
ت�سليم اأول 3 وحدات 
مبدينة �سلمان 

املنام���ة - بنا: �سلم وزير الإ�س���كان با�سم احلمر 
�سباح اأم�س اأول 3 وحدات مبدينة �سلمان للمواطنني 
الذي���ن ت�رشف���وا بت�سلمه���ا م���ن عاهل الب���اد �ساحب 
اجلال���ة امللك حم���د بن عي�س���ى اآل خليف���ة، يف حفل 

افتتاح املدينة الذي اأقيم منت�سف ال�سهر اجلاري.
وقال الوزير اإنه مبنا�سبة تف�سل �ساحب اجلالة 
املل���ك بافتتاح املدين���ة وت�سليم مفاتي���ح الوحدات 
لأول 3 م�ستفيدين باملدينة، مت تاأثيث تلك الوحدات 

بالكامل بهذه املنا�سبة.
  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
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غ�سب يف قلب طهران... واحتجاجات ت�سل مكتب روحاين
8    اإلغـــاء جل�صـة النـواب لعــدم اكتمــال الن�صـــاب

رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�سخة: ال�سعودية: ريالن - الكويت: 200 فل�س - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�سة - م�رش : جنيهان - الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - اململكة املتحدة : جنيه ا�سرتليني - الوليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 يورو

تعطيل رخ�ص امل�ستثمرين غري م�سموح البتة
اأمر م�صيء للوجه احل�صاري واحلكومة لن تت�صاهل معه اأبدا... �صمو رئي�س الوزراء:

املنامة - بنا: اأكد رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللك���ي الأمري خليف���ة بن �سلم���ان اآل خليفة، لدى 
لقاء �سموه عددا من كبار امل�سوؤولني اأم�س، حر�س 
احلكومة عل���ى تعزيز وحت�سني بيئ���ة الأعمال، واأن 

جهوده���ا م�ستمرة يف تطويرها عرب طرح املزيد من 
الت�سهيات؛ ملنح الرخ�س التجارية وال�ستثمارية.

امل�ساري���ع  تاأخ���ري  اأن  م���ن  �سم���وه  وح���ذر 
ال�ستثماري���ة بتعطي���ل اإ�سدار الرخ����س املطلوبة 

لرجال الأعم���ال وامل�ستثمرين غ���ري م�سموح البتة؛ 
لأن���ه اأمر م�سيء للوجه احل�س���اري وبيئة الأعمال يف 

مملكة البحري���ن، وهذا ما لن تت�ساهل معه 
احلكومة اأبدا.

و�سل���ت  فيم���ا  ن���ت:  العربي���ة   - دب���ي 
الحتجاج���ات ال�سعبية املتج���ددة يف اإيران منذ 
اأيام اإلى قلب العا�سم���ة طهران، واأمام مكتب 
الرئي����س الإي���راين ح�س���ن روح���اين يف �س���ارع 
با�ستور، دعا “موؤمتر �سعوب اإيران الفيدرالية” 

الذي ي�سم 14 حزًبا وتنظيًما من قوميات اإيران 
كاف���ة، تي���ارات املعار�سة الإيراني���ة مبختلف 
انتماءاته���ا للتوحد حول م�رشوع �سيا�سي �سامل 

الإ�سقاط نظام والية الفقيه.
واأك���دت التنظيمات القومي���ة يف موؤمترها 

العا�سم���ة  يف  عق���د  ال���ذي  الع���ام  ال�سن���وي 
ال�سويدي���ة �ستوكه���ومل، اأن الظروف احل�سا�سة 
احلالية تتطلب التوح���د الإ�سقاط نظام املاليل 

الذي ميار�س القم���ع والقهر واحلروب 
منذ 40 عاما.

�صمو ويل العهد وجه وزير الداخلية لإعداد م�صروع القرار

اإقامة 10 �سنوات للم�ستثمرين الأجانب
املنامة - وزارة الداخلية: يف اإطار متابعة ويل 
العهد نائ����ب القائد الأعلى النائ����ب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 
ب����ن حمد اآل خليف����ة لكل ما �ساأن����ه موا�سلة حتفيز 
املن����اخ ال�ستثم����اري لتحقيق النم����و القت�سادي 
يف خمتل����ف القطاعات �سم����ن اإ�سرتاتيجية التنمية 
القت�سادي����ة التي ت�ستهدف تعزي����ز موقع مملكة 
البحري����ن كوجه����ة اقت�سادية عاملي����ة، وجه �سموه 
وزي����ر الداخلي����ة الفري����ق الركن ال�سي����خ را�سد بن 
عب����داهلل اآل خليف����ة لإع����داد م�����رشوع ق����رار يق�سي 
مبنح رخ�سة اإقامة للم�ستثمرين الأجانب بالكفالة 
ال�سخ�سي����ة، ت�سل اإلى 10 �سنوات، قابلة للتجديد 
ملدد مماثل����ة، واتخ����اذ الإجراءات الازم����ة لتنفيذ 
ذل����ك. وقال وزير الداخلية اإن م�����رشوع القرار ياأتي 
تنفي����ًذا مل����ا يوؤك����د عليه �سم����و ويل العه����د نائب 
القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 
من اأهمية العمل على تفعيل مبادئ روؤية البحرين 
والتناف�سي����ة  ال�ستدام����ة   -  2030 القت�سادي����ة 
والعدالة - يف جمي����ع املجالت وتكامل اجلهود يف 

كل اجلهات احلكومية لتطوير اخلدمات والإجراءات 
وفق اأف�س����ل املمار�سات العاملية، مم����ا من �ساأنه 
توف����ري الت�سهي����ات الت����ي تدعم البيئ����ة املحفزة 
للتنمي����ة والن�س����اط االقت�س����ادي واال�ستثماري يف 

خمتلف القطاعات احليوية.
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• •�سمو رئي�س الوزراء يف لقاء مع عدد من كبار امل�سوؤولني	 �سمو ويل العهد	
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حممد بن مبارك يبحث التطورات مع ال�سفري الأمريكي

العري�ض يودع ال�سفري الأملاين 

املنامة - بن���ا: ا�ستقبل نائب رئي�س 
جمل����س ال���وزراء �سم���و ال�سي���خ حممد بن 
مبارك اآل خليف���ة مبكتبه بق�رص الق�سيبية 
�سف���ري الوليات املتح���دة الأمريكية لدى 
اململكة ج�س���ن هيك����س �سيربيل، حيث 
ال�سداق���ة  لعالق���ات  ا�ستعرا����س  ج���رى 
التاريخية بني مملك���ة البحرين والوليات 
املتحدة يف خمتل���ف املجالت التي حتقق 

م�سالح البلدين و�سعبيهما ال�سديقني.
الأو�س���اع  تط���ورات  بح���ث  مت  كم���ا 
القليمية والدولية مع التاأكيد على الدور 
والتن�سيق والتع���اون القائم بني البلدين 

يف احلف���اظ على اأمن وا�ستق���رار املنطقة 
�سواء فيما يتعلق مبحاربة الرهاب اأو منع 
التدخالت اخلارجية يف ال�س���وؤون الداخلية 
ل���دول املنطقة، حيث اأ�س���اد �سمو ال�سيخ 

حممد بن مب���ارك اآل خليفة بدور الوليات 
املتحدة يف ه���ذا ال�ساأن. وق���د اأكد �سفري 
الولي���ات املتحدة التزام ب���الده باحلفاظ 

على الأمن وال�سلم العامليني.

املنامة - بن���ا: ا�ستقبل نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء جواد العري�س �سباح اأم�س 
مبكتبه ب���دار احلكوم���ة �سف���ري جمهورية 
اأملاني���ا الحتادية ال�سديق���ة لدى مملكة 
البحري���ن الفري���د �سيمز بروت���ز؛ مبنا�سبة 
انته���اء ف���رة عمل���ه ك�سفري لب���الده لدى 

مملكة البحرين.
وخ���الل اللق���اء، رح���ب نائ���ب رئي�س 
جمل����س الوزراء بال�سفري وق���دم له ال�سكر 
والتقدي���ر عل���ى م���ا قام ب���ه خ���الل عمله 
الدبلوما�س���ي يف تعزي���ز وتنمية العالقات 
الطيبة الت���ي جتمع البلدي���ن ال�سديقني 
عل���ى الأ�سع���دة كاف���ة ورعاي���ة امل�سالح 

امل�سرك���ة، متمني���ا له التوفي���ق والنجاح 
يف امله���ام الدبلوما�سي���ة القادم���ة الت���ي 

�ستوكل اليه من جانب بالده.
م���ن جانب���ه، ق���دم ال�سف���ري ال�سك���ر 
والتقدي���ر لنائ���ب رئي�س جمل����س الوزراء 

وحكوم���ة مملك���ة البحري���ن على م���ا لقيه 
م���ن جت���اوب وتعاون ط���وال ف���رة عمله 
م���ن امل�سوؤول���ني باململكة كاف���ة، متمنيا 
ململكة البحري���ن و�سعبها الك���رمي مزيدا 

من التقدم والزدهار.

•  مبادرة موؤ�س�سة املربة اخلليفية ت�سمنت �سل�سلة من الربامج التوعوية واخلريية	

تعطيل اإ�سدار رخ�ض رجال الأعمال وامل�ستثمرين غري م�سموح البتة

“املبــرة اخلليفيــة” تطلق مبادرتهـا الرم�سانيــة الرابعــة

احلكومة لن تت�ساهل يف تاأخري امل�ساريع ال�ستثمارية... �سمو رئي�س الوزراء: 

ت�سهد عقد ندوة مفعمة بالإميان... �سمو ال�سيخة زين:

املنام���ة - بن���ا: اأك���د رئي����س ال���وزراء �ساح���ب 
ال�سمو امللك���ي الأمري خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة، 
ل���دى لقاء �سموه عددا من كب���ار امل�سوؤولني، حر�س 
احلكومة عل���ى تعزيز وحت�س���ني بيئة الأعم���ال، واأن 
جهوده���ا م�ستمرة يف تطويرها ع���رب طرح املزيد من 
الت�سهيالت؛ ملنح الرخ����س التجارية وال�ستثمارية، 
حم���ذرا �سموه م���ن اأن تاأخري امل�ساري���ع ال�ستثمارية 
بتعطي���ل اإ�س���دار الرخ�س املطلوبة لرج���ال الأعمال 
وامل�ستثمري���ن غري م�سم���وح البتة؛ لأن���ه اأمر م�سيء 
للوج���ه احل�ساري وبيئة الأعم���ال يف مملكة البحرين، 

وهذا ما لن تت�ساهل معه احلكومة اأبدا.
ونوه �ساحب ال�سمو امللك���ي رئي�س الوزراء مبا 
ت�سه���ده مملك���ة البحرين م���ن تطور عم���راين وحراك 
ا�ستثماري بف�سل م���ا تهيئه احلكومة من ت�سهيالت 
وتي�س���ريات لرجال الأعم���ال وامل�ستثمرين، وبف�سل 

ن�ش���اط القط���اع اخلا����ص وحر�ش���ه عل���ى امل�شاركة 
بفعالية يف امل�سار التنموي يف ظل ما تنعم به مملكة 

البحرين من اأمن وا�ستقرار.
واأ�س���ار �ساحب ال�سم���و امللكي رئي����س الوزراء 
اإل���ى اأن �سم���وه يويل اأهمية كب���رية مبعرفة تطلعات 
ومرئي���ات رج���ال الأعمال خ�سو�سا يف ظ���ل الأو�ساع 
التجاري���ة والقت�سادية الراهنة وم���ا ميكن حتقيقه 
لتحفيز الن�شاط التج���اري واالقت�شادي عرب ال�رشاكة 
م���ع القطاع اخلا����س، منوه���اً �سموه �سم���ن ال�سياق 
ذات���ه ب���اأن هموم املواط���ن وم�ساحل���ه دائما حتظى 
بالأولوية يف احلكومة خ�سو�سا ما يخت�س باحتياجاته 
املعي�سي���ة والوظيفي���ة وغريه���ا، لفتا �سم���وه اإلى 
حر�س �سم���وه الوقوف على هم���وم املهن املت�سلة 
بالن�ساطات القت�سادي���ة املختلفة؛ من اأجل تذليل 

املعوقات كافة، وتقدمي كل ما من �ساأنه اإزالتها.

املنامة - بنا: اأطلقت موؤ�س�سة املربة اخلليفية 
مبادرته���ا الرم�ساني���ة ال�سنوي���ة للع���ام الرابع على 
التوايل، والتي ت�سمنت �سل�سلة من الربامج التوعوية 
واخلريي���ة متحورت ح���ول تعزيز التع���اون امل�سرك 
ودع���م الأعمال اخلريي���ة يف ال�سه���ر الف�سيل، وذلك 
�سعيا لغر�س القيم واملفاهيم احل�سارية وكجزء من 
الربام���ج التطوعية التابع���ة لربنامج “رايات” للمنح 
الدرا�سي���ة. وت�سمنت مبادرة هذا العام، حملة توزيع 
ال�سل���ة الرم�سانية على الأ����رص املحتاجة بالتعاون مع 
�رصكة “فيفا” البحرين لالت�سالت، وتنظيم م�سابقة 
حتفيظ الق���ران الك���رمي لطلبة املوؤ�س�س���ة، واإطالق 
مبادرة “رم�سان اخلري” من خالل بطاقة مهام خريية 
ب�سيطة متما�سية مع ال�سهر الكرمي يتم متريرها بني 

امل�سرك���ني لإجن���از 3 ثالث مهام حت���ى اإمتام جميع 
امله���ام بالكامل، التي ته���دف اإلى بث روح التعاون 
بني طلب���ة املوؤ�س�سة واملجتم���ع، اإ�سافة اإلى تنظيم 
مب���ادرة فرحة عيد بالتعاون مع جمموعة من منت�سبي 

جمعية ال�سنابل لرعاية الأيتام، ل�رصاء مالب�س العيد.
وبه���ذه املنا�سب���ة، قال���ت رئي�س جمل����س اأمناء 
موؤ�س�س���ة املربة اخلليفي���ة �سمو ال�سيخ���ة زين بنت 
خالد اآل خليف���ة: “اأود يف البداية اأن اأتقدم بالتهنئة 
لعاه���ل البالد �ساحب اجلالل���ة امللك حمد بن عي�سى 
اآل خليفة، واإلى رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمري خليفة ب���ن �سلمان اآل خليفة، واإلى ويل العهد 
نائ���ب القائد الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س 
ال���وزراء �ساح���ب ال�سم���و امللكي الأم���ري �سلمان بن 

حمد اآل خليفة، واإلى �سعب مملكة البحرين والأمتني 
العربية والإ�سالمية مبنا�سبة حلول �سهر رم�سان، ثم 
نعلن عن اإطالقنا املبادرة الرم�سانية الرابعة، والتي 

تاأتي يف اأعقاب جناح �سابقيها”.
واأ�ساف���ت �سم���و ال�سيخة زي���ن: “ت�سهد مبادرة 
هذا العام عقد ندوة بطابع رم�ساين مفعمة بالإميان، 
من �ساأنه���ا احلث على اأداء الأعم���ال باأمانة واإخال�س 
واأخ���الق حمي���دة ومعامل���ة كرمي���ة، والت���ي �ستقوم 
بتقدميه���ا فاطمة العلي لطلبة الربناجمني )رايات( 
و)اإثراء(، كم���ا اأتقدم بجزيل ال�سكر والمتنان جلميع 
ال����رصكات واملوؤ�س�سات امل�ساهم���ني يف هذا العمل، 
خ�سو�س���ا “فيفا” البحرين لالت�سالت، على دعمهم 

امل�ستمر خالل ال�سهر الف�سيل”.

• �سمو رئي�س الوزراء يف لقاء مع عدد من كبار امل�سوؤولني	

ال�سفري ال�سعودي: عالقاتنا التاريخية اأ�س�سها الأجداد وتوارثتها الأجيال
املنام���ة - بن���ا: اأ�س���اد �سف���ري خادم 
احلرم���ني ال�رصيفني لدى مملك���ة البحرين 
عبداهلل ب���ن عبداملل���ك اآل ال�سي���خ بعمق 
العالق���ات الأخوي���ة بني اململك���ة العربية 
ال�سعودي���ة ومملك���ة البحرين، وق���ال اإنها 
عالق���ات اأخوي���ة تاريخي���ة متين���ة اأ�س�سها 
الأجداد وتوارثته���ا الأجيال وحتظى بدعم 
واهتمام خادم احلرم���ني ال�رصيفني امللك 
�سلم���ان ب���ن عبدالعزيز اآل �سع���ود واأخيه 
�ساحب اجلاللة امللك حم���د بن عي�سى اآل 

خليفة وحكومتيهما الر�سيدتني.
جاء ذل���ك يف لقاء ال�سف���ري اآل ال�سيخ 
املدي���ر العام ملوؤ�س�سة العامة جل�رص امللك 
فه���د، فهد ال���داود؛ مبنا�سب���ة تعيينه يف 

من�سبة اجلديد مديًرا عاًما للموؤ�س�سة.

واأعرب ال���داود عن �سك���ره وتقديره 
على احلف���اوة والرحي���ب اللذين لقيهما 
من �سفري خادم احلرم���ني ال�رصيفني لدى 

مملكة البحرين.
ح����رص اللق���اء مدي���ر اإدارة العالق���ات 
العامة والت�رصيفات باجل�رص جمال الياقوت.

• �سفري خادم احلرمني ال�رصيفني يف لقاء مع مدير عام املوؤ�س�سة العامة جل�رص امللك فهد	
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جهود وطنية نبيلة لرجال “الداخلية” يف حفظ الأمن

البحرين جنحت يف ا�شتقطاب ال�شتثمارات واإن�شاء امل�شاريع احليوية

عطاوؤهم وت�سحيتهم مو�سع اإ�سادة من اجلميع... �سمو ويل العهد:

تعزيز دور القطاعات القت�سادية ذات الأولوية لزيادة النمو والتنوع... �سمو ويل العهد:

املنام���ة - بن���ا: اأع���رب ويل العه���د نائ���ب 
القائ���د الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي����س جمل�س 
الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن 
حم���د اآل خليفة، عن اعت���زازه وتقديره للجهود 
الوطني���ة النبيلة الت���ي يقوم بها رج���ال الأمن 
حلفظ اأمن الوطن و�سون املكت�سبات الوطنية، 
مبا ي�سم���ن موا�سلة برامج التنمي���ة والتطوير 
يف اإطار امل�سرية املبارك���ة التي يقودها عاهل 
الب���الد القائ���د الأعل���ى �ساحب اجلالل���ة امللك 

الوالد حمد بن عي�سى اآل خليفة.

ونوه �سموه اإلى الدور الذي تقوم به وزارة 
الداخلي���ة ومنت�سبوه���ا يف حف���ظ اأم���ن الوط���ن 
وتاأكي���د �سيادة القانون وما يقدمونه من عطاء 
وت�سحي���ة لتعزي���ز ال�ستقرار وه���و اأمر مو�سع 
اإ�سادة من اجلميع، م�س���ريا �سموه اإلى ما تتبناه 
وزارة الداخلي���ة م���ن برامج ومب���ادرات لزيادة 
التوا�س���ل ع���ر قن���وات ال�رشاك���ة املجتمعي���ة، 
وتعزي���ز مفه���وم الهوي���ة الوطنية مب���ا يحفظ 

متا�سك املجتمع واأمنه وا�ستقراره.
ج���اء ذلك يف ماأدب���ة الإفطار، الت���ي اأقامها 

�ساح���ب ال�سمو امللكي ويل العهد نائب القائد 
الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س جمل����س الوزراء، 
اأم����س بح�سور �سم���و ال�سيخ حممد ب���ن �سلمان 
بن حمد اآل خليفة، لكبار ال�سباط وامل�س�ؤولني 
ب����زارة الداخلية، بن���ادي �سباط الأم���ن العام، 
ولدى و�س���ول �سم���وه كان يف ال�ستقبال وزير 
الداخلي���ة الفريق الركن ال�سي���خ را�سد بن عبد 

اهلل اآل خليفة.
وهناأ �سموه، جميع منت�سبي وزارة الداخلية 
ب�سه���ر رم�سان املب���ارك، داعًي���ا اهلل اأن يعيده 

الغالي���ة،  عل���ى مملكتن���ا  وال���ركات  باليم���ن 
م�ستذك���را �سم���وه الت�سحي���ات الت���ي يقدمها 
رج���ال الأمن، داعًيا اهلل العل���ي القدير اأن يرحم 
�سه���داء الواجب الذين �سحوا باأرواحهم حلماية 
اأمن الوطن ومقدراته، واأن ينعم الوطن العزيز 

بالأمن والطماأنينة.
وع���ر وزي���ر الداخلي���ة با�سم���ه ونيابة عن 
منت�سب���ي ال���وزارة عن بال���غ ال�سك���ر والمتنان 
ل�ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد نائب القائد 
الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س جمل����س الوزراء 

على م���ا تف�سل ب���ه �سموه من اإ�س���ادة وتقدير 
لرجال الأمن جلهودهم املخل�سة، داعًيا املولى 
عز وج���ل، اأن ينعم على �سم���وه مبوفور ال�سحة 
وال�سع���ادة واأن يحفظ مملك���ة البحرين ويدمي 
عليه���ا اخلري والتق���دم والأم���ان، يف ظل قيادة 

جاللة امللك.
واأك���د الوزي���ر اأن رج���ال الأم���ن ما�سون يف 
ب���ذل اأق�سى الت�سحيات و�سيظل���ون على اأهبة 
ال�ستع���داد واأعلى درج���ة اجلاهزي���ة والكفاءة 

لأداء الواجب يف حفظ الأمن واإنفاذ القانون.

اأك���د ويل العه���د نائ���ب  املنام���ة - بن���ا: 
القائ���د الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي����س جمل�س 
الوزراء �ساح���ب ال�سمو امللك���ي الأمري �سلمان 
ب���ن حمد اآل خليف���ة اأن مملكة البحرين ت�سري يف 
الجتاه ال�سحيح نح���و حتقيق اأهداف م�سريتها 
التنموي���ة ال�سامل���ة التي اختطه���ا عاهل البالد 
�ساحب اجلاللة امللك الوالد حمد بن عي�سى اآل 
خليف���ة، موؤكًدا �سموه ال�ستم���رار يف تعزيز دور 
القطاع���ات القت�سادي���ة ذات الأولوية )النفط 
اللوج�ستي���ة،  واخلدم���ات  ال�سياح���ة،  والغ���از، 
وتقني���ة املعلومات والت�س���الت، وال�سناعات 
التحويلي���ة، واخلدم���ات املالي���ة( لزي���ادة منو 

وتنوع القت�ساد البحريني وقوته.

يف  جنح���ت  اململك���ة  اإن  �سم���وه  وق���ال 
ا�ستقط���اب مزي���د م���ن ال�ستثم���ارات واإن�س���اء 
العدي���د م���ن امل�ساري���ع احليوي���ة الت���ي تدعم 
القت�س���اد الوطن���ي والذي يق���ود نحو حتقيق 
املزي���د م���ن النج���اح والو�س���ول اإل���ى الهدف 
املن�سود لبناء م�ستقبل مزده���ر لأبناء البحرين 

ولالأجيال القادمة.
واأ�س���ار �سموه اإلى اأن القط���اع اللوجي�ستي 
الذي يع���د اأح���د القطاع���ات القت�سادية ذات 
الأولوي���ة الت���ي تهدف اإلى تعزي���ز دور القطاع 
اخلا����س كمح���رك رئي����س للنم���و القت�سادي، 
واأن مملك���ة البحرين توا�س���ل تطوير اإمكاناتها 
يف القط���اع اللوج�ستي مبا يوازي حجم طموحها 

لت�سب���ح منطقة حيوي���ة جاذب���ة لال�ستثمار من 
خ���الل ا�ستدام���ة تطوير ه���ذا القط���اع احليوي، 
وتعزيز تناف�سية موقعه���ا ال�سرتاتيجي، لفًتا 
�سم���وه اإل���ى اأن اإق���رار الت�رشيع���ات والقوانني 
والإج���راءات امل�ساندة اأ�سهم���ت يف منو القطاع 

اللوج�ستي مبا يرفد القت�ساد الوطني.
ج���اء ذلك ل���دى زي���ارة �سموه اإل���ى جمل�س 
وزي���ر �س���وؤون جمل�س ال���وزراء حمم���د املطوع، 
وجمل�س احل���اج اأحمد من�سور الع���ايل، وجمل�س 
اأبن���اء املرح���وم حج���ي ح�س���ن الع���ايل، وجمل�س 
عائل���ة اجلالهمة، اإذ تبادل �سموه معهم التهاين 
ونوه مب���ا ي�سفيه هذا ال�سهر الف�سيل من روح 
التوا�سل الذي ي�سكل الهوي���ة البحرينية التي 

تتوارثها الأجيال عن الآباء والجداد.
وقال �سموه اإن اململكة م�ستمرة يف تطوير 
القطاع اللوج�ستي مبا يواكب متطلبات التنمية 
ويعود بالنفع ل�سالح الوطن واملواطنني ولبلوغ 
الطموح ال���ذي ن�سعى اإليه نحو مزيد من النجاح 
والإجناز خ���الل املرحلة املقبل���ة، م�سرًيا �سموه 
اإلى اأن م�رشوع تو�سعة مطار البحرين الدويل وما 
�سيحقق���ه من رفع للطاق���ة ال�ستيعابية ملطار 
البحرين الدويل بثالثة اأ�سعاف �سيكون اإ�سافة 
نوعي���ة يف جمال تطوير البنية التحتية لل�سياحة 
والت�سجي���ع عل���ى ال�ستثمار، اإل���ى جانب توفري 
املزيد م���ن فر�س العمل النوعي���ة للمواطنني. 
واأو�سح �سموه اأن البيئة اجلاذبة لال�ستثمارات 

الت���ي حققته���ا مملك���ة  املتقدم���ة  واملراك���ز 
البحرين يف جمال احلرية القت�سادية تدعم منو 
القطاع اللوج�ست���ي يف ظل احلراك ال�ستثماري 
والتو�س���ع الذي ت�سهده اململكة يف هذا القطاع 
واإ�سهاماته يف الن���اجت املحلي. واأعرب اأ�سحاب 
املجال����س واحل�س���ور عن �سكره���م وتقديرهم 
على اهتمام �سموه بالتوا�سل مع اأبناء البحرين 
عر زياراته املختلفة للمجال�س يف اململكة، وما 
يولي���ه �سموه م���ن حر�س على تطوي���ر اململكة 
يف ظ���ل امل�س���رية التنموي���ة ال�سامل���ة جلالل���ة 
املل���ك املفدى عر ترجمة ذل���ك باإجناز العديد 
م���ن امل�ساريع احليوية التي يع���ود خريها على 

الوطن واملواطن.

• �سم� ويل العهد يقيم ماأدبة اإفطار لكبار ال�سباط وامل�س�ؤولني ب�زارة الداخلية	

• •�سمو ويل العهد يف زيارة ملجل�س حممد املطوع	 ... و�سموه يف زيارة ملجل�س احلاج اأحمد من�سور العايل	

• •... و�سموه يزور جمل�س اأبناء املرحوم حجي ح�سن العايل	 ... و�سموه يزور جمل�س عائلة اجلالهمة	
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نعتز بجهود رجال االأمن البوا�سل يف حفظ االأمن واال�ستقرار

دور كبري للمجال�س يف تعزيز العالقات بني اأبناء املجتمع الواحد

اإ�سهاماتهم ي�سهد لها اجلميع بالكفاءة والإخال�ص... �سمو حمافظ اجلنوبية: 

الزيارات الرم�سانية امتداد لعادات اأ�سيلة ورثناها من الأجداد والآباء... �سمو حمافظ اجلنوبية:

املنامة - بنا: قام حمافظ اجلنوبية �سمو ال�سيخ 
خليف���ة بن عل���ي اآل خليف���ة بزيارة ملجل����ص العقيد 
خلي���ل ال�سنو مبدينة عي�سى، جرًي���ا على عادة �سموه 

بالتوا�سل مع املواطنني خالل ال�سهر الف�سيل. 
ويف اللقاء، هناأ �سم���و حمافظ اجلنوبية احل�سور 
مبنا�سبة حلول �سه���ر رم�سان املبارك، منوًها �سموه 
بف�سائل ال�سهر الكرمي، �سائاًل �سموه املولى عز وجل 
اأن يعي���ده على مملك���ة البحرين باليم���ن والربكات، 
م�سيًدا �سموه يف الوقت نف�سه باجلهود املبذولة من 
رج���ال الأمن البوا�سل بقي���ادة وزير الداخلية الفريق 
ركن ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة يف حفظ اأمن 
وا�ستقرار مملكة البحرين واحلفاظ على املكت�سبات 
احل�ساري���ة والتنموية واإر�ساء دعائ���م الأمن والأمان 
ب���ًداء ب�سالمة الف���رد واملجتم���ع و�سوًل اإل���ى تاأمني 

املن�ساآت والفعاليات والأن�سطة الكبرية.
واأكد �سموه اأن اإ�سهامات وجهود رجال الأمن يف 
تاأمني وتدعيم اأركان الأمن يف اململكة بارزة وي�سهد 
له���ا اجلميع بالكفاءة والإخال����ص يف خمتلف املواقع 
والأ�سع���دة، م�س���رًيا �سم���وه اإل���ى الأمن ����رورة من 
�رورات احلياة الب�ري���ة لينعم املجتمع بال�ستقرار، 
وعام���ل اأ�سا�ص ل�ستمرارها وركي���زة من ركائز البناء 

والتنمية.
بعدها اطلع �سموه على بع�ص ال�سور واللقطات 
التاريخية التي توؤرخ وتوثق م�سرية رجال الأمن عرب 

عقود م�ست ودورهم يف حفظ الأمن مبملكة البحرين.
واأع���رب العقيد خليل ال�سنو ع���ن خال�ص �سكره 
وتقديره ل�سمو حمافظ اجلنوبية على زيارته الكرمية 

ونه���ج �سم���وه يف تعزي���ز اأوا����ر الرتابط م���ع اأهايل 
املحافظ���ة يف ال�سهر الف�سيل، م�سي���ًدا بدعم �سموه 
مل�سرية البن���اء والتنمية وبال���دور الجتماعي الكبري 

للمحافظ���ة اجلنوبي���ة، موؤكًدا اعتزازه به���ذه العالقة 
الوثيق���ة التي ت���ربز اأ�سمى و�سائ���ج القربى وتر�سخ 

مفهوم ال�راكة املجتمعية بني املحافظة والأهايل.

املنام���ة - بن���ا: قام حماف���ظ اجلنوبي���ة �سمو 
ال�سي���خ خليفة ب���ن علي اآل خليف���ة بزيارة عدد من 
املجال����ص يف منطق���ة عايل �سم���ن �سل�سلة زيارات 
�سم���وه للمجال����ص الرم�سانية. واأك���د �سمو حمافظ 
اجلنوبي���ة ال���دور الكبري للمجال����ص يف تعزيز اأوا�ر 
العالق���ات بني اأبناء املجتمع الواح���د. وقال �سموه 
اإن التوا�سل والزيارات الرم�سانية امتداد لعادات 
اأ�سيل���ة ورثناه���ا م���ن الأج���داد والآباء ويج���ب اأن 
نورثه���ا لأجيالنا القادمة. واأثن���ى اأ�سحاب جمال�ص 
منطق���ة ع���ايل عل���ى م���ا يق���وم ب���ه �سم���و حمافظ 
اجلنوبي���ة، موؤكدين اأهمية الزي���ارات يف اإبراز مبداأ 
التالح���م والتوا�س���ل يف �سه���ر رم�س���ان املب���ارك، 
م�سيدي���ن بحر����ص �سموه على تعزي���ز دور ال�راكة 
املجتمعية لالرتق���اء بامل�ستوى الجتماعي والأمني 

يف املحافظة اجلنوبية.

• �سمو حمافظ اجلنوبية يف زيارة ملجل�ص خليل ال�سنو	

• �سمو حمافظ اجلنوبية يف زيارة لعدد من املجال�ص يف منطقة عايل	

�مل�ؤبد و�إ�سقاط جن�سية 10 متهمني بق�سية “م�ستودع النويدرات”
اأ�س�سوا جماعة اإرهابية وحازوا 957 طلقة حية و20 قنبلة يدوية و504 عبوات متفجرة

رف�س����ت حمكم����ة ال�ستئن����اف العلي����ا اجلنائية 
اخلام�سة ا�ستئنافات 7 م����ن اأ�سل 11 مدانا بق�سية 
م�سنع وم�ست����ودع النويدرات للمتفج����رات، واأيدت 
معاقبته����م بال�سج����ن املوؤبد عم����ا اأ�سن����د اإليهم من 
اتهام����ات، متثلت يف تاأ�سي�ص جماعة اإرهابية تتكون 
من جمموعتني والن�سمام اإليها وحيازتهم الأ�سلحة 
الناري����ة و957 طلق����ة حي����ة، وكذل����ك املفرقع����ات 
يف  ت�ستخ����دم  الت����ي  والأدوات  والأجه����زة  وامل����واد 
�سناعته����ا وتفجريه����ا، و�سبط بحوزته����م 20 قنبلة 
يدوي����ة و504 عب����وات متفجرة، اإ�ساف����ة اإلى 1574 
كيلوغراما م����ن املواد املتفج����رة، ف�سال عن 1188 
كيلوغرام����ا و200 ل����رت من امل����واد الت����ي تدخل يف 

تكوين تلك النوعية من املفرقعات.
كم����ا اأي����دت املحكمة الأم����ر باإ�سق����اط اجلن�سية 
ومب�س����ادرة  جميًع����ا،  املدان����ني  ع����ن  البحريني����ة 

امل�سبوطات جميعها، والتي من �سمنها �سيارات.
وكانت حمكمة اأول درجة عاقبت املدانني الأحد 
ع�����ر بال�سج����ن املوؤبد ل�10 من املتهم����ني، وب�سجن 

الأخ����ري ملدة 10 �سنوات فقط، فيما غرمت املحكمة 
3 متهم����ني مبل����غ 300 األف دينار بواق����ع 100 األف 
دين����ار لكل منهم؛ جلمعهم الأم����وال لتمويل اأع�ساء 

اجلماعة الإرهابية التي اأ�س�سها الثالثة اأنف�سهم.
وتتح�س����ل وقائع الق�سي����ة ح�سبما ورد يف حكم 
املحكمة يف اأن امل�ستاأن����ف الأول - حمكوم بالإعدام 
يف ق�سي����ة �سابق����ة - بت�سكي����ل تنظي����م اإرهاب����ي، 
ي�س����م جمموعت����ني اإرهابيت����ني، يق����ود املجموع����ة 
الأول����ى منهما امل�ستاأنف الث����اين، وت�سم 4 متهمني 
واآخرين جمهولني. اأم����ا املجموعة الثانية، فيقودها 
امل�ستاأن����ف الثالث، وت�سم هي الأخ����رى 4 متهمني 

واآخرين جمهولني.
واأ�ساف����ت اأن امل�ستاأن����ف الث����اين ه����و من قام 
����ني يف جمموعته  بتجني����د املدان����ني الأربعة املن�سمِّ
وكذل����ك الآخرين املجهولني؛ من اأجل القيام مبهمة 
ت�سني����ع الأ�سلحة والعب����وات املتفج����رة، وتخزينها 
يف م�ستودع����ات �رية من اأجل اإم����داد بع�ص العنا�ر 
الإرهابي����ة الأخ����رى داخل اململكة مب����ا يتم ت�سنيعه 
ل�ستخدامها يف العمليات الإرهابية مبملكة البحرين، 
كم����ا ا�ستاأج����رت املجموع����ة ذاتها، بقي����ادة املتهم 

الثاين وبرفقته 3 من اأ�س����ل 4 من املتهمني فيها، 
املن����زل الكائ����ن مبنطق����ه النوي����درات؛ ل�ستخدامه 
كور�س����ة لت�سني����ع الأ�سلح����ة والعب����وات املتفج����رة 
واإن�ساء م�ستودع �ري لتخزين املتفجرات والأ�سلحة.

