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13 أغسطس 2017 

21 ذو القعدة 1438

 

�أعلنت  �لعربية.ن���ت:  دب���ي - 
وز�رة �لد�خلي���ة �لكويتي���ة، �أم����س 
�الأمني���ة  �جله���ات  �أن  �ل�س���بت، 
�إلق���اء  م���ن  متكن���ت  �ملخت�س���ة 
�لقب����س، يف �أماك���ن متفرق���ة م���ن 
م���ن  �سخ�ًس���ا   12 عل���ى  �لب���اد، 
�ملحكومني يف ق�س���ية “خلية حزب 
�هلل وهي ما ��سطلح على ت�سميتها 
ب� )خلية �لعب���ديل(”، �إنفاذ�ً حلكم 
حمكمة �لتمييز �ل�سادر يف �لق�سية 

رقم )302/ 2016(.
و�أو�س���حت �ل���وز�رة �أن���ه ج���اٍر 
�لبح���ث ع���ن �ملحكوم���ني �الآخرين 

وهما �سخ�سان �ثنان.

القب�ض على 12 مطلوًبا بخلية العبديل يف الكويت

• �ملقبو�س عليهم من خلية �لعبديل	

ارتفاع اأ�سعارالأ�سماك ووفرة يف الروبيان
�لبحري���ن  يف  �ملركزي���ة  �الأ�س���و�ق  �س���هدت 
حال���ة من �لركود �لن�س���بي يف حرك���ة �ل�رص�ء، وذلك 
م���ع تو�ف���ر �ملعرو�س م���ن �خل����رص�و�ت و�لفو�كه 
وتر�جع �الإقبال من قبل �لزبائن؛ ب�س���بب �الإجاز�ت 
�ل�س���يفية، فيما �س���هد �سوق �ل�س���مك �رتفاعا يف 
�ل�س���عر ل�س���ح �لكميات �ملعرو�س���ة وذلك نتيجة 
�رتف���اع درج���ات �حل���ر�رة ون���درة �ل�س���يد، بينما 
حلوظ���ت وفرة يف كمي���ات �لروبيان مع ��س���تقر�ر 

�أ�سعاره.
وق���ال تاجر خ�رصو�ت وفو�كه ب�س���وق �ملنامة 
�ملرك���زي �إن �الإقب���ال بالوقت �حلا����رص يف ركود؛ 
ب�س���بب �الإج���ازة �ل�س���يفية و�س���فر �لغالبي���ة م���ع 

��ستقر�ر �أ�سعار �خل�رص�و�ت و�لفو�كه.
وب�ساأن �الأ�سماك، قال جز�ف ب�سوق �ل�سمك �إن 
�أ�سعار �الأ�س���ماك مرتفعة يف �لفرتة �الأخرية بن�سبة 

40 % تقريب���ا؛ الرتف���اع درج���ات �حل���ر�رة وقلة 
كميات �ل�سيد، يف مقابل وفرة للروبيان يف جميع 
�الأ�س���و�ق وباأ�سعار منا�س���بة للجميع، �إذ يبلغ كيلو 
�حلجم �لو�س���ط دينار ون�س���ف و�لكبري )�جلامبو( 

من دينارين وحتى 2.5 دينار، وذلك بعد 
•11��ستئناف �سيده �ل�سهر �ملا�سي.  جانب من �نت�سار �ل�رصطة يف مدينة �سارلوت�سفيل بوالية فرجينيا 	

قتيل يف اأعمال عنف بتجمع متطرفني بفريجينيا
دب���ي - �لعربية نت: �س���قط قتيل، 
�أم����س �ل�س���بت، يف �أعمال عن���ف يف جتمع 
ملتطرفني مييني���ني يف والية فريجينيا 
�الأمريكية. و�س���دمت �س���يارة ح�س���د�ً يف 
�سارلوت�س���فيل ما �أ�س���فر عن �إ�س���ابة 6 
�أ�سخا�س، بعدما منعت �ل�سلطات جتمعاً 
لليم���ني �ملتط���رف يف ه���ذه �ملدينة يف 
والي���ة فرجيني���ا �الأمريكي���ة، بح�س���ب ما 
روى �س���هود.  و�أفادت مر��س���لة �لعربية 
ب���اأن حاكم �لوالي���ة �أعلن حال���ة �لطو�رئ 

لتفريق تظاهرة عن�رصية.
ون���دد �لرئي����س �الأمريك���ي دونالد 
تر�م���ب �أم����س بالعن���ف �ل���ذي �س���هدته 
مدين���ة ت�س���ارلوتزفيل بوالي���ة فرجينيا 

�لبي����س  م���ن  قومي���ني  ب���ني 
15ومتظاهرين مناوئني لهم.

منى جابر...  من ربة منزل �إلى �سيدة 
�أعمال ناجحة

�لبنوك  قطاع  �أرباح  دينار  مليون   187.1
�لتجارية

�سفري �ململكة لدى رو�سيا ي�ستقبل �لبطلة 
فجر �لبنعلي

لقاء األحد

اقتصاد البالد

البالد سبورت

21

10

17

“F18” اأمريكية باملطار لـ  هبوط ا�ضطراري 
ال خ�سائر ب�سرية و�إغالق �ملدرج �ساعتني وحتويل 9 رحالت

و�الت�س���االت:  �ملو��س���ات  وز�رة   - �ملنام���ة 
�أعلنت �س���وؤون �لطري�ن �ملدين بوز�رة �ملو��س���ات 
و�الت�س���االت �أن طائرة ع�س���كرية �أمريكية من طر�ز 
“F18” تعر�س���ت حلادث يف مطار �لبحرين �لدويل 
عند �ل�س���اعة 12:40 من ظهر يوم �أم�س )�ل�س���بت(، 

ومل ي�سفر �حلادث عن خ�سائر ب�رصية �أو تلفيات.
 و�أ�س���ارت �س���وؤون �لط���ري�ن �مل���دين �إل���ى �أن 

�لطائرة �لع�سكرية كانت يف مهمة تدريبية يف �ملياه 
�لدولية وتعر�س���ت لعطل فني يف �ملحرك مما دفع 
قائد �لطائ���رة �إلى �لهبوط ��ض���طر�ريا، ما �أدى �إلى 
�ن���زالق �لطائرة خارج �ملدرج رق���م 30 وتوقفها يف 

�ل�رصيط �الأي�رص. 
و�أدى �حلادث لغلق مدرج �ملطار الأ�سباب تتعلق 
بال�س���امة جلميع �لطائر�ت �ملغ���ادرة و�لقادمة، �إذ 

�أعل���ن مركز �إد�رة �لط���و�رئ �إغاق �ملدرج ما يقارب 
�ل�س���اعتني �بتد�ء من �ل�س���اعة 12:40 حتى �ل�ساعة 
2:50 من ظهر �أم�س. ويف �لوقت �لذي �س���ارت فيه 
كل �لعملي���ات �لد�خلي���ة يف �ملطار بي�رص و�س���هولة، 
مت حتوي���ل 9 رح���ات �إلى مط���ار�ت �لدم���ام ودبي 

و�أبوظب���ي وتاأخري �إقاع ع���دد من �لرحات 
�ملغادرة و�إلغاء رحلة و�حدة فقط.

%  70 اإلى  “ال�سحة” ترفع رواتب ال�ست�ساريني 

اليوم للمنح  املر�سحني  “الرتبية” ت�ستقبل 

ل�س���وؤون  �مل�س���اعد  �لوكي���ل  ك�س���ف 
�مل�ست�س���فيات وليد �ملانع عن �أن وز�رة �ل�س���حة 
قام���ت برف���ع رو�ت���ب �ال�ست�س���اريني �إلى 70 % 

وح�سنت �أو�ساعهم.
و�أ�سار �إلى �أن �لكادر �لطبي ملجمع �ل�سلمانية 
�لطب���ي يفوق حاجة �لعي���اد�ت، �إذ �إن لكل طبيب 
من 10 �إل���ى 15 مر�جعاً يوميا فق���ط، و�أن مكتب 

عاقات �ملر�سى يرتب مو�عيد �ملر�سى �أحياناً.

وق���ال م���ن �ملزم���ع �أن ُيح���دد م�س���ار معني 
لل�س���جناء يف �مل�ست�س���فى، وعمل �إجر�ء�ت خا�سة 

بهم.
و�أو�س���ح �أن بع����س �أطباء جممع �ل�س���لمانية 
�لطبي يقومون بعمل زيارتني �أ�س���بوعياً لل�سجن 

ومعاينة �ملر�سى هناك.
وبني �أن �حلكومة قد وفرت لل�سجناء عياد�ت 
عدة منها عيادة وز�رة �لد�خلية، و�س���جن �حلو�س 

�جل���اف، وغريها، �إال �أن بع�س���هم يطلب 
مر�جعة جممع �ل�سلمانية.

�أعلن���ت وز�رة �لرتبي���ة و�لتعلي���م ع���ن بدء 
)�الأح���د(  �لي���وم  و�مللحقي���ات  �لبعث���ات  �إد�رة 
��س���تقبال م�س���تند�ت �لطلبة �ملر�سحني للمنح 
�لدر��س���ية للحا�س���لني على مع���دل تر�كمي 90 
% فم���ا فوق �أو ما يعادله، و�سي�س���تمر �لتقدمي 
لغاية يوم �خلمي�س �ملو�فق 21 �س���بتمرب 2017 
مبركز خدمات �ملر�جع���ني يف مقر وز�رة �لرتبية 

و�لتعليم مبدينة عي�سى.

ودعت �لوز�رة �لطلبة �لر�غبني يف �لتناف�س 
على بقية �ل�س���و�غر �ملوج���ودة يف خطة �لبعثات 
�لبعث���ات  �إد�رة  �إل���ى  طلباته���م  تق���دمي  �إل���ى 
و�مللحقي���ات �ليوم فق���ط )�الأحد( من �ل�س���اعة 
�لثامنة �س���باحاً وحتى �لو�حدة ظهر�ً قبل �إغاق 

باب �لرت�سح لها.
و�أو�سحت �لوز�رة �أن باإمكان �لطلبة �الطاع 
عل���ى �س���و�غر خطة �لبعث���ات من خ���ال �لدخول 

على موق���ع وز�رة �لرتبية و�لتعليم عرب 
.)www.moe.gov.bh( لر�بط�
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فنانو �لبحرين بكل �أمل... 
ود�عا “ح�سني بن عاقول”

مسافات البالد

23

• �لطائرة �أثناء هبوطها مبطار �لبحرين �لدويل	

تخفي�ض �ل�سمان على 
“مكاتب �ل�سفر” لـ 1000 دينار
بي����ت �لتج����ار- “�لغرف����ة”: �أك����د رئي�س 
جلنة �لقطاع �ل�س����ياحي بغرفة جتارة و�سناعة 
�لبحرين �سفيان �ملوؤيد �أنه مت تخفي�س مبلغ 
�ل�س����مان �لبنكي على �أ�سحاب مكاتب �ل�سفر 
و�ل�س����ياحة م����ن 10000 دين����ار �إل����ى 1000 
دينار فقط. وق����ال �ملوؤيد �إن هذ� �لتخفي�س 
ج����اء عق����ب جت����اوب �يجابي م����ن قب����ل وزير 

�ملو��سات و�الت�س����االت كمال �أحمد 
10مع مطالب �للجنة يف هذ� �ل�ساأن.

زينب العكري

• طرح 400 طن من �خل�سار و�لفو�كه �أم�س	

مروة خمي�س 

حمرر ال�ش�ؤون املحلية
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عندم���ا �ش���در القرار امللكي ال�ش���امي بتعيني �ش���مو ال�ش���يخ خليفة بن عل���ي بن خليفة 
حمافظاً للمحافظة اجلنوبية، وفور �شماعي لال�شتعدادات التي جتري على قدم و�شاق بجامعة 
الدول العربية لالحتفاء بجائزة �شمو ال�شيخ عي�شى بن علي بن خليفة للعمل اخلريي، �شعرت 
اأن عط���اءات جمل�س الرئي�س الوالد من الطبيعي اأن تنجب للوطن اأبناًء قادرين، واأن اأع�ش���اءه 
من ال�ش���باب الواعد اآن لهم اأن يتقلدوا املنا�ش���ب التنفيذية املهمة، واأن الطليعي بينهم يف 
العمل التطوعي، قد و�ش���لت مناقبه وموافقه واأف�ش���اله اإلى اأهم كي���ان عربي اأال وهو جامعة 
الدول العربية، عندها اأيقنت اأن الدنيا مازالت بخري، واأن اهلل ال ي�ش���يع اأجر من اأح�ش���ن عمالً، 
فال�ش���يخان قد تعلما من جمل�س اجلد، ومن �ش���فات الوالد ما يوؤهل القادة لكي يعتلون اأهم 
املنا�ش���ب، واأن اجلينات الرتاكمية من اجل���د االأمري اإلى احلفيد مروراً باالأب اجلدير مل تخطئ 
بو�ش���لتها وهي تنتقل من جيل اإلى جيل، ومن ملمح اإلى اآخر، ال�ش���فات تورث وال تخلق من 
الع���دم متام���ا مثلما هي الذرة يف حالتها الن�ش���طة ومث���ل مكوناتها الدقيق���ة وهي يف حالتها 
ال�ش���اكنة، اإنه ذلك املدد الذي يوؤدي اإلى الف�ش���ل، وال�شمت الذي يف�شي اإلى اخلروج االآمن 

للمجتمع املطمئن.
اإن جمل����س خليفة بن �ش���لمان حفظه اهلل ورعاه، ومن ميثلون اأركانه القومية مثل �ش���مو 
ال�ش���يخ علي بن خليفة والد ال�ش���يخني �شمو ال�شيخ خليفة بن علي و�ش���مو ال�شيخ عي�شى بن 
علي قد �ش���اهم يف ذلك التكوين اال�ش���تثنائي لل�شخ�شية ال�ش���بابية القيادية، باالإ�شافة اإلى 
�ش���ريورته التي �ش���اعدت عل���ى بناء حمطة مهم���ة من حمط���ات التحمل الواعي للم�ش���وؤولية، 

واالإتقان التدرجي للمهام ال�شعبة.
اإنه غي�س من في�س يف م�ش���مار االنتقال احلر من مرحلة اإلى اأخرى، من نقطة اإلى مرتكز، 
ومن مرتكز اإلى حميط، هي نف�ش���ها تلك احلالة املتاألقة امل�ش���تمدة م���ن التاريخ، والدميومة 
املرتبطة مبا �ش���بقها من تناغمات، واحلياة عندما ي�شتند تطورها على حجر زاوية اأ�شيل، هو 
بالتبعي���ة ج���زء ال يتجزاأ من بيت عتيق طامل���ا اأخرج لنا من القادة االأوفياء، ومن امل�ش���وؤولني 
النبالء، ما ي�ش���عهما يف �ش���دة امل�ش���وؤولية من دون تردد، وما يرمي بهما يف م�شامري التكرمي 
االإقليم���ي والدويل ما يثلج النفو�س، ويطمئن ال�ش���دور، ويجعل االأمة بكل �ش���واريها فخورة 

متفاخرة، ب�شبابها الواعد، ورجالها النجباء.
جمل����س الرئي����س لي����س كاأي جمل����س اآخر، على عر�ش���ه يرتب���ع خليفة بن �ش���لمان، يوجه 
وُيزكي، وُير�ش���د، ويف خ�شم التحديات يحر�س االبن الويف على بن خليفة، واأبنائه الطالعني، 
اخلالقني، خليفة وعي�شى لكي مي�شيا على خطى اجلد، م�شتوعبني ن�شائح وتوجيهات الوالد، 
وم�ش���توفيني كافة ال����رشوط؛ من اأج���ل اأن يكون للوحة ال�رشف �ش���بابها امل�رشق���ون، وقادتها 

الطالعون ورجالها القادرون.

بقلم: الدكتور عبداهلل الحواج

مجلس الرئيس... 

لوحــة شــرف

القيادة تعزي الإمارات يف �شهداء حتطم املروحية

... وتعزي م�رص يف �شحايا ت�شادم القطارين

املنام���ة - بنا: بعث عاهل البالد �ش���احب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة برقية 
تعزية وموا�شاة اإلى اأخيه رئي�س دولة االإمارات 
العربي���ة املتحدة ال�ش���قيقة �ش���احب ال�ش���مو 
ال�ش���يخ خليفة بن زايد اآل نهيان، اأعرب فيها 
جاللت���ه عن خال�س تعازيه �ش���ادق موا�ش���اته 
با�شت�ش���هاد 4 جن���ود م���ن القوات امل�ش���لحة 
اجلوي���ة، يف دولة االإم���ارات العربي���ة املتحدة 
ال�ش���قيقة، اإثر �ش���قوط مروحيتهما الع�شكرية 
اأثن���اء تاأديتهم���ا مهمته���م يف منطقة �ش���بوه 
يف اليم���ن، داعي���ا جاللته املولى ع���ز وجل اأن 
يتغمدهم بوا�شع رحمته، واأن ي�شكنهم ف�شيح 
جنات���ه مع ال�ش���ديقني وال�ش���هداء، واأن يلهم 

ذويهم ال�شرب وال�شلوان.
وبع���ث رئي����س ال���وزراء �ش���احب ال�ش���مو 
امللك���ي االأمري خليف���ة بن �ش���لمان اآل خليفة 
برقية تعزية وموا�ش���اة اإل���ى اأخيه رئي�س دولة 
االإمارات العربية املتحدة ال�ش���قيقة �ش���احب 
ال�ش���مو ال�ش���يخ خليف���ة ب���ن زاي���د اآل نهيان، 

�شمنها �شموه خال�س تعازيه �شادق موا�شاته 
با�شت�ش���هاد 4 جن���ود م���ن القوات امل�ش���لحة 
اجلوي���ة يف دول���ة االإم���ارات العربي���ة املتحدة 

ال�ش���قيقة، اإثر �ش���قوط مروحيتهما الع�شكرية 
اأثن���اء تاأديتهما مهمتهم يف منطقة �ش���بوه يف 
اليمن، داعيا �ش���مو رئي�س الوزراء اهلل عز وجل 
اأن يتغمدهم بوا�ش���ع رحمته وي�شكنهم ف�شيح 

جناته واأن يلهم ذويهم ال�شرب وال�شلوان.
كما بعث ويل العه���د نائب القائد االأعلى 
النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ش���احب 
ال�ش���مو امللك���ي االأم���ري �ش���لمان بن حم���د اآل 
خليف���ة بربقي���ة تعزي���ة وموا�ش���اة اإل���ى اأخيه 
�ش���احب ال�ش���مو ال�ش���يخ خليف���ة ب���ن زايد اآل 
نهيان رئي����س دولة االإمارات العربية املتحدة 
ال�ش���قيقة، اأع���رب �ش���موه فيه���ا عن �ش���ادق 
تعازي���ه وموا�ش���اته با�شت�ش���هاد 4 جن���ود من 
القوات امل�ش���لحة اجلوية يف دولة الإمارات اإثر 
�شقوط مروحيتهم الع�ش���كرية اأثناء تاأديتهم 
ملهمته���م يف منطقة �ش���بوه يف اليم���ن، داعيا 
�ش���موه اهلل جلت قدرته اأن يتغمدهم بوا�ش���ع 
رحمت���ه وي�ش���كنهم ف�ش���يح جنات���ه واأن يلهم 

ذويهم ال�شرب وال�شلوان.

املنام���ة - بنا: بعث عاهل البالد �ش���احب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة برقية 
تعزية اإلى اأخيه رئي����س جمهورية م�رص العربية 
ال�ش���قيقة عبدالفتاح ال�شي�ش���ي، اأع���رب فيها 
جاللت���ه عن خال�س تعازيه و�ش���ادق موا�ش���اته 
ب�ش���حايا حادث ت�ش���ادم قطاري���ن يف حمافظة 
ال�ش���كندرية، والذي اأ�ش���فر عن �شقوط ع�رشات 
ال�ش���حايا وامل�ش���ابني، مت�رصعا جالل���ة امللك 
اإل���ى املول���ى ع���ز وج���ل اأن يتغم���د ال�ش���حايا 
بوا�ش���ع رحمته ومغفرته واأن ي�ش���كنهم ف�شيح 
جناته، واأن مين على امل�ش���ابني ب�رصعة ال�شفاء 

والعافية.

وبع���ث رئي����س ال���وزراء �ش���احب ال�ش���مو 
امللك���ي االأم���ري خليفة ب���ن �ش���لمان اآل خليفة 
برقي���ة تعزي���ة اإل���ى اأخي���ه الرئي����س امل����رصي، 
�شمنها �شموه خال�س تعازيه و�شادق موا�شاته 
ب�ش���حايا حادث ت�ش���ادم قطاري���ن يف حمافظة 
ال�ش���كندرية، والذي اأ�ش���فر عن �شقوط ع�رشات 
ال�شحايا وامل�شابني، مبتهال من املولى تعالى 
اأن يتغمد ال�شحايا بوا�شع رحمته ومغفرته واأن 

مين على امل�شابني ب�رصعة ال�شفاء والعافية.
 كما بعث �ش���احب ال�ش���مو امللكي رئي�س 
ال���وزراء برقي���ة تعزي���ة وموا�ش���اة مماثل���ة اإلى 
رئي����س جمل�س ال���وزراء بجمهورية م�رص العربية 

ال�شقيقة �رصيف اإ�شماعيل.
وبع���ث ويل العه���د نائ���ب القائ���د االأعلى 
النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ش���احب 
ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 
برقي���ة تعزي���ة وموا�ش���اة اإل���ى اأخي���ه الرئي�س 
ال�شي�ش���ي، ع���رب �ش���موه فيها عن بال���غ تعازيه 
و�ش���ادق موا�ش���اته ب�ش���حايا حادث ت�ش���ادم 
قطارين يف حمافظة اال�شكندرية، والذي اأ�شفر 
عن �شقوط ع�رشات ال�شحايا وامل�شابني، �شائال 
املول���ى عز وج���ل اأن يتغمد ال�ش���حايا بوا�ش���ع 
رحمته ومغفرته واأن مين على امل�شابني ب�رصعة 

ال�شفاء والعافية.

• جاللة امللك	
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�سمو ال�سيخ حمد بن حممد بن �سلمان يح�رض تخرج جنله

حقوق املوظفني حمفوظة والتدريب و “الإ�سايف” والرتقيات م�ستمرة ب�سوابط

من الأكادميية الع�سكرية امللكية �ساندهري�ست

وفقا لتعميم ينظم نفقات القوى العاملة دون التاأثري على اجلودة والإنتاجية... “اخلدمة”:

لن����دن - بنا: ح�رض �س����مو ال�س����يخ حمد بن حممد 
بن �س����لمان اآل خليفة حفل تخريج جنله �سمو ال�سيخ 
حممد بن حمد بن �س����لمان اآل خليفة �س����من فوج من 
�سباط الأكادميية الع�سكرية امللكية �ساندهري�ست، 
والذي ي�س����م ويل عهد اململكة الأردنية الها�س����مية 
�س����مو الأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين يف حفل رعاه 
عاهل اململكة الأردنية الها�س����مية �س����احب اجلاللة 

امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني.
واأعرب �س����موه عن �سعادته البالغة بتخرج جنله 
�س����مو ال�سيخ حممد بن حمد بن �سلمان اآل خليفة من 
اأكادميية �س����اند هري�ست الع�سكرية، متمنيا ل�سموه 
التوفي����ق يف خدم����ة وطنه الغ����ايل مملك����ة البحرين، 
م�س����ريا اإلى اأن اأبناء البحرين يثبتون دائما كفاءتهم 
خمتل����ف  يف  امل�س����وؤولية  حتم����ل  عل����ى  وقدرته����م 

املجالت. 
كما اأعرب �س����موه عن اعت����زازه البالغ مبا يتمتع 
ب����ه اأبناء البحري����ن من طم����وح ورغبة يف التح�س����يل 
واملعرفة يف املجالت املختلفة املدنية والع�سكرية، 

وحتقيق الإجنازات لرفع راية وطنهم عالياً. 

ون����وه �س����موه بالعالق����ات التاريخي����ة الطيب����ة 
التي ترب����ط مملك����ة البحرين باململك����ة املتحدة يف 
جمي����ع املجالت خ�سو�س����ا يف املجالت الع�س����كرية 

والدفاعي����ة وتب����ادل اخل����رات والزيارات، م�س����يدا 
بامل�س����توى العاملي الذي حتظى به اأكادميية �ساند 
هري�س����ت وما ت�س����طلع به من دور يف اإعداد وتاأهيل 

ال�س����باط علم����اً واأداء وتدريبا. واأ�س����اد بعراقة هذه 
الأكادميي����ة و�س����معتها الطيبة بني جمي����ع الكليات 

الع�سكرية يف العامل.

اجلف���ري - دي���وان اخلدم���ة املدنية: 
اأكد ديوان اخلدم���ة املدنية اأن امليزانية 
العامة للدولة لل�سنتني املاليتني 2017 
- 2018 روع���ي عند اإقرارها ا�س���تيعاب 
ومكت�س���بات  حق���وق  عل���ى  املحافظ���ة 
املوظف���ني العمومي���ني وعل���ى راأ�س���ها 
ا�س���تمرار �رضف العالوة الدورية ال�سنوية 

والعمل الإ�سايف والرتقيات. 
ياأتي ذلك يف اأعقاب �س���دور تعميم 
حكوم���ي لل���وزارات واجله���ات احلكومية 
اخلا�س���عة لأنظمة اخلدمة املدنية ب�س���اأن 
ميزانية نفقات القوى العاملة لل�س���نتني 

املاليتني 2017 - 2018.
ويهدف التعميم ال�س���ادر يف الثامن 
من اأغ�س���ط�س اجل���اري عن نائ���ب رئي�س 
جمل����س ال���وزراء نائ���ب رئي����س جمل����س 
اخلدم���ة املدني���ة اإل���ى ا�س���تكمال تنفيذ 
م����روع امليزانية العامة للدولة، و�س���بط 
وتر�س���يد الإنف���اق وتعزي���ز الإنتاجية يف 
الوزارات واجلهات احلكومية فيما يتعلق 

بنفقات القوى العاملة. 
وح���ث التعميم الذي يل���زم الوزارات 
واجله���ات احلكومي���ة بتق���دمي تقديرات 
نفق���ات الق���وى العاملة لدي���وان اخلدمة 
املدني���ة يف موع���د اأق�س���اه 15 اجل���اري، 
عل���ى اأن يتم عن���د اعتماد بن���ود ميزانية 
نفقات الق���وى العاملة مراع���اة اأن تكون 
يف  الداخل���ة  ال�س���تة  البن���ود  تقدي���رات 
احت�س���اب ال�سقف الوظيفي واملتمثلة يف 
الرواتب الأ�سا�س���ية والعالوة الجتماعية 
وعالوة حت�سني املعي�سة وح�سة احلكومة 
يف التقاع���د امل���دين وح�س���تها يف نظ���ام 
التاأمني �س���د التعطل اإلى جانب العالوة 
اخلا�س���ة، تفي بتغطي���ة تكلفة الوظائف 
امل�س���غولة يف ال�سقف الوظيفي على اأقل 

تقدير. 
كم���ا اأك���د التعمي���م ����رضورة مراعاة 
ا�س���تيعاب الزيادة املرتتبة على العالوة 
الروات���ب  بن���د  تقدي���رات  يف  الدوري���ة 
الأ�سا�سية للبحرينيني وم�ساهمة احلكومة 

يف نظ���ام التقاعد املدين والتاأمني �س���د 
التعطل. 

واإذ يوؤك���د دي���وان اخلدم���ة املدنية 
ال�س���تمرار يف ����رف مكت�س���بات وحقوق 
املوظف���ني العمومي���ني رغم ما ت�س���هده 
املالي���ة العام���ة للدولة من اأو�س���اع غري 
م�س���بوقة، فقد و�س���ع التعميم �س���وابط 
والتدري���ب  الإ�س���ايف  بالعم���ل  تتعل���ق 
والتوظيف اجلزئي والرتقيات، تتمثل يف 
مترير هذه الإجراءات وفق ن�س���ب حمددة 
من جمم���وع ال����رف الفعل���ي يف ميزانية 

العام 2016. 
ويف ه���ذا ال�س���دد، اأو�س���ح رئي����س 
دي���وان اخلدم���ة املدنية اأحم���د الزايد اأن 
التعميم ال�سادر يحقق التوازن املن�سود 
ب���ني احلف���اظ على حق���وق ومكت�س���بات 
ال�س���تثنائي  الو�س���ع  املوظف���ني وبني 
للمالية العامة للدولة التي متر بتحديات 
�س���عبة حتتم علينا التكات���ف والتعاون؛ 
من اأجل �سمان ا�س���تمرار �رضف مثل هذه 

املكت�س���بات الوظيفية ب���كل عدالة وفقاً 
ل�س���وابط وا�س���حة و�س���فافة، مطمئناً يف 
الوق���ت نف�س���ه اأن مث���ل ه���ذه الإجراءات 
والتوزي���ع  التنظي���م  هدفه���ا  املتخ���ذة 
الع���ادل ل التاأث���ري على ج���ودة اخلدمات 
الإنتاجي���ة يف جمم���ل  املقدم���ة ومع���دل 

اجلهاز احلكومي.
واأ�س���ار اإل���ى اأن التعمي���م ال�س���ادر، 

واجله���ات  ال���وزارات  ت�س���لمته  وال���ذي 
احلكومية املن�س���وية حتت مظلة اخلدمة 
املدني���ة، ات�س���م باملرون���ة حينم���ا اأج���از 
للدي���وان وبالتن�س���يق م���ع وزارة املالية 
بع���د العر����س عليه تعديل بن���ود ال�رضف 
يف ميزاني���ة نفق���ات الق���وى العامل���ة اإذا 
ارتاأت ال�س���لطة املخت�س���ة، ذلك بح�سب 

احتياجاتها الفعلية ومنط �رفها.

• �سمو ال�سيخ حمد بن حممد لدى ح�سوره حفل تخرج جنله من “�ساندهري�ست الع�سكرية”  	

• اأحمد الزايد	
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برنامج االحتفالية
وا�صـــتعر�ض البنـــا يف ت�رصيحات خا�صـــة لـ 
“البالد” خريطة فعاليات اجلائزة يف ن�صـــختها 
الرابعـــة، مبينا اأنها �صت�صـــمل باليوم الأول 25 
�صبتمرب 2017، امللتقى امل�صاحب لالحتفالية 
وجولة للوفود امل�صاركة لزيارة معامل البحرين، 
ويف اليوم الثاين 26 �صـــبتمرب 2017 �صـــتعقد 
ور�ض العمـــل ويكرم امل�صـــاركون يف امللتقى، 

و�صتقام احتفالية اجلائزة.
وتابع اأن اللجان التنظيمية تتكون من جلان 
عدة لتنفيذ خطة عمل الحتفالية، وت�صم: جلنة 
الربامـــج والفعاليـــات، جلنة العالقـــات العامة 
والإعالم، اللجنة الإدارية واملالية، وجلان اأخرى 

ح�صب احتياجات العمل.
واأردف اأن الحتفاليـــة �صـــتبداأ با�صـــتقبال 
راعي احلفل �صـــمو ال�صـــيخ خليفة بـــن علي بن 
خليفـــة اآل خليفة، تليه كلمـــة ترحيبية لرئي�ض 
جمل�ض الإدارة وكلمة �صمو راعي احلفل، وكلمة 
املكرمـــن باجلائـــزة، ثـــم الأوبريـــت الفنـــي، 
وتوزيـــع اجلوائـــز والأو�صـــمة علـــى املكرمن، 

وافتتاح املعر�ض امل�صاحب لالحتفالية.

مجاالت جديدة
وبن البنـــا اأنه مت اعتماد جمـــالت جديدة 
جلائزة �صـــمو ال�صـــيخ خليفة بن علي اآل خليفة 
للعمـــل اخلريي “وفاًء لأهل العطاء” لهذا العام 
2017؛ لإعطائها طابعاً دولياً اأكرب من الأعوام 
ال�صـــابقة، اإذ مت حتديد 4 جمـــالت لرعاية كبار 
ال�صـــن، وهي: جمال الأعمال اخلريية التطوعية 
الداعمة لق�صايا كبار ال�صن، جمال اأعمال اخلري 
والرب والإح�صـــان، جمـــال البحوث والدرا�صـــات 
واملقـــالت العلميـــة املتعلقـــة بكبـــار ال�صـــن 
والهتمام اخلا�ض بكبار ال�صن وت�صليط ال�صوء 
على ق�صـــاياهم، وو�صـــام التميز “وفـــاًء لأهل 

العطاء”.
وقـــال البنـــا “اإن اجلمعيـــة تتطلـــع يف ظل 
رعاية الرئي�ض الفخري للجمعية �صـــمو ال�صـــيخ 
خليفة بـــن علـــي اآل خليفة لأن تكـــون اجلائزة 
دوليـــة، وهو الهدف الذي تعمـــل على حتقيقه 
جمعيتنـــا، ف�صـــموه ل يدخـــر جهداً يف م�صـــاندة 
وم�صـــاعدة ودعم هذه اجلائزة ب�صـــتى ال�صـــبل؛ 
لتكـــون يف م�صـــاف اجلوائـــز العامليـــة، ونحـــن 
ما�صون يف حتقيق هذه الأمنية وعلى اأمل كبري 

يف اأنها �صتكون عاملية قريبا”.

أهداف الجائزة
واأفاد البنا باأن اجلائزة تهدف اإلى الهتمام 
بالعمـــل اخلـــريي والتطوعـــي يف جمـــال رعاية 
امل�صـــنن وتقديـــر العاملـــن يف هـــذا املجال، 
وتكرمي ال�صخ�صيات واملوؤ�ص�صات الأكرث متيزاً 
وعطـــاًء وتاأثـــريا، وتقدير الكفـــاءات املتميزة 
يف جمال رعاية امل�صـــنن، كما تهـــدف اإلى بث 
روح التناف�ض بـــن اأفراد املجتمع للعمل اجلاد 
وتقـــدمي الأف�صـــل يف جمـــال رعاية امل�صـــنن، 
والإ�صهام يف الرتقاء بالوعي الجتماعي لقيمنا 
الإ�صـــالمية والعربية جلميع قطاعـــات املجتمع 
عمومـــا وقطاع ال�صـــباب خ�صو�صـــا، التي حتث 
علـــى رحمة ورعاية امل�صـــنن مـــن خالل تكرمي 
ال�صخ�صـــيات املميـــزة، مـــا من �صـــاأنه اأن يقود 
اجلميـــع للتناف�ـــض علـــى تقدمي الأف�صـــل لهم 

ورعايتهم وتويل ق�صاياهم.

وتهدف اجلائزة اأي�صـــاً اإلى تبادل اخلربات 
يف هـــذا املجال مـــن خالل امللتقـــى الذي يقام 
علـــى هام�ض اجلائـــزة، والذي يقـــدم حما�رصات 
وور�ض عمل تـــرثي احلا�رصين بالثقافة العربية 
والإ�صـــالمية لرعايـــة امل�صـــنن ودور ال�صـــباب 
التطوعـــي يف هـــذا املجـــال، وكذلك اإبـــراز كل 
الوفود امل�صاركة مناهجها وموروثاتها املتبعة 

وجتاربها يف هذا املجال.

الملتقى الدولي
وعن حمـــاور امللتقى الـــدويل لرعاية كبار 
ال�صـــن )متكن امل�صـــن(، قال اإنـــه يعقد حتت 
مظلـــة امللتقى الـــدويل امل�صـــاحب لحتفالية 
اجلائزة، و�صـــوف يديـــر امللتقـــى رئي�ض جلنة 
الأن�صـــطة والفعاليـــات وع�صـــو جمل�ـــض اإدارة 
اأحمـــد  الوالديـــن  لرعايـــة  البحريـــن  جمعيـــة 
عبدالرحمن، و�صيكون املحور الأول عن التنمية 
امل�صـــتدامة يف عـــامل كبـــار ال�صـــن، والثاين عن 
تعزيز ودعم متا�صـــك اأ�رص كبار ال�صـــن، والثالث 
عن قوانن وت�رصيعات حماية امل�صـــنن مبملكة 

البحرين.
وبن اأن الفعاليات امل�صـــاحبة لالحتفالية 
الفنـــون  معر�ـــض  علـــى  ت�صـــتمل  وامللتقـــى 
الت�صـــكيلية الذي ي�صـــارك فيـــه كل من جمعية 
الفنون الت�صـــكيلية وجمعيـــات رعاية الوالدين 
والوفـــود امل�صـــاركة يف الحتفاليـــة وامللتقى 

وجمعية رواد ك�صافة البحرين.
واأو�صـــح رئي�ض جمعيـــة لرعايـــة الوالدين 
اأن اجلمعية اأقامـــت يوم 20 يونيو 2017 اأولى 

ور�ض عمل الزراعة املائية دون تربة با�صتخدام 
اأحـــدث التقنيـــات، وتعـــد هذه الور�صـــة واحدة 
من 5 ور�ض �صـــمن برنامج توظيف الأ�صـــاليب 
احلديثة يف الزراعة دون تربة يف متكن امل�صن 
ماديا وعمليا، وهو م�رصوع اجلمعية الفائز مبنحة 
وزارة العمل والتنمية الجتماعية للعام 2016، 
م�صـــريا اإلى اأن اجلمعية �صـــتقيم 4 ور�ض اأخرى 
تـــدرب فيهـــا منت�صـــبيها على اأحـــدث تقنيات 
الزراعة دون تربة يف �صهري اأغ�صط�ض و�صبتمرب 

املقبلن.

مسابقة الرسم
وقـــال البنا اإن مـــن الفعاليات امل�صـــاحبة 
م�صـــابقة الر�صـــم ال�صـــنوية، و�صـــتقام يـــوم 6 
�صـــبتمرب ويتم من خاللها التعبري عن الوالدين 
وبرهما وت�صـــحياتهما والإح�صـــان اإليهما وغري 
ذلك مـــن اأمور تتعلق بالوالدين، مو�صـــحا اأنها 
ت�صـــتهدف فئة ال�صـــباب من طـــالب املدار�ض 
وزارة  مـــع  بالتعـــاون  واخلا�صـــة  احلكوميـــة 
الرتبيـــة والتعليم، وت�رصف علـــى نتائجها جلنة 
من املحكمن مـــن ذوي اخلربة والخت�صـــا�ض 
يف الر�صـــم والفنون اجلميلة من اخت�صا�صـــيي 
ومعلمـــي وزارة الرتبية والتعليم، منوها اإلى اأن 
اللوحات الفائزة باملراكز الثالثة الأولى �صيتم 
الحتفـــاظ بها لتقـــدم هدايا تذكارية لروؤ�صـــاء 
الوفـــود وكبـــار زوار جمعيـــة البحريـــن لرعاية 

الوالدين.
واأ�صاف: اأما باقي اللوحات الفنية ف�صُيزين 
بها مقر جمعية البحريـــن لرعاية الوالدين، كما 

�صـــيتم اختيار بع�ض اللوحات الفنية لتقدميها 
كهدايا جلمعيات املجتمع املدين املتعاونة. 

و�صُي�صدر تقومي �صـــنوي جلمعية البحرين 
لرعاية الوالدين ي�صـــم بع�صا من هذه اللوحات 
الفنية. واأي�صا �صُي�صـــدر كتيب عن كبار ال�صن 
اأع�صاء يف جمعية البحرين لرعاية الوالدين ممن 
لهـــم ب�صـــمات وتاأثري يف املجتمع، و�صت�صـــاف 

اللوحات الفنية يف الكتيب.

معايير الجائزة
واأو�صـــح البنـــا اأن مـــن معايري اجلائـــزة اأن 
يكـــون املر�صـــح ممن ي�صـــهد لـــه بامل�صـــاهمة 
الفعالـــة ولي�ض ممن له اأي �صـــجالت �صـــلبية اأو 
ميـــول طائفية اأو اأعمال يحا�صـــب عليها قانون 
مملكة البحرين، واأن يكون �صاهم ب�صكل اإيجابي 
وفعال �صـــواء ماليا اأو معنويا يف العمل اخلريي 
والتطوعـــي، واأن يكـــون م�صـــاركا يف الق�صـــايا 
املتعلقـــة بخدمة كبـــار ال�صـــن اأو املتقاعدين، 

لفرتة ل تقل عن 10 �صنوات متوا�صلة.
املجالـــن  يف  نا�صـــطاً  يكـــون  اأن  كذلـــك 
الإن�صـــاين والجتماعـــي وبذل اجلهـــود الداعمة 
وامل�صـــهودة مل�صـــرية وق�صـــايا كبـــار ال�صـــن 

واملتقاعدين يف املجتمع.
وتابع: ي�ش���رط اأن يكون املر�ش���ح نا�شطا 
يف املجال الإعالمي لتغطية الق�صـــايا الإعالمية 
اخلا�صة بالأعمال اخلريية على جميع امل�صتويات 
�صـــواء ال�صـــحافية اأو الإذاعيـــة اأو التلفزيونية 
اأو ال�صـــينمائية وغريها مـــن املجالت الإعالمية 
التي تربز هذه الق�صايا للراأي العام، كما يجب 

اأن يكون ممن قدمـــوا اأو منحوا اأو وفروا فر�ض 
عمل لكبار ال�صن واملتقاعدين القادرين منهم، 
وي�ش���رط اأي�ش���ا اأن يكون ممن قدموا خدمات 
طبية اأو �صـــحية جمانيـــة اأو ممن قدموا البحوث 
والدرا�صـــات الثقافيـــة التي تن�رص وت�صـــاهم يف 
الثقافـــة التوعويـــة وال�صـــحية املتعلقة بكبار 

ال�صن واملتقاعدين.
وذكـــر اأن املر�صـــح يجـــب اأن يكـــون ممن 
والتوعويـــة  القانونيـــة  ال�صت�صـــارات  قدمـــوا 
حلقـــوق وم�صـــوؤوليات ومكافـــاآت كبار ال�صـــن 
واملتقاعدين و�صـــاعدوا ب�صكل فعال يف �صبيل 
احل�صـــول عليهـــا، واأن يكون مـــن املتطوعن 
يف جمالت تعليم وتثقيف وتوعية كبار ال�صـــن 
واملتقاعديـــن �صـــواء درا�صـــياً اأو مهنيـــاً ممـــا 
ي�صـــاعدهم يف زيادة مواردهم املالية، وكذلك 
اأن يكـــون مـــن الباحثـــن املهتمـــن بالأعمال 
اخلرييـــة والتطوعيـــة واأعمـــال الرب والإح�صـــان 
وم�صـــاهما فعال يف و�صع اخلطط الإ�صرتاتيجية 
لدعـــم امل�صـــاريع التطوعية، واأخـــريا اأن يكون 
ممن قدموا و�صـــاهموا يف دعم التثقيف الديني 
اأو بالتدري�ـــض اأو  والإ�صـــالمي �صـــواء بالوعـــظ 
التحفيظ من خالل مركزه اأو و�صـــعه الديني يف 
الدولة �صـــواء يف املراكز الدينية اأو الجتماعية 

اأو الثقافية اأو على ح�صابه اخلا�ض.

