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السنة التاسعة - العدد 3198 

االثنين 
17 يوليو 2017 
23 شوال 1438

مر�سوم بتعيني وكيل وزارة 
ووكالء م�ساعدين يف “الرتبية” تنفيـذ حزمـة م�سـروعـات تنمـويـة

ـا 16 تخ�س�سً 140 طبيًبا عاطـال يف 

الت�ساور بني ال�سلطتـني لـن يـتـوقـف

ت�ستهدف القط�ع�ت ال�سحية والتعليمية والإ�سك�نية واملرورية... رئي�س الوزراء ي�أمر:

املحفوظ يط�لب “ال�سحة” مبع�يري وا�سحة للتوظيف 

الوزراء: رئي�س  الع�م...  الدين  ورفع  امليزانية  “ال�شورى” اأقر 

�ملنام���ة - بنا: �أمر رئي����س �لوزر�ء �ساحب �ل�سم���و �مللكي �الأمري 
خليف���ة ب���ن �سلم���ان �آل خليف���ة مببا����رصة تنفي���ذ وتطوي���ر ع���دد من 
�مل�رصوع���ات �لتنموية �لتي تخدم �ملو�طنني وتعزز �لبنية �لتحتية، �إذ 
�أمر �سموه باإن�ساء ج�رص مبا�رص يربط بني تقاطع �سارع خليفة بن �سلمان 
مع �سارع عي�سى بن �سلمان لت�سهيل �حلركة �ملرورية �أمام �ملتجهني 
من �ملنامة �إلى مدينة عي�سى و�ملناطق �الأخرى بدالً من �ملخرج �حلايل 

�إلى مدينة عي�سى من �سارع خليفة بن �سلمان.
كما �أمر �سموه، مببا����رصة تنفيذ �ملرحلة �لثانية من تطوير تقاطع 
�جل����رصة �ل���ذي �سي�سهل �حلرك���ة �أم���ام �لقادمني من �ملنام���ة باجتاه 
�جلنبية و�لبدي���ع و�لقرى و�ملدن �الأخرى، فيما �أم���ر �سموه باأن يطرح 
يف �ملناق�سة م�رصوع مركز �الإقامة �لطويلة للأمر��س �ملزمنة باملحرق 
بعد �أن مت �إمتام ت�ساميمه �لهند�سية و�إجناز �ل�سوؤون �لفنية �ملرتبطة 
بامل����رصوع، بينما وجه �سموه �إلى تطوي���ر �سوق �ملحرق �لقدمي باإن�ساء 
جمموعة من �ملح���لت �لتجارية ذ�ت �لت�ساميم �لتقليدية و�ملتكاملة 

خدمياً يف موقع �جلزء �لذي �حرتق يف �ل�سوق �لقدمي.
و�أكد �سموه حر����س �حلكومة على تنفيذ �لعدي���د من �مل�رصوعات 
�لتنموي���ة يف خمتل���ف مناط���ق �ململكة وف���ق خط���ط و��سرت�تيجيات 
ت�سته���دف �الرتق���اء مبنظومة �لبني���ة يف خمتلف �لقطاع���ات �ل�سحية 

و�لتعليمية و�الإ�سكانية و�ملروري���ة، من �أجل ر�حة �ملو�طنني 
وت�سهيل �أمور حياتهم.

نا�س���د �لنائ���ب ج���لل �ملحفوظ، 
رئي�س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي 
�الأمري خليف���ة بن �سلم���ان �آل خليفة 
�إ�س���د�ر توجيهات���ه ل���وز�رة �ل�سح���ة 
م���ن  �لعاطل���ني  �الأطب���اء  لتوظي���ف 

�لك���و�در �لوطني���ة يف �مل�ست�سفيات 
�ل�سحي���ة، من  �حلكومي���ة و�ملر�ك���ز 
�لذي���ن م�س���ى على تخرجه���م نحو 4 
�سنو�ت.  وقال �ملحفوظ ل� “�لبلد”: 
يجب �أن ت�سع �لوز�رة معايري و��سحة 

لتوظيف بقية �الأطباء �خلريجني.
 و�نتقد �لنائ���ب توظيف �لوز�رة 

ك���و�در �أجنبية على �لرغ���م من وجود 
كو�در وطني���ة طبية عاطل���ة حا�سلة 
على منح وبعثات م���ن وز�رة �لرتبية 
و�لتعليم. و�أ�سار �إلى �أن عدد �الأطباء 
�لعاطلني منذ �لعام 2014 يبلغ نحو 

140 طبيًب���ا يف 16 تخ�س�ًسا 
طبًيا مهنًيا بدرجة �متياز.

�أكد رئي����س �لوزر�ء �ساح���ب �ل�سمو 
�مللك���ي �الأم���ري خليف���ة ب���ن �سلم���ان �آل 
خليف���ة، مبنا�سبة �إقر�ر جمل����س �ل�سورى 
مل�رصوع قان���ون �عتم���اد �مليز�نية �لعامة 

 – للدول���ة لل�سنت���ني �ملاليت���ني 2017 
2018 بع���د �إق���ر�ره من جمل����س �لنو�ب، 
�أن �لت�س���اور بني �ل�سلطت���ني �لتنفيذية 
و�لت�رصيعية لن يتوقف عند هذ� �حلد، بل 
�سيمث���ل قا�سماً م�سرتكاً يف كل ما يتعلق 
بال�سيا�س���ات و�لتد�ب���ري و�لرب�م���ج ذ�ت 

�لطاب���ع �مل���ايل. وو�فق جمل����س �ل�سورى 
يف جل�س���ة �أم����س باالإجم���اع عل���ى م����رصوع 
قانون �مليز�نية �لعامة للدولة لل�سنتني 
�ملاليت���ني 2017 – 2018، ورفع �سقف 

13 ملي���ار  �إل���ى  �لع���ام  �لدي���ن 
دينار.

• جللة �مللك	

خط��ط وا�س��راتيجي�ت تخ��دم املواطنني وتع��زز البني��ة التحتية
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�ملنام���ة - بنا: �س���در عن عاهل �لب���لد �ساحب 
�جللل���ة �مللك حم���د بن عي�س���ى �آل خليف���ة مر�سوم 
رق���م )44( ل�سنة 2017 بتعيني وكيل وز�رة ووكلء 
م�ساعدين يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم.  وجاء يف �ملادة 
�الأولى: ُيع���نَينّ فوزي �جلودر وكيلً لل���وز�رة ل�سوؤون 
�لتعليم و�ملناهج يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم. كما جاء 
يف �مل���ادة �لثانية: ُيع���نَينّ يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
كل م���ن: �سيخ���ة �جلي���ب وكي���ًل م�ساع���ًد� للخدمات 
�لرتبوي���ة و�الأن�سطة �لطلبية، وكوثر �ملعاودة وكيلً 
م�ساع���ًد� للم���و�رد �لب�رصي���ة، وجعفر �ل�س���رتي وكيلً 
م�ساعًد� للتعليم �خلا����س و�مل�ستمر، وخالد �لغريب 

وكيلً م�ساعًد� للمو�رد �ملالية و�خلدمات.

مروة خمي�س

حمرر ال�ش�ؤون الربملانية
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• �سمو رئي�س �لوزر�ء يطلع على �سري �لعمل يف عدد من م�ساريع تطوير �لطرق و�لبنية �الأ�سا�سية	

ال�سف������ر  عل�����ى  املقبل�����ني  اأع����داد  % زي�����دة   60
وال�سي���ح���ة ف������ي ال�سي��ف

اقتصاد البالد

11

وزي���ر الداخلي�����ة يبح��ث م��ع نظي��ره ال�سع���ودي تط�����ورات 

الو�س�����ع الأمن������ي وجه�������ود مك�فح�����ة الإره�������ب

بالدنا

5

 %  2.76 املحلي��������ة   ب�ل�س������وق  “الذه�������ب” ينخف��������س 
10خ�������الل �سه���������ر
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�شلم���ان”  ب���ن  و“عي�ش���ى  �شلم���ان”  ب���ن  “خليف���ة  �شارع���ي  تقاط���ع  ب���ن  يرب���ط  ج����ر 

امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ت��ق��اط��ع اجل�����رة ت�شهل احل��رك��ة م��ن امل��ن��ام��ة ب��اجت��اه ال��ب��دي��ع 
ط����رح م��ن��اق�����ش��ة م�������روع م���رك���ز االإق����ام����ة ال��ط��وي��ل��ة ل���الأم���را����س امل��زم��ن��ة ب��امل��ح��رق

تنفيذ وتطوير م�رشوعات تنموية تخدم املواطنني
وجه الإن�شاء حمالت جتارية ذات ت�شاميم تقليدية يف �شوق املحرق القدمي... رئي�س الوزراء ياأمر: 

املنام���ة - بنا: اأمر رئي�س ال���وزراء �شاحب 
ال�شم���و امللك���ي االأم���ر خليف���ة ب���ن �شلم���ان 
اآل خليف���ة مببا����رة تنفي���ذ وتطوي���ر عدد من 
امل�روع���ات التنموي���ة التي تخ���دم املواطنن 
وتع���زز البنية التحتية، اإذ اأمر �شموه باإن�شاء ج�ر 
مبا�ر يربط بن تقاطع �شارع خليفة بن �شلمان 
مع �ش���ارع عي�شى ب���ن �شلمان وذل���ك لت�شهيل 
احلركة املرورية اأمام املتجهن من املنامة اإلى 
مدينة عي�شى واملناطق االأخرى بدالً من املخرج 
احل���ايل اإلى مدينة عي�شى من �ش���ارع خليفة بن 

�شلمان.
كم���ا اأمر �شم���وه مببا����رة تنفي���ذ املرحلة 
الثانية من تطوير تقاطع اجل�رة الذي �شي�شهل 
احلرك���ة اأم���ام القادم���ن م���ن املنام���ة باجتاه 
اجلنبية والبديع والق���رى واملدن االأخرى، فيما 
اأم���ر �شموه باأن يطرح يف املناق�شة م�روع مركز 
االإقام���ة الطويل���ة لالأمرا�س املزمن���ة باملحرق 
وذل���ك بع���د اأن مت اإمتام ت�شاميم���ه الهند�شية 
واإجن���از ال�ش���وؤون الفني���ة املرتبط���ة بامل�روع، 
بينم���ا وجه �شم���وه اإل���ى تطوير �ش���وق املحرق 
الق���دمي باإن�شاء جمموعة م���ن املحالت التجارية 
ذات الت�شامي���م التقليدي���ة واملتكاملة خدمياً 
يف موق���ع اجل���زء الذي احرتق يف �ش���وق املحرق 

القدمي.
رئي����س  امللك���ي  ال�شم���و  �شاح���ب  وكان 
ال���وزراء املوقر ق���د ا�شتقبل بق����ر الق�شيبية 
�شب���اح اأم�س وزير االأ�شغال و�ش���وؤون البلديات 
والتخطي���ط العمراين ع�شام خل���ف، الذي اطلع 
�شم���وه عل���ى تق���دم �ش���ر العمل يف ع���دد من 
م�شاريع تطوي���ر الطرق والبنية االأ�شا�شية التي 
يتم تنفيذها وت����رف عليها الوزارة يف خمتلف 

مناطق اململكة.
وا�شتمع �شم���وه اإلى �رح من وزير االأ�شغال 
و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين على اآخر 
امل�شتجدات يف عدد م���ن امل�روعات التنموية، 
وم���ن بينها م�روع تطوير التقاطع بن �شارعي 
ال�شيخ خليفة بن �شلمان و�شارع ال�شيخ عي�شى 
ب���ن �شلم���ان، الذي يت�شم���ن اإن�ش���اء ج�ر علوي 
ح���ر اإ�شايف ذو م�شارين ينق���ل احلركة املرورية 
القادم���ة من جه���ة ال�شمال على �ش���ارع ال�شيخ 
خليفة ب���ن �شلم���ان مبا�رة باجت���اه ال�رق على 
�شارع ال�شيخ عي�شى بن �شلمان لت�شهيل احلركة 
املرورية وخف�س االزدح���ام املروري احلا�شل، 
ومن املوؤمل االنتهاء من الت�شاميم التف�شيلية 
للم����روع يف الرب���ع الراب���ع م���ن الع���ام اجلاري. 
واطلع �شم���وه على م�روع املرحل���ة الثانية من 
تطوي���ر تقاط���ع اجل����رة، وال���ذي ي�شتمل على 
تغيرات اإ�شافية على التقاطع لتكون احلركة 
املروري���ة اأك���ر ان�شيابية يف جمي���ع االجتاهات 
م���ن خالل ان�ش���اء م�شار لنقل احلرك���ة املرورية 
من �شارع ال�شيخ عي�شى من اجلهة ال�رقية اإلى 
اأعلى اجل�ر دون توقف من اجلهة ال�رقية، ومن 
خ���الل نقل احلرك���ة املرورية من �ش���ارع عي�شى 
ب���ن �شلم���ان اإلى �ش���ارع ويل العهد ب���ال توقف 
لت�شب���ح احلركة على التقاطع بال توقف بعد اأن 

يت���م حتويل التقاطع احل���ايل اإلى تقاطع حر بال 
اإ�شارات �شوئي���ة مما �شيعالج م�شكلة االزدحام 
املروري على تقاطع اجل�رة و�شيزيد من طاقته 
اال�شتيعابية و�شرفع م�شتوى اخلدمة املرورية 

ل�شبكة الطرق املحيطة.
كم���ا اطلع �شموه على م����روع تطوير �شوق 
املح���رق القدمي، وال���ذي يت�شم���ن اإن�شاء مبنى 
جت���اري مب�شاح���ة اجمالي���ة تبل���غ 3255 م���رتا 
مربعا على الط���راز املعماري املحلي التقليدي 
لين�شجم م���ع املب���اين االأثرية القريب���ة للموقع 
من جهت���ي اجلنوب وال����رق والت���ي تعنى بها 
حالياً هيئة البحرين للثقاف���ة واالآثار، ويحتوي 
املبنى على 31 حمالً جتاري���اً، ومن املتوقع اأن 
يتم الب���دء يف اأعم���ال تنفيذ امل����روع يف االأول 
م���ن اأغ�شط����س 2017 واالنته���اء منه���ا يف 16 
دي�شمرب 2018 بحي���ث ال تتجاوز فرتة التنفيذ 

16 �شه���را بع���د احل�ش���ول على رخ�ش���ة البناء 
وموافق���ة اجله���ات اخلدمية االخ���رى. وا�شتمع 
�شم���وه اإلى �رح مل�روع مبن���ى الرعاية الطويلة 
مبحافظة املح���رق التابع لوزارة ال�شحة، والذي 
يعد ج���زًءا من م����روع جممع مراك���ز طبية يقام 
باأر�س م�شت�شفى الوالدة باملحرق وي�شم اأي�شا 
م�شت�شف���ى لل���والدة ومركز ملر�ش���ى الت�شلب 
اللويحي، باال�شافة اإل���ى املركز القائم لرعاية 
امل�شنن، حيث بن وزي���ر االأ�شغال اأن الوزارة 
تعم���ل عل���ى اإع���داد الوثائ���ق لط���رح امل����روع 
للمناق�ش���ة، ال���ذي يتم متويله م���ن ال�شندوق 
ال�شعودي للتنمية بقيمة 13.87 مليون دينار، 
ومن املوؤمل اأن يتم ط���رح مناق�شة التنفيذ يف 
نهاية �شهر اأغ�شط�س املقب���ل وبدء التنفيذ يف 
مار����س 2018. وخالل االجتم���اع، �شدد �شاحب 
ال�شم���و امللك���ي رئي�س ال���وزراء، عل���ى �رورة 

العمل من اأجل �رعة اجناز هذه امل�روعات التي 
تلب���ي احتياج���ات املواطنن والت���ي ت�شهم يف 
تخفي���ف االأعباء املعي�شية عليه���م، مع الرتكيز 
عل���ى اأن تتك���ون عملي���ة التنفي���ذ وف���ق اأعلى 

م�شتويات اجلودة واالتقان.
واأك���د �شم���وه حر�س احلكومة عل���ى تنفيذ 
العدي���د م���ن امل�روع���ات التنموي���ة يف خمتلف 
مناط���ق اململكة وف���ق خط���ط وا�شرتاتيجيات 
ت�شته���دف االرتقاء مبنظوم���ة البنية يف خمتلف 
القطاع���ات ال�شحي���ة والتعليمي���ة واالإ�شكانية 
واملروري���ة، وذل���ك م���ن اأجل راح���ة املواطنن 

وت�شهيل اأمور حياتهم.
واأ�ش���اد �شم���وه باجله���ود التي تق���وم بها 
وزارة االأ�شغ���ال و�شوؤون البلدي���ات والتخطيط 
العمراين يف تنفيذ خمتلف امل�روعات احلكومية 
واخلدمي���ة يف ظل ما تتمتع به من كوادر وطنية 

تت�شم بالكفاءة والتميز.
من جانب���ه، اأعرب الوزير خل���ف عن خال�س 
ال�شك���ر والتقدي���ر ل�شاح���ب ال�شم���و امللك���ي 
رئي�س الوزراء عل���ى توجيهات �شموه ال�شديدة 
الت���ي ت�ش���كل منهج عم���ل تعمل ال���وزارة على 
تنفيذها ملا حتمله م���ن مقومات اخلر للوطن 
واملواطن���ن، موؤك���دا اأن ال���وزارة تعم���ل على 
التنموي���ة  امل�روع���ات  م���ن  العدي���د  تنفي���ذ 
واخلدمي���ة التي من �شاأنه���ا اأن حتقق تطلعات 
املواطن���ن يف بنية اأ�شا�شية قوية وقادرة على 

مواجهة الزيادة ال�شكانية والتو�شع العمراين.
واأ�ش���ار اإل���ى اأن عملية تنفي���ذ امل�روعات 
الت���ي عر�شه���ا عل���ى �شاح���ب ال�شم���و امللكي 
رئي�س الوزراء جتري وفق ما هو خمطط لها من 
مراحل، واأن الوزارة حري�شة على اجنازها بدون 
اأي تاأخر ملا لها من اأهمية يف حياة املواطنن.

• �شمو رئي�س الوزراء يطلع على �شر العمل يف عدد من م�شاريع تطوير الطرق والبنية االأ�شا�شية	
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“ال�شورى” يقر امليزانية ورفع الدين العام
املنام���ة - بن���ا: مبنا�سبة اق���رار جمل�س 
ال�س���ورى مل�رشوع قان���ون اعتم���اد امليزانية 
العامة للدولة لل�سنتني املاليتني 2017 – 
2018 بعد اإق���راره من جمل�س النواب، فقد 
اأ�ساد رئي�س ال���وزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة بالتعاون 
الوثيق والت�س���اور امل�ستمر بني ال�سلطتني 
اأ�سهم���ا  اللذي���ن  والت�رشيعي���ة  التنفيذي���ة 
ب�س���ورة مبا�رشة يف اإثراء مكون���ات امليزانية 
اجلدي���دة وخروجه���ا باأف�سل �س���ورة ممكنة 

رغم التحديات القت�سادية الراهنة.

واأك���د �سم���وه احلر����س عل���ى اأن يكون 
احلف���اظ عل���ى حق���وق املواطن���ني وتقدمي 
كاف���ة اأوجه الدعم وامل�سان���دة لذوي الدخل 
الأك���ر  وال�رشائ���ح  واملح���دود  املتو�س���ط 
ا�ستحقاقاً، ومن ناحية اأخرى هي اأحد املحاور 
ال�سلطتني  ا�ستهدفته���ا  الت���ي  الأ�سا�سي���ة 
التنفيذي���ة والت�رشيعي���ة، منوه���اً �سموه اإلى 
التنفيذي���ة  ال�سلطت���ني  ب���ني  الت�س���اور  اأن 
والت�رشيعي���ة ل���ن يتوقف عند ه���ذا احلد بل 
�سيمث���ل قا�سماً م�س���ركاً يف كل م���ا يتعلق 
بال�سيا�سات والتدابري والربامج ذات الطابع 

املايل.
واأثن���ى �ساح���ب ال�سمو امللك���ي رئي�س 
الوزراء على التوافقات يف وجهات النظر بني 
ال�سلطتني التنفيذية والت�رشيعية وما اأثمرت 
عنه مناق�س���ة امليزانية من نتائ���ج رغم اأنها 
اأتت يف مرحلة متي���زت بتحديات اقت�سادية 
عاملية اإل اأن هذه التحديات مل تقف بف�سل 
التع���اون بني ال�سلطت���ني والتفاهم بينهما 
حائ���ًا اأمام الإ�رشار عل���ى احلفاظ على حقوق 
املواطنني وع���دم امل�سا�س بها وهو ما يعد 

اجنازاً لل�سلطتني والتعاون البناء بينهما.

وافق جمل�س ال�س���ورى يف جل�سة اأم�س، 
برئا�سة عل���ي ال�سالح بالإجماع على م�رشوع 
قان���ون امليزانية العام���ة للدولة لل�سنتني 
املاليت���ني 2017 – 2018، ورف���ع �سقف 

الدين العام اإلى 13 مليار دينار.
ل  وبناًء على التوافقات التي مت التو�سّ
اإليه���ا بني ال�سلط���ة الت�رشيعي���ة واحلكومة 
ب�ساأنهما، �س���ّوت ال�سوريون بالإجماع على 
م����رشوع امليزانية مت�سمنة 9 توافقات بني 

ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية.

حمرر ال�شوؤون الربملانية

ات����خ����اذ م���وق���ف ح������ازم ����س���د دع�����م الإره����������اب ومت��وي��ل��ه ع���ل���ى دول امل���ن���ط���ق���ة 

اأم����ام����ه����ا الأك������������رب  وال������ت������ح������دي  ل���ل���ت���ن���م���ي���ة  الأول  ال������ع������دو  الإره����������������اب 
���س��ح��اف��ة ال���ب���ح���ري���ن ك���ان���ت و���س��ت��ظ��ل م����ن����رباً ل��ت��وع��ي��ة وت���ن���وي���ر ال��������راأي ال���ع���ام
امل���ك���ت�������س���ب���ات ُت���������س����ان م�����ن خ������ال ال���ت���م�������س���ك ب����ال����وح����دة وت�����اح�����م امل��ج��ت��م��ع

الثقة عالية بقادة دول املنطقة يف حفظ االأمن واال�شتقرار

تقدمي كل اأوجه الدعم وامل�شاندة لذوي الدخل املتو�شط واملحدود

ما�سون مبتابعة امل�رشوعات التنموية وتقدمي اأف�سل اخلدمات للمواطنني... رئي�س الوزراء:

�سموه اأ�ساد بالتعاون يف اإثراء مكونات امليزانية اجلديدة... رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بنا: لدى ا�ستقب���ال �سموه عدًدا 
من اأف���راد العائلة املالكة وكب���ار امل�سوؤولني، 
اأك���د رئي����س ال���وزراء �ساح���ب ال�سم���و امللكي 
الأم���ري خليفة بن �سلم���ان اآل خليف���ة اأن الثقة 
عالي���ة بق���ادة دول املنطق���ة يف حف���ظ الأم���ن 
وال�ستقرار فيها ومعاجلة املخاطر والتداعيات 
التي متر بها هذه املنطقة احل�سا�سة من العامل 
وم���ا يهددها من اإرهاب ي�سته���دف زعزعة اأمن 

وا�ستقرار الدول وال�سعوب فيها.
وح���ذر �سم���وه م���ن اأن الإرهاب ه���و العدو 
الأول للتنمي���ة وهو التحدي الأك���رب اأمامها واأن 
البحرين تدعم التنمية وتكافح الإرهاب ويجب 
اأن تلتق���ي جميع دول املنطق���ة على مكافحته 
حلماي���ة مقدراته���ا ومنجزاته���ا واتخ���اذ موقف 

حازم �سد دعم الإرهاب ومتويله.
واأ�س���اد �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي����س 
الوزراء باملواقف الوطنية التي يظهرها �سعب 
مملكة البحرين، مثنياً �سموه على دور ال�سحافة 
الوطنية يف تنوير الراأي العام مبواقف م�سوؤولة 
لها منا كل تقدير واعتزاز لأنها ت�سب دوماً يف 

امل�سلحة الوطنية.
رئي����س  امللك���ي  ال�سم���و  �ساح���ب  وكان 
ال���وزراء قد ا�ستقبل يف ق����رش الق�سيبية �سباح 
ام�س ع���دداً من اأفراد العائل���ة املالكة الكرمية 
وكب���ار امل�سوؤولني وعدداً م���ن النخب الفكرية 
والثقافي���ة ورجال الأعم���ال واملواطنني، حيث 
تط���رق �سموه معهم اإلى عدد من ق�سايا ال�ساأن 

الداخلي واخلارجي.
وخ���ال اللقاء، اأكد �ساح���ب ال�سمو امللكي 
رئي�س ال���وزراء اأن احلكومة ما�سي���ة يف متابعة 
التحدي���ات كاف���ة  واأن  التنموي���ة  امل�رشوع���ات 
لن تق���ف عائًقا اأمام اإ����رشار حكومة اأخذت على 
عاتقه���ا م�سوؤولي���ة توف���ري اأف�س���ل اخلدم���ات 

ملواطنيها وتهيئة املعي�سة املنا�سبة لهم.
ون���وه �سموه مب���ا ت�سهده مملك���ة البحرين 
م���ن نه�سة عمرانية وم�رشوعات عقارية متطورة 
تعك�س اإ�رشاراً حكومياً و�سعبياً على جتاوز كافة 
التحدي���ات والتغل���ب عليها من اأج���ل اأن تبقى 
البحرين دائماً مزدهرة ومثالً للتقدم والتنمية.
واأع���رب �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي����س 
ال���وزراء عن اعتزازه مبا يبديه اأبناء البحرين من 
حر�س على احلفاظ على اأمن وا�ستقرار وطنهم 
يف خ�س���م م���ا مت���وج ب���ه املنطق���ة م���ن اأحداث 
وتطورات، م�سددا �سموه عل���ى اأهمية التم�سك 
بالوح���دة الوطنية والتاحم ب���ني اأبناء املجتمع 
الت���ي هي عن����رش رئي����س يف �سيانة م���ا حتقق 

للوطن من مكت�سبات.

واأ�س���اد �سم���وه خ���ال اللقاء بال���دور الذي 
ي�سطلع به رجال ال�سحاف���ة والكتاب يف تنمية 
ال�سعور الوطني من خال ما يطرحونه من اأفكار 
ومقالت تتمي���ز بالعمق والر�سانة يف التحليل، 
وم���ا حتمله من روؤى م�ستن���رية وواعية مبختلف 

التحديات.
ون���وه �سم���وه اأن �سحاف���ة البحري���ن كانت 
و�ستظ���ل من���رباً لتوعي���ة وتنوير ال���راأي العام 
ليك���ون اأك���ر اإ�سهام���اً يف احلف���اظ عل���ى اأمن 
وا�ستق���رار الوط���ن، اإلى جان���ب دورها احليوي 

يف التعب���ري عن ما ي�سغل اهتمام املواطنني من 
ق�سايا وم�سكات.

واأ�ساد احل�سور مبا يعك�سه جمل�س �ساحب 
ال�سم���و امللكي رئي�س الوزراء من �سورة جميلة 
للتاحم والتوا�سل ب���ني القيادة واملواطنني، 

واأ�س���ادوا بتوجيه���ات �ساحب ال�سم���و امللكي 
رئي�س الوزراء وحر����س �سموه على التفاعل مع 
كل م���ا يثريه املواطنون م���ن ماحظات تعك�س 
قرب �سم���وه من املواط���ن واهتمام���ه ب�سوؤونه 

احلياتية واملعي�سية.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبا عدًدا من اأفراد العائلة املالكة وكبار امل�سوؤولني	
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اإر�����س����اء ال���ع���دال���ة وح���ك���م ال���ق���ان���ون ���س��م��ان��ة ال���س��ت��ت��ب��اب االأم������ن واال����س���ت���ق���رار  

امللك حري�ص على تر�ضيخ ا�ضتقالل الق�ضاء واالهتمام بالكفاءات 

البحرين هياأت ال�ضمانات كافة حلماية حقوق االإن�ضان وحرياته

�سموه حث على معاجلة تاأخر الق�سايا وت�سهيل م�سالح النا�س ... رئي�س الوزراء:

تكفل للفرد واملجتمع حقوًقا مت�ساوية يف العي�س والكرامة واالأمن... رئي�س الوزراء:

املنامة - بنا: اأ�س����اد رئي�س الوزراء �ساحب 
ال�سم����و امللك����ي االأم����ر خليف����ة بن �سلم����ان اآل 
ا  خليفة ب�سمعة الق�ساء البحريني ونزاهته خليجيًّ
����ا، فاإقامة العدل و�سيادة القانون  وعربيًّا ودوليًّ
هو م����ا نن�س����ده يف البحري����ن دول����ة املوؤ�س�سات 
والقان����ون يف ظ����ل العه����د الزاهر لعاه����ل البالد 
�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة.

واأ�س����اد �سم����وه بحر�����س جاللة املل����ك على 
تطوي����ر املنظومة الق�سائي����ة يف مملكة البحرين 
وتر�سي����خ ا�ستق����الل الق�س����اء م����ن خ����الل تبني 
ا�سرتاتيجيات طموحة لتحديث وتطوير ال�سلطة 
والكف����اءات  بالك����وادر  واالهتم����ام  الق�سائي����ة 
الوطني����ة ومتكينه����ا لالرتق����اء ب����اأداء االأجه����زة 
الق�سائي����ة املختلفة، معرًب����ا �سموه عن التقدير 
واالعت����زاز بجهود اأبناء الوطن ودورهم امل�سكور 
ا �سموه  يف املوؤ�س�س����ة الق�سائي����ة والعدلي����ة حاثًّ
عل����ى بذل كافة اجلهود ملعاجل����ة تاأخر الق�سايا 

وت�سهيل م�سالح النا�س واملواطنني.
وكان �ساح����ب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 
ق����د ا�ستقب����ل بق�����ر الق�سيبي����ة �سب����اح اأم�����س 
رئي�س حمكم����ة التميي����ز نائب رئي�����س املجل�س 

االأعل����ى للق�ساء امل�ست�سار عب����داهلل البوعينني، 
والوكيل مبحكم����ة التمييز امل�ست�سارة مع�سومة 
عي�سى، ورئي�س هيئة الت�ريع واالإفتاء القانوين 
امل�ست�س����ار ن����واف حم����زة، ونائب رئي�����س هيئة 

الت�ري����ع واالإفت����اء القان����وين امل�ست�س����ار حممد 
مقبل مبنا�سب����ة تعيينهم يف منا�سبهم اجلديدة، 
وق����د هناأه����م �ساح����ب ال�سم����و امللك����ي رئي�س 
الوزراء عل����ى الثقة امللكية الغالي����ة باختيارهم 

يف منا�سبه����م اجلدي����دة ملوا�سل����ة دوره����م يف 
وطنه����م،  خدم����ة  يف  مب�سوؤولياته����م  النهو�����س 
م�سيًدا مبا يتمتعون به من خربة وكفاءة يف جمال 
العم����ل الق�سائي والت�ريعي، متمنيًّا �سموه لهم 

التوفيق وال�سداد يف اأداء م�سوؤولياتهم الوطنية.
واأعرب �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 
ع����ن االعت����زاز مب����ا حققت����ه ال�سلط����ة الق�سائية 
م����ن اإجن����ازات ب����ارزة يف اإر�س����اء قواع����د العدالة 
وحك����م القانون والتي �سكل����ت �سمانة اأ�سا�سية 
ال�ستتباب االأمن واال�ستقرار يف املجتمع ودعمت 
م����ن تقدم����ه وتط����وره نح����و املزي����د م����ن النماء 
والتق����دم، معرًبا �سموه عن االعت����زاز مبا حققته 
الك����وادر القانوني����ة يف جم����ال الت�ري����ع واالإفتاء 

القانوين.
من جانبهم، رفع رئي�س حمكمة التمييز نائب 
رئي�س املجل�س االأعلى للق�ساء والوكيل مبحكمة 
التمييز ورئي�س هيئة الت�ريع واالإفتاء القانوين 
ونائبه خال�س ال�سكر وعظيم التقدير واالمتنان 
اإل����ى �ساحب ال�سمو امللك����ي رئي�س الوزراء على 
ما يوليه �سم����وه من ت�سجيع واهتم����ام بالكوادر 
الوطني����ة يف كاف����ة القطاع����ات، م�سيدي����ن مب����ا 
ي�سه����ده ال�سلك الق�سائي يف مملكة البحرين من 
تطور م�ستمر يعك�س الروؤية امل�ستنرة لرت�سيخ 
واحلري����ات  احلق����وق  حف����ظ  ومكانت����ه يف  دوره 
وامل�ساهمة يف م�سرة النه�سة ال�ساملة للمملكة.

ا�ستقب���ال �سم���وه  ل���دى  بن���ا:  املنام���ة - 
لرئي����س واأع�ساء جمل����س مفو�س���ي املوؤ�س�سة 
الوطنية حلق���وق االإن�سان، اأك���د رئي�س الوزراء 
�ساح���ب ال�سم���و امللك���ي االأم���ر خليف���ة ب���ن 
�سلم���ان اآل خليف���ة، اأن مملك���ة البحرين هياأت 
كافة ال�سمان���ات الد�ستورية والق�سائية التي 
تكفل حماية حقوق االإن�س���ان وحرياته، انطالًقا 
م���ن اإميانها الرا�سخ باأن �سم���ان حقوق االأفراد 
وحرياتهم هي جزء اأ�سيل من ثقافتها وهويتها 

التي ت�ستمدها من تعاليم االإ�سالم ال�سمحاء.
وعربرّ �سموه عن اعتزازه مبا حتقق من تقدم 
يف م�س���رة حق���وق االإن�سان يف مملك���ة البحرين 
للف���رد  يكف���ل  وال���ذي  ال�سام���ل،  مبفهومه���ا 
واملجتم���ع حقوًقا مت�ساوية يف العي�س والكرامة 
ع به اململكة  واالأمن، منورًّها �سموه اإل���ى ما تتمترّ
من اأجواء احلرية واالنفتاح هي نتاج جهد وطني 
متوا�سل الإر�ساء وحماية مبادئ حقوق االإن�سان.
واأك���د �سم���وه اأن اح���رتام و�سيان���ة حقوق 
د نهًجا �سام���اًل قامت عليه اأ�س�س  االإن�س���ان جت�سرّ
التطوي���ر والبن���اء يف اململك���ة، وف���ق منظومة 
ا�ستهدف���ت بن���اء االإن�س���ان واالهتم���ام بكفالة 

حقوقه كاملة دون نق�سان.
د �سموه عل���ى اأن االأم���ن واال�ستقرار  و�س���درّ
ي�س���كالن حج���ز الزاوي���ة يف احلف���اظ عل���ى مناء 
املجتمع���ات وحت�ره���ا، وه���و م���ا ال يتعار�س 
مطلًقا م���ع �سون حقوق االإن�س���ان، والتي ياأتي 

يف مقدمتها حق احلياة يف بيئة اآمنة ومطمئنة.
ج���اء ذلك، خ���الل ا�ستقبال �سم���وه يف ق�ر 
الق�سيبي���ة رئي�س املوؤ�س�س���ة الوطنية حلقوق 
االإن�س���ان �سعي���د الفيح���اين واأع�س���اء جمل����س 
مفو�س���ي املوؤ�س�سة الوطني���ة حلقوق االإن�سان، 
وذل���ك مبنا�سب���ة �سدور االأمر امللك���ي ال�سامي 
املوؤ�س�س���ة  مفو�س���ي  جمل����س  يف  بتعيينه���م 

اجلديد.
وهناأ �سموه رئي�س واأع�ساء جمل�س مفو�سي 
املوؤ�س�سة الوطنية حلق���وق االإن�سان على الثقة 
امللكية باختيارهم ال�ستكمال م�سرة املوؤ�س�سة 

يف تر�سي���خ مبادئ حقوق االإن�س���ان يف اململكة، 
متمنيًّا لهم التوفيق وال�سداد يف مهامهم.

واأثنى �سموه عل���ى دور املوؤ�س�سة الوطنية 
حلق���وق االإن�س���ان يف التعام���ل مب�سوؤولي���ة م���ع 
ق�ساي���ا حق���وق االإن�س���ان يف اململك���ة وو�س���ع 
وتنميته���ا  بتعزيزه���ا  املتعلق���ة  ال�سيا�س���ات 

وحمايته���ا، ون�ر ثقافة الوع���ي باحرتام حقوق 
االإن�سان.

م���ن جانب���ه، ع���ربرّ الفيح���اين ع���ن �سك���ره 
ال�سم���و امللك���ي رئي����س  وتقدي���ره ل�ساح���ب 
ال���وزراء على م���ا ي�سديه �سموه م���ن توجيهات 
دائمة لالرتق���اء مب�سرة املوؤ�س�س���ة وتعزيز ما 

حققت���ه من منج���زات حقوقية لرت�سي���خ مكانة 
���ا، م�سيًدا بروؤية  مملك���ة البحرين اإقليميًّا ودوليًّ
رئي����س الوزراء يف ����رورة حتقيق التكامل بني 
جهود اململكة واملجتم���ع الدويل واملوؤ�س�سات 
الر�سمي���ة واالأهلي���ة بهدف تر�سي���خ مكت�سبات 
حق���وق االإن�س���ان باعتباره���ا م�سوؤولية م�سرتكة 

يتحمله���ا اجلمي���ع الأج���ل حياة كرمي���ة واحرتام 
متب���ادل لالإن�سانية، موؤك���ًدا اأن مملكة البحرين 
متتلك �سج���اًل حافالً م���ن االإجن���ازات احلقوقية 
امل�رف���ة، بف�س���ل الروؤي���ة احلكيم���ة لقيادتها 
الر�سي���دة يف تكري����س احرتام حق���وق االإن�سان، 

وفق املعاير احلقوقية الدولية.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال امل�ست�سار عبداهلل البوعينني	

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال رئي�س املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق االإن�سان 	
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احل�سن: خطة لإحلاق الأحداث بربنامج التعايف

متابعة تطورات الو�سع الأمني وجهود مكافحة الإرهاب

حترير املو�سل اأثبت للعامل باأن العراقيني �سعب ح�سارة وتاريخ

وزير الداخلية يزور ال�شعودية ويبحث مع نظريه املو�شوعات امل�شرتكة

قاتلنا عن العامل اأجمع و�شحقنا اأخطر تنظيم اإرهابي... ال�شفري الدليمي:

املنام���ة - وزارة الداخلية: يف اإطار التعاون 
والتن�شيق الأمني امل�شرتك بني مملكة البحرين 
واململك���ة العربي���ة ال�شعودي���ة ال�شقيقة، قام 
وزي���ر الداخلي���ة الفري���ق الركن ال�شي���خ را�شد 
ب���ن عب���داهلل اآل خليف���ة، م�ش���اء اأم����س، بزيارة 
اإل���ى اململك���ة العربي���ة ال�شعودي���ة، حيث كان 
يف ا�شتقبال���ه ل���دى و�شول���ه اإلى مط���ار امللك 
عبدالعزي���ز ال���دويل يف ج���دة، وزي���ر الداخلي���ة 
�شاح���ب ال�شمو امللك���ي الأم���ري عبدالعزيز بن 

�شعود بن نايف بن عبدالعزيز اآل �شعود.
ويف م�شته���ل الزي���ارة، عرب وزي���ر الداخلية 
ل�شاح���ب ال�شم���و امللكي الأم���ري عبدالعزيز بن 
�شعود بن نايف اآل �شع���ود عن خال�س التهنئة 
ب�شدور املر�ش���وم امللكي من خ���ادم احلرمني 
ال�رشيف���ني املل���ك �شلم���ان ب���ن عبدالعزي���ز اآل 
�شعود، بتعيينه وزيًرا للداخلية، متمنًيا ل�شموه 

التوفيق وال�شداد.
وخالل اللقاء، اأطلع وزير الداخلية ال�شعودي 
�شاح���ب ال�شمو امللك���ي الأم���ري عبدالعزيز بن 
�شع���ود بن ناي���ف اآل �شع���ود، وزي���ر الداخلية، 
على تط���ورات الو�ش���ع الأمني واجله���ود التي 
تقوم بها الأجهزة الأمني���ة ال�شعودية ملكافحة 

الإرهاب والت�شدي للجماعات املتطرفة.
م���ن جهت���ه، اأطلع وزي���ر الداخلي���ة، نظريه 
ال�شع���ودي، على نتائ���ج زيارته اإل���ى الوليات 
املتح���دة الأمريكية الأ�شب���وع املا�شي، كما مت 
خ���الل اللقاء بح���ث عدد م���ن املو�شوعات ذات 

الهتمام امل�شرتك. 
بع���د ذلك، توج���ه وزي���ر الداخلي���ة والوفد 
املراف���ق اإل���ى ق����رش ال�شاطىء بج���دة، لتقدمي 
التع���ازي بوف���اة املغف���ور له ب���اإذن اهلل تعالى 
�شاح���ب ال�شم���و امللكي الأم���ري عبدالرحمن بن 
عبدالعزي���ز اآل �شعود، داعياً املولى عز وجل اأن 

يتغمده بوا�شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته.
راف���ق وزي���ر الداخلي���ة يف زيارت���ه �شف���ري 

مملكة البحرين لدى اململكة العربية ال�شعودية 
ال�شقيق���ة ال�شيخ حمود بن عب���داهلل اآل خليفة، 
ورئي�س جه���از الأمن الوطن���ي ال�شيخ طالل بن 

حمم���د اآل خليفة، ورئي�س اجلمارك ال�شيخ اأحمد 
ب���ن حم���د اآل خليفة، وع���دد من كب���ار ال�ضباط 

بوزارة الداخلية.

الدليم���ي  اأحم���د  العراق���ي  ال�شف���ري  هن���اأ 
ال�شع���وب العربي���ة والإ�شالمية بتحري���ر مدينة 
املو�شل من براث���ن تنظيم “داع�س” الإرهابي، 
وقال يف موؤمتر �شحايف عق���د �شباح اأم�س مبقر 
ال�شف���ارة العراقي���ة به���ذه املنا�شب���ة “جنتمع 
معكم اليوم لالحتف���ال بتحرير مدينة املو�شل 
العزي���زة، ثاين اأكرب مدن الع���راق، والتي عادت 
اإلى ح�ضن الوط���ن بعد اأن �ضيطر عليها تنظيم 

داع�س املجرم منت�شف العام 2014”.
واأ�ش���اف ال�شف���ري الدليم���ي “لق���د �شحى 
اأبناوؤن���ا من خمتلف امل���دن العراقية ل�شرتجاع 
املو�شل م���ن براثن الإره���اب الأ�شود، فقاتلوا 
موحدي���ن لتحقيق ذلك، و�شال���ت دماوؤهم على 
اأر�شه���ا، ليثبتوا للعامل ب���اأن العراقيني �شعب 
ح�ضارة وتاريخ، فقتالن���ا كان عن العامل اأجمع، 
و�شحقن���ا بذلك اأخطر تنظيم اإرهابي كان يهدد 
ا�شتق���رار ال�شع���وب و�شالمته���ا، واأزلن���ا دولة 
اخلراف���ة من الوج���ود واإل���ى الأب���د، عنا�رش هذا 
التنظيم كان���وا يحملون جن�شي���ات 100 دولة، 
وكان بالإم���كان اأن يكون���وا قناب���ل موقوتة يف 

جمتمعاتهم”.
واأو�شح ال�شف���ري العراقي يف �شياق حديثه 
لل�شحافيني اأن القوات العراقية التي �شاركت 
باحل���رب �ش���د “داع�س” واملدعوم���ة من قوات 
مكافح���ة الإره���اب وبقي���ة الف�شائ���ل الأخرى، 
للمعرك���ة،  املر�شوم���ة  اخلط���ة  وف���ق  قاتل���ت 
وحر�ش���ت عملي���ات التحرير عل���ى احلفاظ على 
�شالم���ة املواطن���ني واملدني���ني، بع���د اأن عمد 
التنظي���م املجرم اإلى ا�شتغاللهم كدروع ب�رشية، 
ل���ذا خا�شت قواتن���ا البطلة ه���ذه املعركة بكل 

حتري���ر  هدفه���ا  وكان  وا�شتب�ش���ال،  اإن�شاني���ة 
الإن�شان قبل الأر�س.

وال�شديق���ة  احلليف���ة  ال���دول  دور  وع���ن 
وال�شقيق���ه باملعركة قال “كان له���ا دور بارز 
يف دعم احلكوم���ة العراقية، ومن خالل التحالف 
ال���دويل، وم���ن خ���ارج مظلت���ه، ومنه���ا مملك���ة 
البحرين ال�شقيقة والتي دعمت وحدة ا�شتقرار 
العراق، ومن خالل توجه قيادتها ملكاًَ وحكومة 
و�شعباً، ومن خالل دعم ا�شتقرار العراق، وبقية 

بلدان املنطقة”.
واأ�شاف “لذا، فاإن النت�شار الذي حتقق يف 
املو�ضل، هو انت�ضار لكل من �ضاعدنا وت�ضامن 
معنا، مبعركتنا �شد التنظيم الإرهابي املجرم، 
كما نوؤكد حاجة العراق اإلى الت�ضامن وامل�ضاعدة 
يف جه���ود اإعادة الأعمار، ومنها مدينة املو�شل، 
وهو ن�رش �شيتحق���ق بعودة جميع النازحني لها، 

بعد اأن تتوفر اخلدمات الأ�شا�شية للمدينة”.