قطع����ة  با�ستئج����ار  قام����وا  اأنه����م  وتابع����ت، 
اأر�����ص ف�س����اء مبنطق����ه النوي����درات، وبن����اء 5 غرف 
عليه����ا وو�س����ع ماكينات به����ا، والت����ي ت�ستخدم يف 
تقطي����ع وت�سني����ع الأدوات الالزمة ل�سن����ع الأ�سلحة 

واملتفجرات.
وكل����ف امل�ستاأنف الثاين اأح����د املدانني مبهمة 
ا�ست����الم الأ�سلح����ة والعب����وات املتفج����رة، التي يتم 
ت�سنيعه����ا مبعرفته����م وو�سعه����ا يف اأماك����ن متفق 
عليه����ا وت�سوير هذه الأماكن واإر�سالها عرب الهاتف 
اإلي����ه، ويقوم هو باإعادة اإر�سالها اإلى بع�ص العنا�ر 
الإرهابية داخل مملكة البحرين، التي تقوم بالتوجه 
ل�ستالمه����ا وا�ستخدامه����ا يف عملياته����م الإرهابية، 
كما كّلف����ه اأي�ًسا با�ستالم املبالغ املالية من العديد 
من الأماكن التي يت����م التفاق عليها بينهما م�سبًقا 
وو�سعه����ا باأماك����ن اأخ����رى، لتتولى بع�����ص العنا�ر 
الإرهابي����ة ا�ستالمه����ا بناًء عل����ى تن�سي����ق م�سبق مع 

امل�ستاأنف الثاين.
وح����از امل�ستاأنف����ون الث����اين والراب����ع واخلام�ص 
وال�ساد�����ص، وهم اأع�ساء املجموع����ة الأولى، كميات 
كب����رية م����ن الأ�سلح����ة واملتفج����رات، الت����ي قام����وا 
بت�سنيعها ف�سالً عن الأ�سلحة واملتفجرات املهّربة، 
والت����ي قام����وا با�ستالمها مبعرف����ة امل�ستاأنف الأول 
والث����اين، واملوجودين يف اململكة، واأعدوا لذلك عن 
طري����ق الإيجار ور�س����ًة وخمزن مبنطق����ة النويدرات، 
وقام املدانان الرابع واخلام�ص با�ستخدام ال�سيارات 
امل�سبوط����ة. واأ�س����ارت املحكمة اإل����ى اأن املجموعة 
الثاني����ة، والت����ي يقودها امل�ستاأن����ف الثالث، كانت 
تتول����ى ا�ست����الم الأ�سلح����ة واملتفج����رات الت����ي يتم 
تهريبه����ا عن طري����ق البحر اإلى داخ����ل اململكة، كما 
تت����ويل اأي�س����ا توف����ري املع����دات والأدوات واملواد 
الالزمة لت�سني����ع الأ�سلحة واملتفج����رات وت�سليمها 
للمجموع����ة التي تق����وم بالت�سنيع، ومنه����ا اجلماعة 
الت����ي يقودها امل�ستاأن����ف الثاين، واأنه����م من اأمدوا 
املجموع����ة الأخ����رية باملع����دات والأدوات اخلا�س����ة 
بت�سني����ع الأ�سلحة واملتفج����رات، والتي مت �سبطها 
بالور�س����ة واملخ����زن مبنطق����ة النوي����درات، وكذلك 

املاكينتني اللت����ني ت�ستخدما يف تقطي����ع وت�سنيع 
الأدوات الالزمة ل�سنع الأ�سلحة واملتفجرات، والتي 

مت �سبطها بقطعة الأر�ص مبنطقة النويدرات.

تمويل واجتماعات
ال�ساب����ع  امل�ستاأن����ف  اأن  املحكم����ة  واأو�سح����ت 
ا�ستاأج����ر حم����ال يف منطق����ة �سلماب����اد، ليك����ون مق����ر 
لجتماعاتهم وكذل����ك ا�ستخدامه كم�ستودع لتخزين 
وت�سني����ع امل����واد املتفج����رة، كذلك قي����ام املتهم 
ال�ساب����ع با�ست����الم املبال����غ املالي����ة م����ن اجلماعات 
الإرهابي����ة، وحتدي����ًدا عن طري����ق امل�ستاأنف الثالث 
لالحتف����اظ بتل����ك املبال����غ، وي�سف����ي عليه����ا �سفة 
امل�روعي����ة وي�ستثمرها ل�ساحلهم يف اأن�سطه جتاريه 
ليتح�س����ل عل����ى عائد من ذل����ك، ويت����م ا�ستخدامها 
يف متوي����ل اجلماع����ة املن�س����م اإليه����ا، واأن املته����م 
ال�ساب����ع ا�ستخدم هذا العائد املايل يف �راء املعدات 
والأدوات الت����ي ت�ستخ����دم يف �سناع����ة املتفج����رات 
ل�ستخدامه����ا يف اجلرائم الإرهابي����ة، واأن امل�ستاأنف 
الثالث قام باإجراء حتويل م����ايل اإلى العراق للمدان 

التا�سع.

عبا�س �إبر�هيم
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مي بنت حممد: قوا�شم ثقافية م�شرتكة مع الإمارات

بلدية “اجلنوبية” تنظم حملة نظافة يف �شاحل ع�شكر 

ال�صال���ة  ا�صت�صاف���ت  بن���ا:   - املنام���ة 
الثقافية م�ص���اء اأم�س اأم�صي���ة تراثية بعنوان 
“املال���د الإمارات���ي”، قدمته���ا فرق���ة وزارة 
الثقاف���ة وتنمي���ة املعرف���ة بدول���ة الإمارات 
العربي���ة املتحدة. و�صه���دت الأم�صية ح�صور 
رئي�صة هيئة البحرين للثقافة والآثار ال�صيخة 
مي بنت حممد اآل خليف���ة ووزيرة الثقافة يف 

دولة الإمارات العربية نورة الكعبي.
وبه���ذه املنا�صبة قالت ال�صيخة مي بنت 
حممد اآل خليف���ة “اإعادة اإحياء تراثنا الثقايف، 
هي طريقتنا لالحتف���اء مبقوماتنا احل�صارية 

العريق���ة الت���ي نت�صاركه���ا م���ع اأ�صقائن���ا يف 
دول جمل����س التع���اون اخلليج���ي”. واأردفت 
“دولة الإمارات العربية ال�صقيقة حا�رضة هذا 
امل�ص���اء يف قلب حراكنا الثقايف، اإذ نّطلع على 
تقليد اأ�صيل متمث���ل يف “املالد الإماراتي”، 
الذي لطاملا ارتبط بذاك���رة اأجدادنا وهويتنا 
الوطني���ة”، موؤك���دة اأن البحري���ن والإم���ارات 
تت�ص���اركان الكث���ر م���ن القوا�ص���م الثقافية 
والجتماعية وتتمتعان بعالقات مميزة حتقق 
على ال���دوام امل�صاريع الت���ي تلبي طموحات 

�صعبي البلدين ال�صقيقني.

الرف����اع – بلدي����ة املنطق����ة اجلنوبي����ة:  
نظم����ت بلدية املنطق����ة اجلنوبي����ة، بح�صور 
وم�صاركة رئي�����س املجل�س البلدي باملنطقة 
اجلنوبي����ة اأحمد الأن�ص����اري، والع�صو البلدي 
ب����در التميمي، حملة توعوي����ة لنظافة �صاحل 
ع�صك����ر، بال�رضاك����ة املجتمعي����ة م����ع مدر�صة 
ع�صكر البتدائي����ة الإعدادية للبنني، وفريق 
فر�صان ع�صكر العز التطوعي، ومدر�صة عقبة 

بن نافع، وبدعم من �رضكة رامز للتجارة.
ال�رضاك����ة  لت�صجي����ع  احلمل����ة  وته����دف 
املوؤ�ص�ص����ات  خمتل����ف  ب����ني  املجتمعي����ة 
واخلا�ص����ة،  والأهلي����ة  الر�صمي����ة  واجله����ات 
يف احلف����اظ عل����ى نظاف����ة ال�صواح����ل العامة، 
عل����ى اعتبار اأنها حق للجمي����ع، ومن ال�رضورة 
احلفاظ عل����ى ا�صتمراريته����ا ودميومتها يف 

اأف�صل حال. 

النزف على ورق الكتابة
  

ل�ص���ت مراهق���ا يف الكتابة واأزع���م اأين اأجيد فن القفز عل���ى الألغ���ام ال�صحافية، وعالقتي 
بال�صحافة عالقة كن�صية ل طالق فيها.

ومن���ذ 20 عاما واأنا اأنزف دم���ا اأخ�رض يورق ثمار قناعات لأجل الوط���ن، اأعرتف اأن قناعاتي 
تث���ر حرائق يف الغابة، واإين مل اأن�صغل بنزع خناج���ر زرعت يف اخلا�رضة، لكن كل ذلك ل يغويني 

عن ممار�صة النقد البناء.
بع����س ال���وزراء ان�صغل���وا ع���ن اإ�ص���الح وزاراته���م، وع���ن موا�ص���ع الرتهل، وع���ن �صحوم 
البروقراطي���ة القائمة عل���ى ت�صويف طلبات املواطنني، بل ي�صل الأم���ر اإلى التعجيز املتعمد 
لتطفي�صه���م، ورمي حاجاته���م يف �صلة املهمالت بابت�صامة �صاخ���رة، والكتفاء باإظهار ع�صالت 
ال���وزارة يف ال�صحف، وتقطر حليب املعلوم���ات يف فم ال�صحافة احلريرية الناعمة كاأم مرتفعة 

على ابن جتده م�صاك�صا ل ي�صبهها، وكل معلومة ي�صبقها من واأذى دون �صلوى. 
ال�صحايف ت�صتهوي���ه املعلومة، وي�صم رائحتها من بعيد غر اأن حزمة الإعالنات الربغماتية 
الت���ي توزعها اأي وزارة على ال�صحاف���ة، يراد الكثر منها ك�رض اأ�صنان ال�صحافة من احلديث عن 
اأخط���اء بع�س هوامر اإدارات الوزارة املتنوعة التي تلع���ب باملناق�صات، اأو �صيا�صة التوظيف 
العائل���ي، اأو الدخ���ول يف مغامرة ال�صتثمارات الت���ي تخلط املال يف مولينك����س م�صاريع “اأنت 

وحظك”، التي تزيد هدرا للمال العام. 
بع����س املتنفذين يتعاملون مع موازنة الوزارة متاما كما يلع���ب مراهق لعبة البلي�صت�صن 
غر مكرتث ل باخلطط الإ�صالحية، ول بتو�صيات تقارير ديوان الرقابة التي عادة ما ت�صيع مع 
ال�صور الفوتغرافية التي يلتقطها بع�س النواب مع الوزير مع تتبيل ال�صور بالزوايا املاأخوذة 
من مواقع خمتلفة، والتي نركز على ظهور “�صلف�صرت �صتالون” الوزارة بطل ال�صا�صة الأول مرة 

مبت�صما، ومرة ي�صتقبل موؤلف كتاب، وتارة اأخرى مك�رضا. 
اأغل���ى �ص���ي يف هذا الزمن ه���ي املعلوم���ة ال�صحيحة، ومنه���ا يقي�س اأي مراق���ب اأو طبيب 
ت�صخي����س حج���م املر�س والأمل، واأعظم الوزارات البحرينية يف ����رضاع دائم مع ال�صحافة يف عدم 

اإعطاء معلومات مهمة تقي�س حجم اجلروح الإدارية املنعك�صة على املجتمع والوطن.
ت�صف���ر ال�صن���دوق الأ�صود لل���وزارات، وو�صع الرقم ال����رضي يف جيب الوزي���ر اأو حا�صيته، 
وو�ص���ع اأ�صالك كهربائية حتول دون الو�صول اإليه���ا وبالطرق القانونية ينايف ما خطه امل�رضوع 

الإ�صالحي، و�صيا�صة احلكومة.
ه���ذا ال�صن���دوق الأ�صود يج���ب اأن يفتح للت�صفيق لالإجن���ازات، واأي�ص���ا ملناق�صة الأخطاء 

بحرفية كما هي يف بدايات انطالق ميثاق العمل الوطني. 
ع���ودة حق ال�ص���وؤال لع�صو ال�ص���ورى لأي وزير يعي���د لل�صفافية عافيتها بع���د اأن اأ�صابها 
التخدي���ر من �سحافي���ن ا�ستغلوا يف زفة العر����س، وتلميع ال�سور، والتق���اط ال�سلفي مع هذا 

امل�صوؤول اأو ذاك.
يومي���ا اأقوم بالتنقيب يف تقارير دي���وان الرقابة املالية والإدارية بحثا عن معلومات لأرى 

ماذا تغر يف الوزارات، اأم بقي احلال على طريقة كاأنك يا زيد ما غزيت. 
عندن���ا الكثر م���ن العاطلني، وميتلكون �صه���ادات عليا، لكنهم مكد�ص���ون يف البيوت يف 
ح���ني يت���م غرز توظيفي يف وزارات الدول���ة، ولو كان ل ينا�صب القما�ص���ة الوزارية، �صحيح اأن 
الوظائف �صحيحة، لكن مازال هناك توظيف يف وزارات الدولة، اجلروح تنزف، والبل�صم يف اأدراج 

الوزارات. 
يق���ول نزار قباين “واإذا كانت �رضختي حادة وجارح���ة، واأنا اعرتف �صلفا باأنها كذلك، فالأن 
ال�رضخ���ة تك���ون بحجم الطعنة، ولأن النزي���ف يكون مب�صاحة اجلرح”. دي���وان الرقابة ظل �صنينا 
ين���زف، ويحق لنا اأن نح���ول النزف اإلى كلمات لرمبا يورق اجلرح عل���ى �صفاف ال�صحافة �صفنا 

واأ�رضعة لديلمون اخلر.

�شيد �شياء 
املو�شوي

s.dheya
hotmail.com@

قهوة الصباح
وزير الإ�شكان ي�شلم اأول 3 وحدات �شكنية مبدينة �شلمان

زيادة املحتوى الإيجابي ملواجهة الفكر املتطرف

تعزيز بيئة �شلمية للحد من خطر الإرهاب النووي 

بعد ت�رضف امل�صتفيدين بت�صلم مفاتيحها من عاهل البالد خالل الفتتاح

لتح�صني املجتمعات والأجيال ال�صابة... دول مكافحة الإرهاب:

وقعت اإطار التعاون التقني الُقطري مع “الذرية”... رنا بنت عي�صى:

املنامة - بنا: �صلم وزي���ر الإ�صكان با�صم احلمر 
�صباح اأم�س اأول 3 وحدات مبدينة �صلمان للمواطنني 
الذي���ن ت�رضف���وا بت�صلمها م���ن عاهل الب���الد �صاحب 
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة، وذلك خالل 
حف���ل افتت���اح املدينة ال���ذي اأقيم منت�ص���ف ال�صهر 

اجلاري.
ول���دى ح�ص���وره اإج���راءات الت�صلي���م، اأكد احلمر 
اأن منا�صب���ة ت�صلي���م الوح���دات الإ�صكاني���ة يف مدينة 
�صلمان متثل حدثاً كب���راً خا�صا لدى منت�صبي وزارة 
الإ�ص���كان؛ باعتباره���ا املرحل���ة الأخ���رة م���ن مراحل 
اإعمار املدين���ة اجلديدة، والتي بداأت باأعمال الدفان 
البح���ري، ثم اإعداد املخطط���ات العامة والتف�صيلية، 
ثم الأعم���ال الإن�صائية والبنية التحتي���ة، و�صولً اإلى 

توزي���ع الوح���دات وت�صليمه���ا للمنتفع���ني، لتكتمل 
ق�صة النجاح يف هذا امل�رضوع ال�صرتاتيجي املهم.

وقال الوزير اإنه مبنا�صبة تف�صل �صاحب اجلاللة 
امللك بافتت���اح املدينة وت�صلي���م مفاتيح الوحدات 
تاأثي���ث  مت  فق���د  باملدين���ة،  م�صتفيدي���ن   3 لأول 
تل���ك الوح���دات بالكام���ل به���ذه املنا�صب���ة، متمنيا 

للم�صتفيدين منزل مباركا.
واأكد اأن املرحلة القادمة �صت�صهد قيام الوزارة 
بت�صليم الوحدات ال�صكنية اجلاهزة يف املدينة، والتي 
جتاوز عددها ال� 3400 وحدة �صكنية، من خالل اأوامر 
التوزي���ع التي اأمر بها ويل العهد نائب القائد الأعلى 
النائب الأول لرئي�س جمل�س ال���وزراء �صاحب ال�صمو 

امللكي الأمر �صلمان بن حمد اآل خليفة.

واأ�ص���اف اأن���ه عل���ى ال�صعي���د الإن�صائ���ي، فقد 
اكتمل���ت ن�ص���ب الإجن���از يف الوحدات كاف���ة التي مت 
تخ�صي�صه���ا، والتي �صيتم ت�صليمه���ا للم�صتفيدين، 
كما اكتمل���ت اأعمال البنية التحتي���ة التي تخدم تلك 
الوح���دات، ف�ص���اًل ع���ن ا�صتكم���ال وزارة الأ�صغ���ال 
و�ص���وؤون البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين املدخل 
الرئي����س للمدين���ة، لت�صبح بذلك جاه���زة للت�صغيل 
يف مرحلته���ا الأولى. واأكد الوزي���ر اأنه يف اإطار برنامج 
عم���ل احلكوم���ة �صتقوم ال���وزارة بتكثي���ف العمل يف 
باق���ي مراح���ل امل����رضوع لزي���ادة الإنتاجي���ة اخلا�صة 
بع���دد الوحدات واأعمال البني���ة التحتية، وذلك وفقاً 
للميزاني���ات املر�صودة لذلك؛ حت���ى تتمكن الوزارة 
لحقاً من زيادة اأعداد امل�صتفيدين يف مدينة �صلمان.

اأبوظب���ي - بنا: عق���د وزراء اإعالم الدول الداعية 
ملكافح���ة التطرف والإرهاب اجتماع���ا م�صاء اأم�س يف 
اأبوظب���ي، يف اإطار تن�صيق وتكثيف العمل مبا ي�صمن 
ت�صاف���ر وتوحيد اجله���ود الرامية اإلى نب���ذ التطرف 

والإرهاب يف املنطقة وكل اأنحاء العامل.
و�صارك���ت يف الجتم���اع نخب���ة م���ن الإعالمي���ني 
وق���ادة الفكر والراأي؛ بهدف ال�صتفادة من اخلربات 
والإمكان���ات املتواف���رة يف ال���دول الأرب���ع، وتب���ادل 
الأف���كار خدم���ة للروؤي���ة امل�صرتك���ة له���ذه ال���دول 
واملتمثل���ة يف مكافح���ة دع���م ومتوي���ل واحت�ص���ان 
الإره���اب، وجتفيف منابعه املالية والفكرية، و�صوًل 

اإلى اجتثاثه من منطقتنا العربية والعامل.
وذكرت وكالة اأنباء الم���ارات )وام(، اأن الوزراء 
اأك���دوا يف نقا�صاته���م يف الجتم���اع اأهمي���ة دور قادة 
الفكر يف التاأثر يف املجتمعات وت�صكيل الراأي العام 
فيها، و�رضورة العم���ل ب�صكٍل متواز بني املوؤ�ص�صات 
الإعالمي���ة والفكري���ة والبحثي���ة؛ لتحقي���ق الأهداف 
املرجوة، وحت�صني املجتمعات �صد انت�صار وتغلغل 
الفك���ر املتطرف خ�صو�صا بني الأجيال ال�صابة، التي 
ُيراَه���ن عليه���ا ملوا�صلة م�صرة البن���اء والنه�صة يف 

دول املنطقة عامة، ويف الدول الأربع خ�صو�صا.
و�صدد الوزراء واحل�صور امل�صاركون يف الجتماع 
عل���ى اأن التطرف والإرهاب ي�صتن���دان اإلى مرتكزات 

فكري���ة ومالية، وم���ن دون العمل عل���ى قطع هذين 
ال�رضيانني �صتبق���ى اآليات مكافحة الإره���اب اآنية، ل 
ت���وؤدي اإل���ى الق�صاء النهائ���ي على ه���ذه الآفة التي 

باتت تنخر يف العديد من املجتمعات باملنطقة.
التن�صي���ق  زي���ادة  و�صائ���ل  احل�ص���ور  وبح���ث 
والتع���اون الإعالم���ي ب���ني ال���دول الأرب���ع، وحتديث 
الت�ص���ورات الإعالمي���ة للتعام���ل م���ع الأزم���ات التي 
ت�صهده���ا املنطق���ة، اإل���ى جان���ب امللف الأب���رز وهو 

مكافحة الإرهاب.
ولفت ال���وزراء اإلى ����رضورة الت�ص���دي الإعالمي 
والفكري ملحاولت بع�س ال���دول الإقليمية التدخل 

يف �ص���وؤون دول املنطقة، خ�صو�صا م���ن خالل اإقامة 
حمطات اإعالمي���ة م�صّي�صة لتنفيذ اأجن���دات م�صبوهة 

هدفها زعزعة ا�صتقرار املنطقة.
ودع���ا امل�صارك���ون يف الجتم���اع اإل���ى الرتكي���ز 
عل���ى الإع���الم اجلدي���د وو�صائ���ل واأدوات التوا�صل 
الجتماع���ي؛ لكون هذا القط���اع الأقرب اإلى اجلمهور 
العرب���ي والأك���ر تاأثًرا يف ال���راأي الع���ام، م�صددين 
على و�ص���ع ال�صرتاتيجيات الكفيل���ة ب�صمان زيادة 
املحتوى الإيجابي وغر�س ثقافة التفاوؤل والأمل على 
ه���ذه املن�صات مقابل املحتوى اله���دام الداعي اإلى 

التطرف والعنف.

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: اجتمع���ت وكيل 
وزارة اخلارجي���ة ال�صيخة رنا بنت عي�صى بن دعيج 
اآل خليف���ة، م���ع املدي���ر الع���ام للوكال���ة الدولية 
للطاق���ة الذري���ة يوكي���ا اأمان���و، يف اإط���ار الزيارة 
الر�صمي���ة اإل���ى مكتب الأم���م املتح���دة يف فيينا؛ 
لتعزي���ز التعاون القائم بني البحرين واملنظمات 

الدولية.
وخ���الل الجتم���اع، ثمن���ت وكي���ل اخلارجي���ة 
ال�رضاك���ة القائم���ة بني مملك���ة البحري���ن والوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، معربة عن تقدير البحرين 
للدعم املتوا�صل واخل���ربات الفنية املتخ�ص�صة 
التي تقدمها الوكال���ة للمملكة، والتطلع لتو�صيع 
وتعزي���ز ه���ذا التع���اون يف امل�صتقبل ومب���ا ي�رضع 
وت���رة الربام���ج التنموي���ة باململك���ة وتطوره���ا 
العلمي، موؤكدًة حر����س امل�صوؤولني على موا�صلة 
دع���م الوكال���ة للنهو�س بدورها يف من���ع النت�صار 

الن���ووي وم�صاعدة الدول الأع�ص���اء يف ال�صتفادة 
م���ن التقنيات النووية وتنفي���ذ براجمها التنموية 
والقت�صادي���ة والجتماعي���ة، خ�صو�صا يف جمالت 
الزراعة والأمن الغذائ���ي وال�صحة الب�رضية وحماية 

البيئة.
و�صددت وكيل اخلارجية على التزام البحرين 
التام بالوفاء بالتزاماته���ا الدولية كافة املرتتبة 
عل���ى التفاق���ات والربوتوك���ولت ذات ال�صل���ة، 
منوه���ة ب���اأن اململكة قدم���ت على �صبي���ل املثال 
تقريره���ا الوطني مبوجب اتفاقية الأمان النووي، 
وتقاريرها مبوجب بروتوكول الكميات ال�صغرة 
وغرها، موؤكدة تطلع مملك���ة البحرين اإلى تعزيز 
متثيلها الدائم والفاعل لدى مكتب المم املتحدة 

يف فيينا والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ودعت ال�صيخة رنا بنت عي�صى تعزيز اجلهود 
الدولي���ة وفًقا لقرار جمل�س الأمن 1540 )2004( 

م���ن خالل الق���رار 1977 )2011(؛ ملنع الفاعلني 
م���ن غر الدول من احل�صول عل���ى املواد النووية 
وامل�صعة الأخرى التي ميكن ا�صتخدامها لأغرا�س 
غ���ر م�رضوعة، و����رضورة اللت���زام ال���دويل بتعزيز 
بيئ���ة �صلمي���ة وم�صتقرة؛ للحد من خط���ر الإرهاب 
النووي، وتعزيز الأمن الن���ووي من خالل التعليم، 

والتدريب، والتوعية، وغرها. 
كما ا�صتعر�س اجلانبان �صبل تعزيز العالقات 
والرتقاء بها اإلى اآف���اق اأرحب، اإ�صافة اإلى تبادل 
وجه���ات النظر حول اآخر التط���ورات وامل�صتجدات 

على ال�صاحتني القليمية والدولية.
ومن جانب اآخر، وقعت وكيل وزارة اخلارجية، 
ونائب الأمني العام ورئي�س ق�صم التعاون التقني 
بالوكال���ة الدولي���ة دازو يانغ، على اإط���ار التعاون 
التقن���ي الُقط���ري م���ع الوكال���ة الدولي���ة للطاقة 

الذرية.

•  وزير الإ�صكان لدى ت�صليمه الوحدات ال�صكنية	

• من اجتماع وزراء اإعالم الدول الداعية ملكافحة التطرف والإرهاب	

• وكيل وزارة اخلارجية يف اجتماع مع املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 	
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�سلمان بن عبداهلل بن حمد يرعى تكرمي رواد العمل الوطني

حميدان ي�سيد مببادرات “اإبراهيم كانو”

قرار لتنظيم معايري تقييم املوؤ�س�سات ال�سحية احلكومية

املحرق ت�ؤكد والءها ووفاءها جلاللة امللك 

يف ت�ظيف وتط�ير العمالة ال�طنية مهنًيا

اأ�ضدره املجل�س االأعلى متهيدا لتطبيق “ال�ضمان”

املنامة - بن���ا: رعى جنل �ضم� املمثل ال�ضخ�ضي 
جلالل���ة امللك �ضم� ال�ضيخ �ضلمان بن عبداهلل بن حمد 
ب���ن عي�ض���ى اآل خليف���ة االحتفال الثاين ع����ر لتكرمي 
رواد العم���ل ال�طني مبحافظة املح���رق م�ضاء االإثنني 
يف جمل����س بن هن���دي باملحرق، وال���ذي ياأتي تقديرا 
لدوره���م يف خدم���ة ال�طن واملجتم���ع، بح�ض�ر وجهاء 

واأعيان ورجاالت حمافظة املحرق.
ول���دى و�ض����ل �ضم�ه ال���ى مقر احلف���ل كان يف 
اال�ضتقبال م�ضت�ضار جاللة املل���ك لل�ضباب والريا�ضة 
�ضالح بن عي�ضى بن هندي املناعي وحمافظ حمافظة 
املح���رق �ضلمان بن عي�ضى بن هن���دي املناعي وعدد 
م���ن امل�ضتقبلني. بداأ احلفل بكلمة ل�ضالح بن عي�ضى 
بن هن���دي املناعي رحب فيها ب�ضم���� ال�ضيخ �ضلمان 
بن عب���داهلل بن حمد ب���ن عي�ضى اآل خليف���ة وبرعايته 
الكرمية لهذا االحتفال، م�ض���را اإلى اأن هذا االحتفال 

ياأتي مبثابة ال�فاء الأهل ال�فاء.
كما ق���دم حمافظ املحرق ال�ضك���ر واالمتنان اإلى 
راعي احلفل �ضم���� ال�ضيخ �ضلمان بن عبداهلل بن حمد 
بن عي�ضى اآل خليف���ة، م�ؤكدا اأن املحرق تت�رف مبثل 
ه���ذه الزيارات امليم�نة الأه���ايل املحرق، والتي تاأتي 
�ضم���ن الرعاي���ة ال�ضامية الت���ي ي�ليها عاه���ل البالد 
�ضاح���ب اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�ض���ى اآل خليفة 
ملحافظ���ة املح���رق واأهله���ا، والذين يقدم����ن ال�الء 
وال�فاء جلاللته واأجناله واأحفاده. بعدها، تف�ضل �ضم� 
ال�ضيخ �ضلمان بن عب���داهلل بن حمد اآل خليفة بتكرمي 
رواد العم���ل ال�طني وتق���دمي ال�ضه���ادات والهدايا 
التذكارية لهم. ويف نهاية احلفل قدم م�ضت�ضار امللك 
لل�ضب���اب والريا�ضة وحمافظ املح���رق هدية تذكارية 
ل�ضم� راعي احلفل تعرب عن املا�ضي العريق للمحرق 

واملرتبطة ارتباطا مبا�ر بالبحر.

العم���ل والتنمي���ة  مدين���ة عي�ض���ى - وزارة 
والتنمي���ة  العم���ل  وزي���ر  التق���ى  االجتماعي���ة: 
االجتماعية جميل حمي���دان بع�ض� جمل�س االإدارة 
املنت���دب ل�ركة اإبراهيم خلي���ل كان� طالل ف�ؤاد 

كان�، وذلك مبكتبه يف ال�زارة.
ويف اللقاء، مت ا�ضتعرا�س ومناق�ضة م�ضاريع 
ومب���ادرات ال�رك���ة يف جم���ال تدري���ب وت�ظيف 
امل����ارد الب�رية ال�طنية، وعل���ى راأ�ضها برنامج 
تدريب وت�ظيف اجلامعيني البحرينيني، والذي 
يرك���ز عل���ى ت�فر فر����س الت�ظي���ف والتط�ير 
للخريجني اجلامعيني البحرينيني يف تخ�ض�ضات 
ونظ���م  واملحا�ضب���ة  االأعم���ال  واإدارة  الهند�ض���ة 
املعل�م���ات؛ للعمل يف �ركة اإبراهيم خليل كان�، 
واإعدادهم لل��ض����ل اإلى منا�ضب اإدارية عليا اأو 
تخ�ض�ضي���ة يف ال�ركة، وذلك م���ن خالل اإدماجهم 
يف برنام���ج تدريب���ي متكام���ل مل���دة عامني مما 
ي�ضاعده���م على التط�ر وظيفي���ا، ويع�د بالنفع 

على ال�ركة وتعزيز قدرتها التناف�ضية.
ويف ه���ذا ال�ضي���اق، اأ�ضاد حمي���دان ب�ضيا�ضة 
�رك���ة اإبراهيم خليل كان� من خ���الل ا�ضتقطابها 
الك����ادر البحرينية من اجلامع���ات ب�ضكل مبا�ر، 
وحر�ضه���ا عل���ى اال�ضتثم���ار االأمث���ل يف الق����ى 

العامل���ة ال�طني���ة وم�ضاعدته���ا لتتب����اأ املراكز 
االإنتاجي���ة  قطاعاته���ا  خمتل���ف  يف  القيادي���ة 
وتخ�ض�ضاته���ا الفنية، من�ه���ا مب�ضاركة ال�ركة 
ب�ضكل م�ضتمر يف معار����س الت�ظيف والتدريب 
التي تنظمها ال����زارة، متمنيا اأن حتذو ال�ركات 
االأخ���رى حذوها يف االعتماد عل���ى العن�ر الب�ري 

ال�طني وم�ضاندته وتط�يره مهنياً.
بدوره، اأ�ضاد طالل كان� بدعم وم�ضاندة وزارة 

العمل والتنمية االجتماعي���ة مل�ضاريع ومبادرات 
ال�ضخ�ضي���ة  ال�زي���ر  واأ�ض���اد مبتابع���ة  ال�رك���ة، 
للم�ضاري���ع امل�ضرتكة �ض�اء يف جانب العمل اأم يف 
جانب اخلدم���ات والرعاية االجتماعي���ة، معربا يف 
هذا االإطار عن ا�ضتعداد ال�ركة لتكثيف التعاون 
م���ع ال����زارة؛ للم�ضاهم���ة يف اإجن���اح م�ضاريعه���ا 
ومبادراته���ا العديدة والرامية اإلى اإدماج العمالة 

ال�طنية امل�ؤهلة يف من�ضاآت القطاع اخلا�س.

املنامة - املجل�س االأعل���ى لل�ضحة: اأ�ضدر 
رئي�س املجل�س االأعلى لل�ضحة الفريق الطبيب 
ال�ضي���خ حمم���د ب���ن عب���داهلل اآل خليف���ة ق���رار 
رق���م 48 ل�ضن���ة 2018 ب�ض���اأن معاي���ر تقييم 
ج����دة اخلدم���ات ال�ضحي���ة ومن���اذج م�ؤ����رات 
قيا����س اداء امل�ؤ�ض�ض���ات ال�ضحي���ة احلك�مي���ة 
واعتماده���ا؛ متهيًدا لتطبي���ق برنامج ال�ضمان 
ال�ضح���ي ال�طن���ي، اإذ ين����س م����روع القان�ن 
عل���ى اأن تخت����س الهيئ���ة ال�طني���ة لتنظي���م 
امله���ن واخلدم���ات ال�ضحي���ة بالتن�ضي���ق م���ع 
مرك���ز املعل�م���ات ال�ضحي���ة وادارة املعرف���ة، 
القي���ام مبه���ام املراجع���ة والتقيي���م ل�ضم���ان 
ج�دة اخلدمات ال�ضحي���ة للم�ؤ�ض�ضات ال�ضحية 
احلك�مي���ة ولتحقي���ق اأعل���ى م�ضت�ي���ات االأداء 

والفاعلية.
ون�ضت امل���ادة االأولى من الق���رار ال�ضادر 
ع���ن املجل����س االأعلى لل�ضح���ة عل���ى اأن تك�ن 
عمليات واآليات و�ض�ابط مراجعة وتقييم ج�دة 
اخلدمات ال�ضحية وم�ضت�يات اأداء امل�ؤ�ض�ضات 
ال�ضحية احلك�مية طبًق���ا ملعاير تقييم ج�دة 
اخلدمات ال�ضحية ومناذج مل�ؤ�رات قيا�س اأداء 
امل�ؤ�ض�ض���ات ال�ضحي���ة املن�ض����رة على امل�قع 
االإلك���رتوين للهيئ���ة ال�طنية لتنظي���م املهن 

واخلدمات ال�ضحية.
وج���اء يف امل���ادة الثاني���ة اأن���ه يج���ب عل���ى 
امل�ؤ�ض�ض���ات ال�ضحية احلك�مية التقدم للهيئة 

ال�طني���ة لتنظي���م املهن واخلدم���ات ال�ضحية 
بطل���ب اإجراء التقييم قب���ل 3 اأ�ضهر على االأقل 
م���ن انته���اء كل �ضن���ة ميالدية، عل���ى اأن تخطر 
الهيئ���ة ه���ذه امل�ؤ�ض�ض���ات باجل���دول الزمن���ي 

مل�اعيد التقييم.
ون�ضت املادة الثالثة على اأن جترى عملية 
التقيي���م �ضن�ًيا، ويك�ن التقيي���م خالل ال�ضنة 
االأولى منه���ا �ضاماًل، وتعتم���د نتائجه، وت�ضدر 
بن���اء عليه درج���ة اعتماد امل�ؤ�ض�ض���ات ال�ضحية 
احلك�مي���ة، ويك����ن االعتم���اد �ضاحًل���ا ملدة 3 
�ضن����ات، وتلتزم الهيئة مبتابعة التقييم خالل 

ال�ضنتني التاليتني من تاريخ نيل االعتماد.
ووفًقا للم���ادة الرابعة م���ن القرار فقد مت 
تق�ضيم امل�ؤ�ض�ضات ال�ضحي���ة احلك�مية اإلى 4 
م�ضت�يات، بن���اء على معاير التقييم ال�ضادرة 
ع���ن الهيئ���ة واملعتمدة م���ن املجل����س االأعلى 
لل�ضح���ة، ويتح���دد كل م�ضت�ى منه���ا بناء على 
املجم����ع الرتاكمي للدرج���ات احلا�ضلة عليها 
امل�ؤ�ض�ضة، يف �ض�ء التقييم الذي جتريه الهيئة 

ا�ضتنادا الى تلك املعاير، على النح� االتي:
1. الفئ���ة )اأ( املا�ضي���ة: للم�ؤ�ض�ضات التي 
حت�ضل عل���ى ن�ضب���ة 95 % فاكرث م���ن جمم�ع 

درجات التقييم.
2. الفئة )ب( البالتينية: للم�ؤ�ض�ضات التي 
حت�ض���ل على 90 % وال تبلغ 95 % من جمم�ع 

درجات التقييم.

