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• عهد التميمي خالل م�ؤمتر �ضحايف يف قرية النبي �ضالح بال�ضفة املحتلة اأم�س الأحد )رويرتز(	
• هبط الريال اإلى 111 األفا و500 مقابل الدولر يف ال�ض�ق غري الر�ضمية	

العملة الإيرانية توا�سل هبوطها القيا�سي
دبي - رويرتز: تراجع���ت العملة الإيرانية 
)الريال( اإلى م�ض���ت�ى قيا�ضي منخف�س جديد 
اأم����س، متج���اوزة املئة األف ري���ال للدولر، مع 
تاأهب الإيرانيني لل�ض���ابع من اأغ�ضط�س عندما 
�ضتق�م ال�ليات املتحدة باإعادة فر�س دفعة 

اأولى من العق�بات على اقت�ضادهم.
ويف ماي�، ان�ض���حبت ال�ليات املتحدة من 
اتفاقي���ة 2015 بني الق����ى العاملية واإيران، 
الت���ي ُرفع���ت مب�جبها العق�ب���ات عن طهران 

مقابل تقلي�س برناجمها الن�وي.
اإع���ادة فر����س  ق���ررت  وا�ض���نطن  لك���ن   
العق�بات، متهمة طهران باأنها ت�ضكل تهديدا 
اأمني���ا، واأبلغ���ت ال���دول ب�رضورة وق���ف جميع 
وارداتها م���ن النفط الإيراين اعتبارا من الرابع 

م���ن ن�فم���ر، واإل �ض���ت�اجه اإج���راءات 
11مالية اأمريكية.
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احلرية فل�سطني” تعانق  “اأيقونة 

املختبـــــرات  للـــــوازم  دينـــــار  مليــــون   2.7
والأ�سنــــان والتاأهيـــل الطبــي

ن�سبــة  “�سائعـــة” بيــن  دينـار  مليـــون   300
“التاأمينــات” “امليــر” وح�ســابــات 

اأحمـــــــــد ح�ســـــــن يعــــــود لتمثيـــــــــل 
منتخبنــــا الوطنـــــي

اقتصاد البالد

بالدنا

البالد سبورت
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الكاتبــــة فاطمــــة حم�ســـن: 
ل ميكـــن لالإن�ســـان اأن يعيــ�ش بال اأمــل

مسافات البالد

22

رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�ضخة: ال�ضع�دية: ريالن - الك�يت: 200 فل�س - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�ضة - م�رض : جنيهان - الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - اململكة املتحدة : جنيه ا�ضرتليني - ال�ليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 ي�رو

جائزة 
ال�سحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�سحافة ال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �سلمـــان 

فئة “التحقيق ال�سحايف” 
فئة “عمود الراأي”

رجالنا يقفون �سفا مع القوات ال�سعودية والإماراتية
جاللته تابع م�ساركة “الدفاع” امل�ستمرة يف “اإعادة الأمل”... العاهل:

املنام���ة - بن���ا: اأ�ض���اد عاه���ل البالد �ض���احب 
اجلالل���ة املل���ك حمد بن عي�ض���ى اآل خليفة بب�ض���الة 
الق�ات امل�ضلحة ال�ض���ع�دية ال�ضقيقة يف الت�ضدي 
لالعتداءات الإرهابية الغا�ضمة بكل �ضجاعة واإقدام، 
معرًب���ا عن اعتزازه مب�ض���اهمة الرجال الب�ا�ض���ل من 

ا واحًدا مع اإخ�انهم  ق�ة دفاع البحرين لل�ق�ف �ضفًّ
من الق�ات امل�ض���لحة ال�ضع�دية والق�ات امل�ضلحة 
بدولة الإمارات العربية املتحدة ال�ضقيقة الب�ا�ضل؛ 
للم�ضاهمة يف �رضف الدفاع عن احلد اجلن�بي لأر�س 
احلرم���ني ال�رضيف���ني. وكان جالل���ة املل���ك القائ���د 

الأعل���ى قد زار القيادة العامة لق����ة الدفاع. وتابع 
جاللته م�ض���اركة ق����ة الدفاع امل�ض���تمرة يف عملية 
)اإعادة الأمل( �ضمن ق�ات التحالف العربي بقيادة 

اململكة العربية ال�ض���ع�دية ال�ضقيقة وما 
ت�ضهده من انت�ضارات كبرية.

• جاللة امللك لدى زيارته القيادة العامة لق�ة دفاع البحرين	
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الرميحي: م�سرعة اأعمال لـ “الفنتك” مطلع 2019

“متمهن” يف  م�ساركا   60 بتخريج  “متكني” حتتفي 

ق���ال الرئي����س التنفي���ذي ملجل����س التنمية 
القت�ض���ادية خالد الرميحي اإن البحرين �ضت�ضهد 
اإطالق م�رضعة اأعمال جديدة مع بداية العام املقبل 
2019 لت�ضاف اإلى 3 م�رضعات عمل املجل�س على 

ا�ضتقطابها يف الفرتة املا�ضية اإلى اململكة.
واأبلغ “الب���الد” اأن احلا�ض���نة اجلديدة التي 
 ”NEST“ ضتفتح لها ن�ض���اطا يف البحرين وهي�
�ض���رتكز على تنمي���ة امل�رضوعات النا�ض���ئة ودعم 
رواد الأعم���ال الذين لديهم اأفكار واأعمال تتعلق 

بالتقني���ات املالي���ة وامل�رضفي���ة اأو م���ا يعرف ب� 
“الفنتك”، معراً عن اأمله اأن تبداأ اأعمالها نهاية 

هذا العام اأو بداية العام املقبل. 
واأكد الرميحي اأن دعم م�رضعات وحا�ض���نات 
الأعم���ال ياأت���ي �ض���من جه����د جمل����س التنمي���ة 
القت�ض���ادية واجلهات املختلف���ة يف القطاعني 
الع���ام واخلا����س يف البحري���ن �ض���من تاأ�ض���ي�س 
وتق�ي���ة بيئ���ة الأعم���ال اخلا�ض���ة بامل�رضوع���ات 
النا�ض���ئة Ecosystem والت���ي ت�ض���مل عدد من 

العنا�رض الأخرى التي عمل املجل�س على 
تهيئتها مب�ضاركة خمتلف اجلهات.

املنام���ة - متك���ني: احتف���ل �ض���ندوق 
العم���ل “متك���ني” بتخريج 60 م�ض���اركا من 
الطلب���ة اجلامعي���ني امل�ض���اركني يف برنامج 
“متمه���ن” وال���ذي يعق���د باإ����رضاف جمعي���ة 
.)CFA( املحلل���ني املالي���ني املعتمدي���ن

وق���ال الرئي����س التنفيذي ل� “متك���ني” اإبراهيم 
جناحي اأن عم���ل “متكني” ينبثق م���ن روؤيتها يف 
دعم اأهداف التنمية امل�ض���تدامة، من خالل تعزيز 
رواف���د القت�ض���اد ال�طن���ي، والرتكي���ز يف اإطار 
ذلك على تنمية الك����ادر ال�طنية، ومتكينها من 
املهارات املعرفي���ة واملهنية، فيما ميكنهم من 
امل�ض���اركة الفاعلة يف دعم حتري���ك عجلة التنمية 

ال�ضاملة يف اململكة. 
ولفت اإل���ى اأن م���ن اأبزر متطلب���ات النم� يف 
�ض����ق العم���ل ه���� التاأكيد عل���ى رب���ط املعرفة 
العلمي���ة للك����ادر الب�رضي���ة ب�اق���ع �ض����ق العمل 
وتطبيقات���ه العملي���ة، ل �ض���يما م���ع التط����رات 
التقني���ة والعملي���ة املتج���ددة، وما ي�ض���تجد من 
تخ�ض�ضات علمية ومهنية جديدة يف �ض�ق العمل. 
م���ن جهته اعتر رئي�س جمل����س اإدارة جمعية 
املحلل���ني املالي���ني املعتمدي���ن حمم����د ن����ار 
اأن املب���ادرة ته���دف لتط�ي���ر الكفاءات ال�ض���ابة 

وتزويدهم بفر�ض���ة لكت�ضاب املهارات 
املالية واملهنية عالية امل�ضت�ى. 
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املح���رق - با�س:  اأعلن���ت �رضكة خدمات 
مطار البحرين “با����س” تدريبها نح� 2800 
متدرب يف الن�ض���ف الأول م���ن العام اجلاري 
2018، وذلك من خالل 396 ور�ضة. وبذلك 
يك����ن عدد املتدربني ارتفع بن�ض���بة كبرية 
فاقت ال� %115 قيا�ض���ا بع���دد املتدربني 
يف الفرتة نف�ض���ها من العام املا�ض���ي حيث 
بلغ  1300 متدرب. وقال مدير اأول التعليم 
والتدريب خالد الب�ض���تكي اإن “با�س” ت�ؤكد 
اأهمية ال�ض���تثمار يف الرثوة الب�رضية وتهيئة 
بيئة العمل التي ت�ض���من الثقة والإن�ض���اف، 
وذلك عر ح�ض�ل امل�ظفني على التدريب 

والتاأهي���ل الالزم���ني مب���ا ينعك����س 
اإيجابا على حت�ضني الأداء والإنتاجية.

اأ�سهر  6 يف  موظف   2800 “با�س” تدّرب 

• جانب من برامج التدريب يف با�س	 11

علي الفردان
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البحرين تهنئ املغرب بذكرى عيد العر�ش

جاللة امللك يهنئى رئي�ش فانواتو

م�صادقة ملكية لزيادة العقوبات على جرائم االنتخابات البلدية
تعديل اتفاقية التجارة احلرة بني البحرين والواليات املتحدة

املنام���ة – بن���ا: �ش���ادق عاه���ل البالد �ش���احب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة واأ�شدر قانون 
رقم )32( ل�شنة 2018 بالت�شديق على الربوتوكول 
الثال���ث لتعديل اتفاقية التج���ارة احلرة بني حكومة 
مملكة البحرين وحكومة الواليات املتحدة االأمريكية.

وجاء يف املادة االأولى من القانون اأنه: “�شودق 
على الربوتوك���ول الثالث لتعدي���ل اتفاقية التجارة 
احلرة بني حكومة مملك���ة البحرين وحكومة الواليات 
املتح���دة االأمريكية، املوقع يف وا�ش���نطن العا�ش���مة 
بتاريخ 30 نوفمرب 2017، واملرافق لهذا القانون”.

وجاء يف املادة الثاني���ة اأن: “على رئي�س جمل�س 
ال���وزراء وال���وزراء - كل فيم���ا يخ�ش���ه - تنفيذ هذا 
القانون، ويعمل به م���ن اليوم التايل لتاريخ ن�رشه يف 

اجلريدة الر�شمية”.
كم���ا �ش���ادق عاهل الب���الد واأ�ش���در قانون رقم 
)33( ل�ش���نة 2018 بتعدي���ل امل���ادة الثالث���ني م���ن 
املر�ش���وم بقانون رقم )3( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام 
انتخاب اأع�شاء املجال�س البلدية، جاء يف مادته االأولى 
اأنه: “ي�ش���تبدل بن�س املادة الثالثني من املر�ش���وم 
بقانون رقم )3( ل�ش���نة 2002 ب�ش���اأن نظام انتخاب 

اأع�شاء املجال�س البلدية، الن�س االآتي:
املادة الثالثون:

مع ع���دم االإخالل ب���اأي عقوبة اأ�ش���د من�ش���و�س 
عليه���ا يف قانون العقوبات اأو اأي قانون اآخر، يعاقب 
باحلب����س مدة ال تزيد على �ش���نتني وبغرامة ال جتاوز 
األف���ي دين���ار اأو باإح���دى هاتني العقوبت���ني كل من 

ارتكب فعالً من االأفعال االآتية:
1- اأورد بيان���اً كاذب���اً وه���و ع���امل بذل���ك يف اأي 
وثيقة قدمه���ا الأمر يتعلق بجدول الناخبني، اأو تعمد 
باأي و�ش���يلة اأخرى اإدخال ا�شم فيه اأو حذف ا�شم منه 

خالفاً الأحكام هذا القانون.
2- زور اأو حرف اأو �شوه اأو اأخفى او اأتلف اأو �رشق 
جدول الناخبني اأو ورقة تر�شيح اأو ورقة اقرتاع اأو اأي 
وثيقة اأخرى تتعلق بعمليات االنتخاب بق�شد تغيري 

نتيجة االنتخابات.
3- اأخ���ل بحري���ة االنتخ���اب اأو بنظ���ام اإجراءات���ه 
اأو  الت�ش���وي�س  اأو  التهدي���د  اأو  الق���وة  با�ش���تعمال 

باال�شرتاك يف التجمهر اأو املظاهرات.
4- ا�ش���تعمل حق���ه يف االنتخ���اب اأك���ر من مرة 

واحدة يف يوم االقرتاع اأو انتحل �شخ�شية غريه.
5- طبع اأو ن�رش اأي و�ش���يلة من الو�شائل العلنية 
بق�شد الدعاية االنتخابية دون اأن يكون مطبوعاً على 

ال�شفحة االأولى منها ا�شم وعنوان الطابع اأو النا�رش.
6- اأهان اأي جلنة من اللجان املن�ش���و�س عليها 
يف هذا القانون اأو اأحد اأع�شائها اأثناء تاأدية اأعمالها.

7- ن����رش اأو اأذاع اأق���واالً كاذب���ة ع���ن مو�ش���وع 
االنتخاب اأو عن �ش���لوك اأحد املر�شحني اأو عن اأخالقه 

بق�شد التاأثري يف نتيجة االنتخاب.
8- اأعطى �ش���وته يف االنتخاب وه���و يعلم اأنه ال 
ح���ق له يف ذلك اأو فقد ال�رشوط املطلوبة ال�س���تعمال 

احلق فيه بعد اأن اأ�شبحت اجلداول نهائية.
وال يج���وز احلكم بوق���ف تنفيذ عقوب���ة الغرامة 

املن�شو�س عليها يف هذه املادة.
ويعاق���ب على ال����رشوع يف اجلرائم املن�ش���و�س 
عليه���ا يف هذه امل���ادة بالعقوبة املن�ش���و�س عليها 

للجرمية التامة.
وتنق�ش���ي الدعوى اجلنائية وال ت�ش���مع الدعوى 
املدنية يف اجلرائم املن�شو�س عليها يف هذه املادة 
مب�ش���ي �شتة اأ�شهر من تاريخ اإعالن نتيجة االنتخاب، 

اأو من تاريخ اآخر اإجراء ق�شائي يف �شاأنها”.
فيما ن�ش���ت امل���ادة الثاني���ة اأن “عل���ى رئي�س 
جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�ش���ه – تنفيذ 
اأح���كام ه���ذا القان���ون، ويعمل ب���ه من الي���وم التايل 

لتاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�شمية”.
و�ش���ادق جاللة امللك واأ�شدر قانون رقم )34( 
ل�ش���نة 2018 باإ�شدار قانون ال�ش���حة العامة، جاء يف 
امل���ادة االأول���ى اأنه: “يعم���ل باأحكام قانون ال�ش���حة 

العامة املرافق لهذا القانون”. 
وجاء يف امل���ادة الثانية من القان���ون اأنه “يلغى 
القانون رقم )3( ل�ش���نة 1975 ب�شاأن ال�شحة العامة، 
يف   1977 ل�ش���نة   )14( رق���م  بقان���ون  واملر�ش���وم 
�ش���اأن االحتياطيات ال�ش���حية للوقاية م���ن االأمرا�س 
املعدية، واملر�ش���وم بقانون رقم )3( ل�ش���نة 1985 
ب�ش���اأن مراقبة املواد الغذائية امل�شتوردة، وي�شتمر 

العم���ل باللوائح والقرارات املعم���ول بها حالياً ومبا 
ال يتعار�س مع اأح���كام القانون املرافق وذلك حلني 
�ش���دور اللوائح والق���رارات امل�ش���ار اإليها يف املادة 

الثالثة من هذا القانون”.
وج���اء يف املادة الثالثة من القانون اأن “ي�ش���در 
الوزي���ر اللوائ���ح الالزمة لتنفيذ ه���ذا القانون وذلك 
خالل �ش���نة واح���دة من تاريخ �ش���دوره. كما ُي�ش���در 

القرارات االإدارية الالزمة لتنفيذ اأحكامه”.
فيما ن�ش���ت امل���ادة الرابعة م���ن القانون “على 
رئي����س جمل�س ال���وزراء والوزراء – كل فيما يخ�ش���ه 
– تنفي���ذ هذا القانون، ويعم���ل به اعتباراً من اليوم 

التايل لتاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�شمية”.
كم���ا �ش���ادق جاللة املل���ك واأ�ش���در قانون رقم 
)35( ل�ش���نة 2018 باملوافقة على ان�ش���مام مملكة 
البحري���ن اإل���ى اتفاقي���ة تاأ�ش���ي�س البنك االآ�ش���يوي 

لال�شتثمار يف البنية التحتية ما يلي:
وجاء يف املادة االأولى اأنه:” ووفق على ان�ش���مام 
مملكة البحرين اإلى اتفاقية تاأ�شي�س البنك االآ�شيوي 
له���ذا  املرافق���ة  التحتي���ة،  البني���ة  يف  لال�ش���تثمار 

القانون”.
وجاء يف املادة الثانية من القانون اأن: “يفو�س 
وزي���ر املالي���ة يف اأن يكتتب با�ش���م مملك���ة البحرين 
يف راأ����س مال البنك االآ�ش���يوي لال�ش���تثمار يف البنية 
التحتي���ة، وفقاً الأحكام الف�ش���ل الث���اين من اتفاقية 

تاأ�شي�س البنك”.
كم���ا ن�ش���ت امل���ادة الثالثة م���ن القان���ون اأنه: 
“يخ�ش�س م�رشف البحرين املركزي كموؤ�ش�شة اإيداع 
يف مملك���ة البحري���ن، وفق���اً للفقرة )2( م���ن املادة 

)33( من اتفاقية تاأ�شي�س البنك”.
فيما ن�ش���ت امل���ادة الرابعة اأن: “ي�ش���در وزير 
املالي���ة القرارات الالزم���ة لتنفي���ذ التزامات مملكة 
البحرين مبوجب اتفاقية تاأ�ش���ي�س البنك االآ�ش���يوي 

لال�شتثمار يف البنية التحتية”.
ون�شت املادة اخلام�شة اأن: “على رئي�س جمل�س 
ال���وزراء والوزراء – كل فيما يخ�ش���ه – تنفيذ اأحكام 
ه���ذا القان���ون، ويعمل به اعتب���اراً من الي���وم التايل 

لتاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�شمية”.