أهم النقاط الذي تطرق لها 
السفير الدليمي بشأن تفاصيل 

معركة الموصل:
1. احتل تنظي���م “داع�س” الإرهابي مدينة 

املو�شل يف �شهر يونيو من عام 2014.
2. بع���د اأيام ع���دة اأعلن تنظي���م “داع�س” 
الإرهاب���ي يف املو�ش���ل قي���ام دول���ة اخلالف���ة 
وتاأ�شي�س )الدول���ة الإ�شالمية( ومبايعة املجرم 

اأبوبكر البغدادي كخليفة.
ب�شل�شل���ة  ذل���ك  بع���د  التنظي���م  ����رشع   .3
اإعدامات جماعية للمئات من اأبناء املدينة بحجة 
انتمائهم لالأجهزة الأمني���ة للدولة ومن خمتلف 

مكونات ال�شعب العراقي.

4. عم���د التنظي���م الإرهاب���ي لتدم���ري عدد 
كب���ر من املواق���ع الأثري���ة يف املدينة كاحل�رض 

والنمرود ومرقد النبي يون�س.
5. ق���ام عنا����رش التنظي���م الإرهاب���ي بعدد 
كب���ري من العتداءات على احُلرُمات يف املو�شل 

وتلعفر و�شنجار.
6. ن���زح م���ن اأبن���اء املو�ش���ل م���ع احت���الل 

التنظيم للمدينة قرابة املليوين �شخ�س.
7. ب���داأ التنظيم بتجنيد الأطفال فوق عمر 
12 عام���اً لالنخراط يف �ضفوف���ه )ف�ضيل طيور 
اجلن���ة( واأجرب بع�ضه���م على القي���ام بعمليات 

قتل.
8. اعتمد التنظيم على �شيا�شة ن�رش اخلوف 

والرتويع وبث ر�شائل الرعب.
9. اأن�ش���اأ التنظيم منظوم���ة اإعالم وات�شال 
متطورة متك���ن من خاللها من جتنيد الآلف من 

املقاتلني الأجانب ومن اأكرث من 100 بلد.
10. اأراد التنظي���م حتويل املو�شل ملركز 
تدريب واإعادة ت�شدير لالإرهابيني اإلى خمتلف 
دول الع���امل كخالي���ا نائمة ل���ذا اأ�شمى املو�شل 

)اأر�س التمكني(.
11. ق���ام التحال���ف الدويل ب���دور كبري يف 
ه���ذه املعركة من خالل الغطاء اجلوي بالتعاون 

مع القوة اجلوية العراقية. 
12. اأُعل���ن عن حترير املو�ش���ل م�شاء يوم 
الثن���ني 10/7/2017 من قب���ل القائد العام 
للقوات امل�شلحة ومن قلب املدينة التي جتول 

يف مناطقها املختلفة.
13. التح���دي الأهم هو جهود اإعادة الإعمار 
وال�شتق���رار للمدين���ة م���ن خالل توف���ري البنى 

التحتية التي ت�ضمن عودة النازحني.

• وزير الداخلية لدى و�شوله اإلى اململكة العربية ال�شعودية	

• وزير الداخلية يف لقاء مع نظريه ال�شعودي	

• ال�شفري العراقي يف املوؤمتر ال�شحايف	

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: يف اإط���ار 
وزارة  اإدارات  ب���ني  والتن�شي���ق  التع���اون 
الداخلية مبا ي�ضمن تق���دمي خدمات اأمنية 
متقدم���ة، اطل���ع مدي���ر عام مديري���ة �رشطة 
حمافظ���ة املح���رق العمي���د ف���واز احل�ش���ن 
عل���ى �شري العم���ل بالإدارة العام���ة لل�رشطة 
الت���ي  زيارت���ه  خ���الل  وذل���ك  الن�شائي���ة، 
ا�شتقبلته، خاللها مدير عام الإدارة العميد 

منى عبدالرحيم وعدد من ال�ضباط.
ت�ضمنت الزيارة التعرف على اخلدمات 

الت���ي يقدمها مركز رعاي���ة الأحداث، حيث 
مت التف���اق عل���ى ����رشورة تعزي���ز التعاون 
يف جم���ال حماي���ة الطفل وتق���دمي الرعاية 
الالحقة لالأحداث، بعد انتهاء فرتة اإيداعهم 
باملرك���ز، وذلك ع���ن طريق مكت���ب حماية 

الأ�رشة مبديرية �رشطة حمافظة املحرق.
كم���ا اتف���ق اجلانبان عل���ى و�شع خطة 
لإحل���اق الأح���داث بربنام���ج التع���ايف الذي 
تقدم���ه املديري���ة، �شم���ن برنام���ج حماية 

الأ�رشة.

يأكلون من خيرها ثم يسبونها
مم���ا يلفت النتباه، باأن اأكرث من ي�شب ال�شعودية، ويتلفظ عليها هو ب�شدارة من يزورها، 
ويتب�ضع من اأ�ضواقها، ويراها �رضيان حياة، وم�ضدًرا اأ�ضا�ضيًّا ل�ضتقرار الأ�رضة، ولثبات و�ضعها 

القت�شادي. 
ه���وؤلء اخلفافي����س من خدم امل�رشوع الإي���راين، والذين اأتعبتهم ال�شعودي���ة يف ثباتها على 
عروب���ة البحرين وا�شتقاللها، ل يزالون يتمرغون بوحل م���ن انف�شام ال�شخ�شية، وعدم القناعة 

ب�ضقوط امل�رضوع التاآمري، وعليه، فالدولة مدعوة لف�ضحهم ومالحقتهم ومقا�ضاتهم. 
اأم���ا اململكة العربية ال�شعودية فكانت و�شتظل ال�شقيقة الكربى للبحرين، ولكافة الدول 
يف العامل���ني العربي والإ�شالمي، لي�س بامل�شمى فقط، بل باملواقف، واأي مواقف؟ فال�شعودية 

دون غريها، هي الأقرب يف الأزمات، ويف النكبات، وحني تذلهم اخلطوب.
ومل تكن ال�شعودية -عرب التاريخ- ممن يزايد على مواقفها، اأو ممن ينتظر مقابالً لها، اأو 
ا للجميل، بل هي ممن يعطي باليم���ني، دون اأن تعلم ال�شمال بذلك، وهو اأمر لي�س  يرتق���ب ردًّ
بالغريب على اأر�س احلرمني، الأر�س املباركة التي خ�ّشها اهلل عّز وجّل دون غريها لتكون قبلة 

امل�شلمني، ووجهتهم الأولى.
ويف البحري���ن، ن���رى بفخ���ر وامتن���ان، ب�شم���ات اخلري لل�شقيق���ة الك���ربى يف كل مكان، يف 

امل�شاريع الإ�شكانية ويف املدار�س، ويف اجل�شور، ويف الطرق الرحبة، وغريها الكثري.
ونرى اأي�ًضا املواقف ال�ضيا�ضية ال�ضامدة والتي متثل اجلدار املنيع لواأد الأطماع الإقليمية 

والدولية، ولتعزيز ال�شيادة الوطنية للبحرين، ول�شعب البحرين.
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ا عن وحدة الطاقة امل�ستدامة  ا مرئيًّ مريزا يقدم عر�سً

منو املعامالت الإلكرتونية بن�سبة 55 % 

35 مليون دينار كلفة م�ساريع جامعة البحرين امل�ستقبلية

“العمل املرن” يوؤطر ملعاجلة العمالة غري النظامية

الوليات املتحدة ت�سيد بجهود البحرين يف مكافحة الجتار بالأ�سخا�ص

لإدارة الأعمال اإيقاف القبول يف ماج�ستري “العربية املفتوحة” 

وزير الأ�شغال بحث وحمزة �شبل التعاون امل�شرتك

تفقد جاهزية فرع الهيئة يف �شرتة لإطالق امل�رشوع... حميدان:

ل�شتقرار ت�شنيف اململكة يف تقرير “اخلارجية الأمريكية”

لطرحها برناجًما اأكادميًيا بالتعاون مع جامعة ماليزية دون هيئة تدري�س

املنام���ة – وزارة الأ�شغ���ال و�ش����ؤون البلدي���ات 
والتخطي���ط العمراين: اجتمع وزي���ر الأ�شغال و�ش�ؤون 
البلدي���ات والتخطيط العمراين ع�ش���ام خلف برئي�س 
جامع���ة البحرين ريا�س حمزة بح�ش����ر وكيل �ش�ؤون 
الأ�شغال اأحمد اخلياط ونائب الرئي�س للبحث العلمي 
)رئي�س اللجنة امل�شرتكة( عل���ي من�ش�ر اآل �شهاب، 
حي���ث مت التباح���ث يف �شب���ل التع���اون والتن�شي���ق 
امل�شرتك بني ال�زارة واجلامعة يف خمتلف املجالت.

وبح���ث خل���ف وحم���زة يف العديد م���ن امل�شاريع 
الت���ي تعتزم اإدارة جامع���ة البحرين البدء يف تنفيذها 
خالل الفرتة القادمة ون�ق�شت املجالت التي ميكن 
ل�زارة الأ�شغال تقدمي الدعم الفني وامل�ش�رة فيها 
على غرار م�رشوع كلي���ة الهند�شة، حيث يجري العمل 

حاليًّا على نقل م�قع الكلية اإلى ال�شخري.
و�شيتم اختيار اأهم املب���اين من امل�رشوع لتك�ن 
�شم���ن املرحلة الأولى للم�رشوع التي يت�قع اأن ت�شل 
كلفته���ا اإل���ى 17 ملي����ن دين���ار، حي���ث اإن الكلفة 
التقديري���ة للم����رشوع باأكمله تبل���غ 35 ملي�ن دينار 

تقريًبا.
ويف جمال الطرق مت التفاق على اأن يتم تنفيذ 

امل�اق���ف املقرتحة )املتف���ق ب�شاأنه���ا �شابًقا( ف�ر 
النتهاء م���ن و�شع املخطط���ات وال�ثائق املطل�بة، 
وبالن�شب���ة للط���رق والب�اب���ة ال�رشقي���ة بال�شخري مت 
اإجن���از 42 % م���ن خمططاته���ا الت�شميمي���ة، م�اقف 
الب�اب���ة ال�رشقي���ة 42 %، م�اقف اجلامع���ة يف مدينة 
عي�ش���ى 50 %.  كذل���ك، ن�ق�س م����رشوع تاأهيل مبنى 
31 التاب���ع جلامعة البحري���ن يف مدينة عي�شى، مبنى 
كلية البحرين للمعلمني )S22(، درا�شة م�رشوع جممع 
جت���اري يف احلرم اجلامعي يف ال�شخ���ري، م�رشوع مبنى 
�شكن���ي لأع�شاء هيئة التدري�س يف احلرم اجلامعي يف 

ال�شخري ف�ر ت�فر امليزانية.

وقد طلبت �ش����ؤون الأ�شغال ت�ف���ري مدير لكل 
م����رشوع من قبل جامع���ة البحرين وحتدي���د امليزانية 
الفعلي���ة املت�فرة ل���كل م�رشوع وحتدي���د الأول�يات 
لكاف���ة امل�شاريع ومن �شمنها م����رشوع عمادة �ش�ؤون 

الطلبة وم�رشوع املبنى الأكادميي بجانب احلق�ق.
من جانب اآخر، ك�ش���ف رئي�س جامعة البحرين اأن 
اجلامع���ة ب�ش���دد تر�شية م�رشوع اإع���ادة تاأهيل حمطة 
ال����رشف ال�شحي بكلف���ة ت�شل اإل���ى 166 األف دينار 
تقريًبا، و�شيتم الإ�رشاف على تنفيذ امل�رشوع من قبل 
وزارة الأ�شغال بعد اأن ت�فر جامعة البحرين املخطط 

امل�شتقبلي املت�قع وعدد املباين امل�شتقبلية.

املنام���ة - بن���ا: اأعل���ن وزي���ر العم���ل والتنمي���ة 
الجتماعية، رئي�س جمل����س اإدارة هيئة تنظيم �ش�ق 
العمل جميل حمي���دان، جاهزية الهيئة لإطالق م�رشوع 
ترخي����س العم���ل املرن، وال���ذي �شي�شه���م يف اإعادة 
تنظيم �ش����ق العمل ب��شع الأط���ر احلديثة ملعاجلة 
م�شكلة العمالة غري النظامية، كما يلبي هذا الت�رشيح 
املرن احتياجات �ش�ق العمل م���ن العمالة العر�شية 

وب�ش�رة قان�نية منظمة.
جاء ذلك ل���دى تفقد حميدان �شب���اح اأم�س فرع 
هيئة تنظيم �ش�ق العمل يف منطقة �شرتة ال�شناعية، 
وال���ذي خ�ش����س للم����رشوع املذك�ر، وذل���ك بح�ش�ر 
الرئي�س التنفيذي للهيئة اأ�شامة العب�شي، وعدد من 
امل�ش�ؤول���ني بال�زارة والهيئة، حي���ث اطلع على اآخر 
ال�شتع���دادات لب���دء ت�شغيله من خ���الل جتهيز كافة 
مرافق هذا الفرع. وا�شتمع من العب�شي اإلى �رشح واف 
ح�ل اآلية ت�شغيل املركز بعد حتديثه والأق�شام التي 

تقدم خدماتها للم�شتفيدين منها.
ويف ه���ذا ال�شي���اق، اأك���د الرئي����س التنفيذي اأن 
الهيئة اأكمل���ت كل ا�شتعداداته���ا املتعلقة باإطالق 

ت�رشي���ح العم���ل ال���ذي ميك���ن العام���ل ال�اف���د غري 
النظام���ي م���ن ت�شحيح و�شع���ه وميكنه م���ن العمل 
امل�ؤق���ت لدى اأي �شاح���ب عمل اأو ف���رد يف اأي مهنة 
ل تتطل���ب ترخي�شاً احرتافي���اً ملزاولتها، م�شرياً اإلى 
النتهاء من كاف���ة ال�شتعدادات ل�شتقبال الراغبني 
يف ال�شتف���ادة م���ن النظام بفرع �شرتة ب���دءاً من 23 

ي�لي� اجلاري.

واأثن���ى حميدان على جه�زي���ة اجلهاز التنفيذي 
لهيئ���ة تنظيم �ش�ق العم���ل يف تقدمي ت�رشيح العمل 
املرن، م��شحاً ان الدرا�شات خل�شت الى وج�د حاجة 
اجتماعية للعمال���ة امل�ؤقتة، م�ش���دداً على ان الجراء 
�شيطبق فقط على العمالة امل�ج�دة يف البحرين كي 
ت�شحح و�شعه���ا القان�ين ولي�س عل���ى عمالة وافدة 

تن�ي القدوم الى اململكة.

املنام���ة - هيئ���ة تنظي���م �ش����ق العم���ل: اأ�شاد 
�شف���ري ال�ليات املتح���دة الأمريكية ويلي���ام روباك، 
باجله�د التي تبذلها مملكة البحرين ملكافحة الجتار 
بالأ�شخا�س، م�ش���رًيا اإلى تقدم املنظ�م���ة القان�نية 
والت�رشيعي���ة الهادف���ة اإل���ى �شم���ان حق����ق خمتلف 
العمالة.  وهناأ ال�شف���ري الأمريكي، اململكة با�شتقرار 
ت�شنيفها �شم���ن التقرير ال�شن�ي ل����زارة اخلارجية 
الأمريكي���ة يف جمال مكافحة الجتار بالأ�شخا�س خارج 
قائم���ة املراقبة للعام الثالث على الت�ايل، معرًبا عن 
تقدي���ره للدور الكبري الذي تق����م به اللجنة ال�طنية 

ملكافح���ة الجت���ار بالأ�شخا����س، والهيئ���ة.  ولف���ت 
ال�شفري الأمريكي اإلى اإ�ش���ادة التقرير باجله�د التي 
حققتها مملكة البحرين والتي اأدت اإلى ا�شتمرار بقاء 
ت�شنيفها �شم���ن ال�رشيحة الثانية ال���ذي اأجنزته قبل 
عام���ني. واأكد تنامي اجله�د ملحارب���ة تلك الظاهرة، 
ومن�ًها باآليات التحقيق يف عدد من احلالت املتعلقة 
بالإجتار بالأ�شخا�س، اإلى جانب اجله�د التي تبذل يف 
تدري���ب خمتلف امل�ش�ؤولني على اآلي���ات التعامل مع 
ال�شحاي���ا. جاء ذل���ك يف ا�شتقب���ال الرئي�س التنفيذي 
لهيئ���ة تنظيم �ش�ق العم���ل رئي�س اللجن���ة ال�طنية 

ملكافحة الجتار بالأ�شخا����س اأ�شامة العب�شي مبكتبه 
بالهيئ���ة �شباح اأم�س، ال�شفري الأمريكي لدى اململكة 
ويلي���ام روب���اك، وال�ف���د املرافق.  من جانب���ه، اأ�شار 
رئي����س اللجنة ال�طنية ملكافح���ة الجتار بالأ�شخا�س 
اأ�شام���ة العب�شي اإل���ى اأن ا�شتقرار ت�شني���ف اململكة 
للع���ام الثال���ث عل���ى الت����ايل يف تقري���ر اخلارجي���ة 
الأمريكي���ة ياأت���ي بف�ش���ل جه����د خمتل���ف اجله���ات 
الر�شمية والأهلية يف اململكة ل�شيما وزارة اخلارجية، 
ووزارة الداخلية، والنيابة العامة، وهيئة تنظيم �ش�ق 

العمل، والعديد من اجلهات الأخرى. 

مدين���ة عي�شى - وزارة الرتبية والتعليم: قررت 
الأمان���ة العامة ملجل�س التعليم الع���ايل اإيقاف قب�ل 
الطلب���ة اجل���دد يف برنام���ج ماج�شت���ري اإدارة الأعمال 
باجلامع���ة املاليزي���ة امل�شت�شاف من قب���ل اجلامعة 
العربية املفت�حة – فرع مملكة البحرين لعدم وج�د 

اأي ع�ش� هيئة تدري�س من اجلامعة الأم.
ويف �ش����ء قرار جمل�س التعلي���م العايل بتكليف 
اأمانت���ه العامة مبتابعة تنفي���ذ قان�ن التعليم العايل 
والل�ائح والقرارات املنفذة ل���ه، زار فريق الفح�س 
والتدقي���ق امل�شكل من قب���ل الأمان���ة العامة والذي 
مهمت���ه زي���ارة م�ؤ�ش�ش���ات التعليم الع���ايل للتحقق 
م���ن ا�شتيفائه���ا للمتطلب���ات الإداري���ة والأكادميية 
واملالية والإن�شائية و�رشوط الأمن وال�شالمة بال�شكل 
ال���ذي ي�شمن ت�ف���ري اأف�شل خدم���ة تعليمية للطلبة 
الدار�ش���ني، اجلامعة العربية املفت�حة – فرع مملكة 
البحري���ن وق���د ات�شح اأنه���ا ارتكبت ع���دة خمالفات 

ومنها الآتي:
اأولً: ما يتعلق بربنام���ج ماج�شتري اإدارة الأعمال 
باجلامع���ة املاليزية امل�شت�شاف من اجلامعة العربية 

املفت�ح���ة – فرع مملكة البحري���ن، تبني عدم وج�د 
اأي ع�ش���� هيئ���ة تدري����س م���ن اجلامع���ة الأم يف هذا 
الربنامج، مما ي�ش���كل خمالفة �رشيحة ملا تن�س عليه 
الالئح���ة الأكادميية التي ت�ج���ب وج�د ما ل يقل عن 
25 % من اأع�شاء هيئة التدري�س من اجلامعة الأم يف 

الربنامج امل�شت�شاف.
ثاني���اً: خمالف���ة ن�شبة ع���دد الطلبة اإل���ى اأع�شاء 

هيئة التدري�س يف هذا الربنامج.
ثالثاً: عدم مراعاة التخ�ش�س الأكادميي الدقيق 
لأع�ش���اء هيئ���ة التدري����س الذي���ن يت�ل����ن عملي���ة 

التدري�س يف هذا الربنامج.
رابعاً: ع���دم قيام اجلامعة باإر�ش���ال تر�شيحاتها 
ل�شد املنا�شب الأكادميية الرئي�شية ال�شاغرة فيها.

خام�شاً: عدم الت���زام اجلامعة بق�اعد ال�شتقدام 
والت�ظيف لأع�شاء هيئة التدري�س بالنظام اجلزئي، 
حيث تبني وج�د بع�س اأع�شاء هيئة التدري�س الذين 

مل يح�شل�ا على م�افقة الأمانة العامة.
ويف �ش�ء كل ما تقدم، مّت اإر�شال اإخطار للجامعة 
العربي���ة املفت�ح���ة – فرع البحري���ن يت�شمن اإيقاف 

قب�ل الطلبة اجلدد يف برنامج ماج�شتري اإدارة الأعمال 
باجلامع���ة املاليزي���ة امل�شت�شاف من قب���ل اجلامعة 
العربي���ة املفت�حة – فرع البحري���ن، ووج�ب تقدمي 
خطة عالجية للربنامج لإزالة املخالفات ال�اردة فيه، 
وي�شم���ل ذل���ك اأي�شاً معاجل���ة اأو�ش���اع الطلبة الذين 
ه���م حالياً على مقاعد الدرا�ش���ة، وتر�شيح من تطبق 
عليه���م ال����رشوط املن�شو�س عليه���ا يف اللوائح ل�شد 
النق�س يف املنا�ش���ب الرئي�شية يف اجلامعة، على اأن 
ت�شت�يف اجلامعة ما ورد اأعاله خالل �شهر من تاريخه.

وياأتي ذلك تنفي���ذاً لت�جيهات جمل�س التعليم 
الع���ايل ب�ج����ب اللت���زام بقان����ن التعلي���م العايل 
والل�ائح والقرارات املنفذة ل���ه، وذلك ل�شمان حق 
الطلب���ة الأ�شي���ل يف احل�ش����ل على تعلي���م م�شت�ف 

لكافة ال�رشوط.
ويف ح���ال تقاع�س اجلامع���ة العربية املفت�حة – 
البحري���ن عن تنفيذ ما ورد اأعاله، �ش�ف تق�م الأمانة 
العامة برفع ت��شية ملجل����س التعليم العايل لتخاذ 
القرار املنا�شب حيال عدم اإزالة اجلامعة للمخالفات 

التي ارتكبتها.

• اجتماع اللجنة التن�شيقية	

• حميدان متفقداً فرع الهيئة مبنطقة �شرتة	

املنام���ة - بن���ا: ا�شتقب���ل م�شت�شار 
جاللة امللك ل�ش����ؤون الإعالم نبيل احلمر 
يف مكتب���ه �شب���اح اأم����س، عمي���د ال�شلك 
الدبل�ما�ش���ي �شفري دول���ة الك�يت لدى 

اململكة ال�شيخ عزام مبارك ال�شباح.
وخالل اللق���اء اأ�ش���اد م�شت�شار جاللة 
بالعالق���ات  الإع���الم  ل�ش����ؤون  املل���ك 
التاريخي���ة الأخ�ية التي ترب���ط البلدين 
وال�شعب���ني ال�شقيق���ني يف ظ���ل حر����س 
قيادت���ي البلدي���ن على ت�ثي���ق وتعزيز 

هذه العالقات يف كافة املجالت.
واأ�شار م�شت�ش���ار جاللة امللك اإلى اأن 
اللق���اءات املتبادلة ب���ني امل�ش�ؤولني يف 
البلدين ال�شقيق���ني تعترب فر�شة طيبة 
ل�شتعرا����س العالق���ات الثنائي���ة وفتح 
اآفاق اأو�شع وحتقيق امل�شالح امل�شرتكة 

بني البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
كم���ا بح���ث م�شت�ش���ار جالل���ة امللك 
ل�ش����ؤون الإع���الم م���ع ال�شف���ري الك�يتي 
خالل اللقاء امل��ش�عات والق�شايا ذات 
الهتم���ام امل�ش���رتك خا�ش���ة يف املج���ال 

الإعالمي والثقايف.
كم���ا ا�شتقبل احلم���ر مبكتبه يف ق�رش 
الق�شيبي���ة اأم�س، �شفري دول���ة الإمارات 
العربية املتحدة لدى اململكة عبدالر�شا 

عبداهلل خ�ري.
واأ�ش���اد مب���ا و�شلت اإلي���ه العالقات 
الثنائي���ة ب���ني البلدي���ن ال�شقيقني من 
م�شت����ى رفي���ع يف املج���الت املختلفة، 
والتع���اون  التن�شي���ق  اأهمي���ة  م�ؤك���ًدا 
امل�شرتك ب���ني امل�ش�ؤولني من اجلانبني 
خا�ش���ة يف املج���ال الإعالم���ي والثق���ايف 
والذي �شي�شاهم يف تعزيز هذه العالقات 
وا�شتم���رار تقدمه���ا مبا يخ���دم م�شلحة 

ال�شعبني ال�شقيقني.
ال�شف���ريان  اأع���رب  جانبهم���ا،  م���ن 
�شكرهم���ا  ع���ن  والك�يت���ي  الإمارات���ي 
ح�ش���ن  عل���ى  للم�شت�ش���ار  وتقديرهم���ا 
ال�شتقب���ال والرتحي���ب وعلى م���ا يبديه 
امل�شت�شار من تعاون بناء ودعم مت�ا�شل 
لالرتقاء بالعالقات الأخ�ية ال�طيدة اإلى 

جمالت اأرحب.

املنام���ة - بن���ا: اجتمع وزي���ر �ش�ؤون 
الكهرب���اء وامل���اء عبداحل�ش���ني مريزا يف 
مكتب���ه مببن���ى هيئ���ة الكهرب���اء وامل���اء 
م���ع رئي����س املجل����س البلدي حمم���د اآل 
�شنان بح�ش�ر عدد م���ن اأع�شاء املجل�س 
وامل�ش�ؤول���ني بهيئ���ة الكهرب���اء وامل���اء 

ووحدة الطاقة امل�شتدامة.
ا�شتعرا����س  اللق���اء  وج���رى خ���الل 
الطاق���ة  ل�ح���دة  امل�شتقبلي���ة  اخلط���ة 
امل�شتدام���ة بتقدمي عر����س مرئي ح�ل 
ال�ح���دة واأهدافه���ا وخطته���ا والأنظمة 
ومت  به���ا،  املتعلق���ة  والت�رشيع���ات 

ا�شتعرا����س اخلط���ة ال�طني���ة لكف���اءة 
الطاق���ة NEEAP واخلط���ة ال�طني���ة 
الت���ي   NREAP املتج���ددة  للطاق���ة 

قامت ال�حدة باإعدادها.
كم���ا نقل رئي����س واأع�ش���اء املجل�س 
البل���دي ملحافظ���ة املحرق خ���الل اللقاء 
مالحظ���ات اأهايل الدوائر ب�ش���اأن خدمات 
الكهرباء واملاء، وتقدم�ا بال�شكر لل�زير 
مريزا واإلى امل�ش�ؤولني يف هيئة الكهرباء 
وامل���اء ووح���دة الطاق���ة امل�شتدامة على 
تعاونهم وحر�شهم عل���ى تقدمي اأف�شل 

اخلدمات للم�اطنني.

مدينة عي�شى - هيئة املعل�مات 
اأظه����رت  الإلكرتوني����ة:  واحلك�م����ة 
املعل�م����ات  هيئ����ة  اإح�شائي����ات 
ت�شجي����ل  الإلكرتوني����ة  واحلك�م����ة 
املعام����الت  ع����دد  يف  اإيجاب����ي  من����� 
الإلكرتوني����ة بل����غ 55 % مقارنة بني 
عام����ي 2016 و2015، م�شجلة بذلك 
ارتفاع����اً يف قيمة املدف�عات املالية 
و�ش����ل اإلى 32 % خالل الفرتة ذاتها 
مببلغ اإجمايل يقدر بح�ايل 46 ملي�ن 
دينار ملختلف قن�ات الهيئة، �شاملة 
 ،Bahrain.bh ال�طني����ة  الب�اب����ة 
ومتج����ر تطبيق����ات حك�م����ة البحرين 
 ،bahrain.bh/apps الإلكرتوني����ة
الذاتي����ة، وذلك  ومن�ش����ات اخلدم����ة 
بح�ش����ب طبيعة كل خدم����ة وت�جهات 

اجلمه�ر يف ا�شتخدامها.
واأ�شارت اإح�شائيات الهيئة ح�ل 
معامالت الدفع املنجزة خالل 2016 
مقارنة بالعام الذي ي�شبقه، اإلى اإجراء 
نح����� 648 األف معاملة دفع اإلكرتوين 
 bahrain.bh عرب الب�ابة ال�طني����ة
مببل����غ اإجمايل و�شل اإل����ى ح�ايل 43 
ملي�����ن دينار. وحقق����ت جمم�عة من 
خدم����ات الدفع ع����رب الب�ابة زيادة يف 
عدد املعام����الت واملبالغ املدف�عة، 
منه����ا خدمة )طل����ب اإ�ش����دار �شهادة 
املي����الد(، و)جتدي����د ج�����از ال�شفر(، 
مللف����ات  امل�شتحق����ات  و)دف����ع 
التنفي����ذ(، وترجع هذه الزي����ادة اإلى 
التط�ي����ر يف اخلدمات وتاأث����ري اإدارة 
التغيري يف اإحداث التح�ل الإلكرتوين 
يف اخلدم����ات احلك�مي����ة، كم����ا زادت 
ال�شجالت  املدف�عات عرب )خدم����ات 

التجاري����ة( نظ����راً للتع����اون امل�شتمر 
بني الهيئة ووزارة ال�شناعة والتجارة 
وال�شياحة يف تعزيز اعتماد فئة رجال 

الأعمال على هذه اخلدمة. 
يف ح����ني جتاوز جمم�����ع الزيارات 
للخدم����ات املت�فرة ع����رب الب�ابة، 3 
ماليني و40 األف زيارة، منها زيارات 
خلدمة )حج����ز م�اعيد الفح�س الطبي 
ملا قب����ل العم����ل للعم����ال الأجانب(، 
و)دفع الأوامر اجلنائية(، و)املنع من 

ال�شفر(، و)جتديد ج�از ال�شفر(. 
مت  نف�شه����ا،  الف����رتة  وخ����الل 
عملي����ة  األ����ف   51 م����ن  اأك����ر  اإج����راء 
التطبيق����ات  ع����رب  اإلك����رتوين  دف����ع 
املت�اف����رة مبتجر تطبيق����ات حك�مة 
البحري����ن الإلكرتوني����ة مببالغ قاربت 
3 ماليني دين����ار، اأي ما يعادل ثالثة 
اأ�شع����اف املبال����غ الت����ي دفعت عرب 
التطبيق����ات خ����الل ع����ام 2015، كما 
زاد عدد م����رات حتمي����ل التطبيقات 
بن�شب����ة 6 %، كان اأكره����ا لتطبي����ق 
)نتائ����ج الطلب����ة الدرا�شي����ة(، يلي����ه 
تطبي����ق )خدمات املرور(، ثم تطبيق 
)خدم����ات الكهرب����اء وامل����اء(، وبل����غ 
التطبيق����ات من  ا�شتخ����دام  جمم�����ع 
قبل امل�شتفيدين ح�ايل 4.5 ماليني 
 %  21 تع����ادل  بزي����ادة  م�شتخ����دم، 
مقارن����ة ب� 2015، وت�ش����درت قائمة 
التطبيقات الأكر ا�شتخداماً، تطبيق 
وتطبي����ق  احلك�م����ي(،  )امل�ظ����ف 
)نتائج الطلبة الدرا�شية(، و)تطبيق 
خدمات املرور( نظراً ملا ت�فره هذه 
التطبيق����ات م����ن خدمات ته����م فئة 

كبرية من النا�س.
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احلايكي لوزير ال�صحة: ماذا عن خمزن الأدوية؟ لدمج الأوقافني اأ�صوة بقانون الأ�رسة
بعد �صنتني ون�صف من “اإقرار” برنامج عمل احلكومة يوفر ميزانيات كبرية خلزينة الدولة... املعريف:

الن���واب:  جمل����س   - الق�صيبي���ة 
تقدم���ت نائ���ب رئي�س جلن���ه اخلدمات 
روؤى احلايك���ي ب�صوؤال لوزي���رة ال�صحة 
فائق���ة ال�صال���ح ب�ص���اأن اإن�ص���اء خمزن 

مركزي وطني للأدوية.
وجاء يف ال�ص���وؤال: “ما هي اخلطط 
والإج���راءات التي اتخذتها الوزارة لكي 
حتقق ما ج���اء يف برنامج عمل احلكومة 
باإن�ص���اء  واملتعل���ق   )2015-2018(
خمزن مركزي وطن���ي للأدوية )خمزون 
اإ�صرتاتيجي( لتوفري الأدوية اللزمة يف 

حالت الطوارئ؟”.
و�رصح���ت احلايك���ي “م���ن منطلق 
دورنا الرقابي ك�صلطة ت�رصيعية رقابية 
لبد لن���ا من ممار�صة الرقابة امل�صتمرة 
واملهني���ة عل���ى وزارة ال�صحة وغريها 
من الوزارات، فنحن ن�صمع كل يوم عن 
�صكاوى املواطنني ع���ن نق�س الكثري 
من الأدوية من امل�صت�صفيات واملراكز 
ا بع�س  ال�صحي���ة يف البحري���ن خ�صو�صً
الأدوي���ة املتعلق���ة ببع����س الأمرا����س 

اأي�ًص���ا  ون�صم���ع  واخلط���رية.  املزمن���ة 
الكث���ري م���ن ال�ص���كاوى املتك���ررة عن 
معان���اة املر�ص���ى جراء نق����س الأدوية 
وال���ذي يت�صبب باآلم كثرية لهم وتاأخر 

علجهم والقائمة تطول”.
واأكدت احلايكي اأن “م�صاألة توافر 
الأدوي���ة لبد له���ا اأن ترتبط مبعادلت 

العر����س والطلب، فنق����س الأدوية ل 
ي���رر يف هذه الأحوال اإل اإذا زاد الطلب 
عليها ب�ص���ورة مفاجاأة وحينها لبد من 
اإعادة جدولة للأع���داد املطلوبة لتليف 
تكرار النق�س يف امل�صتقبل. الأمر الذي 
يدفعنا ملتابع���ة ما جاء يف برنامج عمل 
احلكومة حول وج���ود املخزن املركزي 
الأدوي���ة  لتوف���ري  للأدوي���ة  الوطن���ي 
اللزم���ة يف ح���الت الط���وارئ العادي���ة 
منه���ا والق�ص���وى”.  واأ�صافت “تعتر 
حالت نق�س الأدوية هذه حالت طارئة 
لبد لنا م���ن ال�صتعانة خللها باملخزن 
املرك���زي الوطني للأدوية، وخا�صة اإذا 
كان���ت الأدوية تتعل���ق باأمرا�س مزمنة 
توؤث���ر على حي���اة املر�ص���ى يف حال مل 
يتواف���ر خللها ال���دواء ب�صب���ب نق�س 
الأدوي���ة”. وقالت اإن “نق����س الأدوية 
م�صاأل���ة حتدث يف كل مكان حول العامل 
وه���ي م�صاأل���ة تر�صدها ال���دول وتعلن 
عنها �رصاحة باعتبارها جزًءا ل يتجزاأ من 

واقع املجال الطبي”.  

جمل����س   - الق�صيبي���ة 
الن���واب: اأع���رب رئي����س جلن���ة 
حق���وق الإن�صان وع�ص���و اللجنة 
الن���واب  مبجل����س  الت�رصيعي���ة 
البحريني النائب حممد املعريف 
ع���ن اعتزام���ه التق���دم باقرتاح 
للجم���ع ب���ني الأوق���اف ال�صنية 
واجلعفرية يف اإدارة واحدة حتت 
مظل���ة وزارة الع���دل وال�صوؤون 

الإ�صلمية والأوقاف.
الإجناز  اأن  املع���ريف  واعتر 
الن���واب  ملجل����س  التاريخ���ي 
باإ�ص���دار قان���ون موّح���د للأ�رصة 
ه���و خط���وة كب���رية يف الجت���اه 
ال�صحي���ح، ينبغ���ي اأن تتبعه���ا 
خط���وات وق���رارات ت�ص���ب يف 
نف�س ال�صياق وتخ���دم امل�رصوع 
الإ�صلحي لعاهل البلد �صاحب 
اجللل���ة امللك حمد ب���ن عي�صى 
اآل خليفة، وت�ص���ب يف م�صلحة 
املواطنني من اأبناء الطائفتني 

الكرميتني.
وب���نّي املعريف اأن���ه ل يوجد 
اأي مرر للف�ص���ل بني الأوقاف 
ال�صني���ة واجلعفري���ة يف الوقت 
الذي ميكن في���ه الدمج بينهما 
م���ع تخ�صي����س اأق�ص���ام اإدارية 
داخلية لدور العبادة املختلفة، 

كما اأن الدمج �صيوفر ميزانيات 
الدول���ة وينظم  كبرية خلزين���ة 
ا وي�صمن  م�صاأل���ة الأوقاف اإداريًّ
الأمث���ل  بال�ص���كل  ا�صتغلله���ا 
خلدم���ة كاف���ة اأبن���اء البحري���ن 
وف���ق اأنظمة وا�صح���ة و�صفافة 
وبعيًدا ع���ن اأي �صبهة ا�صتغلل 

اأو ف�صاد.
حديث���ه  املع���ريف  وخت���م 
ب����رصورة تكات���ف اأبن���اء الوطن 
القي���ادة  خل���ف  وتلحمه���م 
الر�صي���دة واأن يرتف���ع �ص���وت 
الوطن عل���ى جمي���ع الأ�صوات، 
واأن تكون م�صلحة البحرين هي 
اأولوي���ة اجلمي���ع دون تع�ص���ب 
ح���زب يف  اأو  اأو فك���ر  ملذه���ب 
الداخ���ل اأو اخلارج، م���ع الإميان 
ب���اأن التنوع الإيجاب���ي هو الذي 
البحري���ن ملتق���ى  يجع���ل م���ن 
للت�صام���ح  ورم���ًزا  للح�ص���ارات 

والتعاي�س.

• روؤى احلايكي	 • حممد املعريف	

احل����ك����وم����ي ب�����ال�����ق�����ط�����اع  اأج������ن������ب������ًي������ا  �������ا  ومم�������ر��������صً ط�����ب�����ي�����بً�����ا   8993  

املحفـوظ ينـا�صـد رئـيـ�س الـوزراء توظيـف الأطـبـاء

الـمـ�صـتـ�صـفـيــات الـخـا�صـــة تـوّظــف الأجـانـــب

140 عاطل يف 16 تخ�ص�ًصا مهنياً.. ومبتعثون من احلكومة

�صواغر “ال�صحة” قليلة... اأطباء ل�“$”:

نا�ص���د النائ���ب ج���لل املحف���وظ، رئي����س 
ال���وزراء �صاح���ب ال�صمو امللك���ي الأمري خليفة 
بن �صلمان اآل خليفة اإ�ص���دار توجيهاته لوزارة 
ال�صح���ة لتوظيف الأطباء العاطلني من الكوادر 
الوطنية يف امل�صت�صفي���ات احلكومية واملراكز 
ال�صحي���ة، من الذين م�صى على تخرجهم نحو 4 

�صنوات. 
وق���ال املحفوظ ل� “الب���لد” يجب اأن ت�صع 
ال���وزارة معايري وا�صحة لتوظي���ف بقية الأطباء 
اخلريجني، اإم���ا اأن يتم توظيفه���م اأو اإحلاقهم 

بالرنام���ج التدريبي، وذل���ك ملعاجلة النق�س 
ال�صديد يف الأطباء الذي ت�صهده بع�س الأق�صام 

بامل�صت�صفيات واملراكز ال�صحية.
وانتق���د النائ���ب قي���ام ال���وزارة بتوظيف 
ك���وادر اأجنبي���ة عل���ى الرغ���م من وج���ود كوادر 
وطني���ة طبية عاطلة حا�صل���ة على منح وبعثات 

من وزارة الرتبية والتعليم.
ال���ى ان وزارة ال�صح���ة باإمكانه���ا  ولف���ت 
عل���ى الأق���ل اأن تق���وم بتدريب تل���ك الكوادر 
وتهيئتها، وذل���ك لإحلله���م يف امل�صت�صفيات 
ب���دلً من ا�صتقطاب ك���م من الك���وادر الأجنبية 
من اخلارج نظراً لنق�س اأعداد الكوادر الوطنية 

ان ح�صل. واأ�صار اإلى اأن عدد الأطباء العاطلني 
منذ الع���ام 2014 يبلغ نح���و 140 طبيبا يف 16 

تخ�ص�صا طبيا مهنيا بدرجة امتياز.
وبني اأن اإح�صائية املهن ال�صحية “نهرا”، 
ووزارة ال�صح���ة اأثبت���ت ح�ص���ب ت�رصي���ح وزيرة 
ال�صح���ة فائق���ة ال�صال���ح وج���ود 8993 طبيبا 
وممر�صا اأجنبيا بالقطاع احلكومي وي�صمل ذلك 
جممع ال�صلمانية الطبي، امل�صت�صفى الع�صكري، 
م�صت�صف���ى املل���ك حم���د، واملراك���ز ال�صحي���ة 

التابعة للوزارة.
وذك���ر املحف���وظ ان اإح�صائي���ات مملك���ة 
البحرين �صجلت وج���ود 25 األف اأجنبي عامل يف 

القطاع احلكوم���ي و 514 األف عامل يف القطاع 
اخلا����س ونح���و 68 األف م���ن العمال���ة ال�صائبة. 
وق���ال “اإن اأه���ايل الأطب���اء العاطل���ني مازال���وا 
يدفعون قرو�س درا�ص���ة اأبنائهم العاطلني يف 

املجال ال�صحي”.
البحريني���ني  الأطب���اء  اأن  اإل���ى  واأ�ص���ار 
العاطل���ني كاف���ة معدلته���م التعليمية تفوق 
95 % وم���ا فوق. واأ�صاف “اأن فائ�س �صندوق 
العم���ل و�صن���دوق التعط���ل ي�ص���ل اإل���ى مليار 
و180 ملي���ون دين���ار وما زال مل���ف العاطلني 

البحرينيني وبحرنة الوظائف دون حل يذكر”.
وقال “تقدمنا بع���دة مناق�صات وتعديلت 

للقوان���ني مبجل�س الن���واب لبحرنة الوظائف يف 
القطاع العام واخلا�س، والقيام بعدة ات�صالت 
للجه���ات احلكومي���ة لعق���د اجتماع���ات طارئة 

ملعاجلة ملف العاطلني قريباً”.
واأ�ص���ار اإل���ى ان���ه م���ن مب���داأ ال�صفافي���ة يف 
التوظي���ف يجب اأن يرف���ق �صنوياً اأ�صماء من مت 
توظيفهم م���ن الكوادر الطبي���ة وموؤهلتهم يف 

كافة اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�س.
وك�ص���ف املحف���وظ ان هن���اك جلنة حتقيق 
�صتعل���ن قريباً يف ملف���ات التوظي���ف بالقطاع 
الع���ام و�صيا�ص���ة بحرن���ة الوظائ���ف بالقط���اع 

اخلا�س وحماربة الف�صاد الإداري واملايل.

العاطل���ني  الأطب���اء  م���ن  ع���دد  نا�ص���د 
وزيرة ال�صح���ة فائقة ال�صال���ح توظيفهم يف 
امل�صت�صفيات اأو املراك���ز ال�صحية احلكومية 
وبالأخ�س من اجتازوا امتحان مزاولة الرخ�صة 

وح�صلوا على الرخ�صة من “نهرا”.
و�صجلت “البلد” وج���ود نحو 140 طبيًبا 
عاطل مل تقوم وزارة ال�صحة بتوظيفهم على 
الرغم من مرور 4 �صنوات على تخرجهم، وذلك 
خ���لل لقاء النائب جلل املحفوظ مع عدد من 

الأطباء البحرينيني العاطلني مبكتبه.
واأ�صار هوؤلء اإل���ى اأن البع�س منهم اأنهوا 
�صن���ة المتي���از وح�ص���ل الآخري���ن منهم على 
رخ�س ملزاولة املهنة،  اإل اأن الوزارة اعتذرت 
ع���ن توظيفهم لع���دم وجود موازن���ة مما اأدى 
لبقائه���م عاطل���ني دون اإدراجه���م حتى اإلى 

برنامج تدريب الأطباء.
وقال���وا “م�ص���ى عل���ى تخرجنا ح���وايل 4 
�صنوات، ومل نفقد الأمل يف خدمة اأبناء وطننا، 
اإذ اأننا ننتظر �صنوياً الإعلن عن وجود �صواغر 
لتوظيفن���ا ونقوم بالتق���دمي ل�صغل الوظيفة 

ث���م ل نرى ن���وراً لنح�ص���د ثمار جهدن���ا الذي 
بذلناه يف الدرا�صة”.