 نموذج الجائزة
واأو�صـــح البنا اأنه مت اعتمـــاد منوذج موحد 
للجائـــزة، وهـــو عبـــارة عن ن�صـــب م�صـــغر من 
النحا�ض والرخام م�صمم من قبل فنان بحريني، 
مـــع كتابة ا�صـــم اجلائزة على الن�صـــب وكذلك 
�صنة اجلائزة اإ�صـــافة اإلى ا�صم املر�صح لنيلها، 
ويكون هذا الن�صـــب معتمدا لهـــذه الحتفالية 
جلميع ال�صـــنوات، بحيث متنح اجلائزة ب�صـــكل 
�صنوي ح�صـــب املجالت املذكورة اأعاله ولعدد 
مـــن اجلهـــات التـــي تنطبـــق عليهـــا املعايـــري 
املذكـــورة علـــى اأن ت�صـــمل كال مـــن وزارات اأو 
هيئـــات اأو جمعيـــات واأفـــراد اأو موؤ�ص�صـــات اأو 
�رصكات اأو بنوك وا�صت�صـــارين اأو حقوقين اأو 

مثقفن اأو معلمن اأو مدربن اأو اإعالمين.
واأ�صـــار رئي�ـــض جمعيـــة البحريـــن لرعايـــة 
الوالدين اأحمد البنا اإلى اأنه ويف اإطار عمل جمعية 
البحريـــن لرعايـــة الوالدين ومن خالل �صـــعيها 
الدوؤوب لالرتقاء باخلدمات املقدمة للم�صـــنن 
واحلـــث على تقـــدمي الأف�صـــل لهـــم وحتقيق 
اأق�صـــى تبادل للخربات مع قطاعـــات املجتمع 
املدين كافة خ�صو�صـــا قطاع ال�صباب، ويف ظل 
الرئا�صة الفخرية ل�صـــمو ال�صيخ خليفة بن علي 
اآل خليفـــة، والدعم امل�صـــتمر واملتوا�صـــل من 
لدن �صـــموه للجمعية وعملها املثمر، اأطلقت يف 
العام 2013 جائزة �صمو ال�صيخ خليفة بن علي 
اآل خليفة للعمل اخلريي )وفـــاًء لأهل العطاء(، 
لتقام فعالياتها �صنوياً مبنا�صبة اليوم العاملي 
والعربـــي للم�صـــنن؛ تكرمياً للرواد اأ�صـــحاب 
العطـــاء يف جمـــال رعايـــة امل�صـــنن مـــن جيل 
ال�صـــباب واملوؤ�ص�صات وال�صخ�صـــيات املوؤثرة 
يف املجتمـــع رداً جلميلهـــم، ولتتواكـــب هـــذه 
اجلائزة مع امل�صتجدات العاملية والدولية التي 
تتطلـــب توفري كل مـــا يلزم من عنايـــة ورعاية 
للم�صنن وفق املعايري الدولية ولتتما�صى مع 
الحتفالت الدولية بامل�صـــنن، ح�صبما اأو�صت 

به اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.

سموه ال يدخر جهًدا في مساندة ودعم 
هذا الحدث... البنا لـ “$”:

 جائزة سمو الشيخ 
 خليفـــة بــن علـــي... 

من المحلية إلى رحاب العالمية

تنطلق 25 �صبتمرب 
املقبل مب�صاركة �صبابية 
وا�صعة وفعاليات مكثفة

تكرمي ال�صخ�صيات 
واملوؤ�ص�صات الأكرث 
متيزاً وعطاًء وتاأثريا

  اجلائزة تهدف 
اإلى الهتمام بالعمل 

اخلريي والتطوعي

• �صمو ال�صيخ خليفة 	
بن علي بن خليفة

�أ�شار رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية �لبحرين لرعاية �لو�لدين �أحمد �لبنا �إىل �أنه مت حتديد 

يومي �الثنني و�لثالثاء 25 و26 �شبتمرب 2017، النطالق �حتفالية جائزة �شمو �ل�شيخ خليفة 

بن علي �آل خليفة للعمل �خلريي )وفللاًء الأهل �لعطاء(، وثمن جهود �شموه يف �إطللالق هذه 

رئي�س  �أطلقها  �لتي  �الإن�شانية  و�خلللري  �لعطاء  م�شرية  �إىل  ت�شاف  �لتي  �لللر�ئللدة،  �جلللائللزة 

�لوزر�ء �شاحب �ل�شمو �مللكي �الأمري خليفة بن �شلمان �آل خليفة وزرعها �شجرة ر�ئعة �لعطاء، 

و�ختطها �أ�شحاب �ل�شمو �أجناله و�أحفاده؛ لتكون �شجرة �خلري و�لعطاء ممتدة يف كل جو�نب 

�حلياة بالبحرين وعلى م�شتوى �لعامل، وليبقى ��شم �لبحرين م�شيئا يف كل حماور �لعطاء 

و�الإن�شانية. 

وتقدم رئي�س �جلمعية و�أع�شاء جمل�س �الإد�رة وجميع منت�شبي �جلمعية بخال�س �لدعاء 

�ل�شادق ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن علي لرعايته فعاليات �جلائزة و�لعمل �خلريي بالبحرين، 

معربين عن فخر �جلمعية بهذه �ملبادرة من لدن �شموه، و�لتي جعلت من �جلمعية ��شما له 

�لريادة يف هذ� �جلانب �ملهم.

بدور املالكي

كتيبان وور�شتان وم�رشوع لتنمية مهارات ال�شباب
�صمن الأعمال اجلاري تنفيذها

قـــال رئي�ـــض جمل�ـــض اإدارة جمعيـــة البحرين 
لرعايـــة الوالديـــن اأحمد حممـــد البنـــا اإن الأعمال 
اجلـــاري تنفيذهـــا حاليـــا هـــي الكتيـــب الإعالمي 
عن جممـــل اأعمال �صـــمو ال�صـــيخ خليفـــة بن علي 
بـــن خليفـــة اآل خليفـــة للعمل اخلريي وما ح�صـــل 
عليه من اأو�صـــمة وجوائز وتكـــرمي، وكذلك كتيب 
“ال�صـــيخوخة الناجحـــة” وي�صـــحبه 6 ور�ـــض عمل 
تطبيقية للتدريب على اأ�صا�صات ومهارات تكفل 
�صيخوخة فاعلة وناجحة. واأ�صار البنا اإلى ا�صتخدام 
اأن�صـــطة  برامـــج الواقـــع الفرتا�صـــي يف عر�ـــض 
وفعاليات جائزة �صـــمو ال�صـــيخ خليفة بن علي اآل 
خليفة للعمل اخلريي )وفاًء لأهل العطاء( وم�رصوع 
“تنميـــة املهارات لدى ال�صـــباب”، الـــذي يتمثل 
يف خميم اأ�صـــبوعي يف يوليو واأغ�صـــط�ض لتدريب 

وتنمية مهارات ال�صباب.

“سوالف”
واأ�صـــار اأي�صـــا اإلى تنفيذ الربنامج التوعوي 
“�صـــوالف”، وهو برنامج �صهري تتم فيه مناق�صة 
مو�صوعات لرعاية امل�صـــنن متنوعة وفق حماور 
والدينيـــة  الجتماعيـــة  احليـــاة  خمتلفـــة تخ�ـــض 
وال�صـــحية، ويعقـــد يف اأحد املجمعـــات التجارية، 
وهو باللهجة البحرينيـــة العامية ويحظى بتغطية 

اإعالمية �صـــاملة؛ لزيـــادة وعي املجتمع بق�صـــايا 
امل�صنن. وم�صـــى قائال اإن هناك برناجما لتنمية 
مهارات الطبـــخ واخلياطة ملنت�صـــبات دور رعاية 
امل�صـــنن، وفيه تقوم منت�صـــبات جمعية البحرين 
لرعايـــة الوالدين بتمكن الفتيات املقبالت على 
الزواج من تنفيذ وعمل الوجبات البحرينية واأي�صاً 
�صـــناعة احللويـــات ال�صـــائعة واأعمـــال اخلياطـــة 
الب�صيطة، كما اأن هناك كتيب “املطبخ البحريني” 
الذي قامت باإعداده منت�صـــبات اجلمعية، ويحتوي 
علـــى خمتلف الطبخات ال�صـــعبية لتعد باأ�صـــلوب 

�صهل وتكاليف اقت�صادية ب�صيطة.

“مشروعي لما بعد التقاعد”
وحتدث البنا عن العمل على ور�صــــة عمل 
“علم النف�ض الإيجابي” ملنت�صــــبي دور رعاية 
امل�صــــنن، والتي تهدف اإلى متكن منت�صبي 
دور رعاية امل�صــــنن من خالل مظاهر الإجناز 
وفاعليــــة الــــذات، وحتقيــــق ال�صــــعادة وراحة 
البــــال وجودة احلياة النف�صــــية، وور�صــــة عمل 
“م�رصوعــــي ملــــا بعــــد التقاعد” �صــــم برنامج 
متكــــن امل�صــــن، ومتثل دعــــوة لكبار ال�صــــن 
اإلــــى موا�صــــلة عطائهــــم وعــــدم التوقف عن 
الإبــــداع والعطاء مبجــــرد التقاعــــد، لنوؤكد اأن 
اإبداع الإن�صــــان ومتيزه ل يحدهما حدود العمر 
اأو اأي عقبــــات، واأن الإن�صــــان �صــــاحب الإرادة 
القوية ي�صتطيع بتوفيق اهلل النجاح والتفوق 
وحتقيــــق اأهدافه وغاياته مهما كانت �صــــعبة 
ومتعرثة، خ�صو�صــــا اأن هناك مناذج كثرية يف 
واقعنا لكبار يف ال�صــــن ا�صــــتطاعوا اأن يقدموا 
منــــاذج حتتذى يف النجــــاح والتفــــوق والتميز 
عــــرب جتارب وم�صــــاريع ناجحة قامــــوا بها بعد 
تقاعدهم، وا�صــــتطاع اأ�صــــحابها بلوغ النجاح 

وال�صتمرار يف العطاء.

• رئي�ض جمعية رعاية الوالدين اأحمد البنا	
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شهداء اإلمارات البواسل 
يف �ص���احات املعارك، وال�صظايا، والر�ص���ا�ص، والبارود، والدماء املتناثرة، تربز 
معادن الرجال، وتطفو �ص���جاعتهم، وجالدتهم، و�ص���ربهم، وم�ص���ابرتهم، دفاعا عن 

الراية، والعقيدة، والأوطان.
ويف احل���د اجلنوب���ي، يقف الرج���ال واأي وقفة؟ ويت�ص���اقطون وه���م واقفون على 
اأقدامهم، وهم �ص���اخمون بروؤو�صهم، لهم مرتبة مغايرة، م�صاحتها ل تقبل امل�صاركة، 

اأو املزايدة، اأو الت�صكيك.
ومن الإمارات ال�ص���قيقة، الع�ص���يدة، القريبة لنفو�ص���نا، واأفئدتنا، �ص���قط اأربعة 
�ص���هداء ب�ص���احات ال����رف والدفاع عن كرام���ة الأمة، يف البلد ال�ص���عيد ال���ذي مل يعد 
�ص���عيدا، يف البلد الذي تتناه�صه ملي�ص���يات احلوثي واخلميني نه�صا، ولكن ال�صهادة 

لها رجالها، واأي رجال؟ واأي اأبطال؟
ويف البحري���ن، يق���ف املواطنون فردا ف���ردا، اإلى جانب عوائل �ص���هداء الإمارات، 
وذويه���م، واأحبائهم، وقادتهم، وحكامه���م، فالوجع هو ذاته، وامل�ص���يبة هي ذاتها، 

واحلزن، والأمل، والفخر، والفخار، بالأبطال، بالبوا�صل، باأبناء اخلليج الأبرار.
نقف جلانب ال�ص���هداء الذين اخت���اروا طريق الالعودة دفاعا عن حيا�ص الأمة، من 
اآف���ة ثورة اخلميني الزائلة، نق���ف ملن يلوحون لأطفالهم التلويح���ة الأخرية، والوداع 

الأخري، يف املعركة الأخرية، فرحمهم اهلل بوا�صع رحمته، اإنه �صميع جميب الدعوات. 

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

قراطة ي�شيد بحكمة القيادة يف تعيني كفاءات �شبابية

خريجو “تكاتف” يقدمون م�رشوعاتهم عن مواجهة املخدرات

تكييف �شوق اخل�شار والفواكه مركزيا منت�شف اأغ�شط�س 

يتابعون �شوؤون املواطنني   مريزا وم�شوؤولو “الكهرباء” 

اجلودر: رئي�س الوزراء يقول ويفعل ومل يخذلنا يوما

تنفيذا لتوجيهات رئي�ص الوزراء... خلف يتفقد “املنامة املركزي”:

بناء على توجيهات رئي�ص الوزراء

الأهايل ي�صكرون �صموه على توجيهاته لت�ريع تنفيذ �صاحل قاليل

املنامة - وزارة الأ�صغال و�صوؤون البلديات 
الأ�ص���غال  وزي���ر  اأك���د  العم���راين:  والتخطي���ط 
و�ص���وؤون البلديات والتخطيط العمراين ع�صام 
خلف اأن الوزارة ممثلة يف اأمانة العا�ص���مة ت�صع 
�صمن اأولوياتها الدفع بتطوير متطلبات �صوق 
املنامة املرك���زي الذي ميثل معلم���ا من معامل 
الب���الد ال�ص���ياحية والتاريخية، م�ص���ريا اإلى اأنه 
ابتداء من ن�صف اأغ�صط�ص اجلاري �صتبداأ عملية 
التكيي���ف املركزي ل�ص���وق اخل�ص���ار والفواكه 

)�صوق التجزئة والإنتاج املحلي(.
وتنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�صمو امللكي 
رئي����ص الوزراء ب�ص���اأن اإخ�ص���اع �ص���وق املنامة 
املرك���زي اإلى عملية تطوير �ص���امل ت�ص���تهدف 
مرافقه���ا وم�ص���توى اخلدم���ات الت���ي تقدمها 
لالرتق���اء به���ا بال�ص���كل ال���ذي يخ���دم التج���ار 
ومرتادي ال�ص���وق ق���ام الوزير بجول���ة تفقدية 
ملتابعة متطلبات تطوير ال�ص���وق، رافقه فيها 
املدير العام لأمانة العا�ص���مة ال�صيخ حممد بن 
اأحمد اآل خليف���ة، والوكيل امل�ص���اعد للخدمات 
البلدية امل�ص���ركة رائد ال�ص���الح، ومدير اإدارة 
امل���وارد املالي���ة ح�ص���ن ����رف، ومدي���ر اإدارة 
اآل  ال�ص���يخ م�ص���عل  امل�ص���اريع ال�ص���راتيجية 

خليفة. 
ال���وزارة ت���ويل اهتمام���ا  اأن  وذك���ر خل���ف 
بالأ�ص���واق املركزي���ة؛ لدوره���ا يف تعزيز جهود 
مقوم���ات الأم���ن الغذائ���ي ع���ن طري���ق توفري 
احتياج���ات املواطن���ني واملقيمني من ال�ص���لع 
الغذائية، مو�صحا اأن تكلفة املرحلة الأولى من 
م�روع تطوير �صوق املنامة املركزي بلغت 770 
األف دينار وتت�صمن النتهاء من تركيب العازل 

احلراري واملائي وا�صتبدال جميع الفر�صات يف 
�صوق اللحم وال�ص���مك، وتقوية حمطة الكهرباء 
الفرعية ل�ص���وق اخل�ص���ار ويف املراحل النهائية 
لركي���ب الع���ازل احل���راري واملائي يف �ص���وق 
اجلملة و�ص���يتم اأي�صا ا�صتبدال م�صابيح الإنارة 
بنظام “LED” للحّد من ا�صتهالك الطاقة اإلى 
جانب تكييف �ص���وق التجزئة ل�ص���وق اخل�ص���ار 

والفواكه.
ووا�صل باأن تكييف �صوق اخل�صار والفواكه 
ينق�ص���م اإلى جزئني، الأول منه ل�ص���وق التجزئة 
والإنتاج املحلي التي تقع على م�ص���احة 7 اآلف 
مر مربع و�ص���يعمل يف ن�ص���ف ال�ص���هر اجلاري، 
وبلغ���ت كلفته 320 األف دينار، وا�ص���تمل على 

26 مكيفا واأعمال فنية خا�صة بتغطية البوابات 
الرئي�ص���ة البالغ عددها 8، اأما الآخر فهو ل�صوق 
اجلملة التي تقع اأي�ص���ا على م�صاحة 7 اآلف مر 
مربع، ومن املوؤمل تطويرها وتكييفها كمرحلة 

ثانية من امل�روع.
ووج���ه الوزي���ر ل�رعة القي���ام بالإج���راءات 
الالزم���ة ل�ص���تكمال عمليات التطوي���ر الالحقة 
التي �ص���تطال �ص���وق التجزئ���ة ومنها �ص���يانة 
�ص���بكة ال�رف ال�ص���حي وبحث تنفي���ذ منوذج 
موحد للفر�ص���ات مع اأمانة العا�ص���مة وحت�صني 
الإ�صاءة وا�ص���تبدال الأر�صيات؛ لتكون ال�صوق 
متكاملة من خمتل���ف النواحي اخلدمية وتفعيال 

لدورها املن�صود مبا يرفع م�صتوى اخلدمات.

املنام����ة - بن����ا: بن����اء عل����ى توجيهات 
�ص����احب ال�ص����مو امللك����ي رئي�����ص ال����وزراء 
بتلم�ص احتياجات املواطن����ني، قابل وزير 
�ص����وؤون الكهرباء واملاء عبداحل�صني مريزا 
وامل�ص����وؤولون بهيئة الكهرباء واملاء عددا 
من املواطنني ملتابعة �صوؤونهم وطلباتهم 
املتعلقة بخدمات الكهرباء واملاء. ويف هذا 
ال�صدد، ذكر الوزير اأنه وجميع امل�صوؤولني 
بهيئ����ة الكهرباء وامل����اء اأبوابه����م مفتوحة 
ملتابعة �ص����وؤون املواطنني وال�صتماع الى 
مالحظاته����م واقراحاته����م ومتطلباته����م؛ 
وذل����ك تفعي����الً لتوجيهات رئي�����ص الوزراء 
�ص����احب ال�ص����مو امللكي الأم����ري خليفة بن 
اآل خليف����ة يف ه����ذا اخل�ص����و�ص،  �ص����لمان 
واأنهم يحر�ص����ون على التوا�صل املبا�ر مع 
املواطن����ني لقيا�ص ج����ودة اخلدمات التي 

تقدمها الهيئة.
من جهتهم، عرب املواطنون عن خال�ص 

�صكرهم وامتنانهم على الرحيب واحلفاوة 
و�صعة ال�صدر، م�ص����يدين ب�صيا�صة الأبواب 
املفتوحة لإ�����راك املواطنني يف املنظومة 

اخلدمية للهيئة.
واأكد مريزا جمدداً اأن مثل هذا اللقاءات 

�ص����تكون ب�ص����كل دوري ملتابعة احتياجات 
املواطنني والعم����ل على تلبيتها، وباإمكان 
اأي مواط����ن يرغب يف لقاء الوزير الت�ص����ال 
عل����ى مكتبه على الهات����ف )17996777(؛ 

لرتيب موعد منا�صب له.

النائ���ب  مكت���ب   - ق���اليل 
حممد اجلودر: اأكد ع�صو اللجنة 
والأم���ن  والدف���اع  اخلارجي���ة 
الوطني النائ���ب حممد اجلودر 
�ص���احب  ال���وزراء  رئي����ص  اأن 
ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن 
�صلمان �صاحب النظرة الثاقبة 
والروؤية امل�ص���تقبلية، قائد فذ 

يحب �صعبه و�صعبه يحبه.
واأ�ص���اف اأن �ص���موه يق���ول 
ويفعل، فهو قريب من �ص���عب 
نف�ص���ه  يف�ص���ل  ول  البحري���ن 
يوًم���ا،  يخذله���م  ومل  عنه���م 
ب���ل ي�ص���ملهم بعط���ف الأب���وة 
وي�ص���عرهم بالعط���اء والأم���ان 

واملحبة.
وتاب���ع يف بي���ان اأم����ص، اأن 
زي���ارات �ص���موه امليدانية خري 
دليل عل���ى تلم����ص احتياجات 
�صعبه ب�صورة �صخ�صية تنّم عن 
عميق حمبته لهم، وما متابعاته 
ال�ص���حافة  اليومية مل���ا تنقله 
اإل انعكا����ص مل�ص���اعره الراقية 
التي تع���رب عن م���دى اهتمامه 

مبطالبهم ومنا�صداتهم.
وق���ال اإن رئي����ص ال���وزراء 
حري�ص كل احلر�ص على متابعة 
اخلدماتي���ة  اململك���ة  �ص���وؤون 
اإل���ى جان���ب ال�ص���وؤون الأخرى، 
م�ص���ريا اإل���ى اأن �ص���موه يتابع 
�صري الأعمال عن كثب ويطالب 
بت�ريع تنفيذ امل�صاريع يف حال 

تقاع�ص اأحد امل�صوؤولني.
 واأفاد باأن �ص���موه ورغم ما 
تعاني���ه البحري���ن واملنطقة يف 

ظل الأزمات اخلانقة ال�صيا�صية 
والت���ي  والقت�ص���ادية  منه���ا 
جتتاح الع���امل باأ����ره، اإل اأنه ل 
يتوان���ى ع���ن ر�ص���د ميزانيات 
مل�ص���اريع يحتاجه���ا املواط���ن 
وتخف���ف عن���ه وتن����ر يف قلب���ه 
البهج���ة وتبع���د عن���ه ال�ص���عور 

بالغنب.
ويف هذا ال�صاأن، رفع اجلودر 
اأه���ايل قاليل  با�ص���مه وبا�ص���م 
اآيات ال�ص���كر والعرفان  اأ�صمى 
ل�صاحب ال�صمو امللكي رئي�ص 
الوزراء على توجيهات �ص���موه 
للجه���ات احلكومية املخت�ص���ة 
للت�ري���ع يف تنفيذ 6 م�روعات 

ومن �صمنها �صاحل قاليل. 
ي�صار اإلى اأن النائب اجلودر 
نا�ص���د م�ص���بًقا يف بيان �صحايف 
�ص���مو رئي����ص ال���وزراء، توجيه 
امل�ص���وؤولني اأ�ص���حاب العالقة 
للت�ريع يف اإن�ص���اء �صاحل قاليل 
الذي اأمر ببنائه �صاحب اجلاللة 
امللك وكان قد ُو�صع له احلجر 

الأ�صا�ص. 

• وزير الأ�صغال اأثناء جولة تفقدية ملتابعة تطوير �صوق املنامة املركزي	

• وزير الكهرباء لدى لقائه عدًدا من املواطنني	

اأ�ص���اد النائب اأحمد قراطة 
الت���ي  الأخ���رية  باملرا�ص���يم 
البالد �صاحب  اأ�ص���درها عاهل 
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�ص���ى 
اآل خليفة، بتعيني �صمو ال�صيخ 
خليفة ب���ن علي ب���ن خليفة اآل 
للمحافظ���ة  حمافظ���اً  خليف���ة 
اجلنوبية، وتعيني ال�صيخ نايف 

بن خالد بن اأحمد اآل خليفة رئي�ص���اً تنفيذياً 
لهيئة التخطيط والتطوير العمراين.

امللكي���ة  الثق���ة  اأن  قراط���ة  واأ�ص���اف 
ال�ص���امية التي اأولها عاهل البالد عربت عن 
حكمة القيادة الر�ص���يدة يف متكني ال�ص���باب 
واختي���ار كفاءات �ص���بابية لقيادة منا�ص���ب 

تنفيذية مهمة يف مملكة البحرين.

هن���اأ  املنا�ص���بة  وبه���ذه 
النائب، رئي�ص الوزراء �صاحب 
الأم���ري خليفة  ال�ص���مو امللكي 
بن �ص���لمان اآل خليف���ة، ونائب 
رئي����ص جمل����ص الوزراء �ص���مو 
ال�ص���يخ عل���ي ب���ن خليف���ة بن 
�ص���لمان اآل خليفة، على تعيني 
�صمو ال�صيخ خليفة بن علي بن 
خليفة اآل خليفة حمافظاً للمحافظة اجلنوبية، 
كما هناأ قراطة وزير الديوان امللكي ال�صيخ 
خالد ب���ن اأحمد اآل خليف���ة، على تعيني جنله 
ال�ص���يخ نايف بن خال���د بن اأحم���د اآل خليفة 
رئي�ص���اً تنفيذياً لهيئ���ة التخطيط والتطوير 
العمراين، متمنياً لهم���ا النجاح والتوفيق يف 

م�صريتهم العملية.

�صاحية ال�صيف - وزارة �صوؤون ال�صباب 
والريا�ص���ة: عر����ص خريج���و الدفع���ة الأولى 
م���ن برنامج ال�ص���باب البحرين���ي للوقاية من 
املخدرات حتت �صعار “تكاتف” الذي تنظمه 
وزارة �ص���وؤون ال�ص���باب والريا�ص���ة م�ص���اريع 
التخرج التي يرونها منا�صبة لتثقيف ال�صباب 
حول اآف���ة املخدرات واأ�رارها ال�ص���لبية على 
ال�صباب واملجتمع. وات�ص���مت العرو�ص التي 
قدمه���ا ال�ص���باب امل�ص���اركون يف الربنام���ج 
بالواقعي���ة املبني���ة عل���ى املعطي���ات التي 
تنوع���ت  اإذ  البحرين���ي،  املجتم���ع  يعي�ص���ها 
التوعي���ة  احلم���الت  اإقام���ة  ب���ني  اأفكاره���م 

الهادف���ة  والألع���اب  التدريبي���ة  وال���دروات 
والربام���ج امل�ص���تمرة اإ�ص���افة الى ت�ص���كيل 
الف���رق التطوعية للتعريف باآف���ة املخدرات 
واآثاره���ا ال�ص���لبية ع���الوة عل���ى ال�ص���تخدام 
الأمثل لالإع���الم يف ن�ر التوعية واإنتاج الأفالم 
الق�صرية املعربة وت�ص���خري مواقع التوا�صل 
ق���دم  كم���ا  ال�ص���باب.  خلدم���ة  الجتماع���ي 
امل�صاركون مقرحات مهمة يف جمال تثقيف 
القران والهتمام بالو�ص���ول اإلى ال�صباب يف 
مواقع جتمعاتهم وت�صخري املن�صاآت ال�صبابية 
والريا�ص���ية؛ لحت�ص���ان املزيد من ال�صباب 
وتثقيفهم عرب العديد من الربامج املتميزة.

• اأحمد قراطة	

• حممد اجلودر	
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هبوط ا�سطراري لطائرة ع�سكرية اأمريكية مبطار البحرين
مل ي�سفر عن خ�سائر اأو تلفيات وت�سبب يف اإغالق املدرج �ساعتني

املنام���ة - وزارة املوا�س���الت واالت�س���االت: 
اأعلنت �س���وؤون الطريان املدين بوزارة املوا�سالت 
واالت�ساالت اأن طائرة ع�س���كرية اأمريكية من طراز 
)F18( تعر�س���ت اإل���ى ح���ادث يف مط���ار البحري���ن 
ال���دويل عن���د ال�س���اعة 12:40 من ظهر ي���وم اأم�س 
)ال�سبت(، ومل ي�س���فر احلادث عن اأي خ�سائر ب�رشية 

اأو تلفيات اأخرى.
واأ�س���ارت �س���وؤون الط���ريان امل���دين اإل���ى اأن 
الطائرة الع�سكرية كانت يف مهمة تدريبية يف املياه 

الدولية وقد تعر�ست اإلى عطل فني يف املحرك مما 
دفع قائ���د الطائرة اإلى الهبوط ا�ض���طراريا مبطار 
البحرين الدويل مم���ا اأدى اإلى انزالق الطائرة خارج 
املدرج رق���م 30 وتوقفها يف ال�رشيط االأي�رش، اإذ مت 
تفعي���ل اإجراءات الطوارئ املتبعة يف مطار البحرين 
الدويل عند ح���دوث مثل هذه احلوادث وفتح مركز 

اإدارة الطوارئ مبقر �سوؤون الطريان املدين.
واأدى احل���ادث لغل���ق م���درج املطار ال�س���باب 
املغ���ادرة  الطائ���رات  جلمي���ع  بال�ض���امة  تتعل���ق 
والقادمة، اإذ اأعل���ن املركز اإغالق املدرج ما يقارب 
ال�س���اعتني ابتداء من ال�س���اعة 12:40 حتى ال�ساعة 

2:50 من ظهر نف�س اليوم. 
ويف الوقت الذي �س���ارت في���ه كافة العمليات 
الداخلي���ة يف مط���ار البحرين الدويل بي�رش و�س���هولة 
فق���د مت حتويل عدد 9 رح���الت اإلى مط���ار الدمام 
ودب���ي واأبوظب���ي وتاأخ���ري اإقالع عدد م���ن الرحالت 

املغادرة واإلغاء رحلة واحدة فقط.
واأعربت �س���وؤون الطريان املدين عن �س���كرها 
البالغ جلميع املوظفني العاملني يف مطار البحرين 
ال���دويل، خ�سو�س���ا �رشكة مط���ار البحرين وموظفي 
خطوط الطريان املختلفة وال�رشكات الأخرى العاملة 
يف مط���ار، وكل م���ن �س���اهم ب���كل مهني���ة يف عودة 
حركة الطائرات لو�س���عها الطبيعي يف فرتة زمنية 

ق�سرية، متمنية ال�سالمة للم�سافرين كافة.

املنامة - بنا: قالت وزارة املوا�سالت 
واالت�س���االت اإن حركة الطائرات القادمة 
الطبيع���ي  لو�س���عها  ع���ادت  واملغ���ادرة 
مبطار البحرين الدويل بعد اتخاذ اإجراءات 

ال�سالمة الالزمة.

عودة املاحة اجلوية 
مبطار البحرين 

لو�سعها الطبيعي

رئي�س حمكمة التمييز يتفقد مبنى حماكم الأ�رسة اجلديد يف احلنينية
�سفحة جديدة من م�سرية النهو�س ب�سوؤون االأ�رشة يف الت�رشيعات الوطنية

املنامة - بنا: تفقد رئي�س حمكمة التمييز، نائب 
رئي����س املجل�س االأعلى للق�س���اء امل�ست�س���ار عبداهلل 
البوعين���ني مبن���ى حماكم الأ����رشة اجلدي���د الواقع يف 
منطقة احلنيني���ة بالرفاع الغربي اأم�س االأول، يرافقه 
وكي���ل وزارة العدل وال�س���وؤون االإ�س���المية واالأوقاف 
ل�س���وؤون العدل وائل بوعالي، واالأمني العام للمجل�س 
االأعل���ى للق�س���اء علي الكعب���ي، والوكيل امل�س���اعد 
لالإح�ساء والتخطيط واالت�سال دانة الزياين، والوكيل 

امل�ساعد للموارد الب�رشية واملالية ه�سام الغتم.
وتاأت���ي ه���ذه الزيارة مبنا�س���بة قرب ب���دء العام 
ولالط���الع  2018م،  2017م-  اجلدي���د  الق�ض���ائي 
ع���ن كثب على ال�ض���تعدادات اجلاري���ة لانتقال من 
مبن���ى املحاك���م ال�رشعي���ة يف املنطقة الدبلوما�س���ية 
اإلى املوق���ع اجلديد، وبدء العمل الق�ض���ائي يف هذه 
املحاكم، و�رشورة توافر جميع امل�ضتلزمات املتعلقة 
واملرتبطة بها، وخا�س���ة اخل�سو�س���ية التي تتطلبها 

الق�سايا االأ�رشية.
وقال البوعينني “اإن اإجن���از م�رشوع مبنى حماكم 
االأ����رشة ميثل خط���وة تاريخية لالأمام مل�س���تقبل زاهر 
للمنظومة الق�سائية والقانونية والعدلية يف البحرين 
وذلك ياأتي اإنفاذاً لالأمر امللكي ال�س���امي ال�سادر يف 
نوفم���ر 2016 بتخ�س���ي�س مبنى للمحاك���م اال�رشية، 
م�ضيداً بجهود خمتلف اجلهات الر�ضمية التي عكفت 
عل���ى اإجناز ه���ذا امل�رشوع التاريخي ليب����رش النور قبل 

مرور عام على �سدور االمر امللكي ال�سامي”.
واأ�ساف امل�ست�س���ار “اأن بدء ن�ضاط مبنى حماكم 
ال����رشة ياأت���ي بالتزامن مع �رشيان م���واد قانون الأ�رشة 
املوح���د ال���ذي ميث���ل �س���فحة جدي���دة من م�س���رية 
النهو����س ب�س���وؤون االأ����رشة يف الت�رشيع���ات الوطنية، 
موؤكدا ان املجل�س االأعلى الق�ساء وبالتعاون وال�رشاكة 
مع خمتلف اجلهات الر�ضمية �ض���يكون �رشيكاً وداعماً 
من اأجل التطبيق االأمني واال�س���تفادة املثلى من هذا 

املجم���ع الذي روع���ي يف اختيار موقعه اخل�ضو�ض���ية 
التام���ة ملختل���ف اأط���راف الدع���وى وجرى ت�ض���ميمه 
وفق اأف�سل املوا�س���فات الهند�سية واملعمارية مبا 
يتنا�سب الظروف املعروفة لل�سري مثل هذه الدعوى 

الق�سائية”.

يذك���ر اأن املبنى اجلديد ي�ض���م بالإ�ض���افة اإلى 
املحاكم االأق�س���ام االآتية: ق�س���م الفرائ�س والهبات، 
ق�س���م التوفي���ق االأ����رشي، وحمكمة التنفيذ اخلا�س���ة 

مبحاكم االأ�رشة.
ويف نهاية الزيارة، اأب���دى رئي�س حمكمة التمييز 
ارتياحه ملا اطلع عليه من م�ض���توى التح�ضريات وما 
مت اإجنازه من عمل، وتوجه بال�س���كر اإلى وزارة العدل 
وال�سوؤون االإ�سالمية واالأوقاف ملا قاموا به من جهود 
وم�ساٍع الإظهار هذا املبنى بال�سكل الالئق الذي يوفر 

•ما يحتاج اإليه الق�ساة واملتقا�سون. رئي�س حمكمة التمييز متفقًدا مبنى حماكم الأ�رشة اجلديد	

املعريف: وزير الداخلية ك�سف حجم املوؤامرات
دعوة قطر لت�سيي�س فري�سة احلج غري م�سوؤولة وتخدم اإيران

البحرين توؤيد بقوة مواقف ال�ضعودية يف مكافحة الإرهاب... �ضفري البحرين بالريا�س:

املنامة - بنا: ا�س����تنكر �س����فري مملكة البحرين 
ل����دى اململكة العربية ال�س����عودية ال�س����يخ حمود بن 
عب����داهلل اآل خليفة دعوة حكومة قطر اإلى ت�س����يي�س 
احل����ج وحماوالته����ا لل�س����عي اإل����ى تدوي����ل االأماك����ن 
املقد�س����ة خدم����ة لل�سيا�س����ة وامل�س����الح االإيرانية، 

وا�سفاً اإياها بغري امل�سوؤولة.
وقال ال�س����يخ حم����ود بن عب����داهلل ل����� “احلياة” 
اأم�����س الأول اإن مملك����ة البحرين توؤي����د بقوة مواقف 
ال�س����عودية كافة خ�سو�س����اً تلك التي تعزز مكافحة 
االإره����اب االأمم����ي العابر للح����دود، م�س����دداً على اأن 
ب����اده تقف جنباً اإلى جنب مع �ض����قيقتها الكربى يف 
مواجهة التحديات امل�سريية التي تعرت�س لها دول 
جمل�س التعاون والدول العربية واالإ�س����المية، والتي 
ت�ستهدف اأمنها و�سيادتها وا�ستقرارها ورخاء ومناء 

�سعوبها كافة.
قط����ر  حكوم����ة  اإن  البحرين����ي  ال�س����فري  وق����ال 
تدع����ي اأنه����ا معنية بالدف����اع عن االأمن واال�س����تقرار 
يف املنطق����ة، يف الوق����ت ال����ذي تدع����م ومت����ول فيه 
املنظم����ات واجلهات التي تنتهج �ضيا�ض����ة التطرف 
والإرهاب والعنف والعدوان، ولهذا فهي تعمل على 
�ضق ال�ضف اخلليجي وزعزعة اأ�ض�س جمل�س التعاون.

واأك����د ال�س����يخ حم����ود اأن احلدي����ث ع����ن تدويل 
االأماكن املقد�س����ة )احلرم����ني ال�رشيفني( هو اعتداء 
�س����افر على �سيادة اململكة العربية ال�سعودية واأمن 
وا�س����تقرار دول اخلليج العربي، وت�س����ويه للحقائق 
التاريخي����ة ال�س����ائدة منذ قي����ام الدولة ال�س����عودية 
احلديثة، وهو ي�سب يف خدمة ال�سيا�سات واالأهداف 
االإيرانية امل�س����ادة الأماين دول املنطقة و�سعوبها، 
اإذ كان����ت حكوم����ة اخلمين����ي اأول من رف����ع مثل هذه 

املطالب التخريبية.
واأ�س����اد ال�سفري بجهود ال�سعودية بقيادة خادم 
احلرم����ني ال�رشيفني امللك �س����لمان ب����ن عبدالعزيز، 
يف خدم����ة االأماك����ن وامل�س����اعر املقد�س����ة وحماي����ة 

حج����اج بيت اهلل احل����رام وتاأمني اأدائهم منا�س����كهم 
يف ي�����رش و�س����هولة وبعي����داً ع����ن اأي متيي����ز، وكفالة 
االأمن واال�ستقرار وال�س����كينة ملوا�سم العمرة واحلج 

والزيارة.
واأعرب عن اعتزاز البحرين ملكا وحكومة و�سعبا 
مبا تبذله ال�س����عودية، وعلى راأ�س����ها خادم احلرمني 
ال�رشيف����ني املل����ك �س����لمان ب����ن عبدالعزي����ز، ونائب 
خادم احلرمني ال�رشيفني االأمري حممد بن �سلمان بن 
عبدالعزي����ز، من جهود كبرية بناءة وخمل�ض����ة خلدمة 
االإ�س����الم وامل�س����لمني، وتعزيز الت�س����امن االإ�سالمي 
العرب����ي وحف����ظ  اأم����ن اخللي����ج  والعرب����ي وحماي����ة 
ا�س����تقراره، واحلر�س على حتقيق التنمية ال�س����املة 
ملا يكفل لل�سعب ال�سعودي حياته الكرمية العزيزة.

واأك����د ال�س����فري اأن مملك����ة البحري����ن واململكة 
العربي����ة ال�س����عودية ودول����ة االإم����ارات وجمهوري����ة 
م�رش تق����ف موقفا موحدا وثابتا ملواجهة ال�ضيا�ض����ة 
القطرية الرامية اإلى زعزعة االأمن اخلليجي والعربي 
والتدخ����ل املبا�����رش املرفو�س يف ال�س����وؤون الداخلية 
له����ذه ال����دول كاف����ة خدم����ة للم�س����الح االأجنبية، يف 
الوق����ت الذي تزع����م فيه حكوم����ة قطر اأنه����ا معنية 

بتعزيز منظومة جمل�س التعاون اخلليجي.
ولف����ت ال�س����يخ حمود اإل����ى اأن ه����ذه االدعاءات 
القطرية التي تزعم اأن ال�س����عودية تنتهج �سيا�س����ة 
متييزية �س����د احلجاج القطريني غري �سحيحة، وهي 
خمالف����ة للواق����ع القائم من����ذ اأكرث م����ن 80 عاما، اإذ 
ي�س����هد العامل االإ�س����المي كله لل�س����عودية بجهودها 
العظيمة خلدمة االإ�س����الم وامل�س����لمني، وخ�سو�س����ا 
حج����اج بي����ت اهلل احلرام ورعاي����ة �س����وؤونهم وتاأمني 
منا�س����كهم، وتطوير خدمات احلج وتو�سعة احلرمني 

ال�رشيفني. 
ودعا �س����فري البحرين اإلى حتييد �س����عرية احلج 
والعمرة عن اأي اأهداف �سيا�سية، م�ستنكرا امل�ساعي 
واالدع����اءات القطري����ة يف ه����ذا اخل�س����و�س، الت����ي 
تتماهى مع النهج الإيراين املتعمد بتحويل فري�ضة 

احلج اإيل غايات �سيا�سية ال متت اإليها ب�سلة.
واأ�س����اد بالعالقات االأخوية والتاريخية الوطيدة 
واملمي����زة الت����ي ترب����ط مملك����ة البحري����ن باململكة 
العربية ال�س����عودية على امل�س����تويات كافة، م�سريا 
اإلى اأنها ت�ستند اإلى دعائم متينة ورا�سخة من املحبة 

واملودة واالإخاء والتفاهم والعمل امل�سرتك.
وجدد ال�س����فري حمود �س����كر البحرين وتقديرها 
الع����ايل للدع����م ال����ذي حتظ����ى به ب����الده م����ن خادم 
احلرمني ال�رشيفني وحكومة ال�س����عودية يف جهودها 
حلفظ اأمنه����ا وا�س����تقرارها، اإزاء التدخالت االإيرانية 

والقطرية امل�ستمرة يف �سوؤونها الداخلية.
واأكد اأن تدخات احلكومة القطرية مت�س جميع 
االأ�س����قاء يف ال����دول العربي����ة واالإ�س����المية ومل ترتك 
اأمام ال����دول الأربع خي����ارا حلفظ الأمن وال�ض����تقرار 
يف هذه ال����دول اإال باتخاذ االإج����راءات االأخرية، دفاعا 
عن �سيادتها وحماية لهويتها ووجودها، م�سريا اإلى 
اأن حل االأزمة التي ت�س����ببت به����ا حكومة قطر يكمن 
يف االإط����ار اخلليجي، ولي�س باله����رب اإلى التدخالت 

االأجنبية والقفز عن االأ�سباب احلقيقية للم�سكلة.

اجلف���ري - مكت���ب النائ���ب حممد 
املعريف: اأ�س���اد النائب حممد املعريف 
مب�س���امني اللق���اء ال�س���حايف االأخ���ري 
لوزي���ر الداخلي���ة ال�س���يخ را�س���د بن 
ك�ض���ف  ال���ذي  خليف���ة،  اآل  عب���داهلل 
خالل���ه ع���ن حج���م املوؤام���رات وال�رشر 
الذي تعر�س���ت له مملكة البحرين يف 
ال�س���نوات االأخ���رية نتيجة �سيا�س���ات 
قطر الداعم���ة لالإرهاب والهادفة اإلى 
زعزع���ة االأم���ن وال�س���لم االأهلي وخلق 

الفو�سى.
واعتر املع���ريف اأن االأدلة الواردة 
جم���اال  ت���دع  ال  ال�س���حايف  اللق���اء  يف 
لل�س���ك من اأي ط���رف اإقليمي اأو دويل 
يف ����رشورة اخلط���وات الت���ي اتخذتها 
الدول الأربع املت�ض���دية لاإرهاب، اإذ 
اإن جميع الأع���راف والقوانني الدولية 
جترم ب�ض���كل قاطع اأي ن���وع من اأنواع 
التدخل االأمن���ي اأو اال�س���تخباراتي يف 
�س���وؤون ال���دول االأخ���رى، ع���الوة على 
الدعم املبا�رش لالإرهاب وتبنيه اإعالمًيا 
ومتويله مادًيا باملاليني، وهو ما قام 
به النظام القط���ري واأذرعه املختلفة 

دون اأي مراعاة حلق اجلوار.
كم���ا اأ�س���ار املع���ريف اإل���ى اأن م���ا 
ذك���ره وزي���ر الداخلي���ة حول الو�ض���ع 
االأمن���ي يف مملكة البحرين وما و�س���ل 
اإليه من م�س���توى عاٍل من اال�س���تقرار 
هو نتيجة جله���وده وقيادته لاأجهزة 
االأمنية كافة بحكم���ة واقتدار وباأعلى 
م�س���تويات املهنية، وهو ما يظهر يف 
الأجهزة  امل�ض���توى املتقدم ملختلف 
االأمني���ة  العقلي���ة  وتطوي���ر  االأمني���ة 
ل���دى منت�س���بي ال���وزارة وا�س���تخدام 

التكنولوجيا املتطورة لتحقيق االأمن 
وت�سهيل االجراءات على املواطنني.

واأك���د املع���ريف االلت���زام الكب���ري 
الإدارة االإ�س���الح والتاأهيل مبعاهدات 
حق���وق االإن�س���ان كافة الت���ي وقعتها 
مملكة البحرين بهذا ال�س���اأن، وحر�س 
االإدارة الدائ���م عل���ى تق���دمي اأرق���ى 
اخلدم���ات للموقوف���ني لتعزيز القيم 
االإيجابي���ة يف نفو�س���هم مقاب���ل قيم 
النتقام والعنف التي تر�ضخت فيهم 
نتيجة التحري����س اأو ظروف اجتماعية 

معينة.
 واأكد اأن االإدارة مل تعد موؤ�س�س���ة 
عقابية باملفهوم املنت�رش عن ال�سجون 
ومراكز االإ�س���الح، بل اأ�س���بحت مركًزا 
الإعادة التاأهيل ع���ر تقدمي الدورات 
وور����س العم���ل وت�ض���هيل وت�ض���جيع 
اإجراءات الدرا�سة للمحكومني وتقدمي 
خمتل���ف الت�ض���هيات له���م؛ لارتقاء 
واالأكادمي���ي  امله���اري  املج���ال  يف 

والثقايف.