– بن���ا: بع���ث عاه���ل  املنام���ة 
البالد �ش���احب اجلالل���ة امللك حمد 
بن عي�ش���ى اآل خليفة، برقية تهنئة 
اإل���ى اأخي���ه ملك اململك���ة املغربية 
ال�ش���قيقة �ش���احب اجلالل���ة امللك 
حممد ال�ش���اد�س؛ مبنا�ش���بة ذكرى 
احتف���ال اململك���ة املغربي���ة بعيد 
العر�س املجيد، اأعرب جاللته فيها 
ع���ن اأطي���ب تهاني���ه ومتنيات���ه له 
موفور ال�ش���حة وال�شعادة ول�شعب 
اململكة املغربية ال�ش���قيق املزيد 
ظ���ل  يف  واالزده���ار  التق���دم  م���ن 
قيادة جاللته، م�شيدا جاللته بعمق 
العالق���ات الطيبة الت���ي تربط بني 
البلدين وال�شعبني ال�شقيقني وما 

ت�شهده من تطور ومنو.
وبع���ث رئي�س الوزراء �ش���احب 
ال�ش���مو امللك���ي االأم���ري خليفة بن 
�ش���لمان اآل خليف���ة، برقي���ة تهنئة 
اإل���ى اأخي���ه ملك اململك���ة املغربية 
ال�ش���قيقة �ش���احب اجلالل���ة امللك 
حممد ال�ش���اد�س؛ مبنا�ش���بة ذكرى 
احتف���ال اململك���ة املغربي���ة بعيد 
العر����س املجيد، �ش���منها �ش���موه 
خال����س تهاني���ه ومتنيات���ه جلاللة 
ال�ش���حة  دوام  املغرب���ي  املل���ك 
اململك���ة  ول�ش���عب  وال�ش���عادة 
م���ن  املزي���د  ال�ش���قيق  املغربي���ة 
التق���دم واالزده���ار يف ظ���ل قيادة 

جاللته، م�ش���يدا �ش���موه بالعالقات 
ترب���ط  الت���ي  الوطي���دة  االأخوي���ة 
البلدين وال�ش���عبني ال�شقيقني يف 

املجاالت كافة.
كما بعث �شاحب ال�شمو امللكي 
رئي�س الوزراء برقية تهنئة مماثلة 
اإل���ى اأخي���ه الوزي���ر االأول باململكة 
املغربي���ة �ش���عد الدي���ن العثماين 
�شمنها �شموه خال�س تهانيه بهذه 

املنا�شبة الوطنية.
وبع���ث ويل العهد نائب القائد 
االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س 
ال���وزراء �ش���احب ال�ش���مو امللك���ي 
االأمري �ش���لمان بن حم���د اآل خليفة، 
برقي���ة تهنئ���ة اإل���ى اأخيه �ش���احب 
اجلالل���ة املل���ك حمم���د ال�ش���اد�س 
مل���ك اململكة املغربية ال�ش���قيقة؛ 
احتف���ال اململكة  مبنا�ش���بة ذكرى 
املغربي���ة بعي���د العر����س املجيد، 
متمنًي���ا �ش���مو ويل العه���د جلاللته 
وافر ال�ش���حة وال�ش���عادة ول�ش���عب 
اململكة املغربية ال�ش���قيق املزيد 
من التقدم واالزدهار يف ظل قيادة 

جاللته.
واأ�ش���اد �ش���مو ويل العهد بعمق 
ترب���ط  الت���ي  الطيب���ة  العالق���ات 
البلدين وال�شعبني ال�شقيقني وما 

ت�شهده من تطور ومنو.

املنامة – بنا: بعث عاهل البالد 
�ش���احب اجلالل���ة املل���ك حم���د بن 
عي�شى اآل خليفة برقية تهنئة اإلى 
رئي�س جمهوري���ة فانواتو تاليا�س 
اأوبيد مو�ش���ي�س؛ مبنا�ش���بة ذكرى 

ا�شتقالل بالده، اأعرب جاللته فيها 
ع���ن اأطي���ب تهاني���ه ومتنيات���ه له 
مبوفور ال�ش���حة وال�ش���عادة بهذه 

املنا�شبة الوطنية.

نعتز بوقوف قواتنا �صفا واحدا مع اجليو�ش ال�صعودية واالإماراتية
للم�شاهمة يف �رشف الدفاع عن احلد اجلنوبي الأر�س احلرمني... جاللة امللك:

املنام���ة - بنا: ق���ام عاهل الب���الد القائد 
االأعلى �ش���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليف���ة اأم�س بزي���ارة اإلى القي���ادة العامة 

لقوة دفاع البحرين.
ولدى و�ش���ول جاللته، كان يف اال�شتقبال 
وزي���ر �ش���وؤون الدفاع الفريق الركن يو�ش���ف 
اجلالهم���ة، ورئي����س هيئ���ة االأركان الفري���ق 
الرك���ن ذي���اب النعيم���ي، وع���دد م���ن كب���ار 

ال�سباط.
وراف���ق جاللت���ه قائ���د احلر����س امللك���ي 
العميد الركن �ش���مو ال�ش���يخ نا�رش بن حمد اآل 
خليف���ة، وقائد قوة احلر�س امللكي اخلا�ش���ة 
الرائد الركن �ش���مو ال�ش���يخ خال���د بن حمد اآل 

خليفة.
وتابع جاللته يف الزيارة م�شاركة قوة دفاع 
البحرين امل�ش���تمرة يف عملية )اإع���ادة االأمل( 
�شمن قوات التحالف العربي بقيادة اململكة 
العربي���ة ال�ش���عودية ال�ش���قيقة وما ت�ش���هده 
من انت�ش���ارات كبرية، وما تقدمه ال�ش���قيقة 
الك���ربى بقي���ادة خ���ادم احلرم���ني ال�رشيفني 

امللك �ش���لمان ب���ن عبدالعزيز اآل �ش���عود من 
جهود اإن�ش���انية نبيلة ملد يد العون لالأ�ش���قاء 
يف اليمن العزيز، انطالًقا من قيادته احلكيمة 
ومواقفه ال�ش���امية لن�رش ق�شايا اأمتنا العربية 

ة ل�شعوبها. واالإ�شالمية وُمبادراته اخلريرّ
واأ�شاد جاللة امللك القائد االأعلى بب�شالة 
الق���وات امل�ش���لحة ال�ش���عودية ال�ش���قيقة يف 
الت�شدي لالعتداءات االإرهابية الغا�شمة بكل 
�ش���جاعة واإقدام، معرًبا عن اعتزازه مب�شاهمة 
الرج���ال البوا�ش���ل م���ن ق���وة دف���اع البحرين 
ا واحًدا مع اإخوانهم من القوات  للوقوف �ش���فًّ
امل�شلحة ال�شعودية والقوات امل�شلحة بدولة 
االإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة البوا�شل؛ 
للم�ش���اهمة يف �رشف الدفاع عن احلد اجلنوبي 
الأر�س احلرمني ال�رشيفني، مما يعك�س �شالبة 
العالقات والروابط االأخوية التاريخية العميقة 
والتعاون الوثيق بني دولنا ال�شقيقة، متمنيًّا 
جالل���ة امللك القائد االأعل���ى جلميع رجال قوة 
دف���اع البحرين التوفيق وال�ش���داد يف خمتلف 

مواقع عملهم النبيل.

• جاللة امللك لدى زيارته القيادة العامة لقوة دفاع البحرين 	

ج��الل��ت��ه اأ����ش���اد مب��واق��ف امل��ل��ك ���ش��ل��م��ان لن�رش ق�����ش��اي��ا اأم��ت��ن��ا ال��ع��رب��ي��ة واالإ���ش��الم��ي��ة 
����ش���الب���ة ال����ع����الق����ات وال�����ت�����ع�����اون ال����وث����ي����ق ي����رب����ط ب�����ني دول�����ن�����ا ال�����ش��ق��ي��ق��ة
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مريزا يرعى موؤمتر اأمن املعلومات �سبتمرب املقبل

مبادرات خالد بن حمد تعزز دور ال�سباب يف تنمية ورقي املجتمع

مناق�سة التن�سيق الع�سكري بني البحرين واأ�سرتاليا

بح�صور خمت�صني من البحرين والعامل

اأ�صاد بنجاح فعاليات جائزة �صموه للروائيني... اجلودر:

مبا يعزز عالقات البلدين

اأعلنت جمعية البحري���ن ل�رشكات التقنية “ِبِتك” 
عزمها تنظيم الن�صخة الأولى من موؤمتر “�صمارت�ِصك 
SmartSec” لأمن املعلومات يف البحرين بالتعاون 
مع “وورك �صمارت” لتنظيم املعار�ض واملوؤمترات، 
وذل���ك حت���ت رعاية وزي���ر �ص���وؤون الكهرب���اء واملاء 

عبداحل�صني مريزا يف الفرتة 4 و5 �صبتمرب املقبل.
تناق�ض اأعمال موؤمتر “�صمارت�ِصك” اأهم الق�صايا 
املتعلق���ة باأمن املعلوم���ات، و”الأمن ال�ص���يرباين”، 
و�ص���بل توطني اأحدث التطبيقات العاملية يف جمال 
اأمن تقنية املعلومات والت�ص���الت، مبا يتما�صى مع 
التوجه املت�ص���ارع لدى موؤ�ص�ص���ات القطاعني العام 
واخلا����ض يف مملكة البحري���ن ل�ص���تخدام التقنيات 
وت�ص���خي�ض  ال�ص���حابية،  احلو�ص���بة  مث���ل  احلديث���ة 
التحديات التي تواجه خطط حماية بيانات ومعلومات 
املوؤ�ص�ص���ات، والدفاع عنها حيال حماولت الخرتاق 

اأو الت�ص���ويه. وي�ص���ارك يف اأعم���ال املوؤمت���ر نخبة من 
املتحدث���ني املتخ�ص�ص���ني يف اأم���ن املعلومات من 
البحرين واملنطقة والعامل، ويت�ص���من املوؤمتر عددا 

من ور����ض العمل التي تناق�ض موا�ص���يع تقنية ذات 
�صلة بهذا املجال، ويقام على هام�صه معر�ض يقدم 

احللول العاملية يف اأمن املعلومات.

ال�ص���باب  �ص���وؤون  وزارة   - املنام���ة 
والريا�ص���ة: اأ�صاد وزير �ص���وؤون ال�صباب 
والريا�ص���ة ه�ص���ام اجلودر بنج���اح اأعمال 
وفعاليات جائزة خالد بن حمد للروائيني 
ال�ص���باب اخلليجي���ة، موؤك���ًدا اأن النائ���ب 
الأول لرئي����ض املجل�ض الأعلى لل�ص���باب 
والريا�ص���ة، رئي����ض الحت���اد البحرين���ي 
لألعاب القوى �صمو ال�صيخ خالد بن حمد 
اآل خليف���ة حر����ض على اإط���الق مبادرات 
اخلري الداعمة لل�ص���باب التي تهيئ لهم 
الأج���واء للمناف�ص���ة ال�رشيف���ة، وحتفزهم 
على التحدي والإ�رشار على اإبراز مهارات 
التفكري وما ميتلكونه من معرفة وثقافة 
يف قالب اإبداعي، م�صيًفا اأن �صموه ر�صم 
اأه���داف ممي���زة يف املب���ادرات املختلفة 
الت���ي اأطلقه���ا، التي تعّزز دور ال�ص���باب 
وم�ص���اركته يف تنمي���ة ورق���ي املجتم���ع، 

�ص���موه يحر����ض دائًم���ا يف  اأن  مو�ص���ًحا 
مبادرات���ه الهادف���ة عل���ى ال�ص���تثمار يف 
ال�ص���باب والنهو����ض ب���ه، ال���ذي يعك�ض 

اإمي���ان �ص���موه الرا�ص���خ يف اأهمية تطوير 
قدرات ال�ص���باب ليكون���وا قادرين على 
مواجهة كافة التحدي���ات ودفعهم قدًما 
نحو ال�ص���عي احلثي���ث يف بناء م�ص���تقبل 

اململكة.
ال�ص���باب  �ص���وؤون  وزي���ر  وق���ال 
والريا�ص���ة: “اإن جائ���زة خال���د ب���ن حمد 
للروائيني ال�ص���باب اخلليجية هي واحدة 
م���ن املب���ادرات املمي���زة الت���ي اأطلقها 
�ص���مو ال�ص���يخ خالد بن حمد، التي تعترب 
من�ص���ة ثقافية تدفع ال�ص���باب البحريني 
واخلليج���ي لإب���راز م���ا يتمتع���ون به من 
مهارات وق���درات يف ع���امل الرواية التي 
تع���د اإحدى احلقول الرائ���دة يف الثقافة، 
التي تعك�ض �صخ�صية الروائي وما يتميز 
به م���ن خم���زون مع���ريف وثق���ايف وخيال 

وا�صع. 

الرف���اع - ق���وة الدفاع: ا�ص���تقبل وزير �ص���وؤون 
الدفاع الفريق الركن يو�ص���ف ب���ن اأحمد اجلالهمة يف 
مكتبه بالقيادة العامة �ص���باح اأم����ض قائد العمليات 
 Mel امل�ص���رتكة بالقوات الأ�صرتالية الفريق اجلوي
Hupfeld يرافق���ه اللواء بحري جيمي هات�رش )قائد 

قوات الواجب امل�صرتكة 633(.
ويف بداية اللقاء رحب وزير �صوؤون الدفاع بقائد 
العملي���ات امل�ص���رتكة بالقوات الأ�ص���رتالية والوفد 
املراف���ق، ونوق����ض عدد م���ن املوا�ص���يع التي تعزز 
العالق���ات الثنائية والتعاون والتن�ص���يق امل�ص���رتك 

القائم بني البلدين ال�صديقني.

• يت�صمن املوؤمتر عددا من ور�ض العمل التي تناق�ض موا�صيع تقنية	

• وزير �صوؤون الدفاع م�صتقبال قائد العمليات امل�صرتكة بالقوات ال�صرتالية 	

مناق�سة منع ا�ستغالل جمع املال بامل�ساجد ودور العبادة

املنام���ة - حمافظ���ة العا�ص���مة: بحثت 
اللجن���ة الأمني���ة التابعة ملحافظة العا�ص���مة 
ظاه���رة جم���ع امل���ال بوا�ص���طة احل�ص���الت 
املتنقلة داخل حرم امل�ص���اجد ودور العبادة، 
حي���ث اطلع���ت عل���ى القوانني والق���رارات 
املنظم���ة لعملي���ة جم���ع امل���ال وما ن�ص���ت 
عليه من ����روط وتنظيم�ت يف هذا ال�ش����أن، 
وناق�ص���ت اآليات و�ص���بل الق�ص���اء على هذه 

املمار�صات غري القانونية.
جاء ذلك خالل الجتماع احلادي ع�رش للجنة 
الأمني���ة الذي عقد برئا�ص���ة حمافظ حمافظة 
العا�ص���مة ال�صيخ ه�ص���ام بن عبدالرحمن اآل 
خليفة، بح�ص���ور اأع�صاء اللجنة وممثلني عن 
وزارة العدل وال�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف، 

حيث اأك���د املحافظ ����رشورة التن�ص���يق بني 
خمتلف اجلهات املعنية للق�صاء على عملية 
جم���ع امل���ال بوا�ص���طة احل�ص���الت املتنقلة 
داخل حرم امل�صاجد ودور العبادة، واحليلولة 
دون ا�ص���تغالل تلك الأموال من جانب بع�ض 

الأ�صخا�ض مل�صاحلهم ال�صخ�صية.
بعده���ا بحث���ت اللجن���ة م���ع ممثلني عن 
اإدارة جممع �صيتي �صنرت التعاون والتن�صيق 
ح���ول الق�ص���ايا املتعلقة بالأمن وال�ص���المة 
وان�صيابية احلركة املرورية يف املنطقة، كما 
اطلع���ت اللجنة على جترب���ة املجمع يف جمال 
اإع���ادة تدوي���ر النفاي���ات، ومت التفاق بني 
اجلهتني على التن�صيق لبدء تنظيم م�صاريع 

وفعاليات جمتمعية م�صرتكة.

�سمو ال�سيخ علي بن خليفة ي�سيد بجهود ا�ستدامة البيئة الطبيعية
ت�صلم بحًثا بعنوان “التقييمات البيئية خليارات اإدارة النفايات الغذائية”

املنامة - املجل�ض الأعلى للبيئة: ا�ص���تقبل 
نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء �ص���مو ال�ص���يخ علي 
بن خليف���ة اآل خليفة مبكتبه بق�رش الق�ص���يبية 
�صباح اأم�ض، الرئي�ض التنفيذي للمجل�ض الأعلى 
للبيئة حممد بن دينة، حيث قّدم ل�صموه البحث 
الذي �ص���ارك بتاأليفه ومت بالتع���اون مع جامعة 

كامربيدج بعنوان التقييمات البيئية خليارات 
اإدارة النفاي���ات الغذائي���ة. وخالل اللق���اء، نّوه 
�ص���مو نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء بالدور الذي 
ي�ص���طلع به املجل�ض الأعلى للبيئة يف ا�صتدامة 
البيئ���ة الطبيعي���ة ململك���ة البحري���ن واحلفاظ 
عل���ى مواردها وتنميتها، منّوًها �ص���موه باأهمية 

الدرا�صات املعنية بالبيئة يف حتقيق املح�صلة 
العلمي���ة الداعمة جلهود حماي���ة البيئة. واأعرب 
الرئي�ض التنفيذي للمجل����ض الأعلى للبيئة عن 
�ص���كره وتقدي���ره ل�ص���مو نائب رئي����ض جمل�ض 
الوزراء على ما تف�ص���ل به �صموه من توجيهات 

خالل اللقاء تدعم عمل املجل�ض.

• �صمو نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء م�صتقبال الرئي�ض التنفيذي للمجل�ض الأعلى للبيئة	

• وزير �صوؤون ال�صباب والريا�صة	
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�سمو رئي�س الوزراء يتلقى �سكر ال�سلطان قابو�س

ور�سة تدريبية لرت�سيد ا�ستهالك الكهرباء

تنظيم حملة توعوية للوقاية من حوادث احلريق

اللظي رئي�ًسا ملجل�س اأمناء مركز املنامة حلقوق الإن�سان

البحرين حتتفل بيوم مكافحة الجتار بالأ�سخا�س

الدو�رسي يطالب بتوفري مواقف لل�سيارات يف الزلق

تنفيًذا لتوجيهات �سمو حمافظ اجلنوبية

للفرتة من 2018 حتى 2021

بعد اأن اأثبتت للعامل جديتها يف الت�سدي لهذه الظاهرة

بلدي اجلنوبية ي�سيد بتوجيهات �سمو رئي�س الوزراء لتطوير البنية التحتية

الرف����اع - املحافظ����ة اجلنوبية: تنفيذا 
لتوجيه����ات حماف����ظ املحافظ����ة اجلنوبي����ة 
�س����مو ال�س����يخ خليفة بن علي بن خليفة اآل 
خليف����ة باإقام����ة حملة توعوية خالل ف�س����ل 
ال�سيف؛ للتعريف باملخاطر املحتملة جراء 
ارتفاع درجات احلرارة يف الت�سبب بحوادث 
اجلنوبي����ة  املحافظ����ة  نظم����ت  احلري����ق، 
حملة توعوي����ة بالتعاون م����ع مديرية �رشطة 
املحافظ����ة اجلنوبية والإدارة العامة للدفاع 

املدين والإدارة العامة للمرور.
الأمن����ي  التن�س����يق  �س����ابط  واأك����د 
باملحافظ����ة اجلنوبي����ة املالزم اأول ال�س����يخ 
خال����د ب����ن �س����لمان اآل خليف����ة اأن احلمل����ة 

التوعوية تاأتي �س����من �سل�سلة من احلمالت 
التوعوي����ة والتثقيفي����ة الت����ي تق����وم به����ا 
املحافظة اجلنوبية على م����دار العام اإميانا 
من �س����مو حمافظ املحافظة اجلنوبية بدور 
املحافظ����ة يف رف����ع م�س����توى الوع����ي لدى 
املواطنني للحفاظ على �س����المتهم، موؤكدا 
باأن احلملة ت�ستمر على مدى اأ�سبوع وروعي 
يف تنفيذها اإي�سال عنا�رش ال�سالمة ملختلف 
الفئات العمرية من خالل توزيع املطويات 
بعدد من ال�س����وارع واملجمع����ات التجارية، 
اإ�سافة لإقامة عدد من املحا�رشات املتعلقة 
بالوقاي����ة م����ن احلريق والتوعية بال�س����المة 

املرورية.

