017وذل���ك باالتفاق
وامل�ساعدة مع كل م���ن امل�ست�أنفني الثالث والرابع،
واللذان يعمالن على �إخفاء تلك املركبات امل�رسوقة.
وبد�أت املعلومات من خالل العديد من البالغات
الت���ي كان قد تق���دم به���ا املجني عليه���م ،والذين
�أفادوا لل�رشط���ة ب�رسقة مركباته���م املركونة مبناطق
خمتلفة م���ن البالد ،وبتكثي���ف التحريات حول جميع
تل���ك البالغ���ات تو�ص���ل �أف���راد ال�رشط���ة �إل���ى وجود
ت�شكي���ل ع�صابي ملجموع���ة من الأف���راد يعملون يف
�رسقة ال�سي���ارات والقيام بتفكيكها وتغري معلومات

قاع���دة الهيكل “ال�شا�صي” و�رسقة بع�ض الأجزاء من
تلك ال�سيارات امل�رسوقة وتخزينها� ،إ�ضافة �إلى �رسقة
اللوحات املعدنية اخلا�صة بال�سيارات امل�رسوقة.
وتب�ي�ن �أي�ض���ا م���ن خ�ل�ال التحري���ات املكثف���ة
�أن امل�ست�أنف�ي�ن ه���م م���ن ارتكب الوقائ���ع جميعها،
بالتع���اون م���ع امل�ست�أن���ف الأول �صاح���ب ع���دد من
امل�ستودعات اخلا�صة ب�سكراب ال�سيارات� ،إذ متكنوا
من �رسقة العديد م���ن ال�سيارات وتخزينها يف حمالت
اخلردة “ال�سكراب” امل�ست�أن���ف الأول بعد تفكيكها
يف تل���ك امل�ستودعات مبنطقة �سلماب���اد ،ف�ضال عن
كراج امل�ست�أنف الثالث.
كم���ا �أ�سف���رت التحريات عن �أن اجلن���اة يعملون
عل���ى تغي�ي�ر �أرق���ام قاع���دة الهي���كل “ال�شا�ص���ي”
لل�سي���ارات امل�رسوقة وبيعها م���ن جديد مدعني �أنها
�سي���ارات �أخرى ،كما يقوم باقي املدانني �أي�ضا ببيع
ال�سيارات املفككة كقطع غيار لطالبي تلك القطع.
وبالتحقي���ق م���ع امل�ست�أنفني ذك���ر الأول منهم
�أن���ه كان قد تعرف عل���ى امل�ست�أنف الثاين عن طريق
�أ�صدقائه ،والذي �أبلغ���ه �أن امل�ست�أنف الثالث يبحث
ع���ن �أ�شخا�ص ميكن الوث���وق به���م ،وبالفعل تعرف
على امل�ست�أنف الثالث ،والذي �أبلغه �أنه يعمل مبجال
�رسق���ة ال�سي���ارات واال�ستفادة من قط���ع غريها بعد
تفكيكها وبيع �أجزاءها يف دول اخلليج.
و�أ�شار �إل���ى �أن �أول عملية �رسق���ة ارتكبها معهم

كان���ت ب�رسقته���م �سيارة م���ن ذات املودي���ل والنوع
ل�سي���ارة ميتلكها ،بع���د البحث املكثف ع���ن �سيارة
حتم���ل نف�س املوا�صفات امل�شار �إليها ،والتي كانت
مركونة يف منطقة البديع� ،إذ متكن امل�ست�أنف الثالث
من �رسقتها بوا�سطة رافعة ا�ستخدمها لرفع ال�سيارة
اململوك���ة ل�شخ����ص عرب���ي اجلن�سي���ة ،ف�أعطاهم���ا
امل�ست�أنف الثاين مبلغ  1400دينار بعدما �أخذ منهما
ال�سيارة .ولف���ت �إلى �أن امل�ست�أنف الثالث متكن من
ت�صدير ال�سيارة �إلى �إح���دى الدول اخلليجية ،م�ؤكدا
امل�ست�أنف الأول �أنه اطم����أن �إلى عمل املدانني معه،
فك���رر التع���اون معهم عدة مرات ومتكن���وا من �رسقة
العديد من ال�سيارات بالطريقة ذاتها.
ف�أمرت النيابة العامة ب�إحالة املدانني للمحاكمة
على اعتبار �أنهم يف غ�ضون العامني  2017و،2018
�أوال :املتهم���ون الأول والث���اين� :رسق���ا املركب���ات
املحددة و�صفا ونوعا واململوكني للغري.
ثانيا :املتهمان الثالث والرابع :ا�شرتكا بطريق
االتف���اق وامل�ساعدة مع املتهم�ي�ن الأول والثاين يف
�رسقة املركبات حمل التهمة �أوال ،فتمت اجلرمية بناء
على ذلك االتفاق وتلك امل�ساعدة.
ثالث���ا :املتهم���ان م���ن الثالث حت���ى ال�ساد�س:
�أخف���وا املركبات حمل التهمة واملتح�صلة من جرمية
ال�رسق���ة التي حت�صل���وا عليها يف ظ���روف حتمل على
االعتقاد بعدم م�رشوعية م�صدرها.
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انهيار بناية المنامة...
سيناريو مكرر لحريق المخارقة

أسامة الماجد
Osama.almajed

@albiladpress.com

حادث���ة انهيار بناي���ة املنامة ب�سب���ب انفجار
�أ�سطوانة غاز ،تذكرنا بحادثة حريق �سكن العمال
باملخارقة والت���ي راح �ضحيتها  13عامال �آ�سيويا
يف  ،2013وكله���ا ح���وادث تت�شاب���ه وحت�ص���ل
نتيج���ة عدم توفري احتياط���ات الأمن وال�سالمة يف
تل���ك البنايات والبيوت التي ت�ؤج���ر على العمال،
وتتكد����س فيها �أع���داد هائلة قد ت�ص���ل �إلى 20
�شخ�صا يف احلج���رة الواحدة ،ومرات عديدة كتبت
ال�صحاف���ة وتناولت ه���ذا الأمر مبختل���ف �أبعاده،
و�شخ�صي���ا كتبت بعد حادث���ة حريق �سكن العمال
باملخارقة عن �رضورة وجود تقييم �شامل وفح�ص
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وتقارير حول تلك املباين غ�ي�ر ال�صاحلة لل�سكن
�أ�ص�ل�ا منذ ف�ت�رة ولي�س بع���د �أن مي���وت النا�س،
فالبحري���ن بلد �صغ�ي�ر ولي�س م���ن ال�صعب تتبع
طريق���ة ا�ستئجار ه���ذه امل�ساكن ،وه���ذا ما �أكده
�أي�ضا ع�ضو جمل�س �أمانة العا�صمة جمدي الن�شيط
بع���د حادث���ة انهيار بناي���ة املنامة حي���ث “طالب
ب�رضورة مراجع���ة كل املباين التي يقطنها العمال
الأجان���ب و�إلزام مالكها بتق���دمي �شهادات �سالمة
لهذه املباين وحتديد عدد القاطنني يف كل مبنى
بدال من تركها بهذه الطريقة الع�شوائية”.
م���ن مي�شي يف طرقات املنام���ة ينتابه القلق

واخل�شي���ة م���ن تل���ك العق���ارات الت���ي ي�سكنه���ا
العم���ال الآ�سيوي���ون وم���ا حوله���ا ،جت���د عم���ارة
�سكني���ة متهالك���ة وحتته���ا مطع���م و�أ�سطوانات
الغ���از مركونة يف اخلارج ،وك�أن الو�ضع حجز مقعد
للكارثة والرتحي���ب بها ،وهناك من يطهو طعامه
على ال�سطح و�آخ���ر يف غرفة النوم التي يفرت�شها
الع��ش�رات ،ع�ل�اوة عل���ى التو�صي�ل�ات الكهربائية
الع�شوائية والفو�ض���ى والروائح الكريهة وتوالد
القوار����ض ب�ش���كل مري���ب ،والئح���ة طويل���ة من
خمالفات الأم���ن وال�سالمة واال�شرتاطات ال�صحية
والنظاف���ة .هن���اك قوان�ي�ن ولوائ���ح وبيانات عن

ه����ؤالء الذين ي�سكنون البناي���ات ،فهذه امل�شكلة
�أ�صبح���ت اليوم من �أهم امل�ش���اكل التي يفرت�ض
�أن يُح�سم حلها ويُغلق ملفها نهائيا ،و�إال �سن�شهد
ال ق���در اهلل ح���وادث مماثلة ،ونح���ن ال نتكلم عن
املنامة فح�سب� ،إمنا خمتلف مناطق البحرين التي
بها من�ش�آت غري �صاحلة ل�سكن العمال وتعاين من
ظاهرة التكد����س والع�شوائية يف الت�أجري ،مناطق
و�أحي���اء حتولت �إلى مقاطع���ات �آ�سيوية بالكامل،
لهذا يفرت�ض �أن ت�ش���دد اجلهات املعنية حمالت
التفتي�ش على م�ساكن العمال للت�أكد من التزامها
ب�رشوط ال�سالمة.
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مرتزقة الجزيرة
والنباح على موريتانيا
جاء دور موريتانيا لكي يقوم مرتزقة
اجلزيرة ب�سبه���ا و�سب حكومتها ورئي�سها
عقاب���ا له���م لقيامه���م مبحا��ص�رة ن�ش���اط
اجلماع���ة الإرهابي���ة الت���ي ترعاه���ا قطر،
فبع���د �أن �ضاع���ت الأم���وال القطري���ة ومل
حتق���ق �أهدافه���ا يف موريتاني���ا ي�أتي دور
الربوباغندا ال�سوداء والت�شويه با�ستخدام
�آلة الك���ذب القطرية يف ت�أديب موريتانيا.
ف�شلت اجلماع���ة الإرهابي���ة املدعومة من
قطر يف الو�ص���ول �إلى احلكم يف موريتانيا
بعد هزميته���ا يف االنتخابات وف�شل املال
القطري يف خداع ال�شعب املوريتاين.
ولأن موريتانيا ا�ستفادت من جتارب
غريها وعرفت �أن اخلطوة القادمة للجماعة
الإرهابي���ة بع���د الهزمي���ة االنتخابي���ة هي
ا�ستخدام املال القطري يف ارتكاب �أعمال
�إرهابي���ة يف طول الب�ل�اد وعر�ضها ،قامت
احلكومة املوريتانية بتوجيه �صفعة مدوية
للجماع���ات الإرهابي���ة القطري���ة و�أغلقت
جمي���ع مكات���ب و�أن�شطة ه���ذه اجلماعة يف
البالد .ومل يب���ق �أمامهم �س���وى �آلة ال�سب
والقذف وال���كالم املقعر لفي�صل القا�سم
واجتاهه املعاك�س ال���ذي كان م�شهودا له
يف املا�ض���ي بالتفوق والنج���اح يف �إ�شعال
الفنت هنا وهن���اك ،فخ�ص�ص حلقة كاملة
لالنتقام من موريتانيا.
وعندم���ا رف����ض املتح���دث با�س���م
احلكوم���ة املوريتانية امل�شاركة يف احللقة
الت���ي تريد الإ�س���اءة لبل���ده وبقي في�صل
القا�س���م فقط هو و�ضيف���ه الناطق با�سم
اجلماعة الإرهابية ،مل يجد القا�سم و�سيلة
لالنتق���ام من ال�ضي���ف املوريت���اين الذي
غ���ادر الدوحة عائ���دا �إلى ب�ل�اده �سوى �أن
ي�ضع �صورته عل���ى الكر�سي ويبد�أ احلوار
لكي يبني مل�شاهدي���ه �أن الرجل هرب من
املواجه���ة .لكن ال�شع���ب املوريتاين كان
�أكرث ذكاء عندم���ا ا�ستقبل الرجل يف مطار
نواك�شوط ا�ستقبال الأبطال.

في رسالة
مرموقة! ()1
حديث اخلرباء و�أهل االخت�صا�ص لي�س
وجه���ة نظر وال ر�أيا ً طيّ���ارا ً� ،إمنا �شيء �آخر
مبني عل���ى املعلومة الدقيق���ة واحل�ساب
النا�شف والعاري والأرقام التي ال تعدّلها
كرثة االدّ ع���اء والطنني واللغو والت�شبيح،
وميك���ن رغ���م ذل���ك مالحظة غ���د ٍر بالعلم
مق�ص���ود ومطلوب من قِ بَ���ل بع�ض ه�ؤالء
�إذا اقت�ضى التوجيه ال�سيا�سي� ،أو احلزبي
النظام���ي ذل���ك! و�إذا فر�ض���ت ��ض�رورات
“الربوبغان���دا” املزي���د م���ن التح�شي���د
والإ�ض���اءة على “الإجن���ازات” والفتوحات
والنجميّ���ات العالي���ات! و�إذا وَجَ د �صاحب
ال�سلطة خطرا ً من تثبيت “علمي” ملا يراه

علي نون
النا�س كل ي���وم ويف كل ناحية وزاوية من
انهي���ارات وانك�سارات يف القدرة ال�رشائية
�أو يف ع���ري الرف���وف م���ن الب�ضائ���ع �أو يف
تهالك البن���ى اخلدماتي���ة البديهية �أو يف
االندثار الثابت للطبقة الو�سطى ...الخ!
لك���ن ذلك اال�ستط���راد الغادر مل يجد
مطرحا ً ل���ه يف �إيران الي���وم خ�صو�صا ً بعد
�أن �أق ّر كب���ار القوم مبا هو قائم وحا�صل،
وبع���د �أن ن�شفت �رضوع الأدجل���ة ومل تعد
تكف���ي لتعبئ���ة الفراغ باللغ���و املنا�سب!
�أو ال�ستدرار املزي���د من �ش ّد الأحزمة على
البطون الرخوة وال�ضامرة.
ر�سال���ة اخلم�س�ي�ن خب�ي�را ً اقت�صاديا ً

�إيراني���ا ً الت���ي نُ��ش�رت يف طه���ران قارع���ة
ناقو�س اخلطر ومنذرة بانهيار االقت�صاد
“لأن الظ���روف �أ�صع���ب و�أخط���ر مما يت ّم
ت�صوي���ره .ولأن انهي���ار العملة ب���د�أ ي�أكل
الأخ��ض�ر والياب����س ويدمّ ���ر كل �ش���يء”،
�أ�ضاف���ت عل���ى م���ا ه���و قائ���م ووا�ض���ح،
و�أك���دت م���ن الداخل م���ا هو مع���روف يف
اخل���ارج ،وزادت ثقال ً مرموق���ا ً على وجهة
نظر داخلي���ة مت�صاعدة حتمّل ال�سيا�سات
املتّبع���ة من قب���ل �أهل النظ���ام م�س�ؤولية
�إفق���ار دول���ة غني���ة! وت����أزمي اقت�صادها
وماليّتها رغم وف���رة خرياتها ومواردها!.
“امل�ستقبل”.
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فالح هادي الجنابي

الحل سد األبواب بوجه
الماللي الدجالين
�أثبتت جترب���ة العقود الأربع���ة للمجتمع
مع نظ���ام املاليل يف �إي���ران� ،أن �إبق���اء احلبل
على غاربه لهذا النظام ،يدفعه لي�س للتجر�ؤ
و�أن يتم���ادى �أكرث ،بل حت���ى �أن يذهب �أبعد
مم���ا يت�صور البع�ض كما يح���دث حاليا ،ومن
هن���ا ف�إن هناك حاجة �رضوري���ة للوقوف بوجه
هذا النظام واتخاذ موقف دويل حازم و�صارم
منه .دع���وة ال�سيا�سيني واخلرباء �إلى ت�شديد
التحرك الأوروبي �ضد الإرهاب الإيراين عقب
قي���ام فرن�س���ا م�ؤخرا ب�إغ�ل�اق مراك���ز �إيرانية
وجتميد �أ�ص���ول وزارة اال�ستخبارات الإيرانية
عق���ب ثبوت ت���ورط نظ���ام امل�ل�ايل مبحاولة
تفج�ي�ر التجم���ع ال�سن���وي الع���ام للمقاوم���ة
الإيراني���ة يف باري����س �أواخر يوني���و املا�ضي،
ه���ي دعو ة �صارت �رضورية جدا بعد �أن ات�ضح
للع���امل ال���دور امل�شب���وه للنظ���ام الإيراين يف
تغذي���ة وتوجيه الإرهاب والقي���ام بن�شاطات
متعار�ض���ة مع �أم���ن وا�ستقرار بل���دان العامل،
لذل���ك ميكن اعتب���ار هذه الدع���وة املخل�صة
الت���ي جاءت خ�ل�ال م�ؤمت���ر يف بروك�سل حتت
عن���وان “موج���ة جدي���دة لإره���اب النظ���ام
الإي���راين – ردود �أوروب���ا و�أم�ي�ركا” نظمت���ه
“اللجنة الدولية للبح���ث عن العدالة” ،ب�أنها
ج�س���دت مطلبا ملحا ل�ضم���ان املحافظة على
ال�سالم والأمن واال�ستق���رار الذي �صار نظام
امل�ل�ايل يه���دده عمليا م���ن خ�ل�ال �سفاراته
التي متث���ل يف احلقيقة �أوكارا لن�رش وبث ال�رش
والإره���اب والتط���رف .عن���د متابع���ة خمتلف
الن�شاط���ات والعملي���ات الإرهابية التي جرت
خ�ل�ال العقود الأربعة املا�ضي���ة ،جند �أنف�سنا
دائم���ا �أمام �أكرث من خيط يقودن���ا �إلى �أوكار
نظ���ام امل�ل�ايل ودهالي���زه امل�شبوه���ة ،و�إن
املوقف�ي�ن الفرن�س���ي والأمريك���ي واملوقف
املاليزي وتردد وتوج����س معظم دول العامل
من ه���ذا النظ���ام الإرهابي� ،إمن���ا جت�سد هذه
املواق���ف وتعك�س م���رة �أخ���رى م�صداقية ما
كان���ت املقاومة الإيرانية ت�ؤك���د عليه من �أن
النظ���ام الإيراين هو ب����ؤرة التطرف والإرهاب
و�أن���ه ع���راب تنظي���م داع����ش و�أن مواجهت���ه
وعزله عن العامل ��ض�رورة ،وعندما نرى العامل
الي���وم يلتف���ت �إلى ه���ذه احلقيق���ة املهمة،
ف����إن هناك خطوات مهمة �أخرى على املجتمع
ال���دويل القي���ام بها م���ن �أجل �ضم���ان وقف
دوالب الإرهاب لنظام املاليل و�ضمان الأمن
واال�ستق���رار لبل���دان املنطق���ة والعامل ومن
�أهمها االع�ت�راف بن�ضال ال�شعب الإيراين من
�أجل احلري���ة واالع�ت�راف باملجل����س الوطني
للمقاوم���ة الإيراني���ة كممثل �رشع���ي لل�شعب
الإي���راين وفت���ح مكاتب ومقرات ل���ه بدال من
�سفارات النظام الت���ي يجب �إغالقها و�سحب
االع�ت�راف بها .بع���د  4عقود م���ن الن�شاطات
الإرهابي���ة املتوا�صلة يف �سائ���ر �أرجاء العامل
وب�ش���كل خا����ص يف املنطقة و�أوروب���ا ،وبعد
�أن �أك���دت الأدل���ة وامل�ستم�س���كات �ضل���وع
النظام الإي���راين فيها و�أنه على عالقة وثيقة
مع خمتل���ف التنظيم���ات والق���وى الإرهابية
ال�رشي���رة ،ف�إن احلاجة �ص���ارت �أكرث من ما�سة
للعم���ل من �أجل �س���د الأب���واب الدولية بوجه
نظ���ام املاليل م���ن �أجل دعم ن�ض���ال ال�شعب
الإيراين واملقاومة الإيرانية“ .احلوار”.

ومضة قلم

تحية إلى المعلمين والمعلمات
تزامن���ا م���ع الي���وم العامل���ي للمعل���م ال���ذي
ي�ص���ادف اخلام����س م���ن �شه���ر �أكتوب���ر �أقام���ت
املحافظ���ة اجلنوبية حتت رعاية حمافظ اجلنوبية
�سمو ال�شيخ خليفة بن علي �آل خليفة حفال لتكرمي
املعلم�ي�ن واملرب�ي�ن املخ�رضم�ي�ن الذي���ن �أفنوا
حياتهم يف التدري�س ،وهذه بادرة ت�ستحق ال�شكر
والإكب���ار نظرا للأدوار التي ينه�ض بها املعلمون
طوال حياتهم يف ميدان الرتبية والتعليم.
وال نعل���م حقيقة ملاذا مير ي���وم املعلم على

م�ؤ�س�ساتن���ا التعليمي���ة دون الإ�ش���ارة حت���ى �إلى
املنا�سبة ،كنا نتمنى لو �أنّ مدار�س وزارة الرتبية
�أولت ه���ذا اليوم ما ي�ستحقه م���ن اهتمام ب�إعداد
الربام���ج التي تربز ر�سالة املعل���م ،وال �أعتقد �أنّ
هن���اك من ينكر من خدموا ب�سلك التعليم وقدموا
�أرواحهم وت�ضحياتهم و�أفنوا زهرة �شبابهم جتاه
�أجيال من �أبناء الوط���ن� .إنّ ب�صمات الذين نذروا
�أنف�سه���م حلمل ر�سال���ة التعليم جلي���ة ،وبالتايل
ف�إنّ �أي���ة كلمات ال تفيهم جزءا م���ن حقهم .يبدو

لن���ا �أنّ يوم املعلم يوم الوف���اء والعرفان لأجيال
املعلمني وخ�صو�صا ممن ق�ضوا يف التعليم �أجمل
�سنوات �أعمارهم ،ولع���ل الذي يبعث على الأ�سى
الي���وم �أنّ املعلم مل يعد يج���د التقدير واالحرتام
نظ�ي�ر تفانيه يف �أداء املهم���ة املقد�سة التي نذر
لها نف�سه.
لي����س الئق���ا �أن تتجاهل العديد م���ن �إدارات
املدار����س يوم املعلم مبا ينطوي عليه من �أهمية
بالغ���ة ،فه���ذا الأمر يخل���ف �شع���ورا بالغنب لدى

محمد المحفوظ
الهيئات التعليمية والإداري���ة ،و�إذا كانت بع�ض
الإدارات املدر�سي���ة قد خ�ص�ص���ت ب�ضع دقائق
لالحتفاء باملعلم ف�ل�ا �أعتقد �أنها كافية للتذكري
بحج���م املهمة وعظ���م الأمانة التي ين���وء بحملها
املعلم���ون ،و�أتذك���ر �أنن���ي طالبت قب���ل �سنوات
وزارة الرتبي���ة والتعلي���م بالتخفي���ف ع���ن كاهل
املعلم�ي�ن وخ�صو�ص���ا مم���ن ق�ض���وا يف التعليم
ال�شطر الأكرب من �أعمارهم و�شارفوا على التقاعد
كتخفي�ض ن�صاب احل�ص�ص و�إعفاء البع�ض منهم

sm.adnan56

@hotmail.com

م���ن مهم���ات وواجب���ات مل يع���ودوا قادرين على
النهو����ض بها فمثل هذا يعد �أف�ضل تكرمي لهم.
لق���د �أثبت املعل���م يف مملكتنا �أن���ه بحجم املهمة
الإن�ساني���ة ف�ل�ا �أقل من تلبي���ة طلباتهم التي من
بينه���ا �إ�رشاكهم يف �إعداد اخلط���ط واملناهج التي
يقومون بتطبيقه���ا يف الواقع املدر�سيّ  ،ويكفي
املعل���م فخ���را �أن يك���ون مو�ضع �إ�ش���ادة وتقدير
كبريي���ن نظري جه���وده الكبرية وتفاني���ه يف �أداء
الر�سالة الرتبوية.

الذهب ي�صعد بفعل خ�سائر
الأ�سهم والدوالر
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لن���دن  -روي�ت�رز� :صع���دت �أ�سع���ار الذه���ب �أم�س
بعد تراج���ع �أ�سواق الأ�سهم يف �آ�سي���ا والواليات املتحدة
�إل���ى �أدن���ى م�ست���وى يف عدة �أ�شه���ر وانخفا����ض الدوالر.
وانخف�ضت الأ�سهم الآ�سيوية لأدنى م�ستوى يف � 19شهرا
�أم����س بعدما تكبدت البور�صة الأمريكي���ة �أ�سو�أ خ�سائرها
يف ثماني���ة �أ�شهر ،وه���و ما �أدى لع���زوف �أو�سع نطاقا عن
املخاطرة .وبحلول ال�ساعة � 08:15صعدت �أ�سعار الذهب
يف املعام�ل�ات الفوري���ة � % 0.3إل���ى  1198.04دوالر
للأوقي���ة .وارتفعت �أ�سعار الذه���ب يف العقود الأمريكية
الآجلة � % 0.7إلى  1201.6دوالر للأوقية.
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“تنظيم االت�صاالت” حت ّذر من حمتالني
�ضاحي���ة ال�سي���ف  -هيئة االت�صاالت :حذرت هيئ���ة تنظيم االت�صاالت بالبحري���ن ،جميع م�شرتكي
وم�ستخدم���ي خدمات االت�صاالت املتنقلة يف اململكة من انت�شار مكاملات هاتفية ت�صدر من عدة �أرقام
حملية  -دولية يدعي املت�صلون من خاللها ب�أنهم من موظفني بالهيئة حيث يقومون بطلب معلومات
�شخ�صية خا�صة بامل�شرتكني.
و�أهاب���ت الهيئة بجميع امل�ستهلكني �رضورة توخي احلذر م���ن هذه املكاملات االحتيالية واالمتناع
ع���ن �إعطاء معلوماتهم ال�شخ�صي���ة �إلى �أفراد �أو م�ؤ�س�سات غري معروفة ،و��ض�رورة قيامهم بالإبالغ عنها
على الفور لدى الإدارة العامة ملكافحة الف�ساد والأمن االقت�صادي والإلكرتوين التابعة لوزارة الداخلية.
كما حثت الهيئة امل�ستهلكني على حجب هذه الأرقام للحد من �أية ات�صاالت �أخرى م�شبوهة.
وتدع���و الهيئة كذلك امل�ستهلكني من التحقق من �أي معلومات �أو عرو�ض ترويجية و�إعالنات يتم
ا�ستالمه���ا �سواء �أكان���ت عن طريق الهات���ف �أم الر�سائل الن�صية من م�صادر غ�ي�ر معروفة و�إبالغ مزود
خدمات االت�صاالت اخلا�ص بهم لتزوديهم بالإجراءات الالزمة للخروج من قائمة التوا�صل.

لتمويل م�رشوعني للطرق والرعاية ال�صحية يف �إطار “الربنامج اخلليجي”

البحرين توقع اتفاقيتني مع “ال�سعودي للتنمية” بقيمة  25مليون دوالر
 14.4م���ل���ي���ون دوالر ل����ط����رق ج����دي����دة ب����إ����س���ك���ان ال�����ل�����وزي ق���ي���د الإن�������ش���اء
تطوي���ر  4تقاطعات م���دارة ب�إ�ش���ارات �ضوئية
عن���د كلٍ من �شارع  ،26و�ش���ارع زيد بن عمرية،
وطريق  ،2254وطريق .2641
و�سيوف���ر امل��ش�روع طرقً ���ا جدي���دة تخ���دم
ح���وايل � 30ألف �ساكن ،كم���ا �سي�ساهم يف احلد
م���ن احلرك���ة املرورية وتخفي���ف االزدحام على
ال�ش���وارع الرئي�س���ة ،ورفع كف���اءة التقاطعات،
وحتقيق ان�سياب مروري �آمن.
�أم���ا االتفاقي���ة الثاني���ة فتت�ضم���ن تعديالً
لالتفاقي���ة التي �سبق توقيعه���ا بني اجلانبني
يف  24مار����س  2014ب�ش�أن متويل م�رشوع �إن�شاء
مركز العناي���ة للإقامة الطويلة باملحرق ،وذلك
ب�إح���داث زي���ادة يف حج���م التموي���ل املخ�ص�ص
للم��ش�روع قدره���ا  10.6ملي���ون دوالر ،لت�صل
قيمته الإجمالية �إلى  47.6مليون دوالر.
وي�شمل امل�رشوع �إن�ش���اء مركز �صحي جمهز
بكافة املعدات الطبي���ة واملختربات واملعامل
الالزمة للحاالت املر�ضية التي تتطلب الإقامة
لفرتات طويلة ،وذلك بطاقة ا�ستيعابية قدرها
� 100رسي���ر ،الأم���ر ال���ذي �سي�ساه���م يف تقليل
حاالت االنتظار وزيادة كف���اءة خدمات الرعاية

املنام���ة  -وزارة املالي���ة :وقع���ت حكومة
البحري���ن عل���ى اتفاقيت�ي�ن م���ع ال�صن���دوق
ال�سعودي للتنمي���ة بقيمة �إجمالي���ة  25مليون
دوالر ،وذل���ك يف �إط���ار املرحل���ة الثالث���ة م���ن
املنحة املقدمة من اململكة العربية ال�سعودية
ال�شقيقة �ضمن برنامج التنمية اخلليجي ،التي
تبلغ قيمتها الإجمالية  2,5مليار دوالر.
وق���ع االتفاقيتني ع���ن اجلان���ب البحريني
وزير املالية ال�شيخ �أحم���د بن حممد �آل خليفة،
وع���ن ال�صن���دوق ال�سع���ودي للتنمي���ة نائ���ب
الرئي����س والع�ضو املنتدب ،خال���د بن �سليمان
اخل�ض�ي�ري ،وذل���ك عل���ى هام����ش االجتماعات
ال�سنوي���ة ملجل����س حمافظ���ي البن���ك ال���دويل
و�صندوق النقد الدويل بجمهورية �إندوني�سيا.
يتم مبوجب االتفاقية الأولى متويل م�رشوع
مد طرق جديدة �إلى �إ�سكان اللوزي قيد الإن�شاء،
وذل���ك بقيمة �إجمالية  14.4مليون دوالر ،حيث
ي�شم���ل امل�رشوع �إن�شاء طريق مزدوج بطول 2,8
ك���م ومب�ساريني يف كل اجتاه ،يب���د�أ جنوبًا عند
تقاطع���ه مع �شارع  26وميتد �إلى ال�شمال حيث
يرتبط م���ع �شارع زيد بن عمرية ،هذا �إلى جانب

•�أثناء توقيع االتفاقيتني بني البحرين وال�صندوق ال�سعودي للتنمية

ال�صحية يف اململكة بوجه عام.
و��ص�رح وزي���ر املالي���ة� ،أن التوقي���ع على
االتفاقيت�ي�ن ي�أت���ي يف �إطار امل�ض���ي قدمًا يف
�إجن���از امل�شاريع احليوية الت���ي تنعك�س �آثارها
الإيجابية على املواطنني ب�صورة مبا�رشة وتوفر

البيئة املواتية لدفع عجلة التنمية االقت�صادية
واالجتماعي���ة .كم���ا ن���وّه بالعالق���ات التاريخية
والرواب���ط العميق���ة الت���ي جتمع ب�ي�ن البحرين
وال�سعودية ،وب���دور برنام���ج التنمية اخلليجي
ك�أداة فاعل���ة لتج�سي���د اجلوان���ب االقت�صادية

للعمل اخلليجي امل�شرتك.
و�أعرب الوزير عن م�شاعر االمتنان والتقدير
العمي���ق للدع���م الالحم���دود ال���ذي حتظ���ى به
م�سرية التنمية يف اململكة من قبل عاهل البالد
ح��ض�رة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل
خليفة ،ورئي�س ال���وزراء �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة ،وويل العهد
نائ���ب القائ���د الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي����س
جمل����س ال���وزراء �صاحب ال�سم���و امللكي الأمري
�سلمان بن حمد �آل خليفة.
ي�شار �إلى �أنه مع هذا التوقيع يكون �إجمايل
مبال���غ التموي���ل الت���ي مت توفريه���ا للم�شاريع
التنموي���ة يف البحرين عرب املنح���ة املقدمة من
اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة �ضم���ن برنام���ج
التنمي���ة اخلليجي قد بل���غ  2.421مليار دوالر،
منه���ا  442ملي���ون دوالر مل�شاري���ع يف قط���اع
الإ�س���كان ،و 581مليون دوالر للكهرباء واملاء،
و 665ملي���ون دوالر للطرق ،و 93مليون دوالر
لل��ص�رف ال�صح���ي ،و 69ملي���ون دوالر لل�صحة،
و 85ملي���ون دوالر للتعليم و 477مليون دوالر
لل�شباب والريا�ضة.