• ال�سيخ حمود بن عبداهلل	

• حممد املعريف	
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خطة زمنية لإنهاء ترتيبات حفل تكرمي العمال املجدين

دعم املبادرات امل�ساندة لتنفيذ اأهداف التنمية امل�ستدامة

حري�سون على توظيف املواطنني وحت�سني اأدائهم املهني... حميدان:

خالل لقائه الفريق املوؤ�س�س لـ “البحرين للمدن الذكية”... وزير العمل:

املنامة - بنـــا: تراأ�س وزير العمل والتنمية 
الجتماعية جميل حميدان الجتماع الأول للجنة 
تكرمي العمال املجدين واملتفوقني واملن�ساآت 
املتميزة يف القطاع الأهلي للدورة الـ33، وذلك 

يف مكتبه بالوزارة.
ويف الجتمـــاع، اأ�ســـاد حميـــدان بالدعم الال 
حمـــدود من لـــدن عاهل البالد �ســـاحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، لالأيدي العاملة 
يف مملكـــة البحرين وت�ســـجيعه الدائـــم لهم يف 
خمتلف مواقع العمل، واهتمام احلكومة برئا�سة 
رئي�ـــس الوزراء �ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري 
خليفة بن �سلمان اآل خليفة، واملتابعة احلثيثة 
من ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء �ســـاحب ال�ســـمو امللكي 
الأمري �ســـلمان بن حمد اآل خليفة، منوهاً يف هذا 
ال�سدد بحر�س القيادة على تعزيز املكت�سبات 
العماليـــة يف خمتلـــف مواقع الإنتـــاج والتنمية، 

واإعالء قيمـــة العمل، وخلق اأجواء عمل م�ســـجعة 
على بذل املزيد من العطاء والتميز.

الإجـــراءات  بحـــث  الجتمـــاع  خـــالل  ومت 
التنظيمية وال�ســـتعدادات الأولية نحو و�ســـع 
خطة زمنية لإنهاء كل الرتتيبات املتعلقة بهذا 
احلدث الوطني، الذي يقام �سنوياً يف دي�سمرب، 
تزامناً مع احتفالت مملكة البحرين بعيد جلو�س 
عاهـــل البالد، وكذلك العيد الوطني املجيد، اإذ 
داأبـــت وزارة العمـــل والتنميـــة الجتماعية على 
تكـــرمي فئات عمالية خمتلفـــة يف مواقع العمل 
والإنتـــاج، اإ�ســـافة اإلـــى تكرمي عدد مـــن رواد 
العمل واملن�ســـاآت املتميزة والإداريني تقديراً 
مل�ســـاهمتهم يف اإجناح ودعـــم برامج الوزارة يف 
توظيـــف املواطنني وحت�ســـني اأدائهم املهني 
و�ســـط بيئة عمـــل حمفزة على العطـــاء، وزيادة 

الإنتاجية مبوؤ�س�سات و�رشكات القطاع اخلا�س.
واأو�ســـح الوزيـــر اأثـــر احلدث ال�ســـنوي يف 

حتفيـــز العمـــال علـــى التناف�ـــس والتميـــز يف 
ال�ـــرشكات واملوؤ�س�ســـات لنيـــل �ـــرشف التكرمي 
حتـــت رعايـــة امل�ســـاند الأول للعمـــال، وقائد 
النه�ســـة احلديثة يف البـــالد، جاللـــة امللك، اإذ 
تطبق اللجنـــة معايري اختيار العمـــال املجدين 

وذلـــك  املتميـــزة؛  وال�ـــرشكات  واملوؤ�س�ســـات 
ل�ســـمان نيل �رشف تكرمي امل�ســـتحقني يف ظل 
زيـــادة اأعـــداد طلبات الرت�ســـيح املر�ســـلة من 
املن�ساآت �سنوياً، والتي متثل جميع القطاعات 
الإنتاجية، م�سرياً اإلى اأن املناف�سة الكبرية بني 

الأ�سماء املر�سحة للتكرمي تزداد عاماً بعد عام، 
وهـــو ما يوؤكـــد القيمة احلقيقيـــة وراء التكرمي 
الذي يحفز املن�ساآت على التميز يف تعزيز بيئة 
العمل الالئقة وت�ســـجيع العمال على املزيد من 
الإنتاجية واللتـــزام بتطبيق نظام البحرنة على 

نحو اأف�سل.
يذكـــر اأن اللجنـــة الدائمـــة حلفـــل تكـــرمي 
واملن�ســـاآت  واملتفوقـــني  املجديـــن  العمـــال 
املتميـــزة يف القطاع الأهلي، ت�ســـكلت مبوجب 
قرار �ســـاحب ال�ســـمو رئي�ـــس جمل�س الـــوزراء، 
ويرتاأ�ســـها وزيـــر العمل والتنميـــة الجتماعية، 
وت�سم يف ع�ســـويتها ممثلني عن وزارة العمل 
والتنمية الجتماعية، اإلى جانب وزارة ال�سناعة 
والتجـــارة وال�ســـياحة، وغرفـــة جتارة و�ســـناعة 
عمـــال  لنقابـــات  العـــام  والحتـــاد  البحريـــن، 
البحرين، والحتاد احلر لنقابات عمال البحرين، 

اإلى جانب ممثل عن ال�رشكات الكربى.

مدينـــة عي�ســـى - وزارة العمـــل والتنميـــة 
والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  التقـــى  الجتماعيـــة: 
الجتماعيـــة جميل حميدان، بالفريق املوؤ�ســـ�س 
)حتـــت  الذكيـــة  للمـــدن  البحريـــن  جلمعيـــة 

التاأ�سي�س( برئا�سة حممد العامر.
وخالل اللقاء، ا�ستعر�س العامر اأبرز م�ساريع 
وبرامـــج اجلمعيـــة، التـــي تهـــدف اإلـــى تطويـــر 

مفاهيم املـــدن الذكية ون�رش الوعي باأهميتها يف 
دول جمل�س التعاون اخلليجي، اإلى جانب ت�سجيع 
املوؤ�س�ســـات احلكومية على اإن�ســـاء املدن التي 
توفر احلياة املي�رشة للمواطنني، من خالل تطبيق 
احللول الذكية لبيئة نظيفة وم�ستدامة، وكذلك 
التعـــاون وتبادل اخلربات مع املنظمات املعنية 
باملـــدن الذكية يف الدول العربية والأجنبية. كما 

مت بالجتماع عر�س الإطار القانوين للجمعية.
واأعرب العامر والفريق املوؤ�ســـ�س للجمعية 
عن �ســـكرهم وتقديرهم لوزارة العمل والتنمية 
الجتماعيـــة علـــى دعمهـــا وم�ســـاندتها جهـــود 
بالتوعيـــة  تهتـــم  والتـــي  اجلمعيـــة،  تاأ�ســـي�س 
والتثقيف يف جمال التطبيقـــات الذكية للمدن، 
اآملـــني اأن تكـــون اجلمعيـــة عنـــد ح�ســـن الظـــن 

ت�سجيعاً للعمل الريادي لي�سبح منوذجاً يحتذى 
على م�ستوى مملكة البحرين.

وخـــالل اللقـــاء، اأ�ســـاد حميـــدان مببـــادرة 
جمعيـــة املدن الذكية )حتت التاأ�ســـي�س(، التي 
ت�سهم يف �ســـنع حياة جديدة ومنوذج متطور يف 
التنمية، خ�سو�ســـا اأنها ت�سهم يف تنفيذ اأهداف 
التنمية امل�ســـتدامة، موؤكداً حر�س الوزارة على 

دعم املبادرات الريادية ال�ســـاملة التي �ستعزز 
القـــدرة علـــى ال�ســـتدامة واملناف�ســـة، معربـــاً 
عن ثقتـــه بخطـــط اجلمعية امل�ســـتقبلية وبدور 
موؤ�س�ســـات املجتمـــع املـــدين لدعم مثـــل هذه 
امل�ساريع التنموية من خالل ال�رشاكة املجتمعية 
التـــي تعود بالنفع والفائدة على خمتلف �رشائح 

املجتمع.

• اجتماع جلنة تكرمي العمال املجدين واملتفوقني واملن�ساآت املتميزة	

30 مليـون دينــار قيـمـة املدفوعات املالية الإلكرتونيـة

جواهري يهدي “جائزة امللكة اليزابيث” للع�سو املنتدب

ارتفعت بن�سبة 62 % يف الن�سف الأول من 2017... اخلاجة:

مثنيا على متيز “جيبك” يف جمال اإجراءات ال�سالمة عامليا

املنامـــة - هيئـــة املعلومـــات واحلكومـــة 
الإلكرتونية: �سجلت اإح�ساءات هيئة املعلومات 
واحلكومـــة الإلكرتونيـــة قفـــزة كبـــرية يف عدد 
املعامـــالت الإلكرتونيـــة بلغـــت 42 % مقارنة 
بني الن�ســـف الأول من العام 2017 والن�ســـف 
الأول من العام 2016، م�سجلة بذلك منواً فائقا 
يف قيمـــة املدفوعات املالية و�ســـل اإلى 62 % 
مببلـــغ اإجمايل يقدر باأكرث مـــن 30 مليون دينار 
ملختلف قنوات الهيئة، �ساملة البوابة الوطنية 
حكومـــة  تطبيقـــات  ومتجـــر   ،Bahrain.bh
 ،bahrain.bh/apps الإلكرتونيـــة  البحريـــن 

ومن�سات اخلدمة الذاتية.
الرئي�ـــس  نائـــب  باأعمـــال  القائـــم  وذكـــر 
التنفيذي للتحـــول الإلكرتوين زكريا اخلاجة اأن 
هذه القفزة الكبرية يف التحول الإلكرتوين ترجع 
اإلى �سعي الهيئة الدائم لتنفيذ ا�سرتاتيجيتها 
امل�ســـتخدمني  اإقبـــال  بزيـــادة  املتعلقـــة 
وت�ســـجيعهم على الدفـــع الإلكـــرتوين ملختلف 

اخلدمات، وتعزيز مفهـــوم الثقافة الإلكرتونية 
للم�ســـتخدمني واجلهـــات احلكومية مبـــا يقلل 
عـــدد املعامـــالت اليدويـــة املنجـــزة يف الدوائر 

احلكومية.
مـــن  امل�ســـتفيدين  اأن  اخلاجـــة  واأ�ســـاف 
اخلدمات الإلكرتونية اأ�ســـبحوا اليوم اأكرث وعياً 
وثقة بخدمـــات الدفع الإلكرتونيـــة التي تقدم 
من خالل خمتلف القنوات الإلكرتونية وتغنيهم 
عن التوجه لأكرث من جهة حكومية اأو زيارة اأكرث 
مـــن موقـــع اإلكـــرتوين، اإذ ارتفـــع اعتمادهم يف 
دفع املعامالت على بوابة احلكومة الإلكرتونية 
والتطبيقات الذكية كاآلية �سهلة و�رشيعة توفر 
عليهم الوقت واجلهد، اإ�ســـافة اإلـــى اأن تعاون 
اجلهـــات احلكوميـــة يف حتويـــل خدماتهـــا اإلـــى 
خدمات اإلكرتونية، وتوجهها نحو ال�ستغناء عن 
تقدمي عدد من اخلدمـــات بالطريقة العتيادية 
�ســـاهم يف حتقيق هذا النجاح وباأعلى م�ســـتوى 
من الكفاءة والفاعلية وال�رشعة املمكنة و�سمان 

الأمن واخل�سو�سية للم�ستخدمني.
واأ�ســـارت اإح�ســـاءات الهيئة حول معامالت 
الدفـــع املنجزة بالفرتة من ينايـــر وحتى نهاية 
يونيـــو 2017 مقارنة بالعام الذي ي�ســـبقه، اإلى 
اإجراء نحو 411 األـــف معاملة دفع اإلكرتوين عرب 
البوابة الوطنية bahrain.bh، بزيادة ن�سبتها 
35 %، ومببلـــغ اإجمايل و�ســـل اإلـــى حوايل 28 

مليون دينار.
وحققـــت جمموعة مـــن خدمـــات الدفع عرب 
البوابـــة زيـــادة يف عـــدد املعامـــالت واملبالـــغ 
املدفوعـــة، منها “خدمـــات بطاقـــة الهوية”، و 
“خدمات مدر�ســـة تدريب ال�ســـياقة”، و “خدمة 
اإ�ســـدار �ســـهادة امليالد”، وترجع هذه الزيادة 
اإلى اإ�ســـافة جمموعة من املزايـــا لعدد من هذه 
اخلدمـــات، وتطويرهـــا مبـــا يتنا�ســـب ويلبـــي 
احتياجـــات اجلمهـــور املتغرية با�ســـتمرار، كما 
ال�ســـجالت  “خدمـــات  عـــرب  زادت املدفوعـــات 
التجارية”؛ نظراً للتعاون امل�ســـتمر بني الهيئة 

ووزارة ال�ســـناعة والتجارة وال�ســـياحة يف تعزيز 
اعتماد فئة رجال الأعمال على هذه اخلدمة. 

واأثنـــاء الفـــرتة نف�ســـها، زادت املعامـــالت 
الإلكرتونية عـــرب التطبيقـــات املتوفرة مبتجر 
تطبيقـــات حكومـــة البحريـــن الإلكرتونيـــة اإلى 

اأكـــرث من 50 األف عملية دفـــع اإلكرتوين مببالغ 
قاربـــت 2.5 مليون دينار، اأي مـــا يعادل زيادة 
بن�ســـبة 133 % عـــن املبالـــغ التـــي دفعت عرب 
التطبيقات خالل الن�ســـف الأول من 2016، كما 
زادت عدد مرات حتميل التطبيقات بن�ســـبة 31 
%، كان اأكرثها لتطبيق “خدمات املرور”، يليه 
تطبيـــق “خدمات الكهرباء واملـــاء”، ثم تطبيق 
“توا�سل”، وبلغ جمموع ا�ســـتخدام التطبيقات 
3.5 مليـــون  مـــن قبـــل امل�ســـتفيدين حـــوايل 
م�ستخدم، بزيادة تعادل 33 % مقارنة بالن�سف 

الأول من 2016. 
اأما بالن�سبة لأجهزة اخلدمة الذاتية، التي مت 
تطوير مميزات خدمات الدفع فيها منذ تد�سني 
الن�ســـخة املحدثة يف مايو 2016، فقد مت اإجراء 
حوايل 6 اآلف معاملة دفع مبجموع مبالغ قاربت 
152 اآلـــف دينار، كان اأكرثهـــا خلدمة “جتديد 
ت�ســـجيل املركبة”، تليها خدمة “اإ�ســـدار ن�سخ 

الإفادات وك�سف الدرجات لطلبة املدار�س”.

ل�ســـناعة  اخلليـــج  �رشكـــة   - �ســـرتة 
البرتوكيماويـــات: قـــدم رئي�س �رشكـــة اخلليج 
ل�ســـناعة البرتوكيماويات “جيبك” عبدالرحمن 
جواهري للع�ســـو املنتدب اإبراهيم امل�سيطري 
جائـــزة جاللة ملكـــة بريطانية اإلزابيـــث الثانية 
“رو�ســـبا” للفئـــة الذهبيـــة، والتي فـــازت بها 
ال�رشكة موؤخـــرا تقديرا لإجنازاتهـــا املتميزة يف 

جمال ال�سالمة.
ويف تعليق بهذه املنا�سبة، اأثنى امل�سيطري 
على الإ�رشار الكبري الذي حتلت به ال�رشكة عندما 
حافظت وملدة 25 عاما متوا�سلة على ح�سادها 
من جوائز اجلمعية امللكية الربيطانية للوقاية 
من احلـــوادث )RoSPA(، متفوقة بذلك على 
كربيات ال�رشكات العاملية الأع�ساء يف اجلمعية، 
وا�ســـفا الفوز باأنه �ســـبق فريد من نوعه، مثري 

للفخر والعتزاز.
واأثنى الع�ســـو املنتدب على الدور املهم 
الـــذي تقوم بـــه الإدارة التنفيذية لل�رشكة قائال 
“اإن هـــذه الإدارة عملت على تنفيذ العديد من 
الأن�سطة املتنوعة واملتعلقة بال�سالمة وال�سحة 

وحر�ســـت على تطبيق منظومة اإدارية �ســـاملة 
هدفها الرتقاء والتطوير امل�ستمر لالأداء ورفع 
معدلت الكفـــاءة الربحية والإنتاجية وتخفي�س 
ال�ســـالمة  ملعايـــري  اإغفـــال  دون  امل�رشوفـــات 
العامليـــة مـــن اأجـــل املحافظـــة علـــى النموذج 
املتميـــز لل�رشكة، منوها كذلك بجهود العاملني 
يف ال�رشكـــة والذين يتميزون بالكفاءة واملهنية 

العالية”.
واأو�ســـح اأن ال�رشكة باإحرازها لهذه اجلائزة 
اإمنـــا توؤكد مـــن جديد متيزهـــا يف جمال تطبيق 
اإجـــراءات ال�ســـالمة التي تتطلبهـــا بيئة العمل، 
معربا عن فخره بنجاح ال�رشكة يف ال�ســـتثمار يف 
عنا�رشهـــا الب�رشية، وتوفري الفر�ـــس التدريبية 
املنا�سبة لهم والتي تت�سمن التاأهيل العايل يف 
جمال املحافظة على ال�سالمة وتطبيق معايريها 
العامليـــة واحلفـــاظ على اأمـــان ال�رشكة و�ســـري 
عملياتهـــا الت�ســـغيلية بكل �ســـالمة و�سال�ســـة 
وذلك يف جميع مراحل الت�سنيع والإنتاج، م�سريا 
اإلى اأن احلر�س الأول لل�رشكة واإدارتها يكمن يف 
�سالمة الأفراد وتغليب ذلك على م�ساألة حتقيق 

الأرباح.
واأ�ســـاد امل�ســـيطري باإ�ســـهامات جواهري 
املتعددة يف جمالت ال�سحة وال�سالمة والبيئة، 
الربيطانيـــة  للهيئـــة  �ســـفريا  اختيـــاره  اإذ مت 
لل�ســـحة املهنيـــة وال�ســـالمة ملنطقـــة ال�ـــرشق 
الأو�ســـط، وع�ســـوا يف جمل�ـــس اإدارة املجل�ـــس 
الوطني لل�ســـالمة بالوليات املتحدة الأمريكية 
يف �سابقة كانت الأولى من نوعها على م�ستوى 

العـــامل العربـــي وال�رشق الأو�ســـط، اإ�ســـافة اإلى 
تعيينه ع�ســـوا يف اللجنة ال�ســـرتاتيجية وجلنة 
اأمنـــاء املجل�ـــس الوطنـــي لل�ســـالمة بالوليـــات 
املتحـــدة الأمريكيـــة، موؤكـــدا اأن ال�رشكـــة تفخر 
بوجود �سخ�سية قيادية متميزة كجواهري على 

راأ�س اإدارتها التنفيذية.
مـــن جانبه، اأكـــد رئي�س ال�رشكـــة اأن تقدمي 
هذه اجلائـــزة العاملية تاأتي تقديـــرا ملا يقوم 

به امل�ســـيطري من جهـــود يف متابعـــة عمليات 
ال�رشكة واأن�ســـطتها وبراجمها، منوها يف الوقت 
ذاته بالدور الفاعل الذي يلعبه رئي�س واأع�ساء 
جمل�س الإدارة يف ر�سم جناحات ال�رشكة، اإذ عمل 
املجل�ـــس على و�ســـع الآليات املنا�ســـبة لدعم 
هـــذا التوجه املهـــم، وحر�ـــس عرب �سيا�ســـاته 
واإ�ســـرتاتيجياته علـــى ت�ســـجيع رفـــع الأداء يف 
ق�سايا ال�ســـحة وال�سالمة املهنية، م�سددا على 
الـــدور املهم الذي ا�ســـطلع به اأع�ســـاء الإدارة 
التنفيذيـــة يف متابعة تنفيذ الربامج والدورات 
التدريبيـــة والتاأكد من تطبيـــق اأعلى املعايري 
العاملية فيما يتعلق بال�سالمة، وكذلك التعاون 
الكبـــري وال�ســـتعداد العـــايل جلميـــع موظفـــي 
ال�رشكـــة وموظفاتها وجتاوبهم مـــع هذا التوجه 
الآمـــن يف العمـــل، وم�ســـاركتهم الإيجابية بن�رش 
الوعي بق�ســـايا ال�ســـالمة يف حميطهم العائلي 

ويف املجتمع عموما.
وكان اإعالن فوز “جيبك” باجلائزة جاء خالل 
احلفـــل الذي اأقيم اأخريا يف لنـــدن، حتت رعاية 

جاللة ملكة بريطانيا اإليزابيث الثانية.

•  زكريا اخلاجة	
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تطوير 4 خدمات �صحية وربطها �إلكرتونًيا

�لبحرين بعيدة عن منطقة ت�رسب �لزيت

“�لأهلية” تطرح بر�مج در��صات عليا يف �لتكنولوجيا

“�ل�صحة” ترفع رو�تب �ل�صت�صاريني �إلى 70 %

ملف تدريب �لأطباء �خلريجني قيد �لدر��صة بالعام �جلاري 

“�لرتبية” ت�صتقبل م�صتند�ت �ملر�صحني للمنح 

قريباً حتديد م�سار خا�ص يف “ال�سلمانية” ملرور ال�سجناء... املانع:

البحرين يف م�ساف الدول املتقدمة يف املجال ال�سحي... ال�سالح: 

اليوم اآخر موعد للتناف�ص على البعثات ال�ساغرة

ك�سف الوكيل امل�ساعد ل�سوؤون امل�ست�سفيات 
وليد املانع عن اأن وزارة ال�سحة قامت برفع رواتب 

اال�ست�ساريني اإلى 70 % وح�سنت اأو�ساعهم.
واأ�س���ار اإلى اأن الكادر الطبي ملجمع ال�سلمانية 
يف���وق حاجة العي���ادات، اإذ اإن ل���كل طبيب من 10 
اإل���ى 15 مراجع���اً يوميا فق���ط، واأن مكتب عالقات 

املر�سى يرتب مواعيد املر�سى اأحياناً.
وقال من املزمع اأن ُيحدد م�سار معني لل�سجناء 

يف امل�ست�سفى، وعمل اإجراءات خا�سة بهم.
واأو�س���ح اأن بع����ص اأطب���اء جمم���ع ال�س���لمانية 
الطب���ي يقومون بعمل زيارتني اأ�س���بوعياً لل�س���جن 

ومعاينة املر�سى هناك.
وبني اأن احلكومة قد وفرت لل�س���جناء عيادات 
عدة منها عي���ادة وزارة الداخلية، و�س���جن احلو�ص 
اجلاف، وغريها، اإال اأن بع�سهم يطلب مراجعة جممع 

ال�سلمانية الطبي.

نقص األدوية
وق���ال املانع “اإن نق����ص االأدوية ال يعني عدم 

وجود بديل، لك���ن بع�ص املر�س���ى يعتادون على 
نوع واحد من االأدوية وي�رصون على ا�ستخدامه”.

واأ�ساف اأن بع�ص املر�سى يطلبون دواء معينا 
وي�رصون على ا�ستالمه مع اأن هذا الدواء غري منا�سب 

لهم، اأو اأن يكون الدواء م�سكنا ولي�ص عالجا.

فترة انتظار
وذك���ر املانع اأنه مت فتح ق�س���م الطوارئ يف 
كل عي���ادة خارجي���ة، اإذ اإن هناك ف���رات انتظار 
حم���ددة لكل عيادة، فعي���ادة القلب حتدد فرة 

االنتظار �سهراً واحداً، وكذلك عيادة ال�سكر.
وبني اأن عي���ادات جممع ال�س���لمانية الطبية 
تق���وم عل���ى 3 اأنواع منه���ا العي���ادات اخلارجية، 
والعيادات اخلارجية ل���الأورام، وعيادات الفاحت، 
اإذ تت���م متابع���ة حرك���ة املر�س���ى يف العي���ادات 
اخلارجي���ة يومي���ا، ويتم رف���ع تقارير اأ�س���بوعية 

ودورية.
واأردف اأن هناك 46 عيادة خارجية واأن هناك 
مبن���ى حتت االإن�س���اء بالعمل مع وزارة االأ�س���غال 

و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين.

املنام���ة - بن���ا: قال���ت وزي���رة ال�س���حة فائقة 
ال�س���الح »اإن مل���ف تدري���ب االأطب���اء اخلريج���ني يف 
وزارة ال�س���حة يلق���ى كل احلر����ص واالهتم���ام على 
اأعلى امل�ستويات من القيادة الر�سيدة، اإذ وجه �سمو 
رئي�ص الوزراء اإلى و�سع االآليات الكفيلة با�ستيعاب 

االأطباء اخلريجني يف القطاعني العام واخلا�ص«.
ج���اء ذلك يف اللقاء املفت���وح الذي عقدته وزارة 
ال�س���حة اأم�ص االأول م���ع االأطباء اخلريجني، بح�س���ور 
حمم���د  والتخطي���ط  للتدري���ب  امل�س���اعد  الوكي���ل 
العو�س���ي، ومدي���ر اإدارة التدري���ب بوزارة ال�س���حة 
حمم���د ال�س���ويدي، ومدي���ر اإدارة العالق���ات العام���ة 
والدولي���ة اأني�س���ة احلويح���ي، وذل���ك يف دار رفي���دة 
مبنطقة ال�س���لمانية. واأكدت ال�سالح اأن ملف تدريب 
االأطباء اخلريجني �س���من االأولوي���ات التي تهتم بها 
احلكومة، ومت عقد اجتماع باملجل�ص االأعلى لل�س���حة 
برئا�س���ة رئي�ص املجل�ص ال�سيخ حممد بن عبداهلل اآل 
خليفة، اإذ اتفق على ت�س���كيل فريق من املخت�سني 
ملناق�س���ة ودرا�س���ة هذا امللف عرب عق���د اجتماعات 
متوا�س���لة لتقدمي حلول منا�سبة ُتر�سي اجلميع، مبا 
يخدم م�سلحة البلد وُي�سهم يف تطوير العمل باملجال 
ال�س���حي. واأ�س���ارت الوزيرة اإل���ى اأن مملكة البحرين 
تقع يف م�س���اف الدول املتقدمة يف املجال ال�سحي، 
وذلك بح�س���ب تقرير منظم���ة ال�س���حة العاملية، لذا 
فاإن وزارة ال�س���حة ُتقارن الكف���اءة وجودة خدماتها 
ال�س���حية بالدول املتقدمة واملتط���ورة، مما يجعلها 
تهت���م وُترّك���ز على ج���ودة التدري���ب واملهنية التي 
ينبغ���ي اأن تكون على اأعلى امل�س���تويات ال�س���حية، 
مبا ُي�س���هم يف االرتقاء باخلدمات ال�س���حية املقدمة 

للمجتمع حتقيقاً ل�س���عار وزارة ال�سحة الذي حتر�ص 
عليه دائماً؛ املتمثل يف »املري�ص اأوالً«.

م���ن جانب���ه، اأك���د الوكي���ل امل�س���اعد للتدريب 
والتخطي���ط اأهمية التعليم الطب���ي الذي يعتمد على 
برام���ج معتم���دة ملزاولة مهن���ة الطب ب���كل اقتدار، 
مو�س���حاً اأن التعليم امل�س���تمر ل���ه منهجية اأكادميية 
معتمدة مع احلر�ص على تقييم املخرجات وو�سعها 
يف املكان املنا�س���ب ملزاول���ة املهن���ة، اإذ اإن الطب 
ي�س���م تخ�س�س���ات خمتلفة ول���كل تخ�س����ص طاقة 
ا�س���تيعابية حم���ددة، ل���ذا ينبغ���ي العم���ل يف اإط���ار 
ا�س���راتيجيات حديثة حُتدد التخ�س�سات املطلوبة 

خلدمة املجتمع.
بدوره اأ�سار مدير اإدارة التدريب بوزارة ال�سحة 
اإلى اأن امل�سوؤولني يف »ال�سحة« يعملون على درا�سة 
ملف تدريب االأطباء اخلريج���ني بكل جدية واهتمام، 

و�س���يتم طرح احللول املنا�س���بة للجمي���ع يف القريب 
العاجل من خالل و�س���ع خطة ا�س���راتيجية وا�س���حة 
لتدريب اخلريجني، مبا ي�س���ب يف م�سلحة اخلريجني 

ويرتقي باخلدمات ال�سحية التي تقدمها الوزارة.
وق���ّدم عدد م���ن االأطباء اخلريج���ني جمموعة من 
املالحظات واال�ستف�س���ارات؛ مت اال�س���تماع لها بكل 
رحابة �س���در م���ن ِقبل وزيرة ال�س���حة وامل�س���وؤولني 
املعنيني ع���ن التدريب، ومت �رصح حيثياتها واالإجابة 
على ت�س���اوؤالتهم، وطماأنتهم باأن مو�سوعهم �سيتم 

حله باأ�رصع وقت ممكن.
ويف خت���ام اللقاء، اأ�س���ادت الوزيرة بامل�س���توى 
الراقي للمناق�سة واحلوار من قبل االأطباء اخلريجني، 
واأثنت على ما قدموه من مالحظات ومقرحات ميكن 
لل���وزارة اال�س���تفادة منه���ا يف منهجية واآلي���ة عملها 

لتدريب االأطباء اخلريجني.

اأعلن���ت وزارة الربي���ة والتعليم عن ب���دء اإدارة 
الي���وم )االأح���د( ا�س���تقبال  البعث���ات وامللحقي���ات 
م�س���تندات الطلب���ة املر�س���حني للمن���ح الدرا�س���ية 
للحا�س���لني على معدل تراكم���ي 90 % فما فوق اأو 
ما يعادله، و�سي�س���تمر التق���دمي لغاية يوم اخلمي�ص 
املوافق 21 �سبتمرب 2017 مبركز خدمات املراجعني 

يف مقر وزارة الربية والتعليم مبدينة عي�سى.
ودعت الوزارة الطلبة الراغبني يف التناف�ص على 
بقية ال�سواغر املوجودة يف خطة البعثات اإلى تقدمي 
طلباتهم اإلى اإدارة البعثات وامللحقيات اليوم فقط 
)االأح���د( من ال�س���اعة الثامنة �س���باحاً وحتى الواحدة 

ظهراً قبل اإغالق باب الر�سح لها.

واأو�سحت الوزارة اأن باإمكان الطلبة االطالع على 
�س���واغر خط���ة البعثات من خالل الدخ���ول على موقع 
www.moe.( وزارة الربية والتعليم ع���رب الرابط

.)gov.bh

وطلبت من الطلبة املر�س���حني للمنح الدرا�سية 
تقدمي امل�س���تندات املطلوبة واإرف���اق ما يثبت رقم 
ح�س���اب با�س���م الطال���ب لدى اأح���د البن���وك مبملكة 
البحرين، واأ�سل ون�س���خة من اإفادة التخرج باملرحلة 
الثانوي���ة ال�س���ادرة من املدر�س���ة، ن�س���خة من جواز 
ال�س���فر، اأ�سل ون�س���خة من ر�س���الة القبول باجلامعة 
بع���د اإع���الن نتائج القبول باجلامعة، اأ�س���ل ون�س���خة 
من ر�س���يد الر�س���وم اجلامعية للمواد الدرا�سية بعد 
اإعالن نتائج القبول باجلامعة، و�س���هادة ح�سن ال�سري 

وال�سلوك ال�سادرة من وزارة الداخلية.
اأم���ا بالن�س���بة لطلب���ة املدار�ص اخلا�س���ة فيجب 
تق���دمي اإفادة �س���ادرة م���ن اإدارة التعلي���م اخلا�ص 
ب���وزارة الربي���ة والتعلي���م مو�س���حة فيها الن�س���بة 

املئوية للمعدل الراكمي.

• الوكيل امل�ساعد ل�سوؤون امل�ست�سفيات وليد املانع	

املنامة - بن���ا: تنفيذا لتوجيهات 
ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب 
االأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء �س���احب 
ال�س���مو امللك���ي االأم���ري �س���لمان ب���ن 
حم���د اآل خليفة ب�س���اأن م����رصوع تطوير 
اخلدم���ات احلكومية بعدد من اجلهات 
ال�س���حة يف  ب���داأت وزارة  احلكومي���ة، 
اإط���ار �س���عيها لتطوير كف���اءة وجودة 
وت�س���هيل  تطوي���ر  خدماته���ا،  اأداء 
والنظ���م  االإلكروني���ة  االإج���راءات 
والعملي���ات االإداري���ة ملجموع���ة م���ن 
اخلدمات ال�سحية املقدمة للمواطنني 

واملقيمني واأ�سحاب االأعمال.
اخلدم���ات  ه���ذه  وياأت���ي تطوي���ر 
الرامي���ة  التوجيه���ات  م���ع  متا�س���ياً 
اإلى ت�س���هيل احل�س���ول عل���ى خمتلف 
اخلدم���ات احلكومية باجل���ودة العالية 
وتقلي�ص املدة الزمنية التي يتطلبها 
اإجناز املعامالت اأمام املواطن واملقيم 
واأ�س���حاب االأعم���ال، واال�س���تفادة من 
البوابة االإلكروني���ة يف تقدمي واإنهاء 

املعامالت. 
و�س���تعمل اخلدم���ات الت���ي يت���م 
تطويرها ب���وزارة ال�س���حة على اأمتتة 
التعامل و�س���هولة ت���داول املعامالت 
زمني���ة  م���دد  يف  للمراج���ع  واإنهائه���ا 
يلم�ص اأثرها اجلميع. اإلى جانب العمل 
على رب���ط هذه املعام���الت اإلكرونيا 
مع خمتل���ف اجلهات املعني���ة واإمكان 
ا�ستخراج البيانات املوثقة ومتابعتها.
وت�س���مل اخلدم���ات الت���ي �س���يتم 

تطويرها يف هذه املرحلة:

االأطف���ال  تطعيم���ات  خدم���ات   -
االإعدادي���ة وموظفي  املرحل���ة  وطلبة 
القطاع ال�س���حي: متثل ه���ذه اخلدمة 
اإلكرونية للمراجعني  ا�س���تعالم  قناة 
ب�س���اأن بيان���ات التطعي���م ومتابعتها 
طلب���ة  لتطعيم���ات  �س���جال  وتوف���ر 

املدار�ص والعاملني ال�سحيني.
- فح����ص مركبات االأغذية: اإطالق 
خدم���ة فح����ص مركبات نق���ل االأغذية 
واملي���اه اإلكروني���ا، وذل���ك من خالل 
تنظي���م اآلي���ة حج���ز املواعيد م�س���بقاً 
وت�س���هيل عملية الفح�ص والرخي�ص 
وتب�س���يط االإجراءات وت�رصيعها، وربط 
نتائ���ج الفح����ص بنظ���ام اإلكروين مع 
جان���ب  اإل���ى  للم���رور  العام���ة  االإدارة 
توفري االإح�س���اءات الدقيقة املتعلقة 
باملواعيد واأع���داد املركبات التي مت 

فح�سها.
- الفح�ص الطبي للوافدين: يتم 
م���ن خالل هذه اخلدمة تداول البيانات 
املت�س���لة بالوافدي���ن ب���ني خمتل���ف 
اجلهات املعنية ع���رب نظام اإلكروين 
خدم���ة  الربنام���ج  و�س���يقدم  مط���ور، 
مميزة الأ�س���حاب االأعمال و�رصعة اإجناز 

االإجراءات املطلوب اأمام الوافد.
- اإ�س���دار �س���هادة الوفاة: ي�سمح 
الربنام���ج املطور بت�س���جيل الوفيات 
اإلكروني���ا وحتدي���ث بيانات ال�س���جل 
وف���ق  الوف���اة  وت�س���جيل  ال�س���كاين 
اإجراءات حتقق دقيقة، مما ُي�سهل بعد 
ذلك اإجراءات اإ�سدار �سهادة الوفاة يف 

فرة وجيزة.

املنامة - وزارة الداخلية: اأكدت 
اللجن����ة الوطني����ة ملواجه����ة الكوارث 
ع����دم وجود اأي����ة خماطر عل����ى املياه 
االإقليمي����ة ململك����ة البحري����ن نتيجة 
ت�����رصب بقع����ة الزي����ت بالق����رب م����ن 

�سواحل دولة الكويت ال�سقيقة.
ل����الإدارة  الع����ام  املدي����ر  واأ�س����ار 
�س����كرتري  امل����دين  للدف����اع  العام����ة 
اللجن����ة الوطني����ة ملواجه����ة الكوارث 
اإل����ى العمي����د عبدالعزي����ز العامر اإلى 
اأن رئي�����ص االمن العام رئي�ص اللجنة، 

وجه فور تلق����ي املعلومات بالواقعة 
مببا�رصة اجلهات املخت�س����ة يف اللجنة 
دورها يف اتخ����اذ االإج����راءات الالزمة، 
وتنفي����ذ التدابري واخلطط اخلا�س����ة 
بالتعامل مع مثل ه����ذه احلوادث، اإذ 
تب����ني اأن مملكة البحري����ن بعيدة عن 

منطقة ت�رصب الزيت.
ونوه اإل����ى اأن اللجن����ة على اطالع 
وتوا�س����ل مع اجلهات املعنية بدولة 
الكويت ال�س����قيقة للوق����وف على اأي 

تطورات ب�ساأن احلادث.

االأهلي���ة:  اجلامع���ة   - املنام���ة 
اأك���دت عمي���دة كلي���ة تكنولوجي���ا 
االأهلية و�سن  املعلومات باجلامعة 
ع���واد اأن تكنولوجي���ا املعلوم���ات 
عل���ى  االأه���م  املوؤ����رص  اأ�س���حت 
يف  والتط���ور  التنمي���ة  م�س���تويات 

بلدان العامل.
واأ�سارت اإلى اأن مملكة البحرين 
متقدم���ة  حتتي���ة  بني���ة  متتل���ك 
وحمف���زة، واأن مواكبة التكنولوجيا 
وتطورها املت�س���ارع من �ساأنها اأن 
حتق���ق للبحرين ميزة تناف�س���ية يف 
جمال التنمية وتطوير االقت�س���اد، 
وه���و م���ا يحف���ز اجلامع���ة االأهلي���ة 
عل���ى من���ح ه���ذا املج���ال اهتمام���ا 
وا�سعا، خ�سو�سا اأن اجلامعة تقدم 
برام���ج بكالوريو�ص وماج�س���تري يف 
جميعه���ا  املعلوم���ات  تكنولوجي���ا 
يح���وز الثق���ة التام���ة م���ن الهيئ���ة 
الوطنية للموؤهالت و�س���مان جودة 
التعليم والتدريب، �س���اأنها �س���اأن 
برامج الكلي���ات االأخرى التي متت 
الثق���ة  نال���ت  والت���ي  مراجعته���ا، 

التامة. 
جترب���ة  جن���اح  اإل���ى  ونوه���ت 
تدري����ص الدكت���وراه يف تكنولوجيا 
املعلوم���ات اإلى جان���ب الدكتوراه 
م���ع  بال�رصاك���ة  وذل���ك  االإدارة،  يف 
اإذ  الربيطاني���ة،  بروني���ل  جامع���ة 
حق���ق تدري����ص الربناجمني ق�س���ة 
جناح ملهم���ة للباحثني واملهتمني 

بالدرا�سات العليا.
واأردف���ت اأن براجمن���ا يف كلي���ة 
تكنولوجي���ا املعلومات تهدف اإلى 

حتقي���ق غاي���ات متع���ددة، اأبرزها: 
والباحث���ني  املهني���ني  اإع���داد 
قط���اع  يف  التف���وق  يف  الراغب���ني 
تكنولوجي���ا املعلومات، واالنخراط 
يف االبتكار واال�ستك�س���اف والبحث 
تكنولوجي���ا  جم���ال  يف  العلم���ي 
املعلومات، اإ�س���افة اإلى االإ�س���هام 
اإيجاب���ا يف املجتم���ع ع���رب االلت���زام 
ممار�س���ة  يف  املهن���ة  باأخالقي���ات 
والبح���ث  املعلوم���ات  تكنولوجي���ا 
العلم���ي التقني. ومم���ا مييز برامج 
التي  واملاج�س���تري  البكالوريو����ص 
تقدمها كلية تكنولوجيا املعلومات 
ت�س���مني  ه���و  االأهلي���ة  باجلامع���ة 
احرافي���ة  دورات  الربام���ج  ه���ذه 
كتلك الت���ي تقدمه���ا »اأوراكل« و 
»ميكرو�س���وفت« والت���ي يتطلبها 
�س���وق العمل، وذل���ك بالتعاون مع 

معهد البحرين للتكنولوجيا.

• و�سن عواد	

الكادر الطبي لـ “السلمانية” يفوق حاجـة العياداتمروة خمي�س

لكـل طبيــب من 10 إلى 15 مراجعـــا يوميــا فقط

زيارتــان أسبوعيــا لمعاينـــة السجنـــاء المرضـــى

فتح قســم الطـــوارئ في كــل عيـــادة خارجيـــة

• وزيرة ال�سحة متحدثًة يف اللقاء املفتوح مع االأطباء اخلريجني	

حمرر �ل�صوؤون �ملحلية
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عبدعلي 
الغسرة

لأهمية ال�ش���باب ودورهم احلافل 
يف تطور ومنو املجتمعات وازدهارها، 
اأقرت اجلمعية العام���ة للأمم املتحدة 
يوم 12 اأغ�ش���ط�س م���ن كل عام يوًما 
عاملًيا لل�ش���باب، ومبوجب هذا القرار 
اأ�ش���بح ال�ش���باب يف جميع املجتمعات 
�رشيًكا يف اأ�شغال وفعاليات املجتمعات 
من �شيا�شية واقت�ش���ادية واجتماعية 
واأمنية وثقافي���ة ويف جميع املجالت، 
وذل���ك مل���ا ميلكه ال�ش���باب م���ن قوة 
ع�ش���لية وذهنية ُمتفتح���ة قادرة على 
تاأدية اأدوار جمتمعية عديدة، وكعادة 
الحتف���ال بالأي���ام الدولي���ة فاإنه يتم 
تخ�ش���ي�س عنوان لهذه املنا�ش���بات، 
وعن���وان هذا العام )�ش���لم من �ش���نع 
ال�شباب(، وذلك للحتفال مب�شاهمات 
ال�ش���باب يف منع ال�رشاع���ات والتحول 
وال�ش���لم  الجتماعي���ة  العدال���ة  نح���و 
امُل�ش���تدام، وذل���ك يعني اأنن���ا جميعا 
م�ش���وؤولون عن حتقيق الأمن وال�شلم 

وُكلنا �رشكاء يف ال�شلم.
اأي�ًش���ا هذا العنوان يوؤك���د اأهمية 
ُم�شاركة ال�شباب يف جميع امل�شتويات 
م���ن خ���لل ت�ش���جيع برام���ج العمل من 
اأج���ل حت�ش���ن اأداء ال�ش���باب وزي���ادة 
امل�شاركة املجتمعية يف �شون ال�شلم 
والأمن يف هذا الع�رش الذي اأ�ش���بح فيه 
الأم���ن اأعز من الغذاء واملاء ب�ش���بب ما 
ي�ش���هده العامل من �رشاعات �شيا�شية 
وح���روب ُمدمرة يف العدي���د من الدول 
وب�ش���بب العت���داءات الإرهابي���ة على 

النا�س الآمنن.
لقد مكن امل�رشوع الإ�شلحي جلللة 
امللك عاهل البلد، ال�شباب البحريني 
من حتقيق م�شاركات جمتمعية داخل 
البحرين وخارجها، �شيا�ش���ية وثقافية 
وريا�ش���ية واجتماعية وِعلمية، تكللت 
جميعها باإجنازات رائعة ومرموقة على 
ال�شعيد البحريني واخلليجي والعربي 
والدويل، وذلك ب�شبب اهتمام القيادة 
ال�شيا�شية بال�شباب و�رشورة ا�شتثمار 
واإبداعاته���م،  وحما�ش���هم  طاقاته���م 
واإزالة جميع العرثات والتحديات التي 
تقف اأمام حتقيق اآمالهم وتطلعاتهم 

واأهدافهم.
اإن ال�ش���باب الناج���ح يف جمتمع���ه 
ه���و الق���ادر عل���ى التعبري عن نف�ش���ه 
ق�ش���اياه  معاجل���ة  يف  باإ�ش���هاماته 
املختلف���ة وق�ش���ايا جمتمع���ه يف بيئة 
ُمنظمة، بيئة مدنية اجتماعية قانونية 
ق���ادرة على اإح���داث التغيري الإيجابي 
له���م  امُل����رشق  امُل�ش���تقبل  لتحقي���ق 
ولبلده���م واأبن���اء جمتمعه���م. نبارك 
ل�ش���بابنا يومهم داع���ن لهم بتحقيق 
والإجن���ازات،  النج���اح  م���ن  املزي���د 
واأن يك���ون ه���ذا الع���ام عاًم���ا جديًدا 
لإبداعاته���م، واأن يكون���وا ����رشكاء يف 
�ش���ياغة وتنفي���ذ التنمي���ة الوطني���ة 

امل�شتدامة ملجتمعاتهم.