مت موؤخ���ًرا انتخ���اب جمل����س اأمن���اء جديد 
ملركز املنامة حلقوق الإن�س���ان للفرتة 2018 
- 2021، حيث مت توزيع املنا�س���ب الإدارية 

ملجل�س الأمناء اجلديد كالآتي:
رئي�س جمل����س الأمناء دينا اللظي، ونائب 
الرئي����س حمم���د ح�س���اين، واأم���ني ال����رش عمار 
ال���رتجن، واأمني مايل نيلة الدوخي، وع�س���وية 

م�سالك املقابي.
وبح�س���ب النظام الأ�سا�س���ي، فاإن املركز 
يق���وم ويف ح���دود القوانني املعم���ول بها يف 
مملك���ة البحرين بالعمل عل���ى حتقيق اأهدافه 
بح�س���ب اإمكانيات���ه، وهي تتمثل يف تر�س���يخ 
مبادئ وثقافة حقوق الإن�س���ان على �سعيدي 
باحلق���وق  التوعي���ة  واملمار�س���ة،  الفك���رة 
والواجب���ات كاأف�س���ل طري���ق للدف���اع عنه���ا 
وحمايتها، العمل بالو�س���ائل امل�رشوعة ووفًقا 
للقانون عل���ى نبذ التمييز لأ�س���باب العرق اأو 
الدي���ن اأو املذه���ب اأو اللون وتعزي���ز احرتام 
ا�س���تقالل الق�س���اء و�س���يادة القانون، توعية 
الن�سء على احرتام قيم حقوق الإن�سان وغر�س 
املبادئ ال�سامية عرب خطط وبرامج بالتن�سيق 
امل�س���بق م���ع اجله���ات احلكومية املخت�س���ة، 
الإن�س���ان  حق���وق  مب���ادئ  تطبي���ق  مراقب���ة 

الدولي���ة  املواثي���ق  يف  عليه���ا  املن�س���و�س 
مبوج���ب  واجلماع���ات  لالأف���راد  واملكفول���ة 
د�س���تور مملكة البحرين، دعم احلقوق الأمنية 
واحلري���ات العامة وحقوق الإن�س���ان بال�س���بل 
القانونية امل�رشوعة وبالتن�س���يق امل�س���بق مع 
اجلهات احلكومية املخت�سة، ر�سد اأي انتهاك 

حلقوق الإن�سان اأو اأي اإهدار لقيمه.
كم���ا يه���دف املرك���ز لتقوي���ة التع���اون 
والتن�س���يق مع املنظمات الداخلية واخلارجية 
واجله���ات املعني���ة م���ن اأج���ل حماي���ة حقوق 

الإن�س���ان، التن�س���يق م���ع اجله���ات الت�رشيعية 
واحلكومي���ة املخت�س���ة للدفع باجت���اه تذليل 
ال�س���عوبات الت���ي تواج���ه تطبي���ق القوانني 
املتعلق���ة بحقوق الإن�س���ان واإ�س���دار قوانني 
وت�رشيع���ات جدي���دة حتف���ظ وحت���رتم حق���وق 
الإن�س���ان واإع���ادة النظر يف بع�س���ها، ت�س���جيع 
ثقاف���ة الت�س���امح واحل���وار والتق���ارب ب���ني 
فئ���ات املجتم���ع املختلفة، امل�س���اهمة يف كل 
الفعاليات املرتبطة باأهداف اجلمعية ب�س���كل 

فاعل داخل مملكة البحرين اأو خارجها،.

املنام����ة - بن����ا: حتتفل مملك����ة البحرين مع 
دول الع����امل بالي����وم العاملي ملكافح����ة الجتار 
بالأ�س����خا�س الذي ي�س����ادف 30 يوليو وفقا ملا 
اأقرته اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف اجتماعها 

املنعقد يف دي�سمرب 2013.
وياأتي احتف����ال البحرين هذا الع����ام باليوم 
العاملي ملكافحة الجتار بالأ�سخا�س خمتلفا عن 
كل عام بعد اأن اأثبتت اململكة للعامل جديتها يف 
الت�سدي لهذه الظاهرة وتقدميها منوذجا عامليا 
وريادي����ا يف الت�س����دي لهذه اجلرمية امل�س����نفة 
دوليا، ا�س����تحقت ارتقاءها للفئة الأولى بح�سب 
تقري����ر اخلارجي����ة الأمريكية املتعلق بت�س����نيف 

الدول يف مكافحة الجتار بالأ�سخا�س.
واأكد الرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم �سوق 

العمل رئي�����س اللجنة الوطني����ة ملكافحة الجتار 
بالأ�سخا�س اأ�سامة العب�سي اأهمية هذه املنا�سبة، 
مهنئ����ا الع����امل ال����ذي اخت����ار يوما يك����ون مبثابة 
مراجع����ة دولي����ة للجه����ود املبذول����ة يف مكافحة 
الجتار، واأعرب عن تهانيه ململكة البحرين بهذا 
الي����وم ال����ذي مير بنكه����ة مميزة، تق����ر باجلهود 
احلثيثة التي تبذلها اململكة يف الت�س����دي لهذه 
اجلرمي����ة لي�س عل����ى امل�س����توى املحل����ي، واإمنا 
بتقدميها منوذجا ميكن اأن ت�ستفيد منه العديد 

من الدول.
بالأ�س����خا�س  الجت����ار  اأن جرمي����ة  واأ�س����اف 
ال�س����ماوية  الأدي����ان  جمي����ع  ملب����ادئ  خمالف����ة 
لنتهاكه����ا الكرام����ة، كم����ا تعد خمالف����ة �رشيحة 
للمب����ادئ الإن�س����انية الت����ي كفلته����ا الت�رشيعات 

الوطنية مبا ت�س����منته م����ن اأح����كام موؤيدة لتلك 
الن�سو�س ومن�س����جمة مع التفاقيات واملعايري 

الدولية بهذا ال�ساأن.
واأ�ساف العب�س����ي: اإميانا باأن ق�سية الجتار 
بالأ�س����خا�س ت�س����كل حتدي����ا يتطل����ب تكات����ف 
اجلهود الوطني����ة لالإبقاء على اململكة خالية من 
هذه اجلرمية العاملية باأنواعها و�س����ورها كافة، 
والت�س����دي له����ا وا�س����تحداث الآلي����ات الكفيلة 
للق�س����اء عليها يف حال ظهور موؤ�رشات تدل على 
وجوده����ا، اتخذت اململكة جمموع����ة من التدابري 
اجله����ات  ب����ني  والتع����اون  التن�س����يق  ل�س����مان 
احلكومية والأهلية ملكافحة هذه اجلرمية �سمن 
الروؤى والآليات التي ت�س����منتها ال�س����رتاتيجية 

الوطنية ملكافحة الإجتار بالأ�سخا�س.

اأكد ع�س���و جمل�س بلدي املنطق���ة اجلنوبية بدر 
الدو�رشي اأن���ه متابعة لتوجيهات جمل�س الوزراء، فاإن 
وزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين 
تعمل ك�رشيك اأ�سا�سي مع املجال�س البلدية يف تنفيذ 
م�رشوع���ات تطوي���ر البن���ى التحتي���ة جلمي���ع مناط���ق 
اململكة واإن�س���اء املرافق العامة واخلدمية ح�س���ب ما 
يتم التن�س���يق به م���ع املجال�س البلدي���ة التي تقوم 
باإي�س���ال مالحظات وطلبات املواطنني واملقيمني. 
ج���اء ذلك يف زيارة قام بها الع�س���و البلدي الدو�رشي 
اأم�س اإلى منطقة الزلق يف �س���بيل ا�س���تطالع الو�سع 
العام للمنطقة وبحث م���دى احتياجات اأهايل الزلق، 
وق���ام بهذه اجلولة مبعية مهند�س���ي م����رشوع تطوير 
البنية احلتية، حيث طالب بتعديل و�س���عية عدد من 
امل�ساحات والأر�سفة وتوفري مواقف لل�سيارات على 
حدود املدر�سة و�س���الة املنا�س���بات واأخريا للمركز 
ال�س���حي وتعديل املخارج واملداخل بطريقة ت�سهل 
عملية املرور ب�سكل �سل�س واإيفاء حاجة املنطقة من 

مواقف ال�سيارات.
ومت ذل���ك ملتابع���ة توجيه���ات رئي����س الوزراء 
�س���احب ال�س���مو امللك���ي الأم���ري خليفة بن �س���لمان 
اآِل خليف���ة لتوف���ري اخلدم���ات ملنطقة الزلق �س���واء 

اخلا�س���ة بالبني���ة التحتي���ة اأو املراف���ق العام���ة مبا 
يعزز رفع م�س���توى اخلدمات الت���ي توفرها احلكومة 
للمواطنني واملقيمني مبختلف املناطق مما يعك�س 

ت�سافر اجلهود يف حتقيق تطلعات القيادة.

املنام���ة - بنا: تلق���ى رئي�س الوزراء 
�ساحب ال�س���مو امللكي الأمري خليفة بن 
�سلمان اآل خليفة، برقية �سكر جوابية من 
اأخيه �س���احب اجلاللة ال�س���لطان قابو�س 
ب���ن �س���عيد �س���لطان عم���ان ال�س���قيقة 
ا على برقية �س���موه املهنئة له  وذلك ردًّ
مبنا�س���بة يوم النه�س���ة املباركة ذكرى 

الثال���ث والع�رشي���ن م���ن يولي���و املجيد، 
اأع���رب جاللته فيه���ا عن خال�س �س���كره 
وتقديره ل�س���احب ال�سمو امللكي رئي�س 
ال���وزراء عل���ى م�س���اعر �س���موه الأخوي���ة 
النبيل���ة، متمنًي���ا ل�س���موه دوام ال�س���حة 
اط���راد  البحري���ن  وململك���ة  وال�س���عادة 

التقدم والتطور.

املنام���ة - وزارة الكهرب���اء وامل���اء: 
حتت رعاية وزير �سوؤون الكهرباء واملاء 
عبداحل�س���ني مريزا اأطلقت وحدة الطاقة 
امل�ستدامة بدعم من برناج الأمم املتحدة 
الإمنائ���ي �س���باح اأم����س، ور�س���ة العمل 
التدريبي���ة الأول���ى لتطبيق���ات وحل���ول 
تدقيق الطاقة وكفاءتها، �س���من جهود 
الوح���دة لدعم بناء القدرات املوؤ�س�س���ية 
يف جم���ال الطاقة وعمالً باخلطط الوطنية 
الطاق���ة،  وكف���اءة  املتج���ددة  للطاق���ة 
وت�ستمر الور�س���ة التدريبية ملدة خم�سة 
اأي���ام وذلك خ���الل الفرتة م���ن 29 يوليو 

اإلى 2 اأغ�سط�س.
الور�س���ة  عم���ل  برنام���ج  ويق���دم 
التدريبي���ة ا�ست�س���اريون خمت�س���ون من 
Con Plus U - النم�س���اوية  لل�رشك���ة 
tra، وه���ي �رشك���ة اأوروبي���ة ذات خ���ربة 
متخ�س�سة يف مراجعة وتقييمات الطاقة 
واملوؤ�س�س���ات  الكب���رية  لل�س���ناعات 
ال�س���غرية واملتو�سطة يف اإطار ت�رشيعات 
كف���اءة الطاق���ة الوطني���ة، وي�س���ارك يف 
الور�س���ة عددا من ال�رشكات املحلية ذات 

الخت�سا�س.

و�رشح الوزير مريزا اأن هذه الور�س���ة 
تاأتي �س���من عدد من املب���ادرات الأخرى 
املت�س���منة يف اخلطط الوطني���ة للطاقة 
املتج���ددة وكف���اءة الطاقة وج���زًءا هاماً 
من اجلهود امل�س���تمرة الت���ي تهدف اإلى 
تعزيز الوعي مبمار�س���ات كفاءة الطاقة، 
وبن���اء القدرات املوؤ�س�س���ية املحلية من 
القطاع���ني الع���ام واخلا����س، وت�س���جيع 
كف���اءة الطاق���ة كخي���ار من���ط حي���اة يف 

اململكة البحرين. 

لقطة على هامش زيارة الزالق

• �سمو ال�سيخ خليفة بن علي اآل خليفة	

• •دينا اللظي	 عمار الرتجن	

• •�سمو رئي�س الوزراء	 ال�سلطان قابو�س بن �سعيد	

• عبداحل�سني مريزا	
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مقرر تاريخ البحرين ي�ستند اإلى الرواية الر�سمية لأحداث 2011

تو�سعة منطقة �سحن وتفريغ اخل�سار والفواكه وحراج ال�سمك

من الطابق الإ�سايف بـ“ال�سالم البتدائية” اإجناز 47 % 

الكاتب تربوي ولي�س �سيا�سًيا اأو بياًنا جلمعية... العامر:

اأمانة العا�سمة تعتزم تنفيذ حزمة م�ساريع يف ال�سوق املركزي... حميدان:

بكلفة 347.6 األف دينار... “الأ�سغال”:

مدينة عي�س���ى - وزارة الرتبية والتعليم: اأكدت 
القائ���م باأعمال الوكيل امل�س���اعد للمناهج والإ�رشاف 
الرتبوي اأحالم العامر اأّن مقرر تاريخ البحرين احلديث 
واملعا����رش، قد اأعدت���ه الوزارة لإب���راز تاريخ اململكة 
احلدي���ث واملعا�رش وما يتميز ب���ه املجتمع البحريني 
م���ن قي���م وخ�س���ائ�س جامع���ة وثواب���ت كالنفت���اح 
والت�س���امح والتعاي����س وتقب���ل الآخر، وما يت�س���منه 
امل�رشوع احل�س���اري جلاللة امللك من خ�س���ائ�س وما 
حقق���ه من اإجنازات، و�س���وًل اإلى الأحداث املوؤ�س���فة 
واملوؤمل���ة الت���ي ع�س���فت بالبحرين نتيج���ة التدخل 
اخلارج���ي وال�س���تغالل ال�سيا�س���ي والطائفي لتلك 

الأحداث.
واأ�س���افت اأن���ه يف �س���وء الق���راءات املتع���ددة 
واملغر�س���ة واملد�سو�س���ة والتي تري���د اأن تنال من 
وحدة �س���عب البحرين وثوابته اجلامعة، قامت وزارة 
الرتبية والتعليم باإعداد هذا املقرر الذي ي�ستهدف 
تنوي���ر عق���ول النا�س���ئة بتاري���خ بلده���م وهويتهم 
الوطني���ة اجلامعة وما جاء به امل�رشوع احل�س���اري من 
قي���م وروؤى لتطوي���ر املجتم���ع وحتقي���ق ازده���اره. 
اإ�سافة اإلى تخ�سي�س ف�سل لتلك الأحداث املوؤ�سفة 
م�س���تندة على الرواية الر�س���مية املوثقة وامل�سادر 
املوثوقة الوطني���ة والدولية، مبا فيه���ا املعلومات 
اجله���ات  ع���ن  ال�س���ادرة  واخلطاب���ات  والبيان���ات 
الر�سمية، واملعلومات ال�س���ادرة عن اللجنة الدولية 

لتق�سي احلقائق.
واأ�س���ارت اإلى اأّن الكتاب الذي يتحدث عن هذه 
الأح���داث لي�س كتاًبا �سيا�س���ًيا ولي����س بياًنا جلمعية 
�سيا�س���ية، واإمنا هو كتاب تربوي ي�س���تهدف عقول 
النا�س���ئة ووجدانه���م مب���ا ينّورهم ويع���زز انتماءهم 
اأعماره���م واملرحل���ة  بالتحدي���ات وف���ق  ويب�رشه���م 

الدرا�س���ية الت���ي يدر�س���ون فيه���ا، ومب���ا يجعله���م 
فخوري���ن ومعتزي���ن بانتمائهم له���ذا الوطن يف ظل 
القيادة احلكيمة جلاللة امللك، ومبا يجعلهم مدركني 

للمخاطر التي ت�ستهدف الوطن ووحدة �سعبه.
واأو�سحت العامر اأّن التطوير الذي حدث يف هذا 
املنه���ج الرتبوي مت على اأيدي خرباء حري�س���ني كل 
احلر����س على انتقاء املعلومة ال�س���حيحة وتوجيه ما 
يع���زز اإميان الطال���ب بالثوابت اجلامع���ة التي جتمع 

�سعب مملكة البحرين.
واأّكدت اأّن الوزارة تبذل جهوًدا كبرية يف تطوير 
مناه���ج امل���واد الجتماعي���ة عموما، ومنه���ج الرتبية 
للمواطن���ة خ�سو�س���ا يف جمي���ع املراحل الدرا�س���ية، 
وذلك بت�س���مينها منظومة من القي���م املوؤّكدة على 

الوحدة الوطنية والت�سامح ونبذ التطّرف والفرقة.
واأ�س���ارت اإلى النجاح الكب���ري الذي حققه م�رشوع 

املدر�س���ة املع���ززة للمواطن���ة وحقوق الإن�س���ان وما 
�س���عى اإل���ى تعزيزه ل���دى الطلبة من قي���م ومفاهيم 
مدني���ة واإن�س���انية جامع���ة، م���ن خ���الل جمموع���ة من 
وحق���وق  املواطن���ة  ل�س���لوك  املكّر�س���ة  الأن�س���طة 
الإن�س���ان، لكي تكون املدر�سة �س���ورة للوطن الذي 
نريد، م�س���رية اإلى اأّن الوزارة، وب�سبب النجاح الكبري 
للم����رشوع يف مراحله الأولى، اأ�س���درت قراًرا بتعميمه 
عل���ى املراح���ل الدرا�س���ية جميعه���ا، بع���د اأّن حق���ق 
امل�رشوع نتائج مهمة على �س���عيد تعزيز قيم النتماء 
واملواطنة، وبعد اأن نال اإ�س���ادة كب���رية يف املحافل 
الدولية، اإذ اختري يف املوؤمتر الذي نظمه مركز جنيف 
حلقوق الإن�س���ان واحلوار العاملي �س���من 8 م�ساريع 
تعليمي���ة رائدة ومنوذجية، كما حظي باإ�س���ادة خرباء 
مكتب الرتبية ال���دويل الذين ح�رشوا املوؤمتر وخرباء 

اليون�سكو الذين اطلعوا على التجربة.
وقالت العامر اإّن املناهج الدرا�س���ية، ول�س���يما 
املناه���ج الإن�س���انية منه���ا، تعم���ل �س���من منظوم���ة 
متكامل���ة؛ للتاأكيد يف جميع املراحل الدرا�س���ية التي 
ت�س���تهدفها على القيم الروحية والإن�سانية اجلامعة، 
مبين���ة اأّن ال���وزارة ت�س���تعني، اإ�س���افة اإل���ى الكوادر 
املوؤهلة التي متتلكها، باخلرباء الدوليني املعنيني 
بتطوي���ر املناهج؛ حتى ت�س���من تواف���ق التطويرات 
الت���ي جتريها مع التوجه���ات العاملية اجلديدة، ومع 
امل�س���تجدات الرتبوي���ة، ه���ذا اإل���ى جانب ا�س���تفادة 
القائم���ني على املناهج من املالحظ���ات الواردة من 
املي���دان الرتب���وي، لتطوي���ر املناه���ج والتاأك���د من 

تكري�سها للقيم الوطنية والإن�سانية اجلامعة. 
وختم���ت العام���ر ت�رشيحه���ا بتاأكي���د اأن عملي���ة 
مراجعة وتطوير املناهج م�س���تمرة �سمن روؤية علمية 

تربوية وطنية مو�سوعية ومتوازنة.

املنامة - اأمانة العا�سمة: اأكدت اأمانة العا�سمة 
اأنه����ا ما�س����ية يف تنفي����ذ �سل�س����لة م����ن امل�س����اريع 
التنموية الرئي�س����ية لتاأهيل �سوق املنامة املركزي 
مبا يتنا�س����ب مع موقعه احليوي يف قلب العا�س����مة، 
م�س����ددة عل����ى مب����داأ ال�رشاك����ة املجتمعية م����ن خالل 

الجتماع ال�سهري مع اللجنة املمثلة لتجار ال�سوق.
جاء ذل����ك، خالل لقاء مدير عام اأمانة العا�س����مة 
�س����وقية حمي����دان مبجموعة من جتار �س����وق املنامة 
املرك����زي م����ن كل القطاعات، وذلك به����دف تعزيز 
التع����اون ب����ني اجلانبني ع����ن طري����ق اطالعهم على 
اخلط����ط التطويري����ة القادم����ة لل�س����وق م����ن جه����ة 
ومناق�سة جميع املعوقات املتعلقة باأعمال ال�سيانة 

والتنظيم و�سبل معاجلتها من جهة اأخرى.
اأن ال����وزارة وبن����اء عل����ى  واأو�س����حت حمي����دان 
البلدي����ات  و�س����وؤون  الأ�س����غال  وزي����ر  توجيه����ات 
والتخطيط العمراين ع�سام خلف تويل �سوق املنامة 
املرك����زي اهتماًم����ا بالًغا باعتباره من اأهم الأ�س����واق 
واملع����امل التجاري����ة عل����ى م�س����توى اململك����ة ونظًرا 
لدوره احليوي يف توفري مقومات الأمن الغذائي على 

ال�سعيد املحلي.
وقالت: “ا�س����تكمالً للم�ساريع التطويرية التي 
�س����يتم تنفيذه����ا يف الع����ام املقبل 2019 �س����تقوم 
اأمانة العا�س����مة بتو�س����عة منطقة ال�س����حن والتفريغ 
للخ�س����ار والفواكه وتو�س����عة حراج �س����وق ال�س����مك 
لت�س����توعب زيادة عدد امل�س����تفيدين من التجار مبا 
�سي�سهم يف ت�سهيل احلركة التجارية يف ال�سوق، اإلى 
جانب توفري احتياجات التجار واملرتادين ب�س����ورة 
م�س����تمرة، بالإ�س����افة اإل����ى اإع����ادة تاأهيل و�س����يانة 
ال�سوارع والطرق الداخلية يف حميط ال�سوق وت�سييد 

�سور يحيط فيه”.