واأردف���وا ان وزارة ال�صح���ة اأ�ص���ارت اإلى 
اأن الأطب���اء اخلريج���ني �صيلتحقون بالرنامج 
التدريب���ي للأطب���اء بع���د اإطلق���ه، فيم���ا مل 
يلتح���ق اأحد من الأطباء حديثي التخرج يف هذا 
الرنامج ومل يتم توظيفهم يف اأي م�صت�صفى.

 رخص مزاولة المهنة
وبين���وا اأن الكثري من الأطب���اء العاطلني 
من 16 تخ�ص�ًصا اأنهوا �صنة المتياز وح�صلوا 
عل���ى رخ�ص���ة مزاول���ة املهنة لكنه���م مل يتم 
توظيفهم حتى الآن، اإذ تواجه الكوادر الطبية 
�صغطاً وتكد�صا للأطباء العاطلني من حديثي 

التخرج.
واأ�ص���ار الأطب���اء اإل���ى اأن عددا كب���رياً من 
الأطب���اء ح�صلوا على رخ�صة مزاولة املهن من 
“نهرا”، و�صارفت رخ�صة مزاولة الأطباء هذه 

على النتهاء ومل يتم توظيفهم حتى الآن.

واأ�صاروا اإلى اأنه���م ق�صوا نحو 7 �صنوات 
يف اجلامع���ة واأن غالبيتهم حا�صلني على منح 
وبعثات من وزارة الرتبي���ة والتعليم لدرا�صة 
الطب، ولكن حني اإنهائهم الدرا�صة وتخرجهم 
فوجوؤا باأنه ل توجد وظائف يف امل�صت�صفيات.
اأن وزارة ال�صح���ة تطل���ب  اإل���ى  ولفت���وا 
�صنويا عدداً قليلً من الأطباء حديثي التخرج، 

فيما تكون ن�صبة التوظيف فقط 20 %.
وبين���وا اأن ال���وزارة ا�صرتطت ب���اأن يقوم 
الطب���اء الدار�ص���ني يف اخل���ارج بق�ص���اء �صنة 

الأمتياز يف الدول التي مت التخرج منها.

 قلة األطباء 
وقالوا “اإن بع�س اأق�صام جممع ال�صلمانية 
الطب���ي تواج���ه �صغط���اً ب�صبب قل���ة الكوادر 
الطبية فيها، فيما تتعذر الوزارة عن توظيفنا 

كون الأطباء بحاجة ملوازنة للتدريب”.
واأ�صاف���وا: “الوزارة تطلب من���ا النتظار 
حتى يت���م الإعلن عن �صواغ���ر لوظائف اأطباء 

ح�صب عدد التخ�ص�صات املطروحة”.
واأ�صاروا ب���اأن امل�صت�صفي���ات اخلا�صة يف 
مملك���ة البحرين تلج���اأ اإلى توظي���ف الكوادر 
واأنه���ا ل ت�صتطي���ع  بع���دد كب���ري،  الأجنبي���ة 
ا�صتيعاب عدد كبري من خريجي الطب �صنوياً.

وبين���وا اأن���ه عل���ى الرغ���م م���ن الروات���ب 

املتدني���ة يف القطاع اخلا�س، اإل اأنهم تقدموا 
اأكرث من مرة للعمل يف امل�صت�صفيات اخلا�صة، 
فيم���ا ان غالبي���ة امل�صت�صفيات يك���ون عمل 
الأطباء فيها ب�صاع���ات جزئية، اإذ اأن ت�صجيلنا 
عل���ى املوؤ�ص�ص���ة ال�صحية اخلا�ص���ة �صتحرمنا 
م���ن اأولوية دخولن���ا يف م�صت�صفي���ات القطاع 

احلكومي.

 زيادة السكان
واأ�ص���اروا اإلى اأن توظيفه���م اأو تدريبهم 
�صم���ن برنامج الأطب���اء �صيعال���ج النق�س يف 
املراكز ال�صحية وامل�صت�صفيات لرتاكم عدد 
املر�صى يف املراك���ز وال�صغط على املواعيد 
يف ظل تزايد الن�صب���ة ال�صكانية يف املجمعات 
ال�صكنية. واأ�صاروا اإلى انه حني مت الإعلن عن 
الوظائف اأجريت املقابلت لبع�صنا، لكن مت 
قبول 20 طبيبا فقط من اإجمايل عدد الأطباء 
املتقدم���ني للوظائ���ف ال�صاغ���رة يف ال�صل���ك 

ال�صحي.

• •املحفوظ خلل مناق�صته مع الأطباء	 لقاء جمموعة من الأطباء العاطلني عن العمل مع النائب 	

مروة خمي�س

لغ���ري  اجلدي���دة  التوظيف���ات  جمم���وع 
البحرينيني يف ال�صنوات 2011 – 2016

جمموع التوظيفاتال�صنة
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اأن�صطة تثقيفية يف املع�صكر ال�صيفي

موؤمتر ال�صياحة العاملي يطور ال�رشاكة بني القطاعني
اأ�شادت بكلمة الرفاعي وبامل�شاركة الفاعلة... مي بنت حممد:

املنامة - هيئة البحري���ن للثقافة والآثار: 
اأ�ش���ادت ال�شيخ���ة م���ي بن���ت حمم���د اآل خليفة 
رئي�شة هيئة البحرين للثقافة والآثار، ال�شفرية 
اخلا�شة لل�شن���ة الدولية لل�شياح���ة امل�شتدامة 
م���ن اأجل التنمي���ة 2017، بكلم���ة الأمني العام 
ملنظم���ة ال�شياح���ة العاملي���ة طال���ب الرفاعي، 
كم���ا رّحب���ت بامل�شارك���ة الفاعل���ة يف امل�ؤمت���ر 
العاملي الثاين ح����ل ال�شياحة والثقافة والذي 
يجمع “الي�ن�شك�” ومنظم���ة ال�شياحة العاملية 
ويه���دف اإل���ى تط�ير ال�رشاكة ب���ني القطاعني، 
لتحقيق اإمكان���ات ال�شياحة الثقافي���ة الهائلة 
يف بن���اء النم� القت�ش���ادي ال�شام���ل والتنمية 

الجتماعية واحلفاظ على الرتاث الثقايف”.
ب���ني  الرواب���ط  لتعزي���ز  الرفاع���ي  ودع���ا 
ال�شياحة والثقافة مت�قفاً عند اأهمية ال�شياحة 
الثقافّي���ة التي تعت���ر الغر����ض الرئي�شي من 
�شفر ال�شّي���اح يف العامل، وجاء ذل���ك يف الدع�ة 
التي اأعلنتها منظمة ال�شياحة العاملية حل�ش�ر 
امل�ؤمتر الذي يعق���د يف م�شقط ي�مي 11 و12 
دي�شم���ر 2017م، بعن����ان “تعزي���ز التنمي���ة 
امل�شتدامة” تزامناً مع ال�شنة الدولية لل�شياحة 
امل�شتدام���ة للتنمي���ة 2017، والت���ي اأعلنته���ا 

اجلمعية العم�مية للأمم املتحدة. 

واأ�ش���ار الرفاع���ي اإل���ى اأن “ال�شياحة الي�م 
الق�م���ي  الن���اجت  % م���ن جمم����ع   10 متث���ل 
العاملي، كم���ا اأنها متثل 30 % من حجم قطاع 
ال�شادرات العاملية واخلدمات، وت�شتح�ذ على 
1 م���ن كل 10 وظائف يف جمي���ع اأنحاء العامل”، 
م�شيف���اً اأن “كل �شائ���ح الي����م ه���� يف ال�اقع 
فر�ش���ة للنم���� القت�ش���ادي الجتماع���ي، لن�رش 
ال�شلم والتفاهم م���ا بني الثقافات املتعددة، 
كما اأنه فر�ش���ة لإعادة اإحي���اء وتنمية املناطق 
احل�رشي���ة والريفي���ة، حلماية ال���رتاث الطبيعي 

والثقايف ال���ذي ه� ق�شيتن���ا الأ�شا�شية وراأ�ض 
املال”. 

الثقافّي���ة،  ال�شياح���ة  باأهمي���ة  واأ�ش���اد 
فالثقاف���ة “هي حكاية ال�شع����ب واحل�شارات، 
وال�شياحة هي النا�رش وامل�ّزع لتلك احلكاية. ما 
قيمة احلكاي���ة اإن مل تن�رش، ومل ت����ّزع، ومل تلَق 
رواًجا لدى النا�ض؟ ولكن مع هذا النم� املتزايد 
تت�شاع���ف امل�ش�ؤولي���ة ع���ن حماي���ة ثقافتن���ا 
وه�يتنا الأ�شلية، والتي هي اأ�شا�ض جمتمعاتنا 

وح�شاراتنا.”

اإط���ار  الداخلي���ة: يف  وزارة   - املنام���ة 
حر����ض الإدارة العام���ة للم���رور على تط�ير 
الأداء، نّفذت اإدارة الثقافة املرورية، دورة 
يف اإع���داد املدرب���ني  املعتمدي���ن، حا����رش 
فيه���ا املدرب املعتمد عبد اهلل اأب� ال�ش�ك، 

مب�شاركة 12 م�ظًفا.

وتهدف الدورة اإلى تخريج دفعة جديدة 
م���ن املدربني لتق���دمي حما����رشات وور�ض 
تدريب مروري، وتخلل الدورة تدريب ملدة 
40 �شاعة تدريبية و�شملت جانًبا عمليًّا واآخر 
���ا، وخ�شع املتدرب����ن لمتحان اجتياز  نظريًّ

للدورة وتقدمي عر�ض ت��شيحي. 

ا�شته���ل  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
املع�شك���ر ال�شيف���ي التا�شع وال���ذي تنظمه 
بالتع���اون  لل�رشط���ة  امللكي���ة  الأكادميي���ة 
م���ع “متك���ني”، فعالي���ات اأ�شب�ع���ه الث���اين 
مبحا�رشات تعليمية واأن�شطة تثقيفية وفنية، 
م���ن بينه���ا برنامج “�ش���ع ب�شمت���ك” والذي 
ت�شمن تدريب الطلب���ة على كيفية التعاي�ض 
بدور الكفيف بالتع���اون مع جمعية ال�شداقة 

للمكف�فني.
كما ت�شمن���ت الفعاليات اإ����رشاك الطلبة 
مبحا����رشة ح����ل ماهي���ة ومفاتي���ح التفك���ري 
الإيجاب���ي، و�شم���ات الأ�شخا����ض الإيجابيني، 
ومت تدري���ب الطلب���ة امل�شارك���ني على طرق 
احلدي���ث الإيجاب���ي م���ع ال���ذات وال�شتعداد 
للنج���اح بالإ�شاف���ة اإل���ى بع����ض التطبيقات 

النف�شية لقيا�ض مدى تفكريهم الإيجابي.
ويف �شي���اق مت�ش���ل، �ش���ارك الطلب���ة يف 

حما�رشتني وور�شة عم���ل، الأولى تتعلق بفن 
القيادة الذي تعرف فيها الطلبة على مفه�م 
فن القيادة و�شفات القائ���د وكيفية العمل 
اجلماع���ي، ويف الثاني���ة مت التط���رق للعناية 
بالأ�شن���ان قدمه���ا ا�شت�شاري جراح���ة وزراعة 
وجتميل الأ�شنان للتعريف بالطرق ال�شحيحة 
للعناية بالأ�شنان وكيفية علج م�شاكل اللثة، 
اأم���ا ور�شة العمل فكانت ح�ل التحدث باللغة 
العربي���ة وته���دف اإل���ى ت�شجي���ع الطلبة على 
كتاب���ة الق�ش�ض الق�ش���رية وتط�ير مهارات 

الت�ا�شل.
من جهة اأخ���رى، اأقيمت للطالبات ور�شة 
عمل تتعل���ق بتعليمهن طرق �شنع احلل�يات 
اإ�شافة اإلى ابتكار اأن�اع جديدة من احلل�يات 
وكيفية تزيينها، كما قامت الطالبات بزيارة 
اإلى �شال�ن ن�شائ���ي للتعرف بكيفية العناية 

ال�شخ�شية بالب�رشة وال�شعر والأظافر.

• •رئي�شة هيئة البحرين للثقافة والآثار	 طالب الرفاعي	

“انفنتورز هايف” يعلن عن الت�صجيل يف “�صيف ابتكار 2017”

املحكمة تلغي قرار ف�صل مدير يف “البلديات”

برعاية “با�ض”

نال 3 علوات يف �شنة ون�شف وحققت معه ال�زارة بعد 3 �شن�ات

املنام���ة - انفنت�رز هايف: اأعل���ن انفنت�رز 
هايف عن فتح باب الت�شجيل يف برناجمه ال�شيفي 
حت���ت �شع���ار “�شي���ف ابت���كار 2017” برعاي���ة 
خدمات مطار البحرين )با����ض( ويحفل الرنامج 
بالأن�شط���ة التعليمي���ة والرتفيهي���ة والثقافي���ة 
امل�جه���ة للأطف���ال والنا�شئ���ة وال�شب���اب الذين 
ت���رتاوح اأعمارهم بني 9 اإل���ى 18 عاًما، وذلك يف 
الفرتة من 22 ي�لي� لغاية 19 اأغ�شط�ض 2017.

وقال قائد �لن�س���اط �ل�سيفي �سامل ز�يد �أن 
برنامج انفنت�رز هايف يهدف اإلى تقدمي العل�م 
بطريق���ة م�شلية، وتنمي���ة املع���ارف واملهارات 
وال�شل�كي���ات الأ�شا�شية ل���دى امل�شاركني حيث 
�شيت���اح لهم فر�ش���ة امل�شارك���ة يف ور�ض العمل 
امليداني���ة  والزي���ارات  التدريبي���ة  وال���دورات 

وامل�شابقات املتخ�ش�شة.
يت�شمن الرنام���ج امل��ش�عات التالية: كن 

اإيجابًي���ا، نبتك���ر لرنتقي، كيف تك����ن خمرتًعا؟، 
مه���ارات حلي���اة �شحّية، مه���ارات يف الإ�شعافات 
الأولي���ة، ب��شل���ة التفك���ري، تدوي���ر املخلفات، 
الألع���اب الإلكرتونية، برجمة الروب����ت، م�شابقة 

الروب�ت، وزيارات ميدانية.
واأو�شح اأنه انطلقا من الروؤية الإ�شرتاتيجية 
ململك���ة البحرين الت���ي تهدف اإل���ى تنمية راأ�ض 
املال الب�رشي والإرتق���اء بامل�اطن البحريني عر 
ت�ف���ري وحت�شني ج�دة وكف���اءة اخلدمات العاّمة 
لكاف���ة فئ���ات املجتم���ع ومتكينه���ا للم�شاهم���ة 
الفّعال���ة للعملية التنم�ية، فق���د جاء تنظيم هذا 
الرنامج حيث ي�شاهم يف تقدمية د. اأمل اجل�در، 
�شامل رجب، ع���ارف الع��شي، �شليم���ان العنزي، 

ي��شف املح�ريف، وحممد املهيزع.
واأ�ش���اف رج���ب ب���اأن انفنت�رز هاي���ف يعنى 
برف���ع ال�عي ل���دى الأطفال والنا�شئ���ة وال�شباب 

والعم����م باأهمي���ة الإبتكار والتمّي���ز وي�شعى من 
خلل براجم���ه واأن�شطته امل�جهة اإلى امل�شاركني 
اإلى حتقيق الأه���داف التالي���ة: ا�شتثمار م�اهب 
امل�شاركني يف العمل كمدربني م�شاعدين، ت�فري 
البيئ���ة واملعدات التي يحتاجه���ا املبتكر ليط�ر 
من اأفكاره واإبداعاته، زرع الثقة وحب الإ�شتطلع 
والتخطي���ط ل���دى امل�شاركني للتفك���ري والبحث 
وح���ل امل�ش���كلت، بن���اء وتط�ي���ر �شخ�شيته���م 
وتدعيم اإرادتهم وطاقاتهم نح� النجاح والعي�ض 
باإيجابي���ة يف احلي���اة، حتفي���ز وتط�ي���ر ق���درات 
امل�شاركني على الإبداع والتعلم با�شتخدام نظام 

 .STEM ”التعليم “�شتيم
ودع���ا الراغب���ني بامل�شارك���ة الإت�شال على 
 ،36267272  ،33068282 اله�ات���ف  اأرق���ام 
33669851 علما باأن ب���اب الت�شجيل �شي�شتمر 

لغاية 20 ي�لي� 2017.

حكم���ت املحكمة الك���رى املدني���ة الأولى 
)الدائ���رة الإداري���ة( برئا�ش���ة القا�ش���ي جمع���ة 
امل��ش���ى وع�ش�ي���ة كل م���ن الق�ش���اة حمم���د 
ت�فيق وط���ارق عبدال�شك�ر وحمم���د الد�ش�قي 
واأمانة �رش عب���داهلل اإبراهيم، باإلغ���اء قرار �شادر 
م���ن وزارة البلديات، ت�شّمن ف�شل مدير لإحدى 
الإدارات يف بلدي���ة املحافظ���ة ال�شمالي���ة قب���ل 
5 اأع����ام ملخالف���ة ارتكبها قب���ل 3 �شن�ات من 
تاريخ ف�شله، مع م���ا يرتتب على ذلك من اآثار؛ 
لأن الإدارة مل حتقق مع���ه ب�شاأن ح�ش�له على 3 
علوات ت�شجيعية يف �شنة ون�شف فقط اإل عقب 
م���رور 3 �شن�ات على تلك ال�اقع���ة، مما اأ�شقط 

حق الإدارة يف حما�شبته.
كما رف�ش���ت املحكمة الإداري���ة اأن تعّ��ض 
املدعي بالأ����رشار املادية والأدبية التي تعّر�ض 
له���ا والتالية ل�ش���دور القرار املذك����ر، واألزمه 
واملدع���ى عليهم���ا -دي����ان اخلدم���ة املدني���ة 

ووزارة البلديات- مب�رشوفات الدع�ى.
وقال املدع����ي يف لئحة دع�اه التي اخت�شم 
فيها دي�ان اخلدمة املدنية ووزارة البلديات، اأنه 
كان ي�شغل وظيفة مدير اإدارة يف بلدية املنطقة 
ال�شمالي����ة، وهي وظيفة عامة يتم التعيني فيها 

مب�جب قرار من رئي�ض جمل�ض ال�زراء.
واأو�شح اأن جهة الإدارة اأحالته اإلى التحقيق 
على نحٍ� تع�شفي وباملخالف���ة لأحكام القان�ن، 
وعلى اإث���ر ذلك مت ف�شله م���ن اخلدمة، مما حدا 
ب���ه اإل���ى اإقامة الدع����ى املاثلة بغي���ة احلكم له 
باإلغاء القرار ال�شادر بف�شله من اخلدمة، واإلزام 
املدع���ى عليه���م بالت�شام���م بدف���ع مبلغ 100 
دينار على �شبيل التع�ي�ض امل�ؤقت مع الفائدة 
القان�ني���ة ب�اقع 10 % من تاري���خ ال�شتحقاق 
حتى ال�شداد، م���ع اإلزامه���م مب�شاريف الدع�ى 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
وبع���د مداول���ة الق�شية اأ�ش���درت املحكمة 
حكمه���ا، والتي قالت في���ه اإن البنينِّ من الأوراق 
اأن اجله���ة الإداري���ة ق���د ن�شبت اإل���ى املدعي - 
وه� ي�شغل وظيف���ة مدير اإدارة ببلدية املنطقة 
ال�شمالي���ة - خمالف���ة التعليم���ات والإر�شادات 
اخلا�شة بالعمل، وقد اأجرت معه حتقيًقا مبعرفة 
جلن���ة التحقيق امل�شكلة لهذا الغر�ض بتاريخ 6 
مار����ض 2012، حي���ث انته���ت ه���ذه اللجنة اإلى 
ثب�ت ارت���كاب املدعي للمخالفة املن�ش�بة اإليه 

واأو�شت مبجازاته بعق�بة الف�شل من اخلدمة.
وبع���د اأن مت رف���ع نتائج وت��شي���ات جلنة 
التحقي���ق اإل���ى �شاح���ب ال�شم� امللك���ي رئي�ض 
جمل����ض ال�زراء، وّج���ه �شم�ه بتنفي���ذ ما انتهت 
اإليه جلن���ة التحقيق وفًق���ا للإج���راءات املقررة 
قانوًنا، �إل �أن �ملدع���ي دفع ب�سقوط حق �لإد�رة 
يف حما�شبته ع���ن املخالفة املن�ش�بة اإليه ملرور 
امليع���اد املق���رر قان�ًنا ملحا�شب���ة امل�ظف عن 

املخالفات التي تقع منه.
واأ�شاف���ت املحكمة يف حيثي���ات حكمها اأنه 
وفًق���ا حلك���م امل���ادة )24( من قان����ن اخلدمة 
املدني���ة ال�ش���ادر باملر�ش�م بقان����ن رقم 48 
ل�شن���ة 2010، ب�ساأن �سقوط حق �جلهة �لإد�رية 
يف م�شاءلة امل�ظف عن املخالفة املن�ش�بة اإليه 
مب�ش���ي املدة املقررة قان�ًنا، وهى 3 اأ�شهر من 
تاري���خ علم الرئي�ض املبا����رش ب�ق�ع املخالفة اأو 

�شنة واحدة من تاريخ وق�عها اأيهما اأقرب.
واأف���ادت اأن الثابت من مطالعة التحقيقات 
التي اأُجريت م���ع املدعي اأن املخالفة املن�ش�بة 
التعليم���ات  )خمالف���ة  يف  واملتمثل���ة  اإلي���ه 
والإر�شادات اخلا�شة بالعم���ل( قد حدثت خلل 
الع���ام 2009، اإذ ح�ش���ل املدع���ي عل���ى ع���لوة 

ت�شجيعي���ة بتاريخ 1 فراي���ر 2009 على الرغم 
م���ن ح�ش�له عل���ى تلك الع���لوة الع���ام 2008، 
ثم ح�شل على ع���لوة ت�شجيعية اأخرى بتاريخ 1 
ي�ني� 2009؛ وذل���ك باملخالفة لأنظمة اخلدمة 
ن���ح �ملوظف هذه  �ملدني���ة �لتي ت�س���رط �ألّ يمُ

العلوة اأكرث من مرة واحدة كل �شنتني.
وبررت املحكمة ق�شاءها باأنه واإذ مل تنه�ض 
جه���ة الإدارة اإلى التحقيق م���ع املدعي يف �شاأن 
هذه املخالفة اإل يف 6 مار�ض 2012، وه� تاريخ 
ت�شكي���ل جلنة التحقيق، اأي بع���د مرور اأكرث من 
ثلث �شن�ات على وق�ع تلك املخالفة، ومن ثم 
ي�شق���ط حقه���ا يف م�شاءلته تاأديبًي���ا وفًقا حلكم 
املادة )24( من قان�ن اخلدمة املدنية، �شالفة 
الذكر، وي�شحى القرار املطع�ن عليه - واحلالة 
ه���ذه - قائًما عل���ى غري �شند م���ن القان�ن، مبا 
ي�شت�جب اإلغاءه مع ما يرتتب على ذلك من اآثار.
ومن جهٍة ثانية قال���ت ب�شاأن طلب املدعي 
تع�ي�ش���ه عن ق���رار الف�ش���ل، اإن اإلغ���اء القرار 
الإداري غري امل�رشوع فيه جر لأية اأ�رشار مادية اأو 
اأدبية تك�ن قد حلقت �شاحب ال�شاأن، وخل�شت 
اإل���ى اإلغاء القرار املطع�ن عليه بف�شل املدعي 
م���ن اخلدمة وما يرتتب على ذلك من اآثار، وكان 
يف ذلك جر لأية اأ�رشار مادية اأو اأدبية تك�ن قد 
حلقت باملدعي من جراء ذلك القرار، الأمر الذي 

ل يك�ن معه حمل للق�شاء بالتع�ي�ض النقدي.
فله���ذه الأ�شب���اب حكم���ت املحكم���ة باإلغاء 
الق���رار املطع�ن عليه ال�شادر من وزارة �ش�ؤون 
البلديات والتخطيط العم���راين بف�شل املدعي 
م���ن اخلدم���ة اعتباًرا م���ن 7 ي�ين���� 2012 مع ما 
يرتتب على ذلك من اآثار، ورف�شت ما عدا ذلك 
من طلب���ات، واألزمت املدع���ي واملدعى عليهم 

امل�رشوفات.

إعداد: عباس إبراهيممحاكم

القب�ض على م�صتبه ب�رشقته مبالغ م�صجدين بالبديع  

حب�ض �صاحب حمل امتنع عن دفع 3000 دينار

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: متكنت 
ال�شمالي���ة  املحافظ���ة  �رشط���ة  مديري���ة 
م���ن ك�شف ملب�ش���ات �رشقة مبال���غ مالية 
ومقتني���ات خا�ش���ة مب�شجدي���ن مبنطقة 
البدي���ع، والقب�ض على امل�شتبه بارتكابه 

ال�اقعتني.
واأو�ش���ح مدي���ر ع���ام املديري���ة اأن 
�رشط���ة املديري���ة، تلق���ت بلًغ���ا مف���اده 
تعر����ض م�شجد مبنطقة البدي���ع لل�رشقة، 
وعل���ى الف����ر مت مبا����رشة اأعم���ال البحث 

والتحري والتي اأ�شفرت عن حتديد ه�ية 
امل�شتب���ه به، والقب�ض علي���ه، م�شيًفا اأن 
�لتحريات، ك�سفت ت���ورط ذ�ت �مل�ستبه 
به يف �رشقة مقتنيات م�شجد اآخر، و�شملت 
���ا وجهاز كمبي�تر  امل�رشوقات مبلًغا ماليًّ

واأ�شياء اأخرى.
واأ�ش���ار مدي���ر ع���ام مديري���ة �رشط���ة 
املحافظ���ة ال�شمالية اإلى اأن���ه جار اتخاذ 
الإج���راءات القان�ني���ة املق���ررة، متهيًدا 

لإحالة الق�شية اإلى النيابة العامة.

رف�شت املحكمة الكرى اجلنائية 
ال�شتئنافي����ة(  )ب�شفته����ا  الثالث����ة 
برئا�ش����ة القا�ش����ي �ش����لح القط����ان 
واأمانة �����رش عبداهلل حمم����د، ا�شتئناف 
�شاحب حم����ل جتاري للهداي����ا، يبلغ 
م����ن العم����ر 42 عاًم����ا، ُم����دان باإعطاء 
�شاحب �رشكة م����زودة للب�شائع التي 
يبيعها �شيًكا ب����دون ر�شيد، واأيدت 
معاقبت����ه باحلب�ض مل����دة 3 اأ�شهر عما 

اأ�شند اإليه من اتهام.
وتتمثل وقائع الق�شية فيما اأبلغ 
به ممثل ال�رشكة، والذي قال يف بلغه 
اإن املجني عليها كانت قد تلقت من 
امل�شتاأنف �شيك بقيمة 3000 دينار؛ 
وذل����ك مقابل �����رشاء املذك�����ر والذي 
ميلك حملً لبيع الهداي����ا ب�شاعة من 
�رشكتهم، متثلت يف “فوط وخمد�ت”.
حاول�����ا  بعدم����ا  اأنه����م  واأ�ش����اف 
�رشف ذل����ك ال�شيك تب����ني اأن ح�شاب 

امل�شتاأنف ل ي�ج����د فيه ر�شيد كاٍف 
لدفع قيمة ال�شيك.

ت�ا�شل����ت  فق����د  لذل����ك  ونظ����ًرا 
ال�رشك����ة عدة م����رات بالط����رق ال�دية 
م����ع امل�شتاأن����ف حت����ى يدف����ع املبلغ 
امل�شتحق علي����ه، اإل اأنه كان دائًما ما 
يِعُدُه����م بالدف����ع وتخلف ع����ن ال�فاء 
ب�ع����ده، وبع����د اأن �شاق�����ا ب����ه ذرًعا 
واأ�شب����ح ل ُيجي����ُب عل����ى ات�شالتهم 
املتكررة اإليه ا�شطروا للإبلغ �شده، 
م��شًحا اأن امل�شتاأن����ف على علم باأن 

ح�شابه مغلق.
وثبت للمحكمة اأن امُلدان ارتكب 
بتاري����خ 2 �شبتم����ر 2012، جرمي����ة 
اإعط����اء ب�ش�����ء ني����ة ال�شي����ك املب����ني 
القيم����ة باملح�����رش لل�رشك����ة املجن����ي 
عليه����ا، والذي لي�ض ل����ه مقابل وفاء 
كاٍف وقاب����ل للت�رشف في����ه يف ميعاد 

ال�شتحقاق.
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مم���ا ين�سب �إلى �لكاتب���ة �جلز�ئرية �أحالم 
م�ستغامني: “ال �أعرف �أمة غري �لعرب تكّفلت 
بتحقي���ق �أمنيات �أعد�ئه���ا، وخا�ست �حلروب 
نيابة عنهم، و�أعادت �أوطانها ن�سف قرن �إلى 
�ل���ور�ء، وماز�لت متّول خر�بها، وتقتل وتذبح 
�أبناءها بخنجرها، كي ينع���م عدّوها باالأمان”، 
و�مل�سكلة �حلقيقية �أنن���ا كلما �أردنا �الإ�ساحة 
عن ه���ذ� �لق���ول، و�ل���ذي، باملنا�سب���ة، لي�س 
مفاجئ���ا وال �سادم���ا؛ مل جن���د �إال �أن���ه يتحقق 
م���ن م�رشق �الأمة �إلى مغربه���ا، وبالطرق ذ�تها 

تقريباً.
نح���اول �أن نبتع���د عّم���ا يحبطن���ا يف بح���ر 
�ل�سيا�س���ة، ف���ال جند �أينم���ا وّلين���ا وجوهنا �إال 
حتقق ما قيل فينا، وما قلناه يف �أنف�سنا، �أمالً 
�أن ن�سح���و�، �أن ن�سدد �سفعة الأنف�سنا تفيقنا 
م���ن �له�سترييا �لتي ط���ال �أمدها قرونا، رمبا 
منذ �نته���اء �لدولة �لعبا�سية �الأولى، وال نز�ل 
يف �ل�رش�ك نف�سها، نرى �لفخاخ فاغرة �أفو�هها 

�أمامنا ون�سعى �إليها كاملخّدرين، د�ئماً باأ�سنا 
�سديد بينن���ا، وما ي�سيب �لع���دّو منا �سظايا 
تناث���رت على غ���ري ق�س���د م���ن �ملتحاربني، 
فيجث���ون على ركبهم، ويحث���ون �لرت�ب على 
روؤو�سه���م �أمالً باأن يغفر له���م، حتى يعاودو� 

�إعمال �لعنف يف بع�سهم.
و�هلل، ال �أري���د �أن �أ�سطف م���ع �ليائ�سني 
�لبائ�س���ني �ملتخم���ني بالياأ����س، �لقاطري���ن 
باملر�رة، �لقانط���ني من هذه �الأمة، ولكن من 
ي�ستطيع �أن يقول غري �لكالم �لذي �فتتحت به 
هذ� �ملقال؟ من ميكن �أن ي�سري �إلى �إ�ساء�ت 
حقيقي���ة ومتو��سلة يف �لوطن �لعربي؟ �أ�ساأل 
عن �إ�ساء�ت متو��سلة ال وم�سات تلوح الأجز�ء 

من �لثانية كالربوق.
يف �أو�خ���ر �ل�سبعينات من �لقرن �لع�رشين، 
قالت جلنة ماكرب�ي���د �ملكلفة من �ليون�سكو 
بدر��س���ة �أو�س���اع دول �جلن���وب، �إن وكاالت 
�الأنب���اء �لعاملية تتعم���د بث �الأخب���ار �ل�سيئة 

و�ملحبط���ة �حلا�سلة يف �لعامل �لثالث، وكاأنها 
تزيده �قتناعاً باأنه ال ميكنه �لعي�س كالب�رش، �أو 
�سيء من هذ� �لقبيل. ماذ� عن وكاالت �الأنباء 
�لوطني���ة، مل���اذ� ال تبّث �ملوحي م���ن �الأخبار، 
و�ملف���رح، و�لد�عي للفخ���ار، ال �أخبار �لتدبيج 

�لتي تناق�س ما يجري على �الأر�س؟ 
�إن �أ�سه���ل، و�أف�سل م���ا تعتمده كثري من 
�الأنظم���ة �لعربي���ة يف مو�جهة �الأخب���ار �لو�ردة 
من �خل���ارج، �لق���ول �إن هذه �الأخب���ار ملفقة، 
ولكن م���ا ُيبكي حقيق���ة، �ّتب���اع بع�س �الآالت 
�الإعالمية �لنَِّخَرة مقولة “�إننا حم�سودون”، وال 
�أدري موجب���ات �حل�سد �لت���ي يتحدثون عنها، 
وكاأننا جناري فنلند� مثالً �أو �ل�سويد، ومادمنا 
و�سلنا �إلى هذه �لو�ساعة من �لتربير�ت، فلم 
ال ن�سن���ع “�ملبخر �الأكرب م���ن نوعه” يف �لعامل 
الإطفاء �لعيون �لعاملّية �حلاّرة �لتي تالحقنا؟!
هذه �أّمة تعلم د�ءها ودو�ءها، تعلم بئرها 

وغطاءه، وبقي �أن تتح�س�س طريقها.

محمد 
المحفوظ
sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

نظ���رة �رشيع���ة لالأ�سع���ار �ملعلنة 
حلمالت �حلج له���ذ� �لعام توحي باأّن 
�ملو�طن �لبحرينّي بات من �أ�سحاب 
�ل���رو�ت �لطائلة، و�إالّ ماذ� يعني �أن 
تبلغ تكالي���ف �أد�ء �لفري�سة 2000 
دين���ار يف �حل���د �الأدن���ى بينم���ا حدد 
�آخرون ثالثة �آالف دينار كحد �أق�سى. 
ي���ربر �أ�سح���اب �حلمالت ب���اأّن هناك 
ظروف���ا طارئة وخارجة ع���ن �إر�دتهم 
�أجربتهم عل���ى رفع �لتكاليف، بينها 
�إيج���ار �ملباين يف �الأماك���ن �ملقد�سة 
وطبقا مل���ا �أ�س���ار �إليه �أحده���م باأّنه 
��ستاأج���ر مبنى مبليون ريال يف �لعام 
�ملا�س���ي، �ملع�سلة كم���ا نت�سورها 
ب�رشف �لنظر عن �الإيجار�ت �خليالية 
�أّن فئ���ة م���ن مق���اويل �حل���ج هم من 
يق���ررون ن�سبة �الأرباح ع���ن كل حاج 
�إل���ى �لت�س���اوؤل هنا  وه���ذ� يدفعن���ا 
و�ل�س���وؤون  �لع���دل  وز�رة  دور  �أي���ن 

�الإ�سالمية يف هذه �لق�سية؟ 
�مل�سكل���ة تبدو معق���دة وحمرية 
مل���ن عق���دو� �لنية على �حل���ج للمرة 
�الأول���ى، فه���م لي�س���و� قادرين على 
�لتاأجي���ل لل�سن���و�ت �لقادم���ة خ�سية 
ت�ساع���ف �الأ�سع���ار ويف �لوقت ذ�ته 
ال طاقة له���م على ت�سديد �لتكاليف 
�الأع���و�م  يف  �أن���ه  نتذك���ر  �ملق���ررة. 
�ل�سالف���ة جل���اأ �لبع�س �إل���ى ت�سديد 
كان���ت  عندم���ا  بالأق�س���اط  املبل���غ 
�خلي���ار�ت متاح���ة حينه���ا �أمامهم يف 
�لدف���ع مما �سه���ل على �لكث���ري �أد�ء 
هذ� �ملن�سك �لعظيم بيد �أّن �أ�سحاب 
�حلمالت �أغلقو� هذ� �لباب هذ� �لعام 
�الأم���ر �لذي �أوقع ر�غبي �حلج يف �أزمة 

بالغة �لتعقيد. 
كن���ا نتمن���ى �أال يتح���ول مو�س���م 
عب���ادي عظي���م كاحل���ج �إل���ى فر�سة 
�لفئ���ات  ح�س���اب  عل���ى  للتك�س���ب 
�لدخ���ل،  �ملتو�سط���ة  �ملجتمعي���ة 
�لبع����س �أثار ت�ساوؤال يف غاية �الأهمية 
وه���و مل���اذ� ال تق���وم �جله���ات ذ�ت 
الخت�سا�ص - اأي املناط بها �س�ؤون 
احل���ج - بدرا�سة اأو�ساع الراغبني يف 
�أد�ء �ل�سع���رية، و�ملعن���ى ي�سري �لى 
�أو�ساعهم �ملادي���ة، ومن ثّم تقدمي 
�مل�ساع���دة للم�ستحق���ني منهم بدال 
م���ن �تخ���اذ موق���ف �لالمب���االة حيال 

و�سع بالغ �ل�سعوبة؟ 
�إّن �حل���ج فر�سة عظيم���ة الإذ�بة 
�لفو�رق �ملذهبية و�ل�رش�عات �الآنية 
بني �لب����رش �لتي ��ستنزفت طاقاتهم 
و�أن يتوح���دو� حتت �سع���ار ال �إله �إالّ 
�هلل حمم���د ر�س���ول �هلل و�أن يهتفو� 
ب�سوت و�ح���د )لبيك �لله���م لبيك.. 
لبي���ك ال �رشيك لك لبي���ك.. �إّن �حلمد 

و�لنعمة لك و�مللك ال �رشيك لك(.

موسم للحج 
وليس االستغالل 

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

مر�ك���ز  بت�رشفاته���ا  قط���ر  فتح���ت 
�ال�ستخب���ار�ت �الأجنبي���ة ونو�ف���ذ لري���اح 
�لتدخ���ل يف �سوؤون �ملنطقة، وهناك حتما 
من �سيخ���رتع لن���ا م�س���كالت جديدة جلر 
�الأم���ة بكاملها �إلى خماطر ق���د توؤثر على 
م�ستقبله���ا مل���دة عق���ود قادم���ة، ورمبا 
يجدها �لبع�س فر�س���ة للتغلغل و�لنفاذ 
�إلى كيانن���ا �قت�ساديا و�سيا�سيا، مبعنى 
�أن �ملر�هق���ة �ل�سيا�سي���ة حلكوم���ة قطر 
�أعط���ت �أع���د�ء �الأم���ة �لعربي���ة �كت�ساف���ا 
فري���د� الإمت���ام خمططاتهم �لر�مي���ة �إلى 
����رشب �لعرب وخلق �مل�س���كالت وتخريب 
�ملجتمع���ات، فخيانة قطر ميثاق �لعروبة 
جعل���ت  �الأعد�ء �أكر حما�س���ة وجر�أة بكل 

م���ا يف ه���ذه �لكلم���ة م���ن معنى، فب���د�أو� 
بالفعل دعم قطر لالنتق���ال �إلى �ملرحلة 
�لتالية بو�سائط خمتلفة وطر�ئق متنوعة 
و��ستخدموها كج�رش ملرور ب�سائع �الإرهاب 
و�لتخريب ومركز �أبحاث وتخطيط لكل ما 

ي�رش �الأمن �خلليجي و�لعربي.
كان �أعد�وؤن���ا بحاج���ة حلكوم���ة حتقق 
رغباته���م وتطلعاته���م و�أهد�فه���م ومن 
يتفاعل معهم �س���د دول �خلليج و�لدول 
�لعربي���ة ويف مقدمته���ا م����رش، فاالإخو�ن 
�مل�سلمون كانو� يف �ملو�قع �خللفية ب�سبب 
تهمتهم �الأبدي���ة باالإرهاب وتقاربهم مع 
�ل�سهيونية وتق���دمي �مل�ساعدة لكل من 
“ال يحب دول �خللي���ج �لعربي” ولكنهم 

وجدو� �الهتمام �ملبا����رش من حكومة قطر 
و�مل���الذ �الآم���ن و�سمنو� عالق���ة �سد�قة 
وطي���دة تنم���ي موهبته���م وتفوقه���م يف 
�الإرهاب وقاعدة حم�سنة باملال، وبعبارة 
�أخرى، بي���ت ي�سمهم ويفتخر باإجناز�تهم 
�لعد�ئي���ة على �ختالف �أ�سكالها، و�لنظام 
�الإي���ر�ين �الإرهابي �ملنبوذ من كل �لعرب 
�أوج���دت ل���ه حكوم���ة قط���ر دور� وظيفيا 
وعق���دت معه عالق���ة حمبة طويل���ة �الأمد 
و�سيتح���رك و�سيت�رشف �لنظ���ام �الإير�ين 
�حلاقد على �لعرب و�الإ�سالم على �أ�سا�س 
هذه �لعالقة كون �حلكومة �لقطرية �أدت 

له �خلدمات �الأ�سعب.
�إن �لو�س���ع �جلديد �لذي تريد قطر 

�أن ي�ستمر – �أي تدمري �ملجتمع �لعربي 
م���ن الداخ���ل - ف�س���ل ولك���ن الأجيال 
�لقادمة �ستفتح كتب �لتاريخ و�ستقر�أ 
�أن���ه يف �لوق���ت �لذي كان���ت  فيه �الأمة 
�لعربي���ة تقاتل على جبهات خمتلفة يف 
وقت و�ح���د، �ن�سقت قط���ر عن �ل�سف 
�لعرب���ي باأوه���ام فاجع���ة وعملت حتى 
�لنخاع عل���ى �إحل���اق �ل����رشر باأ�سقائها 
�الأم���ني  �حلار����س  وكان���ت  وجري�نه���ا 
�حل�س���اب  فو�ت���ري  �ستك���ون  لالأع���د�ء. 
باهظ���ة �لثمن يا قطر وم���ن ي�سري نحو 
�ل�سم����س �سيحرتق �سيئ���ا ف�سيئا وهذ� 
�لعمل �لتاآم���ري �سيكون له تاأثري كبري 

يف نفو�س كل �لعرب.

ستكون فواتير الحساب 
باهظة الثمن يا قطر

تائه���ون يف دو�مة م�ساأل���ة �مليز�نية، 
مك���ررة  م�ستهلك���ة  �أ�سبح���ت  كلماتن���ا 
مل تتمك���ن م���ن تغي���ري �لو�ق���ع ومعاجلة 
�مل�سكل���ة م���ن جذوره���ا، �أمني���ات باتت 
�سعبة �لو�سول، نعرف �أين مو�طن �خللل 
يف ه���ذ� �لعجز، ونعرف �حلل���ول.. ميز�نية 
مت���رر و�إق���ر�ر رفع �سق���ف �لدي���ن �لعام 
�إل���ى 13 مليار دين���ار، و�ملو�طن �أطر�س 
يف �لزفة، خ���وف وقلق وم�سال���ح عالقة، 
خ�سو�ساً مع وج���ود هدر وتبديد لالأمو�ل 

�لت���ي ال ت���ز�ل ت����رشف يف غ���ري مكانه���ا 
�ل�سحيح.

مازلن���ا نفتق���ر خلط���ط ق���ادرة على 
��ستيع���اب حجم �مل�ساري���ف، كما مازلنا 
�لدخ���ل  م�س���ادر  تنوي���ع  ع���ن  عاجزي���ن 
بال�س���كل �ملطل���وب و��ستغ���الل �لعو�ئد 
ملعاجل���ة �لعج���ز، وماز�ل هن���اك تق�سري 
م���ن بع�س �مل�سوؤولني، �إال �أننا ال نحملهم 
كامل �مل�سوؤولية، وهناك م�سوؤولون البد 
من م�ساءلته���م ومطالبتهم باأن يف�سحو� 

عن �جله���ات و�ملوؤ�س�سات �لت���ي ت�سهد 
هدر�ً للمال �لعام باأرقام تف�سيلية.

يجب حما�سبة كل م�سوؤول ثبتت عليه 
ته���م �لتج���اوز�ت، علينا معاجل���ة جو�نب 
�خللل بالتعاون �مل�سرتك لت�سهيل عملية 
�لتنمي���ة، علين���ا �القتد�ء بكلم���ات �سمو 
رئي�س �لوزر�ء حفظه �هلل وت�رشيحاته �لتي 
يو�س���ي بها مر�ر�ً لالرتقاء مب�ستوى دخل 
�ملو�طن وتخفيف �أعبائه �ملعي�سية وعدم 
م�سا�س مكت�سباته، ملاذ� ال يتم �لتدقيق 

يف قر�ر�ت �لوز�ر�ت وبع�س �جلهات �لتي 
 تناق�س يف قر�ر�تها توجهات �حلكومة؟! 
حققنا �إجناز�ت كثرية ال ميكننا �لتغا�سي 
عنه���ا، لك���ن يبق���ى �الإجن���از �الأه���م حل 
م�سكلة �لعجز يف �مليز�نية، يجب حما�سبة 
�مل�سوؤول���ني ومر�جع���ة �الأخط���اء، وو�سع 
خطط م�ستعجل���ة و��سحة موحدة و�ساملة 
�لتطوي���ر  لتحقي���ق  �لف�س���اد  ملحارب���ة 
و�الزدهار، لرنتقي بالوطن نحو م�ستوى 

يليق باملو�طن و�الأجيال �لقادمة.