3. الفئ���ة )ج( الذهبي���ة: للم�ؤ�ض�ضات التي 
حت�ض���ل على ن�ضبة ال تقل ع���ن 80 % وال تبلغ 

90 % من جمم�ع درجات التقييم.
4. الفئ���ة )د( الف�ضي���ة: للم�ؤ�ض�ضات التي 
حت�ض���ل على ن�ضبة ال تقل ع���ن 70 % وال تبلغ 

80 % من جمم�ع درجات التقييم.
امل�ؤ�ض�ض���ات  اخلام�ض���ة  امل���ادة  واألزم���ت 
ال�ضحية احلك�مية التي مل تتمكن من احل�ض�ل 
على ن�ضبة تقيي���م 70 % فاأكرث التقدم بطلب 
جديد ال���ى الهيئة، وترفع الهيئة تقريًرا ب�ضاأن 
ه���ذه النم�ؤ�ض�ض���ات للمجل����س االأعل���ى لل�ضحة 

التخاذ ما يراه منا�ضًبا.
اإل���ى ذلك، ن�ضت املادة ال�ضاد�ضة من قرار 
رئي�س املجل�س االأعلى لل�ضحة على اإن�ضاء جلنة 
ت�ضم���ى “جلنة اعتماد التقيي���م وامل�ضح الفني 
للم�ؤ�ض�ض���ات ال�ضحية احلك�مية”، تت�لى مهام 
اعتم���اد التقيي���م بناء على املعاي���ر املعتمدة 
يف هذا ال�ضان، وي�ض���در رئي�س املجل�س االأعلى 
لل�ضح���ة ق���رار بت�ضكيلها وتنظي���م الية عملها 

والتظلم من قراراتها.
واأج���از الق���رار لرئي����س اللجن���ة اال�ضتعانة 
بذوي اخلربة واالخت�ضا�س من خارج الهيئة يف 
عم���ل اللجنة؛ حل�ض�ر اجتماعاته���ا ملناق�ضتهم 
واال�ضتم���اع الآرائه���م، م���ن دون اأن يك����ن الأي 
منهم �ض�ت معدود يف الت�ض�يت على قرارات 

واأعمال اللجنة.

• �ضم� ال�ضيخ �ضلمان بن عبداهلل بن حمد يرعى احتفال بتكرمي رواد العمل ال�طني مبحافظة املحرق 	

• وزير العمل ملتقًيا طالل كان�	

“الأ�سغال” توقع اتفاقية تنفيذ مركز العناية باملحرق

و�ض����ؤون  االأ�ضغ���ال  وزارة   - املنام���ة 
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين: وقع وزير 
والتخطي���ط  البلدي���ات  و�ض����ؤون  االأ�ضغ���ال 
العم���راين ع�ضام خلف اتفاقي���ة تنفيذ مركز 
العناية لالإقامة الط�يلة التابع ل�زارة ال�ضحة 
م���ع املقاول ال�ضع�دي )�ركة �ضالح عبداهلل 
املهن���ا(، وبح�ض����ر كل م���ن وكي���ل �ض�ؤون 
الأ�سغال اأحم���د اخلياط، والوكي���ل امل�ساعد 
مل�ضاري���ع البن���اء وال�ضيان���ة ال�ضي���خ م�ضعل 
بن حمم���د اآل خليفة، ومدي���ر اإدارة االت�ضال 
فه���د ب�عالي، ومن�ضق برامج الدعم اخلليجي 

�ضامح الرفاعي.
وق���ال ال�زي���ر اإن تنفي���ذ امل����روع جاء 
بت�جيهات من رئي�س ال�زراء �ضاحب ال�ضم� 
امللك���ي االأمر خليفة بن �ضلم���ان اآل خليفة 

�ضمن املخطط العام الذي مت و�ضعه ملجمع 
طبي مبحافظ���ة املح���رق تلبي���ًة الحتياجات 
امل�اطن���ني ولالرتق���اء باخلدم���ات ال�ضحية 
يف البحرين، م�ضرا ب���اأن هذا املجمع ي�ضتمل 
على م�ضت�ضفى لل�الدة، ومركز عناية لالإقامة 
الط�يل���ة، ومركز مقرتح ملر�ض���ى الت�ضلب 
القائ���م  املرك���ز  اإل���ى  اإ�ضاف���ة  الل�يح���ي، 
لرعاي���ة امل�ضنني.  واأ�ضاف خل���ف اأن تكلفة 
تنفي���ذ امل����روع يف مرحلته االأول���ى تبلغ 11 
ملي����ن دينار و600 األف دين���ار بتم�يل من 
ال�ضندوق ال�ضع����دي للتنمية �ضمن برنامج 
التنمية اخلليج���ي بعد ان متت تر�ضيتها من 
جانب جمل�س املناق�ض���ات واملزايدات ومن 
امل�ؤمل البدء بالتنفيذ خالل الربع الثالث من 

هذا العام وي�ضتغرق تنفيذه 24 �ضهرا.

م تربع “اإبراهيم كانو” “ال�سحة” تت�سَلَّ

املنام���ة - وزارة ال�ضح���ة: ت�ضّلمت 
وزارة ال�ضح���ة تربع���ا �ضخي���ا م���ن �ركة 
اإبراهي���م خلي���ل كان����، عبارة ع���ن مبلغ 
نق���دي قيمت���ه 21 األ���ف و700 دين���ار 
�ضيتم تخ�ضي�ضه لتم�يل م�روع ت��ضعة 
قاعة التدري���ب واالجتماعات بجناح 23 
يف جمم���ع ال�ضلماني���ة الطب���ي. واأك���دت 
الب�ري���ة  للم����ارد  امل�ضاع���د  ال�كي���ل 
واخلدمات، رئي�ضة جلنة التربعات ودعم 
املجتم���ع فاطم���ة االأحم���د اأن اإ�ضهامات 
�رك���ة اإبراهيم كان� جت�ضد مدى االلتزام 
ال�راك���ة  مب���ادئ  بتطبي���ق  امل�ضتم���ر 

املجتمعي���ة بني القطاع العام واخلا�س، 
خمتل���ف  تعزي���ز  اإل���ى  ي����ؤدي  وال���ذي 

اخلدمات املقدمة ب�زارة ال�ضحة. 
م���ن جانب���ه، اأك���د مدي���ر العالق���ات 
واملعاي���ر امل�ؤ�ض�ض���ي ب�رك���ة اإبراهيم 
كان�، عم���ار ب�ب�ضيت اأن التربع �ضيخدم 
باملج���ال  واملخت�ض���ني  االأطب���اء  فئ���ة 
ال�ضح���ي وفر����س التدري���ب م���ن خالل 
ت�فر القاعة املجهزة باأحدث التقنيات 
العالي���ة امل�ضت����ى مم���ا �ضي�ضاه���م يف 
حتقيق االإرتقاء بج�دة وكفاءة اخلدمات 

ال�ضحية مبجمع ال�ضلمانية الطبي.
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“�لعدل” تتيح دفع �لزكاة و�ل�صدقات �إلكرتونيا

جمل�س �لنيـــــــام...

للربملان لإقر�ره ل�صتعجال �إحالة قانون خف�س “�رضيبة �لبناء” 

اإلغاء اجلل�ضة ب�ضبب غياب ن�ضف الأع�ضاء

د 3 دنانري للمرت املربع... احلايكي لـ “$”: النيابي �ضيلغي قرار الأ�ضغال وُيحدِّ

رفـــع جمل�س النواب اأم�ـــس جل�ضته لعدم 
اكتمـــال الن�ضـــاب، ممـــا �ضبـــب تاأجيـــل 9 
م�ضاريع بقوانني كانـــت مدرجة على جدول 
الأعمال، علـــى الرغم من اقرتاب انتهاء دور 
النعقاد الأخري من الف�ضل الت�رشيعي الرابع.

وكان مـــن املقـــرر اأن يناق�ـــس اأع�ضـــاء 
املجل�ـــس 9 م�ضاريـــع منهـــا: م�ـــرشوع قانون 
بتعديـــل بع�ـــس اأحـــكام قانـــون موؤ�ض�ضـــة 

الإ�ضـــاح والتاأهيـــل، م�رشوع قانـــون ب�ضاأن 
تنظيـــم �ضوق العمـــل، م�رشوع قانـــون ب�ضاأن 
رعايـــة وتاأهيل وت�ضغيـــل املعاقني، م�رشوع 
قانـــون باإ�ضافة مادة جديـــدة ب�ضاأن تنظيم 
ال�ضحافـــة والطباعة والن�رش، م�ـــرشوع قانون 
بتعديل املـــادة اخلام�ضة مـــن القانون رقم 
)27( ل�ضنـــة 2005 ب�ضاأن التعليم، وم�رشوع 
قانـــون بتعديل مادة من قانـــون البلديات، 
م�ـــرشوع قانـــون بتعديـــل مـــادة مـــن قانون 
تنظيـــم املبـــاين، وم�ـــرشوع قانـــون باإن�ضـــاء 

�سندوق متويل البيوت الآيلة لل�سقوط.
فيمـــا خلت بنود جدول الأعمال املدرجة 
يف جل�ضـــات النـــواب الأخـــرية مـــن مناق�ضة 
اأ�ضئلـــة برملانيـــة اأو مقرتحـــات برغبة، عدا 
املقرتحـــات التـــي قدمتها اللجـــان ب�ضفة 

ال�ضتعجال.
يذكـــر اأن الأمني العـــام ملجل�س النواب 
�ضبـــق اأن وجه يف خطـــاب ُعمم علـــى اأع�ضاء 
جمل�ـــس النواب باقتطاع جزء من رواتبهم يف 

حال تغيبهم عن اجلل�ضات املنعقدة.

اأقـــر جمل�س النواب حديثـــا تعديا ت�رشيعيا 
يخف�س كلفة اإن�ضـــاء وتطوير البنية التحتية يف 
مناطـــق التعمري )املعروفة �ضعبيا با�ضم �رشيبة 
البناء( من 12 دينارا للمرت املربع الى 3 دنانري.
وطالبت مقدمـــة القرتاح بقانـــون النائب 
روؤى احلايكي عـــر “الباد” احلكومة ا�ضتعجال 
�ضياغـــة التعديـــل الت�رشيعي واإحالتـــه ملجل�س 
النواب قبـــل نهاية عمر برملـــان 2014؛ وذلك 

لإقرار الت�رشيع املهم.
واأكـــدت اأن اإقرار الت�رشيـــع �ضي�ضهم ب�ضكل 
كبري يف توفـــري الفر�س الإ�ضكانية بتكلفة اأقل 
مما هي علي���ه الآن، و�سي�سج���ع على املزيد من 
ال�ضتثمـــار العقاري يف داخـــل اململكة، والذي 
بدوره �ضيحرك اإيجابيا عجلة القت�ضاد الوطني.  
ونوهـــت احلايكي مبوافقـــة اأع�ضاء جمل�س 
النواب على القرتاح بقانون، والذي نال نقا�ضا 
برملانيا وحكوميا و�ضعبيا وا�ضعا، من بعد اإعان 
وزارة الأ�ضغـــال و�ضوؤون البلديـــات والتخطيط 
العمـــراين ر�ضم 12 دينارا للمـــرت املربع. وراأت 
اأن التقديـــر احلكومـــي للكلفة مرتفـــع مقارنة 
بالتحديـــات القت�ضاديـــة التـــي تواجـــه جيـــب 
املواطـــن ورجـــل الأعمـــال. ومل ين�ـــس القانون 
النافذ حاليا على ر�ضم حمدد لتح�ضيل الكلفة. 
وجـــاء اقـــرتاح احلايكـــي لتقنني الر�ضـــم بن�س 
القانـــون. وين�س القرتاح علـــى عبارة “ي�ضدر 
قرار مـــن الوزير بعـــد موافقة اللجنـــة الوزارية 
بتحديد فئات كلفة البنية التحتية على اأ�ضا�س 
ن�ضـــب البناء باملرت املربع ومبـــا ل يجاوز ثاثة 
دنانري للمرت املربـــع، وذلك طبقاً لا�ضرتاطات 

التنظيمية يف كل منطقة من مناطق التعمري”.
 

موقف الوزارة
وكانـــت اللجنـــة النيابيـــة املخت�ضـــة قـــد 
اجتمعـــت مـــع وزيـــر الأ�ضغـــال ع�ضـــام خلـــف؛ 
للوقـــوف على موقفه من اقـــرتاح القانون قبل 

اقراره بجل�ضة عامة بالرملان.
واأفاد الوزير بالآتي: 

- ا�ضتثنـــت املادة الثالثة مـــن )املر�ضوم 

بقانـــون ب�ضاأن حت�ضيـــل كلفة اإن�ضـــاء وتطوير 
البنيـــة التحتيـــة يف مناطق التعمـــري( الأرا�ضي 
�ضة  وامل�ضاكن اململوكـــة للبحرينيني وامُلخ�ضَّ
ل�ضكناهم يف مناطق التعمري اجلديدة والقائمة، 
وامل�ضاكن اململوكـــة للبحرينيني واملخ�ض�ضة 
ل�ضكـــن اأقاربهـــم من الدرجة الأولـــى يف مناطق 
التعمـــري القائمة التي �ضيتـــم تطوير وحت�ضني 
مرافق البنية التحتية فيها، من تطبيق القانون.

- طبقـــاً للمادة الأولى من مر�ضوم القانون 
املذكـــور، �ضـــدَر املر�ضـــوم رقـــم )72( ل�ضنة 
2015 بت�ضميـــة الوزيـــر املخت�ـــس بتطبيقـــه، 
وتنفيـــذاً لن�ّس املادة ال�ضاد�ضة منه �ضدَر قرار 
�ضاحب ال�ضمو امللكي رئي�س الوزراء رقم )62( 
ل�ضنة 2015 بت�ضكيل )جلنة تقدير كلفة البنية 
التحتيـــة( التي تخت�س بدرا�ضـــة وتقدير كلفة 
البنية التحتية وتقدميهـــا اإلى الوزير لعر�ضها 
على اللجنـــة الوزارية للموافقـــة عليها، ليقوم 
الوزير بعد ذلـــك باإ�ضدار قـــرار بتحديد فئات 
كلفة البنيـــة التحتية على اأ�ضا�ـــس ن�ضب البناء 
باملـــرت املربع وطبقاً لا�ضرتاطـــات التنظيمية 

للتعمري يف كل منطقة من مناطق التعمري.
- اإثـــر ذلـــك �ضـــَدَر القـــرار الـــوزاري رقم 
)11( ل�ضنة 2017 ب�س���اأن )حتديد فئات واآلية 
حت�ضيـــل ُكلفة اإن�ضـــاء وتطوير البنيـــة التحتية 
يف مناطـــق التعمري القائمة والتـــي توجد فيها 
مرافـــق( يف )يونيـــو 2017(، والـــذي ا�ضتثنى 
مـــن تطبيق اأحكامـــه: م�ضاريـــع وزارة الإ�ضكان، 
وم�ساريع متويل ال�سكن الجتماعي، واأي م�رشوع 

يقوم املالك فيه بهدم واإعادة بناء يف عقاره.
- تنطبـــق تلـــك الر�ضـــوم علـــى امل�ضاريع 
�ّس املواطن يف �سكناه  ال�ستثمارية فقط، ول متمَ
الأول ول �ضَكـــن اأقاربـــه من الدرجـــة الأولى ول 
يف حال بنائ���ه طابقا اآخر يف �سكن���ه الأول، فهو 

ُم�ضتثنى من الر�ضوم يف تلك احلالت.
- مّت تطبيـــق َر�ضـــم )12( دينـــارا بحرينيا 
للمـــرت املربـــع علـــى جميـــع مناطـــق اململكـــة، 
وُي�ضتقطع جزء من هذا الَر�ضم مبقدار )6.500( 
دنانري كَر�ضـــم تو�ضيل خلدمة الكهرباء واملاء، 
و)ثاثة( دنانري َر�ضم خدمة الطرق، و)2.500( 
دينـــار َر�ضم لل�ـــرشف ال�ضحي، وهـــذا الَر�ضم ل 
ل الكلفة احلقيقية للبنى التحتية، واإمنا هو  مُيثِّ
جـــزء من التكلفة الفعليـــة، وتعتر مبالغ قليلة 

مقابل ال�ضتثمار ال�ضخم والكبري.
- اأَخذت )جلنة تقدير كلفة البنية التحتية( 
يف العتبـــار تطبيـــق الر�ضوم ذاتهـــا على جميع 
الأرا�ضي حتى ل يوؤثر هذا القرار على اأ�ضعارها، 
حيـــث اإن فر�س ر�ضوم اأكـــر على اأرا�ٍس معينة 
- دون غريهـــا - �ضـــوف يوؤثر علـــى قيمة تلك 
الأرا�ضـــي يف ال�ضـــوق العقاريـــة، و�ضيتاأثر جزء 
مـــن امل�ضتثمرين - دون غريهـــم - ب�ضبب هذا 

القرار.

مملكـــة البحريـــن - املنامـــة: تقدم 
الإ�ضاميـــة  وال�ضـــوؤون  العـــدل  وزارة 
والأوقـــاف تزامًنـــا مـــع �ضهـــر رم�ضـــان 
املبارك، خدمة دفع الـــزكاة وال�ضدقات 
املقدمـــة بالتعـــاون هيئـــة املعلومـــات 
عـــر تطبيـــق  الإلكرتونيـــة،  واحلكومـــة 
Bahrain.( عـــر  املتـــاح  اإ�ضاميـــات 
bh/apps(http://Bahrain.bh/
apps)( اأو مـــن خـــال البوابـــة الوطنية 

.)bahrain.bh(
لل�ضـــوؤون  الـــوزارة  وكيـــل  وقـــال 
الإ�ضامية فريد املفتاح اإن اخلدمة تتيح 
لـــكل مـــن الأفـــراد واملوؤ�ض�ضـــات اإمكان 
احت�ضـــاب مبلـــغ الـــزكاة الواجـــب دفعه، 
بناًء على �ضعر الذهب احلايل يف ال�ضوق، 
وا�ضتنـــاًدا اإلى املوقـــع العاملي لتحويل 
الن�ضـــاب  ح�ضـــاب  لت�ضهيـــل  العمـــات 
للم�ضتخدم، اإ�ضافة اإلى اإمكان دفع مبلغ 
ال�ضدقات  والتـــرع مل�ضاريـــع  الـــزكاة، 

ودعم �ضندوق الزكاة وال�ضدقات.

واأو�ضح وكيـــل ال�ضـــوؤون الإ�ضامية 
اإن اخلدمـــة توافـــر اإمـــكان الدفـــع عـــر 
بطاق���ة الئتمان اأو بطاق���ة ال�رشاف الآيل 
بحيـــث ي�ضتفيـــد امل�ضتخدم مـــن اخليار 
الأن�ضـــب لـــه؛ توفـــرًيا للوقـــت واجلهـــد 
علـــى امل�ضتفيدين عر تقـــدمي خيارات 

متعددة للدفع الإلكرتوين.

• جمل�س النواب	

• )�ضورة اأر�ضيفية(	 وزير الأ�ضغال م�ضتقبا النائب روؤى احلايكي  

مروة خمي�س

ر��صد �لغائب

 الت�رشيع �ضي�ضهم ب�ضكل كبري يف توفري الفر�س الإ�ضكانية بكلفة اأقل 

�ضي�ضجع على املزيد من ال�ضتثمار العقاري و�ضيحرك القت�ضاد

التقدير احلكومي للكلفة مرتفع مقارنة بالتحديات القت�ضادية 

هل التزم البرلمان بنتائج حوار التوافق؟
 

يت�ضـــور بع�س الرملانيني ذاكرة البحريني كالذبابـــة، قد تن�ضى ما فات ب�رشعة، 
ولكن ال�ضحافة برملان رقيب على ال�ضلطات الثاث. 

ومـــع قـــرب نهاية عمر برملـــان 2014، ميكن تقييم مدى وفـــاء جمل�ضي ال�ضورى 
والنـــواب بتنفيـــذ اأهم مقـــررات حـــوار التوافق الوطنـــي، الذي ميثل قاعـــدة جامعة 

لاأطياف البحرينية.
ر ما �ضنَّه املجل�ضان مـــن ت�رشيعات نافعة، اقتِدَحـــت بدايتها اقرتاحا موقعا  واأٌقـــدِّ

بقلم النائب اأو ال�ضوري.
لقـــد اأوفت احلكومة بواجبهـــا الد�ضتوري، واأحالت م�رشوعـــات القوانني املرتبطة 
باإنفـــاذ مقـــررات احلوار للرملان، لكن الأخري تراخى يف البـــت بهذه الت�رشيعات، اأو مل 

يبادر بتقدمي اقرتاحات بقوانني ت�ضع العجات مبركبة نتائج احلوار.
واأوجـــز اأبـــرز ما تخلَّف الرملان عـــن اإجنازه من مقررات احلـــوار حتديدا، وللقارئ 

احلكم:
- تنظيم التجني�س الريا�ضي.

- �ضن قانون للجمعيات الأهلية واملهنية وال�ضبابية. 
- اإن�ضاء مقار للجمعيات الأهلية.

- اإن�ضاء مركز دائم للحوار الوطني.
- رفع احلد الأدنى للمعا�س. 

- اإ�ضدار ت�رشيع حق احل�ضول على املعلومة.
- منح اجلن�ضية لأبناء البحرينية املتزوجة من اأجنبي.

- تعديل قانون احلرا�ضة الق�ضائية.
- الإ�رشاع يف مترير قانون ال�سحافة )�سيخ القوانني(.
- اإن�ضاء هيئة العدالة والإن�ضاف وامل�ضاحلة الوطنية.
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“ال�ضمت ال�ضديق الوحيد الذي لن يخونك اأبدا”.
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تيارات

�لنعيمي ي�صيد بجهود �لباحثني �لقانونيني بالوز�رة

رئي�س جورجيا يت�صلم �أور�ق �عتماد �لعبد�هلل

مدينة عي�ضى- وزارة الرتبية والتعليم: 
كّرم وزيـــر الرتبية والتعليـــم ماجد النعيمي 
عددا مـــن الباحثـــني القانونيـــني العاملني 
بالوزارة؛ تقديرا جلهودهم يف اإعداد اللوائح 
ومتابعة تطبيـــق القوانني والأنظمة، واإعداد 

الآراء القانوني���ة لقطاع���ات ال���وزارة كاف���ة، 
اإعـــداد  يف  الفاعلـــة  مل�ضاركتهـــم  وكذلـــك 
الـــدورات التدريبيـــة التـــي تهـــدف اإلى ن�رش 
الثقافة القانونية. ح�ـــرش اللقاء مديرة اإدارة 

املنظمات واللجان كفاية العنزور.

املنامـــة - بنـــا: ت�ضلم رئي�ـــس جمهورية 
جورجيا ال�ضديقـــة غيورغي مار غفيا�ضفيلي 
اأوراق اعتمـــاد اإبراهيم العبداهلل ك�ضفري فوق 
العـــادة مفو�س ململكـــة البحرين غري املقيم 

لدى جمهورية جورجيا.
وقـــد نقل العبـــداهلل للرئي�ـــس اجلورجي 
حتيات وتهـــاين عاهل البـــاد �ضاحب اجلالة 
املل���ك حمد ب���ن عي�س���ى اآل خليف���ة، ورئي�س 
الـــوزراء �ضاحب ال�ضمو امللكـــي الأمري خليفة 
بن �سلمان اآل خليفة، وويل العهد نائب القائد 
الأعلـــى النائب الأول لرئي�ـــس جمل�س الوزراء 

�ضاحـــب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد 
اآل خليف���ة، اإل���ى الرئي����س م���ار غفيال�سفيلي 
ولل�ضعـــب اجلورجـــي مبنا�ضبة عيـــد ا�ضتقال 
جمهوريـــة جورجيـــا ومـــرور )100( عـــام مـــن 
اإن�س���اء الدميقراطية يف جورجي���ا، ومتنياتهم 
جلمهوريـــة جورجيـــا و�ضعبهـــا ال�ضديق دوام 
التقـــدم والزدهار. من جانبـــه، اأعرب الرئي�س 
اجلورجـــي عـــن اعتـــزازه وتقديـــره لعاقـــات 
البحريـــن  مملكـــة  بـــني  القائمـــة  ال�ضداقـــة 
وجمهوريـــة جورجيا، متمنًيـــا فخامته لل�ضفري 
العبداهلل كل التوفيق والنجاح يف مهام عمله.
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قـــال النائب عبداحلميد النجـــار لـ “البالد” 
اإن ال�صحافة متثل يدا وعينا للربملان لتمكينه 
مـــن اأداء واجبـــه الد�صتوري، وم�صيـــدا باجلهود 
الوطنيـــة املميزة التي ت�صطلـــع بها ال�صحافة 
الوطنيـــة؛ لإبراز جهـــد املوؤ�ص�صـــة الد�صتورية 
املنتخبـــة، والتـــي متثـــل اأحـــد ركائـــز امل�رشوع 

الإ�صالحي الكبري جلاللة امللك.
وتواجدت “البـــالد” مبجل�س النائب النجار، 
والواقـــع مبدينـــة حمد. و�صهـــد املجل�س توافد 
اأفـــواج مـــن املواطنن املهنئـــن بحلول �صهر 

رم�صان.
واأكد النجار اأن املجل�س ا�صتقبل بالأ�صابيع 
املا�صيـــة جمموعة مـــن امل�صوؤولـــن املعنين 
بخدمات املواطنن، ومن بينها رئي�س املجل�س 
الأعلـــى لل�صحة ووزيـــرة ال�صحـــة ووزير العمل 

والتنمية الجتماعية.
ولفـــت الـــى اأن املجل�ـــس �صاحـــة نقا�ـــس 
اجتماعـــي بـــن املواطنن وهمـــزة و�صل بن 
النائب واأبنـــاء املنطقة؛ للت�صاور لكل ما يخدم 

م�صلحة البحرين ويلبي احتياجات املنطقة.
 نقاشات

و�صهد املجل�س نقا�صـــات متفرقة تناولت 
ال�صـــاأن العام، ومن بينهـــا حتديات املواطنن 
بالفرتة املقبلة، والتـــي تتطلب �صد الربملان 
لأّي ت�رشيعـــات متتد جليب املواطن اأو تنال من 

مكت�صباته اأو تفر�س ر�صوما جديدة.
واأكـــد النا�صـــط الجتماعـــي علـــي ال�صيـــد 
علـــى  مقبلـــة  البحريـــن  اإن  الها�صمـــي  حممـــد 
ا�صتحقـــاق انتخابـــي مهـــم بالربـــع الأخـــري من 
العام اجلـــاري، وذلك يتطلب تلبية دعوة جاللة 
امللك للم�صاركـــة الوا�صعة بالنتخابات البلدية 

والنيابية، �صواء تر�صحا اأو انتخابا.
وقال اإنه يتطلع لأن يكون الربملان اجلديد 
متما�صـــكا اأكـــر، ومتحـــدا للتعبري عـــن �صوت 
البحريـــن، واإقـــرار الت�رشيعات املفيـــدة، والتي 
ت�صهـــم يف زيادة النماء القت�صادي وال�صتقرار 
الجتماعـــي وتوليـــد فر�ـــس العمـــل الكثـــرية 

للكوادر ال�صابة من اأبناء البحرين.
وحتدث املواطـــن وليد احللو عـــن م�صكلة 
يعانيهـــا مبنزلـــه وتتلخ�ـــس بوجـــود جمموعـــة 

كابالت للخدمـــات بزاوية اأر�س بيته، مبا يحول 
دون تنفيذه خطة لل�صيانة والتو�صع يف البيت، 
وقـــد طالبته �رشكة ات�صالت مببلغ ي�صل الى 8 
اآلف دينار لتزيل كابالتها عن اأر�صه، وهو مبلغ 
ل ي�صتطيع الوفاء به، بينما تعاونت معه اإدارات 

حكومية باإزالة خدماتها الأر�صية.
وطالب مواطن ت�صديد الدولة رقابتها على 
العمالة الأجنبية التي تتحايل يف البيع باملواقع 
م�صاربـــات  يف  وتت�صبـــب  وال�صعبيـــة،  العامـــة 
لأ�صعار ال�صلع، تفوق ال�صعر املنطقي لل�صلعة.

وحتـــدث مواطـــن اآخـــر عـــن �ـــرشورة زيادة 
دعـــم العمـــل الأهلـــي من خـــالل تطويـــر نظام 
املنـــح املالية للجمعيات الأهليـــة وزيادة حجم 
التربعات ملوؤ�ص�صات املجتمع املدين الن�صطة؛ 
لأن ذلك �صي�صهم يف تنفيذ اأكرب عدد ممكن من 
الفعاليـــات وامل�رشوعات خ�صو�صا مع �صح حجم 
التربعات من ال�ـــرشكات، ودخل حا�رش باملجل�س 
مقرتحا اقتطاع ن�صبة من اأرباح ال�رشكات الناجحة 
بالبور�صـــة لتمويـــل �صندوق دعـــم اجلمعيات 
الأهليـــة، والـــذي يتبـــع وزارة العمـــل والتنمية 

الجتماعية.

مرشحون أم “افينجرز”؟
يطل علينا هذه الأيام وب�صخب، اإعالنات الرت�صح لال�صتحقاق النتخابي املقبل، 
مـــع توجه اأغلب املر�صحن -حتى اللحظة- نحو املجل�ـــس النيابي، بعيدا عن نظريه 

البلدي.
وي�صفـــي واقع املجل�س الت�رشيعي احلايل، ومـــا �صابه من م�صاجرات، ومطاحنات، 
و�صـــكاوى باأروقة النيابـــة واملحاكم، واإلغـــاء الكثري من اجلل�صات لعـــدم ا�صتكمال 
الن�صـــاب، �صعوبـــة بالغة اأمـــام املر�صحـــن، يف اإقنـــاع الناخبن بجـــدوى براجمهم 

النتخابية.
كما ي�صفي الواقع القت�صادي للبلـــد، والقرارات الفردية التي اتبعتها الدولة 
برفع حزم الدعم، وزيـــادة الر�صوم احلكومية املتنوعة، والرتفاع املت�صاعد لأ�صعار 
ال�صلـــع الغذائية واقعا مرا، يثري الت�صاوؤلت حول القـــدرات الفعلية للنواب برتجمة 

رغبات املواطن كواقع معا�س على الأر�س.
وياأخذنـــا تر�صح عدد مـــن املر�صحن والذيـــن يفتقرون الب�صمـــات الجتماعية 
واخلدمية، النية من هذا الرت�صح املباغت، قبالة ناخب ذكي، وحمبط، يعي ال�صعارات 

النتخابية الف�صفا�صة، والتي ل تتخطى كونها �صعارات.
ويقودنـــا هذا الواقـــع املتكرر واململ اأي�صا، للوعود التـــي اأطلقها اأبطال فيلم 
“ذا افينجـــرز” الأخري، بدحـــر خ�صمهم “ثانو�س” والق�صاء عليـــه، لكنهم ت�صاقطوا 

بعدها اأمامه، واحدا تلو الآخر؛ لأن ال�صعارات �صيء، والواقع �صيء اآخر.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

بوعلي ي�سيد بتوجيهات �سمو رئي�س الوزراء للإ�سكان

ل لأيِّ قانون ميتد جليب املواطن ولزيادة دعم اجلمعيات
الها�صمي: ليكن الربملان اجلديد اأكر متا�صكا... “$” مبجل�س النجار:

• جانب من احل�صور مبجل�س النائب عبداحلميد النجار	

النــــواب:  جمل�ــــس   - الق�صيبيــــة 
بوعلــــي  عبدالرحمــــن  النائــــب  اأ�صــــاد 
رئي�ــــس  مــــن  الكرميــــة  بالتوجيهــــات 
الوزراء �صاحب ال�صمــــو امللكي الأمري 
خليفــــة بن �صلمــــان اآل خليفــــة، ب�صاأن 
ال�صكنيــــة  الوحــــدات  توزيــــع  �رشعــــة 
اجلاهزة يف امل�صاريع الإ�صكانية ومنها 
الوحــــدات اجلاهزة يف مدينة �رشق احلد 
الإ�صكانية التــــي تاأخر توزيعها؛ لعدم 
البنيــــة التحتيــــة يف تلــــك  ا�صتكمــــال 

امل�صاريع. 
واأكــــد بوعلــــي اأن توجيهات �صمو 
الــــوزراء الدائمــــة وامل�صتمرة  رئي�ــــس 
مبتابعــــة  وامل�صوؤولــــن  للــــوزارات 
الوطــــن واملواطنــــن، وتلبية  �صوؤون 
احتياجاتهم، هي النهج احلكيم لرجل 
الدولــــة املحنــــك، القريب مــــن �صعبه 
دومــــا، والــــذي يتابــــع كل امل�صاريــــع 
واخلدمات مبختلــــف مراحلها، و�صول 
لالإجنــــاز املتميز، الــــذي يلبى الطموح 
والتطلعــــات، تنفيــــذا للروؤية ال�صامية 

لعاهل البــــالد �صاحــــب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�صى اآل خليفة.

واأو�صــــح بوعلــــي اأن جهــــود وزارة 
الإ�صكان حمل اإ�صادة، واأن �رشعة اإمتام 
البنيــــة التحتية واملرافــــق التي تخدم 
امل�رشوع، كمــــا اأمر بذلــــك �صمو رئي�س 
الــــوزراء، ومبــــا يحقــــق �رشعــــة الإجناز 
ب�صكل  للمواطنــــن  ت�صليمها  و�رشعــــة 
متكامــــل خدمًيا، مع اإ�صفــــاء اجلوانب 
اجلمالية يف مواقع امل�صاريع الإ�صكانية 
وجتميلهــــا مبا يكفــــل حمايتها بيئيا، 
�صتحقــــق ململكــــة البحريــــن التطــــور 
احل�صاري والتقدم العمراين املتوافق 

مع التوجهات الدولية الع�رشية.
واأعرب بوعلي عن امتنان وتقدير 
كل املنتفعن من اخلدمات الإ�صكانية 
يف مدينة �رشق احلد الإ�صكانية للمتابعة 
احلثيثــــة، والتوجيهــــات ال�صديدة من 
�صمو رئي�س جمل�س الــــوزراء، وحر�صه 
الدائــــم علــــى رعايــــة م�صالــــح الوطن 

واملواطنن.

يجـــب اأن ي�صـــد الربملـــان اأّي ت�رشيـــع ينال مـــن املكت�صبات 
تلبيـــة دعوة جاللـــة امللك للم�صاركـــة الوا�صعـــة بالنتخابات 
مطالبـــة بت�صديد الرقابـــة على العمالـــة الأجنبيـــة املتحايلة

 را�سد الغائب

املنامة - هيئة �صـــوؤون الكهرباء واملاء: ا�صتقبل 
وزير �صوؤون الكهرباء واملاء عبداحل�صن مريزا مبكتبه 
الإعالمـــي والالعب الكروي ال�صابـــق را�صد �رشيدة الذي 
اأهـــدى الوزيـــر ن�صخـــة مـــن كتابه الـــذي يـــروي تاريخ 
م�صريتـــه الكرويـــة عـــرب عدة عقـــود من الزمـــن موثقة 

بال�صور القدمية. 
ويف هذا ال�صـــدد، اأ�صاد مريزا بجهود را�صد �رشيدة 
وم�صريتـــه الريا�صية يف مملكة البحريـــن منذ �صتينات 
القـــرن املا�صي، تلـــك امل�صرية التـــي ات�صمت بالبذل 
والعطـــاء كالعب ومدرب واإعالمي اي�صاً، واأعرب الوزير 
عـــن اإعجابه مبا احتـــواه الكتاب من �ـــرشد مب�صط جميل 
حلكاية كرة القـــدم يف ذلك الزمن التي تركت لالأجيال 
اجلديدة من الالعبـــن واملتابعن م�صاهد نادرة وجزءا 

مهما من تاريخ كرة القدم والريا�صة يف البحرين.