واأ�سارت اإلى اأن امل�س����اريع حيز التنفيذ لل�سنة 
احلالي����ة 2018 املتمثل����ة يف اإجراء �س����يانة �س����املة 
لأ�س����واق اللح����م والأ�س����ماك، م�س����يفة باأنه �س����يتم 
قريًبا تطبيق اآلية جديدة لتنظيم وقوف ال�س����احنات 
لفرتات حمددة يف مواقع ال�س����حن والتفريغ �س����من 
الإجراءات التنظيمية مبا �سي�س����هم ان�سيابية احلركة 

املرورية.
واأ�س����اد احل�س����ور باجله����ود امللمو�س����ة لوكيل 
الزراع����ة وال����روة البحرية، املدي����ر ال�س����ابق لأمانة 
العا�سمة ال�س����يخ حممد بن اأحمد اآل خليفة لتنفيذه 
خطة اأمانة العا�سمة الرامية لتطوير ال�سوق املركزي 

و�سعيه لتوفري اأف�سل م�ستويات اخلدمات فيه.
وم����ن جانبه����م، اأكد جت����ار ال�س����وق تعاونهم مع 
اأمانة العا�سمة لإجناح الربامج التنظيمية التي تقوم 
بها من اأجل اإظهار ال�س����وق بال�سورة املطلوبة، وقد 
بني جتار اخل�رشوات والفواكه اأن معاناتهم تكمن يف 
ازدياد اأعداد ال�ساحنات يف منطقة ال�سحن والتفريغ، 
الأم����ر ال����ذي يعرق����ل و�س����ول �س����حنات الأغذية يف 

����ا اأن الكث����ري من تلك  مواعيده����ا املح����ددة خ�سو�سً
ال�س����احنات ل يتب����ع جتار ال�س����وق اأ�س����حاب الرخ�س 
التجارية ولي�س����ت لب�س����ائعها �س����لة مبا يقدمه من 

�سلع غذائية.
اأما جتار الأ�س����ماك واللحم فقد اأ�س����اروا اإلى اأن 
ال�سوق يحتاج اإلى �سيانة ت�سمل الأر�سيات والتاأكد 
من كف����اءة املكيف����ات والتهوي����ة امل�س����تمرة واإلى 
اإ�سالح املرافق العامة، اإلى جانب التو�سعة ملنطقة 
)حراج ال�سوق( وتهيئتها لتواكب ا�ستقبال كميات 
ال�سحنات اليومية كونها املغذي الرئي�سي لالأ�سماك 

والربيان يف البحرين.
ب����ني  التع����اون  ا�س����تمرار  عل����ى  التف����اق  ومت 
امل�سوؤولني يف اأمانة العا�سمة واللجنة املمثلة لتجار 
ال�سوق من اأجل رفع م�ستويات اخلدمات يف املرافق 
العام����ة ع����ن طري����ق الجتم����اع ال�س����هري للطرفني 
ملناق�سة ما ي�ستجد من اأمور ب�سكل م�ستمر، ولالطالع 
عن كثب على العمليات التنظيمية املتعلقة بنظافة 

ال�سوق وتوفري املناخ املنا�سب ملرتاديه.

املنامة - وزارة الأ�س���غال و�س���وؤون البلديات 
والتخطي���ط العمراين: اأفادت مدير اإدارة م�س���اريع 
البناء بوزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط 
العم���راين مرمي اأمني باأن ن�س���بة الإجن���از يف اأعمال 
تنفيذ اإن�ساء طابق اإ�س���ايف يف مبنى اأكادميي قائم 
مبدر�س���ة ال�س���الم البتدائي���ة للبن���ات يف منطق���ة 
جدحف�س بلغت %47. وكان امل�رشوع قد اأُر�سي من 
جانب جمل�س املناق�سات واملزايدات على جمموعة 

املوؤيد للمقاولت بتكلفة تبلغ 347،650 دينار.
واأ�س���افت اأمني ب���اأن الوزارة قام���ت بتقوية 
اأ�سا�س���ات املبن���ى احل���ايل وانته���ت م���ن الأعمال 
الإن�س���ائية واخلر�س���انية، ويج���ري حالي���ا تنفي���ذ 
الأعم���ال الكهربائية وامليكانيكية والت�س���طيبات 

النهائية.
يذكر اأن م�س���احة الطابق الإ�س���ايف تبلغ 812 

م���رتا مربع���ا، حيث يتك���ون من 8 ف�س���ول وغرفة 
للم�رشفة وخمزن، اإ�سافة اإلى اإن�ساء غرفة للخزانات 
وم�س���خة جدي���دة، اإ�س���افة اإل���ى بع����س العم���ال 
اخلارجي���ة والكهروميكانيكي���ة ذات ال�س���لة، كما 

�س���يتم ا�س���تخدام م���واد �س���ديقة للبيئ���ة تفعيال 
ملب���ادرة املب���اين اخل����رشاء م���ن خ���الل ا�س���تخدام 
الطابوق والأ�سقف العازلة للحرارة وزجاج النوافذ 

.)LED( املزدوج وامل�سابيح املوفرة للطاقة

• اأحالم العامر	

حملة توعية با�سرتاطات البناء ل�سكان مدينة �سلمان

“اجلوازات” تر�سد امل�سافرين يف املطار واجل�رس

وجهت بلدية املنطقة ال�سمالية �سكان 
»مدينة �س���لمان« الذين ح�سلوا على بيوت 
موؤخ���ًرا يف املحافظ���ة ال�س���مالية على �رشورة 
التع���رف على الأح���كام وال�س���رتاطات التي 
تطّبق على امل�س���اريع الإ�سكانية قبل ال�رشوع 
اأو  يف اأي اأعم���ال اإن�س���ائية، �س���واء باله���دم 
الإ�س���افة اأو الرتمي���م، ون�س���حتهم بالإطالع 
 ،2018 ل�س���نة   )76( رق���م  الق���رار  عل���ى 
واأي�ًس���ا على قانون تنظيم املباين ال�س���ادر 
باملر�س���وم بقانون رقم )13( ل�س���نة 1977 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه.
ق�س���م  رئي����س  اأك���دت  جانبه���ا،  فم���ن 
تراخي�س البن���اء ببلدية املنطقة ال�س���مالية 
اأم���اين الدو����رشي اأن ه���ذا التوجي���ه ياأتي يف 

اإطار حر�س واهتم���ام البلدية بتعزيز الوعي 
البل���دي لدى ال�ش���كان لإر�ش���ادهم بال�رشوط 
الواج���ب اتباعه���ا حني رغبته���م يف البناء اأن 
يت���م وف���ق ال�س���رتاطات املرخ����س بها يف 

مناطق امل�ساريع الإ�سكانية.
من جهتها، قالت القائم باأعمال رئي�س 
ق�س���م الرقابة والتفتي�س ابت�سام حم�سن اإن 
مفت�س���ي البلدية بداأوا بتنفيذ حمالت دورية 
على املباين واملن�س���اآت القائمة بكافة اأحياء 
مدينة �س���لمان لر�س���د اأية خمالف���ات بلدية 
ب�س���كل عام واملخالفات الإن�س���ائية ب�س���كل 
خا�س، وحتديًدا الإ�س���افات التي تتم بطرق 
ع�س���وائية داخل امل�س���اكن وباأ�سطح املباين 

ال�سكنية.

توا�س���ل  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
احلمل���ة التوعوي���ة الت���ي اأطلقته���ا �س���وؤون 
ح���ول  والإقام���ة  واجل���وازات  اجلن�س���ية 
“اإر�سادات ال�س���فر” منذ بدء مو�سم ال�سفر، 

يف خمتلف منافذ اململكة.
املخت����س  العم���ل  فري���ق  وتوا�س���ل 
م���ع امل�س���افرين يف مط���ار البحري���ن الدويل 
وج����رش املل���ك فه���د وق���دم لهم �رشًح���ا حول 
اأه���م املعلومات والإر�س���ادات اأثناء ال�س���فر 
وتزويدهم ببطاقات اإر�س���ادية تتعلق بذلك 
كاجلهات الت���ي يجب اللج���وء اإليها يف حالة 

فقدان جواز ال�س���فر والإج���راءات التي يجب 
اإتباعها، بالإ�س���افة اإلى التاأكيد على اأهمية 
احلف���اظ عل���ى املقتني���ات ال�سخ�س���ية من 
الفقدان، والحتفاظ بن�س���خة اإلكرتونية من 
امل�س���تندات والوثائ���ق املهم���ة يف بريدهم 
الإلك���رتوين. وم���ن اأج���ل �س���المة املواطنني 
التواج���د خ���ارج اململك���ة، فق���د مت  خ���الل 
تو�س���يح اإر�س���ادات الأمن وال�س���المة وذلك 
لتفادي احلوادث وال�رشقات، متمنني ق�ساء 
اإجازة �س���عيدة واآمنة، واأن يعودوا اإلى اأر�س 

الوطن بحفظ اهلل ورعايته.

مؤسسة الحقوق... ال تمدحي وال تتماهي
ل اأتفق مع اآخر بيانات املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان. كال مديحا بال حدود، 
لإ�س���دار قانون حماية البيانات ال�سخ�سية، وطرَّز البيان مبواد من الد�ستور والعهد 

الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.
اأ�س���بلت املوؤ�س�س���ة العين���ني عن جمريات ج���دل رافق اإق���رار الت�رشيع حتت قبة 
الربمل���ان. ومل تعت���ب عل���ى جمل�س���ي ال�س���ورى والن���واب؛ لتجاهلهما دع���وة “بيت 

احلقوق”، لال�ستئنا�س براأيه.
واأغفلت املوؤ�س�س���ة تذكري احلكوم���ة والربملان بقانون طال انتظ���اره، وما زال 
حبي�س اأدراج جمل�س ال�سورى. واأعني قانون حق احل�سول على املعلومة. لقد ماطلت 
اجله���ة احلكومية ا�س���تعجال نظ���ره. وطلبت اإج���ازة قانون حماية معلوم���ات ووثائق 

الدولة اأول، وا�ستجاب الربملان لإقراره، و�سدر بالعام 2014.
ل، جاء الرد بطلب ا�ستعجال نظر قانون  وعندما ذّكرت ال�سحافة بالقانون املوؤجَّ

حماية البيانات ال�سخ�سية اأول! 
ومل توف���ق املوؤ�س�س���ة باعتبار القانون “خطوة ت�رشيعية �س���باقة على امل�س���توى 
الوطني والإقليمي والدويل”، اإذ يوجد مثل هذا القانون بدول عربية، وبن�سخ اأر�سق، 
مثلم���ا ق���ررت ُعمان، حيث اكتفت بحماي���ة �رشية البيانات بق���رار وزاري موؤلف من 6 

مواد، ولي�س بقانون ي�سم 60 مادة.
ل اأقدح بكل مواد القانون اجلديد، وبخا�س���ة اإننا بزمن اخرتاق البيانات بكب�س���ة 
زر. واأ�س���اطر اآراء كثريي���ن ب���اأن اأّي معلوم���ة عن البحري���ن باأيد اأمين���ة، بعهدة هيئة 
املعلوم���ات واحلكوم���ة الإلكرتونية، ول داعي ل�س���تحداث موؤ�س�س���ة حتفظ بيانات 

الأ�سخا�س، والأوفر تطوير اخت�سا�سات الإدارة املعنية بالهيئة. 
ق���د ل يكون من اخت�سا�س���ات املوؤ�س�س���ة اأن تذكر اأن القان���ون اجلديد يخالف 
توجهات املرحلة الراهنة بال�س���باحة عك�س التيار، جلهة اإرهاق ج�س���م الدولة بج�س���م 

جديد، وما يتطلبه من نفقات من جيب امليزانية العامة.
يتع���ني على قي���ادة املوؤ�س�س���ة األ تتماهى م���ع التوجه احلكومي بهذا ال�س���كل 
الفاقع )راجعوا اآخر 5 بيانات �س���درت(، وامل�س���يء للم����رشوع احلقوقي الرائع، الذي 

اأراده �ساحب اجلاللة امللك املفدى.

تيار
اأي�سوب“الطائر اجلميل اأكر من جمرد ري�س”.

راشد الغائب

rashed.ghayeb
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تباين���ت واختلفت الأرقام والن�ص���و�ص 
القانوني���ة والإح�ص���اءات الت���ي اأدل���ى به���ا 
رئي����ص جمل����ص اإدارة �رشكة اأ�ص���ول )الذراع 
التاأم���ن  العام���ة  للهيئ���ة  ال�ص���تثماري 
الجتماع���ي( را�ص���د امل���ر، يف اللق���اء الذي 
اأجرت���ه معه “الب���اد” ون�رش ي���وم اأم�ص الأحد، 
مع قانون رقم 3 ل�ص���نة 2008 ب�صاأن الهيئة 
واحل�ص���اب  الجتماع���ي،  للتاأم���ن  العام���ة 

اخلتامي الر�صمي للتاأمينات.
ويف بداي���ة الغو�ص يف تفا�ص���يل اللقاء 
ووفًقا للن�ص���ب والأرقام التي اأعلنها رئي�ص 
جمل����ص اإدارة “اأ�ص���ول”مقارنة م���ع الأرقام 
املوج���ودة يف احل�ص���ابات اخلتامي���ة للهيئة 
ف���اإن جمموع الأرب���اح خال 6 �ص���نوات 367 
ملي���ون دينار، ومتو�ص���ط العائ���د ل يتعدى 
2.4 %، هذه ن�صبة الأرباح ال�صنوية ولي�صت 
كم���ا اأعلنها املر )7 %(، وه���ذا يدلل على 
اأن هن���اك 4.6 % من ن�ص���بة الربح ال�ص���نوية 

�صائعة.
وبح�صب ت�رشيحات املر يجب اأن حتقق 
ا اإذا  “اأ�ص���ول” 107 ماي���ن دين���ار �ص���نويًّ
كانت ن�صبة الأرباح ال�صنوية )7 %( واملبلغ 
امل�ص���تثمر عن���د 1.55 مليار دين���ار، لكنهم 
ا  مل يحقق���وا �ص���وى 55 مليون دينار �ص���نويًّ
كمتو�ص���ط للربح، ثم���ة 300 ملي���ون دينار 
�صائعة بواقع 50 مليون دينار عن كل �صنة.
ويف التفا�صيل، فاإن العام 2012 كانت 
العوائ���د 74 ملي���ون دين���ار وكان جمم���وع 
ال�صتثمار 1.526 مليار دينار، 2013 كانت 
ا�ص���تثنائية حيث كان���ت عوائد ال�ص���تثمار 
123 مليون دينار مبجموع ا�صتثمار 1.823 
ملي���ار دين���ار، ويف ه���ذا العام كان���ت هناك 
حالة من عمليات ت�ص���ييل ا�صتثمارات اأو بيع 

اأ�ص���ول، يف 2014 العوائد كانت 60 مليون 
دينار، مببلغ ا�ص���تثمار 2.027 مليار دينار، 
يف 2015 العوائد 53 مليون دينار على مبلغ 
ا�صتثماري بلغ 2.289 مليار دينار، اأما العام 
2016 وهو اآخر عام مت الك�صف عن تفا�صيل 
اأرقام���ه يف امليزانية اخلتامي���ة للهيئة فاإن 
العوائد كانت 57 مليون دينار وكان املبلغ 

امل�صتثمر 2.306 مليار دينار.
وهناك تت�صح نتيجة اأن عوائد ال�صتثمار 
يف 5 �ص���نوات 310 ماي���ن دين���ار، ويف 6 
�ص���نوات 367 مليون دينار، وه���ذه العوائد 
ل ت�ص���كل �صوى ن�ص���بة 2.4 %، ولي�ص 7 %، 
ويف ح���ن العتماد على ن�ص���بة املر )7 %( 

ا فاإن عوائد 6 �ص���نوات �صتكون 654  �صنويًّ
ملي���ون دينار، بينما اأعلن امل���ر اأن العوائد 

كانت 310 ماين دينار.
ويف حقيقة الأرقام اأن “اأ�ص���ول” متتلك 
10 ملي���ارات دولر بح�ص���ب رئي����ص جمل�ص 
الإدارة، واإذا كان���ت ن�ص���بة ال�ص���تثمار التي 
اأعلنه���ا 7 % فيجب اأن تكون العوائد ل تقل 

ا. عن 263 مليون دينار �صنويًّ
ويف حتلي���ل ومقارنة مبا جاء به املر مع 
ن����ص القانون، ن�ص���ر اأوًل اإل���ى اأن القانون 
ن�ص مب�ص���وؤولية القائمن عل���ى التاأمينات 
عل���ى اأم���وال النا����ص، وتنمية ه���ذه الأموال 
واملحافظة عليه���ا، بينما اأكد رئي�ص جمل�ص 

الإدارة بل�ص���ان قاطع اأن التاأمينات �ص���طبت 
اأموال ا�صتثمارات من اأموال النا�ص.

اأم���وال التاأمين���ات تعت���ر م���ن الأموال 
العام���ة املمتازة وجمل����ص الإدارة يف الهيئة 
موؤمت���ن على اإدارتها بح�ص���ب القانون الذي 

حّدد م�صوؤوليات املجل�ص.
يف  توج���د  الت���ي  الأم���وال  اأن  وبحك���م 
التاأمين���ات هي اأموال عامة فا يجوز التنازل 
عنه���ا اأو التفاق خ���اف القانون اأو �ص���طب 
اأي اأم���وال اإل بحكم م���ن املحكمة، فكيف مت 
�ص���طب اأموال عامة من قبل جمل�ص ل ميتلك 

�صاحية ال�صطب اأو التنازل؟!
ووفًقا لرئي�ص جمل�ص الإدارة “فاإن جميع 

ال�صتثمارات م�ص���مونة بعودة راأ�ص املال” 
فلم���اذا خّول املجل�ص لنف�ص���ه �ص���طب راأ�ص 

مال م�صمون؟ وملاذا مل تعد هذه الأموال؟!
وتعليًق���ا عل���ى دور املدق���ق اخلارجي، 
اأكد املر اأن “عمليات ال�ص���طب تتم باإ�رشاف 
املدقق اخلارج���ي للهيئة”، نريد اأن ن�ص���ر 
اإل���ى اأن م�ص���وؤوليات املدق���ق اخلارجي هي 
التاأك���د م���ن البيان���ات املالي���ة للموؤ�ص�ص���ة 
وخلوها من اأخطاء جوهرية توؤثر على املركز 
املايل، اأما عمليات �صطب الديون اأو التدخل 
يف القرارات ال�ص���راتيجية فلي�ص من �صاأن 
املدق���ق اخلارج���ي ب���ل ه���ذا اأمر من �ص���اأن 

القانون )الق�صاء(.
اأم���ا ب�ص���اأن اأن���ه “ل فر�ص ا�ص���تثمارية 
ميكنه���ا ا�ص���تيعاب حجم ال�ص���يولة النقدية 
التي متتلكها اأ�ص���ول”، فت�صر الأرقام اإلى 
اأن 23 % م���ن اأم���وال التاأمين���ات نائم���ة ول 
حتقق عوائد �صوى 2.25 % خال 5 �صنوات 
بحجة اأن فريق الهيئة مل ي�صتطع خلق فر�ص 
ا�ص���تثمارية وفًق���ا حلدي���ث رئي����ص جمل�ص 
ال���دول املج���اورة ت�ص���تثمر  الإدارة، بينم���ا 
���ا ا�ص���تثمارية جدي���دة وب�رشعة  وتخلق فر�صً

كبرة.
هيكل���ة  اإع���ادة  ع���ن  احلدي���ث  وعن���د 
ال�ص���تثمارات القدمية، نلفت النظر اإلى اأن 
�رشكة “اأ�صول” مّر على تاأ�صي�صها ما يقارب 
6 �صنوات ويوجد لديها اأموال هائلة و�صخمة 
م�صتثمرة يف الأوراق املالية وال�صندات طوال 
مدة ال� 6 �ص���نوات، فاأين ه���ي اإعادة هيكلة 
هذه ال�ص���تثمارات، ومعظم الأموال م�صتثمر 
يف ال�صندات؟! اأما فيما يتعلق ب�صيا�صة عدم 
الإف�ص���اح عن املعلومات فهي تتعار�ص مع 
امل�رشوع الإ�صاحي جلالة امللك املبني على 
الدميقراطي���ة وال�ص���فافية، وتخالف اأي�ص���ا 

مبادئ الإف�صاح يف الأعراف املحا�صبية.