فالح هادي الجنابي 

كث���رية هي �لفرت�ت �لع�سيبة و�لد�مية 
�لتي مر به���ا �لعر�ق ع���رب �لتاريخ، و�لفرتة 
�حلالي���ة �لتي مير بها �لع���ر�ق منذ �الحتالل 
�الأمريك���ي يف 2003 ه���ي و�ح���دة م���ن تلك 
�لف���رت�ت �لع�سيب���ة بامتي���از خ�سو�سا بعد 
�أن ذ�ق �ل�سع���ب �لعر�ق���ي م���ر�رة �لتط���رف 
�لدين���ي وجور وقم���ع وجر�ئ���م �مليلي�سيات 
�مل�سلح���ة �ملتطرفة �الإرهابي���ة �مل�سرية من 
خل���ف �حل���دود، مما �أث���ر �سلبا عل���ى خمتلف 
 �أو�ساع ه���ذ� �ل�سعب و�أحلق به ����رشر� بالغا.

يف ع���ام 2003، وعن���د �الحت���الل �الأمريك���ي 
للع���راق و�سق����ط حك���م حزب البع���ث، فاإن 
�ل�سع���ب �لعر�ق���ي عق���د �الآم���ال �لعري�س���ة 
عل���ى �ملرحل���ة �لقادم���ة لك���ن �ل���ذي ظهر 
وتب���ني الحق���ا ه���و �أن �لع���ر�ق �نتق���ل م���ن 
دكتاتوري���ة منظمة ومن�سبط���ة �إلى فو�سى 
غ���ري م�سبوقة تهيم���ن عليه���ا �مليلي�سيات 
باأ�س���و�أ  �الإ�سالم���ي  و�لتط���رف  �مل�سلح���ة 
�أنو�ع���ه، وذل���ك �أث���ر �سلب���ا عل���ى �ل�سع���ب 
�لعر�قي، حيث جعل���ه يتيقن باأنه مل يجر �أي 
 حت�س���ن و�إمنا �س���ارت �أو�ساعه نح���و �الأ�سو�أ.

ظاهرت���ا  لعبت���ه  �ل���ذي  �ل�سلب���ي  �ل���دور 
�الإ�سالمي  �مليلي�سيات �مل�سلح���ة و�لتطرف 
يف �لع���ر�ق، جت���اوز كل �حل���دود �ملاألوف���ة 
و�ملتع���ارف عليه���ا خ�سو�س���ا م���ن حي���ث 
و�ال�ستثنائ���ي  �لف���ادح  �ل����رشر  �إحلاقه���ا 
بال�سعب �لعر�قي، فق���د �سحبت �لظاهرتان 
كل  لالإن�ساني���ة  �ملعاديت���ان  �الإجر�ميت���ان 
مظاهر �لتق���دم و�لرقي و�لف���رح و�لتكاتف 
و�لتع���اون و�لتناغ���م �الإن�ساين م���ن �ل�رش�ئح 
�ملختلف���ة لل�سع���ب �لعر�ق���ي، وال متر فرتة 
�إال وتطالعن���ا �الأنب���اء و�لتقاري���ر بن�ساطات 
وممار�س���ات م�سبوهة لهات���ني �لظاهرتني، 
حي���ث تتاأكد لن���ا م�سد�قية م���ا �أكدت عليه 
زعيم���ة �ملعار�س���ة �الإير�ني���ة م���رمي رجوي 
ب���اأن “خطر تدخ���ل نظام �مل���اليل يف �لعر�ق 
 �أكرب م���ن خط���ر �لقنبلة �لذرية مبئ���ة مرة”.
معلومات عديدة �سادم���ة و�ردة من �لعر�ق 
بخ�سو�س �جلر�ئم و�النتهاكات و�لتجاوز�ت 
و��سعة �لنط���اق �لتي قامت وتقوم بها هذه 
�مليلي�سي���ات �لعميلة �مل�سرية من قبل قوة 
�لقد�س �الإرهابية، خ�سو�سا بعد �ملعلومات 
�ملف�سل���ة و�لدقيق���ة �لت���ي ك�سف���ت عنها 
�ملقاوم���ة �الإير�ني���ة به���ذ� �ل�س���دد و�لت���ي 
تف�س���ح �ملخططات �الإجر�مي���ة لطهر�ن من 
حي���ث عالقته���ا وتوجيهه���ا �مليلي�سي���ات، 
توؤك���د بكل و�س���وح حقيقة �ل���دور �مل�سبوه 
و�الإجر�م���ي و�لفو�سوي له���ذه �مليلي�سيات 
�لت���ي تعادي كل م���ا هو �إن�س���اين وح�ساري 
�لوق���ت  نف����س  يف  يب���ني  م���ا  وتقدم���ي، 
�لتعاي����س  ��ستحال���ة  �لو�س���وح  ومبنته���ى 
معه���ا وم���ع �لظاه���رة �ل�رشطاني���ة للتطرف 
�لدين���ي �لت���ي تعت���رب بح���ق عائق���ا بوج���ه 
 �ل�س���الم و�الأمن �الجتماعي لل�سعب �لعر�قي.
ع���ر�ق من دون تط���رف دين���ي وميلي�سيات 
م�سلحة ت���زرع �لرعب و�لفو�س���ى و�الإرهاب 
و�لدم���ار يف كل م���كان، ه���و �ل���ذي ميك���ن 
لل�سعب �لعر�قي �أن يتنف�س خالله �ل�سعد�ء، 

و�لذي يطمح �إليه ويحلم به. “�حلو�ر”.

البد من إنهاء دور 
الميليشيات المتطرفة 

بعد معركة الموصل 

fatin.hamza
@gmail.com

الميزانية... نعرف الخلل 
فاتن حمزةونعرف الحلول!

ghassan.shihaby
@gmail.com غسان الشهابيالبئر وغطاؤه

   ذرائع



“الأهلي املتحد” ي�شارك يف قر�ض 
لـ“�شاللة” بقيمة 820 مليون دولر

الأهلـــي  بنـــك  ي�شـــارك  مبا�ـــر:  القاهـــرة - 
البحريـــن،  ببور�شـــة  املـــدرج   ،)AUB(املتحـــد
يف متويـــل قر�ـــض خا�ض مل�ـــروع �شاللـــة للغاز 
البرتويل امُل�شـــال، بقيمة اإجماليـــة للم�روع تبلغ 

820 مليون دولر.
واأكد البنـــك يف بيان للبور�شـــة، اأم�ض الأحد، 
اأن القر�ض �شيكـــون م�شرتكاً بني 8 بنوك حملية 
واإقليميـــة ودوليـــة، دون اأن يذكـــر قيمة متويله 

للم�روع.

ارتفاع جتارة “دول التعاون الإ�شالمي” اإلى 3.43 تريليون دولر
جـــدة - بنا: �شهدت جتارة الدول الأع�شاء يف منظمة التعاون الإ�شالمي خالل 
“خمطط العمل الع�ري 2005 ـ 2015”، منواً �ريعاً، اإذ زادت من 1.77 تريليون 
دولر �شنـــة 2005 اإلى 3.43 تريليون دولر يف �شنـــة 2015، بزيادة قدرها 93 

.%
واأرجع تقرير �شادر عن املركز الإ�شالمي لتنمية التجارة يف “2016 ـ 2017” 
هذا النمو اإلى ت�شاعد اأ�شعـــار املنتجات املتبادلة ول�شيما املحروقات، وزيادة 
امل�شاريـــع التي متولها جمموعة البنك الإ�شالمـــي للتنمية )املوؤ�ش�شة الإ�شالمية 
لتاأمـــني ال�شتثمار وائتمـــان ال�شـــادرات، املوؤ�ش�شة الإ�شالميـــة لتنمية القطاع 
اخلا�ـــض(، وت�شهيـــل التجارة التي يقوم بهـــا املركز الإ�شالمـــي لتنمية التجارة 

وجلنة الكوم�شيك والغرفة الإ�شالمية للتجارة وال�شناعة والزراعة.

  للتوا�شل:  )ق�شم القت�شاد: 17111455(              ق�شم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ض: 17580939(              )ال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ض: 17111434(

السنة التاسعة - العدد 3198 

االثنين 
17 يوليو 2017 
23 شوال 1438

business@albiladpress.com

10

اقتصاد
الزياين ي�صتعر�ض مع جنيفري ميل تطوير العالقات االقت�صادية 

م�صادر “العربية”: بنوك قطرية تبيع قرو�صها يف االإمارات

ال�صعودية تطلب من ال�رشكات تقدمي عرو�ض مل�رشوع طاقة الرياح

“الذهب” ينخف�ض 2.76 % خالل �صهر والغرام بـ13.03 دينار 

1.74 مليون �صهم تداوالت “البور�صة”

البحرين ت�شتورد جموهرات و�شبائك بـ107.3 مليون دينار بالن�شف الأول 

بـ 322.59 األف دينار

21 قرياًطـــا  الذهـــب عيـــار  هبـــط �شعـــر 
بال�شـــوق املحليـــة اإلـــى 13.03 دينـــار للغرام 
خالل تعامالت اأم�ض الأحد، مقابل 13.40 دينار 
للغرام يونيو املا�شي، بانخفا�ض ن�شبته 2.76 

.%
اإلـــى ذلـــك، انخف�ض �شعـــر الذهـــب عيار 
24 قرياًطـــا اإلـــى 14.89 دينـــار للغرام خالل 
تعامالت اأم�ض مقابـــل  15.34 دينار يف يونيو 

املا�شي، برتاجع بلغت ن�شبته 2.93 %.
قرياًطـــا   21 عيـــار  الذهـــب  غـــرام  وكان 
تذبـــذب �شعره خـــالل الأ�شبـــوع املا�شي فقد 
�شجل يف 9 يوليو 12.87 دينار للغرام وارتفع 
ـــا اليـــوم التايل م�شجـــاًل 12.89 دينار ثم  ن�شبيًّ
هبط الثالثاء عنـــد 12.87 دينار، وبداأ الأربعاء 
يف الزيـــادة جمدًدا حيث �شجـــل عندها 12.89 
دينار وارتفـــع اليوم التايل اإلى 12.93 دينار، 
وجتـــاوز حاجـــز 13 دينـــاًرا يـــوم اجلمعة حيث 
�شجل 13.03 دينار وا�شتمـــر حتى اأم�ض الأحد 

عند ال�شعر نف�شه.
وفيمـــا يتعلق بالذهب عيـــار 24 قرياًطا، 
فقـــد مر بنف�ض املرحلة و�شجـــل 14.71 دينار 
ـــا يف اليوم  للغـــرام يف 9 يوليـــو وارتفـــع ن�شبيًّ
التـــايل اإلـــى 14.73 دينار، اإل اأنـــه تراجع يوم 
الثالثـــاء اإلى 14.71 دينـــار، وزاد يوم الأربعاء 

املا�شـــي وو�شـــل �شعر الغـــرام عنـــد 14.73 
دينـــار، و�شجل يـــوم اخلمي�ـــض 14.78 دينار، 
وارتفع �شعـــر الغرام وبقي ثابًتـــا عند 14.89 

دينار يوم اجلمعة وال�شبت واأم�ض الأحد.
ا اإلى  وتراجعت اأ�شعار كيلـــو الذهب حمليًّ
14،891 دينار مقابل 15،343 دينار يف يونيو 
املا�شـــي، بانخفا�ض مقـــداره 2.94 %، فيما 
هبطت اأ�شعار كيلو الذهب عامليًّا بن�شبة 2.99 
% و�شجـــل 39،531 دولر اأم�ـــض الأحد مقابل 

40،752 دولر يونيو املا�شي.
كما هبط �شعر اأوقيـــة الذهب وو�شل عند 
463.12 دينـــار مقابل 477.18 دينار ال�شهر 

املا�شـــي، فيمـــا و�شـــل �شعرها العاملـــي اإلى 
1،229 دولر مقارنـــة بــــ1،267 دولر يونيو 
املا�شي، علًمـــا اأن جنيه الذهب و�شل �شعرها 
ـــا اإلـــى 104.24 دينار مقابـــل 107.41  حمليًّ
ا 276.72  دينار يف يونيو 2017 و�شجل عامليًّ

دولر مقابل 285.27 دولر ال�شهر املا�شي.
ـــا  حليًّ ا�شتـــوردت  اململكـــة  اأن  يذكـــر 
وجموهرات اأجزاوؤها من ذهب بقيمة 59 مليون 
دينار خـــالل الن�شف الأول مـــن العام اجلاري، 
فيمـــا ا�شتـــوردت البحريـــن �شبائـــك ذهبيـــة 
بــــ48.3 مليون دينار منذ بدايـــة العام 2017 

وحتى يونيو املا�شي.

املنامة - البور�شـــة: اأقفل “موؤ�ر البحرين 
العام” يوم اأم�ض الأحد عند م�شتوى 1،314.09 
بانخفا�ض وقدره 3.30 نقطـــة ما ن�شبته 0.25 
% مقارنـــة باإقفالـــه يـــوم اخلمي�ـــض املا�شي، 
يف حـــني اأقفل “موؤ�ر البحريـــن الإ�شالمي” عند 
م�شتوى 1،104.59 بارتفاع وقدره 4.58 نقطة 

ما ن�شبته 0.42 % مقارنة باإقفاله ال�شابق.
“بور�شـــة  تـــداول امل�شتثمـــرون يف  وقـــد 
البحريـــن” 1.74 مليون �شهـــم، بقيمة اإجمالية 
قدرهـــا 322.59 األـــف دينـــار، مت تنفيذها من 
خـــالل 60 �شفقـــة، حيـــث ركـــز امل�شتثمـــرون 
تعامالتهـــم على اأ�شهم قطـــاع البنوك التجارية 
والتي بلغت قيمة اأ�شهمـــه املتداولة 199.14 
األـــف دينـــار، اأي ما ن�شبتـــه 62 % مـــن القيمة 
الإجمالية للتداول، وبكمية قدرها 1.43 مليون 

�شهم، مت تنفيذها من خالل 31 �شفقة.
وجاء البنـــك الأهلي املتحد يف املركز الأول 
اإذ بلغت قيمـــة اأ�شهمه املتداولة 139.65 األف 
دينار، اأي ما ن�شبته 43.29 % من اإجمايل قيمة 
الأ�شهـــم املتداولـــة، وبكمية قدرهـــا 545.34 

األف �شهم، مت تنفيذها من خالل 17 �شفقة.

اأما املركز الثاين فـــكان لملنيوم البحرين 
)األبـــا( بقيمة قدرها 93.32 األـــف دينار، اأي ما 
ن�شبتـــه 28.93 % مـــن اإجمـــايل قيمـــة الأ�شهم 
املتداولـــة، وبكمية قدرها 187.14 األف �شهم، 

مت تنفيذها من خالل 14 �شفقة.
ثـــم جاءت �ركـــة الإثمـــار القاب�شـــة بقيمة 
قدرهـــا 36.95 األف دينار، اأي ما ن�شبته 11.45 

% من اإجمايل قيمة الأ�شهم املتداولة، وبكمية 
قدرهـــا 700.10 األـــف �شهـــم، مت تنفيذها من 

خالل 8 �شفقات.
و مت يـــوم اأم�ض تـــداول اأ�شهـــم 14 �ركة، 
ارتفعـــت اأ�شعـــار اأ�شهـــم 3 �ـــركات، يف حـــني 
انخف�شت اأ�شعـــار اأ�شهم 4 �ـــركات، وحافظت 

بقية ال�ركات على اأ�شعار اأقفالتها ال�شابقة.

• م�شاهمة ال�ركات يف القيمة الإجمالية	

والتجـــارة:  ال�شناعـــة  وزارة   - املنامـــة 
ا�شتقبل  وزيـــر ال�شناعة والتجـــارة وال�شياحة 
زايـــد بن را�شد الزيـــاين مبكتبه اأم�ض   جنيفري 
التنفيـــذي  املديـــر    jennifer miel ميـــل 
ملجل�ـــض الأعمـــال البحرينـــي الأمريكي، وذلك 
بح�شـــور الوكيـــل امل�شاعد للتجـــارة اخلارجية 
اإميان اأحمـــد الدو�ري ومديـــر اإدارة العالقات 
التجاريـــة اخلارجية ال�شيـــخ حمد بن �شلمان اآل 

خليفة.
وقد مت خالل اللقـــاء ا�شتعر�ض العالقات 
القت�شاديـــة الثنائيـــة والعريقة بني البحرين 
والوليـــات املتحـــدة الأمريكيـــة، وامل�شاعـــي 
احلثيثة التي تبذلها حكومتا البلدين يف �شبيل 
تطويرها وتعزيزها بال�شـــكل الذي يرقى اإلى 

طموحات قيادتي البلدين.
ويف هـــذا ال�شيـــاق الوزيـــر الزيـــاين على 
اأهمية املوؤ�ش�شات امل�شرتكة وجمال�ض الأعمال 
يف خلـــق وا�شتحـــداث املبـــادرات وامل�شاريـــع 

التـــي من �شاأنها تطويـــر العالقات امل�شرتكة، 
لفتـــاً يف هذا ال�شدد اإلـــى الدور املتميز الذي 
يقوم به جمل�ـــض الأعمـــال البحريني الأمريكي 
يف ترجمـــة هـــذا التوجـــه. ويف ال�شيـــاق ذاتـــه 
لفـــت اإلى الدعـــم الكبري الذي تبديـــه حكومة 
البحريـــن يف الدفـــع باجتـــاه فتح اآفـــاق اأو�شع 
للعالقات الثنائية وتقـــدمي كافة الت�شهيالت 
التـــي مـــن �شانهـــا ت�شجيـــع حركـــة ال�شتثمار 
وقيـــام امل�شاريـــع امل�شرتكـــة يف كال البلدين 
ال�شديقني. كما اأ�شار اإلى البيئة ال�شتثمارية 
املرحبـــة يف اململكة واملميـــزات التي متنحها 
للم�شتثمرين مـــن جميع اأنحاء العامل، خ�شو�شا 
الت�ريعـــات احلاميـــة لال�شتثمـــارات  يف ظـــل 
والنفتـــاح القت�شادي الـــذي تتميز به يف ظل 
الإ�شرتاتيجيات والروؤى احلكومية الهادفة اإلى 
توطني ال�شتثمـــارات وجعـــل البحرين اخليار 

الأمثل للم�شتثمرين.

دبي - العربية.نت: علمت قناة “العربية” 
مـــن م�شـــادر م�رفيـــة اأن م�شـــارف اإماراتيـــة 
كربى تقوم ب�ـــراء القرو�ض التي منحتها بنوك 
قطرية، ل�شيما بنكي بـــروة والدوحة، لل�ركات 
البنـــوك  اأن  امل�شـــادر  واأكـــدت  الإماراتيـــة. 
الإماراتيـــة تقـــوم ب�راء هـــذه القرو�ض بخ�شم، 
علًما اأن حجـــم هذه التمويالت يقـــدر مبليارات 
البنـــوك  اأن  واأ�شافـــت امل�شـــادر  الـــدولرات. 
القطريـــة تقوم ببيع هـــذه القرو�ض، تخوًفا من 
فر�ـــض عقوبـــات اإ�شافية على قطـــر، حيث من 
املتوقـــع اأن ت�شمل اأي عقوبات �شوابط �شارمة 

على التعامالت امل�رفية والتحويالت، ما يجعل 
البنـــوك القطرية تواجـــه حتدًيا كبرًيا يف حتويل 
ح�شيلـــة اأي دفعـــات قرو�ض لهـــا داخل الدول 
املقاطعة. وعادة عندما ي�شرتي بنك ما حمفظة 
القرو�ض لبنك اآخر مع خ�شم، يكون اخل�شم على 
الر�شوم. وكانت وكالـــة بلومربغ ذكرت ال�شهر 
املا�شي اأن بع�ض البنوك الإماراتية وال�شعودية 
والبحرينيـــة بـــداأت بتخفي�ـــض انك�شافها على 
البنـــوك القطرية، حيث تقـــوم ب�شحب ودائعها 
هنـــاك، كما اأوقفت التعامل بالريال القطري اأو 

�راء ال�شندات.

الطاقـــة  اخلـــرب - رويـــرتز: قالـــت وزارة 
ال�شعوديـــة اأم�ض الأحـــد اإن اململكـــة؛ اأكرب بلد 
م�شـــدر للنفط يف العـــامل، طلبت مـــن ال�ركات 
تقـــدمي طلبـــات التاأهل للمناف�شـــة على م�روع 
لطاقـــة الريـــاح يف دومة اجلندل ب�شمـــال البالد 

ا. �شيكون بقدرة 400 ميجاوات �شنويًّ
وقـــال مكتـــب تطويـــر م�شاريـــع الطاقـــة 
املتجـــددة بالـــوزارة اإنه �شيجـــري تلقي طلبات 
التاأهـــل للم�ـــروع حتـــى العا�ـــر مـــن اأغ�شط�ض 
وتلقـــي العرو�ض من 29 اأغ�شط�ض. ويغلق باب 

تلقي العرو�ض يف يناير من العام القادم.
يعترب م�ـــروع دومـــة اجلندل وم�ـــروع اآخر 
ملحطـــة طاقـــة �شم�شية يف �شـــكاكا بقدرة 300 

ميجاوات، حيث من املنتظر اأن يغلق باب تلقي 
العرو�ض يف �شبتمرب، جزًءا من اجلولة الأولى يف 
خطة �شعودية �شخمـــة للطاقة املتجددة. وقال 
بيان الأحد اإن العر�ـــض الفائز يف م�روع �شكاكا 

�شيعلن يف نوفمرب.
وتتولى ال�ركات �شاحبة العرو�ض الفائزة 
بنـــاء وت�شغيـــل حمطـــات كهربـــاء يف �راكة مع 
احلكومـــة. و�شيتدعـــم م�ـــروع دومـــة اجلنـــدل 
باتفاق ل�راء الكهرباء مدته 20 عاًما و�شيتدعم 

م�روع �شكاكا باتفاق ملدة 25 عاًما.
وتقـــول اململكـــة اإنهـــا تهدف اإلـــى توليد 
ا من م�شادر  9.5 جيجاوات مـــن الكهرباء �شنويًّ

الطاقة املتجددة بحلول 2023.

زينب العكري

“املوا�صــالت” توقـع عقــد اإيجـار مـع جممـوعــة يـو�صـف احلــواج
يق�شي بتخ�شي�ض اأر�ض يف “البحرين اللوج�شتية” ملدة 20 �شنة

املنامـــة - وزارة املوا�شـــالت: �شهدت وزارة 
املوا�شالت والت�شـــالت يف الآونة الأخرية توقيع 
جمموعـــة مـــن عقـــود الإيجـــار مبنطقـــة البحريـــن 
اللوج�شتيـــة التابـــع ل�شـــوؤون املوانـــئ واملالحـــة 
البحريـــة، فقـــد مت موؤخـــراً توقيـــع عقـــد اإيجار مع 
�ركـــة يو�شـــف عبدالوهاب احلـــواج واأولده، حيث 
مت التفاق بني وزارة املوا�شالت والت�شالت من 
جانب و �ركة يو�شـــف عبدالوهاب احلواج واأولده 
من جانـــب اآخر، علـــى تخ�شي�ض اأر�ـــض يف منطقة 
البحريـــن اللوج�شتيـــة مب�شاحـــة اإجماليـــة وقدرها 
13،883 مـــرت مربـــع علـــى اأن يكون عقـــد الإيجار 

م�شتمر على مدى 20 �شنة.
املوا�شـــالت  وزيـــر  مـــن  كل  التفـــاق  وقـــع 
والت�شالت كمال بن اأحمد حممد، ورئي�ض جمل�ض 
الإدارة والع�شـــو املنتدب مبجموعـــة احلواج،جواد 

يو�شـــف عبدالوهـــاب احلـــواج، وبح�شـــور وكيـــل 
الـــوزارة ل�شوؤون املوانئ واملالحـــة البحرية ح�شان 
علي املاجد، و حممد جواد يو�شف احلواج ممثال عن 
�ركة تكنوبلو التجاريـــة واململوكة ل�ركة يو�شف 

عبدالوهاب احلواج واأولده.
ويف تعليق لوزير املوا�شالت والت�شالت على 
هذا التفاق قال “اإن التعاون امل�شرتك مع القطاع 
اخلا�ض ممثـــاًل يف �ركة يو�شف عبدالوهاب احلواج 
 BLZ واأولده �شمـــن ال�ركات العامليـــة يف جممع
يعد موؤ�را على انتقال منطقة البحرين اللوج�شتية 
اإلـــى مرحلة هامـــة متقدمة كما ويعـــد تاأكيًدا على 
مزايـــا منطقة البحرين اللوج�شتيـــة لل�ركات التي 
ت�شعـــى للح�شول على مركـــز لوج�شتي مثايل لكي 
تنطلـــق منه نحـــو الأ�شـــواق املجـــاورة ونحن على 
ثقة تامة مـــن اأن ح�شول �ركة يو�شف عبدالوهاب 

احلواج على موقع يف منطقـــة البحرين اللوج�شتية 
�شي�شاهـــم ب�شكل اإيجابـــي يف القت�شـــاد الوطني 
من خالل خلـــق فر�ض عمل جديـــدة وتعزيز مكانة 

البحرين كمركز لوج�شتي هام”.
مـــن جانبـــه، حتـــدث رئي�ـــض جمل�ـــض الإدارة 
والع�شـــو املنتـــدب ل�ركـــة يو�شـــف عبدالوهـــاب 

احلـــواج، جـــواد بـــن يو�شـــف عبدالوهـــاب احلواج 
فقال “اإن قيام �ركة يو�شـــف عبدالوهاب احلواج 
واأولده بالتوقيـــع علـــى عقـــد الإيجـــار مبنطقـــة 
و  املوا�شـــالت  وزارة  مـــع  اللوج�شتيـــة  البحريـــن 
الت�شالت، يـــدل على اأن و�شع ال�شوق املحلي يف 
الوقت احلايل ي�شهد حركة انتعا�ض ن�شطة وموؤثرة 
ونتطلع اإلى حتقـــق انفراج اقت�شادي عاملي كبري 
بالنفتاح علـــى كافة الأ�شـــواق املختلفة باخلليج 
العربـــي وال�ـــرق الأو�شـــط والعـــامل وعلـــى �شوء 
الروؤيـــة القت�شاديـــة للقيادة الر�شيـــدة للمملكة 
للعام 2030، ممـــا يعك�ض حقيقـــة متانة التعاون 
املثمر والتكامل ال�شامل بني القطاعني احلكومي 
و اخلا�ـــض يف دعـــم القت�شـــاد الوطنـــي املواجـــه 
للتحديات القت�شاديـــة املختلفة والتي تواجهها 

الكثري من بلدان العامل يف هذه الفرتة”. 

• توقيع التفاقية	
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60 % زيادة اأعداد املقبلني على ال�صفر وال�صياحة يف ال�صيف
انخفا�ض الإقبال على البلدان الآ�سيوية.. وارتفاع يف اأ�سعار التذاكر 

اأع���داد  يف  زي���ادة  ال�سف���ر  حرك���ة  ت�سه���د 
امل�سافري���ن يف �سه���ري يولي���و واأغ�سط����ض اذ 
يتزام���ن ذلك مع الإج���ازة ال�سيفية، اذ اأظهرت 
بيان���ات اأن هذه احلركة قد زادت ب�سكل ملفت 
ه���ذا العام لت�س���ل ال���ى ن�سبة تتج���اوز 60 % 

قيا�ًسا بالأ�سهر الأخرى.
من جانبهم، راأى خمت�سون يف جمال ال�سفر 
وال�سياحة اأن ا�سعار التذاكر لكثري من الوجهات 
املطلوبة للم�سافرين ق���د ارتفعت ن�سبيا جراء 
ارتف���اع تكاليف ال�سك���ن يف البلدان امل�ستقبلة 

لل�سياح وامل�سافرين.
وراأى الرئي����ض التنفي���ذي للمبتكر لل�سفر 
وال�سياح���ة ح�س���ن املعل���م اأن الإقب���ال عل���ى 
وجه���ات ال�سفر ي�سهد خالل الإج���ازة ال�سيفية 
زيادة بن�سبة ترتاوح ما بن 20 و30 % قيا�ًسا 
بالف���رتة املماثلة م���ن العام املا�س���ي، اإل اأنها 
جت���اوزت ن�سبة 60 % قيا�ًس���ا بالأ�سهر الأخرى 

من العام.
ووفًق���ا للبيان���ات الر�سمي���ة الت���ي تن�رشها 
ل���وزارة  التاب���ع  امل���دين  الط���ريان  �س���وؤون 
املوا�س���الت عل���ى موقعه���ا، بلغ اإجم���ايل عدد 
امل�سافرين )القادم���ن واملغادرين( للمملكة 
عرب املط���ار خالل الإج���ازة ال�سيفي���ة )�سهري 
يوليو واأغ�سط�ض م���ن العام املا�سي( نحو 1.7 
مليون م�سافر، بزيادة نح���و 61.5 األف م�سافر، 
م���ا ن�سبت���ه 3.8 % قيا�ًس���ا بقراب���ة 1.6 مليون 

م�سافر يف ذات الفرتة من العام 2015.
واأو�س���ح املعل���م اأن وجه���ة تركي���ا ت�سهد 
اكت�ساًح���ا وتعت���رب الوجهة الأول���ى لل�سفر هذا 
املو�س���م، م���ع انخفا����ض �سديد عل���ى ال�سياحة 
اأن تركي���ا حتت���ل املرتب���ة  الآ�سيوي���ة، مبيًن���ا 
الأول���ى من الوجه���ات املف�سل���ة، تليها الدول 
الأوروبي���ة، فاملرتب���ة الثالثة بح���ر قزوين )من 
بينه���ا اذربيجان(، واملرتب���ة الرابعة اآ�سيا، ويف 
املرتبة اخلام�سة الربازيل واأمريكا، كما وتعترب 
تركم�ستان وقزق�ستان م���ن الوجهات اجلديدة 

لل�سفر.

50 % انخفاض اإلقبال على تايلند
واأ�سار اإلى وجود انخفا�ض �سديد يف الطلب 
عل���ى ال�سياح���ة الى تايلن���د هذا الع���ام بعد اأن 
كان���ت �سنوًيا وجهة مطلوب���ة، وهذا النخفا�ض 
يف الطل���ب على هذه الوجه���ة جتاوز 50 % هذا 

العام.
وذكر اأن ن�سبة الإقب���ال على تركيا كوجهة 
مف�سل���ة ت�ساعفت و�سهدت زي���ادة يف الطلب 
عليه���ا يف الإج���ازة ال�سيفي���ة بن�سب���ة 200 % 

قيا�ًس���ا بالف���رتة املماثلة من الع���ام املا�سي، 
م�سيًفا اأن الطلب على اذربيجان �سهد ارتفاًعا 

ملحوًظا يف اأعداد امل�سافرين بن�سبة 100 %.
وفيما يتعل���ق باأ�سع���ار ال�سف���ر والتذاكر، 
بن املعلم اأن اأ�سع���ار ال�سكن �سهدت ارتفاًعا 
ملحوًظ���ا عموًما اإل اأن بع�ض املكاتب ال�سياحية 
���ا للم�سافري���ن �سامل���ة التذاك���ر  توف���ر عرو�سً
وال�سف���ر ولذلك فاإن ه���ذا الرتفاع يكون ن�سبة 
طفيفة يف اأ�سع���ار العرو����ض ول ي�سكل حتدًيا 

اأمام هذه املكاتب.
واأ�س���ار اإل���ى اأن اأ�سع���ار ال�سك���ن يف تركيا 
�سهدت زي���ادة بن�سبة 30 اإل���ى 40 % يف فرتة 
الإج���ازة ال�سيفية قيا�ًس���ا بالفرتة املماثلة من 
العام املا�سي، واأ�سع���ار تذاكر ال�سفر �سهدت 
ارتفاًع���ا ملحوًظ���ا فعل���ى �سبيل املث���ال كانت 
150 دين���اًرا وارتفع���ت لت�سل اإل���ى نحو 400 
اأو 450 دين���اًرا مع بدء مو�س���م ال�سيف ووجود 
اإقب���ال كبري عل���ى هذه الوجهة وتنف���ذ التذاكر 

ولذلك ترتفع هذا الرتفاع امللحوظ.

40 % االرتفاع في تذاكر اذربيجان
وب�ساأن ال�سفر ال���ى اذربيجان، ذكر املعلم 
اأن اأ�سع���ار التذاك���ر اإل���ى اذربيج���ان �سه���دت 
ارتفاًع���ا ملحوًظا بن�سبة ترتاوح ما بن 30 و40 

%، كم���ا ارتفعت اأ�سع���ار التذاكر اإلى البو�سنة 
م���ن 160 ديناًرا يف الع���ام املا�سي لترتاوح ما 
ب���ن 380 و400 دينار يف ه���ذا املو�سم، عازًيا 
�سب���ب ارتفاع اأ�سعار تذاكر ال�سفر اإلى البو�سنة 
اإلى زي���ادة الطل���ب عليها م���ن امل�سافرين مع 
قل���ة املعرو����ض م���ن التذاك���ر الت���ي توفره���ا 
�رشكتا الطريان )�رشكة بيجا�سو�ض وفالي دبي( 
باأ�سعار منخف�س���ة، يف حن اأن �رشكات الطريان 

الأخرى اأ�سعار تذاكرها مرتفعة جًدا.
وتط���رق اإل���ى اأن اأ�سعار ال�سف���ر اإلى اأوروبا 
جي���دة ن�سبًيا اإل اأن ع���دم توافر مواعيد لإ�سدار 
تاأ�سريات �سفر قبل بدء مو�سم ال�سيف ي�سكل 

عائًقا اأمام ال�سفر اإليها.

تركيا الوجهة األولى المفضلة للسفر
بدوره، اتفق الرئي�ض التنفيذي ل�سفريات 
الريا�ض، ريا�ض اأحمد مع املعلم يف وجود زيادة 
كبرية يف اأعداد امل�سافرين يف الإجازة ال�سيفية 

بن�سبة 60 % عن الأ�سهر الأخرى من العام.
واعت���رب اأن تركي���ا تعت���رب الوجه���ة الأولى 
املف�سل���ة لل�سف���ر، تليها البو�سن���ة، فجورجيا، 
وبعدها اذربيجان التي بداأت تن�سط يف العامن 
املا�س���ي واجلاري، ويف املرتب���ة اخلام�سة دول 

�رشق اآ�سيا، ثم اأوروبا، فالدول اخلليجية.

واأك���د اأن الأ�سع���ار اإل���ى تركي���ا والبو�سنة 
وجورجيا واذربيج���ان منا�سبة وم�ستقرة ولذلك 
ت�سه���د زي���ادة يف ال�سياحة العائلي���ة اإليها عرب 
العرو�ض املقدمة من مكاتب ال�سفر وال�سياحة.

واأ�سار اإل���ى اأن البو�سنة ت�سهد اإقبال كبرًيا 
م���ن امل�سافري���ن لل�سياحة العائلي���ة اإلى جانب 
التج���ارة والعق���ارات التي ب���داأت تن�سط فيها، 
موؤك���ًدا اأن الوجه���ة املف�سل���ة يف دول اخللي���ج 
تاأتي �سلطنة عمان )م�سقط وعمان( يف املرتبة 

الأولى، تليها الإمارات.
وفيم���ا يتعل���ق باأ�سعار التذاك���ر وال�سكن، 
اأو�س���ح اأحم���د اأنه���ا م�ستق���رة عموًم���ا وت�سهد 
تفاوت���ا يف الأ�سع���ار بن الرتف���اع والنخفا�ض 
بح�س���ب املوا�س���م بن�سب���ة 10 %، خ�سو�سا اأن 
هذه الوجه���ات ت�سجع عل���ى ال�سياح���ة، كما اأن 
اأك���ر مكات���ب ال�سياح���ة وال�سف���ر تعم���ل وفق 
تنظي���م جمموع���ات وعرو����ض �سامل���ة التذاكر 
وال�سك���ن وبالت���ايل ف���اإن امل�ساف���ر ل���ن ي�سعر 
ا اأن امل�سافر  باختالف كبري يف الأ�سعار خ�سو�سً
يح�سل على عر�ض �سامل، فعلى �سبيل املثال 
�سعر التذك���رة اإلى اذربيج���ان 380 دينار وقد 
ترتف���ع اأو تنخف�ض بن مكتب واآخر اإلى اأن هذا 

التفاوت ب�سيط.
وتط���رق اإل���ى اأن ت�سنيف مقاع���د الطائرة 
يوؤث���ر عل���ى اأ�سع���ار التذاكر، وتب���داأ احلجوزات 

بالأ�سع���ار الأدن���ى ث���م املتو�سط���ة فالأ�سع���ار 
الأعل���ى، وبعد نف���اذ حج���وزات املقاع���د التي 
اأ�سعاره���ا متدنية يب���داأ يف حج���ز املقاعد التي 
اأ�سعاره���ا اأعل���ى، وه���ذا ما يحدث عل���ى الدوام 

ولي�ض مرتبًطا مبو�سم معن.
وذكر اأن متو�سط �سعر الإقامة وال�سفر اإلى 
تركيا مل���دة 4 اأيام و5 ليال تبل���غ 250 ديناًرا 
لل�سخ����ض الواحد، و390 دين���اًرا اإلى البو�سنة، 
اإل���ى  390 و410 دنان���ري  ب���ن  وت���رتاوح م���ا 

اذربيجان، وتتجاوز 400 دينار اإلى جورجيا.
واأكد الرئي�ض التنفيذي ل�سفريات الريا�ض 
اأن النا����ض تخت���ار ال���دول بح�س���ب طبيعته���ا 
ونظامه���ا واأ�سل���وب املعي�سي���ة فيه���ا، والتي 
تعت���رب اأ�سعارها م�ستق���رة ويف متناول اجلميع، 

وت�ستطيع العوائل ق�ساء اإجازتها فيها.
ولفت اإل���ى اأن مكات���ب ال�سف���ر وال�سياحة 
تواج���ه �سعوبات يف حج���وزات ال�سف���ر؛ ب�سبب 
زي���ادة طل���ب امل�سافرين وحجز مقاع���د ال�سفر 
املتبقي���ة  واملقاع���د  الأ�سع���ار،  املنخف�س���ة 
اأ�سعاره���ا اأعلى ولذلك يج���ب حجز التذاكر قبل 
موع���د ال�سف���ر بف���رتة كافية للتمك���ن من حجز 
املقاع���د املنخف�س���ة الأ�سعار، م�س���رًيا اإلى اأن 
الرتفاع يف اأ�سعار املقاع���د بن ت�سنيف واآخر 

يرتاوح ما بن 10 و40 ديناًرا.

“اأديبك” يناق�ش الت�صهيالت بني احلكومات وال�رشكات الكربى
“الت�صالت” ت�صدر “لئحة” البنية التحتية الأ�صا�صية 

للحد من املخاطر ال�سيربانية املتزايدة املرتبطة با�ستخدام الأجهزة 

�ساحي���ة ال�سي���ف - هيئ���ة تنظيم 
الت�س���الت: اأ�س���درت هيئ���ة تنظي���م 
الت�س���الت يف البحرين عل���ى موقعها 
الإلكرتوين القرار رق���م 5 ل�سنة 2017 
املتعل���ق بالالئح���ة التنظيمي���ة لإدارة 
الأ�سا�سي���ة  التحتي���ة  البني���ة  خماط���ر 
لالت�سالت، والذي مت ن�رشه يف اجلريدة 

الر�سمية بتاريخ 8 يونيو 2017. 
وقالت الهيئ���ة “اإنها اأجرت درا�سة 
لتقيي���م   2015 الع���ام  يف  مبدئي���ة 
املخاط���ر الأمني���ة على البني���ة التحتية 
اململك���ة  يف  لالت�س���الت  الأ�سا�سي���ة 
ال�سلبي���ة  التاأث���ريات  م���دى  لتحدي���د 
املحتملة له���ذه املخاطر عل���ى ازدهار 

والرفاه القت�سادي يف البحرين”. 
وتعليًق���ا على ه���ذه الدرا�سة، �رشح 
مدي���ر اإدارة الأمن ال�سي���رباين بالهيئة 
ال�سيخ خال���د بن دعي���ج اآل خليفة “اإن 
اإ�س���دار ه���ذه الالئح���ة التنظيمية يعد 
خطوة ا�ستباقية هامة يف البحرين حيث 
مل يكن هن���اك اأي تنظيم �سابق يف هذا 
املجال يف اململكة اأو الإقليم، اذ متكننا 
من تقييم وحتديد م���دى توافق البنية 
التحتي���ة الأ�سا�سي���ة لالت�س���الت م���ع 
اأف�سل املمار�سات الدولية فيما يخ�ض 
الأم���ن ال�سيرباين ومعاجل���ة اأي ثغرات، 
بالإ�سافة اإلى �سم���ان اتخاذ الإجراءات 
م���زودي �سب���كات  م���ن قب���ل  الالزم���ة 
للتقلي���ل واحل���د  العام���ة  الت�س���الت 
م���ن املخاط���ر ال�سيرباني���ة املتزاي���دة 

واملرتبطة با�ستخ���دام اأجهزة وخدمات 
الت�سالت”.

اأن تظ���ل  امله���م  “ م���ن  واأ�س���اف 
كافة الأطراف املعني���ة يف هذا القطاع 
عل���ى ا�ستعداد ت���ام للت�سدي للمخاطر 
نح���و  عل���ى  ومعاجلته���ا  ال�سيرباني���ة 
�رشي���ع وفع���ال، كم���ا اأن ه���ذه الالئح���ة 
�ستمك���ن الهيئة من ت�سهي���ل التعاون 
ب���ن امل�سغلن املرخ����ض لهم وجميع 
اجلهات املعنية بهدف حتقيق الهدف 

املن�سود”.
وتعت���رب البنية التحتي���ة الأ�سا�سية 
اأ�سا�سياَ ل�ستمرارية  اأم���راَ  لالت�سالت، 
الوظائف الجتماعية احليوية واملتعلقة 
بال�سح���ة، وال�سالمة، والأم���ن الوطني، 
والقت�س���اد اأو الرفاهي���ة الجتماعي���ة 
لالأ�سخا�ض، والتي قد ي�سبب انقطاعها 

اأو تدمريها اأثراَ بالغاً.
 واأو�سح���ت الهيئة اأنه���ا “�ستتوجه 
املرخ����ض  امل�سغل���ن  م���ع  للعم���ل 
له���م ل�سم���ان حماي���ة البني���ة التحتية 
العم���ال  وا�ستمراري���ة  لالت�س���الت  اآ 
وو�سع خط���ط معاجلة الأزمات. وبهدف 
�سمان ا�ستمراري���ة خدمات الت�سالت 
املخاط���ر  مواجه���ة  يف  الأ�سا�سي���ة 
املحتمل���ة فاإنه �سيتم فر����ض حد اأدين 
م���ن اللتزام���ات عل���ى مالك���ي البني���ة 
التحتية الأ�سا�سية لالت�سالت ومزودي 
اخلدمات لتخاذ اإج���راءات فعالة ومرنة 
ت�سهم يف التقليل من املخاطر الناجمة 
عن التهدي���دات ال�سيربانية املتزايدة 
الت���ي تواجهه���ا �سب���كات الت�س���الت 
الأ�سا�سية ب�س���كل يومي وتبني اخلطط 

ال�سليمة للتعامل يف حالت الطوارئ”.
�ست�س���ع  ذل���ك،  اإل���ى  بالإ�ساف���ة 
الهيئ���ة اإجراءات معين���ة متكن اجلهات 
املعني���ة يف القط���اع م���ن الإب���الغ ع���ن 
اأي انته���اكات وخماط���ر عل���ى �سبكات 
الت�سالت. حيث �ست�سهم هذه الالئحة 
وكاف���ة الإجراءات املعني���ة املتخذة يف 
حتقيق اأهداف اخلط���ة الوطنية الرابعة 
لالت�س���الت كجزء من ا�ستعداد وتاأهب 
الهيئ���ة لإدارة اأم���ن �سب���كات وخدمات 
الوطني���ة  الإلكرتوني���ة  الت�س���الت 
يف البحري���ن وذل���ك ل�سم���ان احلف���اظ 
على بني���ة حتتية اأ�سا�سي���ة اآمنة ومرنة 

خلدمات الت�سالت.