م�ستح�رضات تدخل ال�شارة اخلليجية  ...2019العلوي:

مل�صق موا�صفات على الغ�ساالت والثالجات خالل �سنتني
زينب العكري من �ضاحية ال�سيف

قال���ت مدير �إدارة املوا�صف���ات واملقايي�س
يف وزارة ال�صناع���ة والتج���ارة وال�سياح���ة من���ى
العل���وي �إن���ه �سيتم تطبيق ��ض�رورة وجود مل�صق
املوا�صف���ات املعتم���دة عل���ى الغ�س���االت ل�رصف
املي���اه و�أي�ض���ا عل���ى الثالج���ات� ،إ�ضاف���ة �إل���ى
م�صابي���ح الإ�ض���اءة وبع�ض املكيف���ات التجارية
خالل ال�سنتني املقبلتني.
و�أ�ضاف���ت �أن���ه مت �إل���زام وكاالت ال�سيارات
ب�إل�صاق بطاقة املوا�صفات على املركبات طراز
 2018حت���ى يعرف امل�ستهلك من املل�صق مدى
ا�ستهالك ال�سيارة للوقود وغريها من املعلومات
التي يحتاجها� .أما ال�شارة اخلليجية ،فهي مطبقة
حاليا على الأجه���زة الكهربائية و�ألعاب الأطفال،
و�ست�شم���ل م�ستح��ض�رات العناي���ة ال�شخ�صي���ة
ومنتجات �أخرى �سيعلن عنها خالل العام املقبل.
جاء ذلك يف ت�رصيح لل�صحافيني على هام�ش
معر�ض “املوا�صفات  ...االجتاه ال�صحيح” وذلك
تزامن���ا مع االحتف���ال باليوم العامل���ي للتقيي�س
ال���ذي ي�ص���ادف � 14أكتوبر من كل ع���ام؛ بهدف
ت�سليط ال�ض���وء على املوا�صف���ات كونها تدخل

•املعر�ض يج�سد امتداد جذور املوا�صفات يف �شتى املجاالت

يف �شتى جماالت احلي���اة ،حيث �إن هناك منتجات
وخدم���ات متع���ددة ق���د تك���ون �أحيان���ا مرهق���ة
للم�ستفي���د �إذا كانت بعيدة عن املوا�صفات ،وال
ي�ستطيع االعتماد عل���ى املنتج عند ال�سفر لعدم
الوث���وق من عمله هناك ،ولكن �إذا كان مبني على
موا�صفات تزداد في���ه الثقة مما يزيد من عملية
التبادل والتوافق بينه وبني �أنظمة دول العامل.
و�أو�ضح���ت �أن الإدارة ت���روج للموا�صف���ات

“املهند�سني” حتتفل بـ ”يومها” الإثنني املقبل
اجلف�ي�ر – املهند�س�ي�ن البحرينية:
قال���ت مدي���رة الإع�ل�ام يف جمعي���ة
املهند�س�ي�ن البحرينية ،ه���دى �سلطان،
�إن جلنة الأن�شط���ة وخدمة املجتمع تعمل
عاكفة عل���ى االنتهاء م���ن اال�ستعدادات
الالزمة لتنظيم احتفالية يوم املهند�س
البحرين���ي التي من املقرر �أن تكون يوم
الإثنني اخلام�س ع�رش م���ن ال�شهر اجلاري
يف متام ال�ساع���ة ال�سابعة والن�صف مبقر
اجلمعية يف اجلفري.
و�أو�ضحت �سلط���ان “كانت اجلمعية
ق���د �أق���رت االحتف���ال بي���وم املهند�س
البحرين���ي الع���ام  2014خ�ل�ال اجتم���اع
اجلمعية العمومي���ة ال�سنوي ،لتخ�صي�ص
ي���وم للمهند�س البحرين���ي يكون مبثابة
عرف���ان و�شكر باجله���ود الد�ؤوب���ة التي
يبذله���ا املهند�س���ون ب���دءًا م���ن درا�سة

الهند�س���ة حت���ى التخ���رج واالنخ���راط يف
�س���وق العمل ،حيث قام���ت اجلمعية منذ
ذلك احلني بهذا االحتفال ال�سنوي”.
وفيم���ا يتعل���ق ب�أهمي���ة �أن يك���ون
للمهند�س�ي�ن البحريني�ي�ن ي���وم خا����ص
بهم� ،أ�ش���ارت �سلطان �إلى �أن للمهند�س
البحرين���ي مل�س���ات وا�ضح���ة يف النه�ضة
ال�صناعية والعمرانية واال�ستثمارية على
�أر����ض البحرين ب���دءًا من الرعي���ل الأول
منهم وحتى الأجيال حديثة التخرج.
ويف ال�ش�أن ذات���ه ،بينت مديرة جلنة
الأن�شط���ة وخدمة املجتمع باجلمعية ،رمي
خلفان� ،أن االحتفال بيوم املهند�س لهذا
العام قد �أع���د ب�شكل خمتلف لكي يظهر
ب�شكل متمي���ز تقديرًا لدور املهند�س يف
الوق���ت الذي دعت فيه الأع�ضاء حل�ضور
هذه الفعالية املهمة.

للتوا�صل( :ق�سم االقت�صاد)17111455 :

يف املنتج���ات واخلدم���ات ،ويت���م ر�ص���د اجلهات
التي تطبق تلك املوا�صف���ات �سنويا ،م�ؤكدة �أن
عدد ال�شه���ادات التي منحت لل��ش�ركات املطبقة
للموا�صف���ات و�صلت �إلى نحو � 800شهادة �آيزو،
وتن���درج تلك املوا�صفات على �سالمة اجلودة� ،أو
الأغذي���ة� ،أو نظام �أمن املعلومات� ،أو البيئة ،ومن
املالح���ظ من���و عدد ال��ش�ركات الت���ي حت�صل على
ال�شهادات ب�شكل �سنوي.

وعم���ا �إذا مت ر�ص���د خمالف���ات ،قال���ت �إن
املخالفات واردة ،ولكن هن���اك نظام رقابة على
املنافذ اجلوي���ة والبحرية والربي���ة ،وحني يكون
املنت���ج خمالفا لقان���ون املوا�صف���ات لن يدخل
البحرين ،اذ مت رف�ض كميات قليلة من املنتجات
غري املطابقة للموا�صفات واملقايي�س.
وم���ا �إذا كان���ت ال�سوق خالية م���ن املنتجات
غري املطابق���ة للموا�صفات ،ك�شف���ت �أن الوزارة

تقوم مبراقبة م�ستم���رة لل�سوق و�إذا كانت هناك
�أي منتج���ات غري مطابق���ة يف ال�س���وق البحرينية،
فقد دخل���ت �ضمن منتج���ات �أخ���رى� ،أو مل تدخل
بالطريق���ة ال�صحيح���ة .وافتت���ح وكي���ل وزارة
ال�صناع���ة والتج���ارة وال�سياحة ل�ش����ؤون التجارة،
ن���ادر امل�ؤيد ،املعر����ض �أم�س يف جمم���ع ال�سيف،
قائال “�إن املعر�ض الذي تقيمه �إدارة املوا�صفات
واملقايي�س وي�ستمر على م���دى ثالثة �أيام يج�سد
امت���داد ج���ذور املوا�صف���ات يف �شت���ى املجاالت
ال�صناعي���ة والتجاري���ة ،كم���ا يبني تن���وع اجلهات
امل�شارك���ة يف املعر����ض وتع���دد الأن�شط���ة التي
تقدمه���ا ،فهن���اك عرو�ض حي���ة لت�صنيع منتجات
العناية ال�شخ�صية بالرجوع الى املوا�صفات ذات
العالق���ة ،وم�سابق���ات لكيفي���ة اال�ستعانة بكتيب
الإر�ش���ادات يف تركي���ب املنت���ج بع���د �رشائ���ه مبا
يعك�س �أهمي���ة البيانات والأدل���ة االر�شادية التي
يتم الإلزام بتوافرها مع املنتج”.
يذك���ر �أن املعر����ض يت�ضم���ن ق�سم���ا خا�ص
للأطف���ال ي�شتمل على برام���ج ترفيهيه وتوعوية
حول كيفية التعرف على �شارة املطابقة اخلليجية
املل���زم و�ضعها عل���ى لعب الأطف���ال واملنتجات
الكهربائية للداللة على �سالمة تلك املنتجات.

للعام الرابع على التوايل

“متكني” �رشيكا ا�سرتاتيجيا لـ “املنامة لريادة الأعمال”
املنام���ة  -متك�ي�ن� :أعل���ن �صن���دوق العم���ل
“متكني” عن دخوله ك�رشي���ك ا�سرتاتيجي يف فعالية
“�أ�سب���وع املنامة لريادة الأعم���ال” للعام الرابع على
الت���وايل ،التي تق���ام حتت رعاية حمافظ���ة العا�صمة
ال�شيخ ه�شام بن عب���د الرحمن �آل خليفة خالل الفرتة
من  21حتى � 25أكتوبر اجلاري.
وت�أت���ي هذه ال�رشاكة يف �إطار عمل “متكني” على
تنمية مه���ارات البحرينيني وت�شجيعه���م على ريادة
الأعم���ال مبا ي�سهم يف دع���م القط���اع اخلا�ص وجعله
املحرك الأ�سا�سي للنمو �ضمن ر�ؤية البحرين .2030
و�أك���د الرئي����س التنفيذي لـ “متك�ي�ن” �إبراهيم
جناح���ي حر����ص “ال�صن���دوق” على دع���م املبادرات
الت���ي تقدم فر�صة حقيقية لإط�ل�اع ال�شاب البحريني
على م�شاريع وجتارب ناجح���ة يف جمال ريادة الأعمال
على م�ستوى العامل ،وق���ال “ا�ستكماالً جلهود تطوير

• �إبراهيم جناحي

وتنمي���ة ال�شب���اب البحرين���ي ليكونوا اخلي���ار الأمثل
لأ�صحاب الأعمال ،وو�ضعهم على م�سار ريادة الأعمال
كخي���ار بدي���ل عن التوظي���ف ،يوا�ص���ل متكني دعمه
لأه���داف ومب���ادرات حتقي���ق االزده���ار يف االقت�صاد
الوطني وتعزي���ز دور القطاع اخلا�ص ليكون املحرك

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

الرئي�س لالقت�صاد يف اململكة”.
و�أثن���ى جناح���ي على جه���ود حمافظ���ة العا�صمة
ممثل���ة بال�شيخ ه�ش���ام بن عبد الرحم���ن �آل خليفة يف
�إقامة برام���ج قيمة ذات ر�ؤية و�أه���داف مهمة ،م�ؤكدًا
حر�ص “متكني” على �إقامة �رشاكات مثمرة مع خمتلف
اجلهات ملا م���ن �ش�أن���ه تطوير الأف���راد البحرينيني،
وتزويدهم بكافة الأدوات الالزمة لالرتقاء مبهاراتهم
ليكونوا اخليار الأمثل يف �سوق العمل .وتابع “نحر�ص
يف متك�ي�ن عل���ى التع���اون م���ع خمتل���ف القطاع���ات
لتحقي���ق �أح���د �أهدافن���ا الرئي�سية املتمثل���ة يف دعم
ري���ادة الأعمال جلميع الفئات ،مم���ا ي�ساهم يف تعزيز
�إن�ش���اء امل�ؤ�س�س���ات وتطويرها عرب خمتل���ف مراحلها
التنموية ،وخلق فر����ص جديدة يف �سوق العمل ،الأمر
ال���ذي من �ش�أن���ه االرتق���اء بالقطاع اخلا����ص وتعزيز
امل�ساهمة الفاعلة يف االقت�صاد الوطني”.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :

اقتصاد
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بتمويل �سعودي وي�شمل  111وحدة

 2.5مليون دينار لإعداد موقع م�رشوع وادي ال�سيل الإ�سكاين
“�سوق العمل” 1.5 :م��ل��ي��ون دي��ن��ار ل��ت��ط��وي��ر ن��ظ��ام ب�����ص��م��ات ال��ع��م��ال��ة ال��واف��دة
�أمل احلامد

طرح���ت وزارة الإ�س���كان يف جل�س���ة جمل����س
املناق�ص���ات واملزاي���دات �أم����س ،مناق�ص���ة للقيام
ب�أعم���ال �إع���داد املوق���ع واحلفريات العام���ة مل�رشوع
وادي ال�سي���ل الإ�س���كاين يف موقع رق���م  239مبجمع
 930يف وادي ال�سي���ل بالرف���اع ،تق���دم �إليه���ا 3
عط���اءات� ،أقلها بنح���و  2.46ملي���ون دينار ،يف حني
�أكربها بقيمة  2.98مليون دينار.
وت�شم���ل الأعمال �إعداد وتهيئ���ة املوقع لـ 111
وح���دة �سكنية من نوع دانة يف امل��ش�روع الذي �سيتم
متويله من ال�صندوق ال�سعودي للتنمية .وطرح بنك
الإ�س���كان مناق�صة لتعي�ي�ن مقاول للقي���ام ب�أعمال
الرتميم مل�رشوع �شقق وزارة الإ�سكان مبدينة عي�سى،
ويت�ضمن � 40شق���ة تقريبًا ،يف � 4أ�شهر ،تقدم �إليها
 12عط���اء� ،أقلها بنحو � 190.7أل���ف دينار ،و�أكربها
بقيمة � 366ألف دينار.
كما طرحت هيئة تنظي���م �سوق العمل مناق�صة
لتطوي���ر النظام الإلكرتوين اخلا�ص بحفظ وم�ضاهاة
الب�صم���ات للعمال���ة الوافدة حي���ث �إن عم���ر النظام
احل���ايل � 13سنة ،تقدم �إليها عط���اء وحيد بنحو 1.5
مليون دينار.
كذلك طرح���ت �رشكة تطوير للب�ت�رول مناق�صة
لتوقيع عقد زمني مدته � 3سنوات ل�رشاء عمود دوران
املخرط���ة (�آل���ة التو�ضي���ب والتحك���م يف التدف���ق)،
وهي م���ن املتطلبات ال�ستكمال الآب���ار ،تقدم �إليها
 5عطاءات عل���ق منها اثنان ،و�أق���ل عطاء بنحو 5.2
مليون دوالر (ما يعادل  1.97مليون دينار) يف حني
�أكربها بقرابة  10.1ملي���ون دوالر (ما يعادل 3.78
مليون دينار).

اجلهة

و�صف املناق�صة

العدد

وزارة الإ�سكان

�أقل عطاء بالدينار

ال�شركة

�أعمال �إعداد املوقع واحلفريات العامة مل�رشوع وادي ال�سيل
الإ�سكاين يف موقع رقم  239مبجمع  930يف وادي ال�سيل بالرفاع

3

Faisal Co. for Electrical & Mechanical

2,460,042.00

بنك الإ�سكان

تعيني مقاول للقيام ب�أعمال الرتميم مل�رشوع �شقق وزارة
الإ�سكان مبدينة عي�سى

12

European Constructions & Maintenance

190,703.15

هيئة �سوق العمل

تطوير النظام الإلكرتوين اخلا�ص بحفظ وم�ضاهاة الب�صمات

1

IDEMIA Identity & Security France

1,535,530.00

ال�شباب والريا�ضة

�إن�شاء مدرج ومبنى خدمات بنادي الب�سيتني

9

Trass International Construction WLL

522,782.00

وق���د مت فت���ح  31مناق�ص���ة تابعة ل���ـ  16جهة
حكومي���ة ،ب�إجم���ايل 166عط���اء ،وكان جمم���وع �أق���ل
العط���اءات املقدم���ة  11.76مليون دين���ار تت�ضمن
 158عط���اء ،يف حني علق���ت  7عطاءات تابعة �إلى 5
جهات.
وفت���ح املجل����س  6مناق�ص���ات لإدارة املخ���ازن
املركزي���ة بهيئ���ة الكهرب���اء وامل���اء� ،أبرزه���ا ل��ش�راء
مو�صالت كهربائية تقدم �إليها عطاءان �أقلهما بنحو
� 189.3ألف دينار.
كم���ا فت���ح املجل����س  4مناق�صات ل�رشك���ة مطار
البحري���ن� ،أوله���ا لتوقي���ع اتفاقية الإط���ار الرئي�س
للتطبيق���ات تقدم �إليها  11عط���اء �أف�صح عن قيمة
عطاء منها بنحو � 337.1أل���ف دينار ،والثانية لطلب
تقدمي مقرتح لت�شغيل خدم���ة ت�أجري �سيارات تقدم
�إليه���ا  23عط���اء �أقله���ا بنح���و � 226.1أل���ف دينار،

فيم���ا تتعل���ق الثالثة بربنام���ج تدريب���ي متخ�ص�ص
مبجال الطريان واملط���ارات للطلبة منت�سبي برنامج
“حتلي���ق” بال�رشك���ة تق���دم �إليها عط���اء وحيد بنحو
� 427.2أل���ف دوالر (ما يع���ادل � 160.6ألف دينار)،
والأخرية لربنامج �إدارة خدمة تكنولوجيا املعلومات
تقدم �إليها  9عطاءات �أقلها بنحو � 17.1ألف دينار.
كذلك فتح املجل�س  3مناق�صات لوزارة �ش�ؤون
ال�شب���اب والريا�ض���ة� ،أبرزه���ا لإن�ش���اء م���درج ومبنى
خدمات بنادي الب�سيتني تقدم �إليها  9عطاءات علق
�أحدها و�أقل عطاء بنحو � 522.8ألف دينار.
أي�ض���ا ،فت���ح املجل����س  3مناق�ص���ات ل���وزارة
و� ً
الأ�شغال� ،أبرزه���ا ال�ستئجار مركب���ات للوزارة تقدم
�إليه���ا  7عط���اءات �أقلها بنح���و � 774.1أل���ف دينار.
ونظر املجل�س يف  3مناق�ص���ات ل�رشكة نفط البحرين
“بابك���و”� ،أبرزه���ا ال�ستب���دال  5من �أجه���زة حتليل

الأل���وان تق���دم �إليها  3عطاءات �أقله���ا بنحو 132.4
�أل���ف دينار .كما نظر املجل����س يف مناق�صتني لهيئة
الكهرباء وامل���اء� ،أبرزهما لت�صنيع قطع غيار رئي�سة
ثابتة مبواد عالية اجلودة مل�ضخات تدوير مياه البحر
للمرحل���ة الثالث���ة اخلا�صة بوح���دات التحلية مبحطة
�س�ت�رة لإنتاج الكهرب���اء واملاء تق���دم �إليها عطاءان
�أف�صح عن قيمة �أحدهما بنحو � 168.8ألف دينار.
�إ�ضاف���ة �إل���ى ذلك ،نظ���ر املجل����س يف مناق�صة
ملعه���د الإدارة العام���ة للقي���ام بالأعم���ال الإن�شائية
الداخلي���ة والت�صميم للمبنى اجلدي���د للمعهد تقدم
�إليه���ا  4عط���اءات ،علق اثن���ان منها و�أق���ل عطاء بـ
� 411.3أل���ف دين���ار ،ومناق�ص���ة ملجل����س الن���واب
ال�ستبدال نظام امليكروفون���ات و�أجهزة العر�ض يف
قاع���ات اللجان تق���دم �إليها  7عط���اءات علق �أحدها
و�أقل عطاء بنح���و � 62.2ألف دينار ،ومناق�صة ل�رشكة

ط�ي�ران اخللي���ج لتوف�ي�ر ومناول���ة جرائ���د وجمالت
لطائ���رات و�ص���االت االنتظ���ار لل�رشكة تق���دم �إليها
عطاءان �أقلهما بنح���و  2.98مليون دوالر (ما يعادل
 1.12ملي���ون دينار) والآخ���ر  3ماليني دوالر تقريبا
(ما يعادل  1.13مليون دينار).
عالوة على ذلك ،فت���ح املجل�س مناق�صة لوزارة
ال�صناع���ة والتج���ارة وال�سياح���ة ل��ش�راء  150جه���از
حا�س���ب �آيل ملوظفي الوزارة تق���دم �إليها  14عطاء
�أقلها بـ � 31.8ألف دين���ار ،ومناق�صة حللبة البحرين
الدولية لتعيني وكالة دعاية و�إعالن ل�رشاء امل�ساحات
الإعالني���ة ل�سب���اق جائ���زة البحري���ن الك�ب�رى 2019
تقدم �إليها  5عط���اءات �أقلها بنحو � 460ألف دينار،
ومناق�ص���ة لبدالة �إنرتن���ت البحري���ن لت�شغيل مركز
عمليات البدالة تقدم �إليها  6عطاءات �أقلها بـ 288
�ألف دينار.

بح�ضور �أكرث من � 6.6ألف م�شارك بزيادة  % 47عن العام املا�ضي

“البحرين للتكنولوجيا” ي�ستقطب خرباء ابتكار باخلليج والعامل
الأ���س��ب��وع ي�ستهدف دور ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف �إح�����داث ال��ت��غ��ي�ير مبختلف ال��ق��ط��اع��ات

املنام���ة  -جمل�س التنمي���ة :بانتهاء �أعمال
منت���دى البحرين الدويل للحكوم���ة الإلكرتونية
 2018اختتم���ت فعالي���ات �أ�سب���وع البحري���ن
للتكنولوجي���ا الت���ي امتدت يف الف�ت�رة من 30
�سبتم�ب�ر حت���ى � 8أكتوبر .وق���د جذبت جمموعة
الفعاليات كبار امل�سئولني يف القطاعني العام
واخلا����ص ،وممثل���ي ال��ش�ركات النا�شئة بهدف
مناق�شة دور االبتكار الرقمي يف �إحداث التغيري
عل���ى خمتلف ال�صناعات يف منطقة دول جمل�س
التعاون اخلليجية.
وق���ام جمل����س التنمي���ة االقت�صادي���ة يف
البحرين بتنظيم الأ�سب���وع التكنولوجي ب�رشاكة
ا�سرتاتيجي���ة م���ع �صن���دوق العم���ل “متكني”،
وقد ت�ضم���ن برناجمًا حاف�ل� ًا ومتنوعً ا لعدد من
الفعالي���ات ذات امل�ست���وى الع���ايل ومن بينها
 10منتدي���ات وور����ش عم���ل احت�ضن���ت �أب���رز
اخلرباء الدوليني يف جماالت التكنولوجيا .ومن
�أبرز الفعاليات الت���ي ت�ضمنها �أ�سبوع البحرين
للتكنولوجيا:
قم���ة �رشك���ة �أم���ازون وي���ب �سريفي��س�ز يف
البحرين التي ح�رضها و�ش���ارك يف �أعمالها �أكرث
من  2500فرد وذل���ك ملناق�شة �أبرز التحديات
والفر�ص �أمام تكنولوجيا احلو�سبة ال�سحابية.
ومنت���دى  MITلالبتكار ال���ذي ا�ستعر�ض

خالل���ه خ�ب�راء م���ن م�ؤ�س�س���ات “�إيثريي���وم”،
و”كالودفل�ي�ر” ،و”كا�سبري�سك���ي الب” �أب���رز
الق�ضايا للعام  2018ومنها :تطبيقات الثورة
ال�صناعي���ة الرابع���ة “ال�صناع���ة  ،”4.0الأم���ن
الإلك�ت�روين ،وتقني���ة �سال�سل الكت���ل الرقمية
“البلوكت�شني”.
�أم���ا منت���دى البحري���ن ال���دويل للحكوم���ة
االلكرتوني���ة  2018فق���د �شه���د يف دورت���ه
التا�سع���ة م�شاركة متحدث�ي�ن ميثلون عددًا من
احلكوم���ات العاملي���ة �إلى جان���ب متحدثني من
القط���اع اخلا�ص مب���ا يف ذل���ك مايكرو�سوفت،
و�أوراكل ،و�رشك���ة �أم���ازون وي���ب �سريفي��س�ز،
وغارتنري.
ويف فعالي���ات “الطريق �إل���ى قمة الويب”
مت ت�سليط ال�ض���وء على ع�رش �رشكات نا�شئة من
منطق���ة ال�رشق الأو�سط و�شم���ال �أفريقيا وذلك
�أمام جمموعة من اخلرباء ،حيث فازت “�سمارت
كراود” مبقعد للم�شاركة يف قمة الويب مبدينة
ل�شبونة الربتغالية.
والتق���ت قطاع���ات الأعمال خ�ل�ال فعالية
ه���واوي البحرين  2018ملناق�ش���ة جمموعة من
الق�ضاي���ا وعل���ى ر�أ�سها ب���دء العم���ل يف �شبكة
اجلي���ل اخلام����س “ ”5Gيف البحرين وبالإ�ضافة
�إلى معاجلة تهديدات الأمن الإلكرتوين.

وج���رى الإع�ل�ان ع���ن ع���دد من املب���ادرات
خ�ل�ال فعاليات �أ�سب���وع البحري���ن للتكنولوجيا
ومن بينها مب���ادرة جديدة م���ن قبل “متكني”
لتغطي���ة تكلف���ة خدم���ات احلو�سب���ة ال�سحابية
خ�ل�ال الأ�شهر الثمانية ع�رش الأولى وذلك بهدف
تعزي���ز كفاءة و�إنتاجية ال��ش�ركات وامل�ؤ�س�سات
ال�صغ�ي�رة واملتو�سط���ة وال��ش�ركات النا�شئ���ة
العامل���ة يف البحرين .كم���ا �أعلنت “متكني” عن
�إط�ل�اق برنامج “دعم الأعم���ال املبتكرة” الذي
يهدف �إلى دعم ال�رشكات النا�شئة ماليًّا لتطوير
وت�صميم واختبار املنتج الأويل.
كم���ا قام���ت هيئ���ة املعلوم���ات واحلكومة
الإلكرتوني���ة بتوقيع مذك���رة تفاهم مع الهيئة
العامة لالت�ص���االت وتقني���ة املعلومات بدولة
الكويت وذلك يف جمال احلو�سبة ال�سحابية.
ح��ض�ر فعاليات الأ�سبوع �أك�ث�ر من � 6.6ألف
م�ش���ارك وذل���ك بزي���ادة بلغ���ت ن�سبتها % 47
باملقارنة مع فعاليات الأ�سبوع يف العام ،2017
وذل���ك بهدف التع���رف عل���ى دور التكنولوجيا
يف �إح���داث التغي�ي�ر يف خمتل���ف ال�صناع���ات
والقطاعات.
من جانبه� ،أكد الرئي�س التنفيذي ل�صندوق
العمل “متك�ي�ن” �إبراهيم جناح���ي ،على �أهمية
التكنولوجي���ا والتطبيقات الرقمي���ة املتنامية

�أكدت ثقتها ب�إجراءات “التوازن املايل”

“�سيدات الأعمال” ت�شيد بالدعم اخلليجي للبحرين
املنامة � -سي���دات الأعم���ال البحرينية:
�أعربت جمعية �سيدات الأعمال البحرينية عن
ثقتها الكاملة يف توجيهات القيادة الر�شيدة
و�إج���راءات احلكوم���ة خ�صو�صا فيم���ا يتعلق
مبعاجل���ة عج���ز امليزاني���ة العامة م���ن خالل
“برنام���ج التوازن املايل” ال���ذي �أعلنت عنه
حكوم���ة البحرين �أخ�ي�را� ،إذ ووقعت اململكة
قب���ل �أي���ام الرتتيب���اتالإطاري���ة للتع���اون
املايل ب�ش����أن الربنامج م���ع اململكة العربية
ال�سعودية ودول���ةالإمارات العربية املتحدة
ودول���ة الكويت والتي �سيت���م مبوجبها دعم

ومتويل برنامج التوازن املايل الذي �سيمتد
 .2و�أ�ش���ادت اجلمعية ،يف
حت���ى الع���ام  022

بيان ع���ن جمل����س �إدارتها ،بالدع���م الكرمي
ال���ذي قدمت���ه ال���دول ال�شقيق���ة بقيمة 10
ملي���ارات دوالر على � 4سن���وات ،م�شرية �إلى
�أن ذل���ك �سي�سهم ب�ش���كل م�ؤكد يفحت�سني
�ص���ورة البحري���ن امل�رصفي���ة واالئتماني���ة.
و�أك���دت اجلمعي���ة على دعمه���ا لكافة جهود
البحرين التنموية ،وكاف���ة اخلطط والربامج
الرامي���ة لدع���م اال�ستدامة املالي���ة للحكومة
والقط���اع االقت�ص���ادي يف اململكةوموا�صلة
تنميته ،و�سع���ي البحرين دوم���ا ً �إلى حتقيق
�أهداف امل�سرية التنموية ال�شاملة.

•�ساميون غالبني

ودورها يف توجيه التحول يف االقت�صاد العاملي
وتعزي���ز فر����ص النم���و يف خمتل���ف القطاعات
االقت�صادية.
من جهته ،ق���ال الع�ضو املنت���دب ملجل�س
التنمية االقت�صادية� ،ساميون غالبني”�سيلعب
التحول الرقمي دورًا حيويًّا يف اقت�صاديات دول
املنطق���ة م�ستقب�ل�اً� ،س���واء �أكان ذلك من خالل
خلق الوظائف اجلديدة مثل الوظائف املتعلقة
بتحليل البيانات �أم ظهور ال�رشكات اجلديدة يف

جماالت من �ضمنه���ا �إنرتنت الأ�شياء واحلو�سبة
ال�سحابي���ة .و�سيك���ون للتحول نح���و االقت�صاد
الرقمي دورًا �إيجابيًّ���ا من خالل خلق املزيد من
الفر�ص عرب متك�ي�ن ريادة الأعم���ال واالبتكار
من �إح���داث التغيري يف القطاع���ات احلالية �إلى
جان���ب خل���ق قطاعات جدي���دة مث���ل تطبيقات
الثورة ال�صناعية الرابعة والتكنولوجيا املالية
“الفينتيك”.
و�شه���دت البحرين حتوالً جدي���دًا مع ظهور
�صناع���ات تعتمد على التكنولوجيا خالل العام،
وذلك بنمو البيئة الداعمة للتكنولوجيا املالية
يف اململك���ة ،وت�أ�سي����س �صن���دوق ال�صنادي���ق
“الواحة” بقيمة  100ملي���ون دوالر �إلى جانب
الأعداد املتزايدة من ال�رشكات املندرجة �ضمن
مب���ادرة البيئة الرقابية التجريبية التي �أطلقها
م��ص�رف البحري���ن املرك���زي .وانعك�س���ت تل���ك
التط���ورات يف التقري���ر الأخري للبيئ���ة الداعمة
لل��ش�ركات النا�شئ���ة العامل���ي ال���ذي �أ�صدرت���ه
ال�شبك���ة العاملية لري���ادة الأعم���ال و”�ستارت
�أب جينوم���ي” الذي �صنف البحري���ن باعتبارها
الدولة العربية الوحيدة التي مت �إدراجها �ضمن
قائم���ة “البيئ���ات الداعمة حت���ت املراقبة” يف
جمايل التكنولوجيا املالية و�صناعة الألعاب.

