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يومية سياسية شاملة

املنام���ة  -وزارة اخلارجي���ة :وج���ه عاه���ل
البالد �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل
خليف���ة �سفارة مملكة البحري���ن لدى الواليات
املتح���دة الأمريكية باتخاذ الإج���راءات الالزمة
من �أج���ل التحقق من �سالم���ة جميع املواطنني
املوجودي���ن يف ال�ساح���ل ال�رشق���ي للوالي���ات
املتحدة الأمريكي���ة املعر�ض لو�صول
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ال�سعودية ت�شهد نه�ضة تنموية �شاملة ...العاهل:

LexusBahrain

ال�سعودية حققت جناحا باهرا يف النقل� ...سمو رئي�س الوزراء:

ج�سر امللك حمد نقلة نوعية بقطاع النقل ج�سور املحبة ربطت بيننا قبل الإن�شائية
•جاللة امللك م�ستقبال وزير النقل ال�سعودي

•�سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال وزير النقل ال�سعودي

املنامة  -بنا� :أثنى عاهل البالد �صاحب اجلاللة امللك
حمد ب���ن عي�سى �آل خليف���ة على املواق���ف امل�رشفة لأخيه
عاهل اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة خادم احلرمني
ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود والداعمة
ململك���ة البحري���ن و�شعبها ،وجه���وده يف تر�سي���خ �أوا�رص
العالق���ات البحرينية  -ال�سعودية ،وخدمه ق�ضايا الأمتني
العربية والإ�سالمية ،م�شيدا مب���ا ت�شهده اململكة العربية
ال�سعودي���ة ال�شقيق���ة يف العه���د الزاهر خل���ادم احلرمني
ال�رشيفني من نه�ضة تنموية �شاملة.

و�أ�ش���ار جاللت���ه �إل���ى م��ش�روع ج��س�ر امللك حم���د الذي
�سي�ش���كل نقل���ه نوعي���ه يف قط���اع النق���ل ال�ب�ري وحركة
العابري���ن بني البلدين ال�شقيق�ي�ن وربط مملكة البحرين
مب�رشوع ال�سكة احلديدية اخلليجية ملا فيه خري اجلميع.
ج���اء ذلك لدى ا�ستقب���ال جاللته ،يف ق��ص�ر ال�صافرية
�أم�س ،وزير النق���ل باململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة
نبي���ل العام���ودي ،والرئي����س الع���ام للم�ؤ�س�س���ة العام���ة
للخط���وط احلديدية باململك���ة العربية ال�سعودية
2
رميح الرميح.

“�أحمر ال�سلة” يتخطى بنغالدي�ش

•�سمو ال�شيخ عي�سى بن علي ي�شهد لقاء منتخبنا بت�صفيات ك�أ�س �آ�سيا لكرة ال�سلة 2021
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 % 50زيادة باخل�ضراوات تلبية ملحرم
زينب العكري

ا�ستع���د جتار اخل�ض���ار والفواك���ه ملو�سم
�شهر حمرم الذي يرتف���ع الطلب فيه� ،إذ زادوا
الكمي���ات امل�ست���وردة للأ�صن���اف التي يرتفع
الطلب عليها خالل ه���ذا ال�شهر بن�سبة ترتاوح

ب�ي�ن  % 50و ،% 70ومنها الطماطم والب�صل
والفلف���ل والبطاط���ا وغريها .من جه���ة �أخرى،
�أك���د جزافون �أن الطلب على الأ�سماك واللحوم
والدواج���ن يزداد يف مثل ه���ذه الأيام وبالتايل
فه���م يف �أهب���ة اال�ستع���داد لتوف�ي�ر
11
احتياجات �شهر حمرم من الأغذية.

ترميم  8مبان تراثية مبليوين دينار
�أمل احلامد

فت���ح جمل����س املناق�ص���ات واملزاي���دات
يف جل�ست���ه الأ�سبوعي���ة �أم����س ،مناق�صة لهيئة
البحرين للثقافة والآثار لرتميم و�إعادة تهيئة
ل���ـ  8مب���انٍ تراثي���ة يف �شم���ال املح���رق ،تقدم
�إليها  3عطاءات ،علق �أحدها ،و�أقل عطاء بنحو

ملي���وين دين���ار ،يف ح�ي�ن �أكربه���ا بقرابة 4.5
مليون دينار.
وطرحت وزارة الأ�شغال و�ش�ؤون البلديات
والتخطيط العمراين مناق�صة للعطاءات املالية
لتق���دمي اخلدم���ات اال�ست�شاري���ة الهند�سي���ة
ل�شارع  96تقدم �إليها عطاءان� ،أقلهما
10
بقيمة � 213.5ألف دينار.

املنام���ة – بن���ا :ل���دى لق���اء �سم���وه وزي���ر النق���ل
ال�سعودي� ،أكد رئي�س ال���وزراء �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ي�ر خليفة بن �سلم���ان �آل خليف���ة �أن ج�سور املحبة
ربطت ب�ي�ن البحرين وال�سعودية من���ذ �سنوات طويلة
ومنذ �أيام امللك عبدالعزيز وحتى اليوم ،قبل �أن تربط
بينهما اجل�سور الإن�شائية.
و�أك���د �سم���وه �أن م���ا حققت���ه اململك���ة العربي���ة
ال�سعودي���ة يف قط���اع النق���ل بقي���ادة خ���ادم احلرمني
ال�رشيف�ي�ن عاهل اململك���ة العربي���ة ال�سعودية امللك

�سلم���ان ب���ن عبدالعزي���ز �آل �سع���ود يعد جناح���ا باهرا
خ�صو�صا يف امل�شاعر املقد�سة ،والتي مل تكن لتتحقق
ل���وال اجلهود الكبرية خلادم احلرم�ي�ن ال�رشيفني وويل
العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع �صاحب
ال�سم���و امللك���ي الأمري حممد ب���ن �سلم���ان �آل �سعود،
وحكومته الر�شيدة.
وكان �سم���وه قد ا�ستقبل بق��ص�ره يف الرفاع �صباح
�أم�س وزير النقل يف اململكة العربية ال�سعودية
3
ال�شقيقة نبيل بن حممد العامودي.

تعيني ائتالف ال�شركات اال�ست�شارية يف الن�صف الأول من 2019

طرح مناق�صة ج�سر امللك حمد نهاية العام

املنامة – وزارة املوا�صالت واالت�صاالت:
ناق����ش وزير املوا�ص�ل�ات واالت�صاالت كمال
�أحم���د ،ووزي���ر النق���ل باململك���ة العربي���ة
ال�سعودية ال�شقيقة نبيل العامودي ،ورئي�س
هيئ���ة النق���ل العام رمي���ح الرمي���ح ،ورئي�س
جمل����س �إدارة م�ؤ�س�س���ة ج��س�ر املل���ك فه���د
وحمافظ الهيئ���ة العامة للجمارك يف اململكة
العربية ال�سعودية �أحمد احلقباين نطاق عمل
مناق�صة اخلدم���ات اال�ست�شارية لطرح م�رشوع
ج��س�ر امللك حم���د ورب���ط �سك���ة احلديد بني
اململكت�ي�ن للم�شارك���ة مع القط���اع اخلا�ص،
ومت االتف���اق �أن تتولى م�ؤ�س�س���ة ج�رس امللك
فهد طرح املناق�صة يف الربع الرابع من العام
اجل���اري .ومن امل�ؤم���ل �أن يتم تعيني ائتالف

•جانب من االجتماع

ال��ش�ركات اال�ست�شاري���ة للمرحل���ة املقبل���ة
يف الن�ص���ف الأول م���ن الع���ام  ،2019حي���ث

�ست�ستغ���رق عمليه ط���رح املناق�صة
والتعيني ما يقارب � 6أ�شهر.

بعد دخولهم البحرين بجوازات �سفر �آ�سيوية حتمل بيانات غري �صحيحة
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“الداخلية” تن�شر �صورا لهويات بع�ض الإيرانيني املقبو�ض عليهم

املنامة  -وزارة الداخلية� :أكدت وزارة الداخلية
�أن م���ا ج���اء يف بيانه���ا ال�ص���ادر بتاري���خ � 8سبتمرب
 2018واملت�ضم���ن القب�ض على � 14إيرانيا ،دخلوا
مملك���ة البحرين بج���وازات �سفر �آ�سيوي���ة وب�أ�سماء
غ�ي�ر حقيقية� ،أمر موث���ق بالأدلة املادي���ة والأوراق
الثبوتي���ة .و�إذا كان املتحدث با�سم وزارة اخلارجية
الإيرانية ،يرى �أن ب�ل�اده ال ميكنها ت�أكيد ما ورد يف
بيان وزارة الداخلي���ة ،بدعوى “عدم تقدمي املنامة
�أدل���ة للحكوم���ة الإيراني���ة �أو تزويده���ا مبعلوم���ات
�إ�ضافية” ف����إن الأدل���ة املادي���ة والأوراق الثبوتية
للمقبو����ض عليهم ،واملن�ش���ورة بع�ض منها مع هذا
البي���ان ،لي�ست فقط من قبيل ت�أكيد ما �سبق ن�رشه،
بقدر ما تن���درج يف �إطار االلت���زام مبعايري
21
ال�شفافية وامل�صداقية وتوثيق الإجراءات.

•�صورة �ضوئية لهوية �أحد املقبو�ض عليهم من الإيرانيني الأربعة ع�رش

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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ا�ستقبل وزير النقل ال�سعودي و�أ�شاد بعمق العالقات بني البلدين ال�شقيقني ...جاللة امللك:

ج�سور الرتابط التاريخي واملحبة والأخوة متتد عرب تاريخنا
م�شــروع ج�ســر امللك حمــــد ي�شكــل نقلــة نوعية يف قطاع النقــل الربي وحركــة العابريــن

•جاللة امللك م�ستقبال وزير النقل ال�سعودي

ال�سعوديــة ت�شهــد نه�ضة تنمويــة �شاملــة يف العهــد الزاهـــر خلادم احلرميـــن ال�رشيفيــــن
املنام���ة  -بن���ا :ا�ستقب���ل عاهل الب�ل�اد �صاحب
اجلالل���ة املل���ك حمد بن عي�س���ى �آل خليف���ة ،يف ق�رص
ال�صافري���ة �أم����س ،وزي���ر النق���ل باململك���ة العربية
ال�سعودي���ة ال�شقيق���ة نبي���ل العام���ودي ،والرئي����س
العام للم�ؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية باململكة
العربية ال�سعودية رميح الرميح ،وذلك لل�سالم على
جاللت���ه مبنا�سب���ة زيارته���م للبالد ،حي���ث نقل وزير
النقل ال�سع���ودي �إلى جاللته حتي���ات وتقدير عاهل
اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة ال�شقيق���ة �أخيه خادم
احلرم�ي�ن ال�رشيف�ي�ن املل���ك �سلمان بن عب���د العزيز
�آل �سع���ود ،وويل العهد نائ���ب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الدفاع ال�سعودي �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حمم���د بن �سلمان بن عبدالعزي���ز �آل �سعود ،و�أ�صدق
متنياتهم���ا ململكة البحرين و�شعبها ب���دوام الرفعة
والتقدم.
وقد رحب �صاحب اجلاللة بوزير النقل ال�سعودي
وكلفه بنقل حتياته لأخيه خادم احلرمني ال�رشيفني،
و�سم���و ويل عه���ده ومتنيات���ه اخلال�ص���ة لل�شع���ب
ال�سعودي ال�شقيق مبزيد من الرقي والتطور ،معربا

جاللت���ه عن اعت���زازه بعمق ومتيز العالق���ات الأخوية
التاريخي���ة الرا�سخة التي جتم���ع بني مملكة البحرين
واململك���ة العربية ال�سعودي���ة ال�شقيقة وبامل�ستوى
املتق���دم ال���ذي و�ص���ل �إلي���ه التع���اون الثنائ���ي يف
امليادي���ن كاف���ة ،وخ�صو�ص���ا م���ا يتعل���ق ب�إقام���ة
امل�شاريع امل�شرتكة يف قطاع النقل واملوا�صالت.

كما �أثن���ى جاللته على املواق���ف امل�رشفة لأخيه
خادم احلرمني ال�رشيف�ي�ن والداعمة ململكة البحرين
و�شعبه���ا ،وجه���وده يف تر�سي���خ �أوا��ص�ر العالق���ات
البحريني���ة  -ال�سعودي���ة ،وخدم���ه ق�ضاي���ا الأمتني
العربي���ة والإ�سالمي���ة ،م�شي���داَ مبا ت�شه���ده اململكة
العربية ال�سعودي���ة ال�شقيقة يف العهد الزاهر خلادم

احلرمني ال�رشيفني من نه�ضة تنموية �شاملة.
و�أكد جاللته �أهمية تبادل مثل هذه الزيارات ملا
لها م���ن دور يف تعزيز التن�سي���ق امل�شرتك يف جمال
النق���ل واملوا�صالت ،منوه���ا ً مببادراتهم وجهودهم
امل�ستمرة لتوفري �أف�ض���ل اخلدمات للم�سافرين عرب
ج��س�ر امللك فه���د و�ضم���ان ان�سيابية حرك���ة التنقل

واال�ست�ي�راد والت�صدير من خالله باعتب���اره �أحد �أهم
االجن���ازات احل�ضاري���ة التي ج���اءت نتيج���ة للتعاون
البحريني  -ال�سعودي الوثيق بهدف خدمة امل�صالح
امل�شرتك���ة وحتقيق تطلع���ات ال�شعبني ال�شقيقني،
�إ�ضاف���ة �إلى م��ش�روع ج�رس امللك حمد ال���ذي �سي�شكل
نقل���ه نوعيه يف قطاع النقل ال�ب�ري وحركة العابرين
ب�ي�ن البلدي���ن ال�شقيق�ي�ن ورب���ط مملك���ة البحرين
مب��ش�روع ال�سك���ة احلديدي���ة اخلليجي���ة مل���ا فيه خري
اجلميع.
و�أ�ض���اف جاللت���ه �إن ج�س���ور الرتاب���ط التاريخي
واملحب���ة والأخ���وة الوطي���دة ب�ي�ن بلدين���ا و�شعبينا
ال�شقيق�ي�ن متتد ع�ب�ر تاريخن���ا امل�ش�ت�رك العريق
القائم على التوا�صل والتالحم الأخوي الثابت.
ومن جانب���ه� ،أعرب وزي���ر النق���ل ال�سعودي عن
�شك���ره وتقدي���ره جلاللة امللك على م���ا �أبداه جاللته
من حر����ص على تعزي���ز وتنمية العالق���ات الوطيدة
ب�ي�ن البلدين ال�شقيقني يف كاف���ة املجاالت ،متمنيا ً
للبحرين دوام الرقي والتقدم حتت القيادة احلكيمة
ل�صاحب اجلاللة امللك.

�سفارتنا بوا�شنطن نقلت الزوار للخارج والطالب �إلى واليات �أخرى حت�سبا لـ“فلورن�س”

جاللة امللك يوجه ب�ضمان �سالمة املواطنني يف ال�ساحل ال�رشقي لأمريكا

املنامة  -وزارة اخلارجية :وجه عاهل البالد
�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة
�سفارة مملكة البحري���ن لدى الواليات املتحدة
الأمريكي���ة باتخاذ الإج���راءات الالزم���ة من �أجل
التحقق من �سالمة كافة املواطنني املتواجدين
يف ال�ساحل ال�رشقي للواليات املتحدة الأمريكية

املعر�ض لو�صول الإع�صار “فلورن�س” يف هذه
الفرتة ،وخ�صو�صا واليت���ي كارولينا ال�شمالية
وكارولينا اجلنوبية الأمريكيتني.
جاء ذلك يف املكاملة الهاتفية التي �أجراها
جالل���ة املل���ك مع �سف�ي�ر مملك���ة البحرين لدى
الوالي���ات املتح���دة الأمريكية ال�شي���خ عبداهلل

ب���ن را�ش���د �آل خليف���ة لالطمئنان عل���ى �سالمة
البحريني�ي�ن املتواجدي���ن يف ال�ساح���ل ال�رشقي
للواليات املتحدة.
وقد اتخ���ذت �سفارة مملك���ة البحرين لدى
الوالي���ات املتح���دة الأمريكية ،بن���ا ًء على هذه
التوجيه���ات ال�سامي���ة ،كل الإج���راءات الالزمة

للت�أكد من �سالمة جميع املواطنني املتواجدين
يف ال�ساحل ال�رشقي للواليات املتحدة الأمريكية،
وعلى وجه اخل�صو�ص الواليات املت�أثرة ب�شكل
مبا�رش من الإع�ص���ار “فلورن�س” �أو الواقعة على
م�ساره املرتقب ،حيث قام���ت ال�سفارة باتخاذ
الرتتيبات الالزمة لنقل الزوار البحرينيني �إلى

خارج الواليات املتحدة الأمريكية ،ونقل الطلبة
البحريني�ي�ن فيه���ا �إلى والي���ات �أمريكية �أخرى
بعيدة عن مدى الإع�صار والعوا�صف امل�صاحبة.
وخ�ص�ص���ت ال�سفارة خط���ا �ساخنا للحاالت
الطارئة تلقت من خالله على بع�ض الطلبات من
املواطنني املتواجدين يف الواليات املتحدة.

م�ؤكدا �سموه عالقات التعاون الثنائي خ�صو�صا بالقطاع اللوج�ستي

�سمو ويل العهد :ال�سعودية متثل عمقا �إ�سرتاتيجيا واقت�صاديا
ت��ن��ف��ي��ذ اخل���ط���ط والإ����س�ت�رات���ي���ج���ي���ات ل��ت��ط��وي��ر اخل����دم����ات ب��ج����سر امل���ل���ك ف��ه��د

•�سمو ويل العهد م�ستقبال وزير النقل ال�سعودي

املنام���ة – بن���ا� :أك���د ويل العهد نائ���ب القائد
الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة مكانة
اململك���ة العربية ال�سعودي���ة ال�شقيقة وما متثله من
عمق �إ�سرتاتيجي واقت�صادي ،منوها �سموه مبا يربط
البلدي���ن ال�شقيق�ي�ن من عالق���ات تاريخي���ة وثيقة
جت�سد التطلع���ات امل�شرتكة يف خمتل���ف القطاعات

مب���ا يعك�س احلر�ص الذي يوليه عاهل البالد �صاحب
اجلاللة امللك امللك الوالد حمد بن عي�سى �آل خليفة،
و�أخي���ه خ���ادم احلرم�ي�ن ال�رشيف�ي�ن املل���ك �سلمان
ب���ن عبدالعزي���ز �آل �سع���ود عاه���ل اململك���ة العربية
ال�سعودية ال�شقيقة بتعزيز الرتابط بني اململكتني
ال�شقيقت�ي�ن .و�أ�ضاف �سم���وه �أن عالق���ات التعاون
الثنائ���ي يف جمي���ع املج���االت احليوي���ة ،خ�صو�ص���ا

للتوا�صل( :ق�سم الأخبار والتحقيقات)17111444 :

القط���اع اللوج�ست���ي الذي ب���ات ي�شكل ق���وة داعمة
للتنمي���ة االقت�صادي���ة يف �ض���وء ما ميتلك���ه البلدان
من �إمكانات كب�ي�رة على �صعيد هذا القطاع احليوي
والواعد ،عك�ست���ه امل�شاريع امل�شرتك���ة املتمثلة يف
ج��س�ر امللك فه���د وم�رشوع ج��س�ر امللك حم���د وت�أكيد
مكانتهما يف قطاع النقل الربي خ�صو�صا و�أن م�رشوع
ج��س�ر امللك حم���د �سيعمل على ربط مملك���ة البحرين

مب��ش�روع خط ال�س���كك احلديدي���ة اخلليجي���ة ،والذي
م���ن �ش�أن���ه �أن يعزز قط���اع اخلدم���ات اللوج�ستية يف
اململكت�ي�ن ال�شقيقتني .جاء ذلك ل���دى لقاء �سموه
بق�رص الق�ضيبية �أم�س ،وزير النقل باململكة العربية
ال�سعودي���ة ال�شقيق���ة نبي���ل ب���ن حمم���د العامودي،
والرئي�س العام للم�ؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية
رمي���ح بن حمم���د الرميح ،بح�ضور وزي���ر املوا�صالت

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

واالت�ص���االت كم���ال ب���ن �أحمد ،حي���ث �أ�ش���اد �سموه
ب�أهمي���ة العمل امل�ش�ت�رك ،ودوره يف تكام���ل الر�ؤى
وبلورة اخلطط امل�شرتكة .كما نوه �سموه بامل�شاريع
اللوج�ستي���ة الك�ب�رى باململك���ة العربي���ة ال�سعودية
ودوره���ا يف رفع كف���اءة وفعالي���ة �أداء ه���ذا القطاع
وجع���ل ال�شقيق���ة الك�ب�رى مركزا ي�سه���م يف حتقيق
التعاون والتكامل االقت�صادي اخلليجي امل�شرتك.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :
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ج�سور املحبة قبل اجل�سور الإن�شائية ربطت بني البحرين وال�سعودية

�سمو رئي�س الوزراء ي�شيد بجهود خادم احلرمني يف حتقيق التكامل العربي واخلليجي
جت��م��ع��ن��ا ع�ل�اق���ات و�أوا�����ص���ر وع���م���ل د�ؤوب وم�����س��ت��م��ر ل�����ص��ال��ح ���ش��ع��ب��ي ال��ب��ل��دي��ن

•�سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال وزير النقل ال�سعودي		

جن�����اح ����س���ع���ودي ب����اه����ر ب���ق���ط���اع ال���ن���ق���ل خ�����ص��و���ص��ا يف امل�������ش���اع���ر امل��ق��د���س��ة

املنام���ة – بن���ا :ل���دى لقاء �سم���وه وزي���ر النقل
ال�سعودي� ،أك���د رئي�س الوزراء �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري خليفة ب���ن �سلمان �آل خليف���ة �أن ج�سور املحبة
ربط���ت بني البحرين وال�سعودي���ة منذ �سنوات طويلة
ومن���ذ �أيام املل���ك عبدالعزي���ز وحتى الي���وم ،قبل �أن
تربط بينهم اجل�سور الإن�شائية ور�سخت ج�سور املحبة
العالقة بني البلدين من �آباء و�أجداد وعززتها اجل�سور
الإن�شائية التي �سهلت النقل بني البلدين.
و�أ�شار �سم���وه �إلى �أن اململكتني يجمعهما تاريخ
م�ش�ت�رك وعالق���ات و�أوا��ص�ر وعم���ل د�ؤوب وم�ستم���ر
ل�صال���ح �شعب���ي البلدي���ن و�أن م���ا حققت���ه اململك���ة
العربي���ة ال�سعودي���ة يف قط���اع النق���ل بقي���ادة خادم
احلرمني ال�رشيفني عاه���ل اململكة العربية ال�سعودية
املل���ك �سلم���ان بن عبدالعزي���ز �آل �سع���ود يعد جناحا
باه���را خ�صو�ص���ا يف امل�شاع���ر املقد�س���ة ،والت���ي مل
تك���ن لتتحقق ل���وال اجلهود الكبرية خل���ادم احلرمني
ال�رشيف�ي�ن وويل العه���د نائب رئي�س جمل����س الوزراء
وزي���ر الدفاع �صاحب ال�سمو امللك���ي الأمري حممد بن
�سلمان �آل �سعود ،وحكومته الر�شيدة.
وكان �صاح���ب ال�سمو امللك���ي رئي�س الوزراء قد
ا�ستقب���ل بق��ص�ر �سموه يف الرف���اع �صب���اح �أم�س وزير
النق���ل يف اململكة العربية ال�سعودي���ة ال�شقيقة نبيل
ب���ن حمم���د العامودي ،ال���ذي نقل �إلى �سم���وه حتيات
خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سع���ود وويل العهد �صاح���ب ال�سمو امللكي الأمري

حممد بن �سلمان �آل �سعود ،ومتنيات �سموهما ململكة
البحري���ن و�شعبها مبزيد من التق���دم واالزدهار ،فيما
كلف���ه �صاح���ب ال�سمو امللك���ي رئي�س ال���وزراء بنقل
حتي���ات �سموه وتقدي���ره خلادم احلرم�ي�ن ال�رشيفني،
وويل العه���د ،ومتني���ات �سم���وه ل�سموهم���ا مبوف���ور
ال�صح���ة وال�سع���ادة ،وللمملك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة
و�شعبها ال�شقيق دوام الرفعة والتقدم.

وخالل اللقاء ،رحب �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س
ال���وزراء به���ذه الزي���ارة ،الت���ي تعك�س عم���ق عالقات
املحبة والتع���اون التاريخية ب�ي�ن البلدين وال�شعبني
ال�شقيق�ي�ن يف خمتل���ف املج���االت ،م�ؤك���دا �سم���وه
�أهمي���ة تكثيف اللقاءات ب�ي�ن امل�س�ؤولني يف البلدين
ال�شقيق�ي�ن ملا لها من �أهمية يف زيادة وترية التعاون
والتن�سي���ق امل�شرتك الذي يرتق���ي ب�أوجه التعاون يف

�شتى القطاعات.
و�أ�ش���اد �سم���وه باجله���ود التي تبذله���ا اململكة
العربي���ة ال�سعودية ال�شقيقة بقي���ادة خادم احلرمني
ال�رشيف�ي�ن امللك �سلمان بن عبدالعزي���ز �آل �سعود يف
حتقي���ق التكامل العربي واخلليجي واحلفاظ على �أمن
وا�ستقرار املنطقة يف ظل ما متوج به من حتديات.
م���ن جانبه� ،أع���رب وزير النق���ل باململكة العربية

للم�شاركة مع “اخلا�ص” يف الربع الأخري من العام

طـــرح مــنــاقــ�صـــة “جــ�ســـر الــمــلـــك حــمـــد”

املنام���ة – وزارة املوا�ص�ل�ات واالت�ص���االت:
ا�ستقب���ل وزي���ر املوا�ص�ل�ات واالت�ص���االت كمال
�أحم���د ،وزير النق���ل باململكة العربي���ة ال�سعودية
ال�شقيق���ة نبي���ل العامودي ،ورئي����س هيئة النقل
الع���ام رمي���ح الرمي���ح ،ورئي����س جمل����س �إدارة
م�ؤ�س�سة ج�رس امللك فه���د وحمافظ الهيئة العامة
للجم���ارك يف اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة �أحمد
ب���ن عبدالعزيز احلقب���اين خالل زيارته���م ململكة
البحري���ن؛ لعقد االجتماع �ضم���ن �إطار االجتماعات
الدوري���ة التي تعقدها اللجن���ة املخت�صة مبتابعة
م��ش�روع ج�رس املل���ك حمد وربط �سك���ة احلديد بني
اململكت�ي�ن ،ومناق�شة اخلط���وات القادمة يف هذا
امل�رشوع الإ�سرتاتيجي وامله���م والذي يعد خطوة
�إ�ضافي���ة يف �أطر التعاون امل�ش�ت�رك بني البلدين

•جانب من االجتماع

ال�شقيقني.
كما ح�رض االجتماع فريق من وزارة املوا�صالت
واالت�صاالت ل�ش�ؤون النق���ل الربي برئا�سة وكيل

الوزارة للنقل الربي والربيد مرمي جمعان.
ومت خ�ل�ال الزي���ارة ،مناق�ش���ة نط���اق عم���ل
مناق�ص���ة اخلدم���ات اال�ست�شارية لط���رح امل�رشوع

للم�شارك���ة مع القط���اع اخلا����ص ،ومت االتفاق �أن
تتول���ى م�ؤ�س�سة ج�رس امللك فه���د طرح املناق�صة
خالل الربع الرابع من العام اجلاري.
ومن امل�ؤم���ل �أن يتم تعيني ائتالف ال�رشكات
اال�ست�شارية للمرحلة القادمة خالل الن�صف الأول
م���ن الع���ام  ،2019حيث �ست�ستغ���رق عمليه طرح
املناق�صة والتعيني ما يقارب � 6أ�شهر.
ويع���د هذا امل��ش�روع خطوة مهم���ة يف تر�سيخ
العالق���ات التاريخي���ة عل���ى امل�ست���وى الثنائ���ي
ب�ي�ن اململكتني �ضم���ن �إ�سرتاتيجية ق���ادة دول
جمل����س التعاون اخلليجي خلدم���ة وربط ال�شعوب
اخلليجي���ة من خالل �سل�سلة م���ن امل�شاريع كقيام
ال�س���وق اخلليجية امل�شرتكة وم��ش�روع ربط �شبكة
املوا�صالت واالت�صاالت واالحتاد اجلمركي.

ال�سعودي���ة ال�شقيق���ة ع���ن خال����ص �شك���ره وتقديره
ل�صاح���ب ال�سمو امللكي رئي����س الوزراء على ما يوليه
�سم���وه من دع���م واهتمام ب���كل ما من �ش�أن���ه توطيد
التع���اون بني البلدين ال�شقيق�ي�ن ،منوها مبا ميتلكه
�سموه من ر�ؤية وما يتخذه من خطوات لتعزيز م�سرية
العمل العربي واخلليجي امل�شرتك ،م�شيدا مبا ت�شهده
مملكة البحرين من تطور ومناء يف خمتلف املجاالت.

�سمو رئي�س الوزراء
يتلقى �شكر رئي�س
احلكومة املغربية
املنام���ة  -بنا :تلق���ى رئي�س الوزراء
�صاح���ب ال�سمو امللك���ي الأمري خليفة بن
�سلم���ان �آل خليف���ة برقية �شك���ر جوابية
من رئي����س احلكومة باململك���ة املغربية
ال�شقيق���ة �سعد الدين العثماين ،رداً على
برقية �سموه املهنئ���ة له مبنا�سبة ذكرى
احتف���ال اململكة املغربي���ة بعيد العر�ش
املجيد .و�أعرب رئي�س احلكومة املغربية
عن خال����ص �شكره وتقديره ل�سمو رئي�س
الوزراء على م�شاعر �سموه الطيبة النبيلة،
متمنيا ل�سموه موف���ور ال�صحة وال�سعادة
ول�شعب مملكة البحرين مزيدا من التقدم
واالزدهار.
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�إ�شادة بامل�ستوى العايل لرجال قوة الدفاع

الرفاع  -قوة دفاع البحرين :قام القائد
الع����ام لقوة دف����اع البحرين امل�ش��ي�ر الركن
ال�شي����خ خليف����ة بن �أحم����د �آل خليف����ة �صباح
�أم�س بزي����ارة تفقدية �إلى ع����دد من وحدات
قوة دفاع البحرين ،ويف بداية الزيارة ا�ستمع
�إلى �إيج����از عن اال�ستع����دادات الدائمة لرفع
م�ستوى اجلهوزي����ة القتالية والإدارية ،وعن
مراحل التحديث والتطوي����ر بتلك الوحدات.
وخالل الزيارة �أ�شاد القائد العام لقوة دفاع

البحري����ن بامل�ستوى العايل لرجال قوة دفاع
البحري����ن املخل�صني ،م�ضيف����ا �أنه بعون من
اهلل �سبحان����ه وتعال����ى �ستبق����ى ه����ذه القوة
بكل �أقت����دار ال����درع الواق����ي؛ للحفاظ على
وطنن����ا العزي����ز يف الداخل واخل����ارج ،وحماية
مكت�سبات����ه ،لتنعم مملكتن����ا الغالية باخلري
واالزدهار والأمن واال�ستقرار والنماء بقيادة
عاه����ل البالد جاللة القائد الأعلى امللك حمد
بن عي�سى �آل خليفة.

تعزيز التعاون امل�شرتك بني “الثقافة” و “الت�سهيالت”

املنام���ة  -هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة
والآث���ار :ا�ستقبل���ت رئي�س���ة هيئ���ة البحرين
للثقاف���ة والآث���ار ال�شيخة مي بن���ت حممد �آل
خليف���ة �أم����س اخلمي����س يف متح���ف البحري���ن
الوطن���ي ،الرئي�س التنفي���ذي ل�رشكة البحرين
للت�سهيالت التجاري���ة عادل حبيل� ،إذ تباحث
الطرفان �سبل تعزيز التعاون امل�شرتك الذي

من �ش�أنه االرتق���اء باحلراك الثقايف يف مملكة
البحرين.ومت خالل اللقاء زيارة قاعة املدافن
باملتحف الوطني ،والتي كانت هيئة الثقافة
ق���د افتتحتها يف يونيو املا�ض���ي بعد عملية
التجدي���د الأخرية التي مت���ت بف�ضل دع ٍم من
عدد من اجلهات من �ضمنها �رشكة ت�سهيالت
البحرين.

فتح �آفاق �أرحب من التعاون بني “اجلمارك” و ”الثقافة”

املنامة  -هيئة البحرين للثقافة والآثار:
ا�ستقبل���ت رئي�س���ة هيئ���ة البحري���ن للثقافة
والآث���ار ال�شيخ���ة مي بن���ت حمم���د �آل خليفة
مبكتبه���ا �صباح �أم�س ،رئي�س اجلمارك بوزارة
الداخلي���ة ال�شي���خ �أحم���د بن حم���د �آل خليفة.
و�أ�شادت ال�شيخة م���ي مبا تبذله اجلمارك من

م�ستويات عالية يف تقدمي اخلدمات.
م���ن جانب���ه ع�ب�ر رئي����س اجلم���ارك ع���ن
اعت���زازه بالدور ال���ذي تلعبه هيئ���ة البحرين
للثقافة والآث���ار يف النهو�ض بالبنية التحتية
الثقافية ،منوّهً ا �إلى ا�ستعداد اجلمارك لفتح
�آفاق تعاونٍ �أرحب مع هيئة الثقافة.
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�ساتيارثي :البحرين م�صدر �إلهام للآخرين ب�ش�أن حماية الطفل

حميدان ي�ؤكد جهود �سمو رئي�س الوزراء مبجال الرعاية االجتماعية

املنام���ة  -بن���ا :التق���ى وزي���ر العم���ل
والتنمية االجتماعية جميل حميدان ،رئي�س
م�ؤ�س�س���ة كيال����ش �ساتيارث���ي للأطف���ال،
كيال����ش �ساتيارث���ي احلا�صل عل���ى جائزة
نوبل لل�سالم ،بح�ضور عدد من امل�س�ؤولني
بالوزارة.
وخ�ل�ال اللقاء ،رح���ب حمي���دان بزيارة
�ساتيارث���ي ململك���ة البحري���ن ،معرب���ا عن
تقديره الختي���ار اململكة ك�إحدى الوجهات
لالطالع على اجلهود التي تبذلها يف جمال
التنمية امل�ستدامة ،وما ت�شهده من نه�ضة
تنموي���ة يف جميع املجاالت ،منوها ب�أن هذه
الزي���ارة فر�ص���ة لتعريف �ضي���وف ال�سالم
مب�ست���وى الرعاية ال�شامل���ة التي ت�ضمنها
احلكومة املوقرة وتوفرها للمواطنني.
وا�ستعر����ض الوزي���ر حمي���دان �أم���ام
�ساتيارثي ،ب�إيجاز جهود احلكومة يف جمال
الرعاية االجتماعي���ة ،م�شيدا بجهود رئي�س
ال���وزراء �صاح���ب ال�سم���و امللك���ي الأم�ي�ر
خليفة بن �سلمان ال خليفة يف هذا ال�صدد،
كما ا�ستعر�ض عددا من املو�ضوعات ذات
االهتمام امل�شرتك ،وما حققته البحرين من
�إجن���ازات كبرية ومتع���ددة يف جمال حقوق
الطفل ا�ستنادا مل���ا ت�ضمنه د�ستورها من
توفري احلماية والتنمي���ة والرعاية للطفل
يف بيئة �آمنة و�إيجابية.
و�أ�ش���ار حمي���دان �إل���ى �أن اململك���ة من
الدول الرائدة يف جم���ال �إ�صدار املرا�سيم
بقوان�ي�ن ب�ش����أن حقوق الطف���ل ،حيث جاء
قان���ون الطفل ليك���ون املرج���ع الأ�سا�سي
ب�ش�أن كافة الت�رشيعات التي تخ�ص الطفل،
وق���د �أحدث ه���ذا القانون تغي�ي�را يف عمل
م�ؤ�س�س���ات الدول���ة وم�ؤ�س�س���ات املجتمع
املدين حتت مظلة ت�رشيعية للطفل ت�ضمن
له حقه يف العي�ش الكرمي.
و�أكد وزي���ر العمل والتنمية االجتماعية
�أن م�شاري���ع الطفولة �شه���دت تغريا كميا
ونوعي���ا ملا حظي���ت به من اهتم���ام ودعم
متوا�صل م���ن احلكومة؛ به���دف النهو�ض
ب�أ�سالي���ب التعليم الإيجابي���ة التي ت�ساهم
يف توف�ي�ر بيئة م�شجعة ت�ساه���م يف تنفيذ
مبادئ احلماية والرعاية والتنمية للطفل.
و�أ�ش���ار حمي���دان �إل���ى الإ�سرتاتيجي���ة
الوطني���ة للطفل التي متث���ل ر�ؤية �شاملة
و�إطار عمل لتنمية الطفولة ،والتزاما وطنيا
بالأولوي���ات ودع���م احلكوم���ة مل�ؤ�س�سات
املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص؛ ل�ضمان
تنفي���ذ امل�شاري���ع واخلط���ط الت���ي متكن
الأطفال من احل�صول على كافة حقوقهم،
مو�ضح���ا ب�أن البحري���ن حري�صة على حماية
و�صون حق الطفل وم�صلحته.
بعد ذلك ،زار �ساتيارثي ،بزيارة مراكز
رعاي���ة الطفول���ة التابع���ة ل���وزارة العم���ل
والتنمي���ة االجتماعية ،حي���ث تفقد “مركز
حماية الطفل” ،واطلع على اخلدمات التي
يقدمه���ا حلماي���ة الطفل حت���ى �سن ()18
عام���ا ،وا�ستمع �إلى �رشح ع���ن �أهمية املركز
ال���ذي يعمل عل���ى توفري احلماي���ة الالزمة
للطفل م���ن كاف���ة �أ�شكال �س���وء املعاملة
والإهم���ال ،وتق���دمي اخلدم���ات النف�سي���ة
واالجتماعي���ة والقانوني���ة لإبقاء الطفل يف
بيئ���ة �أ�رسية �آمن���ة� ،إ�ضافة �إل���ى توفري خط
جم���اين لنج���دة وم�سان���دة الطف���ل لتلقي
االت�ص���االت م���ن جان���ب الطف���ل �أو الغ�ي�ر
بتعر�ضه للعنف �أو �سوء املعاملة.
ويف زي���ارة “بي���ت بتلك���و لرعاي���ة

“�صحية الداخلية” :اتفاقية
مـــع “كيــــان للتـــــربيــــــة”
و“عائ�شة للتدخل”
املنام���ة  -وزارة الداخلي���ة :وقع���ت
�إدارة ال�ش����ؤون ال�صحي���ة واالجتماعي���ة
بوزارة الداخلية ،مذكرتي تفاهم مع مركز
كي���ان للرتبي���ة اخلا�ص���ة ومرك���ز عائ�شة
للتدخ���ل املبك���ر ،يح�ص���ل مبقت�ضاه���ا
منت�سبو لبوزارة ممن لديه���م �أبناء بحاجة
الرتي���اد املراكز على تخفي����ض يف كلفة
الر�سوم.
ج���اء ذل���ك متا�شي���ا ً م���ع خط���ة �إدارة
ال�ش����ؤون ال�صحي���ة واالجتماعي���ة لتقدمي
�أف�ض���ل اخلدم���ات والت�سهي�ل�ات وتوفري
الرعاي���ة ال�صحي���ة املتكامل���ة ملنت�سب���ي
الوزارة وعوائلهم ،وتطبيقا ً لإ�سرتاتيجية
ال�رشاكة املجتمعية من خالل تنفيذ برامج
خمتلفة بالتعاون مع اجلهات املعنية.