يوم الشباب العالمي

عادل عيسى  
المرزوق

اإ�شافة  ي�شكل  م�����رشوع  “كل 
حمل  هو  املواطن  حياة  يف  نوعية 
متابعتنا،  دائ��رة  وحت��ت  اهتمامنا 
اأو  تنفيذه  تاأخري يف  اأي  نقبل  ولن 
التوقيت  اأو  الكيفية  عن  اخل��روج 
تلك  له”،  احلكومة  و�شعته  ال��ذي 
تركيز  من  ما حتتويه  بكل  الفقرة 
�شري  يف  التنموية  احل��رك��ة  ع��ل��ى 
تلبي  التي  الدولة  م�شاريع  تنفيذ 
عليها  اأكد  املواطنن،  احتياجات 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ري 
خليفة بن �شلمان اآل خليفة، رئي�س 
الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه، يف 
اأنها  اإل  املا�شي،  الأ�شبوع  جمل�شه 
ت�شتحق التاأمل لندرك معنى دائرة 
وفيها  �شموه،  جانب  من  املتابعة 
ملمح وا�شحة لل�شري يف امل�شاريع 

احلديثة دون تعطيل اأو تاأخري.
اإن قراءة املرحلة الآنية وكذلك 
امل�شتقبلية  امل��راح��ل  ا���ش��ت��ق��راء 
ب�����ش��اأن ت��ن��ف��ي��ذ امل�����ش��اري��ع ذات 
الأولوية م�شاألة جوهرية بالن�شبة لنا 
يف مملكة البحرين، وهو الأمر الذي 
�شمو  اهتمامات  قائمة  يف  ي��اأت��ي 
اإلى  قليل  ولرنجع  ال��وزراء،  رئي�س 
اإلى جل�شة جمل�س  الوراء، وحتديًدا 
الوزراء يوم الأحد 16 يوليو 2017، 
اأ�شدر �شموه توجيهاته لكل  حيث 
احلكومية  واجل���ه���ات  ال������وزارات 
)بت�شديد الرقابة على املال العام 
احلكومية  امل�����رشوف��ات  و���ش��ب��ط 
وترتيبها ح�شب الأولوية والق�شاء 
الإنفاق  من  �ضارة  اأمناط  اأية  على 
و�شمان  الهدر  ومنع  ال�شتهلكي 
وتعزيز  امل��وارد،  ا�شتخدام  ح�شن 
اجل���وان���ب الإ���رشاف��ي��ة وال��رق��اب��ي��ة 
خللق بيئة العمل الأف�شل وت�رشيع 
العمل يف اإجناز امل�شاريع احلكومية 
املدرجة �شمن امليزانية واإمتامها 

يف الإطار الزمني املحدد لها(.
هو  بكفاءة  امليزانية  تنفيذ 
يتابع  التي  الرئي�شية  الأركان  اأحد 
ال�رشعة يف  من خللها �شموه وترية 
و�شع اخلطط والربامج التنفيذية، 
ويف ذات الوقت، ومع تلك الوترية 
وتناغم  الدقة  يوؤكد على  ال�رشيعة، 
اجل���وان���ب م��ن خ���لل ال��درا���ش��ات 
امل�شاريع  تفعل  التي  املتكاملة 
والهدف  املوازنة،  اأولويات  ح�شب 
من ذلك كما اأكد �شموه اأن تنعك�س 
اإيجابي  وب�شكل  مبا�رشة  ب�شورة 
للمواطن،  اليومية  احل��ي��اة  على 
����ش���واء ع��ل��ى م�����ش��ت��وى اخل��دم��ات 
الإ�شكانية اأو العلجية اأو التعليمية 
من  نابع  ذلك  وكل  الجتماعية،  اأو 
املتابعة اليومية احلثيثة من جانب 
���ش��م��وه لح��ت��ي��اج��ات امل��واط��ن��ن 
�شواء كان ذلك من خلل ال�شحافة 
توا�شل  اأو  الإع����لم  و���ش��ائ��ل  اأو 
والوجهاء  ال�شخ�شيات  مع  �شموه 
اأو  العامر  جمل�شه  يف  واملواطنن 
لتفقد  امليدانية  �شموه  زي���ارات 

احتياجات املواطنن.

حين يتحدث سمو األمير خليفة 
بن سلمان عن “دائرة المتابعة”

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

بع���د اأن �ش���حق ودمر امل����رشوع الإيراين 
يف البحرين، وبعد اأن انفجرت الأر�س حتت 
اأرجل العملء واملرتزقة ومل يعد هناك مفر، 
اجت���ه العم���لء واملرتزقة الذي���ن يتناثرون 
عل���ى اأر�ش���فة اأوروبا اإلى الإع���لم القطري 
وحتليلته الرخي�شة واأكاذيبه وتزييفه كل 
الظواهر الجتماعية والإن�شانية يف البحرين، 
واأخ���ذوا يروج���ون ل���ه ع���رب ح�ش���اباتهم يف 
و�شائل التوا�شل الجتماعي، فكل ال�شحف 
القطري���ة اليومي���ة الت���ي ت�ش���يء للبحرين 
والأ�ش���قاء وح�ش���ابات القنوات الف�ش���ائية 
التي ت���دار باأم���وال قطرية اأ�ش���بحت راأ�س 
م���ال مه���م عنده���م وب�ش���اعة، بالرغم من 
اأنه���ا فا�ش���دة اإل اأنه���ا ت�ش���تحق الرتوي���ج 

مبنط���ق احلقد والعداء والتاآمر، فاأحد هوؤلء 
املرتزق���ة يعي����س يف غاب���ة عريان���ة اهت���م 
يف الف���رتة الأخ���رية باإحدى ال�ش���حف التي 
ترتدي طابعا اإرهابيا وتلعب دورا كبريا يف 
الفربكات والأكاذيب والإ�شاعات، فاأ�شبح 
بينهم���ا مركز للتبادل و�ش���لة الو�ش���ل، اإذ 
كل ما ين�رش هن���اك وفيه جتن على البحرين 
اأو الأ�ش���قاء ياأخذ يف الت�ش���اع يف ح�ش���اباته 
مبختل���ف و�ش���ائل التوا�ش���ل الجتماع���ي، 
وي�ش���يف عليها بع�س العبارات املت�شددة 

و�شيحات احلقد واملظلومية املعروفة!
لي�س غريبا اأن يح���دث هذا، فالطرفان 
ميل���كان م�رشوع���ات مماثل���ة وخطط���ا ع���ن 
كيفي���ة ت�ش���ويق منتج���ات الك���ذب عربي���ا 

ودوليا وتو�ش���يع رقعة التاآمر، وكما ذكرت 
الزميلة “اأخبار اخلليج يف عدد يوم اجلمعة” 
والتحري����س  التدري���ب  توف���ر  اإي���ران  ان 
والإم���دادات  والطائف���ي  الآيديولوج���ي 
باملفرقع���ات وتقنيات �ش���نع املتفجرات 
للإرهابين من جانب، وقطر توفر التمويل 
ال�ش���خي مبلي���ن ال���دولرات للتنظيمات 
الإرهابي���ة بهدف زعزعة الأمن وال�ش���تقرار 
يف البحرين، و�ش���ول اإلى حماولة قلب نظام 

احلكم يف البحرين من جانب اآخر. 
اإذا، بع���د اأن انت����رشت البحرين عليهم 
جميع���ا وب���رتت اأع�ش���اء الإره���اب واأغلقت 
بل�ش���ان  الناطق���ة  ال�شيا�ش���ية  جمعياته���م 
خامنئ���ي لي����س غريب���ا اجتاهه���م اإل���ى اآلة 

الإع���لم القطري���ة الت���ي تق���وم بعملي���ات 
م�رشوعه���م  واأعط���ت  وا�ش���عة  حتري����س 
النقلب���ي وعمليات التخري���ب يف البحرين 
اهتمام���ا خا�ش���ا، فه���م الي���وم يرافق���ون 
قطر يف كل خطوة واأي ن�ض���اط تاآمري �ض���د 
البحرين، ل ل�ش���يء اإل احلق���د والقهر الذي 
األ�ش���ق وجوههم باأ�شفلت ال�ش���وارع واأيام 
اجلفاف التي يعي�شونها بعد متزق وانهيار 
م�رشوعه���م العف���ن وت�ش���اقطهم حتت قوة 

القانون. 
لتعلموا اأيها العملء... لن ت�ش���تطيعوا 
بع���د اليوم مد اأعناقكم اإلى الأعلى والإعلم 
القط���ري لن يق���دم لكم �ش���يئا و�ش���تجف 

مياهه قريبا.

بعد انتصار البحرين عليهم... 
تناثروا على اإلعالم القطري!

مرض العظمة 
 في الدوحة

اأم���ن وا�ش���تقرار البحري���ن ه���و مدخ���ل اأم���ن 
وا�ش���تقرار  واأم���ن  كله���ا،  املنطق���ة  وا�ش���تقرار 
ودول  للبحري���ن  الك���ربى  ال�ش���قيقة  ال�ش���عودية 
التعاون هو مدخل ال�ش���تقرار الإقليمي والدويل، 
واأي �رشر مي�س ال�ش���عودية فذلك لي�س يف �ش���الح 
الع���امل، والدلي���ل اأن اأية خطوة تتخذه���ا الريا�س 
ترى خمتلف زعماء العامل يتدفقون ويتوا�ش���لون 
مع خ���ادم احلرم���ن ال�رشيف���ن اأو م���ع ويل عهده 
ونائب���ه، وله���ذا اأي ا�ش���تخفاف باأم���ن وا�ش���تقرار 
البحرين وال�ش���عودية ل يعني �ش���وى احلرب على 
هاتن الدولت���ن، ل يعني بالطب���ع اأن بقية دول 
املنطقة غري مهمة ولي�ش���ت يف احل�شاب، بل جميع 
دول املنطق���ة معني���ة بالأم���ن من بينها م�ش���قط 
والكويت اللت���ن يجب اأن تدركا خطورة التهديد 
الذي ي�ش���تهدف الريا�س واملنام���ة من قبل قطر 

واإيران بالذات.
فعلى �شبيل املثال حينما اتخذت ال�شعودية 
اإجراءاته���ا الأمني���ة احلا�ش���مة موؤخ���راً لغل���ق ملف 
الإرهاب يف العوامية، الوكر امل�ش���تفحل للإرهاب، 

راأينا قطر واإعلمها ين�شجم متاماً مع اإعلم قنوات 
املنار والعامل وحزب اهلل وطهران، فلم تعد تفرق 
ب���ن ما يب���ث من الدوح���ة وما يبث من ال�ش���احية 
اجلنوبية، وكاأين بالدوحة هي ال�ش���احية اجلنوبية 
يف املنطق���ة اخلليجي���ة، فه���ل بعد ه���ذا التحالف 
الوثيق وبعد هذا الن�ش���جام والتن�شيق والتخطيط 
بن قطر طهران وحزب اهلل يف مو�ش���وع العوامية 

هناك رهان باأن قطر �شوف تعود لر�شدها؟
 وه���ل هناك من يراهن على و�ش���اطة كويتية 
فيم���ا ن���واب كويتيون من اأمثال �ش���الح عا�ش���ور 
وغ���ريه ي�ش���تهرتون باأم���ن البحري���ن والريا����س، 
وين�ش���جمون م���ع الإع���لم القط���ري، فيم���ا هناك 
و�شائل اإعلم يف كل من م�شقط والكويت من�شجمة 
م���ع الإعلم القطري، وكاأن هناك جيوبا لل�ش���احية 
اجلنوبية اللبنانية يف اخللي���ج العربي، ثم نتحدث 
بع���د كل ذل���ك ع���ن و�ش���اطات، ب���اهلل عليكم من 
ي�ش���دق اأن هناك نية لقطر وم�ش���وؤوليها للعودة 
للبي���ت اخلليج���ي ونحن ن���رى التن�ش���يق الإيراين 
الرتكي مع حزب اهلل ي�ش���ب يف ذروته، ويوما بعد 

يوم يرفع �ش���قف التن�ش���يق والتحالف بالإ�ش���افة 
ل�ش���تمرار دعم موؤامرات الإخوان امل�ش���لمن على 

م�رش احلليف ال�شرتاتيجي لنا يف املنطقة.
اأرجو اأن يدرك امل�شوؤولون وقادة دولنا الأربع 
املقاطعة اأن ل اأمل يف عودة قطر عن خط طهران، 
ول اأم���ل يف ا�ش���رتجاعها بالإج���راءات احلالية، هي 
الآن فقط تناور وتراوغ من اأجل ك�شب الوقت ون�رش 
الإحب���اط يف �ض���فوف دول املقاطعة، وهي تراهن 
على ذلك بدليل م���ا تبثه قناة اجلزيرة من تقارير 
حول الياأ�س الذي اأ�ش���اب �شعوب دول املقاطعة 
م���ن �ش���مود قطر، ه���ل ه���ذا اخلطاب الرنج�ش���ي 
ي���دل فعلً على اأن اأمل هناك يف ا�ش���رتجاع الدوحة 
بالو�ش���ائل احلالي���ة؟ فطامل���ا ت�ش���تقوي باإي���ران 
وتركيا ومليارات نفطها فاإنها تت�شور اأن اجلميع 
�شري�ش���خ لها يف النهاية، ه���ذه عقلية حكام قطر 

اليوم.

تنويرة: عندما يتحول الإن�شان لإله ي�شهل تدمريه.

اأو  الدع���وة  ح���زب  يف  القيادي���ون  كان  اإذا 
غريهم من �شخو�س ال�شيا�شة، يتحدثون ب�رشاحة 
عن الإحلاد ويخلطون عمدا وت�ش���ويها بينه وبن 
العلمانية اأو املدنية، فاإنهم بهذا يعيدون اإنتاج 
املعرك���ة يف مرحلة م���ا بعد داع����س، انطلقاً من 
عقيدة تكفريية ان�ش���غلت لفرتة معينة مبحاربة 
عقي���دة تكفريي���ة اأخ���رى. هي معرك���ة الوحو�س 
الديني���ة التكفريي���ة يف ال�رشق الأو�ش���ط، وما اإن 

تنتهي بغلب���ة اأحد العن�رشين، فاإنها �ش���تمار�س 
دورها التكفريي بح�ش���ب ما توؤمن به وتعتقده، 
ومن اأهم عنا�رش هذا الدور التخل�س من اخل�شوم 
“ال���رتاث” التكفريي،  با�ش���تخدام  العلمانين، 
ال���ذي اعتم���دت علي���ه داع�س، وح�ش���ل ذلك يف 
نهاي���ات احل���رب الأهلية اللبنانية حن �ش���فت 
الإرادة الديني���ة كل م���ن ح�ش���ن م���روة ومهدي 

عامل.

الف���وارق بن التكف���ري ال�رشي���ح والتكفري 
املدل����س يف بع�س الرتو�س التي ت�ش���به اأن علي 
الأديب يحف خده بينما ل يحف البغدادي وجنته، 
وعل���ي الأديب يرتدي ربطة العنق والبغدادي اأو 
القر�ش���اوي ال���ذي ل يفعل ذلك، فه���و اختلف 
فقط يف الهيئة، وحت���ى هذا الختلف يف الهيئة 
�شيتل�ش���ى اإن �شاهدنا امل�شابهن للأديب ممن 
ل يحف���ون الوجنت���ن ومم���ن يرت���دون اللبا�س 

التقليدي نف�شه.
اإنها منظومة التكف���ري املكررة التي ينتمي 
لها كل من يدافع عن فكرة تنجي�س غري امل�شلم، 
اأو ت���راث بيع الإماء يف �ش���وق النخا�ش���ة... كلهم 
واح���د، هناك فقط من يدل�س ملمار�ش���ة النفاق، 
بانتظار فر�شة قطع رقاب املناه�شن بطريقة 
ال�ش���يف اأو غريه���ا، والتهم���ة ذاته���ا موجودة!. 

“اإيلف”.

عمار السواداإللحاد بعد داعش )2(

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة



“الغرفة” تنظم لقاًء تعريفًيا 
بنظام “تتبع املطابقة” 

بي���ت التج���ار -”الغرف���ة”: تنظ���م غرف���ة جت���ارة 
و�صناعة البحرين بالتعاون مع وزارة ال�صناعة والتجارة 
وال�ص���ياحة وهيئ���ة التقيي�س ل���دول جمل����س التعاون 
اخلليجي اللق���اء التعريفي حول النظام اخلليجي لتتبع 
املطابقة للمنتجات احلاملة ل�ص���ارة املطابقة اخلليجية 
يف مت���ام ال�ص���اعة التا�ص���عة م���ن �ص���باح الثالث���اء 15 
اغ�ص���ط�س 2017 بقاعة املجل�س ببيت التجار. ويهدف 
اللقاء اإلى دع���م قدرات القطاع ال�ص���ناعي والتجاري، 
وت�صهيل ان�صياب ال�صلع بني اأ�ص���واق الدول الأع�صاء، 

واإزالة احلواجز الفنية التي تعرت�س التجارة البينية.

تخفي�س ال�صمان على “مكاتب ال�صفر” لألف دينار
بيت التجار- “الغرفة”: اأ�صاد رئي�س جلنة القطاع ال�صياحي بغرفة جتارة و�صناعة البحرين �صفيان 
خال���د املوؤي���د  بالتعاون والتجاوب الإيجابي الذي اأبداه وزير املوا�ص���الت والت�ص���الت كمال بن اأحمد 
حممد مع اللجنة فيما يتعلق بتخفي�س مبلغ ال�ص���مان البنكي على اأ�ص���حاب مكاتب ال�ص���فر وال�ص���ياحة 
من ع�رشة اآلف دينار اإلى األف دينار فقط.  واأكد املوؤيد اأن هذا القرار جاء نتاج �صل�ص���لة من الجتماعات 
التي عقدتها جلنة القطاع ال�صياحي بالغرفة مع وزير املوا�صالت والت�صالت، والتي اأتت بثمارها على 
القط���اع، مثمناً التعاون املتميز القائم بني القطاعني العام واخلا�س مبا يتوافق مع توجهات احلكومة 
برئا�صة �صاحب ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة الداعية اإلى اأهمية الت�صاور مع القطاع 

اخلا�س، واإ�رشاكه يف اتخاذ القرارات املنا�صبة كافة خلدمة البحرين واقت�صادها الوطني.
وذكر املوؤيد اأن تخفي�س مبلغ ال�صمان البنكي �صُي�صهم حتماً يف تن�صيط وترية العمل لدى العديد 
من مكاتب ال�صفر وال�صياحة يف اململكة، والتي تاأثرت ب�صكل ملحوظ نتيجة القرار ال�صابق، لفتاً اإلى اأن 

اللجنة �صتوا�صل تعاونها امل�صرتك مع الوزارة لدعم مكاتب ال�صفر وال�صياحة البحرينية. 

  للتوا�صل:  )ق�صم القت�صاد: 17111455(              ق�صم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
187.1 مليون دينار اأرباح قطاع البنوك التجارية

“الأهلي املتحد” احتل املرتبة الأولى 

حققت البن���وك التجاري���ة املدرجة يف بور�ص���ة 
البحري���ن خ���الل الن�ص���ف الأول م���ن الع���ام اجل���اري 
2017 �ص���ايف اأرباح بلغت نحو 187.1 مليون دينار، 
بانخفا����س قرابة 8.5 مليون دينار عن الفرتة ذاتها 
من العام املا�صي 2016، حيث بلغت 195.6 مليون 

دينار تقريًبا، مرتاجعة 4.34 %.
الأرب���اح  الأول���ى م���ن حي���ث  وكان���ت املرتب���ة 
املتحقق���ة يف الن�ص���ف الأول م���ن الع���ام اجلاري من 
ن�ص���يب البن���ك الأهلي املتح���د، م�ص���كال 62.73 % 
من اإجمايل �ص���ايف اأرباح القط���اع، اإذ بلغت 117.36 
ملي���ون دينار، متثل منًوا بن�ص���بة 3.36 % عن اأرباح 
الف���رتة ذاته���ا من الع���ام 2016، والت���ي بلغت نحو 

113.55 مليون دينار.
وجاء بن���ك البحري���ن والكويت بالرتب���ة الثانية 

بن�ص���بة 17.33 % من اإجمايل �ص���ايف اأرب���اح البنوك 
التجارية املدرجة يف البور�ص���ة، اإذ حقق ربًحا �صافًيا 
و�صل اإلى 32.4 مليون دينار مقارنة ب� 29.9 مليون 
دين���ار يف الفرتة ذاتها من الع���ام 2016، اأي بزيادة 

 .% 8.43
وحل بن���ك البحرين الوطن���ي يف املرتبة الثالثة 
بن�ص���بة 16.96 % من اإجمايل الأرباح، اإذ حقق اأرباًحا 
�ص���افية بلغ���ت 31.74 مليون دينار، وه���ي الأعلى 
بن�ص���بة 0.06 % مقارن���ة بالف���رتة ذاتها م���ن العام 
2016، اإذ و�صلت اأرباحه اإلى 31.72 مليون دينار.

وج���اء م����رشف ال�ص���الم - البحري���ن يف املرتب���ة 
الرابعة بن�صبة 4.53 %، اإذ حقق اأرباًحا �صافية بلغت 
نح���و 8.48 مليون دينار يف الن�ص���ف الأول من العام 
اجل���اري، برتاجع قدره 2.68 % عن الفرتة ذاتها من 

العام 2016، حيث  بلغت 8.71 مليون دينار.
وجاء بنك البحرين الإ�ص���المي باملرتبة اخلام�صة 

بن�ص���بة 1.75 % م���ن اإجمايل �ص���ايف اأرب���اح البنوك، 
حمقق���ا ربًحا �ص���افًيا بلغ نح���و 3.28 ملي���ون دينار، 
مقارنة ب� 3.08 مليون دينار للفرتة ذاتها من العام 

2016، بزيادة 6.43 %. 
ويف املرتبة قبل الأخ���رية حل امل�رشف اخلليجي 
التج���اري بن�ص���بة 1.63 % م���ن اإجم���ايل الأرب���اح، اإذ 
حق���ق نحو 3.06 مليون دينار مقارنة ب� 4.22 مليون 
دين���ار تقريًبا مت حتقيقها يف الفرتة ذاتها من العام 

2016، اأي بن�صبة انخفا�س قدرها 27.51 %.
اأم���ا املرتب���ة الأخرية، فكانت من ن�ص���يب �رشكة 
الإثم���ار القاب�ص���ة الت���ي �ص���جلت تراجًع���ا يف الأرباح 
بن�ص���بة 4.94 % م���ن اإجم���ايل اأرب���اح القط���اع، فقد 
�صجلت �صايف خ�صارة و�ص���لت اإلى نحو 9.25 مليون 
دينار يف الن�ص���ف الأول من الع���ام اجلاري، مقارنة ب� 
4.4 ملي���ون دينار تقريًبا �ص���ايف اأرباح يف الن�ص���ف 

الأول من العام املا�صي.
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• توزيع اأرباح قطاع البنوك التجارية للن�صف الأول من العام اجلاري 	

 اأمل احلامد

�رشكة خليجية تطلب تخفي�س راأ�س مالها لـ 10 اآالف دينار

�ساهني: ر�سوم جتديد اإ�سافية ل�سجالت “املقاوالت” 

1.14 مليون دينار االأرباح الن�سفية للبحرينية الكويتية للتاأمني

23 ميغابيت يف الثانية �رشعات “هواتف اجليل الرابع” بالبحرين 

مقارنة ب� 2.3 مليون دينار 2016

وفًقا جلودة خدمات النطاق العري�س للن�صف الأول 2017

للتاأم����ني”:  الكويتي����ة  -”البحريني����ة  املنام����ة 
حقتت ال�رشك����ة البحرينية الكويتية للتاأمني �ص����ايف 
اأرب����اح بل����غ 1.14 ملي����ون دين����ار يف الن�ص����ف الأول 
م����ن الع����ام 2017 مقارنة ب����� 2.3 ملي����ون دينار يف 
الن�ص����ف الأول 2016. وبلغت الأرباح الفنية )اأرباح 
التاأم����ني( 434 األ����ف دينار مقارنة ب����� 1.48 مليون 
دين����ار يف نهاية الن�ص����ف الأول من العام املا�ص����ي، 
اأي بانخفا�����س 71 % ب�ص����بب الزي����ادة الكب����رية يف 
�ص����ايف املطالب����ات م����ن 4.2 مليون دين����ار اإلى 7.8 
مليون دينار، واأي�ص����ا الزي����ادة يف احتياطي الأخطار 
ال�صارية البالغ 2.3 مليون دينار. كما انخف�س �صايف 
الدخل من ال�ص����تثمار بن�صبة 7 %، من 1.19 مليون 
دينار يف الن�ص����ف الأول من العام ال�صابق اإلى 1.11 
ملي����ون دينار يف الن�ص����ف الأول من الع����ام اجلاري؛ 
ب�صبب النخفا�س الكبري يف الأرباح املحققة من بيع 

ال�صتثمارات.
اأما بالن�ص����بة لنتائج الأ�ص����هر الثالث����ة املنتهية 
يف 30 يوني����و2017، فق����د انخف�����س �ص����ايف الأرباح 
األ����ف دين����ار  %، حي����ث بلغ����ت631   52،4 بن�ص����بة 
مقارن����ة ب� 1.33 مليون دينار يف الفرتة نف�ص����ها من 
العام املا�ص����ي وذلك ب�ص����بب النخفا�س يف �ص����ايف 
الدخل من ال�ص����تثمار من 915 األ����ف دينار يف العام 
ال�ص����ابق اإل����ى 435 األف دينار يف الع����ام اجلاري. اأما 
اأرب����اح التاأمني، فقد انخف�ص����ت يف الفرتة من 638 

األ����ف دينار يف العام ال�ص����ابق اإلى 396 األف دينار يف 
الفرتة نف�صها من العام اجلاري؛ ب�صبب زيادة معدل 

اخل�صائر من 70 % اإلى 79 %.
وبلغ العائد على ال�صهم يف نهاية الفرتة احلالية 
16 فل�ص����ا مقارنة ب� 32 فل�صا يف الفرتة نف�صها من 
العام ال�صابق. كما بلغ العائد على حقوق امل�صاهمني 
3،5 % مقارنة ب� %6،9 يف الفرتة نف�صها من العام 
ال�ص����ابق، وارتفعت الحتياطات الفنية ب�صكل كبري 
من 13.10 مليون دينار يف نهاية العام ال�صابق اإلى 

27.49 مليون دينار يف نهاية الفرتة احلالية.
ي�ص����ار اإلى اأن البيانات املالية ت�صمل البيانات 

املالية لل�رشك����ة التابعة “التكاف����ل الدولية”، حيث 
قامت البحرينية الكويتية للتاأمني يف الن�صف الأول 
من ه����ذا العام بال�ص����تحواذ على ما ن�ص����بته 26،35 
% من اأ�ص����هم التكافل الدولية )22،75 % ح�ص����ة 
بنك البحرين ال�ص����المي و3،6 % عن طريق العر�س 
الإلزامي(، اإ�ص����افة اإل����ى 40،93 % مت ال�ص����تحواذ 
عليها يف الفرتة ال�ص����ابقة لت�ص����ل ح�صة ال�رشكة اإلى 

.% 67،28
وقال الرئي�س التنفيذي لل�رشكة اإبراهيم الري�س 
“اإن اإجمايل الدخل من الأق�س����اط قد حقق منوا جيدا 
بن�ص����بة 42 %، من 21.56 مليون دينار يف الن�ص����ف 
الأول م����ن العام ال�ص����ابق اإل����ى 30.64 مليون دينار 
يف الن�ص����ف الأول من العام اجل����اري. وجاء هذا النمو 
نتيج����ة ال�ص����تحواذ عل����ى �رشك����ة التكاف����ل الدولية، 

اإ�صافة لثقة العمالء يف ال�رشكة”. 
وعن اخلدمات التاأميني����ة التي تقدمها ال�رشكة، 
قال “متوف����رة حاليا للعمالء على مدار ال�ص����اعة ويف 
جمي����ع مناط����ق البحري����ن وخارجها، فيمك����ن للعمالء 
احل�صول على تاأميناتهم ال�صخ�صية اأو جتديدها عن 
طريق موق����ع ال�رشكة الإلك����رتوين اأوعن طريق فروع 
ال�رشكة يف عراد واملنامة والرفاع و�ص����لماباد، اإ�صافة 
اإلى ف����رع جممع �ص����ار، كما ميكنهم �����رشاء املنتجات 
ال�صخ�صية اأي�صا عن طريق جميع فروع بنك البحرين 

والكويت املنت�رشة يف جميع اأنحاء البحرين”.

�صاحية ال�صيف- “ تنظيم الت�صالت”: اأظهر 
تقرير هيئة تنظيم الت�ص���الت بالبحرين ب�ص���اأن 
جودة خدم���ات النط���اق العري����س )الربودباند( 
للن�ص���ف الأول من العام 2017، حت�ص���ًنا يف اأداء 
بيان���ات الهوات���ف املتنقلة للجي���ل الرابع وذلك 
يف الف���رتة من الرب���ع الأول اإلى الرب���ع الثاين من 
العام اجلاري، حيث ازداد متو�ص���ط �رشعة خدمات 
النطاق العري�س اإل���ى 23.4 ميغابيت يف الثانية 
يف الرب���ع الث���اين بعدما كان يبلغ متو�ص���ط �رشعة 
هذه اخلدمات 16.6 ميغابيت يف الثانية يف الربع 
الأول، وذلك وفقا لبيان �صادر عن الهيئة اأم�س.
الت�ص���الت  تكنولوجي���ا  مدي���ر  وق���ال 
واملعلوم���ات ال�ص���يخ اأحمد بن عي�ص���ى بن دعيج 
اآل خليفة “�ص���هد اأداء خدم���ات بيانات الهواتف 
املتنقلة عموما انخفا�ص���ا بن�ص���بة تقارب 26 % 
يف الف���رتة ما ب���ني الربع الرابع م���ن العام 2016 
والرب���ع الأول م���ن ه���ذا الع���ام، اإل اأنن���ا ن���رى اأن 
اأداء ه���ذه اخلدم���ات قد حت�ص���ن يف الرب���ع الثاين 
م���ن الع���ام. وته���دف الهيئ���ة من ن����رش مثل هذه 
التقارير ب�ص���كل دوري اإلى تزويد امل�صتهلكني 
النط���اق  خدم���ات  ح���ول  الالزم���ة  باملعلوم���ات 

العري�س التي متكنهم من اختيار اخلدمات التي 
تتنا�ص���ب مع احتياجاتهم بح�ص���ب املناطق التي 
اأن “الهيئة م�ص���تمرة  تهم امل�ص���تهلك”، موؤكداً 
يف ن����رش تقارير ج���ودة خدمات النط���اق العري�س 
كل ثالثة اأ�صهر على موقعها الإلكرتوين ملراقبة 
اأداء م���زودي خدم���ات الإنرتنت ومراقب���ة اأحدث 
التطورات والتغيريات يف هذه اخلدمات و�صمان 
ح�صول امل�صتهلكني على املعلومات ال�صحيحة 
يف الأوقات كافة. كما اأن الهيئة ب�صدد ن�رش لئحة 
تنظيمية حمدثة حول جودة خدمات الت�ص���الت؛ 
ل�ص���مان ح�ص���ول امل�ص���تهلكني عل���ى اأف�ص���ل 

اخلدمات با�صتمرار”. 
واأ�صاف بيان الهيئة “ا�ص���تمل التقريرعلى 
موؤ�رشات تقنية عدة خمت�ص���ة با�ص���تخدام النطاق 
العري�س ال�صلكي والال�صلكي من �صاأنها اأن تزود 
امل�ص���تهلكني يف القطاعني ال�ص���كني والتجاري 
مبعلومات ميكن ال�ص���تفادة منها ملعرفة مزود 
اخلدمة الأن�ص���ب ل���كل م�ص���تهلك. وت�ص���ري هذه 
املوؤ����رشات اإل���ى اأن جميعه���ا ق���د حافظ���ت على 
م�صتويات اأداء عالية مماثلة مقارنة بالربع الأول 

من العام”.

واأو�ص���ح “على �ص���بيل املثال بلغ متو�ص���ط 
�رشع���ة تنزيل البيانات لباق���ات النطاق العري�س 
الثابتة العتيادية للقطاع ال�صكني 6.5 ميغابيت 
يف الثانية، حيث ظل هذا املتو�ص���ط دون تغيري 
ب���ني الربع���ني الأول والث���اين من الع���ام 2017، 
يف ح���ني اختلف���ت نتائج متو�ص���ط �رشع���ة تنزيل 
البيانات لباقات النطاق العري�س الثابتة فائقة 
ال�رشع���ة للقط���اع ال�ص���كني، فقد ازداد متو�ص���ط 
�رشعة تنزيل البيانات اإلى 13 ميغابيت يف الثانية 
بالن�صبة للباقات ب�رشعة 8 ميغابيت يف الثانية يف 
الرب���ع الثاين م���ن العام مقارنة ب���� 7.7 ميغابيت 
يف الثاني���ة يف الرب���ع الأول من الع���ام. وانخف�س 
ا طفيًفا  متو�ص���ط �رشعة تنزيل البيانات انخفا�صً
بالن�ص���بة  الثاني���ة  يف  ميغابي���ت   22.3 و�ص���جل 
للباقات ب�رشع���ة 25 ميغابيت يف الثانية يف الربع 
الث���اين م���ن العام مقارن���ة ب���� 24.3 ميغابيت يف 
الثاني���ة يف الرب���ع الأول من الع���ام. كما انخف�س 
متو�ص���ط �رشع���ة تنزي���ل بيان���ات باق���ة ال���� 100 
ميغابيت اإلى 88.2 ميغابيت يف الثانية يف الربع 
الث���اين م���ن العام مقارن���ة ب���� 94.1 ميغابيت يف 

الثانية يف الربع الأول من العام”.

قدم���ت �رشك���ة “�ص���اجدة لل�ص���يانة 
واخلدم���ات العام���ة” طلًب���ا اإل���ى مرك���ز 
امل�ص���تثمرين لتخفي�س راأ�س مالها اإلى 

10 اآلف دينار.
واأعل���ن املرك���ز ع���ن تق���دم مال���ك 
�رشكة ال�ص���خ�س الواحد التي حتمل ا�ص���م 
العامة”  واخلدمات  لل�ص���يانة  “�ص���اجدة 
طلًبا الأ�ص���بوع املا�ص���ي لتخفي�س راأ�س 
ماله���ا من 50 األ���ف دينار اإل���ى 10 اآلف 

دينار.
وبل���غ راأ�س مال ال�رشك���ة التي طلبت 
تخفي����س راأ����س ماله���ا 50 األ���ف دينار، 
با�ص���تثمار خليجي بن�صبة 100 %، وذلك 
وفًق���ا للبيان���ات املن�ص���ورة عل���ى موقع 

مركز امل�صتثمرين.
وتعمل ال�رشكة التي تاأ�ص�ص���ت يف 16 
اأغ�ص���ط�س 2012 باإ�صالح الآلت، وجتارة 
/ بيع الأجه���زة الكهربائية والإلكرتونية 

املنزلية.
ويف ال�ص���ياق ذاته، اأظهرت البيانات 
 8 اأن  امل�ص���تثمرين  ملرك���ز  الر�ص���مية 
�رشكات تقدمت بطلبات تت�ص���من تغيري 
القان���وين وحتوي���ل ن�ص���اطها،  �ص���كلها 

كالآت���ي: 3 ����رشكات طلب���ت حتويلها من 
�رشكة ذات م�ص���وؤولية حمدودة اإلى �رشكة 
ال�ص���خ�س الواحد، و�رشكة ت�صامن طلبت 
حتويله���ا اإلى �رشك���ة م�ص���اهمة بحرينية 
مقفلة، كما طلبت �رشكة  حتويل ن�صاطها 
م���ن فرع من موؤ�ص�ص���ة فردي���ة اإلى �رشكة 
ذات م�س���وؤولية حمدودة، وتغيري ن�س���اط 
موؤ�ص�صة فردية اإلى �رشكة ذات م�صوؤولية 
حمدودة، وحتويل ن�ساط موؤ�س�سة فردية 
اإل���ى �رشك���ة ال�ص���خ�س الواح���د، واأي�ًص���ا 
حتويل ن�ساط �رشكة ال�سخ�ص الواحد اإلى 

�رشكة ذات م�صوؤولية حمدودة.
الت���ي تقدم���ت  ال����رشكات  واأعلن���ت 
بطلبات حتويل ن�ص���اطها ع���ن راأ�س مال 
ال����رشكات اجلدي���دة، كالآت���ي: موؤ�ص�ص���ة 
 1.2 م���ال  براأ����س  واإخوان���ه”  “كازروين 
ملي���ون دينار، و”جمموع���ة مالك” براأ�س 
مال 250 األف دينار، و”ور�ص���ة �ص���لتون 
للتربي���د” براأ����س م���ال 10 اآلف دينار، 
و”تاكتيل روفين���ج” براأ�س مال 20 األف 
دين���ار، و”اخلب���ري خلدمات ال�ص���يارات” 
براأ����س مال 20 األ���ف دين���ار، و”الأوبرا” 
براأ�س م���ال األف���ني دين���ار، و”اأي توزي 
حلل���ول املكات���ب” براأ�س م���ال 20 األف 

دينار.

قال رجل الأعم���ال والعقاري مال 
اهلل �ص���اهني اإن “بعد �ص���داد الزيادة 
يف ر�صوم ت�ص���جيل ال�صجالت ال�صنوي، 
هناك طلب اأي�ص���ا م���ن وزارة التجارة 
اإ�صافية  ر�ص���وم  بت�صديد  وال�ص���ناعة 
اأخرى بزيادة ت�ص���ل ن�صبتها اإلى 700 
%؛ ليكون التجديد مرتني هذا العام 

يف و�صع �صادم لأ�صحاب ال�صجالت”.
واأ�ص���اف يف بي���ان ح�ص���لت البالد 
على ن�صخة منه عرب الربيد الإلكرتوين 
اأن “هذا القرار �صيق�صي على البحرنة 
املتع���رة  امل�رشوع���ات  م���ن  ويزي���د 
و�صيق�صم ظهر امل�رشوعات ال�صغرية 
املح���رك  تع���د  الت���ي  واملتو�ص���طة 
الرئي����س لالقت�ص���اد ولكنه���ا تتباطاأ 
يف عجلتها؛ ب�ص���بب الركود والو�ص���ع 
القت�ص���ادي العامل���ي لتزيدها وزارة 
ال�ص���ناعة والتجارة �ص���وءا بزيادة غري 
مدرو�صة ومل يتم مراجعة املعنيني يف 

القطاع”.
واأو�صح �ص���اهني  اأنه ميلك �صجال 
وتنظي���ف  واملق���اولت  للعق���ارات 
ال�ص���نوية  ر�ص���ومه  كان���ت  املب���اين 
باإجمايل 70 دينارا لتتحول اإلى 3100 

دينار بعد الزيادة الأخرية.
واأ�ص���ار اإلى اأن “ه���ذه النوعية من 
الق���رارات يج���ب اأن تك���ون بجدول���ة 
وبالتوا�ص���ل والتباحث م���ع املعنيني 
يف القط���اع وبخا�ص���ة غرف���ة التج���ارة 
وال�ص���ناعة والنظ���ر يف عواقبه���ا على 

القطاع”.
و�ص���دد �ص���اهني على اأن املت�رشر 
الأول والأخ���ري من زيادة الر�ص���وم هو 
املواطن �ص���واء كان �ص���احب عمل اأو 

موظفا يف القطاع اخلا�س.

حمرر �سوؤون االقت�ساد

• اإبراهيم الري�س 	

• مال اهلل �صاهني	
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�سح الأ�سماك يرفع الأ�سعار... وا�ستقرار الروبيان لوفرته

“املركزي” ي�سدر تعليمات التمويل اجلماعي لالإقرا�ض التقليدي والإ�سالمي 

ركود ن�سبي يف الأ�سواق املركزية بني العر�ض والطلب 

يتيح لل�رشكات ال�سغرية واملتو�سطة بالبحرين ال�ستفادة منه

�س���هدت الأ�س���واق املركزي���ة يف البحري���ن 
حالة من الركود الن�س���بي يف حركة ال�رشاء، وذلك 
مع تواف���ر املعرو�ض من اخل����رشاوات والفواكه 
وتراج���ع الإقب���ال م���ن قب���ل الزبائ���ن؛ ب�س���بب 

الإجازات ال�سيفية. 
وق���ال تاج���ر اخل����رشوات والفواكه ب�س���وق 
املنام���ة املركزي ر�س���ا الب�س���تاين، اإن الإقبال 
الإج���ازة  ب�س���بب  رك���ود؛  يف  احلا����رش  بالوق���ت 
ال�س���يفية و�س���فر الغالبية مع ا�س���تقرار اأ�سعار 

اخل�رشاوات والفواكه.
واأ�س���اف اأنه ل جديد يف ال�سوق وجميع اأنواع 
املحا�س���يل متوفرة، لفًتا اإلى طرح حوايل 400 
طن من اخل�س���ار والفواكه اأم�ض ال�س���بت حمملة 
على 18 �س���احنة من ال�سعودية والأردن ولبنان 

و�سوريا وتركيا.
واأو�س���ح اأنه ارتفع �سعر كيلو “اجلح” فقط 
لي�س���ل اإل���ى 300 فل����ض مقارنة ب����200 فل�ض 
�س���ابقا؛ نتيجة ارتفاع درجة احل���رارة يف الأردن 

وغريها من البلدان امل�سدرة له.
وب�ساأن الأ�سماك، قال اجلزاف ب�سوق املنامة 
املرك���زي عل���ي �س���لمان، اإن اأ�س���عار الأ�س���ماك 
مرتفعة يف الفرتة الأخرية بن�سبة 40 % تقريبا؛ 

لرتفاع درجات احلرارة وقلة كميات ال�سيد.
واأ�س���اف اأن كيلو �سمك ال�س���ايف ارتفع من 
3.5 دين���ار اإل���ى 5 دنانري، ال�س���عري الكبري ب�4 
دنانري والو�س���ط 3.5 دينار، اجلنم ب�2.5 دينار 
واحلجم الأ�سغر بدينار ون�سف، والف�سكر متوفر 
بكمية ب�س���يطة ب����3.5 دينار للحج���م الكبري و3 

دنانري ال�سغري.
واأو�س���ح اأن الكنع���د البحريني غ���ري متوفر 
ب�سبب بدء حظر �س���يده وتداوله وبيعه؛ بهدف 
زيادة املخزون �س���من املخزون ال�سمكي الكلي 
يف اململك���ة وتنظي���م عملي���ة ال�س���يد وجتن���ب 
ا�س���تنزاف م�س���ائد اأ�س���ماك الكنعد مب���ا يحقق 
التوازن داخل الأحياء البحرية، مع توافر الكنعد 
امل�س���تورد من جي���زان )ال�س���عودية( والإمارات 

ب�2.5 دينار للكيلو.
واأ�سار اإلى تواجد اأ�سماك امليد بحجم �سغري 

ل تتجاوز 3 “اإن�سات” ب�3.5 دينار للكيلو.
وعن �سمك البلطي امل�رشي ومنع ا�سترياده 
اأكد تواج���د البلطي التايواين ويبلغ �س���عر حجم 
الن�س���ف كيلو دين���ار واحد، واحلج���م الكبري ذو 

كيلوغرامني واأكرث دينار ون�سف.
اأم���ا الروبيان فه���و متوفر بك���رثة يف جميع 
الأ�سواق وباأ�سعار منا�سبة للجميع، اإذ يبلغ كيلو 
احلجم الو�س���ط دينار ون�سف والكبري )اجلامبو( 

من دينارين وحتى 2.5 دينار.