“طريان اخلليج” تطلق �سيا�ستها اجلديدة للأمتعة
املحرق  -طريان اخلليج� :ستبد�أ طريان
اخللي���ج بتنفي���ذ �سيا�س���ة جدي���دة ومب�سطة
للأمتعة ت�ؤمّن املزيد من اخليارات والو�ضوح
لعمالئه���ا؛ حي���ث �سيت���م ا�ستب���دال مفهوم
�إجم���ايل ال���وزن احلايل مبفهوم ع���دد حقائب
ال�سفر يف جميع وجه���ات الناقلة حول العامل،
وذل���ك على جميع التذاكر ال�صادرة يف �أو بعد
� 28أكتوبر .2018
و�ستق���وم الناقلة بطرح ه���ذه ال�سيا�سة
اجلديدة ا�ستجابة الحتياجات العمالء الفردية
بتوف�ي�ر مرونة �أكرب .كم���ا �ستوفر التغيريات
اجلدي���دة مزايا �أك�ب�ر لأع�ضاء برنام���ج الوالء
اخلا����ص بالناقلة “فالك���ون فالير” .مبوجب

ال�سيا�س���ة اجلدي���دة� ،سيح���ق للم�سافري���ن
�إح�ض���ار حقيب���ة واح���دة �أو اثنت�ي�ن �أو ث�ل�اث
جمانًا ،بنا ًء على ن���وع التذكرة والوجهة وفئة
برنام���ج “فالك���ون فالي���ر” اخلا�ص���ة به���م.
ويعن���ي املفه���وم اجلدي���د يف العدي���د م���ن
الوجهات زيادة ع���دد احلقائب امل�سموح بها
للم�سافري���ن؛ ويف الوقت نف�س���ه مت تب�سيط
أي�ض���ا ،حي���ث مت
ر�س���وم ال���وزن الإ�ض���ايف � ً
تخفي�ض ر�سوم الوزن الإ�ضايف ب�شك ٍل ملحوظ
يف معظ���م احل���االت .وميك���ن للم�سافري���ن
اال�ستف���ادة م���ن التخفي�ض���ات الإ�ضافية �إذا
قاموا ب�رشاء وزنهم الإ�ضايف مبا�رشة من طريان
اخلليج قبل � 24ساعة من ال�سفر.
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بيع منقوالت باملزاد العلني
تعلن احملكمة التنفيذية الثانية عن بيع املنقوالت في ملف
التنفيذ رقم  04/2016/00211/9في مكانها .وقد كلفت احملكمة
الدالل  /محمد محسن احمد علي احمد
ورقم هاتفه39302233 :
في بيع املنقوالت
وفي حالة وجود أي استفسار الرجاء التواصل مع الدالل ومت
حتديد جلسة 16/10/2018للبيع في املزاد العلني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )---لسنة 2018
بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية
شركة سليوشنز تو جرو لالستشارات ذ.م.م
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها
السيد /محمد عادل علي حسن املدني باعتباره املصفي القانوني لشركة
سليوشنز تو جرو لالستشارات ذ.م.م املسجلة كشركة ذات مسؤولية
محدودة مبوجب القيد رقم  ،109328-1طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية
الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري ،وذلك وفقا ألحكام
قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم رقم  21لسنة .2001

وزارة الصناعة والتجارة  -ادارة التسجيل
القيد - 120075 :التاريخ23/09/2018:
اعالن رقم ( ) 125225لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة بوبسكو للتجارة ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة  -ادارة التسجيل
التاريخ10/10/2018:
اعالن بشأن حتويل شركة الشخص الواحد
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها
السادة /اصحاب شركة شركة بوبسكو للتجارة ذ.م.م ،املسجلة مبوجب القيد
رقم  ،120075طالبني تغيير االسم التجاري:
من :شركة بوبسكو للتجارة ذ.م.م BOBSCO TRADING COMPANY W.L.L
إلى :شركة بوبسكو للتجارة واملقاوالت ذ.م.م
BOBSCO TRADING AND CONTRACTING COMPANY W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة
أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر اإلعالن

تقدم إلى ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة مجموعة الفاحت احملدودة ش.ش.و
ملالكها جاسم السيد محمد املوسوي ،واملسجلة مبوجب القيد رقم  ،8692بطلب حتويلها إلى
شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال وقدره  145000مائة وخمسة وأربعون ألف دينار بحريني وذلك
بإدخال شركة الفاحت القابضة ذ.م.م واملسجلة مبوجب القيد رقم  122576كشريك معها في السجل
وتعديل االسم التجاري:
من :مجموعة الفاحت احملدودة ش.ش.و ملالكها جاسم السيد محمد املوسوي
Alfateh Group Limited S.P.C owned by JASIM SAYED MOHAMED ALMOOSAI
ليصبح :مجموعة الفاحت ذ.م.م AlFateh Group W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة أقصاها خمسة عشر
يوماً من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة  -ادارة التسجيل
القيد - 114851 :التاريخ10/10/2018:
اعالن رقم ( )000لسنة 2018
بشأن تغيير اسم شركة كيو وان للفواكه واخلضروات الطازجة ذ.م.م

اعالن بحل وتصفية شركة
شركة فيوتشر لينك ألنشطة التنسيق والتنظيم للحفالت
الشخصية شركة تضامن بحرينية ملالكتها منى عبداالمير وشريكتها
سجل جتاري رقم 120963

القيد - 47996 :التاريخ 2018/10/04:
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل
إعالن رقم ( )000لسنة 2018
بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة تضامن
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم إليها السيد
جعفر ابراهيم محسن علي املؤذن املالك لـ مؤسسة جعفر ابراهيم محسن املؤذن
(مؤسسة فردية) واملسجلة مبوجب القيد رقم  ،47996طالباً حتويل املؤسسة
الفرديةإلى شركة تضامن برأسمال وقدره  2000لتصبح الشركة مملوكة من السادة
التالية اسمائهم:
 - 1جعفر ابراهيم محسن علي املؤذن  -2 -الوليد بن فهد بن محمد اللحيدان
 -3حميده محمد حماد خليفه حماد  -4 -متعب بن عثمان بن عيسى التركي
وتغيير االسم التجاري من مؤسسة جعفر ابراهيم محسن املؤذن الى شركة متعب
بن عثمان بن عيسى التركي تضامن بحرينية ألصحابها متعب التركي وشركاه
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه الى االدارة املذكورة خالل مدة خمسة
عشر يوم من تاريخ نشر هذا االعالن

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدمت
إليها السيدة /نعيمه فؤاد محسن عبدالغني باعتبارها املصفية القانونية
لشركة اوزنور للبيع نظير رسم أو على أساس عقد شركة تضامن لصاحبتها
نعيمة فؤاد وشريكتها املسجلة كشركة تضامن بحرينية مبوجب القيد
رقم  ،108655طالبة إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية
وشطبها من السجل التجاري ،وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية
الصادر باملرسوم رقم  21لسنة .2001

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة
أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر اإلعالن

اعالن بحل وتصفية شركة
شركة فيرست زيا التجارية  -تضامن
ألصحابها معصومة جواد وشريكتها
سجل جتاري رقم 116243

اعالن بحل وتصفية شركة
شركة بولوت لعقود السمسرة السلعية شركة تضامن لصاحبها
سمير عبداهلل وشريكته
سجل جتاري رقم 1-108786

اعالن بحل وتصفية شركة
اورينتال آيزون ألنشطة أخرى للترفيه واالستجمام تضامن والصحابها
زهرة فؤاد وشريكتها
سجل جتاري رقم 102850-1

بناء على قرار الشركاء في شركة فيرست زيا التجارية  -تضامن ألصحابها معصومة
جواد وشريكتها املسجلة مبوجب القيد رقم  ،116243بتصفية الشركة اختياريا
وتعيني السيدة /معصومة جواد ابراهيم ناصر عبود الصفار مصفية للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة  325من قانون
الشركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )21لعام  ،2001وعمال بنص
املادة  335من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة إلى تقدمي مطالباتهم
إليه ،مدعومة باملستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وذلك على
العنوان التالي :عنوان املصفي :السيدة  /معصومة جواد ابراهيم ناصر عبود الصفار
رقم الهاتف )+973(39206418 :
البريد االلكترونيFirstclass75015@hotmail.com :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )---لسنة 2018
بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية
شركة اوزنور للبيع نظير رسم أو على أساس عقد
شركة تضامن لصاحبتها نعيمه فؤاد وشريكتها

بناء على قرار الشركاء في بولوت لعقود السمسرة السلعية شركة تضامن لصاحبها
سمير عبداهلل وشريكته املسجلة مبوجب القيد رقم  ،1-108786بتصفية الشركة
اختياريا وتعيني السادة /سمير عبداهلل عبدالرحمن جعفر مصفيا للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة  325من قانون
الشركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )21لعام  ،2001وعمال بنص
املادة  335من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة إلى تقدمي مطالباتهم
إليه ،مدعومة باملستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وذلك على
العنوان التالي:
رقم الهاتف )+973(39206418 :
البريد االلكترونيFirstclass75015@hotmail.com :

تقدم ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها
اصحاب الشركة ،املسجلة مبوجب القيد رقم  ،114851طالبني تغيير االسم:
من :شركة كيو وان للفواكه واخلضروات الطازجة ذ.م.م
إلى :كيو وان للحوم واألسماك الطازجة واجملمدة ذ.م.م

بناء على قرار الشركاء في شركة اورينتال آيزون ألنشطة أخرى للترفيه
واالستجمام تضامن والصحابها زهرة فؤاد وشريكتها املسجلة مبوجب القيد
رقم  ،1-102850بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيدة /زهرة فؤاد محسن
عبدالغني مصفيا للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة  325من قانون
الشركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )21لعام  ،2001وعمال
بنص املادة  335من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة إلى تقدمي
مطالباتهم إليه ،مدعومة باملستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن،
وذلك على العنوان التالي :عنوان املصفي :السيدة  /زهرة فؤاد محسن عبدالغني
رقم الهاتف )+973(39206418 :
البريد االلكترونيFirstclass75015@hotmail.com :

بناء على قرار الشركاء في شركة فيوتشر لينك ألنشطة التنسيق والتنظيم للحفالت
الشخصية شركة تضامن بحرينية ملالكتها منى عبداالمير وشريكتها مبوجب القيد
رقم  ،120963بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيدة /منى عبداالمير علي محمد
حسن جمعه مصفيا للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة  325من قانون
الشركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )21لعام  ،2001وعمال بنص
املادة  335من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة إلى تقدمي مطالباتهم
إليه ،مدعومة باملستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وذلك على
العنوان التالي :عنوان املصفي :السيدة  /منى عبداالمير علي محمد حسن جمعه
رقم الهاتف )+973(39206418 :
البريد االلكترونيFirstclass75015@hotmail.com :

التاريخ07/10/2018 :
سجل رقم80706 :
اعالن بحل وتصفية شركة
بناء على قرار مالكي شركة الدغاس للتجارة ذ.م.م (شركة ذات مسؤولية محدودة)
سجل جتاري رقم  ،80706فقد تقرر تصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد /عيد حسن
احمد عيد مصفيا للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة  325من قانون الشركات
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )21لعام  ،2001وعمال بنص املادة  335من
قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة إلى تقدمي مطالباتهم إليه ،مدعومة
باملستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
رقم الهاتف )+973(33158822 :
البريد االلكترونيeid@karazco.com :
املنامة  -البحرين

13

الجمعة  12أكتوبر  3 - 2018صفر  - 1440العدد 3650معة

ويل عهد �أبوظبي
يلتقي ماكرون الثالثاء
باريس ـ أ ف ب

ي�ستقبل الرئي�س الفرن�سي اميانويل
ماك���رون ،الثالث���اء املقب���ل ،ويل عه���د
�أبوظبي ال�شيخ حممد ب���ن زايد �آل نهيان،
وذلك “لبحث ق�ضايا �إقليمية” خ�صو�صا،
بح�سب الرئا�سة الفرن�سية.
وت�أتي هذه الزيارة بعد زيارة ماكرون
للإمارات يف نوفم�ب�ر  ،2017وهي تهدف
ر�سمي���ا �إلى “العم���ل معا من اج���ل ال�سلم
واال�ستق���رار يف ال�رشق الأو�سط وافريقيا”،
بح�سب الرئا�سة.
و�أو�ضح���ت الرئا�س���ة الفرن�سي���ة
�أن زي���ارة ويل عه���د �أبوظب���ي �ست�ش���كل
“منا�سب���ة لتعميق ال�رشاك���ة اال�سرتاتيجية
ب�ي�ن بلدين���ا وتعزي���ز التع���اون الثنائ���ي
يف املج���االت ال�سيا�سي���ة واالقت�صادي���ة
والثقافي���ة والرتبوي���ة ،وللتط���رق �إل���ى
الق�ضاي���ا الإقليمية بهدف العمل معا؛ من
�أجل ال�سلم واال�ستق���رار يف ال�رشق الأو�سط
و�إفريقيا”.

انطالق �أولى رحالت
قطار احلرمني ال�رسيع
الرياض ـ واس

انطلقت �أم�س اخلمي�س �أولى الرحالت
التجاري���ة الر�سمية لقطار احلرمني ال�رسيع
م���ن املدينة املن���ورة �إلى مك���ة املكرمة،
مرورا مبحطت���ي مدينة جدة ومدينة امللك
عب���د اهلل االقت�صادي���ة يف راب���غ .و�أو�ض���ح
مدير م�رشوع قطار احلرمني �سعد ال�شهري
يف ت�رصي���ح لوكال���ة الأنب���اء ال�سعودية� ،أن
الرحلة انطلقت م���ن حمطة قطار احلرمني
ال�رسيع باملدينة املنورة يف الثامنة �صباحا،
وتق���ل  417راكبا قا�صدة مك���ة املكرمة.
و�أو�ض���ح �أن جمي���ع مقاع���د رح�ل�ات اليوم
للفرتتني ال�صباحي���ة وامل�سائية لدرجتي
ال�ضياف���ة والأعم���ال مت حجزه���ا بالكامل.
و�أ�ضاف �أن الرحلة تزامنت مع انطالق رحلة
مماثل���ة لقطار احلرم�ي�ن ال�رسيع يف االجتاه
املعاك�س م���ن مكة املكرمة �إل���ى املدينة
املن���ورة م���رورا مبحطت���ي القط���ار بجدة،
ومدين���ة املل���ك عب���د اهلل االقت�صادية يف
رابغ ،وتقل العدد ذاته من الركاب.

� 36ألف عراقي يرت�شحون
ملن�صب وزاري
بغداد ـ آر تي

تقدم �أكرث من � 36ألف مواطن عراقي
بطلب���ات الرت�شح ملن�ص���ب وزير ،بعد 24
�ساعة عل���ى فتح رئي�س ال���وزراء العراقي
املكل���ف ع���ادل عبدامله���دي ،موقع���ا
�إلكرتوني���ا ال�ستقب���ال طلب���ات الراغب�ي�ن
بالرت�شح حلكومته.
وك�شف���ت نتائ���ج �أح�صاه���ا مكت���ب
عبداملهدي �أم�س اخلمي�س �أن اليوم الأول
من فت���ح بوابة الرت�ش���ح ملن�صب “وزير”
�شهد ت�سجي���ل  36006متقدمني ،بينهم
 9317كان تر�شحه���م مكتمال ،فيما بلغت
ن�سبة امل�ستقلني من املرت�شحني .% 97
وبني ع���دد املتقدمني الكلي �شكلت
الن�ساء ن�سب���ة  ،% 15وكانت ن�سبة حاملي
ال�شه���ادات العليا والدكت���وراه  % 23من
�إجمايل املتقدمني.

االحتالل يدمر نفق
حلما�س يف قطاع غزة
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ال�سفري الكندي :ارتكبنا �أخطاء مع ال�سعودية
أوتاوا ـ رويترز

ق���ال ال�سفري الكن���دي ال�سابق لدى الريا�ض يف تعليق���ات� ،إن كندا ارتكبت �أخط���اء يف تعاملها مع
ال�سعودية� ،ساعدت يف �إ�شعال نزاع دبلوما�سي ،ح�سب ما نقلت رويرتز .ويف �أغ�سط�س جمدت ال�سعودية
التعام�ل�ات التجارية اجلديدة مع كندا ،وط���ردت ال�سفري ديني�س هوراك و�أمرت كل الطلبة ال�سعوديني
هن���اك بالعودة ،بعد �أن ن�رشت ال�سفارة الكندية تغري���دة باللغة العربية تدعو فيها �إلى الإفراج الفوري
ع���ن ن�شط���اء .وتعد هذه املرة الأول���ى التي يقر فيها م�س����ؤول كندي كبري ب�أن �أوت���اوا تتحمل جزءا من
امل�س�ؤولي���ة عن اخلالف .وذكر هوراك �أن احلكومة اللربالي���ة بقيادة رئي�س الوزراء جا�سنت ترودو ،كان
عليه���ا �أن تخ�ص�ص وقت���ا �أكرب ملحاولة �إ�صالح العالق���ات مع ال�سعوديني .وقال ه���وراك ،الذي تقاعد
الآن� ،إنه مل يكن يعرف �أن التغريدة �ستن�رش ،و�إنه كان �سين�صح بعدم ن�رشها .و�أ�ضاف “�أعتقد �أن الدعوة
للإفراج الفوري كانت �أمرا مبالغا فيه”.

العالم
international@albiladpress.com

�أحكام بالإعدام لـ� 17شخ�صا بق�ضية تفجريات الكنائ�س

الرئي�س امل�رصي :العدو حاليا من الداخل وي�سعى لهدمنا

القاهرة ـ وكاالت

�شدد الرئي�س امل�صري عبدالفتاح ال�سي�سي ،على �أهمية الدور الذي تقوم به القوات امل�سلحة
وال�شرطة املدنية يف مكافحة الإرهاب ،خ�صو�صا يف �شمال �سيناء.
و�شكر ال�سي�سي ،يف كلمة �ألقاها �أثناء ندوة تثقيفية نظمتها القوات امل�سلحة امل�صرية مبنا�سبة
و�أ�ضاف الرئي�س امل�رصي “ال �سبيل �أمامنا
�س���وى العمل وال�صرب ،و�أعدك���م �أنكم �سرتون
م�رص �أف�ضل يف العام .”2020
و�أ�شار ال�سي�س���ي ،يف كلمته� ،إلى الإرهابي
امل��ص�ري ه�شام ع�شم���اوي الذي جن���ح اجلي�ش
الليب���ي قبل �أيام يف القب�ض عليه مع �إرهابيني
�آخرين.
وق���ال �إن “ع�شم���اوي كان م���ع ال�ضاب���ط
امل�رصي الراحل �أحم���د املن�سي يف ذات الوحدة
الع�سكري���ة ،لك���ن الف���رق كبري ب�ي�ن املن�سي
ال���ذي نتذكره بكل فخر وع�شماوي الذي نريده
لنحا�سبه”.
وع�شم���اوي كان �ضابطا يف اجلي�ش قبل �أن
يتح���ول لإرهاب���ي� ،أما املن�سي ف���كان قد لقى
م�رصعه خالل الت�صدي لهجوم �إرهابي يف �سيناء
العام .2017
الى ذل���ك ،ق�ض���ت حمكمة م�رصي���ة� ،أم�س

ذكرى انت�صارات �أكتوبر ،رجال القوات امل�سلحة الذين يوا�صلون م�سرية جيل �أكتوبر يف حماية
البالد .و�أ�شار �إىل اختالف املخاطر التي تواجه م�صر حاليا عما كان تواجهه بعد حرب يونيو
 ،1967مو�ضحا �أن العدو يف تلك الفرتة كان وا�ضحا ومعلوما وال�شعب كان يدرك ،ذلك بينما
اخل�صم والعدو حاليا من الداخل و “ي�سعى لهدمنا”.

•الرئي�س امل�رصي عبدالفتاح ال�سي�سي

اخلمي�س ،ب�إع���دام � 17شخ�صا وال�سجن امل�ؤبد

العامني  2016و ،2017ح�سب ما قال م�س�ؤول

 19يف ق�ضية تفجري كنائ�س يف القاهرة وطنطا

ق�ضائي لوكالة فران�س بر�س.

والإ�سكندرية ،قتل فيها نحو � 75شخ�صا ،بني

وق���ال امل�س����ؤول �إن املتهم�ي�ن �أدين���وا

تعديل وزاري يف الأردن ي�شمل “ 8حقائب”

عمان ـ وكاالت

�أجرى رئي����س ال���وزراء الأردين عمر
ال���رزاز� ،أم�س اخلمي�س� ،أول تعديل على
حكومته ،الت���ي ت�شكلت منت�صف يونيو
املا�ض���ي� ،إذ �أدخل �إليه���ا  8وزراء جدد
ودمج وزارات �أخرى.
وكان الوزراء قدم���وا ا�ستقاالتهم،
م�س���اء الأربعاء ،خالل اجلل�سة االعتيادية
ملجل����س ال���وزراء؛ ا�ستع���دادا لإج���راء
التعدي���ل ال���وزاري ،الذي ط���ال بع�ض
احلقائب الوزارية.
وج���رى ،يف التعدي���ل اجلدي���د،
دم���ج ع���دد م���ن ال���وزارات اخلدماتي���ة
و�إن�شاء وزارة جدي���دة للتطوير الإداري
وامل�ؤ�س�س���ي ،ب���دال ع���ن وزارة تطوي���ر
القطاع العام.
ومت تعيني رائد مظفر �أبو ال�سعود،
وزي���را للمي���اه وال���ري ،وب�س���ام �سم�ي�ر
التله���وين ،وزيرا للع���دل ،وجمد حممد
�شويكه ،وزي���ر دولة للتطوي���ر الإداري
وامل�ؤ�س�سي ،وعزم���ي حممود حمافظة،
وزيرا للرتبية والتعليم ووزيرا للتعليم
العايل والبحث العلم���ي ،وفالح عبداهلل
العمو����ش ،وزي���را للأ�شغ���ال العام���ة
والإ�س���كان ،وب�سمة مو�س���ى �إ�سحاقات،

“با�سته���داف الكني�س���ة البطر�سية بالعبا�سية
(يف القاه���رة بدي�سم�ب�ر  ،)2016والذي �أ�سفر
عن مقت���ل � 29شخ�صا� ،إ�ضاف���ة لتفجريات يف
الإ�سكندرية وطنطا.
وع�شية احتفاالت ر�أ�س ال�سنة العام 2011
وقع تفجري كبري ا�ستهدف كني�سة القدي�سني،
يف منطق���ة �سيدي ب��ش�ر مبدين���ة الإ�سكندرية،
وقتل خالله � 23شخ�صا و�أ�صيب � 97آخرون.
ويف يوم احتفال امل�سيحيني يف م�رص ب�أحد
ال�سعف ،ا�ستهدف تفج�ي�ر كني�سة مار جرج�س
يف مدين���ة طنط���ا �أثن���اء ال�صالة ،مم���ا �أدى �إلى
مقتل � 30شخ�صا على الأقل و�إ�صابة الع�رشات.
وبع���د �ساع���ات م���ن تفج�ي�ر طنط���ا ،وقع
ا�ستهداف جديد لكني�سة بالإ�سكندرية� ،إذ وقع
انفج���ار �أمام الكاتدرائية املرق�سية ،و�أدى �إلى
مقتل � 11شخ�صا على الأقل و�إ�صابة الع�رشات.

ترامب :نعمل مع تركيا
وال�سعودية ب�ش�أن خا�شقجي
عواصم ـ وكاالت

•رئي�س الوزراء الأردين عمر الرزاز

وزيرا للتنمية االجتماعية.
كم���ا مت تعيني غازي من���ور الزبن،
وزي���را لل�صح���ة ،و�إبراهي���م �صبح���ي
ال�شحاح���ده ،وزي���را للزراع���ة ووزي���را
للبيئة ،حممد �سليم���ان �أبو رمان ،وزيرا
للثقافة ووزيرا لل�شباب.
ويهدف التعديل ل�ضخ دماء جديدة
يف احلكومة الأردنية ا�ستعدادا ملواجهة

متطلبات املرحلة القادمة.
ي�ش���ار �إل���ى �أن هذا التعدي���ل ي�أتي
بعد مرور  100يوم على ت�شكيل الرزاز
حلكومته.
وكان���ت احلكوم���ة الأردني���ة �أدت،
�شهر �أغ�سط�س ،اليمني الد�ستورية �أمام
املل���ك عبداهلل الثاين ،لت�ضم �إلى جانب
الرزاز  28وزيرا بينهم � 7سيدات.

قال الرئي�س الأمريك���ي دونالد ترامب� ،أم�س
اخلمي�س� ،إن حمققني �أمريكيني ي�ساعدون تركيا
يف حتقيقها ب�ش�أن ال�صح���ايف ال�سعودي املختفي
جم���ال خا�شقجي ،و�أ�ض���اف �أن املحققني يعملون
�أي�ضا مع ال�سعودية.
وتاب���ع ترام���ب يف مقابل���ة مع �شبك���ة فوك�س
ني���وز التلفزيونية “لدينا حمققون هناك ،ونعمل
مع تركي���ا ،وب�رصاحة نعمل مع ال�سعودية .نريد �أن
نعرف حقيقة ما حدث”.
وكان ال�سف�ي�ر ال�سع���ودي يف وا�شنط���ن
الأم�ي�ر خالد ب���ن �سلمان و�ص���ف التقاري���ر التي
تفيد باعتق���ال �أو قتل اململك���ة لل�صحفي جمال
خا�شقجي بـ “اخلاطئة متاما” قائال �إنه “ال �أ�سا�س
له���ا من ال�صح���ة ،وال �أع���رف من يق���ف وراء هذه
االدعاءات� ،أو نواياهم”.
وتتاب���ع القن�صلي���ة العام���ة لل�سعودي���ة يف
�إ�سطنب���ول ،من���ذ الأربع���اء املا�ضي ،م���ا ورد عن
اختفاء خا�شقجي بعد خروجه من مبنى القن�صلية.
و�أك���دت القن�صلية �أنه���ا تن�سق مع ال�سلطات
املحلي���ة الرتكي���ة ،لك�ش���ف مالب�س���ات اختف���اء
خا�شقجي بعد خروجه من املبنى.

القدس المحتلة ـ أ ف ب

�أعل���ن اجلي����ش الإ�رسائيل���ي �أم�س
اخلمي����س �أن���ه دم���ر نفق���ا ميت���د من
قطاع غ���زة �إل���ى داخل �إ�رسائي���ل بنته
حركة حما����س؛ بهدف �شن هجوم على
�إ�رسائيل.
وق���ال املتح���دث با�س���م اجلي�ش
جونثان كونريكو����س لل�صحافيني �إن
�إ�رسائيل اكت�شفت ودمرت  15نفقا يف
العام املا�ضي.
و�أ�ض���اف املتح���دث “ال توجد �أي
م�ؤ��ش�رات ع���ن ح���دوث �إ�صاب���ات جراء
تدم�ي�ر النفق ال���ذي يبل���غ طوله نحو
كيل���و م�ت�ر واح���د وميت���د م���ن حميط
خانيون�س جن���وب القطاع ويدخل نحو
مئتي مرت يف الأرا�ضي الإ�رسائيلية”.
و�أ�ضاف كونريكو�س �أن “اجلي�ش
كان يراق���ب عملي���ة بن���اء النفق منذ
�أ�شهر عدة”.
وامتن���ع كونريكو����س ع���ن ��ش�رح
كيف مت تدمري النفق ،لكنه قال “�إنه
ا�ستخدمت و�سائل قتالية هند�سية”.
وو�صف النف���ق ب�أنه “نظام �أنفاق
معقد له خمتلف الفروع والتفرعات”.