اأبوظب���ي -اأديب���ك: تنطل���ق يف العا�سم���ة 
الإماراتية اأبوظبي نوفم���رب املقبل اأعمال دورة 
الع���ام 2017 م���ن معر����ض وموؤمت���ر اأبوظب���ي 
الدويل للبرتول )اأديب���ك( اإذ ُينتظر اأن ين�سب 
فيه���ا الرتكي���ز عل���ى الفر����ض املتاح���ة ب���ن 
احلكوم���ات واجلهات الرائدة يف ع���امل الأعمال، 
بالإ�ساف���ة اإل���ى ا�ستقطاب اأع���داد قيا�سية من 
من اأوراق العمل املقدمة من قبل خرباء القطاع 
حول جمموعة وا�سعة من التحديات والتوجهات 

احلديثة.
وت�ست�سي���ف احلدث �رشكة ب���رتول اأبوظبي 
الوطني���ة )اأدن���وك( يف الف���رتة ب���ن 13 و16 
الوطن���ي  اأبوظب���ي  مرك���ز  يف   2017 نوفم���رب 
للمعار����ض، وذل���ك بدع���م م���ن وزارة الطاق���ة 
الإماراتي���ة وغرف���ة اأبوظب���ي وهيئ���ة اأبوظب���ي 
لل�سياح���ة والثقافة، وهو يحظ���ى باأهمية بالغة 
عل���ى ال�ساحة الدولي���ة وُيعّد اإح���دى الفعاليات 

املوؤثرة يف اأ�سواق النفط والغاز. 
ومن املنتظر اأن يلتئم اأديبك 2017 حتت 
�سع���ار “بناء عالقات متين���ة لدفع عجلة النمو”، 
الطاق���ة  وزراء  ُبغي���ة موا�سل���ة دوره يف جم���ع 
وكب���ار التنفيذي���ن من قط���اع النف���ط والغاز 
حت���ت مظلته بو�سفه امللتق���ى الأبرز ل�سانعي 
الق���رار يف ه���ذا القط���اع. وُينتظ���ر انعق���اد 45 
جل�س���ة وزارية وتنفيذية خ���الل احلدث، بعد اأن 
�سهدت دورة العام املا�سي انعقاد 25 جل�سة، 
مم���ا ير�سخ موقع مدينة اأبوظبي الريادي �سمن 

قطاع النفط والغاز. 
ال���ى ذلك، اأّك���د الرئي����ض التنفيذي ل�رشكة 
اليا�سات للعمليات البرتولية املحدودة، رئي�ض 
معر����ض وموؤمت���ر اأديب���ك 2017،عل���ي خليفة 
ال�سام�س���ي، اأن اأبوظب���ي تظ���ّل دائماً”ملتق���ًى 

الطاق���ة  قط���اع  والأمل���ع يف  لالأف�س���ل  دولي���اً 
العاملي”، م�سرياً اإلى اأن اأديبك يقّدم هذا العام 
ت�سهيالت من �ساأنه���ا تقدمي املزيد من فر�ض 
التوا�سل بن الوزراء وامل�سوؤولن احلكومين 
م���ن جهة واأبرز التنفيذي���ن يف كربى ال�رشكات 
من جهة اأخرى، من اأجل الو�سول بالتعاون بن 
جميع الأطراف اإل���ى م�ستويات جديدة. وا�ساف 
“ي�سّكل ه���ذا احل���دث ال�سنوي اأر�سي���ة �سلبة 
تفت���ح املج���ال لو�س���ع ا�سرتاتيجي���ات الطاقة 

العاملية والتفاق ب�ساأنها بن املعنين”.
ي�سه���د معر����ض  اأن  املنظم���ون  ويتوق���ع 
وموؤمت���ر اأديب���ك 2017 م�ساركة م���ا يزيد على 
10 اآلف موَف���د و2،200 جه���ة عار�س���ة و900 
متح���دث، ف�س���اًل عن اأك���ر من 100 األ���ف زائر 
م���ن 135 دولة، م���ا ُيهّيئه لت�سجي���ل مزيد من 
الأرقام القيا�سية املتعلقة بامل�ساركة الدولية، 
وجم���ع �سانعي القرار واخل���رباء من اأنحاء العامل 
حتت �سقف واحد للت�س���دي للق�سايا ال�ساخنة 

املحيطة مب�سهد قطاع الطاقة دائم التغرّي.
من جانب���ه، اعترب رئي�ض قطاع الطاقة لدى 
“دي اإم ج���ي للفعاليات”كري�ستوفر َهد�سون، 
اأن دفع عجلة النمو يف اأي قطاع �سناعي متقلب 
“ي�سّكل حتدياً حتى يف اأف�سل الأحوال”، موؤكداً 
اأن اأديبك 2017، هو املعر�ض واملوؤمتر الأكر 
تاأث���رياً يف قط���اع النفط والغاز يف الع���امل، واأنه 
يتط���ور ليجل���ب املزيد م���ن احل�س���ور الفاعل 
يف �سناع���ة القرار به���ذا القط���اع، والتحّول من 
امل�سارك���ة ال�سلبي���ة اإل���ى امل�سارك���ة الن�سطة، 
وم���ا اجلل�س���ات اجلدي���دة التي نعت���زم اإقامتها 
لقادة الأعم���ال يف جمال تكري���ر النفط وتنقية 
الغ���از ومعاجلته اإلّ دليالً عل���ى النهج  احلديث 

املواكب للتوجهات العاملية”.

• ال�سيخ خالد بن دعيج	

• ح�سن املعلم	

• •ريا�ض اأحمد	 اقبال كبري على ال�سفر يف ف�سل ال�سيف 	

 اأمل احلامد



 تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة  والسياحة  بانه قد تقدمت اليها السيدة /   
مينة النويح مالكة شركة جوى اند جالمور الدارة احلفالت ش.ش.و  املسجلة مبوجب القيد 
رقم  105095 طالبة حتويل الشكل القانوني للشركة املذكورة الى شركة ذات مسئولية  

محدودة     براسمال وقدره 1000 الف دينار بحريني  بني كل من :
1-      مينة النويح

2-      ميرزا جاسم احمد عبد الرضا

  القيد :105095 - 1
التاريخ : 10 – 07 – 2017

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 ادارة التسجيل

CR 2017-104268  اعالن رقم
 لسنة 2017

بشان حتويل شركة الشخص الواحد الى شركة ذات مسئولية محدودة

شارع سترة الرئيسي - 17009988 
شارع البديع - 17009977

السنابس- 17009911
Instagram: my.car.motor

وجهتك
لشراء سيارة

New Cars km0

    + غسيل 
وبترول مجان� 3

أقساط مدفوعة حتى بداية 2018

نسبة مرابحة %1 وبدون مقدم

سنوات
PajeroSanta feX-TrailSportageصيانة مجان�

14912411397 BDBDBDBD

Tahoe

209BD

Sorento

124BD

Tuchan

105BD

Juke

78BD

 ElantraOptimaCerato

819766 BDBDBD

SunnyLancer YarisCorollaAccent

61777210368 BDBDBDBDBD

عروضنا مستمرة
حتى نهاية

يوليو

عروضنا مستمرة
حتى نهاية

يوليو

02-5819

03-5819

05-5819

محالت التراجنة 

للتجارة والنجارة

محالت التراجنة للتجارة 

والنجارة

ومقاوالت البناء

ورشة التراجنه للنجارة

احملالت  حتويل  بطلب  الترجن  احمد  مهدي  السيد/احمد  ورثة   إلينا  تقدم 
التجارية التالية  الى السيد /احمد علي احمد علي الترجن

خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

 التاريخ :11/07/2017

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة- ادارة التسجيل

   CR2017-  108952إعالن رقم

تنازل – عن احملل التجاري

جتارة بيع منتجات صناعية ومواد 
خام اخرى جتارة بيع مواد البناء 

واملواد االنشائية املعدنية ومعدات 
السباكة والتدفئة ولوازمها

تشييد املباني جتارة بيع مواد البناء 
واملواد االنشائية املعدنية ومعدات 

السباكة والتدفئة ولوازمها

اعمال ورش النجارة

نوع النشاط االسم التجاريرقم القيد

محل رقم 587 /
بناية 0  /طريق 

1413  /مجمع 314 
املنامة النعيم

محل رقم 194 /
بناية 0  /طريق 14  

/مجمع
422جد حفص

محل رقم 587 /
بناية 0  /طريق 

1413  /مجمع 314 
املنامة النعيم

العنوان

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل التجاري  

   CR2017- 92317 إعالن رقم
تسجيل اسم جتاري     

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري  

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

تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

اسم التاجر :فاطمة عبد احلسني ناصر محمد

االسم التجاري اجلديد االسم التجاري احلاليرقم القيد

شاطئ املرجان للمواد الغذائيةشاطئ املرجان للخضروات44555-5

التاريخ :02/07/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل   

   CR2017- 103449 إعالن رقم
تسجيل اسم جتاري     

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري  

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

تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

اسم التاجر :حوراء علي جعفر االجناوي

االسم التجاري اجلديد االسم التجاري احلاليرقم القيد

مطعم الوجبات اخلفيفه اللذيذةمطعم سموثي بليند93170-1   

التاريخ :25/05/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
   CR2017-  150448 إعالن رقم 

تنازل – عن احملل التجاري

تقدم إلينا    السيدة /مرمي عبد اهلل علي يعقوب  بطلب حتويل احملالت التجارية التالية  الى 

السيد ميرزا جواد جعفر ضيف حلواجي

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

تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

االسم التجاري اجلديد االسم التجاريرقم القيد

غسيل املنسوجات ومنتجات  مغسلة ببلز زون1 - 85484
الفراء وتنظيفها

العنوان

محل رقم 2508د 
طريق 4270  /  742 عالي
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طهران ـ أ ف ب

اعلن املتحدث با�ضم الق�ضاء االيراين 
غالم ح�ض����ن حم�ضني ايجائ����ي اأم�س االحد 
ان �ض����قيق الرئي�س االيراين ح�ضن روحاين 
وم�ضت�ضاره اخلا�����س اوقف بتهمة ارتكاب 

جنح “مالية”.
م�ؤمت����ر  يف  ايجائ����ي  حم�ضن����ي  وق����ال 
�ضح����ايف ان ح�ض����ن فري����دون “ا�ضتج�ب 
م����رارا ا�ضافة الى ا�ضخا�����س مرتبطن به. 
مت حتدي����د كفالة ولكن مبا انه مل يدفعها 
مت نقل����ه الى ال�ضج����ن”. واو�ضح ان التهم 
امل�جهة الى �ضقيق الرئي�س تت�ضل بجنح 

“مالية”.
وا�ض����اف “اذا �ض����دد الكفال����ة ف�ضيتم 
االف����راج عن����ه لك����ن الق�ضي����ة �ضت�ا�ض����ل 
م�ضارها”، م�ؤكدا انه “مت ت�قيف اخرين”.

وورد ا�ض����م �ضقي����ق الرئي�س منذ اكرث 
م����ن عام يف ق�ضايا ف�ض����اد عدة وخ�ض��ضا 

يف جنح م�رصفية.
وقبل عام، اكد رئي�س التفتي�س العام 
نا�رص �رصاج ان فري����دون “مار�س �ضغ�طا” 
لتعين عل����ي �ضدقي اح����د املقربن منه 
على را�س م�رصف “رفاه”، علما بان االخري 

مته����م ب”جتاوزات مالية” عدة. وا�ضتبعد 
�ضدقي الحقا من ادارة امل�رصف.

وذكر ا�ضم فريدون يف ملف اآخر يت�ضل 
ببنك “ملت” االيراين ومديره الذي اوقفته 
ا�ضتخب����ارات احلر�س الث�����ري ل�ضل�عه يف 
“ق�ضي����ة ف�ض����اد م�رصيف ك����رى”، وفق ما 
ذك����رت وكال����ة ت�ضني����م لالنب����اء املرتبطة 

باملحافظن.
م����رارا  طالب�����ا  املحافظ�����ن  وكان 

بت�قيف ح�ضن فريدون بتهم ف�ضاد.
تب����ادل  االخ����رية  اال�ضه����ر  و�ضه����دت 
انتق����ادات ح����ادة ب����ن الرئي�����س روحاين 
وم�ض�ؤويل ال�ضلطة الق�ضائية التي يهيمن 

عليها املحافظ�ن.

بيروت ـ أ ف ب

قت���ل اكرث م���ن 330 األف �ضخ����س بينهم 
نح���� مئة الف مدين، خالل اك���رث من 6 �ضن�ات 
من النزاع الذي ت�ضه���ده �ض�ريا، وفق ح�ضيلة 
جدي���دة اورده���ا املر�ض���د ال�ض����ري حلق����ق 

االن�ضان اأم�س االحد.
وق���ال مدير املر�ض���د رامي عب���د الرحمن 
“متكن املر�ضد م���ن ت�ثيق مقتل 331،765 

�ضخ�س عل���ى االأر�س ال�ض�رية، بينهم 99617 
مدنياً يف الفرتة املمتدة من 15 مار�س 2011 

حتى 15 ي�لي�”.
املدني���ن  القتل���ى  ب���ن  ان  واو�ض���ح 
“18،243 طف���اًل و11،427 ام���راأة”. وكان���ت 
احل�ضيلة االخرية للمر�ضد يف 13 مار�س اأفادت 
مبقت���ل اأكرث من 320 األف �ضخ�س بينهم اأكرث 

من 96 الف مدين.
واح�ض���ى املر�ض���د مقت���ل 116،774 من 

ق����ات النظام ال�ض����ري وامل�ضلحن امل�الن 
له���ا، بينهم 61،808 جن����د �ض�رين و1480 

عن�رصاً من حزب اهلل اللبناين.
يف املقاب���ل، قتل نح� 57 الفاً من مقاتلي 
وق����ات  واال�ضالمي���ة  املعار�ض���ة  الف�ضائ���ل 
�ض�ري���ا الدمي�قراطية الت���ي ت�ضكل ال�حدات 
الكردي���ة اأب���رز مك�ناتها وتخ�����س م�اجهات 

�ضد اجلهادين.
كما قت���ل اكرث م���ن 58 الفاً م���ن مقاتلي 

جبهة فت���ح ال�ض���ام )الن�رصة �ضابق���اً( وتنظيم 
م���ن  اجان���ب  ومقاتل���ن  االإ�ضالمي���ة  الدول���ة 

جمم�عات اخرى.
وت�ضهد �ض�ريا منذ مار�س 2011 نزاعا بداأ 
باحتجاجات �ضلمية �ضد نظام الرئي�س ال�ض�ري 
ب�ضار اال�ضد، �رصعان م���ا حت�ل الى حرب دامية 
ت�ضبب���ت الى جان���ب العدد الكبري م���ن القتلى 
بدمار هائل يف البن���ى التحتية وبنزوح وت�رصيد 
اأكرث من ن�ضف ال�ضكان داخل �ض�ريا وخارجها.

  للت�ا�ضل:  )ق�ضم ال�ض�ؤون الدولية: 17111482(              ق�ضم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�ضرتاكات والت�زيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

تقارير حتذر من هيمنة اإيران على العراق
دب���ي � العربية نت: حذرت تقارير �ضحفية اأمريكية م���ن تنامي الدور االإيراين يف العراق، خ�ض��ضا 
م���ع هزمية داع�س يف امل��ض���ل. وراأى خراء يف ال�ضاأن االإيراين اأن طه���ران ت�ضعى للهيمنة على العراق، 
ع���ر امليلي�ضي���ات امل�ضلحة. ون�رصت �ضحيفة “ني�ي�رك تاميز”، تقريراً ح����ل نف�ذ اإيران املتعاظم يف 
الع���راق وبات مهيمناً على حياة العراقين، لي�س فقط م���ن ناحية �ضيا�ضية اأو ع�ضكرية، بل من الناحية 

االقت�ضادية اأي�ضا، اإذ اإن االأ�ض�اق باتت مليئة باملنتجات االإيرانية.
ومل يك���ن تخطي���ط اإيران ملد نف�ذها اإلى الع���راق، وفقاً لل�ضحيفة، وليد الظ���روف احلالية، بل له 
ج���ذوره التي تع�د اإلى احلرب العراقي���ة االإيرانية خالل ثمانينات القرن املا�ض���ي، ثم الغزو االأمريكي 
للعراق يف عام 2003. وبح�ضب “ني�ي�رك تاميز”، فاإن دور الل�اء قا�ضم �ضليماين، قائد فيلق القد�س 
يف احلر�س الث�ري، برز جلياً خالل االأع�ام االأخرية، فالرجل الذي قاتل يف �ضف�ف الق�ات االإيرانية خالل 
احلرب مع العراق مل يلبث اأن ت�ضلم ملف العراق الي�م حتى اأ�ضبح واحداً من اأبرز القادة االإيرانين ذوي 

ال�ضاأن يف العراق ومنه اإلى �ض�ريا.
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القاهرة ـ وكاالت

وال�ض���كان  ال�ضح���ة  وزارة  اأعلن���ت 
امل�رصية، اأم�س االأحد، وفاة م�اطن واإ�ضابة 
29 اآخري���ن من املدنين، يف حادث تاأمن 
اإزال���ة مبان خمالف���ة ج���رى ت�ضييدها على 
اأرا�ضي الدولة بجزيرة ال�راق و�ضط النيل 
حمافظة اجليزة. واأ�ضار املتحدث الر�ضمي 
ل����زارة ال�ضح���ة وال�ضكان، خال���د جماهد، 
اإل���ى اأنه مت نق���ل حالة ال�ف���اة اإلى م�رصحة 
م�ضت�ضف���ى ال����راق العام، فيم���ا تراوحت 
باق���ي االإ�ضاب���ات ب���ن ح���االت اختن���اق 
واإ�ضاب���ات باخلرط�����س يف اأماكن متفرقة 
باجل�ضد، م�ض���ريا اإلى اأن حال���ة امل�ضابن 
م�ضتق���رة. وكان���ت وزارة الداخلية اأعلنت 
يف وق���ت �ضاب���ق، اإ�ضاب���ة 31 م���ن رج���ال 
ال�رصط���ة، بينهم 8 �ضب���اط و11 فردا و12 
جمن���دا. واأوردت الداخلي���ة، اأنه���ا ف�جئت 
اأثناء تنفيذ حملة اإزال���ة املباين املخالفة،  
االأه���ايل، وقيامه���م  م���ن  ع���دد  بتجمه���ر 
ور�ضق�ه���م  الق����ات  عل���ى  باالعت���داء 
باحلجارة كم���ا اأطلق�ا طلقات خرط��س يف 

اجتاه الق�ات.

دكا ـ أ ف ب

ا�ضت�ضل���م 4 متطرف���ن اأم����س االأحد 
بع���د ا�ضتب���اكات مع ال�رصط���ة يف بنغالد�س 
ا�ضتم���رت ط�ال اللي���ل ا�ضتخدم����ا فيها 
املتفج���رات والر�ضا����س خ���ارج العا�ضمة 

دكا، بح�ضب ما قال م�ض�ؤول.
واأفادت ال�رصطة اأن امل�ضلحن ينتم�ن 
لف�ضي���ل جديد تابع جلماع���ة املجاهدين، 
وهي جماع���ة حمظ�رة حتمله���ا ال�ضلطات 
م�ض�ؤولية �ضل�ضلة هجم���ات من بينها قتل 
18 اأجنبيا يف مقهى يف دكا العام املا�ضي.

ق����ات  با�ض���م  املتح���دث  واأو�ض���ح 
التدخ���ل ال�رصيع مزان����ر رحم���ن اأن ق�اته 
ا�ضتندت الى معل�مات �رصية لتحا�رص بناية 
مبنطقة ا�ض�ليا املعروفة يف قطاع �ضناعة 
املالب�س، عل���ى بعد ح�ال���ى 25 كلم )18 

ميال( غرب دكا بعيد منت�ضف الليل.
وقال رحمن اإن امل�ضلحن “ا�ضتاأجروا 
ال�ضق���ة منتحل���ن �ضف���ة عم���ال يف قطاع 
املالب����س قب���ل �ضهري���ن. وح���ن دهمن���ا 
امل���كان، ردوا علين���ا بالر�ضا����س احل���ي 
وفجروا بع����س العب����ات”. ومل يقتل اأحد 
يف الهج����م. وتبنى تنظي���م داع�س هج�م 

املقهى الذي وقع يف 1 ي�لي� 2016.

أنقرة ـ رويترز

قال���ت �ضحيفة حملي���ة اإن ال�ضلطات 
الرتكي���ة قب�ض���ت عل���ى رئي�ض���ة حتريرها 
ب�ضبب مقال كتبته ينتقد احلك�مة ب�ضبب 
مبالغتها يف خط�رة حماولة انقالب فا�ضلة 

وقعت العام املا�ضي.
وذك���رت ال�ضحيف���ة اأن يلي���ز ك�راي 
رئي�ض���ة حتري���ر �ضحيفة ك�جيل���ي ك�ز يف 
اإقلي���م اأزمي���د �ضم���ال غرب الب���الد قب�س 
عليها يف منزله���ا يف وقت متاأخر من م�ضاء 
ال�ضبت. واأ�ضافت ال�ضحيفة على م�قعها 
باالإنرتنت اأم����س االأحد “جماع���ات بعينها 
اأزعجه���ا املقال وجعلت م���ن ك�راي هدفا 
له���ا. اأرادوا معاقبة ك����راي على ما كتبته 
وه���� م���ا فعلت���ه يف اإط���ار احل���ق يف حرية 
التعب���ري”. ويف مقاله���ا انتق���دت ك����راي 
احلك�م���ة ب�ضبب م���ا و�ضفته باأن���ه تركيز 
مبالغ فيه على االأحداث التي وقعت يف 15 
ي�لي� 2016 وقالت اإنها ال تقارن باأحداث 
ج�ضام مثل احلرب العاملية االأولى ومعارك 

كرى يف التاريخ الرتكي.
وقالت اإن احلك�مة مل تفعل ما يكفي 
لك�ض���ف مالب�ضات م���ا وقع يف تل���ك الليلة 
عندم���ا ا�ضتخ���دم جن�د من�ضق����ن دبابات 
وطائ���رات يف حماول���ة لالإطاح���ة بالرئي�س 
رجب طيب اإردوغان. وقتل خالل االأحداث 
نح� 250 �ضخ�ًضا كثري منهم مدني�ن غري 

م�ضلحن.

إسالم أباد ـ رويترز

اجلي����س  با�ض���م  املتح���دث  ق���ال 
اجلي����س  اإن  االأح���د  اأم����س  الباك�ضت���اين 
�ضن عملي���ة �ضخمة يف املناط���ق القبلية 
امل�ضطربة ملنع تنظيم داع�س من التقدم 

يف املناطق املجاورة الأفغان�ضتان.
وتنفي باك�ضتان منذ فرتة ط�يلة اأن 
لتنظيم داع�س م�طئ قدم داخل الدولة 
الت���ي متلك �ضالح���ا ن�ويا رغ���م �ضل�ضلة 
هجم���ات اأعلن التنظي���م م�ض�ؤوليته عنها 
خالل العامن املا�ضين منها تفجري يف 
مدينة بارات�ضينار ال�ضهر املا�ضي اأ�ضفر 

عن قتل 75 �ضخ�ضا.
الع�ضك���ري  املتح���دث  وق���ال 
اللفتنانت جرنال اأ�ضف غف�ر اإن تنظيم 
داع�س تزداد ق�ته داخل اأفغان�ضتان مما 
يدفع باك�ضتان ل�ض���ن عملية يف املناطق 

القبلية.
وقال غف�ر “ه���ذه العملية �رصورية 
الأن داع����س ت���زداد ق�ة هن���اك ويتعن 
علينا منع انت�ضار تاأثريها داخل االأرا�ضي 
الباك�ضتاني���ة ع���ن طري���ق وادي ريجال” 
م�ض���ريا اإل���ى واد حتي���ط به جب���ال ي�ضل 

ارتفاعها اإلى 14 األف قدم.

سيناء ـ اف ب

“�ضدي���دي  م�ضلح���ن   3 قت���ل 
اخلط����رة”، يف م�اجه���ات م���ع ق�ات 
اجلي�س امل����رصي و�ضط �ضيناء، ح�ضبما 
اأفاد املتحدث الع�ضكري، اأم�س االأحد.

وقال بيان للمتح���دث اإن “ق�ات 
اإنف���اذ القان����ن متكنت م���ن الق�ضاء 
عل���ى 3 اأف���راد تكفريي���ن �ضدي���دي 

اخلط�رة والقب�س على اآخر”.
وتاب���ع البيان اأنه مت “تدمري عربة 
دف���ع رباع���ى و5 خمازن حتت����ي على 
كميات من امل�اد املتفجرة والذخائر 

خا�ضة بالعنا�رص التكفريية”.
االأم���ن امل�رصية  وتكاف���ح ق����ات 
للق�ض���اء عل���ى اجلماع���ات املتطرفة 
يف �ضب���ه جزي���رة �ضيناء �رصق���ي البالد، 
بي���ت  “اأن�ض���ار  تنظي���م  واأخطره���ا 

املقد�س” التابع ل�”داع�س”.

طرابلس ـ أ ف ب

دعا رئي����س حك�مة ال�ف���اق ال�طني 
الليبية الى انتخابات رئا�ضية وبرملانية يف 
2018 ل��ضع حد النعدام االمن والتناف�س 
ال�ضيا�ضي الذي ت�ضهده البالد منذ �ضقوط 

نظام معمر القذايف يف 2011.
وق���ال فاي���ز ال�رصاج يف خط���اب متلفز 
ب���ث لي���ل االح���د “ندع���� ال���ى انتخاب���ات 
رئا�ضي���ة وبرملانية مبا����رصة من ال�ضعب يف 
مار�س 2018 ت�ضتم���ر واليتهما 3 �ضن�ات 
او حتى انتهاء اعداد الد�ضت�ر واال�ضتفتاء 
علي���ه”. وا�ضاف “ي�ضتم���ر العمل باالتفاق 
ال�ضيا�ض���ي وحك�مة ال�ف���اق ال�طني حتى 
ت�ضمي���ة رئي����س احلك�مة من قب���ل رئي�س 
الدولة املنتخب واعتماد حك�مته من قبل 

الرملان”.
واقرتح ان “تق����م املف��ضية العليا 
لالنتخابات وبالتن�ضي���ق مع االأمم املتحدة 
باالع���داد واال����رصاف ومراقب���ة االنتخابات 

الرئا�ضية والرملانية”.

دمشق ـ سانا

دعت القيادة العامة للجي�س والق�ات 
امل�ضلح���ة ال�ض�رية اأهايل منطقتي م�ضكنة 
ودي���ر حاف���ر وحميطهم���ا يف ري���ف حل���ب 
ال�رصق���ي، للع�دة اإل���ى منازلهم ومزارعهم 
بعد اإعالنه���ا طرد م�ضلح���ي داع�س ب�ضكل 

كامل من هناك.
وقال اجلي����س ال�ض�ري يف بيان ن�رصته 
وكالة االأنباء ال�ض�رية “�ضانا” اإن “وحدات 
من اجلي����س العربي ال�ض����ري متكنت من 
اإعادة االأمن واال�ضتق���رار اإلى بلدة م�ضكنة 
اال�ضرتاتيجية وعدد من القرى بريف حلب 

ال�رصقي”.
الى ذل���ك، ق���ال التلفزي����ن �ض�ري 
اإن “تفج���ريا اإرهابيا” وق���ع �ضمايل مدينة 
الالذقي���ة ال�ضاحلي���ة الت���ي ت�ضيطر عليها 
احلك�م���ة اأم����س االأح���د ونق���ل تقارير عن 

�ضقوط م�ضابني.
واأ�ض���اف اأن التفجري وق���ع يف منطقة 
راأ����س �ضمرا على بعد 12 كيل�مرتا �ضمايل 
الالذقية. ومل يذكر املزيد من التفا�ضيل.

م�رص.. قتيل وجرحى 
يف م�اجهات “ال�راق”

بنغالدش

تركيا

باكستان

ا�ضت�ضالم 4 متطرفن 
بعد ا�ضتباكات 

اعتقال رئي�ضة حترير 
�ضحيفة حملية 

حملة ع�ضكرية 
ال�ضتهداف مت�ضددين

... وت�ضفية 3 تكفريين 
خطرين و�ضط �ضيناء

ال�رصاج يدع� النتخابات 
مبا�رصة يف مار�س بليبيا

جي�س النظام ال�ض�ري يطرد 
“داع�س” من �رصق حلب
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م�ضوؤولو الأق�ضى يرف�ضون الدخول عرب بوابات التفتي�ش الإ�رسائيلية

وزير خارجية فرن�ضا يبحث يف الإمارات اأزمة قطر 

توقيف �ضقيق الرئي�ش الإيراين بتهمة ارتكاب جنح “مالية”

اأكرث من 330 األف قتيل ح�ضيلة النزاع ال�ضوري منذ اندلعه 

جي�س االحتالل يقتل اأ�ضرًيا فل�ضطينًيا حمرًرا قرب رام اهلل

بعد مناق�ضته جه�د ال��ضاطة الك�يتية مع ال�ضيخ �ضباح

وق���ال ال�ضي���خ الك�ض����اين: “نح���ن ال نعرتف 
باإجراءات االحتالل”.

االإ�رصائيل���ي،  االحت���الل  �ضلط���ات  وثبت���ت 
كامريات واأجهزة ك�ض���ف معادن ملراقبة امل�ضجد 

االأق�ضى.
وكانت اإ�رصائيل اأغلقت امل�ضجد االأق�ضى بعد 
مقتل 3 فل�ضطينين بر�ضا�س �رصطة االحتالل يف 
القد�س املحتل���ة، ومنعت �ضالة اجلمعة الأول مرة 

منذ احتالل املدينة عام 1967.
وم�ضاء ال�ضب���ت، اأعلنت ال�ضلطات االإ�رصائيلية 
اأنه���ا �ضتفتح اأب�اب امل�ضج���د االأق�ضى االأحد قبل 
�ضالة الظهر، لكن رف�س امل�ض�ؤولن الدخ�ل عر 

اأجهزة ك�ضف املعادن، اأعاد جتميد فتح االأب�اب.
من جانب اآخر، قتل اجلي�س االإ�رصائيلي اأ�ضريا 
فل�ضطيني���ا حمررا، ام�س االأح���د، قرب قرية النبي 
�ضال���ح �ضمال غرب رام اهلل، فيما اأُ�ضيب �ضخ�س 

كان معه بجروح.
وذكرت وكالة “وف���ا”، اأن ال�ضاب الذي قتل 

)33 عاًما( ه� اأ�ضري حمرر، ومن قرية كفر عن.
ال�ضخ����س  اإن  اإ�رصائيلي���ة،  م�ض���ادر  وقال���ت 
املذك����ر حاول اإطالق النار عل���ى ق�ة من اجلي�س 
االإ�رصائيل���ي، خ���الل حماول���ة اعتقال���ه الليلة قبل 
املا�ضي���ة، بع���د معل�م���ات ا�ضتخباري���ة و�ضلت 
جله���از “ال�ضاباك” ع���ن ه�يته، وزعم���ت اأنه نفذ 
عمليت���ي اإط���الق نار ق���رب قرية اأم �ضف���ا �ضباح 
ال�ضبت، وعلى الرج الع�ضك���ري يف اأرا�ضي النبي 

�ضالح الليلة قبل املا�ضية. ويق�م وزي���ر اخلارجية الفرن�ضي بج�لة يف 
منطقة اخلليج �ضملت كال من قطر وال�ضع�دية 
والك�يت، يف اإطار اجله�د الرامية لالإ�ضهام يف 

ت�ض�ية اأزمة قطر.
ويف وق���ت �ضاب���ق م���ن ام�س االأح���د، اأجرى 
ل�دريان حمادثات مع امل�ض�ؤولن الك�يتين 
يف م�ضعى لدعم جه�د االإمارة يف الت��ضط حلل 

االأزمة.
والتق���ى ل�دري���ان اأم���ري الك�ي���ت ال�ضيخ 

خارجيت���ه،  ووزي���ر  ال�ضب���اح  االأحم���د  �ضب���اح 
بح�ض���ب ما ذكرت وكالة ك�نا لالنباء، وتناولت 
املحادثات ازمة قطر بعد ان قطعت ال�ضع�دية 

واالمارات والبحرين وم�رص عالقاتها بالدوحة.
وا�ضته���ل ل�دري���ان ج�لته الت���ي ت�ضتمر 

ي�من بزيارة قطر وال�ضع�دية ي�م ال�ضبت.
دور  الفرن�ض���ي  اخلارجي���ة  وزي���ر  ودع���م 
الك�ي���ت ك��ضيط يف االزمة معت���را اأنها يجب 

اأن حتل “بن دول اخلليج نف�ضها”.

وا�ضاف اثن���اء زيارته ال�ضع�دي���ة ال�ضبت 
ان “فرن�ض���ا ال ترغ���ب يف اأن تك����ن بدي���ال من 
ال��ضي���ط .. بل ترغب يف القي���ام بدور م�ضهل 

لل��ضاطة” التي تق�دها الك�يت.
وتاأت���ي ج�ل���ة ل�دري���ان اخلليجي���ة بع���د 
و�ضاطة اأجراها وزير اخلارجّية االأمريكي ريك�س 
تيلر�ض����ن ا�ضتمرت 4 اأي���ام ومل حُتّقق الكثري 

من ناحية تخفيف حدة الت�تر يف اخلليج.
وفر�ض���ت الريا����س وحلفاوؤه���ا عق�ب���ات 

عل���ى الدوح���ة يف اخلام����س من ي�ني����، مبا يف 
ذلك اإغ���الق حدودها الرية ال�حي���دة، اإ�ضافة 
اإل���ى حرمان قطر من ا�ضتخ���دام املجال اجل�ي 
ل���كل من ال���دول االأربع الت���ي اأ�ض���درت اأوامر 

مل�اطنيها مبغادرة قطر.
وتتهم هذه ال���دول الدوحة بدعم التطرف 
والتق���ارب مع ايران. وهذه االزم���ة هي اال�ض�اأ 
الت���ي ت�ضهدها منطق���ة اخلليج من���ذ تاأ�ضي�س 

جمل�س التعاون اخلليجي يف 1981.

• ب�ابات لك�ضف املعادن ركبتها �ضلطات االحتالل على اأب�اب االأق�ضى	

• اأمري الك�يت جمتمًعا ب�زير اخلارجية الفرن�ضي )اف ب(	

• الرئي�س االإيراين ح�ضن روحاين و�ضقيقه ح�ضن فريدون	

القدس المحتلة ـ وكاالت:

جم���دت اإ�سرائيل اأم�س الح���د اإدخال الفل�سطينيني اإىل امل�سجد الأق�سى، ب�سبب 

رف�س م�س���وؤويل احلرم القد�س���ي الدخول ما دامت اأجهزة ك�سف املعادن والكامريات 

مثبت���ة عل���ى الأب���واب. واأقيم���ت �س���اة الظه���ر اأمام ب���اب الأ�س���باط خارج الأق�س���ى. 

وكانت اإ�سرائيل فتحت باب الأ�سباط يف امل�سجد الأق�سى املبارك، لكن مدير امل�سجد 

الأق�س���ى ال�س���يخ عمر الك�س���واين وم�س���وؤويل الأق�س���ى رف�س���وا الدخول عرب اأجهزة 

فح�س املعادن.

عواصم ـ وكاالت:

العا�سمة  اإىل  الأح���د،  م�ساء  ل��ودري��ان،  اإي��ف  ج��ان  الفرن�سي،  اخلارجية  وزي��ر  و�سل 

وذكرت  جتاوزها.  و�سبل  اخلليجية  الأزم��ة  م�ستجدات  اآخ��ر  لبحث  اأبوظبي،  الإماراتية 

وكالة اأنباء الإم��ارات “وام” اأن لودريان اأجرى حمادثات مع ويل عهد اأبو ظبي ونائب 

القائد الأعلى للقوات امل�سلحة الإماراتية، ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، بحثا خالها 

اإىل “عدد من الق�سايا  بالإ�سافة  البلدين  والتعاون” بني  ال�سداقة  عاقات  “تعزيز 
الإقليمية والدولية”. 

طهران ـ أ ف ب

اأ�ض���درت حمكم���ة البداي���ة يف اإي���ران 
حكم���ا بال�ضجن 10 �ضن����ات على اأمريكي 
التج�ض����س  بتهم���ة  اجلن�ضي���ة،  م���زدوج 

مل�ضلحة املخابرات االأمريكية.
ال�ضلط���ة  با�ض���م  املتح���دث  واأعل���ن 
الق�ضائي���ة االإيراني���ة، حم�ضن���ي اإيجائ���ي، 
اأثن���اء م�ؤمتر �ضح���ايف عقده، ام����س االأحد، 
اأن امل���دان ت�ج���ه اإل���ى اإي���ران مبهمة من 
اأجهزة  االأمريكي���ة، ومتكن���ت  املخاب���رات 
االأمن من ك�ضفه واإلقاء القب�س عليه، دون 

اإعطاء تفا�ضيل اإ�ضافية.
واأ�ض���اف املتح���دث اأن احلك���م الذي 
قاب���ل  الرج���ل  بح���ق  الق�ض���اء  اأ�ض���دره 
لال�ضتئن���اف، ووع���د بتق���دمي مزي���د م���ن 
االإي�ضاحات ح�ل امل��ض�ع يف حال اإ�ضدار 
احلكم النهائ���ي. ومل يك�ض���ف اإيجائي عن 
ه�ي���ة امل���دان واجلن�ضي���ة الثاني���ة الت���ي 

يحملها، نافيا اأن يك�ن م�اطنا اإيرانيا.

ال�ضجن 10 �ضن�ات الأمريكي 
يف اإيران بتهمة التج�ض�س

ماكرون: م�ضتعدون لدعم كل جه�د “حل الدولتن”
باري����س – فران����س بر����س: دع���ا الرئي����س 
الفرن�ض���ي، اإميان�يل ماكرون، اأم����س االأحد، اإلى 
“ا�ضتئن���اف املفاو�ض���ات” ب���ن االإ�رصائيلي���ن 
والفل�ضطيني���ن، م���ن اأج���ل الت��ض���ل اإلى “حل 
يق�م على دولتن، اإ�رصائيل وفل�ضطن”، وذلك 
يف بيان م�ض���رتك يف االإليزيه م���ع رئي�س ال�زراء 

االإ�رصائيلي، بنيامن نتنياه�.

واأكد ماك���رون اأن فرن�ضا “تبق���ى م�ضتعدة 
لدعم كل اجله�د الدبل�ما�ضية يف هذا االجتاه”، 
م�ضدداً على وج����ب اأن “تعي�س” دولتا اإ�رصائيل 
وفل�ضطن “ال�اح���دة اإلى جان���ب االأخرى �ضمن 

حدود اآمنة ومعرتف بها مع القد�س كعا�ضمة”.
م���ن جانب اآخ���ر، �ض���دد الرئي����س الفرن�ضي 
لرئي�س ال����زراء االإ�رصائيلي على “يقظة” فرن�ضا 

ب�ض���اأن االتف���اق الن����وي ال���ذي اأبرمت���ه الدول 
الغربية الكرى مع اإيران.

و�رصح ماك���رون لل�ضحافين ب���اأن نتنياه� 
ال���ذي كان يق���ف اإلى جانب���ه “اأعرب ع���ن قلقه 
ب�ضاأن النظام االإيراين.. وطماأنته اإلى اأننا يقظ�ن 
وخ�ض��ض���اً ب�ض���اأن التطبي���ق الدقي���ق لالتفاق 

بجميع بن�ده”.

صنعاء ـ وكاالت

اأعلن���ت وزارة حق�ق االإن�ض���ان اليمنية، اأم�س 
االأحد، عن مقت���ل اأكرث من 70 خمتطفا على اأيدي 
ميلي�ضي���ا احل�ثي و�ضالح، من ج���راء التعذيب يف 

املعتقالت التابعة لهم.
وقالت ال����زارة يف بيان له���ا ان االنقالبين  
قام����ا باختطاف واعتق���ال امل�اطنن ب���دون اأي 
م�ض�غ قان����ين، وقام�ا ب�ضجنه���م وممار�ضة كافة 
اأن����اع التعذي���ب عليه���م الأكرث من عام���ن، فيما 
ال ت���زال اأعداد كث���رية قيد االختط���اف واالحتجاز 
واالإخف���اء الق����رصي، ويتعر�ض����ن ب�ض���كل ي�م���ي 
للتعذيب واملعاملة املهينة، بح�ضب وكالة االنباء 

الر�ضمية )�ضباأ(.
ودان���ت ال����زارة انته���اكات املتمردين بحق 
36 خمتطفا من اأ�ضات���ذة اجلامعات واحلق�قين 
و�ضفته���ا  ملحكم���ة   قدمته���م  واالإعالمي���ن، 

بال�ض�رية ب�ضنعاء.
وكانت حمكمة خا�ضعة ل�ضلطة احل�ثين قد 
عقدت ال�ضبت جل�ضة ثانية ملحاكمة 36 �ضخ�ضا “ 
مت اختطافهم من جامعاتهم ومنازلهم، وا�ضقطت 
عليه���م امليلي�ضيا تهم ب���دون اأي م�ضتند ويف ظل 
ق�ض���اء غري قان�ين مليلي�ضي���ا ال متتلك اأي �رصعية 

وباإجراءات باطلة.”
واأكدت ال����زارة اأن “تقدميهم ملحاكمة غري 
قان�نية، يثب���ت جمددا انتهاكه���ا لكافة احلق�ق 
واحلري���ات االإن�ضاني���ة واالمته���ان امل�ضتم���ر لكل 

الق�انن واالأعراف وامل�اثيق الدولية.”
وو�ضف���ت ال�زارة املحاكمات التي تق�م بها 
امللي�ضيا ب� “الهزلي���ة”، حيث ي�ضدر االنقالبي�ن 
اأحكاما باالإعدام بعد 10 دقائق من بداية اجلل�ضة، 
والت���ي يرف�س فيها م���ن ي�ضمي نف�ض���ه قا�ضياً، 

تدوي���ن اأق�ال املختطف���ن اأو النظر يف دع�اهم، 
التي ك�ضفت ع���ن تعر�ضهم لتعذيب ب�ضع، طاملا 
حر�ض���ت ال����زارة عل���ى ت�ثيقه���ا يف تقاريره���ا 
الت���ي ترفعها الى اجلهات احلك�مي���ة واالإقليمية 

والدولية.
ودعت ال����زارة اجلهات الدولي���ة واالإقليمية 
املخت�ض���ة ال���ى العم���ل ال�رصي���ع وال�ضغ���ط عل���ى 
املختطف���ن  كاف���ة  ع���ن  لالإف���راج  امليلي�ضي���ا 
واملخفين ق����رصاً واإيقاف كل املمار�ضات الب�ضعة 

التي تق�م بها.
وكانت املحكم���ة اخلا�ضعة ل�ضلطة احل�ثين 
ام���رت يف وقت �ضابق باإع���دام ال�ضحفي يحي عبد 

الرقيب اجلبيحي يف اول جل�ضة ملحاكمته. 

مقتل 70 شخصا جراء التعذيب في معتقالت الحوثيين

اأ�ض���ارت نتائج ا�ضتطالع للراأي العام ن�رصته ام�س االأحد �ضحيفة “وا�ضنطن ب��ضت” االأمريكية اإلى اأن �ضعبية 
الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب بلغت اأدنى م�ضت�ى لها منذ ت�ليه مقاليد احلكم. ويظهر اال�ضتطالع الذي اأجرته 
ال�ضحيف���ة بالتعاون مع قن���اة “اأي بي �ضي” اأن %48 من االأمريكين يعتق���دون اأن قيادة بالدهم اأ�ضبحت اكرث 
�ضعف���ا من���ذ و�ض�ل ترامب اإلى احلكم يف يناير املا�ضي، مقاب���ل %27 فقط يرون عك�س ذلك. وانخف�ضت ن�ضبة 
التاأييد ل�ضيا�ضة �ضيد البيت االأبي�س منذ اإبريل املا�ضي من %42 اإلى 36 %، ح�ضب اال�ضتطالع، بينما ارتفعت 
ن�ضب���ة املعار�ض���ن اإلى 58 %ب�5 نقاط. وذكر اال�ضتطالع اأن 48 % م���ن امل�ضاركن فيه اأعرب�ا عن معار�ضتهم 
لطريق���ة اأداء ترامب ملهام الرئا�ضة مقاب���ل 36 %، وقال 2 من كل 3 اأمريكين اإنهم ال يثق�ن برئي�ضهم كثريا، 
فيما اأكد 48 % منهم عدم ثقتهم به اإطالقا. من جانبه، رد �ضيد البيت االأبي�س على هذا اال�ضتطالع، مهاجما مرة 
اأخ���رى و�ضائل االإعالم له. وقال ترامب يف تغردة ن�رصها عل���ى �ضفحته يف م�قع “ت�يرت”: “اال�ضتطالع الذي اأجرته 

“اأي بي �ضي” و”وا�ضنطن ب��ضت” كان غري دقيق، مع اأن نح� 40% 
تعتر ن�ضبة دعم غري �ضيئة يف ال�قت الراهن”.