ولفت �سلمان اإلى اأن الطلب على الروبيان 
كبري، حتى اأن املواطنني يح�رشون �سوق احلراج 
ل����رشاء الثالج���ات، اإذ ارتفع الإقب���ال على �رشائه 
بن�س���بة 70 % مقارن���ة بالعام املا�س���ي، ويبلغ 
�س���عر ثالجة احلجم ال�س���غري )التي تزن من 38 
وحت���ى 42 كيلوغرام���ا( ب���ني 45 و55 دين���ارا، 
احلج���م الو�س���ط ب����65 دين���ارا، واملخلوط بني 

متو�سط وكبري 70 دينارا.
وق���ال اجل���زاف مك���ي �رشح���ان اإن كمي���ات 
الأ�سماك �سحيحة ب�سبب اجلو احلار وعدم توفق 
ال�سيادين للح�س���ول على كميات اأكرب، م�سرًيا 

اإلى تذبذب الأ�سعار بال�سهرين املا�سيني.
واأ�س���اف اأن �س���مك ال�س���ايف و�س���ل اإلى 4 
دنانري، ال�سعري بني 2.5 دينار و3 دنانري وذلك 
على ح�س���ب احلجم، فاحلجم ال�سغري )باخ�سني( 
بديناري���ن للكيل���و، الهامور 6 دنان���ري، مع عدم 

توفر الكنعد؛ ب�سبب حظر �سيده.
واأو�س���ح اأن الأ�س���ماك امل�س���توردة تغطي 
الطل���ب املتزاي���د مع �س���ح الكمي���ات املحلية، 
كما يتوفر �س���مك ال�س���وبرمي ب�3 دنانري للكيلو 

وال�سيبا�ض بدينارين.
وب�ساأن الروبيان قال �رشحان اإنه �سعر الكيلو 
يرتاوح بني دين���ار وحتى 2.5 دينار وذلك على 
ح�س���ب حجم حب���ة الروبيان، فيما يرتاوح �س���عر 
الثالجة )التي تزن 32 اأو 35 كيلو( من 40 اإلى 

60 دينارا.
م���ن جانب���ه، اأكد اجلزاف ح�س���ني )اأب���و اآية( 
ل� “البالد” �س���ح كميات الأ�س���ماك املعرو�س���ة 
بال�س���وق ب�س���بب احل���ر مم���ا ت�س���بب يف ارتفاع 
الأ�س���عار مع اإقبال املواطن���ني واملقيمني على 

ال�رشاء رغم قلة املعرو�ض.
واأ�س���اف اأن كيل���و الهام���ور ي�س���ل لنح���و 
6 دنان���ري وال�س���ايف 5 دنانري، امليد ال�س���غري 
والف�سكر ب�3 دنانري، و�سمك البلطي التايلندي 
ذو الن�سف كيلو بدينار واحد وذو الكيلو بدينار 

ون�سف.
وب�س���اأن الروبي���ان اأك���د اأنه متوف���ر بكرثة؛ 
ب�س���بب بدء مو�سم �سيده ال�س���هر املا�سي بعد 
فرتة م���ن احلظر و�س���عر الكيلو بح�س���ب احلجم 

ويرتاوح من دينار واحد وحتى 3 دنانري.
م���ن جهت���ه، اأكد اجل���زاف عب���داهلل مال اهلل 
ما قال���ه زمالوؤه من ارتفاع الأ�س���عار، اإذ و�س���ل 
كيل���و ال�س���ايف اإل���ى 5 دنان���ري والهام���ور ب����6 
دنانري وال�س���عري ب�4 دنانري، والكنعد املتوفر 
امل�س���تورد فقط ب����5 دنانري، لفًت���ا اإلى زيادة 
الإقبال وتراجع ن�سبة الكميات املعرو�سة ب�سبب 

عدم متكن البحارة من �سيد كميات كبرية.
الروبي���ان  كمي���ات  اأن  اهلل  م���ال  واأ�س���اف 
متوفرة بكرثة وي�س���ل �سعر كيلو احلبة الو�سط 

لدينار ون�سف والأكرب بدينارين.
وب�س���اأن الدواج���ن، ق���ال �س���احب حم���الت 
الع���رادي للدواجن حممد العرادي، اإنه ا�س���رتى 
200 حب���ة دجاج من �رشكة دملون للدواجن تزن 

حوايل 1100 كيلوغرام.
واأو�س���ح اأن البحرينيني يقبل���ون على �رشاء 
دج���اج “املزرعة” املحلي، اإذ اإنهم يركزون على 
م�س���األة الذب���ح، وهناك م���ن يركز على م�س���در 

الإ�رشاف على عملية الذبح.
واأ�س���اف اأن �س���عر كيلو الدج���اج البحريني 
1.2 دينار كما اأن هناك عرو�سا خا�سة للمطاعم 
)دجاجت���ان ت���زن كل منهما كيلو واح���د بدينار 
للكيل���و، مث���ال(، ودج���اج “التنمي���ة” و “اليوم” 

ال�سعودي بدينار واحد للكيلو.
واأك���د اأن البي����ض البحرين���ي ه���و الأعل���ى 
�س���عرا، اإذ يبل���غ �س���عر الطبق )ال�س���يتة( احلجم 
ال�س���غري دينار واملتو�س���ط 1.7 دينار والكبري 
1.8 دينار، والبي�ض ذو 2 �س���فار ب�2.5 دينار، 
ويتوف���ر البي�ض البلجيكي والرتكي والهولندي 
والأمريك���ي باأ�س���عار ت���رتاوح بني دين���ار و1.2 

للطبق )ال�سيتة(.

املنامة – امل�رشف املركزي: اأ�س���در م�رشف 
البحرين املركزي التعليمات اخلا�سة بعمليات 
التمويل اجلماع���ي لغايات الإقرا�ض التقليدية 
والإ�سالمية. وللمرة الأولى �سيكون من املمكن 
احلج���م يف  واملتو�س���طة  ال�س���غرية  لل����رشكات 
البحري���ن واملنطق���ة جم���ع متويل تقلي���دي اأو 
متويل متوافق مع ال�رشيعة الإ�س���المية من خالل 
التمويل اجلماعي، حيث يجب اأن تكون ال�رشكات 
التي ُت�سغل من�س���ة متويل/اإقرا�ض اإلكرتونية 
مرخ�سة يف البحرين مبوجب التعليمات الواردة 
يف املجل���د اخلام����ض م���ن جمل���د التوجيه���ات 
ال�س���ادر عن م�رشف البحرين املركزي واخلا�ض 
ب� “م�س���غل من�س���ة التمويل اجلماعي”. يف حني 
تطبق التعليمات العامة على كل من املن�ستني 
التقليدية واالإ�ضالمية، اإال اأنه تطبق �رشط اإ�ضايف 
للمن�سات الإ�س���المية لغايات �سمان اأن هيكل 
التمويل متوافق مع ال�رشيعة الإ�سالمية من خالل 
اإ�رشاك م�ست�س���ار �رشعي اأو ال�س���تعانة مب�س���ادر 

خارجية لهذا الغر�ض.
وذك���ر بيان �س���ادر عن امل����رشف املركزي 
اأن اأب���رز النقاط الرئي�ض���ة يف تعليمات التمويل 
اجلماع���ي تتلخ�ض يف: احلد الأدن���ى ملتطلبات 
راأ�ض املال مل�س���غلي من�س���ة التمويل اجلماعي 
هو 50 األف دينار ي�س���مح بالإقرا�ض / التمويل 
فقط من �س���خ�ض اإلى موؤ�س�س���ة )P2B(، ميكن 
لل�رشكات ال�س���غرية واملتو�سطة احلجم التي ل 
يزيد راأ�ض مالها املدف���وع عن 250 األف دينار 
اأن جتم���ع الأموال م���ن خالل من�س���ات التمويل 
اجلماع���ي، وميكن اأن يكون مق���ر هذه ال�رشكات 
ال�س���غرية واملتو�س���طة يف البحرين اأو خارجها، 
اإل اأنه يف حال ال�رشكات ال�س���غرية واملتو�س���طة 
الأجنبية، فيجب على م�سغلي من�سات التمويل 

اأن تذك���ر بو�س���وح خماطر املمول���ني اخلارجية 
التي يجب عليه���ا اأن تتخذها. ويقع على عاتق 
اإجراء تقييم  املقر�سني/املمولني م�س���وؤولية 
اجل���دارة الئتمانية اخلا�س���ة بهم على الأطراف 
املقرت�س���ة اأو التي تقوم بجم���ع التمويل. كما 
يجب على م�س���غلي من�س���ات التمويل اجلماعي 
اللت���زام بالتعليم���ات ال�س���ادرة ع���ن م����رشف 
البحرين املركزي ب�ساأن مكافحة غ�سيل الأموال 

ومتويل الإرهاب، وحماية امل�ستهلك، اإلخ. 
واأ�ساف البيان “ي�سمح فقط للم�ستثمرين 
اخل���رباء وامل�س���تثمرين املعتمدي���ن بتق���دمي 
التموي���ل م���ن خ���الل ه���ذه املن�س���ات. وميكن 
له���م تقدمي ما ي�س���ل اإل���ى 10 % من �س���ايف 
اأ�س���ولهم اإلى مقرت�ض واح���د/ جامع للتمويل 
)واأن توقع منوذج الت�رشيح الذاتي املخ�س����ض 
له���ذا الغر�ض(. ويجب على م�س���غلي من�س���ات 
التمويل اجلماعي اأن تف�س���ح ب�سكل وا�سح عن 
ر�س���ومها، واأجورها وعمولتها. ميكن مل�سغلي 
املن�س���ات تقدمي التمويل اإلى املقرت�س���ني/

جامعي التمويل الذين ي�ستخدمون املن�سة بعد 
احل�س���ول على الرتخي�ض املطل���وب من جانب 
م����رشف البحري���ن املرك���زي لتق���دمي الئتمان 

والإف�ساح الكايف”. 
واأو�سح البيان “يف حال مل يكن املقرت�ض/

جام���ع التمويل غري قادر عل���ى جمع 80 % على 
الأقل من حجم عر�ض التمويل اجلماعي اخلا�ض 
ب���ه، ف���اإن املحاولة تعت���رب يف ه���ذه احلالة غري 
ناجح���ة، ويجب اإرج���اع اأي اأموال م�س���تلمة خالل 
�س���بعة اأيام. ميك���ن للمقرت�ض/جامع التمويل 
اأن يجمع بحد اأق�س���ى 100 األف دينار من خالل 
التموي���ل اجلماعي يف ال�س���نة، ول يجوز اأن تزيد 

مدة التمويل عن 5 �سنوات”. 
اإلى ذلك، ق���ال املدير التنفي���ذي للرقابة 
امل�رشفي���ة يف م����رشف البحرين املرك���زي، خالد 
حم���د “نتوق���ع اأن ي�س���تفيد رواد الأعم���ال من 
التوجه العامل���ي يف التموي���ل اجلماعي، والذي 
يوف���ر بدي���اًل عملي���اً للتموي���ل امل����رشيف، حيث 
يحر����ض م����رشف البحري���ن املركزي خ�سو�س���ا 
على اأن حتقق اململكة مكانة يف �س���وق التمويل 
اجلماع���ي املتوافق م���ع ال�رشيعة الإ�س���المية يف 
املنطق���ة؛ نظراً لتزاي���د الطلب عل���ى التمويل 
املتواف���ق مع ال�رشيع���ة الإ�س���المية، ونتوقع اأن 

ينعك�ض ذلك يف �سوق التمويل اجلماعي”. 
يذك���ر م����رشف البحري���ن املرك���زي اأعل���ن  
�سل�س���لة م���ن الإج���راءات الهادف���ة اإل���ى تعزيز 
مكانته���ا كمركز مايل اإقليمي، والتي تت�س���من 
تق���دمي تعليم���ات خا�س���ة بالبيئ���ة التجريبية 
الرقابية؛ لت�س���هيل تطبيق مب���ادرات اخلدمات 
املالي���ة املبتك���رة Fintech. وم���ن املتوق���ع 
الإعالن عن تعليمات التمويل اجلماعي لغايات 

التملك يف وقت لحق ال�سهر اجلاري. 

• طرح 400 طن من اخل�سار والفواكه اأم�ض ال�سبت )اأر�سيفية(	

اأزمة البي�ض امللوث يف اأوروبا متتد اإلى اآ�سيا

النفط يرتفع مع زيادة الطلب وا�سطراب بنيجرييا

الدولر يهبط بعد بيانات دون التوقعات لأ�سعار امل�ستهلكني 

جت���اوزت  ب:  ف  اأ   - كون���غ  هون���غ 
ف�س���يحة البي����ض امللوث ح���دود اأوروبا 
بعد ر�سد منتجات يف هونغ كونغ - التي 
ع���ززت مراقب���ة البي����ض امل�س���تورد من 
اأوروب���ا - كم���ا ذكر م�س���وؤولون تبني اأن 

بع�سها ملوث مبادة مبيدة للح�رشات.
وكانت ال�سلطات ال�سحية الأوروبية 
�س���حبت ماليني من البي����ض من املتاجر 
واأغلق���ت ع����رشات امل���زارع من���ذ ر�س���د 
م���ادة الفيربوني���ل التي ميك���ن اأن ت�رش 

بالإن�سان.
لكن يف موؤ�رش اإلى ات�س���اع نطاق هذه 
الأزم���ة، اأعلن���ت املفو�س���ية الأوروبي���ة 
اجلمعة اأن هونغ كونغ ا�س���توردت بي�سا 
م���ن هولندا، وه���ي اأول منطقة يف اآ�س���يا 

تعلن تاأثرها بهذه الأزمة.
وقالت وزير ال�س���حة يف هونغ كونغ 
�سوفيا �سان، ال�سبت، اإن ال�سلطات تعزز 
عملي���ات مراقبة البي�ض امل�س���تورد من 
اأوروبا. واأ�سافت اأن “مركز �سالمة الغذاء 
يدقق يف البي����ض املقبل من اأوروبا عند 

و�سوله وعند توزيعه على حد �سواء”.
ويعت���زم الحت���اد الأوروب���ي الدعوة 
اإلى اجتم���اع اأزمة حول ف�س���يحة البي�ض 
امللوث مببيد احل����رشات فيربونيل ودعا 
الأع�س���اء فيه اإلى “العمل معا”، يف وقت 
ارتف���ع ع���دد ال���دول املت����رشرة اإلى 15 

اإ�سافة اإلى �سوي�رشا.
وقال ناطق با�سم ال�سلطة التنفيذية 
الوروبي���ة اإن الف�س���يحة طالت من دول 
الحتاد بلجيكا وهولندا واأملانيا وفرن�سا 
وال�س���ويد وبريطانيا والنم�س���ا وايرلندا 
واإيطاليا ولوك�سمبورغ وبولندا ورومانيا 

و�سلوفاكيا و�سلوفينيا والدمنارك.
واأو�س���ح اأن املفو�سية �ستجمع هذه 
الدول يف 26 �سبتمرب؛ ل�ستخال�ض العرب 

من هذه الأزمة.
وكان املفو����ض الأوروب���ي لل�س���حة 
فيتيني�ض اندريوكايتي����ض اأعلن لوكالة 
فران����ض بر����ض اأن املفو�س���ية �س���تدعو 
ال���دول الت���ي طالته���ا الف�س���يحة اإل���ى 
اجتماع فور ك�س���ف مالب�س���اتها. وقال يف 
ر�سالة خطية “اقرتحت عقد اجتماع على 
م�س���توى عال ي�سم ممثلي وكالت الأمن 
الغذائي يف كل الدول الأع�س���اء املتاأثرة 

ما اإن تعر�ض علينا الوقائع”.
وكان���ت الف�س���يحة بداأت الأ�س���بوع 
املا�س���ي ب�س���حب ملي���ون بي�س���ة م���ن 

املحالت التجارية الأملانية والهولندية.
وتقدر اخل�س���ائر يف هذا القطاع حتى 
الآن بع����رشات مالي���ني الي���ورو بينم���ا ما 
زالت 160 مزرع���ة متوقفة عن العمل يف 

هولندا و�ستون اأخرى يف بلجيكا.

لندن -رويرتز:- �س���جلت اأ�س���عار 
النف���ط ارتفاع���ا طفيف���ا يف تعام���الت 
متقلب���ة، يف الوق���ت ال���ذي تقي���م فيه 
ال�س���وق اأثر انخفا����ض خمزونات اخلام 
الأمريكية وعدم ال�س���تقرار يف نيجرييا 
اإل���ى جان���ب النم���و الق���وي يف الطل���ب 
العاملي يف وقت ي�س���هد بطئا يف عودة 

التوازن لالأ�سواق.
وارتفع خام القيا�ض العاملي مزيج 
برنت 20 �س���نتا يف الت�سوية مبا يعادل 
0.39 % اإل���ى 52.10 دولر للربميل، 
بينما زاد خام غرب تك�س���ا�ض الو�سيط 
الأمريك���ي 23 �س���نتا، اأو 0.47 %، اإلى 

48.82 دولر للربميل.
وانخف�ض اخل���ام الأمريكي 1.5 % 
على اأ�س���ا�ض اأ�س���بوعي، بينما نزل خام 

برنت 0.6 %.
وقالت وكال���ة الطاقة الدولية اإنها 
عدلت بيانات الطلب القيا�سية لعامي 
2015 و2016 مم���ا يعني اأن انخفا�ض 
قاع���دة الطلب يف عامي 2016 و2017 
اإلى جانب عدم تغري بيانات الإمدادات 
املرتفع���ة قد ي���وؤدي اإلى ب���طء معدل 
ال�س���حب م���ن املخزون���ات ال���ذي كان 

متوقعا يف البداية.
ويف نيجرييا اقتحم املئات من�س���اأة 
للنف���ط اخل���ام وحمط���ة غ���از مملوك���ة 

لرويال دات�ض �س���ل يف دلتا النيجر يوم 
اجلمع���ة، مطالب���ني بوظائ���ف وتطوير 
البنية التحتية ح�سبما قال �ساهد عيان 

من رويرتز. 
واأظهرت بيان���ات �رشكة بيكر هيوز 
خلدمات الطاق���ة اجلمع���ة اأن ال�رشكات 
الأمريكي���ة زادت عدد من�س���ات احلفر 
النفطية لالأ�س���بوع الثاين يف الأ�س���ابيع 
الثالث���ة املا�س���ية، واإن كان���ت وت���رية 
الزيادة تباطاأت يف الأ�س���هر الأخرية مع 
تقلي�ض ال����رشكات خلط���ط اإنفاقها يف 

ظل تدين اأ�سعار اخلام.
واأ�س���افت ال�رشكات ثالث من�سات 
 11 يف  املنته���ي  الأ�س���بوع  يف  حف���ر 
الإجم���ايل  الع���دد  لي�س���ل  اأغ�س���ط�ض 
للمن�س���ات العامل���ة اإلى 768 من�س���ة، 

وهو الأعلى منذ اأبريل 2015.
الأمريكي���ة  املخزون���ات  وهبط���ت 
مبق���دار 6.5 ملي���ون برمي���ل الأ�س���بوع 
املا�سي ح�س���بما اأظهرت بيانات اإدارة 

معلومات الطاقة.
لك���ن مراقبي ال�س���وق يحذرون من 
اأن انخفا����ض خمزون���ات البنزين ياأتي 

بالتزامن من عمليات �سحب مو�سمية.

انخف����ض  روي���رتز:   - نيوي���ورك 
ال���دولر مقاب���ل �س���لة عم���الت بع���د اأن 
اأظهرت بيانات اأن اأ�س���عار امل�ستهلكني 
يف الولي���ات املتح���دة زادت باأق���ل م���ن 
املتوقع يف يوليو مبا ي�س���ري اإلى ت�سخم 
حم���دود ق���د يدف���ع جمل����ض الحتياطي 
الحت���ادي )البن���ك املرك���زي الأمريكي( 
اإل���ى توخ���ي احل���ذر ب�س���اأن رفع اأ�س���عار 

الفائدة جمددا هذا العام.
وارتفع موؤ�رش اأ�س���عار امل�س���تهلكني 
الأمريكي 0.1 % ال�س���هر املا�سي بعدما 
مل ي�س���جل تغ���ريا يذكر يف يوني���و. وكان 
خرباء اقت�س���اد توقعوا اأن يرتفع املوؤ�رش 

0.2 % يف يوليو.
وتراج���ع موؤ�رش الدولر ال���ذي يقي�ض 
اأداء العملة الأمريكية مقابل �ست عمالت 
رئي�س���ة 0.37 % اإل���ى 93.052 بع���د اأن 
تراج���ع يف وقت �س���ابق من اجلل�س���ة اإلى 

اأدنى م�ستوى يف اأ�سبوع عند 92.934.
وهبط الدولر اإلى اأدنى م�س���توى يف 
16 اأ�س���بوعا مقابل ال���ني الياباين، لكنه 
قل�ض خ�سائره بعد اأن قال وزير اخلارجية 
الرو�س���ي �سريجي لفروف اإن هناك خطة 

رو�س���ية �س���ينية لنزع فتيل التوتر بني 
الوليات املتحدة وكوريا ال�سمالية.

وانخف����ض ال���دولر 0.11 % مقابل 
الفرنك ال�سوي�رشي.

وي�س���عى امل�س���تثمرون ع���ادة اإل���ى 
�رشاء الفرنك وال���ني يف اأوقات التوترات 
ال�سيا�س���ية. وحققت العملتان مكا�س���ب 
كبرية مقابل الدولر هذا الأ�سبوع يف ظل 

تنامي التوتر.
وارتفع اليورو 0.45 % اإلى 1.1823 
دولر بع���د اأن رف���ع مورج���ان �س���تانلي 
توقعات���ه للعمل���ة الأوروبي���ة املوح���دة، 
متوقعا اأنها �ستبلغ 1.25 دولر يف وقت 

مبكر من ال�سنة القادمة.
وتعاف���ى اجلنيه الإ�س���رتليني بع�ض 
ال�س���يء بعدما لم����ض اأدنى م�س���توى يف 
ثالث���ة اأ�س���ابيع مقابل ال���دولر يف وقت 
ليج���ري تداول���ه  م���ن اجلل�س���ة،  �س���ابق 

بارتفاع 0.32 %.
ي�س���عرون  امل�س���تثمرون  وم���ازال 
بالقل���ق اإزاء اآفاق القت�س���اد الربيطاين 
بع���د جمموع���ة م���ن البيان���ات املتباينة 

الأ�سبوع املا�سي.

• خالد حمد	

زينب العكري



تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم اليها 
صاحبة شركة هوم تاون النشاء ش.ش.، املسجلة مبوجب القيد رقم 98340، 

طالبة تغيير االسم التجاري من:
هوم تاون لالنشاء ش.ش.و

hometown construction s.p.c
الى:

خدمات هوم تاون ش.ش.و ملالكتها هيفاء عبداهلل عيسى
Home town services S.P.C Oned by haifa abdulla isa

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

القيد: 98340   -   التاريخ: 9/8/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )126479( لسنة 2017
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة هوم تاون لالنشاء ش.ش.و
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كتبت أماني األنصاري 

اته���م نائب الأم���ن العام للجبه���ة العربية 
لتحري���ر الأحواز كمال عبدالكرمي �س���عي طهران 
لت�س���فية زعيم التيار ال�سدري مقتدى ال�سدر، 
العراق���ي  التق���ارب  ل����رب  اإي���راين  كم����روع 
ال�س���عودي، موؤكداً “هذه لي�ست نبوءة واإمنا هي 

روؤية ترتكز على حقائق جتربيه �سابقة”.
وت�س���اءل كم���ال عبدالك���رمي، يف ت�ريحات 
�سحافية، “ما هو امل�روع الذي تهياأت له اإيران 
ل����رب التقارب العراقي ال�س���عودي، بعد زيارة 
مقتدى ال�س���در اإلى ال�سعودية؟، وهل نفهم من 
خطاب ال�س���در الذي اتهم في���ه بع�ض الأطراف 
الت���ي حتاول ت�س���فيته كما حدث م���ع والده، اأن 

اإيران ميكن اأن تفعلها؟”.
واأو�س���ح اأنه “يف عام 1999 �سهدت ال�ساحة 
العراقية واملنطقة بروز �سخ�سية �سيعية عربية 
عراقي���ة  ا�س���مها ال�س���يد حمم���د حممد �س���ادق 
ال�س���در كانت لها �سطوة على قلوب النا�ض مما 
اأخذت م�س���احة وا�سعة واأ�س���بحت حديث ال�سارع 
العراقي وق�س���م من الدول العربية واإيران اأي�سا 
يف تلك الفرتة كان العراق يعي�ض فرتة احل�س���ار 
القت�سادي، وهذا احل�سار اأتى من اأجل اإ�سعاف 
ق���درة الع���راق للمواجهة احلقيقي���ة التي كانت 
تعمل عليه���ا اأمريكا بالتوافق م���ع اإيران، فكان 
لديها عمالء بالإ�س���افة اإلى اأجهزتها املخابراتية 
تقراأ ال�س���ارع العراقي بو�سوح من اأجل اأن تعمل 

عل���ى تقوية النقاط الت���ي ميكن من خاللها خلق 
فجوة بن ال�س���ارع العراقي واحلكومة العراقية 
اآن���ذاك، ف���كان الهدف يف تلك الف���رتة هو حممد 
�سادق ال�سدر، ولأ�س���باب عدة منها لكونه كان 
رجل دين عروبيا ويتحلى بح�ض وطني عال ومن 
ثم ب���روز هذه ال�سخ�س���ية يف ال�س���ارع ال�س���يعي 
�س���وف يحد م���ن امل����روع الإي���راين ويف الوقت 

نف�سه يف وجهة امل�روع الأمريكي ال�سهيوين”.
 واأ�س���اف “يف تل���ك الفرتة كان���ت احلكومة 
العراقي���ة حت���اول حماي���ة ه���ذا الإن�س���ان من اأي 

تهديد يتعر�ض له من قبل اأطراف لها م�س���لحة 
اأن يعك����ض يف حال���ة تعر����ض حيات���ه للخطر اإلى 
نقمة ال�س���ارع العراقي �س���د احلكوم���ة العراقية 
فا�ستطاعت احلكومة الإيرانية من خالل عمالئها 
ب���ث الإ�س���اعات اأن ال�س���هيد ال�س���در يتعر����ض 
مل�س���ايقات وتهدي���دات من قبل نظام �س���دام 
ح�سن، يف حن كان النظام يحاول احلفاظ على 
حياته، من اأجل األ يتعر�ض للخطر وت�ستغل الأمر 
ال���دول املعادي���ة، لكن ال�س���يد كان يرف�ض كل 
ما تقدمة له الدولة من حماية اآنذاك فا�س���تغلت 

اإي���ران الفر�س���ة م���ن خ���الل عمالئها بت�س���فية 
ال�سهيد واتهام احلكومة بذلك، وبالفعل جنحت 
اإي���ران واأم���ريكا يف خل���ق فج���وة ب���ن احلكومة 
العراقي���ة و�س���عبها، لأن ه���ذا كان م���ن �س���من 

الأهداف لت�سهيل احتاللها عام 2003”.
واأكد عبدالك���رمي اأن بقاء ال�س���يد على قيد 
احلياة �س���وف يك���ون عائقا اأ�سا�س���ا اأمام احتالل 
الع���راق مل���ا يتمتع ب���ه من �س���عبية يف ال�س���ارع 
العراقي ويف الوقت نف�س���ه �سوف يكون امل�روع 

املقابل لوقف امل�روع الإيراين.
واأ�س���اف “�ردن���ا له���ذه املقدم���ة الطويلة 
ع���ن اأحداث العراق وربطها مبا �س���وف يحدث يف 
القريب العاجل بعد زيارة ال�سيد مقتدى ال�سدر 
اإلى ال�س���عودية، وم���ا هو امل�روع ال���ذي تهياأت 
ل���ه اإي���ران ل�رب التق���ارب العراقي ال�س���عودي 
ه���ل نفهم من خط���اب ال�س���يد مقتدى ال�س���در 
ال���ذي اتهم به بع�ض الأط���راف والذين يحاولون 
ت�سفيته كما حدث مع اأبيه ويف حال ت�سفية هل 
�سوف يكون هناك �راع دموي بن اأن�سار ال�سيد 
والتيارات العراقية الأخرى وقد ت�سل اإلى حرب 
اأهلية بن العراقين، يا ترى هذه املرة اإلى من 
�س���وف توجه اأ�سابع التهام الزور على التيارات 
العراقي���ة اأم اململكة العربية ال�س���عودية؟ وهل 
�س���تنطلي ه���ذه احليلة عل���ى ال�س���ارع العراقي 
كمان انطلت �سابقاً عام 1999؟، وهل املقربون 
ملقت���دى يعون ذلك وهل اأ�س���ابع التهام الزور 

هيئت نف�سها؟”.

  للتوا�سل:  )ق�سم ال�سوؤون الدولية: 17111482(              ق�سم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ض: 17580939(              )ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ض: 17111434(

مباحثات هاتفية بن اجلبري ولفروف
أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

بحث وزير اخلارجية الرو�س���ي �س���ريغي لفروف مع نظريه ال�س���عودي ع���ادل اجلبري عرب 
الهات���ف، اأم����ض ال�س���بت، تطوير العالقات الثنائية بن مو�س���كو والريا�ض و�س���بل ت�س���وية 
الأزمات يف منطقة ال�رق الأو�سط. وقالت اخلارجية الرو�سية يف بيان �سدر عقب املكاملة، اإن 
الوزيرين بحثا امل�سائل ذات الأهمية بالن�سبة ملوا�سلة تطوير العالقات الرو�سية ال�سعودية 

املتبادلة، مبا يف ذلك جدول الت�سالت على م�ستويات خمتلفة.
واأجمع لفروف واجلبري على اأن “دفع العالقات ال�س���املة )بن رو�س���يا وال�سعودية( اإلى 
الأمام ي�سب يف امل�سالح طويلة الأمد للبلدين، ويخدم ق�سية �سمان ال�سلم وال�ستقرار على 
ال�س���عيدين الإقليمي والعاملي”. واتفق الوزيران على موا�س���لة احلوار املو�س���وعي ب�ساأن 

�سبل ت�سوية الأزمات القائمة يف منطقة ال�رق الأو�سط.
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 بيروت – أ ف ب:

قتل 7 عنا�ر من “اخلوذ البي�ساء” 
يف  العام���ل  ال�س���وري  امل���دين  الدف���اع 
املناطق اخلا�س���عة ل�سيطرة املعار�سة 
بر�س���ا�ض جمهول���ن ت�س���للوا اإلى احد 
مراكزه���م يف �س���مال غرب الب���الد التي 
ت�س���هد نزاع���ا مدم���را من���ذ اأك���ر من 6 
�سنوات. ووقع العتداء فجر اأم�ض ال�سبت 
يف مدينة �رمن يف حمافظة اإدلب التي 
تق���ع مبعظمها حتت �س���يطرة ف�س���ائل 
جهادية، ح�سب ما اأعلنت منظمة “اخلوذ 

البي�ساء” على موقعها اللكرتوين.
وقال���ت املنظم���ة اإن “مركز الدفاع 
�رم���ن  مدين���ة  يف  ال�س���وري  امل���دين 
بريف اإدلب تعر�ض لهجوم م�س���لح �سنه 
جمهول���ون فجر ال�س���بت، ما اأ�س���فر عن 

ارتقاء 7 متطوعن”.
واأ�س���ارت اإل���ى “قي���ام املجموع���ة 
املهاجم���ة ب�رق���ة �س���يارتن م���ن ن���وع 
وقب�س���ات  بي�س���اء  وخ���وذ  “ف���ان” 

ل�سلكي”.

دبي - العربية.نت:

�س���قط قتي���ل، اأم�ض ال�س���بت، يف 
اأعم���ال عن���ف خالل جتم���ع ملتطرفن 
ميينين يف ولية فريجينيا الأمريكية.

ال�سبت  و�سدمت �س���يارة ح�س���داً 
يف �سارلوت�س���فيل ما اأ�سفر عن اإ�سابة 
منع���ت  بعدم���ا  وذل���ك  اأ�س���خا�ض،   6
لليم���ن املتطرف  ال�س���لطات جتمعاً 
يف ه���ذه املدين���ة يف ولي���ة فرجيني���ا 
الأمريكي���ة، بح�س���ب ما روى �س���هود. 
واأفادت مرا�سلة العربية اأنه ل موؤ�رات 

على اأن عملية الده�ض اإرهابية.
اأن  العربي���ة  مرا�س���لة  واأ�س���افت 
حاك���م ولي���ة فريجيني���ا اأعل���ن حال���ة 

الطوارئ لتفريق تظاهرة عن�رية.
واأظه���ر �ري���ط فيدي���و ب���ث على 
مواق���ع التوا�س���ل الجتماعي �س���يارة 
داكن���ة الل���ون ت�س���دم بعن���ف موؤخرة 
�س���يارة اأخرى قب���ل اأن تنطلق جمددا 
يف اجت���اه اخللف و�س���ط املتظاهرين. 
جرح���ى  اأخ���رى  م�س���اهد  واأظه���رت 

ممددين اأر�ساً.
ون���دد الرئي����ض الأمريكي دونالد 
ترام���ب اأم����ض بالعنف الذي �س���هدته 
مدينة ت�س���ارلوتزفيل بولية فرجينيا 
بن قومين من البي�ض ومتظاهرين 

مناوئن لهم.
وقال ترام���ب على تويرت “ينبغي 
علين���ا جميعا الحتاد والتنديد بكل ما 
متثل���ه ه���ذه الكراهية. ل م���كان لهذا 

النوع من العنف يف اأمريكا”.

اسطنبول – رويترز:

ذك���ر الرئي����ض الرتك���ي رجب 
ال�س���بت  اأم����ض  اأردوغ���ان  طي���ب 
اأن التوت���ر م���ع اأوروب���ا يرج���ع اإلى 
ال�سيا�سات الداخلية الأوروبية واأن 
العالقات مع برلن �ستتح�سن بعد 
النتخاب���ات الربملانية الأملانية يف 

�سبتمرب.
ب���ن  العالق���ات  وتوت���رت 
اأوروب���ا وتركي���ا، الع�س���و يف حلف 
�س���مال الأطل�س���ي والت���ي ت�س���عى 
لع�س���وية الحتاد الأوروب���ي، جراء 
حمل���ة تطهري نفذته���ا اأنقرة عقب 
النقالب الفا�س���ل العام املا�س���ي 
حيث عربت بع�ض الدول الأوروبية 

عن قلقها من نطاق احلملة.
وق���ال اأردوغ���ان يف خط���اب يف 
مدينة اإ�س���ربطة بغ���رب تركيا بثه 
التلفزي���ون عل���ى اله���واء مبا����رة 
يتعل���ق  الأوروب���ي  “النتق���اد 

ب�سيا�ساتهم الداخلية”.

أبوجا – رويترز:

ذك���ر بي���ان �س���ادر عن الرئا�س���ة 
النيجريي���ة اأم�ض ال�س���بت اأن الرئي�ض 
حمم���د بخ���اري ق���ال اإن���ه ي�س���عر باأنه 
م�س���تعد للعودة اإلى الب���الد من رحلة 
ينتظ���ر  واأن���ه  بريطاني���ا  يف  عالجي���ة 
الآن اإذن طبيب���ه. و�س���كك كثريون يف 
نيجريي���ا فيم���ا اإذا كان بخ���اري بحالة 
�س���حية متكنه من اإدارة �سوؤون البالد 
وذلك بعد اأن طالت فرتة غيابه ب�سبب 
مر�ض مل يك�سف النقاب عنه. وق�سى 
بخ���اري يف بريطاني���ا وقت���ا اأك���ر مما 

ق�ساه يف نيجرييا منذ بداية 2017.
واأطل���ق ذل���ك ����رارة احتجاج���ات 
عدي���دة ومطالب���ات ل���ه بال�س���تقالة 
وكذل���ك دع���وات بال�س���فافية ب�س���اأن 

حالته ال�سحية.
ونق���ل بي���ان اأم����ض ال�س���بت عن 
بو�س���عي  اأن  “اأ�س���عر  قول���ه  بخ���اري 
العودة للوطن لكن الأطباء م�سوؤولون 
)عن حتديد ذلك(” م�س���يفا اأن هناك 

“حت�سنا هائال” يف �سحته.

بيروت – أ ف ب:

قال قائد “اجلي����ض الوطني الليبي” 
امل�س���ري خليف���ة حف���رت، يف مقابل���ة ن�رت 
اأم�ض ال�س���بت، اإن كلفة اجلهود الأوروبية 
تدف���ق  وق���ف  يف  للم�س���اعدة  ال�روري���ة 
الالجئ���ن على احل���دود اجلنوبي���ة لليبيا، 
تق���در ب “20 مليار دولر على امتداد 20 

اأو 25 عاما”.
واأ�س���اف حفرت ل�س���حيفة “كوريريي 
دول �سريا” اأن م�سكلة املهاجرين “ل حتل 
على �س���واطئنا. اإذا توقف���وا عن املغادرة 
ع���رب البح���ر، فيتع���ن علين���ا عندئ���ذ اأن 

نحتفظ بهم، وهذا لي�ض ممكنا”. 
وق���ال اإنه “يتعن علين���ا يف املقابل 
تدف���ق  موج���ات  لوق���ف  �س���وية  العم���ل 
الالجئ���ن عل���ى امت���داد 4000 كل���م من 
احلدود ال�س���حراوية الليبي���ة يف اجلنوب. 
جنودي على اأهبة ال�ستعداد. اأ�سيطر على 
اأكر من ثالثة اأرب���اع البالد. لدي العنا�ر، 

لكن تنق�سني الإمكانيات”.

بيروت – رويترز:

تعط���ل اأم�ض ال�س���بت تنفيذ اتفاق 
لعودة جمموعة من الالجئن ال�سورين 
ومقاتلن من املعار�س���ة من لبنان اإلى 
�س���وريا وه���و م���ا اأرجعته وح���دة الإعالم 
اهلل  ح���زب  جلماع���ة  التابع���ة  احلرب���ي 

اللبنانية اإلى م�سكلة “لوجي�ستية”.
ووفقا لالتفاق كان من املقرر نقل 
نح���و 300 مقاتل من جماع���ة �رايا اأهل 
ال�س���ام اإ�س���افة اإل���ى 3 اآلف لج���ئ اإلى 
�سوريا اأم�ض ال�سبت. وقال م�سدر لبناين 
طلب عدم ذكر ا�سمه اإن حمادثات جترى 

حلل امل�سكلة دون ذكر طبيعتها.
وي���وم اجلمع���ة ق���ال الل���واء عبا�ض 
اإبراهي���م املدي���ر الع���ام لالأم���ن الع���ام 
اللبن���اين، وه���و امل�س���وؤول الأمني الذي 
ي����رف على ترتيب���ات تنفي���ذ التفاق، 
اإن جمموع���ة م���ن املدنين �س���يعودون 
اإلى منطقة �س���ورية خا�س���عة ل�س���يطرة 
احلكومة فيما �سيعود مقاتلو املعار�سة 

واأ�رهم ملنطقة اأخرى مل يحددها.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية: 

يب����داأ الرئي�����ض امل�ري عب����د الفتاح 
ال�سي�س����ي، الثنن، جول����ة اأفريقية يزور 
خاللها كل من تنزاني����ا ورواندا واجلابون 

وت�ساد.
با�س����م  الر�س����مي  املتح����دث  وق����ال 
رئا�س����ة اجلمهورية ال�س����فري عالء يو�سف 
اأن اجلولة تاأت����ى يف اإطار حر�ض م�ر على 
موا�س����لة تعزي����ز عالقاتها ب����دول القارة 
يف كاف����ة املج����الت، وتكثيف التوا�س����ل 

والتن�سيق مع اأ�سقائها الأفارقة.
واأ�س����اف اأن اجلول����ة ته����دف اأي�س����ا 
اإلى تدعيم التعاون م����ع هذه الدول على 
كافة الأ�س����عدة وخا�سة على ال�سعيدين 
القت�س����ادي والتج����اري، وذلك يف �س����وء 
الأولوي����ة املتقدم����ة الت����ي حتظ����ى به����ا 
الق�سايا الأفريقية يف ال�سيا�سة اخلارجية 

امل�رية.

مقتل 7 من “اخلوذ 
البي�ساء” �سمال غرب �سوريا

أميركا

 تركيا

 نيجيريا

 قتيل يف اأعمال عنف 
بفريجينيا

اإردوغان: العالقات مع برلن 
�ستتح�سن بعد النتخابات الأملانية

الرئي�ض بخاري ينتظر 
اإذن الأطباء للعودة

 حفرت: م�سكلة املهاجرين 
ل حتل على �سواطئنا

 م�سكلة “لوجي�ستية” تعطل نقل 
مقاتلن ولجئن من لبنان ل�سوريا

 جولة اأفريقية 
لل�سي�سي ت�سمل 4 دول
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اأكراد العراق يتم�سكون باإجراء ا�ستفتاء اال�ستقالل

القب�ض على 12 مطلوباً بخلية العبديل يف الكويت

م�ســروع اإيـرانــي لت�سفيــة مقتــدى ال�ســدر

رغم طلب اأمريكا تاأجيله

 البحث جار عن املحكومن الآخرين 

ل�رب التقارب ال�سعودي العراقي... “حترير الأحواز”:

وق����ال هو�س����يار زيب����اري م�ست�س����ار م�س����عود 
ال����ربزاين رئي�ض كرد�س����تان الع����راق تعليقا على 
طل����ب نقل����ه وزي����ر اخلارجي����ة الأمريك����ي ريك�����ض 
تيلر�س����ون للربزاين “املوعد كما هو 25 �س����بتمرب 

مل يتغري”.
واأ�ساف زيباري اأن تيلر�سون طلب ذلك خالل 

حمادثة هاتفية مع الربزاين يوم اخلمي�ض.
وق����ال بي����ان �س����در ع����ن رئا�س����ة كرد�س����تان 
العراق بعد ات�س����ال تيلر�س����ون “بخ�سو�ض تاأجيل 
ال�ستفتاء، اأو�س����ح ال�سيد رئي�ض اإقليم كرد�ستان 
لوزي����ر خارجي����ة اأمري����كا ب����اأن ال�راك����ة والتعاي�ض 
ال�س����لمي ال����ذي كان ي�س����كل اله����دف الرئي�س����ي 
لكرد�س����تان مع دولة العراق يف املراحل التاريخية 

املتعاقبة التي مر بها اجلانبان مل يتحقق”.
واأ�س����اف البي����ان “لذل����ك �سيم�س����ي �س����عب 
كرد�س����تان يف طريقه و�سيقرر م�س����ريه. وت�ساءل 
�س����يادته م����ن وزي����ر اخلارجي����ة الأمريك����ي: ما هي 
ال�س����مانات الت����ي من املمك����ن اأن يت����م تقدميها 
ل�سعب كرد�س����تان مبقابل تاأجيله لال�ستفتاء؟ وما 
ه����ي البدائل الت����ي �س����تحل حمل تقرير امل�س����ري 

ل�سعب كرد�ستان؟”.
وقال����ت وزارة اخلارجي����ة الأمريكي����ة يف يونيو 
اإنه����ا تخ�س����ى اأن ي�����رف ال�س����تفتاء النتب����اه عن 
“اأولويات اأخرى اأكر اإحلاحا” مثل هزمية مت�سددي 

تنظيم داع�ض.
دول����ة  عملي����ا  املا�س����ي  ال�س����هر  وانه����ارت 
“اخلالف����ة” الت����ي اأعلنه����ا التنظي����م عندم����ا اأمتت 
القوات العراقية املدعوم����ة من الوليات املتحدة 
ال�س����يطرة عل����ى معقله الرئي�س����ي باملو�س����ل بعد 
حمل����ة ا�س����تمرت 9 اأ�س����هر �س����اركت فيه����ا قوات 

الب�سمركة الكردية.
اإل اأن التنظيم املت�س����دد ما يزال ي�سيطر على 
اأرا�����ض يف غرب الع����راق و�رق �س����وريا. وتعهدت 
الوليات املتحدة مبوا�سلة دعمها للقوات احلليفة 
يف الدولتن حلن هزمية الدولة الإ�سالمية متاما.