للتوا�صل( :ق�سم ال�ش�ؤون الدولية)17111482 :

حمالت تجنيد شعواء للحوثيين في الحديدة وصنعاء
أبوظبي  -سكاي نيوز عربية

عل���ى وق���ع النزي���ف امل�ستم���ر يف �صفوفها،
ت�شن ميلي�شي���ات احلوثي الإيرانية حمالت مكثفة
لتجنيد مقاتلني يف احلديدة على ال�ساحل الغربي
يف اليمن و�سط عزوف ال�شباب عن اال�ستجابة.
وقالت م�صادر حملية لـ “�سكاي نيوز عربية”
�إن احلوثي�ي�ن يحاولون جتنيد ال�شباب “عرب طرق
متعددة ت���ارة عرب خطباء امل�ساجد �أو عرب �سما�رسة
التجنيد.”...
لكنه���م يواجهون رف�ض���ا وا�سع���ا و “عزوف
كث�ي�ر من ال�شب���اب عن اال�ستجاب���ة” ،لذا يعمدون
�إل���ى “ال�ضغط عل���ى �شيوخ القبائ���ل والوجاهات
االجتماعي���ة للتح�شي���د” ،وف����ض م���ا �أ�ضاف���ت
امل�صادر.
ويتكب���د املتم���ردون خ�سائ���ر فادح���ة يف
مواجه���ات مع الق���وات امل�شرتك���ة املدعومة من
التحال���ف العرب���ي عل���ى جبه���ة ال�ساح���ل الغربي،
�إذ تفي���د الأنب���اء اليومي���ة عن �سق���وط ع�رشات يف

•ميلي�شيات احلوثي ت�سعى لتجنيد ال�شباب لتعوي�ض خ�سائرها

�صفوفهم .وعلى �إثر تزايد نزيف اخل�سائر الب�رشية
يف �صفوفه���ا ،خ�صو�ص���ا القي���ادات امليداني���ة.
وتهاوي خطوطها الأمامية �رشق وجنوب املحافظة
ال�ساحلي���ة ،حول���ت ملي�شي���ات احلوث���ي فن���ادق
ومتنزه���ات مدين���ة احلديدة �إلى مق���رات ومواقع
ع�سكرية ،طبقا للم�صادر.
و�أ�ضافت امل�ص���ادر املحلية �أن امليلي�شيات

حولت �أي�ضا “حديقة ال�شع���ب الواقعة �أمام مبنى
�إدارة املحافظ���ة ،الت���ي كانت متنف�س���ا لل�سكان
و�أطفالهم �إلى مركز حل�شد املقاتلني والدفع بهم
�إلى �رشق وغرب مطار احلديدة”.
كما ن�صبت ملي�شيات احلوثي الإرهابية مدافع
اله���اون يف بع�ض الأماك���ن العام���ة واملتنزهات،
حتى جامع���ة احلديدة حولتها �إل���ى ثكنة ع�سكرية

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

ون��ش�رت قنا�صاتها على �أ�سطح مبانيها ،خ�صو�صا
تلك املطلة على اخلط ال�ساحلي.
وال تقت��ص�ر حم�ل�ات التجنيد الإجب���اري وحالة
اال�ستنفار على احلديدة فق���ط� ،إذ �أكدت م�صادر
تربوي���ة يف �صنع���اء �أن احلوثي�ي�ن �ألزم���وا مديري
الإدارات ب���وزارة الرتبي���ة والتعلي���م ب�إح�ض���ار
املوظف�ي�ن و�إدخاله���م دورات طائفي���ة به���دف
�إر�ساله���م �إل���ى جبهات القت���ال .وقالت امل�صادر
�إن “قيادات امللي�شيات بوازرة الرتبية والتعليم
يف حكومة االنق�ل�اب ،وهي الوزارة الت���ي ير�أ�سها
يحيى احلوث���ي �شقيق زعي���م املتمردين ،هددت
مديري �إدارات الوزارة باتخاذ الإجراءات العقابية
يف ح���ال تقاع�سهم ع���ن التنفيذ ،و�إيج���اد املزيد
من املقاتل�ي�ن من املوظفني” .وكان املتمردون
�ألزم���وا مدي���ري �إدارات مكتب الرتبي���ة والتعليم
مبحافظ���ة ذم���ار ،ب�إح�ضار  50موظف���ا كمقاتلني
لإر�ساله���م �إلى جبه���ات القتال لإ�سن���اد عنا�رصها
املنهارة على جبهة ال�ساحل الغربي.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :

باك�ستان تك�شف عمليات تهريب عمالت �أجنبية �إلى �إيران
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ك�شف���ت �صحيف���ة “�إك�سرب�س” الباك�ستانية� ،أم����س اخلمي�س ،عن عمليات تهري���ب عمالت �أجنبية من
باك�ستان �إلى �إيران يقوم بها �أ�شخا�ص عرب احلدود الربية بني البلدين.
وكتب���ت ال�صحيف���ة �أن عددًا كبريًا م���ن الباك�ستانيني قاموا بزي���ارات متكررة �إلى �إي���ران يف الأ�شهر
الأربعة الأخرية عرب احلدود الربية وتبني �أنهم يقوموا بتهريب العمالت الأجنبية �إلى �إيران.
و�أ�ض���اف التقرير �أن املكتب الفيدرايل الباك�ستاين � FIAإث���ر حتقيقاته من ملفات مديرية احلدود،
تو�صل �إلى �أ�سماء حوايل � 100شخ�ص ترددوا �إلى �إيران ب�شكل متكرر يف الأ�شهر الأربعة الأخرية عرب منفذ
“تفتان” .و�أردفت �صحيفة “�إك�سرب�س” �أن ه�ؤالء الأ�شخا�ص متهمون بتهريب عمالت �أجنبية �إلى �إيران،
ومت حتوي���ل ملفاتهم �إلى الوزارة املالية ودائرة املوارد املالية االحتادية .ي�أتي هذا تزامنًا مع العقوبات
الت���ي فر�ضتها الإدارة الأمريكية عل���ى �إيران� ،إذ منعتها من الو�صول �إلى ال���دوالر الأمريكي .ويف الأ�شهر
الأخرية تدهورت العملة الإيرانية ب�شكل كبري وفقدت ما يزيد على � 3أ�ضعاف قيمتها.

�أردوغان :االتفاق مع وا�شنطن ب�ش�أن منبج “مل ميت”

�إعادة �إعمار �سوريا� ...رضبة �أمريكية “مباغتة” لإيران

عواصم ـ وكاالت

حذر وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو ،من �أن الواليات املتحدة لن متول �إعادة �إعمار
�سوريا ،طاملا �أن القوات الإيرانية �أو املدعومة من �إيران مل تغادر هذا البلد ب�شكل نهائي.
وقال بومبيو ،يف خطاب �أمام املعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي “اليوم النزاع يف �سوريا
و��ش�رح وزي���ر اخلارجي���ة الأمريك���ي �أن ه���ذا
“الو�ض���ع اجلديد” على الأر����ض “يتطلب �إعادة
تقيي���م مهم���ة �أم�ي�ركا يف �سوري���ا” .ففي وقت
تُ�ش���كّ ل هزمية تنظي���م داع�ش اله���دف الأول� ،إال
�أنها لي�ست الهدف الوحيد ،على حد قول بومبيو.
و�أ�شار الوزير �إلى �أن �إدارة الرئي�س الأمريكي
دونالد ترام���ب ،تريد �أي�ضا حال �سيا�سيا و�سلميا
بع���د � 7سنوات من النزاع ،كم���ا وتريد “�أن تخرج
القوات الإيرانية �أو املدعومة �إيرانيا من �سوريا”.
و�أردف بومبي���و “لق���د كن���ا وا�ضح�ي�ن� :إذا
مل ت�ضم���ن �سوري���ا االن�سح���اب الكام���ل للقوات
املدعوم���ة �إيراني���ا ،فهي لن حت�ص���ل على دوالر
واحد من الواليات املتحدة لإعادة الإعمار”.
وال�شه���ر املا�ضي ،ق���ال م�ست�ش���ار الرئي�س
دونال���د ترام���ب واملت�ش���دد جت���اه �إي���ران ج���ون
بولت���ون� ،إن الواليات املتح���دة �ستبقي وجودها
يف �سوريا حتى بعد هزمية تنظيم “داع�ش”.
و��ص�رح بولت���ون “لن نغ���ادر �سوري���ا طاملا
بقيت هناك قوات �إيرانية خارج احلدود الإيرانية.
وه���ذا ي�شمل اجلماع���ات وامليلي�شيات املرتبطة
ب�إيران” ،وحذر طهران م���ن �أنها “�ستدفع الثمن
غالي���ا” �إذا ه���ددت الواليات املتح���دة �أو �أيا من
حلفائها.
م���ن جانب �آخ���ر ،قال الرئي����س الرتكي رجب
طي���ب اردوغان� ،أم�س اخلمي����س� ،إن االتفاق بني
ب�ل�اده والواليات املتحدة ب�ش����أن مدينة منبج يف
�شمال �سوريا ت�أجل “لكنه مل ميت متاما”.
ونقل���ت �صحيف���ة حري���ت ق���ول اردوغ���ان
لل�صحافي�ي�ن الذين رافق���وه يف رحلة العودة من
زيارة للمجر ،الثالثاء املا�ضي� ،إن تنفيذ االتفاق
ت�أجل.
و�أ�ض���اف “هن���اك ت�أجيل لك���ن (االتفاق) مل
مي���ت متاما .وزي���ر اخلارجي���ة الأمريك���ي بومبيو
ووزير الدف���اع ماتي�س يقوالن �إنهم���ا �سيتخذان
خطوات ملمو�سة”.

بات عند منعطف”.
و�أ��ض��اف �أن “نظام الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد ع��زز �سيطرته على الأر���ض بف�ضل رو�سيا
و�إيران” ،يف حني �أن تنظيم (داع�ش) وعلى الرغم من �أنه مل يتم الق�ضاء عليه بعد بالكامل� ،إال
�أنه بات �ضعيفا”.

كوااللمبور  -أ ف ب

قررت احلكومة املاليزية �إلغاء عقوبة
الإع����دام ،بح�سب ما �أعلن وزير االت�صاالت
غوبين����د �سينغ ديو ،يف خط����وة رحبت بها
منظمات الدفاع عن حقوق الإن�سان.
وقال الوزي����ر �إن “احلكوم����ة موافقة
على �إلغ����اء عقوبة الإعدام” ،م�ضيفا “�آمل
�أن يتم تعديل القانون قريبا”.
وين�ص القانون املاليزي احلايل على
عقوبة الإعدام �شنقا ملجموعة من اجلرائم
ترتاوح بني القتل واخلطف مرورا بحيازة
�أ�سلحة نارية وتهريب املخدرات .واتخذت
احلكومة قرار �إلغاء العقوبة الق�صوى على
�ضوء معار�ضة املاليزيني املتزايدة لها.
و�أعل����ن ن� .سورن����دران م����ن املنظمة
احلقوقي����ة “حمامون من �أج����ل احلرية” يف
بيان �أن “عقوبة الإعدام وح�شية وتنطوي
على درجة من الق�سوة ال ميكن ت�صورها”.
و�أمل����ح �إل����ى �أن �إلغاء عقوب����ة الإعدام
�سيمنح ماليزيا ال�سلطة الأخالقية للدفاع
عن املاليزي��ي�ن الذين يواجهون عقوبات
�إعدام يف اخلارج.

قندوز ـ رويترز

•تقدر الأمم املتحدة كلفة �إعادة �إعمار �سوريا بـ 250مليار دوالر

وي���وم الثالثاء ،نقلت وكال���ة �أنباء الأنا�ضول
ع���ن وزير الدفاع الرتكي خلو�ص���ي �أكار قوله �إن
تدريبا م�شرتكا جلنود �أمريكيني و�أتراك؛ من �أجل
الدوريات يف منبج قد بد�أ.
وكان���ت تركيا والواليات املتح���دة تو�صلتا
�إل���ى اتفاق ،يف مايو ،ب�ش����أن منبج بعد �شهور من
اخلالفات.
ويق�ضي االتف���اق بان�سحاب وح���دات حماية
ال�شع���ب الكردي���ة ال�سوري���ة م���ن منب���ج ،و�أن
حتافظ الق���وات الرتكية والأمريكي���ة على الأمن
واال�ستقرار باملدينة.
وينف���ذ البل���دان الع�ض���وان يف حل���ف �شمال
الأطل�س���ي دوري���ات من�سق���ة ،لك���ن منف�صلة يف
املنطقة يف �إطار االتفاق.

دخ �ل��ت �إي� ��ران يف ح��ال��ة غ�ير م���س�ب��وق��ة م��ن ال�ق�ل��ق مع
اق �ت�راب م��وع��د ال��راب��ع م��ن ن��وف�م�بر ال ��ذي ��س�ت���ش��دد فيه
الواليات املتحدة من عقوباتها على طهران مبا قد ي�ؤدي

التحالف يعلن توجيه �رضبة قوية لـ “داع�ش”
بغداد ـ أ ب

قال التحالف ،ال���ذي تقوده الواليات
املتح���دة� ،أم����س اخلمي�س� ،إن ق���وة مهام
م�شرتك���ة ت�ض���م قوات���ه وق���وات عراقية
خا�ص���ة� ،ألقت القب�ض عل���ى ع�رشة ي�شتبه
بانتمائهم ل�شبكة وف���رت متويال لتنظيم
“داع����ش” املتط���رف يف بغ���داد ومدين���ة
�أربيل ال�شمالية.
وذك���ر التحال���ف ،يف بي���ان� ،أن ق���وة
امله���ام نف���ذت مداهم���ات يف الفرتة من
ال�ساب���ع �إل���ى التا�سع من �أكتوب���ر ،و�ألقت

�إىل جتفيف منابعها من العملة الأجنبية وجتميد “�شريان
احلياة” لالقت�صاد الإيراين الذي يتمثل يف مبيعات النفط
�إىل اخلارج.

طرق بديلة لبيع النفط

وك�شفت ال�صحيف���ة الربيطانية عن وجود
خطط لدى النظ���ام يف �إيران من �أجل “التحايل
عل���ى العقوب���ات الأمريكية” ،م�ش�ي�رة �إلى �أن
من بني هذه اخلطط ه���و “�إحياء دور الو�سطاء
الذين �سيقومون ب��ش�راء النفط الإيراين حمليًا،
وم���ن ثم يعي���دون بيعه يف الأ�س���واق العاملية
حت���ت �ستار �أنهم من القط���اع اخلا�ص الإيراين
ولي�سوا تابعني للحكومة”.

كواالملبور تقرر �إلغاء
عقوبة الإعدام

�ضحايا يف ا�شتباكات
مع اقرتاب االنتخابات

لندن ـ العربية نت

إحياء دور الوسطاء

ماليزيا

أفغانستان

القب�ض على �أ�شخا����ص ي�شتبه بانتمائهم
ل�شبك���ة “ال���راوي املالي���ة” الت���ي تعمل
“كجماعة ت�سهيالت مالية” للمتطرفني.
وق���ال امليج���ر ج�ن�رال باتري���ك بي.
روبر�س���ون ،قائ���د ق���وة مه���ام العمليات
اخلا�صة امل�شرتكة� ،إن “االعتقاالت توجه
�رضب���ة قوية لقدرة (داع����ش) على تهديد
املدنيني وترهيبهم”.
و�أ�ضاف “هذا يظهر �أن من ي�ساعدون
�أو يرع���ون �أو يقدمون دعما ماليا �أو ماديا
�أو تكنولوجي���ا ل���ـ (داع����ش) �سيواجهون
عواقب وخيمة”.

خطط �إيرانية للتحايل على العقوبات الأمريكية

وبح�س���ب تقري���ر مو�س���ع ن�رشت���ه جري���دة
“فاينن�ش���ال تامي���ز” الربيطانية ،ف����إن �إيران
ت�ساب���ق الزم���ن حاليًا؛ من �أج���ل االلتفاف على
العقوب���ات الأمريكية وابت���كار و�سائل وطرق
بديلة لبي���ع نفطها يف اخلارج؛ م���ن �أجل �إنقاذ
اقت�صاده���ا م���ن الأزمة املقبل���ة ،التي �ستنتج
عن العقوب���ات التي �سيت���م ت�شديدها ال�شهر
املقبل.
ونقلت ال�صحيف���ة الربيطانية عن م�صادر
مقربة م���ن النظام يف �إي���ران قولها �إن طهران
تري���د �أن تك���ون �أية مفاو�ضات تت���م الحقًا مع
الإدارة الأمريكي���ة بع���د �أن تك���ون ا�ستطاعت
االلتفاف على العقوبات وال�صمود �أمامها ،مبا
يقوي من موقفها التفاو�ضي.

الجمعة  12أكتوبر 2018
 3صفر 1440
العدد 3650

وتلفت ال�صحيف���ة �إلى �أن �إي���ران �أ�س�ست
“بور�ص���ة” يف الع���ام  2012وهي التي ميكن
ا�ستخدامها م�ستقبلاً ؛ من �أجل عمليات التحايل
التي يخطط النظام الإيراين للقيام بها.
وتتح���دث “فاينن�ش���ال تامي���ز” ع���ن رجل
�أعمال �إيراين يدعى باباك زاجناين يواجه حاليًا
عقوبة الإع���دام ب�سبب رف�ضه �إعادة  2.8مليار
دوالر للحكوم���ة ،وه���ي مبالغ ح�صده���ا نتيجة
قيامه ببي���ع النفط اخلام مل�ستهلكني يف �آ�سيا
خالل ف�ت�رة العقوبات ال�سابق���ة ،وهو ما يبدو
�أنه كان يف �إطار عمليات “التحايل” التي يقوم

بها النظام.
ي�ش���ار �إل���ى �أن الرئي�س الأمريك���ي دونالد
ترام���ب كان قد �ألغى العم���ل باالتفاق النووي
الإي���راين الذي وافقت علي���ه الإدارة الأمريكية
ال�سابقة ،و�أعاد تفعيل العقوبات االقت�صادية
�ضد طهران ،على �أن ه���ذه العقوبات تقرر �أن
يتم �إنزالها على مراحل� ،إذ من املقرر �أن تدخل
يف مرحل���ة جديدة اعتب���ارًا من ي���وم الرابع من
نوفمرب املقبل ،ويتوق���ع �أن ت�ؤدي �إلى تكبيد
االقت�ص���اد الإي���راين خ�سائر كب�ي�رة وتُدخله يف
�أزمة �أكرب من �أزمته ال�سابقة.

“الدواع�ش” يعدمون بع�ضهم...
 320قياديا على “قائمة املوت”
بغداد  -أ ب

�أم���ر زعي���م تنظيم “داع����ش” �أبو بكر
البغدادي ،ب�إعدام  320م�سلحا من �أتباعه؛
ب�سب���ب “خيانته���م” ،وفق���ا مل���ا ذك���رت
م�صادر �أمنية عراقية ونقلت عنها و�سائل
�إعالم بريطانية.
وذك���رت �صحيف���ة “ديل���ي مي���ل”
الربيطاني���ة ،نق�ل�ا عن تقاري���ر املخابرات
العراقي���ة� ،أن البغ���دادي �أم���ر بقتل حتى
“بع����ض ال�شخ�صيات القيادي���ة للتنظيم
يف الع���راق و�سوري���ا” .وفق���دت اجلماع���ة
املتطرفة حوايل  % 90من الأرا�ضي ،التي
كان���ت ت�سيطر عليها يف ع���ام  ،2014بعد
�إعالن ما �سمي بـ “اخلالفة”.
الهزائ���م املتتالية لـ “داع�ش” جعلت
البغ���دادي ي�أمر “ب�إع���دام  320من �أتباعه
ب�سبب خيانة التنظيم وا�ستهتارهم ،الأمر
ال���ذي �أدى �إل���ى �إحل���اق خ�سائ���ر فادحة يف
العراق و�سوريا”.
وم���ن ب�ي�ن الق���ادة البارزي���ن الذين
قُتلوا� :أب���و الرباء الأن�صاري و�سيف الدين
العراقي و�أبو عثام التل عفري و�أبو �إميان
املوحد ومروان حديد ال�صوري.
وق���ال امل�صدر �إن ع���ددا من م�سلحي
التنظي���م الإرهاب���ي هرب���وا �إل���ى �أماك���ن
جمهولة خوفا على حياته���م ،بعدما علموا
مبخططات البغدادي.

قال م�س�ؤول �أفغ���اين �إن  15على
الأقل من �أفراد �رشطة احلدود قتلوا يف
معركة مع مت�شددين من حركة طالبان
�أم����س اخلمي�س م���ع ا�ستم���رار القتال
قبيل االنتخابات املقررة هذا ال�شهر،
يف ح�ي�ن قُت���ل  21م���ن “طالب���ان” يف
عملية يف �إقليم وردك غربي العا�صمة
كابول.
وق���ال وايل ع�ض���و جمل����س �إقليم
قندوز ب�شمال �أفغان�ستان عمرو الدين
�إن  15من �أف���راد �رشطة احلدود قتلوا
عندم���ا هاج���م مقاتلو طالب���ان نقطة
تفتي�ش يف منطقة قلعة زال.
وقال ذبي���ح اهلل جماهد املتحدث
با�سم احلركة �إن  25من رجال ال�رشطة
قتلوا و�أ�صيب .7
ت�أت���ي �أح���دث �أعم���ال عن���ف بعد
تكثي���ف “طالب���ان” لل�ضغ���ط عل���ى
قن���دوز ،املدين���ة ال�شمالي���ة الت���ي
اجتاحته���ا احلرك���ة مرت�ي�ن يف 2015
و .2016ويف وقت �سابق قالت �إدارة
الأمن الوطني يف بيان �إن قوات خا�صة
مدعومة ب�رضبات جوية قتلت  21على
الأقل من �أع�ض���اء طالبان بينهم قادة
كبار جتمع���وا لتخطيط هجمات بهدف
تعطيل االنتخابات الربملانية املقررة
يف � 20أكتوبر.

أوكرانيا

مقتل  4جنود يف �رشق
البالد امل�ضطرب
كييف  -أ ف ب

�أعلن���ت وزارة الدف���اع الأوكراني���ة،
�أم�س اخلمي�س ،عن مقتل  4جنود و�إ�صابة
� 3آخري���ن يف ت�صعي���د للعن���ف يف ��ش�رق
الب�ل�اد امل�ضطرب .وجاء يف بيان للوزارة
�أنه خالل ال�ساع���ات الـ 24املا�ضية قتل
جنديان يف ق�صف و�أ�صيب �آخران بجروح
قاتلة يف انفجار لغم.
وتته���م ق���وات كيي���ف ،املتمردين
املدعومني من رو�سيا با�ستخدام �أ�سلحة
حتظره���ا اتفاقي���ات ال�س�ل�ام و�إطالقها
على مواقعها نحو  30مرة.
من جهتهم اتهم املتمردون اجلي�ش
الأوك���راين بانته���اك الهدن���ة  22م���رة.
وذكرت منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا
�أن مراقبيه���ا �سجل���وا ،الأربع���اء ،زي���ادة
كب�ي�رة يف انته���اكات وقف �إط�ل�اق النار
يف منطق���ة دونيت�سك مقارن���ة مع اليوم
ال�سابق ،والذي �شهد  520انفجارا.
وقال���ت بعث���ة املراقب���ة التابع���ة
للمنظم���ة يف �أوكراينا �إنها الحظت �ألغامًا
زرعت حديثا على جانبي خط االت�صال.
و�أ�سف���ر الن���زاع ب�ي�ن االنف�صاليني
املوال�ي�ن لرو�سي���ا واجلي����ش الأوكراين
عن �سقوط �أكرث م���ن �10آالف قتيل منذ
.2014
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ال����ص����ي����اد ي���ب���ق���ى وف����� ًي�����ا ل���ل���ره���ي���ب ال���ن���ج���م���اوي
علي مجيد

رضب العب منتخبنا الوطني ونادي النجمة أروع األمثلة يف األخالق والوفاء لناديه ولزمالئه
الالعبني ،بعدما رفض مغريات العرض الخارجي الذي تحصل عليه يف الفرتة األخرية.
وأعلن الصياد لرجاالت ولالعبي “الرهيب” أنه قرر البقاء معهم وتكملة املشوار فيام تبقى
من منافسات املوسم الريايض الجاري.
إذ وبحسب مصدر “البالد سبورت” أن القيمة املالية التي وُضعت للتعاقد مع نجم
املنتخب والنجمة تعترب كبرية للغاية وال ميكن رفضها من أي العب ريايض ،ولكن الصياد
أثبت أنه ليس كأي العب ،ورفض كل يشء من أجل عيون “العاملي” الذي سيكون بعد أيام
قليلة موجودا يف قطر لخوض منافسات كأس العامل لألندية “سوبر غلوب” والتي سيواجه
فيها فريق برشلونة اإلسباين.

حسين الصياد

ف��ي م���ب���اراة اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ل��دع��م م��رض��ى ال��س��رط��ان

المحرق يقلب الطاولة على األهلي بدوري السلة
محمد الدرازي

حقق فري��ق املحرق ف��وزا مثريا عىل
حس��اب األهيل بنتيج��ة (/79 ،)71يف
املب��اراة الت��ي جمعتهام مس��اء أمس
(الخميس) ،عىل صالة اتحاد الس��لة،
يف ختام منافس��ات الجولة الثانية من
الدور التمهيدي لدوري زين.
وكان رئي��س االتح��اد البحريني لكرة
السلة س��مو الشيخ عيىس بن عيل آل
خليفة ،يف مقدمة حضور قمة لقاءات
الجولة.
وه��ذا هو الف��وز الثاين ع�لى التوايل
للمح��رق ،ال��ذي رفع رصي��ده إىل 4
نقاط ،فيام هي الخسارة األوىل لألهيل
مقابل ف��وز واحد وأصب��ح رصيده 3
نقاط.
واس��تطاع املح��رق تحوي��ل تأخره يف
األش��واط الثالث��ة األوىل إىل ف��وز مع
نهاية املب��اراة؛ بفضل الخ�برة الكبرية
التي يتمتع بها العب��و الفريق ،عالوة
عىل التوفي��ق يف التصويبات الس��يام
الثالثية.
يف املقابل ،األهيل ورغم خس��ارته إال
أن��ه ق��دّم أدا ًء فنيًّا جي��دًا ومتكن من
التقدم يف األشواط الثالثة األوىل معوال
عىل حيوية الشباب.
الشوط األول

بدأت املباراة بس��جال رسيع للرميات
الثالثي��ة ،إذ افتت��ح جونز التس��جيل
لألهيل برمية ثالثي��ة ،رد عليها أحمد
حس��ن بثالثي��ة ع��ادل به��ا النتيجة
للمح��رق /3 ،3قب��ل أن يضع هش��ام
رسح��ان األهيل يف املقدم��ة بتصويبة
ثالثي��ة ثاني��ة /6 ،3ثم أض��اف كاظم

(تصوير :رسول الحجيري)

سمو الشيخ عيسى بن علي يلتقي أطفاال من محاربي المرض

ماجد ثالثية ثانية للمحرق /7.6
وع��زز األهيل تقدم��ه منتصف الربع
األول بتصويبتني ثالثيتني لجاس��م أبل
/15 ،6أجربت��ا م��درب املح��رق طلب
الوقت الفني.
وس��جل املح��رق التق��دم األول ل��ه
/18 ،17غري أن األهيل استعاد النتيجة
نهاية الفرتة /20.18
وتعادل الفريقان يف مناس��بتني بداية
الربع الث��اين آخره��ا /22 ،22قبل أن
يس��تعيد األه�لي التق��دم منتص��ف
الربع /30 ،24مستغال سوء تصويبات
املحرق.
واحتف��ظ األهيل بتقدم��ه حتى نهاية
الش��وط األول الذي حسمه ملصلحته
بنتيجة /40.37

لقطة جماعية للفريقين

الثاين ،إذ اعتمد الطرفان بش��كل كبري
عىل األداء الجامعي والتدوير الرسيع
للك��رة لخل��ق مس��احات للتصويب
واالخرتاق.
األهيل حافظ ع�لى تقدمه يف النتيجة
حتى منتصف الرب��ع الثالث /46،44
بفض��ل االس��تغالل األمث��ل لف��رص
الشوط الثاني
التصويب من داخل القوس.
واستمر تكافؤ أداء الفريقني يف الشوط ومن��ح بدر جاس��م التق��دم للمحرق

سلمان بن إبراهيم يشيد
بجهود االتحاد السوري
املنامة  -مكتب
رئيس االتحاد
اآلسيوي لكرة
القدم :استقبل
رئيس االتحاد
اآلسيوي لكرة
القدم النائب األول
لرئيس االتحاد
الدويل لكرة القدم
الشيخ سلامن بن
إبراهيم آل خليفة
سلمان بن إبراهيم يتسلم هدية تذكارية من رئيس االتحاد السوري
مساء يوم أمس
(األربعاء) رئيس االتحاد السوري لكرة القدم محمد فادي الدباس وذلك
مبناسبة زيارته الحالية إىل مملكة البحرين .ورحب الشيخ سلامن بن
إبراهيم آل خليفة بالدباس ،مشيدًا باألدوار الحيوية التي يلعبها االتحاد
السوري لكرة القدم عىل صعيد النهوض مبسرية اللعبة يف بالده منوّهً ا
باملكانة املتميزة التي تحتلها سوريا عىل خارطة كرة القدم اآلسيوية وما
حققته من نجاحات يف العديد من االستحقاقات الكروية .واستعرض
رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم خالل اللقاء الخطط املستقبلية
لالتحاد القاري الهادفة إىل تحقيق التطوير املنشود يف مسرية الكرة
اآلسيوية عىل املستويات كافة ،مبنيًا أن التعاون والتنسيق املستمرين
بني االتحاد اآلسيوي وبقية االتحادات الوطنية يعترب أحد أهم أدوات
الوصول إىل التنمية املرجوة يف اللعبة عىل الساحة القارية .واستمع
رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم إىل رشح عن تحضريات املنتخب
السوري للمشاركة يف نهائيات كأس آسيا  2019يف اإلمارات ،مؤكدًا ثقته
بقدرة املنتخب السوري عىل تحقيق نتائج طيبة يف االستحقاق القاري
املقبل بالنظر إىل ما يتمتع به عزمية قوية وما ميتلكه من نجوم متميزين
تركوا بصامت مؤثرة عىل الساحة القارية .من جانبه ،أشاد الدباس
بجهود الشيخ سلامن بن إبراهيم آل خليفة يف قيادة مسرية االتحاد
اآلسيوي لكرة القدم نحو التقدم والنامء ،مؤكدًا حرص االتحاد السوري
عىل التفاعل اإليجايب مع مساعي االتحاد القاري نحو رسم مالمح
املستقبل املرشق لكرة القدم اآلسيوية عىل مختلف األصعدة.
للتوا�صل( :ق�سم الريا�ضة)17111499 :

جانب من اللقاء

بتصويب��ة ثالثي��ة /48 ،49رد عليه��ا بالنتيجة حتى نهاية املباراة.
مارسيل جونز بثالثية أعاد بها النتيجة أدار اللق��اء طاقم تحكي��م مكون من
لأله�لي الذي محتفظ��ا بالتقدم حتى عادل غل��وم ،عبدالرضا عبدالحس�ين
نهاية الفرتة /53.52
ويونس جناحي.
وتب��ادل الفريقان س��جال التس��جيل
منتخب الشباب يكسب
والتق��دم بداي��ة الربع األخ�ير ،حتى
النويدرات
متك��ن املحرق من أخ��ذ األفضلية بـ6
ويف املب��اراة األوىل ،خ�سر فري��ق
نقاط منتصف الفرتة /62.56
ومنحت الخربة فريق املحرق االحتفاظ النوي��درات أم��ام منتخبن��ا الوطن��ي

للشباب بنتيجة  99مقابل .90
وكس��ب منتخب الش��باب األش��واط
الثالثة األوىل بنتائ��ج /25/20 ،1719
و/27 ،26فيام فاز النويدرات يف الربع
األخري /28.27
وجاء محرتف النويدرات الرصيب نيناد
أفضل مس��جل يف املباراة بـ 40نقطة،
في�ما ج��اء مصطف��ى حس�ين أفضل
مسجل ملنتخب الشباب بـ 27نقطة.