ا�ضتطالع: تراجع الدعم ال�ضعبي لرتامب 

• عنا�رص من ملي�ضيا احل�ثي	

عدن ـ أ ف ب

قت���ل 5 جن����د مينين واأ�ضيب 3 اآخرون اأم�س االأحد حن فتح م�ضلح�ن ي�ضتبه 
بانتمائه���م اإل���ى تنظيم القاعدة النار عل���ى حاجز للق�ات اليمني���ة يف جن�ب البالد، 
بح�ض���ب ما قال م�ض���در يف اجلي�س.  وا�ضتهدف الهج�م نقطة تفتي�س يف �ضمال �رصق 
حمافظة �ضب�ة يف جن�ب البالد، وهي معقل لتنظيم قاعدة اجلهاد يف جزيرة العرب، 
بح�ض���ب امل�ضدر الذي اأ�ضار اإل���ى اأن امل�ضلحن متكن�ا من الفرار.  وهج�م االأحد ه� 
االأخري يف �ضل�ضلة هجمات ن�ضبت الى التنظيم وا�ضتهدفت نقاط تفتي�ش ومع�ضكرات 
للجي����س يف اليمن. وتعتر وا�ضنط���ن “قاعدة اجلهاد يف �ضبه جزي���رة العرب” اخطر 
فروع تنظيم القاعدة يف العامل، وال�ضهر الفائت، اأعلنت مقتل زعيم تنظيم القاعدة 

يف حمافظة �ضب�ة يف اليمن، خالل غارة ج�ية اأمريكية يف 16 ي�ني�.

مقتل 5 جن�د مينين يف هج�م ن�ضب للقاعدة



بتوجيه رئيس االتح��اد البحريني لكرة 
السلة سمو الش��يخ عيىس بن عيل بن 
خليفة آل خليفة وضمن خطط سموه 
الرامية إىل تطوير اللعب��ة بكل فئاتها، 
ش��كل اتحاد السلة لجنة مؤقتة معنية 
بتطوي��ر كرة الس��لة النس��ائية وذلك 
بالتعاون مع اللجنة األوملبية البحرينية 
ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الرتبية 
والتعليم، حيث يأمل االتحاد من هذه 
السليمة  اإلس��رتاتيجية  تأسيس  اللجنة 
التي تس��ر عليها ه��ذه الفئة من أجل 
أن تكون عىل املستوى الفني املنشود. 
ويرتأس اللجنة املؤقتة كل من الش��يخ 
صقر ب��ن س��لامن آل خليف��ة الوكيل 
املس��اعد للهيئات واملراكز الرياضية يف 
وزارة الش��باب والرياض��ة، وتضم فيها 
الكاب��ن نبيل طه رئيس مركز التدريب 
البحرينية  باللجن��ة األوملبية  والتطوير 
والس��يدة مري��م مردانة رئيس قس��م 
التضام��ن األوملب��ي باللجن��ة األوملبية 

البحرينية، وعيل الخاجة رئيس اللجنة 
الفنية باالتح��اد، والس��يد عبدالجليل 
خضر رئي��س لجن��ة 3 أون 3 والقائم 
بأعامل رئيس اللجنة النسائية باالتحاد، 
الس��يدة روان الش��علة عض��و اللجنة 
النسائية، والسيدة فاطمة رياض عضو 
لجن��ة 3 أون 3، إبراهيم عبدالله طوق 
م��ن وزارة الرتبي��ة والتعلي��م والكابن 
سلامن رمضان مدرب املنتخب الوطني.
وس��وف تعقد اللجن��ة االجتامع األول 
لها يف مقر االتحاد مس��اء يوم األربعاء 
املقبل لوض��ع النقاط الرئيس��ية لهذه 
الخطوة الت��ي تأيت مبس��اندة ومتابعة 
مبارشة من سمو الشيخ عيىس بن عيل 
آل خليف��ة رئي��س االتح��اد البحريني 
لكرة الس��لة، حيث يحرص سموه عىل 
تشكيل لجنة تطويرية تفيض إىل خلق 
بيئة مناسبة للس��لة النسائية من أجل 

أن تأخذ طريقها بنجاح.
وتس��عى اللجن��ة إىل تهيئ��ة األرضية 

املناس��بة للسلة النس��ائية عرب سلسلة 
من الخطوات وأهمها تأهيل الالعبات 
وتأس��يس القاعدة من خالل تش��كيل 
الف��رق النس��ائية باألندي��ة الوطني��ة 
لتكون الرافد األول للمنتخبات والداعم 

الرئييس لها.

وم��ن املقرر أن ترفع اللجنة التطويرية 
التوصيات الالزمة لرئيس االتحاد سمو 
الش��يخ عيىس بن عيل ب��ن خليفة آل 
خليف��ة لدراس��تها يف طاول��ة مجلس 
اإلدارة ووضع الخط��ط لتنفيذها عىل 
أرض الواق��ع م��ن أجل الس��ر بصورة 

سليمة نحو الرقي بالرياضة النسائية.
وت��أيت ه��ذه الخط��وة نتيج��ة الرغبة 
امللح��ة من قب��ل رئيس االتحاد س��مو 
الش��يخ عيىس بن عيل آل خليفة نحو 
تأسيس الطريق املؤدي إىل نجاح املرأة 
الرياضية يف لعبة كرة الس��لة لتأهيلها 

لتك��ون العبة ومدربة وإدارية وحكمة 
يف شكل متكامل يعطي للسلة النسائية 
التميز عىل مختل��ف األصعدة املحلية 
واإلقليمي��ة والدولي��ة، حي��ث تحظى 
الخطوة بدعم ورعاية س��موه بش��كل 

مبارش.

لجنة لتطوير السلة النسائية برئاسة صقر بن سلمان
بتوجي��ه ومس��اندة س��مو الش��يخ عيس��ى ب��ن عل��ي

تعقد اجتماعها األول يوم األربعاء لوضع النقاط الرئيس��ة

توصيات اللجنة ترفع لرئيس االتحاد لدراستها مع مجلس اإلدارة

لقطة من مشاركة السلة النسائية في البطولة اآلسيوية

اتحاد السلة           المركز اإلعالمي

أوض��ح رئيس جه��از كرة الس��لة 
بنادي االتحاد عبدالعزيز الس��امك 
أن ناديه ال يزال يبحث عن مدرب 
جدي��د لتويل قي��ادة الفريق األول 
خلًفا للمدرب الوطني أحمد حمزة 
الذي انتهى عقده مع نهاية املوسم 

املايض ومل يتم التجديد معه.
وقال الس��امك يف ترصيح ل�”البالد 
سبورت” إن اإلدارة تعكف حاليًًّا يف 
البحث والوصول إىل أحد املدربني 
الجيدي��ن للتعاقد معه، ليك يبارش 
عمل��ه م��ع الفريق الذي س��يبدأ 
إعداده للموسم املقبل يف األسبوع 

األخر من يوليو الجاري. 
وكش��ف الس��امك أن هن��اك عدة 
خيارات س��واء أكان��ت محلّية أم 
حت��ى من خ��ارج البحري��ن لتويل 
الفريق باملوس��م  منصب م��درب 
املقبل، وقال: “س��نتجه إىل الخارج 

يف حال مل نس��تطع التوصل التفاق 
مع مدرب وطني”.

وأكد الس��امك بأنه��م يرغبون يف 
حس��م موض��وع امل��درب بصورة 
الجديد  للمدرب  ليتس��نى  رسيعة 
ترتي��ب األوراق واختي��ار توليف��ة 
مميزة م��ن الالعب��ني املحليني إىل 
جان��ب الالع��ب املح��رتف ال��ذي 

سيمثل صفوف الفريق.
وأضاف الس��امك أن إدارة االتحاد 
تض��ع نصب عينه��ا اختيار مدرب 
وطني، ولكن حتى هذه اللحظة مل 

نتحّصل عىل املدرب. 
وأوض��ح الس��امك أن إدارة النادي 
قد خاطب��ت مدربني محليني عدة، 
ولكن مل يتوّصل إىل نتيجة إيجابية، 
وأنهم سيستمرون يف عملية البحث 

داخل اململكة أو الخارج.
وأردف قائاًل “مل نحّدد بعد املدرسة 

الت��ي نريد التعاق��د معها يف حال 
اضطررنا للمدرب األجنبي، س��واء 
أكان من إح��دى الدول العربية أم 

اآلسيوية أم األوروبية”.
وأشار الس��امك إىل أن جهاز السلة 
يعكف يف البحث عن مدرب ذات 

كف��اءة عالي��ة وذي خربة واس��عة 
يستطيع أن يرتقي باملستوى الفني 
ألداء الفري��ق وأن يط��ور من أداء 
الالعبني بغض النظ��ر عىل النتائج 
التي ستأيت الحًقا بعد تطور األداء.

وق��ال الس��امك إن جه��از اللعبة 
قد انته��ى من إجراءات تش��كيل 
األجه��زة الفني��ة لف��رق الفئ��ات 
العمري��ة بالن��ادي، ومل يتبَق حتى 

اآلن سوى الفريق األول.
وأضاف رئيس الجهاز أن النادي قد 
تعاقد مع امل��درب الوطني أحمد 
قاه��ري لقي��ادة تدري��ب فريقي 
الش��باب والناش��ئني، ك��ام عّينت 
امل��درب ص��ادق الح��داد مدرًب��ا 
لفريق األش��بال، وأس��ندت مهمة 
تدري��ب فري��ق الرباع��م للمدرب 
عارف إس��امعيل ويساعده عيىس 

عبدالله.

“س��ل��ة االت���ح���اد” ال ت����زال ت��ب��ح��ث ع��ن م��درب
محمد الدرازي

أحمد مهدي اتحاد الكرة            المركز اإلعالمي

عبدالعزيز السماك

سمو الشيخ عيسى بن علي الشيخ صقر بن سلمان
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غ��ادرت فج��ر الي��وم )االثن��ني( بعثة 
منتخبن��ا الوطني للناش��ئني لكرة اليد 
مملك��ة البحري��ن، متجه��ة إىل خوض 
تحضرًا  وذل��ك  الخارجي،  معس��كرها 
الع��امل  كأس  نهائي��ات  للمش��اركة يف 
واملق��رر إقامت��ه يف الثامن من ش��هر 
أغس��طس املقبل بالعاصمة الجورجية 

تبلييس.
إذ غادر منتخبنا مطار البحرين الدويل 
عرب الخط��وط الرتكية يف متام الس��اعة 
1.15 فجرًا، وس��يتم الهب��وط يف مطار 
تركي��ا “ترانزيت” ع��ىل أن يتم بعدها 
مواصلة الط��ران إىل املحطة األوىل يف 

معسكره وهي )تونس(.
ويرتأس بعث��ة منتخبن��ا الوطني عضو 
مجل��س إدارة االتح��اد رئي��س لجن��ة 
الح��كام عبدالواحد اإلس��كايف وإداري 
املنتخ��ب ع��يل ريض والجه��از الفني 
املتمث��ل يف امل��درب إبراهي��م عباس، 
ومعاوني��ه رض��ا املوس��وي، وحس��ن 
النش��يط وقامئ��ة تضم كل م��ن أحمد 
عباس خاتم، حس��ن مرزا عيل، محمد 
عيل عيد، أحمد حسني عيل، أحمد عيل 
الغ��زال، أحمد جالل فضل، عيل محمد 
حسن، عبدالله ياس��ني، فاضل املقايب، 
حسن الشويخ، قاسم الشويخ، يوسف 

أحم��د ابراهيم، فاضل العليوات، نارص 
ع��يل نارص، عبدالله ع��يل، أحمد زهر 
عامر، عمران محمد الحلواجي، حبيب 

سليامن العال ومحمد حبيب.
وبحس��ب الربنامج املخطط له مسبًقا، 
فإن منتخبنا س��يمكث يف تونس ثالثة 
أيام ب��دًءا من اليوم االثن��ني 17 يوليو 
الجاري وسيخوض مباراتني مع املنتخبني 
التونيس والجزائري، ثم يتجه من تونس 
مبارشة إىل رومانيا 21 من الشهر نفسه 
ليخوض ثالث مباري��ات مع منتخبات 
“إسبانيا، النمسا، رومانيا” عىل أن يعود 
بعدها إىل الديار الس��تكامل تحضراته 

املحلية.
واإلداري  الفن��ي  الجه��ازان  ويأم��ل 

االس��تفادة القصوى من هذا املعسكر 
من حي��ث الوقوف عىل جاهزية أفراد 
املنتخ��ب “بدنيًّ��ا – فنيًّ��ا” واالط��الع 
عىل مكامن الضع��ف والخلل ليك يتم 
عالجه��ا وتقويتها يف املرحل��ة املقبلة، 
وذل��ك ُقبيل املش��اركة يف املنافس��ات 

الرسمية للمونديال.
وكان��ت قرعة كأس الع��امل قد أوقعت 
منتخبن��ا يف املجموع��ة األوىل بجانب 
كل من فرنسا، الدمنارك، السويد، مرص 

والرنويج.

 إسحاقي يلتقي بالالعبين

 وحرص رئيس االتحاد البحريني لكرة 
اليد عيل عيىس اس��حاقي عىل االلتقاء 

بالالعبني بعد انته��اء التدريب األخر 
للمنتخب، شدد من خالله عىل أهمية 
املس��ؤولية القامئة عىل عاتق الالعبني 
يف متثي��ل اململكة بالص��ورة املطلوبة 
والظهور باملظهر املرشف الذي يعكس 
مكانة كرة اليد البحرينية عىل املستوى 
الدويل، وق��ال إن الالعب��ني ال ميثلون 
أنفسهم يف االس��تحقاق العاملي بقدر 
متثيلهم الس��م البحرين وحمل شعاره 
يف هذه املناسبة الكبرة وبالتايل فإنهم 
مطالب��ون بااللتزام بكاف��ة التعليامت 
اإلداري��ة والفنية س��واء يف املعس��كر 
الخارج��ي أو يف البطول��ة م��ن أج��ل 
تحقي��ق الهدف األس��ايس م��ن هذه 
نتيجة  بأفض��ل  والخ��روج  املش��اركة 

مرشفة.
وأضاف رئيس اتحاد اليد يف حديثه إىل 
الالعب��ني، أن النجاح��ات التي حققتها 
كرة اليد البحرينية مل تأت من فراغ بل 
هي نتيجة عمل أساسه الرشاكة القامئة 
بني أضالع اللعبة، مشرًا إىل أن الوصول 
إىل هذه املرحلة م��ع نخبة العبي كرة 
اليد عىل مستوى الناشئني يضاعف من 
حجم املس��ؤولية املناط��ة بالالعبني يف 
إثبات أنفس��هم أمام الجهازين اإلداري 
والفني والدخول ضمن القامئة األخرة 
املنتظ��ر تواجده��ا يف نهائي��ات كأس 

العامل.
وأك��د اس��حاقي أن املجموع��ة الت��ي 
وقع فيها املنتخ��ب يف النهائيات تعترب 

من أق��وى املجموع��ات يف ظل وجود 
منتخبات عاملية متتلك رصيًدا بارزًا عىل 
مس��توى الع��امل، إال أن ذل��ك ال مينعنا 
من مزاحمة ه��ذه املنتخبات والتغلب 
عليها، مبدًي��ا ثقته الكاملة يف املنتخب 
بتحقيق نتائج إيجابية تليق مبس��توى 
الطموح، وأضاف أن االتحاد عمل عىل 
وض��ع خطة مثالي��ة يف برنامج اإلعداد 
عرب تقديم كافة السبل املتاحة لضامن 
أفضل جاهزية لالعبني خاصة بعد تأمني 
املباريات الودية باللعب أمام منتخبات 
ال ميكن االستهانة بها وهو ما يزيد من 
حجم االس��تعداد ومينح الالعبني خربة 
الفنية والبدنية  االحتكاك واالس��تفادة 

من هذه املباريات، عىل حد قوله.

“أحمر الناشئين” يشد الرحال لمعسكر تونس ورومانيا
ف��ي إط��ار تحضي��رات��ه لم��ون��ديال ج�ورجي��ا لك��رة الي��د

علي مجيد
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الشرقي يعين أجهزة الفئات 
السنية للموسم الجديد

البالد سبورت:

أكد مرشف قطاع الفئات العمرية بنادي 
الرفاع الرشقي، يوسف العباد، االنتهاء من 

اختيار األطقم الفنية واإلدارية لفرق الفئات 
السنية لكرة القدم يف النادي للموسم 

الريايض 2018-2017.
ولفت العباد إىل أن تفصيل تعيني األجهزة 

جاء عىل النحو اآليت: تعيني خليل برونو 
مدرًبا لفئة الشباب عىل أن يكون راشد فرحان مساعًدا له، وإداري 
الفريق عبدالله أنور، أما يف فئة الناشئني فسيكون عبدالعزيز ربيعه 

مدرًبا وحمود الديري مساعًدا، ويف فئة األشبال سيكون شمس الدين 
مدرًبا وعبدالله سليامن مساعًدا له، عىل أن يكون إداري فئتي 

الناشئني واألشبال إبراهيم النصار، ويف فئة الرباعم سيكون راشد 
الرويعي مدرًبا وعيل البرصي مدرًبا مساعًدا، وسيتوىل تدريب حراس 
الفئات محمد املالود للشباب والناشئني، ومالك عّواد لفئتي األشبال 
والرباعم. وأعرب العباد عن شكره الجزيل للمدربني واإلداريني عىل 

التعاون ورسعة التجاوب، والذي يدل عىل ثقتهم وحرصهم عىل 
العمل يف الفئات العمرية الرشقاوية؛ إلنتاج مستقبل مميز للنادي 

واملنتخبات الوطنية.

محمد حسن بورويس

حسن علي

قال املدرب الوطني محمد 
حسن بورويس إنه سيحّدد 
وجهته القادمة خالل األيام 
القليلة املقبلة بعدما اقرتب 

من حسمها، مفضاًل عدم 
الكشف عن هوية النادي 
الذي سيتعاقد معه بعد 

موسم ناجح قضاه مع نادي 
اتحاد الريف مدرًبا للفريق 

األول يف املوسم املنرصم.
وكان بورويس قد أكد اعتذاره 
عن قيادة اتحاد الريف، رغم 

أنه كان من ضمن األسامء 
املرشحة لتدريب الفريق األول 

للموسم الثاين عىل التوايل 
ألسباب مل يشأ اإلفصاح عنها.

وأضاف بورويس ل� “البالد 
سبورت” بأنه لن يرتك 

التدريب بحكم عالقته وحبه 
للكرة الطائرة، حيث إنه عىل 

تواصل مع أحد األندية املحلية 
األخرى للعمل سواء كمدرب 

للفريق األول أو العمل 
كمدرب للفئات العمرية، 

مشرًا إىل أنه ال ميانع العمل 
مع الفئات رغم الصعوبات 

واملشاق املصاحبة للعمل مع 

الفئات السنية التي تحتاج إىل 
مهارات وإمكانيات وقدرات 
أكرب، خصوًصا يف ظل الخربة 

الكبرة التي يتمتع بها كمدرب 
سابق لقطاع الفئات السنية 
يف عدد من األندية املحلية 

والخارجية باإلضافة إىل عمله 
كمدرب لفئة الرجال.

وأكد بورويس عىل عمق 

العالقة التي تربطه برئيس 
وأعضاء والعبي وجميع 

منتسبي نادي اتحاد الريف 
والذين يكن لهم كل املحبة 

واالحرتام، متمنياً للفريق 
التوفيق يف املوسم القادم بعد 

أن متكن من تثبيته بدوري 
الدرجة األوىل يف املوسم 

املنرصم.

ب������وروي������س ي����ق����ت����رب م�����ن ت�����دري�����ب أح�������د األن�����دي�����ة
شارك نادي املالكية الثقايف الريايض يف اللقاء التعريفي للخطة الوطنية لنهوض املرأة البحرينية ملرتادي املراكز الشبابية واألندية الوطنية، 

وذلك يف قاعة النهام يف مركز املحرق النموذجي مساء يوم األربعاء املوافق 12 يوليو 2017م.
ابتدأ اللقاء بكلمة ترحيبية بالحضور، وبعدها تم عرض إنجازات وزارة الشباب والرياضة، وقد ركز العرض فيام يخص النهوض باملرأة.

ا فيام يتعلق بالخطة الوطنية للنهوض باملرأة ووضع الخطط  هذا وقد قدمت د. دينا أحمد من املجلس األعىل للمرأة عرًضا خاصًّ
واملشاريع بالتعاون مع الوزارة، وذلك من أجل إبراز دور املرأة وإرشاكها يف الجانب الريايض واإلداري واالقتصادي وغرها.

وقدمت املراكز الشبابية والنوادي الرياضية عرًضا بأبرز األنشطة املقامة فيها والفعاليات التي تختص وتشارك فيها املرأة، وعمل اللجان 
النسائية.

أخرًا تم استعراض قصص نجاح من نادي سار ومركز شباب السنابس، وقد تم اختتام اللقاء بتجربة نادي املالكية الثقايف الريايض بخصوص 
تجربتهم والذي يضم أول امرأة عىل مستوى البحرين يف إدارة ناد ريايض حنان فردان، وتالها اختصاصية أكادميية املالكية عقيلة السيد 

ومدربة اللياقة البدنية شرين املطوع.

المالكية يستعرض تجربته بأول امرأة في إدارته

قال مدرب الفريق األول للكرة الطائرة 
بنادي البسيتني الكابن غازي أحمد 

أن فريقه سيخوض منافسات املوسم 
القادم بهدف تحقيق مركز متقدم 
أو بلوغ املربع الذهبي يف مسابقة 
الدوري، وليس املنافسة عىل البقاء 

بالدوري فقط خشية من الهبوط 
بدوري الدرجة الثانية.

وأضاف أحمد ل� “البالد سبورت” 
أنه يهدف إىل الصعود بأداء الفريق 
وتقديم مستويات تسهم يف تحقيق 

مركز متقدم عن املوسم الفائت الذي 
حل فيه الفريق باملركز السادس ورمبا 

املنافسة عىل بلوغ املربع الذهبي.
وتابع “أهدايف تنسجم مع رؤية 
مجلس إدارة النادي، فهم كذلك 
يتطلعون إىل عدم املنافسة عىل 

الصعود والهبوط فقط وإمنا تحقيق 
نتائج إيجابية أكرث متيزًا من باقي 

املواسم واالندفاع إىل مركز متقدم 
يف سلم الرتتيب العام، ولقد قدمت 

ملجلس اإلدارة جميع احتياجايت 

لتحقيق هذا الهدف املرشوع”.
وذكر أن التعاقد مع محرتف أجنبي 

سيكون أمرًا محسوًما بالنسبة له، 
بعدما حصل عىل موافقة مجلس 

اإلدارة، حيث إنه يبحث عن العب 
يشغل مركز)2( مشرًا إىل أن املحرتف 

السلوفيني الذي مثل الفريق يف 
املوسم املقبل يعترب أحد الخيارات 

املطروحة لكنه يسعى للحصول عىل 
خدمات العب أفضل ليشكل إضافة 

فنية أكرب.

وأوضح أن الفريق يضم حالّيا كوكبة 
من الالعبني الجيدين وهم الشقيقان 

صادق وصبيح إبراهيم اللذان يشغالن 
مركز )4( بجانب ابن النادي وليد 

الجزاف، وصانعا اللعب محمود جاسم 
وفاضل عيل، باإلضافة إىل محمد عمر 

وأحمد حمد والعب آخر من فئة 
الشباب مبركز االرتكاز، ويسعى حاليًّا 

للبحث عن ليربو مناسب باإلضافة إىل 
العب محرتف يشغل مركز )2(.

وأكد أحمد أن الفريق سيبدأ 

تحضراته الفنية استعداًدا للموسم 
املقبل مع بداية شهر سبتمرب القادم، 

ورمبا يبدأ مع العبي فئة الشباب 
منذ منتصف أغسطس، وهي فرتة 

كافية لإلعداد ملسابقة الدوري الذي 
سينطلق بشهر نوفمرب، معرًبا عن 
أمله يف قدرة الفريق عىل املنافسة 
يف املوسم القادم ليكون مع باقي 

األندية الخمسة أو الستة ضمن دائرة 
املنافسة القوية والتي سترثي املسابقة 
وتسهم يف تطور املستوى العام للعبة.

حسن علي:

ابرم األهيل صفقتني جديدتني 
لتدعيم صفوف الفريق األول 

للكرة الطائرة بعدما تعاقد مع 
الضارب عيل محمد عيل قادما 

من نادي البسيتني وخطف صانع 
األلعاب السيد أحمد العلوي.
كام جدد األهيل تعاقده مع 

ضارب مركز )٢( أمني محمد ليعزز 

صفوف النسور للموسم الثالث 
عىل التوايل بعدما نجح مع النادي 

يف تحقيق سلسلة من األلقاب 
والبطوالت املحلية والخارجية 

كان آخرها الفوز ببطولة االندية 
العربية وبطولة كأس سمو ويل 

العهد يف املوسم املايض.
وجرت مراسم توقيع العقد 
بحضور رئيس الجهاز عالء 

الحلواجي وعدد من اعضاء الجهاز 
االداري.

وبتلك الصفقات يتطلع األهيل 
للظهور بقوة خالل املوسم القادم 

بقيادة املدرب التونيس الجديد 
منر بن قارة للمحافظة عىل 
اللقب العريب واغىل الكؤوس 

واملنافسة عىل لقب بطولة 
الدوري. غازي أحمد

طائرة البسيتين ستنافس على بلوغ المربع الذهبي
ي��ب��ح��ث ع��ن ل��ي��ب��رو وس��ي��ت��ع��اق��د م��ع م��ح��ت��رف... غ����ازي أح��م��د:

حسن علي

لك��رة  األوملب��ي  منتخبن��ا  يغ��ادر 
الق��دم اليوم )اإلثن��ني(؛ إىل العاصمة 
الس��عودية )الرياض(؛  للمشاركة يف 
تصفيات كأس آس��يا تحت 23 عاًما، 
والتي س��تقام خالل الف��رتة 19 حتى 

23 يوليو الجاري.
وي��رتأس وف��د منتخبنا نائ��ب رئيس 
اتحاد الكرة للش��ؤون الفنية الش��يخ 

خالد بن سلامن آل خليفة.
ويضم الوفد الجه��از اإلداري املكون 
من مدير املنتخب الش��يخ أحمد بن 
عي��ىس آل خليف��ة، واإلداري محمد 
الق��ويت، باإلضافة إىل الجه��از الفني 
املكون من م��درب الفريق، التونيس 
س��مر بن ش��امم، ومس��اعد املدرب 
الوطني ب��در خليل، م��درب اللياقة 
التون��يس محم��د س��المي، م��درب 
الح��راس الوطن��ي عبدالل��ه ب��الل، 
اختصايص العالج س��يد مؤيد نعمة، 
املحل��ل الفني عيل عبداملجيد، عالوة 
عىل املنس��ق اإلعالمي أحمد مهدي، 
املدلك أنيميش وعامل املهامت إميان 

إسامعيل.
واخت��ار املدرب س��مر ش��امم قامئة 
مكون��ة من 23 العًب��ا وهم: محبوب 
الدورسي، راش��د الدورسي، يوس��ف 

حبيب، أحمد بوغامر، حسني الخياط، 
حمد الشمسان، حسن الكراين، فيصل 
ش��وقي، محمد الحردان، عيل حسن 
يحيى، عبدالرحمن األحمدي، محمد 
مره��ون، عبدالعزي��ز خال��د، أحمد 
صال��ح، طالل النعار، محم��د النعار، 
جاسم الشيخ، هزاع عيل، عيل حسن 
س��عيد، محمود مخت��ار، عيل مدن، 

محمد عادل ومحمد عيل.
يش��ار إىل أن منتخبن��ا األوملبي وقع 
خ��الل التصفيات يف مجموعة ضمت 
الع��راق  الس��عودية،  منتخب��ات: 
املنتخب  إذ س��يلعب  وأفغانس��تان، 

اللقاء األول أمام منتخب الس��عودية 
ي��وم 19، يف ح��ني س��يخوض الجولة 
الثاني��ة يوم 21 أمام منتخب العراق، 
عىل أن يلعب الجولة الثالثة واألخرة 

أمام أفغانستان يوم 23.
وينص نظ��ام التأه��ل يف التصفيات 
عىل تأهل أصح��اب املراكز األوىل يف 
املجموعات العرش، إضافة إىل أفضل 
5 يحتل��ون املرك��ز الث��اين م��ن بينها 

جميعها.
يف  املنتخ��ب  مباري��ات  وس��تكون 
القن��اة  ع��ىل  منقول��ة  التصفي��ات 

الرياضية السعودية.

عين��ت إدارة ن��ادي الرف��اع مدربني 
أجنبيني للياقة والحراس للفريق األول 
لكرة القدم للموسم الريايض الجديد 

.2017/2018
وأس��ندت اإلدارة الس��اموية مهم��ة 
تدري��ب اللياقة البدني��ة إىل املدرب 
الح��راس  تدري��ب  في��ام  دوش��كو، 

للمدرب رايكو.
وكان س��اموي الرفاع قد بدأ اإلعداد 
ي��وم أم��س األول )الس��بت( تحت 
قي��ادة امل��درب الرصيب س��لوبودان 
كركامريفيت��ش الذي وصل حديًثا إىل 
اململكة بعد التعاقد معه يف الصيف؛ 
ل��إلرشاف ع��ىل الفري��ق يف املوس��م 

الجديد.
ميلك املدرب س��رة ذاتي��ة جيدة مع 
األندية القربصي��ة، حيث حقق لقب 
ال��كأس هناك رفق��ة ن��ادي أبولون 
ليامس��ول، كام أرشف ع��ىل تدريب 
خ��الل  األوملب��ي  رصبي��ا  منتخ��ب 
مناسبتني، إذ استطاع الوصول لألدوار 
اإلقصائي��ة يف كأس األم��م األوروبية 
تحت 21 عاًما يف السويد، كام أرشف 
ع��ىل تدري��ب منتخب كازخس��تان 
األوملبي، باإلضافة إىل منتخب رصبيا 

ومونتنيغرو للشباب.

وعق��د س��لوبودان جلس��ة تعريفية 
قب��ل انطالق التدري��ب األول، وذلك 
بحض��ور الصفقات الجدي��دة للرفاع 
كحس��ني بابا، أحمد راش��د والسوري 
س��امر الس��امل، قبل أن ينطلق املران 
الذي شهد حضور ومتابعة من نائب 
رئيس مجل��س اإلدارة رئي��س جهاز 
الكرة بالنادي سمو الشيخ خليفة بن 

عيل بن عيىس آل خليفة.
يش��ار إىل أن الرف��اع نش��ط كثرًا يف 
س��وق االنتق��االت املحلي��ة، إذ ضم 
الحارس عبدالل��ه الكعبي، والالعبني: 
راش��د الحوطي، حس��ني بابا وأحمد 

راشد يف صفقات انتقال حر، كام ضم 
املحرتف السوري عمر السامل.

وتضم تشكيلة الرفاع حاليًّا 4 محرتفني 
بوغامن��ي،  أس��امة  التون��يس  ه��م: 
الربازييل بوينو، القرغزس��تاين أزمات 

والسوري السامل.
الجدير بالذكر أن الس��اموي س��يبدأ 
املوس��م الجدي��د يف ال��دوري بلقاء 
األه��يل، ويف باقي مباري��ات الجولة 
يلتقي املحرق مع الحد، الش��باب مع 

االتحاد، املالكية مع الرفاع الرشقي.
وس��يبدأ دوري الدرجة األوىل يوم 9 

سبتمرب املقبل.

الرفاع يبدأ اإلعداد بقيادة الصربي سلوبودانالرياضية السعودية تنقل التصفيات اآلسيوية

من انطالق تدريبات الرفاعمنتخبنا األولمبي لكرة القدم

دوشكو ورايكو مدربان للياقة والحراسخالد بن سلمان يرأس وفد األولمبي المغادر للرياض

طائرة األهلي 
تخطف علي 

محمد وتجدد 
ألمين
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يعك��ف الحكامن الدولي��ان لكرة اليد 
معمر الوطني ومحمد قمرب عىل تجهيز 
أنفسهام بدنيًّا وفنيًّا، وذلك ُقبيل خوض 
غ��امر منافس��ات بطول��ة كأس العامل 
للناشئني والتي ستقام الشهر املقبل يف 

جورجيا.
وحول التحضريات لالس��تحقاق املقبل، 
قال الوطني ل�”البالد سبورت” إن مهمة 
اإلعداد بدأت منذ اليوم األول لش��هر 
رمضان الفائت وهو مستمر حتى هذا 
اليوم، ويش��مل عىل التدريبي العميل 
والنظ��ري، ولكن الرتكي��ز ينصب عىل 
الج��زء األول بصورة أكرب والذي يندرج 

تحت مسمى “التحمل والرسعات”.

مضيًف��ا، أنا وقمرب، نس��عى من خالل 
تدري��ب التحمل والرسع��ات إىل رفع 
املع��دل اللياقي ونقم باختبار اس��مه 
“الش��رت” يف كل يوم الس��بت وأجرينا 
نفس��هام،  ومتبق��ي  م��رات   3 ذل��ك 
واله��دف م��ن ذل��ك الوق��وف ع��ىل 
اس��تعداداتنا ومعرفة املس��توى الذي 
وصلن��ا إلي��ه وع��ام إذا كان��ت هناك 
نواق��ص أو س��لبيات حت��ى نزيد من 
الجرع��ات التدريبية التي تجعلنا نصل 
للجاهزية املطلوبة واملثالية، وخصوًصا 
أننا سنكون أمام اختبار “الشرت” نفسه 
م��ع األطق��م التحكيمة األخ��رى التي 
س��تدير مباريات املونديال وذلك أمام 

املرشفني الدوليني.
أما الج��زء املتعلق بالنظ��ري، فأوضح 
الوطني أنه وبرفقة قمرب يجلس��ان مع 
بعضهام بعًضا، لدراس��ة وقراءة قوانني 
اللعبة والتعديالت التي أجريت مؤخرًا، 
مع حفظ كافة األجوبة التي سيواجهان 
أس��ئلتها يف االختبار النظري، كام أنهام 
يستعينون بأقراص الفيديوهات لبعض 
املباري��ات وذل��ك ملتابع��ة الح��االت 
القانونية ومناقشتها وتحليها كام يجب 

للوصول لتوافق تام يف القرار.
وأش��اد الوطني وقمرب مبساندة ودعم 
حكم كرة القدم سيدعدنان السكندري 
يف الوقوف معهام طيلة فرتة إعداهام، 

األش��خاص  طليع��ة  يف  دامئً��ا  كون��ه 
مبس��اعدتهام وحثه��ام “معنويًّا” وهام 
يس��تفيدان من��ه كث��ريًا، كون��ه يتمتع 
بالخربة والدراي��ة يف تدريبات التحمل 

والقوة البدنية.
الجدي��ر ذك��ره، أن الحكم��ني الوطني 
وقمرب اللذان حصال عىل الشارة الدولية 
يف 2006 يع��دان من الحكام املتميزين 
واملتألق��ني يف لعبة ك��رة اليد، وهذا ما 
يجعلهام يف طليع��ة الحكام الذين يتم 
تكليفهام “آسيويًّا ودوليًّا” إلدارة أقوى 
املسابقات الدولية واإلقليمية والقارية، 
فضاًل عن اس��تعانتهام إلدارة مباريات 

ونهائيات الدوريات الخليجية.

الحكمان الوطني وقمبر: تدريباتنا متواصلة على قدم وساق
اس��تعداًدا إلدارة منافس��ات موندي��ال جورجي��ا لكرة اليد

علي مجيد

حقق فريق مركز ش��باب الهملة فوزًا 
مثيًنا عىل حس��اب فريق مركز شباب 
أبوصيب��ع بهدف��ني مقاب��ل واحد، يف 
اللقاء الذي جمعهام عىل ملعب نادي 
اتح��اد الريف، ضم��ن الجولة الثامنة 
من دوري املراكز الشبابية لكرة القدم 
)# دورينا( الذي تنظمه وزارة شؤون 

الشباب والرياضة.
وكان فريق مركز شباب الهملة متأخرًا 
يف النتيج��ة بهدف لالع��ب أبوصيبع 
محم��د غريب الذي ج��اء يف الدقيقة 
10، بي��د أن العبي الهملة اس��تطاعوا 
قل��ب النتيج��ة، حي��ث س��جل عيل 
عبدالل��ه ه��دف التع��ادل من رضبة 
ج��زاء يف الدقيق��ة )2+45(، قب��ل أن 
يسجل حسني إبراهيم الهدف القاتل 
ملركز ش��باب الهملة يف الدقيقة )99(، 
إذ توقفت املباراة قرب نهايتها، حيث 
ت��م طرد العب أبوصيبع س��يد فاضل 
سيد عيل والعب الهملة حسني أحمد.
الش��وط األول كان أبوصيب��ع الطرف 
األفضل فيه، واستطاع الوصول ملرمى 
الهمل��ة يف أك��ر من مناس��بة، إال أن 
تضييع الفرص الحقيقية منح الفرصة 
للهمل��ة الس��تعادة توازنه وتس��جيل 
التعادل نهاية الش��وط األول، قبل أن 

يخطف فوزًا مثيًنا يف نهاية األمر.
واحتف��ل العبو الهملة مع جامهريهم 

التي حرضت امللعب بكثافة.
ووص��ل رصيد الهمل��ة إىل 19 نقطة، 
في��ام تجم��د رصي��د أبوصيب��ع عند 
النقط��ة 11، ول��ه مب��اراة مؤجلة مع 

الزالق ستلعب غًدا الثالثاء.
وتحصل العب أبوصيبع محمد غريب 
عىل جائ��زة أفضل الع��ب يف املباراة، 
أدار اللق��اء الحكم إس��امعيل حبيب، 

وعاونه صالح جناحي وعيل جاسم.
ويف اللق��اء األول ي��وم أم��س األول، 

تقاس��م فري��ق كرانة وفري��ق الزالق 
نق��اط مواجهته��ام بع��د أن تع��ادال 

بهدف للجانبني.
كران��ة تق��دم يف الش��وط األول ع��رب 
هدف لالعب أكرب س��عيد يف الدقيقة 
)17(، فيام عادل للزالق الالعب عطية 
محمد من تس��ديدة قوية من خارج 

منطقة الجزاء يف الدقيقة )61(.
ووص��ل رصيد كرانة بعد هذا التعادل 
إىل 12 نقطة، فيام وصل رصيد الزالق 

إىل 6 نقاط.
أدار اللق��اء الحك��م محم��د مرش��د، 
وعاونه عبدالله يعقوب وأحمد مزهر.

القّرية يترك القاع

ويف املباراة الثالث��ة نفض فريق مركز 
ش��باب القّرية عنه غبار املركز العارش 
ا بفوزه عىل مركز  واألخري وصار تاس��عً
شباب دمس��تان بثالثة أهداف مقابل 
هدفني ضمن الجولة الثامنة يوم أمس 

األول ع��ىل املالع��ب الخارجية، وظل 
دمستان عىل ثالث نقاط.

س��جل للقّرية نج��م املب��اراة فاضل 
الجم��ري ون��ال جائ��زة أفضل العب 
والت��ي تقدمه��ا رشكة الري��ايض )21 
و61(، ص��ادق عبدالعزيز )22( وعيل 
أحمد )55(، وس��جل لدمستان حمد 

عيىس )2( وهاين عيل )50(.
غرّي العبا القّرية فاضل الجمري وعيل 
أحم��د أماكنهام أكر من م��رة ومتيز 
الفري��ق بق��رب العبيه م��ن بعضهم 
وكانت تحركاتهم جي��دة بدون الكرة 
لخلخل��ة دفاع دمس��تان ال��ذي لجأ 
مدربه أحمد عب��اس إىل تغيري خطته 
وتكثي��ف الهج��وم عندم��ا اس��تعان 
باملهاج��م طه الف��ردان محل املدافع 
ياس��ني إبراهي��م بع��د نصف س��اعة 
من انطالق املب��اراة مع تكثيف خط 
الوسط عىل حساب الدفاع لكن ظهر 
الفريق تائًه��ا غالبية أوق��ات املباراة 

رغم تحس��ن مستواه يف الشوط الثاين 
وضغطه بقوة عىل مرمى القّرية.

وشهدت الدقيقة )55( تسجيل العب 
القّري��ة عيل أحمد هدًف��ا جمياًل من 
رضبة ثابت��ة، وواصل الالع��ب تألقه 
وم��ّرر ك��رة جميلة إىل قائ��د الفريق 
الجم��ري س��جل منها األخ��ري الهدف 
الراب��ع، ومل يس��تطع دمس��تان تغيري 
الوض��ع رغم لجوئ��ه إىل الهجوم بطه 
الفردان وعيل شبيب ومريزا عبداإلله 
والبدي��ل إبراهي��م عبدالل��ه الرتفاع 
معدل لياق��ة العبي القّرية وُحس��ن 
متركزهم وإغالقهم املنافذ، أدار املباراة 
الحكم محمد شبيب وساعده مجدي 

النجار ومحمد القيدوم.
وتقام يوم غٍد الثالث��اء مباراة واحدة 
مؤجلة من الجول��ة الرابعة بني مركز 
ش��باب أبوصيبع ومركز شباب الزالق 
الس��اعة الس��ابعة مس��اء عىل استاد 

نادي اتحاد الريف.

دوري المراكز الشبابية

القّرية يصعد م��ن ذيل الترتيب بالفوز على دمس��تان

الهملة يتخطى أبوصيبع وتعادل الزالق مع كرانة  

ضاحية السيف              اللجنة اإلعالمية

جانب من منافسات دوري المراكز الشبابية

ان معمر الوطني ومحمد قمبر الحكمان الدولّيً

اعتماد موعد انطالق دوري 
جيبك لسيدات الطاولة

السكندري: الوقوف معهما واجب وطني

 محمد مكي يقترب 
من خوض تجربة جديدة

اإلسكافي: اتحاد اليد متابع لهما

الرفاع – اتحاد الطاولة: اعتمد االتحاد البحريني لكرة الطاولة موعد 
انطالق دوري جيبك للسيدات للموسم الريايض 2016/2017، إذ 

سينطلق الدوري يوم األحد القادم 23 يوليو الحايل عىل صالة االتحاد 
بالرفاع. وسيشارك يف دوري جيبك للسيدات 7 فرق هي: نادي 
البحرين )أ وب(، نادي توبيل، نادي عايل، نادي سامهيج، وزارة 

الداخلية، وزارة الرتبية والتعليم. وأكد عضو مجلس إدارة االتحاد 
البحريني لكرة الطاولة رئيس لجنة املسابقات عبدالله فرج أن الدوري 

سينطلق تحت رعاية الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيسة 
االتحاد التي وجهت بتوفري كافة االحتياجات الالزمة للفرق املشاركة 
وإخراج املسابقات بأفضل صورة تنظيمية. وأوضح أن دوري جيبك 

للسيدات سيقام من دور واحد بحسب الالئحة، بحيث يحصل الفريق 
الحائز عىل أكرب عدد من النقاط عىل لقب الدوري وسيتم تتويج 

صاحبي املركزين األول والثاين، وأشار إىل أن الدوري سيقام يف يومني 
يف األسبوع وسيتم تعميم جدول املسابقة عىل الفرق املشاركة. وأكد 

عبدالله فرج أن االتحاد حريص عىل إخراج دوري جيبك للسيدات 
بأفضل صورة تنظيمية، مشريًا إىل أن الدوري سيشهد منافسة قوية 

خصوًصا أن الفرق املشاركة تسعى للحصول عىل اللقب وهذا 
سينعكس عىل الصورة املرشقة التي تشهدها كرة الطاولة النسائية يف 

البحرين، متمنيًّا لجميع الفرق دوام التوفيق والنجاح. 

أكد حكم كرة القدم سيدعدنان السكندري أن واجبه 
الوطني يحتم عليه الوقوف مع الحكمني الوطني وقمرب 

ومساندتهام ودعمهام. وقال السكندري يف ترصيح ل�”البالد 
سبورت” إن البحرين قبل كل يشء، والحكامن ذاهبان إىل 

مونديال جورجيا باعتبارهام ممثلني عن البحرين، والبد من 
مؤازرتهام ورفع روحهام املعنوية وتجهيزهام ليك يظهرا 
بالشكل املثايل والذي يليق بهام وبالسمعة الكبرية التي 

وصلت إليها البحرين يف لعبة كرة اليد. وأشار السكندري 
إىل أنها ليست املرة األوىل الذي يكون طرًفا يف تدريبات 
الحكمني، بل سبق وأن كانت له محطات عديدة معهام، 

وهو يعتز بذلك، كام يثني عىل انضباطهام وإرصارهام 
الكبريان يف مواجهة التحديات التي تقف أمامهام، متمنيًّا 

أن يحالفهام التوفيق والنجاح يف استحقاهام املقبل.

أحمد مهدي

يقرتب العب الفريق األول لكرة القدم بنادي 
الحد، محمد ميك، من خوض تجربة جديدة 
خالل املوسم الريايض الجديد 2017/2018.
وميتلك ميك عقًدا مع الحد سينتهي بنهاية 
املوسم املقبل، يف حني يدرس النادي فكرة 

إعارة الالعب هذا املوسم، مع رغبة الالعب 
أيًضا يف خوض تجربة جديدة، خصوًصا بعد 

عدم حصوله عىل الفرصة الكافية يف املوسم املايض 2016/2017.
ومن املتوقع أن يدرس ميك عدًدا من العروض التي قدمت له بصفة 

شفوية خالل الفرتة املاضية، عىل أن ينكشف مصريه مبزيد من 
الوضوح يف األيام املقبلة.