اجلفـــري – ديوان اخلدمة املدنية:  ا�صتقبل رئي�س 
ديوان اخلدمـــة املدنية اأحمـــد الزايد، حممـــد الكواري 
الذي قدم له ن�صخة من ر�صالـــة الدكتوراه يف الفل�صفة 
يف القانون العام، والتي ح�صل عليها موؤخرا من جامعة 
البحرين حتـــت عنوان “الرقابة الإدارية لديوان اخلدمة 

املدنية على الأجهزة احلكومية يف مملكة البحرين”. 
واأثنـــى رئي�س ديوان اخلدمـــة املدنية على اجلهد 
الذي بذلـــه الكواري يف اإعـــداد هذه الأطروحـــة، موؤكداً 
اأهميتها للباحثن لال�صتفادة منها يف حياتهم العملية 
واملهنيـــة، موؤكـــداً باأنهـــا �صتـــري املجـــال القانوين، 
متمنياً للكواري النجاح يف جهوده يف املجال القانوين. 

مـــن جانبه، قدم الكواري �صكـــره واعتزازه لرئي�س 
ديـــوان اخلدمـــة املدنية، م�صيـــدا بالدعم الـــذي توليه 
الدولة يف ت�صجيع اأبناء الوطن لتحقيق الإجنازات وبلوغ 

مراتب متقدمة يف املجالت املختلفة.

الوزير مريزا ي�صيد مبحتوى 
كتاب را�صد �رشيدة

الزايد ي�صيد بالكوادر 
البحرينية املوؤهلة 

اأداء واجبه  النجار: ال�صحافة يد وعن الربملان لتمكينه من 
املجل�س �صاحة نقا�س وهمزة و�صل بن النائب واأبناء املنطقة 



الذهب يرتاجع 
اأمام قوة الدوالر

لندن - رويرتز: نزل الذهب اأم�س الثالثاء 
م���ع ا�ضتمرار ال���دوالر الق���وي يف ال�ضغط على 
ال�ض���وق و�ض���ط جت���دد االآم���ال بعق���د اجتماع 
القم���ة املزمع بني الوالي���ات املتحدة وكوريا 
املعام���الت  يف  الذه���ب  وهب���ط  ال�ضمالي���ة. 
الفوري���ة 0.1 % اإلى 1296.91 دوالر لالأوقية 
)االأون�ض���ة( بحل���ول ال�ضاع���ة 0730 بتوقيت 
التعام���الت  يف  انخف����س  بينم���ا  جرينت����س 
االأمريكي���ة االآجل���ة ت�ضليم يوني���و 0.6 % اإلى 

1296.40 دوالر لالأوقية.

100 مليون دينار لتغطية اأذونات خزانة �ضهرية
املنام���ة - امل�رصف املركزي: اأعلن م�رصف البحرين املركزي باأنه متت تغطية 
االإ�ض���دار رق���م ISIN BH00078J95B1( 45( من اأذون���ات اخلزانة احلكومية 

ال�ضهرية التي ي�ضدرها امل�رصف نيابة عن حكومة البحرين.
وتبلغ قيمة هذا االإ�ضدار 100 مليون دينار لفرتة ا�ضتحقاق 12 �ضهًرا تبداأ يف 
31 مايو 2018 وتنتهي يف 30 مايو 2019، كما بلغ معدل �ضعر الفائدة على هذه 
االأذونات %4.18 باملقارنة ل�ضعر الفائدة لالأذونات لالإ�ضدار ال�ضابق بتاريخ 26 
اأبري���ل 2018 حي���ث بلغ���ت 3.97 %. وبلغ معدل �ضعر اخل�ض���م 95.946 % ومت 
قب���ول اأقل �ضعر للم�ضاركة بواقع 95.870 %، علًما باأنه قد متت تغطية االإ�ضدار 

بن�ضبة 100 %. 
كم���ا بلغ الر�ضيد القائ���م الأذونات اخلزانة مع هذا االإ�ض���دار ما قيمته 2.010 

مليار دينار.
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اقتصاد
“عقارات ال�سيف” تخطط لتطوير جممع مدينة عي�سى التجاري

يو�ضف: اإ�ضرتاتيجيتنا تنويع املحفظة اال�ضتثمارية

علي الفردان من �ساحية ال�سيف

ق����ال الرئي�����س التنفي����ذي ل�رصك����ة عقارات 
ال�ضي����ف، اأحمد يو�ض����ف، اإن ال�رصك����ة لديها خطة 
ا�ضتثمارية طموحة ت�ضم����ل عددا من امل�رصوعات 
اجلدي����دة اإلى جان����ب تطوير اأ�ض����ول قائمة، من 

بينها تطوير جممع مدينة عي�ضى التجاري.
واأو�ض����ح يو�ض����ف، على هام�����س حفل خريي 
اإقامته ال�رصكة مبنا�ضبة �ضه����ر رم�ضان املبارك، 
“لدين����ا خط����ة تطويري����ة ملجمع مدين����ة عي�ضى 
التجاري، وهي حالياً يف مرحلة التخطيط”، نافياً 

وجود تدين يف ن�ضب اإ�ضغال املجمع.
وتاأ�ض�����س جممع مدينة عي�ض����ى العام 1993 
يف قلب منطقة مدينة عي�ضى التجارية وبالقرب 
م����ن البوابة الرئي�ضة للمدينة، وكانت ال�رصكة قد 
اأجرت تو�ضع����ة للمجمع قبل عدة اأع����وام لت�ضمل 

ردهة مطاعم اإلى جانب “ماجيك اأيالند”.
وبخ�ضو�س النظرة امل�ضتقبلية اال�ضتثمارية 
للمجموعة، ق����ال يو�ضف “اأعلنا عن م�رصوع ليوان 
وه����و اأح����د امل�ضاريع الت����ي يجري العم����ل عليها 
حالي����اً، اإلى جانب م�رصوع بني اجل�رصين وهو حالياً 
يف املراح����ل االأولي����ة الختي����ار امل�ضم����م والعمل 
عل����ى الت�ضاميم الرئي�ض����ة )...( اإلى االآن ال نعلم 

التكلفة النهائية، نحت����اج لو�ضع الت�ضور العام 
اأوالً للو�ضول اإلى قيمة التكلفة”.

وك�ضف����ت عقارات ال�ضي����ف يف وقت �ضابق، 
ع����ن تاأ�ضي�س �رصك����ة جدي����دة حتمل ا�ض����م “بناء 
البحري����ن العقاري����ة” ا�ضتع����دادا الإن�ض����اء م�رصوع 
ترفيه����ي بني ج�رصي ال�ضيخ عي�ضى وال�ضيخ حمد 
اللذين ي�ض����الن مدينة املنامة مبدينة حمرق، اإذ 
�ضيق����ام امل�رصوع على م�ضاحة االأر�س التي ت�ضل 
م�ضاحته����ا لنح����و 256 األف مرت مرب����ع، اإذ متتلك 
عق����ارات ال�ضي����ف 25 % من����ه، يف ح����ني ميتلك 

�رصكاء بحريني����ني الن�ضبة املتبقي����ة، كما اأعلنت 
عن اإطالق م�رصوع ليوان يف منطقة الهملة، والذي 
ت�ض����ل كلفت����ه نح����و 50.2 ملي����ون دين����ار، ومن 

املوؤمل افتتاحه العام املقبل.
وبخ�ضو�����س افتت����اح جممع����ات جدي����دة يف 
املنطق����ة واأثر ذل����ك على تواجد �رصك����ة عقارات 
ال�ضيف يف ال�ضوق من خ����الل جممعاتها التجارية 
بنينّ يو�ض����ف بالقول “املناف�ض����ة دائما موجودة 

يف جميع القطاع����ات )..( نعم املناف�ضة ارتفعت 
ونعم����ل عل����ى ابت����كار منتجات جدي����دة، فم�رصوع 
الهمل����ة ليوان مثال هو م�رصوع جديد ومنتج جديد 
عبارة عن م�رصوع متع����دد اال�ضتخدامات”، موؤكدا 
اأن ال�رصكة ت�ضع����ى لتنويع املحفظة اال�ضتثمارية 

كجزء من اإ�ضرتاتيجيتها امل�ضتقبلية.
ويف معر�����س رده عل����ى �ضوؤال ب�ض����اأن ما اإذا 
كانت املناف�ض����ة ت�ضببت يف ال�ضغط على اأ�ضعار 

االإيج����ارات هبوط����اً، اأ�ض����ار الرئي�����س التنفيذي 
ل�رصكة عقارات ال�ضيف، اإلى اأن “االإيجارات ثابتة 
حلد االآن، ونق����وم بقيا�س عدد الزائرين ب�ضورة 
�ضنوية م����ن خالل االأجهزة الت����ي نركبها لقيا�س 
ال����زوار، ونالحظ اأن هناك زيادة يف العدد )...( ال 
حت�����رصين بالدقة ن�ضبة االإ�ضغال ولكنها يف حدود 
98 % وم����ن الطبيعي اأن يك����ون هناك ن�ضبة 3 
% متبقي����ة من ع����دم االإ�ضغال”. كم����ا اأ�ضار اإلى 
اأن جممع ال�ضي����ف يف املحرق ي�ضهد كذلك ن�ضبة 
اإ�ضغال مرتفعة باأكرث من 90 % واأن هناك اإقباال 

على املجمع من قبل الزوار.
جدي����دة،  م�رصوع����ات  اإقام����ة  وبخ�ضو�����س 
ق����ال يو�ض����ف “كل م�����رصوع يعر�س علين����ا نقوم 
بدار�ضته، واإذا ما كانت هناك جدوى اقت�ضادية 

ندخل فيه”.
وتط����رق الرئي�س التنفي����ذي ل�رصكة عقارات 
ال�ضيف اإلى اأن ال�رصكة تر�ضد خم�ض�ضات لالأعمال 
اخلريي����ة وتق����وم بدرا�ض����ة جمي����ع امل�رصوع����ات 
اخلريية لتق����دمي الدعم لها، موؤك����داً اأن فعالية 
“�ضي����ف اخلري” ته����دف اإلى تك����رمي اجلمعيات 
واملوؤ�ض�ض����ات اخلريية الداعم����ة للعمل اخلريي، 
موؤك����دا ا�ضتع����داد ال�رصكة امل�ضتم����ر للتعاون مع 

هذه اجلمعيات يف خمتلف امل�رصعات اخلريية.

• جممع مدينة عي�ضى التجاري التابع ل�رصكة عقارات ال�ضيف	

• اأحمد يو�ضف	

امل���ن���اف�������ض���ة رغ���������م  ث�����اب�����ت�����ة  ال�����ت�����ج�����اري�����ة  امل�����ج�����م�����ع�����ات  االإي�����������ج�����������ارات يف 
ارتف�������������������اع ف�������������������ي وتي��������������������رة زوار جمم���������������������ع ال�ضي������������������ف التج���������������اري

دبي بني 10 مدن حول العامل باأعلى الرواتب“الإبداع” يعيد افتتاح فرعه مبدينة حمد
ا بواقع 3447 دوالرًّا �ضهريًّ

دبي العربية. نت: خل�س التقرير ال�ضنوي 
ال�ض���ادر ع���ن “دويت�ض���ه بنك” االأمل���اين اإلى 
حتديد امل���دن الع����رص التي يتمت���ع العاملون 
فيه���ا باأعل���ى الروات���ب عل���ى االإط���الق على 
م�ضت���وى الع���امل، وذلك بالنظر اإل���ى متو�ضط 
الروات���ب املالية التي مت ت�ضجيلها للعاملني 

يف تلك املدينة خالل عام كامل.
ويحم���ل التقري���ر ال�ضنوي، ال���ذي ي�ضدر 
يف ماي���و من كل ع���ام ا�ضم “خريط���ة االأ�ضعار 
يف العامل”، ويت�ضم���ن درا�ضة �ضاملة لالأ�ضعار 
والروات���ب يف املدن الرئي�ض���ة مبختلف اأنحاء 
الع���امل، على اأن���ه يق���وم بت�ضني���ف الرواتب 
املالية ال�ضافية بالن�ضب���ة اإلى العاملني بعد 
خ�ض���م ال�رصائب منها، ليتبنينّ اأن املدن الع�رص 
االأف�ض���ل حاالً على االإط���الق يح�ضل العاملون 
فيه���ا عل���ى اأك���رث م���ن 3 اآالف دوالر اأمريكي 

ا. �ضهريًّ

وحَلنّ���ت مدين���ة عربية واح���دة بني املدن 
الع����رص االأف�ض���ل م���ن حي���ث الروات���ب عل���ى 
م�ضت���وى العامل، وهي مدين���ة دبي التي تبنينّ 
اأن متو�ضط دخ���ول العاملني فيها حالياً يبلغ 
���ا، وتتف���ونّق بذل���ك على  3447 دوالًرا �ضهريًّ
كثري من ال���دول الكربى واملهم���ة يف العامل، 

مثل لندن و�ضنغافورة وفرانكفورت.
ما يلي املدن الع�رص التي ت�ضجل اأعلى  وفينّ

متو�ضطات للرواتب على م�ضتوى العامل:
اأوالً: زي���ورخ يف �ضوي����رصا، ويبلغ متو�ضط 
الروات���ب ال�ضهري���ة للعامل���ني فيه���ا 5764 
دوالًرا، وهو امل�ضتوى االأعلى يف العامل باأكمله.

والي���ة  يف  فران�ضي�ضك���و  �ض���ان  ثانًي���ا: 
كاليفورني���ا االأمريكي���ة، ومتو�ض���ط الرواتب 

ال�ضهرية فيها 4974 دوالًرا.
ثالًثا: نيويورك االأمريكية، ويبلغ متو�ضط 
ا. راتب العامل يف املدينة 4115 دوالًرا �ضهريًّ

رابًعا: �ض���دين االأ�ضرتالية، ويبلغ متو�ضط 
يف  دوالًرا   3914 فيه���ا  العامل���ني  روات���ب 

ال�ضهر.
خام�ًض���ا: بو�ضط���ن يف الوالي���ات املتحدة، 
ويبل���غ متو�ض���ط الراتب فيه���ا 3740 دوالًرا 

ا. �ضهريًّ
�ضاد�ًض���ا: اأو�ضلو ويبل���غ متو�ضط الراتب 

فيها 3664 دوالًرا يف ال�ضهر.
�ضابًع���ا: �ضيكاغو ويبل���غ متو�ضط الراتب 

ا. 3650 دوالًرا �ضهريًّ
ثامًن���ا: كوبنهاغن ورات���ب املوظف فيها 

ا. باملتو�ضط 3462 دوالًرا �ضهريًّ
تا�ضًع���ا: دب���ي ويبل���غ متو�ض���ط الرات���ب 
يف  دوالًرا   3447 فيه���ا  للعام���ل  ال�ضه���ري 
ال�ضهر، وهي بذلك االأعلى عربيًّا على االإطالق.

عا�رصًا: فرانكفورت، ويبلغ متو�ضط راتب 
العاملني فيها 3389 دوالًرا يف ال�ضهر.

 املنامة - بنك االإبداع: اأعاد بنك االإبداع 
للتموي���ل متناه���ي ال�ضغر، افتت���اح فرعه يف 
مدينة حمد بعد اإج���راء عملية �ضيانة وتطوير 
�ضامل���ة ل���ه، ومب���ا ي�ضم���ن تكام���ل خدماته، 
ومزيًدا من التوا�ضل الفعال مع املقرت�ضني 
واملراجعني من اأ�ضحاب امل�ضاريع ال�ضغرية. 
و�ضمل���ت عملي���ة التطوير اإدخ���ال حت�ضينات 
عل���ى البنية االإن�ضائية للمق���ر، واإعادة تاأثيثه 
م���ن جديد، اإ�ضاف���ة اإلى اأنظمة اإن���ارة و�ضبكة 
انرتن���ت خارجية وداخلية متطورة، مع اهتمام 
خا�س بالنظ���ام االإلك���رتوين اخلا�س بتنظيم 
واإتاح���ة  انتظاره���م،  واأماك���ن  املراجع���ني، 
م�ضاحات اأو�ضع للتوا�ض���ل فيما بينهم وبني 

موظفي البنك.
واأك���د الرئي����س التنفيذي للبن���ك خالد 
البن���ك يف مدين���ة حم���د  اأن ف���رع  الغ���زاوي، 
ميث���ل اأهمية كب���رية كون���ه يخ���دم جتمعات 
�ضكاني���ة كبرية هن���اك. وقال اإن ج���زًءا كبرًيا 

م���ن مقرت�ض���ي البنك البال���غ عدده���م حاليًّا 
اأكرث من األف���ي مقرت�س يتمركزون يف مدينة 
حمد والقرى القريب���ة منها، م�ضيًفا اأن اإعادة 
افتت���اح فرع االإب���داع يف مدينة حمد تاأتي بعد 
عملية تاأهيل �ضاملة له، وذلك يف اإطار حر�س 
البن���ك على توف���ري اأق�ض���ى درج���ات الراحة 

للمراجعني.
وتاب���ع الغ���زاوي يف هذا ال�ضي���اق “نريد 
البقاء قرب عمالئن���ا يف البحرين على اختالف 
ت���وزع مناطقه���م اجلغرافي���ة، مبا يع���زز من 
قدرتنا عل���ى التوا�ضل الدائم معهم وتقدمي 
الدع���م واالإر�ضاد ال���الزم مل�ضاريعهم”، الفًتا 
اإل���ى بن���ك االإبداع يعم���ل وفق خط���ة طموحة 
ته���دف اإل���ى اإن�ض���اء ف���روع ل���ه يف خمتل���ف 
حمافظ���ات البحري���ن، وذلك به���دف تو�ضعة 
�رصيح���ة عمالء البنك والبق���اء قربهم من جهة، 
واإتاحة الفر�ض���ة لدرا�ضة متطلبات عدد اأكرب 

من حمتاجي القرو�س متناهية ال�ضغر.

املنامة - بنا: وقع����ت طريان اخلليج 
البحري����ن(  ململك����ة  الوطني����ة  )الناقل����ة 
اتفاقي����ة تع����اون م�ض����رتك م����ع �ضندوق 
العم����ل )متك����ني( - يف مقره����ا الرئي�س 

باملحرق.
وتهدف االتفاقية اإل����ى تعزيز فر�س 
التع����اون امل�ض����رتك الذي يخ����دم تدريب 
اأه����م  اأح����د  يف  البحريني����ني  وتوظي����ف 

القطاعات احليوية يف اململكة.
ووق����ع االتفاقية الرئي�����س التنفيذي 
ل�رصكة ط����ريان اخلليج كري�ضمري كوت�ضكو 
اإبراهيم  التنفي����ذي لتمك����ني  والرئي�����س 

جناحي. 
واأ�ض����اد الرئي�����س التنفي����ذي ل�رصك����ة 
طريان اخلليج كري�ضمري كوت�ضكو باأهمية 

الدور ال����ذي توؤديه متكني قائ����الً: “تعد 
متكني �رصي����كاً ا�ضرتاتيجياً يف العديد من 
امل�ضاري����ع الوطنية التنموي����ة املهمة يف 
اململكة، كما اأن لها تاريخا حافال يف دعم 
العديد م����ن برامج التدري����ب والتوظيف 

بالتعاون مع طريان اخلليج”. 
واأ�ض����اف اأن “�رصك����ة ط����ريان اخلليج 
متثل اأحد اأب����رز مقومات البني����ة التحتية 
يف اململك����ة والت����ي تزخر بفر�����س واعدة 
الفاعلة  البحرينيني وامل�ضاركة  لتوظيف 
يف ح����راك التنمي����ة. اأح����د اأه����داف �رصك����ة 
ط����ريان اخللي����ج على امل����دى الطويل هو 
امل�ضاع����دة يف تعزي����ز مه����ارات وخ����ربات 
الطريان للبحريني����ني. وبالتايل، ي�ضعدنا 
التعاون مع متكني مرة اأخرى وامل�ضاهمة 

يف تعزيز تنمية الكف����اءات البحرينية كما 
نوؤك����د التزامنا بتطوير ق����وة عمل وطنية 

من املتخ�ض�ضني يف جمال الطريان”.
التنفي����ذي  الرئي�����س  نائ����ب  وعل����ق 

لط����ريان اخللي����ج القبطان ولي����د العلوي 
قائالً “اإن االتفاقية تاأتي لتوؤكد اهتمامنا 
بزي����ادة ن�ضب����ة بحرنة الوظائ����ف بال�رصكة، 
فيم����ا يعود بالنف����ع على تنمي����ة املوارد 
الوطني����ة م����ن الطاقات الب�رصي����ة املوؤهلة 
للعم����ل يف �ضناعة الطريان. مت اإن�ضاء هذا 
الربنام����ج يف وقت منا�ض����ب عقب االإعالن 
االأخ����ري ع����ن خط����ط النم����و اال�ضرتاتيجية 
ل�رصكة ط����ريان اخللي����ج. اإذ �ضتتم اإ�ضافة 
8 وجه����ات جدي����دة اإلى �ضبكتن����ا يف عام 
2018. و�ضرنح����ب ب�����39 طائ����رة بوينج 
وطائ����رة اإيربا�����س جدي����دة يف اأ�ضطولنا، 
حيث �ضتدخ����ل 5 طائرات بوينج 787-9 
درمياليرنز وطائرتني من طراز اإيربا�س 
A320neo يف اخلدمة قبل نهاية العام”.

“طيـران اخلليـج” و“متكيـن” توقعـان اتفـاقيـة لزيادة البحرنـة
تطوير قوة عمل وطنية موؤهلة ومتخ�ض�ضة

• “طريان اخلليج” و “متكني” توقعان اتفاقية تعاون م�ضرتك لتدريب وتاأهيل القوى العاملة البحرينية	
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1.2 مليار دولر حجم �صادرات الأملنيوم التحويلية بالبحرين

احلارثي: نفخر بجهود فريق عمل “جيبك” يف تطوير الأعمال

رئي�س “الغرفة” يلتقي عدًدا من روؤ�ساء وممثلي ال�رشكات

نائب الرئي�س التنفيذي لالبتكار بـ“�سابك” متفقًدا “البرتوكيماويات”

ال�سناب�س - الغرفة: اأكد رئي�س غرفة جتارة 
و�سناعة البحرين �سمري نا�س، اأهمية املبادرات 
والأفكار الإبداعية واخلطوات والأدوار الإيجابية 
التـــي ينتهجها رجـــال الأعمـــال وامل�ستثمرين 
وممثلي كـــرى ال�ـــرشكات البحرينيـــة يف جمال 
تن�سيـــط التجارة وال�سناعـــة املحلية وترويجها 
يف خـــارج اململكـــة، مما يعـــزز من قـــوة ومتانة 
القت�ساد الوطني، منوًهـــا يف هذا ال�سياق اإلى 
الدور احليـــوي الذي تلعبه هـــذه املبادرات يف 
ت�سجيع ن�سبة اأكر مـــن امل�ستثمرين املحليني 
لنتهـــاج مبـــادرات مماثلـــة، اإلى جانـــب جذب 

ال�ستثمارات اخلارجية اإلى هذا القطاع.

جاء ذلك، لدى لقاء نا�س مع عدد من ممثلي 
وروؤ�ساء �ـــرشكات �سناعات الأملنيوم التحويلية 
يف البحريـــن يرتاأ�سهـــم رئي�ـــس جمل�ـــس اإدارة 
جمموعة ا�ستثمارات الزيـــاين التي متلك �رشكة 
ميـــدال للكابالت، حامد الزيـــاين، بح�سور عدد 

من اأع�ساء جمل�س اإدارة الغرفة.
واأعـــرب رئي�ـــس الغرفة خـــالل اللقـــاء عن 
اعتزازه وتقديره بامل�ستوى الراقي الذي تتميز 
به �ـــرشكات الألومنيوم التحويليـــة يف اململكة، 
وباجلهود الفاعلة التي تبذلها يف جمال تن�سيط 
القت�ســـاد وحتريك عجلة ال�سوق بال�سكل الذي 
يعزز القت�ساد الوطنـــي، ل�سيما واأن البحرين 

ُتعد من الدول املتميزة يف املنطقة بقاعدة من 
�سناعـــات الألومنيوم التحويلية التي ت�ستهلك 
ن�سبـــة كبرية من اإنتاج م�سهر الألومنيوم )األبا( 
باإنتـــاج منتجات للت�سدير بقيمـــة م�سافة، كما 
اأن حجـــم ال�سادرات من هذه ال�ـــرشكات تتجاوز 
ن�سبة 1.2 مليار دولر، مما �ساهم ب�سكٍل اإيجابي 
يف رفـــع امليـــزان التجاري، م�ســـرًيا اإلى اأن هذه 
ال�سناعـــات قد وفـــرت اآلف فر�ـــس التوظيف 
املبا�رشة وغري املبا�رشة التي تخلقها يف اململكة، 
اإلـــى جانب كون معظم هـــذه ال�سناعات تعتمد 
علـــى الكـــوادر والطاقـــات البحرينيـــة املحلية 
والتي على مـــر ال�سنوات خلقت خرات متميزة 

وعالية يف هذا املجال.
من جهتـــه، اأعرب حامد الزيـــاين عن �سكره 
وتقديـــره للغرفـــة علـــى الدعـــم الكبـــري الذي 
القطـــاع اخلا�ـــس واجلهـــود  �ـــرشكات  تتلقـــاه 
البـــارزة التي تبذلها يف �سبيل دعم هذا القطاع 
وتعزيزه ومّده بكافة املقومات التي من �ساأنها 
رفع اأدائـــه وحت�سني اإنتاجيتـــه وتعزيز قدراته 
التناف�سية على ال�سعيدين املحلي واخلارجي، 
كما نّوه اإلى اأبرز التحديات التي تواجه �رشكات 
الألومنيوم التحويلية يف البحرين اأهمها ارتفاع 
كلفـــة الأملنيـــوم التـــي ت�ستخدمهـــا امل�سانع 

التحويلية يف �سناعاتها.

�ســـرتة - جيبـــك: تفقـــد نائـــب الرئي�ـــس 
التنفيـــذي لالبتـــكار وتطوير الأعمـــال بال�رشكة 
“�سابك”،  ال�سعوديـــة لل�سناعـــات الأ�سا�سيـــة 
عوي�س بن خلف احلارثي، ومبعية ع�سو جمل�س 
اإدارة �رشكـــة اخلليج ل�سناعـــة البرتوكيماويات 
جممـــع  العمـــر،  حممـــد  اأحمـــد  “جيبـــك”، 
“جيبك”ال�سناعـــي وذلك يـــوم الأحد 27 مايو 
اجلـــاري. وكان يف ا�ستقبالهمـــا لدى و�سولهما 
اإلى مقـــر ال�رشكة، رئي�س “جيبـــك”، عبدالرحمن 
جواهـــري، واأع�ســـاء الإدارة التنفيذيـــة، ونائب 
رئي�ـــس نقابة العمـــال، بالإ�سافـــة اإلى عدد من 

امل�سوؤولني. 
بالرتحيـــب  اللقـــاء  جواهـــري  وا�ستهـــل 
باحلارثـــي، ممتدًحـــا اجلهـــود التي يقـــوم بها 

لتوثيق وتعزيز التعاون والتن�سيق القائم بني 
“�سابك” و”جيبك” على جميع امل�ستويات. ثم 
قدم جواهري نبذة تعريفية �سامله حول طبيعة 
عمـــل ال�رشكـــة والإ�سرتاتيجيـــة التي ُتـــدار بها 
اأعمالها، كما اأوجـــز تفا�سيل عمليات الت�سغيل 
والإنتـــاج والت�سديـــر وا�ستعر�ـــس معهـــم اأهم 
املنجزات واجلوائـــز التي حققتها ال�رشكة �سواء 
على �سعيد منتجاتها من املواد البرتوكيماوية 
والأ�سمدة التي متتـــاز بجودتها العالية اأو على 
�سعيـــد متيز ال�رشكة يف تطبيـــق اأف�سل واأحدث 
املعايري العامليـــة يف جمالت ال�سالمة واجلودة 
واملحافظة علـــى البيئة. بعد ذلك قام احلارثي 
والعمر بجولة ميدانية رافقهما خاللها جواهري، 
واأع�ســـاء الإدارة التنفيذية حيث تفقدا مرافق 

ال�رشكـــة وم�سانعهـــا واطلعـــا علـــى تفا�سيـــل 
وحـــدة ا�ستخال�ـــس غاز ثـــاين اأك�سيـــد الكربون 

والـــذي ُيعتر الأول مـــن نوعه مبنطقـــة ال�رشق 
الأو�ســـط، والذي ي�سهم وب�ســـكل كبري يف احلد 

من النبعاثات ال�ســـارة التي تنتج عن عمليات 
ت�سغيل امل�سانع.

احلديثـــة  بالتقنيـــات  احلارثـــي  واأ�ســـاد 
وو�سائـــل التعليـــم والتدريب املتطـــورة التي 
يتـــم تقدميهـــا يف الأكادميية، واأكـــد اأن وجود 
مثل هـــذا ال�ـــرشح التدريبي داخل مقـــر ال�رشكة 
اإمنا يوؤكد الهتمام الكبـــري الذي يوليه جمل�س 
املوظفـــني  تدريـــب  بق�سايـــا  ال�رشكـــة  اإدارة 
واحلر�س على تزويدهم باآخر واأحدث التقنيات 
واملعارف املتعلقة بهذه ال�سناعة التي تت�سم 
بتطـــور مت�ســـارع حتر�س ال�رشكة علـــى جماراته 
للبقاء يف دائـــرة النجاح والتناف�سية، كما اأعرب 
عن اإعجابه باهتمام ال�رشكـــة بامل�ساريع البيئية 

وق�سايا التنمية امل�ستدامة.

• �سمري نا�س	

• جانب من الزيارة 	



مسار املستقبل للعقارات
1- للبيع أرض سكينة في خليج توبلي تقع 
متر   421٫7 املساحة  املرزوق.  مخبز  خلف 

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

مخطط  اجلنبية  في   B4 أرض  للبيع   -2
مربع. متر   300 املساحة  خالد.  الشيخ 

املطلوب 32 دينار للقدم.

3-للبيع أرض سكنية في اجلنبية قريبة من 
وزاوية  شارعني  على  تقع  فهد  امللك  جسر 
دينار   30 املطلوب  مربع.  متر   468 املساحة 

للقدم.

متر   394 املساحة  عالي.  في  أرض  للبيع   -4
مربع. املطلوب 20 دينار للقدم.

هاتف: 33277337  -   39993932

شركة مصطفى السلمان القابضة ش.ش.و سجل جتاري رقم 67620   
بن��اء على ق��رار املالك  في  ش��ركة مصطفى الس��لمان القابضة ش.ش.و 

سجل جتاري رقم 67620
فقد تقرر

  تصفية الش��ركة اختياريا وتعيني الس��يد/ مصطف��ى ابراهيم عبد علي 
السلمان مصفيا للشركة

بهذا يعلن املصفي ان س��لطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من 
قانون الش��ركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 
2001 وعمال بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني 
الشركة الى تقدمي مطالباتهم اليه . مدعومة باملستندات الالزمة خالل 15 

يوما من تاريخ نشر هذا االعالن وذلك على العنوان:
مصطفى ابراهيم عبد علي السلمان

رقم الهاتف : 39660404

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية

تق��دم الينا املعلن ادناه :السيدحس��ني علي محم��د احملميد بطلب حتويل 

احمل��ل التج��اري التالي  الى الس��يد محمد عبد الرضا جعفر علي حس��ني 

املعب��اد فعل��ى كل من لدي��ه اي اعتراض قانون��ي التقدم ال��ى االدارة خالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه

االسم التجاري  :صالون واحات ازمير

قيد رقم :-5 59449

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   
ادارة التسجيل  

اعالن رقم
 CR2018 - 82188

تنازل – عن احملل التجاري

تعلن ادارة التس��جيل ب��وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة بانه قد تقدم 
اليها السيد :

RAJESH KUMAR BADRUDIN BHAI NARSIDANI
باعتباره املصفي القانوني لشركة بيرلس يوروب ا لتي دي – مكتب متثيلي

املس��جلة كش��ركة ذات مس��ؤولية مح��دودة  مبوجب القيد رق��م 76333 
طالبا اش��هار انتهاء اعمال تصفية الش��ركة نصفية اختيارية وشطبها 
من الس��جل التجاري وذلك وفقا الحكام قانون الشركات التجارية الصادر 

باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

اعالن رقم  178575 لسنة 2018
بشان اشهار انتهاء اعمال تصفية

شركة بيرلس يوروب ا لتي دي – مكتب متثيلي

املوسوي     احمد  كاظم  احمد  السيد  ادناه:  املعلن  الينا  تقدم 
علي  احمد  كاظم  السيد  الى  التالي   التجاري  احملل  حتويل  بطلب 
االدارة  الى  التقدم  اعتراض قانوني  اي  لديه  املوسوي فعلى كل من 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز 

اعتراضه
االسم التجاري: صالون فرش كات للحالقة الرجالية

قيد رقم :71170-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    
اعالن رقم

 CR2018 - 81278
تنازل – عن احملل التجاري

بناء على قرارشركاء في  شركة ا ران جيه كونسلتنتس ذ.م.م
سجل جتاري رقم 99143  

فقد تقرر
 JUNAID ALAM /تصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد  

مصفيا للشركة
به��ذا يعلن املصفي ان س��لطة املديري��ن قد انتهت وفق��ا لنص امل��ادة 325 من قانون 
الش��ركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال بنص 
املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة الى تقدمي مطالباتهم 
اليه . مدعومة باملستندات الالزمة خالل 15 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن وذلك على 

العنوان :
JUNAID ALAM رقم الهاتف : 36155121

SUPPORT@DTCONSUITANCY.NET : البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية  

شركة ا ران جيه كونسلتنتس ذ.م.م
سجل جتاري رقم 99143  

بناء على قرارش��ركاء في  ش��ركة مؤسس��ة النصيف للنقليات )ش��ركة 
تضامن ( سجل جتاري رقم 49067 فقد تقرر

  تصفي��ة الش��ركة اختياريا وتعيني الس��يد /عبد اهلل عل��ي احمد مهدي   
مصفيا للشركة

بهذا يعلن املصفي ان س��لطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من 
قانون الش��ركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 
2001 وعمال بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني 
الشركة الى تقدمي مطالباتهم اليه. مدعومة باملستندات الالزمة خالل 15 

يوما من تاريخ نشر هذا االعالن وذلك على العنوان :
عبد اهلل علي احمد مهدي 

رقم الهاتف: 39406483
alnosaif@hotmail.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية    
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تقدم الى ادارة التس��جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة السيداحمد 
محمد منصور محسن محمد املالك الحمد محمد منصور محمد  مؤسسة 
فردية  واملس��جلة مبوج��ب القيد رقم 87131 طالبا حتويل املؤسس��ة الفردية  
اململوكة له الى ش��ركة تضامن  براس��مال وقدره 300 دينار بحريني  لتصبح 

الشركة مملوكة من السادة
   احمد محمد منصور محسن محمد

حسني بن ناصر بن علي بوحيزه
عبد الرحمن بن ماجد بن سحمي الهاجري

وتغيير االسم التجاري من احمد محمد منصور محمد الى شركة جنة بوكت 
للخدمات تضامن بحرينية الصحابها عبد الرحمن الهاجري وشركاه

القيد :87131 _ التاريخ 27/5/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

اعالن رقم 000 لسنة 2018
اعالن بشان حتويل مؤسسة فردية الى شركة تضامن
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بعد 13 عاما... رئي�س م�رص يوؤدي اليمني اأمام الربملان
القاهرة ـ أ ف ب: 

ي���وؤدي ال�شبت الرئي�س امل�رصي عبدالفتاح ال�شي�شي اليمني الد�شتورية لفرتته الرئا�شية الثانية يف جل�شة 
خا�شة اأمام جمل�س النواب، وفق ما ذكرت �شحيفة “االأخبار” امل�رصية اأم�س الثالثاء. وقالت ال�شحيفة اإنها املرة 
االأول���ى التي ينظم فيها حفل اأداء اليمني للرئي����س امل�رصي اأمام الربملان منذ 13 عاما. وكان الرئي�س االأ�شبق 
ح�شن���ي مب���ارك الذي اأطاحته االحتجاج���ات يف يناير 2011 اآخ���ر رئي�س يوؤدي اليمني اأم���ام املجل�س يف �شبتمرب 
2005 عن فرتتة الرئا�شية اخلام�شة. ومن املتوقع اأن يلقي ال�شي�شي كلمة اأمام النواب عقب اأداء اليمني، وفق 
ال�شحيف���ة. يف الثاين من اأبريل فاز ال�شي�شي بوالية رئا�شية ثانية يف م�رص بن�شبة 97 % من االأ�شوات ال�شحيحة 
يف رابع انتخابات رئا�شية تعددية يف تاريخ البالد. وح�شد خ�شم ال�شي�شي الوحيد مو�شى م�شطفى مو�شى ن�شبة 
2.92 % من االأ�شوات، يف حني بلغت ن�شبة امل�شاركة 41.5 % من اإجمايل عدد الناخبني البالغ قرابة 60 مليونا. 
يف 2013 وبع���د اأن اأزاح �شلفه االإ�شالمي حممد مر�شي اإثر تظاهرات حا�شدة طالبت برحيله، متكن ال�شي�شي من 

الفوز ب�شهولة باالنتخابات الرئا�شية يف العام 2014 بن�شبة 96.9 % من االأ�شوات.
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أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية:

تبليسي ـ رويترز:

باريس ـ اف ب: 

بروكسل ـ اف ب: 

اإن  الثالث���اء،  اأم����س  نا�شط���ون،  ق���ال 
�رصب���ات ا�شتهدف���ت مواق���ع مليلي�شي���ات 
ح���زب اهلل يف ري���ف حم����س ب�شوري���ا قرب 
�حل���دود �للبناني���ة، مما �أ�سفر ع���ن �سقوط 
قتلى، بينهم اأحد قادة اجلماعة التي تدعم 

الرئي�س ال�شوري، ب�شار االأ�شد.
واأ�ش���ار النا�شط���ون اإل���ى اأن ال�رصبات 
ناجم���ة ع���ن غ���ارة اإ�رصائيلي���ة عل���ى مواقع 
حل���زب �هلل ق���رب مدين���ة �لق�س���ر بري���ف 
حم����س، اإال اأن اإ�رصائي���ل مل تعل���ق على هذه 
املعلوم���ات. وح�شب امل�شادر نف�شها، فاإن 
ال�رصب���ات اأدت اأي�ش���ا اإل���ى “تدم���ر مركز 
تن�سيق للعمليات، قرب �حل���دود �ل�سورية 
يف  وا�شع���ة  حرائ���ق  وان���دالع  اللبناني���ة، 
املنطقة”.  وداأب���ت اإ�رصائيل خالل االأ�شابيع 
االأخرة على �شن غارات على مواقع للنظام 
و�لقو�ت �لإير�نية وميلي�سياتها، مما �أ�سفر 
ع���ن �سقوط قتلى وجرح���ى وتدمر مقر�ت 
وخم���ازن اأ�شلحة، ق���رب العا�شم���ة دم�شق، 

و�لبادية، وحم�ص وعلى �حلدود مع لبنان.