في إطار تحضيراتهما لنهائيات كأس آسيا

بهدف “السومة” ...منتخبنا يخسر أمام سوريا
علي مجيد

(تصوير :خليل إبراهيم)

تلقى منتخبنا الوطني األول لكرة القدم
طع��م الخس��ارة أمام نظريه الس��وري
بهدف نظي��ف يف اللقاء الودي الدويل
الذي جمعهام أمس الخميس؛ يف إطار
اس��تعداداتهام لنهائي��ات كأس آس��يا.
وأحرز ه��دف اللقاء مح�ترف الهالل
الس��عودي عمر الس��ومة يف الدقيقة
( )30من الشوط األول.
تشكيلة األحمر

جانب من اللقاء

دخل م��درب منتخبنا س��كوب اللقاء
بتش��كيلة مكونة من الحارس سيد شرب
عل��وي وأمامه رباعي الدف��اع املتمثل
يف ولي��د الحي��ام وس��يد مه��دي باقر
وأحمد جمعة وس��يد رضا عيىس ،ويف
خط الوس��ط القائ��د عبدالوهاب عيل
وبجانبه جاسم الشيخ وعبدالله عبدو
وجامل راش��د وس��يد ضياء سعيد ويف
املقدمة عبدالله يوسف.
مجريات اللقاء

مضت الدقائق األوىل بش��كل اعتيادي
بني الفريق�ين ،وكان التهديد الحقيقي
األول لصال��ح منتخبن��ا بعدم��ا ق��دم
عبدالله يوسف كرة جميلة لسيدضياء
س��عيد الذي انفرد مبرمى سوريا إال أن
الح��ارس إبراهيم عاملة تص��دى لكرة
ضياء وأنقذ املوقف (.)10
بعدها بدقائق س��دد العبن��ا عبدالله

جانب للجمهور السوري

يوس��ف كرة ثابتة م��رت قوية بجانب
القائ��م األمي��ن ملرم��ى س��وريا (.)16
وكانت أوىل الك��رات الخطرة ملنتخب
سوريا قد أتت عن طريق عمر السومة
من تسديدة قوية مرت بجانب القائم
األمين للحارس سيد شرب (.)17
وتب��ادل الطرفان بعده��ا اللعب الذي

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

انحرص يف منتصف امللعب مع محاوالت
خجول��ة افتق��دت للرتكي��ز يف األمتار
األخرية ،ككرة العبنا جامل راش��د الذي
سدد كرة عش��وائية ( .)25ومن إحدى
املحاوالت لسوريا ،رضب عمر السومة
دفاعات منتخبنا وتوغل ملنطقة الجزاء
وس��دد الكرة عىل ميني حارس��نا لتعلن

عن الهدف األول ( .)30مضت الدقائق
املتبقية دون أن تش��كل أي يشء لكال
املنتخبني لينتهي الشوط بتقدم سوريا
بهدف .ويف الش��وط الثاين نش��ط أداء
املنتخب الس��وري بعد التغيريات التي
أحدثها مدربه ،وكان األكرث اس��تحواذاً
عىل الكرة بانتشاره يف امللعب واللعب
عىل الكرات القصرية لكن دون خطورة،
أما منتخبنا فرتاجع مستواه عن الشوط
األول رغم اجتهادات بعض الالعبني يف
املقدمة .مدرب منتخبنا أجرى تغيريات
ع��دة تباع��اً بدخ��ول كميل األس��ود
ومهدي عبدالجبار وس��امي الحسيني
وأحم��د موىس وأحم��د عبدالله ولكن
مل يتغري الحال بالنسبة للمباراة عموماً
وملنتخبنا خصوص��اً لينتهي اللقاء عىل
النتيج��ة ذاته��ا .أدار املب��اراة طاق��م
تحكيم��ي مك��ون م��ن األردين محمد
عرفة حك ًام للس��احة ومساعديه نواف
ش��اهني وس��يدجالل محفوظ والحكم
الرابع إسامعيل حبيب.
جمهور بحريني وسوري

ش��هد اللق��اء حض��ورا جامهرييا جيد
العدد من قِبل أنصار وعشاق منتخبنا
الوطني الذين آزروا العبينا ،كام حرض
ع��دد جيد من الجالية الس��ورية التي
آزرت العبي فريقه��ا وخرجت بفرحة
الفوز.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :

منتخب الطائرة يحرز أول انتصار على سفدنيك السلوفاكي

الجمعة  12أكتوبر 2018
 3صفر 1440
العدد 3650

حسن علي

حقق منتخبنا الوطني للرجال للكرة
الطائرة انتصاره األول يف معسكره التدريبي
بسلوفاكيا بعدما فاز عىل نادي “سفدنيك”
أحد أندية الدرجة األوىل وصاحب املركز
الثاين يف املوسم املايض بثالثة أشواط مقابل
شوطني (/27/21 ،25/25 ،25/27 ،23،29
/16 )14يف املواجهة الودية التي أقيمت
بينهام يوم أمس األول األربعاء.
وتأيت املواجهة يف إطار التحضريات التي

يقوم بها املنتخب استعدادًا للمشاركة
يف البطولة العربية الحادية والعرشين
ملنتخبات الرجال التي ستحتضنها العاصمة
املرصية القاهرة من  25أكتوبر لغاية 3
نوفمرب املقبل .وأقام املنتخب معسكرًا
تدريبيًّا يف بولندا لعب خالله مواجهتني
مع نادي “جاشوف” خرس فيهام ،قبل
أن ينتقل إىل وجهة املعسكر الثانية يف
سلوفاكيا ليواصل إعداده الفني بقيادة

املدرب يوسف خليفة ومساعده ياسني
امليل واملحلل الفني “بروتا”.
وقال رئيس الوفد عضو مجلس إدارة
االتحاد ،ومدير املنتخب عيل السيد أن
املباراة كانت مفيدة للغاية ملا يتمتع به
الفريق السلوفايك من عنارص متميزة تضم
أفضل الالعبني يف سلوفاكيا عىل أن يلتقي
منتخبنا مع نفس الفريق بهدف تحقيق
أكرب قدر من االستفادة الفنية ،حيث

يتطلع الجهاز الفني من وراء تلك املواجهة
للوقوف عىل جاهزية الفريق والتوصل إىل
التشكيلة األساسية ومعرفة نواحي الضعف
والقوة.
ويسعى املنتخب للوصول إىل أعىل مراحل
الجاهزية الفنية والبدنية للظهور املتميز يف
البطولة العربية بعد أن حقق املركز الثاين
يف النسخة املاضية التي نظمتها مرص بالعام
 2016وفازت بلقبها.
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خليفة يوجّه الالعبين

ف����وزه ي��ض��م��ن ال��ت��ت��وي��ج ب��ل��ق��ب “ع����ودة األول��م��ب��ي”

األولمبي يالقي السعودية في الجولة الثانية
اتحاد الكرة

يخ��وض منتخبنا األوملب��ي لكرة القدم
عن��د  7م��ن مس��اء الي��وم (الجمعة)
لق��اء الجولة الثانية م��ن بطولة عودة
األوملب��ي الودية الت��ي ينظمها االتحاد
الكويتي لكرة القدم يف الكويت ،وذلك
أمام نظريه منتخب السعودية األوملبي
عىل اس��تاد ثامر بنادي الساملية .وكان
منتخبنا األوملبي قد نجح يف أول جولة
يف تخط��ي صاح��ب األرض والضياف��ة
منتخب الكويت بنتيجة ( ،)2-1وسجل
يومه��ا س��يد هاش��م عيىس وجاس��م
خليف .وسيكون منتخبنا األوملبي اليوم
أمام فرصة لحس��م اللقب لصالحه ،إذ
إن ف��وزه يعني تتويجه رس��ميا بلقب
البطولة الودية التي تستمر منافساتها
حتى  16أكتوبر الجاري.
ختام التحضيرات

وأنه��ى منتخبن��ا األوملبي ي��وم أمس
تحضرياته للمب��اراة الثانية ،عرب خوضه
املران الثاين بعد مباراة الكويت يوم 9

أكتوبر ،إذ ت��درب املنتخب أمس عىل
مالعب االتحاد الكويت��ي لكرة القدم،
وذل��ك تحت قي��ادة امل��درب التونيس
سمري ش�مام ،والطاقم املعاون :مساعد
امل��درب ب��در خلي��ل ،م��درب اللياقة
التون�سي محم��د الس�لامي ،م��درب
الح��راس عبدالله بالل .وتأيت مش��اركة
منتخبن��ا األوملب��ي يف البطول��ة الودية
الدولية ضمن إطار تحضريات املنتخب
للمشاركة يف التصفيات املؤهلة لكأس
محمد مرهون
آس��يا تح��ت  23عام��ا  2020املؤهلة
ألوملبي��اد طوكي��و  ،2020إذ س��تقام مؤرشًا للتطوي��ر ،خصوصً ا بعدما نجح
مباريات التصفيات خالل ش��هر مارس املنتخب م��ن تخطي صاح��ب األرض
 2019مبملكة البحرين.
والضياف��ة منتخب الكوي��ت األوملبي
مستوى مطمئن بهدف�ين مقابل واحد .وأوضح الش��يخ
أحمد بن عي�سى آل خليفة أن الهدف
أكد مدير منتخبنا األوملبي لكرة القدم الرئييس من املشاركة يف البطولة الودية
الش��يخ أحمد ب��ن عي�سى آل خليفة ،هو زيادة االحتكاك واكتساب الخربات
أن املس��توى الذي ظهر عليه املنتخب نحو إعداد املنتخب لالستحقاق األهم
خالل اللق��اء األول م��ن بطولة عودة الع��ام املقبل ،واملتمث��ل يف التصفيات
األوملبي يبعث عىل االطمئنان ويعطي املؤهلة لكأس آسيا تحت  23عاما سنة

الك�برى م��ن املباري��ات الت��ي يلعبها
املنتخ��ب خ�لال “أيام الفيف��ا” ضمن
برنامج اإلعداد للتصفيات اآلسيوية.
نسعى لألفضل

منتخبنا األولمبي لكرة القدم

 2020وه��ي البطولة املؤهلة ألوملبياد
طوكي��و  .2020وأش��ار إىل أن ما قدمه
املنتخ��ب خالل اللق��اء األول والنتيجة
التي تحققت س��تعطي الالعبني جرعة
إيجابية قبل املواجه��ة القوية األخرى
اليوم أمام منتخب السعودية األوملبي،
مبينً��ا أن مباراة اليوم أمام الس��عودية
س��تكون اختبارًا قويًّ��ا لالعبني للظهور
بأفض��ل ص��ورة وتحقي��ق النتيج��ة
يرا إىل أن النس��ق
اإليجابي��ة ،ومش� ً

لدورة األلعاب العربية للسيدات

بحث التحضيرات النهائية الستضافة االجتماع التشاوري
ضاحية السيف

ترأس��ت عض��و مجل��س إدارة اللجنة
األوملبي��ة البحريني��ة ،رئيس��ة لجن��ة
رياضة املرأة ،رئيس��ة اللجنة النسائية
باتح��اد اللج��ان األوملبي��ة الوطني��ة
العربية ،الشيخة حياة بنت عبدالعزيز
آل خليف��ة اجت�ماع اللجن��ة املنظمة
الس��تضافة االجتامع التشاوري لدورة
األلع��اب لألندية العربية للس��يدات
ال��ذي س��يعقد ي��وم الس��بت املقبل
بفندق الش�يراتون .يف بداية االجتامع،
رحبت الش��يخة حياة بنت عبدالعزيز
آل خليفة بالحض��ور ،منوهة بالجهود
التي بذلها الجميع خالل الفرتة املاضية
للقيام مبختل��ف التحض�يرات األولية
لالجتامع ،معربة عن خالص ش��كرها
وتقديره��ا للجنة األوملبي��ة البحرينية
عىل اس��تضافتها لهذا االجتامع انطالقًا
م��ن دورها الس��اعي دوم��ا إىل دعم
العم��ل الع��ريب املش�ترك يف املج��ال
الري��ايض باعتباره��ا عض��وًا يف اتحاد

اللجنة األولمبية

الشيخة حياة بنت عبدالعزيز تترأس االجتماع التحضيري

اللجان األوملبي��ة العربية الذي يرشف
عىل تنظيم الدورة التي تقام كل سنتني
بإمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربية
املتح��دة بدعم ورعاية مس��تمرة من
قرينة حاكم الش��ارقة ،رئيس املجلس
األعىل لش��ؤون األرسة ،رئيس مؤسسة
الش��ارقة لرياضة املرأة صاحبة السمو
الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي.
وبحثت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز
مع اللجان العاملة كافة االستعدادات
والرتتيبات الالزمة الستضافة االجتامع

واطلع��ت عىل آخر املهام التي قام بها
الجميع ،واطأمنت عىل االس��تعدادات
املتعلقة بالتغطية اإلعالمية والس��كن
والضياف��ة واالس��تقبال واملواص�لات
والس��كرتارية وتقني��ة املعلوم��ات
ومختلف النواحي التنظيمية الخاصة،
مؤكدة أهمية العمل الجامعي لتوفري
مختل��ف الظ��روف املثالي��ة إلنج��اح
االجت�ماع التش��اوري وتوف�ير كاف��ة
س��بل الراحة وعوام��ل النجاح املالمئة
إلخراجه بأفضل صورة.

وتطلع��ت الش��يخة حي��اة بن��ت
عبدالعزيز الت��ي ترتأس لجنة اإلرشاف
واملتابعة بال��دورة ألن يثمر االجتامع
للوصول إىل افض��ل التوصيات الرامية
إىل االرتق��اء بدورة األلع��اب لألندية
العربية للس��يدات ،وذل��ك من خالل
االطالع ع�لى تقارير ال��دورة املاضية
وبح��ث مختلف املقرتح��ات واألفكار
الهادف��ة لتطويرها من خالل التباحث
والتشاور مع مختلف الضيوف الذين
سيحرضون االجتامع وهم كال من أمني
عام اتح��اد اللجان األوملبي��ة العربية
سعود بن عيل العبدالعزيز ،وسعد بن
صالح الس��فياين األمني العام املساعد
التحاد اللجان األوملبية العربية ،وندى
عس��كر نائب رئيس اللجن��ة املنظمة
ورئي��س اللجن��ة التنفيذي��ة للدورة،
وخالد آل حس�ين عضو لجنة اإلرشاف
واملتابع��ة ،ود .باس��ل الش��اعر عضو
ومقرر لجنة اإلرشاف واملتابعة.

بإعادة تعيينها عضوً ا بلجنة رعاية الرياضيين الدولية

جواه��ر القاس��مي تهنئ حياة بن��ت عبدالعزيز
ضاحية السيف

تلقت عضو املجلس األعىل للش��باب
والرياضة ،عض��و مجلس إدارة اللجنة
األوملبي��ة ،رئيس لجن��ة رياضة املرأة
الش��يخة حي��اة بن��ت عبدالعزيز آل
خليف��ة خطابًا م��ن صاحبة الس��مو
الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي،
قرينة حاكم الش��ارقة ،رئيسة املجلس
األعىل لش��ؤون األرسة ،رئيس مؤسسة
الش��ارقة لرياضة امل��رأة ،هنأتها فيه
مبناس��بة إعادة تعيينه��ا عضوا بلجنة
رعاي��ة الرياضي�ين باللجن��ة األوملبية
الدولية.
وجاء يف نص الرس��الة “يرسنا تهنئتكم
مبناس��بة اختيارك��م يف عضوية لجنة

رعاي��ة الرياضيني “إنت��وراج” باللجنة
األوملبية الدولي��ة ،وذلك اعرتافًا دوليًّا
بدورك��م الب��ارز وعطائك��م املتدفق
يف مجال املنظوم��ة الرياضة الدولية،
فهنيئ��ا للبحري��ن بش��خصية قيادية
ذات رؤي��ة نافذة وتقدم مس��تمر يف
املس�يرة الرياضية” .وبدورها ،بعثت
الش��يخة حي��اة بن��ت عبدالعزيز آل
خليفة رس��الة ع�برت فيها عن خالص
شكرها وتقديرها عىل املشاعر الطيبة
التي أبدتها صاحبة الس��مو الش��يخة
جواه��ر بن��ت محم��د القاس��مي يف
رس��التها ،حيث جاء يف رس��الة الشكر
الجوابي��ة التي بعثتها الش��يخة حياة

اللجنة اإلعالمية

اللجنة األولمبية

الغالي��ة عىل نف�سي نظرًا مل��ا أحمله
لسموكم حفظكم الله من صادق الود
وعظيم التقدير واالحرتام”.
وأعربت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز
آل خليف��ة عن اعتزازها الكبري للعمل
مع مؤسس��ة الش��ارقة لرياضة املرأة
التي تش��كل أحد أعز محطات حياتها
الرياضي��ة ،والت�شرف بالعمل يف ظل
رعاية صاحبة الس��مو الشيخة جواهر
الشيخة حياة بنت عبدالعزيز بنت محمد القاس��مي للفتاة العربية
يف ظل رؤية سموها لكل ما من شأنه
بن��ت عبدالعزيز “إن تهنئة س��موكم تعزيز مش��اركة املرأة العربية يف كافة
هي وسام أعتز به ونرباس استلهم منه املجاالت وعىل وجه الخصوص املجال
العزمي��ة واملثابرة ألظل موضع ثقتكم الريايض.

التصاع��دي الذي يس�ير عليه املنتخب
يؤكد زي��ادة التجانس ب�ين املجموعة
نح��و الوصول إىل الجاهزي��ة املطلوبة
لالستحقاق اآلسيوي.
وح��رص الش��يخ أحمد ب��ن عيىس آل
خليفة عىل التحدث مع العبي املنتخب
األوملبي قبل بدء تدري��ب أمس ،حاثًّا
الالعب�ين ع�لى تكثيف الجه��ود وبذل
أق�صى م��ا لديهم م��ن أج��ل تحقيق
التطلعات ،مش ًريا إىل أهمية االستفادة

ق��ال الع��ب منتخبنا األوملب��ي محمد
مره��ون إنه��م يطمح��ون لتقدي��م
األفضل خالل لق��اء اليوم أمام منتخب
السعودية .ونوّه محمد مرهون باألداء
ال��ذي ظهر عليه املنتخ��ب خالل لقاء
منتخب الكويت األوملبي يف أول جولة،
مش ًريا إىل الجاهزية لخوض لقاء الجولة
الثانية أمام األخ�ضر .وأكد أن الالعبني
يدركون أهمية املباراة ،مش ًريا إىل اتباع
تعليامت الجهاز الفن��ي واإلداري نحو
تحقيق النتائج اإليجابية.
وأوض��ح أن املنتخ��ب بع��د التدريب
االستش��فايئ ي��وم أم��س األول ح�ضر
جيدًا خالل التدريب األخري قبل مباراة
الس��عودية ،التي نس��عى م��ن خاللها
للفوز وضامن التتويج باللقب.

اليوم انطالق بطولة الحسن
األولى للبومسي

خالد الحسن

أحمد الخياط

أم الحصم  -اتحاد البحرين للدفاع عن النفس :تحت
رعاية رئيس اتحاد البحرين للدفاع عن النفس أحمد
الخياط ،ينظّ م االتحاد اليوم الجمعة بطولة الحسن األوىل
للبوميس  ،2018وذلك مبشاركة واسعة من الجنسني الرجال
والسيدات عىل صالة االتحاد البحريني لكرة الطاولة.
وستنطلق البطولة عند الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر
حتى الساعة السادسة والنصف مساءً ،حيث شهدت
البطولة إقباال كبريًا جدًّ ا عىل التسجيل يف البطولة التي تقام
للمرة األوىل.
وستقام البطولة للجنسني (ذكور وإناث) لكافة األعامر
والفئات ،حيث ستقام لفئتي الفردي والجامعي للبوميس
التقليدي والفردي بحسب نظام االتحاد الدويل للتايكوندو،
حيث ستنظم للحزام األحمر فام فوق وتم اختيار بوميس
واحد من كل البومسيات الثامنية املوجودة يف كل فئة
بحسب نظام االتحاد الدويل أيضً ا.
وسيكون نظام التحكيم عىل النحو اآليت :كت أوف،
والبدلة املستخدمة :بدل التايكوندو البيضاء أو بدلة
البوميس فقط.
وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد البحرين للدفاع عن
النفس أمني رس لعبة التايكوندو خالد الحسن أن الهدف
من إقامة بطولة الحسن األوىل للبوميس هو العمل عىل
الوصول لخامات مناسبة لتشكيل نواة للمنتخب الوطني
للبطولة للعام  ،2019مشريًا إىل أن البطولة ستفرز العديد
من النجوم القادرين عىل متثيل املنتخب يف الفرتة القادمة
وإضافتهم إىل املنتخب األول.
وأوضح خالد الحسن أن املنتخب الوطني أثبت من
خالل مشاركاته الدولية عن طريق العبة املنتخب فجر
البنعيل والعب املنتخب عبدالله الدوي عىل مقدرة الالعب
البحريني عىل الوصول للمنصات الدولية يف هذا املجال،
فقد حققت الالعبة فجر البنعيل امليدالية األوىل عربيًّا يف
بطولة آسيا التي أقيمت يف منتصف العام الحايل باإلضافة
إىل العديد من امليداليات الدولية والعاملية.
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اليوم تسليم المعدات لبطولة العالم للرجل الحديدي بكونا

ناصر بن حمد يدخل أجواء البطولة والهدف مواصلة رفع راية المملكة
كونا

سموه خالل حضوره المؤتمر الصحافي

يدخ��ل ممث��ل جالل��ة املل��ك لألعامل
الخريية وش��ؤون الشباب رئيس املجلس
األعىل للش��باب والرياضة رئيس اللجنة
األوملبية البحرينية س��مو الش��يخ نارص
بن حمد آل خليفة أج��واء بطولة العامل
للرج��ال الحدي��دي الي��وم الجمعة مع
اقرتاب املوعد للس��باق الذي سيقام غدا
السبت للبطولة العاملية التي يشارك فيها
أك�ثر من  3000مش��ارك وذل��ك يف كونا
بالواليات املتحدة األمريكية.
وس��يختتم سمو الش��يخ نارص بن حمد
آل خليف��ة تدريبات��ه االس��تعدادية مع
الفري��ق البحرين��ي املكون من س��موه
ومحمد القيس وخال��د بوعالي وميكيل
كااله��ورا الذي تأهل م��ن بوابة الصني،
بينام تأهل س��مو الشيخ نارص بن حمد
آل خليفة ومحمد القيس وخالد بوعالي
م��ن بواب��ة البحرين عرب بطول��ة الرجل
الحديدي للرشق األوسط ،والتي أقيمت
يف ديسمرب املايض.
رفع راية المملكة

وبهذه املناس��بة ،أكد سمو الشيخ نارص
بن حمد آل خليفة أنه حريص عىل رفع
راية اململك��ة ،ويتخذ م��ن عاهل البالد
جالل��ة امللك حمد ب��ن عيىس آل خليفة
العزمي��ة واإلرصار؛ م��ن أج��ل تحقي��ق
أفض��ل النتائ��ج وكتابة تاري��خ جديد يف
مش��اركاته الخارجي��ة يف بطوالت الرجل
الحدي��دي ،وق��ال س��موه“ :إن دع��م
ومساندة وتشجيع س��يدي الوالد عاهل
البالد له األثر الكبري عىل الجاهزية التامة
للمش��اركة يف البطولة العاملية” .وأضاف
سموه “الش��ك أن البطولة ستكون قوية

خصوص��ا أن هناك العدي��د من األبطال
الذين يتطلع��ون لتحقيق أفضل النتائج،
وأن��ا ش��خصياً دامئ��اً أعش��ق التحدي،
وهذا داف��ع كبري لتحقيق أفضل النتائج،
وأعدك��م بأن أبذل قص��ارى جهدي؛ من
أجل تحقيق النتائ��ج املرشفة ورفع راية
اململكة وجعلها خفاقة دامئا مثلام كانت
املشاركات السابقة”.
وأوضح سمو الش��يخ نارص بن حمد آل
خليفة التدريبات الس��ابقة جعلته يصل
لكام��ل الجاهزية لخوض البطولة ،وتابع
س��موه“ :أتطلع لكتاب��ة تاريخ جديد يف
رياضة الرجل الحديدي ،أدرك بأن املهمة
لن تكون س��هلة ،لكن أؤكد بأن املجتهد
دامئا يحصد عىل نصيبه ،وأنا سأجتهد من
أجل تحقيق النتائج اإليجابية” .وأش��اد
س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة
بالجه��ود الطيب��ة التي يبذله��ا الفريق
البحرين��ي املك��ون من محم��د القيس
وخالد بوعالي وميكي��ل كاالهورا الذين
ميتلكون إمكانات عالية ،مبينا سموه أن
حرص��ه عىل الوق��وف إىل جانبهم طوال
الفرتة السابقة؛ من أجل الوصول لكامل
الجهوزية ،متمنيا سموه لهم كل التوفيق
والنجاح.

جانب آخر من التدريبات

تسليم المعدات

سيس��لم س��مو الش��يخ نارص بن حمد
آل خليف��ة والفري��ق البحريني معدات
الس��باق الي��وم الجمعة ،حيث س��يتم
تس��ليم املع��دات م��ن جان��ب اللجنة
املنظم��ة للبطول��ة ،وس��يتواجد جميع
املشاركني يف موقع اللجنة اليوم.
وجود أبطال العالم

تش��هد بطول��ة الرجل الحدي��دي بكونا
بالوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة تواج��د
العديد من أبطال العامل يف رياضة الرجل
الحديدي ،حيث يعترب وجودهم مكسبا
كب�يرا للبطول��ة خصوصا أنه��م يعطون
الحاف��ز للعديد من املش��اركني ،ويحقق
النجاحات الجديدة.
اليوم االجتماع األخير

يعقد الي��وم الجمعة االجتامع األخري مع
اللجنة املنظمة ،ومن املنتظر أن يش��هد
االجتامع وجود العديد من املشاركني من
أجل وضع النقاط األخرية.
نقل عبر االيستريم

واص��ل مدي��ر املكتب اإلعالمي لس��مو
الش��يخ ن��ارص ب��ن حم��د آل خليف��ة
ومرك��ز املعلوم��ات توفي��ق الصالح��ي
عق��د االجتامعات مع اللجن��ة املنظمة؛
من أجل نقل الس��باق عىل االيس�تريم،
وه��و النق��ل اإللك�تروين .وس��يكون
النق��ل اإللك�تروين انطالقا من الس��اعة
الس��ابعة و 5دقائق مس��اء يوم السبت
بتوقيت البحرين فيام س��يكون التصوير

سموه يشارك في االجتماع الفني

شارك س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل
خليف��ة والفريق البحرين��ي يف االجتامع
الفني الخ��اص بالبطولة الذي عقد مبقر
اللجنة املنظمة .وش��هد االجتامع الفني
حضور كبري من املش��اركني ،وقد تم الرد
عىل كافة االستفسارات التي طرحت من
جانب املتسابقني.

المكتب اإلعالمي

الخاص لس��مو الش��يخ ن��ارص بن حمد
آل خليف��ة م��ن الس��اعة الس��ابعة
والنص��ف ،وسيس��تغرق النق��ل قرابة 9
س��اعات متواصلة ،مع العل��م بأن النقل
التلفزي��وين املبارش لن يك��ون موجودا.
وعن��وان الراب��ط /:http/ facebook.ومرتفعات يف الس��احل الشاميل والغريب
/comimbahrain703
للجزيرة ،وس��تكون هناك رياح مختلفة
مسارات السباق ستؤثر عىل املتس��ابقني وستشكل تحديا
آخر لهم ليصل��وا إىل الجولة األخرية من
وكانت اللجن��ة املنظمة لبطول��ة العامل السباق ،وهي جولة النرص.
للرجل الحديدي قد اعتمدت مس��ارات
ناصر بن حمد :قبلت التحدي
السباق الثالثة التي سيمر بها املشاركون
وأعدكم بنتائج إيجابية
يف البطولة لتكون البداية من الس��باحة،
والتي دامئ��ا ما تكون مث�يرة للغاية مع شارك س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل
الحضور الجامهريي الغفري الذي يحرص خليفة يف املؤمتر الصحايف الخاص ببطولة
عىل التواجد بالقرب من منصة السباحة ،الع��امل للرج��ل الحدي��دي بوالي��ة كونا
إضافة اىل التغطية التلفزيونية ،وسيكون بالواليات املتحدة األمريكية.
املتس��ابقون ع�لى موعد لقطع مس��افة وش��هد املؤمتر الصح��ايف حض��ور أفراد
الس��باق البالغ��ة  3.86كيلومرت يف البحر الفري��ق البحريني للتحمل  13يتقدمهم
املوازي للمنطقة الس��احلية الس��ياحية بطل الرج��ال جوميز وبطلة الس��يدات
وستتواجد فيها التيارات املائية بكرثة.
دانييال.
وبع��د االنته��اء م��ن اختبار الس��باحة وحظى سمو الش��يخ نارص بن حمد آل
س��يتوجه املتس��ابقون إىل تحد آخر هو خليف��ة برتحيب كبري من رج��ال االعالم
الدراجة ملس��افة  180.2كيلومرتا ،حيث الذين شهدوا املؤمتر الصحايف ،حيث فاق
سيشق املتسابقون طريقهم إىل الشامل عدد الحضور توقع��ات الجميع بعد أن
عىل طول الطريق الرسيع الذي سيكون شهد املؤمتر حضور كبري للغاية.
مليئا بتغري املس��ار فيه ليمر املتسابقون وخ�لال املؤمت��ر الصح��ايف ،ت��م توزيع
بعده��ا بالس��احل الش�مايل والغ��ريب ب��رورشات وم��واد إعالمي��ة كث�يرة عىل
للجزيرة ،والتي م��ن املتوقع أن تختلف اإلعالميني الحارضين.
فيه رسعة الرياح.
ورد س��مو الش��يخ ن��ارص ب��ن حمد آل
وس��تكون املحط��ة االخرية ه��ي الجري خليف��ة ع�لى كاف��ة األس��ئلة املوجه��ة
ملسافة  42.2كليومرت ،والتي ستكون هي لس��موه ،حيث أكد بأن��ه يحظى بدعم
األخرى ع�لى الطريق الرسي��ع املحاذي ومتابعة مب��ارشة من عاهل البالد جاللة
وسيمر املشاركون يف السباق مبنحدرات امللك حم��د بن عي�سى آل خليفة ،وأن

جانب من تدريبات سموه

هذا الدعم واملتابعة وسام يعتز ويفتخر
به ويعطيه دفعة معنوية عالية لتحقيق
أفضل النتائج ،مش�يرا سموه إىل أن عىل
أت��م االس��تعداد للمش��اركة يف البطولة
ويتطل��ع لتحقيق إنج��اح جديد ململكة
البحرين.
وأب��دى س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد
آل خليفة اعت��زازه بالفري��ق البحريني
والنتائ��ج اإليجابية الكثرية التي تحققت
يف مختل��ف البطوالت التي ش��ارك فيها
خالل الفرتة املاضي��ة ،مؤكدا أن الفريق
البحرين��ي سيس��عى لكتاب��ة التاري��خ
الجدي��د الناصع بالذهب ووضع اس��م
اململكة خفاقا يف هذه البطولة العاملية.
وحول توقعات س��موه يف البطولة ،أشار
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة أن
التوقعات تش�ير إىل أن البطولة ستكون
مثرية وقوية يف ظل املش��اركة الواس��عة
م��ن أبطال العامل ،وأكد س��موه أنه قبل
التحدي يف البطول��ة ،ويعد الجميع بأن
يبذل قص��ارى جهده من أج��ل النتائج
املطلوبة.
كام تح��دث يف املؤمتر الصحايف عدد من
أفراد الفريق البحرين��ي للتحمل الذين
أش��ادوا بدعم س��مو الش��يخ نارص بن
حم��د آل خليفة ،وأك��دوا أنهم عىل أتم
الجاهزي��ة لخوض البطول��ة والتطلعات
لتحقيق نتائج إيجابية.