ويلعب ميك يف خط الوسط، وميتلك إمكانات فنية جيدة، وبال 
شك فإنه سيكون تعزيزًا جيًدا ألي فريق سينضم إليه خالل املوسم 

الجديد. ويرغب الالعب يف خوض تجربة جديدة يتحصل من خاللها 
عىل فرصة أكرب للعب واملشاركة يف دقائق أكر، وهو األمر الذي 

سيمنحه دفعة معنوية أكرب؛ للظهور مبستويات أكر قوة.
يشار إىل أن محمد ميك سبق له متثيل العديد من األندية املحلية 

ومنها الشباب والتضامن واملنامة.

أشار رئيس لجنة الحكام باالتحاد 
البحريني لكرة اليد عبدالواحد 

اإلسكايف إىل أن اتحاد اليد عموًما 
ولجنة الحكام يف متابعة عن 

كثب الستعدادات وتحضريات 
الحكمني الوطني وقمرب كام هو 
الحال مع كافة الحكام املقبلون 

عىل املشاركات الخارجية.
وقال اإلسكايف يف ترصيح ل�”البالد 

سبورت” دامئاً ما نكون عىل 
مقربة من الحكام، والوطني 

وقمرب متواصالن معهام بشكل 
مستمر للوقوف عىل نتائج 

حصصهم التدريبية، كام نقوم 
باالطالع عىل تقارير اختبار 

“الشرت” التي يخضعان لها مرة 
واحدة مع بداية كل أسبوع، 

من أجل معرفة كافة تفاصيل 
استعداداتهام “البدنية” ُقبيل 
مغادرتهام لجورجيا والخضوع 
الختبار “الشرت” الرئييس هناك.

وأكد اإلسكايف أن اتحاد اليد 
ولجنة الحكام عىل ثقة تامة 

بأن الحكمني سيكونان يف قمة 
الجاهزية املطلوبة وسيكونان 

ضمن األطقم التي ستدير 

مباريات املونديال، وسيتألقان 
كام هو حالهام يف املحافل 

السابقة.

محمد مكي

البالد سبورتالبالد سبورت

عبدالواحد اإلسكافي

سيدعدنان السكندري مع الحكم الوطني



أعلن االتحاد البحرين��ي لرفع األثقال 
رسميًّا عن تنظيم بطولة العيد الوطني 
لبناء األجسام والتي من املقرر أن تقام 
منافس��اتها يف الفرتة م��ن 7 وحتى 9 
من شهر ديس��مرب القادم عىل خشبة 
الصالة الثقافية، حيث تأيت إقامة هذه 
البطول��ة بالتزامن مع احتفاالت البالد 
بالعيد الوطني املجيد وعيد الجلوس.

جاء ذلك، خالل اجتامع مجلس إدارة 
االتحاد البحرين��ي لرفع األثقال الذي 
عق��د مبقر االتحاد بأم الحصم مس��اء 
ي��وم األربعاء امل��ايض برئاس��ة نائب 
الرئي��س س��لطان الغان��م، حيث تم 
تحديد املس��ابقات والفئات، وستضم 
البطول��ة منافس��ات بن��اء األجس��ام 
وتش��مل 7 فئات وزنية 65 كيلوغراما، 
كيلوغرام��ا،   80  ،75 كيلوغرام��ا،   70
85 كيلوغرام��ا، 90 كيلوغرام��ا وفوق 
90 كيلوغراما، منافس��ات الكالس��يك 
وس��تضم الفئ��ات الطولي��ة 6 فئات 
وهي 162 س��م، 165 س��م، 168 سم، 
172 س��م، 176 س��م وفوق 176 سم، 
منافس��ات الفيزيك وس��تضم 6 فئات 

طولية وهي 162 سم، 166 سم، 170 
س��م، 174 سم 187 س��م وفوق 187 

سم.
وتب��ذل اللجنة املنظمة العليا للبطولة 
بالتنس��يق مع مجل��س إدارة االتحاد 
البحريني لرفع األثقال والرتبية البدنية 
لتحقيق األهداف  الحفيف��ة  جهودها 
املنش��ودة للبطول��ة وتحقي��ق عالمة 
النج��اح الكامل��ة يف الجانب التنافيس 
والتنظيمي ومستوى املشاركة، وتعترب 

البطول��ة فرصة م��ن أجل اكتش��اف 
الالعب��ن املتميزي��ن واختي��ار أفضل 
العنارص لضمهم لصف��وف املنتخبات 
الوطني��ة من أج��ل متثيله��م لها خري 
متثيل يف املحافل الخارجية، وتس��اهم 
يف دع��م الحرك��ة الرياضي��ة وتحقق 
أهداف االتحاد وما يسعى إليه وخلق 

أجواء املنافسة الرشيفة.
ك��ام ن��ّوه مجل��س ادارة االتح��اد أن 
بطول��ة العي��د الوطني ه��ي البطولة 

املحلي��ة الوحي��دة التي يت��م اختيار 
عن��ارص املنتخبات الوطنية من خاللها 
وه��م الالعبون الذين يحققون املراكز 

األوىل يف فئاتهم املختلفة.
ويتوقع أن تش��هد البطولة مش��اركة 
واس��عة يف جمي��ع فئاته��ا وذل��ك ملا 
تشهده رياضة بناء األجسام من تطور 
ومستوى فني ملحوظ ومامرسة الكثري 
من الش��باب لهذه الرياضة وانتش��ار 
الص��االت الرياضي��ة الخاص��ة بها إىل 

جانب تطور فئ��ة الفيزيك التي باتت 
تلقى إقباالً واسًعا.

.. ويستعد لبطولته الثانية

من جهة أخرى، يستعد االتحاد لتنظيم 
البطولة الثانية لرف��ع األثقال واملقرر 
اقامتها يوم السبت املوافق 5 من شهر 
أغسطس القادم وتقام منافساتها عىل 
صالة دملون كروس فت مبنطقة باربار.
وأكدت عض��و مجلس إدارة االتحاد 

البحرين��ي لرف��ع األثق��ال رئيس��ة 
لجنة النشاط النس��ايئ نيله املري أن 
الساعة  ستنطلق  البطولة  منافسات 
الواحدة ظه��رًا بصالة دملون كروس 
فت، وستضم الفئات الوزنية للرجال 
الفئة األوىل تحت 13 سنة للناشئن، 
الفئ��ة الثاني��ة 56 كيلوغراًما، الفئة 
الثالث��ة 69 كيلوغراما، الفئة الرابعة 
الخامس��ة  والفئ��ة  كيلوغراًم��ا   85
ال��وزن املفتوح )الثقيل(، أما الفئات 
الوزني��ة للس��يدات فس��تضم الفئة 
األوىل 48 كيلوغراًم��ا، الفئ��ة الثانية 
58 كيلوغراًم��ا، الفئ��ة الثالث��ة 63 
كيلوغراًم��ا والفئ��ة الرابع��ة الوزن 
املفتوح )الثقيل(، وس��تكون الدعوة 
والراغب��ات  للراغب��ن  مفتوح��ة 
باملش��اركة واملنافس��ة، حيث يدعو 
األثقال  لرف��ع  البحرين��ي  االتح��اد 
يف حال��ة الرغبة باملش��اركة أو ألي 
استفس��ار االتص��ال ع��ىل األرق��ام 
التالي��ة 39960102 ع��ي عبدالله، 
عبدالل��ه،  عبدالرض��ا   39249855

35388682 أمرية إبراهيم.

اتحاد رفع األثقال يكشف عن تنظيم بطولة العيد الوطني لبناء األجسام
خ��ال اجتم��اع مجل��س اإلدارة الخام��س برئاس��ة الغانم

من اجتماع مجلس اإلدارة الماضي

أم الحصم               االتحاد البحريني لرفع األثقال 
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نيله المير

رفع رئيس االتحاد البحريني للجمباز 
عبدالل��ه يوس��ف الدورسي أس��مى 
آيات التهاين والتربي��كات إىل القيادة 
الرش��يدة والحكومة املوقرة مبناس��بة 
ف��وز ن��ادر ج��اميل مبنص��ب نائ��ب 
رئيس االتحاد الع��ريب للجمباز خالل 
اجت��امع الجمعية العمومية واملكتب 
التنفيذي لالتحاد العريب الذي عقد يف 

تونس مؤخرًا.
ك��ام قّدم الدورسي الته��اين إىل ممثل 
جاللة امللك لألعامل الخريية وش��ؤون 
الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياض��ة رئي��س اللجن��ة األوملبي��ة 
البحريني��ة س��مو الش��يخ ن��ارص بن 
حمد آل خليفة، مش��يًدا بدعم سموه 
املتواصل لالتحاد وللكوادر البحرينية، 
كام قّدم التهاين إىل نادر جاميل، وأكد 
الدورسي أن جاميل يعترب أحد الكوادر 
الوطنية الغنية عن التعريف وسيكون 
إضافة كبرية لالتحاد العريب للجمباز يف 

ظل الخربة الكبرية التي يتمتع بها.

العمومي��ة  الجمعي��ة  واخت��ارت 
لالتح��اد العريب ن��ادر جاميل ليكون 
نائًبا لرئي��س االتحاد العريب بعد أن 
ح��از عىل 8 أص��وات يف االنتخابات 
متفوًقا عىل ممث��ل قطر الذي حاز 

عىل 6 أصوات.
وأعرب نادر جاميل عن بالغ س��عادته 
بف��وزه مبنصب نائب رئي��س االتحاد 

الع��ريب، مش��يًدا بالدع��م الالمحدود 
الذي حصل عليه من س��مو الش��يخ 
نارص بن حمد آل خليفة واألمن العام 
للمجل��س األعىل للش��باب والرياضة 
نائب رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 
الشيخ سلامن بن إبراهيم آل خليفة، 
إضاف��ة إىل رئي��س وأعض��اء االتحاد 
البحريني للجمباز واملتابعة املستمرة 

م��ن األم��ن الع��ام للجن��ة األوملبية 
البحرينية عبدالرحمن صادق عسكر.

وقّدم جاميل جزيل الش��كر والتقدير 
ألعض��اء املكتب التنفي��ذي عىل هذه 
الثق��ة، مؤكًدا أن��ه س��يبذل قصارى 
جهده ملواصلة العمل لالرتقاء باالتحاد 

العريب للجمباز.
هذا، وقد حصلت عضو مجلس إدارة 
االتحاد البحريني للجمباز ناهد جاسم 
عىل عضوية لجن��ة الجمباز اإليقاعي 
كمق��رر يف االتح��اد الع��ريب للجمباز 
خ��الل اجت��امع املكت��ب التنفي��ذي 

والجمعية العمومية بتونس.
وح��از أم��ن رس االتح��اد البحرين��ي 
للجمباز جاس��م الكواري عىل منصب 
نائ��ب رئي��س لجن��ة الجمب��از العام 

باالتحاد العريب.
وتواصل تواج��د الكوادر البحرينية يف 
االتحاد الع��ريب للجمباز، حيث حصل 
اإلعالم��ي فهد بوجريي ع��ىل عضوية 

اللجنة اإلعالمية باالتحاد العريب.

أق��ّر مجلس إدارة االتح��اد البحريني 
للس��باحة برئاسة الش��يخ محمد بن 
إبراهي��م آل خليف��ة الوجه��ة الت��ي 
الوطن��ي  منتخبن��ا  فيه��ا  س��يخوض 
للس��باحة معسكره الصيفي استعداًدا 
لخوض منافس��ات البطولة الخليجية 
الت��ي تس��تضيفها اململك��ة العربي��ة 

السعودية أكتوبر املقبل.
وق��د أجم��ع مجل��س اإلدارة عىل أن 
تكون مدينة بيتستي والتي تبعد عن 
العاصمة الرومانية بوخارست مبسافة 
108 كم وجهة للمعسكر الذي سيضم 
عرشي��ن العًبا والعب��ة بينهم 16 من 
الذكور و4 من اإلناث، إذ يرأس البعثة 
محم��د مب��ارك املهندي األم��ن املايل 
وعضو مجلس إدارة اتحاد الس��باحة 
ويرافق��ه م��ن الجهاز الفن��ي املدرب 
الوطن��ي ظاع��ن العام��ر، وامل��درب 
إلكس��ندر، فيام ميث��ل الجهاز اإلداري 

حصة محمد الكواري. 
وميتد املعسكر التي تستضيفه مدينة 
بيتستي الرومانية ملدة 21 يوًما، حيث 

من املقرر أن تغادر البعثة البحرينية 
بتاري��خ 31 يولي��و الج��اري حتى 20 
أغس��طس املقبل، وقد بارش الجهازان 
الفني واإلداري عملهام من أجل تأمن 
كاف��ة احتياج��ات املنتخب مب��ا فيها 
إصدار تأشريات السفر وتوفري املعدات 
والتجهي��زات  بالس��باحن  الخاص��ة 
الرياضية والطبية إىل جانب استكامل 
املراسالت الرسمية التي تضمن نجاح 

املعسكر. 

من جانبه، أكد فيصل سوار أمن الرس 
الع��ام باالتحاد أن مجلس إدارة اتحاد 
السباحة أقّر الوجهة األوربية ملعسكر 
املنتخب، وذلك بعد االطالع عىل كافة 
التقارير الفنية املقدمة ضمن برنامج 
اإلع��داد للبطولة الخليجية يف اململكة 
العربي��ة الس��عودية أكتوب��ر القادم، 
وعلي��ه أجم��ع مجل��س اإلدارة عىل 
قرار املوافق��ة وتحديد األطقم الفنية 
واإلداري��ة الت��ي س��تغادر م��ع أفراد 

املنتخب الوطن��ي حيث جاء االختيار 
وفق معايري أكادميي��ة وعملية يتمتع 
بها أفراد الجهازين الفني واإلداري وما 
يتمتعون به من خربة كبرية يف رياضة 

السباحة. 
وأوضح سوار أن اتحاد السباحة أنهى 
كاف��ة اإلج��راءات الرس��مية املتعلقة 
باملوافق��ات وامليزاني��ة املرصودة من 
الجهات املعني��ة ذات الصلة والعالقة 
ممثل��ة باللجنة األوملبي��ة البحرينية، 
مش��يًدا بالدعم واالهتامم الالمح دود 
املب��ارش من رئي��س املجل��س األعىل 
اللجنة  للش��باب والرياض��ة، رئي��س 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص 
بن حم��د آل خليف��ة ومتابعة األمن 
الع��ام للجن��ة األوملبي��ة البحريني��ة، 
األمن العام املس��اعد للمجلس األعىل 
للشباب والرياضة عبدالرحمن صادق 
عس��كر لكافة املش��اركات الخارجية 
ومتابعته  السباحة  مبنتخبات  الخاصة 
املس��تمرة له��م والوقوف ع��ىل كافة 

احتياجاتهم. 

دخول 3 كوادر بحرينية...  والدوسري يهنئ القيادة

المهندي يرأس البعثة المغادرة إلى رومانيا

جمالي يفوز بمنصب نائب رئيس االتحاد العربي للجمباز

اتحاد السباحة يحّدد وجهة معسكر اإلعداد لبطولة الخليج

مدينة عيسى          اتحاد الجمباز

المركز اإلعالمي          اتحاد السباحة

نادر جمالي

السباحة البحرينية ريتاج أمين 

عبداهلل الدوسري

 “القونا” يواجه “الخليج” 
في بطولة الفنادق 

الحد يشكل األجهزة الفنية 
واإلدارية لفرق السلة

اللجنة اإلعالمية: تستمر منافسات الدور التمهيدي لبطولة الفنادق 
الثانية للصاالت لكرة القدم والتي تقام تحت رعاية الرئيس التنفيذي 
لهيئة البحرين للسياحة واملعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة 

بإقامة مباراتن، حيث يلتقي يف املواجهة األوىل فريق منتجع “القونا” 
مع فريق فندق “الخليج” يف متام الساعة الخامسة مساء، تليها مبارشة 

لقاء يجمع فريق فندق “كيه” مع فريق فندق “سويس بيل” يف متام 
الساعة السادسة مساء، وذلك عىل صالة نادي البحرين باملحرق.

ويسعى فريق “القونا” إحراز انتصاره الثاين له يف البطولة واالقرتاب 
أكرث من فرق املقدمة بالبطولة، حيث استطاع هذا الفريق أن يقدم 

مستويات فنية متميزة بالبطولة حتى اآلن، فبعد تعادله املثري يف 
االفتتاح مع فريق فندق “ويسنت” بخمسة أهداف لكل فريق، 

استطاع أن يحقق انتصارًا كبريًا عىل أحد أبرز املرشحن فريق فندق 
“سوفيتيل” بستة أهداف مقابل هدفن، وهو اآلن يتطلع لتحقيق 

انتصاره الثاين الذي سيقربه أكرث فأكرث إىل الدور قبل النهايئ من 
البطولة. يف املقابل فإن فريق فندق الخليج يدرك متاما صعوبة هذه 

املواجهة وخصوصا أنه يواجه أحد أبرز الفرق يف البطولة، وهو ال 
يزال يبحث عن انتصاره األول بعد خسارتن متتاليتن أمام فريق 

“نوفوتيل” و”ويسنت”.
ويف املباراة الثانية، فإن االنتصار األول بالبطولة سيكون عنوان هذا 

اللقاء الذي سيجمع فريق “سويس بيل” وفريق “كيه”، فالفريقان مل 
يحققا أي انتصار حتى اآلن، حيث خرس “سويس بيل” اللقاء الوحيد 
الذي لعبه حتى اآلن من فريق “سوفيتيل” بنتيجة 3-8، بينام خرس 

فريق “كيه” مباراتن أمام “سوفيتيل” ونوفوتيل”.

البالد سبورت

اعتمد مجلس إدارة نادي الحد، برئاسة أحمد املسلم، تشكيل األجهزة 
الفنية واإلدارية لفرق كرة السلة بالنادي للموسم الريايض الجديد 

2017/2018. وأعلن جهاز إعالم النادي عرب حسابه عىل شبكة 
التواصل االجتامعي “انستغرام” بشكل رسمي عن تشكيل جميع 
األجهزة الفنية واإلدارية، وذلك بعد التوصل إىل اتفاق نهايئ مع 

جميع املدربن الذين سيتولون قيادة فرق األزرق لكرة السلة باملوسم 
الجديد. وعينت إدارة الحد املدرب العراقي مازن اسامعيل مدرًبا 

للفريق األول وفريق الشباب. وجاء التعاقد مع املدرب اسامعيل نظرًا 
ملا يتمتع به من قدرات فنية عالية وخربة عملية واسعة يف مالعبنا 

املحلية ومعرفته الواسعة بخبايا كرة السلة البحرينية، إذ سبق له أن 
توىل قيادة تدريب الحد يف املوسم الريايض 2012/2013.

وسيساعد املدرب اسامعيل يف الفريق األول وكذلك الشباب املدرب 
حميد محمد. وأسندت إدارة الحد مهمة التدريب واإلرشاف الفني 

لفرق الفئات العمرية بالنادي إىل املدرب أنور بطي. وجددت إدارة 
النادي الثقة يف اإلداري أحمد العامدي ليتوىل منصب املدير اإلداري 

للفريق األول ومرشًفا إدارًيا عاًما عىل فرق الفئات العمرية.

األجهزة الفنية واإلدارية لسلة الحد



أش��اد ممث��ل جالل��ة املل��ك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة، قائد الفريق املليك 
للقدرة، بتأهل الفارس حمد جناحي إىل 
بطولة العامل للشباب بإيطاليا مع نخبة 
من فرس��ان العامل، وذلك بعد تحقيقه 
“ارجنت��ون”  س��باق  يف  األول  املرك��ز 
الفرنيس ملس��افة 130 كيلومرتًا، مؤكًدا 
س��موه أن الفريق املليك يسري بخطى 
ثابتة نحو تحقيق املزيد من اإلنجازات 
يف السباقات الخارجية وتعزيز بطوالته.
اإلداري  الجه��از  أن  وأض��اف س��موه 
والفن��ي للفري��ق املليك وض��ع خطة 
ملش��اركة الفريق املليك يف العديد من 
البط��والت األوروبية الت��ي يطمح من 
خاللها إىل تحقيق إنجازات فريدة من 
نوعها تض��اف إىل سلس��لة اإلنجازات 
الت��ي حققها الفريق خالل مش��اركاته 
الخارجية، مش��ريًا س��موه إىل أن الروح 
العالي��ة واإلرصار ال��ذي يعيش��ه كافة 
أف��راد الفريق املليك ش��كلت العنرص 
األس��ايس لتلك اإلنجازات التي وضعت 
البحرين يف مقدمة رياضة القدرة عىل 

املستوى العاملي.
وبينّ س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة أن الفري��ق حق��ق األهداف 
الت��ي ش��ارك م��ن أجله��ا يف س��باق 
“ارجنتون” الفرن��يس، وذلك يف طريق 
تحقي��ق اإلنج��ازات الرياضية املرشفة 
للملك��ة، إضاف��ة إىل إع��داد الفري��ق 
للبط��والت املقبلة يف س��باقات القدرة 
أم��اًل يف تحقيق النتائج املرشفة يف تلك 
البط��والت وزي��ادة حج��م اإلنجازات 

للفريق املليك والعمل عىل تعزيزها.
وأش��ار س��موه إىل أن الفري��ق املليك 
اس��تفاد كثريًا من البطولة املميزة التي 
دامئً��ا م��ا تحف��ل مبش��اركة نخبة من 
أبطال أوروب��ا والعامل، ويكون التنافس 
فيه��ا قويًّا عىل املراكز األوىل، مؤكًدا أن 

الفارس جناحي كان عند حس��ن الظن 
وأن النتائج اإليجابية س��تعطي الفارس 
والفريق دافًعا قويًّا للمشاركات املقبلة.
كام هنأ سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة الفارس محمد املقداد بتحقيقه 
للمرك��ز الثال��ث يف الس��باق والفارس 
محم��د عبدالصمد بع��د حصوله عىل 

املركز الخامس.
وكان ف��ارس الفري��ق املل��يك للق��درة 
حمد جناح��ي قد حق��ق املركز األول 
يف س��باق العموم ملسافة 130 كيلومرتًا 
عىل الجواد س��مرية بزم��ن 06:24.57 
س��اعة وبرسعة 20 كيلومرتًا، فيام جاء 
الف��ارس املق��داد باملرك��ز الثالث عىل 
الجواد فيتوليون بزمن 06:25.02 ساعة 
وبرسعة 20 كيلومرت بينام جاء الفارس 
محم��د عبدالصم��د يف املركز الخامس 
عىل الجواد هاب��رون بزمن 07:11.55 

ساعة وبرسعة 18 كيلومرتًا
يذك��ر أن فارس الفري��ق املليك للقدرة 
راش��د الرويعي قد حق��ق املركز األول 
العام املايض عىل نفس الجواد س��مرية 

ويف نفس املوقع.

 اكتمال تأهل الفريق

وضم��ن الف��ارس حمد جناح��ي بهذا 
الفوز التأهل إىل بطولة العامل للشباب 
بإيطاليا، وبذلك يكتمل الفريق املتأهل 

للمش��اركة ببطولة الع��امل والذي يضم 
كل من الفارس فه��د الخاطري الحائز 
ع��ىل بطولة العامل للش��باب بتش��ييل 
النسخة األخرية والفارسه دانة البنغدير 
والفارس راش��د الرويعي والفارس سامل 

سبت.

 حسن يشيد بجهود 
ناصر بن حمد

أكد الدكتور خالد أحمد حس��ن مدير 
الفريق املليك فوز الفريق باملركز األول 
يرتج��م التوجيهات والتعلي��امت التي 
رس��مت للفريق قبل مغادرته البحرين 
من قبل سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة، والذي تاب��ع تدريبات الفريق 
بص��ورة مب��ارشة إضاف��ة إىل املتابع��ة 
املس��تمرة للفرس��ان أثناء املشاركة يف 
البطولة، مشيًدا يف ذات الوقت بجميع 
املدرب��ي الذين بذل��وا جه��وًدا كبرية 
يف تدري��ب الفرس��ان وتجهي��ز الجياد 
بالشكل املطلوب للفوز بالسباق والذي 
يحظى مبتابعة من املهتمي بس��باقات 

القدرة عىل مستوى العامل.
ا  وبي د. خالد أن السباق كان قويًّا جدًّ
من الناحية الفنية وشارك فيه نخبة من 
فرس��ان أوروبا، ومتكن الفارس جناحي 
من تحقيق املرك��ز األول رغم صعوبة 
الس��باق واملراح��ل الخم��س التي مر 
به��ا، إال أنه تعامل بص��ورة واقعية مع 
السباق ومتكن من تحقيق املركز األول، 
كام أش��اد بتحقي��ق الف��ارس املقداد 
للمرك��ز الثال��ث والف��ارس عبدالصمد 
للمركز الخامس وهام اللذان قدما أيًضا 

مستويات قوية يف السباق.

 جناحي: هدفي المركز األول

أعرب الفارس حمد جناحي عن شكره 
لسمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
ع��ىل متابعته املس��تمرة ملش��اركته يف 
الس��باق، مؤكًدا أنه اس��تفاد كثريًا من 
توجيه��ات س��موه قب��ل املش��اركة يف 
البطولة، األمر الذي س��اهم يف تحقيقه 
للمرك��ز األول، مش��ريًا إىل أن الخ��رة 
الفنية التي اس��تفاد منها طبقها بشكل 

كبري ومتك��ن من الظف��ر باملركز األول 
رغم صعوب��ة املراحل والتحديات التي 
مر بها، إال أن إرصاره عىل متثيل الفريق 
بصورة متميزة س��اهم يف تحقيقه لهذا 

املراكز املتقدم.

 المقداد: دافع قوي

 ومن جانبه، أشار محمد املقداد إىل أنه 
متكن من اكتساب العديد من الخرات 
من خالل التدريبات التي أرشف عليها 
سمو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 
ومتكن من تطبيقها يف الس��باق، مؤكًدا 
أن املركز الثالث يف السباق سيشكل له 

دافًعا قويًّا يف البطوالت املقبلة.

 عبدالصمد: التفاؤل دائما

 ك��ام أكد الفارس محمد عبدالصمد أن 
م��ا تحقق جاء بفضل توجيهات س��مو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة والذي 
يدفع الفرس��ان للتفاؤل دامئًا لتحقيق 
ًها أن الس��باق  النتائ��ج اإليجابية، منونّ
جاء ناجًح��ا وإيجابيًّا بالنس��بة له من 

خالل تحقيق املركز الخامس.

 قدوري: اإلعداد المتميز

ومن جانبه، أش��ار امل��درب عبدالحق 
ق��دوري إىل أن الجواد س��مرية أعدت 
بصورة فنية متميزة لخوض السباق يف 
فرنس��ا، وذلك من أج��ل تحقيق املركز 
األول يف الس��باق ال��ذي كان صعًبا يف 
مراحله الخمس، إال أنه بفضل اإلعداد 
املتميز للجواد وتطبيق الفارس جناحي 
للخطة الفني��ة متكنا من تحقيق املركز 
الفني��ة  الحال��ة  األول، مش��رًيا إىل أن 
للس��باق ومش��اركة ع��دد كب��ري م��ن 
الفرسان جعل منه س��باًقا مثريًا ومليًئا 

بالتكتيكات الفنية.

جناحي: إنجاز رائع

وأك��د امل��درب أحمد جناح��ي إىل أن 
هذا الفوز جاء ليعزز مس��رية إنجازات 
الفري��ق املل��يك  للقدرة بقيادة س��مو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، مشريًا 
إىل أن اإلنجاز يف فرنس��ا يعد تجس��يًدا 
حقيقيًّ��ا للمكانة الرائ��دة التي تحتلها 
مملك��ة البحرين ع��ىل خارطة رياضة 
س��باقات الق��درة، مضيًفا أن مس��رية 
الفري��ق يف طريق اإلعداد للمش��اركة 
ا األمر الذي  بالسباق كانت متميزة جدًّ
د الطري��ق لتحقيق الفرس��ان هذا  مهنّ

اإلنجاز املتميز.

ناصر بن حمد يشيد بتحقيق الفارس جناحي المركز األول في سباق “ارجنتون” 
إيطاليا ف��ي  ل��ل��ش��ب��اب  ال��ع��ال��م  ب��ط��ول��ة  إل���ى  ت��أه��ل 

المق��داد ثال��ث البطول��ة وعبدالصم��د ف��ي المرك��ز الخام��س

جناحي على منصة التتويج

تغطية           المكتب اإلعالمي

خالد أحمد

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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تغطية – املكتب اإلعالمي: بتوجيهات 
من ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل 
اللجنة  للش��باب والرياض��ة رئي��س 
األوملبي��ة البحريني��ة س��مو الش��يخ 
ن��ارص بن حم��د آل خليف��ة، قامت 
اللجنة املنظمة العليا لدورة س��موه 
الثالثة لأللع��اب الرياضية “نارص10” 
بها،  للفائزي��ن  الس��يارات  بتس��ليم 
وذلك بحضور رئي��س اللجنة توفيق 
الصالحي وإسامعيل أكر املدير العام 
التنفيذي للمبيعات يف رشكة إبراهيم 

خليل كانو.
وكان س��مو الشيخ نارص بن حمد آل 
ه بتوزيع عرش سيارات  خليفة قد وجنّ
مقدمة من رشكة إبراهيم خليل كانو 
“تويوت��ا” والفخامة للس��يارات عىل 
جامهري الدورة، وذلك بهدف تحقيق 
أكر نس��بة من الحض��ور الجامهريي 
للبطولة وحث الجامهري عىل الوقوف 
إىل جان��ب فرقه��ا الكروي��ة يف كافة 

جوالت البطولة.
وبهذه املناس��بة، أشاد إسامعيل أكر 
بالنجاح الواض��ح الذي تحقق لدورة 
ن��ارص بن حم��د لأللع��اب الرياضية 
يف عيده��ا الع��ارش، وذل��ك بفض��ل 
املتابع��ة املب��ارشة م��ن قبل س��مو 
الش��يخ نارص ب��ن حم��د آل خليفة 
التي ش��كلت دافًعا قويًّا للجميع من 
أجل إبراز الدورة بش��كل متميز من 

كاف��ة النواحي، مش��ريًا إىل أن رعاية 
الرشكة لل��دورة تعد فرص��ة متميزة 
لتأكيد مسؤوليتها االجتامعية يف دعم 
ورعاية الرامج الش��بابية، معرًبا عن 
فخر واعت��زاز رشك��ة إبراهيم خليل 
كانو بتقدي��م الدعم لدورة نارص بن 

حمد يف نسختها العارشة.
وأع��رب أكر ع��ن س��عادته لرعاية 
منافس��ات دورة نارص بن حمد التي 
تعد من أفض��ل الدورات الش��بابية 
املس��اهمة يف صقل مواهب الشباب 
وإظه��ار قدراتهم مب��ا جعلها محطة 
مهم��ة ضم��ن رزنام��ة الفعالي��ات 
الرياضية، كام ش��هدت تنظياًم مميزًا 
من قبل اللجن��ة املنظمة العليا األمر 
الذي أس��هم بظهوره��ا بصورة رائعة 
وحققت انتشارًا واسًعا عىل املستوى 

املح��يل واإلقليم��ي، موضًح��ا أن ما 
تقدم��ه الرشكة من دع��م للدورة ما 
ه��و إال ج��زء من سياس��ة الرشكة يف 
التواصل والرشاكة املجتمعية وتقديم 
الدعم واملساندة ملثل هذه الفعاليات 

الرياضية املهمة.
ويف ذات اإلط��ار، أع��رب الفائ��زون 
بالس��يارات عن ش��كرهم وتقديرهم 
إىل س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة عىل تخصيص عرش س��يارات 
إىل جامه��ري منافس��ات ك��رة القدم 
ضمن دورة سموه لأللعاب الرياضية، 
مؤكدين أن اهتامم س��موه بجامهري 
ال��دورة س��اهم يف زي��ادة متابعيها 
وحض��ور الجامهري بكثاف��ة عالية يف 
مباري��ات ال��دورة لتش��جيع فرقهم 

الرياضية.

عق��دت اللجن��ة الفني��ة للمجموعة 
اإلقليمي��ة الس��ابعة باالتح��اد الدويل 
للفروس��ية اجتامعه��ا الثال��ث له��ذا 
الع��ام يف نادي الش��ارقة للفروس��ية 
والس��باق، حيث ناقش��ت التعديالت 
األخ��رية ع��ىل قواني ال��دوري العريب 
املؤهل ل��كأس العامل لقف��ز الحواجز 
التي متت املصادق��ة عليها مؤخراً من 
قب��ل املكتب التنفيذي لالتحاد الدويل 
للفروس��ية، والت��ي س��يكون لها دور 
فاعل يف رفع مس��توى الدوري العريب 
وتعزيز مكتسبات الفرسان العرب من 
خ��الل تذليل التحدي��ات التي تواجه 
ال��دوري الع��ريب، كام بحث��ت اللجنة 
س��بل التطوير والتعاون م��ع اللجان 
املنظمة واالتح��ادات الوطنية وتذليل 
العقبات التي تواجه الفرس��ان وحركة 
الخي��ول وتنقله��ا، إضاف��ة إىل تقديم 
اللجن��ة العديد من املقرتحات لتطوير 
ال��دوري العريب املؤهل ل��كأس العامل 
لتسهيل مشاركة الفرسان وجذب عدد 

أكر من املشاركي.
ترأس االجتامع الشيخ خالد بن عبدالله 
آل خليفة رئيس املجموعة الس��ابعة 
نائب رئيس االتحاد الدويل للفروس��ية 
بحضور السيد سامي الدهامي رئيس 
اللجن��ة الفني��ة باملجموعة الس��ابعة 
والسيد سلطان محمد خليفة اليحيايئ 
مدير عام نادي الش��ارقة للفروس��ية 
والسباق والسيد حسام أبو بكر زميت 

مستش��ار اتحاد االمارات للفروس��ية 
والس��يد حيدر الزعب��ي مدير مكتب 
املجموعة . وقدم الس��يد أرشف جابر 
الليثي املدير التنفيذي لنادي الشارقة 
للفروس��ية والس��باق العرض الخاص 
مبق��رتح ن��ادي الش��ارقة للفروس��ية 
والس��باق إلنشاء دوري جديد للفئات 
)األش��بال،  الفرس��ان  م��ن  الس��نية 
والناش��ئي، والش��باب( وكذلك دوري 
خ��اص بالخيول الصغ��رية الفتية وهو 
مرشوع يعمل علي��ه النادي منذ فرتة 
طويلة ويقوم بتنظيم بطوالته بشكل 
دوري كبطوالت دولية معتمدة، وذلك 
بن��اء ع��ىل توجيهات عض��و املجلس 
األعىل حاكم الش��ارقة صاحب السمو 
الش��يخ س��لطان بن محمد القاسمي 
إلعداد  الجدي��د  بالن��شء  لالهت��امم 

أجيال جديدة من الفرسان والخيول.
وأق��ر االجتامع مقرتح نادي الش��ارقة 
للفروس��ية والس��باق وت��م تكلي��ف 
اللجنة الفني��ة الخاصة بإدارة الدوري 
الجديد بإعداد املقرتح النهايئ لعرضه 
واعتامده من االتحاد الدويل للفروسية 
خالل ش��هر يولي��و الج��اري، عىل أن 
يق��ام النهايئ الخاص بالدوري يف نادي 
الشارقة خالل شهر فراير من كل عام 

وملدة 3 سنوات.
كام قررت اللجنة تش��كيل لجنة فنية 
خاصة إلدارة الدوري الجديد والتنسيق 
مع اللجان املنظمة للبطوالت وإصدار 
النتائ��ج الخاص��ة بال��دوري، ويرأس 
اللجنة الس��يد س��لطان محمد خليفة 
اليحيايئ وعضوية املنسق العام أرشف 

جابر الليثي وحسام أبو بكر زميت.

 “ناصر 10” تسلم الفائزين 
سياراتهم المقدمة من “كانو”

تعديل لوائح الدوري العربي 
المؤهل إلى كأس العالم للفروسية

جانب من االجتماعجانب من تقديم السيارات في معرض تويوتا بسترة
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“فيفا” و”ميماك” تفوزان بجوائز في مهرجان “كان”

“السيارات األوروبية جاكوار الند روفر” تستضيف أمير كينت 

�رشك���ة  البحري���ن،   VIVA �رشك���ة  ف���ازت 
 Memac االت�شاالت املبتكرة يف اململكة، و�رشكة
Ogilvy & Mather، الوكال���ة الرائدة يف جمال 
يف  االإبداع���ي  والت�شمي���م  الت�شويق���ي  االت�ش���ال 
الع���امل، بثالثة جوائز مرموقة م���ن الفئة الربونزية 
يف مهرج���ان “ كان ليونز الدويل لالإبداع” يف دورته 
الرابعة وال�شتني وال���ذي اأقيم يف مدينة “كان” يف 
فرن�ش���ا. وتعترب ه���ذه اأولى اجلوائ���ز التي مينحها 
مهرجان “كان ليونز” ل�رشكة ات�شاالت يف اململكة، 
مم���ا و�شع البحري���ن على خريطة االإب���داع العاملية 
بق���وة. وق���ال رئي����س العملي���ات التجاري���ة ل�رشكة 
“نحن فخورون  VIVA البحري���ن كرمي طبو����س: 
ج���داً بفوزنا بثالثة جوائز يف مهرجان “كان ليونز”، 
فنح���ن يف VIVA ن�شدد ب�ش���كل كبري على االإبداع 
يف كل ما نقوم ب���ه، لي�س فقط يف طريقة توا�شلنا 
م���ع عمالئنا، بل يف منتجاتنا وخدماتنا املبتكرة. اإن 
فوزن���ا بهذه اجلوائ���ز ياأتي تاأكيداً عل���ى اهتمامنا 
الكب���ري مبج���ال االإب���داع، واجله���ود الكب���رية التي 
يبذله���ا فري���ق ميم���اك اأوجلف���ي يف تو�شيع حدود 

االبداع واالبتكار لدينا”.

من جانب���ه، قال املدي���ر العام ل�رشك���ة ميماك 
اأوجلف���ي البحري���ن غ�ش���ان بوجاكل���ي: “اإن الف���وز 
مبهرج���ان “كان ليونز” هو االإجن���از االأهم يف جمال 
االإبداع بالن�شبة ل���وكاالت االعالنات. نحن فخورون 
ج���دا الأننا ا�شتطعنا تقدمي عمل جدير بالفوز بهذه 
اجلوائ���ز ل���� VIVA، اإذ اأن هذا الف���وز واالإجناز ال 
يح���دث اإال عندما يت�شارك كل من العميل والوكالة 
االإعالني���ة بنف�س الروؤية واله���دف يف الرتكيز على 
التمي���ز واالإبداع “. ويعترب ه���ذا الفوز يف مهرجان 
“كان” هو جمرد بداية ملزيد من النجاحات والتاألق 

والرتكي���ز عل���ى ا�شتك�ش���اف االأف���كار واملفاهيم 
اجلديدة لكل من VIVA وميماك اأوجلفي. 

االحتفالي���ة  ليون���ز”  “كان  مهرج���ان  ويع���د 
ال�شنوية الرائدة يف العامل اخلا�شة باالإبداع يف جمال 
االإعالن والت�شويق، حيث ميتد املهرجان على مدى 
ثماني���ة اأي���ام يتداول خالله���ا االأف���كار االأ�شا�شية، 
وور�ش���ات العم���ل والعرو�س االإبداعي���ة لل�رشكات. 
كم���ا تو�ش���ف جوائ���ز “كان ليون���ز” باأنه���ا مبثابة 
“جوائ���ز االأو�شكار” ل����رشكات االإعالن واالت�شاالت، 
وه���ي اجلائزة التي ت�شعى كل ال���وكاالت االإعالنية 

والت�شويقي���ة للف���وز به���ا. ويكرم ه���ذا املهرجان 
اأف�ش���ل االأعم���ال االإبداعي���ة ب���دءا م���ن االبتكار يف 
االإب���داع، الر�ش���وم التو�شيحي���ة، التمي���ز الرقم���ي 

باال�شافة الى الرتويج والتفعيل. 
ي�ش���م مهرجان “كان ليون���ز” الدويل لالإبداع، 
ومتخ�ش�ش���ي  ����رشكات  م���ن  االآالف  ع���ام،  كل  يف 
االإع���الن واالت�شاالت من 100 دولة تعمل يف جمال 
الت�شمي���م والتكنولوجيا،  الرتفي���ه،  االت�ش���االت، 
لالحتف���ال بتاأثري ق���وة االإبداع يف العم���ل. ويعترب 
“كان ليونز” مهرجان على م�شتوى عاملي ي�شارك 

به اأهم املتخ�ش�شني يف جماالت االبداع واالبتكار، 
ومن اأه���م املحدثني يف هذا الع���ام كل من هيلني 
مريي���ن، واإي���ان ماكيل���ن، ورون ه���وارد، وماري���و 

ت�شتينو ورون هوارد وغريهم الكثري.
واجلدي���ر بالذك���ر اأنه يف وقت �شاب���ق من عام 
و البحري���ن   VIVA م���ن  كل  ح�شل���ت   ،2014
Memac Ogilvy and Mather عل���ى اجلائزة 
 Awards“ الف�شي���ة يف جم���االت االت�ش���ال م���ن
 ”Termination“ Effie Mena”، عن حملتهم 

لفئة “الهواتف النقالة واالإنرتنت”.

ا�شتقبلت �رشك���ة ال�شي���ارات االأوروبية، 
امل�شتورد واملوزع احل�رشي ل�شيارات جاكوار 
الند روفر الفاره���ة يف مملكة البحرين، اأمري 
منطق���ة كين���ت الربيطانية �شاح���ب ال�شمو 
امللكي االأم���ري ماي���كل يف معر�شها الكائن 

ب�شرتة وذلك بتاريخ 12 يوليو 2017.
تتويجاً للروابط الوثيقة التي جتمع بني 
مملك���ة البحرين واململك���ة املتحدة، رحبت 
�رشكة ال�شيارات االأوروبية جاكوار الند روفر 
ب�شم���و االأم���ري ماي���كل اأمري منطق���ة كينت 
الربيطاني���ة، وه���و اأح���د اأب���رز ال�شخ�شيات 
الربيطانية اخلريي���ة من العائلة الربيطانية 
املالك���ة، وه���و ابن الع���م االأول جلاللة ملكة 

بريطانيا. 
و�شمل احل�شور �شفري اململكة املتحدة 
يف مملك���ة البحري���ن �شامي���ون مارت���ن اإلى 
جانب عدد من ال�شخ�شيات البارزة من رجال 

االأعمال يف مملكة البحرين.
ي���ويل �شمو االأمري ماي���كل اهتماماً بالغاً 
لقطاع ال�شي���ارات واملوا�شالت، وقد توثق 
هذا االهتمام برعايته للعديد من اجلمعيات 
والن���وادي وقد مت تن�شيب���ه رئي�شاً لكل من 
النادي امللك���ي لل�شي���ارات وجمل�س رابطة 
ال�شي���ارات الريا�شي���ة، اإل���ى جان���ب تكرمه 
برعاي���ة معه���د قط���اع �شناع���ة ال�شي���ارات 

ونادي ال�شيارات الكال�شيكية يف بريطانيا.

و�رشح الع�شو املنتدب ل�رشكة ال�شيارات 
االأوروبية جاك���وار الند روف���ر ماجد الزياين 
قائالً: »بداي���ًة، اأود اأن اأتقدم بجزيل ال�شكر 
والعرف���ان والتقدي���ر ال���ى ل���كل م���ن �شمو 
االأم���ري مايكل اأم���ري كينت وال�شي���د مارتن 
على ت�رشيفهم لنا اليوم بح�شورهم الكرمي. 
اإن���ه ل�رشف كبري لن���ا اأن ن�شتقبل �شمو االأمري 
ماي���كل واال�شتفادة م���ن خرباته الطويلة يف 
قطاع ال�شي���ارات. وتعك�س هذه الزيارة قوة 
العالقة التي جتمع مملكة البحرين باململكة 
املتح���دة، وم���ا ه���ي اإال مث���ال عل���ى اأوا����رش 
التع���اون امل�ش���رتك ب���ني �رشك���ة ال�شيارات 

االأوروبية وجاكوار الند روفر ليمتد«.