300 مليون دينار “�سائعة” بني ن�سبة “املري” وح�سابات “الهيئة”
من خّول التاأمينات �صطب اأموال النا�ص وهي موؤمتن عليها وم�صمونة؟!

• •قرينة العاهل تتو�صط كا من املديرة العامة ملنظمة اليون�صكو ووزير اخلارجية )اأر�صيفية(	 الإعان عن اجلائزة	

جائزة الأمرية �سبيكة تقدم درو�سا للعامل يف جمال تقدير املراأة
الأولى عربيا يف جمال دعم املراأة التي حتظى بالغطاء الأممي

تخطت اأ�ص���داء “جائزة الأمرة 
�ص���بيكة بنت اإبراهي���م اآل خليفة 

املعتم���دة  امل���راأة”  لتمك���ن 
م���ن الأم���م املتحدة، الأ�ص���داء 
اإلى العاملية،  املحلية لت�ص���ل 
خليجي���ة  جائ���زة  اأول  وبات���ت 

وعربي���ة يف جم���ال دع���م امل���راأة 
حتظى بالغطاء الأممي.

ويعلي �صاأن اجلائزة اأنها حتمل ا�صم 
اأمرة عرفت بالعطاء الاحمدود وكر�ص���ت 

حياتها يف �ص���بيل دعم 
امل���راأة،  ومتك���ن 
عاهل  قرينة  وهي 
�ص���احبة  الب���اد 

ال�صمو امللكي الأمرة 
�ص���بيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة، 

�ص���واء بروؤ�ص �ص���موها املجل�ص الأعلى 
للم���راأة، اأو عر مبادراتها العديدة واأبرزها هذه 
اجلائ���زة التي تخطت اإلى العاملية، واأ�ص���بحت 
اأيقون���ة ب���ارزة تعك����ص م���دى تقدي���ر البحرين 
للمراأة، بل وت�صدر درو�صا لدول العامل عن دعم 

املراأة واإدماج احتياجاتها.

وت�رشف على حتكي���م اجلائزة جلنة 
برئا�ص���ة فومزيل���ي مامبو  دولي���ة 
نكوكا وكيلة الأم���ن العام لاأمم 
التنفيذي���ة  املدي���رة  املتح���دة 
لهيئ���ة الأم���م املتح���دة للم���راأة، 
يف  باجلائ���زة  الفائ���زون  ويك���رم 
حمفل دويل يحت�ص���نه مقر املنظمة 

يف نيويورك.
وتتمتع نكوكا بخ���رة طويلة يف جمال 
واخلا����ص  احلكوم���ي  بالقطاع���ن  العم���ل 
واملجتمع املدين و�ص���غلت منا�ص���ب وزارية 
وبرملاني���ة عدة اإلى اأن تولت من�ص���ب نائب 
رئي����ص دولة جنوب اإفريقيا بن 
 2005 العام���ن 
واأ�رشف���ت  و2008، 
برامج مكافحة  على 
مزاي���ا  وتوف���ر  الفق���ر 
القت�ص���اد املتنامي للفقراء، مع 

الركيز على املراأة.
وت�ص���م جلنة حتكيم اجلائزة يف ع�صويتها، 
هيل���ن  ال�ص���ابقة   نيوزيلن���دا  وزراء  رئي�ص���ة 
مب�ص���رتها  املعروف���ة  كارك  اليزابي���ث 
ال�صيا�ص���ية الطويلة، والتي تولت كذلك مهام 
وكيل���ة الأم���ن الع���ام ومدي���رة برنام���ج الأمم 

املتح���دة الإمنائ���ي، ورئي�ص���ة جمموع���ة الأم���م 
املتحدة الإمنائية يف نيويورك.

كما ت�ص���م اللجن���ة يف ع�ص���ويتها عددا من 
ال�صخ�صيات القانونية الرفيعة منهم ال�صفرة 
ال�ص���يخة هيا بنت را�ص���د اآل خليف���ة، املعروفة 
مب�ص���رتها الطويلة يف �ص���لك املحاماة، والتي 
انُتخبت رئي�ص���ة للجمعية العامة لاأمم املتحدة 
 -  2006 يف  وال�ص���تن  الواح���دة  دورته���ا  يف 
2007، واأ�ص���بحت بذل���ك ثال���ث ام���راأة تتولى 
هذا املن�ص���ب الأممي. وت�ص���عى جائزة الأمرة 
�ص���بيكة بنت اإبراهيم العاملي���ة لتمكن املراأة 
اإلى بيان اأهمية وتاأثر التزام الدول والهيئات 
واملنظم���ات واملوؤ�ص�ص���ات من خ���ال اأجهزتها 
واخلا�ص���ة  العام���ة  والتنفيذي���ة  الت�رشيعي���ة 
واملجتمع املدين ب�صيا�ص���ة عدم التمييز �ص���د 
امل���راأة، وحتقي���ق تكاف���وؤ الفر�ص ب���ن املراأة 
والرجل على خمتلف الأ�ص���عدة، واإبراز وتقدير 
اجلهود واملب���ادرات وامل�ص���اريع املوؤ�ص�ص���ية 
والفردية املوجهة لإدماج احتياجات املراأة مبا 
ي�ص���هم يف اإحداث التغي���ر الإيجابي يف واقعها 
نحو حياة اأكرث ا�ص���تقراًرا واإنتاجيه والت�ص���جيع 
على تبن���ي منهجية حتقيق الأثر امل�ص���تدام يف 
تطوير واقع املراأة لتكون قيمة م�ص���افة �صمن 
اإطارها الأ�رشي واملجتمعي، وحتفيز املجتمعات 

على التفكر والعمل الإبداعي يف جمال متكن 
املراأة مبا يحقق لها ولأ�رشتها وجمتمعها مزيًدا 
من ال�صتقرار الأ�رشي والجتماعي والقت�صادي 

وال�صيا�صي.
وتتمح���ور روؤية هذه اجلائ���زة الأممية حول 
“الريادة والتميز يف الأداء املوؤ�ص�صي والفردي 
لتحقيق الأثر امل�ص���تدام يف متك���ن املراأة من 
اأداء اأدوارها الإن�ص���انية والتنموية”، ور�صالتها 
واخلا�ص���ة  الر�ص���مية  املوؤ�ص�ص���ات  “حتفي���ز 

واملجتم���ع امل���دين، وكذل���ك الأف���راد لتحقيق 
مقومات التمي���ز والريادة يف اجله���ود املوؤثرة 
وامل�ص���تدامة مب���ا يحق���ق للم���راأة ال�ص���تقرار 
والتمكن القت�صادي والجتماعي وال�صيا�صي 
وامل�ص���اركة يف �ص���نع واتخ���اذ القرار لنه�ص���ة 
م���ن  امل�ص���تهدفة  الفئ���ات  اأم���ا  جمتمعه���ا”، 
اجلائزة فهي موؤ�ص�صات القطاع العام واخلا�ص 

واملجتمع املدين واملبادرات الفردية.
كما تاأت���ي جائزة الأمرة �ص���بيكة العاملية 
لتمك���ن امل���راأة يف اإطار �ص���عي البحرين لبيان 
م���ا حتقق م���ن جناح���ات تعك����ص تقدم و�ص���ع 
املراأة على امل�ص���توى الوطني وتعميم اأف�ص���ل 
امل���راأة  مرك���ز  لتعزي���ز  الفاعل���ة  املمار�ص���ات 
على امل�ص���توى العاملي وال�ص���عي نحو حتقيق 
الأهداف الإمنائية ذات العاقة بتحقيق العدالة 
ب���ن اجلن�ص���ن وتتول���ى هيئة الأم���م املتحدة 
للمراأة مهمة الإ�رشاف على الن�ص���خة الدولية من 
“جائزة �صاحبة ال�ص���مو امللكي الأمرة �صبيكة 
بن���ت اإبراهي���م اآل خليف���ة لتمكن امل���راآة”، اإذ 
وافقت �ص���موها ورحبت بتبني م����رشوع اجلائزة 
وبلورته مبا يتنا�ص���ب واملعاير واملمار�ص���ات 
الدولي���ة، بالنظ���ر اإل���ى النج���اح ال���ذي حققته 
اجلائزة على امل�ص���توى الوطني ومتيز اجلائزة 

من حيث م�صمونها النوعي.

بدور املالكي

علوي املو�سوي

• �صمو الأمرة �صبيكة بنت اإبراهيم	
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باإعادة الر�سوم للطلبة املت�رضرين اإلزام “اجلامعة املفتوحة” 

فح�ص 2550 اإر�سالية واردة من الفواكه واخل�رضاوات يف يونيو

افتتاح ملعب حديقة الرنج�ص بعد فر�سه بالع�سب اال�سطناعي

اأمانة “التعليم العايل” ترف�ض ت�شديق �شهادات تعرتيها �شبهة التزوير

40 األف دينار اإيرادات احلجر الزراعي والوقاية... “الرثوة النباتية”:

بلدية “اجلنوبية”: جميع املالعب الرملية مدرجة للت�شوية

والتعلي����م:  الرتبي����ة  وزارة  مدين����ة عي�ش����ى - 
ذكرت القائم باأعمال الأمني العام ملجل�ض التعليم 
الع����ايل منى البلو�ش����ي اأنه ويف اإط����ار متابعة الأمانة 
ا  العامة ملوؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة، وحر�شً
منها على التاأك����د من ا�ش����تيفاء املوؤهالت العلمية 
ال�ش����ادرة عن تلك املوؤ�ش�ش����ات جلميع ل�شرتاطات 
القانونية والأكادميية املطلوبة لأغرا�ض الت�شديق 
عل����ى تل����ك املوؤه����الت، والتزاًم����ا باملحافظ����ة على 
�شمعة التعليم العايل واملوؤهالت العلمية املمنوحة 
يف مملك����ة البحرين، قام����ت الأمان����ة العامة مبتابعة 
ودرا�ش����ة اخلطة العالجية التي تقدمت بها اجلامعة 
العربية املفتوحة - فرع البحرين لطلبة ماج�ش����تري 
اإدارة الأعم����ال امل�شت�ش����اف من اجلامع����ة املاليزية 
املفتوح����ة، بعد اأن اأقرت اجلامعة العربية املفتوحة 
- فرع البحرين بارتكابها املخالفات التي ر�شدتها 
فرق الفح�����ض والتدقي����ق التابعة لالأمان����ة العامة، 
التي ارتقى بع�شها لل�شبهة اجلنائية، والتي تتمثل 
يف اإ�ش����ناد مهمة الإ�رشاف على ر�ش����ائل املاج�ش����تري 
اخلا�ش����ة لعدد من الطلبة باأ�ش����تاذ متوفى، واأبقت 
ا�ش����مه على الر�ش����ائل عل����ى الرغم م����ن وفاته، مما 
يعن����ي اأنها مل تعني م�رشفا على الطلبة بدًل عنه رغم 
وفات����ه منذ فرتة طويلة، واحت�ش����بته حا�رشًا �ش����من 
العدد املطلوب للجنة مناق�ش����ة الر�ش����ائل العلمية، 
وه����ذه خمالف����ة وا�ش����حة تتناق�ض م����ع املتطلبات 
الأكادميي����ة، كم����ا بّين����ت وثائ����ق اجلامع����ة اأنه كان 
موج����وًدا ملناق�ش����ة الطلب����ة و�رشفت ل����ه املكافاآت 
املالية اخلا�ش����ة بلجنة املناق�ش����ة ح�شب م�شتندات 
اجلامع����ة، والتي اأودعتها الأمانة العامة لدى النيابة 

العامة للتحقيق يف املو�شوع. 
كم����ا اأبدت اجلامع����ة العربي����ة املفتوحة - فرع 

البحرين ا�ش����تعدادها لإعادة تعي����ني م�رشفني وفًقا 
للتخ�ش�����ض، اأحدهم����ا م����ن اجلامع����ة الأم والآخر من 
اجلامعة املذكورة يف البحرين كم�رشف ثانوي. اإل اأن 
ه����ذه اجلامع����ة تراجعت بعد ذل����ك وطلبت النظر يف 
ت�شديق هذه املوؤهالت ب�شفة ا�شتثنائية، متجاهلًة 
املخالفات و�ش����بهة التزوير، والتي ل ميكن لالأمانة 
العامة الت�شاهل معها ملخالفتها اأحكام قرار جمل�ض 
التعليم العايل؛ كونها تلحق ال�رشر بحقوق وم�شالح 
الطلبة واأولياء اأمورهم وب�ش����معة التعليم العايل يف 

مملكة البحرين.
 وبّينت البلو�شي اأن الأمانة العامة تويل اهتماًما 
بالًغا باملو�ش����وع، وتقدم خمتلف اأوجه امل�ش����اعدة 
والدع����م املمكن����ة للجامعة املذك����ورة ومبا يتوافق 
واأحكام القان����ون واللوائح والق����رارات املنفذة له، 
موؤكدًة �رشورة اأن تق����وم اجلامعة العربية املفتوحة 
ف����رع البحري����ن باإزال����ة املخالف����ات الت����ي ارتكبتها 
وتعديل �أو�س����اعها وحما�س����بة كل مت����ورط ومق�رص، 

مبا يف ذلك ا�شتبدال جمل�ض الأمناء احلايل؛ باعتباره 
امل�ش����وؤول عن ر�ش����م �شيا�ش����ية اجلامعة واملوافقة 
على طل����ب ترخي�ض الربام����ج الأكادميية والإ�رشاف 
عل����ى اجلهاز التنظيمي للجامعة والتاأكد من ُح�ش����ن 

تطبيقه للقانون واللوائح. 
وتوؤكد الأمانة العامة اأنها تتابع وب�شكل م�شتمر 
مو�ش����وع الطلبة انطالًق����ا من حر�ش����ها على حقهم 
الأ�ش����يل يف احل�ش����ول على موؤهالت علمية �شحيحة 
م�ستوفية جلميع �رصوط ومتطلبات �لت�سديق مقابل 
ما دفعوه من ر�ش����وم درا�شية للح�شول على تعليم 
عاٍل واإ�رشاف اأكادميي ر�ش����ني، وعليه تدعو الأمانة 
العام����ة الطلب����ة املت�رشري����ن والذي����ن ل يرغبون يف 
ال�ش����تمرار يف الدرا�ش����ة بهذه اجلامعة اإلى املبادرة 
باحل�ش����ور اإلى الأمانة العامة لتقدمي طلب ر�شمي؛ 
حتى يتم اإلزام اجلامعة باإرجاع الر�ش����وم الدرا�ش����ية 
التي دفعوها لها، علًم����ا اأن هذا الإجراء ل يحمي ول 
يعفي اجلامعة العربي����ة املفتوحة فرع البحرين من 
اأي اإجراءات �شتتخذ يف حقها يف حال تقاع�شها وعدم 

جديتها يف معاجلة املخالفات التي ارتكبتها. 
يذك����ر اأن جمل�����ض التعلي����م العايل اتخ����ذ قراًرا 
بوق����ف ترخي�����ض برنام����ج ماج�ش����تري اإدارة الأعمال 
اتفاقي����ة  واإلغ����اء  املفتوح����ة  العربي����ة  باجلامع����ة 
ا�شت�ش����افة برنامج املاج�ش����تري املذكور واملوقعة 
ب����ني اجلامع����ة العربي����ة املفتوح����ة ف����رع البحري����ن 
واجلامعة املاليزية املفتوحة، يف �ش����وء ر�شد فريق 
الفح�����ض واملتابعة بالأمانة العام����ة للمجل�ض لعدد 
م����ن املخالفات يف هذا الربنامج امل�شت�ش����اف التي 
يرقى بع�ش����ها اإلى ال�ش����بهة اجلنائي����ة، وعليه تقرر 
اإحال����ة املتورط����ني اإل����ى النيابة العام����ة لرتكابهم 

�شبهة التزوير.