وي�س����عى الأك����راد لإقام����ة دولة م�س����تقلة منذ 

نهاي����ة احلرب العاملي����ة الأولى عل����ى الأقل عندما 
ق�س����مت القوى ال�س����تعمارية ال�رق الأو�سط لكن 
انتهى املطاف باملناطق التي يعي�سون فيها اإلى 

النق�سام بن تركيا واإيران والعراق و�سوريا.
اأن  اأبل����غ روي����رتز يف يولي����و  ال����ربزاين  وكان 
الأكراد �س����يتحملون م�س����وؤولية نتيجة ال�س����تفتاء 
املتوقعة بتاأييد ال�ستقالل و�سي�سعون لتنفيذها 
عرب احلوار مع بغداد وقوى اإقليمية لتجنب ن�سوب 

�����راع. وقاد والد ال����ربزاين كفاحا �س����د بغداد يف 
ال�ستينيات وال�سبعينيات.

وق����ال وقته����ا يف مقابل����ة يف اأربي����ل عا�س����مة 
كرد�س����تان الع����راق “علينا ت�س����حيح تاريخ �س����وء 
املعاملة بحق �س����عبنا ومن يقولون اإن ال�س����تقالل 
لي�����ض جي����دا فاإن �س����وؤالنا له����م ه����و... اإذا مل يكن 

ال�ستقالل جيدا لنا فلماذا �سيكون جيدا لك؟”
ويقول م�سوؤولون اأكراد اإن ال�ستفتاء �سيجرى 

اأي�س����ا يف مناطق متنازع عليها مبا ي�س����مل كركوك 
الغنية بالنفط لتحديد خيارهم ب�س����اأن البقاء جزءا 
من كرد�س����تان. ومنعت قوات الب�س����مركة الكردية 
“طداع�ض” من ال�س����تيالء على كركوك يف �س����مال 
العراق عام 2014 بعد اأن فر اجلي�ض العراقي اأمام 
تقدم املت�س����ددين. كما يدير الأكراد ب�سكل فعلي 
املنطق����ة التي يطال����ب تركمان وعرب بال�س����يادة 

عليها اأي�سا.

املقبو�ض عليهم من خلية العبديل
واأو�س���حت الوزارة يف بيان له���ا اأن املقبو�ض 
عليه���م ه���م: حممد جعف���ر عبا�ض حاج���ي - كويتي 
اجلن�س���ية )احلك���م احلب����ض 10 �س���نوات(، وحمم���د 
ح�س���ن عبداجللي���ل احل�س���يني- كويت���ي اجلن�س���ية 
)احلكم احلب�ض 10 �س���نوات(، ومهدي حممد �س���يد 
علي املو�س���وي- كويتي اجلن�س���ية )احلكم احلب�ض 
10 �س���نوات(، وجعفر حيدر ح�س���ن جمال - كويتي 

اجلن�س���ية )احلكم احلب�ض 10 �س���نوات(، ويو�س���ف 
ح�س���ن �سعبان غ�سنفري - كويتي اجلن�سية )احلكم 
احلب�ض 10 �س���نوات(، وح�س���ن جمع���ة حممد الباذر 
- كويت���ي اجلن�س���ية )احلكم احلب�ض 10 �س���نوات(، 
وح�س���ن اأحم���د عبداهلل العط���ار - كويتي اجلن�س���ية 
)احلك���م احلب����ض 10 �س���نوات(، وعبا����ض عي�س���ى 
عبداهلل املو�سوي- كويتي اجلن�سية )احلكم احلب�ض 
10 �سنوات(، وعي�س���ى جابر عبداهلل باقر- كويتي 

اجلن�س���ية )احلك���م احلب�ض 10 �س���نوات(، وبا�س���ل 
ح�س���ن علي الد�س���تي - كويتي اجلن�س���ية )احلكم 
احلب����ض 5�س���نوات(، وح�س���ن عل���ي ح�س���ن جمال- 
كويتي اجلن�س���ية )احلكم احلب�ض 5�سنوات(، وعلي 
عبدالكرمي اإ�سماعيل عبدالرحيم - كويتي اجلن�سية 
)احلكم احلب�ض 5 �س���نوات(. ووجهت الكويت تهماً 
اإل���ى 25 كويتي���اً واإيراني���اً واحداً بع���د العثور على 
اأ�س���لحة ومتفجرات يف عملية ده���م يف العام 2015. 

وق���ال ممثلو الدع���اء يف الب���الد اإن املتهمن كانوا 
ين���وون تنفيذ اأعم���ال عدائية. و�س���در حكم باإعدام 
مته���م واح���د، بينما �س���درت اأحكام بال�س���جن على 
الباقن. ويف حزيران )يونيو( املا�س���ي األغت اأعلى 
حمكمة يف البالد حكم الإعدام يف الق�س���ية، وخففت 
اأحكام ال�س���جن ال�س���ادرة على البع�ض، فيما زادت 
من فرتات اأحكام اأخرى. و�سدرت الأحكام غيابياً يف 

حق 14 متهماً على الأقل بينهم الإيراين.

• م�سعود الربزاين رئي�ض اإقليم كرد�ستان العراق يف مقابلة مع رويرتز يف اأربيل يوم 6 يوليو 2017 )رويرتز(	

• املقبو�ض عليهم من خلية العبديل	

• نائب الأمن العام للجبهة العربية لتحرير الأحواز )ال�سدر يف الإطار(	

أربيل )العراق( – رويترز:

 قال م�سوؤول كردي بارز لرويرتز اأم�س ال�سبت اإن اأكراد العراق متم�سكون باإجراء ا�ستفتاء على 

اأمريكي بتاأجيله. طلب  من  الرغم  على  وذلك  مقرر  هو  كما  �سبتمرب  اال�ستقالل يف 25 

مع  جديدا  �سراعا  الت�سويت  ي�سعل  اأن  من  اأخ��رى  غربية  ودول  املتحدة  الواليات  وتتخوف 

بغداد ويحول املنطقة ل�ساحة ا�سطرابات اإقليمية اأخرى. وتعار�س تركيا واإيران و�سوريا، وجميعها 

تقطنها اأعداد كبرية من االأكراد، ا�ستقالل كرد�ستان عن العراق.

دبي - العربية.نت:

اأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اأم�س ال�سبت، اأن اجلهات االأمنية املخت�سة متكنت من 

ا من املحكومني يف ق�سية “خلية  اإلقاء القب�س، يف اأماكن متفرقة من البالد، على 12 �سخ�سً

اإنفاذاً حلكم حمكمة التمييز  حزب اهلل وهي ما ا�سطلح على ت�سميتها ب� خلية العبديل”، 

اأنه جاٍر البحث عن املحكومني  ال��وزارة  ال�سادر يف الق�سية رقم )302/2016(. واأو�سحت 

االآخرين وهما �سخ�سان اثنان.

دبي - قناة العربية

�رح ال�س���فري القط���ري يف اأملاني���ا باأن اأزم���ة بالده مع 
دول عربية وخليجية �س���توؤثر على اأ�س���عار منتجات الطاقة، 
م���ا يعن���ي زيادة اأ�س���عار املنتج���ات الأخرى، نق���ال عن قناة 

“العربية”، اأم�ض ال�سبت.
وك���ررت قط���ر اأن مطال���ب ال���دول الداعي���ة ملكافح���ة 

الإرهاب هي �سلب ل�سيادتها وحرية الإعالم.
 وبينم���ا يعلن م�س���وؤولون فيها حملي���ا اأن املقاطعة ل 
توؤث���ر على قطر، يجي�ض اآخرون ل�رورة التدخل الدويل حلل 
الأزمة، بل يطلقون التهدي���دات باأن تداعيات اأزمة بالدهم 
�س���تطال اجلميع. وحذر �س���فري قطر يف اأملانيا من اأن الأزمة 
�س���يتجاوز تاأثريها منطقة اخلليج ليم�ض اأي �س���خ�ض يف اأي 
مكان يف الع���امل، واأن منطقة اخلليج تغذي العامل باأكر من 
40 % من م�س���ادر الطاقة والتي �س���تزيد اأ�س���عارها تاأثرا 
بالأزم���ة، ما يعني وفقا لت�ريحاته زيادة عامة يف الأ�س���عار، 
وجاء ذل���ك يف مقابلة مع اإذاعة “ال�س���وت العربي”، ن�رتها 
وزارة اخلارجي���ة القطري���ة. واأ�س���اف ال�س���فري القط���ري يف 
اأملاني���ا اأنه كلم���ا زاد عمر الأزمة اأ�س���حى الطريق اإلى احلل 
اأوع���ر، وعليه ف���اإن اجللو�ض “الآن” عل���ى طاولة احلوار خري 
من التاأجيل، ودعم ال�س���فري و�س���اطة الكويت وم�ساعي من 

�س���ماهم الأ�س���دقاء مثل اأملانيا باعتبارها ال�س���بيل الوحيد 
للح���ل. ويبدو اأن الر�س���الة القطرية ال�س���ادرة  م���ن اأملانيا 
موجهة للغرب التي تعرف الدوحة توج�س���ه من اأي تاأثريات 

على اقت�ساده. بينما ل يزال من يعتقد يف املنطقة اأن احلل 
اأق���رب واأي�ر وهو تنفيذ الدوحة مطل���ب دول اخلليج وم�ر 

بكف اليد عن دعم الإرهاب.

قطر تلوح بتأثير األزمة على اقتصادات العالم

انفردت �س����حيفة “التاميز” الربيطانية بن�ر تقرير حتت عنوان “الهجمات الإرهابية �ست�س����تمر 25 
�سنة”. وي�ستند التقرير اإلى حتذير املدير العام ال�سابق جلهاز الأمن الداخلي الربيطاين )MI5( للفرتة 
م����ن 2007 اإل����ى 2013، اللورد جوناثان اإيفان����ز، من اأن كفاح بريطانيا يف مواجهة الإرهاب قد ي�س����تمر 
لأجيال ويتوا�سل لنحو 20 اإلى 30 �سنة اأخرى. ويقول اللورد ايفانز اإن هجوم ج�ر وي�ستمن�سرت يف مار�ض 
رمبا “ن�س����ط” املتطرفن بالطريقة ذاتها التي قدمتها تفجريات 7/7 عام 2005 ومدد “حالة التاأهب 

الدائمة” لدى ال�رطة والأجهزة الأمنية.
وي�ستند التقرير اإلى حديث للورد اإيفانز مع هيئة الإذاعة الربيطانية قال فيه “لقد راأينا ت�ساعدا 

كبريا يف التهديدات الأمنية بعد يوليو 2005 واأظن ثمة �سعور م�سابه بعد هجوم ج�ر وي�ستمن�سرت”.
ويقول التقرير اإن اللورد اإيفانز حذر من اأن بريطانيا ما زالت معر�س����ة خلطر هجوم كيماوي، وعرب 
عن ده�سته من اأن الغرب مل ي�سهد مثل هذا النوع من الهجمات التي تقتل املدنين يف �سوريا والعراق.

االإرهاب لربع قرن مقبل

• ناقالت الغاز الطبيعي امل�سال يف قطر )اأر�سيف(	

نائب م�رصي يطالب بجعل فرتة الرئا�سة 6 �سنوات
القاهرة - رويترز:

طال���ب رئي����ض جلنة حق���وق الإن�س���ان يف 
جمل�ض النواب امل�ري عالء عابد اأم�ض ال�س���بت 
بالإ�راع بتعديل الد�ستور جلعل فرتة الرئا�سة 
6 �س���نوات واإعطاء رئي�ض الدولة �سلطة اإقالة 

الوزراء دون احلاجة اإلى موافقة الربملان.

وق���ال يف بي���ان “اإذا كان الد�س���تور يعيق 
التنمي���ة ومكافح���ة الإره���اب وتق���دم الدولة 
اقت�س���اديا فوج���ب عل���ي املجل����ض الت�ريعي 
الإ����راع يف تعديل���ه ون���رتك لل�س���عب امل�ري 
الق���رار الأخ���ري باملوافقة عل���ي التعديالت اأو 
الرف����ض”. وي���رى عاب���د اأن الفرتة الرئا�س���ية 

املحددة يف الد�س���تور باأربع �س���نوات ق�سرية 
بدرج���ة ل متك���ن رئي����ض الدول���ة م���ن تنفيذ 
الت���ي يقره���ا وجمابه���ة  التنمي���ة  م�روع���ات 

اإ�سالمين مت�سددين ميثلون حتديا اأمنيا.
ويتعن موافقة 5 اأع�س���اء جمل�ض النواب 
على اقرتاحات تعديل الد�س���تور قبل اإمكانية 

مناق�ستها والت�سويت عليها يف املجل�ض.
ويقر املجل�ض التعدي���الت مبوافقة ثلثي 
اأع�سائه ول ت�ري قبل موافقة الناخبن عليها 

يف ا�ستفتاء.
ويرى مراقب���ون اإن ت�ريح���ات عبد العال 
تعد موؤ�را اإلى حترك وا�سع لتعديل الد�ستور.
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اس��تقبل س��فري مملك��ة البحرين لدى 
روسيا االتحادية أحمد الساعايت البطلة 
البحريني��ة فجر البنع��ي العبة منتخبنا 
الوطن��ي للبوم��ي؛ مبناس��بة حصولها 
عىل امليدالية الفضية يف بطولة روس��يا 
للبوم��ي والقت��ال الدولي��ة املصنف��ة 
بنجمة واحدة، وذلك يف مقر السفارة يف 
روس��يا بحضور املستشار واملدير الفني 

توفيق نويرص.
ورفع الس��اعايت أس��مى آي��ات التهاين 
والتربيكات إىل القيادة ولشعب البحرين 
مبناس��بة حصول البطلة البحرينية فجر 
البنع��ي عىل امليدالية الفضية يف بطولة 

روسيا.
وقال الساعايت إن هذا اإلنجاز مثرة دعم 
ورعاي��ة القي��ادة للرياض��ة والرياضيني 
وم��ن ِقبل ممثل جالل��ة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص بن 

حمد آل خليفة والنائ��ب األول لرئيس 
املجل��س األع��ىل للش��باب والرياض��ة 
الرئي��س الفخ��ري لالتح��اد البحرين��ي 
لفن��ون القتال املختلطة س��مو الش��يخ 

خالد بن حمد آل خليفة.
وأك��د أن ما يحققه الش��باب البحريني 

م��ن بط��والت وإنج��ازات يف املحاف��ل 
الرياضي��ة الدولية املختلفة يعكس والء 
وح��ب ه��ذا الش��عب الكري��م لوطنه 
ولقيادت��ه ورفع اس��م البحري��ن عالياً 
ب��ني دول العامل، مش��رياً إىل أنه حريص 
تقدي��م كامل الدعم للوف��ود الرياضية 

التي تشارك يف روس��يا ضمن توجيهات 
القيادة ودور السفارة يف روسيا.

كام أش��اد بأداء البطلة فجر البنعي يف 
بطولة روسيا إذ حازت عىل إعجاب لجنة 
التحكيم والجمهور، مش��رياً إىل أن فارق 
العالمات بينه��ا وبني البطلة الروس��ية 

كان ضئي��اًل للغاية مام يؤكد تفوقها بني 
املتسابقات من الدول املشاركة.

من جانبه، نقل املستشار واملدير الفني 
نوي��رص تحيات  توفي��ق  للمنتخب��ات 
وتقدير رئيس اتح��اد البحرين للدفاع 
ع��ن النفس أحم��د الخي��اط وأعضاء 

مجلس اإلدارة إىل الس��فري الس��اعايت، 
مش��يداً بالجهود الكبرية الت��ي بذلتها 
س��فارة مملك��ة البحري��ن يف روس��يا 
وتقدميه��ا كام��ل الدعم والتس��هيالت 
للبعث��ة البحرينية، مقدم��ا لهم جزيل 

الشكر والتقدير.

سفير المملكة لدى روسيا يستقبل البطلة فجر البنعلي
بمناسبة حصولها على فضية البومسي

الرفاع       اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

األحـد 13 أغسطس 2017 
21 ذو القعدة 1438

العدد 3225

17

الساعاتي مستقبال فجر البنعلي

سيدخل الفريق األول لكرة القدم بنادي سرتة املوسم الريايض الجديد 2017 - 2018 من دون محرتفني عىل 
اإلطالق.

واتجهت إدارة النادي نحو هذا الخيار بالتشاور واالتفاق مع الجهاز الفني للفريق، إذ يسري التوجه
خالل هذا املوسم نحو بناء فريق شاب. ويغلب عىل العنارص السرتاوية يف املوسم الجديد يف دوري الدرجة 
الثانية وجود العديد من العنارص الشبابية، والالعبني الذين تم ترفيعهم من فئة الناشئني إىل الشباب أيضا، 

إذ إن معدل أعامر الالعبني منخفض جدا. ولن يستعني سرتة بأي محرتف، وسيكون اعتامده الكي عىل 
الالعبني املحليني، مع العلم أن بإمكان النادي تسجيل محرتفني فقط.

من جهة أخرى، يواصل الفريق سلسلة تحضرياته اإلعدادية للموسم الجديد تحت قيادة املدرب سلامن إبراهيم 
ومساعده عالء حبيل، وسبق للفريق أن خاض لقاء وديا الخميس املايض أمام الشباب وانتهى بفوز سرتة )0-4(.

 ال محترفين لكرة سترة

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

أحمر الناشئين يواجه مصر في 
مونديال جورجيا

علي مجيد

يخوض منتخبنا الوطني للناشئني لكرة اليد مساء اليوم 
)األحد( مباراته الرابعة يف نهائيات كأس العامل للناشئني، 

املقامة حالياً يف العاصمة الجورجية تبليي، مبواجهة 
املنتخب املرصي، وذلك يف متام الساعة 7 بتوقيت 

البحرين. 
ويأمل “األحمر” اإلبقاء عىل حظوظه يف التأهل للدور 

الثاين للمونديال، وذلك سيكون بتحقيق الفوز اليوم ومن 
ثم التفكري يف اللقاء األخري الذي سيجمعه مع منتخب 

السويد. 
ويقبع منتخبنا يف املركز األخري برصيد نقطتني من فوز 

عىل الدامنارك وخسارتني أمام فرنسا والرنويج، فيام يأيت 
السويد والرنويج يف املركزين الخامس والرابع بنفس 

الرصيد، ويحل مرص ثالثاً والدامنارك برصيد 3 نقاط لكل 
منهام بفوز واحد وخسارة واحدة وتعادل واحد، ويتصدر 

املجموعة املنتخب الفرني برصيد 6 نقاط بالعالمة 
الكاملة. 

ويرشف عىل منتخبنا املدرب إبراهيم عباس ومعاوناه 
سيدرضا املوسوي وحسن النشيط، وتضم قامئة الالعبني: 
أحمد عباس خاتم، محمد عي عيد، أحمد حسني عي، 

أحمد عي الغزال، أحمد جالل فضل، عبدالله ياسني، 
فاضل املقايب، قاسم الشويخ، يوسف أحمد إبراهيم، فاضل 
العليوات، نارص عي نارص، عبدالله عي، أحمد زهري عامر، 

عمران محمد الحلواجي، محمد حبيب ومحمد خليل.

ح��ث االتحاد البحريني لكرة الس��لة 
تس��جيل  يف  اإلرساع  ع��ىل  األندي��ة 
الالعب��ني للموس��م الجدي��د 2017 - 
2018 بعد أن فتح باب التس��جيل يف 

السابع عرش من يوليو املايض.
وقال األم��ني العام باالتحاد البحريني 
لكرة الس��لة عبداإلل��ه عبدالغفار إن 
االتح��اد خاطب األندي��ة بفتح باب 
املقبل،  للموس��م  لالعبني  التس��جيل 
مؤكًدا أن إقبال األندية عىل تس��جيل 

الالعبني ضعيف حتى اآلن.
االتح��اد  أن  إىل  وأش��ار عبدالغف��ار 
أرس��ل تذكريا لألندية برضورة اإلرساع 
يف التس��جيل، مبيًن��ا أن تعميام ثانيا 

جديدا صدر إىل األندية؛ إلنهاء ملف 
تسجيل الالعبني يف أقرب وقت ممكن 
قبل انطالق املوس��م ال��ذي يبدأ مع 

منتصف الشهر الجاري.
ونوه عبدالغفار بأن تس��جيل األندية 
لالعبيها يف وقت مبكر يساعد االتحاد 
عىل العمل بص��ورة مثالي��ة تحضريًا 

للموسم الجديد.
من جهة أخرى، دعا االتحاد البحريني 
لكرة الس��لة الالعب��ني إىل التأكد من 
االحرتافية  لعقودهم  أنديتهم  اعتامد 
ل��دى االتح��اد؛ وذل��ك حفاًظ��ا عىل 
حقوقهم، مشدًدا عىل أهمية اعتامد 

عقود الالعبني لدى االتحاد.

وأض��اف “ه��ذه املس��ألة يف غاي��ة 
األهمي��ة بالنس��بة لالعب��ني الذي��ن 
يربم��ون عقوًدا جديدة م��ع األندية، 
اعت��امد العقد يف االتحاد يس��اهم يف 
حفظ حق ه��ؤالء الالعبني، خصوصا 

أنهم العنرص الرئيس يف اللعبة”.
يذك��ر أن املوس��م الجدي��د لالتحاد 
البحريني لكرة الس��لة يب��دأ يوم 18 
أغس��طس الجاري بانطالق مسابقات 
الفئ��ات العمرية، بينام يبدأ موس��م 
الكبار 30 أغس��طس الج��اري بإقامة 
كأس الس��وبر بني املحرق بطل كأس 
خليف��ة ب��ن س��لامن واملنام��ة بطل 

الدوري العام.

أح��رزت الع��داءة روث جيبي��ت 
املرك��ز الخام��س يف نهايئ س��باق 
للس��يدات  موان��ع  م��رت  آالف   3
ببطولة العامل أللعاب القوى، التي 
س��تختتم اليوم األح��د بالعاصمة 
الربيطاني��ة لن��دن بعدم��ا أنهت 
مس��افة الس��باق بزمن 9:22:67 
لتس��جل رقام ش��خصياً  دقيق��ة؛ 
جدي��داً، لكنها أخفقت يف تحقيق 

أحدى امليداليات امللونة.
وأنه��ت الع��داءة وينف��رد نهايئ 
س��باق 3 آالف مرت موانع يف املركز 

الثامن بزمن 9:22:67 دقيقة.
“كوب��ورن  األمريكي��ة  وتوج��ت 
وامليدالي��ة  األول  باملرك��ز  امي��ا” 
الذهبية للس��باق بزم��ن 9:2:58 
دقيق��ة، في��ام ج��اءت مواطنتها 
“فريريج��س كورتن��ي” يف املركز 
الثاين لتنال امليدالية الفضية بزمن 
9:3:77 دقيق��ة، وأحرزت الكينية 
الثال��ث  املرك��ز  “جيبكيم��وي” 
الربونزي��ة بزمن 9:4:3  وامليدالية 

دقيقة.

ميخو وبنسون إلى نهائي 
1500 متر للرجال

تأه��ل العداء الصدي��ق ميخو إىل 
نه��ايئ س��باق 1500 م��رت للرجال 
بعدما أحرز املركز الرابع يف الدور 
النه��ايئ ع��ىل مجموعته  نص��ف 

بزمن 3:40:52 دقيقة، فيام أحرز 
بينسون س��وري املركز الثاين عرش 
ع��ىل مجموعته بزم��ن 3:40:96 
دقيق��ة دون أن يحالف��ه الح��ظ 

للتأهل إىل النهايئ.

منافسات اليوم

يسدل الستار اليوم عىل منافسات 

بطولة العامل أللعاب القوى والتي 
أقيمت عىل مدار 10 أيام بضيافة 
العاصم��ة الربيطانية لندن، حيث 
يختت��م منتخبن��ا الوطني أللعاب 
الق��وى مش��واره يف االس��تحقاق 
العامل��ي عندم��ا تخ��وض العداء 
كالكيدان نهايئ س��باق 1500 مرت 
الساعة  الذي س��يقام  للس��يدات 
9:35 مس��اء، في��ام يخ��وض كل 
الصدي��ق ميخو  العداءي��ن  م��ن 
وبنسون سوري نهايئ سباق 1500 
مرت للرجال الس��اعة 9:30 مس��اء 
بالتوقيت املحي ململكة البحرين.

 ويتطلع منتخبن��ا لتحقيق نتائج 
إيجابي��ة بعدما نجح��ت العداءة 
املرك��ز  روز جيلم��و يف تحقي��ق 
األول وامليدالي��ة الذهبية يف نهايئ 
ومتكنت  السيدات  ماراثون  سباق 
الع��داءة س��لوى عيد ن��ارص من 
تحقي��ق املرك��ز الث��اين وامليدالية 
الفضي��ة يف نهايئ س��باق 400 مرت 

للسيدات.

يواصل حكام كرة القدم البحرينيون 
املتمي��زة ع��ىل جمي��ع  مس��ريتهم 
األوس��اط، إذ إن التكلي��ف ال��دويل 
الصادر حديثا من قبل “الفيفا” عرب 
مش��اركة الطاقم املونديايل يف إدارة 
مباريات كأس العامل للناش��ئني التي 
ستس��تضيفها الهند بالفرتة 6 وحتى 
28 أكتوبر املقب��ل، يعترب خري دليل 

عىل ذلك.
يواصل��ون  الكروي��ون  حكامن��ا 
ظهورهم بش��كل ممي��ز عىل جميع 
األوساط، فبعد التألق الكبري للطاقم 
املكون م��ن حكم الس��احة الدويل 
نواف شكرالله والحكمني املساعدين 
الدوليني يارس تلفت وإبراهيم سبت 
يف إدارة مباري��ات كأس العامل 2014 
للكبار ج��اء الدور ليش��رتك الطاقم 
يف كأس العامل للناش��ئني 2017 التي 
س��تقام بعد حوايل شهرين يف القارة 

اآلسيوية وبالتحديد يف الهند.
تواصل ظهور الحكم البحريني لكرة 

القدم يف مختل��ف املحافل خصوصا 
الدولية يؤكد ما وصلت إليه الصافرة 
البحريني��ة م��ن مكان��ة متميزة يف 
العامل��ي، إذ إن  الري��ايض  الوس��ط 
التمثيل توس��عت دائرته ووصل إىل 

الدولية عىل نطاق واسع وكبري.
واملش��اركة املقبل��ة يف كأس الع��امل 
للناش��ئني الت��ي س��تقام يف الهن��د 

س��تكون ممي��زة خصوص��ا للحكم 
الدويل نواف شكرالله، إذ سبق له أن 
ش��ارك يف إدارة مباريات كأس العامل 
لفئة الكبار، كام شارك يف كأس العامل 
للش��باب التي أقيمت العام الجاري 
يف كوري��ا الجنوبي��ة بصفت��ه حكام 
مس��اعدا لتقني��ة الفيديو، وش��ارك 
أيض��ا يف كأس الع��امل لألندية؛ لتأيت 

بطولة الهند وتكمل العقد بالنس��بة 
لشكرالله.

لق��د بات الحك��م البحرين��ي لكرة 
القدم مح��ل فخر واعتزاز؛ ملا يتمتع 
به من س��رية مميزة وس��معة طيبة 
ع��رب مش��اركته الفعال��ة والناجحة 
يف مختل��ف األح��داث الكروية عىل 
األصعدة املحلية والقارية والدولية.

وبالطب��ع، فإن هذا األمر محس��وب 
إلدارة ولجنة الح��كام باتحاد الكرة 
يف تهيئته��ا جي��ل مميز ق��ادر عىل 
ترشي��ف البحري��ن ومتثيلها بأفضل 
صورة عرب تواجد الصافرة املحلية يف 

مختلف األحداث الكروية الدولية.
إن استمرار كفاءة الحكم البحريني 
عىل ه��ذا النحو من العمل وبصورة 
أفضل س��يزيد م��ن تعزي��ز تواجد 
الرياض��ة البحرينية يف الخارج، وهو 
إحدى اإليجابي��ات الكثرية من وراء 
ذل��ك، عالوة ع��ىل عك��س الصورة 

املميزة للحكم البحريني خصوصا.

دعا الالعبين للتأكد من اعتماد عقودهم االحترافية

كما تشارك كالكيدان بنهائي السيدات 

تواصال لمسيرة الصافرة البحرينية المتميزة

اتحاد السلة يحث األندية على اإلسراع في تسجيل الالعبين

ميخو يخوض نهائي 1500 متر للرجال في بطولة العالم

مشاركة منتظرة لشكراهلل في كأس العالم للناشئين

أم الحصم           اتحاد السلة

الرفاع       االتحاد البحريني أللعاب القوى

تقرير         أحمد مهدي

عبداإلله عبدالغفار

جانب من نهائي 3 آالف متر موانع للسيدات

الطاقم المونديالي

المحرق يغادر اليوم لمعسكر 
العين باإلمارات

أحمد مهدي:

يغادر يف  4 من عرص اليوم الفريق 
األول لكرة القدم بنادي املحرق 

إىل اإلمارات، وذلك إلقامة معسكر 
تدريبي خارجي يف مدينة العني 

اإلماراتية، بضيافة نادي العني.
وسيبدأ معسكر املحرقاويون بدءا 
من اليوم األحد املوافق 13 يوليو 

الجاري ويستمر حتى 18 من هذا الشهر.
وسيشهد املعسكر عددا من اللقاءات الودية.

ويأيت إقامة املعسكر ضمن برنامج الجهاز الفني 
املحرقاوي بقيادة املدرب الوطني سلامن رشيدة 

ومساعده الوطني عي عامر.
ويهدف املحرق لإلعداد بشكل مثايل للموسم الجديد 
2018/2017، وتجاوز آثار املوسم املايض الذي خرج 
فيه الفريق خايل الوفاض، إذ جاء رابعا عىل مستوى 

ترتيب الدوري، فيام أحرز وصافة كأس امللك بعد 
خسارته يف النهايئ أمام املنامة.

وبهذا املعسكر، يكون املحرق هو النادي الثاين يف 
دورينا حتى اآلن الذي سيخوض معسكرا خارجيا، إذ 
أعلن الرفاع مسبقا عن إقامته معسكرا يف مدينة ديب 

اإلماراتية.
واتخذت اإلدارة املحرقاوية جملة من الخطوات 

للموسم الجديد، حيث تعاقدت مع الالعبني إبراهيم 
العبيديل وعيىس موىس يف صفقتي انتقال حر، كام 

ضمت عبدالله يوسف من الرفاع الرشقي عىل سبيل 
اإلعارة.

وتضم تشكيلة املحرق 3 محرتفني جدد هم: السوري 
محمد وائل، والتونسيان زياد الزيادي وزياد الدربايل.

وخاض املحرق حتى اآلن 3 لقاءات ودية محليا: تعادل 
سلبيا يف األول أمام البديع، وتعادل إيجابا يف الثاين 

)2/2( مع الشباب، وفاز يف الثالثة عىل االتحاد )0/3(.

أحمد مهدي

يستعد نادي الرفاع النطالق 
دورته الودية الرباعية التي 

ستبدأ يوم غد )اإلثنني( مبشاركة 
3 فرق إىل جانبه، وهي الرفاع 

الرشقي، االتحاد والبديع.
وستلعب الدورة عىل شكل 

املربع الذهبي، عىل أن تقام 
املباراة النهائية ومباراة تحديد 

املركزين 3 و 4 يوم 17 أغسطس 

الجاري.
وتأيت الدورة ضمن برنامج إعداد 

الفريق بقيادة املدرب الرصيب 
سلوبودان كراكامريفتيش.

وسيستثمر الرفاعيون الدورة 
قبيل املغادرة إىل مدينة 

ديب اإلماراتية، إذ سيخوض 
“الساموي” معسكرا تدريبيا 

بالفرتة من 19 وحتى 28 

أغسطس الجاري.
وسيتخلل املعسكر 3 مباريات 
ودية مع فرق إماراتية، األوىل 

أمام الوصل يوم 22، والثانية مع 
فريق حتا يوم 25، واألخرية مع 

النرص يوم 28.
وسبق للرفاع أن لعب 3 مباريات 

ودية محلية وفاز فيها جمعيها، 
األوىل عىل البسيتني بهدفني 

مقابل واحد، والثانية عىل قاليل 
بسباعية نظيفة، والثالثة عىل 

املالكية بهدفني دون رد.
ونشط الرفاع كثريا يف سوق 

االنتقاالت املحلية هذا املوسم، 
إذ ضم العديد من الالعبني 

كالحارس عبدالله الكعبي، راشد 
الحوطي، أحمد راشد، حسني 

بابا، يف حني تضم تشكيلته حاليا 

3 محرتفني هم الربازيي برونو، 
التوني أسامة بوغامني والسوري 

سامر السامل.
وتأمل اإلدارة الرفاعية يف تقديم 
موسم مميز، والعودة مرة أخرى 

إىل منصات التتويج ، علام أن 
الفريق أحرز وصافة الدوري 

املوسم املايض، فيام خرج من 
نصف نهايئ كأس امللك.

 الرفاع يستعد النطالق دورته الودية

واصل��ت األندي��ة الكروي��ة تحضرياتها 
اإلعدادي��ة للموس��م الري��ايض الجديد 
2017/2018، إذ أقيمت يوم أمس ويوم 
أمس األول العديد من املباريات الودية.
ع��ىل ملعب مدينة حم��د، التقى فريقا 
املحرق واالتح��اد، وانتهت املباراة بفوز 

محرقاوي بثالثة أهداف مقابل ال يشء.
وس��جل للمحرق كل من عبدالله عبدو 

)هدفان( وعبدالله يوسف.
وع��ىل ملعب الحد، قلب الحد تأخره يف 
النتيجة أمام االتفاق إىل فوز بواقع 4/3.

وس��جل للحد كل من ط��الل الرشوقي، 
أحمد فالمرزي، لياندرو ومدافع االتفاق 
بالخط��أ يف مرماه، فيام س��جل لالتفاق: 
راش��د الحاييك، أحمد ش��جاعي وحسني 

يوسف.
وعىل ملعب املنام��ة، تعادل املنامة مع 

البحرين بهدفني لكليهام.
وس��جل للمنام��ة كل من س��عد العامر 

واملح��رتف برونو، فيام س��جل للبحرين: 
عباس عياد وجعفر صباح.

يش��ار إىل أن األندي��ة تواص��ل إعدادها 
ملنافس��ات دوري الدرجة األوىل والثانية 
للموس��م املقبل، إذ س��يبدأ املوسم يوم 
25 أغس��طس الج��اري بلق��اء الس��وبر 
بني املنام��ة واملالكية، في��ام يبدأ دوري 
الدرجة األوىل 9 سبتمرب املقبل، والثانية 

يوم 11 سبتمرب.
وتأمل األندية يف اس��تثامر الفرتة الحالية 
للتجربة والوقوف عىل املستويات الفنية 
لالعبني قبل تدشني املوسم الجديد، الذي 
سيشهد العديد من املتغريات سواء عىل 
صعيد املس��ابقات الذي ت��م فيها إلغاء 
كأس االتحاد “التنش��يطية” واستحداث 
مسابقة كأس النخبة، أو طريقة الصعود 
والهبوط، إضاف��ة إىل تقليص املحرتفني، 
إذ اقت��رص العدد إىل 3 يف دوري الدرجة 

األوىل و2 يف الدرجة الثانية.

األندية الكروية تواصل مبارياتها الودية
استعداًدا للموسم الجديد

أحمد مهدي

من لقاء المنامة والبحرين من لقاء المحرق واالتحاد

أسفرت نتائج الجولة 10 من دوري 

االتحاد وبيت التمويل الكويتي لكرة 

قدم الصاالت عن فوز فرق املالكية 

واملحرق والحد.

ولعبت منافسات الجولة 10 مساء يوم 

أمس األول عىل صالة االتحاد البحريني 

لرياضة ذوي اإلعاقة يف مدينة عيىس 

الرياضية.

يف اللقاء األول، متكن املالكية من 

تخطي قاليل بنتيجة 7/4، وسجل 

للاملكية زهري درويش )3 أهداف(، 

حسني حسن، جعفر عي، محمد خلف 

وشاهني عبداللطيف، فيام سجل لقاليل 

يوسف عبدالرب، أمين عبدالرسول، 

السيد جعفر منصور والسيد صادق 

حبيب.

ويف اللقاء الثاين، فاز املحرق عىل 

منتخبنا تحت 20 عاما بنتيجة 9/2. 

وسجل للمحرق:محمد ريض )3 

أهداف(، عي عبدالرسول وسلامن مال 

بخش )هدفان لكليهام(، عي صالح 

ومحمد حمد بالخطأ يف مرماه، فيام 

سجل ملنتخبنا محمد عيد )هدفان(.

ويف اللقاء الثالث، فاز الحد عىل 

التضامن بنتيجة 5/صفر.

سجل للحد محمد كريم، محمد 

عبدالعزيز، حسن إبراهيم، جاسم 

أحمد وأحمد غالب.

ويشري الرتتيب حاليا إىل صدارة مشرتكة 

بني الشباب والحد برصيد 22 نقطة، 

ثم املحرق 18 نقطة، قاليل 10 نقاط، 

منتخبنا تحت 20 عاما ب� 9 نقاط، 

املالكية 6 نقاط، وأخريا التضامن من 

دون أي نقطة.

وستلعب منافسات الجولة 11 يوم 

الجمعة املقبل املوافق 18 أغسطس 

الجاري، إذ سيلعب املالكية مع املحرق 

عند 4:30 عرصا، وعند 6 مساء سيلعب 

منتخبنا تحت 20 عاما مع الشباب، 

فيام يلعب التضامن مع قاليل عند 

7:30 مساء، يف حني سيكون فريق الحد 

خاضعا للراحة اإلجبارية. من مباريات الجولة 10

الصاالت دوري  في  والحد  والمحرق  المالكية  فوز 
اتحاد الكرة        المركز اإلعالمي
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أعرب النائ��ب األول لرئيس املجلس 
رئيس  والرياض��ة  للش��باب  األع��ى 
االتح��اد البحرين��ي أللع��اب القوى 
الرئي��س الفخري لالتح��اد البحريني 
لرياضة ذوي اإلعاقة س��مو الش��يخ 
خالد بن حمد آل خليفة، عن تقديره 
لرشكة “مشاريع القرص”؛ عى دعمها 
ورعايتها دوري سموه الخامس لكرة 
الق��دم للص��االت للمراكز الش��بابية 
ول��ذوي اإلعاق��ة والفتي��ات، والذي 
#ملتقى_األجيال  ش��عار  تحت  يقام 
عى صال��ة مدينة خليف��ة الرياضية 
واملس��تمر حتى 14 س��بتمرب املقبل، 
بتنظيم من قبل وزارة شؤون الشباب 
والرياض��ة بالتع��اون م��ع املكت��ب 
اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد 
بن عي��ى آل خليف��ة، وذلك ضمن 
مبادرات سموه الرياضية واإلنسانية.

وقال س��مو الشيخ خالد بن حمد آل 

خليفة إن تواجد “مش��اريع القرص” 
ضمن الرعاة سيسهم يف زيادة عوامل 
نجاح الدوري، مشريا سموه اىل الدور 
الكب��ري ال��ذي تق��وم به “مش��اريع 
القرص” من خالل تقديم جميع سبل 
الدع��م املتواصل إلنج��اح املبادرات 
املختلف��ة، والت��ي تش��هد مش��اركة 
واس��عة من قبل الش��باب البحريني 
كام تش��هد تغطية إعالمي��ة مميزة، 
وحضورا جامهرييا كبريا، خصوصا أن 
الدوري هذا العام حظي مبشاركة 59 
فريقا ميثلون جميع املراكز الش��بابية 
يف البحري��ن، إضاف��ة إىل األندية غري 
املنضوي��ة تحت مظلة اتح��اد الكرة 

وذوي اإلعاقة والفتيات.
ولفت س��موه إىل الدور الكبري الذي 
يقوم ب��ه الرعاة؛ باعتبارهم رشكاء يف 
النجاح ال��ذي حققته املب��ادرات يف 
النسخ السابقة من خالل املساهمة يف 

تحقيق األهداف املرجوة واملطلوبة.
كام ن��وه س��موه بجهود “مش��اريع 
القرص” باعتبارها رشكة وطنية رائدة 
يف تقديم الدعم للش��باب البحريني 
عى جمي��ع األصعدة، مؤكدا أن هذا 
الدعم ينعكس إيجابا عى الش��باب 

البحريني يف مختلف املجاالت.
م��ن جهته، أك��د الرئي��س التنفيذي 
ملش��اريع الق��رص ولي��د الرئيس أن 
الرشك��ة تفخر يف كونها أح��د الرعاة 
ملبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة، مثمنا الدعم املتواصل من 

سموه للشباب يف املجال الريايض.
وق��ال إن الرشكة تفخر بكونها تلعب 
دورا مه��ام للمس��اهمة يف إنج��اح 
الح��دث الذي يحظ��ى برعاية كرمية 

واهتامم خاص من قبل سموه.
ولفت إىل أن الرشك��ة تعتز بالتعاون 
مع برامج ونش��اطات س��مو الشيخ 

خال��د بن حمد آل خليفة، إذ تحرص 

الدع��م  الرشك��ة ع��ى تقدي��م كل 

والرعاية لل��دوري، والذي يهدف إىل 

جم��ع ش��مل الش��باب البحريني يف 

مكان واحد.

خالد بن حمد يقدر رعاية مشاريع القصر لدوري سموه الخامس لكرة الصاالت
أشاد بالرعاية المقدمة منها... والرعاة شركاء في النجاح

وليد الريس: نثمن الدعم المتواصل من خالد بن حمد للشباب والرياضيين
اللجنة اإلعالمية       دوري خالد بن حمد

وليد الريس

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

تعادل مثير بين جرداب 
والوسطى 

خرج فريقا مركز شباب الوسطى ومركز شباب جرداب بتعادل 
مثري بنتيجة أربعة أهداف ملثلها لحساب املجموعة الرابعة، 
ورفع الفريقني رصيديهام إىل 5 نقاط بانتظار باقي مباريات 

الجولة األخرية.
وشهدت املباراة إثارة كبرية بني الفريقني التي انتهى شوطها 

األول بتقدم جرداب بهدفني لهدف قبل أن يعود الوسطى يف 
الشوط الثاين ويقلب النتيجة لصالحه إال أن الثواين األخرية 

حملت هدف التعادل لجرداب من ركلة 10 أمتار.
وسجل أهداف جرداب عبدالعزيز الدالل )هدفان( وهدف 

لكل من عيل محمد وسعيد الفردان، وأهداف الوسطى جاءت 
عن طريق مصطفى عبداللطيف )هدفان( وهدف لكل من 

عبدالله النصف وعبدالرسول مريزا.

 لقطة من مباراة جرداب والوسطى

خالد جاسم: الدوري ملتقى حقيقي ألبناء وشباب المملكة

جدحفص يعلن تأهله رسميا 

العلواني رجل المباراةالقمر األفضل 

وص��ف النج��م الدويل الس��ابق 
الوطني خالد جاس��م  ملنتخبن��ا 
النص��ف دوري خال��د بن حمد 
بأن��ه ملتقى  الش��بابية  للمراكز 
حقيق��ي ب��ني أبناء ق��رى ومدن 
اململك��ة، خصوصا مع ما يحمله 
من أهداف كب��رية وكثرية تفوق 
مساحة امللعب واملنافسة، أبرزها 
أنه يع��زز مبدأ الوطنية والعالقة 
االجتامعية بني جميع املشاركني، 
إىل جان��ب اكتش��اف املواه��ب 
والخام��ات الرياضية التي ميكن 
االستفادة منها يف أنديتنا املحلية 
ومنتخباتنا الوطنية، جاء ذلك يف 

زيارته ملنافسات الدوري.
وقال النصف “مام ال شك فيه أن 
فكرة إقامة هذا التجمع الريايض 
فكرة رائ��دة تحق��ق الكثري من 
الش��باب  باحتضان  التطلع��ات، 
البحريني من مختلف محافظات 
رشي��ف،  تناف��س  يف  اململك��ة 
وتعطيه��م الفرص��ة له��م إلبراز 

إمكاناتهم الرياضية، كام أن هذا 
التجمع يس��هم يف توطيد عالقة 
األخوة والصداقة بني أبناء الوطن 
الواحد، والذي يع��زز يف الوقت 
ذاته مبدأ الوالء والوطنية، والذي 
يعترب أحد األهداف التي تتطلع 
الرش��يدة والرياضية  القيادة  لها 
باململك��ة لتحقيقه��ا دامئ��ا من 
والفعالي��ات  األنش��طة  خ��الل 

بالقطاع الشبايب والريايض”.
وأض��اف النصف “نثم��ن الدور 
التي  الكب��رية  املتمي��ز والجهود 
يقوم بها س��مو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة يف س��بيل رعاية 
ودع��م الش��باب بجمي��ع فئاته 
والس��يام  الفعالي��ات  مبختل��ف 
الرياضية منها، مام يعكس مدى 
حرص واهتامم سموه عى توفري 
األجواء املثالية لهم، التي تس��هم 
يف تطوير قدراته��م وإمكاناتهم 
مبا ينعكس عى تط��ور األلعاب 

الرياضية”.