•وزير العمل ملتقيا كيال�ش �ساتيارثي احلا�صل على جائزة نوبل لل�سالم

الطفول���ة” ،ا�ستم���ع �ساتيارث���ي� ،إلى �أبرز
اخلدم���ات الت���ي يقدمها املرك���ز يف جمال
رعاية جمه���ويل الوالدين والأيتام و�أطفال
الأ�رس املت�صدعة حتى �سن ( ،)15واحلر�ص
عل���ى توف�ي�ر �أوج���ه الرعاي���ة االجتماعي���ة
والتعليمي���ة والنف�سي���ة وال�صحي���ة
واملعي�شية لنزالء ال���دار حلني احت�ضانهم
وحت�س�ي�ن ظروفهم الأ�رسي���ة ،والعمل على
تطوي���ر القوان�ي�ن والت�رشيع���ات املتعلقة
به����ؤالء الأطف���ال مع الهيئ���ات املعنية يف
مملكة البحرين.
و�أع����رب �ساتيارث����ي عن م����دى تقديره
للجه����ود الت����ي تبذله����ا حكوم����ة مملك����ة
البحري����ن يف �سبي����ل النهو�����ض ب�ش�����ؤون
الطف����ل ،واالهتم����ام بق�ضاي����اه ،والعم����ل
عل����ى توفري الرعاية لالزم����ة له ،حيث �أبدى
�إعجاب����ه باملراكز التي قام بزيارتها ،والتي
تعت��ب�ر مراك����ز منوذجية حتت����ذى يف جمال
حماية ورعاية الطفل ،كما �أ�شاد باخلدمات
التنموي����ة املمي����زة الت����ي تقدمه����ا ه����ذه
امل�شاري����ع يف بيئة فكري����ة وعلمية منا�سبة

لقدراته����م ،منوها ب�أن ه����ذه املراكز ت�أتي
�ضمن التوجهات العاملية لالرتقاء مبجاالت
الطفولة ،مبا ينعك�����س �إيجابا على حياتهم
و�أ�رسه����م ب�إيجاد جمتمع يتمت����ع فيه الطفل
بحي����اة كرمية م�ستدامة حتق����ق له م�شاركة
فاعلة قائمة على امل�ساواة واالحرتام.
وقال“ :بعد اللقاء واحلديث مع �صاحب
ال�سم���و امللكي رئي����س ال���وزراء �أ�ستطيع
الق���ول �إن البحرين ت�ستحق التقدير؛ لأنها
�ص���ارت م�ص���در �إله���ام ومن���وذج يحتذى
للآخري���ن يف ه���ذا املي���دان عل���ى م�ستوى
املنطقة ،وعلى هذا ميك���ن القول ب�إمكان
حتقي���ق �أهداف التنمي���ة امل�ستدامة ب�ش�أن
حماية الأطفال”.
و�أقام وزير العمل والتنمية االجتماعية،
م�أدب���ة غ���داء ،على ��ش�رف رئي����س م�ؤ�س�سة
كيال����ش �ساتيارث���ي للأطف���ال ،مبنا�سب���ة
زيارت���ه الب�ل�اد� ،ضم���ن الوف���د الرفي���ع
امل�ست���وى م���ن ر�ؤ�س���اء ال���دول ال�سابقني
واملنظم���ات احلا�صلني عل���ى جائزة نوبل
لل�سالم.
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الأمر امللكي ال�سامي يعك�س �إ�رصار البحرين على ا�ستكمال امل�رشوع الإ�صالحي

االنتخابات املقبلة نقلة نوعية يف م�سار عملية التطور الدميقراطي
ت��د���ش�ين م��رح��ل��ة ج���دي���دة م���ن ال��ع��م��ل وال���ب���ن���اء يف ج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات وامل���ج���االت

املنامة  -بنا :ج���اء الأمر امللكي ال�سامي لعاهل
الب�ل�اد �صاح���ب اجلالل���ة امللك حم���د ب���ن عي�سى �آل
خليف���ة بتحديد ميعاد االنتخ���اب والرت�شح لع�ضوية
جمل����س النواب يف  24نوفم�ب�ر  ،2018لي�ؤكد معاين
ع���دة مهمة �ستكون �شاهدة على جممل تاريخ مملكة
البحرين ال�سيا�سي.
الأول� :أن مملك���ة البحرين ورغ���م كل التحديات
والظ���روف الت���ي تواجهه���ا ،الإقليمي���ة منه���ا
واالقت�صادي���ة ،م��ص�رة عل���ى ا�ستكم���ال م�رشوعه���ا
الإ�صالح���ي ال�شامل ال���ذي انطلق قبل نح���و عقدين
م���ن الزمان ،ووا�صل جناحاته حت���ى اللحظة من دون
توقف وبال توجيه �أو �ضغط من اخلارج.
الث���اين� :أن البحري���ن وهي مقبلة عل���ى عر�سها
الدميقراطي اجلديد تد�شن مرحلة �إ�ضافية �أخرى من
مراحل العمل والبن���اء يف جميع القطاعات واملجاالت
لت�سط���ر بحروف من ذه���ب كيف يتكات���ف �أهل هذا
الوط���ن الك���رام من دون فرق���ة �أو متييز ب�ي�ن �أحد؛
من �أجل نه�ضت���ه و�أمنه وا�ستق���رار ورخاء القاطنني
ف���وق �أر�ضه الطيبة ،جمددين عه���ود الوالء واالنتماء
وال�رشاك���ة بني القي���ادة وال�شعب مثلم���ا حدث عقب
و�أثن���اء انتخاب���ات  2002و 2006و 2010و2014
ناهيك عن االنتخابات التكميلية .2012
الثال���ث� :أن البحري���ن وعرب م�س�ي�رة االنتخابات
النيابية ج�سدت حقيقة الدعم وااللتفاف حول قيادة
جالل���ة امللك والذي �أر�س���ى الأركان الرئي�سة للدولة
البحريني���ة احلديثة ،و�صاغ مالم���ح وجهها احل�ضاري
من���ذ الع���ام  ،1999وق���اد جاللت���ه رحل���ة منج���زات
الوطن عل���ى مدى ال�سنوات املا�ضية ،ومهد الطريق
ملوا�صل���ة حتقيق مزيد من املكت�سب���ات التي نالت
ر�ضا وا�ستح�سان الر�أي العام من جهة وتقدير العامل
من جهة �أخرى.
واق���ع الأم���ر� ،أن االنتخاب���ات النيابي���ة املقبل���ة
متث���ل نقل���ة نوعية مهم���ة يف م�س���ار عملي���ة التطور
الدميقراطي ،وذل���ك بالنظر �إلى تاريخ تطور احلياة
ال�سيا�سي���ة واالقت�صادي���ة واالجتماعي���ة يف البالد يف
غ�ضون ال�سن���وات القليلة املا�ضي���ة ،والتي �شكلت
فيه���ا االنتخاب���ات عالم���ة م�ضيئ���ة عك�س���ت حقيقة
�سيادة القان���ون و�إرادة الأمة ،ف�ضال عن �أطر ال�رشاكة
القائمة والفاعلة ب�ي�ن الدولة واملجتمع ،وقدرة هذا
الأخ�ي�ر بق���واه و�أطراف���ه الفاعلة عل���ى امل�شاركة يف
الطرح الع���ام ،واختيار ممثليه ،وو�ضع �آليات حمددة
ومقنن���ة متر به���ا عملية �صن���ع الق���رار ،وتُلبَى فيها

احتياجات ال�شارع.
وميكن تلم�س وقراءة ه���ذه املالمح بالنظر �إلى
جممل نتائ���ج م�سرية تط���ور العملي���ة االنتخابية� ،إذ
يالحظ مث�ل�ا �أن دورة االنتخابات اجلديدة يف نوفمرب
 ،2018والت���ي �سيُفت���ح لها ب���اب الرت�شيح يف 17
�أكتوبر املقبل� ،ستد�شن الف�صل الت�رشيعي اخلام�س
ملجل����س النواب ،وه���و تطور مه���م يف ر�أي كثري من
املراقبني عل���ى اعتبار �أن احلياة النيابية جتاوزت 4
ف�ص���ول ت�رشيعية كاملة م���ن دون توقفات جوهرية،
و�ساهم���ت هذه احلياة ب���دورات انعقاده���ا ال�سنوية
ورغم التحديات التي واجهتها يف حتقيق اال�ستقرار
ال�سيا�س���ي واالجتماعي للبالد ،ال���ذي ي�شكل املقوم
الرئي�س للبناء والتنمية ومن ثم التقدم للمجتمع.
كم���ا �أدت ال�سلطة الت�رشيعي���ة يف هذه الف�صول
املهم���ات املوكل���ة له���ا بكف���اءة واقت���دار ،طرح���ا
ومناق�ش���ة وت���داوال ،عل���ى الرغ���م م���ن الظ���روف
والتحدي���ات الت���ي واجهتها ،وهو ما ع���زز من عملية
امل�شارك���ة ال�شعبي���ة يف �إدارة ال�ش����أن الع���ام ،وزاد

من وع���ي املجتمع ،خ�صو�ص���ا القانوين من���ه ،ب�ش�أن
اهتمامات���ه واحتياجات���ه ،واجله���ات املعني���ة بتلبية
ه���ذه اال�ستحقاقات ،ناهيك بالطبع ع���ن �أن ال�سلطة
التمثيلي���ة للمجتم���ع الت���ي �أر�س���ت الإرادة ال�شعبية
دعائمه���ا و�ضعت الأ�سا����س الد�ست���وري والقانوين
الالزم للعمل امل�ؤ�س�س���ي يف الدولة ،ور�سمت طبيعة
احلدود الفا�صلة بينها ،مما �ساهم يف تكري�س مبادئ
ومفاهي���م �سيا�سية مهمة ،وتعمي���ق الإميان والعمل
بها م���ن قبيل الرقابة عل���ى الأداء الع���ام واخل�ضوع
للم�ساءل���ة و�شفافية الط���رح ونزاه���ة الأداء وحقوق
وحريات املجتمع ،خ�صو�صا خيارات الناخبني ،و�سبل
�صيانتها وغري ذلك الكثري.
ي�ض���اف �إل���ى ذل���ك� ،أن الدع���وة لالنتخاب���ات
باململك���ة ،وانعق���اد ف�ص���ل ت�رشيع���ي �آخ���ر للمجل�س
املنتخ���ب� ،سي�سهمان ب�شكل كبري يف تقوية ال�سلطة
القانوني���ة الت���ي يتمت���ع به���ا املجتم���ع يف عمله من
�أج���ل خري وعموم النا�س و�صال���ح البالد ،كما �أن ذلك
�سيدعم م�ستقبال من عمل البنى امل�ؤ�س�سية بالدولة،

خالد بن خليفة ي�شيد باملبادرة اخلليجية ملراكز الوثائق والدرا�سات التاريخية

�إطالق ا�سم �سمو ال�شيخ عبداهلل بن خالد على الإ�سرتاتيجية اخلليجية

•�أع�ضاء الأمانة العامة ملراكز الوثائق والدرا�سات بدول التعاون يف اجتماعهم الـ 32

املنام���ة  -بنا :وافق �أع�ض���اء الأمانة العامة
ملراك���ز الوثائ���ق والدرا�س���ات ب���دول جمل����س
التع���اون اخلليج���ي ،يف اجتماعه���م ال���ـ  32يف
الكوي���ت ،عل���ى �إطالقها ا�س���م “�سم���و ال�شيخ
عب���داهلل ب���ن خال���د �آل خليف���ة” عل���ى اخلط���ة
الإ�سرتاتيجي���ة اجلديدة للأمان���ة العامة؛ وذلك
تقدي���را لدور املغفور له يف احلفاظ على تاريخ
املنطقة.
و�أ�ش���اد نائب رئي�س جمل����س الأمناء املدير
التنفيذي ملرك���ز عي�سى الثق���ايف ال�شيخ خالد
بن خليف���ة �آل خليفة مبباركة الأع�ضاء للمبادرة
الت���ي تقدم به���ا الأمني العام ملراك���ز الوثائق
والدرا�س���ات ب���دول جمل����س التع���اون ،الأمني
الع���ام لدارة امللك عبدالعزيز باململكة العربية
ال�سعودي���ة فهد ال�سم���اري ،واملدير التنفيذي
للأر�شي���ف الوطن���ي ب���وزارة �ش����ؤون الرئا�س���ة
بدولة الإمارات العربية املتحدة ماجد املهريي،
بتد�شني اخلطة الإ�سرتاتيجية ال�شاملة للمراكز
الأع�ض���اء وت�سميته���ا با�س���م املغف���ور له �سمو
ال�شيخ عبداهلل بن خالد �آل خليفة.
وقال خالد بن خليف���ة �آل خليفة يف ت�رصيح
�إن ه���ذه املب���ادرة اخلليجي���ة ت���دل عل���ى قوة

ومتانة العالقات الأخوية بني املراكز االع�ضاء،
ومتيزه���ا عل���ى كاف���ة اال�صع���دة ،م�ضيف���ا �أن
املغف���ور له �سم���و ال�شيخ عبداهلل ب���ن خالد �آل
خليفة يتمتع بتقدير واح�ت�رام كافة امل�ؤرخني
والباحث�ي�ن املتخ�ص�ص�ي�ن يف جم���ال التوثيق
العلم���ي ،خ�صو�صا و�أن���ه كان الرئي�س الفخري
للأمانة العامة ،ومن م�ؤ�س�سيها الأوائل.
من جانب���ه ،ثمن مدي���ر �إدارة مركز الوثائق
التاريخي���ة مبركز عي�سى الثق���ايف ال�شيخ را�شد
ب���ن عي�س���ى �آل خليف���ة اجله���ود الت���ي يبذلها
الأع�ض���اء يف �سبي���ل االرتقاء بالعم���ل التاريخي
امل�شرتك توحيد ال���ر�ؤى التاريخية ،وامل�ساعي
املبارك���ة التي تق���وم بها الأمان���ة العامة حتت
�إدارة ال�سم���اري؛ ل�ضم���ان احلف���اظ على تاريخ
املنطق���ة و�إجنازاته���ا احل�ضاري���ة ،م�ؤك���دا
�إ�سهام���ات الأر�شيف الوطني بدول���ة الإمارات،
يف تعزي���ز م�ستويات العم���ل اخلليجي يف جمال
التوثيق والتاريخ.
وق���د �ش���ارك مدي���ر �إدارة مرك���ز الوثائ���ق
التاريخية يف االجتماع الـ  32للأمانة العامة الذي
ا�ست�ضافه مركز البحوث والدرا�سات الكويتية،
بح�ض���ور رئي�س البحوث را�شد اجلا�سم ،ورئي�س

الوثائق التاريخية هادي ال�شمري.
و�أ�صدر الأع�ض���اء تو�صياتهم و�أكدوا فيها
عل���ى توا�صل لق���اءات امل�س�ؤولني ع���ن مراكز
الوثائق والدرا�س���ات يف الدول الأع�ضاء ،وذلك
لتب���ادل ال���ر�أي ب�ش����أن الأمور املهم���ة واخلطط
والإ�سرتاتيجي���ات وتعزي���ز فك���رة االلتقاء بني
الإخوة يف الدول ال�شقيق���ة التي �أر�سى �أ�س�سها
ودعائمه���ا ال�شي���خ عبداهلل بن خال���د �آل خليفة
رحم���ه اهلل ،وت�أكي���د �أهمي���ة ا�ستخ���دام التاريخ
امل�ش�ت�رك فيم���ا يجم���ع ب�ي�ن الأ�شق���اء .كم���ا
ا�ستعر�ض الأع�ضاء مق�ت�رح ب�إقامة ندوة علمية
ع���ن ال�شي���خ عبداهلل ب���ن خال���د �آل خليفة رحمه
اهلل يف مرك���ز عي�سى الثق���ايف بالبحرين ،وذلك
�سعيا نح���و �إبراز جهوده ون�شاطاته يف املجاالت
املختلفة.
و�أقر الأع�ضاء عددا م���ن الأن�شطة والربامج
املتخ�ص�ص���ة يف �ش����أن الت�أري���خ والتوثي���ق
ال�شفه���ي ورقمن���ة الوثائ���ق والإر�شيفات� ،إلى
جان���ب دورات وور����ش عمل ت�سه���م يف تطوير
كف���اءات وك���وادر املراك���ز ،وذل���ك يف �إط���ار
�إ�سرتاتيجية تطوير املمار�سات العلمية للبحث
والتوثيق التاريخي ملنطقة اخلليج العربي.

والذي يعتمد مبد�أي تراكم وتوطني اخلربات ،ويزيد
من ثبات ر�سوخها وقدرتها على �إجناز امل�س�ؤوليات
املناطة به���ا� ،إ�ضافة بالطبع �إل���ى ت�شكيل و�صياغة
التحالف���ات املجتمعي���ة الق���ادرة على خو����ض غمار
العم���ل ال�سيا�س���ي واالنخراط يف العملي���ة االنتخابية
�س���واء جلهة �صع���ود مرت�شحي اجلمعي���ات ومناف�سة
امل�ستقلني لهم وغري ذلك.
وميكننا التدليل على بع�ض الأمور بالإ�شارة �إلى
بع�ض م���ن �أهم التطورات اجلوهري���ة التي �شهدتها
اململكة طوال ال�سنوات املا�ضية ،منها� :أن انتخابات
� 24أكتوبر  2002مل يتقدم لها �سوى  190مرت�شحا
بينه���م � 8سيدات ( 18مرت�شحة يف انتخابات ،2006
و 9يف انتخاب���ات  )2010يف ح�ي�ن �أن امل�ؤ��ش�رات
الأولية لالنتخاب���ات املقبلة تنبئ بو�صول عدد كبري
م���ن املرت�شحني الراغب�ي�ن يف الرت�شح وخو�ض غمار
االنتخابات والو�صول للر�أي العام.
وه���و الأمر ذاته بالن�سبة مل�ست���وى الإقبال على
االنتخاب���ات وامل�شارك���ة فيها من حي���ث الت�صويت،

وال���ذي بل���غ يف دورة � 2002أك�ث�ر م���ن  % 50وزاد
�إل���ى نح���و  % 72العام  2006ونح���و  % 67و% 55
العام�ي�ن  2010و ،2014وهو ما ي�ت�راوح كمتو�سط
ع���ام بني جممل الدورات بني  % 55و ،% 70ناهيك
بالطبع ع���ن الكتلة االنتخابية التي ي���زداد تو�سعها
واهتمامها بفعل العديد م���ن العوامل� ،أبرزها زيادة
الوع���ي والرغب���ة يف امل�شاركة� ،إذ ت�ش�ي�ر تقارير �إلى
و�صوله���ا �إلى نحو � 424ألف �ص���وت بزيادة � 47ألف
�صوت عن حجم كتلة انتخابات .2014
ي�ضاف �إل���ى ذلك ،زيادة ق���درة ممثلي ال�شعب
باعتباره���م �أح���د �أه���م �أدوات البن���اء امل�ؤ�س�س���ي
والد�ست���وري لدول���ة البحري���ن احلديث���ة يف �س���ن
القوانني والت�رشيعات ال�رضوري���ة ،وت�صاعد م�ؤ�رشات
م�ساهمته يف النهو�ض بامل�رشوعات التنموية بالبالد،
�سيما جلهة الإج���راءات التي يتخذه���ا لالرتقاء ب�أداء
وكف���اءة �أجهزة الدولة التنفيذية ،وتلبية جانب كبري
من احتياجات املواطنني.
ويب���دو من املهم هنا ت�أكي���د طبيعة االلتزامات
والواجب���ات ال�سيا�سي���ة املناطة ب���كل م�ؤ�س�سة على
ح���دة يف دورة االنتخابات املقبل���ة ،والتي تفر�ض يف
احلقيق���ة م�س�ؤولي���ات �أك�ب�ر على اجله���ات املعنية،
الت�رشيعي���ة منه���ا والتنفيذي���ة �س���واء ب�س���واء� ،إذ �إن
�إجن���ازات ومكت�سب���ات التجرب���ة ال�سيا�سي���ة عام���ة
والنيابي���ة خ�صو�ص���ا يف اململك���ة عق���ب  4دورات
انتخابي���ة نزيهة و�شفاف���ة وواليات كامل���ة �ستكون
دافعا للمجل�س اجلديد بالعمل من �أجل حتقيق مزيد
من املكت�سبات ل�صالح الوطن واملواطنني.
وبالتايل يتعني عل���ى املجل�س املقبل االهتمام
بع���دة مرتكزات منها �أن هن���اك العديد من الق�ضايا
وامللفات الت���ي مت�س م�صالح الوط���ن واملواطنني
احلياتي���ة ،و�رسعة النظر فيه���ا وبحثها ،وو�ضع حلول
عاجلة له���ا ،خ�صو�ص���ا �أنها كانت وم���ا زالت مبثابة
حتديات يتعني التعاطي معها مبنظور غري تقليدي
وبر�ؤى مغايرة تركز على النتائج واحل�سم فيها.
كم���ا �أن ال�ش���ارع البحريني ومع توقع���ات �إقباله
ب�صورة كب�ي�رة على امل�شاركة يف االنتخابات املقبلة
�سيك���ون عام�ل�ا رئي�س���ا وم�ؤث���را يتع�ي�ن �أخ���ذ �آرائه
وطروحاته يف االعتبار عند درا�سة ومناق�شة حتديات
الإ�صالح وق�ضاياه االقت�صادية واالجتماعية وغريها،
والهدف من ذل���ك حتقيق تطلع���ات النا�س والوفاء
با�ستحقاقات املرحلة املقبلة.

الأن�صاري :تبني �أف�ضل املعايري العاملية لتعزيز تكاف�ؤ الفر�ص

الرف���اع  -املجل�س الأعلى للمر�أة :يف
�إط���ار برنامج عمل وف���د املجل�س الأعلى
للمر�أة الزائر لفرن�سا حاليًا ،عقدت الأمني
العام للمجل����س هالة الأن�ص���اري اجتماع
عم���ل مع الأم�ي�ن العام للمجل����س الأعلى
للم�س���اواة بني الن�ساء والرجال يف فرن�سا
كالي���ري جويرايد ،واملفو�ضة بالعالقات
الدولي���ة يف املجل����س كلي���ا ل���وكاردور،
بح�ض���ور وكيل وزارة اخلارجي���ة ال�شيخة
رن���ا بن���ت عي�س���ى �آل خليف���ة ،و�سفرية
مملك���ة البحرين لدى مملكة بلجيكا بهية
اجل�شي وع���دد من امل�س�ؤول�ي�ن بالأمانة
العام���ة للمجل�س.و�أك���دت الأن�ص���اري
خالل االجتم���اع حر�ص املجل����س برئا�سة
�صاحبة ال�سم���و امللكي الأم�ي�رة �سبيكة
بن���ت �إبراهي���م �آل خليف���ة عل���ى تبن���ي
�أف�ض���ل ال�سيا�سات واملعاي�ي�ر العاملية
يف جم���ال تعزيز تكاف�ؤ الفر�ص والتوازن
بني اجلن�س�ي�ن ،م�شرية �إل���ى �أن التجربة
البحريني���ة املتقدم���ة يف املجال متنحها
بع���دًا دوليً���ا ،وت�ؤهل اململك���ة للدخول
يف عالق���ات �رشاك���ة متبادل���ة ومتكافئ���ة
م���ع امل�ؤ�س�س���ات الدولي���ة املتقدمة يف
جمال الت���وازن بني اجلن�س�ي�ن .وقدمت
الأن�ص���اري �رشحً ���ا موج���زا ع���ن التط���ور
امل�ؤ�س�سي للتعامل مع املر�أة البحرينية،
�إذ مت يف بداي���ات �إن�ش���اء املجل�س الأعلى

للم���ر�أة العم���ل عل���ى متكني امل���ر�أة يف
خمتلف القطاع���ات ،والذي مت التخطيط
له من خالل خط���ة وطنية لنهو�ض املر�أة
البحرينية مت و�ضعه���ا ب�صورة ت�شاركية
مع املجتمع ومت �إدماجها يف برنامج عمل
احلكوم���ة ومتابع���ة تنفيذه���ا م���ن خالل
منوذج وطني لإدماج احتياجات املر�أة يف
التنمي���ة مما �ساعد عل���ى ت�سارع تقدمها
وغل���ق الفجوة يف عدد كبري من املجاالت
كال�صحة والتعليم واملجال االجتماعي.
م���ن جانبه���ا ،حتدثت الأم�ي�ن العام
للمجل�س الأعل���ى للم�ساواة ب�ي�ن الن�ساء
والرج���ال يف فرن�س���ا عن املجل����س الذي
ت�أ�س�س يف العام  2013ال�ستكمال البنية
امل�ؤ�س�سي���ة ل�سيا�س���ات امل�س���اواة بني
اجلن�س�ي�ن يف فرن�س���ا ،و�أهداف���ه يف ن��ش�ر
ومراقبة تطبيق �سيا�سات امل�ساواة بني
اجلن�سني ،ومكافحة العن���ف �ضد املر�أة،
وتوفري اخل�ب�رات للم�رشع�ي�ن عند و�ضع
ت�رشيعات وقوانني خا�ص���ة باملر�أة ،ون�رش
البيان���ات والبح���وث ذات ال�صلة بحقوق
امل���ر�أة وامل�س���اواة ب�ي�ن اجلن�سني على
امل�ست���وى الوطني وم�ستوي���ات االحتاد
الأوروب���ي وال���دويل ،مرحب���ة بفتح جمال
التع���اون م���ع مملك���ة البحري���ن للت�شاور
ب�ش�أن املجال احلقوقي للمر�أة.
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ندوة مبجل�س الظاعن املرت�شح البلدي مبدينة حمد بالتعاون مع “جتمع الوحدة”:

املجال�س البلدية “عاجزة” عن رقابة �أداء الوزارات اخلدمية
ابراهيم النهام

ر�أى م�شارك���ون يف ن���دوة تناول���ت جترب���ة
“املجال�س البلدية بني التعيني واالنتخاب” �أن
املجال����س البلدية عاجزة اليوم ع���ن �أداء دورها
الرقاب���ي على ال���وزارات اخلدمية .ونظم جمل�س
املرت�شح البلدي عن الدائرة العا�رشة باملحافظة
ال�شمالي���ة حمم���د الظاعن مبدينة حم���د ،الندوة
وحت���دث فيها رئي�س جمل����س البلدي للمحافظة
ال�شمالية حممد بو حم���ود ،ورئي�س جمل�س �أمانة
العا�صمة حممد اخلزاعي.
وبع���د ترحيب م���ن الظاعن بجم���ع احل�ضور،
الذين اكتظت بهم قاعة املجل�س ،لفت الظاعن
�إلى �أن �إقام���ة الندوة بالتعاون مع جتمع الوحدة
الوطني���ة ل���ه �أث���ر �إيجاب���ي يف معرف���ة اجلمهور
و�إطالعهم على التجربة اجلديدة ب�أمانة العا�صمة
و�أثرها بالإ�ضافة �إلى ما مت حتقيقه يف املجال�س
املنتخبة بطرح منوذج جمل�س بلدي ال�شمالية.

•جانب من احل�ضور مبجل�س الظاعن

مجالــس عاجـزة

انتخابات
“درا�سات” يعد ا�ستبيانا عن االنتخابات

و�ص���ف بوحم���ود املجال����س البلدي���ة �أنه���ا
عاج���زة الي���وم ع���ن �أداء دوره���ا الرقاب���ي على
ال���وزارات اخلدمي���ة ،م�ضيف���ا ً “اعتربون���ا مثل
ال�سي���ف امل�سلط على الرقاب ،ونحن ل�سنا مبثل
هذه ال�صف���ة ،بل �أن هنالك تطل���ع منا ملواجهة
الف�س���اد ،و�إخفاق���ات ،وج���ل ما ن�سعى ل���ه ،ب�أن
نخدم البلد بال�شكل املطلوب”.
وتابع بوحمود “�أ�صبحنا اليوم كاملرا�سلني،
الذين ينقل���ون �شكاوى املواطن�ي�ن ،للوزارات
واجلهات اخلدمية ،ويكتفون بخطها ،وتقدميها
لهم ،دون �أن يكون لهم الت�أثري املطلوب ،فهل
هذا هو واجبنا الذي انتخبنا له املواطنون؟ “.
و�أردف” بكث�ي�ر م���ن املحافل ذكرن���ا ب�أننا
نع���اين الكثري م���ع الأجه���زة التنفيذي���ة ،والتي
يتعن���ت الكثري م���ن م�س�ؤوليها بع���دم التعاون
معنا ،ونحن الذين نبادر بالتعاون دائما ً”.

استقالــة اثنيــن

حمرر ال�ش�ؤون املحلية

�أ�ش����ار رئي�����س جمل�����س �أمن����اء مرك����ز
البحري����ن للدرا�س����ات اال�سرتاتيجي����ة
والدولي����ة والطاق����ة (درا�س����ات) ال�شيخ
عب����داهلل بن �أحم����د �آل خليفة �إل����ى انتهاء
خ��ب�راء املرك����ز م����ن �إع����داد ا�ستبي����ان
ال�ستطالع ر�أي املواطنني عن االنتخابات
النيابية والبلدية املقبلة.
و�أ�ض����اف� :سيت����م تنظي����م ور�ش����ة
عمل لتدري����ب املا�سحني لإج����راء عملية
امل�س����ح ،طبق����ا لأف�ضل معاي��ي�ر املهنية
وال�شفافي����ة ،يعقبه����ا حتلي����ل البيانات
وا�ستخال�ص النتائج ،ومن ثم الإعالن عن
نتائج اال�ستطالع.
وعق����د جمل�س �أمن����اء املركز اجتماعه
ال�ساب����ع ،والثال����ث ه����ذا الع����ام ،برئا�سة
ال�شيخ عبداهلل بن �أحمد �آل خليفة.
وبحث املجل�س دور مركز “درا�سات”

يف دع����م عملية االنتخابات ،من خالل عدة
خطوات تواك����ب هذا احلدث املهم ،ومن
بينه����ا� :إج����راء ا�ستطالع����ات وم�سوح����ات
ال����ر�أي ،لقيا�����س اجتاهات ال����ر�أي العام،
باعتباره����ا منهجي����ة عم����ل و�أداة مهم����ة،
للتع����رف عل����ى �آراء وتطلع����ات فئ����ات
املجتمع.
و�أف����اد ال�شي����خ عبداهلل ب����ن �أحمد �آل
خليفة بقرب تد�ش��ي�ن مركز “درا�سات”
تقرير التنمية الب�رشية يف مملكة البحرين
لعام  ،2018ويتن����اول تنمية الإن�سان يف
اململكة من خمتلف الأبعاد وامل�ستويات،
ا�ستن����ادا �إل����ى اح�صاءات دولي����ة حديثة،
وبالتعاون مع منظمة الأمم املتحدة.
و�أكد �أن هذا التقرير املتميز ،ميثل
�إ�ضاف����ة نوعية للجهد التنم����وي ال�شامل
والرائ����د ،خا�ص����ة �أن مملك����ة البحري����ن
م����ن ال����دول املتقدمة يف جم����ال التنمية
امل�ستدامة.

النجار :لتوفري ممر�ض لكل مدر�سة وال لـ“الكابينات”
حمرر ال�ش�ؤون املحلية

طال���ب النائب عبداحلمي���د النجار
وزارة الرتبي���ة والتعلي���م بتح�س�ي�ن
البيئ���ة املدر�سية وجتوي���د خمرجاتها
التعليمي���ة وتوفري بيئة جاذبة وحمببه
للط�ل�اب تعليمي���ا ً و�صحي���ا ً م���ن خالل
توف�ي�ر مظ�ل�ات للطلب���ة يف ال�ساحات
واماك���ن االنتظ���ار خ���ارج املدر�س���ة
واالنتهاء من ظاهرة ال�صفوف اخل�شبية
لع���دم مالءمته���ا �صحي���ا ً وتعليمي���ا ً
للط�ل�اب وتوفري ممر����ض خا�ص لكل
مدر�س���ة لأهمي���ة اال�ستع���داد لتوفري
الرعاي���ة ال�صحي���ة الالزم���ة لأبنائن���ا
الطالب واحلف���اظ على �سالمتهم متى
م���ا تطلب ذلك بالإ�ضاف���ة �إلى متابعة
امل�أك���والت الت���ي تق���دم للط�ل�اب يف
املقا�ص���ف املدر�سية ومدى مالءمتها
ل�صحة الطالب وجودتها.
و�أ�ض���اف :تقدمن���ا بالعدي���د م���ن
املقرتحات لتح�سني البيئة املدر�سية
عموما نفذ بع�ضها وال زال بع�ض منها

ويف �س����ؤال وجه���ه الظاع���ن للخزاع���ي ع���ن
تقييم���ه لأداء جمل����س �أمان���ة العا�صمة املعني،
يف الف�ت�رة املا�ضي���ة ،ق���دم اخلزاع���ي عر�ض���ا
م�ستفي�ض���ا ً عن ذلك ،بقول���ه املجل�س ال يختلف
ع���ن بقية املجال�س البلدي���ة املنتخبة ،من حيث
القوانني والواجبات ،ي�ستثنى منه طريق الإدارة
لإدارة املهمات”.
وتاب���ع “التعي�ي�ن مت يف  2014ب�أم���ر ملكي
من جاللة امللك ،لثالثة ع�رش فرداً ،ا�ستقال منهم
اثنني لظروف خا�صة بهم ،واكتفينا حاليا ً بـ11
املتبق�ي�ن ،ونحن ما�ض���ون ب�أعمالن���ا على كافة
امل�ستويات ،وبال�شكل الذي ي�رشف البلد”.
وزاد اخلزاعي “ندعم ب���كل براجمنا الربامج
اال�ستثماري���ة واالقت�صادية للبل���د ،ولقد قر�أنا
ف���ور تعيين���ا كل املهم���ات املناطة بن���ا بدقة،
الإ�رشافية منها ،والعامة ،وبع�ض القوانني التي
تخدم الباعة اجلائلني وغريهم”.

عصــف ذهنــي

ووا�ص���ل اخلزاع���ي “يت���م �أخذن���ا ر�أين���ا يف
الكث�ي�ر من الأم���ور اال�ست�شاري���ة ،ونحر�ص بكل
املواقع ب�أن نق���دم ر�ؤيتنا دائما ً ب�شكل احرتايف،
وعمي���ق ،وواف ،وعلي���ه فهنال���ك جمموع���ة من

قيد التنفي���ذ او مل يتم تنفيذها حتى
الآن ،و�سنتاب���ع ه���ذه املقرتح���ات مع
وزي���ر الرتبية من �أج���ل تنفيذها ب�أ�رسع
وقت ممكن خ�صو�صا ً يف منطقة مدينة
حم���د الت���ي حتت���اج �إل���ى زي���ادة عدد
املدار�س ب�سبب الزي���ادة امل�ضطردة
يف عدد الط�ل�اب وتوفري مكتبهة عامة
خم�ص�صة ملنطقة مدينة حمد والتي مل
تر النور حتى اللحظة.

م�س�ؤولون خدميون يتعنتون يف التعاون مع البلديني
قرارات �أمانة العا�صمة �أقل من املجال�س املنتخبة
تعيني �أمانة العا�صمة جاء بعد �إخفاق بلدي املنامة
االخت�صا�ص���ات التي ن�سري من خاللها ،وال ميثل
ر�أينا الزاما ً على الدول���ة ،و�إمنا ملجل�س الوزراء،
والذي يقر بنعم �أو ال”.
وي�ضي���ف” اقمن���ا �سل�سلة م���ن اللقاءات –
ع�ص���ف ذهني -م���ع عدد كبري م���ن املوظفني،
واملواطن�ي�ن الذين لهم ب���اع يف العمل البلدي،
و�أخذنا نقاط القوة والفر�ص والتحديات ،والتي
�أ�سعفتن���ا عل���ى و�ض���ع خارطة عم���ل م�ستفادة،
ت�سهل علينا املهام ،ومتنحنا الثقل الالزم �أثناء
تعاملنا مع بع�ض اجلهات الر�سمية ،ناهيكم عن
اال�ستقاللية الكافية ،والتي ت�ساعدنا على �إجناح
�أعمالن���ا بال�ش���كل الذي يخدم البل���د ،واملواطن
واملقيم”.
وتاب���ع “انطلقن���ا م���ن ه���ذا ال���ى و�ض���ع
اال�سرتاتيجية والر�ؤي���ة لنا ،ب�أن تكون عا�صمتنا
رائدة ،ومتطورة ،بخدم���ات متميزة ،وم�ستدامة،
بالإ�ضافة للر�سالة التي نعمل من خاللها ،والتي
نطم���ح بها �أن تكون العا�صم���ة �صديقة للبيئة،
وب�أن نحقق بها ال�رشاكة املجتمعية ركن �أ�سا�سي
يف تفعيل هذه الر�سالة الطموحة”.
وقال” قيمن���ا تقوم على العم���ل اجلماعي،
ال���والء امل�ؤ�س�س���ي ،ال�شفافي���ة ،امل�ساءل���ة
واملحا�سب���ة ،ناهيكم عن الأهداف اال�سرتاتيجية
والت���ي ترتك���ز ب���ـ  6اه���داف رئي�س���ة نعمل من
خاللها لتحقيق ر�ؤيتنا مبجل�س �أمانة العا�صمة”.

األهــداف الستــة

وا�ستعر�ض بعدها اخلزاعي ب�شكل مف�صل،
وواف ،جلمع احل�ضور مبجل�س الظاعن ،الأهداف
ال�ست���ة ،والت���ي عك�ست منهجية عم���ل املجل�س،

ب�ش���كل دقيق ،ومنظم ،قب���ل �أن يقول” قرارتنا
هي الأق���ل قيا�سا ً باملجال����س البلدية املنتخبة،
حلر�صنا ب����أن تكون ق���رارات �إيجابي���ة وعملية،
وقابل���ة للتطبي���ق ،وتراع���ي بظ���روف البل���د
االقت�صادية الراهنة”.
ويكم���ل “حاولنا من خالل���ه جتربتنا الوليدة
ب�أن نعم���ل كالفري���ق الواحد ،ولق���د وفقنا ب�أن
حققن���ا التوا�ص���ل م���ع امل�ؤ�س�س���ات الأهلي���ة،
بالإ�ضافة ل�سل�سلة م���ن اللقاءات مع املواطنني
م���ن خمتل���ف املناط���ق ،ب�ي�ن اللح�ي�ن والآخر،
وبقناع���ة منا �أن ا��ش�راك املواطن ب�صن���ع القرار
�أم���ر مه���م ،وي�سعفنا عل���ى حتقي���ق املزيد من
الإجنازات ب�شكل عملي ،ونا�ضج”.

إخفــاق المنتخـب

وممثالً ع���ن جتمع الوح���دة الوطنية ،حتدث
رئي����س الهيئ���ة املركزي���ة عل���ي ال�ص���ويف عن
املقارن���ة ب�ي�ن املجل����س املنتخ���ب والأمان���ة
املعين���ة� ،إذ �أ�شار �إلى �أن وج���ود الأمانة هو بعد
العمل الإخفاقي يف اجلان���ب البلدي بالعا�صمة،
ومن املهم وجود املقارنة يف الإجنازات ،وما مت
طرحه من قبل رئي�س جمل�س �أمانة العا�صمة كان
هاما ً جداً وا�ستط���اع �أن يثبت من خالل ما طرحه
وجود �إجناز يف العمل البلدي لديهم.
وعل���ق ال�ص���ويف م���ن جمعية جتم���ع الوحدة
الوطنية ،بكلمة خمت�رصة عن العر�ض الذي قدمه
بوحم���ود واخلزاعي ،مثمنا ً جه���ود املجل�سني يف
خدمة البحري���ن ،وم�ؤكداً عل���ى �أهمية اال�ستمرار
بالعمل اجل���اد ،والذي يلبي طم���وح املواطنني
وم�ساعيهم.

ر�سوم “اخلا�صة” ترتفع �سنويا ...مرت�شح “�سلماباد” �آل �شهاب:

الإجنليزية ال ُتد َّر�س ب�شكل �صحيح باملدار�س
حمرر ال�ش�ؤون املحلية

•عبداحلميد النجار

•الظاعن وبوحمود وال�صويف واخلزاعي والنجار

ق���ال املرت�ش���ح النياب���ي ابراهي���م
�آل �شه���اب ان الوق���ت ق���د ح���ان لتكون
املدار�س احلكومي���ة االختيار الأول لأبناء
البحرين.
و�أو�ضح ان ر�س���وم املدار�س اخلا�صة
ترتفع �سن���ة بعد �سن���ة ومتطلبات �سوق
العم���ل تتغري كل فرتة وم���ن اهم �رشوطه
اللغ���ة االجنليزي���ة الت���ي ال تدر�س ب�شكل
�صحي���ح يف املدار����س احلكومي���ة ويبقى
املواطن احللق���ة الأ�ضعف يف هذه احللقة
ومن هنا يرى �آل �شهاب ان الت�صدي لهذا
املو�ض���وع يف املجل����س الق���ادم ��ض�رورة
حتمية.
ويرت�شح �آل �شهاب عن الدائرة الرابعة
باملحافظ���ة ال�شمالية والتي ميثلها حاليا
النائب غازي �آل رحمة.
وتبل���غ الكتلة الناخب���ة بالدائرة قرابة
 9277ناخب���ا وف���ق �إح�ص���اءات انتخابات
برملان .2014

وكان���ت جممع���ات الدائ���رة منق�سم���ة
بني الدائرة الأول���ى باملحافظة ال�شمالية
وم�ض���اف �إليه���ا  7جممعات م���ن الدائرة
الثانية باملحافظة الو�سطى امللغية.
ومتثل الدائرة املجمع���ات واملناطق
الآتي���ة :جبلة حب�ش���ي (،)431,433,435
وال�سهلة ال�شمالية ( 439و ،)441والقدم
( ،)447و�أبوقوة ( 455و ،)457و�سلماباد
( ،702,704,706,708و ،)712وه���ورة
عايل ( ،)714وعايل (.)744

•ابراهيم ال �شهاب

مقعد نائب �سلماباد وجبلة حب�شي وال�سهلة ال�شمالية بالربملان
برملان

النائب الفائز

عدد �أ�صواته

2002

عبدالنبي �سلمان

1327

2006

ال�سيد عبداهلل جميد

5779

2010
االنتخابات التكميلية 2011
2014
2018

ال�سيد عبداهلل جميد

7242

�أحمد ال�ساعاتي

595

غازي �آل رحمة

853

؟

؟

بالدنا

local@albiladpress.com

ر ًّدا على مو�ضوع �أعطال املكيفات“ ...الرتبية”:

نتعامل مع � 40ألف مكيف ...والأعطال حمدودة

مدينة عي�سى  -وزارة الرتبية والتعليم :ردًّا على
م���ا ن�رش يف و�سائل الإع�ل�ام املختلفة حول الأعطال يف
املكيفات باملدار�س� ،أفاد الوكيل امل�ساعد للموارد
املالي���ة واخلدم���ات ب���وزارة الرتبي���ة والتعليم خالد
الغريب �أن جهة االخت�صا�ص ب�إدارة اخلدمات تتعامل
يوميا مع عدد �ضخم من املكيفات ،موزع ًة على كافة
املدار����س واملب���اين الإدارية التابعة لل���وزارة ،حيث
يبل���غ عدده���ا (� 25ألف) مكي���ف ع���ادي ،و(� 7آالف)
مكيف جمز�أ ،و( )1200وحدة تكييف مركزية ،م�شريا
�إل���ى �أن عدد ال�شكاوى الت���ي وردت حول الأعطال يف
املكيف���ات منذ بداية الع���ام الدرا�سي اجلديد بلغت
� 20شكوى عرب اخلط ال�ساخن واالن�ستقرام وبرنامج
�صباح اخلري ي���ا بحرين الإذاعي ومن خالل املدار�س،
وعليه مت فح�ص ( )105مكيفات تبني بعدها وجود
( )15مكيف���ا به���م �أعط���ال طارئة ومت���ت معاجلتها
يف حين���ه .و�أ�ض���اف �أن معظم ال�ش���كاوى الواردة عن
ارتفاع درجات احل���رارة يف الف�صول الدرا�سية ناجتة
عن وج���ود نوافذ و�أبواب مفتوح���ة� ،أو العبث مبنظم
درج���ات احلرارة (مع العلم �أن���ه قد مت توجيه �إدارات
املدار����س يف تعاميم �سابقة تفي���د بكيفية التعامل
مع املكيفات قبل بدء العام الدرا�سي)� ،أو التخريب
املتعمد يف بع����ض موزعات الهواء اخلا�صة باملكيف
مم���ا ي�ؤثر على توزي���ع الهواء يف الف�ص���ل الدرا�سي،
�أو وج���ود ك�س���ور يف زجاج بع�ض النواف���ذ مما ي�سمح
بدخول الهواء ال�ساخن� ،أو قيام بع�ض الطلبة بو�ضع
زجاج���ات املياه والع�صائر عل���ى خمرج هواء املكيف
بغر����ض تربيدها .و�أكدت العالقات العامة �أن اجلهة
املخت�صة ب����إدارة اخلدم���ات تقوم ب�إ�ص���دار تعاميم

•خالد الغريب

خا�ص���ة بالتعامل مع باملكيف���ات �إلى جميع الإدارات
التعليمية ،والتي تقوم بدورها بتعميمها على جميع
املدار����س .كم���ا مت �إر�س���ال تعميم جلمي���ع الإدارات
ب��ض�رورة ت�شغيل جمي���ع املكيف���ات باملدار�س قبل
ب���دء الدرا�سة بخم�سة ع�رش يوم���ا ،وذلك للتخل�ص من
احل���رارة الكامنة يف اجلدران ،وكذل���ك الت�أكد من �أن
جميع املكيفات بال�صف���وف واملباين االدارية تعمل
ب�ش���كل طبيع���ي ،والإبالغ عن �أي �أعط���ال طارئة حتى
يتم �إ�صالحها على الفور.
و�أو�ضح الغريب �أن �إدارة اخلدمات تقوم بو�ضع
خط���ة عم���ل لل�صيانة الدوري���ة والوقائي���ة املتعلقة
باملكيفات ،فعل���ى �صعيد ال�صيان���ة الدورية ،ف�إنه
يت���م تنظيف مر�شح���ات اله���واء مرة واح���دة �شهريا
(طبقا لتعليم���ات وزارة الأ�شغال) ،وتلقي ال�شكاوى
حول الأعطال من املدار�س والإدارات و�إ�صالحها.

�أما عل���ى �صعي���د ال�صيانة الوقائي���ة ،ف�إنه يتم
تنظي���ف املكيف���ات بالبخ���ار امل�ضغ���وط ،وتنظيف
مر�شح���ات اله���واء ،و�إج���راء فح����ص �شام���ل للمكيف
وا�ستب���دال قط���ع الغي���ار الالزم���ة ،و�إع���ادة تركيب
املكيف���ات ،وت�شغي���ل واختب���ار وت�سجي���ل درج���ات
احل���رارة .وبالن�سبة ملا �أثري حول مو�ضوع النظافة يف
املدار�س ،فن�ؤك���د �أن النظافة ت�شمل �آالف ال�صفوف
وال�ساح���ات واملراف���ق والور����ش واملعام���ل ومعهد
البحري���ن للتدري���ب ومباين الوزارة املتع���ددة ،علما
ب�أن عملية التنظي���ف تتم من خالل مناق�صة حكومية
ر�سمي���ة من جمل����س املناق�صات (اجله���ة املخت�صة
بالرت�سي���ة) ،ومبوافق���ة م�سبق���ة م���ن وزارة املالية،
�ضم���ن ال�رشوط املق���ررة ،علما ب����أن تقلي�ص �رشكات
التنظي���ف مت يف �إط���ار �إج���راءات �ضب���ط الإنفاق ،مع
احلفاظ على احلد املطلوب من النظافة.
�أم���ا املبالغ املخ�ص�ص���ة للتنظيفات ،فقد �سبق
التو�ضي���ح ب�أنه���ا ويف �آخ���ر مناق�ص���ة زمني���ة تغطي
الف�ت�رة م���ن � 2015إل���ى  2017مل تتج���اوز 16,5
مليون دين���ار لل�سن���وات الثالث ،مبع���دل  5ماليني
ون�ص���ف املليون �سنويا ،على الرغم من زيادة �أعداد
الطلبة واملوظف�ي�ن واملباين واملدار����س ،علما ب�أن
املوازن���ة املخ�ص�ص���ة يف املناق�ص���ة ت�ص���ل �إلى 22
مليون دينار فقط ،ولي�س  37مليونا ،وهي ال ت�شمل
التنظيفات فقط ،بل ت�شمل �أي�ضا رواتب املرا�سلني
يف املدار����س والعامالت املعينات لذوي االحتياجات
اخلا�صة مبدار�س الدم���ج ،والذين توفرهم ال�رشكات
�ضمن ه���ذه املناق�صة ،وحتت�سب رواتبهم من �ضمن
هذه املوازنة.

خاطب  6000طالب م�ستجد يف يومي التهيئة الأكادميية واخلدمية ...حمزة:

امتالك املفاتيح املعرفية الأ�سا�سية من املهارات املطلوبة لعامل الغد

•جانب من املعر�ض اخلدمي امل�صاحب ليوم التهيئة

ال�صخ�ي�ر  -جامعة البحرين :ح���ث رئي�س جامعة
البحرين ريا�ض حمزة الطلبة امل�ستجدين على اجلد يف
التح�صيل العلم���ي ،وعدم التفريط يف الفر�صة التي
�أتيحت لهم للدرا�سة يف جامعة البحرين ،ودعاهم �إلى
العم���ل بكل اجلد والإخال�ص ،و�أن “ي�ضعوا التعلم ثم
التعلم ثم التعلم يف املقام الأول”.
جاء ذلك خالل كلمة �ألقاها رئي�س اجلامعة �ضمن
برنامج يومي التهيئة للطلب���ة امل�ستجدين يف العام
اجلامعي .2019 - 2018
وقال “اطرقوا �أبواب املعرفة التي �أتيحت لكم،
ب���دءًا من �أع�ضاء هيئ���ة التدري����س الأفا�ضل ،و�صولاً
�إلى املكتبة مب���ا حتتويه من كتب وقواعد معلومات
�ضخم���ة ،وانته���اء باملواق���ع املوثوق���ة عل���ى �شبكة
الإنرتنت ،فنحن الي���وم يف ع�رص املعلومات ال�ضخمة،
وعلينا التعامل معها ب���ذكاء بالغ ،وهذه هي لغتكم،
وهذا هو م�ستقبلكم� ،أيًا ما كان تخ�ص�صكم”.
وتاب���ع “�أق���ول لك���م ب�أب���وة خال�ص���ة� ،إن �رشوط
الدخول بنج���اح �إلى امل�ستقبل الي���وم خمتلفة متامًا
ع���ن ��ش�روط النج���اح يف املا�ض���ي .فالي���وم �ص���ارت
الأولوي���ة ،يف كل دول العامل ،لالبت���كار واملبادرات،
م���ع �أهمية امتالك املفاتي���ح املعرفية الأ�سا�سية من
امله���ارات املطلوبة لعامل الغد ،ق���درة ال�شباب على
ت�أثريهم الإيجابي والبناء والتمتع بالتفكري املت�أقلم
واملتج���دد للخروج بحل���ول ابتكاري���ة ،والقدرة على
العم���ل و�سط ثقاف���ات خمتلفة ،والتفاع���ل البيئي،
وامتالك مهارات التفك�ي�ر لرتجمة البيانات املجردة
وفهمه���ا� ،س���واء كن���ت تعم���ل يف جم���ال �صناع���ي
�أم اجتماع���ي ،فالتكنولوجي���ا وفهمه���ا وحم���و �أمي���ة

•من يوم التهيئة

•رئي�س جامعة البحرين

الو�سائط ،تعد من الأمور الالزمة وال�رضورية� ،إ�ضاف ًة
�إل���ى العديد م���ن املهارات التي ه���ي �أ�سا�س اختيار
م�ؤ�س�سات الأعمال للموظفني اجلدد ،لهذا كله ،ف�إن
اجلدي���ة يف هذه املرحل���ة العمرية ه���ي ثقافة جامعة
البحرين ،وهي الثقافة التي �إن التزمتم بها قادتكم
�إلى حيث الطرق الأكرث �ضيا ًء يف حياتكم”.
كم���ا خاط���ب رئي����س اجلامع���ة �أولي���اء الأم���ور
الذي���ن ح�رضوا برفق���ة �أبنائهم الطلب���ة ،ودعاهم �إلى
موا�صلة دورهم ،وقال يف هذا ال�سياق “وا�صلوا هذا
الدور الكب�ي�ر الذي قمتم به يف ال�سن���وات الدرا�سية
املا�ضي���ة؛ حت���ى يتمكن الطال���ب امل�ستج���د من �أن
يتفاع���ل م���ع جامعته ب�ش���كل جيد ،ث���م �أطلقوهم يف
الف�ضاء ليتعلم���وا الطريان بعد �أن تق���وى �أجنحتهم
وينمو فوقها الري�ش ،فدعم الأهل ومتابعتهم م�س�ألة
مهمة و�رضورية لكي يبح���روا بنجاح وقوة من ال�ضفة
املدر�سية �إلى ال�ضفة اجلامعية”.