قط���ع  جورجي���ا  جمهوري���ة  اأعلن���ت 
�شوري���ا  م���ع  الدبلوما�شي���ة  عالقاته���ا 
عل���ى خلفية اع���رتاف االأخ���رة با�شتقالل 

جمهوريتي اأبخازيا واأو�شيتيا اجلنوبية.
وذك���رت وزارة خارجي���ة جورجيا، اأنها 
با����رصت بتنفي���ذ االإج���راءات الالزمة لقطع 
العالقات الدبلوما�شية مع �شوريا. وقالت 
اخلارجية اجلورجية يف بي���ان وزعته، اأم�س 
الثالثاء، اإن���ه مت اتخاذ ه���ذه اخلطوة على 
خلفي���ة اعرتاف دم�ش���ق با�شتقالل اأبخازيا 
واأو�شيتي���ا اجلنوبي���ة. ويف وق���ت �شاب���ق، 
اعرتف���ت �شوري���ا با�شتق���الل جمهوريتي 
واأقام���ت  اجلنوبي���ة،  واأو�شيتي���ا  اأبخازي���ا 
عالق���ات دبلوما�شية ر�شمي���ة معهما على 
اأول  بذل���ك  لتك���ون  ال�شف���راء؛  م�شت���وى 
دول���ة عربية تع���رتف بهات���ني الدولتني 
وزارة  واأعلن���ت  حديث���ا.   امل�شتقلت���ني 
اأم����س  اجلنوبي���ة  اأو�شيتي���ا  اخلارجي���ة يف 
الثالث���اء، اأن ه���ذه اجلمهوري���ة اتفقت مع 
�شوريا عل���ى االعرتاف املتب���ادل، واإقامة 

عالقات دبلوما�شية ر�شمية بني البلدين.

اأعلن���ت االأطراف االأربع���ة الرئي�شة يف 
الن���زاع الليب���ي الت���ي عق���دت اجتماعا مع 
الرئي����س الفرن�شي اإميانوي���ل ماكرون يف 
باري�س، اأم�س الثالثاء، التزامها العمل معا 
لتنظيم انتخاب���ات ت�رصيعي���ة ورئا�شية يف 
العا�رص من دي�شمرب، بح�شب ما اأعلنه رئي�س 
حكومة الوفاق الليبية فاي���ز ال�رصاج. وجاء 
يف “االإع���الن ال�شيا�ش���ي يف �شاأن ليبيا” اأن 
“القادة الليبي���ني يلتزمون العمل ب�شكل 
بناء م���ع االأمم املتحدة لتنظي���م انتخابات 
�شليمة وذات م�شداقي���ة”. وقال الرئي�س 
الفرن�شي اإن االتفاق ميثل “خطوة رئي�شة 
نح���و �مل�ساحل���ة”. وح���دد االإع���الن “اإجراء 
يف  والرئا�شي���ة  الربملاني���ة  االنتخاب���ات 
10 دي�شم���رب 2018”. واتفق���ت االأطراف 
االأربع���ة عل���ى “قب���ول نتائ���ج االنتخابات 
والتاأكد من توفر امل���وارد املالية الالزمة 

والرتتيبات االأمنية ال�شارمة”.

اأكدت ال�رصطة البلجيكية اأم�س الثالثاء 
مقت���ل 4 اأ�شخا�س بهجوم م�شلح يف مدينة 
ليي���ج غرب���ي الب���الد، وم���ن ب���ني القتلى 

�رصطيتان واملهاجم نف�شه.
وح�شبم���ا نقلت���ه �شحيف���ة “لو�شوار” 
البلجيكية، فاإن رجال اأطلق الر�شا�س على 
عنا�رص ال�رصط���ة واأ�شاب اآخَري���ن، يف �شارع 

“اأوغ�شتان” بو�شط املدينة.
ويف تفا�سي���ل �حل���ادث كان �مل�ستبه 
به بالقرب من مقهى و�شط املدينة ولدى 
توقيف���ه من قب���ل عنا����رص ال�رصط���ة اأطلق 
الر�شا����س عليهم واأ�شاب رجال من املارة 
وجميعه���م فارقو� �حلي���اة، ليهرب بعدها 
ويدخ���ل اإلى مدر�ش���ة ثانوية عل���ى مقربة 
من مكان �حل���ادث، ثم قام باحتجاز �سيدة 

تعمل يف املدر�شة الثانوية رهينة.
اإال اأن ال�رصط���ة جنح���ت يف “ال�شيطرة” 
عل���ى املهاجم واإط���الق الر�شا�س عليه ما 

�أدى �إلى م�رصعه يف �حلال.

قتلى من حزب اهلل 
ب�رصبات جديدة يف �شوريا

جورجيا تقطع العالقات 
الدبلوما�شية مع �شوريا

االأطراف الليبية: 10 
دي�شمرب موعًدا لالنتخابات

بلجيكا... مقتل 4 بينهم 
�رصطيتان يف هجوم

جي�ش االحتالل يرد بق�صف نحو 35 هدفا يف قطاع غزة
اإ�شابة 3 اإ�رصائيليني يف اأ�شكول ب�شواريخ فل�شطينية

واأو�شح “مت ا�شته���داف 6 مواقع ع�شكرية مبا 
فيها خمازن اأ�شلحة واأهداف بحرية ومقرات”. 

وتابع “مت �شن ه���ذه الغارات يف اأعقاب ر�شقة 
قذائ���ف الهاون الت���ي مت اإطالقها م���ن قبل منظمة 

اجلهاد االإ�شالمي باجتاه غالف غزة “.
ودوت �شل�شلة انفج���ارات، اأم�س، يف �شماء غزة 
ناجتة عن �عرت��ص نظام �لقبة �حلديدية �لإ�رص�ئيلي 

لقذائف اأطلقت من القطاع.
وانطلق���ت �شف���ارات االإن���ذار يف م�شتوطن���ات 
غالف غ���زة، فيما طلب من امل�شتوطن���ني البقاء يف 
املالجئ. واأ�شيب 3 اإ�رصائيليني بجروح جراء �شظايا 
ال�شواري���خ التي �شقط يف م�شتوطنة اأ�شكول جنوب 
����رصق قطاع غ���زة. وقالت م�ش���ادر اإعالمي���ة اإن اأحد 
االإ�رصائيلي���ني الثالثة اأ�شيب بجروح خطرة ب�شظايا 
�ش���اروخ يف قدميه، م�شرة اإل���ى اأن طواقم اإ�شعاف 
قدم���ت له العالج االأويل. كم���ا حتدثت امل�شادر عن 
اإ�شاب���ة اثنني اآخرين م���ن امل�شتوطنني من دون اأن 
ت�ش���ر اإلى حالته���م. وذكرت م�ش���ادر اإ�رصائيلية اأن 
ال�شواري���خ الت���ي اأطلق���ت بعد ظهر اأم����س ت�شببت 
بانقطاع الكهرباء عن عدد من املنازل يف م�شتوطنة 
اأ�شك���ول. و�شمعت �شفارات االإن���ذار ب�شكل متتابع 
بعد الظه���ر يف التجمع���ات اال�شتيطاني���ة يف حميط 
قطاع غزة. وكان رئي�س الوزراء االإ�رصائيلي بنيامني 
نتنياه���و توع���د بالرد بق���وة عل���ى ال�شواريخ التي 

اأطلقت على م�شتوطنات مبحيط قطاع غزة.
اأعق���اب  يف  اله���اون  قذائ���ف  اإط���الق  وياأت���ي 
م�س���ر�ت �لع���ودة �حلا�س���دة و�ن���دلع �سد�مات يف 
�ملنطق���ة �حلدودية �رصق غزة من���ذ 30 مار�س بلغت 
ذروتها يف 14 مايو. ومن���ذ ذلك �حلني قتل ع�رص�ت 

الفل�شطينيني بنران اجلي�س االإ�رصائيلي.

• ذعر يف م�شتوطنة اأ�شكول  )اأر�شيف(	

القدس المحتلة ـ وكاالت:

ردا على  غ��زة؛  35 هدفا يف قطاع  اأن��ه ق�صف نحو  الثالثاء،  اأم�س  الإ�صرائيلي،  اأعلن اجلي�س 

اجلي�س  با�صم  املتحدث  وكتب   اإ�صرائيل.  جنوب  على  القطاع  من  ه��اون  قذيفة   30 نحو  اإط��الق 

30 هدفا يف قطاع غزة مبا فيها  “مت �صرب نحو  الإ�صرائيلي اأفيخاري اأدرعي على “تويرت” اأنه 

نفق هجومي يف منطقة كرم �صالوم يف اأعقاب الر�صقة ال�صاروخية التي اأطلقت من غزة”.

وتابع يف تغريدة منف�صلة “اأغار جي�س الدفاع من خالل مقاتالت حربية وطائرات اأخرى على 

اأكرث من 35 هدفا يف 7 مواقع تابعة ملنظمتي حما�س واجلهاد الإ�صالمي يف قطاع غزة”.

احلديدة على مرمى حجر من قوات املقاومة امل�صرتكة
التحالف يق�شف من�شة اإطالق �شواريخ للحوثيني يف اإب

دب���ي - وكاالت: اأكد املتحدث با�شم املقاومة 
الوطني���ة اليمني���ة اأن ق���وات املقاوم���ة امل�شرتكة 
التي ت�ش���ن عملية وا�شعة بال�شاحل الغربي، باإ�شناد 
وم�شاركة القوات االإماراتية العاملة �شمن التحالف 

�لعربي، باتت قريبة جد� من مدينة �حلديدة.
وقال العقيد �شادق الدويد، اأم�س الثالثاء، اإن 
مدينة �حلديدة بات���ت “على مرمى حجر من القوات 
امل�شرتك���ة”، م�ش���را اإل���ى اأن املقاوم���ة، بدعم من 
التحال���ف، تعزز �شيطرتها على املناطق املحررة يف 

جبهة ال�شاحل الغربي.
العمالق���ة واملقاوم���ة  األوي���ة  ق���وات  وتق���وم 
الوطني���ة والتهامي���ة بتم�شي���ط اجلي���وب واملزارع 
�لت���ي كانت ت�سيط���ر عليه���ا ميلي�سي���ات �حلوثي، 
و�ش���ط و�شول تعزي���زات للقوات املكلف���ة بتحرير 
مدين���ة �حلديدة. وكانت �لق���و�ت �مل�سرتكة حررت 

مديرية �لدريهمي جنوب���ي �حلديدة؛ لت�سبح بذلك 
عل���ى بع���د كيلوم���رتات قليلة م���ن و�ش���ط املدينة 
اال�شرتاتيجية، حيث يق���ع امليناء الذي يعد املنفذ 
البحري الوحيد للحوثي���ني ال�شتقبال اأ�شلحة اإيران. 
اإلى ذل���ك، ا�شتهدفت طائرات حتالف دعم ال�رصعية 
يف اليم���ن، فجر الثالثاء، من�ش���ات الإطالق �شواريخ 
تابع���ة مليلي�سي���ات �حلوث���ي يف مديري���ة �ملخ���ادر 
مبحافظة اإب جنوب غرب اليمن. واأو�شحت م�شادر 
حملي���ة اأن مقات���الت التحال���ف اأغارت عل���ى مواقع 
من�ش���ات لل�شواريخ يف منطقة “�شن���ني” مبديرية 
�ملخادر، مما �أدى �إل���ى تدمرها.  هذ� و�أفاد �سهود 
عي���ان بانطالق �شاروخني من املديرية فجرا باجتاه 
ال�شاح���ل الغرب���ي، قبل اأن حتلق طائ���رات التحالف 
فوق املنطق���ة وتق�شفها، و�شوهدت األ�شنة اللهب 

تت�شاعد من املواقع امل�شتهدفة.

دبي ـ العربية نت: 

فيما و�شلت االحتجاجات ال�شعبية املتجددة 
يف اإي���ران من���ذ اأيام اإل���ى قلب العا�شم���ة طهران، 
واأم���ام مكت���ب الرئي����س االإي���راين ح�ش���ن روحاين 
يف �ش���ارع با�شت���ور، دع���ا “موؤمتر �شع���وب اإيران 
الفيدرالي���ة” الذي ي�ش���م 14 حزًب���ا وتنظيًما من 
قومي���ات اإيران كافة، تيارات املعار�شة االإيرانية 
مبختلف انتماءاتها للتوح���د حول م�رصوع �شيا�شي 

�سامل لإ�سقاط نظام ولية �لفقيه.
واأك���دت التنظيم���ات القومي���ة يف موؤمتره���ا 

ال�شن���وي العام الذي عق���د يف العا�شمة ال�شويدية 
�ستوكهومل، �أن �لظروف �حل�سا�سة �حلالية تتطلب 
�لتوحد لإ�سقاط نظام �ملاليل �لذي ميار�ص �لقمع 

و�لقهر و�حلروب منذ 40 عاما.
وذكر البيان اخلتامي للموؤمتر اأن نظام والية 
الفقي���ه يف نهاية العق���د الرابع من حكم���ه اأ�شبح 
فاق���د� لل�رصعية يف ظ���ل �لتدهور �حل���اد لالأو�ساع 
االقت�شادي���ة واملعي�شي���ة للمواطن���ني وموا�شلة 
قم���ع �حلري���ات. و�أ�س���اد بالحتجاج���ات �ل�سعبي���ة 
املتوا�شل���ة �ش���واء يف طهران وامل���دن الكربى اأو 
يف اأقالي���م القومي���ات مث���ل االأه���واز وكرد�شتان 

وبلو�ش�شتان واأذربيجان ولور�شتان وغرها.
كم���ا ج���اء يف البي���ان اأن “اإي���ران الي���وم بل���د 
يعي����س على حافة االنهيار، اإذ اإن مواطنيه بح�شب 
االإح�شائيات العاملي���ة اأكرث �شعب حزين من بني 
كل �سعوب �ل�رصق �لأو�سط �لتي مزقتها �حلروب”. 
واأ�ش���اف “كم���ا اأن���ه البل���د الث���اين يف االإعدامات 
يف الع���امل، وباتت اأك���رث دولة مكروه���ة يف العامل 
ب�شب���ب التدخ���الت اخلارجية وم�شنف���ة كاأول بلد 
ر�ع لالإره���اب �لعاملي، �إذ فقد مو�طنوها �حلق يف 

ال�شفر اإلى معظم بلدان العامل”.
اإل���ى ذلك، تطرق اإلى قم���ع القوميات واإهانة 

االأقلي���ات الديني���ة والقي���ود املفرو�ش���ة عل���ى 
الن�ش���اء و�شائ���ر فئ���ات املجتم���ع، واأك���د اأن هذا 
�لو�ق���ع �ملاأ�ساوي ل ميك���ن تغي���ره �إل باإ�سقاط 
ه���ذا النظ���ام اجلاثم على �ش���دور النا�س. وطالب 
ممثلو منظم���ات �لقوميات ببناء نظام دميقر�طي 
تع���ددي ي�شم���ن حقوق جمي���ع �شعوب���ه واأقلياته 
ومكوناته، على اأنقا�س نظام والية الفقيه. واأعلن 
“موؤمتر �شعوب اإيران الفيدرالية” عن ا�شتعداده 
للتفاو����س والتعاون والتوحد مع قوى املعار�شة 
كاف���ة خلل���ق بدي���ل �شام���ل للنظ���ام ال�شيا�ش���ي 

امل�شتقبلي يف البالد.

غضب في قلب طهران... واحتجاجات تصل مكتب روحاني
“مؤتمر شعوب إيران” يدعو المعارضة للتوحد إلسقاط النظام

االحتالل يعرت�س �شفينة “�حلرية” لك�رص ح�شار غزة
غزة ـ وكاالت:

 اعرت�ش���ت البحري���ة االإ�رصائيلية، اأم����س الثالثاء، �شفينة “�حلري���ة” �لفل�سطينية، �لتي خرجت من قط���اع غزة لك�رص �حل�سار عن���ه، ومت �إثر ذلك �نقطاع 
�لت�سال معها. و�أو�سح �ملتحدث با�سم هيئة ك�رص �حل�سار �أدهم �أبو �سلمية �أن �نقطاع �لت�سال مع �سفينة “�حلرية” مت منذ 20 دقيقة بعد حما�رصتها من 
قب���ل 4 زوارق حربي���ة اإ�رصائيلية على بعد اأكرث من 12 ميال بحريا. وحمل اأبو �شليمة االحت���الل االإ�رصائيلي امل�شوؤولية الكاملة عن اأرواح املوجودين على منت 

�شفينة “�حلرية”، ودعا �ملوؤ�س�سات �لدولية لتوفر �حلماية �لالزمة للم�ساركني يف حملة “ك�رص �حل�سار”. 
بدوره���ا، اأفادت �شحيفة “يديعوت اأحرنوت” االإ�رصائيلية باأن وح���دات من القوات البحرية االإ�رصائيلية �شيطرت على �شفينة “�حلرية” التي خرجت من 
�أمام �سو�حل غزة و�سحبتها �إلى ميناء �أ�سدود. ولأول مرة يف تاريخ �لقطاع، �أبحرت �سفن ك�رص �حل�سار نحو �ملياه �لدولية من ميناء غزة �لبحري وحتمل على 

متنها عددا من النا�شطني واجلرحى الذين اأ�شيبوا خالل “م�شرات العودة”، يف خطوة تهدف لإن�ساء ممر بحري لغزة نحو �لعامل �خلارجي.

•  األ�شنة اللهب تت�شاعد من املواقع امل�شتهدفة	
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بالعق����ل و�ملنطق، ُيفرت�����ض �أن يكون �شهر 
رم�ش����ان �أك����ر �شه����ور �ل�شن����ة �إنتاج����اً وح�شيلة 
وحيوية عملي����ة، لأنه مقرتن بالعب����ادة، و�لعبادة 
حت�ض على �لعمل و�لإنتاج و�لإخال�ض يف �لوظيفة 
و�لعم����ل مهم����ا كان����ت �لظ����روف، كم����ا يفرت�ض 
�ملنط����ق و�لعقل �أن يكون �شه����ر رم�شان م�شدر 
عط����اء و�إثمار، لأن �ملوؤمن يكر�����ض وقته للعبادة 
و�لعبادة عمل و�إبد�ع، وهذ� ما يتطلبه �لفرت��ض 
�ملنطق����ي و�لعقالين، لكن هل ما ن����ر�ه ون�شهده 
خالل ه����ذ� �ل�شهر يتفوق على �ل�شه����ور �ل�شابقة 
م����ن �ل�شن����ة؟ �أم �أنه كما �لو�ق����ع �ملعا�ض، �لك�شل 
و�خلمول و�لتاأخر و�لغياب عن �لعمل وتاأجيل كل 
�لأعمال وترحيلها ملا بعد هذ� �ل�شهر؟ لأن �أغلب 
�ملوظف����ن و�مل�شوؤول����ن �إما يف �إج����ازة �أو �إجازة 
مقنع����ة ب�شبب �شهره����م وبع�شهم بحجة م�شحكة 
ه����ي ك����رة �لعب����ادة! �أي �أن ت�شاع����ف �لعبادة يف 
�شه����ر رم�شان يوؤدي للتقاع�ض يف �لعمل وتاأجيل 

وتعطيل م�شالح �لنا�ض و�لعتب على رم�شان!
منطق رم�شان عند �لغالبية ول �أقول �جلميع، 
هو �أن ه����ذ� �ل�شهر لديهم - �أي هوؤلء �ملوظفن 
و�لعامل����ن وبع�����ض �مل�شوؤول����ن - حج����ة مربرة 

وقوية للتقاع�����ض و�لغياب و�لتاأجيل و�لتكا�شل، 
ب����ل �إن بع�شهم يق����ول بحرفي����ة ملر�جعيه �آ�شف 
بع����د رم�شان �شوف نبت يف �لأمر، وبع�شهم يربر 
تاأخ����ر �ملعامل����ة ب�شبب رم�ش����ان، و�لبع�ض يرمي 
على رم�ش����ان ن�شيانه، وهن����اك قائمة من �حلجج 
كلها ت�شاق ب�شبب رم�شان وكاأن رم�شان فر�شة 
لله����روب م����ن م�شوؤولية �أد�ء �لوظيف����ة �لتي هي 
يف جوهره����ا تو�زي �لعب����ادة �إن مل تتفوق عليها، 
فخدمة �لنا�����ض وت�شيري �شوؤونهم وحل م�شاكلهم 
وتخلي�ض معامالتهم �أمور يف حد ذ�تها عبادة ول 
�أفه����م كيف يفكر بع�ض �مل�شلمن عندما يتخلى 
عن مهامه ويهدر �لوقت ويعطل م�شالح �لعامة، 
ويق����وم بالوقت ذ�ت����ه بتاأدية طقو�ش����ه �لدينية 
كامل����ة؟ ب����ل يزي����د عليه����ا يف رم�ش����ان �أ�شعافا 
م����ن �لعب����اد�ت �لتي ت����كاد ت�شمل �لي����وم بطوله 
وبالوقت ذ�ته يتقاع�ض عن حل م�شكلة مو�طن �أو 
تخلي�ض معاملة مر�جع ولديه كل �لوقت لرتياد 
�ملجال�ض �لليلية كلها تقريباً، فهناك من يق�شي 
�للي����ل متنقالً بن هذه �ملجال�����ض ول يجد �شاعة 
بالنهار لأد�ء مهام عمله، كل ذلك بحجة رم�شان.

هذه �لظاه����رة لها جذورها منذ عقود طويلة 

وت����كاد ت�شم����ل غالبي����ة �ملجتمع����ات �لإ�شالمية، 
وتكاد ت�شب����ح ُعرفا يف ه����ذه �ملجتمعات بالرغم 
م����ن �لتق����دم وتعقي����د �حلي����اة و�شعوباته����ا مع 
م����ا ر�ف����ق �لتطور م����ن مظاهر معق����دة جتعل من 
�ل�شع����ب �لع����ودة للعق����ود �ملا�شي����ة و�حلي����اة 
بذ�ت �لذهني����ة �لقدمية �لتي ت����رى يف �لتكا�شل 
و�خلم����ول و�لتهرب ظاهرة طبيعي����ة! لقد �بتلينا 
حقيق����ة بع����اد�ت �شلبي����ة قاتل����ة ت����كاد جتع����ل 
جمتمعاتنا �لإ�شالمي����ة لالأ�شف �ل�شديد جمتمعات 
متخلف����ة عر�ش����ة لل�شخرية من قب����ل �ملجتمعات 
�ملتقدم����ة و�لع�رصي����ة �لتي مل تثنه����ا �ملنا�شبات 
و�ملظاه����ر �لدينية ع����ن �أد�ء مهامه����ا بل تزيدها 
�إ�����رص�ر�ً على م�شاعفة �لعط����اء و�لإنتاج بعك�ض ما 
تف����رزه جمتمعاتنا �لإ�شالمية م����ن ظو�هر �لك�شل 
و�لتقاع�ض و�لهروب، �أمل يحن �لوقت ل�شن حملة 
توعوية وتثقيفية لفهم حقيقة �لعبادة وف�شلها 

عن �لك�شل و�لتقاع�ض؟.

تنويرة:
 مهما عال �شاأنك... �بقى يف مكانك.

زينب الدرازي

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

كان���ت ول ت���ز�ل �لبحري���ن مرك���ز� 
�أ�شا�شي���ا يف �ملنطق���ة لل�شياحة ووجهة 
ل مثي���ل لها م���ن حيث تن���وع �لرب�مج 
و�لفعالي���ات و�لعديد من �ملهرجانات، 
�شاح���ب  �شي���دي  توجيه���ات  وتاأت���ي 
�ل�شمو �مللكي �لأمري خليفة بن �شلمان 
�ملوق���ر  �ل���وزر�ء  رئي����ض  خليف���ة  �آل 
حفظ���ه �هلل ورع���اه )بتوف���ري مزيد من 
�ملع���امل �ل�شياحي���ة كال�شو�حل و�جلزر 
و�حلد�ئ���ق �لعامة �لت���ي يوؤمها �ل�شو�ح 
و�لعام���ة وتوفر متنف�ش���اً للمو�طنن( 
دليال على �رصورة �لهتم���ام ب�شو�طئنا 
�جلميلة �ل�شاحرة بغية تقدمي مزيد من 
�ملتع���ة و�حليوية لل���زو�ر و�ملو�طنن، 

فالبحري���ن تتمي���ز بتن���وع �ملقوم���ات 
�ل�شياحي���ة و�أماك���ن �جل���ذب �ل�شياحي 
ولكنن���ا بحاج���ة �إل���ى مزي���د م���ن �جلزر 
و�ل�شو�حل �لتي تنب�ض باحلياة وتكون 
وجهة �شياحية جدي���دة للزو�ر، وكذلك 
و�حلد�ئ���ق  �ل�شو�ح���ل  بع����ض  تاأهي���ل 
�لعامة وحتويله���ا �إلى مز�ر�ت �شياحية 
�ملختلفة،  بالرب�م���ج  ثقافية ورفده���ا 
فاحلد�ئق �لعام���ة و�مل�شاحات �خل�رص�ء 
تعت���رب �ليوم من �أه���م مفرد�ت �جلذب 
�ل�شياح���ي يف كثري من �ل���دول وتلعب 
دور� كبري� يف تن�شيط �ل�شياحة مبختلف 
�ل�شي���غ و�لأ�شكال، و�أعن���ي �أن ت�شميم 
�حلد�ئق �لعامة فن ر�ق بحد ذ�ته، حيث 

كلما كان �لت�شمي���م جميال وخارجا عن 
�ملتع���ارف علي���ه، كلما �ت�شع���ت د�ئرة 
�لنج���اح و�زد�د �جلذب �ل�شياحي، فمثال 
توج���د يف مدين���ة “بتاي���ا” �لتايالندية 
حديق���ة يطلق عليه���ا حديق���ة “ميني 
�شيام”، من �خلارج تر�ها جمرد حديقة 
عادي���ة ولكن ما �إن تدخله���ا حتى ترى 
�ملعامل �لعاملية �ل�شهرية ملختلف دول 
�لع���امل �أمام���ك وعلى �ش���كل جم�شمات 
�شغرية جميل���ة وجذ�بة، مثل برج �إيفل 
ومتثال �حلرية وتاج حمل وغريها، فقد 
ج���اء �لتايلنديون بفكرة ب�شيطة حققو� 
بها مزيجا من �لإبد�ع و�لرتفيه و�لإثارة 

و�ملتعة. 

نح���ن وهلل �حلم���د منتل���ك ك���و�در 
وعق���ول م���ن �ملهند�ش���ن، ولي�ض من 
�ل�شع���ب و�ش���ع ب�شمات جدي���دة على 
مب����رصوع  و�خل���روج  �لعام���ة  �حلد�ئ���ق 
�إع���د�د  بع���د  مبتك���ر  جدي���د  �شياح���ي 
�لدر��ش���ات �خلا�ش���ة، وكذل���ك ر�ش���م 
�شورة جمالية مبتكرة ل�شو�طئنا، فكل 
ما نحتاجه هو عملي���ة �جلذب و�لبتكار 
�خلط���ط  وو�ش���ع  �لع����رصي  بال�ش���كل 
و�لتاأهيل وتطوي���ر �جلودة و�ملحافظة 
على �إ�شع���اع �لبحرين �ل�شياحي، فبلدنا 
جم���ال  يف  تاريخي���ة  خ�شو�شي���ة  له���ا 
�ل���رت�ث و�ل�شياحة ونطم���ح �إلى �ملزيد 

من �لإجناز�ت و�مل�شاريع.

رسم صورة جمالية مبتكرة 
للشواطئ والحدائق العامة

رغ���م �أن �لتعليم �لنظامي للبنات ب���د�أ عام 1928م، 
�إل �أن �ملجتمع �لبحريني مل يكن مندفعا لت�شجيل بناته يف 
�ملد�ر����ض �لنظامية، فحاج���ز �لتقاليد كان �أقوى، فمعظم 
�لعائالت تكتفي بتعليم بناتها حفظ �لقر�آن، وقليلة هي 
�لعائالت �لتي �أدخلت بناتها �لتعليم �لنظامي و�بتعثتهن 
للخارج لإكم���ال در��شتهن، �أما �لغالبية ف�شايرت �ملجتمع 
يف م���ا يفر�شه على �لن�شاء من فكر ذك���وري مهيمن حتى 
خم�شين���ات �لق���رن �ملا�ش���ي عندم���ا قام���ت جمموعة من 
�لن�شاء �ملتعلم���ات بت�شكيل جمعي���ات ن�شائية لالأخذ بيد 

�ملر�أة �لبحرينية لتكون عن�رص� فاعال ومهما يف جمتمعها.

�أنه���ا  �إل  �ملتو��شع���ة  �جلمعي���ات  بد�ي���ات  ورغ���م 
��شتطاع���ت باإ�رص�ره���ا �أن تفت���ح �آفاقا جدي���دة للمر�أة من 
خ���الل �شفوف حم���و �لأمية و�لزي���ار�ت �مليد�ني���ة للقرى 
وحث �لأهايل على ت�شجيل بناتهن يف �ملد�ر�ض �لنظامية، 
ن�ش���اط  قم���ة  وال�شبعين���ات  ال�شتين���ات  ف���رة  فكان���ت 
�جلمعي���ات �لن�شائية �لتي خرج���ت بنتائج يف مو�شوع فك 
هيمنة �لرجل على تعليم �لبنات من جهة، ومن جهة �أخرى 
ني���ل �لكثري من حقوق �ملر�أة �لبحريني���ة ناهيك عن تبني 
�لعدي���د من �لق�شايا �ملهمة على ر�أ�شها �ملطالبة بقانون 
لالأحو�ل �ل�شخ�شية ين�شف �ملر�أة، و�ملطالبة بحق �لرت�شح 

و�لنتخاب للمر�أة �أ�شوة بالرجل.
وحمل���ت �جلمعي���ات �لن�شائي���ة على عاتقه���ا هموم 
�مل���ر�أة �لبحريني���ة ط���و�ل 60 �شنة ��شتطاع���ت �أن حتقق 
�لعدي���د من �لنجاحات لعل �أبرزها توقيع �ململكة �تفاقية 
�ل�شي���د�و، وتاأ�شي����ض �ملجل����ض �لأعلى للم���ر�أة �لذي �أخذ 
على عاتقه �لدفاع عن حق���وق �ملر�أة �مل�رصوعة، بالإ�شافة 
لقان���ون موحد لالأح���و�ل �ل�شخ�شية، حت���ى �أ�شبحت �ملر�أة 

�لبحرينية �ليوم نائبة و�شفرية ووزيرة. 
كل ه���ذه �لإجن���از�ت حتقق���ت بف�ش���ل �جلمعي���ات 
�لن�شائي���ة �ملن�شوية �ليوم حتت مظل���ة �لحتاد �لن�شائي 

�لبحرين���ي، �إل �أن ه���ذه �لإجن���از�ت مل ت�شفع له���ا فماز�ل 
قان���ون �لنتخابات �لنيابي���ة مينعها من م�شان���دة �لن�شاء 
ر�شميا ودعمه���ن يف معركة �لنتخاب���ات �لنيابية �لقادمة 
بتك���ر�ر تذك���ري �جلمعي���ات �لن�شائي���ة بع���دم �ل�شتغ���ال 
بال�شيا�ش���ة لأنه ممنوع وغري قانوين... �ملر�أة �ليوم لي�شت 
كالأم�ض بل �أقوى و�أكر وعيا بحقوقها و�أهمية م�شاركتها 
يف �ل�ش���اأن �لعام، لكن مع هيمنة �لإ�ش���الم �ل�شيا�شي على 
�ل�ش���ارع ع���رب جمعيات���ه �ل�شيا�شي���ة وخطاب���ه �ل�شيا�شي، 
��شتطاع قلب �ملو�زين و�إبعاد �ملر�أة عن �لعمل �ل�شيا�شي 
باعتباره���ا غري قادرة على �تخاذ �لقر�ر�ت �لعامة لت�شيري 

�ش���وؤون �لدول���ة، و��شتط���اع خ���الل �ل���دور�ت �لنتخابي���ة 
�ل�شابق���ة للربمل���ان �أن ينج���ح يف تقلي���ل ع���دد �لفائز�ت 

باملقاعد �لربملانية.
�إن �لقان���ون �ل���ذي مين���ع �جلمعي���ات �لن�شائي���ة من 
�ل�شتغ���ال بال�شيا�شة لعب دور� كب���ري� يف تقليل حظوظ 
جناح �ملر�أة مبقاع���د بالربملان، فه���ذه �جلمعيات قادرة 
عل���ى �أن حترك �ملياه �لر�كدة ل�شال���ح �ملر�أة و�أن تو�شل 
عدد� ل باأ�ض به من �لن�شاء للربملان، فهل تر�جع �حلكومة 
قر�ره���ا؟ لأن “�ملر�أة �لتي تهز �ملهد بيمينها، تهز �لعامل 

بي�شارها”.

المرأة تهز مهد الوطن

منطق رمضان!

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

ُكلم���ا  �أخ  يل  كان  طفولت���ي؛  يف 
عّنف���ه �أو وّبخ���ه و�ل���دي؛ َتك���ّوم على 
نف�ش���ه يف �إحدى �لغ���رف، و�شّم رجليه 
�إلى يدي���ه، ودخل يف حال���ة من �لنوم، 
غريب���ة عجيية، وطبعا؛ كن���ا نت�شاحك 
عليه، ونكر من �لتعليقات، و�لنكات، 
ليك���ون هذ� �لأخ �مل�شك���ن؛ مو�شوع 
�شخرية ط���و�ل ذلك �لي���وم... مل نكن 
ن�شتوع���ب وقته���ا، ورمب���ا مل ينتب���ه 
كث���ريون منا، حتى �لآن، �إلى �أنها حالة 
هروب؛ يلجاأ �إليها �ل�شخ�ض؛ بعيًد� عن 
�ل�شحن، و�لغ�شب، و�أجو�ء �لكتئابات 
�أخ���ي  �ملختلف���ة! يف �ملح�شل���ة؛ كان 
يبحث عن �ل�شكين���ة، و�لهدوء، وكاأنه 
كان ُيغلق ف�ش���ال من كتاب ل يعجبه؛ 
ليفتح ف�شال �آخر، �أجمل، مو�ئًما هو�ه!