املنامة - وزارة الأ�شغال و�شوؤون البلديات 
الأ�ش���غال  وزارة  اأف���ادت  العم���راين:  والتخطي���ط 
و�ش���وؤون البلدي���ات والتخطي���ط العمراين اأن ق�ش���م 
احلجر ووقاية النباتات ب���اإدارة الرثوة النباتية، با�رش 
خالل �ش���هر يوني���و 2018 فح����ض 2550 اإر�ش���الية 
واردة م���ن الفواك���ه واخل����رشاوات، ونوه���ت اإلى اأن 
اإر�ش���اليات اخل�رشاوات والفواكه �ش���جلت اأعلى عددا 

يف اإجمايل الإر�شاليات الواردة.
وحتدث تقرير اإدارة الرثوة النباتية ل�شهر يونيو 
2018، ع���ن اأن كمية اخل�رشاوات املعاد ت�ش���ديرها 
خ���الل ه���ذا ال�ش���هر بل���غ 7 اإر�ش���اليات، يف مقابل 6 

اإر�شاليات من الفواكه متت اإعادة ت�شديرها.
يف:  النباتي���ة  ال���رثوة  اإدارة  مه���ام  وترتك���ز 
املحافظ���ة على ال���رثوة النباتية يف مملك���ة البحرين 
من خ���الل تطبيق النظم والت�رشيع���ات، تنمية الإنتاج 
من املحا�ش���يل الزراعية مبا فيها الأ�شناف املحلية 
وحمايتها، حت�شني اأ�شاليب الإنتاج النباتي من خالل 
البح���وث التطبيقية والتجارب الزراعي���ة، اإلى جانب 
نقل وتوفري املعرفة املتولدة يف الإدارة للمزارعني 
واملهتمني يف املج���ال الزراعي بالبحرين، واحلد من 
دخول الآفات الزراعية وامل�شببات املر�شية النباتية 

الغريبة اإلى البحرين.
وفيم���ا يخ�ض تطبي���ق اإجراءات احلج���ر الزراعي 
على الإر�شاليات الزراعية الواردة وال�شادرة ب�شحبة 
امل�شافرين، وذلك �شمن هدف ق�شم احلجر والوقاية 
النباتي���ة؛ ملن���ع دخ���ول وانت�ش���ار الآف���ات الزراعية 

امل�ش���احبة لالإر�ش���اليات الزراعية ال���واردة يف منافذ 
ال�ش���حن وب�ش���بحة امل�ش���افرين، وكذلك التوافق مع 
ا�شرتاطات الدول امل�شتوردة لالإر�شاليات امل�شدرة 
واملعاد ت�ش���ديرها م���ن اململك���ة طبق���اً لالإجراءات 

احلجرية التي ن�ض عليها قانون احلجر الزراعي.
واأ�ش���ار التقرير اإلى اأن عدد الإر�شاليات الواردة 
مبناف���ذ ال�ش���حن خ���الل �ش���هر يوني���و 2018، بلغت 
2944 )من بينها 2550 اإر�شالية واردة من الفواكه 
واخل�رشاوات(، وبلغ عدد املعاد ت�ش���ديرها 13 بوزن 
ي�ش���ل اإل���ى 295 طنا، فيم���ا بلغت امل�ش���درة عدد 
اثنني بوزن 29 طنا، ومت رف�ض اإر�شالية واحدة فقط 

بوزن ي�شل اإلى 23 طنا.  
وفيما يخ�ض التدفق املايل لالإيرادات اخلا�ش���ة 
ب�ش���هر يوني���و 2018، بل���غ اإجم���ايل اإي���رادات احلجر 
الزراعي ووقاية النباتات 40444.35 دينار، اإجمايل 
اإيرادات ق�ش���م الرتبة والأ�ش���مدة مبل���غ 200 دينار، 
فيما بلغت ح�ش���يلة بيع مواد الدعم على املزارعني 
مبل���غ 379.150 دينار، ومت بي���ع ثمار املاجنو مببلغ 

930 دينارا.
وبخ�ش���و�ض اأنواع اإيرادات ق�ش���م احلجر ووقاية 
النبات���ات خالل يونيو، ذك���ر التقرير اأنه مت اإ�ش���دار 
141 تراخي�ض ل�شترياد احلجر الزراعي باإيراد ي�شل 
اإل���ى 1410 دنانري، وفيم���ا يخ�ض خدم���ات الوقاية 
)املبيدات(، فقد بلغت عدد تراخي�ض املبيدات 15 
ترخي�ش���اً. واأ�ش���ار التقرير اإلى اأن اإجم���ايل الإيرادات 
ملجموع���ة احلج���ر الزراعي بل���غ 39540 دينارا، فيما 
بل���غ اإجمال اإيرادات خدمات وقاية النباتات 904.35 
دنان���ري. من جانب اآخ���ر، وفيما يخ�ض ق�ش���م النخيل 
والأ�شجار املثمرة، حتدث التقرير عن اأنه وبالتعاون 
مع اإدارة الهند�شة الزراعية وم�شادر املياه مت اإجناز 
18 طلبا خالل يونيو 2018 �شمن الطلبات املقدمة 
م���ن الإدارة العامة للتخطيط العمراين، لنظر يف مدى 
احتواء الأرا�ش���ي على اأ�ش���جار النخيل؛ من اأجل اإعادة 

تخطيط هذه الأرا�شي.
وبالن�ش���بة اإلى اإكثار ال�شجار املثمرة يف املزرعة 
اجلنوبي���ة، ب���ني التقري���ر اأن���ه مت عمل مزاي���دة لبيع 
ثم���ار املاجنو، حيث مت التفاق مع امل�ش���رتي الأعلى 
�شعرا، حيث �شيباع املاجنو لهذا املو�شم ب�شعر 750 
فل�ش���ا لكيلو جرام الواح���د، كما مت البدء يف ح�ش���اد 
ثمار اأ�ش���جار املاجنو، حيث مت جمع ووزن املح�شول 
ح�شب الن�ش���ج، وت�شليم امل�ش���رتي الثمار، حيث مت 
بيع نح���و 1240 كيلوجراما مببل���غ 930 دينارا خالل 

�شهر يونيو.

الرفاع - بلدية املنطق���ة اجلنوبية: اأكد مدير 
ع���ام بلدية املنطق���ة اجلنوبية عا�ش���م عبداهلل اأن 
البلدي���ة بالتن�ش���يق م���ع املجل����ض البل���دي لديها 
اهتم���ام بتعدي���ل وت�ش���وية املالع���ب يف احلدائق 
واملتنزه���ات واملما�ش���ي، بحي���ث تك���ون متاح���ة 
لل�ش���باب ملمار�ش���ة الألعاب الريا�شية وفق اأحدث 
املوا�ش���فات واملقايي����ض، ويراع���ى فيه���ا توفر 
معاي���ري ال�ش���المة والراح���ة. واأ�ش���ار اإل���ى اأن هناك 
مالع���ب رملية اأخرى �ش���يتم اإدراجها �ش���من جدول 
م�شاريع ال�شتبدال بالأر�شيات الع�شبية ال�شناعية 

وفق املوازنات املتاحة.
جاء ذلك لدى افتتاحه اأم�ض مع رئي�ض املجل�ض 
البلدي باملنطقة اجلنوبية اأحمد الأن�شاري، بح�شور 
ع�ش���و املجل�ض ممثل الدائرة ال�شابعة عبداللطيف  
�شلمان ومدير اإدارة املوارد الب�رشية واملالية ح�شن 
املناعي، وع���دد من الروؤ�ش���اء وموظف���ي البلدية، 

ملعب حديقة الرنج�ض يف منطقة وادي ال�شيل.
وياأت���ي حفل الفتت���اح بع���د اأن انتهت بلدية 

املنطق���ة اجلنوبي���ة موؤخ���راً بناًء عل���ى طلب ممثل 
املنطقة الع�ش���و البلدي عبداللطيف �ش���لمان من 
م�رشوع تركيب ع�ش���ب ا�ش���طناعي يف امللعب على 
امتداد م�ش���احة تبل���غ 660 مرتا مربع���ا، حيث كان 

الأطفال وال�ش���باب يحر�شون على ممار�شة ريا�شة 
ك���رة الق���دم يف اأوق���ات الفراغ ب�ش���ورة م�ش���تمرة 
يف امللع���ب عل���ى اأر�ض رملية غ���ري مهياأة يف وقت 
�ش���ابق. يذكر اأن ق�ش���م املتنزهات واحلدائق يدير 

4 م�ش���امري م�ش���ي ومتنزهني اثنني و3 �ش���واحل 
و32 حديقة و16 ا�شرتاحة و19 ملعبا م�شتقال.

ويبل���غ جمم���وع املواقع املذك���ورة 76 موقعا 
خ�ش�ش���ت للرتفي���ه العائلي وممار�ش���ة الريا�ش���ة 

مبختل���ف اأنواعه���ا، حي���ث يبلغ ن�ش���يب الفرد من 
الرقعة اخل�رشاء يف املنطقة اجلنوبية 2.9 مرت مربع 
ل���كل ف���رد )يف حني اأن موؤ����رش قيا�ض ج���ودة الأداء 

يتطلب توفري 2 مرت مربع/  فرد كحد اأدنى(.

• املدير العام ورئي�ض املجل�ض البلدي وامل�شوؤولون اأثناء قطع �رشيط الفتتاح	

الدين جميل بال سياسة
ابتداأت منطلقاتي الفكرية يف الإميان بالدولة الدينية. ع�ش���ت �شنوات يف اإيران 
مع كثري ممن ت�ش���لموا مقاليد احلكم يف العراق وبع�ش���هم اأ�ش���بحوا وزراء. وكنت يف 
حلق���ة فقهية مع ال�ش���يد عم���ار احلكيم يف منتدى جب���ل عامل، نغ���رف فقها على يد 
العالمة ح�شن اجلواهري، يف درا�ش���ة ))اللمعة الدم�شقية((، واأحيانا اأخرى مع اأية اهلل 

ال�شيد ح�شني ال�شاهرودي.
قدم���ت ح���وارا ذات يوم لرئي�ض املجل����ض الأعلى الإ�ش���المي العراقي املعار�ض 
�ل�س���يد حمم���د باقر �حلكي���م يف جمم���ع �لبحرين يف ق���م. وكنت �أبحث عم���ن يقنعني 

برباهني علمية وعقلية باأدلة قيام الدولة الدينية �شنية كانت اأو �شيعية.
م���ررت بحلقات اآية اهلل ال�ش���يد كاظم احلائ���ري، وهو باملنا�ش���بة مرجع مقتدى 
ال�ش���در. در�ش���ت عنده درا�ش���ات يف البحث اخل���ارج. وكان يتناول بدرا�ش���ه فقهية 
نقدية لأطروحات ال�شيد املرجع ف�شل اهلل حينها الذي طاملا حل �شيفا ببيته ال�شيد 

املوؤرخ العاملي.
وكن���ت معجبا بنز�ه���ة �أيقونة �لزهد و�لتقوى حممد مهدي �لآ�س���في، وكنا ناأخذ 
درو�ش���ا اأخالقي���ة. وهو يعت���رب اأحد اأركان ح���زب الدعوة الروحي���ني. وكنا يف حلظات 
تاريخية ن�ستمع يف �ملنتدى لل�سيد ح�سن ن�رص �هلل خطيبا، وتارة �ل�سيخ �لعالمة حممد 
مهدي �ش���م�ض الدين الذي لو اتبع ال�شيعة ن�شائحه يف كتابه )الو�شايا( لكانوا اأكرث 
واقعية ومل يدفعوا كل هذه الفواتري ال�شيا�ش���ية، وللحق اأ�شهد الآن تغريا كبريا من 
تغريات اإ�ش���رتاتيجية يف تفكري فئة ال�ش���باب، الذين يتوا�ش���لون معي عرب امليديا، 
م���ن اأماكن خمتلفة بحرينيني وغري بحرينيني، ومن طوائف خمتلفة اآخرهم م�ش���يحي 

و�شابئي من ال�شويد، يرتا�شلون معي موؤمنني بهذا املنهج.
مل اأج���د اإجابات تقنعني بالدولة الدينية يف كل كتب احلوزة، فرحت اأنك�ض كتب 

اإخوان امل�شلمني وكتب ال�شيد قطب وتف�شري )يف ظالل القراآن(.
�س���معت كالم ن����رص �هلل ع���ن قرب يف زي���ار�ت خا�س���ة يف حمل ��ست�س���افته قبل 
ع�رشين عاما، وه���و ينّظر فكريا، فلم تتغري قناعتي. والتقيت بقائد الثورة الإيرانية 
اخلامنئ���ي مع بقي���ة وفود من العامل. ا�ش���تمتعت خلطبه، وكان اآخر لق���اء معه مبعّية 
�ملرحوم �ل�س���يخ عب���د�هلل بن خال���د �آل خليفة، يف وفد بحريني ر�س���مي يف ح�س���ينية 

جمران، وكان يخطب يف جمع من الوفود.
اأمام كل هذه املخا�ش���ات وتكد�ض املحا�رشات وابتالع الكتب مل اأجد دليال واحدا 
ين كركن اأ�شا�شي يف الوجود  يقنعني باإقامة الدولة الدينية، ومازلت رغم اإمياين بالِدّ
واحلي���اة، لكن���ي اأجد هناك حلقة مفقودة يف فهم فل�ش���فة احل�ش���ارة، وقيام الدول. 
حتى تنقلت بني بئر العبد ببريوت زائرا املرجع امل�شتنري ف�شل اهلل، وجبال منطقة 
بعلبك اللبنانية اإلى روؤية تاآكل �ش���عبية ف�ش���ل اهلل لكا�شيت مهرب من اأقبية اإيران 
لعزل مرجعية ف�ش���ل اهلل ال�ش���اربة كزلزال يف البيت ال�ش���يعي املخطوف باأبجديات 
ت�ش���دير الثورة، وهذه ق�شة اأخرى نوردها يف كتابه )�شرية النار( اإلى املنعطف نحو 
فل�شفة ديكارت ونيت�شه وفوكو ورا�شلو كتابات جان جنيه واأو�شكار وايلدو فولتري. 

تلك جتربة النار.
قرات يف النقد الفل�ش���في والأنرثبوجلي ولدريدا واأركون واجلابري وعلى حرب، 
وبعد خما�ض و�ش���لت لقناعة اأن احلل يف الدولة املدنية ل الدينية؛ لأن املدنية هي 

التي حتفظ الدين، وتعطي احلرية لكل الأديان، ول تتدخل باحلرية ال�شخ�شية.
ف�ش���ل الدين عن ال�شيا�ش���ة منهج املدر�ش���ة الإخبارية رغم مت�ش���كها باأ�ش���ول 
�لدين، ومنهج حتى �أتباع �ملدر�س���ة �لأ�س���ولية كاملرجعني �ل�س���يد حم�س���ن �حلكيم 

وال�شيد اخلوئي.
اأنا موؤمن بالأركان الدينية، وحب اأهل البيت واملقد�شات لكل الطوائف والأديان 
عبادة وطقو�شها، لكني اأوؤمن بف�شل الدين عن ال�شيا�شة، ول اأوؤمن بالدولة الدينية 

�شنية اأو �شيعية.
وال�ش���وؤال: ماذا فعلت املعار�ش���ة العراقي���ة التي جاءت بنكه���ات دينية عندما 
رجعت للعراق. وها هي العراق تلملم اأ�ش���الءها، وترتب اأوراقها مع حكام جدد كانوا 
اأزياء معار�ش���ة، فاأ�ش���بحوا عار�شة اأزياء، على م�رشح �ش���عب ينام على اجلوع، يف زمن 

عراقي بائ�ض تهرب فيه �شناديق الذهب على الأ�شالع املك�رشة.
تفجرت مظاهر�ت عارمة ل�س���قوط متاثيل �خليبة، و�نتفاخ �لف�س���اد يف �ملنطقة 
اخل�رشاء يف وقت �ش���مت الكث���ري، اإل الوطنيني ))مه���دي(( و))عثمان(( كان الأخري 
منت����رشا مله���دي �ش���يعي اجلنوب، وعثمان �ش���ني الكاظم���ة الذي اأنق���ذ الغرقى من 

ال�شيعة اإلى اأن غرق هو يف النهر.
غرق عثمان لتنت�رش وحدة العراق لتعود عربية النتماء. ومتوت الطائفية ويبقى 

الوقت. نريد عراقا عربيا مدنيا بح�شارة.

ك�رش التابو: م�شلى العيد بجدحف�ض �شيعود قريبا باإذن اهلل بتوا�شل اجلهود.
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“حالّق” ي�صتويل على 1628 ديناًرا اأثناء �صفر �صاحب ال�صالون

بوجنمة: تخريج 3 اأفواج من برنامج الثقافة الربملانية

“الإدارية” ترف�ض جتديد �صجل �رشكة �صناعية خمالفة

على ال�رشطة تاأييد احلب�ض �صنتني ملتجمهر رمى “املولوتوف” 

“ال�صورى” ي�صارك يف فعالية “مركز امللك حمد” مبدريد

و�سعت �إعالنات دون ترخي�ص ومل تدفع ر�سومها

مب�ساركة 10 متهمني �آخرين

�لوفد �أكد �أن �لنهج �لإ�سالحي لعاهل �لبالد عزز مكانة �لبحرين

�لأول���ى  �ملدني���ة  �لك���رى  �ملحكم���ة  رف�س���ت 
)�لد�ئرة �لإد�رية( دعوى كانت قد تقدمت بها �إحدى 
�ل����ركات �ل�س���ناعية، �ملوقوف ن�س���اطها �لتجاري، 
�لت���ي كانت تطالب وز�رة �ل�س���ناعة و�لتجارة باإلغاء 
قر�رها �ل�سلبي بعدم جتديد �سجلها �لتجاري، وبررت 
�ملحكمة ق�س���اءها برف�ص �لدعوى �أن �جلهة �لإد�رية 
له���ا �حلق يف قر�ره���ا ول �إلز�م عليها بت�س���بيب ذلك 
�لقر�ر، ل �سيما �أن �ملدعية خالفت �أنظمة �لبلدية بعد 
تركيبها �إعالنات بدون ترخي�ص من �جلهة �ملخت�سة 
وع���دم دفعها لر�س���وم �لنتفاع باملو�ق���ع �لإعالنية. 
و�أو�س���حت �ملحكمة �أن وقائع �لدع���وى تتمثل يف �أن 
�ل�رك���ة �ملدعي���ة تقدمت بالئح���ة دع���وى للمطالبة 
بوقف �لقر�ر �ل�س���لبي �ل�س���ادر من وز�رة �ل�س���ناعة 
و�لتج���ارة بوق���ف جتديد �ل�س���جل �لتج���اري �خلا�ص 
بها مع ما يرتتب على ذلك من �آثار، �أخ�س���ها جتديد 

�ل�سجل حلني �لف�سل بحكم يف مو�سوع �لدعوى.
و�أ�سافت �أن �ملدعية �أ�سارت �إلى �أنها مقيدة يف 
�ل�سجل �لتجاري للوز�رة �لتي �متنعت عن جتديد هذ� 
�ل�س���جل دون م�سوغ وباملخالفة لأحكام �لقانون على 
حد زعمه���ا. ويف حيثيات حكمه �أف���ادت �ملحكمة باأن 
�مل���ادة )14( من �لالئحة �لتنفيذية لقانون �ل�س���جل 
�لتجاري، ت�س���ر �إلى �أنه “يجب عل���ى �لإد�رة �ملعنية 
�لمتن���اع عن جتديد و�إلغ���اء �لقيد و�إجر�ء �لتاأ�س���ر، 
بح�س���ب �لأحو�ل، �إذ� تبني لها �أن على �ساحب �لقيد 
خمالف���ات �أو مبالغ مالية م�س���تحقة لل���وز�رة متعلقة 

بالقي���د �لذي يطلب جتدي���ده �أو �إلغاءه �أو �لتاأ�س���ر 
عليه �أو �أي قيد �آخر يخ�سه وحده، وي�سمل هذ� �حلكم 

�أي�ًسا �لقيود �لأخرى �لتابعة لنف�ص �ل�ركاء”.
وبّينت �أنه ي�س���تفاد مما تق���دم �أن جتديد �لقيد 
يف �ل�سجل �لتجاري يكون وفًقا لالإجر�ء�ت و�ل�سو�بط 
�ملن�سو�ص عليها يف �لالئحة �لتنفيذية، �لتي �أوجبت 
عل���ى �جلهة �لإد�رية �ملخت�س���ة �لمتن���اع عن جتديد 
�لقي���د يف �ل�س���جل �لتج���اري �إذ� تب���ني له���ا �أن على 
�س���احب �لقي���د خمالف���ات �أو مبالغ مالية م�س���تحقة 

للوز�رة متعلقة بالقيد �لذي يطلب جتديده.
وذك���رت �أن وز�رة �ل�س���ناعة و�لتجارة قدمت ما 
يفي���د وجود خمالفات عل���ى �ل�ركة لأنظم���ة �لبلدية 
متعلقة برتكيب �إعالن���ات بدون ترخي�ص وعدم دفع 
ر�س���وم �لنتفاع باملو�قع �لإعالنية، �لتي مت ر�سدها 
على �ل�سجل �لتجاري �ململوك لها، وقد خلت �لأور�ق 
مما يفيد قيام �ملدعي بت�س���حيح �أو�س���اعها و�إز�لة 
�أ�س���باب هذه �ملخالفات، �لأمر �لذي يكون معه قر�ر 
جه���ة �لإد�رة بالمتن���اع عن جتديد �ل�س���جل �لتجاري 

مو�سوع �لتد�عي قائًما على �سببه �لقانوين �ل�سحيح 
�ل���ذي يقوى عل���ى حمله، ويكون �لنع���ي عليه يف غر 

حمله جديًر� بالرف�ص.
ولفت���ت �إل���ى �أنه من �مل�س���تقر علي���ه �أن �لقر�ر 
�لإد�ري يحمل على �س���ببه �ل�سحيح ما مل يقم �لدليل 
عل���ى عدم �س���حته و�أن���ه ل �إل���ز�م على جه���ة �لإد�رة 
بت�س���بيب قر�ر�تها ما مل يلزمه���ا �لقانون بذلك، و�أن 
عيب �إ�س���اءة ��س���تعمال �ل�س���لطة �أو �لنحر�ف بها هو 
من �لعيوب �لق�س���دية يف �ل�س���لوك �لإد�ري، قو�مها 
�أن يكون لدى �لإد�رة ق�سد �إ�ساءة ��ستعمال �ل�سلطة 
�أو �لنحر�ف بها، وهذ� �لعيب يجب �أن ي�س���وب �لغاية 
من �لقر�ر باأن تكون �لإد�رة قد تنكبت وجه �مل�سلحة 
�لعامة �لتي يبتغيها �لقر�ر، �أو �أن تكون قد �أ�سدرت 
�لق���ر�ر بباع���ث ل ميت لتل���ك �مل�س���لحة، وعلى هذ� 
�لأ�س���ا�ص فاإن عيب �إ�س���اءة ��س���تعمال �ل�سلطة يجب 

�إقامة �لدليل عليه لأنه ل يفرت�ص.
فلهذه �لأ�سباب حكمت �ملحكمة برف�ص �لدعوى 
�ملقدمة من �ملدعية، و�ألزمتها مب�روفات �لدعوى.