أعل��ن مركز ش��باب جدحفص عن 
تأهله للدور الث��اين عن املجموعة 
الرابعة بعدما تجاوز عقبة خصمه 
مركز ش��باب ص��دد بفوز كاس��ح 
قوام��ه مثاني��ة أه��داف لهدف��ني، 
لريف��ع رصيده من النق��اط إىل 10 
نق��اط يف الصدارة، فيام بقي رصيد 
ص��دد خالي��ا م��ن النق��اط، وعى 
رغم البداية الجي��دة لفريق صدد 

وتقدم��ه بالنتيجة إال أنه انهار منذ 
منتصف الشوط األول.

وس��جل أه��داف جدحف��ص عيل 
“س��وبر  أه��داف   4( العل��واين 
س��لامن  ومحم��ود  هاتري��ك”(، 
)هدف��ان(، وهدف لكل من س��يد 
حس��ني القصاب ومحمد الغريب، 
في��ام س��جل هديف ص��دد محمود 

سعيد ورضا حسن عباس.

حصل العب فريق مركز ش��باب 
جرداب ع��يل أحم��د القمر عى 
جائزة رجل مب��اراة فريقه ومركز 
شباب الوسطى بعد األداء املتميز 
ال��ذي ظهر ب��ه ودوره الفاعل يف 
املستوى الفني، وأكد القمر عدم 
رضاه ع��ن النتيجة التي خرج بها 
فريقه عى رغ��م أحقيته بالفوز، 
بحسب تعبريه، مش��ريا إىل تقدم 
الفري��ق بالنتيج��ة واقرتاب��ه من 
الخروج فائزا بالنقاط الثالث لو ال 
بعض األخطاء التي أدت لخروجه 

بالتعادل.

اختارت اللجن��ة الفنية العب مركز 
شباب جدحفص عيل العلواين أفضل 
العب يف مباراة فريقه ومركز شباب 
ص��دد بعد املس��توى الالفت الذي 
قدمه، والذي عرب عن��ه بأنه األهم 
خصوصا أنه ضمن لفريقه التواجد 
يف ال��دور الثاين، وق��ال “نجحنا يف 
تحقي��ق الفوز والنقاط الثالث التي 
ضمنت لن��ا التأه��ل والتواجد بني 
فرق الدور الثاين”، مؤكدا أن مهمة 
فريقه ستكون صعبة يف الدور الثاين 
يف ظل ارتف��اع مس��توى الخصوم، 
الفتا إىل أن ه��دف فريقه الوصول 

ألبعد نقطة يف الدوري.

النصف يتابع مباريات دوري خالد بن حمد

النصف يتوسط العبي فريقي جرداب والوسطى

جانب من مباراة جدحفص وصدد

العلواني يتسلم جائزة رجل المباراة من المعلق خالد المنشدالقمر متسلما جائزة رجل المباراة



كشللفت الجللوالت الثللاث 
الجولة  انطاقللة  األوىل ومع 
الرابعللة عن الصورة واملامح 
األوىل للفللرق املتأهلة للدور 
ربع النهللايئ، ففي املجموعة 
األوىل سللجل مركللز شللباب 
سللافرة نفسه كأول املتأهلني 
يف حللني مللا زالللت الفرصة 
متاحة يف الرصاع عىل البطاقة 
الثانية بللني 4 فرق رقميا مع 
تفللاوت النسللب بينها وهي 
فرق املحللرق وبوري والبحري 

وكرزكان.
يف  الحللال  يختلللف  وال 
التي سجل  الثانية  املجموعة 
فيهللا النعيللم نفسلله كأول 
املتأهلللني وبالبطاقللة األوىل 
انتصارات  بعللد تحقيقلله 4 
ضمنت للله الصدارة يف هذه 
الدور  قبل ختللام  املجموعة 
تتنافللس  حللني  يف  األول، 
فرق الحللورة والقضيبية مع 
والرفاع  دمسللتان وكربابللاد 
الثانية،  الرشقي عىل البطاقة 
أمللا املجموعللة الثالثة أعلن 
أول  عللن  نفسلله  سلللامباد 
مطلقة  بصللدارة  املتأهلللني 

فيللام  انتصللارات،  وبللل4 
الثانية بني  البطاقة  انحرصت 
فريقا رأس الرمان ودار كليب 

واألول أقرب لخطفها.

ووضللع جدحفص نفسلله يف 
الللدور الثللاين بعللد صدارته 
الرابعة  املطلقللة للمجموعة 
بثاثة انتصارات متتالية، فيام 

الخامسللة  تعتللر املجموعة 
أكرث تعقيدا بني فرقها يف ظل 
فارق النقللاط الضئيل بينها، 
وأما السادسة فإنها تكاد تبوح 

السللنابس  وفريقا  بأوراقهللا 
والسللهلة الشللاملية األقرب 
لقطع بطاقتيها، ويعتر سللار 
والزالق األقللرب للتأهل عن 

املجموعللة السللابعة، وأخريا 
ومدينة  املعامللري  فريقا  فإن 
حمللد األقللرب للتأهللل عن 

املجموعة الثامنة.

سافرة والنعيم وسلماباد وجدحفص تأهلوا بانتظار البقية
مالمح المتأهلين بدأت تتضح

 فريق سافرة حامل اللقب أول المتأهلين

اللجنة اإلعالمية             دوري خالد بن حمد

شباك فريق السنابس نظيفة 
حتى اآلن

جدحفص يتصدر المجموعة الرابعة وصراع على التأهل

الشاخورة يتخطى عالي في 
مباراة مثيرة

 نجح فريق مركز شباب السنابس يف الحفاظ عىل نظافة شباكه 
يف املباراتني املاضيتني التي خاضهام يف الدوري لغاية اآلن األوىل 
كانت أمام مدينة عيىس البتي انتهت بفوزه بسداسية، والثانية 
أمام الديه وانتهت برباعية، وخاض الفريق أمس مباراته الثالثة 

أمام مقابة وهي املباراة التي ستؤكد صعوده للدور الثاين يف 
حال نجح يف خطف النقاط الثاث.

ويف اللقاء الرابع يوم أمس األول، متكن فريق مركز شباب 
الشاخورة من الفوز عىل فريق نادي عايل وبواقع 4 أهداف 

مقابل 3، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة.
وانتهى الشوط األول من اللقاء بتقدم فريق مركز شباب 

الشاخورة بهدفني مقابل واحد.
وسجل أهداف فريق مركز شباب الشاخورة كل من هشام 

جواد يف الدقيقتني 7 و37، سعيد حسن 17، عيل أحمد 24، 
فيام سجل لفريق نادي عايل كل من عيل جميل 7، عيل حسني 

21 وعيل محمد يف الدقيقة 38.

 السنابس حافظ على نظافة شباكه

من مباراة الشاخورة وعالي

مركز شباب جدحفص متصدر المجموعة الرابعة
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انفرد مركز شباب جدحفص بصدارة املجموعة الرابعة وضمن التأهل 
إىل الدور الثاين من دوري خالد بن حمد.

وحصد جدحفص حتى اآلن 10 نقاط يف صدارة الرتتيب، ويليه الدير 
برصيد 7 نقاط، ثم كرانة برصيد )6 نقاط(، وجرداب والوسطى برصيد 
)5 نقاط( ويتفوق جرداب بفارق األهداف، ويف املرتبة السادسة فريق 

صدد من دون نقاط وخرج من دائرة املنافسة.
مع تأهل جدحفص الرسمي للدور الثاين، أصبحت املنافسة عىل البطاقة 

الثانية يف املجموعة الرابعة بني 4 فرق هي الدير وكرانة وجرداب 
والوسطى. وسيلتقي يف الجولة األخرية من منافسات املجموعة الرابعة 
يوم األربعاء 16 أغسطس الحايل، كرانة مع الوسطى، وجرداب سيلعب 

مع جدحفص، وصدد مع الدير.

هشام جواد يخطف النجومية 4 لقاءات في الجولة الرابعة اليوم األحد

الحايكي يحصد النجومية

سجل العب فريق مركز شباب الشاخورة هشام جواد، اسمه 
ضمن صفوف املتألقني يف الدوري، وحاز عىل نجومية لقاء 

فريقه أمام نادي عايل.
وظهر هشام جواد مبستويات مميزة رفقة فريقه يف املباراة، 

واستطاع أن يتوج مجهوداته يف املساهمة عر تسجيله هدفني 
ومساعدته يف األهداف األخرى بتحركاته املميزة.

تتواصل اليوم األحد منافسات الجولة الرابعة من الدوري، وذلك 
بإقامة 4 مباريات عىل صالة مدينة خليفة الرياضية.

فضمن املجموعة السابعة، عند 5 عرصا، يلتقي فريق مركز شباب 
الزالق مع مركز شباب عراد.

وعند 6 مساء، يلعب فريق مركز شباب الجرسة مع مركز شباب 
الجنوب.

وضمن املجموعة الثامنة عند 7 مساء، يلعب فريق مركز شباب مدينة 
حمد مع فريق نادي املعامري.

وعند 8 مساء يلعب فريق مركز شباب الهملة مع فريق مركز شباب 
أبوقوة.

حصل العب فريق الدير محمد الحاييك عىل جائزة أفضل العب يف 
مباراة فريقه مع مركز شباب كرانة، التي انتهت بفوز فريقه بثاثة 

أهداف مقابل هدفني.
وساهم الحاييك بفوز فريقه بشكل كبري بعد أن سجل األهداف 

الثاثة، إضافة إىل تقدميه مستوى فنيا مميزا ساهم يف حصوله عىل 
جائزة أفضل العب يف اللقاء.

هشام جواد يتسلم جائزة أفضل العب

مباريات اليوم في دوري خالد بن حمد

الدير يعبر كرانة بصعوبة 
متكن فريق الدير من الفوز عىل مركز شباب كرانة بثاثة أهداف 
مقابل هدفني ضمن منافسات املجموعة الرابعة بعد مباراة مثرية 

شهدت حامس وندية وحضور جامهريي من الفريقني.
وأنهى الدير الشوط األول متقدماً بهدفني مقابل هدف، إذ بادر الدير 

بالتسجيل عن طريق محمد الحاييك يف الدقيقتني 7 و10، قبل أن 
يقلص كرانة النتيجة بتسجيله الهدف األول عن طريق إبراهيم خليل 

يف الدقيقة 12.
وهاجم كرانة بقوة يف الشوط الثاين حتى استطاع أن يسجل هدف 

التعادل عن طريق إبراهيم خليل يف الدقيقة 28، إال أن العب الدير 
املتألق محمد الحاييك عاد لزيارة شباك كرانة بتسجيله الهدف الثالث 

له ولفريقه يف الدقيقة 31 لتنتهي املباراة بفوز الدير بثاثة أهداف 
مقابل هدفني.
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الدوري االنجليزي

السوبر االسباني

السوبر االيطالي

الدوري الفرنسي

الجولة 1

الذهاب

الذهاب

الجولة 2

 3 واتفورد- ليفربول 3

2 تشيلسي- بيرنلي 3

  0 ك باالس- هدرسفيلد 3

1 ايفرتون- ستوك 0

0 ساوثامبتون- سوانسي 0

1 وست بروم- بورنموث 0

0 برايتون - م سيتي 2

0 تشيمنيتزير- بايرن 5

0 ريالسينغن- دورتموند 4 

أبرز نتائج أمس

الدوري االنجليزي

كأس المانيا

الجولة 1

الدور 1

خالف بسبب سانشيز 
)وكاالت(: اختلف الفرنيس زين الدين زيدان، املدير الفني ريال مدريد اإلسباين، مع 

فلورنتينو برييز رئيس النادي، بشأن التعاقد مع أحد نجوم برشلونة السابقني.
وذكرت صحيفة “دييل إكسربيس” الربيطانية، أّن املدرب الفرنيس للفريق املليك، معجب 
للغاية بأليكيسيس سانشيز، نجم أرسنال، ويرغب يف التعاقد معه لخالفة اإلسباين ألفارو 

موراتا، املنضم حديًثا لصفوف تشيليس اإلنجليزي، قبل غلق سوق االنتقاالت بنهاية الشهر 
الجاري. وأشارت الصحيفة إىل أّن برييز يرفض التفاوض مع أرسنال بشأن الالعب، بدعوى 

انتهاء عقده بعد موسم واحد فقط، لذلك ال يرغب يف دفع مبلغ من املال ألجل ضمه 
هذا الصيف، وينتظر للحصول عليه مجاًنا العام املقبل.

وكان ناديا مانشسرت سيتي اإلنجليزي وباريس سان جريمان الفرنيس، يرغبان يف التعاقد مع 
سانشيز، إال أّن الفرنيس أرسني فينجر، املدير الفني للجانرز، لن يوافق عىل بيع الالعب 
ملنافس مبارش، كام أّن توقيع فريق العاصمة الفرنسية مع الربازييل نيامر من برشلونة، 

ومحاولة ضم كيليان مبايب من موناكو، أديا لتوقف املفاوضات.

)وكاالت(: يرفع ريال مدريد وبرشلونة 
الستار عن منافس��ات املوسم الجديد 
لك��رة الق��دم اإلس��بانية، م��ن خ��الل 
مباراتهام الي��وم األحد، يف ذهاب كأس 

السوبر اإلسباين.
ويلتق��ي الفريق��ان اليوم عىل إس��تاد 
“كامب نو” بربش��لونة، فيام يتواجهان 
إيابا يوم األربعاء املقبل، يف “سانتياجو 

برنابيو” معقل ريال مدريد.
وكان إرنس��تو فالف��ريدي املدير الفني 
يف  للف��وز  الفري��ق  ق��اد  لربش��لونة، 
الكالسيكو الودي قبل أسبوعني مبيامي، 
حيث تغلب عىل ري��ال مدريد، 3 / 2 
لكن��ه يواج��ه اليو3 التح��دي الصعب 
يف أول اختبار رس��مي له م��ع الفريق 

الكتالوين.
وي��درك فالف��ريدي جي��دا أن املواجهة 
الودية تختلف عنه نظريتها الرس��مية، 
خاص��ة عندم��ا يتعلق األم��ر مبواجهة 
ري��ال مدريد بقيادة امل��درب الفرنيس 
زين الدين زيدان، الذي قاد الفريق يف 
املوس��م املايض لثنائية الدوري اإلسباين 

ودوري أبطال أوروبا.

ومل يحقق ري��ال مدريد الف��وز يف أي 
م��ن املباري��ات الودي��ة الت��ي خاضها 
خالل ف��رتة اإلعداد للموس��م الجديد، 
لكنه نج��ح يف التغلب عىل مانشس��رت 
يونايتد اإلنجليزي��� يوم الثالثاء املايض، 

يف السوبر األورويب.
ويأمل ريال مدريد يف استغالل الدفعة 
املعنوي��ة التي نالها من الفوز 2 / 1 يف 
السوبر األورويب، للتغلب عىل منافسه 

التقليدي العنيد.
وم��ازال برش��لونة يعن��ي م��ن صدمة 
رحيل نجمه الربازي��يل الدويل نيامر دا 
سيلفا إىل باريس سان جريمان الفرنيس، 
ولذل��ك، س��يكون الف��وز يف الس��وبر 
اإلسباين مبثابة قبلة الحياة للفريق، من 
أجل رفع املعنويات قبل بداية فعاليات 

املوسم الجديد.
ويخ��وض كل م��ن الفريق��ني املباراة 
مبعظم عن��ارص قوت��ه الضاربة، حيث 
يفتقد ريال مدريد فقط لجهود العب 
الوسط الكروايت الدويل لوكا مودريتش، 
بس��بب ط��رده يف آخر ظهور س��ابق 

للمليك يف السوبر اإلسباين.

ويحتاج زي��دان للمفاضل��ة بني ماتيو 
كوفاس��يتش وداين س��يبايوس، ليح��ل 

أحدهام مكان مودريتش.
ولك��ن امل��أزق ال��ذي يواج��ه زيدان 
بالفعل، وقد يعاين منه املدرب الفرنيس 
كثريا يف املوس��م الجديد، هو جاهزية 
ث��اليث الهج��وم املك��ون م��ن الربتغايل 
كريس��تيانو رونالدو والويلزي جاريث 

بيل والفرنيس كريم بنزمية.

ويحت��اج زيدان للمفاضل��ة بني الدفع 
بالث��اليث والتنازل عن وض��ع املوهوب 
إيس��كو ضم��ن التش��كيلة األساس��ية 
للفريق، أو التضحية بأحدهم من أجل 

االستعانة باإلسباين.
وإذا اس��تقر زيدان عىل الدفع بالثاليث 
الهجوم��ي س��ويا، س��يعتمد بهذا عىل 
طريقة اللعب 4 / 3 / 3، فيام س��يكون 
الدفع بإيس��كو من خ��الل خطة 4 / 4 

/ 2، التي اس��تخدمها الري��ال لتحقيق 
انتصاراته الحاس��مة يف الشهور األخرية 

من املوسم املايض.
وأكد زيدان أن فريقه مازال متعطش��ا 
االنتص��ارات  م��ن  املزي��د  لتحقي��ق 
واأللق��اب، رغ��م نجاح��ه امللحوظ يف 

الشهور األخرية.
املوهب��ة  “منتل��ك  زي��دان  وق��ال 
واإلمكانيات، إنه فريق يظل متعطش��ا 

لتحقيق املزيد من النجاح”.
وس��بق لربش��لونة الفوز بلق��ب كأس 
السوبر اإلس��باين 12 مرة )رقم قيايس(، 
يلي��ه ريال مدريد يف الس��جل الذهبي 

للبطولة برصيد 9 ألقاب.
ويحتاج برش��لونة إىل اختي��ار الالعب 
ال��ذي ميكن��ه ش��غل مكان ني��امر، يف 

تشكيلة الفريق مبباراة الغد.
ويب��دو ج��ريارد دولوفي��و ه��و األكرث 
ترشيحا للعب هذا الدور، حيث ينتظر 
أن يواص��ل برش��لونة االعت��امد ع��ىل 
طريقة اللعب 4 / 3 / 3، فيام س��يكون 
باكو ألكاس��ري هو البدي��ل اآلخر املتاح 

للعب مكان نيامر.
وينتظ��ر أن يفتقد برش��لونة يف مباراة 
اليوم جه��ود الالعب��ني أندريه جوميز 
وتوم��اس فريمايل��ني، بس��بب اإلصابة، 
كام يواصل رافيني��ا غيابه عن صفوف 

الفريق لنفس السبب.
وق��ال فالفريدي “ما م��ن يشء يضاهي 
مباراة ودية أمام ريال مدريد، الفوز 3 
/ 2 يف ميام��ي كان بروفة جيدة لكأس 

السوبر”.

)وكاالت(: يس��عى يوفنت��وس ملواصل��ة 
مس��رية حص��د األلق��اب، عندم��ا يلتقي 
التس��يو اليوم األحد، يف السوبر اإليطايل، 

عىل االستاد األوملبي يف العاصمة روما.
ويف املقاب��ل، يتطل��ع التس��يو للتص��دي 
ألحالم السيدة العجوز، واستغالل مسريته 
الرائع��ة يف فرتة اإلعداد للموس��م الحايل، 
لك��ر هيمن��ة يوفنتوس ع��ىل األلقاب 

املحلية يف السنوات األخرية.
وق��دم التس��يو مس��رية أفضل، وتتس��م 
بالرتكيز أكرث م��ن نظريتها لدى يوفنتوس 
يف االس��تعداد للموس��م الحايل، ويأمل يف 

ترجمتها إىل لقب مهم يف بداية املوسم.
وأنهى يوفنتوس املوس��م امل��ايض بإنجاز 
تاريخي، حي��ث أصب��ح أول فريق يفوز 
بلقب الدوري اإليطايل 6 مواسم متتالية، 
كام أصبح أول املتوج��ني بثنائية الدوري 

والكأس 3 مرات عىل التوايل.

واآلن، يأمل التس��يو يف الثأر لهزمية نهايئ 
الكأس يف املوس��م املايض، وتحسني سجل 

نتائجه يف مواجهة يوفنتوس.
ويلتق��ي الفريقان للمرة الرابعة يف تاريخ 

مباريات كأس السوبر اإليطايل.
وسبق لالتسيو التغلب عىل فريق السيدة 
العج��وز يف نس��خة 1998، ولكن��ه خر 

أمامه يف 2013 و2015 .
وخر التس��يو أمام يوفنت��وس صفر / 1 
وصف��ر / 2 يف مباراتيهام س��ويا بالدوري 

اإليطايل املوسم املايض.
وأظه��رت ف��رتة اإلعداد للموس��م الحايل 
تفوقا ملموس��ا لالتسيو، الذي فاز بجميع 
املباريات الودية ال�7، فيام تعرث يوفنتوس 
بأك��رث من مواجهة، آخره��ا أمام توتنهام 

اإلنجليزي قبل أيام.
وأظهرت هذه املباريات بعض املش��اكل 
الت��ي يع��اين منه��ا يوفنت��وس يف الدفاع 

والهجوم، وهو ما يثري قلق ماس��يميليانو 
أليج��ري املدير الفني للفريق، قبل بداية 

فعاليات املوسم الجديد.
وق��ال أليج��ري “قدمن��ا بعض األش��ياء 
الجيدة، ولكننا اس��تقبلنا يف النهاية عددا 
من األهداف، فيم مل نهز الشباك تقريبا”.
وأضاف “ه��ذا يعني أنه م��ن الرضوري 
علينا أن نستعيد اتزاننا ومتاسكنا وتركيزنا 
قبل البحث عن هدفنا األول يف املوس��م 
الحايل، وهو نهايئ كأس الس��وبر اإليطايل 

يوم األحد”.
وكان نجم الوس��ط كالوديو ماركيزيو من 
أكرث الالعبني تركي��زا يف صفوف يوفنتوس 
خالل فرتة اإلعداد للموسم، وذلك بعدما 
عاىن العام املايض م��ن اإلصابة والجراحة 

التي أجراها يف الركبة.
وكت��ب الالعب، عرب حس��ابه الش��خيص 
مبوق��ع “إنس��تجرام”: “هذا األس��بوع له 

أهمية خاصة للغاية بالنسبة لنا”.
ويس��عى خط دف��اع يوفنت��وس للتغلب 
عىل رحيل نجمه ليون��اردو بونوتيش إىل 
ميالن اإليطايل، يتطلع الربازييل دوجالس 
كوس��تا املنضم حديثا للفريق، إىل التأقلم 
م��ع املهاجم��ني األرجنتيني��ني جونزال��و 
هيجواين وباولو ديب��اال والكروايت ماريو 
ماندزوكيتش، فيام مل تطرأ تغيريات كبرية 

عىل خط وسط الفريق.
كام سيفتقد التسيو لجهود صانع اللعب 
األرجنتين��ي ال��دويل لوكاس بيلي��ا، الذي 

رحل إىل صفوف ميالن أيضا.
يعتم��د  أن  يس��تطيع  التس��يو  ولك��ن 
مجددا ع��ىل املهاج��م اإليط��ايل الدويل 
ش��ريو إميوبييل، والنجم الربازييل فيليبي 
أندرسون، وإن كان من املمكن أن يفتقد 

جهود األخري اليوم بسبب اإلصابة.
وإذا غ��اب أندرس��ون عن مب��اراة اليوم، 

س��تكون الفرصة س��انحة أم��ام املهاجم 
الس��نغايل كيتا بالدي، الذي اس��تعان به 
الفريق يف القليل من املباريات، وسط ما 
يرتدد من جدل بشأن إمكانية انتقاله إىل 

يوفنتوس.
ورصح فنش��نزو مريا، ال��ذي لعب ضمن 
دفاع التس��يو يف الثامنيني��ات من القرن 
املايض، لقن��اة الن��ادي التلفزيونية قائال 
إن عرقلة يوفنتوس ليس��ت أمرا س��هال، 
ولك��ن الفوز بكأس الس��وبر ق��د يصبح 

دفعة معنوي��ة هائلة للفريق وملعنويات 
الجامه��ري قب��ل بداية فعاليات املوس��م 

الجديد للدوري يف األسبوع املقبل.
وقال م��ريا “مباراة األحد س��تكون األوىل 
رس��ميا يف املوس��م الح��ايل، ن��ادرا م��ا 
يخ��ر يوفنت��وس أهداف��ه املهمة، لكن 
التسيو س��يخوض املواجهة بعد الفوز يف 
جمي��ع املباريات الودي��ة التي خاضها يف 

استعداداته للموسم الجديد”.

)وكاالت(: توص��ل نادي ريال مدريد، 
التفاق م��ع مدرب��ه الفرن��يس زين 
الدين زيدان، بشأن متديد عقده مع 
النادي، بع��د نجاحه يف مهمته خالل 

الفرتة املاضية.
وأوضحت صحيفة “ أس” اإلس��بانية، 
أن الن��ادي يبح��ث ع��ن التوقي��ت 
املناس��ب لإلعالن ع��ن تجديد تعاقد 
“زي��زو” مل��دة 3 مواس��م، مثلام هو 
الحال مع العب الوسط إيسكو، الذي 
ذك��رت تقاري��ر عن توصل��ه التفاق 
بش��أن تجديد عقده م��ع املريينجي 

يوم الجمعة.

وأضافت أن زيدان يش��عر بالسعادة 
ألن م��دة العق��د الجديد ستس��تمر 
لثالث��ة أع��وام، وثقة رئي��س النادي، 

فلورنتينو برييز، فيه.
وينتظ��ر أن يتضاعف رات��ب زيدان 
الس��نوي حيث س��يصل لنحو مثانية 
ماليني ي��ورو، ولكن ب��رط تحقيق 

بعض األهداف املحددة.
وينتهي عقد زيدان )45 عاما( الحايل 

مع النادي املليك يف صيف 2018.
س��عيد  الن��ادي  أن  إىل  وأش��ارت   
بإنج��ازات زي��دان، وتحقيقه س��تة 
ألقاب مع الفريق يف غضون 20 شهرا 

فق��ط، وه��ي دوري االبطال )مرتني( 

والس��وبر األورويب )مرت��ني( والليجا 

)مرة( ومونديال األندية )مرة(

وأصبح زيدان بهذا الشكل، رابع أكرث 

املدرب��ني تحقيق��ا لإلنج��ازات طوال 

تاريخ النادي الذي ميتد ل�115 عاما. 

موسم اسبانيا ينطلق بالكالسيكو 

التسيو يسعى إليقاف قطار يوفنتوس  

تجديد عقد زيــــــدان 

توتنه��ام  ن��ادي  وج��ه  )وكاالت(: 
لنظريه  اإلنجليزي، صدم��ة جديدة 
ف��رتة  خ��الل  اإلس��باين،  برش��لونة 

االنتقاالت الصيفية الجارية.
ورفض توتنهام، التخيل عن الدمناريك 
كريستيان إيركسن، متوسط ميدان 
الفري��ق، لصال��ح ن��ادي برش��لونة 

اإلسباين.
وذكرت صحيفة “دييل إكس��ربيس” 
يجه��ز  برش��لونة  أن  الربيطاني��ة، 
54 ملي��ون إس��رتليني للتعاقد مع 
إيركس��ن، حال فش��ل التوقيع مع 
الربازي��يل فيلي��ب كوتيني��و، العب 

ليفربول اإلنجليزي.
وأشارت الصحيفة إىل أن داين ليفي، 
رئي��س توتنه��ام، أخ��رب األرجنتيني 

ماوريس��يو بوكيتين��و، املدير الفني 
للس��بريز، بعدم املوافقة عىل رحيل 
أي الع��ب من التش��كيل األس��ايس 
للفريق بعد التخيل عن كييل والكر، 
اإلنجليزي  مانشسرت س��يتي  لصالح 

مببلغ 50 مليون إسرتليني.
وكان إيركس��ن رصح م��ن قبل بأنه 
يحل��م باللع��ب لصالح برش��لونة، 
مش��ريا إىل ع��دم معرفت��ه مب��ا قد 
يح��دث يف املس��تقبل وإن كان قد 

ينضم للنادي الكتالوين من عدمه.
وق��دم كوتينيو طلب��ا إلدارة الريدز 
يطال��ب فيه املوافقة عىل الس��امح 
له بالرحي��ل، يف الوقت الذي رفض 
ليفربول التخيل عن الالعب، خاصة 
بعد تأه��ل الفريق ل��دوري أبطال 

أوروبا.
وانتعش��ت خزان��ة البلوجرانا مببلغ 
222 مليون يورو، بعد دفع باريس 
س��ان جريمان الفرنيس قيمة الرط 
الج��زايئ للربازييل نيامر دا س��يلفا، 
وفسخ تعاقده مع النادي الكتالوين.

صدمة جديدة 

كريستيان إيركسن

زين الدين زيدان

قمة جديدة في بداية الموسم االسباني 

ماسيميليانو أليجري



لقد اأح�شن ال�شاعر القائل: العلم يرفع بيًتا ال عماد له... واجلهل يهدم بيت العز وال�شرف.

العل��م هو جمد للفرد واملجتم��ع واالأمة كلها. كيف ال وهذه االأر�ض مل يعمرها االإن�شان ويطورها اإال بالعلوم ب�شتى 

م�شاربه��ا. ولك��ن هذا ال�شبيل يف طلب العلم ال ي�شتطيع االإن�شان له م�شلكا اإال بالكد واملثابرة من اأجل نيل املراتب 

العلى.

�شيفتن��ا الي��وم كان الطم��وح واالإ�ش��رار ديدنه��ا وخيارها االأوح��د الذي كافحت م��ن اأجله لتنال��ه. �شيفتنا اأم 

لثالث��ة اأوالد، دفعه��ا طموحها ملوا�شلة درا�شتها اجلامعية حت��ى دخلت بعد ذلك جماالت عدة، جمال الرتبية 

والتعلي��م - ق�ش��م تعليم الكبار كاأول مطاف لها، ومن ثم االأعمال االإدارية، ثم جمال الت�شميم ب�شتى اأنواعه، 

��ا وهو االآن حت��ت اإدارتها. من جناح اإىل جن��اح، هذه هي م�ش��رة الثالثني عاًما من  وت�شمي��م احلدائ��ق اأي�شً

العمل والتحدي، هذه امل�شرة رحلة طويلة و�شاقة ومل تكن �شل�شة كما ترويها، وعا�شت اأياما �شعبة كلها 

ا  حتدي��ات واإ�شرار، واأ�شبح التحدي للوقت والزمن، وكان والداه��ا )رحمهما اهلل( داعمني لها، خ�شو�شً

والدتها التي �شجعتها ودعمتها يف حتقيق النجاح واالإجناز.

اأمل احلامد
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ويف اجلان���ب الآخ���ر رفي���ق دربه���ا املغف���ور له 
باإذن اهلل زوجه���ا الراحل رجل الأعمال الذي وا�ص���ل 
دعمه���ا هو الآخ���ر يف تخطي جميع ال�ص���عاب والعمل 
وم�ص���اندتها يف طموحاته���ا التي ل تتوقف، اإ�ص���افة 
لوجود بع�ض الأ�ص���دقاء املقربني واملخل�صني لها 

اأي�ًصا.
حتول���ت من رب���ة منزل مربي���ة لثالثة اأبن���اء اإلى 
�ص���يدة جامعية ث���م اإل���ى موظفة، وبف�ص���ل عائلتها 
واأ�رستها وزوجها اأ�ص���بحت اليوم رئي�صة جمل�ض اإدارة 
جمموع���ة �رسكاتهم اخلا�ص���ة، �رسك���ة “اأورينت” التي 
تخ���دم ال�ص���ناعة ب�ص���تى اأنواعه���ا، و�رسك���ة “جي بي 

للزراعة” ملقاولت وتن�صيق احلدائق.
اإنها �ص���يدة الأعمال البحرينية منى حم�صن جابر 
الت���ي دخلت عامل التجارة والأعمال من اأو�ص���ع اأبوابه 

منذ 20 عاًما اعتمدتها.
“الب���الد” التقت وحاولت �ص���ر اأغ���وار جناحها. 

وفيما يلي اإفادات جابر يف احلوار:

النشأة والدراسة
ول���دت يف اأكتوب���ر 1963 باملنامة، ون�ص���اأت يف 
اأ����رسة متعلم���ة ومتفتحة وتعم���ل بالتجارة، وت�ص���جع 
الأبن���اء على الدرا�ص���ة والتعليم، كما ت�ص���جع الفتاة 
على الدرا�صة والتعليم والعمل؛ ليكون لها دور بارز 

يف التجارة والأعمال.
التحق���ت باملدار����ض احلكومي���ة، وتخرجت من 

مدر�صة احلورة الثانوية التجارية للبنات.
ث���م تزوج���ت ومل اأك���ن ق���د اأنهي���ت درا�ص���تي 
اجلامعي���ة، و�ص���عرت بعد ذل���ك باأنني اأخط���اأت اإذ مل 
اأكمل درا�صتي، فكان هنا م�صواري، اإذ بداأت بالعودة 
للدرا�ص���ة منذ اأجنب���ت ابنتي الك���رى، وتخرجت من 
جامع���ة البحري���ن ببكالوريو����ض اإدارة الأعم���ال بعد 
اإجن���اب ابني الثاين والثالث، ث���م التحقت بالعمل يف 

اأكرث من جمال خمتلف.
اليوم ل اأحد ي�ص���تطيع القول اإن الزواج واإجناب 
الأبناء يكون عقبة يف الإجناز، فال�صخ�ض عندما يطمح 
ي�ص���تطيع اإكمال درا�ص���ته ويدير منزل���ه ويربي جيال 
ويتفاعل مع املجتمع ويعمل وينتج، وهذا كله واأكرث 
ي�صتطيع الإن�صان اإجنازه وهو حتد جميل، واإنني اأ�رسد 
لكم هذا امل�ص���وار الذي مل يكن �صهال للغاية، اإذ كان 

مرحلة عمل دوؤوبة ا�صتمرت مدة 30 عاًما.

بداية مشوار العمل 
كاأي فتاة تخرجت دخلت جمال العمل التدريبي 
فالتحقت مبكتب الطب الريا�ص���ي لدى املوؤ�ص�ص���ة 
العامة لل�صباب والريا�صة اإدارية ناجحة، وا�صتمرريت 
يف العمل باملركز لفرتة زمنية، وكعادتي اأح�ص�ص���ت 
اأنن���ي اأود التوا�ص���ل م���ع فئ���ات املجتم���ع الذين مل 
يلتحق���وا بالتعلي���م ومل يكملوا م�ص���وارهم فتقدمت 
اإل���ى وزارة الرتبي���ة والتعليم - ق�ص���م تعليم الكبار 
هدًف���ا من���ي خلدمته���م وم�ص���اندتهم وت�ص���جيعهم 

للدرا�صة.
فبع���د قب���ويل من قبل ال���وزارة - ق�ص���م تعليم 
الكبار بداأت م�ص���واري يف التعليم امل�ص���ائي، وكنت 
اأربي اأولدي ل�ص���غر �صنهم يف ال�صباح واأتابع اأعمايل 
الثانية حتى فرتة طويلة ا�ص���تمرت اإلى 5 �ص���نوات، 
واأم�ص���كت بع�ض املراكز ال�ص���باحية للتعليم اأي�ًص���ا 
فاأ�ص���بحت مهمت���ي �ص���عبة؛ لأنن���ي ا�ص���طررت اإلى 
التوج���ه ملتابع���ة تعلي���م اأولدي يف املن���زل اأي�ًص���ا، 
فرجعت ملتابعة اأعمايل اخلا�ص���ة حتى لفت انتباهي 
يوما ما اإعالن من�ص���ور يف ال�ص���حف املحلي���ة بالرغبة 
يف متقدمني لت�ص���ميم اأزي���اء بحرينية لدورة افتتاح 

كاأ�ض اخلليج با�صتاد البحرين الوطني، وكان الإعالن 
قد م�صى عليه اأ�ص���بوع، فلجاأت اإلى اإحدى الزميالت 
يف نف�ض املوؤ�ص�ص���ة وطلبت مني احل�صور و�رسحت يل 
املطل���وب ومل تعطني هذه ال�ص���يدة الفا�ص���لة اأمال، 

ب�صبب �صيق الوقت، فاأ�رسعت وعملت منوذًجا لهم.
وبع���د اأي���ام قام���وا با�ص���تدعائي وطلب���وا مني 
بع�ض التغيريات، وفوجئ���ت بعد تقدمي التغيريات 
على النموذج باأن الت�ص���ميم هو ال���ذي ُقبل، وكانت 
ه���ذه بداية جميلة لدخول جمال اآخر وهو الت�ص���ميم، 
فاأ�رسعت باإمكاناتي وا�ص���تعنت بجميع القدرات التي 
اأتاحت يل فر�صة العمل واإجناز هذه املهمة اجلميلة، 
ومن هنا بداأت مرحلة جديدة در�صت فيها بالنت�صاب 

مع جامعة يف نيويورك هي “ان�صتتيوت” للت�صميم.

مجال تنسيق الحدائق 
�ص���اركت يف العدي���د م���ن الرام���ج وال���دورات 
املكثفة بتن�صيق احلدائق وزرت معار�ض متخ�ص�صة 
يف هذا املجال )...( كما �ص���اركت ب���دورات تدريبية 

خا�صة لهذا العمل.
اأ�ص�ص���ت �رسكت���ي مبجال التن�ص���يق من���ذ حوايل 
17 عاًما واليوم اأ�ص���بح يل دور ريادي فيها، واأنقل 

ا  اخلرة التي اكت�صبتها اإلى العاملني معي، خ�صو�صً
اأنن���ي واجه���ت حتدًي���ا، اإذ ب���داأت رب���ة من���زل - كما 
ذكرت �ص���ابًقا - كاأي امراأة عادية وتزوجت وفكرت 
بالإجناب وبعدها اأكملت م�صوار عملي ومرحلة عملي، 
وكل مرحلة من املراحل التي مررت بها اأخذتني اإلى 

ال�صفة الثانية وغريت من و�صع العمل لدي. 
وتروي جابر “منذ دخلت جمال هذا العمل اإل وهو 
تن�ص���يق احلدائق وحتى اليوم هنال���ك طلب متزايد 
عل���ى ت�ص���ميم احلدائق، وقد ف���اق العر�ض املتوفر 
الطلب يف ال�ص���وق حالًيا )...( وعندما بداأنا كان عدد 
ال����رسكات حمدوًدا لكنه ارتفع حالًيا، وهنالك تناف�ض 
�ص���حي رغم وجود م�صاوئ، ويف النهاية من ي�صتطيع 

اإجادة العمل والتحدي يجب اأن يطور عمله”.
والي���وم اأدير جمموع���ة ����رسكات واأراأ�ض جمال�ض 
اإداراته���ا، وذل���ك بعد اأن ك���ر اأبنائي وت���ويف زوجي 
املرحوم، فقمت بتعليمهم ومتكينهم اإدارًيا مل�ص���ك 
العم���ل واأخذ التحدي���ات اجلديدة. فتو�ص���ياتي اإلى 
اجلي���ل اجلديد هي يجب اأن يتحلى الإن�ص���ان بالقيم 
واأن يعيد تقييم نف�صه يف املجتمع، واأن ي�صلح نف�صه 
بالتعلي���م ويعم���ل، واخلرة هي �ص���يدة املواقف يف 
كل الأم���ور، ويجب اإف�ص���اح املجال لل�ص���باب لريادة 

الأعمال.

إفساح الشباب لريادة األعمال
وي�ص���اركني الأبن���اء يف العم���ل الي���وم، فالتوجه 
اجلديد هو اإف�ص���اح املجال اأمام ال�ص���باب للدخول يف 
ال���دور الريادي، وق���د دربت بحريني���ني واأعددتهم 

لدخول العمل يف موؤ�ص�صات اأخرى. 
ابني الأكر تخرج م���ن بريطانيا يف جمال العمل 
امل�رسيف واملحا�ص���بة واكت�ص���ب مهارات، وهو حالًيا 
م�ص���وؤول ع���ن الإدارة املالية يف جمموع���ة ال�رسكات، 
وابنت���ي عملت بجامعة اململكة بعد تخرجها من كندا 
واليوم تدير ق�ص���مي تقنية املعلومات والت�ص���ميم، 
والثالث تخرج مهند�ص���ا من بريطانيا وح�ص���ل على 
�ص���هادة هند�ص���ة التكنولوجيا اجلديدة واملعمارية 
وهو حالًيا م�صوؤول عن اإدارة ت�صنيع احلديد يف ق�صم 
ال�صناعة.. و�صعت اأبنائي يف منا�صب قيادية واأتابع 

اأعمالهم وكيف يديرونها.

مشاركات محلية ودولية 
�ص���اركت م���ع مكت���ب “اليونيدو” رائ���دة عمل، 
وطبًع���ا ملكت���ب “اليونيدو” يف البحري���ن دور خا�ض 
يف تطوي���ر عملي، يف الأيام الأول���ى من حياتي كانت 
حماولت جادة من “اليونيدو” لدعم م�ص���اريع جميع 
املنت�ص���بني اإليه���ا عن طري���ق م�ص���اركاتنا معهم يف 

املوؤمترات الداخلية واخلارجية من اململكة.
وكنت ع�ص���وا يف جمل�ض �صيدات الأعمال لدورة 
كاملة، وع�صوا يف اللجنة الزراعية امل�صرتكة مع غرفة 
جتارة و�ص���ناعة البحرين، وع�صوا يف الغرفة العربية 

الإيطالية لدى روما، تلك كانت م�صاركاتي.
واأي�ًص���ا �ص���اركت يف برنامج تدريبي لل�ص���فارة 
 ،2012 الع���ام  املتح���دة يف  بالولي���ات  الأمريكي���ة 
وهذا الرنامج �ص���اعدين كثرًيا يف تعزيز روح العمل 
اجلماع���ي ل���دي م���ع الرتكي���ز عل���ى م�ص���ادر القوة 

ال�صخ�صية و�صبل تعاون الآخرين معك.

عائلتي ساندتني في النجاح 
والدت���ي،  اأول  عمل���ي،  يف  عائلت���ي  �ص���اندتني 
ث���م زوجي )رحمهم���ا اهلل( والأ�ص���دقاء املخل�ص���ون 
���ا من  واملقرب���ون، وكنت اأتلقى الت�ص���جيع خ�صو�صً
والدت���ي التي كانت ع�ص���وا بجمعية رعاي���ة الأمومة 
والطفولة واإن�ص���انة متفتح���ة، ولذلك كانت كثريا ما 

تقبل التحديات.

• منى جابر متحدثة ل� “$”	

والدتي أول 
الداعمين لي 

ومشجعتي 
على العمل 

والنجاح

* هواياتكِ؟
- التوا�ص���ل الجتماعي جزء الرئي�ض من 
حيات���ي، وال�ص���فر للبلدان الأخ���رى متعة 
للتع���رف عل���ى ح�ص���ارات ومكت�ص���بات 

ال�صعوب.
وهوايت���ي العم���ل يف حديقتي اخلا�ص���ة 
�صخ�صًيا كلما �ص���نحت يل الفر�صة اأو يف 

اإجازاتي.

* قدوتك في الحياة؟
احل���اج حمم���ود  ل���ه  املغف���ور  ج���دي   -
عبدالنب���ي بو�ص���هري ال���ذي افتت���ح اأول 
معر�ض جت���اري يف �ص���وق املنامة وكان 
الوكي���ل التج���اري للرادي���و والتلفزيون 
قبل اأكرث م���ن 80 عاًما، اإذ ح�رس الفتتاح 

اآنذاك �صمو ال�صيخ �صلمان رحمه اهلل.
ووالدتي رحمها اهلل وتعلمت منها ال�صر 

والتحدي والعطاء دون توقع مقابل.