وم���ن جانبه� ،ألق���ى عميد �ش�ؤون الطلب���ة �أ�سامة
اجل���ودر كلمة وجه فيها الطلبة �إلى الإحاطة باحلقوق
والواجبات ،وقال “�أنتم اليوم يف مرحلة عمرية مهمة،
متيزون بني ال�صواب واخلط�أ ،وعليكم اختيار الدرب
الذي �ست�سلك���ون ،ولكن وفق ال�ضواب���ط ال�سلوكية
التي ت�ضمن ل���كل طالب وطالبة ،االحرتام والكرامة،
ل���ذا ف����إن جلامع���ة البحري���ن ،ك�أي جامع���ة حمرتمة،
لوائح للم�سلكي���ات الطالبية� ،أدعوك���م �إلى قراءتها
بتمع���ن ،والتع���رف �إل���ى حقوقكم وحق���وق الآخرين،
وواجباتكم ووجبات الآخرين ،وهذا معنى امل�س�ؤولية
واالن�ضباط”.
وح���ث اجل���ودر الطلب���ة امل�ستجدي���ن عل���ى �أن
يطرقوا �أبواب �أ�ساتذته���م وي�ستزيدوا من خرباتهم
وعلومهم ،و�أن يتقلبوا بني �أرفف املكتبات وقواعد
املعلوم���ات ،ملا فيها من العلوم واملعارف ما يو�سع
مداركه���م ،و�أن يتعارف���وا ،ف����إن تعارفه���م يف هذه
ال�سن���وات ،ي�ؤ�س�س ل�شبك���ة العالق���ات واالت�صاالت
التي �سيكربون معها وبها يف امل�ستقبل ،م�ضيفا يف
هذا ال�صدد “وليكن هدفك���م الأ�سا�س والأ�سمى من
وجودكم يف جامعة البحرين هو :العلم والتعلم”.
وم���ن جهت���ه ،عر����ض نائ���ب رئي����س اجلامع���ة
للدرا�سات الأكادميية وهيب النا�رص ،لوائح وقوانني
االن�ضب���اط الأكادميي الت���ي تكفل للطال���ب اجتياز
هذه ال�سن���وات الدرا�سي���ة بتف���وق ودون �صعوبات
�أكادميية ،و�شدد على �رضورة �أن يلتزم الطالب بكل
اللوائ���ح الأكادميي���ة الت���ي متنعه م���ن الوقوع حتت
طائلة الإن���ذار الأكادمي���ي ثم الف�ص���ل النهائي من
اجلامعة.

املرور ت�شارك بتوعوية الطالب اجلدد بجامعة البحرين
املنامة  -بنا� :شارك���ت الإدارة العامة للمرور
يف فعالي���ة ي���وم التهيئ���ة للطالب اجل���دد بجامعة
البحرين ،وذلك بتقدمي الن�صح والإر�شاد املروري
لرفع م�ستوى الوعي لديهم ح���ول �رضورة االلتزام
بالأنظم���ة والقواع���د املروري���ة ،و�أه���م م�سبب���ات
احل���وادث املروري���ة واملتمثل���ة �أغلبه���ا يف ع���دم
االلت���زام ب�رسع���ة ال�شوارع وجتاوز الإ�ش���ارة احلمراء
وع���دم االنتب���اه خ�ل�ال القي���ادة ب�سب���ب االن�شغال

بالهاتف النقال.
وتع���د ه���ذه امل�شاركة �إحدى اخلط���وات التي
حتر����ص الإدارة العام���ة للم���رور م���ن خاللها على
الو�ص���ول �إل���ى �أو�سع �رشيح���ة ممكنة م���ن ال�شباب
يف خمتل���ف املواقع ع�ب�ر طرح احلقائ���ق املرورية
وعر����ض مقاطع الفيديو الت���ي جت�سد مثاالً للعظة
والع�ب�رة وتف���ادي ال�سلوكيات اخلاطئ���ة التي من
�ش�أنه���ا الإ��ض�رار ب�سالمته���م و�سالم���ة م�ستخدمي

الطريق.
وت�ؤك���د الإدارة العام���ة للم���رور �أن التوعي���ة
املروري���ة �ست�ستم���ر يف جامعة البحري���ن مع عودة
الطالب �إلى مقاعد الدرا�سة من خالل الرتكيز على
�أهم ال�سلوكي���ات التي ت�ؤثر على معدالت ال�سالمة
داخ���ل احلرم اجلامعي وخارجه ،والت�أكد من معايري
ال�سالمة املرورية على طرق جامعة البحرين وذلك
بالتن�سيق والتعاون مع �إدارة اجلامعة.
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املعاودة :االهتمام بق�ضايا حقوق الإن�سان ينمي املجتمع

�ضاحي���ة ال�سي���ف  -الأمان���ة العام���ة
للتظلم���ات :ا�ستقبل الأمني العام للتظلمات
ن���واف املع���اودة يف مكتبه ب�ضاحي���ة ال�سيف
كالً م���ن رئي����س اللجن���ة الربملاني���ة النوعية
الدائم���ة حلق���وق الإن�س���ان مبجل����س النواب
النائ���ب عبدالرحمن بوجمي���د ،وع�ضو اللجنة
النائ���ب جم���ال داود �أحمد ،حي���ث رحب بهما
و�أ�ش���اد بعالقة التع���اون والتوا�صل امل�ستمر
ب�ي�ن اللجن���ة والأمان���ة العام���ة للتظلم���ات.

كم���ا ا�ستعر����ض الأمني الع���ام للتظلمات مع
ال�ضيف�ي�ن الزائرين جهود �أمان���ة التظلمات
يف تعزي���ز احرتام حقوق الإن�س���ان يف جماالت
علمه���ا ،م�ؤك���دًا �أن االهتم���ام بق�ضايا حقوق
الإن�س���ان هو اهتمام �أ�صي���ل وم�ستمر وي�صب
يف �صالح تنمي���ة املجتمع ورفاهية �أفراده يف
امليادي���ن كافة .من جانب���ه �أ�شاد بوجميد مبا
تبذل���ه الأمانة العام���ة للتظلم���ات من جهود
لتعزيز احرتام حقوق الإن�سان.

التن�سيق مع �أملانيا لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان
املنام���ة  -وزارة اخلارجي���ة :اجتم���ع
�سفري مملكة البحرين ل���دى جمهورية �أملانيا
االحتادية عبداهلل عبداللطيف ،مبقر الربملان
الأمل���اين (البوند�ست���اغ)� ،أم����س م���ع رئي�سة
جلنة حقوق الإن�س���ان وامل�ساعدات الإن�سانية
بالربملان غايد ين�سن.وخالل االجتماع� ،أعرب
عبداللطي���ف ع���ن اعتزاز مملك���ة البحرين مبا
يجمعه���ا م���ع جمهورية �أملاني���ا االحتادية من
عالقات ال�صداقة املتينة ،والتعاون الثنائي
بينهم���ا عل���ى الأ�صعدة كافة ،م�ؤك���دًا حر�ص
البحري���ن عل���ى موا�صلة التن�سي���ق امل�شرتك
م���ع جمهوري���ة �أملانيا االحتادي���ة �إزاء خمتلف
الق�ضاي���ا خ�صو�ص���ا فيم���ا يتعل���ق بتعزي���ز
وحماية حقوق الإن�سان.
وا�ستعر����ض ال�سف�ي�ر جترب���ة مملك���ة

البحري���ن الرائ���دة يف الت�سام���ح والتعاي����ش
وتع���دد الأدي���ان ،مم���ا جعله���ا واح���ة �س�ل�ام
وتعاي����ش ب�ي�ن الأدي���ان والطوائ���ف كاف���ة،
منوهً ا بالدور الذي يقوم به مركز امللك حمد
العاملي للتعاي�ش ال�سلمي يف هذا املجال.

“الأعلى للبيئة” يطلق �أكرب حملة لتنظيف � 10سواحل
املنام���ة  -بن���ا� :أعل���ن املجل����س الأعلى
للبيئ���ة ع���ن �إط�ل�اق حمل���ة وا�سع���ة لتنظيف
� 10سواح���ل يف خمتلف حمافظ���ات البحرين
وذل���ك بالتزامن مع احل���دث البيئي العاملي
“ ”Let’s Do It worldوبالتع���اون م���ع
جمعي���ة كل�ي�ن �آب بحري���ن ،يف مت���ام ال�ساعة
 4:00ع�رصا من ي���وم ال�سبت املقبل.و�أو�ضح
الرئي�س التنفي���ذي للمجل�س حممد مبارك بن
دين���ه �أن هذه احلملة تعترب م���ن �أكرب حمالت
النظاف���ة الت���ي ينظمه���ا املجل����س ،والت���ي
�ستعم���ل على تغطي���ة � 10سواحل يف خمتلف
حمافظ���ات اململك���ة ،وهي� :ساح���ل احلو�ض
اجلاف ،و�ساح���ل الب�سيت�ي�ن ،و�شاطئ متنزه
الأم�ي�ر خليفة بن �سلمان يف حمافظة املحرق،

•حممد مبارك بن دينه

و�ساح���ل اجل��س�رة و�ساحل كران���ة و�ساحل جد
احلاج و�ساح���ل املالكية ،و�ساحل دم�ستان يف
املحافظة ال�شمالية� ،إ�ضافة �إلى بالج اجلزائر
يف املحافظة اجلنوبية.

جمل�س املحافظة ال�شمالية يناق�ش اال�شرتاطات البيئية

اجلنبي���ة – املحافظ���ة ال�شمالي���ة:
�أ�ش���اد حماف���ظ ال�شمالي���ة عل���ي الع�صف���ور
باجله���ود الأهلي���ة واحلكومي���ة املبذول���ة يف
�سبي���ل االرتق���اء مب�ست���وى ال�سالم���ة البيئية
واحلف���اظ عل���ى امل���وارد الطبيعي���ة وكذلك
حماي���ة املواطن�ي�ن واملقيمني م���ن م�سببات
الأمرا����ض ،وت�أكيد ��ض�رورة توف�ي�ر البيانات
واملعلوم���ات الر�صدية ب�ش�أنها.وعن مو�ضوع

اال�شرتاطات البيئي���ة احلازمة� ،أكد الع�صفور
�أهمية وجود م�صادر معلومات م�ؤكدة ملعرفة
ن�س���ب التلوث والأمرا�ض التي ت�سببها ومنها
انت�ش���ار الأمرا����ض ال�رسطاني���ة ،فيما تطرقت
ع�ضو جمل�س بلدي ال�شمالية فاطمة القطري
�إلى �أن ال���وزارات �أو اجلهات املعنية يلزم �أن
تبد�أ بدرا�سة تطبي���ق املعايري العاملية التي
حتد من انت�شار امللوثات امل�سببة للأمرا�ض.

الغامن� :إدانة جامعة الدول التدخالت الإيرانية انت�صار لل�رشعية الدولية
و�ص���ف نائ���ب رئي����س جلن���ة ال�ش����ؤون
اخلارجي���ة والدف���اع والأم���ن الوطن���ي خليفة
الغامن �إدانة جامعة الدول العربية ،التدخالت
الإيراني���ة يف ال�ش�أن البحرين���ي ب�أنها انت�صار
لل�رشعية الدولية.و�أو�ضح الغامن ب�أن التجارب
املتالحق���ة �أثبتت ب�أن ال�شع���ب البحريني هو
ال�س���د املنيع ل�صد حم���اوالت التغلغل لنظام
الويل الفقيه والتي ول���دت الدمار ،واملوت،
والب���ارود ،يف ال���دول الت���ي وقع���ت �ضحي���ة
للتم���دد الإي���راين .وبني ب�أن الإجم���اع العربي
�ضد اي���ران� ،إجم���اع على متويله���ا وتدريبها
للملي�شي���ات امل�سلح���ة يف البحري���ن ،ك�رساي���ا
الأ�ش�ت�ر ،وحزب اهلل البحريني ،م�ضيفا� :إيران
هي البوابة الكربى لتمرير الإرهاب العاملي.
وزاد الغامن” من���ذ �أن و�صل نظام الويل
الفقيه ل�سدة احلك���م يف طهران العام 1979
واخل���راب يع���م املنطق���ة العربي���ة برمته���ا،

•خليفة الغامن

من نظ���ام م�ستبد �سخ���ر ث���روات الإيرانيني،
و�أمواله���م ،وخرياتهم� ،إجناحا لوهم ما ي�سمى
بت�صدير الثورة”.
و�أردف “الوه���م ال���ذي دف���ع الإيرانيني
بغياهي���ب الكه���وف املظلم���ة ،م���ن التخلف
والرجعي���ة ،والفقر ،والع���وز ،وكل ال�شا�شات
اليوم تنقل ذلك بو�ضوح تام”.

الجمعة  14سبتمبر 2018
 4محرم 1440
العدد 3622
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حب�س املتهمني على ذمة التحقيق وتوجيه تهمة القتل العمد للم�ؤذن
�رصح املحامي العام امل�ست�شار �أحمد
احلم���ادي للنياب���ة الكلي���ة ب����أن النيابة
العام���ة قد �أجن���زت حتقيقاتها يف واقعة
مقت���ل �إمام �أحد امل�ساج���د و�أمرت ب�إحالة
املتهمني الإثنني يف تل���ك الق�ضية �إلى
حماكم���ة عاجل���ة �أم���ام املحكم���ة الكربى
اجلنائي���ة وحت���دد لذل���ك جلل�س���ة 18
�سبتمرب .2018
وكان���ت النياب���ة العامة ق���د با�رشت
التحقي���ق يف واقع���ة مقت���ل �إم���ام �أح���د
امل�ساج���د ف���ور �إبالغه���ا بالعث���ور عل���ى
�أ�ش�ل�اء جثت���ه مبنطقة الرب ل���دى تخل�ص
املته���م الأول يف الق�ضي���ة منه���ا وه���و
م�ؤذن امل�سجد� ،إذ ب���ادرت النيابة �آنذاك
باالنتق���ال ومناظ���رة الأ�ش�ل�اء و�إج���راء
املعاين���ة الالزم���ة ،كم���ا �أم���رت بن���دب
الطبي���ب ال�رشع���ي للك�شف عل���ى الأ�شالء
و�ص���ولاً من ذل���ك لتحديد �سب���ب الوفاة
والو�سيل���ة امل�ستخدم���ة يف التمثي���ل
باجلثة ،كما كلفت خرباء املعمل اجلنائي
لأخ���ذ العين���ات الالزم���ة وفح�صه���ا ،مع
تكليف ال�رشطة ب�إجراء التحريات للك�شف
الظ���روف واملالب�س���ات الت���ي �أحاط���ت
باجلرمية.
وا�ستجوب���ت النياب���ة املته���م الأول
فاعرتف بارتكاب���ه الواقعة ،مف�صلاً ذلك
ب�أنه انتوى قتل املجني عليه انتقامًا منه
لتكراره �شكايته لدى �إدارة الأوقاف التي
قررت �إنه���اء عمله لديه���ا و�إمهاله فرتة
لت�سوي���ة �أو�ضاع���ه �أو الع���ودة �إلى بلده،
و�أنه حتقيقًا ملا اعتزمه من قتل املجني
عليه فق���د �أعد لهذا الغر�ض ق�ضيب من
احلدي���د ،و�أخف���اه ب�صح���ن امل�سج���د �إلى
�أن يتح�ي�ن الفر�ص���ة املنا�سب���ة لتنفيذ
جرميت���ه ،و�أ�ض���اف ب�أنه بع���د �أداء �صالة
الفج���ر ي���وم الواقعة واختالئ���ه باملجني
علي���ه بامل�سجد بعد ان��ص�راف امل�صلني،
باغت���ه ب�رضبه بالق�ضي���ب احلديدي على

ر�أ�سه وج�سم���ه �إلى �أن ف���ارق احلياة ،ثم
حمل جثته وتركها بدورة املياه امللحقة
بامل�سج���د ،وتوج���ه �رسيعًا ل��ش�راء �سكني
كب�ي�ر وعبوت�ي�ن بال�ستيك�ي�ن كبريي���ن،
وعاد �إل���ى مكان اجلثة وق���ام بتقطيعها
�إل���ى �أج���زاء باحلالة التي وج���دت عليها،
وو�ضعه���ا داخل العبوتني ،ث���م ا�ستعان
ب�صديق���ه املته���م الث���اين للتخل�ص من
الأ�شالء ،فتعاونا يف نقلها ب�سيارة الأخري
�إلى منطقة بالرب ،حيث مت �ضبط املتهم
الأول م����ؤذن امل�سجد يف ح�ي�ن فر الثاين
ب�سيارته امل�ستخدمة يف الواقعة.
هذا ومت �ضبط املته���م الثاين و�أقر
بتحقيق���ات النياب���ة مب�ساعدت���ه املتهم
الأول يف التخل����ص م���ن اجلث���ة .و�أم���رت
النيابة بحب�س املتهم�ي�ن احتياطيًا على
ذمة التحقيق بعد �أن وجهت �إلى املتهم
الأول م�ؤذن امل�سج���د تهمة القتل العمد
مع �سب���ق الإ��ص�رار ،و�إخفاء جث���ة املجني
عليه باال�شرتاك م���ع املتهم الثاين .كما
�أ�سن���دت �إل���ى املتهم الث���اين تهمة عدم
الإب�ل�اغ ع���ن جرمية م���ع علم���ه بوقوعها
و�إعان���ة املته���م الأول عل���ى الف���رار من
وجه الق�ضاء ف�ضلاً عن اال�شرتاك معه يف
�إخفاء جثة املجني عليه.
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�إع��������داد :ع��ب��ا���س �إب���راه���ي���م
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�أدين منهم  115من �أ�صل  138متهما

املحكمة ت�أمر بجلب باقي امل�ست�أنفني بق�ضية “كتائب ذو الفقار” الإرهابية

بد�أت حمكمة اال�ستئناف العليا اجلنائية الأولى
النظر يف طعون العديد من املدانني بق�ضية كتائب
ذو الفق����ار ،والذي �أدين منه����م  115من �أ�صل 138
متهما ،بعقوب����ات تتفاوت ما بني احلب�س � 3سنوات
وال�سج����ن امل�ؤب����د؛ لإدانته����م بالتخاب����ر م����ع جهتني
خارجيت��ي�ن هما احلر�س الث����وري الإي����راين وكتائب
ح����زب اهلل العراقي والت����درب لديهم على ا�ستعمال
الأ�سلح����ة واملفرقع����ات ،وت�شكي����ل جماع����ة �إرهابية
با�سم (كتائب ذو الفقار) ،فيما مت تربئة  23متهما
الباق��ي�ن مما ن�س����ب �إليهم من اتهام����ات ،كما بر�أت
 4من املدان��ي�ن من بع�ض الته����م امل�سندة �إليهم،
وقررت ت�أجيل النظر بالطعون حتى جل�سة � 7أكتوبر
جلل����ب باقي امل�ست�أنفني ممن مل يح�رضوا جل�سة يوم
�أم�س من حمب�سهم.
وكانت حمكم����ة �أول درجة قد ق�ض����ت بال�سجن
امل�ؤب����د على  53متهم����ا ،وب�سج����ن  3متهمني ملدة
 15عام����ا ،ومعاقبة مته����م واحد فقط بال�سجن ملدة
� 10سن����وات ،ومبعاقبة  15متهم����ا بال�سجن ملدة 7
�سن����وات ،كما �سجن����ت  37متهما مل����دة � 5سنوات،
وحب�س����ت  6متهمني مل����دة � 3سن����وات؛ نظرا ل�صغر
�سنه����م ،كم����ا �أ�سقط����ت اجلن�سي����ة البحريني����ة ع����ن
املتهم��ي�ن املدان��ي�ن جميعا وعدده����م  115متهما،
و�أمرت مب�صادرة امل�ضبوطات.
كما �ألزم����ت خم�س����ة متهمني بالت�ضام����ن ب�أداء
مبل����غ  1811دينارا قيمة تلفيات مبجموعة �سيارات
ومركب����ات �أمنية ومب����ان �أتلفوهم ،وب�إل����زام املتهم
التا�س����ع ب�أداء مبلغ  50دين����ارا قيمة تلفيات ت�سبب
بها يف مرك����ز �سرتة ال�صح����ي ،و�ألزم����ت املتهم 85
بدف����ع  150دين����ارا عن تلفي����ات حم����ل الكمبيوتر،
ف�ضال عن �إل����زام املتهم  86بدفع  250دينارا قيمة
تلفي����ات يف دورية ال�رشطة ،و�أم����رت مب�صادرة جميع
امل�ضبوطات.
وكان القائ����م ب�أعم����ال رئي�����س نياب����ة اجلرائ����م
الإرهابي����ة رئي�����س النياب����ة حم����د �شاهني ق����د �رصح
عق����ب �صدور حك����م حمكم����ة �أول درجة ب�����أن النيابة
العام����ة كان����ت قد تلق����ت بالغا بتاري����خ  25نوفمرب
 2015من الإدارة العامة للمباحث والأدلة اجلنائية،
مفاده ورود معلومات عن قي����ام قيادات اجلماعات
الإرهابي����ة ،والتي تقوم ب�أعماله����ا الإرهابية مبملكة
البحري����ن وبع�����ض املحك����وم عليه����م م����ن ع����دد من
اجلماعات الإرهابية الهاربني خارج البالد ويتنقلون
ب��ي�ن �إيران والع����راق بعقد العديد م����ن االجتماعات
فيما بينهم ب�إيران بدعم وتن�سيق وتوجيه من بع�ض
قي����ادات النظام الإي����راين وعنا�رص احلر�����س الثوري
الإي����راين التابع����ة للنظام؛ بغر�ض توحي����د ن�شاطهم
الإجرام����ي داخ����ل مملك����ة البحري����ن واالندم����اج فيما
بينه����م حتت راية واح����دة و�إن�ش����اء وت�أ�سي�س تنظيم
�إرهابي موحد �أطلقوا عليه ا�سم (كتائب ذو الفقار).

كم����ا �أفادت املعلومات ب�����أن الغر�ض من توحد
واندم����اج تل����ك القي����ادات وكذلك العنا���ص�ر التابعة
له����ا يف اخل����ارج والداخ����ل والعم����ل حت����ت راية ذلك
التنظي����م الإرهابي هو مواجه����ة النق�ص العددي يف
العنا�رص امل�ؤهل����ة واملدربة ع�سكريا وكذلك مواجهة
النق�����ص يف العبوات املتفجرة وامل����واد التي تدخل
يف ت�صنيعه����ا والأ�سلح����ة و�أدوات التخري����ب الالزمة
لتنفي����ذ خمططاتهم الإرهابية ،حي����ث يتم التن�سيق
ب��ي�ن كافة العنا�رص الإرهابية خارج البحرين وداخلها
والتع����اون فيم����ا بينه����ا �سواء م����ا يتعل����ق بالعنا�رص
الب�رشي����ة امل�ؤهلة لتنفيذ اجلرائم الإرهابية �أو املواد
والأدوات مب����ا فيها املواد املتفجرة والأ�سلحة التي
ي�ستخدمونها يف ارتكاب جرائمهم.
و�أ�ض����اف �أن ذلك التوحد واالندماج فيما بينهم
كان نتيجة �ضبط العديد من العنا�رص الإرهابية داخل
البحرين وم�ص����ادرة امل�ضبوطات واملتفجرات التي
يحوزونها من جانب �أف����راد ال�رشطة ،وكذلك القب�ض
على بع�ض قيادات التنظيمات الإرهابية يف البحرين
والعديد من عنا�رصها املدربة والك�شف عن خمازنها
ال�رسية.
وبناء على ذلك متكن املتهمون القياديون من
ت�أ�سي�س ذلك التنظيم الإرهابي ،م�ستعينني يف ذلك
بالعنا���ص�ر امل�ؤهلة واملدربة م�سبقا ،والتي لها خربة
يف جم����ال ت�صنيع املتفج����رات وتفجريها وا�ستخدام
الأ�سلح����ة النارية و�إن�ش����اء م�ستودع����ات املتفجرات
والأ�سلحة ،هذا ف�ضال عن جتنيد و�ضم عنا�رص جديدة
لهذا الكيان وتدريبها وت�أهيلها لتنفيذ املخططات
الإجرامي����ة ،وقد متكن ق����ادة التنظيم م����ن ت�شكيل
اجلناح الع�سكري داخل البحرين.
كم����ا ثب����ت م����ن التحقيق����ات �أن����ه وبن����ا ًء عل����ى
تكليف����ات قيادي����ي التنظي����م لعنا���ص�ر اجلن����اح
الع�سك����ري ،فق����د متكنوا م����ن تنفيذ ع����دة عمليات
�إرهابي����ة داخل البحرين ،بع����د �أن تلقوا تدريبات يف
اخلارج مبع�سكرات احلر�س الث����وري الإيراين و�أخرى
يف الع����راق ،والت����ي ي���ش�رف عليه����ا احلر�����س الثوري

الإيراين ،حي����ث مت تدريب العنا�رص التابعة للتنظيم
على خمتلف �أن����واع الأ�سلحة الناري����ة وعلى نوعيات
امل����واد املتفج����رة وعلى كيفية �صناع����ة وا�ستخدام
العب����وات املتفج����رة وكذل����ك التدري����ب على حرب
الع�صاب����ات وكيفية مواجهة رج����ال الأمن وتدريبات
خا�صة بالأمن ال�شخ�صي واملراقبة العك�سية ومعاينة
املباين امل����راد ا�ستهدافها والتدري����ب على كيفية
�إعداد امل�ستودعات واملخابئ ال�رسية.
وق����د ق����ام املتهمون بر�ص����د ومراقب����ة العديد
م����ن املقار والتحركات؛ بغر�����ض تنفيذ خمططاتهم
الإرهابي����ة وارتكبوا ع����دة تفجريات وم����ا ارتبط بها
م����ن وقائ����ع ال���ش�روع يف قتل �أف����راد ال�رشط����ة و�إتالف
املمتلكات واحلرق اجلنائ����ي وكذلك و�ضع عدد من
الأج�س����ام املحاكي����ة لأ�شكال املتفج����رات يف مناطق
خمتلفة بالبالد.
ومت القب�����ض على  86من املتهمني وبعر�ضهم
على النياب����ة العامة ،والتي قام����ت با�ستجوابهم يف
ح�ض����ور حمام��ي�ن مع بع�ضه����م اعرتف����وا جميعا ،عدا
 6متهمني مب����ا هو من�سوب �إليهم ،كم����ا �أن النيابة
العام����ة انتقل����ت �إل����ى ع����دة مواق����ع مت �إن�شا�ؤها من
جانب املتهمني لتخزين الأ�سلحة واملواد املتفجرة
وامل����واد الت����ي تدخ����ل يف �صناعتها وقام����ت ب�إجراء
الدالل����ة الت�صويري����ة مع ع����دد م����ن املتهمني ،وقد
وردت �أقواله����م يف ت�صوير كيفي����ة ارتكاب الوقائع
امل�سندة �إليه����م ،والتي تتفق م����ع اعرتافاتهم ومع
نتائج الفح�ص الفنية.
وا�ستندت النيابة العامة يف التدليل على ثبوت
التهم يف حقه����م �إلى الأدلة القولي����ة ،ومنها �شهود
الإثبات والأدلة الفني����ة ،و�أحالتهم جميعا ،منهم 86
حمبو�س����ون �إل����ى املحكمة الكربى اجلنائي����ة الدائرة
الرابعة م����ع الأمر بالقب�ض على املتهمني الهاربني،
وق����د تداولت الق�ضي����ة بجل�سات املحكم����ة بح�ضور
حمامي����ي املتهم��ي�ن ومكنتهم م����ن الدف����اع و�إبداء
الدف����وع القانوني����ة ووف����رت لهم جمي����ع ال�ضمانات
القانونية ،وق�ضت بعد ذلك بحكمها �سالف البيان.

ال يتعدى عمرهما  26عاما
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�أجل���ت املحكم���ة الك�ب�رى اجلنائي���ة
الرابع���ة حماكم���ة  7متهم�ي�ن بواقع���ة
تفج�ي�ر �أنب���وب النف���ط مبنطق���ة ب���وري
�أواخر العام املا�ض���ي متهمني بت�أ�سي�س
جماعة �إرهابية واالن�ضمام �إليها و�إحداث
التفج�ي�ر ف�ض�ل�ا ع���ن الت���درب عل���ى
ا�ستعمال الأ�سلحة واملتفجرات يف �إيران،
حتى جل�سة � 18سبتمرب اجلاري؛ لتقدمي
مرافعات املتهمني بعد �سماعها لأقوال
�شهود النف���ي عنهم ،و�أم���رت با�ستمرار
حب�س املتهمني حلني اجلل�سة املقبلة.
يذك���ر �أن رئي����س نياب���ة اجلرائ���م
الإرهابية املحامي العام امل�ست�شار �أحمد
احلم���ادي �رص ّح يف وقت �سابق عن انتهاء
التحقيقات بواقعة التفجري الإرهابي يف
�أنبوب النفط مبنطق���ة بوري بتاريخ 10
نوفم�ب�ر  ،2017ومت �إحال���ة  7متهم�ي�ن
للمحاكمة.
و�أو�ضح �أنهم �أ�سند �إليهم تهم جناية
ت�أ�سي�س جماعة �إرهابية واالن�ضمام �إليها
وجناي���ة حيازة و�إح���راز مفرقعات وجناية
�إحداث تفجري ،وكذل���ك جناية ا�ستعمال
مفرقع���ات وجناي���ة التفج�ي�ر الإرهابي،
�إ�ضاف ًة جلناي���ة التدرب عل���ى ا�ستعمال
الأ�سلح���ة واملتفج���رات الرت���كاب جرائم
�إرهابي���ة ومتوي���ل الإره���اب واال�شرتاك
فيه���ا ،وقد حت���دد لنظر الدع���وى جل�سة
 10ماي���و � 2018أم���ام املحكمة الكربى
اجلنائية الرابعة.
و�أفاد ب�أن تفا�صيل الواقعة تعود �إلى
�أن املتهم�ي�ن الأول والث���اين والهاربَني
خارج البالد �أن�ش����آ جماعة �إرهابية ومتكنا

من جتني���د باقي املتهمني ،وثبت تلقي
املتهم�ي�ن الثال���ث والراب���ع التدريبات
الع�سكري���ة عل���ى ا�ستخ���دام الأ�سلح���ة
و�صناعة املتفجرات يف مع�سكرات تابعة
للحر����س الث���وري الإي���راين يف جمهورية
�إيران بق�صد ارت���كاب اجلرائم الإرهابية
مبملك���ة البحري���ن ،وثب���ت �أن املته���م
الأول كلّ���ف باق���ي املتهم�ي�ن بتفج�ي�ر
�أنب���وب النف���ط الواق���ع مبنطق���ة ب���وري
وكلفهم با�ستالم �أجزاء العبوة املتفجرة
املخ�ص�ص���ة والأموال املخ�ص�صة لتنفيذ
الواقع���ة عن طري���ق الربي���د امليت من
مواق���ع متف���ق عليه���ا بينه���م يف مملكة
البحرين.
وتاب���ع� ،أن املته���م الثال���ث ق���اد
املجموع���ة الإرهابي���ة يف تنفي���ذ عملي���ة
التفج�ي�ر .ويف يوم الواقع���ة  10نوفمرب
 2017اجتمع مع املتهمني وقاموا بتوزيع
الأدوار بينه���م ث���م قاموا بزراع���ة العبوة
املتفجرة عل���ى �أنبوب النفط وتفجريها،
مما �أدى �إلى انفجار �أنبوب النفط واندالع
حري���ق ،والت���ي �أحلق���ت �أ��ض�رار ب�أنب���وب
النفط وباملن���ازل وال�سيارات واملحالت
التجارية املج���اورة ملوقع التفجري ،فتم
القب����ض على املتهم�ي�ن وعر�ضهم على
النيابة العامة.
وب�ّي�نّ احلم���ادي �أن النياب���ة العامة
ا�ستن���دت يف �إحالة املتهم�ي�ن للمحاكمة
�إل���ى الأدل���ة القولي���ة منه���ا �شه���ادة
ال�شه���ود والأدلة الفني���ة وتقارير �إدارة
الأدل���ة اجلنائي���ة �إ�ضافة �إل���ى اعرتافات
املتهمني.

حج���زت املحكم���ة ال�صغ���رى اجلنائي���ة النظ���ر
يف ق�ضي���ة ت�ض���م زوج�ي�ن بحريني�ي�ن �شاب�ي�ن ال
يتعدى عمرهم���ا  26عاما ،متهم�ي�ن بتعاطي املواد
املخ���درة مث���ل الهريوي���ن واحل�شي����ش� ،إذ اعرتفت
الزوج���ة �أن زوجه���ا هو من كان يجربه���ا على تعاطي
املخ���درات مع���ه؛ وذلك للنط���ق باحلك���م عليهما يف
جل�س���ة � 27سبتم�ب�ر اجلاري ،بع���د �أن تقدم وكيلهما
املحام���ي ال�سيد ها�شم �صال���ح مبرافعة انتهى فيها
�إل���ى االلتما�س م���ن املحكم���ة بالق�ض���اء برباءتهما،
واحتياطي���ا با�ستعمال �أق�صى درجات الر�أفة بحقهما
وتطبيق املادة رقم ( )11من القانون رقم  18ل�سنة
 2017ب�ش�أن العقوبات البديلة عليهما.
وكان وكيل املتهمني قد تقدم للمحكمة بطلب
�إخالء �سبيلهما ،وهو ما ا�ستجابت له املحكمة و�أمرت
ب�إطالق �رساحهما يف وقت �سابق.
وحول تفا�صيل واقعة �ضبط املتهمني �أ�شارت
�أوراق الق�ضي���ة �إل���ى �أن معلوم���ات �رسي���ة كانت قد
وردت �إل���ى م�ل�ازم �أول يف �إدارة مكافح���ة املخدرات،
تفيد بوجود �شبكة من مروجي املواد املخدرة يرتكز
عمله���ا يف منطقة املنام���ة ،و�أن تل���ك ال�شبكة تعمل
عل���ى ترويج امل���واد املخ���درة يف ذات املنطقة على
املدمنني.
ف�أمر املالزم �أول بعد اتخاذ الإجراءات القانونية
به���ذا ال�ص���دد بت�شكي���ل دوري���ات �أمني���ة لتم�شيط
املنطقة.
وبالفع���ل و�أثناء قيام الدوريات الأمنية بواجبها
الحظوا تواجد �شخ�صني �-شاب وامر�أة -يف حالة غري
طبيعي���ة ،وكان وا�ضح���ا �أنهما يبحثان ع���ن �شيء ما
بالقرب من �إحدى حاويات القمامة يف املنطقة.
لذا فق���د مت اال�شتب���اه يف ال�شخ�ص�ي�ن ،وعندما
اق�ت�رب منهم���ا �أف���راد الدورية كان يف تل���ك اللحظة
ال�ش���اب قد التقط للتو علبة �سجائ���ر من الأر�ض وما
�إن انتب���ه لوجود �أفراد ال�رشط���ة بالقرب منه حتى عاد
ورمى العلبة من جديد.

لكن �أفراد ال�رشطة التقط���وا علبة ال�سجائر التي
رماه���ا �أمامه���م وتب�ي�ن �أنه���ا حتت���وي بداخلها على
حم���ارم ورقية� ،إ�ضافة �إلى ورق���ة فيها م�سحوق بيج
اللون ثبت من خالل الك�ش���ف عليه معمليا �أنها مادة
الهريوين املخدرة.
وبتفتي����ش ال�شاب “ 25عام���ا” ذاتيا مت العثور
بحوزته على حقنة طبية ملوثة يف جيب الفانيلة التي
يرتديه���ا ،وب�س�ؤاله ع���ن ال�شابة التي مع���ه قال �إنها
زوجته ،والتي عند ح�ض���ور ال�رشطة الن�سائية للقب�ض
عليه���ا هي الأخ���رى �أفادت ب�أنها فع�ل�ا زوجة ال�شاب
املقبو�ض عليه ،يف حني مل يتم العثور بحوزتها على
�أية مواد ممنوعة.
وبالتحقيق مع ال�ش���اب املقبو�ض عليه �أقر ب�أنه
عاط���ل ع���ن العم���ل ،و�أنه يتعاط���ى امل���واد املخدرة
من���ذ قرابة � 7أ�شه���ر� ،إذ يتعاطى مادت���ي الهريوين
واحل�شي�ش املخدرتني يف منزله برفقة زوجته البالغة
من العمر  26عاما ،مبينا �أنه هو من يح�رض لهما خمدر
الهريوي���ن وم���ن ث���م يحق���ن ج�سدهما به���ذه املادة
بوا�سطة احلقنة امل�ضبوطة بحوزته.
كم���ا ق���رر �أن���ه ي�ستعم���ل �أقرا����ص الالري���كا
والرتام���ادول املخدرت�ي�ن ،والتي يتح�ص���ل عليهما
م���ن خالل و�صفة طبية -وفق ادعائه -لكن الو�صفة
وقت القب�ض عليه مل تكن بحوزته.
و�أفاد ال���زوج املتعاطي �أنه اعت���اد على ا�ستالم
مادة الهريوين املخدرة من �شخ�ص �آ�سيوي اجلن�سية،
م���ن خالل �إر�سال حوالة مالية له يف بالده بقيمة 150
دين���ارا وباملقابل يح�ص���ل على مق���دار ال يتعدى 2
جرام من م���ادة الهريوين املخ���درة� ،إذ ير�شده ذلك
ال�شخ�ص املجهول �إلى مكان ا�ستالم الكمية املتفق
عليها عن طريق �أحد برامج التوا�صل االجتماعي.
و�أو�ض���ح املتهم �أن���ه تعامل مع ذل���ك ال�شخ�ص
املجهول  11مرة ،يف حني �أنه ي�شرتي مادة احل�شي�ش
املخدرة من طرف مواطن ،م�ؤكدا �أنه مت القب�ض عليه
خالل توجهه ال�ستالم �إح���دى الكميات التي ا�شرتاها

من ذلك ال�شخ�ص و�أر�شده الأخري عن موقعها وكانت
زوجت���ه يف ذلك اليوم برفقته ،وانه ما �إن الحظ وجود
�أ�شخا����ص خلفه عمد �إل���ى التخل�ص من علبة ال�سجائر
التي حتتوي على املخدر.
م���ن جهته���ا ،اعرتف���ت الزوج���ة �أنها ب���د�أت يف
تعاطي املخدرات برفقة زوجها الذي دعاها لتعاطي
الهريوي���ن معه قبل عدة �أ�شهر يف مق���ر �سكنهما� ،إذ
�أفاد �إليها �أن ه���ذه املادة لي�ست �سوى مادة مهدئة
للأع�ص���اب ،وبالفع���ل ق���ام بحقنها بكمي���ة من تلك
املادة م�ستعمال حقنة طبية حتتوي على تلك املادة.
و�أ�ش���ارت �إلى �أن زوجه���ا كان يجلب تلك املواد
من �شخ�ص �آ�سيوي بعد �أن يتوا�صل معه عرب الهاتف
ويقوم بتحويل قيمة املواد عن طريق �إحدى �رشكات
ال�رصافة ،مبا يعادل � 150إلى  200دينار.
ووفق ما ورد يف اعرتاف���ات الزوجة ،ف�إن زوجها
كان ق���د �أجربها عل���ى التوا�صل م���ع �شخ�ص �آ�سيوي
مقي���م يف اململكة بعدما توا�ص���ل هو يف وقت �سابق
مع���ه� ،إذ �أمرها باالتفاق معه على �أن تت�سلم منه عينة
من منتجاته لتجربتها ،وقد اتفقت معه بالفعل على
�أن يت���م ا�ستالم العينة يف منطق���ة الق�ضيبية ،والذي
�سيعمل عل���ى �إخفائه���ا بالقرب من �إح���دى حاويات
القمامة يف املنطقة ،و�أن زوجها ا�صطحبها معه رغما
عنها ،ومن �سوء حظها ،فقد مت القب�ض عليهما �أثناء
تلك العملية.
وق���د �أحالت النيابة العام���ة الزوجني املتهمني
للمحاكمة على اعتبار �أنهما ارتكبا الآتي� :أوال :املتهم
الأول :ح���از و�أح���رز بق�صد التعاطي امل���واد املخدرة
(احل�شي����ش والهريوي���ن واملورف�ي�ن ،والرتامادول)
وامل�ؤث���ر العقل���ي امليتامفيتام�ي�ن وذل���ك يف غ�ي�ر
الأحوال املرخ�ص بها قانونا.
ثاني���ا :املتهمة الثانية :ح���ازت و�أحرزت بق�صد
التعاطي م���ادة املورفني املخ���درة وامل�ؤثر العقلي
امليتامفيتام�ي�ن وذلك يف غري الأحوال املرخ�ص بها
قانونا.
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م���ا تعر�ض ل���ه ال�شي���خ حممد م�ل�ا �أحمد
التوب�ل�اين ع�ضو املجل����س الأعل���ى لل�ش�ؤون
الإ�سالمية من ��ض�رب واعتقال يف �إيران يبني
حق���د ورثة ك��س�رى على الع���رب وامل�سلمني
والأجواء الفا�س���دة التي يعي�ش فيها النظام
الإي���راين الإرهاب���ي ،نظ���ام دم���وي متخل���ف
مع���روف بت�أجي���ج ال�رصاع���ات الطائفي���ة
واالنحطاط والأ�ساليب الال�أخالقية ،فال�شيخ
التوب�ل�اين كان يف زي���ارة ديني���ة وم���ع ذلك
�رضب���وه واعتقل���وه وفربك���وا وثائ���ق ت�شتم
القيادة الدينية يف �إيران بتوقيعه.
للنظ���ام الإيراين الإرهابي �سوابق كثرية

االعتداء على الشيخ التوبالني
وحقد ورثة كسرى

يف ك���ره الع���رب وامل�سلم�ي�ن ،فف���ي نهاية
ال�سبعين���ات وحتدي���دا يف  1979مار�س���ت
ال�سلط���ات الإيراني���ة �أ�سالي���ب همجية �ضد
املدار����س العراقية يف �إي���ران ،وامتنعت عن
جتدي���د �إقامات املدر�س�ي�ن العاملني فيها،
ودوهمت املدار�س العراقية من قبل احلر�س
الث���وري ،وقام �أفراد احلر����س بتمزيق العلم
العراقي واالعت���داء على الطلبة واملدر�سني
وتهديد الطلبة غري العراقيني الدار�سني يف
املدار�س العراقية برتك الدرا�سة فيها بغية
�إيجاد الذرائع لغلقها ،وكذلك ت�شويه جدران
ال�سفارة العراقية بال�شعارات املعادية.

هذه هي �إيران التي ميجدها الإرهابيون
والعم�ل�اء ويعملون ل�صاحله���ا� ،إ�ساءات فجة
و�أ�سالي���ب رخي�صة وحقد و�سق���وط �أخالقي
يف التعام���ل مع غري الفر����س ،فهم يكرهون
الع���رب “�سن���ة و�شيع���ة” وي�شي���دون �أبراج
مراقب���ة لتتبعه���م ،ولعل �أكرث م���ن يتعر�ض
لذل���ك هم ملي���ون �سني يعي�ش���ون يف �إيران
ولكنهم ممنوعون من بناء م�ساجد لهم ،وكل
التقارير الإخبارية العاملي���ة ت�ؤكد بالوثائق
حاالت اال�ضطهاد والرقابة الأمنية بالإ�ضافة
للتمييز العرقي وحماولة منعهم من ممار�سة
ال�شعائر الدينية بحري���ة ،وبح�سب �أحد علماء

عبدعلي
الغسرة

ال�سنة علي �أكرب عبدالعزيز �رسبازي ف�إن �أهل
ال�سن���ة يف �إي���ران يعاملون معامل���ة الأجنبي،
حي���ث ال يكن���ون له���م �أي اح�ت�رام وتقدير،
ب���ل هم مث���ار ال�سخرية ،خ�صو�ص���ا يف املدن
الك�ب�رى ،وال يح�س ال�سن���ي يف �إيران ب�أنه من
�أهل ه���ذا البلد ،وحت���اول احلكومة �أن جتعل
املواط���ن ال�سني مواطنا ً م���ن الدرجة الثانية
بل الثالثة ،وت�رصف على ذلك �أمواالً طائلة.
االعتداء على ال�شي���خ التوبالين ومعاناة
�أهل ال�سنة يف �إي���ران �صورتان حلقد الفر�س
عل���ى الع���رب ،والنظ���ام الإي���راين ما ه���و �إال
�رسطان لي�س منه �شفاء ولي�س معه بقاء.

رؤية مغايرة
فاتن
حمزة
fatin.hamza

@gmail.com

سمو الشيخ ناصر بن حمد
ودعم األعمال اإلنسانية
“�شمائ���ل �أه���ل البحري���ن جت�س���دت
ب���ك مبعناه���ا احلقيق���ي� ،أن���ت ال�شهامة
والرجولة والإقدام وال�شجاعة والت�ضحية،
�أن���ت من بذل الغ���ايل والنفي�س و�أقدمت
بخطوات الأبط���ال ومل تخ�ش املوت حتى
�أنقذت بنف�س���ك �أرواحا كان���ت ت�ستغيث
وتطل���ب النج���دة من���ك فمنحته���ا احلياة
ورددت له���ا الأم���ل بع���د �أن كانت قريبة
م���ن امل���وت املحت���م” ،به���ذه الكلم���ات
ا�ستقب���ل �سم���و ال�شيخ نا�رص ب���ن حمد �آل
خليف���ة ال�ش���اب البحرين���ي البح���ار جعفر
الذي متكن من �إنق���اذ عائلة بحرينية من
عر����ض البحر بع���د �أن كانت عل���ى و�شك
الغ���رق ،وقال �سموه لل�ش���اب �إن لك بكل
الفخ���ر واالعت���زاز حتيات وتقدي���ر جاللة
املل���ك عل���ى م���ا قدمت���ه ،لق���د ج�س���دت
ب���كل ما حتمله الكلمة م���ن معنى حقيقي
�شمائ���ل �أهل البحرين الك���رام يف الإقدام
وال�شجاع���ة و�ضحي���ت بنف�س���ك يف �سبيل
�إنقاذه���م .احتار القلم بيدي و�أنا �أنوي �أن
�أ�سطر كلمات ال�شكر والتقدير والعرفان
ل�سم���و ال�شي���خ نا��ص�ر ،لي���ت امل�س�ؤولني
يتعلم���ون م���ن مواق���ف قيادتن���ا يف دعم
وحتفي���ز الأعم���ال الإن�ساني���ة والطاقات
والق���درات ،فللتكرمي والتقدير �أثر كبري
يحف���ز الإبداع وي�شجع عل���ى ا�ستمراريته،
فال�شع���ور بالر�ض���ى حتم���ا ً �سي�ضاع���ف
العمل و�صن���ع امل�ستحيل من �أجل النجاح
والف���وز بالتكرمي .نعم الكف���اءة تتطلب
ت�شجيعا واحرتاما ،فاملجتمعات املتقدمة
ا�ستطاع���ت �صق���ل الق���درات وتفج�ي�ر
الطاقات وحتفيز الأعم���ال الإن�سانية من
خالل توفري االحرتام والت�شجيع لها.
ن�شك���ر �سمو ال�شي���خ نا�رص على دعمه
ال�شب���اب البحرين���ي و�أمتن���ى �أن يقت���دي
ب���ه امل�س�ؤول���ون و�أ�صح���اب امل�ؤ�س�سات
وال��ش�ركات لنتمك���ن م���ن تطوي���ر جمي���ع
القطاع���ات و�إب���راز املبدع�ي�ن و�صق���ل
مواهبه���م و�إمكانياته���م ليكون���وا عون���ا ً
الرتقاء الوطن وتقدمه.