�لثاني���ة  �جلنائي���ة  �لك���رى  �ملحكم���ة  �أي���دت 
)ب�س���فتها �ل�س���تئنافية( معاقب���ة �س���اب باحلب����ص 
ملدة �س���نتني عما �أ�س���ندت �إليه من �تهامات تتعلق 
بال�سرت�ك يف جتمهر و�رتكاب �أعمال �سغب مب�ساركة 
بالق�س���ية  مع���ه  حمكوم���ني  �آخري���ن  متهم���ني   10
و�آخري���ن جمهولني، ح���ازو� عبو�ت قابلة لال�س���تعال 
“مولوتوف” و�ألقوها على قو�ت �ل�رطة �ملتمركزين 
بجو�ر مركز �رطة �س���رتة. وتتح�س���ل و�قعة �لق�سية 
�ملد�ن فيها �مل�ستاأنف وباقي �ملتهمني �أنه بتاريخ 
28 يولي���و 2017، ورد ب���الغ �إل���ى غرف���ة �لعمليات 
�لرئي�سة، مفاده جتمهر قر�بة 30 �سخ�سا من مثري 
�ل�سغب يف منطقة �سرتة و�ديان، فتم �إر�سال قوة من 
�أف���ر�د �ل�رطة �ملتمركزين بجو�ر مركز �رطة �س���رتة 
�إل���ى موقع �لب���الغ، و�لذي���ن متكنو� م���ن �لتعامل مع 
�ملتجمهري���ن، لكنهم تفاجاأو� بخ���روج جمموعة �أخرى 
�إليهم ح�رت من منطقة �أبو �لعي�ص �ملقابلة ملنطقة 
و�دي���ان، و�لذي���ن هاجمو� �أف���ر�د �ل�رط���ة بالعبو�ت 
�حلارق���ة “�ملولوت���وف”، ومن ثم متك���ن �جلناة من 

�لفر�ر من �ملوقع.

و�أ�س���فرت �لتحريات �لتي �أجر�ها �سابط �لبحث 
و�لتحري �إلى �لتو�س���ل �إلى هوية 11 متهما م�ساركا 
يف �لو�قع���ة، �إذ مت �لقب����ص على �ملتهمني من �لأول 
وحت���ى و�لثال���ث، و�لذي���ن �عرتف���و� �أثن���اء �لتحقيق 
معهم مبعرفة �لنيابة �لعامة با�س���رت�كهم يف �لو�قعة 
�ملجرمة. وقرر �ملتهم �لأول يف �أقو�له �أثناء �لتحقيق 
معه �أنه كان قد تلقى ر�س���الة على ح�س���ابه يف موقع 
�لتو��س���ل �لجتماع���ي “�لتليغر�م” ب�س���اأن �لرتتيب 
لهجوم على مركز �رطة �سرتة، وتقابل مع �ملتهمني 
�لر�بع و�ل�س���ابع، و�لذين قام���و� بالتخطيط للعملية، 
و�تفق���و� عل���ى �أن يت���م تق�س���يم �ملتجمهري���ن �إلى 
جمموعتني، تبد�أ �لأولى �مل�سرة من منطقة و�ديان، 
عل���ى �أن تلتقي به���ا �ملجموعة �لثاني���ة �لقادمة من 
منطق���ة �أب���و �لعي����ص، و�لذي���ن يحمل���ون بحوزته���م 
�لعب���و�ت �مل�س���تعلة “�ملولوت���وف” لإلقائه���ا على 

�ل�رطة �ملتمركزين مبركز �رطة �سرتة.
وبالفع���ل �لتق���ى �ملتهم���ون جميع���ا يف �لزمان 
و�مل���كان �ملتف���ق عليهم���ا، �إذ جتمه���رت �ملجموعة 
�لأول���ى يف منطقة و�ديان بالق���رب من مركز �ل�رطة، 
وعندم���ا بد�أت �لق���و�ت يف �لتعامل معه���م و�لتحرك 
نحوه���م، ظه���رت �ملجموع���ة �لثاني���ة م���ن منطق���ة 

�أب���و �لعي�ص و�لذي���ن قام �أع�س���اوؤها باإلق���اء عبو�ت 
“�ملولوت���وف” على �أفر�د �ل�رط���ة، كما قرر �ملتهم 
�لثاين و�لثالث مب�س���مون ما �عرتف به �ملتهم �لأول 
وقررو� م�س���اركة باقي �ملتهم���ني معهم يف �رتكاب 

�لو�قعة.
وكان���ت �أحالت �لنيابة �لعام���ة �ملتهمني جميعا 
للمحاكم���ة عل���ى �عتبار �أنه���م بتاريخ 27 �أغ�س���ط�ص 
2017، �أول: ��س���رتكو� و�آخرون جمهولون يف جتمهر 
موؤل���ف من �أكرث م���ن خم�س���ة �أ�س���خا�ص �لغر�ص منه 
�لإخ���الل بالأم���ن وتعري�ص حي���اة �لنا����ص و�أمو�لهم 
للخط���ر، م�س���تخدمني �لعن���ف لتحقيق ذل���ك، ثانيا: 
حازو� و�أحرزو� عبو�ت قابلة لال�س���تعال “مولوتوف” 

بق�سد ��ستخد�مها يف �لعتد�ء على �أفر�د �ل�رطة.
فق�س���ت حمكم���ة �أول درجة مبعاقب���ة �أربعة من 
�ملتهمني باحلب�ص ملدة 3 �س���نو�ت عما �أ�سند �إليهم، 
وبحب�ص �سبعة متهمني �آخرين من �سمنهم �مل�ستاأنف 
ملدة �س���نتني، وق���درت كفال���ة 500 دين���ار لوقف 
�لتنفيذ حلني �ل�س���تئناف، فلم يرت�ص �مل�س���تاأنف 
به���ذ� �حلكم وطع���ن عليه بال�س���تئناف، �إذ ق�س���ت 
�ملحكمة �ل�س���تئنافية بقبول ��س���تئنافه �س���كال ويف 

�ملو�سوع برف�سه وتاأييد �حلكم �مل�ستاأنف.

�لق�س���يبية – جمل�ص �ل�سورى: �س���ارك وفد من 
جمل�ص �ل�س���ورى �س���من �لفعالية �لتي نظمها مركز 
�مللك حمد �لعاملي للتعاي�ص �ل�س���لمي بالتعاون مع 
جمعي���ة “هذه هي �لبحري���ن”، و�لتي �أقيمت �أخر� يف 

�لعا�سمة �لأ�سبانية مدريد.
و�أكدت ع�س���و �لوفد هالة رم���زي فايز، على �أن 
�لنهج �لإ�سالحي لعاهل �لبالد �ساحب �جلاللة �مللك 
حمد بن عي�س���ى �آل خليفة، قد ع���زز من مكانة مملكة 
�لبحرين كو�حة للت�س���امح، و�ل�س���الم و�لتعاي�ص بني 
خمتل���ف مكونات �ملجتمع �لبحريني، م�س���رة �إلى �أن 
�حت�س���ان �ململكة ملركز �مللك حمد �لعاملي للحو�ر 
بني �لأديان و�لتعاي�ص �ل�س���لمي، يعد خطوة �إيجابية 
تع���زز دور �لبحري���ن يف دع���م قي���م ومبادئ �ل�س���الم 

و�لت�سامح على م�ستوى �لعامل.
تزخ���ر  �لبحري���ن  مملك���ة  �أن  رم���زي  وبّين���ت 
بالت�ريع���ات و�لقو�نني �لتي حتف���ظ كر�مة وحقوق 
جمي���ع �ملو�طنني و�ملقيمني، وتكف���ل لهم �حلقوق 

وحتق���ق  و�لجتماعي���ة،  و�لقت�س���ادية  �ل�سيا�س���ية 
�لعي�ص �لكرمي للجميع، وهو ما يعك�ص روؤية �لقيادة 
�حلكيمة باململكة �لقائمة على قيم �لعد�لة و�ل�سالم 

و�ملحبة و�لتعاي�ص �ملجتمعي.
 و�أ�سارت �إلى �أن م�ساركة جمل�ص �ل�سورى �سمن 
ه���ذه �لفعاليات تاأتي لنقل ه���ذه �لتجربة �لر�ئدة يف 
مملك���ة �لبحرين �إلى �لع���امل، و�إطالعهم على ما مييز 
�ململك���ة م���ن �سيا�س���ات وت�ريع���ات حتف���ظ حقوق 
�جلميع، وتدعم �لت�س���امح و�لتعاي�ص �لقائم، وحتقق 

تكاف���وؤ �لفر����ص، وترتقي بدور �ملر�أة و�ل�س���باب يف 
�ملجتمع.

و�س���ارك وفد �ملجل�ص �س���من لقاء�ت وزيار�ت 
متعددة �سمن �لفعالية لدور عبادة وغرها، �إلى جانب 
�إجر�ء جمموعة من �للقاء�ت �ل�سحافية و�لتلفزيونية، 
�إلى جانب توزيع جمموعة من �ملطبوعات �لتي ت�رح 
عمل �ل�س���لطة �لت�ريعية يف مملك���ة �لبحرين، و�لدور 
�لذي ي�سطلع به جمل�ص �ل�سورى �سمن هذه �لعملية، 

و�خت�سا�ساته و�إجناز�ته �لت�ريعية.

ق�ست �ملحكمة �لكرى �جلنائية �لثانية 
)ب�س���فتها �ل�س���تئنافية( برف�ص ��ستئناف 
عامل �آ�سيوي �جلن�سية، مد�ن باختال�ص مبالغ 
مالية و�سلت �إلى 1518 ديناًر� من مقر عمله 
يف �س���الون حالقة حم�س���لة عمل �سهر كامل، 
ف�سالً عن �رقته لثالجة وعربة خا�سة باأدو�ت 
�حلالقة قيمتهما ت�سل لأكرث من 100 دينار، 
و�أي���دت �ملحكم���ة معاقبته باحلب����ص ملدة 3 
�أ�س���هر مع �لنفاذ و�أمرت باإبع���اده نهائيًّا عن 

�لبالد عقب تنفيذ �لعقوبة �ملق�سي بها.
وتتمث���ل وقائ���ع �لق�س���ية يف �أن �ملجني 
عليه �س���احب حمل �حلالقة �لكائن يف منطقة 
�س���وق و�ق���ف، كان �أبل���غ مركز �ل�رط���ة باأنه 
�س���افر �إلى خارج �لبحرين ملدة �س���هر كامل، 
وعندم���ا رجع �إل���ى �لبالد �كت�س���ف �أن �حلالق 
�ل���ذي يعمل يف �ل�س���الون �ل���ذي ميتلكه، قد 
�ختل����ص ح�س���يلة �ل�س���الون �لبالغ���ة 1518 

دين���اًر�، وثالج���ة تق���در قيمته���ا مببل���غ 60 
ديناًر�، وعربة خا�سة باأدو�ت �حلالقة �سعرها 

50 ديناًر�.
و�أ�س���اف �أن���ه عندم���ا �س���األ �مل�س���تاأنف 
حوله���م وطالب���ه باإع���ادة �ملبال���غ و�لأدو�ت 
�ملختل�س���ة، ماطله وقال �إليه بد�ية �إنه �س���لم 
�لرو�تب لباقي �ملوظفني، ولكنه تر�جع وقّرر 
�أنه مل يفعل ذلك، وعندما �سغط عليه قّرر له 
�أنه �أعطى �ملبلغ �سلفة �إلى �أحد معارفه، لكنه 
وبع���د �لإبالغ عن���ه لدى مرك���ز �ل�رطة �عرتف 
�مل�ستاأنف مبا ن�سب �إليه من �ختال�ص لالأمو�ل 
�ملذكورة، وطالب �ملجني عليه مبنحه فر�سة 

لت�سديد تلك �ملبالغ.
وكانت �لنيابة �لعامة �أحالت �مل�س���تاأنف 
للمحاكم���ة على �عتب���ار �أنه يف غ�س���ون �لعام 
�ختل�ص �ملبال���غ و�ملنقولت �ملبينة   ،2017
قدًر� بالأور�ق و�ململوكة للموؤ�س�س���ة �ملجني 
عليه���ا “�س���الون �حلالق���ة” �لت���ي وجدت يف 

حيازته ب�سبب عمله.

�لق�س���يبية -جمل����ص �لن���و�ب: �أكد  
�لأمني �لعام �مل�س���اعد مبجل����ص �لنو�ب 
و�لدع���م  و�جلل�س���ات  �للج���ان  ل�س���وؤون 
�لنياب���ي، رئي����ص هيئ���ة �مل�ست�س���ارين 
�لقانون���ني بالإناب���ة ر��س���د  بوجنمة، �أن 
مرك���ز �لدر��س���ات و�لتدي���ب �لرمل���اين 
باملجل����ص ق���ام بتخري���ج 3 �أف���و�ج م���ن 
�ملوظفني يف برنامج �لثقافة �لرملانية، 
�له���ادف لتوعية جميع منت�س���بي �لأمانة 
�لعام���ة بالعم���ل �لت�ريع���ي و�لرقاب���ي، 
و�لتعرف على مبادئ �مل�روع �لإ�سالحي 
جلالل���ة �لعاهل �ملف���دى، وذلك �س���من 
توجيه���ات مع���ايل �مل�ست�س���ار �أحمد بن 
�إبر�هي���م �مل���ال رئي����ص جمل����ص �لنو�ب، 
لتمكني كافة موظفي وموظفات �لمانة 
�لعام���ة بالثقاف���ة �لرملاني���ة وطبيع���ة 

�لعمل يف �ملجل�ص �لنيابي.
و�أ�سار  �أن مركز �لدر��سات �لتدريب 
�لرمل���اين �أق���ام 3 دور�ت لع���دد )60( 
موظ���ف يف �لف���رتة �ل�س���يفية لرنام���ج 
�إل���ى  لت�س���اف  �لرملاني���ة،  �لثقاف���ة 
�لدور�ت �ل�س���ابقة يف �لف�سل �لت�ريعي 
�لر�ب���ع ل���ذ�ت �لرنام���ج، و�س���وف يت���م 
�لنتهاء من �ل���دور�ت �ملقبلة، لت�س���مل 
موظف���ي �لأمان���ة �لعامة، و�لتي ت�س���مل 
�إجر�ء �ختب���ار�ت حتريرية بع���د �لدور�ت 

وقيا�ص �لأثر منها، وت�سمني �لنتائج يف 
�لتقرير �ل�سنوي �لعام لكل موظف .

�لتدريبي���ة  �خلط���ة  �أن  و�أ�س���اف 
ملجل����ص �لن���و�ب يت���م تنفيذها ب�س���كل 
مكثف ومتنوع، حيث �س���يتم ��س���تكمال 
برنام���ج )مدون���ة �ل�س���لوك( للموظفني 
يف �أغ�س���ط�ص �ملقب���ل، مبع���دل دورتني 
تدريبيتني، وبذلك يكون جميع موظفي 
�لأمان���ة �لعام���ة ق���د �طلعو� عل���ى �لنظم 
و�للو�ئ���ح و�لإجر�ء�ت، وطبيع���ة �لعالقة 
بني �ملوظ���ف و�لنائب، �لتي يتم �أد�وؤها 
ذ�ت  وه���و  ومو�س���وعية،  مهني���ة  ب���كل 
�لرنامج �لتدريب���ي �ملتميز �لذي يقدم 
ملوظفي �لأمان���ات �لعام���ة يف �ملجال�ص 

و�لرملانات �لدولية .

• جانب من م�ساركة جمل�ص �ل�سورى يف فعالية مركز �مللك حمد للتعاي�ص مبدريد	

عبا�ض اإبراهيم

حمرر ال�صوؤون املحلية

حمرر ال�صوؤون املحلية

شعارات “سوبرمانية”
�أتابع باهتمام هذه �لأيام، �ل�س���عار�ت “�ل�س���وبرمانية” �ملتو��سلة، �لتي يطلقها 
بع�ص �ملر�س���حني �لنيابيني و�لبلديني، و�لتي تنف�س���ل عن �لو�قع جملة وتف�س���ياًل، 
وحتلق بعيًد� عن �حلال �لقت�س���ادي �لع���ام، و�أولويات �لدولة، ورمبا �هتمام �ملو�طن 

نف�سه.
هذه �ل�سعار�ت �لعجيبة، و�لتي ي�سفها �لبع�ص بال�سورة �حلية للحر�ك �لنتخابي، 
قد ت�س���يء لهذ� �حلر�ك �أكرث من �أن ت�س���يف له �س���يًئا، فال ميكن �أن ن�سنف - مثاًل - 
دعوة زر�عة “�للومي و�لكنار” و�لذي خرج به �أحد �ملر�س���حني �لبلديني، باأنه �نطالقه 
لعم���ل بل���دي ناجح، ومبدين���ة تغرق بامل�س���اكل البلدي���ة، والبيوت الآيلة لل�س���قوط، 

و�ل�سو�رع �ملت�سدعة.
ويرى بع�ص �ملر�س���حني �أن دغدغة م�ساعر �لنا�ص، وحماولة ��ستمالتهم، بالإ�سارة 
للملفات ر�ئجة �حلديث، قبل �لإعالن �لر�س���مي للرت�سح، و�لفرتة �لقانونية للت�سويق 
�لنتخابي، باأنها �س���وف ترفع ر�سيد حظوظهم بالفوز، وبحال �أقرب ل�سباق �ل�ساحية، 

من ي�سل بهذه �لأفكار للنا�ص، قبل �لآخر.
وبالرغم من مرور ف�سول ت�ريعية عدة على عمر �ملجل�ص �لنيابي وبقية �ملجال�ص 
�لبلدية، يالحظ غياب �ملعرفة لبع�ص �ملر�سحني، با�ستخد�م �للغة �لإعالمية �ملنا�سبة، 

و�لتوقيت �ل�سحيح، لإطالق �ل�سعار�ت �لنتخابية، و�لرتويج لها. 
كما يتعمد �لبع�ص منهم �إق�ساء م�ساعي وجهود بع�ص �لأع�ساء �حلاليني، وحماولة 
�ل�س���عود عل���ى �أكتافهم، بطرح �إعالمي ف���ج، ل يتخطى حرق “كروت” م�س���د�قيتهم 

باكًر� لدى �لنا�ص، وتنفر �لناخبني من �لت�سويت لهم، �أو �لإن�سات مل�ساعيهم.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

• ر��سد بوجنمة	



االثنين 30 يوليو 2018 
17 ذو القعدة 1439

العدد 3576 9 opinion@albiladpress.com منطلقات اآلراء الواردة في »منطلقات« تعبر عن أصحابها وال تلزم »               «

الهجرة قرار قد يبدو �صعباً لدى الكثري من 
النا�س، لكن هناك من ي�ص���طر اإليه، وهناك من 
يتخ���ذ هذا القرار متجرعاً كاأ�ص���اً بالغة املرارة، 
اإذ جت���ره الظروف على ذل���ك، وهناك هجرات 
من و�صع جيد اإلى و�ص���ع اأجود، ومن مناخ اإلى 
مناخ اآخر اأن�صب، والبع�س يف�صل عا�صمة اأخرى 
على عا�صمة بالده لأنها اأكرث اهتماماً مبا يهتم 
به، اأو اأن���ه يرى فيها ح���راكاً اجتماعياً وثقافياً 

ي�صتحق العي�س �صمنه.
لكن ما يجري يف م�ص���األة الهجرة اليوم من 
اجلنوب الفقري اإلى ال�صمال الغني الذي بالكاد 
ي�ص���تطيع اأن يو�ص���د اأبوابه اأمام هذه املوجات 
غ���ري املتوقف���ة ع���ن التدف���ق، فه���ي هجرات 
لي�ص���ت فردي���ة اأو انتقائية، اإمنا هي ما ي�ص���به 
اإخالء لبع�س البالد والتكد�س يف بالد اأخرى، اإنه 
هروب جماعي من الدول الفا�صلة التي مل تنجح 
وال�صيا�ص���ية  القت�ص���ادية  اإدارة ملفاته���ا  يف 
والجتماعي���ة والأمني���ة، م���ا جعل الأفق ين�ص���ّد 
اأمام ال�صباب خ�صو�صاً، وهم ممتلئون بطاقات 