انطالق مسابقتي “الشاحوف والحداق” اليوم

ن���اص���ر ب���ن ح���م���د :ه��دف��ن��ا ت��وث��ي��ق ال���ت���راث ال��ب��ح��ري��ن��ي
						

تستأنف اليوم “الجمعة” منافسات
موسم نارص بن حمد للموروث
البحري ،والذي يقام تحت رعاية
ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية
وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل
للشباب والرياضة رئيس اللجنة
األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص
بن حمد آل خليفة ،والذي تنظمه
لجنة رياضات املوروث الشعبي،
والذي انطلقت منافساته يف األول من
سبتمرب ،والتي تستمر حتى يوم 27
أكتوبر الجاري .وبهذه املناسبة ،أكد
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة
أن الجهود املبذولة تصب يف مصلحة
توثيق الرتاث الوطني؛ من أجل
الحفاظ عىل الهوية البحرينية ،مضيفا
سموه أن موسم سموه للموروث
البحري يعكس صورة واقعية للتمسك
باإلرث التاريخي والحضاري ململكة
البحرين ،وتوجيه الجهود نحو إحيائه
وتعزيز نرشه بني األجيال القادمة
للمحافظة عليه ،مشريا سموه إىل أن
املوسم نافذة مطلة عىل الرياضات
البحرية الرتاثية ،والتي تعترب امتداد
للموروثات الشعبية ،والتي متتاز بها
البحرين وأهلها واملرتبطة بالبحر
منذ القدم ،والذي يؤكد ما حققته
مملكة البحرين من مكتسبات
حضارية بسبب هذا االرتباط ،الذي
ميزها وبشكل فريد ومنحها موقعها

اللجنة اإلعالمية

محاضرة تعريفية لـ “الحداق”

جغرافيا لتكون منارة مشعة يف الحركة
التجارية واالقتصادية باملنطقة.
وقد أشاد سمو الشيخ نارص بن حمد
آل خليفة بالدور البارز الذي تلعبه
لجنة رياضات املوروث الشعبي
برئاسة خليفة عبدالله القعود يف
تنفيذ توجيهات سموه بإطالق
الربامج الهادفة للمحافظة عىل
الرياضات الرتاثية ،مقدرا سموه يف
الوقت ذاته العمل املميز الذي تبذله
اللجنة املنظمة العليا ملوسم سموه
للموروث البحري برئاسة محمد
أحمد الجناحي ،يف اإلعداد والتحضري
املستمرين ملسابقات أسابيع املوسم،
عىل الشكل الذي مينحها النجاح
املطلوب ،متمنيا سموه يف الوقت
ذاته لجميع املشاركني التوفيق
والنجاح يف منافسات املوسم.

نتشرف بالرعاية

أكد الرئيس التنفيذي لرشكة مشاريع
القرص وليد رشيف الريس أن تقدميه
الرعاية للجنة املنظمة العليا ملوسم
نارص بن حمد للموروث البحري ،يأيت
من منطلق حرص الرشكة عىل يف دعم
الرشاكة املجتمعية يف إطارها الوطني
والذي يصب يف مصلحة املحافظة
عىل الهوية الوطنية.
وقال الريس“ :نحن يف مشاريع
القرص نترشف باملشاركة يف رعاية
موسم نارص بن حمد للموروث
البحري ،والذي يعد واحدا من
املبادرات الهادفة التي أطلقها ممثل
جاللة امللك لألعامل الخريية وشؤون
الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب
والرياضة رئيس اللجنة األوملبية

جانب من المنافسات

سمو الشيخ ناصر بن حمد

البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد
آل خليفة؛ لتعزيز ثقافة املوروث
البحري كشكل من أشكال الرتاث
الشعبي املستمد من تاريخ مملكة
البحرين العريق .فنحرص دامئا أن
نساهم يف خدمة املجتمع ودعم كافة
املبادرات ،السيام تلك التي تساهم
يف التعزيز واملحافظة عىل الهوية
البحرينية” ،مشريا إىل أن منافسات
هذا املوسم منح الشباب البحريني
فرصة املشاركة وإطالق العنان
لقدراتهم وإمكاناتهم يف تنافس
رشيف ميلء بالحامسة والندية ،كام
أن هذا املوسم منح الفرصة لجميع
فئات املجتمع واملقيمني فرصة
التعرف عىل املوروث البحري الذي
متتاز به البحرين.

مسابقة الشاحوف

وتقام املسابقة الثالثة “الشاحوف-
التجديف” ضمن منافسات أسبوع
كأس سمو الشيخ محمد بن نارص
بن حمد آل خليفة ،حيث تبدأ عند
الساعة الثالثة عرصا مبتنزه األمري
خليفة بن سلامن بالحد.
مسابقة “الحداق”

ويشهد اليوم إقامة املسابقة الرابعة
لـ “الحداق” ،ضمن أسبوع كأس سمو
الشيخ عبدالله بن خالد بن حمد آل
خليفة ،حيث ستنطلق املنافسات عند
الساعة  6صباحا من املرفأ البحري
ممىش البديع بـ “املحافظة الشاملية”،
وتستمر حتى العارشة من صباح يوم
غد السبت.

نظمت لجنة مسابقة الحداق يوم
األربعاء املوافق  10أكتوبر ،محارضة
تعريفية بلوائح وأنظمة واشرتاطات
املسابقة ،وذلك بقاعة املناسبات
باملحافظة الشاملية ،حيث شهدت
املحارضة حضور ممثلني عن إدارة
خفر السواحل بوزارة الداخلية ورئيس
لجنة مسابقة الحداق عيىس إبراهيم
املطوّع ورئيس لجنة الحكام باللجنة
عبدالحميد العلوي وأعضاء اللجنة،
واملشاركون يف املسابقة الرابعة لـ
“الحداق”.
نتائج المسابقة الثالثة لـ “الهير”

حقق النوخذة طارق راشد بورشيد
عىل منت قارب “رشودي” املركز األول
يف املسابقة الثالث لـ “الهري” التي
أقيمت يوم  6أكتوبر املايض ،بعد أن
بلغ وزن اللؤلؤ  1.380غرام .وأسفرت
باقي النتائج عن فوز النوخذة يوسف
عادل املقهوي عىل منت قارب “وردة
املقهوي” باملركز الثاين ،بعد أن بلغ
وزن اللؤلؤ  1.274غرام ،فيام حل
النوخذة مبارك عيل املريخي عىل منت
قارب “نبض البحر” يف املركز الثالث،
بعد بلغ وزن اللؤلؤ  1.236غرام.
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اطلع على أوض��اع البعثة البحرينية في بوينس آيرس

ناصر :الهدف منح نجوم المستقبل فرصة االحتكاك واكتساب الخبرة
اللجنة األولمبية بوينس آيرس

أكد عضو مجلس إدارة اللجنة األوملبية
بدر نارص محم��د عىل أن الهدف كان
م��ن وراء املش��اركة يف دورة األلعاب
األوملبي��ة للش��باب  2018ه��و من��ح
الفرص��ة لعدد من الرياضيني الش��بان
البحرينيني لالحتكاك بالنجوم العامليني،
مش�ي ًرا بع��د وصول��ه إىل العاصم��ة
األرجنتينية بوينس آيرس عىل أن هذا
الهدف تحق��ق بالفعل م��ن خالل ما
قدمه الرياضيون من مس��تويات فنية
ونتائج.
وزار ب��در ن��ارص محم��د مق��ر بعثة
مملك��ة البحرين يف القري��ة األوملبية
يف األرجنت�ين ،وتع��رف ع�لى آخ��ر
املس��تجدات الخاصة بالوفد من مدير
البعثة س��امل نارص س��امل ،حيث أش��اد
عضو مجل��س إدارة اللجن��ة األوملبية

بحسن س�ير األمور اإلدارية والفنية يف
بوين��س آيرس ،متابع��اً“ :كام قلنا فإن
اله��دف كان إعطاء نجوم املس��تقبل
فرص��ة لالحت��كاك مع نج��وم عامليني،
إىل جان��ب تحقيق الالعب�ين أرقام أو
إنج��ازات أفضل م�ما كان ميلكه قبل
هذه املشاركة ،وهو ما يثبت بعد ذلك
مدى اس��تفادته م��ن التواجد يف هذا
الحدث العاملي”.
وأش��ار بدر نارص إىل نتائج الرياضيني
البحرينيني يف ال��دورة واعدة ومُبرشة،
مضيفاً“ :عىل سبيل املثال العب التنس
عيل دواين قدم مستويات جيدة ،ولكن
مل يكن الحظ بجانبه للذهاب بعيدًا يف
هذه الدورة ،فهو يتطور بشكل مستمر
من خالل إقامته يف املغرب والتدريب
هناك ،ونحن نأم��ل أنه مع املزيد من

السنغال تستضيف النسخة المقبلة

بدر ناصر

االحتكاك واكتس��اب الخربة فإنه عيل منافس��ات فئة  48كغ ،معت ًربا أن هذا
إنجاز يضاف ملسرية الالعبة ،يف الوقت
سيكون له شأن كبري يف املستقبل”.
كام أش��اد بدر ن��ارص بتحطيم الرباعة الذي متنى في��ه كل التوفيق للعدائني
مري��م رشي��ف رقمه��ا الش��خيص يف يوس��ف عن��ان وم��روة العج��وز يف

اليوم فرصة تجربة سيارة “الكليو كب”

غدً ا انطالق فعالية جديدة من فعاليات “الحلبة لك”
الصخير

تنطلق غدًا السبت املوافق  13أكتوبر
فعالية جديدة م��ن فعاليات “الحلبة
لك” للس��يارات والدراج��ات النارية
التي يعش��قها محبو رياضة السيارات
يف حلب��ة البحري��ن الدولي��ة “موطن
رياضة السيارات يف الرشق األوسط”،
إىل جان��ب انطالق تج��ارب الجاغوار
ألول م��رة وه��ي التجرب��ة األحدث
عىل قامئة تج��ارب الحلبة ،فال تفوتوا
تجربتها.
وس��يكون بإم��كان عش��اق رياض��ة
الس��يارات قيادة سياراتهم ودراجتهم
الناري��ة الخاصة عىل مس��ار الحلبة،
حيث س��تكون هذه التجربة ال تنىس
م��ع إعطائهم ج��وًّا من اإلث��ارة التي
ال ميك��ن وصفه��ا عىل مض�مار حلبة
سباقات الفورموال وان.
وبإمكان املش��اركني قيادة س��ياراتهم
ودراجاته��م النارية عىل مضامر حلبة
الفورم��وال وان العاملي��ة التمتع بهذه
التجربة من  12مس��اء حتى  7مساء،
وذلك بدفع مبلغ وق��دره ليوم كامل
هو  85دين��ارًا بحرينيًّا ونصف يوم بـ
 60دينارًا بحرينيًّا ،والجولة الواحدة بـ
 25دين��ارًا بحرينيًّا فقط ،وذلك خالل
الحجز بنفس اليوم ،أما الحجز املبكر
فستكون األس��عار كالتايل  75 :دينارًا
بحرينيًّ��ا ليوم كام��ل 50 ،لنصف يوم
و 20للجولة الواحدة.
وخ�لال ي��وم الس��بت أيضً ��ا تنطلق
التجارب األحدث عىل قامئة الفعاليات

حلبة البحرين الدولية

أعلنت اللجنة األوملبية الدولية رس��ميًّا
عن اختيار الس��نغال كبلد مس��تضيف
للنس��خة القادمة م��ن دورة األلعاب
األوملبية للش��باب التي س��تقام يف عام
 ،2022يف خط��وة اعتربه��ا الرئي��س
السنغايل مايك سال “تاريخية” بالنسبة
لبالده والقارة ،ووفقًا وس��تقام النسخة
الرابعة من أوملبياد الش��باب بني مايو
ويوني��و  2022يف ثالث مدن س��نغالية
هي العاصمة دكار وديامنيادو وسايل.
العداءان يوسف ومروة واعت�بر الس��ينغايل الرئيس س��ال ،أن
اختي��ار ب�لاده مضيف��ة يع��د لحظة
منافسات ألعاب القوى ،مردفًا“ :نأمل “تاريخي��ة للجن��ة األوملبي��ة الدولية،
يف أن يحق��ق كل منها أرقام ش��خصية أفريقي��ا ،والس��نغال” ،عل�ًم�اً أن هذه
جديدة واكتساب املزيد من الخربة عرب الدورة س��تكون األوىل من نوعها التي
هذه املشاركة األوملبية العاملية”.
تستضيفها القارة.

أبوقوة يهزم عالي في “المراكز الشبابية”

الشباب والرياضة :تأهل فريق مركز شباب أبوقوة إىل الدور ربع النهايئ
من مسابقة كأس املراكز الشبابية الثاين لكرة القدم والذي تنظمه وزارة
شؤون الشباب والرياضة .وتغلّب فريق أبوقوة عىل فريق نادي عايل
بركالت الرتجيح بأربعة أهداف مقابل ثالثة أهداف بعد انتهاء املباراة
بالتعادل بهدفني ملثلهام .سجل هديف أبوقوة محمد ريض ( )21وأحمد
املوايل ( ،)38وسجل لعايل سعيد حسن ( )23من ركلة جزاء ،وعبدالله
حميدان ( .)48ومن ركالت الرتجيح سجل لفريق أبوقوة فاضل عباس،
عبدالله عبدالغني ،عيل حميد وحسن كاظم ،ومتكن حارس نادي عايل
عيل الشغل من صد ركلتي منصور النينون وأحمد املوايل.
وسجل فريق نادي عايل عرب ركالت الرتجيح سعيد حسن ،عبدالرسول
مريزا وغرباهيم القصاب ،واستطاع حارس أبوقوة حسني الشجار صد
ثالث ركالت لعبدالله حميدان ،عيل عباس ومحمد عباس.
ويف املباراة الثانية تألق العبو فريق مركز شباب السهلة الشاملية وبلغوا
الدور ربع النهايئ عرب الفوز عىل مركز شباب كرانة بهدفني دون مقابل
سجلهام فيصل منصور ( )23وقاسم الرفاعي (.)67

ختام دورة اإلدارة الرياضية لألكاديمية األولمبية
جانب من المنافسات

التي تنظمها حلب��ة البحرين الدولية
وهي “تج��ارب الجاغوار” وهو األوىل
من نوعها يف منطقة الرشق األوس��ط،
حي��ث س��يتمكن م��ن خالل��ه محبو
رياضة السيارات من التدريب وقيادة
سيارات الجاغوار من نوع .F-Type
وس��يتمكن املش��اركون يف تج��ارب
الجاغ��وار من الحص��ول عىل أول لفة
ع�لى املض�مار العاملي التي س��تكون
م��ع م��درب مؤه��ل ليعرف��ك ع�لى
املضامر وبعدها ستتسلم مقود سيارة
الجاغوار من ن��وع  F-Typeوتجربها
بنفس��ك حول املضامر وذلك ملدة 15
دقيق��ة ،س��يكون م��درب مؤهل من
الحلبة بجانبك يف مقعد الراكب الذي

سيس��اعدك ويعطيك نصائح لتحسني
قيادتك والحصول عىل أقىص استفادة
من أنظمة السيارة وكيفية االنتقال بـ
 8رسعات ضمن ناقل الحركة الرسيع.
عن��د االنته��اء م��ن حص��ة القي��ادة
الخاصة التي اس��تمرت لـ  15دقيقة،
س��يأخذك امل��درب ومينح��ك تجربة
اللفات الختامي��ة للتجربة التي تظهر
قدرات سيارات الـ  F-Typesالكاملة
وس��يكون سعر هذه التجربة بالكامل
بـ  60دينارًا بحرينيًّا.
وخالل مس��اء الجمعة س��تتاح فرصة
تجربة س��يارة الكليو كب التي تعترب
من أش��هر الس��يارات الرياضية ذات
قوة  220حصانًا ،وسيتمكن املشاركون

ضم��ن ه��ذه الفعالي��ة م��ن تجربة
الجلوس مبقعد الراكب بس��يارة رينو
كليو للقيام بلفتني عىل مس��ار الحلبة
م��ع تواجد أح��د املدرب�ين املؤهلني.
وذلك فقط بـ  25دينارًا بحرينيًّا وملدة
 40دقيقة.
وبإمكان محبي الرسع��ة أيضً ا تجربة
ركوب س��يارة الراديكال اس ار  3التي
تنطل��ق من  0حت��ى  100كم يف 3.4
ثاني��ة فقط! وذلك بث�لاث لفات عىل
املض�مار العاملي وذلك ب��ـ  35دينارًا
بحرينيًّا ملدة  40دقيقة ،محبو الرسعة
سيس��تمتعون حقًّ��ا به��ذه التجرب��ة
الفريدة من نوعها.

ضاحية السيف – اللجنة األوملبية :اختتمت يوم أمس الخميس دورة
اإلدارة الرياضية ،والتي نظمتها األكادميية األوملبية التابعة للجنة
األوملبية البحرينية عىل مدار أسبوع كامل ،وذلك يف إطار الخطة
السنوية لألكادميية والرامية إىل صقل وتطوير وتأهيل الكوادر اإلدارية
مبختلف الهيئات الرياضية العاملة يف ميدان الشباب والرياضة.
حفل الختام أقيم مبقر األكادميية بنادي املنامة مبنطقة الجفري بحضور
املدير التنفيذي للشؤون الرياضية عبدالجليل أسد ومدير األكادميية
نبيل طه ،حيث قام أسد بتكريم املشاركني وتوزيع شهادات املشاركة
عليهم جميعا ،مشيدا مبا تناولته الدورة من مواضيع مهمة أثرت
تجاربهم وخرباتهم ،مؤكدا أهمية هذه الدورة التأسيسية ،والتي
تهيئ املشاركني لدورة اإلدارة الرياضية املتقدمة ،مؤكدا حرص اللجنة
األوملبية املستمر يف تبني مختلف الربامج التي تسهم يف تطوير قدرات
الكوادر اإلدارية الوطنية لينعكس ذلك عىل مخرجات العمل الريايض،
متمنيا لجميع املشاركني دوام التوفيق والنجاح.
وكانت الدورة قد انطلقت يوم السبت املايض مبوضوع “تأسيس
الحركة األوملبية” ،و”عالقة املدرب باألجهزة اإلدارية” لنبيل طه ،ثم
موضوع “إدارة املنظامت الرياضية” الختصايص التدريب والتطوير
أحمد عيل تبعها إقامة نشاط عميل.

مركز البحرين يواصل عطاءه بجهوده الذاتية

الذوادي :االتحاد الدولي أوقف الدعم عن  16مركزًا للتطوير بالعالم
حسن علي

قال عضو مجلس إدارة االتحاد
البحريني للكرة الطائرة ،رئيس
مركز التطوير محمد الذوادي أن
االتحاد الدويل قد أوقف الدعم
املايل عن  16مركزًا دوليًّا لتطوير
اللعبة يف كافة أنحاء العامل من
بينهم مركز البحرين لتطوير
اللعبة.
وأوضح الذوادي لـ “البالد
سبورت” أن تلك الخطوة التي
أقدم عليها االتحاد الدويل يبدو
أنها ناتجة عن العجز املايل
الذي مير به االتحاد الذي أدى
كذلك إىل تقليص عدد وأعضاء
اللجان العاملة يف االتحاد الدويل،

مشريًا إىل أن املراكز الثالثة التي
اعتمدها االتحاد هي كال من مركز
األرجنتني وفنزويال وتايلند ،لكن
االتحاد الدويل مازال يرشف عىل
عمل البقية ويتواصل معها وهو
من يرشح عدد من املحارضين
عىل أن يختار املركز أحدهم.
وأوضح الذوادي أنه بالرغم
من توقف الدعم املايل من
قبل االتحاد الدويل إال أن مركز
البحرين لتطوير الكرة الطائرة
متكن من تخطي هذا التحدي
بنجاح واستطاع أن ينظم عدة
دورات بجهوده الذاتية ،كان
آخرها دورة املستوى الثاين

للمدربني وها هي اآلن تنطلق
دورة املستوى الثاين للمدربني

جانب من إحدى دورات المركز

محمد الذوادي

مبشاركة  25دارسً ا وهو ما يعكس
املكانة املتميزة والسمعة العالية

التي يتحىل بها املركز عىل مستوى
املنطقة باعتباره أحد أقدم املراكز.

وأضاف الذوادي أن املركز ماض
يف تقدم خدماته من أجل االرتقاء
بالكوادر الفنية والحكام ،حيث
من املؤمل أن ينظم ندوة يف
التحليل الفني وعدة دورات
أخرى مبا يسهم يف مواصلة عمل
املركز بكل كفاءة واقتدار بدعم
من االتحاد برئاسة الشيخ عيل بن
محمد آل خليفة وباقي األعضاء
الذين يسخرون كل جهدهم من
أجل استمرار عمل املركز رغم
التحديات التي استطاع املركز أن
يتخطاها بهدف تحقيق الهدف
األسمى وهو تنمية وتطوير لعبة
الكرة الطائرة.
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حوافز إضافية
(وكاالت) :قال االتحاد األورويب
لكرة القدم إن جميع املنتخبات
املشاركة يف النسخة األوىل لدوري
األمم األوروبية والبالغ عددها 55
ستنال زيادة يف دفعات التضامن
بنسبة .% 50
وسيحصل كل فريق من املنتخبات
 12األعىل تصنيفًا التي تلعب يف
الدرجة األوىل املقسمة إىل أربع
مجموعات عىل  2.25مليون يورو ( 2.6مليون دوالر)
كدفعة تضامن بزيادة  750ألف يورو عن القيمة املعلنة
يف مارس.
كام يحصل كل منتخب يتصدر مجموعته يف الدرجة األوىل
عىل  2.25مليون يورو إضافية بدالً من  1.5مليون.
وقال االتحاد األورويب للعبة يف بيان ”اللجنة التنفيذية
اتخذت قرار زيادة دفعات التضامن واملكافآت بناء عىل
املوقف املايل القوي لالتحاد األورويب لكرة القدم“.
وأشار االتحاد إىل أن السبب يف زيادة دفعات التضامن
واملكافآت هو أرباح بطولة أوروبا  2016التي تم وضعها
جانبًا من أجل االستثامر يف املستقبل.
وسيتنافس متصدرو املجموعات األربع يف الدرجة األوىل
عىل لقب دوري األمم يف يونيو  2019وسيحصل البطل عىل
ستة ماليني يورو ليصل أعىل مجموع ميكن الحصول عليه
إىل  10.5مليون يورو.
وتلقت البطولة ،التي استحدثها االتحاد األورويب لكرة
القدم من أجل زيادة االهتامم باملباريات الدولية التي
تنظر إليها األندية والجامهري باعتبارها عقبة أمام املوسم
املحيل ،إشادة واسعة بعد انتهاء الجولة األوىل من
املباريات يف سبتمرب.

إيطاليا تتعادل مع أوكرانيا

(وكاالت) :تعادلت إيطاليا مع ضيفتها أوكرانيا  1-1يف مباراة
دولية ودية يف آخر تجربة لها قبل مواجهة بولندا يف دوري
األمم األوروبية األحد املقبل خارج ملعبها.
وشارك أساسيًّا يف املباراة ،العب وسط باريس سان جرمان
الفرنيس ماركو فريايت بعد غياب لعدة أشهر ،يف حني غاب
املهاجم املشاكس ماريو بالوتييل لرتاجع مستواه منذ مطلع
املوسم الحايل.
وظل التعادل سيد املوقف إىل أن نجح جناح يوفنتوس
فيديريكو برنارديتيش يف افتتاح التسجيل بتسديدة بيرساه من
خارج املنطقة ارتطمت بيد الحارس األوكراين أندري بياتوف
وتهادت داخل شباكه ( ،)55لكن فريقه مل ينعم بهذا التقدم
طويال ألن رسالن مالينوفسيك أدرك التعادل ألوكرانيا بعدها
بسبع دقائق.
يذكر أن إيطاليا كانت قد استهلت مشوارها يف دوري األمم
األوروبية بسقوطها يف فخ التعادل السلبي مع بولندا عىل
أرضها ،ثم خسارتها أمام الربتغال صفر.1 -
وتحاول إيطاليا بطلة العامل  4مرات ،استعادة أمجادها السابقة
ال سيام بعد فشلها يف التأهل إىل مونديال روسيا لتغيب عن
النهائيات للمرة األوىل منذ عام .1958

األرجنتين تواجه المكسيك
(وكاالت) :قال االتحاد املكسييك لكرة القدم إن املنتخب
الوطني سيسافر إىل األرجنتني لخوض مباراتني وديتني ضد
منتخبها يف نوفمرب.
وتقام املباراة األوىل يوم  17نوفمرب فيام تقام الثانية بعد
ذلك بثالثة أيام.
ومل يتحدد بعد مكان املباراتني.
وتعادل الفريقان  2-2يف آخر مواجهة بينهام يف سبتمرب
 2015يف تكساس.

تبح��ث إنجلرتا الطامح��ة إىل تجديد
جيله��ا عن الث��أر من كرواتي��ا التي
أقصتها م��ن نصف نه��ايئ املونديال
األخ�ير ،عندما تحل عليه��ا يف رييكا
دون جمه��ور ،الي��وم الجمعة ضمن
املس��توى األول م��ن دوري األم��م
األوروبية يف كرة القدم.
وبرغ��م التقدم الكبري ال��ذي أحرزته
إنجل�ترا الصي��ف املايض يف روس��يا،
وبلوغها نصف نهايئ الحدث العاملي
للم��رة األوىل يف  28عامً��ا ،إال أن
وس��طها رض��خ أم��ام أفض��ل العب
يف الع��امل بحس��ب االتح��اد الدويل
ل��وكا مودريتش وإيف��ان راكيتيتش،
فأه��درت تقدمه��ا به��دف ك�يران
تريبيري املبكر ،قب��ل أن يعادل إيفان
برييسيتش يف الشوط الثاين ويقتنص
ماريو ماندزوكيت��ش هدف الفوز يف
الوقت اإلضايف.
وكان الشعور مامث ًال يف ملعب وميبيل
الشهر املايض عندما سيطرت إسبانيا
عىل االستحواذ وعادت بأوىل نقاطها
يف املس��ابقة الجدي��دة ( )2-1ضمن
املجموعة الرابعة.
وع��دت تش��كيلة امل��درب غاريث
س��اوثغيت الش��ابة يف املوندي��ال
بالكثري ،لكنه مل يكتف بذلك بل تابع
بحثه بني الالعب�ين املوهوبني إليجاد
مايسرتو يفتقده يف خط الوسط منذ
أيام بول غاسكوين.
حصل كل من جايدون سانش��و (18
عامًا) ،مايس��ون ماون��ت ( 19عامًا)
وجيمس ماديس��ون ( 21عامًا) عىل
فرصته��م األوىل لحمل ألوان منتخب
“األسود الثالثة”.
وحق��ق سانش��و بداي��ة جي��دة مع
بوروسيا دورمتوند األملاين بعد رفضه
البق��اء مع مانشس�تر س��يتي حامل

جايدون سانشو

لقب ال��دوري ،وذل��ك إليجاد مكان
أسايس عىل أرض امللعب.
وأصبح سانش��و الذي يشبهه البعض
بالربازي�لي ني�مار ،أكرث الع��ب ميرر
كرات حاسمة يف البطوالت األوروبية
الكربى حتى اآلن ( ،)9بينها واحدة يف
دوري أبطال أوروبا.
قال سانشو الذي واجه رجال اإلعالم
للم��رة األوىل بقمي��ص إنجلرتا “أثق
بنفيس ،ل��ذا مل يرعبن��ي االنتقال إىل
أملاني��ا” .وتابع “أنا صع��ب نوعا ما،
مب��ارش وواث��ق بنف�سي متام��ا .أثق
بنفيس عندما أواجه خصومي”.
ومل يلع��ب ماديس��ون وماونت بعد
عىل ه��ذا املس��توى ،لكنه�ما فضال
االنتق��ال إىل أندي��ة أق��ل ملعان��ا يف
الربمريلي��غ للحص��ول ع�لى وق��ت
إضايف يف امللع��ب .بعدما أرداه نادي
ليفربول يف مراهقت��ه ،فضل ماونت
االنتقال إىل نوريتش ثم ليسرت سيتي
الصيف املايض لالنضامم إىل الدوليني
هاري ماغواير وجاميي فاردي.
ق��ال ماديس��ون الذي س��جل ثالثة
أه��داف وم��رر كرتني حاس��متني يف

 8مباري��ات يف ال��دوري “نظرت إىل
تش��كيلة ليس�تر ورأي��ت أن هاري
وجاميي متواجدان دوما يف تش��كيلة
جايدون سانشو .اعتقدت أنه املكان
الذي يجب أن أتواجد فيه”.
ال ي��زال ماون��ت العبً��ا يف صف��وف
تشليس ،لكن بعد تسجيله  13هدفًا
خ�لال إعارت��ه إىل فيتي��س أرنهي��م
الهولن��دي املوس��م امل��ايض ،يخوض
إع��ارة ناجحة مع دريب كاونتي تحت
إرشاف العب الوس��ط الدويل السابق
فران��ك المبارد .ورأى العب الوس��ط
العائ��د روس ب��اركيل أن جاي��دون
سانش��و قادرة عىل مواجه��ة كرواتيا
التي حققت إنجازًا كبريًا ببلوغها نهايئ
املونديال للمرة األوىل يف تاريخها قبل
الخسارة أمام فرنسا .2-4
يف املقابل ،تخوض كرواتيا أول مباراة
ع�لى أرضها بعد االنج��از املونديايل،
لك��ن وراء أب��واب موص��دة تنفيذا
لعقوب��ة مباراتني م��ن دون جمهور
عىل أرضها ،بس��بب نح��ت الصليب
املعق��وف النازي ع�لى أرض امللعب
خ�لال تصفي��ات كأس أوروبا 2016

ضد إيطاليا يف يونيو .2015
وق��ال املدرب زالتك��و داليتش “هذا
ليس ع��ادالً ألنن��ا س��نواجه انجلرتا،
منتخبان بلغا نصف نهايئ املونديال،
وسنلعب من دون جامهرينا”.
وتابع “أع��رف أن االتح��اد األورويب
يعاقبنا لك��ن ليس صحيحا أن نلعب
من دون جمهورن��ا .يجب أن نتقبل
ذلك ونحاول تقديم األفضل”.
وحقق��ت كرواتي��ا بداي��ة كارثية يف
البطولة بخسارتها أمام إسبانيا صفر -
 ،6ما دفع داليتش إىل القول “هدفنا
كأس أوروب��ا  .2020أعرف أنه لدينا
دوري األمم األوروبية ،لكننا مرهقون
اآلن وقدمن��ا كل م��ا منل��ك يف كأس
الع��امل .نحت��اج إىل الوق��ت لتحقيق
انطالقة جي��دة” .وضم��ن مباريات
املس��توى األول ،تبح��ث بلجيكا عن
فوزه��ا الث��اين يف املجموع��ة الثانية
عندما تستضيف س��ويرسا يف مباراة
قوية يف بروكسل حيث مل تخرس منذ
 .2016وكانت بلجيكا ،ثالثة املونديال
األخ�ير ومتص��درة تصني��ف االتحاد
ال��دويل ،تخط��ت ايس��لندا افتتاحً ا
بثالثية نظيفة ،فيام سحقت سويرسا
إيسلندا بنصف دزينة .وفازت بلجيكا
يف املواجهة الودية األخرية  2-1بهديف
روميل��و لوكاكو وكيف��ن دي بروين
املصاب راهنًا ،وتتقدم يف املواجهات
املبارشة بـ 12فوزًا مقابل  8لسويرسا.
وحذّر املدرب االسباين روبرتو مارتينيز
الذي يع��ول عىل نجمه املتألق راهنا
أدين هازار من أن مواجهة س��ويرسا
ستكون “صعبة للغاية”.
وتخوض بلجيكا املباراة بعد فضيحة
تالع��ب وتبييض أم��وال كبرية هزت
البالد األربع��اء تورّط فيه��ا العبون،
وكالء ،حكام وإداريون.