زبدة القول

تنظيم الحمدين ...أم
دولة “المطاريد”؟

بثينة خليفة قاسم

املطاريد كلمة ت�ستخدم يف الثقافة
امل�رصية لت�شري �إلى ه�ؤالء اخلارجني عن
القان���ون الهاربني من تنفي���ذ الأحكام
الق�ضائي���ة ال�ص���ادرة بحقه���م ب�سب���ب
ارتكابه���م جرائ���م كالقت���ل ،وغالب���ا ما
يتجه ه�ؤالء �إلى بع����ض الأماكن الوعرة
واجلب���ال التي ي�صعب الو�ص���ول �إليها
من قبل ق���وات الأمن ،فيعي�شون هناك
حتت رئا�سة زعيم املطاريد الذي يدير
ه���ذا امل���كان ،وبالطبع يرتك���ب ه�ؤالء
املزيد من اجلرائم لك���ي يك�سبوا قوت
يومهم.
تذك���رت م�شه���د املطاري���د ال���ذي

تقدمه لنا الدراما امل�رصية كثريا عندما
ق���ر�أت الت�رصيح���ات املع�ب�رة اجلريئ���ة
لل�شي���خ خالد ب���ن �أحمد وزي���ر اخلارجية
البحريني الذي ميتل���ك القدرة والدقة
اللغوية يف التعبري عما يريد دون �أدنى
خروج عن الأعراف الدبلوما�سية.
فقد قال وزي���ر اخلارجية �إن تنظيم
احلمدين ق���ام ب�سن قان���ون ال�ستقبال
م���ن يقومون بخيانة بالده���م ،يف �إ�شارة
�إلى القانون الذي �أقر م�ؤخرا ال�ستقبال
اخلارجني على القانون الذين يطعنون
�أوطانه���م يف الظهر وحمايتهم وتقدمي
املكاف�آت لهم.

المصالحة بين دول متكافئة وليس مجموعات انقالبية
حماولة يائ�سة وبائ�سة من تلك اجلمعيات
الت����ي مل ت�ستح ومل ينق����ع يف عينها معروف،
ومل حتم����ل يف نف�سه����ا ذرة عرفان ،ومل ت�شكر
النعم����ة الت����ي �أنعمته����ا الدول����ة ،وذلك حني
جعلت له����م قيم����ة واعتب����ارا ،مبجال�سة كبار
امل�س�ؤول��ي�ن ،ون�س����وا العفو تل����و العفو ،كما
�أنكروا الهب����ات والعطايا وما منحتهم الدولة
م����ن خ��ي�رات ،كل ذل����ك مل يزده����م �إال تعنتا
وخبث����ا ،وذلك ح��ي�ن غ����دروا بالب��ل�اد وحملوا
ال�سالح واحتلوا ال�شوارع وامل�ؤ�س�سات ،منهم
امل�ست�ش����ار والنائ����ب واملهند�����س والطبيب
واملعلم وطلب����ة اجلامعات الذي����ن يدر�سون

على نفقة الدولة وتالميذ املدار�س جميعهم
هتف����وا ب�إ�سقاط النظ����ام و�أعلن����وا الع�صيان
امل����دين ،حت����ى �ص����ارت البحري����ن ق�ضي����ة
تتداوله����ا ال�صح����ف والقنوات� ،إل����ى �أن فتح
اهلل عليه����ا و�أنقذه����ا بحكمة الق����ادة ودخول
درع اجلزي����رة وا�صطف����اف ال�شع����ب ال����ويف
ال����ذي �أف�شل بوقفت����ه التي �سجله����ا التاريخ
�أكرب خمطط لإ�سق����اط لي�س البحرين بل دول
اخلليج.
�إن الت�سام����ح ال����ذي نظن �أنه م����ازال منه
بع�����ض ال�شيء ،خ�صو�صا �أن بع�ض من �شارك
يف الع�صيان املدين من مهند�سني وموظفني

مت تعيينه����م يف وظائ����ف حيوي����ة م����ن بع�ض
الوزراء ،فم����ا كان منه����م �إال �أن قاموا مبا�رشة
وب����دون �أدن����ى مراع����اة لأمن وكرام����ة الوطن
بتعيينهم مدراء يف الوزارات ،وال غرابة فهذه
ال����روح امليالة موجودة حت����ى يف من يتظاهر
بالوالء حتى تف�ضحه �أعماله وقراراته.
�إن �شعب البحرين ذاق ما ذاق يف ،2011
فق����د حو���ص�ر يف مناطق����ه وبيوت����ه ومدار�سه
وجامعات����ه وحرم من الع��ل�اج يف م�ست�شفياته،
نع����م مر�ضى �رسطان وكل����ى وقلب منع عنهم
الع��ل�اج بع����د احت��ل�ال م�ست�شف����ى ال�سلمانية
وحتويل����ه �إلى ثكن����ة تخابر وتخزي����ن �أ�سلحة،

B7747

@hotmail.com

هي دولة املطاريد �إذا وبدون �أدنى
مبالغ���ة ،فالذي���ن يفت���ح له���م تنظيم
احلمدي���ن ب�ل�اده عل���ى م�رصاعيه���ا هم
اخلارجون عل���ى القانون الذين تلطخت
�أيديهم بدماء �أبناء �أوطانهم.
فما م�صري دولة و�صلت لهذا احلال
و�أ�صبح���ت ت�ستم���د وجوده���ا وعنا��ص�ر
قوته���ا م���ن �إي���واء املطاري���د ودف���ع
الر�شاوي مباليني ال���دوالرات ل�رشاء ود
اللوب���ي ال�صهيوين؟ وي���ا لها من حمنة
تل���ك التي يعي�شه���ا ال�شع���ب القطري
الذي ال ميلك من �أمر نف�سه �شيئا.

اليوم العالمي
لمحو األمية
ال ميك����ن �أن يعي�����ش الإن�س����ان من
دون معرفة ،فاملعرف����ة والثقافة جزء
ال يتجز�أ من التعلم ،وهذا جزء �أ�سا�سي
من احلي����اة ،والأمم املُتقدمة مل تتقدم
�إال بعد �أن تعلمت ،والتعلم لي�س فقط
بخ����ط القل����م ومعرفة ق����راءة م����ا على
ال�سط����ر� ،إمنا التعل����م ترجمة ما يتعلمه
الإن�سان يف حياته ،فيكون ما تعلمه �أداة
م����ن �أدوات الإنتاج وورق����ة ا�ستثمارية
رابحة ومرف�����أ لتطوير وتقدم املجتمع،
فالأمية لي�ست ع����دم القراءة والكتابة،
بل �أكرث عندم����ا ال ميكن للمتعلمني �أو
الدول اال�ستفادة مِن ما تتعلم.
ولأهمي����ة العِلم وم����ن �أجل الق�ضاء
على �أمي����ة النا�س جعلت الأمم املتحدة
م����ن الق�ضاء عل����ى الأمية �أح����د �أهداف
التنمي����ة امل�ستدام����ة ،ون�����ص اله����دف
الراب����ع عل����ى “�ضم����ان تعل����م ال�شباب
امله����ارات الالزم����ة للق����راءة والكتابة
واحل�س����اب ،و�إتاح����ة فر�ص����ة اكت�سابها
�أمام البالغني مم����ن يفتقدونها” ،ومت
�إدراج ه����ذا اله����دف ك�إح����دى �أجن����دات
ج����دول الأم����م املتحدة لع����ام 2030م
للتنمي����ة امل�ستدام����ة ،واعتم����دت
اليون�سكو يوم الثامن من �سبتمرب يومًا
عامليًا للق�ضاء على حمو الأمية.
�إن م�س�ؤولي����ة حمو الأمية م�س�ؤولية
وطني����ة ودولي����ة ،ته����دف �إل����ى رف����ع
امل�ستوى الثقايف واملهني واالجتماعي
والإن�س����اين لأفراد املجتم����ع ،فالقراءة
والكتابة جتعالن الإن�سان فردًا مُ�شاركً ا
يف جمتمع����ه وق����ادرًا عل����ى النج����اح يف
احلياة ،فبالتعليم يح�صل الإن�سان على
فر�ص مهنية �أكرث رفعة ،ويكون قادرًا
على قيادة �أفراد �أ�رسته وتربيتهم تربية
�صاحل����ة ر�شيدة .لق����د انتق����ل التعلم
الي����وم من مرحل����ة التعلي����م التقليدي
“الق����راءة والكتابة” �إلى مرحلة التعلم
الرقم����ي التقن����ي والتكنولوجي ،وهي
مه����ارات يج����ب �أن يتعلمه����ا الإن�س����ان
ليواكب معي�شة الآخرين يف عامل تقني
متطور متقدم ،فالكثري من املعامالت
ال�شخ�صي����ة الر�سمي����ة والتجارية اليوم
من املُمكن �إجرا�ؤها يف البيت من خالل
احلا�سب الآيل وب����دون احلاجة للذهاب
�إل����ى امل�ؤ�س�س����ات املعني����ة .ومملك����ة
البحري����ن من �أول ال����دول التي اهتمت
ب�إع����داد برامج حمو الأمي����ة لتعليم مَن
فاته����م التعليم �س����واء يف امل�ؤ�س�سات
الأهلية �أو يف املدار�����س العامة ،وذلك
لإمي����ان احلكومة ب�أهمي����ة العِلم ودوره
يف تثقي����ف �أف����راد املجتم����ع ،وبذل����ت
وزارة الرتبي����ة والتعليم جهودًا كثرية
يف ذل����ك ،منها �إع����داد املناهج وتوفري
الكادر التعليمي والإداري يف املدار�س
امل�سائي����ة املجاني����ة الت����ي افتتحتها،
وهي�أت �إدارة خا�صة لها ،وهذه اجلهود
�أ�سهمت يف خف�ض الأمية ،وتعمل اليوم
على حمو الأمية الإلكرتونية عرب توفري
دورات متنوع����ة يف ا�ستخدام احلا�سب
الآيل ،لأنه����ا ت����درك �أن التعليم يُحقق
التنمية الب�رشية واالجتماعية.

نجاة المضحكي
�إنهم االنقالبيون الذين تدفعهم اليوم �إيران
كما يخط����ط له����م املند�س����ون يف م�ؤ�س�سات
الدولة ومنهم من قاد امل�ؤامرة جهرة وخفية،
نعم يري����دون عودتهم ،وذلك ك����ي ي�ؤ�س�سوا
خالي����ا �إرهابي����ة تتمكن من مفا�ص����ل الدولة،
خ�صو�ص����ا بع����د �أن انك�رست خمال����ب �إيران يف
اليم����ن ،وما له����م ب����اب وال مفت����اح �إال �إعادة
�صفوفهم يف البحرين حتت دعوات م�صاحلة
وحوار.
فم����ن �أنتم حتى تت�صال����ح معكم الدولة؟
وم����اذا متثلون من ثق����ل؟ فامل�صاحلة تكون
بني دول ،ولي�����س بني دولة وجمموعة خارجة

ع����ن القانون ت�سعى �إل����ى �سلب احلكم يكون
عقابه����ا يف الد�ست����ور والقان����ون واملواثيق
الدولية النفي وال�سجن امل�ؤبد ،و�أما يف بع�ض
ال����دول الكربى الإعدام ،ال �أن يكاف�أ �أ�صحابها
وميثلون ال�شعب يف جمل�س ال�شورى والنيابي
وميتع����ون مبزاي����ا وج����وازات خا�ص����ة وتكون
له����م الكلم����ة امل�سموعة .فال مك����ن اهلل عدوا
للبحري����ن ،وال �سماح من �شعب البحرين الذي
�سيظ����ل دائما ً عظمة يف بالعيم كل من يحاول
�أن مي�س �أمن وا�ستقرار البحرين ،ونقول ملن
يدعو �إلى امل�صاحلة واحل����وار ،ا�سرتح ،ب�إذن
اهلل لن تبلغ مرامك ولن تتحقق �أحالمك.

الذهب م�ستقر
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الجمعة

بنجال���ورو  -رويرتز :ا�ستق���رت �أ�سعار الذهب
�أم�س اخلمي�س قرب �أعلى م�ستوى يف �أكرث من �أ�سبوع
والذي بلغته يف اجلل�سة ال�سابقة ،يف ظل �آمال ب�ش�أن
جولة جدي���دة من املحادثات التجاري���ة بني �أمريكا
وال�صني ،لكن ارتفاع الدوالر يكبح املكا�سب.
وبحل���ول ال�ساع���ة  0758بتوقي���ت جرينت����ش،
ا�ستق���ر الذه���ب يف املعامالت الفوري���ة دون تغري
يذك���ر عن���د  1205.78دوالر للأوقي���ة (الأون�صة)،
بعدما بلغ �أعل���ى م�ستوياته من���ذ � 31أغ�سط�س عند
 1208.48دوالر ي���وم الأربع���اء .ورب���ح املع���دن
الأ�صف���ر  % 0.7يف اجلل�سة ال�سابقة ،يف �أكرب زيادة
له يف يوم واحد منذ � 24أغ�سط�س املا�ضي.

اللرية الرتكية تهبط � % 3أمام الدوالر
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ا�سطنبول  -رويرتز :انخف�ضت اللرية الرتكية �أمام الدوالر الأمريكي بنحو  % 3خالل تعامالت
�أم����س اخلمي�س بعد ت�رصيحات من جانب الرئي����س الرتكي م�ؤيدة ملعدل الفائدة املنخف�ض .وت�أتي
ت�رصيح���ات اردوغ���ان قبيل �ساع���ات من انعق���اد اجتماع البنك املرك���زي الرتكي .وق���ال اردوغان
ملجموع���ة من رجال الأعمال يف �أنقرة �إن معدل الت�ضخم املرتفع هو نتيجة خلطوات البنك املركزي
اخلاطئ���ة .و�أ�ضاف “من يقول �إن الت�ضخم هو ال�سبب ومع���دالت الفائدة هي النتيجة فهو ال يفهم
�شيء عن الأعمال”.
وتراجع���ت اللرية �أم���ام الدوالر بنحو  % 3وبحل���ول ال�ساعة � 10:50صباح���ا ً بتوقيت جرينت�ش
قل�صت العملة خ�سائرها وهبطت بنحو � % 1.5إلى  6.4380لرية .وت�شري التقديرات �إلى �أن البنك
املركزي �سريفع معدل الفائدة بعد ارتفاع معدل الت�ضخم لأعلى م�ستوى يف  15عاما خالل �أغ�سط�س
املا�ضي .كما انتقد اردوغ���ان البنوك اخلا�صة “البع�ض رفع معدالت الفائدة �إلى م�ستويات ت�صل
�إلى  )...( % 50كيف للقطاع اخلا�ص اال�ستثمار يف تلك املعدالت املرتفعة”.

اقتصاد

business@albiladpress.com

“املطار” 8 :ماليني دينار خلا�صية ال�سحب على املك�شوف

“الثقافة” ترمم وتعيد تهيئة  8مبان تراثية بنحو مليوين دينار
“االت�صاالت” :م��ن��اق�����ص��ة ل��ت�����س��ج��ي��ل �أ����س���م���اء ال��ن��ط��اق “ ”.bhو ”البحرين”.
�أمل احلامد

فت���ح جمل�س املناق�صات واملزايدات يف جل�سته
الأ�سبوعي���ة �أم�س ،مناق�صة لهيئ���ة البحرين للثقافة
والآث���ار لرتميم و�إع���ادة تهيئة لـ  8مب���انٍ تراثية يف
�شمال املحرق ،تق���دم �إليها  3عطاءات ،علق �أحدها،
و�أق���ل عط���اء بنح���و مليوين دين���ار ،يف ح�ي�ن �أكربها
بقرابة  4.5مليون دينار.
و�أظه���رت �أح���دث بيان���ات ن��ش�رت عل���ى موق���ع
املجل����س �أن امل�رشوع يتمث���ل يف �أعمال ترميم و�إعادة
تهيئة له���ذه البي���وت الرتاثية من �ضمنه���ا :تقوية
�إن�شائي���ة� ،أعم���ال ل���درء الرطوبة مثل �إن�ش���اء خنادق
يف الأر�ضي���ات ،تثبي���ت البيا����ض التاريخ���ي� ،إعادة
تبيي�ض� ،إعادة �صب طبقات الأ�سقف اجلريية� ،إعادة
ده���ان بع����ض العنا�رص اخل�شبي���ة �أو تثبي���ت الدهان
التاريخ���ي ،تركي���ب عنا��ص�ر خ�شبية جدي���دة ،جتهيز
املباين باملياه والإنارة والتكييف وال�رصف ال�صحي،
بناء �أق�سام �إ�ضافية للمباين مكونة من عنا�رص خ�شبية
والبامبو.
وطرح���ت وزارة الأ�شغ���ال و�ش����ؤون البلدي���ات
والتخطي���ط العم���راين مناق�ص���ة للعط���اءات املالية
لتق���دمي اخلدم���ات اال�ست�شارية الهند�سي���ة ل�شارع
 96تق���دم �إليها عطاءان� ،أقلهما بقيمة � 213.5ألف
دينار ،والآخ���ر بقرابة � 382.7أل���ف دينار ،ويت�ضمن
امل�رشوع �إعداد الت�صاميم التف�صيلية لتطوير ال�شارع
 96مب�س���ار م���زدوج من ال���دوار احل���ايل بالقرب من
رف���اع فيوز �إلى �شارع امللك حم���د مبا يف ذلك جميع
التقاطع���ات علي���ه ،عالوة على املدخ���ل امل�ستحدث
�إل���ى طري���ق � ،5115إذ يتطل���ب ج��س�رًا �صغ�ي�رً ا عرب
خطوط �أنابيب “بابكو”.

تعليق  11عطاء
كما طرح���ت هيئة البحرين لل�سياحة واملعار�ض
مناق�ص���ة لتنظي���م و�إدارة فعالي���ات الع���ام 2019

�أبرز املناق�صات املطروحة
اجلهة

و�صف املناق�صة

العدد

ال�شركة

�أقل عطاء بالدينار

هيئة الثقافة

ترميم و�إعادة تهيئة لثمان مباين تراثية يف �شمال املحرق

3

INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT

1,968,949.50

هيئة ال�سياحة

تنظيم و�إدارة فعاليات 2019

5

ORANGE MEDIA GROUP OMG W.L.L

999,116.00

�رشكة املطار

طلب تقدمي اقرتاح حلق االمتياز لتطوير وت�شغيل وحدات الأغذية
وامل�رشوبات يف �صالة الو�صول واملغادرين يف املطار

9

-

0.00

خا�صية ال�سحب على املك�شوف

2

National Bank of Bahrain

8,000,000.00

تنظيم االت�صاالت

نظام ت�سجيل �أ�سماء النطاق ( )BH.و(.البحرين)

4

-

0.00

وزارة ال�صحة

�إدارة خدمات النقل واملوا�صالت وتوفري املركبات وال�سواق للوزارة

5

)Bin Hindi Transport Company (SIXT RAC

826,470.00

الأ�شغال والبلديات العطاءات املالية لتقدمي اخلدمات اال�ست�شارية الهند�سية ل�شارع 96

2

Dar SSH International Engneering

213,500.00

تق���دم �إليها  5عط���اءات ،عل���ق �أحده���ا ،و�أقل عطاء
بنحو � 999.12ألف دين���ار .وتهدف الهيئة من خالل
تنظيم و�إدارة العديد من الفعاليات لتعزيز وتطوير
ال�سياح���ة جل���ذب ال�سي���اح من دول اخللي���ج وتوفري
جتارب �سياحية جديدة وفريدة من نوعها.
وفت���ح املجل�س �أم�س  13مناق�ص���ة تابعة لـ 11
جه���ة حكومية ،وبلغ جمموع �أق���ل العطاءات املقدمة
نحو  12.9مليون دينار ،وهي تت�ضمن  64عطاء .كما
مت تعليق  11عطاء تابعًا لـ  7جهات.

تشغيل وحدات بالمطار الجديد
كم���ا فت���ح املجل����س مناق�صت�ي�ن ل�رشك���ة مطار
البحرين� ،أولهما لطل���ب تقدمي اقرتاح حلق االمتياز
لتطوي���ر وت�شغيل وح���دات الأغذي���ة وامل�رشوبات يف
�صالة الو�صول واملغادرين يف مبنى املطار اجلديد،
تق���دم �إليه���ا  9عطاءات ،دون �أن يت���م الإف�صاح عن
قيم���ة �أي منها� .أما املناق�صة الثانية ،فهي خلا�صية

ال�سعودية تقفل “ال�صكوك
الدولية” مبلياري دوالر
الريا�ض  -وا�س� :أعلنت وزارة املالية ال�سعودية
�أنه���ا انتهت من ا�ستقبال طلب���ات امل�ستثمرين على
�إ�صدارها الدويل الثاين حتت برنامج �صكوك حكومة
اململك���ة العربي���ة ال�سعودية بال���دوالر الأمريكي من
�ضم���ن ا�سرتاتيجي���ة وزارة املالي���ة لتطوي���ر �أ�سواق
املال املتوافقة مع �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية.
و�أو�ضح���ت الوزارة �أنه مت حتدي���د حجم الإ�صدار
مببلغ �إجمايل ق���دره  2مليار دوالر ،ل�صكوك تُ�ستحق
يف �شهر يناير العام  2029ميالدي ،ومن املتوقع �أن
يتم ت�سوية الطرح يف تاريخ � 19سبتمرب � 2018أو يف
تاريخ مقارب له.
و�شه���د ه���ذا الط���رح �إقب���االً كب�ي�را ً م���ن قب���ل
امل�ستثمرين الدولي�ي�ن ،حيث و�صل املجموع الكلي
لطلبات االكتتاب �أكرث م���ن  10مليار دوالر ويعك�س
ذلك قوة ومتان���ة االقت�صاد ال�سع���ودي الذي يعترب
ق���وة ا�ستثماري���ة عاملي���ة مل���ا ميثل���ه من م�ل�اذ �آمن
مل�ستثمري الدخل الثابت.

�أرامكو :تكهنات ب�ش�أن “�سابك”
دب���ي  -العربية.ن���ت :قال���ت �رشك���ة �أرامك���و
ال�سعودي���ة� ،إن ما تتداوله و�سائل الإعالم بخ�صو�ص
تفا�صيل �صفق���ة اال�ستحواذ املحتملة على ح�صة يف
�رشكة “�سابك” هي جمرد تكهنات .و�أكدت “�أرامكو”،
يف تغري���دة لها على موقعها الر�سمي يف تويرت� ،أنها
�ستق���وم بتو�ضيح التفا�صي���ل يف الوقت املنا�سب.
وت�أت���ي هذه الت�رصيحات ردا عل���ى ما �صدر يف تقرير
�أم�س من �صحيفة وول �سرتيت جورنال ،تتحدث فيه
بن���اء على م�صادر ع���ن ر�أي �أرامك���و بالقيمة العادلة
ل�صفق���ة ا�ستحواذه���ا على ما ي�صل �إل���ى  % 70من
�ساب���ك ،وال�سعر الذي ت�ستهدفه ال�رشكة لتنفيذ هذه
ال�صفق���ة مع �صن���دوق اال�ستثم���ارات العامة املالك
للح�صة.

للتوا�صل( :ق�سم االقت�صاد)17111455 :

ال�سح���ب عل���ى املك�شوف؛ لتلبي���ة احتياج���ات ر�أ�س
مالها املت���داول ونفقاته���ا املتكررة ،تق���دم �إليها
عطاءان� ،أعلن عن قيمة عطاء واحد منهما ،وهو لبنك
البحرين الوطني بقيمة  8ماليني دينار.

 34.4ألف دينار
لعبوات صابون وكريم
كذلك فتح املجل����س مناق�صتني ل�رشكة طريان
اخلليج� ،أولهما لتوفري عبوات �صابون �سائل لغ�سيل
الي���د وكرمي لليد تقدم �إليها  4عطاءات� ،أقلها بنحو
� 34.42أل���ف دينار� .أم���ا الثانية ل�رشاء وتفعيل خدمة
( )HCISلنظ���م املعلومات الإداري���ة تقدم �إليها 7
عط���اءات ،علق �أحدها ،و�أقل عط���اء بنحو � 98.42ألف
دينار.
و�أي�ض���ا فتح املجل����س مناق�صة لهيئ���ة تنظيم
االت�ص���االت لنظ���ام ت�سجي���ل �أ�سماء النط���اق ()bh.
و(البحرين ).تقدم �إليها  4عطاءات ،علق �أحدها ،ومل

يتم الإف�صاح عن قيمة �أي منها .وت�سعى الهيئة �إلى
تعي�ي�ن م�شغل �سجل م�ؤهل ب�ش���كل منا�سب لتقدمي
خدمات الت�سجي���ل و�إدارة العمليات الفنية ال�شاملة،
وتعت�ب�ر امل�س�ؤولي���ات الأ�سا�سي���ة لنج���اح م�شغ���ل
ال�سجل ه���ي تنفيذ و�إدارة حلول ال�سجل ،مبا يف ذلك
ا�ست�ضاف���ة البيان���ات الرئي�سي���ة لنطاق���ات ()bh.
امل�سجل���ة و(البحري���ن ،)IDN .بتطبي���ق �سيا�سات
و�أح���كام و�إجراءات ت�سجيل �أ�سم���اء النطاق املمنوحة
م���ن جان���ب هيئ���ة تنظي���م االت�ص���االت والتوا�ص���ل
م���ع املخول�ي�ن املعتمدي���ن ( )bh.و(البحري���ن).
املعتمدين.

“بابكو” :أنابيب مياه
مبردة بـ  320ألف دينار
ونظر املجل����س يف مناق�صة ل�رشكة نفط البحرين
(بابك���و) لتمدي���د �أنابي���ب املياه امل�ب�ردة وربطها
بنظ���ام مكيف���ات اله���واء لن���ادي بابك���و واملراف���ق

التابعة لل�رشك���ة ،تقدم �إليها عطاء وحيد بقيمة 320
�ألف دينار ،ومناق�صة لهيئة الكهرباء واملاء لتقدمي
اخلدمات اال�ست�شارية لإن�ش���اء حمطة جتريبية لإنتاج
الكهرباء من الطاقات املتجددة البديلة تقدم �إليها
عطاء وحيد بقيمة � 100ألف دينار ،ومت تعليقه.
كم���ا نظ���ر املجل����س يف مناق�صة ل���ـ “متكني”،
لتقدمي خدمات تنظيف �شاملة ملكاتب “ال�صندوق”
تق���دم �إليها  18عطاء �أقلها بنح���و � 4.42ألف دينار،
ومناق�ص���ة ل���وزارة ال�صح���ة لإدارة خدم���ات النق���ل
واملوا�ص�ل�ات وتوف�ي�ر املركبات وال�س���واق للوزارة
تقدم �إليها  5عطاءات ،علق �أحدها ،و�أقل عطاء بنحو
� 826.5ألف دينار ،يف حني �أكربها بقرابة  4.7مليون
دينار.
وكذلك نظر املجل�س يف مناق�صة ل�رشكة تطوير
للبرتول لتوقيع عقد زمن���ي ملدة � 3سنوات لتوريد
ق�ضبان ما�ص���ة تقدم �إليها  3عطاءات ،مت تعليقها،
و�أقل عطاء بنحو � 312.5ألف دينار.

ينظمه منتدى “ ”SBFيف البو�سنة بني  27و� 29سبتمرب

“�ألواين” تدعو رواد الأعمال للم�شاركة يف “�رساييفو للحالل”

املنام���ة  -دعت جمعية “�أل���واين البحرين”
�سيدات ورائدات الأعمال البحرينيات للم�شاركة
يف “معر����ض �رساييف���و للح�ل�ال” ال���ذي ينظم���ه
منت���دى �رساييف���و ال���دويل للأعم���ال ( )SBFيف
البو�سنة يف الفرتة � 27-29سبتمرب اجلاري.
و�أك���د رئي����س اجلمعية اخلب�ي�ر االقت�صادي
عمار عواج���ي �أن هذه امل�شارك���ة تتيح ل�سيدات
ورائ���دات الأعم���ال البحريني���ات دورا �أك�ب�ر يف
تطوير العالقات االقت�صادية واال�ستثمارية بني
البحرين والبو�سنة� ،إ�ضافة �إلى الدور االجتماعي
والثقايف يف متتني العالق���ات الأخوية فيما بني
ال�شعب�ي�ن .وقال �إن “�أل���واين البحرين” كجمعية
تعن���ى برفع م�شاركة امل���ر�أة يف خمتلف الأن�شطة
االقت�صادي���ة ،ترى م���ن واجبها �إر�ش���اد رائدات

•�إطالق الأعمال الرتويجية للم�ؤمتر

و�سي���دات الأعمال الراغب���ات يف امل�شاركة بهذا
املعر�ض لال�ستفادة من الت�سهيالت واخلدمات
الت���ي توفره���ا جمعي���ة البحري���ن  -البو�سن���ة

والهر�س���ك لل�صداقة والأعم���ال برئا�سة الوجيه
ج���واد احل���واج ،م�شي���دا ب���دور ه���ذه اجلمعية يف
تعزيز التعاون ال�سياحي واالقت�صادي والثقايف

واالجتماع���ي ب�ي�ن البلدي���ن ،وم�ساعيه���ا لدعم
التوج���ه نحو فتح خط ط�ي�ران مبا�رش بينهما .ويف
ت�رصيح ل���ه على هام�ش ح�ض���وره مرا�سم الإعالن
عن �إطالق احلمل���ة الرتويجية ملعر�ض “�رساييفو
للح�ل�ال” ،اعت�ب�ر عواج���ي �أن دول البلقان عامة
تن���درج يف �إطار الأ�س���واق النا�شئ���ة التي تقدم
فر�صا ا�ستثمارية غري م�ستك�شفة �إلى غاية الآن،
والبو�سنة والهر�سك تعد البيئة الآمنة واملنا�سبة
ال�ستثمار رجال الأعم���ال البحرينيني ،واحلكومة
هن���اك خطت بخط���وات عديدة يف ه���ذا اجلانب،
ومنه���ا �إلغ���اء ت�أ�ش�ي�رة الدخ���ول للبحريني�ي�ن،
ودعم رجال الأعم���ال وامل�ستثمرين البحرينيني
من خ�ل�ال القوان�ي�ن التي تدعم وحتف���ز وتعدد
جماالت اال�ستثمار وتنوعها”.

كوريا اجلنوبية توقف ا�سترياد البرتول من طهران

تراجع �إنتاج النفط يف �إيران � 150ألف برميل يوميا

�إ�سطنب���ول  -الأنا�ض���ول :ك�ش���ف تقري���ر
ملنظم���ة البلدان امل�ص���درة للب�ت�رول (�أوبك)،
ع���ن تراجع �إنتاج �إي���ران النفطي بنحو � 150ألف
برميل يوميا يف �أغ�سط�س املا�ضي.
وج���اء يف تقرير املنظم���ة� ،أن �إنتاج طهران
تراج���ع �إلى  3.584مليون برمي���ل يوميا ال�شهر
املا�ض���ي ،م���ن  3.734مليون برمي���ل يف يوليو
 .2018ويواج���ه القط���اع النفط���ي يف �إي���ران
حتدي���ات منذ �سن���وات ما قبل توقي���ع االتفاق
الن���ووي يف يوليو  ،2015ب�سب���ب �ضعف البنية
التحتية.وارتفع���ت ح���دة التحدي���ات يف ماي���و

املا�ض���ي ،مع �إعالن الواليات املتحدة ان�سحابها
م���ن االتفاق النووي مع طه���ران ،و�إعادة فر�ض
عقوبات عليها .وخرجت �رشكات من �إيران خالل
الأ�شهر القليلة املا�ضية ،من بينها نفطية مثل
توتال الفرن�سية ،ومري�سك تانكرز الدمناركية،
تخوفا من فر�ض عقوبات �أمريكية عليها.
وا�ستقر �إنتاج طهران النفطي عند 3.813
مليون برميل يوميا خالل الأ�شهر ال�سبعة الأولى
م���ن  ،2018مقارن���ة ب���ـ  3.811ملي���ون برميل
كمتو�س���ط يومي يف  ،2017و 3.5مليون برميل
كمتو�سط يومي يف .2016

ويع���د النفط م�صدر الدخ���ل الأكرب لإيران،
وم���ن دونه �ستك���ون طهران عاج���زة عن توفري
ال�سيولة الالزمة لنفقاتها اجلارية.
وعل���ى �صعي���د مت�ص���ل ،ذك���رت وكال���ة
بلومب�ي�رغ االقت�صادي���ة الأمريكي���ة للأنب���اء� ،أن
كوري���ا اجلنوبي���ة الت���ي ا�ست���وردت � 194أل���ف
برميل من النفط من �إي���ران يف يوليو املا�ضي،
�أوقفت اال�سترياد ب�ش���كل كامل خالل �أغ�سط�س
املا�ضي.
و�أعلنت كوريا اجلنوبية عن وقف ا�سترياد
النف���ط ب�ش���كل ت���ام م���ن �إي���ران وذل���ك نتيجة

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

ال�ضغوطات الأمريكية عليها.
و�أ�ش���ارت “ كيم جاي كي���وجن” اخلبرية يف
معه���د اقت�صاد الطاق���ة الكوري���ة� ،أن موا�صلة
كوريا اجلنوبية عالقاته���ا مع الواليات املتحدة
الأمريكي���ة �أمر مهم للغاي���ة .و�أ�ضافت �أن الأمن
القومي لكوريا اجلنوبي���ة ي�ستند على التحالف
الع�سكري مع الواليات املتحدة.
ومن املتوقع �أن تفر�ض الواليات املتحدة،
يف نوفمرب املقبل ،حزم���ة جديدة من العقوبات
على �إي���ران ،تتمثل يف تقييد �ص���ادرات النفط
اخلام �إلى اخلارج ،وال�رشكات املتعاونة معها.

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

اقتصاد

business@albiladpress.com

ا�ستقرار الأ�سعار وانتعا�ش الطلب  % 80على الدواجن

زيادة كميات اخل�ضار امل�ستوردة بن�سبة  % 50لتلبية طلبات حمرم
زينب العكري

ا�ستع���د جت���ار اخل�ض���ار والفواك���ه ملو�سم
�شهر حمرم الذي يرتف���ع الطلب فيه ،وبالتايل
زادوا الكمي���ات امل�ست���وردة للأ�صن���اف الت���ي
يرتفع الطل���ب عليها خالل �شه���ر حمرم بن�سبة
ترتاوح بني � % 50إلى  ،% 70ومنها الطماطم
والب�صل والفلفل والبطاطا وغريها.
وق���ال �صاح���ب �رشك���ة الب�ست���اين للخ�ضار
والفواكه الطازجة ،ر�ضا الب�ستاين� ،إنه مت زيادة
الطلب���ات منذ ال�سبت املا�ضي ا�ستعدادا لكرثة
الطلب على بع����ض �أ�صناف اخل�ضار خالل �شهر
حم���رم ،مبينًا �أنه خالل �أول �أ�سبوعني من ال�شهر
الف�ضيل يعترب هذا مو�سما لباعة اخل�ضار؛ نظرا
لكرثة الطبخ يف هذه الأيام.
و�أ�ض���اف �أن كمي���ات الب�ص���ل يف الأي���ام
العادية تبل���غ نحو  120ط���ن ومت زيادتها �إلى
 200طن لع�رشة حم���رم ،فيما مت زيادة كميات
البطاطا �إل���ى  120طنا مقابل  80طنا يف الأيام
العادية ،والطماطم م���ن � 2000صندوق �إلى 3
�آالف �صندوق.
وم���ن ناحي���ة الأ�سع���ار� ،أك���د الب�ست���اين
ا�ستقراره���ا م���ن م�صدر اال�ست�ي�راد مثل الهند
وباك�ست���ان ،م�شريًا �إل���ى �أن الطلب مطلع حمرم
ارتف���ع بن�سب���ة  ،% 30بينما ي���زداد الطلب يف

•خ�رضاوات ال�سوق املركزية

الأيام التالية.
م���ن جانبه ،ق���ال اجلزاف يف �س���وق املنامة
املركزي���ة علي �سلمان �إن الطلب على الأ�سماك
خالل ع��ش�رة حمرم يرتفع بن�سب���ة ت�صل �إلى 20
 ،%مبينًا �أنه خالل ه���ذا املو�سم يزداد الطلب
على �أنواع معينة.
و�أ�ضاف �أن الطلب يزداد خالل �شهر حمرم
على الروبيان والهامور امل�ستورد� ،إذ �إن هذين
النوعني معتمدان خالل هذا املو�سم ،خ�صو�صا
الأحجام الكبرية من الأ�سماك� ،إذ تطلبها امل�آمت
احل�سينية بكرثة .فيما �أكد ق�صابون حمليون يف

الأ�س���واق املركزية حاجة ال�سوق لكميات كبرية
من اللحوم خالل مو�سم عا�شوراء ،م�ؤكدين حاجة
الق�صابني مل�ضاعفة الكميات يف �أيام عا�شوراء،
حي���ث �إنها تعترب �أيام مو�سمي���ة بالن�سبة لتجار
اللحوم.
بدوره ،قال �أحد العمال الآ�سيويني يف حمل
للدواج���ن� ،أن الطلب ي���زداد بن�سبة  % 80على
الدجاج خ�ل�ال �أيام عا�ش���وراء ،م�ؤك���دا انتعا�ش
ال�س���وق بف�ض���ل طلب���ات امل����آمت احل�سيني���ة
واملطاب���خ الت���ي تق���وم بعمل الوالئ���م لبع�ض
امل�آمت ومرتاديها.

امل�ؤ�رش العام يك�سب  4.53نقطة

الأ�سهم الكربى تقود بور�صة البحرين لتعوي�ض خ�سائر
مساهمة الشركات في القيمة اﻹجمالية

املحرر االقت�صادي

ربح����ت القيم����ة ال�سوقي����ة
لبور�ص����ة البحري����ن �أم�����س
اخلمي�س ،نحو  15مليون دينار
مبا يعادل  39.5مليون دوالر.
وبلغ����ت القيم����ة ال�سوقي����ة
نح����و  8.246ملي����ار دين����ار مبا
يع����ادل  21.738ملي����ار دوالر
مقاب����ل  8.231ملي����ار دين����ار
ي “مبا يع����ادل نح����و 21.698
ملي����ار دوالر” بجل�س����ة الأربعاء
املا�ضي.و�سجل����ت بور�ص����ة
البحرين تعام��ل�ات جل�سة �أم�س
ارتفاعا ً مقارنة بجل�سة الأربعاء
بقيادة �أ�سهم قيادية.
و�صع����د امل�ؤ���ش�ر الع����ام
للبور�صة بن�سبة � ،% 0.34إلى
م�ستوى  1345.04نقطة رابحا ً
من خاللها  4.53نقطة.
وزادت م�ستويات التداول،
حيث ج����رى التعام����ل على 4.9
مليون �سهم ،مقابل  3.5مليون
�سهم يوم االربعاء املا�ضي.
فيم����ا تدفق����ت ال�سيول����ة،
لت�سجل قيمة  1.2مليون دينار،
مقارن����ة بنح����و � 885.73أل����ف
دينار مع نهاية جل�سة الأربعاء.

وارتفع قطاع ال�صناعة بنحو
 ،% 0.78بف�ضل �صعود �سهم
�ألبا البحرين بنحو  .% 0.79كما
رب����ح قط����اع البن����وك ،% 0.39
من خالل ارتف����اع �سهم الأهلي
املتح����د بن�سب����ة و�صل����ت �إل����ى
 .% 0.75وق����اد �سه����م الربكة
امل�رصفي����ة ال�صاع����د ،% 1.85
قطاع اال�ستثمار لالرتفاع بنحو
.% 0.11
ومت يوم �أم�س تداول �أ�سهم
� 15رشك����ة ،ارتفع����ت �أ�سع����ار
�أ�سه����م ��� 4ش�ركات ،وحافظ����ت
بقي����ة ال���ش�ركات عل����ى �أ�سع����ار
�إقفاالتها ال�سابقة.
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دبي الأولى عامليا يف ا�ستقطاب املدار�س الدولية
دبي -رويرتز� :أفادت هيئة املعرفة
والتنمية الب�رشية يف دبي �أن عدد املدار�س
اخلا�ص����ة و�ص����ل �إل����ى  206مدار�����س ،ما
يجع����ل الإمارة يف املرتبة الأولى عامليا ً يف
ا�ستقط����اب املدار�س الدولي����ة� ،إذ ي�شهد
قط����اع التعلي����م اخلا�����ص من����واً يف �أعداد
املدار�����س اجلدي����دة �سنويا ً ،الأم����ر الذي
يعك�س جاذبية القطاع وثقة امل�ستثمرين
و�أولياء الأمور وذوي الطلبة فيه.
وقال رئي�س جمل�����س املديرين مدير
ع����ام هيئ����ة املعرف����ة والتنمي����ة الب�رشي����ة
يف دب����ي ،عب����د اهلل الك����رم “�إن الهيئ����ة
تعمل عل����ى تعزيز الفر�����ص اال�ستثمارية
للمدار�����س الت����ي تق����دم م�ست����وى جودة
تعلي����م وفق����ا ً لت�صني����ف جه����از الرقاب����ة
املدر�سية� ،إلى جانب العمل على اجتذاب
م�ستثمري����ن �أثبتوا جناحا ً يف �إدارة مدار�س

خا�صة داخل الدولة لفتح مدار�س جديدة
يف دبي�.إ�ضاف����ة �إلى اجت����ذاب م�ستثمرين
جدد من خارج الدولة ممن لديهم جتارب
ناجح����ة يف ه����ذا املج����ال ،وذل����ك يف �إطار
التن�سيق امل�شرتك مع اجلهات احلكومية
الأخ����رى املعني����ة ،م�ؤك����داً يف الوقت ذاته
على ال����دور املنوط بدلي����ل اال�ستثمار يف
التعليم ،وال����ذي �أطلقته الهيئة م�ؤخراً يف
حتديد خطوات وا�ضحة لت�أ�سي�س مدر�سة
خا�ص����ة يف دب����ي ،حيث �ساه����م الدليل يف
زي����ادة �إقب����ال امل�ستثمري����ن عل����ى قطاع
التعليم يف الإمارة”.
و�أو�ض����ح الك����رم� ،أن املدار�����س التي
حتظ����ى مب�ستوي����ات عالي����ة م����ن اجلودة
ت�شهد �إقباالً م����ن الطلبة للت�سجيل فيها،
وق����د �ساهم����ت ج����ودة التعلي����م يف زيادة
معدالت الإقبال على مدار�س دبي.

ارتفاع �أ�سهم �أوروبا مع توخي امل�ستثمرين احلذر
لن���دن -رويرتز :ارتفع���ت الأ�سهم
الأوروبي���ة �أم����س اخلمي����س م���ع توخي
امل�ستثمري���ن احل���ذر قب���ل اجتماع���ي
البنك املرك���زي الأوروبي وبنك اجنلرتا
املرك���زي ،و�صع���دت �أ�سه���م ��ش�ركات
ال�سي���ارات والتعدين ال�شدي���دة الت�أثر
بالتج���ارة بدعم من �أنب���اء عن حمادثات
جديدة بني الواليات املتحدة وال�صني.
وارتف���ع امل�ؤ��ش�ر �ستوك����س 600
الأوروب���ي بن�سبة  % 0.2بحلول ال�ساعة
 07:22بتوقي���ت جرينت����ش ،فيما زاد
امل�ؤ�رش داك����س الأملاين  .% 0.3و�صعد
م�ؤ��ش�ر قط���اع التعدي���ن  % 0.9وم�ؤ�رش
قطاع ال�سي���ارات  ،% 0.7وهما �أف�ضل
القطاع���ات �أداء ،بعدما دع���ا م�س�ؤولون
�أمريكي���ون ال�ص�ي�ن لإج���راء حمادث���ات
جتارية جديدة لقي���ت ترحيبا من وزارة
اخلارجية ال�صينية.
ويرتق���ب امل�ستثم���رون ق���رارات

البنك املرك���زي الأوروبي وبنك اجنلرتا
املرك���زي ،خ�صو�ص���ا �أي تفا�صيل عن
خط���ط املرك���زي الأوروب���ي خلف����ض
م�شرتياته من الأ�صول �إلى الن�صف و�أي
تعليق من بنك اجنل�ت�را عن مفاو�ضات
خروج بريطانيا من االحتاد الأوروبي.
و�أدت ال�صفق���ات والنتائ���ج �إل���ى
حتركات قوي���ة لبع����ض الأ�سهم ،حيث
�صع���د بنك ناتيك�سي����س الفرن�سي 4.9
 %ليت�ص���در امل�ؤ�رش �ستوك����س ،بعدما
ق���رر بيع �أن�شطة التموي���ل املتخ�ص�صة
�إل���ى �رشكت���ه الأم بي.بي�.س���ي�.إي
وا�ستخ���دام ج���زء من احل�صيل���ة البالغة
 2.7مليار ي���ورو ( 3.1مليار دوالر) يف
عمليات ا�ستحواذ.
وهب���ط �سه���م روبي����س لتوري���د
املكون���ات الكهربائي���ة  % 14بع���د
�إعالن ال�رشكة عن �أرباح خميبة للآمال يف
الن�صف الأول.

طلبات �إعانة البطالة الأمريكية تهبط لأدنى م�ستوى

•م�ساهمة ال�رشكات يف القيمة الإجمالية

“البحرين لل�سينما” ت�شرتي �أ�سهم خزينة
املنام���ة  -مبا��ش�ر :ك�شف���ت �رشك���ة البحري���ن
لل�سينم���ا  ،Cinecoاملدرج���ة يف �س���وق البحرين
املالية عن �رشاء �أ�سهم خزينة جديدة.
و�أو�ضح���ت ال�رشك���ة يف بي���انٍ لها عل���ى موقع
ال�س���وق� ،أم�س اخلمي����س� ،أن ال�رشك���ة قامت ب�رشاء
� 59.328ألف �سهم خالل جل�سة الأربعاء املا�ضي.
و�أ�ش���ارت البحرين لل�سينما� ،إلى حجم الأ�سهم

اململوك���ة حاليا منها ،لديه���ا بنحو  3.524مليون
�سهم من احلجم الإجمايل للأ�سهم لدى “�سينيكو”
حاليا ،بن�سبة .% 4.26
يذكر �أن ر�أ�س امل���ال ل�رشكة البحرين لل�سينما
Page
يق���در 1 of 1
 8.26مليون دين���ار ،موزعا على نحو
بنح���و
 82.62ملي���ون �سه���م ،بقيمة ا�سمي���ة نحو 0.10
دينار.