* أول راتب حصلتِ عليه؟
- 280 ديناًرا، وكان ال�ص���عور جميال، اإذ 
منحت جزًءا منه لأبنائي ووزعته على كل 

من اأحببت.

* وجبتك المفضلة؟
البحرين���ي  والأكل  ال�ص���لطات  اأح���ب   -

التقليدي.

* الشعر بالنسبة لكِ؟
- اأحب ال�صتماع لل�صعر.

* القراءة؟
- ق���راءة املق���الت املختلف���ة يف جميع 

املجالت.

* الموسيقى؟
- له���ا دور كب���ري وتاأخذ حي���ًزا كبرًيا من 

حياتي اليومية.

* الرياضة؟
- حالًيا ب�صبب زحمة العمل واإدارة املنزل 
واملنا�صبات الجتماعية العائلية اأمار�ض 
ريا�ص���ة امل�ص���ي مل���دة ت���رتاوح ما بني 
ن�صف �ص���اعة اإلى �ص���اعة واحدة، ولي�ض 
لدي وقت لاللتحاق بالنوادي الريا�صية.

* الجوائز التي حصلتِ عليها؟
- كرمت من مكتب “اليونيدو” وجمل�ض 
اإدارة جمعية �صيدات الأعمال البحرينية، 
م�ص���واري  عل���ى  كان  تك���رمي  واأف�ص���ل 
عائلت���ي  م���ن  ه���و  واحلاف���ل  الطوي���ل 
واإخواين واأ�ص���دقائي املقرب���ني، الذين 
يرون جناح���ي هو نتيجة عمل���ي الدوؤوب 
التحديات وال�صعاب،  وا�ص���تمراري رغم 
فلهم ال�ص���كر واملحبة ولن اأ�ص���تطيع اأن 

اأيف اأي اأحد منهم حقه.

كرمت من مكتب “اليونيدو” وجمعية سيدات األعمال البحرينية
بسرعة مع الضيف

تحدت عقبة الدراسة ومتطلبات األسرة

منى جابر...  
من ربة منزل إلى 

سيدة أعمال ناجحة

ت�صوير: اأمين يعقوب

• �صورة تذكارية 	
ملعر�ض افتتحه جدي 
املرحوم احلاج حممد 

عبدالنبي بو�صهري 
بح�صور �صمو ال�صيخ 

�صلمان رحمه اهلل
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13 أغسطس

 1913
اخ�������رتاع م����ادة   
�شتيل  ال�شتاينلي�س 
ع���ل���ى ي����د امل���خ���رتع 
االإجن����ل����ي����زي ه����اري 

برييل.

1923
 املوؤمتر الوطني 
يف تركيا يقرر تعيني 
م�������ش���ط���ف���ى ك���م���ال 
اأت�����ات�����ورك رئ��ي�����ش��اً 
ل��ل��ح��ك��وم��ة ال��رتك��ي��ة 
نحو  اأخ��رية  خطوة  يف 
اخلالفة  على  الق�شاء 

االإ�شالمية.

 1940
 ال���ق���وة اجل��وي��ة 
عملية  تنفذ  االأملانية 
كبرية  ج���وي  ق�شف 
اعتربت االأعنف بذلك 
الوقت �شد العا�شمة 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة ل��ن��دن 
وذل���ك اأث��ن��اء احل��رب 

العاملية الثانية.

 1951
توقع  بريطانيا   
ات���ف���اق���ي���ة ج���دي���دة 
ت�شمن ح�شولها على 
اإ�شافية  ام��ت��ي��ازات 
ال���ب���رتول  ق���ط���اع  يف 

العراقي.

1960
اإفريقيا الو�شطى 
عن  ا�شتقاللها  تعلن 

فرن�شا.

مسافات

ما سبب وفاة عبدالحسين عبدالرضا؟

“مو من عوايدك تبجينا”..“مو من عوايدك تبجينا”..

املمث���ل  عبدالر�ش���ا  عبداحل�ش���ني  وف���اة  �ش���بب 
الكويت���ي املع���روف ه���و ال�ش���وؤال االأه���م االآن، والذي 
ي�شغل تفكري اجلميع يف اخلليج العربي، ياأتي ذلك بعد 
االإع���الن عن خرب وفاة عبداحل�ش���ني عبدالر�ش���ا الفنان 
الكويتي يف العا�ش���مة الربيطانية لندن م�ش���اء اجلمعة 

11 اأغ�شط�س 2017 عن عمر يناهز 78 عاما.
ت���ويف الفنان الكويتي بعد اأزمة �ش���حية �ش���ديدة، 
حيث تعر�س عبداحل�ش���ني عبدالر�ش���ا جللطة �شديدة 
فق���د عل���ى اإثرها الوع���ي، وكان يف لن���دن وحدث ذلك 
من���ذ يومني، حي���ث مت نقله على الف���ور للعالج يف اأحد 

م�شت�ش���فيات لندن، ودخ���ل العناية املرك���زة وبعد 
الفحو�ش���ات تب���نينَّ اإ�ش���ابة الفن���ان عبداحل�ش���ني 
عبدالر�شا بجلطتني �ش���ديدتني يف القدم والقلب، 
حي���ث اأجريت ل���ه جراحة قل���ب مفتوح عل���ى الفور، 
وقد اأفادت م�ش���ادر عدة اأن االأمور �شارت جيدا بعد 
العملية، لكن املمثل الكويتي تويف م�ش���اء اجلمعة. 

ونعت نقابة املهن التمثيلية مب�رش برئا�شة اأ�رشف زكى 
الفنان الكويتى الكبري عبداحل�ش���ني عبدالر�شا، وقال 
النقي���ب يف بيان ل���ه: “تنعى نقابة امله���ن التمثيلية، 
وكل فنانو م����رش الفنان الكويتى الكبري عبداحل�ش���ني 
عبدالر�ش���ا، والذي قدم للفن العربى اأعماال عربت عن 
هويتن���ا العربية، وبرحيله فقد الوط���ن العربى باأكمله 
اأح���د اأعمدته الفني���ة”. وكان اآخر ظه���ور درامي له من 
خالل اجلزء الثالث من م�شل�شل “�شيلفي” يف حلقة كان 
عنوانها قلب للبيع م���ن تاأليف خلف احلربي، املفارقة 
اأن “اأبو عدن���ان” كان من خالل دوره 
ال���ذي اأداه يع���اين مر�س القلب 
ويبح���ث ع���ن متربع له، و�ش���افر 
اإلى لندن من اأجل اإجراء العملية!

أحداث

تتب���دل نظرت���ك اإل���ى االأمور وتبداأ م�ش���رية 
مهنية جديدة.

ال تتهّرب من امل�ش���كالت بل واجهها، وقد 
ت�شعر بالر�شا. 

احلرك���ة مطلوبة وخ�شو�ش���اً بعد �ش���اعات 
العمل الطويلة.

عليك اأن حت���دد بدقة نوعي���ة طعامك؛ الأن 
ال�شمنة ت�رشّك. 

ت�شتعيد حيويتك يف العالقة وتبدو متحّم�شاً 
لبدء خمططات. 

التفاهم مع ال�رشيك يخل�شك من م�شاعفات 
خطرة.

جتن���ب ق���در االإم���كان النا����س ال�ش���لبيني 
واأ�شحاب النيات ال�شيئة. 

ال تدع احلبيب ي�شعر اأنه يف اآخر اأولوياتك، 
بل اهتم مب�شاعره. 

يحفل اليوم بالتط���ورات االإيجابية ويجعل 
اأمورك ناجحة.

ت�ش���حو اليوم على اأمر ط���ارئ يجعل يومك 
اأكرث جدية. 

تبعث اإليك ال�ش���ماء ر�ش���ائل، ويلج���اأ اإليك 
اجلميع بحثاً عن احللول.

جمي���ل اأن تق���وم بن�ش���اطات ريا�ش���ية مع 
جمموعات اأ�شدقاء. 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

دمع���ة يف القل���ب، ودمع���ة اأخرى مت�ش���ي على 
�شيقان اأ�ش���جار نخيل دول اخلليج برحيل اأ�شطورة 
عبداحل�ش���ني  الفن���ان  الف���ن  وعمي���د  الكوميدي���ا 
عبدالر�ش���ا الذي وافته املنية بعد تعر�ش���ه لوعكة 
�شحية �شديدة يف العا�شمة الربيطانية لندن، وقد 
دخل عل���ى اإثرها  العناية املركزة. ال�ش���احة الفنية 
يف اخلليج ال تعرف �ش���ياغة الوج���ع الذي بداأ ينت�رش 
وينم���و على اأجفانه���ا، وال تزال يف انتظ���ار اللغات 
التي قد ت�ش���تطيع اأن تعرب بها عن رحيل “ح�ش���ني 
ب���ن عق���ول” ال�شخ�ش���ية الت���ي اأهدتهم ال�ش���حب 
وزرعت خاليا ال�شحك يف عقولهم ل�شنوات طويلة.

رع�شة ال�ش���مت ونع�س الفجيعة كان حا�رشا يف 
اللق���اءات التالية التي اأجرتها “البالد” مع عدد من 

الفنانني البحرينيني:

 خسرنا أصل الكوميديا 
به���ذه الكلمات ع���رب الفن���ان اأمني ال�ش���ايغ، 
وال�ش���ديق  والوال���د  االأخ  خ�رشن���ا  لق���د  واأ�ش���اف، 
واملعلم واملدر�ش���ة التي نهلنا منها اأ�ش���ول الفن 
والكوميديا. رحم اهلل اأ�شتاذنا الفنان الكبري والرمز 
عبداحل�ش���ني عبدالر�ش���ا الذي ر�ش���م الب�شمة على 
�ش���فاه اأبناء اخللي���ج والعامل العربي كاف���ة، اأجيال 
وراء اأجي���ال، وكان بحق اأ�ش���طورة فني���ة لن تتكرر 
اأبدا. ولكن هذه هي �شننَّة احلياة واإرادة اهلل تعالى. 
واأح���ر التعازي اإلى اإخوانن���ا واأهلنا يف الكويت على 

م�شابهم اجللل.

 وداعا بوعدنان 
اأم���ا الفنان اأحم���د جملي، فقد اأو�ش���ح من 
جانبه اأنه تلقى خرب وفاة الفنان القدير وعمالق 
الكوميديا م�ش���اء اجلمعة بعد خروجه من مكتبة 
عل���ى ال�رشق���اوي، حيث يتجم���ع االأ�ش���دقاء من 
فنان���ني وكت���اب وغريه���م، وكان وق���ع اخل���رب 
عليه �ش���ادما، حيث يعترب الفنان عبداحل�شني 
خ�شو�ش���ا  اجلمي���ع  وال���د  مبثاب���ة  عبدالر�ش���ا 
الفنان���ني ال�ش���باب يف كل دول جمل�س التعاون 
الذي���ن يعتربون���ه والدهم ومعلمه���م، فكان ال 
يبخل على اأي اأحد بالن�ش���يحة، ودائما يقف اإلى 
جانب املبتدئني، وال يخجل اأبدا من امل�ش���اركة 

معه���م يف اأي عم���ل. كان قريبا ج���دا من اجلميع 
وحمب���وب عند اأهل اخلليج كافة، واأعماله كانت 
وال تزال يف الذاكرة، وي�شتحيل اأن متحى”. درب 
الزلق، االأقدار، در�س خ�شو�شي، باي باي لندن، 

وغريه���ا من االأعمال �ش���تبقى نربا�ش���ا لالأعمال 
اخلالدة التي �ش���ينهل منها كل الفنانني. رحم 
اهلل معلمنا عبداحل�ش���ني عبدالر�ش���ا، واأ�ش���كنه 

ف�شيح جناته.

 وغابت شمس اإلبداع
وللفن���ان يو�ش���ف �رشي���ف ه���ذا ال���راأي، حيث 
قال: ال يوجد بي���ت يف دول اخلليج العربي ال يحب 
الفن���ان القدير واملتميز عبداحل�ش���ني عبدالر�ش���ا 
واأعمال���ه اجلميلة التي يتذكرها ال�ش���غري والكبري. 
عبداحل�شني رمز من رموز االإبداع اخلليجي والعربي 
وقامة فنية ي�ش���تحيل اأن تتكرر يف ال�ش���احة الفنية 
اخلليجي���ة والعربي���ة، كان رحم���ه اهلل مدر�ش���ة يف 
الكوميدي���ا وينفرد عن البقية باأ�ش���لوب مذهل يف 
الفكاهة ويكفي اأن امل�شل�شل اخلالد “درب الزلق” 
مازال يعر�س اإلى يومنا هذا، ومن ي�ش���اهده يخيل 
اإلي���ه اأنه ي�ش���اهده الأول مرة. عبداحل�ش���ني كان من 
الفنان���ني الذين ال يجود به���م الزمن اإال مرة واحدة 
فقط �ش���اأنه �ش���اأن الكبار والعمالق���ة الذين اأبهروا 
العامل بذكائهم اخلارق يف التمثيل، ويف الكوميديا 
خ�شو�ش���ا. ال ميكنني اأن اأ�ش���ف مدى خ�شارتنا هذا 
الفن���ان الذي اأحببناه �ش���غارا وكب���ارا ومدى تاثرنا 
حقيقة، ولكن هذه م�ش���يئة اهلل تعالى وال اعرتا�س 
على اأمر اهلل، واأتقدم بخال�س العزاء واملوا�شاة اإلى 

اأهله ورفقاء دربه الذين من املوؤكد يعي�شون حالة 
من احلزن “وكان اهلل يف عونهم”. 

 

رحمك اهلل يا عميد الفن في الخليج
وبدوره، ق���ال الفن���ان علي الغري���ر وعالمات 
احلزن تتدفق من �ش���وته ع���رب الهاتف. اإنا هلل واإنا 
اإلي���ه راجعون. رحمك اهلل ي���ا عميد الفن يف اخلليج 
و�ش���قيقنا ومعلمنا. ال اأعرف ماذا اأقول، ولكن هذا 
اأم���ر اهلل وعندما ياأت���ي االأجل ال مرد له. وي�ش���يف 
الغري���ر: كل ما اأ�ش���تطيع قول���ه اإن اخلليج والعامل 
العربي خ�رش قامة ومدر�ش���ة يف الفن ال تعو�س اأبدا. 
خ�رشن���ا فنانا اأخل�س للكلم���ة ولفنه وجلمهوره حتى 
اأ�ش���بح “منهم وفيهم”. عبداحل�شني عبدالر�شا مل 
يكن فنانا عاديا، واإمنا �ش���يء اأكرب من ذلك بكثري، 
ال ميكن اأن نحدد نوعي���ة العالقة التي تربطنا معه 

رحمه اهلل، وال املحبة التي جتمعنا.
كل التع���ازي اإلى اأهلن���ا يف الكويت واخلليج، 
وع�ش���ى اهلل اأن يتغم���ده بوا�ش���ع رحمت���ه ويلهمنا 

وذويه ال�شرب وال�شلوان. 
البحريني���ني  الفنان���ني  بع����س  عل���ق  كم���ا 
يف و�ش���ائل التوا�ش���ل االجتماع���ي، وع���ربوا ع���ن 
بال���غ حزنهم لوف���اة الفن���ان القدير عبداحل�ش���ني 
عبدالر�ش���ا، فقد كت���ب الفنان خلي���ل الرميثي يف 
ح�ش���ابه باالن�ش���تقرام “ورحل مل���ك الفن اخلليجي 
االأول الذي لن يتكرر على مر التاريخ. مثواك اجلنة 
ي���ا بوعدنان. اأم���ا الفنان عبداهلل مل���ك، فقد كتب 
واأي�شا يف ح�ش���ابه باالن�شتقرام: املوت حق وال راد 
لق�شائه �شبحانه. وكتب الفنان قحطان القحطاين. 
ببالغ االأ�ش���ى واحلزن فقدت ال�شاحة الفنية الفنان 

الكبري عبداحل�شني عبدالر�شا.

بخرب  االجتماعي  التوا�شل  مواقع  �شجت 
وفاة جنم الكوميديا اخلليجي االأول عبداحل�شني 
عبدالر�شا )78 عاماً(، وت�شّدر و�شم وفاته يف 
والعربية،  اخلليجية  الدول  جميع  يف  “تويرت” 
الراحل،  الفنان  مناقب  وذكر  التعازي  وتتالت 

والتي جاءت معربة عن الفقد الكبري.
الفنان  وف��اة  ال�شبت،  الكويت  واأع��ل��ن��ت 
ال��ك��ب��ري يف اأح�����د م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات ال��ع��ا���ش��م��ة 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة، ل��ن��دن، اجل��م��ع��ة، بعد ����رشاع مع 
املر�س. ون�رشت وكالة االأنباء الكويتية الر�شمية 
“تغلق  وب��ذل��ك  اإن��ه  قائلة  الفنان،  وف��اة  خ��رب 
اإبداعاتها وتودع  الثقافة الكويتية �شفحة من 
واأث���رت  الأمتها  الكثري  ق��دم��ت  �شاخمة  ق��ام��ة 
اأينما  التقدير  ونالت  الكويتية  الفنية  باحلياة 
حلت”. ونقلت الوكالة عن عائلة الراحل قولها 
اإن “الفنان تعر�س مل�شاعفات خالل عالجه يف 

اأحد امل�شت�شفيات الربيطانية”. 
الوزراء  جمل�س  ل�شوؤون  الدولة  وزير  ونعى 
حممد  ال�شيخ  بالوكالة  الكويتي  االإعالم  ووزير 
عبداهلل املبارك ال�شباح الفنان الراحل يف بيان 
عبدالر�شا  عبداحل�شني  “الفنان  اإن  فيه  ج��اء 
العربي  ال�شارع  هموم  اأعماله  خ��الل  من  حمل 

واخلليجي ب�شكل خا�س يف اأزمنة خمتلفة”.
من  الراحل  الفنان  “متكن  البيان  واأ�شاف 
الطرح  ب�شاطة  ع��رب  اجلمهور  قلوب  مالم�شة 
على  وا�شعة  �شهرة  اأك�شبه  ما  االأداء،  وعفوية 

امل�شتويني اخلليجي والعربي”.
للبحرين  ع��دي��دة  زي����ارات  للفنان  وك���ان 
وكان  احل��واج،  جمموعة  غبقة  يف  اآخرها  كانت 
معزة  عنده  البحرين  الأهل  اأن  يردد  اهلل  رحمه 

خا�شة يف قلبه.
وتناقل كبار الفنانني اخلليجيني والعرب 
خ��رب وف����اة ع��ب��دال��ر���ش��ا، ح��ي��ث ق���ال ال��ف��ن��ان 
ال�شعودي، نا�رش الق�شبي على �شفحته بتويرت: 
“اأعزي نف�شي بوفاة الفنان الكبري عبداحل�شني 
عبدالر�شا واأعزي عائلته الكرمية واأبناءه عدنان 
وب�شار. وداعاً اأيها العظيم غيابك اأيها املعلم ال 

ميلوؤه اأحد”.
ونعى الفنان طارق العلي الراحل: “انتقل 
اإلى رحمة اهلل والدي ومعلمي ووالد جميع فناين 
اأ�شاأل  عبدالر�شا،  عبداحل�شني  الفنان  الكويت 
ويلهمنا  جناته  ف�شيح  ي�شكنه  اأن  القدير  اهلل 
احلنون  اأبانا  يا  يرحمك  اهلل  وال�شلوان.  ال�شرب 
و�شندنا بعد اهلل، واأ�شاأل اهلل �شبحانه اأن يرحمك 
له  اأدع���و  جناته  ف�شيح  وي�شكنك  ل��ك  ويغفر 

باملغفرة والرحمة”.
الراحل  العفا�شي  م�شاري  ال�شيخ  ونعى 
داعيا له باملغفرة: “اللهم اغفر لعبدك ح�شني 
عنه  وجت��اوز  وا�شعة،  رحمة  وارحمه  عبدالر�شا 
الذنوب واخلطايا  ال�شوؤال ونقه من  وثبته عند 

كما ينقى الثوب االأبي�س من الدن�س”.
اأحالم  االإماراتية  الفنانة  قالت  من جهتها، 
ع���ل���ى ���ش��ف��ح��ت��ه��ا 
بتويرت: “اللهم 
ب��رح��م��ت��ك 
نك  ا وغفر
اغ�������ف�������ر 
واالأخ  لالأب 
ذ  �شتا الأ وا
امل��ع��ل��م 

عبداحل�شني عبدالر�شا، واجعل هذه االأيام خري 
اأيامه، واأبدله دارا يف اجلنة، فاإننا نحبه فيك”.

فقال:  ع��ب��داهلل،  عبداملجيد  ال��ف��ن��ان  اأم���ا 
رحلت،”  وال  رحلت  بوعدنان  يا  اهلل  “رحمك 
الفنان  اهلل  “رحم  املاجد:  را�شد  قال  حني  يف 
عز  املولى  �شائلني  عبدالر�شا،  عبداحل�شني 
ي�شكنه  واأن  رحمته  بوا�شع  يتغمده  اأن  وج��ل 
ا اإليه راجعون”. وعلقت  ا هلل و اإَنّ ف�شيح جناته. اإَنّ
ح�شابها  عرب  ال�شعيد  فجر  الكويتية  الكاتبة 
يف  كلها  الكويت  اأج���ر  اهلل  “عظم  ت��وي��رت:  يف 
الليلة  حزينة  الكويت  عبدالر�شا.  عبداحل�شني 
بوداع اأبو عدنان. اهلل يرحمك وي�شكنك اجلنة”.

واالأنباء يف  االإر�شاد  وزارة  الراحل يف  عمل 
ق�شم الطبع، ثم �شافر يف بعثة اإلى م�رش على 
فنون  لتعلم   1956 العام  ال��وزارة  نفقة 
الطباعة، ويف العام 1961 �شافر يف بعثة 
اإلى اأملانيا ال�شتكمال الدرا�شة يف فنون 

الطباعة.
احلكومية  ال��وظ��ائ��ف  يف  وت���درج 
عام  مراقب  من�شب  اإلى  و�شل  حتى 
ق�شم الطباعة يف وزارة االإعالم العام 
30 �شبتمرب  اأن تقاعد يف  اإلى   1959

.1979
ت���ع���ر����س ال���ف���ن���ان ع��ب��داحل�����ش��ني 
فتعر�س  �شحية،  اأزم���ات  لعدة  عبدالر�شا 
ت�شويره  اأثناء   2003 العام  قلبية  الأزم��ة 
اإلى  اإث��ره��ا  على  نقل  احليالة،  م�شل�شل 
اإ�شابته بان�شداد يف  امل�شت�شفى، وتبني 

ال�رشايني، و�شافر بعدها اإلى لندن الإجراء جراحة 
ت�شوير  ال�شتكمال  �شفائه  بعد  وع��اد  عاجلة 

امل�شل�شل.
كما تعر�س الأزمة حادة يف العام 2005 اإثر 
اإ�شابته بجلطة يف املخ اأدخل على اإثرها العناية 
املركزة مب�شت�شفى مبارك الكبري، ونقل بعدها 

للعالج يف اأملانيا.
ال��ع��اف��ور،  م�شل�شل  م��ن  االن��ت��ه��اء  وب��ع��د 
العام  لندن  يف  للقلب  ق�شطرة  عمليتي  اأج��رى 
اإلى  نقله  مت  اجل��اري  اأغ�شط�س   9 ويف   ،2015
�شحية  لوعكة  تعر�س  قد  حيث  امل�شت�شفى، 
وقد  لندن،  الربيطانية  العا�شمة  يف  �شديدة 

دخل العناية املركزة.
ولد الفنان الراحل العام 1939 يف منطقة 
بحاًرا،  الأب يعمل  الكويت،  العوازم �رشق  فريج 
تعليمه  تلقى  اأو�شطهم.  هو  �شقيقا   13 ول��ه 
واالأحمدية،  املباركية  مدر�شتي  يف  الثانوي 
ومن ثم عمل يف وزارة االإر�شاد بق�شم الطباعة، 
وت����درج يف ال��وظ��ائ��ف احل��ك��وم��ي��ة م��ن��ذ ال��ع��ام 

.1979 1956-
كان  فنية  اأ���رشة  من  الراحل  الفنان  ينحدر 
امل�رشح  على  طموحه  تنمية  يف  االأكرب  االأثر  لها 
فنان  اأم���ري  ف�شقيقه  ال�����ش��غ��رية،  وال�شا�شة 
ت�شكيلي، وممثل م�رشحي، وابن اأخيه هو املمثل 
املعروف علي حم�شن، وابن عمه املغني غريد 

ال�شاطئ.
تزوج  4 مرات، ولديه ولدان و3 بنات “منى 
اأبنائه عدنان واأ�شغرهم  ومنال وبيبي”، واأكرب 

ب�شار، وهو فنان له حماوالت �شعرية ويف اإعداد 
الربامج التلفزيونية. يعترب الفنان الراحل من 
وا�شتهر  اخلليج،  يف  الفنية  احلركة  موؤ�ش�شي 

على  الكوميدية  االأداور  ب��ت��اأدي��ة 
امل�رشح وعلى ال�شا�شة ال�شغرية.
ك��ان��ت ب��داي��ات��ه يف ال��ع��ام 
1961 من خالل م�رشحية �شقر 
ب��ال��ف�����ش��ي��ح��ة، حيث  ق��ري�����س 
ع��دن��ان  للممثل  ب��دي��الً  ك���ان 
اأم��ام  جن��اح��ه  واأث��ب��ت  ح�شني، 
طليمات،  زكي  املخرج  اأنظار 
من  االأع��م��ال  بعدها  وت��وال��ت 

م�����ش��ل�����ش��الت ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
لتنطلق  وم�رشحيات 

االإجن���ازات  معها 
وال���������ش����ه����رة 

واجل����وائ����ز، 
بح�شب ما 

اأورده 

موقع “وكيبيديا”.
�شعد  م��ع  الزلق”  “درب  م�شل�شل  ق��دم 
النم�س  وعبدالعزيز  النفي�شي  وخالد  الفرج 
وعلي املفيدي، وهذا امل�شل�شل ترك ب�شمة يف 
اخلليج، ويحتل املرتبة االأولى هناك اإلى يومنا 
هذا. كما مثل يف دور البطولة مب�شل�شل االأقدار 

الذي كتبه بنف�شه.
واأما عن اأ�شهر عمل م�رشحي كوميدي قدمه، 
فبالتاأكيد م�رشحية باي باي لندن، كما كان له 
ب�شمات كوميدية لن ين�شاها حمبوه يف  “بني 
ال�شاملية”، و”على هامان  �شامت”، و”عزوبي 

يا فرعون”.
ومل يقت�رش اإبداعه الفني على تاأدية اأدوار 
امل�رشحية  اأعماله  بع�س  كتب  فقد  البطولة، 
العرب”،  “�شيف  منها  بنف�شه،  والتلفزيونية 
ال�شاملية”،  و”عزوبي  املناخ”،  و”فر�شان 

و”30 يوم حب”، و”قا�شد خري”.
ب�شوته  الراحل  الكويتي  الفنان  ا�شتهر 
اجلميل ما جعله يخو�س جتربة الغناء، كما كان 
جتربة  خو�شه  يف  ب��ارز  دور  املو�شيقي  حل�شه 
ال�شيا�شي  اطالعه  عنه  ع��رف  اأي�ًشا.  التلحني 
بال�شخ�شية  فا�شتهر  الفنية،  رحلته  يف  املوؤثر 
بقالب  العربية  االأو�شاع  تنتقد  التي  ال�شاخرة 
ب�شاأن  جدلية  اآراء  ل��ه  ك��ان��ت  كما  ك��وم��ي��دي، 
ق�شية “البدون” دفاًعا عن مطالبهم. ويف اأحد 
اللقاءات التلفزيوينة، ك�شف الفنان الراحل اأنه 
تطوع للحرب يف م�رش عندما تعر�شت للعدوان 

الثالثي يف العام 1958.
اأ�ش�س فرقة “امل�رشح العربي” العام 1961 
ويف   ،1976 العام  الوطني”  “امل�رشح  وفرقة 
العام 1979 اأ�ش�س “م�رشح الفنون”، كما اأ�ش�س 
الفني والتوزيع”  الفنون لالإنتاج  “مركز  �رشكة 

يف العام  1989.
قدم الفنان الراحل عبداحل�شني عبدالر�شا 
والتلفزيون  االإذاع��ة  يف  الثنائيات  من  العديد 
والذي  الفرج،  �شعد  الفنان  مع  اأ�شهرها  لعل 
و”م�شل�شل  الزلق”،  “درب  م�شل�شل  يف  ات�شح 
مع  وك��ذل��ك  امل�رشحيات،  م��ن  وع��دد  االأقدار” 
حمكمة  م�شل�شالت  يف  النفي�شي  خالد  الفنان 
باأن  علًما  واحليالة،  ال�شبيل  ودي��وان  الفريج 
عبدالعزيز  م��ع  كانت  الثنائيات  م��ع  بدايته 
“مذكرات  م�شل�شالت  يف  جابر  وحممد  النم�س 
بوعليوي” و”ال�شرب مفتاح الفرج”، ومن اأ�شهر 
الثنائيات التي قدمها كانت مع الفنانة �شعاد 

عبداهلل يف عدد من االأوبريتات.
ورمبا ت�شري اجلوائز التي نالها عبدالر�شا 
املهمة  مكانته  اإلى  الفني  م�شواره  مدى  على 
ميكن  ال  ال��ت��ي  الفنية  واإ���ش��ه��ام��ات��ه  ودوره 
اإغفالها، فهو حا�شل على جائزة “رائد امل�رشح 
العربية،  ال���دول  جامعة  م��ن  االأول”  العربي 
وجائزة “الريادة االأولى للم�رشح” من 
امل�رشح  “رائد  وج��ائ��زة  تون�س، 
وج��ائ��زة  م�����رش،  م��ن  العربي” 
لالإبداع  العوي�س”  “�شلطان 
الفني العربي، من االإمارات.
 ،2006 ال����ع����ام  ويف 
تكرمي  “جائزة  على  ح�شل 
الفن  اأث��روا  الذين  للعمالقة 
ال��دول  جامعة  من  العربي” 
العديد  وغريها  العربية، 
من اجلوائز.

اأ�سامة املاجد

اإعداد طارق البحار
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رحيل عمالق الكوميديا عبدالحسين عبدالرضا 

فنانو البحرين بكل ألم... وداعا “حسين بن عاقول”
• �شورة نادرة وهو يف �شغره	

• •اآخر م�شل�شالته “�شلفي”	 من م�شل�شل االأقدار	

• •اأمني ال�شايغ	 عبداهلل ملك	

• عبد احل�شني مع الرميثي والغرير	

• يف غبقة احلواج	
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ميـــــزة “�سحريـــة” يف “�آيفـــــــون 8”
ك�صفت ت�رشيبات جديدة اأن هاتف “اآيفون 8” املرتقب �صيتمتع بخا�صية ا�صتثنائية بل “�صحرية”، 

تتيح للم�صتخدم �صبط التطبيقات على و�صعية ال�صامت دون ا�صتخدام اليدين.
وقال املوقع الإلكرتوين ل�ص���حيفة “دايلي ميل” الربيطانية، اجلمعة، اإن من اكت�ص���ف و�رشب هذه 
امليزة هو غويلهريم رامبو، الذي عمل �ص���ابقا �ص���من فريق مطوري نظام “iOS” اخلا�س باأجهزة اأبل 
الذكي���ة. ون�رش املوق���ع تغريدات لرامبو قال فيها اإن املعلومات التي اأوردها اأحد املخت�ص���ن بالقطاع 
التقني يف وقت لحق �ص���حيحة: اآيفون �صي�ص���بط التطبيقات على و�ص���عية ال�ص���امت مبجرد نظرة من 
facial recogn -“  ململ�صتخدم. وح�صب رامبو الذي اأرفق التغريدة مبجموعة من الرموز اخلا�صة بربجمة
tion” )نظام التعرف على الوجه(، فاإن باإمكان امل�صتخدم وعرب النظر اإلى اجلهاز حتويل الهاتف اإلى 

�صامت عند ورود الت�صالت اأو الر�صائل الن�صية والأمر ين�صحب على  كافة التطبيقات.
وقال موقع “دايلي ميل” اإن اأجيال �ص���ابقة من هاتف �صام�ص���ونغ، املناف����س الأبرز لآيفون، كانت 
تتمت���ع مبي���زة “Smart Stay” التي تعمل وفق التقنية نف�ص���ها التي جلاأت اإليه���ا اأبل اأخريا لتفعيل 

امليزة اجلديدة.

�ل�سلطات �لهندية تقتل فيال �أودى بحياة 15 �سخ�سا

حتذيــر كويتـــي.. �خلـــرز �ملغناطي�سيــــة �سديــــدة �خلطـــــورة
حذرت رابطة جراحة الأطفال الكويتية اأم�س ال�ص���بت من لعبة اخلرز 
املغناطي�ص���ية املنت����رشة يف معظم اأماكن بيع لع���ب الأطفال خلطورتها 
ال�ص���ديدة على الأطف���ال يف حال ابتالع اأو ا�صتن�ص���اق خرزه���ا. ووفق ما 
ذكرت���ه وكالة الأنب���اء الكويتية )كونا ( نقال عن بيان �ص���حايف للرابطة، 
اأنه لوحظ يف الأ�ص���ابيع القليلة املا�صية ازدياد حالت ابتالع خرز اللعبة 
من قبل الأطفال مبختلف الأعمار مما نتج عنه ان�صدادات وثقوب معوية 
خطرية. واأ�صافت اأن امل�صت�صفيات ا�صطرت اإلى اإخ�صاع هوؤلء الأطفال 
جلراحات طارئة ل�صتخراج اخلرز ا�صتدعت يف غالبها ا�صتئ�صال جزء من 

الأمعاء، بالإ�صافة اإلى اإدخال بع�س احلالت اإلى العناية املركزة.
كما لفتت الرابطة اإلى ازدياد حالت بلع اخلرز املغناطي�صية والتي 
و�صلت اإلى ثماين حالت هذا العام، منها اأربع حالت خالل ال�صهر الأخري 

مقارنة بثالث حالت يف عام 2016 واأربع يف عام 2015.
وتتك���ون لعب���ة اخل���رز املغناطي�ص���ية م���ن اأك���ر م���ن 200 قطعة 
م�صتديرة اأو مكعبة �صغرية احلجم من مغناطي�س )نيودمييوم( وهو نوع 
من املغناطي�س �ص���دة اجنذاب���ه 15 مرة اأقوى م���ن املغناطي�س العادي 

وميكن جمع هذه القطع وت�صكيلها باأ�صكال خمتلفة.

مقتــل �أكرث من 30 ب�ســبب 
�سيول و�نهيار�ت يف نيبال

قال���ت ال�ص���لطات اأم����س ال�ص���بت اإن 
ال�صيول والنهيارات الأر�صية التي حدثت 
بفع���ل الأمطار الغزي���رة اأودت بحياة اأكر 
من 30 �صخ�ص���ا يف نيبال خالل ال�ص���اعات 

الأربع والع�رشين املا�صية.
اأ�ص���خا�س   10 اإن  م�ص���وؤولون  وق���ال 
اآخرين ما زالوا يف عداد املفقودين كما اأن 
عدد القتلى مر�صح للزيادة ب�صبب تعر�س 

م�صاحات وا�صعة من البالد لالأمطار.
واأ�ص���افوا اأن فرق الإنقاذ املوؤلفة من 
جن���ود ورجال �رشطة وحملي���ن جرى ن�رشها 
مل�ص���اعدة من تقطعت بهم ال�ص���بل �صواء 
فوق اأ�ص���طح املنازل اأو مم���ن انتقلوا اإلى 
اأرا����س مرتفع���ة يف الوقت الذي عر�ص���ت 
في���ه لقط���ات تلفزيونية م�ص���اهد الدمار 

الذي حلق بالطرق واجل�صور.

زلــز�ل قوته 5.9 درجة 
قبالة �ساحل ت�سيلي

امل�ص���ح  هيئ���ة  قال���ت   - )روي���رتز( 
اجليولوج���ي الأمريكي���ة اإن زل���زال قوت���ه 
5.9 درجة وقع يوم ال�ص���بت قبالة �صاحل 
ت�صيلي على بعد 102 كيلومرت بن الغرب 
واجلن���وب الغرب���ي من مدين���ة كوكوميبو 

وعلى عمق 10 كيلومرتات.

عو��ســـــــف تعطـــل 
رحالت جوية يف بكني 

اجتاح���ت عوا�ص���ف رعدية العا�ص���مة 
ال�صينية بكن اأم�س ال�صبت مما ت�صبب يف 
تعطل مئات الرح���الت اجلوية يف اأحد اأكرب 
مطارات العامل فيما حذرت ال�ص���لطات من 
اأن الأمطار والرياح قد تت�صبب يف انهيارات 
اأر�ص���ية يف املنطقة التي تعر�صت لزلزال 

قوته 7 درجات قبل اأيام.
ورفعت �صلطات مدينة بكن م�صتوى 
التحذي���ر م���ن الطق�س ي���وم ال�ص���بت اإلى 
اللون الربتقايل من الأ�صفر الذي اأ�صدرته 
�ص���باحا وقالت اإن الربق وال���ربد والرياح 
والأمطار املتوقع هطولها مبن�صوب ي�صل 
اإلى 70 ملليمرتا على املدينة قد تت�صبب 

يف في�صانات مفاجئة باملناطق اجلبلية.
وح���ث املط���ار ال���دويل يف العا�ص���مة 
بك���ن امل�ص���افرين يف بيان عل���ى موقعه 
على الإنرتنت على مراجعة حتديث بيانات 

رحالتهم من واإلى املدينة.
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نفق فيل بعد اأن اأطلقت ال�ص���لطات الهندية الر�ص���ا�س عليه اإثر جهود مكثفة ل�ص���يده 
مب�س���اركة ع�رشات من م�س���وؤويل الغابات والرماة املهرة بعدما ت�سبب يف �سقوط نحو 15 قتيال 

يف وليتي جاركاند وبيهار ب�رشق البالد.
وقال ن. ك. �ص���ينغ م�ص���وؤول الغابات يف ولية جاركاند، اإن فريقا ت�ص���كل ل�ص���يد الفيل، 
الذي يعتقد اأن عمره بن 20 و25 عاما، بعد اأن قتل 11 �صخ�صا يف الولية منذ مار�س واأحلق 
اأ�رشارا بعدد من املنازل. واأ�صاف اأن الفيل قتل اأغلب الظن 4 اآخرين يف ولية بيهار املجاورة 
قبل ذلك. وقال �ص���افات علي خان، وهو اأحد الرماة، اإنه ر�صد الفيل اأول مرة اخلمي�س واأطلق 

عليه �صهما مبادة خمدرة اأ�صابه يف الرقبة لكنه مل يوؤثر فيه.
ومتكن الفيل من الفرار لكن خان اأطلق النار عليه فاأرداه قتيال.

وقال خان اإن هذا هو الفيل ال�ص���ابع الذي يقتل���ه واإنه قتل من قبل 13 منرا كانت تهدد 
النا�س يف مناطق اأخرى من البالد.

ونزع م�صوؤولون بقطاع الغابات نابي الفيل ويعتزمون دفنه يف الغابة.

املمثل الهنديان بهومي بيدنيكار واأك�صاي كومار يروجان لفيلمهما “ق�صة حب يف املرحا�س” 
املاأخوذ من ق�صة حقيقية لن�صال رجل من اأجل بناء املراحي�س يف قريته بالهند )اأ ف ب(

من يرعاهم؟
»نحن حمظوظون.. ن�ص����تمتع بوقتنا اإلى اأق�صى درجة كما ترى، ونحظى بكل ما نحتاج 
اإليه من رعاية واهتمام، ل ينق�صنا �صيء وهلل ال�صكر«، بهذه الكلمات املعربة ختم ال�صاب 
الأنيق حديثه ال�ص����يق وا�صتاأذن باأدب ليهتم باأمور رفاقه يف الرحلة، ليرتكني يف حالة من 

الده�صة والنبهار والتاأمل مًعا.
التقي����ت ذل����ك ال�ص����اب، ذا الوجه الب�ص����و�س واملالم����ح الطيبة التي ت�ص����كل ال�ص����مة 
امل�صرتكة جلميع امل�صابن مبتالزمة داون، قبل اأكر من 20 �صنة يف القاهرة، حيث كان 
يقود جمموعة �ص����ياحية اأمريكية جت����ول العامل، جميع اأفرادها من امل�ص����ابن باملتالزمة، 
ووجدت يف حديثه هدوءا ينم عن ثقة كبرية، ومنطق �ص����ليم ل يوجد لدى كثريين من غري 

امل�صابن باأي مر�س.
منذ ذلك احلن تغريت نظرتي لهذا املر�س وامل�ص����ابن به، بل �ص����عرت باخلجل من 
نف�ص����ي ب�ص����بب جتنبي خمالطة طفل م�ص����اب بحال����ة مماثلة كان يعي�س باجل����وار يف احلّي 
الذي ن�صاأت فيه. ومل يك�رش ذلك احلاجز النف�صي الذي اأوجده املجتمع بداخلي وعزلني عن 

امل�صابن مبتالزمة داون اإل ذلك ال�صاب املثقف واملتعلم تعليما جيدا.
يف الدول املتقدمة اأ�ص����بح انتقال امل�ص����ابن مبتالزمة داون اإلى التعليم العام اأمًرا 
ماألوف����ا، الربيطاني����ون يدجمون الأطف����ال ذوي القدرات املختلفة م����ع زمالئهم من العمر 
ذات����ه، وتتبن����ى اأملاني����ا والدمنارك نظام وج����ود معلمن يف الف�ص����ل املدر�ص����ي يتولون 
الهتمام بالأطفال ذوي الحتياجات اخلا�ص����ة، كما يتم دمج امل�ص����ابن مع من �صواهم يف 

الأن�صطة الريا�صية والجتماعية وغريها.
من الوا�ص����ح اأن اجلمعية البحرينية ملتالزمة داون يف حاجة لرعاية حتى تقوم بدورها 
التوع����وي وتق����دمي الدعم والرعاية املنا�ص����بن لتح�ص����ن جودة احلياة لدى امل�ص����ابن 
وذويه����م، فجميع روابط موقع اجلمعية عل����ى الإنرتنت )http://b-dss.org( ل تعمل، 
ويف ال�ص����فحة الرئي�صة توجد م�ص����احة اإعالنية مكتوب فيها »اإعالن خا�س للراعي الر�صمي 

للموقع«، ويبدو اأنه مل يتقدم اأحد اإلى اليوم لرعاية اجلمعية.
ويت�ص����ح اأي�صا اأن هناك نق�ًص����ا يف املعلومات املتعلقة باملتالزمة يف البحرين، فاآخر 
خ����رب ن�رش عنه����ا كان يف اأبريل 2010! وج����اء فيه اأنه يوجد يف اململك����ة 700 حالة مبتالزمة 
داون من خمتلف اجلن�صيات، واأن البحرين ت�صهد يف كل عام ولدة 30 حالة جديدة. وبهذا 
املعدل يفرت�س اأن هناك الآن نحو األف حالة يف البحرين، لكن ل توجد جهة واحدة ترعاهم!
الوليات املتحدة تخ�ص�����س �ص����هر اأكتوبر ملتالزمة داون، اإذ تنظم اجلمعية الوطنية 
هناك اأن�صطة وفعاليات طوال ال�صهر لتبديد ال�صورة النمطية عن املر�س وتعزيز الوعي 
ب����ه، وجنحت يف احلد م����ن الرف�س الجتماعي له، فهل ميكن اأن ن�ص����هد يف البحرين جهوًدا 

مماثلة لدعم هذه الر�صالة النبيلة؟

أيمن همام
ayman.hamam
@albiladpress.com

360 درجة
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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

سائحة تتنزه على شاطئ 
تامون بجزيرة غوام األميركية 

غرب المحيط الهادي، التي تبلغ 
مساحتها 544 كيلومترا مربعا، 

والتي تستخدمها الواليات 
المتحدة كقاعدة عسكرية 

استراتيجية، ما يجعلها هدفا 
لبيونغ يانغ )رويترز(

الطق�س حار 
ورطب مع بع�س 

ال�صحب احيانا.

الرياح متقلبة الجتاه من 5 اإلى 10 
عقد ولكنها عموما �صمالية �رشقية من 
10 اإلى 15 عقدة احيانا عند الظهرية.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اقدام.
درجة احلرارة العظمى 45 درجة مئوية، وال�صغرى 

31 درجة مئوية.
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