قبلة الحياة
وكاالت

قال ريجي ميلر عضو قاعة املشاهري
إن انتق��ال لي�برون جيمس إىل لوس
أنجليس ليكرز سيمنح فرصة جديدة
للحي��اة ألندية القس��م الرشقي التي
أحبطها أفضل العب يف تاريخ دوري
كرة الس��لة األمرييك للمحرتفني لنحو
عقد من الزمن.
وبع��د بلوغ جيمس نهايئ البطولة يف
آخر مثانية مواس��م ميكن تفهم حالة
الش��عور بالراحة ب�ين املترضرين يف
الرشق بعد رحيل غرميهم إىل القسم
الغريب األكرث تنافسية.
وأبل��غ ميلر ،الذي قىض مس�يرته مع
إنديانا بيرسز ويعمل كمحلل للبطولة
يف محطة يت.إن.يت التلفزيونية ،مؤمترًا
عرب الهاتف ”ال��وداع يا ليربون أغلق
الب��اب خلفك .إنها حي��اة جديدة يف
القسم الرشقي”.
”(جيمس) واصل ذلك وهو ما يفعله
العظامء .إنهم يهيمنون“.
وأصبح بوسطن سيلتيكس ،الذي عىل

ليبرون جيمس

الرغم من غي��اب أفضل العبني اثنني
لدي��ه كان عىل بعد انتصار واحد من
التغلب عىل كليفالند كافالريز بقيادة
جيم��س يف نهايئ الرشق يف املوس��م
املايض ،هو األقرب لتمثيل القسم يف
نهايئ البطولة يف يونيو املقبل.
وس��يواجه س��يلتيكس منافسة قوية
م��ن تورونت��و رابت��ورز ،ال��ذي عزز
صفوفه بضم ك��واي ليون��ارد الفائز

بجائزة أفضل الع��ب يف البطولة من
قبل ،وفيالدلفيا س��يفنتي س��يكرسز
مبجموعة املواهب التي ميلكها.
كام س��يكون بيرسز الذي خرس أمام
كافالريز يف املباراة السابعة الحاسمة
يف الدور األول ل�لأدوار اإلقصائية يف
املوسم املايض من بني املرشحني.
وقال ميلر ”كان من املفرتض أن يفوز
إنديانا عىل كليفالند يف املوسم املايض

لكن��ه فش��ل ألن العظ�ماء يظهرون
يف وقت الش��دائد .أعتقد إن انتقال
كواي إىل تورونتو ميثل فرصة جديدة
للحياة له وأيضً ا للفريق“.
ويف أب��رز انتقال يف الف�ترة الصيفية
وق��ع جيم��س ،الفائز بثالث��ة ألقاب
يف البطول��ة وه��و يلعب يف القس��م
الرشقي ،عقدا ملدة أربع س��نوات مع
ليك��رز وس��تحيط ب��ه مجموعة من
الالعبني الشبان واملخرضمني.
وتس��بب الق��رار يف تغي�ير خريطة
البطول��ة وفتح الب��اب أم��ام أندية
القس��م الرشقي التي تستطيع النوم
يف س�لام بعد التأكد من عدم وجود
جيمس يف طريقها إىل النهايئ.
وأض��اف ميلر ”من الرائ��ع أن ينتقل
ليربون إىل الغرب ألن هذا فتح الباب
ليس فقط أم��ام العديد من الالعبني
الشبان بل األندية والدماء الجديدة“.
وتاب��ع ”أم��ر جديد وه��و رؤية من
سينافس عىل لقب القسم الرشقي“.

بريميرليج 2
وكاالت

اق�ترح أندريا رادري��زاين مالك
ن��ادي ليدز تأس��يس نس��خة
جديدة ل��دوري درج��ة ثانية
لكرة القدم يف إنجلرتا من أجل
زيادة إي��رادات األندية بعيدًا
عن الدوري املمتاز.
وأبلغ رادريزاين مؤمترًا صحفيًّا
أن آلية توزيع إيرادات حقوق
الب��ث التلفزي��وين الحالي��ة
لدوري الدرجة الثانية ال تقدم
أمواالً كافية ملس��اعدة األندية
التي تأمل يف الصعود للدوري
املمتاز .وأضاف ”إنها غري كافية

للبق��اء يف الدرج��ة الثاني��ة...
رمبا املبال��غ املالية القليلة من
حقوق البث التلفزيوين بحاجة
إلع��ادة النظ��ر فيها بس��بب
توزيعها عىل  72فريقًا”” .رمبا
يجب التفكري يف طريقة أخرى
مثل الدوري املمت��از  2أو أي
يشء آخر ميكن أن يكون كافيًا
حتى لألندية التي ال ترتقى“.
ويف  2017وقع��ت رابط��ة
الدوري اإلنجليزي التي ترشف
أيضً ا عىل الدرجة الثانية عقدًا
لحقوق البث التلفزيوين محليًّا

مقاب��ل  600ملي��ون جني��ه
اس�ترليني ( 792مليون دوالر)
تم توزيعها عىل  72فريقًا.
وأشار رادريزاين إىل أنه ما زال
يس��عى لبلوغ الدوري املمتاز
م��ع لي��دز .وق��ال إن��ه تلقى
عروضً ا لبي��ع النادي لكنه رأى
أنها فرصة لزيادة قيمته.
وتاب��ع ”تلقي��ت عروضً ��ا من
عدة أطراف يف األشهر املاضية.
أعتق��د إن قيمة الن��ادي رمبا
وصلت إىل نح��و ضعف قيمة
ما استثمرته“.

أندريا رادريزاني

تعت���زم “� ”Sonyإنتاج فيل���م “ ”Morbiusقريبًا جدًا ليكون الفيلم الثاين الذي تنتجه م�شتقًا
من عامل “ ”Spider-Manالذي متتلك حقوقه.
يذك���ر �أن املمث���ل العاملي ال�شهري جاريد ليتو مت اختياره ليلع���ب دور ال�شخ�صية التي تتحدث
ع���ن معالج كيمياء حيوي يتحول �إلى م�صا�ص دم���اء بعد جترِبة علمية فا�شلة ويعترب واحدا من �أعداء
“�سبايدرمان” املقتب�سني من �شخ�صيات رعب.

سينموزيكا
�إعداد :طارق البحار

شاهدت لكم:
The House with a Clock in Its Walls
ال�س����حر مرحب به دائما على �شا�ش����ة ال�سينما،
ويزداد هذا الرتحيب ب�شكل ملحوظ �إذا كان العمل
يحمل توقي����ع فنان كبري ،وله خ��ب�رة كبرية يف هذا
املجال مث����ل �ستيفن �سبيلربج �صاح����ب “�إي تي”
و”الف����ك املفرت�����س” وغريه����ا م����ن الأعم����ال التي
تعتم����د على اخليال والإث����ارة .يقدم �سبيلربج هذه
امل����رة “املنزل ذو ال�ساعات على اجلدران” ،مبذاق
كال�سيكي وا�ضح ،و�إن كان قد �أ�سند مهمة الإخراج
�إلى �إيلي روث.
ينتمي الفيلم �إل����ى عامل الفنتازيا ،وهو م�أخوذ
عن رواية بنف�س اال�سم للكاتب جون بلريز� ،صدرت
ع����ام  ،1973وم����ن ث����م يجم����ع الفيلم ب��ي�ن الإثارة
والرع����ب ،على الرغم من �أنه موج����ه للأطفال ،فيما
يعد فر�صة منا�سب����ة لتقدمي هذا النوع ال�سينمائي
�إلى جمه����ور ينتمي �إلى جيل �آخ����ر من امل�شاهدين.
وبالإ�ضافة �إل����ى ا�ستعرا�ضه املبهر لأحدث و�سائل
وتقنيات امل�ؤث����رات الب�رصية يف �إعادة انتاجه لعامل
�سحري ،و�إن كان����ت �أحداثه تدور عام  ،1953ي�ضم
الفيل����م كوكب����ة من كبار جن����وم ال�ص����ف الأول ويف
مقدمتهم كيت بالن�شيت وجاك بالك.
ت����دور �أح����داث الفيل����م ح����ول ق�ص����ة لوي�����س
بارنافيلت ،وه����و طفل يف العا�رشة من عمره ،يلعب
دوره �أوي����ن ب����كارو ،ينتقل �إلى بل����دة نيو زيبيدي،
بوالي����ة ميت�شج����ان ،لك����ي يعي�ش مع عم����ه جوناثان
(ج����اك ب��ل�اك) يف منزله الق����دمي ،وال����ذي يوجد به
�ساع����ة �سحرية غام�ضة .مل يك����ن الطفل الذي فقد
والدي����ه ،يرغب يف �أكرث من طفول����ة طبيعية� ،إال �أنه
يكت�ش����ف فج�����أة �أنه �س����وف يعي�ش جت����ارب �أبعد ما
تكون عن �أية حياة طبيعية لطفل عادي.
كان الع����م جوناث����ان� ،ساحرا حم����دود املوهبة،
ولكنه ح�س����ن النية ،بينما كان����ت جارته و�صديقته
فلورن�س زميرمان (كيت بالن�شيت)� ،ساحرة �أقوى
من����ه بكثري .كان املنزل الذي انتقل لوي�س للعي�ش
ب����ه ،ملكا لإي����زاك و�سيلين����ا �إيزارد ،والل����ذان قبل
وفاتهم����ا �صمما �ساعة ذات ق����وى �سحرية عظيمة،

tariq.albahar@albiladpress.com
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هجوم
تعر�ض����ت الفنان����ة الأمريكي����ة ال�شهرية
كري�ستين����ا �أغيل��ي�را حلمل����ة هج����وم م����ن
متابعيها عرب مواقع التوا�صل االجتماعي،
واتهامه����ا بالعن�رصي����ة جت����اه الأ�شخا�ص
الذي يعانون الوزن الزائد.
ون�رش �أحد املتابعني �صوراً ملجموعة
م����ن املالب�����س الت����ي تب����اع يف املتاج����ر
واملعار�ض عل����ى هام�ش جولته����ا العاملية
حت����ت ا�س����م “ ،”Liberationوال����ى جان����ب
املالب�س الفتة مكت����وب عليها “ 5دوالرات �إ�ضافية
لأحج����ام  XXLو ،”XXXLوهو م����ا اعتربه الكث��ي�رون عن�رصية متار�سها
املغني����ة الأمريكية �ضد الذين يعانون جراء الوزن الزائد .من جهة �أخرى ،دافع �آخرون
ع����ن النجمة البالغة من العمر  37عاما ً ،،م�ؤكدين �أنها ال تعلم �شيئا ً عن هذه الت�سعرية
اجلدي����دة للمالب�س ،مربرين ب�أنها لي�ست بحاجة الى تلك الأموال التي �ست�أتيها من الـ
 5دوالرات الإ�ضافية عن كل قطعة مالب�س.

ماوكلي

خب�أها يف مكان �رسي خلف اجلدران ،دون �أن تتوقف
ترو�سه����ا عن الدوران للأب����د يف ذبذبات حتاول من
خالله����ا االنتقال بالع����امل �إلى ف�ض����اء �سحري مواز،
متك����ن �إي����زاك قبل وفاته م����ن الو�ص����ول �إليه لكي
يدمر العامل.
لك����ن احلي����اة الهادئ����ة الرتيب����ة يف مدينت����ه،
تنتهي فج�����أة ،عندما متكن ال�صغ��ي�ر لوي�س ،الذي
مل يكن ي�سع����ى �إال لتكوين �صداق����ات جديدة ،من
�إيقاظ �سحرة و�ساح����رات ينتمون �إلى عوامل خيالية
�رسية ،فيخرج الو�ضع ع����ن ال�سيطرة ،عندما تنطلق
الأ�شب����اح والأرواح ال�رشي����رة التي جلبته����ا ال�ساحرة

ال�رشي����رة �سيلينا من �أ�رسها يف العامل املوازي ،وتبد�أ
جحافلها يف الهجوم على املدينة لتدمريها.
مب�ساع����دة جوناثان والآن�س����ة زميرمان ،يتعني
عل����ى لوي�����س �أن ي�ستجم����ع كل م����ا �أوتي م����ن قوة
و�شجاعة ،للت�صدي لقوى ال�رش التي جلبتها ال�ساحرة
ال�رشي����رة �سيلين����ا ،ومنعه����ا من ا�ستكم����ال خمطط
زوجها �إيزاك وال�سيط����رة على القوى اخلارقة لهذا
ال�رش التي تهدد بنهاية العامل وحلول يوم احل�ساب.
يربز العمل متعدد اجلوانب ،مدى قدرة النجمة
احلا�صل����ة عل����ى الأو�س����كار ،كي����ت بالن�شي����ت على
تنوي����ع �أدوارها ،ب��ي�ن الدرام����ا ،والكوميديا ،ف�ضال
عن �أدواره����ا يف �أفالم اخلي����ال التاريخية والأبطال
اخلارقني مث����ل “ثور” و”الهوبي����ت” .ويعترب هذا
الفيلم باك����ورة التعاون ب��ي�ن النجم����ة الأ�سرتالية
الأ�ص����ل وروث ،الذي ا�شتهر بتق����دمي �أفالم رعب،
ويطور يف هذا العمل توجهاته ب�صورة طفيفة ،حيث
يو�ض����ح “هذا �أول عم����ل �أقدمه للأطف����ال” ،م�شريا
�إلى �أن����ه ا�ستوح����ى يف تفا�صيله �أف��ل�ام كال�سيكية
�أث����رت فيه طوال طفولته مثل “اجلرميلنز” و”روح
�رشيرة” .كم����ا �أنه على الرغم م����ن �أن توزيع الفيلم
�س����وف تقوم به �رشك����ة يونيفر�س����ال� ،إال �أنه حر�ص
على �إ�ضفاء روح “�أمبلني”� ،رشكة �سبيلربج للإنتاج
ال�سينمائ����ي ،الت����ي �أ�س�سه����ا مع كاثل��ي�ن كينيدي
وفرانك مار�شال عام  ،1981على العمل.

توم هانكس هو مستر روجرز
مت اختي���ار الفن���ان ت���وم هانك�س
ليق���وم ب���دور الراحل “م�س�ت�ر روجرز”
وا�سم���ه احلقيق���ي فريد روج���رز وهو
مقدم برامج تليفزيونية وممثل �شهري
و�أ�شه���ر �أعماله امل�سل�سل التليفزيوين
ال�شه ري Mister Rogers’ Neig h
 borhoodوال���ذي دام مل���دة 31
مو�سم عل���ى التوايل رمبا ب�سبب ال�شبه
الكبري بينهما!
وارت���دى الفن���ان ت���وم هانك����س
اجلاكي���ت الأحم���ر م���ع رابط���ة العن���ق
وال�شيمي���ز والذي���ن متيز بهم���ا م�سرت
روج���رز كث�ي�راً يف ظه���وره و�ص���وره
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وه���ذه ب�أول �صورة �أ�ص���درت من خالل
�ستوديو  Tristar Picturesال�شهري

أخطر شخصية
مشهورة
مت ت�صنيف احل�سناء روبي روز ك�أخطر �شخ�صية م�شهورة يف
عمليات البحث على الإنرتنت وبذلك كون البحث عن ا�سمها على
الإنرتنت يعر�ض املعجبني ملواقع �ضارة قد حتمل فريو�سات.
و�إن ه���ذا الت�صنيف هو بح�سب �رشكة م���كايف للأمن الإلكرتوين
وجاءت جنمة تلفزيون الواقع كري�ستني كافاالري جاءت يف املرتبة
الثانية.
وق���ال غ���اري ديفي�س املتح���دث با�سم �رشكة م���كايف يف بيان
”�سواء كنت تبحث عما فعلته روبي يف احللقة الأخرية من م�سل�سل
(�أورجن �إز ذا ني���و بالك) �أو ما ارتدته كري�ستني كافاالري يف �آخر
حفل لتوزيع جوائز ،ت�أكد من �أنك تبحث يف الإنرتنت ب�أمان“.

يح ّل “نيل �سيثي” بطل فيلم “كتاب
الأدغال” ال���ذي ج�سّ د �شخ�صية ماوكلي
ال�شهرية� ،ضيفا ً على الدورة ال�ساد�سة
م���ن مهرج���ان ال�شارق���ة ال�سينمائ���ي
الدويل للطف���ل ،التي تنظمها م�ؤ�س�سة
(فنّ ) ،خالل الفرتة من � 19 – 14أكتوبر
يف قاعة اجلواهر للمنا�سبات وامل�ؤمترات
بال�شارق���ة .وا�ستط���اع �سيث���ي م���ن خ�ل�ال
ت�أديت���ه لدور �إح���دى �أكرث ال�شخ�صي���ات املحببة
ل���دى الأطفال من �أن يكرّ����س جنوميته اخلا�صة يف الفنّ
ال�سينمائ���ي ،بعد �أن �أكد على موهبة كبرية ميتلكها يف هذا املجال ،فاملمثل ذو ال 14
عام���ا ً� ،أتقن لعب دور �شخ�صي���ة ماوكلي اخليالية امل�ستوحاة من كت���اب الأدغال ،وهو
عبارة عن جمموعة من الق�ص�ص التي كتبها امل�ؤلف الربيطاين “رديارد كيبلينج”.
ت���دور �أحداث فيل���م “كتاب االدغ���ال” حول فت���ى �صغري يعي�ش م���ع جمموعة من
الذئاب حيث وجدته الذئبة الأم وحيداً يف الغابة.

إدمان
ق���ال بن �أفليك �إنه �أمت برناجما
للتعايف من �إدم���ان الكحول مدته
 40يوما� ،أق���ام خاللها يف مركز
لإعادة الت�أهيل.
و�أ�ضاف بن �أفليك البالغ من
العم���ر  46عام���ا ،والفائز بجائزة
الأو�سكار ،يف ر�سالة على �صفحته
على تطبيق �إن�ستغرام �إنه ال يزال يف
مرحلة الرعاية اخلارجية للمر�ضى ،ووجه
ال�شك���ر لعائلت���ه و�أ�صدقائ���ه ومعجبيه على ما
قدموه من دعم.
و�سب���ق �أن دخ���ل بن �أفليك مراك���ز لإعادة الت�أهيل عام���ي  2001و.2017
وكتب يقول“ :حماربة �أي �إدمان �رصاع �صعب ي�ستمر طيلة احلياة ،ولذلك ف�إن
املرء ال يكون �أبداً يف مرحلة عالج �أو خارجها ،بل هو التزام دائم� .أنا �أحارب من
�أج���ل نف�سي وعائلتي” .يذكر �أن ب���ن �أفليك له ثالثة �أبناء م���ن املمثلة جنيفر
غارنر التي انف�صل عنها العام .2015

سيلينا غوميز نجمة مجلة “”ELLE

يف ع���امل الف���ن ،الفيل���م �سيكون حتت
ا�سم “.”You Are My Friend

ت�ص���درت النجمة �سيلين���ا غوميز ،الأك�ث�ر مُتابعة على
موق���ع التوا�ص���ل االجتماع���ي “�إن�ستغ���رام” ،غ�ل�اف جملة
“ ”ELLEبن�سخته���ا الأمريكي���ة يف �شه���ر �أكتوبر اجلاري،
وظه���رت املغنية ال�شابة على غالف املجل���ة بلقطة �أنثوية
ت�شع جماالً ،ارتدت فيها ف�ستان ال�ستان الوردي ،و�أ�سدلت
خ�صالت �شعره���ا الناعمة دون تكلف على كتفيها ،وزينت
رقبتها بقالدة “الت�شوكر”.
يبدو �أن جل�سة ت�صوير غوميز متت و�سط الغابات
ب�ي�ن الأ�شج���ار الكثيفة ،فف���ي اللقط���ة الثانية،
وقف���ت �سيلينا بني الأ�شج���ار ،وارتدت �إطاللة
�أك�ث�ر جر�أة م���ن الأول���ى ،ت�ألفت م���ن فُ�ستان
جاء باللون�ي�ن الأ�صفر والأ�س���ود ،وقد ر�صع
بالأحجار الكرمية وال�سرتا�س على طوله.
وعلى الرغم من جمال ال�صور التي تبنتها
املجل���ة الراقية ،ف�إن �سيلين���ا مل تكن �سعيدة
بالنتائ���ج الفعلي���ة التي ن��ش�رت يف �صفحاتها،
�إذ �شارك���ت غومي���ز ي���وم �أم����س الأول جمموعة
م���ن ال�ص���ور ع�ب�ر ح�سابه���ا يف “�إن�ستغرام”،
و�أرفقتها بتعلي���ق طويل حول حقيقة ما
�أرادت ن��ش�ره يف لقائها م���ع “،”ELLE
وما ن�رش حقا ً يف املجلة.
ذكرت حبيبة جا�سنت بيرب ال�سابقة
�أنه���ا �أردات تغطية  3حماور مع املجلة،
�أال وه���ي عمله���ا الإن�س���اين م���ع مُنظمة
“ ”A21اخلريية ،وتعاونها اجلديد مع
عالمة جتارية للأزي���اء ،و�ألبومها اجلديد
ال���ذي �شارف���ت عل���ى �إطالق���ه .انتقدت
�سيلين���ا املجلة ،وقالت �إنه���ا فتحت قلبها
م���دة �ساعة كامل���ة �إلى �شخ����ص �أراد حتويل
خطابها �إلى كلمات مدفوعة ،وهو �أمر �صعب
بالن�سب���ة �إليها ،وب���ررت �سيلينا فعلة املجلة
ب�أنها حتاول ج���ذب القراء �إليها ،لكن بالن�سبة

�إلى �سيلينا ،فيهمها ما ين�رش عنها �أن ميثل حقيقتها.
وبدالً من املح���اور الثالثة التي كان مُق���رراً �أن تن�رشها
“ ،”ELLEكتب���ت املجل���ة عن عالقة �سيلين���ا ب�صديقتها
دمي���ي لوفاتو ،التي تعر�ض���ت �أخرياً �إلى انهي���ار �صحتها
ب�سبب �إفراطها يف تعاطي املخدرات ،وبدالً من �أن تتحدث
عن �أج���دد �ألبوماتها عموم���ا ً� ،أف�صحت املجل���ة عن كلمات
بع�ض �أغاين �ألبوم �سيلينا اجلديد الذي مل تن�رشه بعد ،دون
�إذنها.
وبع���د �صدور عدد �شهر �أكتوبر،
�صدمت غوميز من ه���ذا الت�رصف،
وكتبت يف تعليقها “حزنت قليالً
لكنن���ي مل �أتفاج����أ كلي���ا ً” ،كما
ورك���زت عل���ى عمله���ا الإن�ساين
م���ع مُنظم���ة “ ”A21املعني���ة
مبكافح���ة اجلن����س وتنظي���م
االجتار بالب�رش� ،إلى درجة
�أنه���ا ق���د تعم���ل
معه���م � 5أي���ام
يف الأ�سبوع.

BUZZ

انستغرام ال ّنجوم

السنة العاشرة  -العدد 3650

الجمعة

بد�أت الفنانة جيهان خلي���ل ت�صوير �أول م�شاهدها يف
فيل���م “ر�أ����س ال�سنة” ،بع���د التحاقها ب�أ��س�رة العمل �أخريا،
لتخو����ض بالفيلم جتربتها ال�سينمائي���ة الثانية ،بعد فيلم
“ ،”122ال���ذي ت�شارك فيه بظهور خا����ص ،ومقرر عر�ضه

 12أكتوبر 2018
 3صفر 1440

مسافات

خالل الف�ت�رة املقبلة .فيل���م “ر�أ�س ال�سن���ة” ت�أليف حممد
حفظ���ي ،و�إخراج حمم���د �صق���ر يف جتربته الأول���ى ،ويقوم
ببطولت���ه النجوم� :أحم���د مالك� ،إياد ن�ص���ار� ،شريين ر�ضا،
ب�سمة� ،إجني املقدم ،هدى املفتي و�سايل عابد.
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مستشار الرئيس المصري للشؤون الدينية أسامة األزهري:

مهرجان األهرام الثقافي جسر متين بين مصر والبحرين
انطل���ق �صب���اح ي���وم الثالث���اء املا�ض���ي
مهرجان الأهرام الثقايف التي تر�أ�سته م�ؤ�س�سة
الأه���رام ال�صحفي���ة امل�رصي���ة بالتع���اون م���ع
وزارة �ش����ؤون الإع�ل�ام ،وح��ض�ر وفد م���ن كبار
ال�شخ�صي���ات ال���ى مق���ر املهرج���ان يف جامعة
البحري���ن ،وكان من اب���رز �شخ�صيات احل�ضور
وزير �ش�ؤون الإعالم علي الرميحي وامل�ست�شار
الديني لرئي�س جمهورية م�رص العربية الدكتور
�أ�سامة الأزه���ري ،وحتدث م���ع م�سافات البالد
وكان ه���ذا احل���وار معه يدور ح���ول املهرجان
ال���ذي �أقي���م والعالق���ات الوطيدة ب�ي�ن م�رص
والبحرين:

كيف رأيت مهرجان األهرام
الثقافي في البحرين؟
ميث���ل ه���ذا املهرج���ان نقط���ة �شدي���دة
الأهمية على طريق طوي���ل وحافل بالعالقات
الودي���ة العميق���ة ب�ي�ن البلدين الت���ي اقيمت
على مرتك���زات �أهمها العلم والفكر والثقافة،
�صانع���ة �شخ�صي���ات كبرية م���ن البحرين عرب
التاريخ ،والتي در�ست على ايدي علماء الأزهر
ال�رشي���ف �أو يف اجلامع���ات امل�رصي���ة ،و�أ�صبحت
من���ارة م���ن من���ارات العل���م ،وق���د �أت���ى ه���ذا
املهرج���ان ليمث���ل قيمة هذا ال�سج���ل املمتد،
و�أي�ض���ا هذا ��ش�رف لنا �أن ي�أتي ه���ذا الوفد من

ال�شخ�صي���ات امل�رصي���ة ذات �أث���ر يف العلم �إلى
مملكة البحرين.
وكان ا�ستقب���ال ال�شع���ب البحرين���ي لن���ا
ا�ستقباال مليئا باحلف���اوة التي تدخل القلوب
عب هذا
ب���كل امتن���ان وعرفان ،ويف احلقيق���ة رَ
املهرج���ان ع���ن ن��ش�ر الوع���ي واالدراك عن���د
امل�رصي���ن خل�صو�صي���ة مملك���ة البحرين وهذا
يجعله���ا دول���ة �شقيق���ة نعتز به���ا ون�سعد ان
نكون معها يف تظافر وتالحم.

ما أهمية مهرجان االهرام الثقافي
بالنسبة لدولة مصر الشقيقة؟
مهرج���ان االه���رام الثق���ايف يعت�ب�ر فكرة
مبتكرة قامت به���ا م�ؤ�س�سة الأه���رام العريقة

“مو مهم”...
أغنية جديدة
لدعيج الدوسري

بهذا االرث الذي يعيد التوا�صل وبناء اجل�سور
ويعي���د التواجد بني ا�شقائن���ا العرب ،كما بد�أ
ه���ذا املهرج���ان مبوجته االول���ى يف بني غازي
يف ليبي���ا ،وي�أت���ي يف دورته الثاني���ة يف مملكة
البحري���ن ،ومنطلقا يف ال�سن���وات القادمة �إلى
بقي���ة ال���دول العربي���ة ال�شقيق���ة ،وق���د جعل
ه���ذا املهرجان م���ن م�ؤ�س�سة الأه���رام كاجل�رس
الذي يعيد ويوث���ق العالقات بني م�رص و�سائر
البلدان العربية ال�شقيقة.
كيف ترى العالقة بني م�رص والبحرين؟
�أن العالق���ات امل�رصي���ة البحريني���ة عرفت
ب�شدة العمق واحلب وهي ممتدة �إلى لألوف من
ال�سنني �إلى جماالت يف خمتلف الدوائر ،وتتوج
ه���ذه العالقات بعمق املودة بني الرئي�س عبد

حمرر م�سافات

تطرح قريبا على قن���اة اليافعي ميديا يوتيوب اغنية
جدي���دة للفنان ال�ش���اب املبدع دعيج الدو��س�ري بعنوان “
م���و مهم” من كلم���ات خليف���ة الع�شار واحل���ان جا�سم مال
اهلل وتوزي���ع امري �صالح ومك�ساج حمم���د القا�سمي وجيتار
عي�سى ال�سطيحي.

الفتاح ال�سي�سي وجاللة امللك حمد بن عي�سى
�آل خليفة حتى تنزل �إلى خمتلف �رشائح وفئات
ال�شعبني العظيم�ي�ن ،و�ستبقى العالقات بني
م�رص والبحرين �سامية وعزيزة �شديدة التالحم
والتظافر �إلى يوم القيامة.
ويت���م توثي���ق العالق���ات ب�ي�ن البلدي���ن
العظيمني باملزيد من هذه الفعاليات بدواعم
فتح باب الذه���اب واملجيء بني البلدين ،ب�أن
ت�أت���ي الوف���ود �إلى �أر����ض م��ص�ر الكنانة لتجد
�أنها يف بي���ت ووطن وبني �أهل ك���رام ،كما �أن
اال�ستم���رار بعمل ه���ذه الفعالي���ات التي يتم
من خاللها تناق���ل العلماء بني البلدين والذي
�ساه���م يف بن���اء املزيد من اجل�س���ور مع مملكة
البحرين.

�إن العالق���ة بني م�رص والبحرين جبل را�سخ
ال �أحد ي�ستطيع �أن ينال منه.

ماذا تتمنى لمملكة البحرين
في المستقبل؟
امتن���ى ململكة البحرين العزي���زة �أن تظل
دائم���ا يف ام���ان وعافي���ة ،و�أن يظ���ل �شعبه���ا
العظي���م على خري ح���ال ،ونح���ن يف �أر�ض م�رص
نر�س���ل لل�شعب البحرين���ي ا�سمى �آي���ات الود
والتقدي���ر ،و�سبق���ى الدع���وات والتمني���ات
ململك���ة البحرين ملكا وقيادت���ا و�شعبا بدوام
اخلري والعافية.
لقاء الطالبة:رمي ال�رسدي
جامعة البحرين

وع���ن هذا التعاون بينه وبني املطرب دعيج الدو�رسي
ق���ال الكاتب الغنائ���ي خليفة الع�شار “لق���د �سبق وكتبت
ع���دة اغاين للفنان دعيج الدو��س�ري وهلل احلمد كلها اعمال
جنح���ت ونالت اعجاب امل�ستمعني ،فدعيج الدو�رسي يعترب
م���ن ان�شط املطربني ال�شباب وميتل���ك �صوتا جميا واثبت
نف�س���ه بقوة يف ال�ساحة الفني���ة والزال يعطي بقوة ومتيز،
و�إن�شائء اهلل �أغنية “ مو مهم” تلقى نف�س النجاح”.