وا�شنط���ن -روي�ت�رز :تراج���ع ع���دد
الأمريكي�ي�ن املتقدم�ي�ن بطلب���ات
للح�ص���ول على �إعان���ة البطال���ة الأ�سبوع
املا�ضي على نحو غري متوقع ،لي�صل �إلى
�أدنى م�ستوى له يف نحو  49عاما ،يف م�ؤ�رش
على قوة �سوق العمل.
وقال���ت وزارة العمل الأمريكية �أم�س
اخلمي����س �إن طلب���ات الإعان���ة اجلدي���دة
انخف�ضت �ألف طل���ب �إلى م�ستوى معدل
يف �ض���وء العوام���ل املو�سمي���ة بلغ 204
�آالف للأ�سب���وع املنته���ي يف الثام���ن من
�سبتمرب ،وهو �أدنى م�ستوى منذ دي�سمرب
.1969
وج���رى تعدي���ل بيان���ات الأ�سب���وع
ال�ساب���ق لتظهر زي���ادة �ألف���ي طلب عن
املعلن من ذي قب���ل .وكان اقت�صاديون
ا�ستطلعت رويرتز �آراءهم توقعوا ارتفاع

الطلب���ات �إل���ى � 210آالف يف الأ�سب���وع
املا�ضي.
وانخف����ض متو�س���ط طلب���ات �أربع���ة
�أ�سابي���ع ،الذي يعترب مقيا�سا �أدق ل�سوق
العمل؛ لأنه ي�ستبعد التقلبات الأ�سبوعية،
مبقدار �ألفي طل���ب يف الأ�سبوع املا�ضي
�إل���ى � 208آالف طل���ب ،وه���و �أي�ضا �أدنى
م�ستوى منذ دي�سمرب .1969
وتعت�ب�ر �سوق العم���ل قريبة عند حد
التوظيف الكامل �أو قريبة منه .وتوا�صل
ال�سوق حت�سنها ،حيث زادت الوظائف يف
القطاعات غري الزراعية مبقدار � 201ألف
وظيفة يف �أغ�سط�س ،بينما �سجلت الأجور
�أعلى منو �سنوي لها خالل �أكرث من ت�سعة
�أع���وام .و�سجلت فر�ص العم���ل اجلديدة
�أعلى م�ست���وى لها على الإطالق يف يوليو
لت�صل �إلى  6.9مليون وظيفة.

يف وقت تقرتب فيه وا�شنطن من فر�ض ر�سوم جمركية

�أمريكــا تـدعــو ال�صيـن ملحـادثـات جتـاريــة وبكيــن ترحـب
وا�شنطن� /شنغهاي  -رويرتز :قال كبري
امل�ست�شاري���ن االقت�صادي�ي�ن للبيت الأبي�ض
الري كودل���و �إن �إدارة الرئي����س الأمريك���ي
دونالد ترامب دع���ت امل�س�ؤولني ال�صينيني
ال�ستئن���اف املحادث���ات التجاري���ة يف وق���ت
تت�أه���ب فيه وا�شنط���ن ملزيد م���ن الت�صعيد
يف احل���رب التجارية مع بك�ي�ن بفر�ض ر�سوم
جمركي���ة عل���ى واردات �صيني���ة بقيمة 200
مليون دوالر.
وق���ال كودل���و ،ال���ذي ير�أ����س املجل����س
االقت�ص���ادي يف البي���ت الأبي����ض ،ل�شبك���ة
فوك����س بزن����س �إن وزي���ر اخلزان���ة الأمريكي
�ستيف���ن منوت�شني �أر�سل دع���وة مل�س�ؤولني
�صينيني كبار ،لكنه امتنع عن ذكر املزيد من
التفا�صيل.
و�أ�ضاف كودلو ”هناك بع�ض املناق�شات
واملعلومات التي تلقيناها عن رغبة احلكومة
ال�صيني���ة ،كب���ار امل�س�ؤول�ي�ن باحلكوم���ة
ال�صيني���ة ،يف موا�صلة املحادث���ات ...لذا وجه
الوزير منوت�شني الذي ير�أ�س الفريق املعني

بالتفاو�ض مع ال�صني ،دعوة على ما يبدو“.
وذك���ر م�ص���دران مطلع���ان �أن منوت�شني
�أر�سل الدعوة مل�س�ؤولني �صينيني من بينهم
نائ���ب رئي����س جمل����س الدولة ليو خ���ه وكبري
امل�ست�شارين االقت�صاديني للرئي�س ال�صيني
�ش���ي جني بينغ لإجراء حمادث���ات يف الأ�سابيع
املقبل.
وقال���ت وزارة اخلارجي���ة ال�صيني���ة �أم�س
اخلمي�س �إن احلكومة تلقت دعوة من الواليات
املتح���دة لإج���راء حمادثات و�إنه���ا ترحب بها.
و�أدل���ى املتح���دث با�سم الوزارة قن���غ �شوانغ
بهذه الت�رصيح���ات خالل �إفادة �صحفية يومية
يف بكني.
ت�أتي هذه الدعوة يف ظل معار�ضة وا�سعة
للر�سوم اجلمركية يف دوائر الأعمال الغربية.
ون�رشت جماعتا �ضغ���ط �أمريكيتان بقطاع
الأعم���ال ،هم���ا الغرف���ة التجاري���ة الأمريكي���ة
يف ال�ص�ي�ن والغرف���ة التجاري���ة الأمريكي���ة
يف �شنغه���اي ،م�سح���ا م�شرتكا ي���وم اخلمي�س
يظه���ر �أن الآث���ار ال�سلبي���ة الواقع���ة عل���ى

ال��ش�ركات الأمريكية جراء الر�س���وم اجلمركية
الت���ي تتبادل وا�شنطن وبك�ي�ن فر�ضها على
بع�ضهما البع�ض ”وا�ضحة ووا�سعة النطاق“.
وذك���رت �أك�ث�ر م���ن  % 60م���ن ال�رشكات
الأمريكي���ة الت���ي �شملها امل�س���ح �أن الر�سوم
اجلمركي���ة ت�ؤثر على عملياته���ا بالفعل بينما
قال���ت ن�سب���ة مماثل���ة �إن الر�س���وم اجلمركية
ال�صيني���ة عل���ى �سل���ع �أمريكي���ة ت�ؤث���ر عل���ى
ن�شاطها.
وحث���ت جماعتا ال�ضغط �إدارة ترامب على
�إعادة النظر يف �سيا�ستها.
ون�رشت الغرفة التجارية لالحتاد الأوروبي
يف ال�صني نتائج م�سحها يوم اخلمي�س ،قائلة
�إن الر�س���وم اجلمركي���ة ت�سب���ب ”ا�ضطرابات
�شدي���دة“ يف �سال�س���ل الإم���داد العاملي���ة
و“ت��ض�ر ب�شدة“ ال�رشكات غ�ي�ر ال�صينية وغري
الأمريكية.
وقب���ل يوم �أطلق���ت �أكرث م���ن  60جماعة
�صناعة �أمريكية حتالفا يحمل ا�سم �أمريكيون
م���ن �أج���ل التج���ارة احل���رة ملواجه���ة الر�سوم

ال أضمن شيئا

•الري كودلو

اجلمركية علنا.
وت�ستع���د �إدارة ترام���ب لفر����ض ر�س���وم
جمركي���ة عل���ى واردات �صيني���ة قيمته���ا
 200ملي���ار دوالر ت�ؤثر عل���ى جمموعة كبرية
م���ن منتج���ات تكنولوجي���ا االنرتن���ت وال�سلع
اال�ستهالكية مبا فيها حقائب اليد والدراجات
والأث���اث .ومل يت�ض���ح �إن كان���ت املحادث���ات
التجاري���ة ب�ي�ن الوالي���ات املتح���دة وال�صني
�ست�ؤجل فر�ض هذه الر�سوم.

ق���ال كودلو يف وقت �ساب���ق لل�صحفيني
خارج البي���ت الأبي�ض �إن االت�صاالت مع بكني
”حت�سنت بع�ض ال�شيء“.
و�أ�ض���اف ”�أعتق���د �أن معظمن���ا ي���رى من
الأف�ضل �إجراء حمادثات( )...و�أظن �أن احلكومة
ال�صينية م�ستعدة لإجراء املحادثات“.
وردا عل���ى �س����ؤال ب�ش����أن م���ا �إن كان���ت
�إدارة ترام���ب ترغ���ب يف �إج���راء املزي���د م���ن
املحادث���ات التجارية م���ع ال�صني قال كودلو
”�إذا جل�سوا على الطاولة ب�شكل جاد لتحقيق
بع����ض النتائج الإيجابية ،فنع���م بالطبع .هذا
م���ا نطلب���ه منذ �شه���ور“ .لكنه ح���ذر قائال ”ال
�أ�ضمن �شيئ���ا“ .وقالت امل�صادر املطلعة �إنه
مل يت�ض���ح توقيت وم���كان االجتماع املقرتح.
وكان م�س�ؤول���ون �أمريكي���ون و�صيني���ون
متو�سط���و امل�ست���وى �أج���روا حمادث���ات مل
تتمخ����ض عن نتائج حا�سمة يف يومي  22و23
�أغ�سط�س املا�ضي.
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19/9/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة
سجل جتاري رقم 1-110744

12/9/2018

اعالن رقم ()CR2018-130409
تنازل أو بيع  -عن احملل التجاري
تقدم إلينا املعلن أدناه :صادق علي عبداهلل نعمة بطلب حتويل احملل التجاري التالي:
الى السيدة  /نصره احمد عبداهلل احمد صليل
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من
تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
رقم القيد

38038-2
38038-3
38038-4

االسم التجاري

مهد البراق ملقاوالت النقش والزخرفة
مؤسسة العدالة لقطع الغيار
العدالة خلدمات السيارات

12/9/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

اعالن رقم ()CR2018-130384
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري ،فعلى كل من لديه اعتراض
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به
ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر :فاطمة عيسى عبداهلل
االسم التجاري احلالي :فاطمة عيسى عبداهلل للتركيبات الكهربائية
االسم التجاري اجلديد :فاطمة عيسى عبداهلل
قيد رقم96173-07 :

10/9/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم () CR2018 -130151
تسجيل اسم جتاري

بناء على قرار الشركاء في شركة دميز كافيه ذ.م.م ،املسجلة مبوجب القيد رقم
 1-110744بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السادة  /منار علي خليل علي ابراهيم
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:
منار علي خليل علي ابراهيم
)+973(33961602
Shoog002009@hotmail.com

5/9/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم () CR2018 -127369
تسجيل اسم جتاري
تقدم إلينا املعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري ،فعلى كل من لديه
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن
بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر :علي عبدالهادي يوسف السباع
االسم التجاري احلالي :أون تامي بحرين سيرفيسز
االسم التجاري املطلوب :أون تامي للتجارة
األنشاطة التجارية املطلوبة :جتارة/بيع األغذية واملشروبات
جتارة /بيع صابون ومنظفات
قيد رقم
81744-08

محل/شقة
1788

بناية
0

شارع/طريق/ممر
233

مجمع
302

تقدم إلينا املعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري ،فعلى كل من لديه
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن
بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر :محمود عبداهلل حسن ابراهيم
االسم التجاري احلالي :واحة تايلوس للمقاوالت
االسم التجاري املطلوب :واحة تايلوس للتجارة
األنشاطة التجارية املطلوبة :جتارة عامة
قيد رقم
57672-06

شقة/محل
4

بناية
3274

شارع/طريق/ممر
360

مجمع
1203

القيد104448-1:
12/9/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )---لسنة 2018
بشأن حتويل شركة الشخص الواحد إلى شركة تضامن
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم إليها
شركة بحيرة القرش الدارة املمتلكات العقارية ش.ش.و ملالكها رباب محمد
خير حمد املسجلة مبوجب القيد رقم  104448طالبا حتويل الشكل القانوني
للشركة املذكورة إلى شركة تضامن برأسمال وقدره  2000دينار بحريني ،بني
كل من:
 .1رباب محمد خير حمد
 .2سميرة بدير امني الطير

10/9/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة السجل التجاري

اعالن رقم ()CR2018-129930
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري ،فعلى كل من لديه اعتراض
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به
ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر :محمود عيسى عبداهلل سكاكاوي
االسم التجاري احلالي :بوابة السماء الزرقاء للكهرباء
االسم التجاري اجلديد :بوابة احلصباء للتسويق 1
قيد رقم80561-25 :
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جي�ش االحتالل يهدم
“الوادي الأحمر”
القدس المحتلة ـ أ ف ب:

هدمت ق���وات االحت�ل�ال الإ�رسائيلي،
فجر اخلمي����س ،قرية ال���وادي الأحمر التي
�شيدته���ا هيئ���ة مقاوم���ة اجل���دار وجل���ان
املقاوم���ة ال�شعبي���ة قبل يوم�ي�ن يف �إطار
اجلهود حلماية جتمع اخلان البدوي �رشقي
القد�س الذي تن���وي �إ�رسائيل هدمه .وقال
ن�شطاء �إن قوات كبرية من جي�ش االحتالل
حا�رصت منطقة اخل���ان ،واقتحمت املنازل
املتنقلة الت���ي جرى بنا�ؤه���ا ونقلتها من
املنطق���ة عل���ى م�ت�ن �شاحن���ات .و�أعلنت
الق���وات الإ�رسائيلي���ة قرية اخل���ان الأحمر
منطق���ة ع�سكري���ة مغلقة ومنع���ت و�صول
الن�شط���اء واملت�ضامنني �إل���ى القرية بعد
�إغ�ل�اق كاف���ة مداخله���ا .وتنق�ض���ي� ،أم�س
اخلمي����س ،ف�ت�رة الأ�سب���وع الت���ي منحتها
املحكم���ة الإ�رسائيلي���ة العلي���ا لل�سلطات؛
من �أجل هدم القرية البدوية .ويعي�ش نحو
 180بدوي���ا ،يف ه���ذه املنطق���ة ،ويرعون
املا�شية والأغن���ام ،يف �أكواخ من ال�صفيح
واخل�شب يف خان الأحمر.

“تدريب ع�سكري”
بني م�رص وباك�ستان
القاهرة ـ أ ش أ:

نف���ذت عنا�رص م���ن الق���وات البحرية
امل�رصي���ة والباك�ستاني���ة� ،أم����س اخلمي�س،
تدريب���ا بحريا عابرا بنط���اق البحر الأبي�ض
املتو�س���ط ،وذلك خ�ل�ال زي���ارة ال�سفينة
احلربي���ة الباك�ستانية (� )SAIF PNSإلى
البالد .وت�ضمن التدريب تنفيذ ت�شكيالت
�إبح���ار وتنفي���ذ ح���ق الزي���ارة والتفتي�ش
لل�سف���ن امل�شتب���ه به���ا والتدري���ب عل���ى
تبادل و�إقالع وهبوط طائرات الهليكوبرت
عل���ى �أ�سطح الوحدات البحري���ة امل�شاركة
للجانب�ي�ن وتنفي���ذ متاري���ن املوا�صالت
الإ�شارية نه���ارا وليال .ويه���دف التدريب
�إل���ى توحي���د املفاهي���م العملياتية ونقل
وتب���ادل اخلربات والتعرف عل���ى العقائد
القتالية املختلفة مبا يدعم جهود حتقيق
اال�ستقرار والأمن البحري باملنطقة.
وي�أتي التدريب يف �إطار خطة القيادة
العامة للق���وات امل�سلحة امل�رصية؛ لتعزيز
ودع���م عالقات التعاون الع�سكري مع عدد
من الدول ال�صديقة.

التمديد �سنة لبعثة
الأمم املتحدة يف ليبيا
األمم المتحدة ـ أ ف ب:

واف���ق جمل�س الأمن ال���دويل بالإجماع
�أم����س اخلمي�س عل���ى متديد والي���ة بعثته
ال�سيا�سي���ة ملدة ع���ام يف ليبي���ا ،لكن من
دون حتدي���د يوم العا��ش�ر من دي�سمرب كما
تدع���و فرن�سا ،لإج���راء انتخاب���ات رئا�سية
وت�رشيعية يف هذا البلد.
وخ�ل�ال اجتماع خم�ص����ص لليبيا قبل
�أ�سب���وع ،اعتربت فرن�سا �أنه من “ال�رضوري
حتقيق تقدم يف التح���ول الدميقراطي يف
ليبيا” و”�إج���راء االنتخابات بح�سب املوعد
ال���ذي مت االتف���اق علي���ه يف باري�س يف 29
ماي���و ب�ي�ن �أربع���ة �أفرق���اء �أ�سا�سي�ي�ن يف
ال�ساح���ة ال�سيا�سية الليبي���ة” .وخالل هذا
االجتم���اع ،مت���ت املوافق���ة عل���ى يوم 10
دي�سمرب يف �ضوء �ضغوط مار�ستها باري�س
التي تعترب �أن “ع���دو ليبيا والليبيني هو
ا�ستمرار الو�ضع الراهن” .ويف ن�ص القرار
ال���ذي �صاغت���ه اململك���ة املتح���دة ،يبدي
جمل�س الأم���ن رغبته يف �إج���راء االنتخابات
“يف �أقرب وقت”.

مقتل الع�رشات يف
انهيار ت ّلة يف دارفور
دارفور ـ اف ب:

لقي �أكرث من � 20شخ�صا حتفهم بعد
انهيار تلة عل���ى قريتهم يف دارفور غربي
ال�سودان من جراء هطول غزير للأمطار.
ويخ�ش���ى �أن تك���ون ه���ذا االنهيارات
ال�صخري���ة واالنزالق���ات يف الرتبة قد �أدّت
�إل���ى وق���وع املزيد م���ن ال�ضحاي���ا الذين
طم���رت بيوته���م ودمّرت يف جب���ل مرّة يف
دارف���ور يف � 7سبتم�ب�ر .وت�سيط���ر حرك���ة
حتري���ر ال�سودان-جناح عب���د الواحد على
هذه املنطقة النائية ،حيث احل�صول على
معلوم���ات من م�صدر م�ستق��� ّل �أمر متعذّر.
وقال���ت م�صادر حملية �إنّ���ه “يف � 7سبتمرب
انه���ار جزء م���ن تلّ���ة على قري���ة يف �رشقي
جب���ل مرّة ما �أدّى ال���ى مقتل � 20شخ�صا”.
و�أ�ضاف���ت “ال ي���زال الع��ش�رات مدفون�ي�ن
حتت ال���ركام .القري���ة ب�أكمله���ا تعرّ�ضت
للتدمري” ،م�شريا الى �أنّ من جنوا بحياتهم
باتوا الآن بال م�أوى.

للتوا�صل( :ق�سم ال�ش�ؤون الدولية)17111482 :
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حمكمة م�رصية ت�ؤيد م�صادرة �أموال الإخوان
القاهرة ـ سكاي نيوز عربية:

�أي����دت حمكم����ة م�رصية� ،أم�����س اخلمي�س ،قرار جلن����ة التحف����ظ والإدارة والت�رصف يف �أموال اجلماع����ات الإرهابية
بالتحفظ وم�صادرة �أموال  1589من عنا�رص تنظيم الإخوان الإرهابي .وي�شمل القرار ،املر�شد العام للجماعة ،حممد
بدي����ع ،ونائبه خريت ال�شاطر والقي����ادي يف التنظيم حممود عزت .كما ي�رسي القرار على مئات ال�رشكات واجلمعيات
واملدار�����س وامل�ست�شفيات ومواقع �إخباري����ة و�إعالمية تابعة للتنظيم لدورها يف متوي����ل الإرهاب .ومن �أبرز بدائل
الإخ����وان ،ح�س����ب البيان ،تهري����ب الأموال ال�سائلة م����ن العمالت الأجنبية خ����ارج البالد للإ���ض�رار باالقت�صاد القومي
لتقوي�����ض خط����ط الدولة للتنمية وتكلي����ف عدد من عنا�رصه لتهري����ب الأموال من خالل ال���ش�ركات التابعة للتنظيم
وعنا���ص�ره بنظام املقا�صة مع رجال الأعمال املنتم��ي�ن للإخوان ،وغري املر�صودين �أمنيا .و�أكدت التحقيقات ،التي
�أجرته����ا اللجنة� ،ضلوع قيادات الإخوان داخل البالد بالتعاون مع قيادات التنظيم الهاربني باخلارج بتوفري الدعم
اللوجي�ستي واملبالغ املالية ب�صفة �شهرية للإنفاق على الأن�شطة والعمليات الإرهابية التي ينفذها �أذرع الإخوان،
املتمثلة يف حركتي “ح�سم” و”لواء الثورة” الإرهابيتني ،وت�سهيل ح�صول عنا�رص احلركتني على الأ�سلحة وت�صنيع
املتفجرات وتدبري م�أوى ومالذ �أمن الختبائهم و�أماكن لتدريبهم ع�سكريا.

ح�شود ع�سكرية يف حميط املحافظة ...وترقب للهجوم ونزوح � 40ألفا ً

حتذيرات دولية من ارتكاب “جرائم حرب” يف �إدلب
عواصم ـ وكاالت:

يف الوقت الذي تكثف فيه تركيا من جهة تعزيزاتها مبحيط �إدلب ،و�إيران والنظام
ال�سوري من جهة �أخرى ،تعي�ش املحافظة و�ضع ترقب وتخوف من كارثة �إن�سانية ترتقي
لـ “جرائم حرب” قد تقع يف حال نفذ النظام ال�سوري الهجوم الذي ظل يلوح به على
وق���ال مكت���ب ال�ش����ؤون الإن�ساني���ة يف الأم���م
املتحدة “بني  1و� 12سبتم�ب�ر� ،أفادت املعلومات
املتواف���رة �أن ازدياد العملي���ات القتالية يف �شكل
كبري واملخ���اوف من ت�صعيد جدي���د �أدت �إلى نزوح
�أكرث من � 38ألفا ً و� 500شخ�ص”.
�إلى ذلك ،قال من�س���ق الأمم املتحدة الإقليمي
لل�ش����ؤون الإن�ساني���ة املعن���ي بالأزم���ة ال�سورية �إن
املنظم���ة �أر�سلت �إحداثيات نحو  235موقعا يخ�ضع
للحماي���ة يف حمافظ���ة �إدل���ب ،م���ن بينه���ا مدار����س
وم�ست�شفي���ات ،لرو�سي���ا وتركي���ا والتحال���ف الذي
تق���وده الواليات املتحدة و�س���ط خماوف من هجوم
ع�سكري كبري.
ونق���ل بانو����س موم�سي�س عن م�س����ؤول رو�سي
قوله لقوة مهام �إن�سانية يف جنيف “يجري حاليا بذل
كل جهد من �أجل التو�صل حلل �سلمي للم�شكلة”.
و�أ�ض���اف �أن الأم���م املتح���دة تعمل عل���ى مدار
ال�ساع���ة لت�أمني م�ساعدات لنح���و � 900ألف �شخ�ص
ق���د يفرون م���ن منطقة �إدل���ب اخلا�ضع���ة ل�سيطرة
املعار�ضة والتي يقطنه���ا  2.9مليون ن�سمة .وتابع
“ال �أقول ب�أي حال من الأحوال �إننا م�ستعدون .املهم
هو �أننا نبذل ق�صارى جهدنا ل�ضمان م�ستوى ما من
اال�ستعداد”.
وكانت وكالة “روي�ت�رز” نقلت يف وقت �سابق
عن م�ص���ادر يف املعار�ضة ال�سورية �أن تركيا تكثف
عمليات �إم���داد امل�سلحني يف �إدل���ب لتمكينهم من
الت�صدي لهجوم متوقع جلي�ش النظام ال�سوري.
وذك���ر “قائ���د كب�ي�ر يف اجلي�ش ال�س���وري احلر
مطلع عل���ى املحادثات يف الأي���ام القليلة املا�ضية
مع كب���ار امل�س�ؤول�ي�ن الأتراك” ح�س���ب الوكالة� ،أن
الأت���راك قدم���وا تعه���دات “بدع���م ع�سك���ري كامل
ملعرك���ة طويل���ة الأمد ك���ي ال ي�ستطي���ع النظام �أن
ي�صل �إلى ما يريد”.
باملقاب���ل ،و�ص���ل نح���و � 4آالف م�سل���ح م���ن
امليلي�شي���ات الإيراني���ة وق���وات النظام خ���ط النار

مدى الأيام املن�صرمة.
�إىل ذل��ك� ،أعلنت الأمم املتحدة� ،أم�س اخلمي�س� ،أن �أعمال العنف يف �شمال غربي
�سوريا دفعت �أكرث من � 38ألفاً و� 500شخ�ص �إىل النزوح يف �سبتمرب ،ب�سبب “العمليات
القتالية” يف حمافظة �إدلب التي تتعر�ض لق�صف النظام وحليفته رو�سيا.

•قوات النظام ال�سوري تر�سل منذ �أ�سابيع تعزيزات �إلى حميط �إدلب

املحاذي لإدل���ب يف ريف حلب ال�شم���ايل ا�ستعدادا
للهجوم املرتقب ،فيما ح�شدت ف�صائل املعار�ضة
ال�سورية مزيدا من قواتها.
م���ن جانبه� ،أعلن وزير الدفاع الرتكي ،خلو�صي
�أكار� ،أم�س� ،أن �أي عملية ع�سكرية يف �إدلب ال�سورية

�ستقود املنطقة لكارثة.
ه���ذا وحذر وزير اخلارجي���ة الفرن�سي ،جان �إيف
لو دري���ان ،من �أن الق�ص���ف الع�شوائي الذي تنفذه
رو�سي���ا وحلفا�ؤه���ا عل���ى حمافظة �إدل���ب قد ي�صل
�إلى ح���د جرائم احل���رب .وقال لودري���ان �إنه ينبغي

بذل اجله���ود على الفور ،ا�ستع���داداً لأزمة �إن�سانية
ك�ب�رى �إذا ت�سببت املع���ارك يف نزوح الآالف .ويتهم
الغربي���ون النظام ال�س���وري ب�أنه ا�ستخ���دم ال�سالح
الكيميائ���ي مرارا خالل النزاع ال���ذي ت�شهده �سوريا
منذ  2011و�أ�سفر عن �أكرث من � 350ألف قتيل.

حمادثات بني �سوريا والأردن لفتح معرب ن�صيب
عمان ـ رويترز:

�رصح م�ص����در ر�سم����ي �أردين �أم�س اخلمي�س
ب�����أن �سوريا والأردن �أجري����ا �أول حمادثات فنية
لفتح معرب ح����دودي رئي�سي يف جن����وب �سوريا
كان اجلي�����ش ال�سوري قد انت����زع ال�سيطرة عليه
من املعار�ضة يف يوليو املا�ضي.
وت�أمل �سوريا يف �إعادة فتح طريق ن�صيب
ال����ذي ل����ه �أهمية بالغة يف حتقيق م����ا ترجوه من

�إنعا�����ش القت�صاده����ا املنهار و�إع����ادة البناء يف
املناطق الواقعة حتت �سيطرتها.
كم����ا ي�أم����ل الأردن �أن يعي����د فت����ح املعرب
ملي����ارات ال����دوالرات التي تدره����ا التجارة بني
�أ�س����واق �أوروب����ا واخللي����ج ع��ب�ر ح����دود �سوريا
�سنويا.
وق����ال امل�صدر لروي��ت�رز �إن جلنة فنية من
البلدين عق����دت �أول اجتماع له����ا ب�ش�أن املعرب

احل����دودي؛ لب����دء مباحث����ات ح����ول الرتتيب����ات
العملي����ة املطلوب����ة لإع����ادة فت����ح املع��ب�ر بدءا
باجلم����ارك وانته����اء باجلانب الأمن����ي .و�أ�ضاف
”�ست�ستم����ر اجتماع����ات اللجن����ة لو�ض����ع ت�صور
كامل للإجراءات املرتبط����ة ب�إعادة فتح املعابر
يف الفرتة املقبلة“.
وق����ال م�س�����ؤول �أردين �آخ����ر �إن املع��ب�ر قد
يفتح بحلول نهاية هذا العام.

التحالف ي�سيطر على الطريق الرئي�س بني احلديدة و�صنعاء
عدن ـ رويترز:

قال���ت م�ص���ادر ع�سكري���ة و�س���كان �أم�س
اخلمي����س �إن قوات مينية مدعومة من التحالف
الذي تقوده ال�سعودية �سيطرت على الطريق
الرئي����س ب�ي�ن مدين���ة احلدي���دة ال�ساحلي���ة
والعا�صمة �صنع���اء ،مما يقطع طريق �إمدادات
رئي�سيا حلركة احلوثي.وا�ست�أنف التحالف هجومه
عل���ى املدين���ة املطلة عل���ى البح���ر الأحم���ر بعد �أن
انه���ارت يوم ال�سب���ت حمادثات �س�ل�ام كانت الأمم
املتح���دة ت�أم���ل �أن تنجح يف تاليف �ش���ن هجوم على
املدين���ة املطلة عل���ى البحر الأحمر ويف ب���دء عملية
لإنهاء ال�رصاع امل�ستمر منذ � 3سنوات.
وت�ضم احلديدة امليناء الرئي�س بالبالد ومتثل
�رشيان حياة ملاليني اليمنيني.

•�صورة ل�سفينة مبيناء احلديدة باليمن (رويرتز)

وق���ال التحال���ف ،ال���ذي تق���وده ال�سعودي���ة
والإمارات ،مرارا �إن ال�سيطرة على احلديدة �ستمكنه
م���ن �إجبار حركة احلوث���ي املتحالفة م���ع �إيران على
اجللو�س �إلى مائدة املفاو�ضات من خالل قطع خط

الإمدادات الرئي�س عنها.
وقال م�صدر ع�سكري م���وال للتحالف لرويرتز
�إن���ه مت ”�إغالق املدخ���ل الرئي�س ملدين���ة احلديدة
باجتاه �صنع���اء بعد �سيطرة الق���وات املدعومة من

الكـونغـــرس يبحــث فـــرض عقوبــــات
على فصائــل عراقيـــة تدعمهـــا إيـران
واشنطن ـ رويترز:

ق����ال م�ساع����د يف جمل�����س ال�شي����وخ
الأمريك����ي� ،إن �أع�ض����اء جمهوري��ي�ن يف
املجل�����س ،يعتزمون طرح ت�رشي����ع للت�صدي
لتزاي����د للنف����وذ الإيراين يف الع����راق ،و�سط
خماوف من هجمات يف العراق على يد وكالء
لإيران.
ويفر�ض م���ش�روع القانون الذي اطلعت
علي����ه روي��ت�رز عقوب����ات تتعل����ق بالإرهاب
على اجلماعات التي ت�سيط����ر عليها �إيران،
ويلزم وزي����ر اخلارجية الأمريكي بن�رش قائمة

باجلماعات امل�سلح����ة التي تتلقى دعما من
احلر�س الثوري الإيراين.
ومن بني رعاة القانون� ،أع�ضاء جمل�س
ال�شي����وخ ديفيد بريديو وتيد كروز وماركو
روبيو .ومت تق����دمي م�رشوع قانون م�شابه يف
جمل�����س الن����واب يدعمه النائ����ب اجلمهوري
تيد بو.
ومل ترد �أنباء عن موعد درا�سة الت�رشيع
على م�ستوى جل����ان الكونغر�س ،وهي عادة
اخلطوة الأولى يف بحث �أي م�رشوع قانون.
كان����ت ثالث قذائف مورتر قد �سقطت

بع����د منت�ص����ف لي����ل ي����وم اجلمع����ة ،داخل
املنطقة اخل���ض�راء احل�صينة يف بغداد حيث
توجد ال�سفارة الأمريكية.
وكان ه����ذا �أول هج����وم م����ن نوع����ه منذ
عدة �سن����وات يف املنطقة اخل�رضاء التيت�ضم
مب����اين الربمل����ان واحلكوم����ة و�سف����ارات
�أجنبي����ة كثرية .وح����ذرت الواليات املتحدة
�إي����ران ي����وم الثالثاء من �أنه����ا “�سرتد ب�شك
ل�رسي����ع وحا�س����م” عل����ى �أي هجم����ات ي�شنها
حلفاء طهران يف العراق ت�����ؤدي �إلى �إ�صابة
�أمريكيني �أو �إحلاق �أ�رضار مبن�ش�آت �أمريكية.

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

الإمارات على الطريق“.
وقال �سكان �إن �رضبات جوية لطائرات التحالف
احلربي���ة �أحلقت �أ��ض�رارا بالبوابة ال�رشقي���ة الرئي�سة
و�إن القت���ال ما زال م�ستمرا يف �ش���وارع متفرعة من
الطريق الرئي�س.
وهن���اك طريق �إمدادات �آخ���ر �أكرث التفافا بني
احلدي���دة الواقع���ة عل���ى ال�ساح���ل الغرب���ي لليمن
والعا�صمة يف ال�شمال.
وتدخ���ل التحال���ف العربي يف احل���رب اليمنية،
عام  2015لإع���ادة حكومة الرئي�س عبد ربه من�صور
هادي املعرتف بها دوليا للحكم.
و�ش���ن التحالف هجوما عل���ى احلديدة يف يونيو
�سعيا لإخ�ضاع احلوثيني ،لكنه �أوقفه تقريبا ليمنح
فر�صة ملحادثات �سالم حتت رعاية الأمم املتحدة.

الق�ضاء العراقي ي�أمر
بالقب�ض على حمافظ الب�رصة
بغداد ـ آرتي:

�أ�صدرت حمكمة عراقية �أم����س اخلمي�س مذكرة قب�ض
بحق حمافظ الب�رصة� ،أ�سعد العيداين ،وفق املادة  433من
قانون العقوبات ،والتي تخ�ص “القذف والت�شهري”.
وتداول���ت و�سائ���ل الإعالم ن�سخة عن مذك���رة القب�ض
ال�صادرة عن “حمكمة حتقيق” مدينة بعقوبة� ،رشق بغداد.
ووفقا لتلك امل�صادر ،ف����إن وزارة الداخلية العراقية
وقائد �رشطة الب�رصة ،رفعا دعوى ق�ضائية �ضد املحافظ.
وال تزال الب�رصة تعي�ش توترا على خلفية خروج ع�رشات
التظاه���رات الغا�ضبة ،خالل الأ�سابي���ع املن�رصمة ،احتجاجا
على البطال���ة والف�س���اد الإداري� ،إلى جان���ب انهيار البنى
التحتية.

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

الفروف :مو�سكو م�ستعدة لتح�سني العالقات مع �أمريكا

15

موسكو ـ د ب أ:

بع���د �أن �أك���د وزير اخلارجية الرو�سي� ،سريغي الفروف� ،أن العالقات الرو�سية والأمريكية يف �أ�سو�أ حاالتها ب�سبب �سيا�سة
العقوب���ات التي تنتهجها �أمريكا ،ومن ثم ترك�ض للتفاو�ض ،خفف م���ن حدة كالمه ،وقال �أم�س اخلمي�س �إن مو�سكو م�ستعدة
للقي���ام مب���ا يف و�سعها لك�رس اجلمود يف العالق���ات مع الواليات املتحدة ،وت�أخذ على حممل اجل���د رغبة الرئي�س دونالد ترامب
يف �إج���راء “ح���وار طبيعي” ،رغم �أن امل�شاعر املناه�ضة لها داخل الإدارة الأمريكي���ة متثل عقبة .و�أ�ضاف الفروف يف مقابلة مع
وكالة الأنباء الأملانية ن�رشها املوقع الإلكرتوين لوزارة اخلارجية �أم�س “م�ستعدون للقيام بدورنا لإبعاد العالقات الثنائية عن
الطري���ق امل�سدود” ،رغم ا�ستمرار التدهور يف املوقف بني احلكومت�ي�ن ب�سبب الإجراءات التي تتخذها وا�شنطن .وتابع قائال
“ن�أخذ ت�رصيحات دونالد ترامب عن الرغبة يف �إجراء حوار طبيعي بني بلدينا على حممل اجلد� ...إذا �صدرت عن الزعيم الأمريكي
ب����أي �ش���كل بع�ض الإ�شارات الإيجابي���ة ،يزيحها متاما اخلوف املتنامي من رو�سيا داخل امل�ؤ�س�س���ة الأمريكية التي ترى بلدنا
تهديدا للهيمنة ال�سيا�سية للواليات املتحدة”.

املعار�ضة تك�شف عن الأذرع الإرهابية لنظام املاليل يف �أوروبا

وا�شنطن� :سنوا�صل خنق �إيران و�سن�ستهدف نفطها
عواصم ـ وكاالت:

قالت مندوبة وا�شنطن الدائمة لدى الأمم املتحدة ،ال�سفرية نيكي هيلي� ،إن الواليات املتحدة
�ست�ستهدف نفط �إيران و�إن الأخرية �ست�شعر بت�أثريات ذلك باملعنى احلقيقي.
جاء ذلك خالل م�شاركتها يف برنامج تلفزيوين على قناة “فوك�س نيوز” الأمريكية.
و�أكّ ���دت �أن �إي���ران ت�شع���ر ب���الأمل وهي يف
و�ضع �ضعي���ف ،م�ضيف���ة�“ :سنوا�صل خنقهم
حت���ى يراجعوا م�س�أل���ة ال�صواري���خ البالي�ستية
ويقطعوا دعمهم عن الإرهاب”.
و�أ�ضافت“ :عليهم �أال يختربونا مرة �أخرى،
لأن الظروف كلها �ضدهم”.
م���ن جانب �آخ���ر ،ك�شف قيادي���ون مبنظمة
“جماهدي خل���ق” الإيراني���ة املعار�ضة وثائق
ت�ؤك���د ت���ورط طه���ران بعملي���ات �إرهابي���ة يف
�أوروبا ،خ�ل�ال تقدميهم تفا�صيل جديدة حول
الأن�شط���ة الإرهابية للنظام الإي���راين يف �أوروبا
ودور �سف���ارات طه���ران اللوجي�ست���ي يف تلك
العمليات.
جاء ذلك خالل م�ؤمتر �صحايف نظمه اجلناح
ال�سيا�س���ي للمنظم���ة �أي “املجل����س الوطن���ي
للمقاوم���ة الإيراني���ة” يف العا�صمة الربيطانية
لن���دن ،وال���ذي ت�ضم���ن تق���دمي معلومات عن
�ضلوع امل�س�ؤولني وامل�ؤ�س�س���ات الإيرانية يف
الإره���اب يف �أوروب���ا و�شبك���ة وزارة املخابرات
الإيرانية يف اخلارج.

و�أو�ضحت �أن “�إيران د ّم��رت �سوريا ،ونرى �أنهم ي�شكلون خطرًا على �إ�سرائيل� ..إي��ران تنفذ
حروبًا بالوكالة يف ال�شرق الأو�سط ،ولأجل ذلك ان�سحبنا من االتفاق النووي”.
وتابعت هيلي“ :كنا نحول الأم��وال �إىل �إي��ران ،ون�سمح لها مبوا�صلة هذه املواقف ال�سيئة،
واليوم فر�ضنا جم��ددًا العقوبات عليها” .وبيّنت �أن وا�شنطن �ست�ستهدف من خالل العقوبات،
النفط الإيراين ،و�سي�شعر الإيرانيون بت�أثريات ذلك باملعنى احلقيقي.

•نيكي هيلي

و�أك���دت دولت ن���وروزي ،ممثل���ة املجل�س
الوطن���ي للمقاوم���ة الإيراني���ة يف بريطانيا� ،أن
الأعم���ال الإرهابي���ة للنظام يت���م �إقرارها على

�أعل���ى م�ستوى للنظام يف جمل�س الأمن القومي
الذي ير�أ�سه الرئي����س الإيراين ،ح�سن روحاين،
ويتم املوافق���ة عليها من قبل مكتب املر�شد

علي خامنئي”.
و�أ�ضاف���ت“ :معلوماتن���ا ت�ش�ي�ر �إل���ى �أن
االنعكا�سات ال�سلبي���ة املحتملة لهذه الأعمال
يف �أوروب���ا مبا فيها �إي���ذاء �شخ�صيات �أوروبية
ق���د مت �أخذه���ا بع�ي�ن االعتب���ار ولك���ن تقييم
النظام ه���و �أن �أوروبا لن تق���وم ب�أي ردة فعل
حقيقية من �أجل حفظ وا�ستمرار الو�ضع احلايل
على ما هو عليه”.
وك�شف���ت عن �أن “هذه الأعم���ال الإرهابية
ب�ش���كل ع���ام ويف �أوروب���ا ب�ش���كل خا����ص هي
حتت رعاية وزارة املخاب���رات وبالتحديد تتبع
جلهاز ي�سمى “منظم���ة اال�ستخبارات اخلارجية
واحلركات”.
و�أ�ضاف���ت“ :نح���ن ا�ستطعن���ا الو�ص���ول
مل�س�ؤول هذا اجلهاز وهو �شخ�ص �إرهابي مهم
تابع للنظ���ام وا�سم���ه ر�ضا �أم�ي�ري مقدم وله
ارتب���اط وتوا�صل مبا��ش�ر مع وزي���ر املخابرات
الإيراين وا�ستطعنا التعرف على تاريخ و�سجل
ووظائف هذا ال�شخ�ص”.

فرن�سا تقر للمرة الأولى با�ستخدام التعذيب �إبان ا�ستعمار اجلزائر
باريس ـ أ ف ب:

�أق���ر الإليزيه ،ام�س اخلمي�س ،مب�س�ؤولية فرن�سا
ع���ن �إقامة نظام تعذيب �إبان ا�ستعمار اجلزائر الذي
انتهى العام .1962
وق���ال الإليزيه (الرئا�س���ة الفرن�سية) ،يف بيان
اخلمي����س� ،إنّ الرئي����س �إميانوي���ل ماك���رون يعرتف
ر�سميا للمرة الأولى ب�أنّ “الدولة الفرن�سية �سمحت
با�ستخ���دام التعذي���ب خ�ل�ال احل���رب يف اجلزائ���ر”،
ح�سبما نقلت �صحيفة “لوموند” الفرن�سية.
ونق���ل البي���ان ع���ن ماك���رون قوله“ :رغ���م �أن
مقت���ل موري�س �أودان ـ ع���امل الريا�ضيات الفرن�سي
ال�شيوعي الذي نا�ضل لأجل ا�ستقالل اجلزائر  -كان
فعال منفردا قام به البع�ض� ،إال �أن ذلك وقع يف �إطار
نظام قانوين و�رشعي ،نظام االعتقال واالحتجاز”.
وج���اء يف ن����ص البي���ان“ :با�س���م اجلمهوري���ة

•الرئي�س �إميانويل ماكرون

الفرن�سي���ة ،نع�ت�رف ب����أن موري����س �أودان تعر����ض
للتعذيب ثم الإع���دام� ،أو التعذيب حتى املوت من

قبل جنود (فرن�سيني) اعتقلوه من منزله”.
وج���اء بي���ان “الإليزي���ه” قب���ل توج���ه ماكرون

�إلى ح���ي “بانوليه” بال�ضاحي���ة ال�شمالية للعا�صمة
باري�س ،للق���اء �أرملة “�أودان” الت���ي تبلغ من العمر
حاليا  87عاما.
وكان “�أودان” مدر����س الريا�ضي���ات يف جامعة
اجلزائ���ر ينتمي �إلى احل���زب ال�شيوع���ي ،و�أوقف يف
 11يوني���و  1957م���ن منزله بحي �ساح���ة �أول مايو
باجلزائر العا�صمة.
ومت اقتي���اده بالقوة من قبل مظليني باجلي�ش
الفرن�س���ي �إلى مبن���ى مهجور يف حي الأبي���ار ب�أعايل
املدين���ة ،ومل يظهر بعد ذلك ،وف���ق قناة “فران�س
( ”24ر�سمية).
وع���ام � ،2014أكد الرئي����س الفرن�سي ال�سابق
فران�سوا هوالند الرواية ال�سابقة ،بالقول �إن “�أودان
مل يهرب من معتقله بل تويف �أثناء عملية االحتجاز”.

ابنة رف�سنجاين :اجلمهورية الإ�سالمية ف�شلت ودمرت الإ�سالم
دبي ـ العربية نت:

هاجمت ابنة الزعيم الإيراين علي �أكرب ها�شمي رف�سنجاين ب�شرا�سة قبل �أيام يف مقابلة على
�إحدى القنوات على الإنرتنت ،اجلمهورية الإ�سالمية يف �إيران ،م�ؤكدة �أنها ف�شلت ف�ش ًال ذريعاً،
ال بل دمرت الإ�سالم.
وعن م�س�ألة احلجاب الذي تفر�ضه ال�سلطات
عل���ى الن�ساء يف �إيران ،قالت“ :ال يوجد يف الدين
�إجب���ار للن�س���اء عل���ى احلج���اب ،ونح���ن هنا جنرب
الن�ساء �أن يتحجنب”.
كما ت�ساءلت� ”:أي حكومة �إ�سالمية هذه التي
يكون نتيج���ة حكمها تراجع الن�س���اء عن االلتزام
باحلجاب؟”.
وتابع���ت�“ :أي حكوم���ة �إ�سالمي���ة ه���ذه
و�إح�صائي���ات ��ش�رب اخلمور يف �إي���ران ت�شري �إلى
�أن ن�سبتها �أعلى م���ن الكثري من دول العامل� ،أي
حكوم���ة �إ�سالمية ه���ذه التي نت���اج عملها يكون
هك���ذا ،حكومتن���ا خ�ل�ال 40عاما با�س���م الإ�سالم
ارتكب���ت الكثري من الأخط���اء ،وهذا ما وجه �رضبة
للإ�سالم”.
�إل���ى ذل���ك ،رف�ض���ت رف�سنج���اين �أن يت���م
تقدي����س اخلمين���ي وخامنئ���ي و�إعطائهما لقب
الإم���ام وقال���ت�“ :إعط���اء �صفة الإم���ام للمر�شد
يح�صن���ه م���ن االنتق���اد ،ف�ل�ا ن�ستطي���ع انتق���اد

كما انتقدت ابنة الرئي�س الإي��راين الأ�سبق ،النظام الإي��راين ،معتربة �أن �سيا�سته اخلاطئة
دمرت الإ�سالم.
وقالت رف�سنجاين�“ :أنا ل�ست �ضد احلكومات الدينية ،ونحن مثل اجلميع ،كنا نعتقد �أن
اجلمهورية الإ�سالمية �سوف تنجح ،لكن احلكومة الإ�سالمية الإيرانية مل تف�شل فح�سب ،بل
دمرت الإ�سالم �أي�ضا”.