مل يك���ن �أخ���ي �ل�شغ���ري – وقتها 
– ميتلك �لو�شائ���ل �لالزمة، ومل تكن 
�أو  متاح���ة،  �لأخ���رى  �له���رب  �أدو�ت 
ممكن���ة؛ فف���ي عم���ره؛ مل ي�شتط���ع �أن 
يحجز على �أول طائ���رة؛ لي�شافر هرًبا، 
ول كان���ت لدي���ه �شي���ارة؛ ليخرج من 
ف���وره م���ن �لبي���ت، ومل، ومل... ما كان 
�إل �لنوم �لو�شيل���ة �لأرخ�ض، و�لأ�رصع، 

و�لأجنح للهرب، ومن دون �رص�ئب! 
ه���ل كان عقله �ل�شغري م�شتوعًبا، 
�أو م���درًكا �أن���ه يدخ���ل يف ه���ذه �حلالة 
�لهروبي���ة؛ حيث �لبتع���اد �لختياري 
ع���ن �ملوق���ف �ملزع���ج، و�لدخ���ول يف 
عو�مل �لن���وم �لغيبية!؟ جن���زم �أنه غري 
و�ٍع، وم���ا تف�شرين���ا �لي���وم �ش���وى �أن 
و�أنق���ذت  ب�رصع���ة  تدخل���ت  �حلكوم���ة 
�ملوقف! طبعا، �أظنكم جميًعا تعلمون 
�أن �حلكوم���ة �لدماغ يف �جل�شد؛ �لر�أ�ض 
�ملدب���ر، �حلاكم �لناه���ي، و�إليه يرجع 
�ش���ري �لعملي���ات يف ج�ش���د �لإن�ش���ان؛ 
فبمج���رد �أن ي�شل �إلى هذ� �لدماغ؛ �أن 
�جل�شد يف خطر؛ جنده ي�شارع يف �تخاذ 
�لق���ر�ر�ت �لدفاعية �لالزم���ة، يف حالة 
�أخي؛ كانت �لتنبيهات �لتي ت�شل �إلى 
�لدماغ: �ن �جل�شد يحتاج ر�حة موؤقتة؛ 

فجاء �لأمر بالنوم.
م���اذ� عنا نح���ن �لكبار، ح���ن نلجاأ 
�إلى �لنوم؛ لنن�شى، �أو لنبتعد عن وجع 
�لنهار، �أو �حلي���اة، �أو لننهي �شجاًر� ما 
�أو خالفا؛ بالدخول �لختياري يف �لنوم! 
َم���ْن �أجرب َمن على �لن���وم، �أنت �أجربت 
دماغ���ك عل���ى �لن���وم، �أم �أج���ربك هو 
على ذل���ك؟ �ملو�شوع يف ه���ذه �حلالة 
لي����ض �شه���ال، �أظننا �شندخ���ل يف حالة 
�رص�ع طويلة، ورمبا �أرق مزعج قبل �أن 

ي�شت�شلم �لدماغ وير�شل �أمره بالنوم.
يف �حلقيق���ة؛ �إن حال���ة �لوع���ي �أو 
�لفه���م و�ل�شتيعاب لو�ق���ع �أن �لنوم 
و�شيل���ة ه���روب؛ ل جتعل من���ه هروًبا 
�رصيع���ا، �أو مريحا، وعل���ى �فرت��ض �أنه 
كان كذل���ك؛ ف���اإن �لعو�ق���ب وخيم���ة 
�لأطب���اء  تنظ���ري�ت  دون  م���ن  ج���د�، 
و�ملتخ�ش�ش���ن؛ نح���ن نع���رف متاًما 
�أنها حالة �نتح���ار بطيء، �حذرو� �لنوم 
�ملبا�رص بعد غ�شب، �أو �نفعال؛ فقد ل 

ت�شتيقظون �ليوم �لتايل!.

حالة هروب!

 د. زهرة حرم

َوْخـَزُة ُحب

 د. طارق 
آل شيخان
tariq
@cogir.org 

ما وراء الحقيقة

�لطائفي���ة  �لعرقي���ة  للث���ورة  كان 
�خلميني���ة هدفان �شع���ت لتحقيقهما عند 
و�شوله���ا �ش���دة �حلك���م بدع���م وم�شاندة 
�لغ���رب، �لهدفان هما �إع���ادة �إحياء �لروح 
للقومي���ة �لفار�شي���ة ب���كل م���ا �حتوته من 
ت���ر�ث وتاري���خ، لك���ن حت���ى ل تت���م �إثارة 
�لع���رب بالذ�ت، �شع���ت هذه �لث���ورة �إلى 
�رت���د�ء لبا����ض �لتقوى و�لتدي���ن و�لوحدة 
�لإ�شالمي���ة، وعليه كان لبد للهدف �لثاين 
وه���و لبا����ض �لتق���وى �أن يك���ون ن�ش���ري� 
ومكم���ال لله���دف �لأول وه���و بع���ث �لروح 
و�لقومي���ة و�لأجم���اد �لفار�شي���ة �لغاب���رة. 
وهذ� �لث���وب و�للبا�ض �خلفي كان �لغالف 
�لدين���ي، وهك���ذ�، مت تغليف �إع���ادة �إحياء 
�أجم���اد �لع���رق �لفار�ش���ي من خ���الل ولية 
�لفقي���ه �خلمينية �لت���ي �أ�ش�شه���ا �شخ�ض 
كان ولوؤه �ملطل���ق ل���كل ما ه���و فار�شي. 
ولتحقي���ق �له���دف �لثاين، �شع���ت �لثورة 
�لطائفية �لعرقية �خلمينية �لفار�شية �إلى 
موؤ�م���رة نتنة، تتمث���ل يف ف�شل �مل�شلمن 
�لع���رب �إل���ى ف�شيل���ن: ف�شي���ل عرب���ي 
خال����ض ت�شنف���ه باأن���ه مع���اد لآل �لبي���ت 
عليهم �لر�شو�ن و�ل�شالم، وف�شيل عربي 
تاب���ع وعميل للعرقي���ة �لفار�شي���ة � حتت 

م�شمى مو�لة �آل �لبيت عليهم �ل�شالم.
ووجدت هذه �ملوؤ�مرة �شدى لدى من 
باع عروبت���ه ومدر�شة �آل �لبيت �لتي رعت 
ودعم���ت وحتدثت ع���ن وح���دة �مل�شلمن 
قاطب���ة، و�أ�شبح هوؤلء دع���اة لهذه �لثورة 
�لآل���ة  �شنعته���ا  �أ�شم���اء  ومنه���م  �لنتن���ة 
�لتابع���ة  �لإعالمي���ة و�لفكري���ة و�لديني���ة 
للحر����ض �لث���وري، �إل �أنه باملقاب���ل، فاإن 
�لع���رب �مل�شلمن تيقظ���و� وتنبهو� لهذ� 
�لفك���ر �لطائفي �لعرق���ي وت�شدو� له، بل 
�إن �لغ���رب نف�ش���ه ب���د�أ �لآن �لت�ش���دي له، 
بعد �أن عجز كليا ع���ن م�رصوع تفكيك �لأمة 

�لعربية وطم�ض تاريخها وهويتها.

الخمينية... الفكر 
واآليديولوجية )2(

zaza222zaza
@gmail.com
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حقق فريق الكوثر فوزاً مثيناً عىل بنك البحرين الوطني )2( بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفني 
ضمن مباريات دورة السقية الرمضانية لكرة القدم. وسجل أهداف الكوثر كل من سعيد أمان 
وقاسم حسن وحسني عىل، بينام سجل لفريق البحرين الوطني كل من حسني فرحاين وحسني 

طرادة. بهذا الفوز ضمن الكوثر التأهل للدور الثاين وله لقاء مهم مع فريق مركز جاسم الزراعي، 
بينام فريق بنك البحرين الوطني له 3 نقاط من فوز وتعادل وخسارة وله لقاء مهم مع املتصدر 
فريق كراج 2011. ويف ختام املباراة تم تكريم جائزة أفضل والتي حاز عليها العب عصائر الكوثر 

سعيد أمان بحضور رئيس اللجنة عبدالرسول أحمد وعبدالله القيدوم. أما الجائزة السابقة التي 
حرص شخصيا خالد عبدالله جاسم مدير عام رشكة كوكيتو للتجارة العامة بتسليم الجائزة إىل 

الحارس فريق بنك البحرين الوطني )1( عبدالله املاجد.

الكـــوثــر يهــزم البحــريــن الوطنــي بدورة السقيـــة

  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(

األولوي��ة  األه��ي  الن��ادي  يض��ع 
للتجديد مع قائد الفريق األول لكرة 
الس��لة بالنادي حسني شاكر امللقب 
ميتد  بعق��د جدي��د  ب”التايق��ر”، 
ملوس��مني أو ثالثة عىل أقل تقدير، 
وذلك بعد انته��اء عقد الالعب مع 

النادي بنهاية املوسم الريايض.
ويعت��ر هذا املوضوع هو الش��غل 
الشاغل لإلدارة األهالوية يف الوقت 
الح��ايل، الس��يام وأن ش��اكر ميتلك 
عروًضا ج��ادة من أندية منافس��ة 
كاملح��رق والرف��اع اللذي��ن ب��دءا 
الالعب،  الرس��مية مع  مفاوضاتهام 

إىل جان��ب أندية أخ��رى ترغب يف 
التعاقد معه.

ويعت��ر ش��اكر م��ن أب��رز الالعبني 
املحليني وأكرثه��م براعة يف القيادة 
امليداني��ة وصناع��ة وبن��اء اللعب، 
وانتقال��ه ألي من األندية املنافس��ة 
رمب��ا يرج��ح كفته��ا عىل حس��اب 
األهي، ولذلك قدمت اإلدارة طلب 
التجديد لالع��ب وإقناعه بالبقاء يف 

ظل العروض العديدة املحيطة به.
ومل يعل��ن إىل اآلن التجدي��د م��ع 
الالعب من جان��ب النادي األهي، 
م��ا يعن��ي أن املفاوض��ات مازالت 

مس��تمرة، كام أن��ه مل يوقع مع أي 
من األندية األخرى التي تقدمت له 

بعروض مغرية.
ومتتلك س��لة األه��ي مجموعة من 
الخي��ارات قيد الدراس��ة يف الوقت 
الحايل والتي مل يتم البدء فيها لحني 
االنتهاء بش��كل نه��ايئ من موضوع 
شاكر س��واء لجهة بقائه مع األهي 

أو انتقاله لناٍد آخر.
ومن بني األسامء التي باتت متداولة 
يف س��لة األه��ي هو صان��ع ألعاب 
الحالة حسني سلامن، وذلك لرسعته 
يف األداء وامتالك��ه عن��ر املفاجأة 

ودقة التصويب، ع��الوة عىل صانع 
ألعاب املحرق أحمد حسن الدرازي.
ويعكف جهاز اللعبة برئاس��ة هاين 
الدرازي ع��ىل ترتيب كاف��ة أوراق 
اللعبة والفريق الس��الوي األول يف 
الوقت الراه��ن، إذ يبدو أن جميع 
التعاقدات مؤجل��ة يف األهي لحني 
االنتهاء أوالً من موضوع شاكر، ألن 
رحيله أو بقاءه س��يحدد الكثري من 
األم��ور األخرى، س��واء عىل صعيد 
إمكاني��ة دخ��ول الن��ادي مج��دًدا 
يف الس��وق املحي لخطف أس��امء 
جدي��دة أو لناحي��ة تحدي��د هوية 

املحرتف الجديد.
وب��ال أدىن ش��ك، ف��إن تأث��ري 
الالعب الش��ك أنه يجر إدارة 
األهي عىل الرتيث كون انتقاله 

س��يجرها ع��ىل إب��رام صفقات 
محلية لتعويض��ه أو التعاقد مع 
محرتف ق��ادر عىل القيام بأدوار 
مامثل��ة لالعب مع االعتامد عىل 

الالعبني املحليني تحت السلة.
وتبق��ى األيام املقبلة كفيلة بتحديد 
بتحديد  وكذل��ك  الالع��ب  وجه��ة 
وضعية س��لة األه��ي وأولوياتها يف 

املوسم الجديد.

سلة األهلي تضع األولوية للتجديد مع قائدها شاكر
ق���دم���ت ل����ه ع�����رض ال����ب����ق����اء.. وال����اع����ب ي��ت��ري��ث

محمد الدرازي

ج��ددت إدارة نادي املح��رق التعاقد 
م��ع الع��ب الفري��ق الك��روي األول 
ومنتخبنا الوطني جامل راش��د، وذلك 
ملدة موس��مني اثنني بدءا من املوسم 

املقبل 2018/2019.
ونجح جه��از الكرة يف ن��ادي املحرق 
يف اإلبق��اء عىل صفوف جامل راش��د 
ضمن صفوف الفريق األحمر للموسم 
الخامس والسادس عىل التوايل، إذ كان 
جامل راش��د العبا يف صفوف املحرق 

بدءا من املوسم 2014/2015.
ويعتر اس��تمرار تواجد جامل راش��د 
ضم��ن قامئة املدرب الوطني س��لامن 

رشيدة تعزيزا قوي��ا لصفوف الفريق 
الذي يدخل املوسم املقبل بطموحات 
مختلف��ة يتقدمها املحافظة عىل لقب 
دوري الدرج��ة األوىل ال��ذي أح��رزه 

املوسم املايض 2017/2018.
ويعد جامل راشد من الالعبني أصحاب 
اإلمكان��ات الفنية املمي��زة، خصوصا 
مع األداء العايل الذي قدمه املواس��م 
املاضية سواء مع املحرق أو تألقه مع 
منتخبنا الوطن��ي األول يف دورة كأس 

الخليج العريب “خليجي 23”.
وبال ش��ك، ف��إن التجدي��د مع جامل 
راشد واحدة من ضمن عدة خطوات 

اتخذتها اإلدارة املحرقاوية يف التجديد 
والتمس��ك بعقود العبيها، وكانت قد 
جددت يف وقت س��ابق م��ع املهاجم 
إس��امعيل عبداللطيف أيضا، ليستمر 

يف صفوف الفريق األول.
وتنتظر املحرق يف املوسم الجديد عدة 
اس��تحقاقات، إذ سيش��ارك يف بطولة 
األندية العربية بناء عىل الدعوة التي 
تلقاه��ا اتحاد الكرة ملش��اركة املحرق 
والرف��اع، ك��ام سيش��ارك املح��رق يف 
إحدى البطوالت اآلسيوية بصفته بطال 

للدوري يف املوسم املايض.

استمرارًا يف نهجها الساعي لتعزيز 
روح األرسة الواحّدة، ورغبة منها 
يف املحافّظة عىل زخم األنش��طة 
التي تنفّذها مبناسبة شهر رمضان 
الكريم، وجرًيا عىل عادتها يف كل 
عام، نظمت رشكة الخليج لصناعة 
البرتوكيامويات دورة رمضانّية يف 
كرة القدم شاركت فيها مثان فرق 
متثل مختلف الدوائر واألقسام يف 

الرشكة.
وُأقيم��ت فعالي��ات ال��دورة يف 
نادي الرشكة، وذلك وسط حضور 

كثيف من موظّفي الرشكة الذين 
حرص��وا ع��ىل متابّع��ة فرقه��م 
ا  وتشجيعها، األمر الذي أشاع جوًّ

من الحامس والتشجيع.
وف��د أس��فرت املنافس��ات التي 
تول��ت تنظيمها لجنة األنش��طة 
االجتامعي��ة بالرشك��ة ع��ن فوز 
فري��ق الصيان��ة باملرك��ز األول، 
بينام حّل فريق املرافق يف املركز 
اإلدارية  الش��ؤون  وفريق  الثاين، 
يف املركز الثال��ث. وقد قام مدير 
العالق��ات العامة واإلعالم، رئيس 

لجنة األنش��طة االجتامعّية زهري 
الخدم��ات  ومراق��ب  توفيق��ي، 
اللوجس��تية، نائب رئيس اللجنة 
محم��د خلف��ان بتكري��م الفرق 

الفائزة.
ويف تعلي��ق ل��ه بهذه املناس��ّبة، 
أعرب رئيس الرشكة عبدالرحمن 
جواهري عن سعادته مبثل هذه 
والفعاليات  الرياضية  املسابقات 
االجتامعي��ة التي تح��رص لجنة 
األنظمة االجتامعّية عىل تنظيمها 
مبناس��بة الش��هر الفضي��ل الذي 

يحلو يف لياليه تنظيم التجمعات 
األرسّي��ة والفعاليات التي تجمع 
بني أفراد املجتمع، ممتدًحا الدور 
الذي تق��وم به الرشك��ة يف ليايل 
هذا الشهر الكريم، حيث اجتامع 
أعضاء الرشكة لحضور املسابقات 
والفعالي��ات املختلف��ة التي يتم 
والتي  املناس��بة  به��ذه  تنظيمها 
ُتس��هم يف تعزي��ز العالقات التي 
تجمع ب��ني أفراد فري��ق العمل 

بالرشكة وزيادة روابط األلفة.

المحرق يجدد التعاقد مع جمال راشد موسمين

“جيبك” تقيم دورة رمضانية في كرة القدم

أحمد مهدي

البالد سبورت

جمال راشد

تأهل المحرق والخليفية 
والفتيان والهالل لقبل النهائي

 غًدا نهائي بطولة 
طيران الخليج

البالد سبورت

تأهلت فرق املحرق والخليفية والفتيان والهالل للدور قبل 
النهايئ لبطولة املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ إبراهيم بن 
محمد بن عبدالله آل خليفة الرئيس الفخري السابق لنادي 

املحرق، والتي ينظمها النادي خالل شهر رمضان املبارك تخليًدا 
لذكراه. 

وقد أسفرت نتائج األدوار التمهيدية للبطولة عىل فوز املحرق 
عىل الخليفية 11/صفر، والفتيان عىل األهي 7/1، والخليفية 
عىل الشبيبة 4/1، والهالل عىل األهي 5/صفر، واملحرق عىل 

الشبيبة 4/1، وتعادل الفتيان والهالل 2/2. 
وتقام مباريات الدور قبل النهايئ يوم الخميس املقبل، حيث 
يلتقي املحرق والهالل يف املباراة األوىل والفتيان والخليفية يف 

املباراة. 
وتحظى البطولة بدعم ومتابعة من الشيخ أحمد بن عي بن 

عبدالله آل خليفة رئيس مجلس إدارة نادي املحرق.

تستعد اللجنة املنظمة لبطولة نادي طريان 
الخليج الرمضانية الثالثة لكرة القدم إلقامة 
املباراة النهائية للبطولة، وذلك عند العارشة 

من مساء يوم غٍد الخميس عىل مالعب النادي 
بسلامباد.

إذ تحرص اللجنة عىل أن يكون النهايئ يف 
أفضل صورة، خصوًصا أن البطولة وصل صدى 

نجاحها ملدى بعيد يف ظل مشاركة 20 فريًقا فيها تنافسوا فيام بينهم خالل 
ليايل الشهر الفضيل وسط أجواء تنظيمية مميزة، إذ تم يف البداية توزيع 

هذه الفرق عىل أربع مجموعات، ولعب كل فريق أربع مباريات يف الدور 
التمهيدي ثم تأهل بطل ووصيف كل مجموعة لدور الثامنية، ثم تأهلت 

أربع فرق لنصف النهايئ الذي أقيم يوم أمس الثالثاء. 
وأكد رئيس اللجنة املنظمة للبطولة عمران النجداوي أن االستعدادات 

جارية عىل قدم وساق لتنظيم هذا الحدث الريايض املهم غًدا الخميس، 
مؤكًدا أن اللجنة جندت كل طاقاتها من أجل إنجاح هذا املهرجان الريايض 

الجميل. 
 وأضاف النجداوي “كل األمور يف البطولة منذ اليوم األول سارت بالصورة 

الصحيحة من خالل متيز أعضاء اللجنة املنظمة ومتابعتهم لكل األمور، 
باإلضافة لتميز الحكام الذين أدوا دورهم كام يجب، باإلضافة لتعاون الفرق 
املشاركة، وهو ما أدى إىل هذا النجاح الكبري، ولكن النجاح يجب أن يتواصل 
يف مهرجان املباراة النهائية غًدا، ونحن نعد بأن يكون النهايئ يف أفضل صورة 
من خالل وضع كل طاقاتنا يف هذا الجانب، وأشكر الجميع عىل تعاونه من 

أجل إنجاح الحدث”.

خالد عبداهلل يكرم أفضل العب فى المباراة

حسين شاكر

لقطة للمشاركين في البطولة

عمران النجداوي 

جانب من التتويج
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لإلتح��اد  الفن��ي  املدي��ر  أك��د 
البحرين��ي للرياض��ات البحري��ة 
قاس��م بن جمي��ع أن املش��اركة 
بدورة األلعاب اآلس��يوية الثامنة 
عرشة التي ستقام مبدينتي جاكرتا 
وباملبان��غ بأندونيس��يا م��ن 18 
أغسطس لغاية 2 سبتمر املقبلني 
س��تكون بالع��ب واح��د وه��و 
عبدالل��ه جناحي وال��ذي يتطلع 
من خالله االتحاد لتحقيق نتيجة 

إيجابية.
وأضاف ب��ن جمي��ع أن عبدالله 
جناحي يتدرب بصورة مس��تمرة 
يف اسبانيا بهدف الظهور املرشف 
يف االستحقاق اآلسيوي، والوصول 
إىل مرحلة متقدمة من الجاهزية 
منصة  ليعت��ي  والبدنية  الفني��ة 
التتوي��ج وترشيف رياضة الرشاع 

يف دورة األلعاب اآلسيوية.

وأوضح ب��ن جمي��ع أن جناحي 
سيش��ارك بفئة ليزرستاندرد وهو 
يتمت��ع بإمكانات جي��دة وخرة 
واسعة يف هذه الفئة من السباقات 
البحرية وهو س��بق وأن شارك يف 
برنام��ج البطل األوملبي قبل عدة 
سنوات الذي ترشف عليه اللجنة 
بالتنس��يق م��ع لجنة  األوملبي��ة 
التضامن األوملبي، واالتحاد يعول 
عليه الكثري لتحقيق إنجاز جيد يف 
االستحقاق اآلسيوي إذا ما سارت 
الظروف بش��كل جي��د، خصوًصا 
وأن رياض��ة ال��رشاع تتحكم فيها 
الكثري م��ن الظروف الجوية التي 
تلع��ب دورًا كبريًا قلب املجريات 
رأًس��ا عىل عقب وال تعتمد عىل 
مستوى الالعب بصورة كبرية مثل 

باقي األلعاب الرياضية.
وذك��ر أن منتخب ال��رشاع حقق 

يف النس��خة املاضية التي أقيمت 
بكوري��ا الجنوبي��ة 2014 املرك��ز 
الس��ابع، وه��و يأم��ل يف تحقيق 
أح��د املراكز الثالث��ة األوىل رغم 
أن املنافس��ة س��تكون قوية من 

منتخ��ب تايلند والياب��ان وكوريا 

الجنوبي��ة والص��ني والتي تتدرب 

بصورة مس��تمرة وتشارك يف عدة 

اس��تحقاقات خارجي��ة أكس��بت 

العبيها خرة كبرية.
وأضاف ب��ن جمي��ع “لقد حقق 
منتخ��ب الرشاع املرك��ز األول يف 
البطولة العربية التي اس��تضافتها 
البحرين بشهر ابريل املايض بعد 
إح��راز ث��الث ميدالي��ات ملونة، 
حي��ث حق��ق الالع��ب عبدالله 
جناحي املركز األول يف مس��ابقة 
الليزر س��تاندر واستحق امليدالية 
الذهبي��ة، بين��ام حص��ل زميل��ه 
عبدالل��ه  عبدالرحي��م  الالع��ب 
عىل امليدالي��ة الرونزية يف نفس 
املس��ابقة وحق��ق الالعب داوود 
عبدالل��ه املركز الث��اين وامليدالية 
الفضية يف مسابقة الليزر ريديال.. 
وتلك النتائج تعكس قوة منتخبنا 
من خالل  للمنافس��ة  وجاهزيته 
الالعب عبدالله جناحي تحديًدا”.

جناحـي يمثـل الرياضـات البحريـة بآسيـاد جاكرتـا
التميز ع��ل��ى  وق���درت���ه  ج��ه��وزي��ت��ه  ي��ؤك��د  ج��م��ي��ع  ب��ن 

حسن علي

ب��دأت البعث��ة اإلداري��ة ل��دورة 
األلع��اب اآلس��يوية الثامنة عرشة 
)آس��ياد جاكرت��ا وباملبانغ 2018( 
التي ستس��تضيفها أندونيسيا من 
18 أغس��طس لغاي��ة 2 س��بتمر 
اجتامعاته��ا  سلس��لة  املقبل��ني، 
املش��رتكة مع االتحادات الرياضية 
املشاركة يف الدورة بهدف التنسيق 

واإلعداد للمشاركة اآلسيوية.
وت��رأس االجتامعات عضو مجلس 
إدارة اللجنة األوملبية، مدير البعثة 
ب��در نارص بحض��ور كال من نائب 
مدير البعثة عي ياس��ني وأعضاء 
الوفد اإلداري حسن جمعة ومريم 
اإلعالمي  الفريق  مردانه ومسئول 
حس��ن عي واألمني املايل يعقوب 

عبداملحسن.
والتقت البعث��ة اإلدارية يف اليوم 
األول مع كال من اتحاد الدراجات 
الهوائية ومثله عضو مجلس اإلدارة 
ط��ه الش��مالن، واتح��اد البولينج 
عبدالله  الرئي��س  نائ��ب  ومثل��ه 

رئيس، واتحاد املبارزة ومثله أمني 
ال��رس صالح ف��رج واملدرب أحمد 
ال��درازي، فيام التق��ت البعثة يف 
الي��وم الثاين مع كال م��ن االتحاد 
القدرة  للفروسية وسباقات  املليك 
ومثله كال من مدير منتخب القفز 
مش��اري الحنفي ومدي��ر االتحاد 
حيدر الزعب��ي، واتحاد الرياضات 
البحرية الذي مثل��ه املدير الفني 

قاسم بن جميع.
وبح��ث الوف��د اإلداري برئاس��ة 
بدر نارص كاف��ة النواحي املرتبطة 
حي��ث  املنتخب��ات،  مبش��اركة 
ت��م التع��رف ع��ىل احتياجاته��م 
ومتطلباته��م والتأكد م��ن قوائم 
الالعب��ني وأهمية اعت��امد القوائم 
النهائية يف أرسع وقت العتامدها 
وتثبي��ت األس��امء بالتنس��يق مع 

اللجنة املنظمة، كام تم مناقش��ة 
رياض��ة  ل��كل  الفني��ة  اللوائ��ح 
االتح��ادات  ممث��ي  وتعري��ف 
وموع��د  املنافس��ات  مبواعي��د 
االجتامع��ات الفني��ة ل��كل لعبة 
ومواعيد السفر والعودة والتنسيق 

بخصوص حجوزات السفر.
كاف��ة  البعث��ة  أوضح��ت  ك��ام 
االلتزامات املرتتبة عىل االتحادات 
والقوان��ني  املش��اركة  الرياضي��ة 
بالدورة ومهام  الخاص��ة  واللوائح 
الرياضي��ة  األلع��اب  إداري��ي 
االتحادات مبدير  وتعريف ممثي 
وأعضاء الوف��د اإلداري واإلعالمي 
ورشح األم��ور املتعلقة بالس��كن 
واملواص��الت وجمي��ع املعلومات 
بالقرية  الخاصة  الرياضية والفنية 

الرياضية واملنشآت.
وستقوم البعثة اإلدارية باستكامل 
اللقاءات املش��رتكة مع االتحادات 
الرياضي��ة األخ��رى بعدم��ا ت��م 

االجتامع بخمسة اتحادات فقط.

اقرتب امل��درب الوطني بدر مريزا 
من ت��ويل قي��ادة تدري��ب فريق 
البحرين االول لكرة اليد للموسم 

الريايض الجديد. 
وبحس��ب مصدر “البالد سبورت” 
أن “البدر” عقد اجتامًعا مع إدارة 
ن��ادي البحرين يف االي��ام املاضية 
وتوص��ال التفاق ش��به نهايئ عىل 
بنود العقد ولَ��م يتبق إال االتفاق 

النهايئ واإلعالن الرسمي لذلك. 
ف��إن العب  مصدرن��ا  وبحس��ب 
البحرين الس��ابق رائ��د بوحمود 
س��ينضم للجه��از الفن��ي ليكون 
مدرًبا مساعًدا للفريق األول، فيام 
س��يتوىل أحم��د عبدالنب��ي الذي 
قاد “رجال األخرض” يف املوس��مني 
املاضيني فئة الشباب، كام سيكون 

مدرًبا  القي��دوم  الحارس حس��ني 
للفئات العمرية. 

الت��ي  البحري��ن  إدارة  وتأم��ل 
اجته��دت يف املوس��مني املاضيني 
بسلس��لة من التعاقدات لفريقها 
األول، أن يك��ون لفريقه��ا األول 

شأن يف املوسم املقبل باملستويات 
واملرضي��ة،  الطموح��ة  والنتائ��ج 
وذل��ك مبفاوضة املدرب بدر مريزا 
ال��ذي يعتر م��ن املدربني األكفاء 
والخرة يف الس��احة الرياضية وله 
محطات عديدة ناجحة يف تحقيق 

البطوالت كام حدث مع األهي أو 
يف رفع مستويات الفرق التي تواىل 

عىل تدريبها. 
ويف السياق نفس��ه، أكد مصدرنا، 
أن ن��ادي البحرين يف صدد إعالنه 
عن أول صفقة لفريق اليد، وذلك 
بالتعاقد مع الالعب الشاب فاضل 
بدر. ويعتر بدر من خريجي نادي 
الش��باب ولعب قبل عدة مواسم 
مع نادي االتفاق لفئتي “الشباب 
واألول”، ك��ام أن��ه مث��ل منتخبنا 
الوطني للش��باب يف بطولة آس��يا 
التي أقيم��ت يف االْردن، باإلضافة 
للعب��ه خ��الل األي��ام الرمضاني��ة 
األخرية يف بطول��ة قدامة الالعبني 
ودون ش��ك سيشكل إضافة جيدة 

لألخرض.

البعثة اإلدارية آلسياد جاكرتا تلتقي االتحادات الرياضية

“البدران” يقتربان من فريق البحرين لكرة اليد

ضاحية السيف            اللجنة األولمبية

علي مجيد

جانب من لقاء البعثة اإلدارية بممثلي االتحادات المشاركة

عبداهلل جناحي أثناء تكريمه بعد الفوز بالبطولة العربية

األيام يتأهل لنصف نهائي 
“طائرة الهملة”

وسط حضور جمهور كبري لنصف نهايئ دورة كرة 

الطائرة مبركز شباب الهملة ويف مباراة ماراثونية 

قدمها فريقا الوطن بقيادة ابراهيم خليل واأليام 

بقيادة سيدعيىس سيدنبيل، متكن فريق األيام وبعد 

شوط فاصل من هزمية الوطن واقصائه عن التأهل 

للدور النهايئ بعد الفوز عليه يف شوط املباراة 

الفاصل بينهام بعد تعادلهام شوط لشوط.

وقد بدأ الوطن كعادته مسيطر عىل مجريات شوط 

املباراة األول وظل متقدما طوال وقت هذا الشوط 

وسط تشجيع محبيه وجمهوره الكبري، وكان له ذلك 

حيث أنهى شوطه األول بالتقدم عىل فريق األيام 

بنتيجة 25 مقابل 22.

ليبدأ الشوط الثاين ويبدأ األيام يف استعادة توازنه 

وصار الفريقان يتقدم كل منهام عىل اآلخر خالل 

مجريات الشوط الثاين، وكان واضحا وجود الشد 

العصبي لدى بعض العبي فريق الوطن مام 

أفقدهم السيطرة عىل الكرة أثناء هذا الشوط 

ومتكن األيام من الظفر به بنتيجة 25 مقابل 23 

بالرغم أن الوطن رمبا كان أقرب للحسم.

ليلجأ الفريقان اىل شوط فاصل بدت فيه مالمح 

تقدم فريق األيام وعزمه الكبري عىل ازاحة فريق 

الوطن والتأهل للدور النهايئ، حيث حافظ العبو 

فريق األيام عىل تقدمهم طوال هذا الشوط، فيام 

حاول العبو الوطن تقليل الفارق، لكن عامل الهدوء 

الذي متيز به العبو فريق األيام يف ظل وجود الشد 

العصبي لالعبي الوطن كان جديرا لتحقيق األيام 

الفوز يف الشوط الفاصل بنتيجة 15 مقابل 13، 

وبذلك يتأهل األيام لنهايئ دورة كرة الطائرة مبركز 

شباب الهملة يف انتظار الفائز من مباراة الدور 

نصف النهايئ والتي ستجمع بني الرحاب وأخبار 

الخليج. رصح بذلك أمني الرس ورئيس العالقات 

العامة باملركز إبراهيم عبدالله.

قاسم بن جميع

البالد سبورت
جانب من المنافسات

بدر ميرزا فاضل البدر

المنامة                    بنا

توج سمو الشيخ محمد 
بن سلامن آل خليفة فريق 

الدروع امللكية بطاًل للنسخة 
الثالثة لبطولة املدفعية امللكية 
الرمضانية لكرة القدم املقامة 

تحت رعاية سموه، والتي تقام 
عىل ملعب املدفعية امللكية 

بحضور العميد الركن خليفة بن 
حسن آل خليفة قائد املدفعية 

امللكية، وعدد من كبار ضباط 
قوة دفاع البحرين.

وجاء تتويج سموه لفريق الدروع 
امللكية بعد فوزه بنتيجة )3 - 2( 
عىل فريق الحرس املليك يف ختام 

املسابقة.
وبعد انتهاء املباراة تفضل سمو 

الشيخ محمد بن سلامن آل 
خليفة بتكريم أصحاب املركزين 

األول والثاين وأفضل العب يف 
البطولة وهداف البطولة وأفضل 
حارس، كام ُقدمت لسموه هدية 

تذكارية من قبل قائد املدفعية 
امللكية بهذه املناسبة.

ويف الختام أعرب سموه عن 
سعادته بحضور هذه الفعاليات 

الرياضية التي تنمي روح املنافسة 
الرشيفة والعمل الجامعي، 

والتي تعكس التطور واالهتامم 
الذي تشهده الحركة الرياضية 
يف مملكة البحرين، شاكرًا قوة 
دفاع البحرين عىل دعم مثل 

هذه األنشطة الرياضية واملدفعية 
امللكية عىل إقامة هذه البطولة 

للعام الثالث عىل التوايل وجميع 
الوحدات املشاركة والالعبني، 

متمنًيا للجميع التوفق والسداد.