بحرينية تربح 100 ألف دوالر في سحب “ثمار” 
�شل���م بنك االإثم���ار، جائزة نقدي���ة قيمتها 100 
األ���ف دوالر اإلى دالل حمم���د عبدالرحمن بوعلي وهي 
اأم بحريني���ة ف���ازت يف ال�شح���ب على اجلائ���زة ن�شف 

ال�شنوية الكربى حل�شاب ثمار. 
وق���د ق���ام مدي���ر ع���ام املجموع���ة امل�رشفي���ة 
عبداحلكي���م املطوع بت�شليم اجلائ���زة اإلى ابن اأختها 
يعقوب العطاوي نياب���ة عنها يف احتفال عقد مبجمع 
ال�شي���ف وح����رشه اأف���راد من عائل���ة دالل وع���دد من 
اأع�شاء فري���ق االإدارة التنفيذية ببن���ك االإثمار. وقد 
القى احلفل اإقبال من اجلمهور من عمالء ح�شاب ثمار 

اجلدد واملت�شوقني يف املجمع.   
واأع���رب العطاوي عن فرحتهم باجلائزة  قائالً:” 
نح���ن �شع���داء جداً لف���وز خالت���ي باجلائ���زة الكربى، 
فه���ي لطامل���ا ادخ���رت يف ح�ش���اب ثمار وذل���ك الأنه 
يقدم عدداً كبرياً من اجلوائ���ز، اإ�شافًة اإلى اأن اأعداد 
الرابحني �شجعتها على االدخار مع البنك. وقد فرحت 
خالت���ي بهذه اجلائزة واأخربتن���ا اأنها جاءت يف الوقت 
املنا�ش���ب  حيث اإن ه���ذه اجلائ���زة �شت�شاعدها على 

ا�شتكمال املنزل الذي بداأت يف بناءه”.
وم���ن جانبه ق���ال املط���وع: “ي�شعدن���ا اأن نهنئ 
ال�شي���دة دالل واأ�رشته���ا عل���ى الف���وز باجلائ���زة، كما 

نب���ارك جلمي���ع الرابحني يف هذا ال�شه���ر على فوزهم 
يف �شحوب���ات ثم���ار. ونح���ن نحر����س كل ع���ام عل���ى 
تطوير ح�شاب االدخار ثم���ار متا�شياً مع التزام البنك 
باالهتم���ام مبتطلبات العمالء والتع���رف على اآرائهم 

واال�شتجابة لها. ونتيجة لذلك مت خف�س احلد االأدنى 
لالإي���داع يف ح�شاب ثمار اإلى 30 ديناراً مع زيادة عدد 
الرابح���ني اإلى 4044 رابحاً وه���و اأكرب عدد للرابحني 

يف البحرين”.

فيصل خالد كانو ينال الماجستير من لندن

عروض لموظفي “الخليجي 
التجاري” على الخدمات التأمينية

ن����ال في�ش����ل خال����د كان����و �شه����ادة 
املاج�شتري يف اإدارة االأعمال التنفيذية من 
 London business كلية لندن لالأعمال
school يف قاعة احلفل امللكية باململكة 

املتح����دة، وذلك يوم اخلمي�����س املا�شي. 
وق����د �شهد رجل االأعم����ال خالد كانو حفل 
ح�ش����ول جنله عل����ى املاج�شت����ري، بح�شور 

عدد من اأفراد العائلة.

اأعلن امل����رشف اخلليجي التج���اري اإبرام 
مذك���رة تفاه���م مع �رشك���ة التكاف���ل الدولية 
موظف���و  مبقت�شاه���ا  �شي�شتفي���د  للتاأم���ني 
االأول���ى  الدرج���ة  م���ن  واأقاربه���م  امل����رشف 
باحل�ش���ول عل���ى عرو����س خا�ش���ة واأ�شع���ار 
تف�شيلي���ة على عدد من اخلدم���ات التاأمينية 

التي تقدمها ال�رشكة.
وياأت���ي اإبرام ه���ذه االتفاقي���ة يف �شياق 
حر�س امل�رشف على تقدمي املزايا ملوظفيه 
وعائالته���م وذل���ك يف اإط���ار روؤيت���ه اخلا�شة 
بتوف���ري بيئ���ة عم���ل مثالية لهم م���ا ينعك�س 
ب�شكل اإيجابي على م�شتوى وجودة املنتجات 
واخلدم���ات الت���ي يقدمها امل����رشف لعمالئه 
الك���رام، وم���ن بني اخلدم���ات الت���ي ت�شملها 
عل���ى  ال�شام���ل  التاأم���ني  التفاه���م  مذك���رة 

املركبات، تاأمني املنازل وال�شقق ال�شكنية، 
تاأم���ني خ���دم املن���ازل، التاأمني عن���د ال�شفر 
وي�شمل ذلك احلج والعمرة، كما و�شي�شتفيد 
موظف���و امل�رشف من خدم���ة االأولوية يف اإنهاء 
معامالته���م. وامل�رشف اخلليج���ي التجاري هو 
م�رشف اإ�شالمي يعمل يف جمال تقدمي خدمات 
م�رشفي���ة جتاري���ة متكاملة ومتنوع���ة لالأفراد 
واملوؤ�ش�ش���ات.  وامل����رشف م���درج يف بور�شة 
البحري���ن، ويق���ع مق���ره الرئي�ش���ي يف مملكة 
البحري���ن. وتتمثل روؤية امل����رشف يف ال�شعي 
اإل���ى حتقي���ق الري���ادة يف املج���ال امل����رشيف 
االإ�شالم���ي املحل���ي واالإقليم���ي ع���ن طري���ق 
تقدمي منتجات وخدمات مبتكرة وذات جودة 
عالي���ة لعمالئه، وذلك مب���ا يتوافق مع مبادئ 

ال�رشيعة االإ�شالمية الغراء.

“NBB” يتبرع بـ 5 آالف دينار لـ “السكري”
ا�شتقب���ل املدي���ر الع���ام ملجموع���ة اخلزينة، 
البحري���ن  ببن���ك  االإقليمي���ة والعملي���ات  الف���روع 
الوطن���ي ح�ش���ني احل�شين���ي نائب رئي����س جمعية 
ال�شكري م���رمي الهرم�شي الهاجري، حيث قدم لها 
�شيًكا مببلغ 5 اآالف تربًعا من بنك البحرين الوطني 
ل�شال���ح جمعية ال�شك���ري البحريني���ة. وتاأتي هذه 
امل�شاهم���ة يف اإطار م�شاعي بن���ك البحرين الوطني 
ة والهادف���ة اإلى دع���م موؤ�ش�ش���ات املجتمع  اخل���ريرّ
كافة، وال���ذي داأب البنك على دعمه���ا وال يتوانى 
يف م�شاندته���ا كجزء ثابت من واجبه الوطني وذلك 
بتخ�شي����س مبال���غ مالية �شم���ن برنام���ج الهبات 

والتربعات من كل عام.
وق���د اأعرب���ت الهاج���ري بالنياب���ة ع���ن رئي�س 
جمل����س االإدارة واأع�ش���اء املجل����س ع���ن �شكره���ا 
وتقديره���ا ملبادرة البن���ك على ه���ذا الدعم الذي 
ال يف تنفيذ برامج اجلمعية  ي�شهم ب�شكل كبري وفعرّ
والت���ي يحر�س بنك البحري���ن الوطني على تقدمي 
الدعم لها. وقدمت جزيل ال�شكر والتقدير لرئي�س 

واأع�ش���اء جمل�س اإدارة البن���ك والرئي�س التنفيذي 
جان كري�شتوف دوران.

ومن جانبه، اأثنى ح�شني احل�شيني على اأن�شطة 
جمعية ال�شكري البحرينية، واأ�شاف قائالً “اإن بنك 
البحرين الوطني يعط���ي اهتماًما دائًما للجمعيات 

املتخ�ش�ش���ة التي ت�شاهم ب�ش���كل فعال يف خدمة 
املجتم���ع املحل���ي، فجمعي���ة ال�شك���ري البحرينية 
تلع���ب دوًرا ب���ارًزا يف جم���ال اخت�شا�شه���ا وياأمل 
البنك باأن هذا التربع �شيمكن اجلمعية من تو�شعة 

نطاق خدماتها يف مملكة البحرين”.
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ك�سف املمثل ال�سوري تيم ح�سن اأن ثمة من ا�ستغل 
ا�سم���ه يف بع�ض مواقع التوا�س���ل االجتماعي وراح يغرد 

ويكتب تفا�سيل اجلزء الثاين من م�سل�سل “الهيبة”.
وا�ستغ���رب ت���ي كي���ف ان البع����ض اعط���ى لنف�سه 

مث���ل تلك احلق���وق معلق���ا: ارادوا ا�ستب���اق االمور لكن 
م���ن البديه���ي ان ن�ض���ع النق���اط على احل���روف يف حال 
ج���رى تزييف احلقائ���ق. “الهيبة” بعه���دة �رشكة االنتاج 

والكاتب واملخرج وال يحق الأحد ان يخرق �رشية الن�ص.
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 ال�����س��ال��ح اأي����وب 
بعد  م�رش  حكم  يتولى 
الكامل  ال�ضلطان  وفاة 

حممد بن العادل.

 1919
ع��ن  االإع��������������الن   

اجلمهورية الفنلندية.

1955
اف���ت���ت���اح م��دي��ن��ة 
م���اله���ي دي������زين الن���د 
كاليفورنيا  والي���ة  يف 

االأمريكية.

 1958
ينف�سل  ال���ع���راق 
ع���ن االحت�����اد ال��ع��رب��ي 
االأردن  م��ع  الها�ضمي 
وذل����ك ب��ع��د ث����ورة 14 

متوز.

 1968
 االط���اح���ة ب��ن��ظ��ام 
ع��ب��د ال���رح���م���ن ع���ارف 
ال���ع���راق مب���ا ع��رف  يف 
ب���ال���ث���ورة ال��ب��ي�����ض��اء، 
وت�����ويل ح����زب ال��ب��ع��ث 
ال��ع��رب��ي اال���ض��رتاك��ي 
ال���ع���راق  يف  ال�����س��ل��ط��ة 
ح�ضن  اأح���م���د  ب��ق��ي��ادة 
ال��ب��ك��ر ون��ائ��ب��ه ���ض��دام 

ح�سني.

 1973
ع�ضكري  ان��ق��الب 
يطيح  اأفغان�ضتان  يف 
واإعالن  امللكي  باحلكم 
ق����ي����ام اجل���م���ه���وري���ة 
داود  حم��م��د  ب��رئ��ا���ض��ة 

خان.

مسافات

البحرينية زينب غازي تعترف: 
فكرت في االعتزال كثيًرا 

علي خليفة يفتتح المؤتمر العالمي للشباب

 ك�ضف����ت الفنان����ة البحرينية زينب غازي، عن ا�ضم �ضديقها االأول خ����الل مرحلة الطفولة، من خالل 
مقطع فيديو ن�رشته عرب ح�ضابها الر�ضمي على موقع �ضناب �ضات.

وقال����ت “زينب” يف جل�سة اعرتاف مع متابعيها: “اأعرتف كان �ضديقي االأول ا�ضمه با�ضل، واحلني 
ما اعرف عنه �ضيء ميكن تزوج”.

واأك����دت زين����ب غازي اأنها قبل دخولها جمال التمثيل وبعمر 16 عاما تقدمت اإلى برنامج املواهب 
“�ستار اأكادميي”، ومت قبولها ولكنها ان�ضحبت قبل انطالقة الربنامج وقالت: “خفت الأن �ضوتي ب�ضع 

ولكن كان هديف من اال�ضرتاك بالربنامج هو اأن اأ�ضبح ممثلة”.
وك�ضفت الفنانة زينب غازي، اأنها فكرت كثريا يف االعتزال من الو�ضط الفني ب�ضبب �ضغط ال�ضغل 

وامل�ضاكل بالو�ضط الفني، موؤكدة اأنها االآن تعودت.
واعرتفت زينب باأنها ال جتيد ال�ضباحة ولديها “فوبيا” من االأماكن املرتفعة، وباأنها جتيد الكتابة 

باليد اليمنى والي�رشى.
و�ضارك����ت الفنان����ة زينب غازي يف ال�ضباق الرم�ضاين لع����ام 2017، يف عملني دراميني هما “اليوم 

االأ�سود” وم�سل�سل “كان يف كل زمان”. 

مزيج من الموسيقى في حفل إل غاتو نيغرو.. الليلة

توا�ضل هيئة البحرين للثقافة واالآثار من خالل برنامج 
مهرج����ان �ضي����ف البحرين لع����ام 2017 تق����دمي فعاليات 
منوع����ة وعرو�ص فنية حية بالتعاون م����ع عدد من اجلهات 
الر�ضمي����ة يف مملك����ة البحري����ن، حي����ث ت�ضتقب����ل ال�ضال����ة 
الثقافي����ة م�ض����اء الليلة حًف����ال مميًزا م����ع اأك�ضي����ل ماترود 
املعروف اأي�ًض����ا با�ضم اإل غاتو نيغ����رو اأي “القط االأ�سود، 
بالتع����اون مع ال�ضفارة الفرن�ضية ل����دى اململكة، االآليان�ص 

فران�ضيز بالبحرين، والدعوة عامة للجمهور.
اأك�ضيل مات����رود، هو فنان فرن�ضي من اأ�ضول التينية، 
يتميز باأ�ضلوب خا�ص تتمازج فيه اإيقاعات التينية خمتلفة 
وتتداخل في����ه روح احلداثة وعبق املا�ض����ي، واملو�ضيقى 
ذات االأ�ض����ول االأفريقي����ة، باالإ�ضاف����ة اإل����ى روح مو�ضيقى 
الريغي. ميتلك ماترود خربة طويلة كفنان اعتاد العزف يف 

ال�س����وارع والهواء الطلق مما جعل من جممل 
تظاه����رة  حفالت����ه 

مو�سيقي����ة تغم����ر 
اجلمهور بالفرح.

ي�ستم����ر 
�سيف  مهرج����ان 
ال����ذي  البحري����ن 

يولي����و   7 يف  انطل����ق 
مل����دة �ضه����ر كام����ل �ضمن 
البحرين  هيئة  ا�ضرتاتيجية 

للثقافة واالآثار لعام 2017 حتت �ضعار “اآثارنا اإن حكت”، 
لذا فاإن خيمة نخول هذا العام تطل على اجلمهور من قرب 
اأول موق����ع تاريخي ي�ضج����ل �ضمن قائمة ال����رتاث العاملي 
االإن�ض����اين “موقع قلعة البحرين” يف بادرة تهدف اإلى اإبراز 
التاريخ االأث����ري للجزيرة، وتعزيز مكانتها كوجهة �ضياحية 

ثقافية مف�سلة.
يذك����ر اأن مهرج����ان �ضي����ف البحرين هذا الع����ام يقام 
Cr -  ددعم من: ا�ضتوديو عمار ب�ضري لالإبداع الفني، �رشكة
ative Design، �رشك����ة نف����ط البحرين بابك����و، �رشكة �ضو 
تيك، يونيتاك، وجممع ال�ضي����ف، باالإ�ضافة اإلى ال�ضفارات 
التالية: فرن�ض����ا، تايلند، الواليات املتح����دة، م�رش، اليمن، 
فل�ضط����ني، اليابان واإندوني�ضي����ا. ومب�ضاهمة قيمة من كل 
: املب����ادرة الوطني����ة لتنمي����ة الزراعة، 
جملة وطني، مركز عي�سى الثقايف، 
 Baby لالأطف����ال،  اإنك����ريو  ن����ادي 
 Clay Media Production،
 Winners Football
Centre. اإلى جانب 
االإعالميني  الرع����اة 
وزارة  للمهرج����ان: 
االإع����الم،  �ض����وؤون 
الب����الد،  �ضحيف����ة 

.Your FM وراديو

وصول البحرينية هيفاء حسين

الجميري يشارك النجوم أولى جلسات حفالت مهرجان صاللة

بداأت موؤخ���را اأولى اجلل�ضات الفنية التي تقام 
عل���ى م�رشح امل���روج ب�ضلطن���ة عمان �ضم���ن برنامج 
لي���ايل املهرجان والتي تبث عل���ى قناة عمان مبا�رش 
وق���د �ضه���دت اجلل�ض���ة ح�ض���ورا جماهريي���ا ملفتا 
و�ضم���ت نخبة من جن���وم الغناء يف الوط���ن العربي، 
وق���د اأحيا اجلل�ضة الفنية كل م���ن الفنان البحريني 
اأحم���د اجلمريي والفن���ان اليمني عب���د اهلل حربي�ص 
والفنان���ني العمانيني �ضامل قط���ن، واأحمد العمري 
ونواف ال�ضح���ري وقام بتقدمي احلف���ل املذيع عبد 
اهلل ال�ضب���اح، وق���دم الفنانون و�ضالته���م الغنائية 

و�ضط اإعجاب وتفاعل جماهريي كبري.
مب�ضاحبة فرقة مو�ضيقي���ة بقيادة املاي�ضرتو 
وهي���ب اجل���رادي ب���داأت اجلل�ض���ة باملط���رب نواف 
ال�ضح���ري الذي قدم اأغنيتني اأط���رب بهما احل�ضور 
وهم���ا العجب يا زماين كلمات ال�ضاعر �ضامل العمري 

واأحلان فه���د �ضعد، وحلوة ب���الدي كلمات املرحوم 
عل���ي عبد اهلل ال�ضوم���ايل والتي تغن���ى بها الفنان 
الكبري �ضامل حماد، وع���ن م�ضاركته قال نواف: هذه 
امل�ضارك���ة الثانية يل �ضمن حفالت مهرجان �ضاللة 
ال�ضياحي ويل ع���دة م�ضاركات �ضابق���ة، يف جل�ضات 
ال�ضم���ر مب����رشح الوالي���ات و�ضع���دت مب�ضاركتي يف 
اجلل�ض���ة االأولى م���ع الفنان الكب���ري اأحمد اجلمريي، 
والفق���رة الثاني���ة قدمها الفنان �ض���امل قطن الذي 
ق���دم عدة اأغ���اين اأعجب به���ا احل�ضور منه���ا �ضالل 
درب���ات كلم���ات �ضع���ادة الدكت���ور اأحم���د العمري 
واأحل���ان حممد حربي�ص واالأغني���ة الثانية فن الطبل 
بعن���وان يا منور كلمات ال�ضاعر م�ضلم تبوك واأحلان 
املرح���وم ن���ور حمم���د وع���ن م�ضاركت���ه ق���ال �ضامل 
قط���ن: هذه امل�ضارك���ة اخلام�ض���ة يل �ضمن حفالت 
مهرج���ان �ضالل���ة ال�ضياحي و�ضعي���د مب�ضاركتي يف 

املهرج���ان الأنها تعترب خط���وه متقدمة يل وت�ضيف 
يل كفنان، اأم���ا الفقرة الثالثة للفنان اأحمد العمري 
ال���ذي قدم بع�ضا م���ن االأغاين املمي���زة منها خدين 
مع���ك، ون�ضن�ضي يا كو�ص ل�ضف���ري االأغنية العمانية 
�ضامل علي، و يا حمد، وغ���رد اأحمد و�ضط اإعجاب من 
اجلمه���ور وعن م�ضاركته قال: للع���ام الرابع اأ�ضارك 
يف حف���الت م�رشح امل���روج و����رشف يل اأن اأ�ضارك مع 
اإخواين الفنانني يف جل�ضة ال�ضمر االأولى وهذا العام 
اخرتت بع�ض���ا من االأغاين املحلي���ة واليمنية وذلك 
للتنوع على ح�ضب ذوق اجلمهور. اأما الفقرة الرابعة 
فكان���ت للفنان املطرب وامللح���ن اليمني عبد اهلل 
حربي�ص ال���ذي قدم بع�ضا من اأغانيه املميزة و�ضط 
حف���اوة وت�ضجيع من اجلمهور منه���ا غلطان كلمات 
مب���ارك �ضما�ص، وجعلني ما فقدتك كلمات عبد اهلل 

�ضعيدان، وليلة رحيل كلمات �ضالح خليفة 

م�ض���ك ختام اجلل�ض���ة الفنية الفن���ان البحريني 
الكب���ري اأحم���د اجلم���ريي، ال���ذي اأطل عل���ى امل�رشح 
و�س���ط ترحي���ب كب���ري و�سياح م���ن قب���ل اجلمهور 
ال���ذي قدم جمموع���ة متنوعة من اأحل���ى اأغانيه منها 
)ه���ال بلي لفاين كلمات واأحلان مط���ر عبد اهلل، وتو 
النه���ار كلمات االأم���ري حممد بن عب���د اهلل الفي�ضل 
رحم���ه اهلل واأحل���ان اأحمد اجلم���ريي، وال ت�ضد هناك 
كلم���ات ال�ضاعر االأم���ري خالد الفي�ض���ل، ولو جريت 
كلم���ات علي ال�رشقاوي، و�ضوي���خ من اأر�ص مكنا�ص 
من �ضعر اأب���و احل�ضن واأحلان الفن���ان خالد ال�ضيخ( 
وغريه���ا من االأغاين وذلك و�ض���ط ت�ضفيق وتفاعل 
من جمه���ور الفنان اأحمد اجلم���ريي، وعن م�ضاركته 
يف اأولى جل�ض���ات ال�ضمر الفنية قال اجلمريي: �رشف 
كبري يل اأن اأ�ضارك مبهرجان �ضاللة ال�ضياحي وهذه 
م�ضاركتي الثالثة واأهل �ضاللة يحبون اأعمايل واأكون 
�ضعيدا عندما اأغني بني جمهور يحب اأعمايل وقمت 
بتح�ض���ري بع�ص من االأعمال التي يحبها اأهل �ضاللة 
واأمتنى اأن تنال اإعجابهم، وعن اأعماله القادمة قال: 
بع���د عودت���ي للبحرين مبا�رشة �ضيت���م حت�ضري عمل 
كب���ري وهو اإع���ادة توزيع بع�ص م���ن اأعمايل الناجحة 
مب�ضاحبة اآالت ب�ضيطة مثل العود،وعن تواجده هذا 
الع���ام يف مدين���ة �ضاللة قال: اآخر م���رة زرت �ضاللة 
ع���ام 2013 وهذا العام وجدت تغريا كبريا ووا�ضحا 

يف التط���ور العمراين داخ���ل املدينة، واجل�ضور التي 
�ضاع���دت يف تخفيف االزدح���ام واملراك���ز التجارية 
وكذل���ك ال�س���وارع الوا�سعة ولذلك اأق���ول مهرجان 
�ضالل���ة اإثراء �ضنوي يق���دم كل �ضنة اجلديد ويرثي 
الذائقة العام���ة لزائري �ضاللة ويط���ور حت�ضيلهم 

الثقايف فاأمتنى للجمهور واأهل �ضاللة كل اخلري.

هيفاء ح�صني ت�صل �صاللة

و�ضلت ال���ى �ضاللة الفنان���ة البحرينية هيفاء 
ح�ضني وذل���ك للم�ضاركة الفنية مب�رشحية )املعزبة( 
لفرق���ة اأوبار امل�رشحي���ة العمانية مبهرج���ان �ضاللة 

ال�سياحي.
و�ضيك���ون زوار وع�ض���اق امل����رشح م���ع عرو�ص 
امل�رشحي���ة الت���ي متتد مل���دة �ضبعة اأي���ام ابتداء من 
15 من ال�سهر الق���ادم وحتى 12 من ال�ضهر نف�ضه 
م�رشحي���ة املعزبة من بطولة النج���م ا�رشف امل�ضيخي 
)�رشوف���ان( والنجم مب���ارك املع�ضن���ي وامل�رشحيني 

وليد �ضعبان واأمين عبد املعني.
وق���ال في�ض���ل النه���اري رئي����ص الفرق���ة: اإن 
م�ضارك���ة الفنان���ة القدي���رة البحريني���ة هيفاء يعد 
اإ�ضافة قوية وجديدة للفرقة يف عملها القادم اأمام 

جمهور امل�رشح يف مهرجان �ضاللة ال�ضياحي.

    BUZZ      
أحداث

ب���وادر خالف م���ع بع�ص الزم���الء، لكن االأمر 
يبقى حمدوداً 

ح���اول اأال ت���دع االأف���كار ال�ضلبي���ة توؤث���ر يف 
نوعية عملك

احلبيب �ضعي���د بوقوفك اإلى جانبه ودعمك 
له، ويقدر لك ذلك 

تثب���ت ل���ك االأي���ام اأّن ال�رشي���ك احل���ايل هو 
اأف�ضل االأ�ضخا�ص

ال تغام���ر بو�ضعك ال�ضحي م���ن اأجل اإر�ضاء 
اأرباب العمل 

اذا �ضع���رت اأن و�ضع���ك املهني غري مريح، 
عليك اأن تعرتف

يوم عاطف���ي وتفاهم تام مع ال�رشيك، وهذا 
يرتك انعكا�ضات اإيجابية 

تكون قادراً على اإيجاد احللول التي 
تر�سي جميع االأطراف

ما اأنت حري�ص عليه من اإجنازات، قد ال يجد 
ال�ضدى املطلوب 

تقرتب م���ن اإيجاد احلل لو�ضع���ك ال�ضحي 
بالتعاون مع طبيبك

تخالف تعليمات الطبي���ب ب�رشورة االمتناع 
عن التدخني

م�رشوع ناجح يك���ون ثمرة جهدك املتوا�ضل 
و�ضهرك وحر�ضك 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

وم
ّنج
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 افتت���ح رئي����ص املنظم���ة الدولية 
للف���ن ال�ضعب���ي ببولن���دا ال�ضاع���ر علي 
العامل���ي  املوؤمت���ر  خليف���ة  عب���داهلل 
اخلام����ص لل�ضباب بح�ض���ور عمدة مدينة 
مي�ضيلنت�ض���ا وبح�ض���ور ح�ض���د كبري من 

الدول االع�ضاء. 
وق���د ا�ضاد خليف���ة يف كلمته بدعم 
احلكومة البولندية لتنظيم هذا املوؤمتر 
وبال�ضع���ب البلولندي ال�ضديق وكفاحه 
التاريخ���ي م���ن اج���ل احلري���ة وال�ضل���م 
العامل���ي موؤك���دا ب���اأن ب�ضاع���ة احلروب 
واالره���اب م���ن قت���ل وتدم���ري وتهجري 
وتغذي���ة التط���رف والتناح���ر والتفريق 
املذهب���ي والعرق���ي ب���ني بن���ي الب����رش 
موؤ����رش خطري عل���ى املكون���ات الثقافية 
التي متثل ج���ذور وهوية كل �ضعب من 
ال�سعوب وان االم���ل معقود على جهود 
اجليل اجلدي���د وحركه انت�ض���اره للقيم 
االن�ضانية النبيلة، موؤكدا ا�ضتمرار حاجة 
املنظم���ة الدولي���ة للف���ن ال�ضعبي الى 
ال���روح ال�ضبابي���ة ليظل وه���ج االهتمام 
بال���رتاث ال�سعب���ي م�ستم���را م���ن جي���ل 
ال���ى جيل. ويق���ام هذا املوؤمت���ر ب�ضفة 

ور�ض���ا  وي�ضم���ل  �ضنت���ني  كل  دوري���ة 
الفن���ون  لف���رق  ومهرجان���ات  حواري���ة 
ال�ضعبي���ة الى جانب لق���اءات جماهريية 
مفتوحة يف ال�ضاحات العامة، ويركز هذا 
املوؤمتر عل���ى ا�ضتلهام الرتاث ال�ضعبي 
يف  الع���امل  دول  جت���ارب  وا�ضتعرا����ص 

رفد ال���رتاث بحركة �ضب���اب العامل. هذا 
وقد �ضاركت مملك���ة البحرين بوفد من 
اع�س���اء املنظم���ة قوامه اربع���ة “بنتني 
ان�ضط���ة  وولدي���ن” �ضارك���وا مبختل���ف 
اأوراق عم���ل �ضم���ن  املوؤمت���ر وقدم���وا 

الور�ص احلوارية.

ي�رشا  امل��م��ث��ل��ة  ت�����ض��ور 
االأخ��رية  م�ضاهدها  اللوزي 
م���ن ف��ي��ل��م  ���ض��ن��ط��ة ح��م��زة  
والذي ميثل التعاون الثاين 
الفنان  م��ع  ال���ت���وايل  ع��ل��ى 
م�ضل�ضل   بعد  ه��الل  حمادة 
عر�ضه  مت  ال����ذي  ال���ق���در   ط��اق��ة 

رم�سان املا�سي. 

وجه���ت املطربة اأحالم، 
ع���رب �ضفحته���ا الر�ضمي���ة 
“في�ضبوك”،  موق���ع  عل���ى 
ر�ضالة اإلى جمهورها قائلة 
املوعد  اإن  نق���ول  “نق���در 
جمهوري  انتظرك���م  قرب، 
يف لن���دن يف حفلي اإن �ضاء اهلل يف 

قاعة بالديوم العريقة”.
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االنتهـــــاء من الجـــزء الجديــد
لمسلســـل مشعـــل ومشـــاعل

امل�ضل�ضل  من  االنتهاء  مت 
اجلزء  وم�ضاعل  م�ضعل  االذاع��ي 
الثالث مب�ضاركه نخبة من جنوم 
منهم  ال�����س��ع��ودي  التلفزيون 
وعبدالرحمن  حمزة  حممد  ل��وؤي 
ب�ضريي  �ضعيد  وبا�ضم  ع��زت 
والنجمة نعيمه احلميدي وروان 
املذيعة  م���رة  والول  ع��ا���ض��ور 
العبداهلل  وروي���دا  احلربي  ام��ل 
ووائل عنقاوي ومن م�رش مي�ضاء 
ابت�سام  وامل��ذي��ع��ة  م�سطفى. 
ع���زام و���ض��ي��وف ال�����رشف وائ��ل 

حممد حمزة وعبداهلل ال�ضائغ. ومب�ضاركة ه�ضام الغامدي و�ضالح با�ضندوه و�ضارة الزهراين وعبداهلل وائل حمزة. من تاأليف لوؤي حممد 
حمزة واخراج ح�ضني القر�ضي، منتج منفذ موؤ�ض�ضة حممد حمزة على اذاعة جدة.  وقد لقي اجلزء االول والثاين ر�ضا امل�ضتمعني وحقق 
اعلى ن�ضبة ا�ضتماع. ويتناول امل�ضل�ضل ق�ضية �ضاب و�ضابة لي�ص لديهم هدف يف احلياة وال طموح وي�ضببون الهلهم عدة م�ضاكل مما 

ي�ضطر االبوين تزويجهم لبع�ص لكي يرتاحوا من م�ضاكلهم ولكن بدل ان يرتاحوا تفاقمت امل�ضاكل اكرث و�ضار ال�ضداع �ضداعني.

 من إصدارات نادي مدينة عيسى

“أبواب المستقبل”.. جديد الشاعر علي 
الشرقاوي لألطفال

اأ�ضدرت اللجنة الثقافية والفنية بنادي مدينة عي�ضى كتاب “اأبواب امل�ستقبل” 
وه���و عبارة عن ق�ضائ���د لالأطفال لل�ضاع���ر البحريني الكبري عل���ي ال�رشقاوي، ويقع 
الكتاب يف 30 �ضفحة من احلجم ال�ضغري ويت�ضمن ق�ضائد منوعة لالطفال بع�ضها 
تعليمي���ة واخرى تربوية ومنها..احلمد هلل.. اتبع ا�ضم���ك.. احلذاء اجلديد.. الكنا�ص.. 
اغنية ال�ضواق.. امي البحرين.. الذكاء اللغوي.. الذكاء اجل�ضدي.. الذكاء االجتماعي.. 

الذكاء الوجداين.. الذكاء املو�ضيقي.. الذكاء الفني.. باب مدر�ضتي.
يج���در بالذك���ر ان اللجنة الثقافي���ة والفنية بنادي مدينة عي�ض���ى قد ا�ضدرت 
جمموع���ة كب���رية من كت���ب االطف���ال لل�ضاعر علي ال�رشق���اوي مث���ل “ اال�سابع” و “ 
االرجوح���ة” و “ العائلة” و “ اغاين احلكمة” و “ االمنيات” و” الزحالقة” و” ق�ضائد 
احلفي���د” و “ الطائ���رة الورقية” و “ الوان املحبة” “ واغ���اين النخلة” “ اوبريت يد 
الغ�س���ب” عالوة على م�رشحيات لالطف���ال قدمها نادي املدينة قبل �ضنوات وهي “ 

مفت���اح اخل���ري “ و الفخ “ واالرانب الطيب���ة” و “ بطوط” و” ثالثية عذاري” و” خور املدعي” “ الربهام���ة” “ طرفة بن العبد” “ ثالثية 
الزرقاء” “ تراجيديا املحرق” وغريها الكثري من االأعمال.

حمرر م�صافات
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األغت حفل زفافها وحولته اإىل وليمة للفقراء
بع���د اأن ق���ررت عدم الزواج بخطيبه���ا، اأقدمت �صابة اأمريكية عل���ى حتويل حفل الزفاف 

الذي كلفها 30 األف دولر اإلى وليمة للفقراء.
ووفقا ل�صحيف���ة “اإنديانابولي�س �صتار”، بعد اأن خططت ال�صابة �صارة كومين�س، البالغة 
من العمر 25 عاما، حلفل زفافها طوال عامني، وجمعت نحو 30 األف دولر، قررت يف اللحظة 
االأخرية ع���دم االرتباط بخطيبها، وجاءت بنحو 150 �صخ�صا من ماأوى للفقراء وامل�رشدين بدل 

من املدعوين حلفل الزفاف”.
واأ�صاف���ت ال�صحيفة: “كل �صيء، كان جاهزا؛ املطعم و�صيوف حفل الزفاف، لكن �صارة 
اتخ���ذت قرارها باإلغاء احلفل ودعت اأ�صخا�صا اآخري���ن يف اللحظة االأخرية، بدل املدعوين اإلى 

العر�س”.
وم���ن جانبها، اأكدت �ص���ارة اأنها “�صت�صتغل التذكرتني اللت���ني كانت قد ا�صرتتهما هي 

وخطيبها لق�صاء �صهر الع�صل يف جمهورية الدومينيكان، لق�صاء اإجازة مع والدتها هناك”.

فتـــوى جتيـــز �ضـــرب الزوجـــة لزوجهــا
بني الفينة والأخرى تخرج فتاوى جديدة، منها ما يلقى ا�صتح�صانا ومنها ما يعتربه البع�س مبالغا فيه.

فت���وى جديدة لداعية مغربي، ق���ام بالإعالن عنها خالل مقابلة له على اإحدى حمط���ات الراديو املغربية، 
جتيز �رشب الزوجة لزوجها يف حال اإقدامه على �رشب الكحول والرجوع اإلى البيت يف حالة �صكر ب�صكل متكرر.

وم���ن جانبها اأوقف���ت ال�صلطات املغربية، الربنام���ج الإذاعي ملدة �صهر، بحجة اأن���ه �صيت�صبب يف اإ�صعال 
ال�رشاعات بني الأ�رش املغربية من الداخل، بدورها تناقلت و�صائل الإعالم امل�رشية الفتوى واأكد ال�صيخ خمتار 

حم�صن، الأمني بدار الإفتاء، جواز اأن ت�رشب الزوجة زوجها، ولكن وفًقا حلدود �رشعية معينة.

عامالت ح�ضانة يعتدين على الأطفال “جن�ضيًا”

قتــل والدتــه واأختـــه وطفليهـــا لـ “روؤيا” باأنه يدخلهـم اجلنــة
يف جرمي���ة ب�صع���ة ه���زت قري���ة القاحة 
التابعة ملحافظة بدر غرب املدينة املنورة، 
اأق���دم �صاب يف الثالثني من عمره على قتل 
والدته و�صقيقته وطفليها نحراً بال�صكني.

واأو�صح الناطق الإعالمي ل�رشطة منطقة 
املدينة املنورة الرائ���د، ح�صني القحطاين، 
اأنه يف يوم اجلمعة املا�صي تبلغ اأحد خمافر 
ال�رشطة التابعة ل�رشطة حمافظة بدر من قبل 

مواط���ن يف العق���د الثالث من العم���ر، اأفاد 
اأنه وعند عودته ملنزل���ه وجد والدته واأخته 

وطفليها متوفني داخل املنزل.
ولوحظ علي���ه الرتباك اأثن���اء بالغه، مت 
التحفظ عليه والنتقال للموقع الذي اأ�صار 
اإليه ووجدت والدته يف العقد الثامن واأخته 
يف العق���د الراب���ع وطفليه���ا 2 و4 �صنوات 

مقتولني طعناً باآلة حادة.

كم���ا اأ�ص���اف اأن���ه ج���رى معاين���ة م�رشح 
احل���ادث م���ن قب���ل املخت�صني م���ن خرباء 
الأدل���ة اجلنائي���ة والط���ب ال�رشع���ي باإ�رشاف 
م�صاعد مدير ال�رشط���ة ل�صوؤون الأمن وع�صو 

النيابة العامة.
وبالتثب���ت م���ن ال�صخ�س املبل���غ الذي 
ظهر علي���ه الرتب���اك وعدم الت���زان، جرى 
ال�صتماع لأقواله مرة اأخرى ومناق�صته، وقد 

اعرتف بقتلهم اأثن���اء نومهم، لأنه راأى روؤياً 
باأن���ه يدخلهم اجلنة، وات�ص���ح اأنه يعاين من 
اعت���اللت نف�صية وهالو�س م���ن اأثر تعاطي 

المفيتامني املخدر.
ومن ثم جرى اإحالته رفق كامل املعاملة 
لف���رع النياب���ة العام���ة باملحافظ���ة، بحكم 
الخت�صا����س، وقد �صادق عل���ى اعرتافاته 

�رشعاً يف املحكمة العامة.

الغربان تخطط 
للم�ضتقبل كالب�ضر

ُتع����رف الغربان بذكائه����ا امللحوظ، 
وك�صفت درا�صة جدي����دة اأن هذه الأنواع 
م����ن الطي����ور الذكية ميكنه����ا التخطيط 
للم�صتقب����ل اأف�ص����ل م����ن طف����ل عمره 4 

�صنوات.
وميك����ن لأنواع م����ن الغرب����ان تخيل 
طري����ق  ع����ن  امل�صتقبلي����ة  الأح����داث 
“التفكري الذهني”، كما ميكنها التحكم 
�صع����ور  لتاأخ����ري  النف�صي����ة،  بالرغب����ات 

الإ�صباع.
وكان ُيعتقد �صابقا اأن هذه املهارات 
املتعلقة بالتخطيط للم�صتقبل، تقت�رش 
على الب�����رش والقردة ذات م�صتوى الذكاء 
الع����ايل. وت�صري النتائج اإل����ى اأن قدرات 
التخطيط عند الغراب، تطورت مع مرور 

الزمن.
ووج����د الباحثون م����ن جامعة لوند يف 
ال�صوي����د، اأن الغرب����ان ت�صتطي����ع اإكمال 
املهام املعرفية املعقدة، التي لوحظت 
ح�رشا عند الب�رش، كما اأثبتوا قدرتها على 
اأن النتائ����ج  اإل  التخطي����ط للم�صتقب����ل، 

اقت�رشت على مهام البحث عن الطعام.

م�ضار كبرية لالأجهزة 
الذكية قبل النوم

ح���ذرت درا�ص���ة حديثة م���ن ا�صتخدام 
الأجهزة الذكية واحلوا�صيب املحمولة قبل 

النوم مبا�رشة.
وك�صف���ت الدرا�ص���ة اأن ا�صتخ���دام اأي 
من االأجهزة اللوحي���ة )اآيباد( واحلوا�صيب 
املحمول���ة والهواتف الذكي���ة يف ال�رشير، ل 
يجع���ل نومك اأكرث �صعوب���ة وح�صب، واإمنا 
يوؤث���ر على يقظتك وتعبك يف اليوم التايل 

اأي�صا.
اأجراه���ا  الت���ي  الدرا�ص���ة  وقدم���ت 
م�صت�صفى “برجهام اآن���د مونز هو�صبتل”، 
يف مدين���ة بو�صطن الأمريكي���ة، وُن�رشت يف 
دورية جملة االأكادميية الوطنية االأمريكية 
للعلوم، نتائج مف�صلة حول مقارنة مبا�رشة 
اأجري���ت ب���ني الق���راءة على جه���از ينبعث 
منه �صوء وقراءة كت���اب مطبوع، والنتائج 

املرتتبة على عملية النوم.
واأ�صارت الدرا�صة، اإلى نتائج درا�صات 
�صابق���ة، كانت ق���د �صلطت ال�ص���وء على 
ال�صل���ة بني ا�صتخ���دام الهات���ف يف �صاعة 
متاأخ���رة من اليوم، ونوعية النوم، مو�صحة 
اأن ق���راءة كت���اب مطبوع حقيق���ي اأف�صل 

لناحية حتفيز العقل قبل النوم.
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درا�ضة مثرية عن كلمة “اأحبك”
ك�صف���ت درا�صة بريطانية جديدة، عادات “رومان�صي���ة” غري متوقعة ل�صباب يف مقتبل العمر، حيث 
تطرق���ت ملوا�صي���ع م�صارحة امل�صاعر بني الع�صاق. ووفقا ل�صحيف���ة “ذا �صن”، �صاألت الدرا�صة قرابة 
4 اآالف �ص���اب و�صابة بريطانيني، بني اأعم���ار 18 و24، واكت�صفت اأن 22 % ينتظرون ما بني �صهرين 
اإل���ى ثالث���ة، مل�صارحة الطرف االآخر بامل�صاع���ر. واأقر 16 % من الأ�صخا����س يف ال�صتفتاء، ب�”م�صاعرهم 
العاطفي���ة” يف ال�صه���ر الأول من التعارف، بينما قال 3 % من ال�صب���اب اأن امل�صارحة مل تاأخذ اأكرث من 

ا�صبوع.

مت توجي����ه الته����ام اإل����ى اثنني 
من عام����الت احل�صان����ة يف الربازيل، 
بالعت����داء عل����ى الأطف����ال والإ�صاءة 
له����م، بع����د ظه����ور لقط����ات فيديو 
تظه����ر املعاملة ال�صيئ����ة من قبلهما 

للعديد من الأطفال الر�صع.
دي  “ريت����ا  م����ن  كل  واتهم����ت 
كا�صيا فوجاكا” و”جا�صريا نوني�س” 

بالعت����داء اجلن�ص����ي على الأطفال �صغ����ار ال�صن، يف مركز ح�صانة حمل����ي، يف اإيتاتينغا 
جنوب �رشق الربازيل.

كم����ا اأنهم����ا اتهمتا بت�صجي����ع الأطفال الأكرب �صن����ا على “العت����داء اجلن�صي” على 
الأطف����ال الأ�صغر �صن����ا. وياأتي الفيديو ليلق����ي ال�صوء على عدد م����ن الأطفال الذين 
ت����رتاوح اأعماره����م ما بني �صنتني و4 �صن����وات، وهم ي�صفعون وي�صحب����ون من ال�صعر، 

ويلكمون، ويرمون باملراتب اأو يقذف بهم حتت الفر�س بطريقة ب�صعة.
كما تظهر اللقط����ات فتاة �صغرية مي�صك بها ويقبلها ق�رسا �صبي اأكرب منها �صنا. 

وحتقق ال�رشطة يف الت�صجيالت التى تعود اإلى الأ�صهر القليلة املا�صية.
وقال����ت اإحدى الأمهات املذه����ولت التي رف�صت الك�صف ع����ن ا�صمها اإنها تلقي 

باللوم على نف�صها لعدم النتباه لهذه املخاطر.
واأو�صح����ت: “لقد الحظت �صلوك ابنتي وقد بدا يف التغري قبل ب�صعة اأ�صهر، حيث 
اأ�صبحت ت�صيء الت�رشف ول ت�صتجيب لالأوامر، بل تزيد عنادا اإذا ما طلب منها التوقف 

عن �صيء”.
وق����ال ع�رسات من االآب����اء واالأمهات اإنه����م ال ي�صتطيعون م�صاه����دة اللقطات الأنها 
“جترحهم كثريا”، واإن العديد من الأطفال قد تركوا يعانون ال�صدمة مما كان يحدث.
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"“تليغرام” يغلق 
قنوات “مرتبطة 

بالإرهاب”

قال موؤ�ص�س تليغرام اأم�س الأح���د اإن تطبيق الر�صائل الن�صية امل�صفرة �صيغلق 
قن���وات عام���ة “مرتبط���ة بالإرهاب” بع���د اأن حجب���ت احلكوم���ة الإندوني�صية اخلدمة 

م�صت�صهدة مبخاوف اأمنية.
و�صه���دت اإندوني�صيا ع���ودة لظهور التط���رف املحلي وكثفت م���ن التعاون مع 

جريانها للق�صاء على التواجد املتنامي لتنظيم داع�س يف جنوب �رسق اآ�صيا.
وحجب���ت ال�صلطات الإندوني�صية ي���وم اجلمعة خدمة تليغ���رام للر�صائل الن�صية 
امل�صفرة قائلة اإنه يحت���وي على العديد من املنتديات املليئة “بالدعاية املتطرفة 
والإرهابي���ة”. وقال موؤ�ص�س التطبيق باف���ل دوروف اإن تليغرام اتخذ خطوات لإغالق 
بع����س القن���وات التي اأبلغ���ت عنها احلكوم���ة الإندوني�صية باأنها حتت���وي على مواد 

تتعلق بالإرهاب.
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السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

امرأة تلتقط صورة لفتاتين في أعلى 
منطقة فوروبيوفيي غوري في موسكو

الطق�س حار 
ورطب مع بع�س 

ال�صحب احيانا.

الرياح متقلبة الجتاه من 5 اإلى 10 
عقد ولكنها �صمالية بوجه عام من 

10 اإلى 15 عقدة بعد الظهرية.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اقدام.
 درجة احلرارة العظمى 42 درجة مئوية، وال�صغرى 32 

درجة مئوية.

دار 

فالنتينو 

تخرج عن 

املاألوف 

يف اأ�سبوع 

الأزياء 

الباري�سي
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