•فائزة رف�سنجاين

املر�ش���د ،لذلك �أ�صبح انتق���اد املر�شد يف �إيران
اليوم م���ن اجلرائ���م ،و�إن �أراد ه���ذا ال�شخ�ص � اّأل
يتعر����ض لالنتق���اد فعلي���ه �أن ين�سح���ب ،و�أن���ا
�ض���د �إعط���اء لقب الإم���ام لأي �شخ����ص يكون يف
ال�سلطات الإجرائية يف �إيران ،لأن ذلك �سينتهي
ب�صناعة الديكتاتورية.

كما انتقدت تركيز ال�سلطات يف يد املر�شد،
معتربة �أنه ي�ساهم يف �إر�ساء نظام دكتاتوري.
وانتق���دت احلر����س الثوري الإي���راين ،الذي
عرقل �إ�صالحات الرئي�س الإيراين ح�سن روحاين،
بح�س���ب تعبريه���ا ،قائل���ة“ :مل ي�سم���ح احلر����س
حلكوم���ة روحاين �أن جت���ري بع����ض الإ�صالحات،

كما �أن �أي خطوة يقوم بها روحاين يظهر احلر�س
الثوري ويعار�ضها”.
كما �أك���دت �أنه بات ميتل���ك �سلطة وهيمنة
وا�سع���ة يف الق�ضاي���ا ال�سيا�سي���ة واالجتماعي���ة
واالقت�صادية واالعتقاالت.
يذك���ر �أن فائ���زة رف�سنج���اين ،مديرة حترير
�صحيف���ة “زن” �أي “امل���ر�أة “ املحظ���ورة ،كانت
نائبة �سابقة بالربملان ،وع�ضو اللجنة التنفيذية
املركزية يف حزب “كوادر البناء” الإ�صالحي الذي
�أ�س�س���ه والدها و�أ�ست���اذة جامعية ،وقد تعر�ضت
لالعتق���ال مل���دة � 6أ�شه���ر ع���ام  2009ب�سب���ب
ت�أييدها االنتفا�ض���ة اخل�رضاء التي اندلعت �ضد
ما قيل �إنه تزوير لالنتخابات الرئا�سية �آنذاك.
ويف يوني���و املا�ض���ي ،انتق���دت �سيا�س���ات
النظ���ام الإيراين وتدخالت���ه يف �سوري���ا واليمن،
وقال���ت �إن هذه ال�سيا�س���ات بالإ�ضافة �إلى قمع
االحتجاجات ال�شعبية يف الداخل� ،ستطيح به.
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ألمانيا

اعتقال �شاب بتهمة
التخطيط لهجوم �إرهابي
برلين ـ أب:

�أعل���ن االدع���اء الأمل���اين اعتق���ال
�شاب يبلغ من العم���ر  17عاما ً لال�شتباه
ب�أن���ه كان يخط���ط لهج���وم �إرهاب���ي يف
فرانكفورت.
وق���ال املتحدث با�سم االدعاء العام
يف فرانكف���ورت� ،سن���ان �أكدوغان ،ام�س
اخلمي����س� ،إن ال�رشط���ة الأملانية اعتقلت
ال�شاب الأمل���اين �أول �سبتمرب واحتجزته
بن���اء عل���ى �أم���ر ق�ضائ���ي لال�شتب���اه يف
تخطيطه لأعمال عنف خطرية.
و�أ�ض���اف �أكدوغ���ان �أن امل�شتب���ه
ب���ه لديه تعليم���ات ب�ش����أن كيفية �صنع
املتفج���رات ،وكان يح���اول ��ش�راء م���واد
كيمياوية عرب الإنرتنت.
ومل يت�ض���ح بع���د مدى تق���دم هذه
اال�ستع���دادات لك���ن �أكدوغ���ان يق���ول
�إن���ه مت العثور على كمي���ات �صغرية من
امل���واد الكيمياوية خ�ل�ال تفتي�ش منزل
امل�شتبه به يف فلور�ستادت �شمال �رشقي
فرانكفورت.
ومت حجب ا�سم امل�شتبه به لأ�سباب
تتعلق باخل�صو�صية ،وقال �أكدوغان �إنه
ال ي�ستطي���ع �إعطاء مزي���د من التفا�صيل
ح���ول الهجوم املخطط ل���ه لأن التحقيق
مازال م�ستمراً.

إسبانيا

مدريد تلتزم بت�سليم قنابل
فائقة الدقة لل�سعودية
دبي ـ العربية نت:

تت�سل���م القوات اجلوي���ة امللكية
ال�سعودي���ة لأول مرة طائرات عمودية
بحرية قتالية وذات مهمات متعددة.
وكان���ت وا�شنط���ن �أعلن���ت ع���ام
 2015عزمه���ا بيع اململك���ة طائرات
قتالية �أمريكي���ة ال�صنع ،حيث ت�شمل
ال�صفق���ة مبدئيا ح�ص���ول ال�سعودية
على  10طائرات.
ه���ذا و�أعل���ن وزي���ر اخلارجي���ة
الإ�سب���اين ،جوزي���ب بوري���ل� ،أم����س
اخلمي�س� ،أن بالده �ست�سلم ال�سعودية
 400قنبلة عالية الدقة موجهة بالليزر
بعد قرار �إيقاف بيعها �سابقها.
و�أو�ض���ح بوري���ل �أن احلكوم���ة مل
جتد �أي خمالفات بع���د مراجعة اتفاق
ع���ام �ألفني وخم�س���ة ع�رش ،م�ؤك���دا �أنه
يج���ب تنفي���ذ العق���د ،و�أن الأ�سلح���ة
ذات (دقة خارق���ة ب�أقل من مرت) ،وال
تت�سبب ب�أ�رضار جانبية.
يذكر �أن وزير اخلارجية الأمريكي،
ماي���ك بومبيو� ،أعلن �أم�س الأربعاء� ،أنه
�شهد �أمام الكونغر����س �أن ال�سعودية
والإمارات تعمالن على تفادي الإ�رضار
باملدنيني يف اليمن.
وق���ال وزي���ر الدف���اع الأمريك���ي،
جيم�س ماتي�س� ،إنه �أيد ووافق بالكامل
عل���ى �شه���ادة بومبي���و ،م�ضيف���ا ً �أن
اململكة العربية ال�سعودية والإمارات
العربية املتحدة تبذالن كل جهد للحد
من خطر وقوع �إ�صابات بني املدنيني
و�أ�رضار جانبية.

الصين

�سيارة ت�صدم ح�شدا
وتوقع  9قتلى و 46جريحا
بكين ـ أ ف ب:

�أعلن���ت ال�سلط���ات ال�صيني���ة �أنّ
�سي���ارة رباعية الدف���ع �صدمت م�ساء
الأربع���اء ح�ش���داً م���ن امل���ارة كانوا يف
�ساح���ة عام���ة يف مدينة بو�س���ط البالد
مم���ا �أ�سفر عن مقتل ت�سع���ة �أ�شخا�ص
و�إ�صابة � 46آخرين بجروح.
وقالت حكومة مقاطعة هونان يف
بي���ان �إنّ امل�أ�س���اة وقع���ت يف ال�ساحة
الرئي�سي���ة يف و�س���ط مدين���ة هندونغ،
و�إنّ قوات الأمن اعتقلت ال�سائق.
ونقل���ت �صحيفة بيجينغ نيوز عن
ال�رشطة املحلية قولها �إنّ ال�سائق رجل
مول���ود يف الع���ام  1964ويدعى يانغ
زانيون وهو من �أ�صح���اب ال�سوابق �إذ
�سبق ل���ه �أن دخل ال�سج���ن مرات عدة
بتهم حيازة خمدرات و�رسقة.
واكتف���ت ال�سلط���ات بالقول �إنها
فتحت حتقيقا ً يف الواقعة ،من دون �أن
تو�ض���ح م���ا �إذا كان ال�سائق قد �صدم
احل�شد عمداً �أو عن غري ق�صد..
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حضور جماهيري الفت للجاليات
البالد سبورت

تشهد منافسات تصفيات كأس آسيا لكرة السلة للرجال 2021
املقامة حاليًا عىل أرايض مملكة البحرين حضورا الفتا للجاليات
اآلسيوية .إذ تشهد اللقاءات إقباال جامهرييا جيدًا من جاليات
سرييالنكا وبنغالديش ،التي تحرص عىل الحضور بكثافة للوقوف
خلف منتخبا بالدهام ،حيث شهدت اللقاءات املاضية حضورا
مميزا لجامهري الجاليات التي ظلت تشجع منتخباتها بحرارة
وأخذت تتفاعل مع أحداث املباراة بإطالق األهازيج التحفيزية
لبث الحامس يف نفوس الالعبني ،وأضفت جوًّا مميزة للمنافسة.

جانب من الحضور الجماهيري للجاليات

يصطدم باألخضر السعودي في لقاء الصدارة اليوم

“أحمر السلة” يتخطى بنغالديش في التصفيات اآلسيوية
محمد الدرازي

حق��ق منتخبن��ا الوطن��ي األول لكرة
الس��لة فوزا سهال وعريضا عىل حساب
منتخ��ب بنغالدي��ش ،بنتيج��ة قوامها
 126مقابله��ا  ،52يف املب��اراة الت��ي
جمعتهام مس��اء أمس (الخميس) عىل
صالة اتحاد الس��لة بأم الحصم ،ضمن
لقاءات املرحلة الثانية لتصفيات كأس
آسيا لكرة الس��لة  2021التي تحتضنها
مملكة البحرين يف الفرتة من  11حتى
 15سبتمرب الجاري.
وحظي��ت املباراة بوجود رئيس مجلس
إدارة االتح��اد البحريني لكرة الس��لة
سمو الش��يخ عيىس بن عيل بن خليفة
آل خليف��ة ،بجان��ب رئي��س االتح��اد
السعودي ونائب رئيس االتحاد العريب
عبدالرحمن املسعد.
وضمن منتخبنا به��ذا الفوز تأهله إىل
املرحلة الثالثة املقبل��ة من التصفيات
اآلس��يوية ،بعد أن رف��ع رصيده إىل 4
نقاط من فوزي��ن متتاليني ،فيام تلقى
بنغالديش الخس��ارة الثالثة عىل التوايل
وأصب��ح رصيده عند  3نق��اط ،وباتت
حظوظه يف التأهل صعبة للغاية.
وبسط منتخبنا س��يطرته الكاملة عىل
أش��واط املباراة األربعة ط��وال وعرضا،
وخ��رج فائ��زا بالنتائ��ج اآليت،23/13 :
 34/9 ،39/19و.30/11
وج��اء أفضل مس��جل ملنتخبن��ا أحمد
عزي��ز بتس��جيله  23نقطة ،وس��اهم
بدر عبدالله وحس��ن محمد بتسجيل
 14نقط��ة ،وأض��اف هش��ام رسح��ان
 13نقط��ة ،ومحمد بوع�لاي  11نقطة

جانب من لقاء منتخبنا أمس (تصوير :رسول الحجيري)

وحسني ش��اكر ومحمد كويد  10نقاط
لكل منهام.
منتخبنا يواجه
السعودية اليوم

وس��يلتقي منتخبنا الوطني بش��قيه
املنتخب الس��عودي يف لقاء سيقام
بينهام عند الس��اعة السابعة مساءً،
وتسبقها مباراة فلسطني وسرييالنكا

مئوية سعودية في سلة
سيريالنكا

يف الساعة الخامسة مساءً.
وتعت�بر املب��اراة يف غاي��ة األهمية
بالنس��بة للمنتخب�ين ،إذ س��يظفر
الفري��ق الفائ��ز بص��دارة ترتي��ب
املجموعة.
ويدخ��ل املنتخبان بالرصيد نفس��ه
( 4نق��اط) لكل منهام من انتصارين
دون خس��ارة ،إذ يس��عى الطرف��ان
للمحافظ��ة عىل س��جلهام خالٍ من

سمو الشيخ عيسى بن علي يشهد لقاء منتخبنا

الخس��ارة ومواصل��ة الزح��ف نحو
صدارة التصفيات.
وي��درك الجه��از الفن��ي للمنتخب
بقيادة املدرب سلامن رمضان أهمية
مواجه��ة الي��وم يف كونه��ا س��تضع
منتخبنا يف صدارة الرتتيب.
العب��و األحم��ر يس��عون لتحقي��ق
النقاط الكاملة ب��كل عزمية ،خاصة
وأن تحقي��ق الف��وز إن ش��اء الل��ه

س��يضمن صدارة ترتيب املجموعة
قبل مواجهة املنتخب الفلس��طيني
يف الجولة األخرية.
وميث��ل منتخبنا يف ه��ذه التصفيات
اآلس��يوية  12العبً��ا ،وهم :حس�ين
ش��اكر ،هش��ام رسح��ان ،أحم��د
عبدالعزيز ،حس��ن ق��رايش ،محمد
أمري ،محمد بوع�لاي ،بدر عبدالله،
ميث��م جمي��ل ،محمد كوي��د ،عيل

في ظل الدعم الكبير لسمو الشيخ عيسى بن علي

حان اآلن موعد عودة “األحمر” للنهائيات اآلسيوية
تقرير

من لقاء السعودية وسيريالنكا أمس

ويف اللقاء األول أمس ،حق املنتخب السعودي فوزا سهال
ومستحقا عىل حساب منتخب سرييالنكا ،بنتيجة قوامها 107
مقابل .44
وهذا هو الفوز الثاين للمنتخب السعودي ،رافعًا رصيده إىل
 4نقاط ،فيام تلقى منتخب سرييالنكا الخسارة الثانية مقابل
انتصار واحد وبات رصيده إىل  4نقاط.
وضمن السعودية بهذا الفوز تأهله إىل املرحلة الثالثة املقبلة
من التصفيات ،إىل جانب منتخب سرييالنكا أيضا.
وجاءت املباراة من جانب واحد وهو املنتخب السعودي
الذي بسط سيطرته عىل مجريات وأشواط اللقاء ،وخرج فائزًا
بالنتائج اآلتية 23/15 ،24/9 ،28/11 :و.32/9
وسيلتقي منتخب سرييالنكا يف آخر لقاءاته بالتصفيات بنظريه
منتخب فلسطني يف الساعة الخامسة مساءً ،فيام سيلتقي
األخرض السعودي مبنتخبنا الوطني يف لقاء سيقام بينهام يف
الساعة السابعة مساءً.
للتوا�صل( :ق�سم الريا�ضة)17111499 :

شكرالله ،عيل أصغر وصباح حسني.
وكان املنتخبان قد التقيا يف منافسات
املرحل��ة األوىل ،إذ متك��ن املنتخب
الس��عودي م��ن الف��وز يف لقاءات
مرحل��ة اإلياب يف البحري��ن نتيجة
 ،69/62فيام نجح األحمر البحريني
من الفوز يف لقاءات مرحلة الذهاب
الت��ي أقيم��ت يف اإلم��ارات بنتيجة
 ،93/91وذلك يف الشوط اإلضايف.

إىل جان��ب املنتخ��ب الس��عودي
م��ن منطقة الخلي��ج العريب ،كان
آخر ظه��ور ململك��ة البحرين يف
البطوالت اآلس��يوية لكرة الس��لة
العام  ،2013عندما تأهل منتخبنا
الوطني لبطولة كأس آسيا للرجال
التي أقيمت يف ماني�لا بالفلبيني،
وتوّج بلقبها املنتخب اإليراين.
ويف تلك البطول��ة ،حصل منتخبنا
ع�لى املرك��ز الثاين ع�شر ،إذ حل
األحم��ر يف ال��دور التمهيدي ثانيًا
للمجموعة الرابعة خلفا للمتصدر
منتخ��ب كازاخس��تان بانتصارين
وخس��ارة واح��دة ،إذ ف��از ع�لى
الهند وتايلند يف دور املجموعات،
قبل أن ينهي مش��واره يف البطولة
باحتالله املركز الـ.12
ويعترب منتخ��ب قطر هو الفريق
الوحيد من منطق��ة الخليج الذي
تأهل بشكل مستمر لبطولة كأس
آسيا لتسع مرات متتالية من العام
 2001وحتى .2017
لق��د ح��ان اآلن موع��د االعتقاد
بعودة منتخبنا الوطني األول لكرة
الس��لة إىل املنافس��ات اآلسيوية،
يف ظ��ل وج��ود الدع��م الكب�ير
والالمح��دود م��ن قب��ل االتحاد
الوطني برئاسة سمو الشيخ عيىس
بن عيل بن خليفة آل خليفة.
منتخبن��ا الوطني ،اتخ��ذ بالفعل
خط��وة كب�يرة وثق��ة أوىل نح��و

محمد الدرازي

منتخبنا الوطني لكرة السلة

التأهل لكأس آس��يا  ،2021حينام
اجت��از بنجاح املرحل��ة األوىل من
التصفيات الت��ي أقيمت ذهابا يف
البحري��ن وإيابا يف اإلم��ارات ،إذ
ح��ل املنتخب يف املركز األول أمام
منتخب��ات الس��عودية واإلمارات
وع�مان ،بع��د منافس��ة قوي��ة
وانتصارات مستحقة لألحمر عىل
حساب السعودية واإلمارات الذي
ودّع التصفيات.
التح��دي التايل ملنتخبن��ا الوطني
هو أن ينهي التصفيات التمهيدية
للمنطق��ة الغربي��ة ب�ين املراك��ز
األربع��ة األوىل لض�مان التأه��ل
إىل املرحل��ة الثالث��ة املقبل��ة من
التصفيات اآلسيوية.
ومرة أخرى ،سيتعني عىل منتخبنا

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

الوطني أن يجاري شقيقه األخرض
الس��عودي “صع��ب امل��راس”،
كام س��يواجه تحديًا كب�يرًا حينام
س��يلتقي باملنتخب الفلس��طيني
“الحصان األسود”.
البحري��ن تتمتع بخ�برة كبرية يف
البطولة القارية ،إذ سجل منتخبنا
 8مشاركات يف نهائيات كأس أمم
آس��يا املؤهلة لبطولة كأس العامل،
وذل��ك منذ انطالق��ة البطولة عام
 1960مبانيال ،منها  6مشاركات يف
القرن الـ ،20ومش��اركتني يف القرن
الـ.21
وج��اءت أول مش��اركة ملنتخبن��ا
الوطني بنهائيات آسيا العام 1977
مباليزيا وحقق حينها األحمر املركز
الث��اين ع�شر ،وهو املركز نفس��ه

الذي حقه باملس��ابقة التالية عاد
 1979التي أقيمت باليابان.
وش��ارك منتخبن��ا ببطول��ة تايلند
 1987وحق��ق املركز الثالث عرش،
وبالياب��ان  1991وحق��ق املرك��ز
 ،15وباململكة العربية السعودية
 1997وحقق املركز .10
أما يف الق��رن العرشين ،فس��جل
منتخبن��ا ظهوري��ن يف النهائيات،
األول كان مبنافسات الصني 2011
وحق��ق حينها األحم��ر املركز ،15
في�ما كان آخ��ر ظه��ور ملنتخبنا
بال��كأس اآلس��يوية الع��ام 2013
بالفلبني ون��ال األحمر عىل املركز
.12
وميتلك منتخبنا يف تاريخ مشاركاته
بكأس آسيا  59مباراة ،حقق خاللها
الفوز يف  20مناسبة مبعدل 33.90
 ،%فيام خرس يف  39مباراة.
وبصفت��ه املنتخ��ب املضي��ف
ملنافس��ات تصفي��ات املنطق��ة
الغربية للقارة اآلسيوية هذه املرة،
سيحرص بكل تأكيد رجال األحمر
عىل إس��عاد الجامه�ير البحرينية
بامل�ضي قدمً��ا نح��و النهائي��ات
اآلسيوية.
مبتوسط عمر يبلغ  25عامًا فقط،
تعترب قامئة منتخبنا الحالية جاهزة
لتح��دي أب��رز الف��رق اآلس��يوية
يف تصفي��ات كأس آس��يا والتأهل
للنهائيات.

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

 4مباريات في الجولة الرابعة للدور المؤهل لكأس الملك

الجمعة  14سبتمبر 2018
 4محرم 1440
العدد 3622

أحمد مهدي

تقام الساعة  5:10من مساء اليوم
(الجمعة) 4 ،مباريات ضمن الجولة
الرابعة من الدور املؤهل ملسابقة
كأس جاللة امللك لكرة القدم للموسم
- 2018 .2019لحساب املجموعة
األوىل ،يلتقي االتحاد مع االتفاق عىل
ملعب مدينة حمد ،والتضامن مع
البسيتني عىل استاد النادي األهيل.ويف
املجموعة الثانية ،يلتقي األهيل مع

سرتة عىل ملعب الرفاع ،وقاليل مع
مدينة عيىس عىل ملعب النجمة.
وبالعودة إىل املجموعة األوىل ،فإن
ترتيبها يشري إىل اآليت :البحرين 7
نقاط ،البسيتني  4نقاط ،االتحاد
واالتفاق  3نقاط ،وأخريا التضامن من
دون أي نقطة.
أما املجموعة الثانية فيتصدرها سرتة
برصيد  6نقاط ،األهيل  4نقاط ،قاليل

نقطة ،وأخريا مدينة عيىس دون رصيد
من النقاط .يف املباراة األوىل ،يسعى
االتحاد واالتفاق لتحقيق فوزهام
الثاين وضامن الوصول إىل دور الـ 16؛
كونهام ميتلكان يف جعبتيهام  3نقاط.
يرشف عىل االتحاد املدرب هشام
املاحوزي ،واالتفاق املدرب برير
الشهايب.
ويف املباراة الثانية يدخل التضامن

آخر مبارياته بعدما فقد فرصة التأهل
أمام البسيتني الساعي لتعزيز موقفه
وزيادة رصيده من النقاط.
ويرشف عىل التضامن املدرب سيد
حسن شرب ،والبسيتني املدرب أحمد
سوار.
ويف املباراة الثالثة ستكون املباراة
لفريقني ضمنا التأهل ،واملواجهة اليوم
لتحديد متصدر املجموعة .ويرشف
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عىل األهيل املدرب عيىس السعدون
وسرتة املدرب عيل منصور.
أما يف املباراة الرابعة واألخرية فيدخل
قاليل بقيادة املدرب صالح حبيب
أمام مدينة عيىس بقيادة املدرب
جاسم محمد.
ويكفي قاليل التعادل لضامن التأهل،
فيام ال بديل لفريق مدينة عيىس عن
الفوز للتأهل إىل دور الـ .16

أكد أن “البحرين للتطوير” واحد من أبرز المراكز في العالم

علي بن محمد يرعى ختام دورة المدربين الدولية للمستوى األول
الرفاع

برعاية رئيس االتحاد البحريني للكرة
الطائرة الش��يخ عيل ب��ن محمد آل
خليف��ة ،اختتم��ت يوم أم��س األول
األربع��اء دورة املدرب�ين الدولي��ة
(املس��توى األول) والتي نظمها مركز
البحرين الدويل لتطوير الكرة الطائرة
خالل الفرتة من  6لغاية  13س��بتمرب
مبشاركة  37دارسا من داخل وخارج
مملكة البحرين.وش��هد الشيخ عيل
بن محم��د آل خليفة حف��ل الختام
بحضور عضوي مجلس إدارة االتحاد،
أم�ين الرس املس��اعد الس��يد محمد
الف��ردان ورئي��س لجن��ة التدري��ب
والتطوي��ر رئي��س املرك��ز محم��د
ال��ذوادي ،إذ وج��ه رئي��س االتحاد
كلم��ة عرب فيها عن س��عادته الكبرية
باملش��اركة الجيدة يف دورة املستوى
األول للمدرب�ين من داخ��ل وخارج
مملك��ة البحرين والتي تعكس الثقة

من تكريم المشاركين

باعتباره حجر الزاوية يف عملية البناء
والتطوي��ر وتخريج املواهب الواعدة
عىل مس��توى اللعبة وملا يشكله من
ركيزة أس��اس يف املنظومة الرياضية،
إذ تفخر مملكة البحرين بالعديد من
الكوادر الوطنية الفنية التي حققت
إنجازات المعة عىل املستويات كافة،
عالوة عىل العدي��د من املدربني من

الدولية الكبرية مبركز البحرين الدويل
للتطوي��ر كأحد أقدم وأب��رز املراكز
الدولي��ة املعتمدة من قب��ل االتحاد
الدويل للكرة الطائرة.
وأض��اف الش��يخ ع�لي ب��ن محمد
آل خليف��ة أن االتح��اد البحرين��ي
وم��ن خ�لال مركز البحري��ن الدويل
للتطوي��ر يويل امل��درب أهمية كبرية

صورة جماعية للمشاركين

الوط��ن العريب وق��ارة آس��يا الذين
تخرج��وا من املرك��ز؛ باعتباره واحدا
من أه��م املراكز التي س��اهمت يف
بروز العديد من املدربني حول العامل.
وعرب الشيخ عيل بن محمد آل خليفة
عن ش��كره الجزيل للمحارض الدويل
العامين ش��هاب الريامي عىل حضوره
ووجوده يف الدورة ،معربا عن فخره

أسرة الكرة الطائرة نعت الفقيد

وفاة اإلداري خالد فهد بعد معاناة مع المرض
حسن علي

ودع الوس��ط الريايض اإلداري الخلوق
خالد فه��د العطوان الذي وافته املنية
أمس الخميس بع��د رصاع طويل مع
امل��رض .ويعد العط��وان أحد أبرز
اإلداري�ين عىل املس��توى الريايض
عموما والكرة الطائ��رة خصوصا،
كام كان العبا ومدربا ،لكنه أمىض
س��نوات عديدة يف مج��ال العمل
اإلداري من خ�لال عمله مبنتخب
شواطئ الطائرة إىل جانب كل من
أندية البسيتني والبحرين والحالة
ون��ادي الخلي��ج س��ابقا وتنظيم
العديد من ال��دورات والبطوالت
املحلي��ة ،فيام كان البس��يتني آخر
محطات��ه بعدم��ا كان يعم��ل يف
جه��از الك��رة الطائ��رة قب��ل أن
يبتع��د عن العم��ل اإلداري خالل
الس��نتني املاضيتني؛ بسبب املرض.
ووري العطوان الرثى يوم أمس مبقربة

وفد اللجنة األولمبية أثناء زيارته المرحوم خالد فهد

االجتامع��ي وبالخص��وص املنتمية اىل
محافظة املحرق برثاء الفقيد مشيدين
بعطائ��ه اإلداري يف املج��ال الري��ايض
وما قدمه م��ن جهود للوطن واألندية
الت��ي عم��ل فيه��ا .وكان وف��د م��ن
اللجنة األوملبية البحرينية يضم األمني
العام عبدالرحمن عس��كر وعددا من
املسؤولني قد قاموا خالل شهر نوفمرب
املايض  2017بزيارة اإلداري خالد فهد

املح��رق بحضور عدد كب�ير من ذوي
الفقيد وأصدقائه ومحبيه من الوسط
الريايض ،ورحل العط��وان عن الحياة
تاركا  4أوالد وهم فهد وأحمد وفاطمة
وآمنة .ونع��ى االتحاد البحريني للكرة
الطائرة الفقيد عرب حس��اباته الرسمية
مس��تذكرا إس��هاماته يف خدم��ة لعبة
الكرة الطائرة ،كام امتألت الحس��ابات
الرياضي��ة ع�بر مواق��ع التواص��ل

مبنزل��ه؛ لالطمئن��ان ع�لى صحته بعد
عودت��ه من الرحل��ة العالجية بتايلند،
يف إطار مبادرة “تواصل” التي أطلقتها
اللجن��ة األوملبية به��دف التواصل مع
مختلف الرياضيني من إداريني والعبني
ومدرب�ين وحكام وإعالميني يف ش��تى
األلعاب الرياضي��ة؛ انطالقا من دورها
االجتامعي يف مد جس��ور التواصل مع
مختلف منتسبي القطاع الريايض.
ك�ما ق��ام مجموع��ة م��ن الرياضيني
بتنظي��م حملة تربع��ات للراحل خالد
فهد لتغطي��ة نفقات عالجه ،إال أنه مل
يتمكن م��ن مقارعة املرض لينتقل إىل
جوار رب��ه .ويتقدم “البالد س��بورت”
بخال��ص الع��زاء واملواس��اة إىل أرسة
الفقيد س��ائلني املوىل العيل القدير أن
يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح
جناته ويلهم أهله الصرب والسلوان .إنا
لله وإنا إليه راجعون.

تقام في عمّ ان وبهدف بلوغ المونديال

منتخب ناشئي اليد يغادر للمشاركة في البطولة اآلسيوية الثامنة
اتحاد الي��د :يتوجه صب��اح اليوم
(الجمع��ة) منتخبن��ا الوطن��ي
للناش��ئني لكرة الي��د اىل العاصمة
األردني��ة ع�ّم�اّ ن؛ للمش��اركة يف
البطول��ة اآلس��يوية الثامنة والتي
تنطلق يوم  16من الش��هر الحايل
وتستمر حتى  26من الشهر نفسه
واملؤهل��ة إىل نهائيات كأس العامل
العام املقبل.وتتكون بعثة املنتخب
من الجهازين الفني واإلداري واملكون
م��ن املدير الفن��ي صاحبي بن ماجد
وامل��درب محمد املراغي ومس��اعده
رائد املرزوق وإداري املنتخب جاسم
خميس واختص��ايص العالج الطبيعي
يوس��ف الخياط ،إضافة إىل  16العبًا
ت��م اختياره��م يف القامئ��ة األخ�يرة
وتض��م كل من الالعبني الس��يد عيل
باس��م ،محمد حبيب ،قاس��م جعفر،
حسني النجار ،مجتبى الزميور ،محمد

منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد

عبدالجليل ،حسني عيل خميس ،عيل
محمد مس��عود ،عيل ريض العشريي،
عيل جعفر عيل ،عيل محمد حس��ن،
محم��د خليل حس�ين ،مؤيد س��مري
ش��عيب ،عادل محمد ،حسني محمد
وجاسم عيل خميس.
وأنهى أحمر املس��تقبل اس��تعداداته
للتصفي��ات اآلس��يوية مبواجه��ة
املنتخ��ب الياب��اين يف مباراتني وديتني

ف��از بنتيجته�ما كآخ��ر اللق��اءات
التجريبي��ة وقبله��ا أج��رى املنتخب
معس��كرًا خارجيً��ا يف جمهورية مرص
العربية لع��ب في��ه  3مباريات ضد
م�صر واألردن ،ومن خالل التدريبات
املحلية واملباريات الرس��مية اس��تقر
الجهاز الفني عىل التش��كيلة النهائية
ووقف ع�لى جاهزي��ة الالعبني عىل
أمل املش��اركة بتحقيق أفضل نتيجة

االتحاد البحريني للكرة الطائرة

ممكن��ة يس��عى فيه��ا إىل مواصل��ة
النتائج املتمي��زة لكرة اليد البحرينية
يف الف�ترة األخرية وتأكي��د الوجود يف
النهائي��ات العاملية عىل غرار منتخبي
األول والش��باب ،اللذين س��بقا لهام
التأه��ل بج��دارة عرب مش��اركتهام يف
تصفيات كوري��ا الجنوبية وتصفيات
عامن التي أقيمت قبل شهرين.
ووفقًا لنظام البطولة اآلسيوية املقبلة،
ف��إن املنتخبات األربعة األوىل تحصل
عىل بطاق��ات التأهل ل��كأس العامل،
وه��و م��ا يحتم ع�لى ناش��ئينا عبور
املرحلة األوىل يف املجموعة التي تضم
منتخبات الس��عودية وعامن والصني،
ويف حال تحق��ق ذلك يلعب منتخبنا
مباريات ال��دور الرئييس للمنافس��ة
ع�لى بطاقتي التأه��ل اىل الدور قبل
النهايئ يف حالة احتالله املركزين األول
أو الثاين.

واعتزازه بوج��ود محارض عريب دويل
معتم��د ونوه مبا يتمت��ع به الريامي
من مكانة وخربة.
وأكد رئيس االتحاد أن دورة املستوى
األول تش��كل نقطة االنطالقة األوىل
جديدة لدخول عامل التدريب ،ومنها
ينبغ��ي أن يحرص جميع الدارس�ين
ع�لى ني��ل باق��ي الدرج��ات األرفع

للمواصلة يف حقل التدريب وتحقيق
أعىل درجات التميز والنجاح ،متمنيا
لجمي��ع املدرب�ين دوام التوفي��ق يف
مشوارهم العميل املقبل.
ومن جانبه ،أك��د املحارض الريامي
أهمية ال��دور الرئيس ال��ذي تلعبه
املع��ارف والعل��وم يف تنمية مهارات
امل��درب ،وأش��اد بدعم الش��يخ عيل
بن محمد آل خليف��ة وجهود رئيس
املركز محمد الذوادي ومنسق الدورة
أحمد عبدالعال وعيل جعفر عىل ما
قاموا به جميعا من جهود س��اهمت
يف إنجاح الدورة بصورة كبرية.
ويف خت��ام الدورة قام الش��يخ عيل
بن محمد آل خليفة بتوزيع شهادات
املش��اركة عىل جميع الدارس�ين ثم
تبادل الدروع التذكارية.

أحمد خليل يشارك في التجمع الرابع
ألكاديمية حكام االتحاد اآلسيوي
اتحاد الكرة  -املركز اإلعالمي :غادر
الحكم الشاب أحمد محمد خليل
إىل العاصمة املاليزية (كواالملبور)؛
للمشاركة يف التجمع الرابع ألكادميية
الحكام التابعة لالتحاد اآلسيوي لكرة
القدم ،والذي سيقام خالل الفرتة 14
وحتى  18سبتمرب الجاري.ويشارك الحكم
الحكم أحمد خليل
أحمد محمد خليل يف األكادميية بصفته
دارسا فيها إىل جانب الحكم الشاب اآلخر أحمد الغريب ،والذي تعذر
مشاركته خالل هذا التجمع لظروفه الشخصية.
وسبق للحكامن املشاركة يف التجمع األول الذي أقيم نوفمرب ،2017
كام شاركا يف التجمع الثاين الذي أقيم يف مارس من العام الجاري،
باإلضافة إىل التجمع الثالث الذي أقيم يوليو املايض.
واستحدث االتحاد اآلسيوي لكرة القدم مرشوع أكادميية الحكام يف
مرشوع كبري قام به نحو إعداد حكام آسيويني جدد ،ووفقا لرشوط
عاملية .ويأيت من ضمن أبرز الرشوط الالزمة لدخول األكادميية :العمر،
اللياقة البدنية ،إتقان اللغة اإلنجليزية ،املقامة البدنية ،عالوة عىل
اإلملام الكبري بقانون اللعبة.
ومنح االتحاد اآلسيوي مقعدين لحكمني من كل بلد ينضوي اتحاده
تحت مظلته ،إذ رشح االتحاد البحريني لكرة القدم الحكمني أحمد
محمد خليل وأحمد عيل الغريب للمشاركة ،خصوصا أن االتحاد
اآلسيوي يشرتط يف الحكمني أال يقل عمرهام عن  23عاما وال يزيد
عىل  .29وبحسب برنامج األكادميية ،فإن الخطة املعدة للحكام
املشاركني تستمر لـ  4أعوام ،عىل أن يتجمع الحكام يف كل عام خالل
 4مناسبات يف العاصمة املاليزية (كواالملبور) ،وذلك ملدة  5أيام.

“بابكو” تقدم  20جائزة
لجماهيــر كـــأس السوبــر
اتحاد الكرة  -املركز اإلعالمي:
ضمن إطار رعايتها ودعمها لكأس
السوبر لكرة القدم  ،2018ستقدم
رشكة نفط البحرين “بابكو” 20
جائزة للجامهري التي ستحرض
مباراة كأس السوبر بابكو ،والتي
ستجمع فريقي املحرق والنجمة
يوم السبت املقبل املوافق 15
سبتمرب الجاري عند  7مساء عىل
استاد البحرين الوطني.
وستقدم رشكة “بابكو”  20جائزة
للجامهري ،وهي عبارة عن بطاقات
سديم لتعبئة الوقود ،إذ سيحظى
كل فائز ببطاقة تعبئة الوقود “سديم”.
وستكون الجامهري الحارضة عىل فرصة للفوز بإحدى الجوائز
املقدمة من “بابكو” الراعي الرسمي لكأس السوبر ،والذي يعد
باكورة املوسم الريايض .2019 - 2018
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األندية ترفع وتيرة التحضيرات لدوري ناصر بن حمد الممتاز
اتحاد الكرة

تواص��ل أندية دوري ن��ارص بن حمد
املمت��از للموس��م 2019 - 2018
تحضرياته��ا اإلعدادي��ة؛ اس��تعدادا
النط�لاق ال��دوري ي��وم  16س��بتمرب
الج��اري ،وس��ط حلة جدي��دة تحت
رعاي��ة ممث��ل جاللة املل��ك لألعامل
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص
بن حمد آل خليفة.
وأش��اد أفراد األندية من جهازين فني
وإداري والعب�ين بالرعاي��ة الكرمي��ة
لس��مو الش��يخ ن��ارص بن حم��د آل
خليف��ة لل��دوري املمت��از ،مؤكدي��ن
أن هذه الرعاية ستس��هم بال ش��ك يف
تطوير الدوري وإثرائه فنيا وتنافس��يا
وتنظيميا.
فخور ب��األداءإىل ذل��ك ،أكد املدرب
اإلس��باين لفريق الرفاع الرشقي بيدرو
جومي��ز كارمونا أنه فخ��ور بااللتفاف
ال��ذي يحصل عليه م��ن جانب إدارة
الن��ادي والجهازي��ن الفن��ي واإلداري
والالعبني.
وأش��ار إىل فخره ب��األداء الذي أظهره
الالعب��ون خالل ف�ترة اإلع��داد ،مبينا
أن جمي��ع األمور تس�ير عىل الش��كل
املطلوب ،مش��يدا باملستوى والجهود
الت��ي يبذله��ا الالعب��ون للوصول إىل
الجهوزية املطلوبة.
وأوض��ح أن أداء فريق��ه يف املباريات
الودي��ة كان جيدا ،ويحت��اج التطوير
ب�لا ش��ك ،مبينا أن��ه أدخل فلس��فة
جديدة عىل التدريب ،وتحتاج الوقت
والتطوير خطوة بخط��وة ،معربا عن
أمنياته بالظه��ور بأفضل صورة خالل
أقرب وقت ممكن.
ص��ورة إيجابية من جهته ،أكد العب
فريق الرفاع الرشقي محمد عبدالعزيز
أن زم�لاءه يف الفريق أظه��روا صورة
إيجابية خالل املباري��ات الودية التي
خاضها الرشقاويون يف فرتة اإلعداد.
ولفت إىل أن اإلعداد بدأ يوم  15يوليو
امل��ايض ،وت��م يف البداي��ة الرتكيز عىل
الجوانب البدني��ة ،موضحا أن الفريق
يرشف عليه م��درب ألول مرة يتواجد
يف مملكة البحرين.
واعترب املباري��ات الودية التي خاضها

محمد المقلة

أحمد صالح الدخيل

الرفاع الرشقي إيجابية للغاية للظهور
بأداء أفضل خالل الرس��ميات ،مؤكدا
الطموح لتقديم مستويات إيجابية يف
الدوري الذي يقام هذا العام مبس��مى
جديد وتحت رعاية سمو الشيخ نارص
بن حمد آل خليفة.

سيد محمد جعفر

عند املوعد عرب الظهور باألداء األفضل
وبالصورة اإليجابي��ة التي متكنهم من
الوص��ول إىل األه��داف التي وضعت
من جانب الجهازي��ن الفني واإلداري
وإدارة النادي.

بدوره ،أكد مدرب فريق الحد محمد
املقلة أن فريقه بدأ اإلعداد منتصف
شهر يوليو املايض ،مشريا إىل أن فرتة
اإلع��داد توزعت بني اإلع��داد العام
واإلعداد الخ��اص ،وذلك عىل فرتتني
صباحية ومسائية.
وأوض��ح أن الح��د لع��ب نح��و 9
مباريات ودي��ة تخللتها مباراة أمام
منتخب الفلبني ،واس��تطاع تحقيق
الف��وز فيه��ا ،مش�يرا إىل أن اإلعداد
اقترص ع�لى التحض�ير املحيل دون
وجود معسكر خارجي.
وأكد املقل��ة أن الطموح لدى فريق
الحد يف املوس��م الري��ايض الجديد
ه��و خلق فري��ق منافس س��واء يف
منافس��ات دوري ن��ارص ب��ن حمد
املمت��از أو بطولة كأس جاللة امللك،
مش�يرا إىل أن االهتامم سيكون لكل
مباراة عىل حدة بحيث الرتكيز عىل
مش��وار الفريق خطوة بخطوة نحو
األمام.
ولفت املقلة إىل أن صفوف الفريق
تضم محرتف�ين ،وهام محمد الداود
وس��ليم املزلين��ي ،مش�يرا إىل أن
انضاممه��ا يف وق��ت مبكر س��اهم
يف تجانس��هام مع تش��كيلة الفريق،
عالوة عىل التدعيامت املحلية التي
قامت به��ا اإلدارة ع�بر التعاقد مع
محم��د عبدالوهاب وأحم��د مريزا
وسيد محمد عدنان ،مع تبقي ودية
أخرية لفريقه س��تكون أم��ام فريق
البحرين قبل تدشني الدوري.

استفادة كبيرة

م��ن جه��ة أخرى ،أوض��ح مدرب
فريق املالكية أحمد صالح الدخيل
أن فرس��ان الغربية ب��دأوا اإلعداد
للموسم الجديد بطموحات كبرية.
وأش��ار إىل أن الفريق امللكاوي خاض
العدي��د من املباري��ات الودية ،والتي
حقق منها اس��تفادة كب�يرة يف جميع
الجوانب ،معت�برا إياها فرصة لالطالع
عىل مستوى الفريق وجهوزيته.
ولف��ت إىل أن جمي��ع األم��ور يف
مرحلة اإلع��داد تبرش بالخري ،خصوصا
أن الالعب�ين مجته��دون يف الحص��ص
التدريبية ،ويظهرون عزمية كبرية؛ من
أجل تحقيق النتائج اإليجابية.
وأش��اد أحمد صالح الدخيل بااللتزام
ال��ذي يبدي��ه الالعب��ون خ�لال فرتة
اإلعداد واالستعداد للموسم الجديد يف
الدوري الذي يقام برعاية سمو الشيخ
نارص بن حمد آل خليفة.
اكتشاف األخطاء

من جهته ،أوضح العب فريق املالكية
أحم��د يوس��ف أن املباري��ات الودية
التي خاضها الفريق تعد فرصة مثالية
ومهمة الكتش��اف األخط��اء وجوانب
النقص التي يعانيها الفريق.

ناصر بن حمد

فريق الشباب

ولفت أحمد يوس��ف إىل أن األداء يف
املباريات الودية ال ميكن الحكم عليه
يف كيفية ظهور الفريق خالل املباريات
الرس��مية ،مش�يرا إىل أنه��ا تهدف يف
املق��ام األول لرف��ع مس��توى اللياقة
البدنية ،واكتش��اف الالعبني الشباب؛
ك��ون تش��كيلة الفريق هذا املوس��م
تضم عددا من الالعبني الشباب الذين
ينتظرهم مستقبل إيجايب.
معسكر داخلي

إىل ذلك ،أوضح املدرب السوري لفريق
الشباب هيثم جطل أن “املاروين” بدأ
اإلعداد للموسم الريايض الجديد منذ
ي��وم  21يولي��و ،وذلك تح��ت قيادة
مساعد املدرب حسني عيل “بيليه”.
وأش��ار هيث��م جط��ل إىل أن الفريق
امل��اروين خاض ع��ددا م��ن املباريات
الودي��ة يف ف�ترة اإلعداد ،ك�ما دخل
الفري��ق وانتظ��م يف معس��كر داخيل

داخ��ل أرجاء الن��ادي واس��تمر نحو
أسبوعني.
وذكر املدرب الس��وري أن��ه مع توايل
املباريات الودية سيظهر فريق الشباب
بصورة أفضل ،متمنيا أن يقدم الفريق
أداء إيجابي��ا ومميزا وبص��ورة تريض
الجميع عرب تحقيق النتائج اإليجابية.
الجهوزية المطلوبة

نارص بن حم��د املمتاز ،والذي يقام
ه��ذا العام تحت رعاي��ة كرمية من
جانب سمو الش��يخ نارص بن حمد
آل خليفة.
واعترب سيد محمد جعفر أن املسمى
الجديد للدوري يشكل تحديا جديدا
لفريق املحرق.
وقال ”دش��ن الفريق إعداده محليا
قبل أن ينتقل إىل معس��كر خارجي
يف تركيا ،ومن ثم املش��اركة يف كأس
العرب لألندية األبطال”.
منتصف أغسطس

شكرا لسمو الشيخ

تنفيذا لتوجيهات ناصر بن حمد“ ...األولمبية” تنظم
ورشة لالتحادات لتطبيــق السياسة الخضراء
ضاحية السيف  -اللجنة األوملبية:
تنفيذا لتوجيهات ممثل جاللة
امللك لألعامل الخريية وشؤون
الشباب رئيس املجلس األعىل
للشباب والرياضة رئيس اللجنة
األوملبية البحرينية سمو الشيخ
نارص بن حمد آل خليفة بتطبيق
السياسة الخرضاء الصديقة للبيئة
ووقف استخدام املنتجات الورقية
يف تعامالت اللجنة األوملبية
والجهات التابعة لها ،واستكامال
لجهود لجنة تطبيق السياسة
الخرضاء برئاسة مي البنخليل،
نظمت اللجنة األوملبية الخميس
املايض مبقر اللجنة بضاحية
السيف ورشة عمل توعوية
لجميع االتحادات الرياضية؛
بهدف حثها عىل تطبيق السياسة
الخرضاء بحضور رئيس التخطيط
االسرتاتيجي بالحكومة اإللكرتونية
أحمد العريب واختصايص أول
هندسة العمليات سيام املحمود.
املحارضة األوىل يف الورشة قدمها
مدير إدارة تقنية املعلومات
باللجنة األوملبية نواف عبدالرحمن
بني خاللها ماهية السياسة الخرضاء
التي تعني خلق مجتمع مستدام
بيئيا وتقليل التلوث وخلق بيئة
عمل خرضاء واملحافظة عىل
الطاقة ،مشريا إىل أن خطوات
تحقيق السياسة الخرضاء تبدأ

بيدرو جوميز

المركز اإلعالمي

بدوره ،وج��ه مدرب فري��ق املحرق
سلامن رشيدة الشكر إىل سمو الشيخ
ن��ارص بن حم��د آل خليف��ة؛ لتحمله
مس��ؤولية ارتقاء وتطوي��ر كرة القدم
البحرينية ،خصوصا مع الرعاية الكرمية
من جانب سموه للدوري املمتاز.
وأش��ار س��لامن رشيدة إىل أن دوري
نارص بن حمد املمتاز س��يضفي الكثري
من الجوانب اإليجابية ،وسيكون إثراء
ملس�يرة املنافس��ات في��ه ،إضافة إىل
االهتامم والحامس��ة الكبريين اللذين
سيصاحبان املباريات.
وأوضح أن فريق املحرق بدأ ودش��ن
اس��تعداده من��ذ فرتة ،مش�يرا إىل أن
جميع األمور تس�ير حس��ب الربنامج
املوضوع من جانب الجهاز الفني.
ولف��ت إىل أن املحرق ميني النفس يف
تقديم موس��م مميز ع�لى غرار األداء
والتميز الذي أظهره الالعبون املوس��م
املايض.