بسام الذوادي في تحكيم “الكويت السينمائي”

طارق البحار

ي�شارك املخ���رج البحريني القدير
ب�س���ام ال���ذوادي يف جلن���ة التحكي���م
اخلا�ص���ة يف ال���دورة الثاني���ة ملهرجان
الكوي���ت ال�سينمائي وال���ذي يعقد يف
� 15أكتوب���ر اجلاري وت�ستم���ر حتى ال
 19من���ه ،و�ستق���ام جمي���ع الفعاليات
يف مكتب���ة الكوي���ت الوطني���ة بع���د �أن
�شارك م�ؤخرا يف مهرج���ان اال�سكندرية
ال�سينمائ���ي كحك���م يف م�سابق���ة ن���ور
ال�رشيف لالفالم العربية م�ؤخرا.
وق���د اخت���ارت �إدارة مهرج���ان
الكوي���ت ال�سينمائي الإعالمي واملخرج
وامل�ص���ور الفوتوغرايف الراحل عبداهلل
املحي�ل�ان �شخ�صي���ة دورته���ا الثانية،
الت���ي تنطل���ق يف � 15أكتوب���ر اجل���اري
وت�ستمر حتى ال  19منه.
و�سيت�ضم���ن حف���ل االفتت���اح يف
م�رسح مكتبة الكوي���ت الوطنية ،عر�ض
فيل���م �شخ�صي���ة املهرج���ان (عب���داهلل
املحيالن) ،ثم عر����ض فيلم املكرمني
امل�ص���ور ال�سينمائ���ي توفي���ق الأم�ي�ر

واملخ���رج حافظ عبدال���رزاق ،يلي ذلك
عر�ض � 5أفالم روائية ق�صرية
�أم���ا برنام���ج الي���وم الث���اين 16
اجل���اري ،يت�ضمن عر����ض امل�شارك يف
امل�سابقة الر�سمية للأفالم الطويلة بعد
ذلك �ستعق���د حما�رضة بعن���وان “�آفاق
�سينمائية :التوزيع والت�سويق ومتويل
امل��ش�روع ال�سينمائ���ي” يقدمها ه�شام
الغامن ،و�أخرياً عر�ض الفيلم امل�شارك
يف م�سابق���ة الأفالم الطويل���ة “عتيج”
للمخ���رج �أحمد اخلل���ف ،و�سيعقب عليه
الناقد ال�سينمائي عماد النويري.
�أم���ا �أن�شط���ة الي���وم الثال���ث 17

اجل���اري ،ف�ستت�ضم���ن عر����ض الفيلم
امل�ش���ارك مب�سابق���ة الأف�ل�ام الروائية
الطويل���ة “ال�صح���وة” للمخ���رج حمم���د
املجيبيل يعقب���ه عر�ض �أفالم الكويت
امل�شاركة يف م�سابق���ة الأفالم الروائية
الق�ص�ي�رة �أم���ا يف الي���وم الراب���ع18 ،
اجل���اري ،ف�ستعر�ض � 5أف�ل�ام كويتية
امل�شاركة يف م�سابق���ة الأفالم الروائية
الق�ص�ي�رة ،ويف الي���وم اخلام����س
والأخ�ي�ر ،اجلمع���ة  19اجل���اري ،حف���ل
خت���ام املهرجان وتوزي���ع اجلوائز على
الفائزي���ن ،يف م��س�رح مكتب���ة الكوي���ت
الوطنية.

tariq_albahhar
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 12أكتوبر
1973
ال������ق������وات اجل���وي���ة
الإ��سرائ��ي��ل��ي��ة تخ�رس
 7م��ن ط��ائ��رات��ه��ا يف
ب��ور���س��ع��ي��د ب��ع��د �أن
ف��وج��ئ��ت ب�����ص��واري��خ
ال�������دف�������اع اجل������وي
امل�رصي.

23
الحمل:

1990

ترتاف���ق حيات���ك ال�سعي���دة م���ع �صحة
جيدة.

اغتيال رئي�س جمل�س
ال�������ش���ع���ب امل�����ص�ري
رف����ع����ت امل���ح���ج���وب
وذل����������ك ب������إط��ل��اق
الر�صا�ص عليه �أثناء
م����رور م��وك��ب��ه �أم����ام
“فندق �سمريامي�س”
يف القاهرة.

الثور:

م�صارحة تعيد �إلي���ك الطم�أنينة وراحة
البال.

الجوزاء:
حتق���ق هدفا ً على الرغم م���ن معاك�سة
الأجواء املهنية.

السرطان:
يك���ون ه���ذا الي���وم منا�سب���ا ً للمراجعة
الطبية.

1992

األسد:
تلم����س التح�سّ ���ن والتط���وّر عل���ى نحو
كبري.

زل��������������زال ي�������ض�رب
ال��ق��اه��رة ب��ق��وة 5.8
على مقيا�س ريخرت
وي������ؤدي �إل����ى مقتل
ن��ح��و  370و�إ���ص��اب��ة
�أك���ث��ر م����ن � 3آالف
�شخ�ص ،ك���ان مركز
الزلزال جنوب غربي
القاهرة بالقرب من
الفيوم واجليزة.

العذراء:
�أ�شجع���ك على التحرّك بج���ر�أة من دون
تردد.

الميزان:
اق���ر�أ املج�ل�ات العلمي���ة الت���ي تقدم
�أف�ضل الن�صائح.

العقرب:
ا�ستف���د من كل �ساعة ف���راغ ملمار�سة
امل�شي.

القوس:
ال�صداع املتك���رر الذي ي�صيبك �سهل
جدا.

الجدي:
ي�سهّ ���ل ل���ك ه���ذا الي���وم االت�ص���االت
املهمة.

الدلو:
يتغ�ي�ر املن���اخ كلي���ا ً وتتب���دد بع����ض
الآمال.

الحوت:
ح���اول ق���در الإم���كان الت���زام مواعيد
التوجه.

نجاح عالمي لمسلسل “الهيبة” و”جبل شيخ الجبل”

يحق���ق اجل���زء الأوّل م���ن م�سل�س���ل “الهيب���ة” للنجم
ال�س���وري تيم ح�س���ن جناحً ا كا�سحًا يف عر�ض���ه الإلكرتوين
العاملي عرب �شبكة “نتفليك�س  .”Netflixويح�صد العمل
ن�س���ب م�شاهدة مرتفعة بني م�ستخدم���ي “نتفليك�س” يف
خمتلف بلدان العامل و�أبرزهم من الأجانب.
بطل “الهيبة” ،تيم ح�سن �أعرب من جهته عن �سعادته
بالأ�ص���داء الت���ي حتي���ط بالعر����ض العامل���ي للم�سل�س���ل
وبالتعليق���ات التي ت�صله على �صفحات املوقع ال�شهري،
حي���ث كتب عرب �صفحاته الر�سمي���ة على مواقع التوا�صل
الإجتماعي“ :تفاعل حلو ل���ل الهيبة على نيتفلك�س  ،جزء
م���ن تفاع���ل وتعليق���ات اجلمه���ور املتن���وع ويف الڤيديو
عمتق���ول البنت الربازيلية  :تهانينا ل���ك ولفريق العمل.
احببت ثقافتكم وانا اتطلع الى اجلزء القادم .وانت (تيم)
حتتل املركز االول  ،والربازيل معكم �شكراااا”.
وم���ن املتف���ق علي���ه �أن م�سل�س���ل “الهيب���ة” بجز�أيه
الأول والثاين ،قلب معايري الدراما العربية خالل العامني

1886
م��ي�لاد ال�����ش��اع��ر عبد
الرحمن �شكري.

1978
الأخريي���ن ،فحقق ب���ه تيم ح�س���ن جناحً ا جماهرييً���ا كبريًا
وت�ص���دّر املناف�س���ة التلفزيوني���ة ب�شخ�صي���ة “جبل �شيخ
ق�ص���ة العمل ت���دور و�سط �رصاع نف���وذ وعادات
اجلب���ل”ّ .

وح���ب م�ستحي���ل وممكن ،يف درام���ا رومان�سي���ة ت�شويقية
معا�رصة ،يج�سد فيها تيم ح�سن دور �أحد كبار جتار ال�سالح
يف البقاع اللبناين.

ب���د�أ �أول����ى جل�سات
م��ب��اح��ث��ات ال�����س�لام
امل�رصية الإ�رسائيلية
يف وا�شنطن.

بمهرجان البحرين الدولي للموسيقى الـ 27

في مهرجان خالد بن حمد للمسرح الشبابي

“شبـاب الـزالق” يقـدم مسرحيـة “ضاللـوه”

حفل في ذكرى الراحل محمد علي عبد اهلل

•خمرج العمل ا�سماعيل مراد

تتوا�صل فعاليات مهرجان جائزة خالد بن حمد
للم���س�رح ال�شبابي الرابع للأندي����ة الوطنية واملراكز
ال�شبابي����ة ول����ذوي العزمي����ة ،حت����ت رعاي����ة النائب
الأول لرئي�����س املجل�س الأعل����ى لل�شباب والريا�ضة
رئي�����س االحتاد البحرين����ي لألعاب الق����وى الرئي�س
الفخري لالحت����اد البحريني لريا�ض����ة ذوي العزمية
�سم����و ال�شيخ خالد بن حم����د �آل خليفة ،والذي يقام
بتنظيم من وزارة �ش�ؤون ال�شباب والريا�ضة ،وذلك
خالل الفرتة من  1لغاي����ة � 15أكتوبر املقبل ،حيث
ي�أتي هذا املهرجان �ضمن مبادرات �سموه الداعمة
لل�شباب يف املجالني الثقايف والإن�ساين.

العرض السادس:
�أقيم م�ؤخ����را العر�ض ال�ساد�����س يف املهرجان،
وخ�ص�����ص ملركز �شباب الزالق ،حي����ث قدم املركز
م�رسحي����ة حتت عنوان (�ضالل����وه) للمخرج �إ�سماعيل
مراد بالتعاون مع م���س�رح جلجام�ش ،و�شهد العر�ض
تفاعال كبريا من قبل احلا�رضين الذين اكتظت بهم
�صالة النهام مبركز املحرق ال�شبابي النموذجي.

طاقم العمل:
تك����ون طاقم عم����ل امل�رسحية م����ن �أكرث من 50
ف����ردا ،ومن املمثلني :ملياء ال�شوي����خ ،مي م�ساعد،
�صال����ح ال�شاط����ر� ،أحم����د مط����ر ،حمد عب����داهلل ،حمد
�إ�سماعي����ل ،عبيد مفت����اح و�آمنة ع����ادل ،مبينا وجود
وجوه جديدة يف العمل.
كما �شه����د العمل م�شاركة طفلة بعمر � 14سنة
يف الغن����اء وهي م����ن الوجوه اجلديد ،كم����ا �شاركت
فرق����ة ال����دار وفرقة بوعب����داهلل كعازف��ي�ن للإيقاع
ومغنيني.

المرة الثالثة:
للتوا�صل( :ق�سم املنوعات)17111479 :

•الندوة التطبيقية

وبني املخرج �إ�سماعيل مراد �أنه ي�شارك كمخرج
للم����رة الثالث����ة يف املهرج����ان ،مبين����ا �أن م�شاركته
كفني و�إ�رشاف جاءت من الن�سخة الأولى �أي�ضا.
و�أك����د �أن املهرجان ي�شهد تط����ورا ملحوظا من
�سن����ة �إلى �أخ����رى ،مثنيا عل����ى الربام����ج امل�صاحبة،
والت����ي تلي����ق ب����ه ،خا�ص����ة م����ع العديد م����ن الأمور
املتمي����زة التي تثب����ت تطوره ،م�شي����دا بدعم �سمو
ال�شيخ خالد بن حمد للمهرجان.

الندوة التعقيبية:
و�أقيم����ت الندوة التعقيبي����ة للعر�ض امل�رسحي
ملركز �شب����اب الزالق بعد انته����اء العمل ،و�شهدت
العديد من املداخالت من قبل احل�ضور.
و�أكد �إ�سماعيل عبداهلل دور املهرجان يف �صقل
املواه����ب ال�شبابية على خ�شبة امل���س�رح وت�شجيعها

لالنخراط يف هذا املجال كونه من�صة ثقافية مهمة..
وبدوره قال حمد اخلجم رئي�س جلنة امل�شاريع
مل���س�رح جلجام�ش “جميل جداً �أن يكون هناك تعاون
ثقايف فن����ي بني خمتلف اجلهات يف مملكة البحرين
حي����ث ركزنا على خطة تعاون وق����د اثمرت بالنجاح
بع����ون م����ن اهلل وذل����ك له����دف التطوي����ر املع����ريف
والفك����ري وال����ذي م����ن �ش�أن����ه �أن يج����ود الأعم����ال
الت����ي يقدمها امل���س�رح يف كل عام وق����د بد�أنا هذه
ال�سل�سل����ة مع جمعي����ة البحرين للتدري����ب والتنمية
الب�رشي����ة يف فعالي����ة ال  IFTDOوبعدها مع مركز
عي�سى الثقايف بفعالية �صنع ب�شغف لثالث موا�سم
عل����ى التوايل وبعده����ا مع الأ�شق����اء يف م�رسح الريف
ع����ن طريق ملتق����ى ثقايف م�ش��ت�رك يعر�ض جتارب
م�رسحية �شبابية عل����ى خ�شبة م�رسح ال�صالة الثقافية
وبعدها م����ع مركز الزالق ال�شباب����ي �ضمن فعاليات
�سمو ال�شيخ خالد بن حمد م�رسحية “ظاللوه” وهناك
تطلع����ات م����ع م�سارح �أهلي����ة �شقيقة �أخ����رى �سيتم
الإعالن عنها ب�إذن اهلل بعد �إمتام االتفاق وهذا على
ال�صعي����د املحلي وب�����إذن اهلل �سنك�ش����ف قريبا ً عن
بع�ض التعاون����ات الثقافية الفنية اخلارجية والتي
ت�أتي �ضمن اخلطة الثقافية ال�سنوية للم�رسح.

�ضمن فعاليات مهرجان البحرين الدويل الـ
 27وال���ذي �سينطلق بتاريخ  18اكتوبر اجلاري
تق���دم فرق���ة البحري���ن للمو�سيق���ى بتاريخ 21
اكتوبر وبقي���ادة املاي�سرتو خليفة زميان ،حفل
غنائ���ي بعن���وان “ ذك���رى الفن���ان الراحل حممد
علي عبداهلل “  .يج���در بالذكر �أن الفنان الراحل
حممد عل���ي عبد اهلل تويف بعد معاناة مع املر�ض
ختمه���ا باملكوث لفرتة يف العناية املركزة ،قبل
�أن يعلن خرب وفاته .ويعد حممد علي عبداهلل من
�أ�شه���ر من قدّم الأغنية البحرينية ،ودفع بها �إلى
�سلم النجومية م���ع زمالئه الفنانني البحرينيني.
وم���ن �أ�شه���ر �أعماله الفني���ة التي الق���ت �أ�صداء
ورواجً ا و�ص���ل �صداهما �إل���ى دول اخلليج �أغنية
“ك���م �سنة و�شه���ور” ،و�أغنية “و����ش ذا الونني

•حممد علي عبداهلل

ي���ا عوي�شة” ،و�أغني���ة “يعني انتي م���ا تدرين”،
و�أغني���ة “ا�شقد �أنا وله���ان” ،وغريها من الأغاين
الت���ي متيزت باملفردة البحرينية البحتة واللحن
الع���ذب ،كما ويعد م���ن �أ�شهر الفنان�ي�ن الذين
غنوا العاطفة اخلجولة.

“أسرة األدباء” تناقش “الثقافة وإنتاج الديمقراطية”
تقي���م �أ�رسة االدب���اء والكتاب و�ضم���ن برناجمها
الأ�سبوع���ي ن���دوة �سيتح���دث فيها ح�س���ن مدن حول
كت���اب “الثقاف���ة و�إنت���اج الدميقراطي���ة” مل�ؤلف���ه
د� .إبراهي���م غل���وم يف مت���ام ال�ساع���ة  8:00من م�ساء
ي���وم الأحد املواف���ق � 14أكتوب���ر  2018مبق���ر �أ�رسة
االدب���اء والكتاب ويتن���اول الكتاب عر�ض���ا ملفهوم
الثقاف���ة م���ن اجلان���ب ال�سيا�س���ي ،وي�سل���ط ال�ضوء
عل���ى فاعلية �أدواره���ا ووظائفها يف �إنت���اج وتر�سيخ
�أ�س�س الدميقراطي���ة يف املجتمع ،حيث يربر مكانتها
كو�سيل���ة للو�صول �إل���ى تقدم ال�شع���وب والأوطان،
كم���ا ي�ستعر����ض الت�سل�س���ل التاريخ���ي ملفاهي���م
الدميقراطي���ة من منبعها يف احلقول اليونانية ،مرورا
بالتغريات التي طر�أت عليها يف الع�صور احلديثة.

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

•الدكتور عبداهلل غلوم

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :

مواقيت
الصالة

الفجــر4:16 :
الظهـر11:24 :
العصــر2:45 :
المغرب5:14 :
العشاء6:44 :
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درجات الحرارة "الشرق الوسط"

الطقس لهذا اليوم

الربعاء
حالة
27/07/2016
الطقس
40º 32º
الطقس
حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الطق�س رطب ،ولكنه
ح���ار ن�سبي���ا م���ع بع����ضبغداد
46º 29º
ال�سحب خالل النهار.

ارتفاع امل���وج من قدم �إلى � 3أق���دام .درجة احلرارة
بيروت�رشقية بوجه عام من
الري���اح
28º
� 5إل���ى 1023ºعق���د وت�صل من  10العظمى  36م وال�صغرى  28م الرطوبة الن�سبية العظمى
 % 85وال�صغرى .% 45
�إلى  15عقدة �أحيانا.

الكويت

أبوظبي

44º 35º

عمان

القاهرة

35º 21º

38º 21º

38º 32º

الدوحة

الرياض

الرياح قالت الهيئة الوطنية لإلعاصير مسقط
األميركية إن
32º 27º
عموما شمالية شرقية من  07الى  12عقدة
على بعد نحو  115كيلومترا من
مايكل
احيانا خلل
اإلعصار 17عقدة
وتصل من  12الى
النهار.
سكانها
استعد
التي
فلوريدا
والية
غرب
جنوب
صنعاء
22º 18º
تحذير للعاصفة الهوجاء ،كل بطريقته الخاصة.
36º 33º

يف �أحدث حلقة من م�سل�سل جرائم القتل واالغتيال بالعراق ،عرث على جثة فتى يف الـ 15
من عمره وعليها �أثار طعنات بال�سكاكني ،الأمر الذي �أثار موجة غ�ضب.
وكان حم���ودي املط�ي�ري ،املولود الع���ام  ،2003يعي�ش حياة طبيعي���ة ك�سائر �أقرانه يف
مدين���ة ال�صدر� ،رشقي بغداد� ،إلى �أن قرر جمهولون �إنهاء حياته ب�سكاكني ،بذريعة “ال�شكوك
يف ميوله اجلن�سية” ،وفق ما ذكرت تقارير �أوردتها و�سائل �إعالم عراقية� ،أم�س اخلمي�س.
ونقل���ت و�سائل �إع�ل�ام عراقية عن م�صادر �أمنية� ،أن حمودي ،ال���ذي يلقبه كثريون با�سم
“ملك �إن�ستغرام” ،قتل بال�سكاكني بعد تعر�ضه لالختطاف ،م�شريا �إلى �أنه جرى التعرف على
هوية القتلة.
لك���ن امل�ص���ادر نفت �أن يكون حم���ودي الفتى ،الذي ظهر يف مقط���ع فيديو تداوله رواد
مواقع التوا�صل االجتماعي ،ويوثق عملية طعن.
و�سارع موق���ع “في�سبوك” �إلى و�ضع مالحظة ت�شري �إلى وفاة الفتى العراقي يف �صفحته،
وتق���ول املالحظ���ة “ن�أم���ل �أن يج���د الأ�شخا�ص الذي���ن يحبون حم���ودي الراحة يف زي���ارة ملفه
ال�شخ�صي ليتذكروا حياته”.
وكتب �أحد �أقارب حمودي يف في�سبوك نعيا جاء فيه ”:تنعى قبيله _البوحممد _ع�شرية _
البومطري فقيدها ال�شهيد ال�شاب املغدور (حمودي املطريي)” ،م�ضيفا “�إلى متى يا عراق”.
ويف ال�صفح���ة ال يزال �آخر تعلي���ق ن�رشه حمودي يف في�سبوك مطل���ع �أكتوبر اجلاري ،وهو :
“وكل الغيابات متثل اال�ستغناء والن�سيان ،فال تغريكم حجة الظروف”.
ويف موقع “تويرت” ،انهالت التغريدات التي تندد بجرمية قتل الفتى العراقي ،وقال �أحد
املغردي���ن �“ :أي عامل جمنون فاقد للإن�سانية �رصنا نعي�ش فيه” ،و�أ�ضاف �آخر“ :ب�أي نذب قتل
ه�ؤالء” ،مرفقا مع التعليق �صورة املطريي وعار�ضة الأزياء تارة فار�س التي قتلت يف �سبتمرب
املا�ضي .و�شهد العراق يف الأ�سابيع الأخرية �سل�سلة جرائم مروعة طالت ن�سا ًء ونا�شطني.
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الخميس

مقتـل “ملك �إن�ستغـرام”
ي�شعل و�سائــل التوا�صـل
العــراقيــة

الجمعة

40º 32º
39º 32º
متقلبة التجاة من  05الى  10عقد
متقلبة التجاة من  05الى  10عقد
ولكنها عموما شرقية من  10الى  15ولكنها عموما شمالية شرقية من 10
عقدة احيانا.
الى  15عقدة احيانا.

رحلة الطريان
الأطول يف العامل
�أقلع���ت �أم����س اخلمي����س ،الرحل���ة الأطول يف
العامل ب�ي�ن �سنغاف���ورة ونيويورك الت���ي ت�ستمر
قراب���ة � 19ساع���ة م���ن دون �أي حمط���ة ،وتت�ضمن
الئح���ة وجب���ات ت�ؤم���ن “الرفاهي���ة” للم�سافرين،
ونظ���ام �إ�ضاءة �أف�ض���ل� ،إ�ضافة �إل���ى قائمة �أفالم
طويل���ة ميك���ن م�شاهدته���ا .و�سيتن���اوب طياران
وم�ساع���دان على قيادة طائ���رة �إيربا�ص للرحالت
الطويل���ة “�إيه 350-900.يو �إل �آر” التي �ستجتاز
 16700كيلومرتا بني �سنغافورة ونيويورك .ويف
الرحل���ة “�إ�س كيو  ”22ل�رشكة “�سنغابور �إيرالينز”
تنقل الطائرة  161راكبا ،بينهم  67يف درجة رجال
الأعم���ال ،و 94يف الدرجة االقت�صادية املمتازة ،يف
حني لي�س هناك �أي راكب يف الدرجة االقت�صادية.

السبت
43º 33º
متقلبة التجاة من  05الى  10عقد
ولكنها عموما شمالية من  10الى 15
عقدة احيانا خلل النهار.

�أذاعت الن�شرة اجلوية ور�ضيعها على ظهرها
فاج����أت مقدم���ة الن��ش�رة اجلوي���ة
الأمريكي���ة� ،سوزي مارت���ن ،متابعيها
بتقدميه���ا للن��ش�رة اجلوي���ة بطريق���ة
جديدة حملت فيها الكثري من الأمومة.
حي���ث فاج����أت مارت���ن املتابعني
بتقدميه���ا للن��ش�رة اجلوية وهي حتمل

ابنها البالغ من العمر �سنة واحدة على
ظهرها.
وقال���ت املذيع���ة خ�ل�ال تقدميها
للن�رشة ب�أنها تقوم بذلك للم�شاركة يف
الأ�سبوع العاملي حلمل الر�ضع ،بح�سب
ما نقل موقع “.”tendaily

وظه���رت مارت���ن العامل���ة بوكالة
“باريديكتك����س” ،مبالب����س خا�ص���ة
حمل���ت فيه���ا الر�ضي���ع عل���ى ظهرها
بينما كان يتثاءب وينام.
وحظ���ي الفيديو مبتابع���ة وا�سعة،
وقام العديد من املتابعني مب�شاركته.

�سيلينا غوميز تدخل م�صحة نف�سية

درا�سة حتذر من
�سموم طالء الأظافر
تخل���ى �صانع���و ط�ل�اء الأظاف���ر ع���ن بع����ض
املكون���ات ال�سامة منذ �سنوات ،كما يقولون ،لكن
درا�س���ة علمية جديدة ك�شفت وج���ود مادة جديدة
ه���ي ،ثالثي فيني���ل الفو�سفات ،يرج���ح �أن تكون
�سام���ة ،ويعتقد �أن ترتب���ط بتداعيات خطرية على
ال�صح���ة ي�ص���ل بع�ضها ملر�ض ال�رسط���ان ،وفق ما
�أوردت وكال���ة “روي�ت�رز”� ،أم�س اخلمي����س .و�أ�شار
فريق الباحثني يف درا�سته���م� ،إلى �أن املل�صقات
الت���ي حتملها منتجات طالء الأظافر لي�ست دقيقة
دائما .وقالت �آنا يانغ ،كبرية الباحثني يف الدرا�سة
وهي من كلي���ة “تي�.إت�ش ت�ش���ان” لل�صحة العامة
يف بو�سطن�”،إن���ه �أم���ر مه���م خا�ص���ة للعاملني يف
�صالونات التجميل؛ لأن بع�ض هذه ال�سموم ترتبط
مب�ضاعفات �صحية تتعلق باخل�صوبة وم�شاكل يف
الغدة الدرقية وال�سمنة وال�رسطان”.

نقل تامر ح�سني للم�ست�شفى �إثر �أزمة �صحية
نُق���ل النج���م امل��ص�ري تام���ر ح�سن���ي� ،صب���اح
اخلمي����س� ،إلى �إحدى م�ست�شفي���ات مدينة ال�ساد�س
من �أكتوبر ،بعد �إ�صابت���ه بوعكة �صحية ،و�صفت بـ
”ال�شديدة جدا”.
وقال���ت �صفح���ة الفن���ان الر�سمية عل���ى موقع
“في�سب���وك” �إن تامر ح�سني نق���ل �إلى امل�ست�شفى
فور �إ�صابته بوعكة �صحية �شديدة جدا ،بعد االنتهاء
من ت�صوير برنامج “�صاحب ال�سعادة”.
ويبدو �أن وعكة ح�سني ال�صحية مرتبطة بحباله
ال�صوتية ،حيث رجح امل�صدر �أن يجري الفنان عملية على حباله ال�صوتية املمتدة داخل احلنجرة.
وانهال���ت التعليق���ات على �صفحة الفنان امل��ص�ري ال�شهري ،حيث متنى له معجب���وه وزمال�ؤه يف العامل
الفن���ي ،ال�شفاء العاج���ل .وكان ح�سني ي�ستع���د ،اخلمي�س ،لإحياء حف���ل ا�ستقبال الط�ل�اب اجلدد باجلامعة
الكندي���ة ،واالحتفال مب���رور  15عاما على ت�أ�سي�سها .ي�شار �إلى �أن تامر ط���رح م�ؤخرا كليب “عي�ش ب�شوقك
و 100و�ش” ،الذي القى انت�شارا كبريا يف العامل العربي.

“النهار” اللبنانية ت�صدر ب�صفحات بي�ضاء

مقتنيات ماري
�أنطوانيت يف دبي
بع���د �أن ظل���ت تتنق���ل ب�ي�ن جمموعات
املقتنيات اخلا�صة لأك�ث�ر من  200عام ،بد�أ
يف مدين���ة دب���ي الإماراتية عر����ض جموهرات
كان���ت متلكه���ا ذات ي���وم م���اري �أنطوانيت
ملك���ة فرن�س���ا ال�سابق���ة ،وذلك قب���ل طرحها
باملزاد يف جني���ف ال�شه���ر املقبل.واملجموعة
املكونة من  7قط���ع ،والتي ت�صفها دار املزادات
الربيطاني���ة “�سوذبي���ز” ب�أنه���ا “�إح���دى �أك�ث�ر
جمموع���ات املجوه���رات امللكية �أهمي���ة التي يتم
طرحه���ا مبزاد” هي ج���زء من معر����ض مقام حتت
عنوان (جموهرات ملكية من عائلة بوربون بارما).

�صدم معجبو املطربة الأمريكية ال�شابة �سيلينا غوميز� ،أم�س اخلمي�س ،بعد �أن مت الإعالن
عن دخولها م�صحة للعالج النف�سي.
ووفقا لف�ضائية “�إي” الرتفهية الأمريكية ،نقال عن موقع “تي �إم زي” ،ف�إن غوميز (26
عاما) تتلقى عالجا يف امل�صحة ،ب�ش�أن �أمور متعلقة بالقلق واالكتئاب.
وذك���رت م�ص���ادر مطلعة� ،سيلينا غومي���ز تعاين حاليا من “انهي���ار عاطفي” ،بعد �أن مت
�إ�سعافه���ا مرتني خالل الأ�سابي���ع القليلة املا�ضية؛ من �أجل تلقيها العالج من مر�ض “الذئبة
احلمراء” ،وكذلك بعد زراعتها لكلية العام املا�ضي.
يذك���ر �أنه يف وقت �سابق من ه���ذا العام ،ا�ستكملت �سيلينا غومي���ز برنامج عالجيا ملدة
�أ�سبوع�ي�ن يف مدين���ة نيوي���ورك للقل���ق واالكتئاب ،وهي تتلق���ى العالج حالي���ا ،مبا يف ذلك
“العالج ال�سلوكي اجلديل” ،يف امل�صحة النف�سية نف�سها.

�صدر عدد �صحيفة
“النهار” ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة
ام�����س اخلمي�س ب����أوراق
ب��ي�����ض��اء ،م���ع االك��ت��ف��اء
با�سم اجلريدة يف الو�سط
و�صورة النائب الراحل
جربان تويني مع ق�سمه
على اليمني ،وعناوين
ال�صحيفة على و�سائل
التوا�صل االجتماعي على الي�سار .كما غريت “النهار” �صور ح�ساباتها على كافة مواقع التوا�صل
االجتماعي ،من �صور ل�شعار “النهار” �إلى �صور بي�ضاء .و�أو�ضحت رئي�سة حترير “النهار” نايلة
تويني� ،أن ال�سبب وراء هذا الإجراء هو �أن “�رصختنا اليوم هي لنقول �إن الو�ضع مل يعد يُحتَمل،
و�صفحات النهار هي �صفحات ال�شعب ،وهدفنا دعوة امل�س�ؤولني �إلى �رصخة �ضمري” .وقالت
تويني يف م�ؤمتر �صحايف ل�رشح مالب�سات �صدور عدد النهار بالأبي�ض“ :نواجه مرحلة من �أ�شد
املراحل خطورة يف لبنان ،و�صفحات النهار البي�ض هي حلظة تعبري خمتلفة عن �شعورنا الأخالقي
كم�ؤ�س�سة �إعالمية جتاه و�ضع البلد الكارثي” .و�أعلنت تويني �إطالق �شعار “نهار �أبي�ض بوجه
الظلمة” ،متمنية �أن يكون �إ�صدار اليوم نقطة حتول وناقو�س خطر جتاه الأزمات ،الفتة �إلى �أن
التفاعل الذي مل�سته اليوم �أكرب دليل على �أهمية دور ال�صحافة .ودعت امل�س�ؤولني لت�شكيل
احلكومة ب�أ�رسع وقت ،مو�ضحة �أن الأزمة لي�ست �أزمة �صحافة فح�سب ،بل هناك �أزمة كبرية يف البلد،
والب ّد من التحرّك لإنقاذ لبنان .ونفت تويني ما يُحكى عن �أن “النهار” �ستُقفل ،قائلة“ :نحن
م�ستمرّون ورقيا ً و�إلكرتونيا ً رغم ما مير به البلد من �أزمات”.
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