محمد بن سلمان  يتوج “الدروع” بطاًل للمدفعية الملكية الرمضانية

سمو الشيخ محمد بن سلمان يرعى بطولة المدفعية الملكية الرمضانية الثالثة لكرة القدم 
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ارتفع��ت وت��رة العم��ل داخ��ل أورقة 
اللجن��ة املنظمة لبطولة س��مو الش��يخ 
ن��ارص بن حم��د آل خليف��ة الرمضانية 
لكرة القدم “ن��ارص11” من أجل إنجاز 
كاف��ة الرتتيب��ات التنظيمي��ة للمب��اراة 
الختامي��ة للبطول��ة والتي س��تقام يوم 
غد الخميس عىل اس��تاد مدينة خليفة 
الرياضية وستش��هد تواج��د نجم فريق 
ريال مدريد االس��باين ال��دويل الفرنيس 

كريم بنزميا.
والقى إع��ان النجم الفرن��يس حضوره 
للمب��اراة النهائي��ة ردود فعل واس��عة 
يف الش��ارع الري��ايض البحريني، حيث 
كان اإلج��اع كبراً ع��ىل أهمية الزيارة 
التاريخي��ة وأثره��ا عىل تعزيز س��معة 
ع��ىل  وتأثره��ا  وانتش��ارها،  البطول��ة 
الرتوي��ج ململكة البحري��ن عىل الجانب 
الريايض نظ��راً ملا يحظى به الاعب من 

مكانة كروية عاملية مرموقة.
وبه��ذه املناس��بة أك��د رئي��س اللجنة 
املنظم��ة العليا لبطولة س��مو الش��يخ 
ن��ارص بن حم��د آل خليف��ة الرمضانية 
لكرة القدم “نارص 11” توفيق الصالحي 
عىل تكثي��ف الجهود من أج��ل إنجاح 
املب��اراة النهائية، مش��راً إىل أن اللجان 
العاملة رفعت من وترة االس��تعدادات 
يف اليومني املاضيني من أجل إنجاح ختام 

الحدث الكروي.
وأش��ار الصالحي إىل حرص اللجنة عىل 
ترجم��ة توجيهات س��مو الش��يخ نارص 
بن حم��د آل خليفة والرامية ألن يخرج 
املش��هد الختام��ي لبطول��ة “نارص11” 
بصورة تنظيمية ممي��زة تعكس املكانة 
املمي��زة واملثالي��ة الت��ي وصل��ت إليها 

البطولة من مختلف النواحي.
وق��ال الصالحي “جاهزون ملهمة إخراج 
املب��اراة النهائية بالش��كل الائق، وتم 
التوجي��ه لطباعة 10 آالف تذكرة دخول 
الجاهر وس��تتم عملية الس��حب عىل 
الجوائ��ز العدي��دة بعد نهاي��ة املباراة 
النهائي��ة حيث ت��م تخصيص حتى اآلن 
5 سيارات للجاهر وسنعلن عن املزيد 
قريب��اً وم��ن املتوقع أن تتواف��د أعداد 
كبرة اىل س��تاد مدينة خليفة الرياضية 
حي��ث تق��ام املواجه��ة، وتوقعاتنا أن 
يكون النهايئ هذا العام مغايراً للمواسم 

السابقة”.
ك��ا أكد الصالح��ي أن هنالك مفاجآت 
أخ��رى قادم��ة ع��ىل صعي��د الجوائ��ز 
املخصص��ة للجاهر يت��م االنتهاء منها 
حالياً، وأعت��ر أن الحدث األبرز املتمثل 
بإعان العب ري��ال مدريد كريم بنزميا 

حض��وره املباراة النهائية يعزز با ش��ك 
الجه��ود الكبرة يف إنج��اح النهايئ نظراً 
للقيم��ة الكروي��ة العاملية الت��ي ميثلها 
الاعب، مشراً إىل إنجاز كافة الرتتيبات 
التنظيمية الخاصة بهذه الزيارة والعمل 
ع��ىل اس��تغالها لتحقي��ق الكث��ر من 

األهداف واملكتسبات الرياضية.

الدرازي: حضور بنزيما يضفي 
“نكهة” عالمية

أكد الزميل حسني الدرازي عضو اللجنة 
املنظمة ل”نارص 11” مستش��ار اللجنة 
اإلعامي��ة أن حض��ور نجم ن��ادي ريال 
مدري��د كري��م بنزميا ململك��ة البحرين 
يضفي نكهة عاملية ل “نارص11” حيث 
الصدى الواس��ع املتوقع له��ذه الزيارة 
الس��يا أنها تأيت بعد أيام قليلة من فوز 
الن��ادي االس��باين بلق��ب دوري أبطال 

أوروبا.
وق��ال ال��درازي “مع انطاق��ة بطوالت 
سمو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 
الرمضاني��ة كان��ت تحظ��ى املس��ابقة 
باهتام عىل املس��توى املح��ي، لكنها 
تط��ورت بعد ذلك وأصبح صداها يرتدد 
يف الش��ارع الريايض الخليجي والعريب، 
وم��ع زي��ارة النجم الفرن��يس وحضوره 
للمب��اراة النهائي��ة با ش��ك ف��إن ذلك 
سيكون تحت مجهر وسائل إعام عاملية 

ما يعزز سمعة البطولة”.
وأضاف “زيارة أحد نجوم الكرة العاملية 
إىل البحرين يس��اهم يف عكس الصورة 
املرشقة عن الرياض��ة يف اململكة حيث 
ي��أيت يف س��ياق الجه��ود الرامي��ة التي 
تش��ر إىل أهمي��ة اس��تضافة األحداث 
الرياضية كا سبق مع تجربة الفورموال 
ون، واس��تضافة الش��خصيات الرياضية 
الرتوي��ج  والكروي��ة م��ا يس��اهم يف 

للبحرين رياضياً”.
وبني الدرازي أن الش��عبية الكبر لنادي 
ري��ال مدري��د يف البحري��ن ستس��اهم 
يف حض��ور جاهري عىل غ��ر العادة 
وتحديداً بعد أن صالح الاعب الفرنيس 
عش��اق النادي وفرض حضوره بقوة يف 
اآلون��ة األخرة وكان من أس��باب الفوز 
بلق��ب دوري األبطال للمرة الثالثة عىل 

التوايل والثالثة عرشة يف تاريخ النادي.

سمعة: حضور بنزيما ضربة معّلم

أش��اد نج��م ن��ادي املح��رق ومنتخبنا 
الوطن��ي الس��ابق اله��داف إس��اعيل 
عبداللطي��ف بفك��رة اس��تقطاب نجم 
منتخب فرنسا الس��ابق ومهاجم فريق 

ريال مدريد االس��باين كري��م بنزميا إىل 
نهايئ بطولة نارص 11 وقال عبداللطيف 
“س��ترتكز أنظار العامل والصحف الكرى 
ووس��ائل اإلعام عىل مملك��ة البحرين 
يوم الخمي��س بحضور نج��م عاملي له 
إس��هاماته وإنجازاته مع منتخب فرنسا 
ون��ادي ليون ثم مع الفريق املليك ريال 

مدريد.
وأض��اف عبداللطي��ف إن حضور بنزميا 
سيوفر فرصة قّلا تحصل لدول املنطقة 
بحض��ور نجم كبر عىل مس��توى العامل، 
منوه��اً إىل أن حض��وره نه��ايئ بطول��ة 
ن��ارص 11 يش��كل فرص��ة ليطل��ع عىل 
مستوى البطولة التي أصبحت من كرى 
البطوالت وحض��وره “رضبة معّلم” من 
سمو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 
خصوص��اً وأن الاع��ب أس��هم يف فوز 
فريقه بلقب دوري أبط��ال أوروبا قبل 
أي��ام قائل، وهو ما يجعل الزيارة محل 

اهتام من وسائل اإلعام يف العامل.

عليوي: خطوة لتنشيط 
السياحة الرياضية

ع��ّر الرئيس الفخري لرابطة مش��جعي 
فريق ريال مدريد األس��باين يف البحرين 

محمد عليوي عن امتنانه لسمو الشيخ 
نارص بن حم��د آل خليفة الس��تقطابه 
نجم فريق ريال مدريد االس��باين كريم 
بنزميا للتواجد يف البحرين بنهايئ “نارص 
11”، وأعت��ر بأن هذه الخط��وة تعتر 
أحد عوامل تنش��يط السياحة الرياضية 
وهي عامل رئيس لدعم حركة االقتصاد 
وأمتن��ى أن تتكرر مثل ه��ذه الزيارات، 
وعىل الجهات الرسمية التحرك يف جلب 
األساطر والفرق العاملية لتكون البحرين 
وجه��ة رئيس��ة يف املنطقة ملث��ل هذه 
الفعاليات، وأعتر الزيارة بأنها تاريخية 
ومتن��ى ان تس��اهم يف إنج��اح الحدث 
املنتظر املتمثل يف نهايئ نارص 11، مشراً 
إىل أهمية توقيت الزيارة التي تأيت بعد 
أيام قليلة من تحقيق الاعب مع فريقه 

دوري األبطال.

الذوادي: حلم لعشاق الالعب والنادي

أش��ار املخرج بقناة البحري��ن الرياضية 
نواف الذوادي أن زيارة الاعب الفرنيس 
إىل البحرين يعت��ر حلم وتحقق للكثر 
من عش��اق الاعب والن��ادي املليك يف 
مملك��ة البحرين، وهي خط��وة رائعة 
فاج��أت الجمي��ع ولها ع��دة اعتبارات، 

منوهاً إىل أنها تساهم أيضاً يف التسويق 
للرياض��ة البحريني��ة عموم��اً ولبطولة 
سمو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 
الرمضاني��ة ع��ىل وجه التحدي��د، وقال 
ال��ذوادي “ أن يحص��ل الاع��ب كريم 
بنزميا ع��ىل لقب دوري أبط��ال أوروبا 
وبعدها بأيام قليل��ة يتواجد يف مملكة 
البحري��ن فتل��ك خط��وة ممت��ازة عىل 
الجانب الريايض، وبا ش��ك أن صداقة 
الاعب مع س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة ُترجم��ت بطريق��ة مثالية 
لخدمة وازدهار مكانة “نارص11” والتي 
باتت تحظى باهتام واس��ع س��يكون 
عىل املستوى العاملي مع حضور الاعب 

الفرنيس للمباراة النهائية”.

المرزوق: مفاجأة سعيدة وغير 
متوقعة 

وصف رئيس رابطة نادي ريال مدريد يف 
مملكة البحري��ن عرفات املرزوق زيارة 
النج��م الفرنيس كريم بنزمي��ا للمملكة 
وحضوره املباراة النهائية لبطولة “نارص 
11” باملفاج��أة الس��عيدة التي أدخلت 
الفرح��ة لجمي��ع عش��اق “املرينغي”، 
مؤك��دا أنها جاءت يف الوقت املناس��ب 

مع اإلنج��از الف��ردي من نوع��ه الذي 
حققه هذا النادي العتيد بفوزه بدوري 

األبطال للعام الثالث عىل التوايل.
وقال املرزوق “تابعن��ا يف الفرتة األخرة 
م��ا جرى من اتصال بني س��مو الش��يخ 
ن��ارص بن حم��د آل خليفة م��ع النجم 
الفرنيس بنزميا ومل نتوقع أن ترتجم هذه 
الرغبة الكرمية به��ذه الرسعة بتواجده 
ب��ني الجاه��ر البحريني��ة”، مؤكداً أن 
هذه الخطوة س��تكون لها انعكاس��ات 
إيجابي��ة عىل الكرة البحرينية وعش��اق 

هذا النادي.

مهدي: الزيارة لها انعكاسات إيجابية 

ق��ال اإلعامي أحمد مه��دي إن حضور 
وزي��ارة النج��م الفرنيس الش��هر كريم 
بنزميا تعتر فرصة مثالية لجميع عشاق 
النهائية  الكرة العاملية لحضور املب��اراة 
ومش��اهدة هذا النج��م العاملي، مؤكدا 
أن تواج��د الع��ب نجم بحج��م بنزميا 
س��تكون لها الكث��ر من االنعكاس��ات 
اإليجابي��ة ع��ىل الك��رة البحريني��ة يف 
الف��رتة املقبلة، وأض��اف مهدي “تواجد 
كريم بنزميا يف هذه الفرتة التي تش��هد 
أف��راح عش��اق ومحب��ي ري��ال مدريد 
بف��وزه ب��دوري األبط��ال يعت��ر فرصة 
مثالية للجاه��ر البحرينية والخليجية 
للتواجد ومش��اهدته عن قرب”. مؤكدا 
أن بطولة س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليفة عودت الجاهر عىل النجاح 
يف الس��نوات املاضي��ة، معترا أن تواجد 
العب ونجم كبر بهذا الحجم سيساهم 

يف نجاح آخر وجديد لها.

المير: تكثيف التواصل إلنجاح النهائي

أك��دت عض��و اللجن��ة املنظم��ة العليا 
لبطول��ة “ن��ارص 11” ورئيس��ة لجن��ة 
العاق��ات العامة نيلة امل��ر أن اللجنة 
فتحت قنوات التواصل مع عدة جهات 
بغرض إنجاح املب��اراة النهائية للبطولة، 
مبينًة بأن إع��ان تواجد الاعب الدويل 
الفرنيس كريم بنزميا أضاف حلقة أخرى 
من عملية التواصل مع الجهات املعنية 
واملهتمة بحضور الاعب، مشرًة إىل أن 
اله��دف من ذلك هو رفع وترة التحفيز 
الجاهري من أجل مشاهدة مدرجات 
اس��تاد مدينة خليف��ة الرياضية ممتلئة 
يف املشهد الختامي لبطولة “نارص 11”، 
واعترت أن وترة العمل ارتفعت بشكل 

كبر مع اقرتاب البطولة ليومها األخر.

إشادة جماهيرية كبيرة بمفاجأة ناصر بن حمد باستقطاب بنزيما
الصالحي يؤكد الجهود الحثيثة إلنجاح نهائي “ناصر 11”

اللجنة اإلعالمية

توفيق الصالحي

إسماعيل عبداللطيف 

حسين الدرازي

محمد عليوي

أحمد مهدي

عرفات المرزوق

قلب فريق بتلكو جرنزيونايتد الطاولة 
عىل النوايف وتأهل إىل املباراة 

النهائية بفوزه بأربعة أهداف مقابل 
هدفني يف أوىل مباريات الدور نصف 

النهايئ رغم أن األخر أنهى الشوط 
األول متقدماً بهدفني دون مقابل.
بدأ النوايف بالتسجيل عن طريق 
سعد العامر )4( وعبدالعزيز فاح 

)25(، ويف الشوط الثاين سجل لبتلكو 
جرنزيونايتد عي نارص )59(، محمود 

عبدالرحمن )65( وحسن عبدالرضا 
)71(، وأوتيش )88(.

شهد الشوط األول ارتفاعاً ملحوظاً يف 
مستوى فريق النوايف منذ الدقيقة 
األوىل عن طريق عبدالعزيز فاح يف 

الجهة اليرسى وسعد العامر يف العمق 
وخلفها أحمد إبراهيم الذي حل 

مكان حسني سلان، ويف الجهة اليمنى 
هاجم بصالح فريد.

وامتاز النوايف بقوة الهجوم ولعب 
بالعامر كاجم رصيح وأضاف قوة 

كرى.
يف املقابل عاىن فريق بتلكو 

جرنزيونايتد من ثغرات يف الدفاع 
وانفتح الخط الخلفي المتاك العبي 

خط الوسط نزعة هجومية، وهو 
جعل فريق النوايف أفضل وأكرث 

خطورة، وعاىن بتلكو من تباعد 
الخطوط والتمريرات املقطوعة 

وسهولة اخرتاق دفاعه، لكنه ضغط 
آخر 3 دقائق وشكل خطورة عالية 

لكن مهاجميه وقع يف مصيدة التسلل 
وقوة دفاع النوايف،  وارتطمت 

تسديدتني لاعب بتلكو جرنزيونايتد 
فهد الحردان يف أقدام الدفاع، وأضاع 

زميله أوتيش فرصة تقليص الفارق 
لكن كرته الرأسية أبعدها الحارس 
يوسف بوحاجية. وسيطر النوايف 
غالبية الوقت وتقّدم بهدف سعد 

العامر مستغًا سقوط جاسم الجنب يف 
الجهة اليمنى )4(، وأضاع صالح فريق 

انفراداً، وأنقذ الكرة حارس بتلكو 
جرنزيونايتد محمود نجم الكرة براعة 

)5(، ثم تألق نجم وأبعد كرة رأسية 
من عبدالله املرزوقي بالقرب من 

املرمى )7( لينتهي الشوط األول بتقدم 
النوايف بهدفني دون مقابل. 

تحّسن أداء فريق بتلكو جرنزيونايتد 
وسجل هدفني يف ست دقائق، إذ 

افتتح عي نارص أهداف فريقه قبل 
وصول مدافعي النوايف سكنت قرب 

القائم األيرس، وما لبث النوايف أن 
أفاق من صدمة الهدف األول حتى 

احتسب الحكم عي الساهيجي ركلة 
جزاء بعد عرقلة عي جوهر ملهاجم 

بتلكو جرنزيونايتد للمهاجم أوتيش 

سجل منها حسن عبدالرضا هدف 

التعادل )65(، وعاد حارس بتلكو 

جرنزيونايتد للتألق وأبعد كرة خطرة 

اثر انفراد عبدالعزيز فاح وفّوت 

فرصة إحراز التعادل )76(.

وانقلبت األمور يف الشوط الثاين لصالح 

بتلكو جرنزيونايتد وأصبحت السيطرة 

لصالحه وهو املبادر غالبية أوقات 

الشوط الثاين.

وبينا كانت املباراة يف دقائقها األخرة 

لعب عبدالله املاليك كرة ركنية عىل 

رأس أوتيش سجل منها الهدف الرابع 

وطأمن فريقه وأكد صعوده إىل املباراة 

النهائية )88(.

وحصد العب جرنز يونايتد عبدالله 

املاليك جائزة أفضل العب يف املباراة 

بعد تألقه الافت ومساهمته الكبرة 

يف عودة فريقه بالنتيجة واالنتقال إىل 

املباراة النهائية.

لقطات من المباراة

للنهائي وي��ت��أه��ل  ال���ن���واي���ف  ع��ل��ى  ي��ن��ق��ل��ب  ج��ن��رز  ب��ت��ل��ك��و 



األربعاء 30 مايو 2018 
14 رمضان 1439

العدد 3515 19 sports@albiladpress.comرياضة

تواصل اللجنة املنظمة العليا لدوري 
خالد بن حم��د لكرة قدم الصاالت 
الس��ادس تحضرياتها اإلعدادية قبل 
انط��اق املنافس��ات تح��ت رعاية 
املجل��س  لرئي��س  األول  النائ��ب 
األعىل للش��باب والرياض��ة رئيس 
االتح��اد البحريني أللع��اب القوى 
الرئيس الفخ��ري لاتحاد البحريني 
لرياضة ذوي العزمية س��مو الشيخ 
خال��د بن حم��د آل خليفة، والذي 
يقام بتنظيم من قبل وزارة ش��ؤون 
مع  بالرشاكة  والرياض��ة  الش��باب 
املكت��ب اإلعامي لس��مو الش��يخ 
خال��د بن حم��د آل خليفة، والذي 
يقام تحت شعار #ملتقى_األجيال، 
وذل��ك خ��ال الف��رة 23 يوني��و 
حت��ى 6 أغس��طس املقبلني، حيث 
ي��أيت هذا الدوري ضم��ن مبادرات 
سموه الداعمة للشباب يف املجالني 

الريايض واإلنساين.
ويقام الدوري هذا العام مبش��اركة 
واس��عة من قبل املراكز الش��بابية 
واألندية الوطني��ة والفتيات وذوي 
والجالي��ات،  وال��وزارات  العزمي��ة 
وذل��ك عىل صال��ة مدين��ة خليفة 

الرياضية.
اجتامًعا  املنظمة  اللجن��ة  وعقدت 
بحضور عمر بوكامل مدير املكتب 
اإلعامي لس��مو الش��يخ خالد بن 

حم��د آل خليف��ة عض��و اللجن��ة 
العليا، ومدير إدارة املراكز الشبابية 
بوزارة ش��ؤون الش��باب والرياضة 
نوار املطوع عضور اللجنة املنظمة 
العلي��ا، ومدير الدوري عيل العريب، 
ورئي��س لجن��ة التس��ويق واملالية 
محمد ماش��اء الله، ورئيس االعام 
ورئيس  العبدالله،  ف��واز  واالتصال 
اللجن��ة الفني��ة م��ي الش��عباين، 
التجهي��زات والطبية  ورئيس لجنة 
يوس��ف بودهيش، ورئي��س لجنة 
املسابقات إبراهيم البوري، ورئيس 
لجن��ة الح��كام خليف��ة الدورسي، 
وأسامة العش��ار نائب رئيس لجنة 
العاق��ات العام��ة والرويج، وأمني 

رس اللجنة جعفر مي.

واطلعت اللجنة عىل آلية تس��جيل 
العبي الفرق املشاركة، كام تابعت 
آخ��ر التجهي��زات املتعلقة مبكتب 
أمانة رس اللجنة، والذي سيخصص 

يف صالة مدينة خليفة الرياضية.
اللجن��ة موض��وع حفل  ناقش��ت 
افتتاح الدوري الذي تقرر أن يكون 
ي��وم 23 يونيو، وسيش��هد فقرات 
متنوعة، كام س��تقام مباراة السوبر 
البحريني اإلمارايت وس��يجمع بطل 
دوري املراكز الشبابية العام املايض 
فريق مركز شباب املحرق مع بطل 
دوري املراك��ز الش��بابية يف دول��ة 

اإلمارات العربية املتحدة.
يش��ار إىل أن س��مو الش��يخ خالد 
بن حم��د كان قد وّجه خال هذه 

النس��خة إلقامة 6 مسابقات تحت 
مس��ميات: دوري خال��د بن حمد 
للمراك��ز الش��بابية، دوري خال��د 
بن حمد لألندي��ة، دوري خالد بن 
حمد لذوي العزمي��ة، دوري خالد 
ب��ن حمد للفتيات، دوري خالد بن 
حمد لل��وزارات، ودوري خالد بن 

حمد للجاليات.
ويشهد الدوري هذا العام مشاركة 
قياسية، إذ بلغ عدد الفرق املشاركة 
83 فريًقا بينهم 35 مركزًا ش��بابيًّا، 
16 نادًي��ا وطنيًّ��ا غري مس��جلني يف 
االتح��اد البحرين��ي لك��رة القدم، 
8 ف��رق للفتي��ات، 8 ف��رق لذوي 
العزمية، 8 ف��رق للوزارات و8 فرق 

للجاليات.

تنظيميــــــة دوري خـــالـــد بن حمـــد لقــــدم 
الصـــــاالت تعقـــــد اجتمــاعــــا دوريـــا

لجنة االعالم واالتصال         دوري خالد بن حمد

 جانب من اجتماع اللجنة المنظمة للدوري 

فريق هاوس مي

جانب من التتويج

“هاوس مي العقارية” بطل 
“شباب رأس الرمان” للسلة

الباد سبورت: تحت رعاية رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة 
سمو الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة، متكن فريق رشكة هاوس مي 

العقارية لكرة السلة، من تخطي فريق السعدية بعد أن تغلب عليه 
يف املباراة النهائية لدورة شباب رأس رمان الرمضانية الثالثة، وقدم 

الفريقان مباراة كبرية شهدت تقارًبا كبريًا يف النتيجة حتى الثواين 
األخرية من زمن اللقاء الذي شهد حضورًا جامهرييًّا واسًعا، مام أضاف 

أجواًء مميزة عىل املباراة. واستطاع فريق هاوس مي العقارية أن 
يحسم النهايئ يف الثواين األخرية من عمر اللقاء بنتيجة 78-72. 

وتقدم قائد فريق هاوس مي، خليل إبراهيم، بعد اللقاء بالشكر 
الجزيل إىل سمو الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة عىل رعايته هذه 

الدورة، كام أوصل شكره إلدارة هاوس مي العقارية عىل دعمهم 
املستمر للتطوير الفريق من جميع النواحي.

النادي األهلي.. تعددت اإلخفاقات والسبب واحد!

علي مجيد

“زالبية”

ali.radhi9@gmail.com

ali.majeed
@albiladpress.com

زاوية يتطرق فيها “البالد سبورت” للحديث عن أبرز القضايا واألحداث الرياضية 
التي أخذت صدى في مالعبنا المحلية عبر الموسم 2018/2017.

مل يكن التطرق للحديث حول 
النادي األهيل واإلخفاقات التي 
حصدتها فرق ألعابه مع نهاية 

املوسم املنرصم، أمرًا سهًا، رغم 
وجود املؤرشات واملعطيات املسبقة 

لحدوث ذلك، وهذه حقيقة غري 
قابلة للنكران، كون هذه األمور ما 
هي إال استمرار لتفاوت وتذبذب 
املستويات والنتائج لكافة األلعاب 

يف السنوات األخرية.
قد يتساءل البعض أين الصعوبة 

التي تتحدث عنها؟ واإلجابة 
تفيد: أننا ومنذ أعوام عديدة كنا 
السباقني يف كشف وذكر األسباب 

ومكامن الخلل والضعف التي 
كانت تعصف باأللعاب إىل الهاوية 

وتبعدهم شيًئا فشيًئا عن النتائج 

الطموحة واملراكز املأمولة، وبتنا 
من املحذرين واملنذرين بني فرة 
وأخرى لتكرار هذه األمور، حتى 
أصبحنا يف خانة “من املغضوب 
عليهم” لدى البعض منهم، ألننا 

نستهوي ذكر الحقيقة وال سواها 
وال نخىش يف الحق لومة الئم، 

وهذا من أساس واجبنا املهني، 
دون أن نفكر يوًما يف التطبيل 

والتمجيد ل� “غاية يف نفس 
يعقوب” كام ُيقال وكام هو حاصل 

لدى البعض! 
لعبة كرة السلة التي خرجت 

باملركز الثاين من مسابقة الدوري 
وهو مركز “رشيف” ال أقل وال 
أكرث، إذا ما ذكرنا أن الفريق 

أكرث من 7 مواسم مل يذق طعم 

البطولة، وحدث فيه “الفريق” 
ما مل يحدث يف ناٍد داخل وخارج 

البحرين، بتغيري 6 محرفني وتوالوا 
عىل تدريبه 3 مدربني )أجنبيان 

ووطني( وتم تغيري الجهاز اإلداري 
ألكرث من مرة وحدوث مشكلة مع 
أبرز عنرص يف صفوفه، وكل هذا يف 

أقل من 7 أشهر! 
كرة اليد، هي اللعبة التي طاملا 

تغنى بها األهاوية بأنها “العزيزة” 
كونها مصدر السعادة يف تحقيق 

األلقاب محليًّا وخارجيًّا، وصل 
بها الحال ألن تخرج دون بطولة 

واحدة تذكر من أصل 3 مسابقات 
وأصبحت يف موقف ال تحسد عليه 
أبًدا، كيف ال يحدث ذلك، والفريق 
افتقد للداهية ومهندس الصفقات 

للعبة مجدي مريزا، وافتقد أيًضا 
لعنرصين مؤثرين ذهبا لصفوف 

غرميه التقليدي، وتعزيزاته مل 
تكن بذات املفعولية املنتظرة، 
لتتحمل املسؤولية كلها سواعد 

الفريق املمزوجة بني الخربة 
والشابة!

كرة القدم، وهي اللعبة “األم” 
لدى كل ناٍد، أصبحت دون هوية 
يف القلعة الصفراء بعدما أعادت 

الكرَّة بسقوطها إىل دوي “املظاليم” 
كام حدث قبل ثاثة مواسم فقط، 

وحالها مل يختلف عن شقيقتها 
السلة، يف تغيري املدربني وسوء 

اختيار املحرفني وضعف االنتدابات 
املحلية بعد رحيل عنارص مهمة، 

باإلضافة لرحيل عنرصين يف 

منتصف املوسم لوجود مشاكل 
معهم! 

ويف املقابل، ال يسعنا الحديث بنربة 
فرح لهذا الرصح العتيد إال للعبة 
الطائرة التي تغري حالها من سيئ 

لألفضل بفضل اكتشافهم للفانوس 
السحري الذي يوفر كل املتطلبات 

واالحتياجات لتحقيق البطوالت 
املحلية والخارجية يف سنوات 

قصرية!

أكد إداري منتخبنا الوطني األول 

لكرة اليد أحمد النايم أن اإلعان 

عن القامئة النهائية لألحمر لدورة 

األلعاب اآلسيوية الثامنة عرشة 

التي ستقام بأندونيسيا )جاكرتا 

وباملبانغ 2018( من 18 أغسطس 

لغاية 2 سبتمرب القادمني، ستكون 

خال منتصف شهر يوليو املقبل.

وأضاف النايم أن املنتخب 

سيشارك يف بطولة دولية ودية 

بكوريا الجنوبية من 14 لغاية 26 

يونيو املقبل استعداًدا للمشاركة 

القارية، كام سيخوض معسكرًا 

تدريبيًّا بهدف الوصول إىل أعىل 

مراحل الجاهزية الفنية والبدنية 

لاعبني.

وأكد النايم أن اإلصابات تداهم 

حوايل 12 العًبا يف املنتخب ما بني 

إصابات بسيطة ومتوسطة وقوية، 

وذلك فإنه من الصعوبة أن 

يتم اإلعان عن القامئة النهائية 

لآلسياد يف وقت مبكر، حيث إن 

ذلك يعتمد عىل جاهزية الاعبني 

ومدى تعافيهم من اإلصابات.

وذكر أن املدرب اآليسلندي أرون 

كريستانسون سيصل لقيادة 
املنتخب خال أسبوعني من 

اآلن لتتضاعف بعد ذلك وترية 
التحضريات خال الفرة القادمة 

مع وصول املدرب وإرشافه 
املبارش عىل الحصص التدريبية 

لألحمر.

وأكد النايم أن الهدف األسايس 

للمنتخب هو اعتاء منصة 

التتويج وتحقيق املركز األول 

ونيل امليدالية الذهبية مضيًفا 

“لقد حققنا يف النسخة املاضية 

بآسياد إنشيون 2014 إنجازًا 

تاريخيًّا غري مسبوق عىل مستوى 

كرة اليد واأللعاب الجامعية 

بفوزنا باملركز الثالث وامليدالية 

الربونزية ونطمح أن نحقق يف 

النسخة القادمة مركز أفضل 

لترشيف سمعة كرة اليد 

والرياضة البحرينية بشكل عام”.

منتخب البحرين لكرة اليد

النايم: اإلعالن عن قائمة رجال اليد لآلسياد منتصف يوليو
المدرب سيصل بعد أسبوعين... وبطولة دولية بكوريا

حسن علي

أحمد الناجم
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بون��ز  روب��ن  تح��دث  )وكاالت(: 
اختصايص الع��اج الطبيعي بنادي 
ليفرب��ول اإلنجليزي ع��ن كواليس 
إصابة الكت��ف القوية التي تعرض 
لها نج��م الفريق، ال��دويل املرصي 
محم��د صاح، خال نه��ايئ دوري 
أبط��ال أوروب��ا ضد ري��ال مدريد، 
الس��بت املايض، وكيفي��ة متابعته 

للمباراة بعد اإلصابة.
الفرع��ون،  أن  إىل  بون��ز  وأمل��ح 
صاح��ب ال� 25 عام��ا، قد ال يلحق 
ب��أول مباراة ملنتخب باده يف كأس 
العامل هذا الصيف يف روسيا، وذلك 
رغ��م تفاؤل االتح��اد املرصي لكرة 
القدم والاعب نفسه بالتواجد مع 
الفراعن��ة يف الوقت املناس��ب قبل 

املونديال.
وكان صاح قد غادر أرضية امللعب 
األوملبي يف كيي��ف بعد 30 دقيقة 

من بداية اللقاء الذي انتهى بخسارة 
الريدز 3 - 1، بسبب إصابة قوية يف 
الكت��ف، نتيجة تدخل عنيف عليه 
من جانب س��رجيو رام��وس قائد 

الفريق املليك.
ويف هذا الصدد قال بونز يف مقابلة 
حرصي��ة م��ع صحيف��ة “م��اركا”: 
“عرفنا مبجرد س��قوطه عىل األرض 

أن هناك شيًئا خطرًا”.
وأضاف “كنا يف االس��تاد حتى فرتة 
االس��رتاحة، كان مصدوم��ا، لكن��ي 
حاول��ت تهدئت��ه، قلت ل��ه أنه ال 
ميكن��ه فع��ل يشء، وأن��ه ال يجب 
أن يقل��ق كثرا، فقد ح��ان الوقت 
للبحث ع��ن حلول، ولي��س الندم 

والحزن”.
وتابع بونز “بع��د ذلك تحركنا مع 
صاح إىل أقرب مستش��فى إلجراء 
الفحوصات، ويف الوقت نفسه، كنا 

نتابع املباراة ع��ىل مواقع التواصل 
االجتامعي، وكان أيض��ا من حولنا 

يخربونا بالنتيجة”.
وواص��ل “عندم��ا عدن��ا للملعب، 
كان��ت املباراة ق��د انتهت، الفريق 
املاب��س،  بتغي��ر  ق��ام  بأكمل��ه 
واستعدوا لركوب الحافلة، ساعدناه 
عىل تغير مابس��ه، ألنه مل يستطع 
القيام بذل��ك مبفرده، ثم ذهبنا إىل 

املطار”.
وأوض��ح بون��ز “من حي��ث املبدأ 
س��يغيب من 3 إىل 4 أسابيع، لكننا 
س��نحاول تقلي��ص ه��ذه املواعيد 
النهائي��ة، رغ��م أن ذلك هو هدف 

كبر وصعب جدا”.
ويأم��ل ص��اح يف التواج��د م��ع 
منتخ��ب م��رص يف أوىل مباريات��ه 
باملونديال ال��رويس ضد أوروجواي 

يوم 15 يونيو املقبل.

هدف كبير.. وصعب

محمد صالح

غ���ان���ا  - ال������ي������اب������ان 
روس���ي���ا  - ال���ن���م���س���ا 

13:25
21:45
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مباريات ودية

كارفاخال سيقاتل

فيرمايلين يواجه الخطر

عودة نوير

)وكاالت(: أكد جولني لوبيتيجي، مدرب منتخب 
إسبانيا، أنه سيتحيل بالصرب ألطول فرتة ممكنة عىل 
املدافع داين كارفاخال، يك ُيثبت نجم ريال مدريد، 

جاهزيته البدنية للمشاركة مع “الروخا” يف مونديال 
روسيا، الشهر املقبل.

كان كارفاخال، تعرض إلصابة يف أوتار الركبة، خال 
مشاركته مع الريال يف نهايئ دوري أبطال أوروبا، ضد 

ليفربول، وهو ما جعل مشاركته يف املونديال، محل 
شك.

وقال لوبيتيجي يف ترصيحات لربنامج “إل الرجويرو”: 
“شعرت أن األمر مل يكن سيًئا للغاية، وهذا ما تم 

تأكيده بالفعل”.
وأضاف “أخربنا األطباء أنه سيقاتل حتى يكون جاهزًا 

للعب املباراة األوىل. سنتابع تطور حالته ونأمل أن 
يتدرب معنا يف األسبوع األخر قبل املونديال”.

ومن املتوقع أن يغيب كارفاخال، بني أسبوعني إىل 
3 أسابيع، وهو جدول زمني ميكن أن يجعله حارضا 
مبباراة إسبانيا األوىل يف املونديال، ضد الربتغال يوم 

15 يونيو املقبل.

)وكاالت(: ُيواجه املدافع البلجييك توماس فرمايلني، 
شبح الغياب عن بطولة كأس العامل املقبلة، إذ أنه 
مل يتعاف بعد من إصابة يف الفخذ لحقت به قبل 

أسبوعني، خال مباراة له مع برشلونة. وقال اإلسباين 
روبرتو مارتينيز، املدير الفني للمنتخب البلجييك: 

“توماس ليس يف كامل لياقته يف الوقت الحايل. لقد 
عمل بجهد كبر خال األسابيع األخرة، واآلن نأمل يف 

رؤية بعض التقدم هذا األسبوع”. وتعرَّض فرمايلني 
إلصابة يف العضلة الخلفية للفخذ األمين خال املباراة 

التي خرسها برشلونة )4 - 5( أمام ليفانتي يف 13 
مايو الجاري يف الدوري اإلسباين “الليجا”، لكنه مل 

يحرز التقدم املأمول يف عملية التعايف.

)وكاالت(: زف مانويل نوير، حارس مرمى بايرن 
ميونخ واملنتخب األملاين، نبأ سارًا للجامهر، مبشاركته 

األوىل بقميص املاكينات، منذ تعرضه لإلصابة.
وشارك نوير، وألول مرة منذ تعافيه من اإلصابة، 

باملواجهة الودية للمنتخب األملاين األول، ضد منتخب 
الشباب تحت 20 عاًما.

ولعب نوير، الشوط الثاين من املباراة التي كانت 
مدتها 60 دقيقة، حيث كان االختبار األول له.