ب��دوره ،ق��ال العب فريق الش��باب
عيل حس��ن سعيد إن فريقه وصل إىل
الجهوزي��ة املطلوبة قبل أس��بوع من
انط�لاق منافس��ات دوري ن��ارص بن
حمد املمتاز.
وأش��ار إىل أن الدوري هذا العام يقام
تحت مس��مى غال عىل الجميع ،وهو
تحقيق األفضل
اس��م سمو الش��يخ نارص بن حمد آل
خليف��ة ،متوقع��ا أن يك��ون الدوري من جهته ،أكد حارس فريق املحرق
بصورة تنافسية وفنية قوية ومثرية.
س��يد محمد جعفر أن استعدادات
وأشار إىل أن العبي الشباب سيكونوا فريق��ه متواصل��ة من أج��ل دوري

“الشباب والرياضة” تطلق برنامج “رياضية”
للسيدات غدا
حسن علي

جانب من ورشة العمل

التخطيط االسرتاتيجي بالحكومة
مبرحلة تحديد األهداف ثم وضع
اإللكرتونية أحمد العريب محارضة
الخطط الكفيلة بتنفيذ األهداف،
تحدث خاللها عن االستخدام
ثم توعية ومتكني املوظفني
األمثل للتقنيات الحديثة يف
للمساهمة يف تنفيذ األهداف،
تطوير مجاالت العمل واملامرسات
وصوال إىل مرحلة التنفيذ وأخريا
الخاطئة يف بيئة العمل التي تسهم
تحقيق األهداف.
يف اإلرضار بالبيئة والخدمات
وأكد عبدالرحمن أهمية االرتباط
اإللكرتونية الصديقة للبيئة.
بني السياسة الخرضاء وتقنية
وأعقب ذلك محارضة اختصايص
املعلومات من خالل تنظيم
أول هندسة العمليات بالحكومة
العمليات وإجراءات العمل
اإللكرتونية سيام املحمود والتي
والتقليل من الطباعة واالعتامد
قدمت مجموعة من اإلرشادات
عىل التقنية بشكل أكرب وعقد
العامة عن االستخدام األمثل
االجتامعات اإللكرتونية للحد من
للتقنيات الحديثة وتأثريها عىل
التلوث البيئي ،وترشيد استهالك
بيئة العمل إىل جانب الخدمات
الطاقة وإعادة تدوير األجهزة
املقدمة من الحكومة اإللكرتونية
اإللكرتونية واألوراق.
بعد ذلك قدمت هيئة املعلومات والتي تطبق من خاللها السياسة
والحكومة اإللكرتونية ممثلة برئيس الخرضاء.

تطلق وزارة شؤون الشباب
والرياضة يوم غد السبت الربنامج
الريايض التنافيس “رياضية” الخاص
باألندية الوطنية والذي يهدف إىل
إحياء الرياضة النسوية يف األندية
تنفيذا لرؤية ممثل جاللة امللك
لألعامل الخريية وشؤون الشباب،
رئيس املجلس األعىل للشباب
والرياضة ،رئيس اللجنة األوملبية
البحرينية سمو الشيخ نارص
بن حمد آل خليفة الهادفة إىل
تعزيز النشاط النسوي يف األندية
الرياضية.
وستقوم الوزارة بتدشني الربنامج
يوم غد رسميا والذي يرمي إىل
تنظيم مجموعة من املسابقات يف
 4ألعاب رياضية وهي كرة اليد،
الكرة الطائرة ،كرة السلة ،كرة
الطاولة والتي سبق وأن أعلنت
عنها الوكيل املساعد للتخطيط
والرتويج بالوزارة وفاء إبراهيم
العامدي ومدير إدارة شؤون
األندية طارق العريب وعدد من
أعضاء اللجنة املنظمة للربنامج
خالل لقائهم باألندية الوطنية،
ومن املؤمل أن يشارك يف الربنامج
حوايل  5 - 3أندية يف كل لعبة.

من منافسات رياضة المرأة

ويعترب برنامج “رياضية” أحد
املبادرات التي تقدمها الوزارة
لألندية والهدف منه تفعيل
الرياضة النسوية يف األندية وإعادة
إحيائها ،األمر الذي ميثل منصة
انطالق نحو إقامة املزيد من
الربامج واملسابقات املحلية يف
املستقبل ،وزيادة االهتامم برياضة
املرأة ومنحها الفرصة الكاملة
للدخول يف منظومة النادي األمر
الذي يتوافق مع اسرتاتيجية الوزارة
بإعطاء الرياضة النسوية أهمية
مضاعفة.
وتفاعلت األندية الوطنية مع

املبادرة بفتح باب التسجيل
أمام جميع الفتيات الراغبات يف
االنخراط باأللعاب الرياضية وبدأت
بتشكيل فرقها الرياضية واألطقم
الفنية واإلدارية والعمل عىل تجهيز
العنرص النسايئ بالشكل املتميز
الذي يوصل الربنامج إىل األهداف
املرجوة التي وجد من أجلها.
ويعترب الربنامج داعم قوي لرياضة
املرأة والتشجيع عىل انخراط
الفتيات يف مامرسة مختلف
األلعاب الرياضية مبا يخلق
منتخبات قادرة عىل املنافسة بقوة
يف مختلف االستحقاقات الخارجية.

رياضة
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ناصر بن حمد :ال تسمى بطولة وما حصل فيها يحدث ألول مرة

مهزلة عالمية القدرة بالواليات المتحدة األميركية تنتهي باإللغاء
كاروالينا الشمالية

أكد ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية
وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل
للش��باب والرياض��ة رئي��س اللجن��ة
األوملبية البحرينية قائد الفريق املليك
البحريني للقدرة سمو الشيخ نارص بن
حمد آل خليفة أن بطولة العامل للقدرة
التي ألغيت بوالية كاروالينا الش�مالية
بالواليات املتحدة األمريكية ال تس��مى
ببطول��ة وما حصل فيه��ا يحصل ألول
م��رة يف تاريخ بط��والت العامل للقدرة،
وما حدث إمنا ظلم فرق وفرسان رصفوا
الكثري ومترنوا وتعبوا ويف النهاية ظلموا
عىل حس��اب آخرين ،وهذا ال يرضيني
شخصيًا عىل هؤالء الفرسان الذين هم
فعلاً بذلوا قص��ارى جهدهم وأنا ألوم
اللجن��ة املنظمة للبطولة وهو أس��وء
تنظيم ش��اهدناه اليوم وأنا مع الحق،
ففي بعض الس��باقات التي أخرج منها
أك��ون راضيًا بالنتيج��ة ألي ظرف من
الظروف فأنا م��ع الحق وال أرىض ألي
فارس أن يقع تحت الظلم ،والقرارات
التي اتخذتها اللجنة غري عادلة بإعادة
االنطالقة مرة أخ��رى ومختلف األمور
غ�ير الصحيحة التي حدثت أثناء هذه
البطولة التي ألغيت.
واس��تمرت مهزلة التنظي��م يف بطولة
العامل للق��درة التي اس��تضافتها والية
كاروالينا الش�مالية بالواليات املتحدة
األمريكي��ة م��ع اس��تمرار األخط��اء
املتواصل��ة إىل أن ت��م اق��رار االلغ��اء
تخوفًا من تعرض الفرسان والخيل ألي
مخاطر وسط انقسام يف قرارات أعضاء
لجن��ة التحكي��م لتص��ل البطولة بعد
نهاية املطاف إىل محطة االلغاء.
وقد رفعت جميع الفرق املش��اركة يف

البطول��ة احتجاجاته��ا لالتحاد الدويل
للفروسية للنظر مبا حدث من تخطب
كب�ير يح��دث ألول م��رة يف تاري��خ
بطوالت العامل للقدرة ،حيث بس��بب
هذه القرارات التي رضبت بطموحات
الفرس��ان والفرق والذين ج��اؤوا من
مختلف أنحاء العامل من أجل املنافسة
وتس��جيل اس��مها يف التجمع العاملي
لينته��ي بهم املط��اف دون أي نتيجة،
حي��ث طلب م��ن جمي��ع الفرس��ان
العودة للقرية خالل منافسات املرحلة
الثالثة والذين تفاجىء عدد منهم بهذا
القرار معربني عن استيائهم الكبري وأن
كل الجهود التي بذلوها ذهبت هباءً .واملشاركني.
أحداث غريبة حدثت
بكاروالينا الشمالية

التهديد األول كان من االعصار فلورنس
الذي يقرتب من املنطقة ،حيث أعلنت
األرص��اد الجوية أن االعصار س��يصل
للمنطقة صباح ي��وم الجمعة ،وكانت
وس��ائل االع�لام األمريكي��ة تت��داول
أخب��ار ه��ذا االعص��ار ال��ذي وصفوه
بالكب�ير ،يف ي��وم الفح��ص البيط��ري
كان��ت املعلومات مبهمة حول منطقة
االنطالق الصحيحة والتوقيت املحدد،
فقد انقسم املشاركون عىل مجموعتني
يف االنط�لاق مام جعل اللجنة املنظمة
تق��رر يف منتصفه��ا بالغاءه��ا واعادة
الس��باق من جديد وتقليص املس��افة
ترا إىل  120كيلوم ًرتا
م��ن  160كيلوم� ً
لتض��م  4مراجل فقط ،ثم قرار االلغاء
الذي صعق بجمي��ع طموحات الفرق

المكتب االعالمي

الخاطري أول فارس بحريني
يشارك في عالمية قفز الحواجز

سمو الشيخ ناصر بن حمد

وبأرب��ع مراجل فق��ط ،احب��اط كبري
رائد محمود والخاطري يخرجان تسبب يف نفس��يات الفرسان وتسبب
من السباق قبل اإللغاء يف الغاء الخط��ط التي وضعناها ،نعم
فضل الفارس رائد محمود االنس��حاب هن��اك ظروف متر بها الس��باقات وقد حرصت ادارة وفد الفريق املليك عىل
من املرحلة الثانية مع جواده بويل بعد تكون صعبة لكن كهذه مل نش��اهدها اج�لاء جمي��ع أعضاء الفري��ق املليك
يف حياتنا.
والفرسان قبل يوم من موعد املغادرة
أن تأث��ره الجواد باالره��اق ،ومل يجتاز
رجال الشرطة يتدخلون تجاوبا مع التوجيه��ات التي اصدرها
الف��ارس محمد الخاط��ري مع جواده
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة
هنهام الفحص البيطري الثاين للمرحلة
الثالث��ة ،وق��د أع��رب الفارس��ان عن وبس��بب قرار االلغاء الذي صدم عدد باج�لاء الجمي��ع حرصً ا عىل س�لامة
استيائهام الشديد ملا حدث يف البطولة من الفرق وأبرزها الفريقني األس��باين أعضاء الفريق املليك وطاقمه بس��بب
من تخبطات اختتمت بالغاء البطولة ،والفرن�سي املتصدرين للمرحلة الثالثة اق�تراب اعص��ار فلونس ال��ذي يهدد
حيث قال الف��ارس رائد محمود كنت ارضت اللجن��ة املنظم��ة لالس��تعانة والية ن��ورث كاروالينا .وعملت االدارة
أش��عر ب��أن البطولة س��تصل ملرحلة برجال الرشط��ة املتواجدين يف موقع بالحص��ول ع�لى حج��وزات ألعض��اء
االلغ��اء منذ البداية بس��بب األحداث البطول��ة لتهدءة األوضاع ،فقد تصادم الفريق وتس��هيل عودته��م للمملكة،
املتس��ارعة والق��رارات املتخبط��ة ع��دد من ممثيل ه��ذه الفرق مبمثيل كام حرصت س��فارة مملكة البحرين
للمنظم�ين والقامئ�ين عليه��ا ،فمن��ذ لجن��ة التنظي��م ،حي��ث أن تكلف��ة بالواليات املتح��دة األمريكية وبحضور
االنطالقة الغري صحيحة اختلط الحابل املشاركة كانت باهظة لعدد من الفرق السفري معايل الشيخ عبدالله بن راشد
بالنابل لتخ��رج اللجنة املنظمة باعادة املش��اركة من تدريب��ات ومرصوفات آل خليف��ة مبتابعة اج��راءات االجالء
االنطالقة والغاء املرحلة األوىل واقامة خاصة بربامج االعداد للفرسان والخيل وتس��هيل مهمة خ��روج جميع أعضاء
الفريق.
بطولة جديدة متتد حتى  120كيلوم ًرتا والنقل.
إدارة الفريق الملكي تجلي
الجميع تخوفً ا من اعصار
فلورنس

يس��تعد نج��م رياض��ة قف��ز الحواجز
البحريني��ة الفارس املتأل��ق خالد هالل
الخاطري يف بطولة العامل لقفز الحواجز
والت��ي من املق��رر أن تقام منافس��اتها
بوالي��ة كاروالين��ا الش�مالية بالواليات
املتحدة األمريكية يف الفرتة من  18وحتى
 23من ش��هر س��بتمرب الج��اري ،حيث
ستتضمن املسابقات التي سيشارك فيها
الخاطري يف اليوم األول األربعاء القادم
شوط تأهييل وارتفاع حواجزه  155م ًرتا،
يوم الخميس جولتني وارتفاع حواجزها
ترا ،يوم الجمعة ش��وطني جمع
 165م� ً
النق��اط وارتفاع الحواجز  165م ًرتا ،يوم
األحد سيتم اختيار أفضل  25فارسا من
الع��امل ومن لديه أكرب ع��دد من النقاط
ليش��اركون يف الجول��ة األوىل وارتف��اع
حواجزها  160م ًرتا ،ويتم تصفيتهم حتى
يصل العدد إىل  12فارسً ��ا ،سيتنافسون
عىل املراكز الثالثة األوىل.
وقد التقى الفارس خالد الخاطري بسمو
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة ،حيث
استعرض مع سموه خطة مشاركته كأول
فارس بحريني يصل للمشاركة يف بطولة
العامل لقفز الحواج��ز ،وأعرب الخاطري
عن فخره واعتزازه باملشاركة البحرينية
املتميزة للفريق املليك يف بطوالت العامل
للق��درة موجهً��ا جزيل ش��كره وعظيم
امتنانه لس��موه عىل الدعم الكبري الذي
يقدمه لفري��ق قفز الحواج��ز معاهدًا
س��موه بتقديم أفضل ما لديه والسعي
لتحقيق أفضل النتائج يف هذه البطولة.

حقق��ت ذهبيتين ف��ي التايكوندو بالدورة اآلس��يوية للماس��تر

الخياط يهنئ ناصر وخالد بن حمد بإنجاز فجر البنعلي
أم الحصم

حقق��ت العبة منتخبن��ا للتايكوندو
فجر البنع�لي ميداليتني ذهبيتني يف
الدورة اآلسيوية للامسرت التي أقيمت
مؤخرا يف ماليزيا وش��ارك فيها أكرث
من  3500الع��ب والعبة ميثلون 62
دولة وتنافس��وا يف  22رياضة فردية
وجامعية.
وبهذه املناسبة ،رفع املهندس أحمد
عبدالعزي��ز الخي��اط رئي��س اتحاد
البحرين للدفاع عن النفس أس��مى
آيات التهاين والتربي��كات إىل ممثل
جاللة امللك لألعامل الخريية وشؤون
الش��باب رئي��س املجل��س األع�لى
للش��باب والرياض��ة رئي��س اللجنة
األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص

بن حمد آل خليف��ة ،مؤكدًا أن هذا
االنج��از مثرة دعم س��موه للرياضة،
مشيدًا بعطاء سموه املستمر وحرص
سموه عىل تقديم كامل الدعم لكافة
االتحادات الرياضية.
كام اشاد املهندس أحمد عبدالعزيز
الخياط بالجهود البارزة التي يبذلها
النائ��ب األول لرئيس املجلس األعىل
للش��باب والرياض��ة رئي��س االتحاد
البحرين��ي أللع��اب الق��وى الرئيس
الفخ��ري لالتحاد البحرين��ي لفنون
القتال املختلطة س��مو الشيخ خالد
بن حم��د آل خليفة ،مش�يرًا إىل أن
س��موه دامئًا ما يق��دم كامل الدعم
لرياضات الدفاع عن النفس.

وأشاد الخياط باملس��تويات الرفيعة
الت��ي قدمتها فجر البنعيل وحصولها
ع�لى ميداليت�ين ذهبيت�ين يف ع��ام
الذه��ب وه��ي الرؤية التي يس�ير
عليه��ا اتح��اد البحري��ن للدفاع عن
النف��س يف كاف��ة مش��اركاته تنفيذًا
لرؤية س��مو الش��يخ نارص بن حمد
آل خليف��ة ،مش��يدًا يف ذات الوقت
بجه��ود املستش��ار واملدي��ر الفني
توفيق نويرص.
واس��تطاعت فجر البنعيل أن تحصل
ع�لى امليدالي��ة الذهبي��ة األوىل يف
منافس��ات الفردي يف فئة املاس�تر،
حيث فازت عىل الفلبينية فينا ماري
يف النه��ايئ واس��تطاعت أن تصع��د

اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

يف فئة الزوجي للامسرت بالتشارك مع
س��يونغ مني من كن��دا ،حيث فازت
البنعيل وس��يونغ عىل ج��ون نينوبال
والينا من الفلبني.
وأعرب��ت فج��ر البنعيل ع��ن بالغ
س��عادتها بحصولها ع�لى امليداليتني
الذهبيتني ،مقدمة التهاين إىل الشيخ
نارص بن حمد آل خليفة وإىل س��مو
الش��يخ خالد بن حم��د آل خليفة،
مشيدة بدعم اتحاد البحرين للدفاع
عن النفس برئاسة أحمد عبدالعزيز
أحمد الخياط الخي��اط وجه��ود مجل��س اإلدارة،
تتويج فجر البنعلي بالميدالية الذهبية
مقدمة الش��كر إىل املستشار واملدير
ع�لى منص��ة التتويج ب��كل جدارة .
الفن��ي توفيق نويرص ع�لى جهوده
واستحقاق وتقلد امليدالية الذهبية أما امليدالي��ة الذهبية الثانية جاءت الكبرية التي بذلها.

الحداد يخوض اليوم أقوى بطوالت كمال األجسام العالمية
أم الحصم

حرص سفري مملكة البحرين بالواليات
املتحدة األمريكية الرئيس الفخري
لالتحاد البحريني لرفع األثقال الشيخ
عبدالله بن راشد آل خليفة عىل
االطمئنان عىل البطل العاملي املحرتف
سامي الحداد من خالل االتصال به
والذي يستعد بدوره لخوض منافسات
بطولة مسرت أوملبيا للمحرتفني التي
تستضيفها والية الس فيغاس بالواليات
املتحدة األمريكية والتي تعترب أقوى
بطوالت العامل ملحرتيف بناء األجسام
يف اليومني القادمني .وقد أعرب معايل
الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة
عن فخره واعتزازه مبشاركة البطل

العاملي البحريني سامي الحداد يف
هذا التجمع الريايض العاملي الكبري
مؤكداً أن وصوله للمنافسة يف هذه
البطولة مع نخبة من أبطال العامل
وتسجيل اسم مملكة البحرين يف هذا
املحفل الريايض العاملي بحد ذاته
يعترب انجازا كبريا يعزز من سمعة
ومكانة اململكة ،مشيداً ومثنياً عىل
كل ما قدمه وحققه الحداد يؤكد
إمكانات رياضيي البحرين وقدرتهم
عىل متثيل وطنهم خري متثيل ،ومتنى
كل التوفيق للبطل سامي الحداد يف
بطولة مسرت أوملبيا للمحرتفني.
وتقام مساء اليوم اجراءات التحكيم

الرسي يف الساعة السابعة مسا ًء ويم
غ ٍد منافسات التحكيم الرسي والنهايئ،
ومن أقوى املشاركني إىل جانب
الحداد االنجليزي فليكس لويس،
الكويتي أحمد اشكناين ،األمرييك
هوزيه رميون واألمرييك اآلخر ديفيد
هرني ،حيث يسعى جميع هؤالء
الالعبني للدخول لقامئة الالعبني الستة
املتأهلني للنهائيات.
من جانبه أكد البطل العاملي سامي
الحداد أن “السبب األول الذي
أوصله لتسجيل اسمه وحجز مقعد
يف هذه البطولة والتأهل لها التوفيق
من سبحانه وتعاىل يف املقام األول

ودعم ومساندة ومؤازرة ربان سفينة
الشباب والرياضة ممثل جاللة امللك
لألعامل الخريية وشؤون الشباب
رئيس املجلس األعىل للشباب
والرياضة رئيس اللجنة األوملبية
البحرينية سمو الشيخ نارص بن
حمد آل خليفة ،فام يقدمه سموه
يل خصوصاً يف عام الذهب فقط
جعلني أبذل قصارى جهدي للوصول
للقمة وتحقيق ذهبية بطولة أسبانيا
ملحرتيف بناء األجسام والتي تعد
من أقوى البطوالت يف عامل بناء
األجسام من حيث حجم املشاركة
ومستوى املنافسة ،ولله الحمد جاء

االتحاد البحريني لرفع األثقال

اإلنجاز املرشف ومتكنت من معانقة
الذهب يف عام الذهب فقط واإليفاء
بالوعد والعهد الذي قطعته لسموه،
واألجمل واألكرب كان اتصال سيدي
حرضة صاحب الجاللة امللك املفدى
بعد تحقيقي للذهب وتهنئتي بهذا
اإلنجاز ،اتصال جاللته رفع معنويايت
بشكل ال أستطيع وصفه ،كلامته التي
أثلجت صدري واعتربها وسام عىل
صدري ،ثم لقاء جاللته بعد العودة
من املشاركة يف أسبانيا ،حيث لقاء
صاحب الجاللة املفدى حفظه الله
ورعاه جعلني تأجيل موضوع االعتزال
ومواصلة طريق املشاركات وتحقيق

سامي الحداد

االنجازات املرشفة ململكتنا الحبيبة”.
كام أثنى الحداد عىل الدعم املتواصل
من قبل االتحاد البحريني لرفع
األثقال وعىل رأسه رئيس مجلس
االدارة سلطان الغانم.

الجمعة  14سبتمبر 2018
 4محرم 1440
العدد 3622

الجمعة 14

20

رياضة

تجربـة أخيـرة قبـل قمـة ليفربـول

سبتمبر

الدوري االسباني
الجولة 4

ه����وي����س����ك����ا -راي�����و

22:00

الدوري األلماني
الجولة 3

دورتموند -فرانكفورت

21:30

الدوري الفرنسي
الجولة 5

ن����������ي����������س -ري��������ن
باري��س -س��انت ايتيان

sports@albiladpress.com

20:00
21:45

“فخ” لألهلي ودربي
تونسي مرتقب
(وكاالت) :يسعى هورويا الغيني ملواصلة مفاجآته
هذا املوسم يف دوري أبطال أفريفيا لكرة القدم
عندما يستضيف يف كوناكري االهيل املرصي
العريق يف ذهاب الدور ربع النهايئ الذي يشهد
مباراة دريب ساخنة بني الرتجي والنجم الساحيل
التونسيني.
وعىل الرغم من تاريخ األهيل املجيد يف مختلف
املسابقات اإلفريقية ،فإنها املرة األوىل التي يلتقي
فيها صاحب الرقم القيايس يف عدد ألقاب املسابقة
( 8مرات) فريقا من غينيا.
وحذر مدرب األهيل ،الفرنيس باتريس كارتريون،
العبيه من مغبة االستهتار بالفريق املنافس بقوله
“نحرتم جميع املنافسني لكن املؤرشات تؤكد أننا
سنكون عىل موعد مع منافس صعب وقوي،
خصوصا بعدما تخطى دور املجموعات ،وصعد
برفقة الوداد املغريب ،عىل حساب صنداونز
الجنوب إفريقي حامل اللقب يف .”2016
وأشار إىل أن فريقه يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية
يف لقاء الذهاب تسهل من مهمة الفريق يف لقاء
العودة ،مؤكدا أن األهيل يخوض جميع مبارياته
“بهدف واحد وهو الفوز دامئا”.
وأنهى األهيل ،دور املجموعات يف صدارة األوىل
برصيد  13نقطة متقدما عىل الرتجي الريايض (11
نقطة) ،فيام حل هورويا ثانيا يف الثالثة ( 9نقاط)
خلف الوداد البيضاوي املغريب حامل اللقب (12
نقطة).
وترجح كفة األهيل للعبور إىل املربع الذهبي
بفارق الخربة التي يفتقدها منافسه سواء عىل
الصعيد القاري حيث فاز مرة واحدة بلقب
مسابقة كأس الكؤوس ( )1978التي الغيت الحقا
لتحل محلها كأس االتحاد ،أو عىل الصعيد املحيل
حيث انتظر حتى املوسمني األخريين للتويج بطال
لدوري بالده.
وسيكون ملعب رادس يف ضاحية تونس العاصمة
مرسحا ملواجهة ساخنة بني عمالقي الكرة التونسية
الرتجي والنجم الساحيل.
ومل يواجه الرتجي أو النجم الساحيل أي صعوبة
يف بلوغ الدور ربع النهايئ بعد ان اجتازا دور
املجموعات بسهولة نسبية.
وستكون املواجهة مثرية بني هدايف الفريقني:
أنيس البدري من الرتجي صاحب  6أهداف ،وأمني
الرشميطي من النجم وله  4أهداف.
ويواصل الوداد البيضاوي املغريب مشوار الدفاع
عن اللقب مبواجهة وفاق سطيف الجزائري بطل
املسابقة عام .2014
ويلتقي يف املواجهة الرابعة برميريو اوغوستو
األنغويل مع مالزميبي بطل نسخة العام .2015

(وكاالت) :يخوض باريس س��ان جرمان
آخ��ر تجربة له قب��ل مواجهته املرتقبة
مع ليفربول ضمن دوري أبطال أوروبا
األسبوع املقبل ،عندما يستضيف سانت
اتيان اليوم عىل ملعب بارك دي برانس
يف افتتاح املرحلة الخامس��ة من بطولة
فرنسا لكرة القدم.
وحق��ق فريق العاصمة ،بطل املوس��م
امل��ايض ،بداية مثالية بفوزه يف مبارياته
األرب��ع األوىل مس��جال  13هدف��ا ومل
يدخل مرماه سوى  4اهداف.
ومن املتوق��ع أن يبدأ امل��درب األملاين
توم��اس توخ��ل بوضع أقوال��ه موضع
التنفي��ذ بعد أن أك��د مؤخرا يف حديث
إلذاعة “آر أم يس” أنه يعترب أن ألفونس
أري��وال “ميل��ك األفضلي��ة ل�كي يصبح
الح��ارس رق��م واح��د يف الفريق” عىل
حس��اب الحارس األس��طوري اإليطايل
جانلويج��ي بوف��ون ،مش�يرا إىل أن��ه
يتعني عىل النادي اس��تغالل صغر سنه
ليك يبني عليه يف املس��تقبل ،علام بأن
عقد الحارس الحايل ينتهي يف  30يونيو
.2019
وق��ال توخ��ل “الق��رار لي��س نهائي��ا،
لكني قلت أللفون��س أنه بنظري ميلك
األفضلي��ة ليك يكون الرقم واحد بفضل
عنرص الشباب لديه”.
وأضاف امل��درب األملاين “بالنس��بة إىل
أري��وال ،نادي باريس س��ان جرمان هو
حيات��ه ،ميث��ل كل يشء بالنس��بة اليه
ويريد أن يثب��ت علو كعبه يف صفوفه.

(وكاالت) :يتطلع سائق فرياري األملاين
سيباس��تيان فيت��ل إىل تعويض مزدوج
أمام منافس��ه الربيطاين متصدر ترتيب
بطول��ة العامل للفورم��وال واحد لويس
هاميلتون يف س��باق الجائ��زة الكربى
لسنغافورة املرحلة الخامسة عرشة من
بطولة العلم (من أصل .)21
التعوي��ض األول تخلف��ه بف��ارق 30
نقط��ة ع��ن هاميلتون ،أم��ا التعويض
الثاين فه��و محو خيبت��ه العام املايض
يف الس��باق عندم��ا اضط��ر فيتل (32
عام��ا) أول املنطلقني إىل االنس��حاب
من اللفة األوىل للس��باق الذي انطلق
تح��ت املطر اث��ر اصطدام م��ع زميله
يف الفري��ق الفنلندي كيم��ي رايكونن
وسائق ريد بول ماكس فريشتابن ،ففاز
هاميلت��ون الذي انطل��ق يومذاك من
املركز الخامس.
كذلك يتطل��ع فيت��ل إىل تعزيز رقمه
القيايس يف عدد مرات الفوز بالس��باق
الذي انطلق سنة  2008والبالغ أربعة
ألقاب ،يف سباقه وهاميلتون نحو لقب
خامس يف بطولة العامل.
وكان فيت��ل ع��اىن يف س��باق الجائ��زة
الك�برى ملون��زا منذ  10اي��ام اذ ترضر
الجناح األمامي لس��يارته بعد احتكاكه
بسيارة هامليتون عند املنعطف الرابع

محمد صالح

فيه هاين أبوري��دة ،فكرة دعوة
رام��ي عب��اس ،خصوصً ��ا بع��د
األس��لوب الحاد الذي تحدث به
يف خطاباته املرسلة التحاد الكرة،
وطالب فيها اإلدارة باالستقالة.

يج��ب أن نحرتم ذلك ،يجب أن نش��عر
بالفخ��ر لتواجد العبني من هذه الطينة
ويجب اس��تغالل ذل��ك .نحن يف حاجة
إىل ه��ذه النوعية م��ن الالعبني الذين
يبذلون الغايل والنفيس من أجل باريس
سان جرمان”.
وتألق أريوال بش��كل الفت مع منتخب
بالده يف مواجهة أملانيا يف املباراة الودية
األس��بوع املايض (صفر-صفر) ،وتصدى
لس��ت كرات خط�يرة جدا ،عل�ما بأنه
الح��ارس الثالث يف فرنس��ا بعد هوغو
لوريس وس��تيف مانداندا ،وقد استغل
غيابهام بداعي اإلصابة ليسجل نقاطا.
وأك��د توخل أنه يج��ب التعامل بذكاء
مع هذه املس��ألة (املفاضلة بني أريوال
وبوفون) ،وقال “يتع�ين علينا التعامل
بدقة مع هذا الوض��ع؛ ألننا منلك أيضا

أس��طورة وهو بوفون الذي يعترب املثل
األعىل ألريوال وهو يتواجد إىل جانبه يف
الفريق”.
وكان توخل منح ثقته يف مطلع املوسم
إىل بوف��ون املنتق��ل اىل س��ان جرمان
دون مقاب��ل بعد أن انته��ى عقده مع
يوفنتوس اإليطايل ،قبل أن مينح الفرصة
ألريوال الذي سيخوض املباريات الثالث
األوىل عىل األقل يف دوري أبطال أوروبا
بسبب إيقاف بوفون.
وش��دد توخ��ل ع�لى أهمي��ة تواج��د
بوف��ون يف غرف املالب��س بقوله “ليس
العبا يجلس فق��ط عىل مقاعد الالعبني
االحتياطي�ين ،بل ميل��ك تأثريا كبريا عىل
الفري��ق بش��كل يومي .لق��د انقذنا يف
مواجه��ة غانغ��ان حيث تألق بش��كل
الف��ت ،وعندم��ا ال يلع��ب ال يكتف��ي

الخطأ ممنوع

خالف جديد في االتحاد المصري
(وكاالت) :اشارت بعض التقارير،
أن هناك أزمة جديدة اشتعلت
خ�لال الس��اعات املاضي��ة بني
ه��اين أبوريدة ،رئيس اتحاد كرة
القدم ،وثنايئ املجلس كرم كردي
ومجدي عبدالغني ،عىل خلفية
أزم��ة الع��ب ليفرب��ول محمد
صالح املتعلق��ة ببعض الحقوق
التجاري��ة واإلعالني��ة الخاص��ة
بالالعب.
وتكم��ن األزم��ة يف رغب��ة ثنايئ
املجل��س يف توجي��ه دع��وة إىل
رام��ي عباس ،وكي��ل صالح ،من
أجل الحضور للقاهرة والتفاوض
مع��ه بش��أن الحق��وق الخاصة
بالعب ليفربول اإلنجليزي أثناء
وجوده يف معس��كرات منتخب
مرص.
يأيت ذل��ك يف الوقت الذي رفض

باريس يواجه سانت ايتيان الستمرار العالمة الكاملة

مبتابع��ة املب��اراة ب��ل يش��جع زمالءه
ويحثه��م عىل بذل املزي��د عىل أرضية
امللعب”.
وس��يغيب عن فريق العاصمة مهاجمه
الش��اب كيلي��ان مبايب املوق��وف ثالث
مباري��ات إثر طرده يف املب��اراة األخرية
ض��د ني��م ،لك��ن الفري��ق يس��تطيع
االعتامد ع�لى ترس��انة هجومية قوية
من امريكا الجنوبية مؤلفة من الربازييل
ني�مار واالوروغوياين ادينس��ون كافاين
واألرجنتيني انخل دي ماريا.
يف املقابل ،مل يخرس س��انت اتيان حتى
اآلن لكنه فاز يف مب��اراة واحدة مقابل
ث�لاث تعادالت ،وس��يغيب عنه الظهري
األمين لوكاس دينيي.
ويأم��ل ليون بالنهوض م��ن كبوته بعد
خسارته عل ارضه امام نيس صفر -1يف
املرحل��ة االخرية ،عندما يحل ضيفا عىل
كاين صاحب املركز الثاين عرش.
ويس��تطيع ليون الزج مبهاجمه الجديد
موىس دميبييل الق��ادم إليه قبيل إقفال
باب االنتق��االت الصيفية من س��لتيك
االس��كتلندي مقابل  22مليون يف ثالث
أعىل صفق��ة للنادي بع��د االرجنتيني
ليس��اندرو لوبيز ( 26مليون يورو) من
بورتو الع��ام  ،2009ويوهان غوركوف
من بوردو ( 22مليون يورو).
ويح��ل موناكو ،وصي��ف البطل ،ضيفا
عىل تولوز أحد مفاجآت املوس��م حيث
يحتل املرك��ز الثالث بثالث��ة انتصارات
مقابل هزمية واحدة.

واستش��اط الثن��ايئ غضبً��ا من
أبوريدة ،السيام يف ظل وعدهام
لصالح ،بأنه سيتم توجيه دعوة
لرامي عباس ،وإس��دال الس��تار
عىل هذه األزمة بشكل نهايئ.

للفة األوىل ،ليحق��ق الربيطاين بعدها
فوزه الـ  68يف بطولة العامل.
ويدرك األملاين أن��ه ال مجال للخطأ اذا
أراد مواصلة السباق نحو لقب خامس
من حلبة مارينا باي الخاصة بالس��باق
يف ش��وارع العاصمة ،حي��ث فاز اربع
م��رات يف  9مش��اركات أع��وام 2011
و 2012و 2013و 2015في�ما خ��رج
هاميلتون فائزا يف أعوام  2009و2014
و.2017
إال أن فيتل يعاين ضغوطا مصدر بعضها
فريقه ،اذ اختار القيمون عليه اإلعالن
الثالثاء عن اس��تبدال زميله الفنلندي
كيمي رايكون��ن ( 38عاما) بالس��ائق
الفرن�سي املول��ود يف موناك��و ش��ارل
لوكل�يرك ( 20عام��ا) ،ليح��ل بدال منه
املوسم املقبل ،فيام س��يعود رايكونن
إىل فريق بداياته ساوبر الذي بدأ معه
مشواره يف الفئة األوىل عام .2001
ويتطل��ع فيتل إىل ت�لايف األخطاء التي
ارتكبها أيضا يف حلبات باكو وهوكنهايم
وكاستيليه ومونزا ،وايل أدت إىل تشديد
هاميلتون قبضته ع�لى الصدارة ،عىل
رغ��م امتالك فرياري س��يارة أقوى من
تل��ك الت��ي متتلكه��ا مرس��يدس هذا
املوسم بحسب املراقبني.
وهو قال بعد س��باق مون��زا انه قلب

سيباستيان فيتل

الصفح��ة “أن��ا أركز اآلن عىل س��باق
س��نغافورة بع��د س��باق مخي��ب (يف
مونزا) .أحب املكان هناك (سنغافورة)
وأنا سعيد بالذهاب للمشاركة”.
اما رايكونن بط��ل العامل  2007والذي
ح��ل ثالثا مرتني يف س��نغافورة يف مثاين
مشاركات ،فوصف السباق الذي يقام
تحت األضواء الكاش��فة ليال بالصعب
“يف ش��كل خاص مع منعطفات ضيقة
لغاية .وأي خطأ يف اس��تعامل املكابح
ي��ؤدي بن��ا إىل (االصط��دام) الحائط
مبارشة”.
يف املقابل ،أمل رئيس مرس��يدس توتو
وول��ف أن يتمك��ن الس��ائق الثاين يف
الفريق الفنلن��دي فالتريي بوتاس من

لعب دور الحارس املساعد لهاميلتون.
ورد بوت��اس “إنه ألم��ر مخيب لآلمال
ومده��ش أن أرى أنني ما زلت مل أفز
بسباق هذا املوسم”.
بدوره يأمل س��ائق رد ب��ول الهولندي
ماكس فريش��تابن الذي سيبلغ عامه الـ
 21يف نهاية الش��هر ،أن يتمكن فريقه
من تحقيق فوز أول يف س��نغافورة كام
فعل يف جائزة النمسا الكربى يف بداية
متوز/يولي��و امل��ايض .علام ان��ه يحتل
املرك��ز الخام��س يف ترتيب الس��ائقني
بفارق  29نقطة عن بوتاس الرابع.
ووص��ف الس��باق “باألصع��ب ع�لى
الصعيد البدين ،حي��ث ارتفاع درجات
الحرارة يدفعنا إىل بذل طاقة أكرب”.

مودريتش األفضل
في العالم
(وكاالت) :أبدى العب ريال
مدريد ماريانو دياز سعادته
بالعودة للنادي املليك ،يف
فرتة االنتقاالت الصيفية.
وقال ماريانو إلذاعة
“كويب”“ :العودة إىل ريال
مدريد مذهلة ،وهي األمر
الذي كنت أريده دامئًا”.
وأضاف“ :إشبيلية كان
ام بالتعاقد معي لكن
مهت ً
ريال مدريد يف قلبي ،أمتنى
من إشبيلية تفهم موقفي،
وأنا سعيد جداً بأنني هنا
اآلن”.
وعن حصوله عىل الرقم ،7

قال“ :ال أحد أبدى رغبته
يف الحصول عىل رقم  7قبل
انتقايل إىل ريال مدريد،
أسينسيو مل يطلب الرقم،
لقد تحدثت معه أمس
وهنأته عىل أهدافه مع
إسبانيا”.
وتابع“ :لقد اخرتت الرقم
 7وهذا تحد شخيص ،أنا
سعيد جداً بارتداء رقم
العبني عظامء مثل أمانسيو،
خينتو ،بوتراجينيو ،راؤول
وكريستيانو رونالدو”.
وعن جائزة األفضل ،قال:
“لوكا مودريتش يستحق

ماريانو دياز

الحصول عىل الجائزة،
جميع الالعبني يف غرفة
املالبس يظنون أنه يستحق
ذلك”.
وأتم ترصيحاته“ :أحلم
مبكاملة من مدرب إسبانيا
لويس إنرييك”.

بالدنا

local@albiladpress.com
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بعد دخولهم البحرين بجوازات �سفر �آ�سيوية حتمل بيانات غري �صحيحة

“الداخلية” تن�رش �صورا لهويات بع�ض الإيرانيني املقبو�ض عليهم
ال������وزارة ت���ؤك��د االل���ت���زام مب��ع��اي�ير ال�����ش��ف��اف��ي��ة وامل�����ص��داق��ي��ة وت��وث��ي��ق الإج������راءات

•�صور �ضوئية لهويات عدد من الإيرانيني املقبو�ض عليهم

املنام����ة  -وزارة الداخلية� :أك����دت وزارة الداخلية
�أن ما ج����اء يف بيانها ال�صادر بتاري����خ � 8سبتمرب 2018
واملت�ضم����ن القب�����ض عل����ى � 14إيراني����ا ،دخل����وا مملكة
البحرين بجوازات �سف����ر �آ�سيوية وب�أ�سماء غري حقيقية،

�أمر موثق بالأدلة املادية والأوراق الثبوتية.
و�إذا كان املتحدث با�سم وزارة اخلارجية الإيرانية،
ي����رى �أن بالده ال ميكنه����ا ت�أكيد م����ا ورد يف بيان وزارة
الداخلي����ة ،بدعوى “عدم تقدمي املنام����ة �أدلة للحكومة

الإيراني����ة �أو تزويدها مبعلومات �إ�ضافي����ة” ف�إن الأدلة
املادية والأوراق الثبوتية للمقبو�ض عليهم ،واملن�شورة
بع�����ض منها م����ع ه����ذا البي����ان ،لي�ست فقط م����ن قبيل
ت�أكي����د ما �سبق ن���ش�ره ،بقدر ما تن����درج يف �إطار االلتزام

يف �إطار ت�سهيل �إقامة مو�سم عا�شوراء

حمافظ العا�صمة يتفقد خط �سري مواكب العزاء

املنام���ة  -املحافظ���ة العا�صم���ة :تفقد حمافظ
العا�صم���ة ال�شيخ ه�ش���ام بن عبدالرحم���ن �آل خليفة،
�أم����س ،خ���ط �س�ي�ر مواك���ب الع���زاء؛ للوق���وف عل���ى
االحتياج���ات املطلوب توافره���ا واملناطة باجلهات
اخلدمية والأمنية يف �إطار اجلهود املبذولة ،وت�سهيل
�إقامة مو�سم عا�ش���وراء لهذا العام .و�أكد �أن حمافظة
العا�صمة� ،ستعمل بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة
عل���ى اتخاذ م���ا يلزم لت�سهي���ل الإج���راءات املت�صلة
بهذه املنا�سب���ة ،طبقا للمرئيات التي نوق�شت خالل
االجتماعات ال�سابقة ووف���ق عملية �رشاكة تقوم على
توحيد اجلهود من �أجل �إجناح هذا املو�سم ملا تعك�سه
مث���ل هذه املنا�سب���ات من مظهر ح�ض���اري تتمتع به
مملكة البحرين ،م�شيدا مب�ستوى التعاون والتن�سيق
الذي يبدي���ه ر�ؤ�ساء امل�آمت واملواك���ب احل�سينية مع
اجلهات املعني���ة عرب و�ضع الت�ص���ورات واملرئيات
اخلا�صة باحتياجات مو�سم عا�شوراء .وكانت حمافظة
العا�صمة ،قد عقدت يف وقتٍ �سابق اجتماعا تن�سيقيا
مع �إدارة الأوقاف اجلعفرية والهيئة العامة للمواكب

•جانب من الزيارة التفقدية

احل�سينية ور�ؤ�ساء امل����آمت وخمتلف الإدارات الأمنية
واجله���ات اخلدمي���ة املعني���ة؛ لبح���ث اال�ستعدادات
والرتتيب���ات الالزم���ة وحتدي���د االحتياج���ات له���ذه
املنا�سب���ة .رافق املحافظ يف جولت���ه ،كل من رئي�س

جمل�س �إدارة الأوقاف اجلعفرية ،رئي�س جمل�س �أمانة
العا�صم���ة ،رئي����س مركز �رشط���ة احل���ورة ،وعدد من
امل�س�ؤول�ي�ن بال���وزارات اخلدمية واجله���ات الأمنية
والهيئة العامة للمواكب احل�سينية.

حميدان تطلق حملة “بادر �صحح” ال�سنوية�“ ...أمانة العا�صمة”:

خطة منوذجية خلف�ض املخلفات البال�ستيكية يف عا�شوراء

املنام���ة  -بن���ا� :أطلق���ت املدي���ر الع���ام لأمانة
العا�صم���ة �شوقي���ة حمي���دان حمل���ة “ب���ادر �صحح”
ال�سنوية ملو�سم عا�شوراء ،كما د�شنت مركز خدمات
النظاف���ة والتوعية البيئي���ة اخلا����ص بالأمانة و�سط
املنامة �أم�س ،والذي �سيتكفل بتقدمي و�إدارة ودعم
خمتلف خدم���ات النظافة يف نطاق حمافظة العا�صمة
خ�ل�ال مو�س���م عا�ش���وراء � ،2018إلى جان���ب تقدمي
املحا��ض�رات والربام���ج التوعوية فيم���ا يتعلق بفرز
وتدوير املخلف���ات ،والتعريف مبهام واخت�صا�صات
الأمان���ة وجهوده���ا املبذول���ة ل�صال���ح املواطن�ي�ن
واملقيمني.
كم���ا �أعلنت حميدان خ�ل�ال افتتاحها املركز عن
تفا�صيل خطة العم���ل الت�شغيلية والتوعوية ملو�سم
هذا العام ،م�ؤكد ًة �أن الأمانة ت�سعى التباع نهج جديد
منوذجي على �صعيد التوعية بالنظافة وفرز وتدوير
املخلف���ات ،وهو �أن تك���ون العملي���ة عك�سية ،بحيث
يتم الرتكيز على اخلط���ة الت�شغيلية لكافة املناطق
فيما يتعلق مب�ستوى النظافة اليومية على مدار 24
�ساع���ة ،مع احلر����ص على �أن تك���ون املناطق نظيفة
ط���وال الف�ت�رة يوميً���ا حت���ى و�إن �شه���دت اكتظاظً ا
بامل�شاركني ومواكب العزاء ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن
يعطي انطباعا لدى اجلمهور بحجم اجلهود املبذولة،
لاللت���زام بالنظاف���ة والتخل����ص م���ن املخلف���ات يف

•�أمانة العا�صمة ت�ضع خطة منوذجية خلف�ض املخلفات البال�ستيكية يف مو�سم عا�شوراء

�أماكنها املخ�ص�صة.
وك�شف���ت ع���ن �أن ه���دف الأمان���ة خ�ل�ال مو�سم
عا�ش���وراء  2018ه���و اال�ستم���رار يف خف����ض كميات
املخلف���ات املنتج���ة بواق���ع ي�صل �إل���ى  50طن عن
الع���ام  .2017فق���د �أظه���رت الإح�ص���اءات �أن كمية
املخلفات املنتجة يف العا�صمة خالل عا�شوراء 2017
كان���ت  317طن���ا ،وانخف�ضت بنح���و  83طنا عما مت
�إنتاجه خالل العام  ،2016وهو ما فاق متو�سط الرقم
املتوقع بفعل برامج التوعية وجهود �أعمال النظافة.