وفاز املنتخب األول )1-7(، حيث سجل األهداف 
لروي ساين، وبراندت، جوريتسكا، وكيميتش، 

وجوميز، وبيرتسن، بينام سجل جوركيم ساجامام 
للشباب.

ومن املقرر أن يخوض نوير، اختبارًا جديًدا اليوم 
األربعاء، ضد منتخب تحت 20 عاًما، واالختبار 

الحقيقي سيكون السبت ضد منتخب النمسا.
ُيذكر أن نوير، عاىن من إصابة يف مشط القدم سبتمرب 

املايض، وخضع لعملية جراحية، ومل يشارك يف أي 
مباراة مع فريقه خال الفرتة املاضية.

يعتقد املدرب األرجنتيني السابق 
س��يزار لويس مين��ويت، أن الحظ 
لعب دورًا كبرًا يف فوز ريال مدريد 
مؤخرًا بنتيج��ة 1-3 عىل ليفربول 

يف نهايئ دوري أبطال أوروبا.
وقال مينويت يف ترصيحات إلذاعة 
فوك��س الرياضي��ة “مب��اراة نهايئ 
دوري األبطال األخ��رة أثبتت أن 

الحظ أمر أسايس يف الحياة”.
وأضاف مدرب األرجنتني وبرشلونة 
األس��بق “كانت هذه أسوا مباراة 
لري��ال مدريد يف مراح��ل خروج 
املغلوب، توين كروس لعب بشكل 
يسء، كريستيانو رونالدو مل يلمس 
الك��رة، كريم بنزمي��ا ملس الكرة 3 
مرات، مارس��يلو أيًض��ا مل يكن يف 

أفضل حاالته”.
وتابع صاحب ال� 79 عاًما “أعتقد 
إن ريال مدريد س��جلوا 3 أهداف 
ك��ام س��اعدتهم  يس��تحقوها،  مل 
بش��كل كبر أخطاء حارس مرمى 
ليفربول، حتى هدف جاريث بيل 
الذي جاء من رضبة مقصية، كان 

فيه نوع من الحظ”.
وعن تعرض املرصي محمد صاح 
قوية  ليفرب��ول، إلصاب��ة  جن��اح 
يف الكت��ف بعد تدخ��ل قوي من 
س��رجيو راموس قائ��د املرنجي، 
قال مين��ويت “ال أعتقد إن راموس 
تعم��د إيذاءه، ه��ذه هي طبيعة 
راموس يف امللعب، دامئًا متحمس 

ورشس”.

املش��جعون  يس��تعد  )وكاالت(: 
اإلنجلي��ز، لقطع أمي��ال جوية ودفع 
مبالغ كب��رة ملتابعة منتخب بادهم 
مبوندي��ال روس��يا، إال أنَّ��ه ال ميك��ن 
مقارنتهم مبشجعي أوروجواي، الذين 
س��يقطعون أط��ول رحلة م��ن أجل 

حضور أوىل مباريات بادهم.
وتلعب إنجلرتا يف املجموعة السابعة، 
وستبدأ مش��وارها أمام تونس يف 18 

يونيو يف مدينة فولجوجراد.
وس��تواجه إنجل��رتا، بع��د ذلك بنام 
يف نيجن��ي نوفجورود ي��وم 24، قبل 
اللع��ب بع��د 4 أيام م��ع بلجيكا، يف 
كالينينج��راد وإذا تأهل��ت لدور 16 

ستلعب يف موسكو، أو روستوف.
ووفًقا ملسح أجرته رشكة فرجن ميديا، 
ورابطة املش��جعني اإلنجليز مُيكن أن 
ينفق املش��جع ما يص��ل إىل 5 آالف 
جني��ه إس��رتليني “6638.50 دوالر”، 

ا  وسيسافر أكرث من 547 كيلومرتًا جوًّ
ملتابع��ة مباريات املنتخ��ب الوطني 

الثاث يف دور املجموعات.
وسيمثل ذلك إجاميل 12 ساعة، و15 
دقيق��ة من الس��فر لي��أيت املنتخب 
اإلنجلي��زي يف املرتب��ة 22 ب��ني 32 

منتخًبا بالبطولة يف روسيا.
أوروجواي  منتخ��ب  أم��ا مش��جعو 
 25 الجوية  فستس��تغرق مس��رتهم 
ساعة، و39 دقيقة وسيقومون بثاث 
رحات جوية مختلفة ملجرد الس��فر 
أوروجواي  عاصم��ة  مونتيفيدو،  من 
إىل إيكاترينربج بروسيا ملتابعة مباراة 
منتخ��ب باده��م أمام م��رص يف 15 

يونيو.
أما مش��جعو ب��رو، الذي��ن يرغبون 
يف متابع��ة منتخبهم يف سارانس��ك، 
دور  يف  وس��وتيش  وإيكاترين��ربج، 
املجموعات فسيس��افرون 36 ساعة، 

أغلبه��ا يف املس��افة م��ن بادهم إىل 
روسيا قبل التنقل بني املدن الثاث.

أوروج��واي،  مش��جعو  وس��يقيض 
وبرو، وقًتا يزيد بخمس��ة أمثاله عام 
س��يقطعه مش��جعو منتخ��ب أملانيا 
بط��ل الع��امل الذين م��ن املتوقع أن 

يقضوا حوايل 7 ساعات يف الجو.
وقال كيف��ن مايلز املدي��ر التنفيذي 

لرابطة املشجعني اإلنجليز: “مشجعو 
الرائع يف  إنجلرتا مشهورون بدعمهم 
البطوالت وحتى عرب املسافات الكبرة 
بني املدن الروسية سيكون املشجعون 
املنتخب  لتشجيع  هناك  املتحمسون 

اإلنجليزي.
وأضاف “س��واء أكان الس��فر برًّا، أم 
بواسطة السكك الحديدية أم الطران 
العب��ي  لتش��جيع  اآلالف  س��يحرض 
جاريث ساوثجيت هذا الصيف عىل 
أمل أن يصعدوا للنهايئ يف موسكو يف 

15 يوليو”.
إال أن أغل��ب املش��جعني اإلنجلي��ز 
سيواجهون صعوبة يف سؤال السكان 
املحليني عن الطرق، إذ إنهم مل يهتموا 
بدراس��ة اللغ��ة الروس��ية، وقال 95 
% ممن جرى س��ؤالهم إنهم تعلموا 
كلمتني فقط أو مل يتعلموا الروس��ية 

عىل اإلطاق.

بلغ غولدن ستايت ووريرز حامل 
اللقب ال��دور النهايئ لدوري كرة 
الس��لة األمريك للمحرتفني للعام 
الرابع توالًيا، بعدما أطاح مبضيفه 
يف   101-92 روكت��س  هيوس��ن 
املباراة الس��ابعة الحاس��مة من 

نهايئ املنطقة الغربية.
ورضب غولدن س��تايت ووريرز 
موعًدا للع��ام الرابع عىل التوايل 
م��ع كليفان��د كافالي��رز الذي 
حجز بدوره بطاقته للدور النهايئ 
بالف��وز ع��ىل مضيفه بوس��طن 
املب��اراة  يف  األح��د  س��لتيكس 
الس��ابعة الحاس��مة عن املنطقة 

الرشقية.
باللقب  وتوج غول��دن س��تايت 
عام��ي 2015 و2017، فيام أحرز 

كليفاند كافالي��رز اللقب األول 
يف تاريخه عام 2016.

وبدا هيوس��ن روكتس يف طريقه 
األرض  عام��يل  اس��تغال  إىل 
والجمه��ور يف املباراة الحاس��مة 
بعدما فرض أفضليته يف الش��وط 
األول وأنهاه يف صالحه بفارق 11 
نقطة )54 - 43( بعدما كس��ب 
الرب��ع االول 24 - 19 والثاين 30 

.24 -
لكن غولدن س��تايت رضب بقوة 
يف الرب��ع الثال��ث بفض��ل تألق 
نجميه كيفن دورانت )34 نقطة( 
وستيفن كوري )27 نقطة بينها 7 
ثاثيات(، ونجح يف قلب الطاولة 
عىل أصحاب األرض الذين فشلوا 

يف 27 رمية ثاثية متتالية.

ريال مدريد بطاًل بالحظ

رحلة مكلفة تنتظر اإلنجليز في روسيا

النهائي الرابع على التوالي

سيزار لويس مينوتي

من مواجهة غولدن ستايت وهيوستن
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“بـــاس” تقيـــــم غبقتهــــا السنـــويـــة

“كريدي مكس” تتبرع للمعهد السعودي البحريني للمكفوفين 

مصرف السالم يطلق بطاقات ائتمان التالمسية

اأعل���ن م����رف ال�شالم-البحرين، اأحد 
امل�ش���ارف االإ�شالمية الرائدة يف اململكة، 
 Signature عن اإط���الق بطاق���ات في���زا
الالتالم�شي���ة  االئتماني���ة  والبالتيني���ة 
)Contactless( االأول���ى م���ن نوعها مع 
في���زا يف مملكة البحري���ن، والتي �شتقدم 
للعم���الء االإم���كان يف جعل الدف���ع ب�شكل 
اأ����رع واأك���ر راح���ة يف اال�شتخ���دام اأثن���اء 
التنقل، وي�شمل ذلك على مراكز الت�شوق، 
واملطاع���م واملتاج���ر. اإ�شاف���ة اإل���ى ذلك 
�شيمك���ن حاملي البطاقة م���ن اال�شتفادة 
من ك�شب اأميال ط���ران اخلليج املجانية 

عل���ى كل دين���ار يت���م اإنفاق���ه حملي���ا اأو 
دولي���ا ودخ���ول �شاالت املط���ار يف جميع 
اأنحاء العامل، وخدم���ة التاأمني على ال�شفر 
وغرها م���ن املزاي���ا التي ت�ش���كل جوهر 
م���ا يقدم���ه امل����رف م���ع بطاق���ات فيزا 

االئتمانية.
كما مت اإ�شافة خا�شية اأمنية ت�شاحب 
م���ع كل معامل���ة اإلكرتوني���ة كلم���ة مرور 
مل���رة واح���دة )OTP( حتم���ي معلومات 
الدفع اخلا�ش���ة بحامل البطاقة مما يجعل 

املدفوعات الالتالم�شية اأكر اأمنا.
وبه���ذه املنا�شبة، �رح النائب االأول 

للرئي����س التنفي���ذي يف م����رف ال�شالم-
البحري���ن اأن���ور م���راد، قائ���اًل: “يف اإط���ار 
التزامن���ا امل�شتم���ر يف تق���دمي منتج���ات 
م�رفي���ة مبتكرة وحل���ول مالي���ة متنوعة 
تنا�شب متطلبات عمالئنا يف الوقت الذي 
نكافئهم في���ه على والئه���م، فاإنه ي�رين 
القي���ام باإط���الق اأح���دث بطاقاتن���ا في���زا 
Signature وفي���زا البالتينية االئتمانية 
والت���ي   ،)Contactless( الالتالم�شي���ة 
تع���د فري���دة من نوعه���ا ب���ني البطاقات 

االئتمانية االآخرى. 

 الدوسري يفوز بالجائزة الكبرى مع “الوافر”
اأعلن امل�رف اخلليجي التجاري، 
اأح���د امل�ش���ارف االإ�شالمي���ة الرائدة 
مبملك���ة البحري���ن عن ف���وز عي�شى 
الدو����ري باجلائ���زة الك���رى ل�شهر 
اأبريل حل�شاب “الوافر”، وهي راتب 
�شه���ري بقيم���ة 500 دين���ار مل���دة 
خم�س �شن���وات. وقد �شل���م اجلائزة 
الك���رى م���ازن �شاتر، وه���و م�شاعد 
املدير الع���ام للخدم���ات امل�رفية 

لالأفراد بالنيابة عن اإدارة امل�رف.
كم���ا اأعل���ن امل����رف اأي�شا عن 
اأ�شم���اء 30 فائزا باجلوائز ال�شهرية، 
والت���ي تبل���غ كال منه���ا 500 دينار، 
وقد مت اإجراء عملية ال�شحب باإ�راف 
مندوب من وزارة ال�شناعة والتجارة 
وال�شياح���ة وبح�ش���ور ممثل���ني عن 
االإدارات املخت�ش���ة، كم���ا ومت ب���ث 
عملي���ة ال�شحب على اله���واء مبا�رة 
ع���ر قن���وات التوا�ش���ل االجتماعي 
للم����رف، حيث تاب���ع ال�شحب عدد 

كبر من املتابعني. 
وق���دم �شاتر تهاني���ه للدو�ري 
�شحوب���ات  يف  الفائزي���ن  وجمي���ع 
“الوافر” متمنيا لهم دوام التوفيق، 
معلق���ا بالق���ول “اإن���ه م���ن دواع���ي 
�رورن���ا دائم���ا اأن نعلن ع���ن اأ�شماء 
“الواف���ر”  الفائزي���ن يف �شحوب���ات 

وتقدمي اجلوائز لهم”.
“يف امل����رف اخلليجي  وق���ال: 

التج���اري نقوم بت�شمي���م وحت�شني 
ا�شتجاب���ة  امل�رفي���ة؛  منتجاتن���ا 
ال���ى  اإ�شاف���ة  عمالئن���ا،  حلاج���ات 
مكافاأته���م عل���ى والئه���م وثقتهم 
بامل����رف. ويعر ح�ش���اب “الوافر” 
ذل���ك  نح���و  امل����رف  الت���زام  ع���ن 
م���ن خ���الل حتقي���ق النج���اح املايل 
للعم���الء والقيم���ة امل�شاف���ة عل���ى 

ا�شتثماراتهم”. 
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 م���ع عمالئه���ا م���ن ����ركات الط���ران 
وو�شائ���ل االإع���الم، اأقامت �رك���ة خدمات 
مط���ار البحري���ن “با�س” غبقته���ا ال�شنوية 
بفن���دق الف���ور �شي���زون البحري���ن، وذلك 
ال�رك���ة  اإدارة  جمل����س  اأع�ش���اء  بح�ش���ور 

واإدارتها التنفيذية.
يذكر اأن �رك���ة خدمات مطار البحرين 
“با����س” ق���د تاأ�ش�ش���ت يف الع���ام 1977، 
ومتتلك �شجالً حاف���اًل على امتداد 40 �شنة 
م���ن العط���اء املتوا�ش���ل، وه���ي امل�شغل 
مط���ار  يف  االأر�شّي���ة  للخدم���ات  الوحي���د 

البحرين ال���دويّل منذ اإن�شائ���ه كاأول مطار 
دويل يف منطق���ة اخللي���ج العربي���ة، وه���ي 
كذلك ا�شم موثوق يف عامل اخلدمات ك�ركة 
معتمدة م���ن جانب برنامج تدقيق ال�شالمة 
للعملي���ات االأر�شّية لالحتاد الدويل للنقل 
اجل���وي. وتقدم �رك���ة “با�س” ع���دداً من 
االأن�شطة التجارّية من بينها: خدمات مناولة 
التموين،  وال���ركاب، خدم���ات  الطائ���رات 
خدمات هند�ش���ة الطائ���رات، ومركز با�س 
للتدريب الهند�ش���ي “بيتك”، اإ�شافة اإلى 

امتالك واإدارة �شاالت املطارات.

زار وف����د م����ن �رك����ة “كري����دي مك�س” 
املعه����د ال�شعودي البحرين����ي للمكفوفني، 
حي����ث ا�شتقب����ل مدي����ر املعه����د عبدالواحد 
اخلياط، الرئي�����س التنفيذي لل�رشكة يو�سف 
م����رزا ومدي����ر اأول عي�ش����ى اإبراهي����م وعلي 
العبا�شي وفاطمة كرا�شي من ق�شم الت�شويق 
والعالق����ات العام����ة. �شمل����ت الزي����ارة جولة 
حول املعهد مث����ل خمتر برايل، وخمترات 
احلا�شب االأل����ى والف�شول الدرا�شية، ف�شال 

عن تق����دمي كري����دي مك�س اأح����دث االأجهزة 
الفنية للطالب مل�شاعدتهم يف اأداء االعمال 

اليومية بطريقه اأكر فعالية.
وياأتي هذا الترع جزًءا من اإ�شرتاتيجية 
لل�راك����ة  امل����دى  طويل����ة  مك�����س  كري����دي 
االإ�شرتاتيجية ال�شاعي����ة؛ لتحقيق الرفاهية 
ون�ر اخل����ر �شمن املجتم����ع البحريني على 

اختالف فئاته.
البحريني  ال�شع����ودي  يه����دف املعه����د 

للمكفوف����ن، برئا�سة عبدالواح����د اخلياط، 
اإلى م�شاعدة االأطفال املكفوفني الكت�شاب 
املهارات الالزمة التي متنحهم اال�شتقاللية 
واالعتماد على النف�����س يف حياتهم اخلا�شة 
واالجتماعي����ة ومتكنهم من القيام باأعمالهم 
الروتيني����ة، اإ�شافة اإلى ذل����ك، فاإن املعهد 
يق����دم الدع����م وامل�شان����دة الالزم����ة الأهايل 
االأطف����ال املكفوف����ني؛ للتاأقلم م����ع اإعاقة 

اأبنائهم الب�رية.
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 جمل�س خليفة الكعبي: 36667732
 جمل�س اأحمد ال�ساعاتي: 39650101
 جمل�س �سلمان ال�سيخ: 36207770

 جمل�س علي ح�سن العطي�س: 39618666
للم�ساحل���ة  البحريني���ة  امل�ؤ�س�س���ة  جمل����س   

واحل�ار املدين: 32227682 
الك�هج���ي:  عبداجلب���ار  عي�س���ى  جمل����س   

34121393
 جمل�س حممد اإبراهيم احلدي: 37704000 

 جمل�س جمعية اال�سالح: 1733 3090
 جمل����س اخ�ان وابناء املرح����م حممد الزامل: 

33033311
 جمل�س علي عبداهلل الن�س�ح: 39665699

 جمل�س اأحمد عبدالرحيم جناحي: 39671692
  جمل�س ف�ؤاد احلمر: 39880646
  جمل�س الب�ر�سيد: 39626119

 جمل�س النا�سك: 39116865 
 جمل�س عبداهلل الكعبي: 36667723

جناح���ي:  عبدالرحي���م  عبداللطي���ف  جمل����س   
39656863

 جمل�س عائلة اآل خرف��س: 36668801 
 جمل����س املرح����م احلاج ج����اد ب���ن ح�سن بن 

�سيف: 39457653 
الف�سال���ة:  ال�سي���خ عب���داهلل  نا����ر   جمل����س 

 39660556
 جمل�س عبداهلل خليفة النعيمي: 39066902

اأحم���د  اأبن���اء املرح����م عبدالك���رمي   جمل����س 
االأن�ساري: 39631110

 جمل�س ب�خ�ه: 39977770
 جمل�س ح�سن بن اأحمد الب�عينني: 36644744 
 جمل����س عبدالرحم���ن وجا�سم وفري���د اخلاجة: 

39671166
 جمل�س اإبراهيم حممد علي زينل: 39632020
جمل����س في�س���ل عبداللطي���ف النا����ر واإخ�انه: 

39464048
واإخ�ان���ه:  الك�هج���ي  عبدالغف���ار  جمل����س   

39464048
 جمل�س احمد بن حممد اآل خرف��س: 3686500
املناع���ي:  عب���داهلل عي�س���ى   جمل����س حمم���د 

17703131
 جمل�س عائلة ال�سيخ �سالح: 39467272

واإخ�ان���ه:  اخل����ر  �سال���ح  في�س���ل  جمل����س   
39788788

 جمل�س اإبراهيم الكاظم: 39677077
 جمل�س عبدالعزيز امل��سى: 39695477

 جمل����س ال�سي���خ عي�سى بن را�س���د اآل خليفة: 
39688808

 جمل����س حممد عب���داهلل الهرم�س���ي الهاجري: 
36744404

 جمل�س اأحمد �سلمان كمال: 39680303
واأوالده:  نا����س  اأحم���د  عب���داهلل  جمل����س   

17725028
 جمل�س اأحمد اإبراهيم بهزاد: 39691122

 جمل�س جرب �سلطان ال�س�يدي: 39323233
 جمل�س جا�سم وحممد املهزع: 17259999
 جمل�س عبا�س عبداهلل ال�راج: 39466604

اءمجالس
بع

ألر
ا

    BUZZ      
ت�سّدر الفن����ان الك�يتي عبداهلل الروي�سد عناوين ال�سحف 
واملجالت العربية واخلليجية مبجم�عة من االأعمال والن�ساطات 
الفني����ة الت����ي يهدف من خالله����ا اإلى اإ�سعاد قل�����ب حمبيه، اإذ 
حتفل “اأجندته” بعدٍد م����ن امل�ساريع الفنية والدينية، واأبرزها 

الدع����اء الدين����ي الذي طرح����ه تزامناً م����ع حل�ل �سه����ر رم�سان 
املب����ارك حتت عن�ان “اللهم اإين اأ�ساأل����ك” وم�روع فني لتبني 
امل�اهب ال�سابة ال�اعدة، اإ�ساف����ة اإلى احلفالت. وطرح الفنان 

الك�يتي دعاًء دينياً حتت عن�ان “اللهم اإين اأ�ساألك”.

مع عائشة بهلول

مطبخ

المقادير:

الطريقة:

جم  125 دجاج  �صدر   1
جم  80 �أخ�ضر  ب�ضل   4

ن�ضف ملعقة �ضاي زجنبيل 3 جم

جم  8 جمفف  فطر   8
جم  40 طوليًا  مقطعة  �ضوت  بامبو  قطعة   2

مل   54 خل  طعام  مالعق   6
ن�ضف جزرة م�ضرحة طوليًا 50 جم

ن�ضف ملعقة �ضاي �أدجينا موتو 2 جم

مل  36 �ل�ضويا   �ضل�ضة  طعام  مالعق   4
مل   1200 �لدجاج   ماء  �أكو�ب   6

4 جم ن�ضف ملعقة �ضاي ملح  

جم  5 مطحون  �أ�ضود  فلفل  �ضاي  ملعقة   1
مل  72 �ال�ضتعماالت  جميع  طحني  حملول  طعام  مالحق   8

ي�ضلق �لدجاج مع ن�ضف كمية �لب�ضل، �جلزر و�لزجنبيل ملدة )30 دقيقة( يف 

قدر مغطى.

ينقع �لفطر يف ماء د�فىء ثم يغ�ضل وي�ضلق مع �لبامبو �ضوت �ملقطع �ضر�ئح 

طولية ملدة )45 دقيقة(.

يوؤخذ مرق �لدجاج �مل�ضلوق ويو�ضع يف قدر.

يقطع �لفطر و�لب�ضل �ملتبقي.

ي�ضاف على مرق �لدجاج �لفطر و�لب�ضل �ملقطع ثم �لبامبو�ضوت، �جلزر، 

�خلل، �لفلفل �الأ�ضود، �الأدجينا موتو و�ضل�ضة �ل�ضويا ويرتك على �لنار حتى 

يغلي. 

ي�ضاف حملول طحني جميع �ال�ضتعماالت على �لقدر مع �لتحريك ثم ي�ضاف 

�لبي�ض و�مللح وي�ضتمر �لتحريك حتى تغلظ قلياًل.

يقطع �لدجاج �ضر�ئح طولية رفيعة ويو�ضع يف طبق.

الشوربة الحارة 
الحامضة

السمبوسة... أشهر أكلة في رمضان

البحري���ن  يف  ال�سمب��س���ة  تع���د 
ال�سيف امله���م يف م�ائد البحرينيني 
يف �سه���ر رم�س���ان من���ذ زم���ن ط�يل 
وهن���اك رواي���ات من�ع���ة ح����ل هذه 
االأكل���ة ال�سهي���ة واأ�س�لها يف الغالب 
كم���ا يق���ال يف البحري���ن واملنطق���ة 
ب���ني  وانت����ر  هندي���ة.  اأ�س�له���ا  اأن 
هجراته���م  اأثن���اء  امل�سلم���ني  دول 
ولع���ل ه���ذا ما يف����ر وج����ده كطبق 
رئي�س���ي يف م�ائ���د رم�س���ان الدينية 
الطابع بطبيعة احل���ال. فب�سبب هذه 
الهج���رات و�سل���ت ال�سمب��س���ة م���ن 
الهند جلميع ال���دول العربية تقريبا، 
بينم���ا نقل���ه االإجنليز )الذي���ن كان�ا 
يح����رون معهم اأي���ادي عاملة هندية 
لكل م�ستعم���رة( لكينيا ومنها انتقل 
لل�س�م���ال وجيب�ت���ي حتى غ���دا من 
اأ�سا�سي���ات املطبخ الق���رن اإفريقي، 
كما نقل���ه االإجنلي���ز ب���ذات الطريقة 
واأوغن���دا، ونقل���ه  اإفريقي���ا  جلن����ب 
الذي���ن  امل�ستعم���رون الربتغالي����ن 
ا�ستعمروا منطقة )غ�ا( الهندية اإلى 
الربازيل وم�زمبي���ق واأجن�ال، كما اأن 
ال�سمب��س���ة طب���ق مع���روف وماأل�ف 

ل���دى دول اأوا�س���ط و����رق وجن����ب 
�رق اآ�سيا، ونقله املهاجرون الهن�د 
اأي�ساً اإلى اأم���ركا وكندا، لقد انتقل 
م���ن م�ائ���د ح���كام الهند اإل���ى جميع 
اأنح���اء الع���امل ب�س���كل مبه���ر، ينطقه 
الهن����د هكذا )�سام��س���ا( ويح�س�نه 

بالبطاط�س واخل�روات. 
يف  الي����م  احل�س����ات  وتختل���ف 
اجل���ن  يخت���ار  فالبع����س  البحري���ن 
واللح���م املفروم والدج���اج خ�س��سا 

يف �سهر رم�سان.
من الق�س�س املعروفة يف االدب 
العرب���ي م�ج�دة يف كتاب رحالت ابن 
بط�ط���ة ال�سهر، حيث ذك���ر الرحالة 
اإنه واأثناء زيارت���ه للحاكم “حممد بن 

تغلق” اأنه���م قدم�ا ل���ه طبقاً يدعى 
)�سام��س���ا( وكان و�سفه للطبق باأنه 
عبارة عن عجني حم�س� باللحم والل�ز 
والف�ستق واجل�ز، يل���ف ثم يرمى يف 

وعاء فخاري مليء بال�سمن املغلي.
وم���ن الرواي���ات التاريخية ح�ل 
ه���ذه االأكلة ال�سهية، اأنه���ا تع�د اإلى 
وابتكارها،  ن�ساأته���ا  العثماني���ني يف 
وال تع�د باأ�س�له���ا اإلى دول اخلليج 
اأو ال���دول العربية عم�م���اً، فيما يرى 
م�ؤرخ�ن اآخ���رون راأي���اً خمتلفاً، حيث 
ي�ؤكدون اأن ال�سمب��سة تع�د يف بداية 
ظه�ره���ا اإلى دولة اليمن، وعلى وجه 
التحديد اإلى جبال “ح�ر م�ت” التي 

تقع �رقي البالد.

طارق البحار
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ليالي أوجيني
ت������دور اأح������داث 
امل�����س��ل�����س��ل ح����ل 
اإح����دى االأم�����رات يف 
ف����رة االأرب��ع��ي��ن��ات 
املا�سي،  القرن  من 
الزمنية  احلقبة  تلك 
امل��م��ي��زة م��ن ت��اري��خ 
العديد  بت�اجد  م�ر 
من اجلن�سيات، حيث 
حتاول اإثبات براءتها 
من جرمية قتل ُتتهم 
زوجها،  بقتل  فيها 
وي����ح����اول ���س��ق��ي��ق��ه 
ذلك،  يف  م�ساعدتها 
واإذا بق�سة حب تن�ساأ 

بينهما.
ظاف���ر  بط�ل���ة: 
اأمين���ة  العابدي���ن، 
اأب����  �سم���اء  خلي���ل، 
ع���ز  ليل���ى  اليزي���د، 

العرب.

قانون عمر
ت����دور االأح�����داث 
ح���������ل م���ه���ن���د����س 
يعمل  م��ي��ك��ان��ي��ك��ي 
���س��ي��ان��ة  م���رك���ز  يف 
���س��ي��ارات، وي��ق��ع يف 
ح���ب اب���ن���ة ���س��اح��ب 
ثم  ال�سيانة،  م��رك��ز 
يقلب  حادث  له  يقع 
على  راأ����س���ا  ح��ي��ات��ه 

عقب.
حم���ادة  بط�ل���ة: 
هالل، ح�سن عبد اهلل، 
حج���اج عب���د العظيم، 

لقاء �س�يدان.

“ بلوك غشمره”.. وإساءة لرموز فنية بحرينية
اأث���ارت احللقة الت���ي تناولت تقليد 
ال�سعب���ي يف  الف���ن  م���ن رم����ز  رمزي���ن 
البحري���ن النه���ام �سامل الع���الن والنهام 
ب�طبنية “م���ن برنامج “بل����ك غ�سمره” 
ال���ذي يعر����س عل���ى قن���اة الك�يت بعد 
االإفط���ار مبا����رة حفيظ���ة الكث���ر م���ن 
الفنان���ني ال�سعبيني يف البحرين وكذلك 
عدد م���ن املجال�س واملراك���ز الثقافية، 
حي���ث اعت���ربوا تقلي���د الفنان���ني ح�سن 
للع���الن  دروي����س  وعبدالنا����ر  الب���الم 
فج���ة  ك�ميدي���ة  وب�س����رة  وب�طبني���ة 
اإ�ساءة اإلى الرمزين، كما تناولت خمتلف 
و�سائ���ل الت�ا�سل االجتماع���ي تعليقات 
تن���دد بال�سخري���ة والف���ن الهاب���ط الذي 
وخروجهم���ا  ودروي����س  الب���الم  يقدم���ه 

عن االع���راف والتقاليد، علم���ا اأن البالم 
ودرو�س قد اعتادا منذ فرة على تقدمي 
الربامج الهابطة اخلالي���ة من امل�سم�ن 
واله���دف ع���الوة عل���ى اال�سف���اف، وقد 
ا�ستغرب املراقب�ن كيفية ال�سماح ملثل 
ه���ذا الربنام���ج الهاب���ط ان يعر�س على 
الف�سائي���ات ويدخل بي����ت النا�س وه� 
يحمل كما هائال من ال�سخرية واال�سفاف.

يجدر بالذكر اأن “بل�ك غ�سمره” من 
بط�لة ح�سن البالم، وعبدالنا�ر دروي�س، 
الع�ن���ان،  واأحم���د  ال����راح،  وانت�س���ار 
باالإ�ساف���ة اإلى عدد كبر م���ن الفنانني 

ال�سباب.
حلق���ات  ع���ن  عب���ارة  وامل�سل�س���ل 
منف�سل���ة، ويف كل حلق���ة يتناول ق�سية 
وق�سة خمتلفة تطرح باأ�سل�ب ك�ميدي 

�ساخر.

تي في

نصائح للصائمين

اإلمساك
امل�س���اكل  اأب���رز  م���ن  االإم�س���اك  يع���د 
ال�سحية التي يعاين به���ا اجلهاز اله�سمي 
وهي م�سكلة �سحي���ة ت�اجه الكثرين ح�ل 

العامل، وتزداد حدتها خالل �سهر رم�سان.
ميكن اأن ي�ساب االإن�سان باالإم�ساك يف 

رم�سان نتيجة االأ�سباب التالية:
الغذائ���ي  النظ���ام  يف  التغ���رات   •

املعتاد.
• قلة �رب املاء.

• قلة تن���اول العنا�ر الغذائية الغنية 
بااللياف واملاء مثل اخل�روات والف�اكه.

• تن���اول االأطعم���ة املقلي���ة والد�سمة 
بكميات كبرة.

• قل���ة احلركة وممار�س���ة الريا�سة يف 
رم�سان.

وميك���ن اأن ي�ؤدي االإم�س���اك جلملة من 
االأعرا�س اأبرزها:

• �سع���ف اأو قلة حرك���ة االأمعاء ب�سكل 
طبيعي.

• الرباز ال�سلب اأو ال�سغر.
• اأمل البطن.

• ال�سع����ر بعدم اإخ���راج كل الف�سالت 
من اجل�سم.

• التقي�ؤ والغثيان.

حمرر م�سافات
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األخيرة

اإفطار جماعي ب�سبب امتحانات الفيزياء باجلزائر
قال���ت �شحيف���ة جزائرية، اإن عدًدا م���ن املتقدمني المتحانات م���ادة الفيزياء يف �شه���ادة التعليم 

املتو�شط، اأفطروا ب�شكل جماعي ب�شبب �شعوبة املادة لديهم.
وح�ش���ب موق���ع �شحيفة “ال�رشوق”، مت ت�شجيل اإفطار جماعي لعدد م���ن املرت�شحني مبراكز االإجراء 

ب�شبب موا�شيع مادة العلوم الفيزيائية التي اأربكتهم.
واأ�شاف���ت ال�شحيف���ة، اأن اأكرث من 18 األف مركز اإجراء �شهد اإق���دام مرت�شحني على االإفطار ب�شبب 
مادة الفيزياء، غري اأن الالفت هو فئة املمتحنني الذين التحقوا �شبيحة مبراكز االإجراء وهم مفطرون. 
وب�ش���وؤال ه���وؤالء عن �شب���ب اإفطارهم، اأك���دوا لل�شحيف���ة، اأن اأ�شاتذتهم هم من اأفت���وا لهم بذلك، 
وباملقاب���ل اأق���دم روؤ�شاء مراكز االإجراء عل���ى توفري املياه بقاعات االمتح���ان تطبيًقا لتعليمات مديري 

الرتيية للواليات.
ووج���د عدد كبري من املمتحن���ني �شعوبة كبرية يف االإجابة، االأمر ال���ذي اأربكهم وحطم معنوياتهم، 

بح�شب ما قالت ال�رشوق.

 Social
media

وهمية” ت�سيب  “قنبلة 
طائرة منت  على   10

قال���ت ال�رشط���ة االإندوني�شية اأم�س الثالثاء اإن 10 ركاب على م���ن رحلة جوية اإندوني�شية 
كان���ت ت�شتعد لالإق���الع من جزيرة بورنيو، اأ�شيبوا، بعد اأن حت���دث رجل كذًبا عن وجود قنبلة. 
واأو�ش���ح املتح���دث با�ش���م ال�رشطة نانان���غ بورنومو اأن ال���ركاب االآخرين �شمع���وا فرانتينو�س 
نرييغ���ي )26 �شن���ة( م�شادفة وهو يبل���غ م�شيفة طريان اأن ثمة قنبلة عل���ى طائرة ليون اإير، 

التي كانت تقل 189 راكًبا اإلى جاكرتا ليل االثنني.
واأ�شاف بورنومو اأن راكًبا اآخر ك�رش نوافذ خمرج الطوارئ. ومت القب�س عليه هو ونرييغي. 
واأظه���ر مقطع م�شور عل���ى االإنرتنت ع�رشات االأ�شخا�س على اجلن���اح االأمين للطائرة من طراز 

بوينغ 737. وبع�شهم انزلق عرب املحرك االأمين ونزل اإلى املدرج.
واأ�ش���ار بورنوم���و اإن 8 ركاب تعر�ش���وا لك�ش���ور يف العظام وج���روح يف الراأ����س، واأ�شيب 

�شخ�شان ب�شكل طفيف. واأ�شاف اأن الفح�س مل يعرث على اأي قنابل.

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

الطق�س ح�شن 
عموما ولكنه حار 

خالل النهار. 

الرياح عموما �رشقية من 8 اإلى 13 
عقدة ولكنها متقلبة االجتاه من 3 اإلى 

8 عقد خالل الليل. 

ارتف���اع املوج من ق���دم اإل���ى 3 اأقدام. درج���ة احلرارة 
العظمى 41 وال�شغرى 28 درج���ة مئوية. الرطوبة الن�شبية 

العظمى 80 % وال�شغرى 20 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س االإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�شدر عن دار البالد لل�شحافة والن�رش والتوزيع 

  للتوا�شل مع ق�شم االعالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�ش�شة االأيام للن�رش

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

الفجــر: 3:17
الظهـر: 11:35

العصــر: 3:02
المغرب: 6:25
العشاء: 7:55

مواقيت 
الصالة

• اأداء ال�شالة يف احلرم املكي ال�رشيف خالل �شهر رم�شان املبارك	
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