و�أف�صح���ت ع���ن جائ���زة �أف�ض���ل م����أمت يف جمال
النظاف���ة والتوعي���ة البيئي���ة ،م���ن منطل���ق ت�شجيع
وت�أ�صي���ل مب���ادئ االهتم���ام بالنظاف���ة وال�سل���وك
البيئ���ي ال�سليم ل���دى م�ؤ�س�سات املجتم���ع ،وتقا�سم
امل�س�ؤولي���ات وحتمله���ا من قبل اجلمي���ع .و�ستكون
قيمة اجلائ���زة الأول���ى  500دين���ار ،وللمركز الثاين
 300دين���ار ،ث���م الثال���ث  200دين���ار� ،إذ �ستعم���م
�آلي���ة الت�سجي���ل وا�شرتاط���ات القب���ول يف امل�سابقة
�إلكرتونيًا.

مبعاي��ي�ر ال�شفافي����ة وامل�صداقية وتوثي����ق الإجراءات،
وه����و ما ت�ؤكده هذه ال�ص����ور ال�ضوئية لهويات عدد من
املواطنني الإيرانيني الأربعة ع�رش املقبو�ض عليهم بعد
�أن دخلوا مملكة البحري����ن بجوازات �سفر �آ�سيوية حتمل

بيان����ات غري �صحيح����ة للإيراني��ي�ن املقبو�����ض عليهم،
وب�أ�سم����اء غ��ي�ر حقيقي����ة ودف����ع �أ�صحابها مبال����غ مالية
ل�رشائه����ا بغر�ض دخولهم �إلى مملكة البحرين ،حفظ اهلل
البحرين من كل �رش و�سوء.

“البحرين الوطني” يدعم “تنمية الطفولة”

�أ�ش���اد رئي�س جمل����س �إدارة اجلمعية
البحريني���ة لتنمية الطفول���ة ح�سن فخرو
بالإ�سهام���ات املتمي���زة للم�ؤ�س�س���ات
املالي���ة العامل���ة يف مملك���ة البحري���ن
ودوره���ا الكب�ي�ر يف تعزي���ز وتطوي���ر
اخلدم���ات االجتماعي���ة والتنمي���ة الت���ي
تقدمها امل�ؤ�س�سات الأهلية واالجتماعية
يف اململكة.ج���اء ذل���ك ل���دى ا�ستقبال فخرو
مبكتب���ه للرئي����س التنفيذي لبن���ك البحرين
الوطني جان دوران ،و�أم�ي�ن �رس جمل�س �إدارة
بن���ك البحرين الوطني نا�رص حممد .ومن �إدارة
اجلمعية البحريني���ة لتنمية الطفولة ح�رض كل
من عبداهلل احلواج ،وفوزية املحرو�س ،وح�سن
كمال ،و�سل���وى امل�ؤيد ،وفوزية زينل ،وغادة
�ضيف ،حيث مت تقدمي منحة مالية من البنك

لدع���م الربام���ج التنموي���ة واخلدماتي���ة التي
تقوم بها اجلمعية ومرك���ز الأمري �سلطان بن
عبد العزيز �آل �سع���ود لتنمية ال�سمع والنطق
وم�ساندتهما يف تنفيذ اخلطط املعتمدة وفقا
لال�سرتاتيجي���ات التي تنظم عملها والهادفة
�إلى االرتقاء بواق���ع الطفولة ودعم اخلدمات
التي ت�صب يف هذا اجلانب.
ويف معر�ض تقديره للم�ساهمات ال�سخية
م���ن قبل البنك لدع���م امل�ؤ�س�سات اخلدماتية
والأهلية يف مملك���ة البحرين� ،أعرب فخرو عن
تقدي���ر جمل����س الإدارة واملنت�سبني للجمعية
كافة لهذه امل�ساهمة التي من �ش�أنها متكني
اجلمعية من القيام بدوره���ا املرجو يف خدمة
الطفولة يف البحرين ،متمنيا للبنك مزيدا من
النجاح والتقدم.

“الإعالم” تنظم دورة “تعرف على فريق العمل”

املنام���ة  -بن���ا� :ضم���ن ال���دورات التي
تنظمها وزارة �ش�ؤون الإعالم ل�صقل املهارات
الأ�سا�سي���ة ملوظفيه���ا يف بيئة العم���ل� ،أقام
مرك���ز التدريب بال���وزارة �صب���اح �أم�س دورة
تدريبي���ة بعنوان “تعرف عل���ى فريق العمل”
قدمها املحا�رض ن�ض���ال ال�شوملي املدرب يف
جم���ال التنمية الب�رشية� ،ش���ارك فيها عدد من
موظفي الوزارة.
وق���دم املحا��ض�ر خالل ال���دورة �رشحا عن
كيفي���ة اختي���ار الأ�شخا����ص يف فري���ق العمل

م���ن خ�ل�ال ا�ستعم���ال الأجن���دة املو�ضوع���ة
للو�صول �إلى الأهداف املطلوبة و�رسعة �إجناز
العمل .كما �أعطى بع����ض التدريبات العملية
للم�شاركني يف ال���دورة تناولت كيفية �إعداد
وت�أ�سي����س ف���رق العمل وتوزي���ع الأدوار بني
�أع�ض���اء الفري���ق� ،إ�ضافة �إل���ى تقييم عنا�رص
الق���وة وال�ضع���ف يف الفري���ق وحتويلها �إلى
�أهداف �إيجابية وقادرة على الإجناز.
ويف خت���ام الدورة التدريبي���ة مت توزيع
ال�شهادات على امل�شاركني.

BUZZ

انستغرام ال ّنجوم
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الجمعة

اعت���ذرت الفنانة ال�سورية جين���ي ا�سرب عن امل�شاركة
ببطول���ة امل�سل�س���ل االجتماعي ال�س���وري «نب�ض» للكاتب
فه���د مرعي واملخ���رج عم���ار متي���م ،والذي م���ن املتوقع
انط�ل�اق ت�صويره خالل الأي���ام القليلة املقبل���ة� .أما �سبب
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مسافات

اعت���ذار جين���ي ،فيع���ود ،ح�س���ب تقاري���ر �صحافي���ة� ،إلى
ان�شغاله���ا وتواجدها برفقة والدته���ا املري�ضة وامل�صابة
مبر����ض ع�ضال يف الكبد ،حيث انها بحالة �صحية �صعبة يف
امل�ست�شفى ما يجعل جيني غري قادرة على االبتعاد.،

22

tariq.albahar@albiladpress.com

الحمدان والسعداوي وملك في مهرجان القاهرة التجريبي
حمرر م�سافات

غ���ادر كل م���ن الفن���ان امل�رسح���ي عب���داهلل
ال�سع���داوي والفن���ان عب���داهلل مل���ك والناق���د
امل�رسح���ي يو�س���ف احلم���دان �إل���ى جمهورية م�رص
العربية ال�شقيقة وذل���ك للم�شاركة يف فعاليات
ال���دورة  “ 25اليوبيل الف�ضي” ال���ذي افتتحته
�إينا����س عبد ال���دامي ،وزيرة الثقاف���ة مب�رص ،ومت
خالل حفل االفتتاح تكرمي عدد من عمالقة الفن.
وه���م :ا�س���م الراحل ناج���ي �شاكر م���ن م�رص،
والفن���ان القدي���ر ع���زت العاليل���ي ،والكات���ب
امل�رسح���ي وال�سيناري�س���ت ديفيد ه�ن�ري هواجن
– �أم�ي�ركا ،م�صمم���ة الرق�ص���ات العاملي���ة م���ن
�أ�ص���ل �سنغايل جريم�ي�ن �أكوجني الت���ي تغيبت
ع���ن احل�ض���ور و�أر�سلت كلمة م�ص���ورة ،كما كرم
الع���امل امل�رسح���ي الكبري �صاحب كت���اب م�رسح ما
بع���د الدراما هانز ثييز ليم���ان – �أملانيا ،وتغيب
ه���و الآخر ع���ن احل�ضور ،كم���ا مت تك���رمي �أ�ستاذ
الدرا�سات امل�رسحية والرق�ص واملدير امل�شارك
ملرك���ز الأبح���اث ال���دويل جابريي���ل براند�سترت
– �أملاني���ا ،واملمثل���ة واملخرج���ة الفني���ة لفرقة
مومن�شانز -فلوريانا فرا�سيتو – �إيطاليا.
ه���ذا ويف ت�رصي���ح ل���ـ “الب�ل�اد” ق���ال الناقد
امل�رسحي يو�سف احلم���دان “ان مهرجان القاهرة
ال���دويل للم��س�رح التجريب���ي يعد من�ص���ة عاملية
للتجريب ومدر�سة فعلية لالبداع وملتقى عاملي
لع�شاق امل��س�رح ،ومهرجان عريق بكل املقايي�س
ويحر����ص كل فن���ان عرب���ي وغ�ي�ر عرب���ي عل���ى

•جانب من ح�ضور املهرجان
•عبداهلل ملك حماطا بنجوم امل�رسح

•�سميحة ايوب
•مهرجان القاهرة التجريبي

•عزت العاليلي الفنان املكرم

احل�ضور واال�ستمتاع بالعرو�ض اجلميلة.
ام���ا الفنان عبداهلل ملك فق���د اكد من جانبه
ان روائ���ع امل�رسحي���ات العاملية دائم���ا ن�شاهدها
يف امل��س�رح التجريبي وال�شك ان مهرجان القاهرة
للم�رسح التجريبي له �سمعة دولية ويكفي �ضخامة
اجلمهور املواظب على احل�ضور واال�ستمتاع.
يذك���ر �أن مهرج���ان القاهرة ال���دويل للم�رسح

جائزة سعد الفرج
بمهرجان أيام
المسرح للشباب

التجريب���ي ،ه���و مهرج���ان م�رسح���ي دويل ،تقيمه
وزارة الثقافة امل�رصي���ة �سنويا حتت رعاية وزير
الثقافة الأ�سبق ف���اروق ح�سني ،وبرئا�سة فوزي
فهم���ي ،ب���د�أت فعاليات ال���دورة الأولى من هذا
املهرج���ان الع���ام  ،1988املهرج���ان متخ�ص�ص
يف �إعط���اء الفر�ص���ة لتقدمي العرو����ض امل�رسحية
التجريبي���ة م���ن كل دول الع���امل ،والت���ي يت���م

�أعلن���ت الهيئ���ة العامة لل�شب���اب ،اجلهة املنظمة
ملهرج���ان �أيام امل�رسح لل�شب���اب بالكويت ،عن �إطالق
اجلائ���زة الك�ب�رى با�سم الفن���ان القدي���ر �سعد الفرج
لأف�ض���ل عر����ض م�رسح���ي متكامل ،تقدي���را مل�سريته
الفني���ة الطويل���ة ،حيث ق���ال يف هذا اجلان���ب املدير
الع���ام للهيئة العامة لل�شب���اب عبدالرحمن املطريي،
�إن املهرج���ان ال���ذي �سيقام يف �شه���ر مار�س املقبل
�سيخ�ص����ص تل���ك اجلائ���زة للفن���ان الف���رج اعت���زازا
بب�صمات���ه الرائ���دة� ،إل���ى جان���ب جوائز فردي���ة �أخرى
�سيقدمها املهرجان دعما لل�شباب امل�رسحي الكويتي.

اختياره���ا بوا�سطة جلنة حتكي���م دولية ،كما يتم
تكرمي عدد م���ن ال�شخ�صي���ات العاملية املهتمة
بفنون امل�رسح التجريبي ،متن���ح اجلوائز لأف�ضل
العرو����ض يف املجاالت امل�رسحي���ة املختلفة مثل
الإخ���راج والتمثي���ل ،الديك���ور واال�ض���اءة ،كم���ا
يق���ام على هام����ش املهرجان عدد م���ن الندوات
املتخ�ص�صة يف تقنيات وفنون امل�رسح.

•يو�سف احلمدان و�سميحة ايوب

و�أ�ضاف املطريي �أن املهرجان �سيقام بالتعاون
م���ع وزارة االعالم واملجل�س الوطني للثقافة والفنون
واالداب واجلهات الر�سمية واالهلية املعنية بالدولة،
�إ�ضاف���ة ال���ى �أن انعقاده ب�ش���كل دوري يع���زز مكانة
الفن���ان امل�رسح���ي ال�شاب ويبن���ي قدرات���ه امل�رسحية
ويرعى موهبته وي�صقلها ،من خالل الربامج املتعددة
الت���ي �ستق���ام خ�ل�ال انعق���اد ال���دورة الثاني���ة ع�رشة
للمهرجان ،الفت���ا �إلى �أن �إقام���ة املهرجان �ستتزامن
م���ع احتفالية يوم ال�شباب الكويتي ،الذي يربز مكانة
ال�شباب الكويتي ودورهم املميز يف كل املجاالت.

“هم نوايا” عرض حصري بتلفزيون الكويت

�أدرج تلفزي���ون دولة الكويت� ،ضم���ن خريطته الرباجمية،
العر����ض احل�رصي الأول للم�سل�س���ل املحلي اجلديد «هم نوايا»،
يف ال�ساد����س ع��ش�ر م���ن ال�شهر اجل���اري ،والذي ج���اء بعد عر�ض
حلق���ات اجلزء الأول منه �أخريا ،والعمل اجلديد مت ت�صويره قبل
رم�ض���ان املا�ضي ،وهو من الأعم���ال الدرامية التي قدمت وفق
نظام املنتج املنفذ.
من جهت���ه ،قال الوكيل امل�ساعد لقط���اع التلفزيون جميد
اجل���زاف� ،إنه بتوجيهات م���ن وزير الإعالم وزي���ر الدولة ل�ش�ؤون
ال�شب���اب حممد اجل�ب�ري ،ووكي���ل وزارة الإعالم ط���ارق املزرم،
�سيت���م العر�ض احل�رصي مل�سل�سل «هم نواي���ا» للنجمة القديرة
�سع���اد عبداهلل وجمموعة من املمثل�ي�ن ،الفتا �إلى �أن ذلك ي�أتي
�ضمن العرو�ض الدرامية املحلية اجلديدة التي �ستكون حا�رضة
�إلى �شهر رم�ضان املقبل.
و�أ�ش���ار اجل���زاف �إل���ى �أن التلفزيون ي�ستقط���ب املزيد من
امل�ؤ�س�س���ات الفنية املحلية والنجوم ال���رواد ل�شا�شته� ،سواء يف
عرو����ض الدرام���ا الرم�ضانية �أو غريه���ا من �أيام ال�سن���ة ،م�ؤكدا
االعتزاز بال�صناع���ة الدرامية املحلية الرائ���دة ،ومبينا �أن هناك
ع���دة عرو�ض �ستلي م�سل�سل «هم نواي���ا» ،بينها «روز باري�س»
و«حبيب���ي حياتي» ،وهناك �أعمال درامي���ة �أخرى ال تزال يف طور
التفاو�ض.
م�سل�سل «هم نوايا» �سيعيد الفنانة القديرة �سعاد عبداهلل
الى امل�شه���د الدرامي جمددا بعد ح�ضورها يف رم�ضان املا�ضي
م���ن خالل م�سل�سل «ع�ب�رة �شارع» ،والعم���ل اجلديد يعر�ض من

الأحد �إلى الأربعاء يف ال�ساعة احلادية ع�رشة م�ساء ،ويعاد يف وقت
الحق.
وه���و من ت�أليف ن���وف امل�ضف ،ومن �إخ���راج عي�سى ذياب،
بطول���ة �سعاد عب���داهلل� ،سليمان اليا�س�ي�ن ،عبدالرحمن العقل،
زه���رة اخلرجي ،انت�صار ال�رشاح ،فاطم���ة ال�صفي� ،أمل العو�ضي،
فهد العبداملح�سن ،عبداهلل الطراروة ،غرور ،لولوة املال ،ح�سني
املهدي وعدد �آخر من املمثلني ال�شباب.
تدور �أح���داث العمل حول �شخ�صية «�شيخة» التي جت�سدها
الفنان���ة �سعاد عب���داهلل ،وهي �سي���دة تقوم برتبية ابن���ة �أختها
اليتيمة ،وحت�سن تربيتها ،وعلى الرغم من كونها �شخ�صية قوية
وتظه���ر بع�ض الأحيان الق�سوة ،ف�إنه���ا متلك قلبا طيبا يقودها
�إلى كثري من املواقف ،حيث تعي����ش معاناة الآخرين ،خ�صو�صا
�أبناءها ،وجميع م�شكالتهم ب���كل تفا�صيلها من ا�ضطراب ويتم
وانف�صال وتخبط.
م���ن جانب �آخ���ر ،بد�أت حمط���ة  MBC1بعر����ض امل�سل�سل
املحل���ي «ع�ب�رة �ش���ارع» ال���ذي عر����ض يف رم�ض���ان املا�ضي،
وتتوا�ص���ل حلقاته من الأح���د �إلى اخلمي����س يف ال�ساعة ال�سابعة
م�س���اء ،وهو م���ن ت�ألي���ف د .حمد �شم�ل�ان الرومي� ،إخ���راج منري
الزعب���ي ،بطولة �سعاد عب���داهلل ،داود ح�سني ،جم���ال الردهان،
با�سم���ة حم���ادة ،هب���ة ال���دري ،فاطم���ة ال�صف���ي ،عبداملح�سن
القفا�ص ،مرام البلو�ش���ي ،عبداهلل الطراروة ،ليلى عبداهلل ،كما
ي�شه���د العمل م�شاركة املمثل الراحل عبداهلل الباروين ،وير�صد
جمموعة من اخلطوط الدرامية املتفرقة وامل�شوقة.

tariq_albahhar
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 14سبتمبر
786
هارون الر�شيد يتولى
اخلالفة بعد مقتل �أخيه
الهادي.

23

1812
ن��اب��ل��ي��ون ب��ون��اب��رت
ي��ت��م��ك��ن م����ن اح���ت�ل�ال
م��و���س��ك��و �أه������م م���دن
الإمرباطورية الرو�سية.

الحمل:
تتلقى عرو�ضا ً تنا�سبك ب�شكل كبري.

1901

الثور:
تن�سى بني حني و�آخر �أنك تتبع حمية.

ث�����ي�����ودور روزف����ل����ت
يتولى رئا�سة الواليات
املتحدة خلفا ً للرئي�س
ويليام مكينلي ال��ذي
تويف مت�أثراً بجراحه بعد
تعر�ضه لعملية اغتيال
يف � 6سبتمرب.

الجوزاء:
ت�ضطر �إلى العمل �ساعات �إ�ضافية.

السرطان:
تقوم بجهد كبري بغية �إ�صالح اخللل.

1917

األسد:
لديك فر�صة لأخذ العالقة �إلى م�ستوى
جديد.

�إع������ل�����ان ال����ن����ظ����ام
اجلمهوري يف رو�سيا.

العذراء:

جمـال الصقـر يتفـوق علـى  9دول

يح���ذرك طبيب���ك اخلا����ص م���ن تناول
العقاقري.

الميزان:
حافظ على وزنك خالل الفرتة املقبلة.

العراق والكويت
و�إيران واململكة
العربية ال�سعودية
وفنزويال ي�ؤ�س�سون
منظمة الدول امل�صدرة
للنفط والتي يطلق
عليها اخت�صاراً ا�سم
�أوبك وذلك باجتماعهم
يف بغداد.

حمرر م�سافات

العقرب:

اجناز جدي����د ي�سجله الفنان
واملخ����رج والكاتب جمال ال�صقر
ي�ضاف الى �سلة ابداعاته ،وذلك
بنيله جائ����زة ابراهيم بحر للن�ص
امل�رسح����ي يف خت����ام مهرج����ان
ال�ص����واري امل�رسح����ي الدويل عن
ن�����ص م�رسحية “ يف احللوة واملرة
“ والت����ي ج�س����د ادواره����ا ب����كل
براع����ة واتقان الفنان����ة القديرة
�شفيقة يو�سف والفنان عبداهلل
�سوي����د متفوقا عل����ى ت�سع دول
له����ا ب����اع طوي����ل وتاري����خ عتيد
يف امل���س�رح مث����ل رو�سي����ا وم�رص
واملانيا وتون�س ،علما ان ال�صقر

ت�ش���ارك الآخري���ن قرارات���ك وال�سيما
احل�سا�سة.

القوس:
ت�شع���ر بتع���ب كب�ي�ر الي���وم ب�سب���ب
ال�ضغوط.

الجدي:
تق���رر التخفي���ف م���ن �ساع���ات العمل
لرتتاح.

الدلو:
يث�ي�ر �أح���د املديرين ق�ضي���ة مهمة يف
العمل.

الحوت:
تخل�ص م���ن ال�سمنة ومار����س ال�سباحة
بانتظام.

ق����د ن����ال العدي����د م����ن اجلوائ����ز
منه����ا 7 :جوائ����ز مل�رسحية “ بني
اجلد واله����زل” يف مهرجان ايام
ال�شارقة ،وجائ����زة عن م�رسحية “
انتظار” وغريها الكثري ال يت�سع
املج����ال لذكرها كم����ا كتب عدة
م�سل�سالت ناجح����ة منها م�سل�سل
“ ريح ال�شمال” و “ لولو مرجان”
وم�سل�سل “ بح����ر الليل” كما انه
اخرج الكثري من امل�رسحيات مثل
“ حكاية امله����رج “ “ �رساديب”
“ �رصخ����ة” “ ع�ساف” “ من اجلك
ياقد�����س” “ الي����ازره” “مظلتي
التزال مبتلة”.

أمسية بحرينية في ملتقى الشارقة للشعر الشعبي

�ضم���ن برنام���ج ملتق���ى ال�شارق���ة
ال�شه���ري لل�شع���ر ال�شعبي ،نظ���م مركز
ال�شارق���ة لل�شع���ر ال�شعب���ي يف ق��ص�ر
الثقاف���ة� ،،أم�سي���ة �شعري���ة بحريني���ة،
�شارك فيه���ا كوكبة من �شع���راء مملكة
البحري���ن ،وه���م :عي�سى ال��س�رور� ،سامل
املناع���ي ،حممد عل���ي امل�ضحي ،فتحية
عج�ل�ان ،وقدمته���ا الإعالمي���ة �شيم���اء
رحيمي ،بح�ضور عبداهلل العوي�س رئي�س
دائ���رة الثقاف���ة يف ال�شارق���ة ،وحمم���د
الق�صري مدير �إدارة ال�ش����ؤون الثقافية
يف الدائ���رة ،وجمه���ور م���ن الأدب���اء،
وال�شع���راء والإعالميني.و�أ�شارت رحيمي

1960

يف بداية الأم�سية �إلى �أن ال�شعر ال�شعبي
البحرين���ي �سجل ح�ضورا ً الفتا ً� ،إذ متكن
ال�شع���راء من تطوي���ع لغته���م ال�شعبية
الت���ي حتاكي النا����س ،ف�ض�ل� ًا عن خلق
ع���وامل جديدة �ساهمت باقت���دار يف بناء
�شخ�صي���ة ملهمة� ،سجل���ت لنا م�ضامني
عك�س���ت م���ن خالله���ا الوعي امل���درك،
والكلمة الناف���ذة واملواطنة احلقيقية،
ومتاهت مع �صخب احلياة ومع�ضالتها،
وواجه���ت من خالل كل ه���ذه التحديات
�أ�صعب االنعطافات ،والم�ست الوجدان.
و�أ�ضاف���ت :ال �ش���ك يف �أن فاعلية ال�شعر
ال�شعب���ي تعن���ي التوا�ص���ل الن�سق���ي

واحل�ض���اري ب�ي�ن ال���ذات واملتلق���ي،
بطريق���ة �إيجابي���ة ت�ساه���م يف �إي�ص���ال
ال�ص���ورة املتحول���ة عن ال���ذات ،وتفجر
ال�شظاي���ا املتوهج���ة يف ن�س���ق منظ���م،
وتتق�ص���ى الأث���ر بع���د الأث���ر ،وحت���دد
املالم���ح املمنهج���ة والت���ي ت�ش�ي�ر �إلى
هوية ال�شاعر ،وتعك����س �أثره العميق يف
وعي املتلقي .افتت���ح القراءات عي�سى
ال��س�رور ،مبجموعة م���ن الق�صائد ركزت
عل���ى جت�سيد الفكرة يف �سياق معرب عن
م�ضمون احلالة الوجدانية لل�شاعر ،فقر�أ
ق�صائ���د� :سحب الزع���ل ،حميمية كالم،
�إمارة حب ،مرا�سي املحبة.

“ حالتنا بعد اإلجازة” ..فيلم
قصير للخيرية الملكية

انتج����ت امل�ؤ�س�س����ة اخلريية امللكي����ة وتزامنا مع الع����ام الدرا�سي
اجلدي����د فيلما ق�صريا بعن����وان “ حالتنا بعد االجازة” فكرة و�سيناريو
احمد جا�سم ومتثيل عبدالرحمن عيد وت�صوير ومونتاج اميان بوزبون
وهند�سة ا�ضاءة و�صوت عي�س����ى امل�سلماين واالخراج الميان بوزبون.
والفيل����م يحمل ر�سالة توعوية ب�أهمية الن�شاط والدرا�سة لنيل اف�ضل
املرات����ب وبناء الوطن ،علما �أن املخرج امل�رسحي احمد جا�سم قد كتب
واخرج اكرث من فيلم للم�ؤ�س�سة اخلريية امللكية.

•م�شهد من الفيلم

محمود حميدة أفضل ممثل في “كازان”
ح�ص����ل الفنان حممود حميدة عل����ى جائزة �أف�ضل ممثل يف
مهرج����ان كازان ال�سينمائي ،الذي �أنهى فعالياته يوم �أول من
�أم�س ،عن فيلمه «فوتوكوبي» ،و�شارك يف بطولة الفيلم� ،إلى
جان����ب حممود حمي����دة ،كل من �شريين ر�ض����ا ،وعلي الطيب،
وف����رح يو�سف ،وبيومي ف�ؤاد ،م����ن ت�أليف هيثم دبور ،و�إخراج
تام����ر ع���ش�ري .وت����دور �أحداث����ه حول �صاح����ب مكتب����ة لت�صوير
امل�ستندات ،يرى �أن مهنته والعامل الذي يعي�ش فيه يتال�شيان
تدريجيا ً ،حتى �أنه ال ي�ستطيع التكيف مع التغيريات من حوله
�أو جريان����ه ،ويف �أح����د الأيام يجد مو�ضوعا ً ع����ن الدينا�صورات،
ليبد�أ رحلة من ال�شغف والبحث عن �أ�سباب انقرا�ضها ،ليدفعه
هو�س����ه بالدينا�صورات الى �إع����ادة اكت�شاف املعنى احلقيقي
للحياة واحلب وال�صداقة والأبوة.
للتوا�صل( :ق�سم املنوعات)17111479 :

1982
اغ�����ت�����ي�����ال رئ���ي�������س
اجل��م��ه��وري��ة اللبنانية
املنتخب ب�شري اجلميّل
وذل�����ك ق��ب��ل ت�سلمه
ملهامه ب�أيام.

مسرح البحرين الوطني يستضيف أجمل
عروض الباليه العالمية في  27سبتمبر
ي�ست�ضي���ف م��س�رح البحري���ن
الوطن���ي �أم�سي���ة فني���ة عاملية يف
مت���ام ال�ساع���ة الثامنة م���ن م�ساء
يوم � 27سبتمرب اجلاري ت�ستح�رض
�أجم���ل عرو����ض البالي���ه العاملية
وحتمل ا�سم “حفل النجوم”.
و�أعلن���ت هيئ���ة البحري���ن
للثقاف���ة والآثار ع���ن انطالق بيع
التذاكر يف حم�ل�ات فريجني ميغا
�ست���ور البحرين �سيت���ي �سنرت �أو
على املوقع الإلكرتوين للمحالت.
الراق�ص���ون
و�سيق���دم
الرئي�سي���ون م���ن �أ�شه���ر ف���رق
الباليه يف الع���امل ولأول مرة خالل
احلفل عر�ضا ً لليل���ة واحدة ،حيث
ي�ستعر�ض���ون �سح���ر �أدائه���م يف
رق�صات منف���ردة وثنائية لروائع
م�رسحي���ات البالي���ه الكال�سيكي���ة
والنيوكال�سيكي���ة مث���ل جيزي���ل،
دون كي�ش���وت ،راميوندم���ا ،موت

البجع���ة ،دون خ���وان ،بالإ�ضاف���ة
�إلى �أعم���ال مميزة لع���دد من �أهم
م�صممي الرق�صات يف العامل.
و�إ�ضاف���ة �إل���ى ه���ذا احلفل،
�سيكون حمبو الثقافة يف البحرين
ي���وم � 27سبتم�ب�ر اجل���اري عل���ى
موع���د م���ع برنامج هيئ���ة الثقافة
لع���ام  2019وهو �إط�ل�اق الن�سخة
الثاني���ة من ج���واز عب���ور ال�سياحة

الثقافي���ة وفعالية مميزة حتتفي
مب���رور  40عام���ا ً عل���ى البعث���ة
الفرن�سية للتنقيب التي �ساهمت
يف الك�ش���ف عن كن���وز �أثرية مهمة
ج���داً يف مواق���ع خمتلف���ة ح���ول
مملك���ة البحري���ن� ،أهمه���ا موق���ع
قلع���ة البحري���ن امل�سج���ل عل���ى
قائم���ة ال�ت�راث العامل���ي ملنظمة
اليوني�سكو.

شهاب حاجيه يعود ببرنامج جديد
م�شغ���ولٌ يف التح�ض�ي�ر
لربناجم���ي التلفزي���وين اجلدي���د،
هذا م���ا ك�شف عنه ،الفنان �شهاب
حاجية ،ملمحا ً �إل���ى �أنه طرح فكرة
الربنام���ج بنف�س���ه ،ليقدمها على
ال�شا�ش���ة ال�صغرية خ�ل�ال الفرتة
املقبل���ة ،م�ش���دداً على �أن���ه يُغاير
ال�سائ���د الرباجم���ي ،من خ�ل�ال ما
يطرح���ه م���ن مو�ضوع���ات متنوعة
و�شائقة.
حاجي���ة ،ق���ال يف ت�رصيح���ات
�أعالمي���ة ان «الربنام���ج يالم����س
ق�ضاي���ا الواق���ع ب�أ�سل���وب ممت���ع
وغ�ي�ر تقلي���دي ،من خ�ل�ال ثالثة
�أ�صدق���اء� ،أحده���م �أعم���ى والثاين
�أبكم والثال���ث �أخر�س ،حيث تدور
الأح���داث واملواق���ف الطريف���ة

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

•�شهاب حاجيه

بينه���م» .و�أكم���ل« :هناك فقرات
�أخرى� ،سيحملها الربنامج يف ثنايا
حلقاته ،لكنني �أحتفظ عن ذكرها
حاليا ً ،ريثما يب�رص النور.
وع���ن ��س�ر تعاون���ه با�ستمرار
م���ع زميله الفن���ان ط���ارق العلي،

وان�شغال���ه يف امل�رسح خالل الفرتة
املا�ضي���ة ،ر ّد حاجي���ة قائ�ل�اً:
«للأمان���ة� ،أنا �أتواج���د يف امل�رسح،
لك���ون -ب���و حمم���د -مينحن���ي
الفر�صة دائم���ا ً يف �أعماله ،كما �أنه
يعطين���ي م�ساحة جيدة من الأدوار
الفنية ،مبعنى �أنه يُقدّر من يعمل
مع���ه» .وتطرق �إل���ى م�رسحية «هال
باخلمي����س» الت���ي قدمه���ا �أخرياً
مبعية نخبة من النجوم ،حيث قال:
«امل�رسحية قُدم���ت يف عيد الفطر
املا�ض���ي ،ث���م توال���ت عرو�ضها
حتى عي���د الأ�ضحى املبارك ،ومن
املق���رر �أن ت�ست�أن���ف العرو�ض يف
الآت���ي من الأي���ام» ،الفت���ا ً �إلى �أن
امل�رسحي���ة حققت �أ�ص���داء وا�سعة
النطاق.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :
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االجتاه م���ن � 5إلى  10درجة احلرارة العظمى  40وال�صغرى  30درجة مئوية.
ال����ط����ق���������س ح����ار الري���اح متقلبة
بيروت
28º
23º
ورط���ب م��ع بع�ض عقدبغدادولكنها �شمالية �رشقية عموما من الرطوبة الن�سبية العظمى  % 90وال�صغرى .% 40
29º
46º� 10إلى  15عقدة عند الظهرية.
ال�سحب �أحيانًا

الرياح
عموما شمالية شرقية من  07الى  12عقدة
وتصل من  12الى  17عقدة احيانا خلل
النهار.
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جموهرات “ف�ضائية”
تثري غ�ضب التون�سيني

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.

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

�أثارت �صور تداولها م�ستخدمون عل���ى مواقع التوا�صل االجتماعي ملجوهرات قالوا �إنها
تعر����ض يف فرن�سا ،غ�ضب التون�سيني؛ لكونها زيّنت بقطع من نيزك �سقط يف مدينة تطاوين
التون�سية �سنة .1931
وطال���ب عدد من رواد مواق���ع التوا�صل بفتح حتقيق ر�سمي ملعرف���ة م�صري باقي �أجزاء
مت الت�رص ّف بها .و�أ�شارت �صحف تون�سية �إل���ى من�شور خا�ص برئي�س “جمعية
الني���زك ،وكيف ّ
ير�صع
�أحب���اء ذاكرة الأر����ض” ،الباحث التون�س���ي ال�ضاوي مو�س���ى ،بعنوان “ني���زك تطاوين ّ
جموهرات ن�ساء باري�س” ،عر�ض فيه �صورا للمجوهرات املزينة بالنيزك التون�سي.
و�أ�ش���ار الباحث عرب �صفحته يف في�سبوك �إلى ق�صة �سقوط النيزك يوم  27يونيو ،والذي
�سمع دويه من م�سافة  50كيلومرتا من تطاوين.
و�أ�ض���اف �أن اجلي�ش الفرن�سي جمع �أجزاء من �شظايا النيزك و�صل وزنها �إلى �أكرث من 18
كيلوغرامات ،ومت �إيداعها يف املتحف الوطني لتاريخ العلوم الطبيعية بباري�س.
و�أو�ض���ح مو�س���ى �أن اجلمعي���ة التي يرت�أ�سه���ا ح�صلت عل���ى عينات من الني���زك وقامت
بحفظها� ،إال �أن تاجر جموهرات فرن�سي ا�ستخدم �أجزاء ح�صل عليها بطريقة جمهولة يف تزيني
بع�ض املجوهرات .وطالب فرن�سا ب�إرجاع ما ح�صلت عليه من النيزك.

يف بريطانيا ميكنك الإبالغ عن “جرح امل�شاعر”

جام���ع “نور عثماني���ة” يف ال�شق الأوروبي من مدينة �إ�سطنبول الرتكية �أول بناء عثماين على طراز العم���ارة الباروكية ال�شبيهة بالعمارة الغربية،
وهو ال يزال يحافظ على رونقه التاريخي منذ  263عاما ،جامعًا بني العمارتني الغربية وال�رشقية.

وفيات ال�سرطان تقفز
�إلى  9.6مليون
قالت الوكال���ة الدولية لأبح���اث ال�رسطان
التابع���ة ملنظمة ال�صحة العاملي���ة �إن ال�رسطان
�سيح�ص���د �أرواح  9.6مليون �شخ�ص يف ،2018
�أو م���ا ميث���ل واحدا من كل  8ح���االت وفاة بني
الرج���ال وواح���دا م���ن ب�ي�ن كل  11حال���ة بني
الن�س���اء .و�أ�ضافت الوكال���ة �أن العبء املتزايد
للمر����ض ،م���ن حي���ث ع���دد احل���االت اجلديدة
واالنت�ش���ار والوفي���ات ،يرجع �إل���ى عوامل عدة
منه���ا التطور االجتماع���ي واالقت�صادي وتزايد
ع���دد ال�س���كان وال�شيخوخة .وق���ال التقرير �إنه
�إل���ى جانب �رسطان الثدي ،ميث���ل �رسطان الرئة
ال���ذي ي�سببه التدخني ب�ش���كل �أ�سا�س ،ال�سبب
الرئي�س للوفيات بال�رسطان يف العامل .و�رسطان
القول���ون هو ثالث �أكرث الأنواع ت�شخي�صا ،يليه
�رسطان الربو�ستاتا ثم �رسطان املعدة.

حث���ت ال�رشطة الربيطاني���ة �أفراد املجتمع على الإبالغ عن الإهانات الت���ي جتعلهم ي�شعرون بال�سوء
حت���ى ل���و مل تكن جرائم جنائية .وحتت �شع���ار “�أكره الإ�ساءات” ،دعت �رشط���ة مقاطعة جنوب يورك�شري
اجلمه���ور للإبالغ ع���ن حوادث لي�ست جنائي���ة؛ من �أجل بناء �ص���ورة �أو�سع للأفعال الت���ي ت�سبب الكرب
وال�ضي���ق للنا�س داخل املجتم���ع الربيطاين .وبح�سب �صحيفة “الغاردي���ان” ميكن �أن تت�ضمن حوادث
الكراهية غري املتعلقة باجلرائم اجلنائية تعليقات م�سيئة �أو مهينة عرب الإنرتنت .و�أثارت هذه الدعوة
حمل���ة انتق���ادات ،يقول �أ�صحابها �إن ال�رشطة لديها ما هو �أهم م���ن “جرح امل�شاعر” للعمل عليه .وجاءت
ه���ذه اخلطوة بعد حادث وقع يف بلدة بارن�سلي ب�شمال �إجنل�ت�را ،الأحد املا�ضي� ،إذ قال �شهود �إن امر�أة
كانت مت�سك ب�سكني مطبخ ،وظلت ت�رصخ ،قائلة “اقتل ،اقتل ،اقتل” ،ثم طعنت رجال.

ال�شرطـــــة توقـــف روبوتـــا عمالقــــا يجـــوب �شـــوارع ال�صـــني
�أوقف���ت ال�رشط���ة ال�صيني���ة روبوت���ا عمالق���ا ب���دا
وك�أن���ه قد خرج لت���وه من فيل���م “”Transformers
الهولي���وودي� ،إذ كان يج���وب �ش���وارع بك�ي�ن يف ذلك
اليوم.
وجذب���ت الآلة العمالق���ة �أنظار الآالف م���ن امل�شاة
الذين اق�ت�رب بع�ضهم اللتقاط ال�ص���ور ،بينما كانت
ال�رشطة تتح���دث �إلى �سائق الروب���وت وتبلغه ب�رضورة
االبتع���اد عن الط���رق العام���ة التي �شي���دت خ�صي�صا
لل�سيارات.
والغريب يف الق�صة ،هو �أن ال�سائق �صنع الروبوت
ب�شكل كامل يف منزله� ،إذ يخطط للم�شاركة يف مهرجان

“تاوب���او” ،احل���دث ال���ذي يجم���ع ع��ش�رات الآالف م���ن
املخرتع�ي�ن ورواد الأعمال ومينحهم منربا لعر�ض �آخر
�إجنازاتهم.
و�أك���د املخرتع �أن �آلته فريدة م���ن نوعها يف عموم
ال�صني ،كما �أنها قادرة عل���ى التحول من �شكل دبابة
�إلى �شكل روبوت ب�رشي ،وبالعك�س.
ويف �سياق مت�صل ،حاز فيلم “”Transformers
عل���ى �شعبية كبرية جدا بني ال�شب���اب يف ال�صني ،كما
حققت مبيعاته �أرقام���ا قيا�سية� ،إذ ح�صد اجلزء الرابع
من ال�سل�سة ال�سينمائية �أعلى �إيرادات يف تاريخ البالد،
وذلك يف العام .2014

ثوب من مجموعة “آنا سوي” ارتدته العارضة الشهيرة جيجي حديد
خالل عرض ألزياء ربيع وصيف  2019في نيويورك.

�أزم��ة قلبي��ة تواج��ه
طيارا خالل هبوطه
هاجم���ت �أزم���ة قلبي���ة قائد طائ���رة تابعة
لـ�رشكة “�أجنح���ة ال�شام” ال�سورية ،قبل هبوطها
على مدرج مطار فنوكوف���و يف مو�سكو .ووفقا
لو�سائل �إعالم رو�سي���ة ،متكن الطيار امل�ساعد
م���ن الهبوط بالطائ���رة ب�س�ل�ام .وبعثت طائرة
“�إيربا�ص” �إ�شارة ا�ستغاثة �إثر تعر�ض قائدها
لنوبة قلبية ،فقد على �إثرها الوعي وال�سيطرة
على الطائرة .و�أفادت التقارير ب�أنه مل يتعر�ض
�أحد لأي �إ�صابات.

اكت�شاف “قرية مدفونة” يف القطب اجلنوبي
ذك���رت تقارير �إعالمية �أنه ج���رى اكت�شاف بلدة �صغرية طولها ال يتع���دى كيلومرتين ،يعتقد �أنها
ظهرت بعد ذوبان اجلليد يف القارة القطبية اجلنوبية .و�أو�ضحت �صحيفة “ديلي �إك�سربي�س” الربيطانية
�أن خ�ب�راء يعتق���دون �أن هذه املنطقة دفنت ل�سنوات ،م�شريين �إلى �أنه���ا “رمبا” كانت عبارة عن م�أوى
للنخبة يف حال اندلعت احلرب العاملية الثالثة .وقال امل�صدر �إن املنطقة ،التي تنخف�ض فيها درجات
احل���رارة �إلى �أكرث من ( )-90درج���ة مئوية ،يوجد فيها مهبط للطائرات وم�س���ارات لل�سيارات .وحدث
�أول اكت�شاف للمنطقة من خالل عملية بحث يف خرائط “غوغل” ،و�أجراها �شخ�ص يطلق على نف�سه لقب
“م�ستودع امل�ؤامرة” .وقال “نظرت �إلى الإحداثيات وتتبعت كل امل�سارات ،ووجدت �أن �أقرب مكان �إلى
هذه املنطقة هو مركز نرويجي للأبحاث العلمية يبعد بحوايل  200ميل” .و�أ�ضاف ال�شخ�ص ،الذي يزعم
�أن���ه حمقق �سابق يف اال�ستخبارات الأمريكية� ،أنه يفرت�ض �أن هذا “املوقع املدفون” خم�ص�ص للأبحاث
العلمية .وتابع “ما وجدته يف املكان هو مدرج ومركز للعمليات”.

“اخلوف” يجتاح مبيعات الكتب وينفد من “�أمازون”
ي���ن���ت�����ش�ر ك���ت���اب
ال�صحايف بوب وودورد
(اخل�����وف :ت���رام���ب يف
البيت الأبي�ض) انت�شار
ال���ن���ار يف ال��ه�����ش��ي��م.
ك���ت���اب وودورد عن
قيادة ترامب الفا�شلة
للبيت الأبي�ض �سجل
م��ب��ي��ع��ات ت��رب��و على
� 750ألف ن�سخة ،بعد يوم من و�صوله �إلى املكتبات واملتاجر ،ح�سبما �أعلنت دار �ساميون
و�شو�سرت الأمريكية .و�أعلن موقع �أمازون� ،أكرب املتاجر الإلكرتونية يف العامل ،عدم قدرته على
مواكبه الطلب على الكتاب .وهيمن الكتاب على عناوين الأخبار ال�سيا�سية منذ ظهر تقارير
عنه الأ�سبوع املا�ضي .وي�صور الكتاب ترامب كرئي�س جاهل وغري �أمني ،بينما يحاول موظفو
“اجلناح الغربي”  -يف �إ�شارة �إلى البيت الأبي�ض -التقليل من الأ�رضار واحتوائها .وندد ترامب
بالكتاب ،وا�صفا �إياه ب�أنه “تزوير” .من جانبهم ،حاول بع�ض امل�س�ؤولني ال�سابقني يف البيت
الأبي�ض ممن حتدثوا �إلى وودورد �أن ين�أوا ب�أنف�سهم عن الكتاب .ومنذ �أن �أ�صبح وودورد
م�شهورا يف ال�سبعينات ب�سبب تقاريره عن ووترغيت� ،ألّف وودورد العديد من الكتب كانت
الأكرث مبيعا حول الر�ؤ�ساء �أثناء وجودهم يف ال�سلطة .ومن املرجح �أن ين�ضم “اخلوف” �إلى
كتاب “نار وغ�ضب” ملايكل وولف ،الذي �سجلت مبيعاته مليون ن�سخة.

م�سلح يقتل  5وينتحر
يف كاليفورنيا
عا�ش���ت منطقة بيكرزفيلد الأمريكية حالة
ذع���ر بع���د �أن �أق���دم م�سلح على قت���ل عدد من
الأ�شخا�ص ،واالنتحار فيما بعد.
ويف التفا�صي���ل ،فت���ح م�سل���ح الن���ار يف
بيكرزفيل���د بوالية كاليفورنيا ما �أوقع  5قتلى
م���ن بينهم زوجته قب���ل �أن يقدم على االنتحار،
بح�سب ما �أعلن متحدث با�سم ال�رشطة.
وق���ال اللفتنانت م���ارك كينغ م���ن �رشطة
منطق���ة ك�ي�رن “هن���اك  6قتلى ،ه���م امل�شتبه
ب���ه و� 5ضحايا” ،م�ضيفًا �أن���ه “ميكن �أن يكون
احل���ادث عمل عن���ف منزلي���ا” .وق���ال م�س�ؤول
ال�رشطة دون يونغبلود ل�صحافيني �إن امل�شتبه
ب���ه �أطل���ق الن���ار يف الب���دء على رج���ل يف �رشكة
ال�شح���ن ثم قت���ل زوجت���ه وطارد �شاه���دًا على
أي�ضا.
�إطالق النار فقتله � ً
عبدالنبي ال�شعلة
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