كبرية ل جتد منافذ تنفي�صها.
يف الأيام املا�ص���ية تبادلت التوا�ص���ل مع 
�ص���اب عربي ح���اول الت�ص���لل مرت���ن من قبل 

للو�ص���ول اإل���ى ال�ص���فة الأخ���رى يف اجلن���وب 
الأوروبي، و�صاألته ال�صوؤال الفتتاحي: ملاذا؟ 

مل���اذا؟ لأنن���ي خري���ج تخ�ص����س مطل���وب 
ب�ص���كل كبري جداً يف كل مكان يف العامل، واأراين 
من���ذ ثالث �ص���نوات واأن���ا على الأر�ص���فة اأنقل 
اأوراق���ي م���ن مكان اإل���ى اآخر، ومثل���ي الع�رشات 

الذين اأعرفهم، ومن ل اأعرف اأكرث.
مل���اذا؟ لأنن���ي ل اأاأمن على نف�ص���ي يف بلد 
ميك���ن لالب�س البدل���ة الع�ص���كرية اأن يفعل ما 
ي�صاء يف اأي �صخ�س، ملجرد اأن �صكله مل يعجبه، 
ول ميك���ن لأح���ٍد اأن يتكل���م، ومن ال�ص���عب اأن 
يجري العثور عليه لأنه لي�صت له اأية ملفات اأو 
اأوراق، واإمن���ا يرمى يف املعتق���الت حتى يبعث 

اهلل من يلتفت اإليه.
وكاأنه���ا  بل���دي  اأرى  لأنن���ي  مل���اذا؟ 
�ص���وبرماركت على و�صك الإفال�س، الأرفف بها 
م�ص���احات فارغة تفتقر الب�ص���ائع، والب�ص���ائع 
يعلوها الغبار، فال اأحد ي�ص���ري من هذا املحل 
لينع�ص���ه، وه���ذا م���ا يق���وده اإل���ى املزي���د من 
الك�صاد، ويف انتظار اللحظة التي ُيعلن اإفال�صه، 
وهك���ذا الوط���ن، األي�ص���ت هن���اك دول اأعلن���ت 

اإفال�صها من قبل؟

مل���اذا؟ لأن التده���ور الأخالق���ي تت�ص���ارع 
وتريت���ه، والقي���م يجري ت�ص���طيحها، واملبادئ 
التي اجتهد اأهلونا يف غر�ص���ها يف نفو�صنا �صار 
التم�ص���ك بها اليوم َم�ص���حكة، وامل���ال – على 
قلت���ه – ميكنه ����رشاء كل ما يحت���اج من جيو�س 

جرارة.
ملاذا؟ لأننا نرى ون�ص���مع عن حجم الف�صاد 
وال�رشق���ات املمنهج���ة الت���ي جتري عل���ى اأعلى 
امل�ص���تويات يف الدول���ة، وُتع���رف ال�رشقات من 
حجمه���ا، اأي كلم���ا ارتفع���ت قيمته���ا عرف���ت 
اأن املظل���ة الت���ي تغطيه���ا اأرفع واأو�ص���ع ظالً، 
ونت�ص���اءل: ما ال���ذي يبقى لنا ومل���ن بعدنا اإن 

قررنا الإجناب؟
ملاذا؟ لأن العلم والتعليم حتول اإلى نقمة 
املعرف���ة وبوؤ�س الع���ارف، فكلم���ا عرفت اأكرث 
كلما اأيقنت اأن امل�ص���افة الفا�صلة بن الو�صع 
احلايل ووقوف الدولة على قدميها كبرية، فما 

بالنا بامل�صافة ما بن الوقوف والتحرك؟!
وجدُت اأن اأي كالم ميكن اأن اأقوله �صيكون 
اأك���رث من مثايل، فما قاله بالغ الوجع واأكر من 
اأن تتحمله م�ص���احة مقال، فلم اأزد عن قويل له: 

“ل تن�س اأن تطمئنني اإن جنحت يف الهجرة”.

عبدعلي الغسرة

فالح هادي الجنابي

يب���دو اأن نظ���ام امل���اليل ق���د طفح 
ب���ه الكي���ل، ومل يع���د يطي���ق ويتحم���ل 
التاأث���ريات ال�ص���لبية لالأو�ص���اع الوخيمة 
التي حتا����رشه من كل جانب، خ�صو�ص���ا 
بعد اأن علم باأن �صعفه وتراجعه انك�صف 
للعامل، لذل���ك قرر اأن يق���وم بالرد على 
كل ذل���ك باإط���الق التهدي���دات النارية 
مبختلف الجتاه���ات، رغم اأن اآخر تهديد 
لهذا النظام كان خمتلفا عن ما �صبق، اإذ 
كان موجه���ا من جان���ب الإرهابي الدويل 
املطل���وب قا�ص���م �ص���ليماين للرئي����س 

الأمريكي دونالد ترامب بذاته.
نظ���ام املاليل وبع���د اأن قام باإطالق 
اأهمه���ا  خمتلف���ة  تهدي���دات  �صل�ص���لة 
تهديده بغلق م�صيق هرمز، فاإن تهديد 
الإرهابي �ص���ليماين للرئي����س الأمريكي 
م���ن اأن “البحر الأحمر مل يع���د اآمنا”، جاء 
بع���د اأن هاجم عمالء النظ���ام الإيراين يف 
اليم���ن ناقلت���ي نفط �ص���عوديتن، يوم 
الأربعاء املا�ص���ي، وهو ما اأثبت ب�صورة 
قاطع���ة ت���ورط نظ���ام املاليل وب�ش���كل 
مبا����رش ل لب����س فيه بتهدي���د املالحة يف 
البح���ر الأحم���ر، وكاأنه ي�ص���عى للقول اإن 
من يفعل هكذا باإمكانه اأي�ص���ا اأن يغلق 

م�صيق هرمز!
نظ���ام املاليل منذ تاأ�صي�ص���ه يعتمد 
على ت�صدير التطرف والإرهاب والتدخل 
يف �ص���وؤون الآخرين وا�ص���تخدام اأ�صلوب 
البت���زاز مبختلف الطرق من اأجل حتقيق 
اأهدافه وغاياته، ويريد من خالل مهاجمة 
ناقلتي نفط �صعوديتن، اأن يبتز العامل 
ويجعلهم يخافون منه وي�صتمعون له من 
اأجل اأن يتم تخفيف العقوبات واحل�صار 
امل�رشوب عليه و�ص���ول اإل���ى درء اأخطار 
وتهدي���دات ال�ش���قوط عن���ه، حيث باتت 

حتدق به من كل جانب.
ه���ذا النظ���ام ال���ذي انف�ص���ح اأمره 
ب�ص���ورة غ���ري م�ص���بوقة بع���د انك�ص���اف 
خمط���ط عمليت���ه الإرهابية �ص���د التجمع 
ال�ص���نوي للمقاومة الإيرانية الذي انعقد 
موؤخرا، �ص���ار مثل الذي تبلل كل ج�صده 
حت���ت املطر، فل���م يعد يخ���اف من املاء 
والبل���ل، لذلك ل يج���ب اأن يتفاج���اأ اأحد 
مب���ا قال���ه الإرهاب���ي �ص���ليماين، فهو مل 
ي���اأت بجدي���د، اإمنا اأك���د حقيق���ة وواقع 
النظام، وعندما يتمك���ن هذا النظام من 
الأ�ص���لحة واملتفجرات وغريها  اإي�ص���ال 
ل�ص���فاراته يف العامل من اأجل ا�صتخدامها 
يف اأعمال اإرهابية كما فعل يف الأرجنتن 
واإيطالي���ا وجنيف واأملاني���ا وغريها، بل 
عندم���ا يتمكن من اإي�ص���ال ال�ص���واريخ 
واملدافع والهاونات وغريها لعمالئه يف 
املنطقة كي ي�صتخدمونها يف خمططات 
يتم و�ص���ع تفا�ص���يلها يف وكر الإرهاب 
والدج���ل الكبري بطه���ران، فحينئذ على 
العامل اأن يفكر كثريا باخلطر الذي �صار 
ي�ص���كله هذا النظام على ال�صالم والأمن 
وال�ص���تقرار يف العامل و�رشورة الت�صدي 
له ودعم وتاأييد ن�ص���ال ال�صعب الإيراين 
من اأجل احلرية والدميقراطية يف �ص���بيل 
الإ�رساع بتهيئة اأف�شل الظروف لإ�شقاط 
ه���ذا النظ���ام وتخلي�س الع���امل من �رشه. 

“احلوار”.

اإلرهابي يهدد!

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

يفتح ج���رارات مكتبه ويخ���رج املئات من 
اأوراق الأكاذي���ب، ثم يظهر على الهواء مبا�رشة 
“ويقل اأدبه” على ال�ص���قيقة الكرى اململكة 
العربية ال�صعودية، وي�صي�س فري�صة احلج، اإنه 
العمل الذي يقوم به مذيع قناة نظام احلمدين 
واملخطط ال�صهيوين الإعالمي “اجلزيرة” هذه 
الأيام، فقد اعتاد العرب والأمة الإ�صالمية على 
احلم���الت القذرة الت���ي تقوم بها تل���ك القناة 
ال�ص���هيونية جتاه اململكة العربية ال�صعودية 
اأعزها اهلل مع اقراب مو�صم احلج، كيف ل وهم 
يقبعون وراء ق�صبان القهر والظلمة، ويعي�س 
نظامها النحراف والرجعي���ة ول يتحرك اإل من 

خ���الل توجيه اجلماع���ات الإرهابية ل���ه، والتي 
اأ�ص���بحت ت�صكل “دويلة” هناك ترمج تاآمرها 
على دول اخلليج وقاعدة اإرهابية تنطلق منها 

ال�رشور واملد ال�صفوي ال�صهيوين.
كل مذي���ع ومعلق يف “اجلزي���رة” له هدف 
حمدد ب�ص���كل وا�ص���ح ه���ذه الأي���ام، اأي زيادة 
جرعة الإ�ص���اءة اإلى ال�ص���قيقة اململكة العربية 
ال�ص���عودية وحماولت غبية للتقليل من الدور 
الكب���ري واجله���ود الت���ي تبذله���ا والإخال����س 
والهتمام ب�ص���يوف الرحمن يف احلج والعمرة، 
فت�ص���يي�س احلج مظهر من مظاهر قناة تنظيم 
“احلمدي���ن” ودر�ص���ها الدقيق الذي ير�ص���مه 

�صعلوك ال�ص���هيونية والإخوان عزمي ب�صارة، 
الذي قد ياأتي عليه يوم ويغري برنامج التعليم 
يف قط���ر ويب���دل اأ�ص���ماء ال�ص���وارع واملناطق 
متهي���دا مل�ص���خ ال�صخ�ص���ية القطري���ة متاما، 
فهذا العزمي هو الناطق باملواقف الر�ص���مية 
واحلكومية يف تنظيم “احلمدين” وامل�ص���وؤول 
الإرهابي���ة  العملي���ات  قد�ص���ية  ع���ن  الأول 

واملحاولت العفنة لك�رش عنق الأمة العربية.
نظ���ام  وج���ه  يف  املخاط���ر  زادت  كلم���ا 
احلمدي���ن والتعقيدات، كلم���ا زاد نباح القناة 
هجومه���ا  وا�ص���تد  “اجلزي���رة”  ال�ص���هيونية 
على ال�ص���قيقة اململك���ة العربية ال�ص���عودية، 

و�ص���تبقى مفتوحة ط���وال فرة مو�ص���م احلج 
و�ص���تكون  واملرتزق���ة،  والعم���الء  للكذاب���ن 
هناك جلان تعمل لت�ص���تمر وتتو�صع الأكاذيب 
هن���اك  �ص���تكون  ب���ل  الف���ركات،  وب�ص���ائع 
وح���دات احتياط م���ن ال�ش���هاينة والفر�س من 
اأج���ل التنفي���ذ املرمج ملا هو مطل���وب، لكن 
�صت�صوي احلقيقة وجوههم جميعا و�صرميهم 
ال�ص���عودية يف �ص���لة املهمالت، فمو�صم احلج 
�ص���ينجح وكما قال وزير اخلارجية ال�ص���عودي 
ع���ادل اجلب���ري “اإن تاري���خ اململكة وا�ص���ح يف 
ت�ص���هيل و�ص���ول احلج���اج، فاململك���ة تب���ذل 

جهودا كبرية يف هذا الأمر”.

سترميهم السعودية في سلة المهمالت

مع بداية �ص���يف البحري���ن الالهب انطلقت 
فعاليات وبرامج الأن�ص���طة ال�ص���يفية يف جميع 
املحافظ���ات، ويتم الإع���داد لها ُم�ص���بًقا اإدارًيا 
وفنًي���ا وتوف���ري كل ما حتتاج اإليه م���ن الأدوات 
والتجهي���زات، وينبع اهتمام موؤ�ص�ص���ات الدولة 
والقطاع���ات الأهلية بهذه الأن�ص���طة لهتمامها 
بالطلب���ة وال�ص���باب وفتي���ان البحري���ن، بهدف 
تطوير قدراتهم واإ�ص���غال اأوق���ات فراغهم مبا 
ه���و اإيجاب���ي وُمفي���د، والرتق���اء باإمكانياته���م 
والفن���ون  العل���وم  خمتل���ف  يف  ومهاراته���م 

واملعارف التي ترفع م�ص���توى وعيهم وتر�ص���خ 
للبحري���ن  وال���ولء  والنتم���اء  املواطن���ة  قي���م 

وقيادتها و�صعبها.
وتاأتي ه���ذه الأن�ص���طة تنفي���ًذا لتوجيهات 
القيادة الر�ص���يدة وتلقى الدع���م واملتابعة من 
قب���ل وزارة الداخلي���ة ووزارة العمل وال�ص���وؤون 
الجتماعي���ة ووزارة الربي���ة والتعلي���م ووزارة 
ال�صباب والريا�صة وكل الوزارات الأخرى، وتلقى 
الهتمام والرعاية اأي�ص���ا من قب���ل املحافظن 
بت�ص���خري الرامج العلمي���ة والجتماعية والفنية 

القي���م  وال���ولء، ولتاأ�ص���يل  النتم���اء  لتعزي���ز 
الوطني���ة والعربي���ة والديني���ة وقيم الت�ص���امح 
والتعاي����س م���ع الآخ���ر، ولأج���ل توجيهه���م نحو 
الوجهة الوطنية ال�ص���حيحة وحمايتهم من الآثار 
ال�صلبية لأوقات الفراغ التي يتم ا�صتثمارها يف 
هذه الأن�ص���طة بالرامج الإيجابية النافعة التي 
تنمي وجدانهم الجتماعي والإن�صاين والوطني. 

ويف ال�صيف تنت�رش املراكز ال�صيفية يف عدد 
من مدار����س وزارة الربية والتعلي���م واملراكز 
الثقافي���ة والأندي���ة الوطنية الت���ي تتناف�س يف 

تقدمي الأف�ص���ل من الرامج  وامل�صابقات التي 
ت�ص���مل باقة متنوعة من الرامج التي يحتويها 
ن�شاط �ش���يف 2018م، ومنها الرامج الربوية 
والتوعوي���ة، والزي���ارات امليداني���ة، والرام���ج 
اكت�ص���اف  وبرنام���ج  والريا�ص���ية،  الرفيهي���ة 
املواه���ب يف العدي���د م���ن امله���ارات الفني���ة 
والأدبي���ة واحلرفي���ة، وه���ذه الرام���ج جتتذب 
الطلبة وال�ص���باب من خمتلف الأعمار وتك�صبهم 
مه���ارات اخلدمة املجتمعي���ة والعمل التطوعي، 
وتدربهم على بذل اجله���د والتعاون والعتماد 

الوطني���ة  امل�ص���وؤولية  النف����س وحتم���ل  عل���ى 
مب���ا ُي�ص���اهم يف رفع كف���اءات وق���درات الطلبة 
وال�ص���باب يف كل املج���الت الِعلمي���ة والَعملية 

والفنية واملعرفية.
�صكًرا لكل الوزارات واملوؤ�ص�صات احلكومية 
اإن�ص���اء املراك���ز  الت���ي �ص���اهمت يف  والأهلي���ة 
ال�صيفية والداعمن لأن�صطتها وبراجمها، وكل 
العامل���ن فيه���ا الذي���ن يبذلون ج���لَّ طاقتهم 
يف تعلي���م وتدري���ب و�ص���قل مه���ارات الطلبة 

وال�صباب.

األنشطة الصيفية وتنمية اإلنسان

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول

ن�صتعري هذا التعبري من فيلم 
ق���دمي للفنان ع���ادل اإمام “رجب 
فوق �ص���فيح �ص���اخن”، لن�ص���ف 
مل  اإن  احل���دوث،  ن���ادر  م�ص���هدا 
يكن م�ص���تحيل احلدوث يف تاريخ 
والروتوك���ول،  الدبلوما�ص���ية 
حم���د  ب���ن  متي���م  م�ص���هد  وه���و 
وه���و ي�ص���تجوب اأم���ام الرمل���ان 

الريطاين قبل يومن.
ع���امل  يف  الطبيع���ي  ال�ص���يء 
اأن  والروتوك���ول  الدبلوما�ص���ية 
يق���ف رئي�س اأية دول���ة متحدثا اأو 
ملقيا كلم���ة اأمام برمل���ان الدولة 
التي يزورها، وغالبا ما تلقى هذه 
الكلم���ة ت�ص���فيقا ح���ادا وحفاوة 
كبرية من الأع�ص���اء بكاملها، على 
الأقل من باب املجاملة املتعارف 

عليها بن الدول.
اأو  برمل���ان  يق���وم  اأن  لك���ن 
ممثلون عنه با�ص���تجواب الرئي�س 
ال�ص���يف، فهذا �صيء غري معروف 
ذل���ك  ح���دث  واإذا  دبلوما�ص���يا، 
غ���ري  �ص���يئا  هن���اك  اأن  فمعن���اه 
طبيع���ي واأن ه���ذا الرئي����س لديه 
نقط���ة �ص���عف معروف���ة وموؤكدة 

لدى هذا الرملان.
اأدق  تع���رف  بريطاني���ا 
اأن�ص���طة  كل  ع���ن  التفا�ص���يل 
الإرهاب القطري، لذلك ي�صتطيع 
برملانه���ا اأن يخ���رج ع���ن املاألوف 
يخ�ص���ع  مل���ا  باإخ�ص���اعه  ويق���وم 
الريطاني���ون  املوظف���ون  ل���ه 
مهامه���م  تاأدي���ة  يف  املق����رشون 
وحما�ص���بته، وهي على يقن باأنه 

ل ي�صتطيع الرف�س اأو الحتجاج.
فهل كان���ت بريطاني���ا غافلة 
يعتق���د  ق���د  كم���ا  وا�ص���تفاقت 
البع����س، اأم اأن تنظي���م احلمدين 
ونف���د  �ص���الحيته  م���دة  انته���ت 

ر�صيده.

تميم فوق صفيح 
ساخن

ghassan.shihaby
@gmail.com غسان الشهابي“اللماذيّات”

   ذرائع



“�سابك” تتوقع منو� �إيجابيا 
بالن�سف �لثاين

�لريا�ض - رويرتز: قالت �ل�رشكة �ل�س���عودية 
لل�س���ناعات �لأ�سا�سية )�س���ابك(، ر�بع �أكرب �رشكة 
برتوكيماوي���ات يف �لعامل، �أم����ض �إنها تتوقع منوًّ� 
�إيجابيًّا يف �لن�س���ف �لثاين م���ن هذ� �لعام مدعومة 
بزي���ادة يف �لإنتاج وحت�س���ن توقعات �لقت�س���اد 

�لعاملي. 
وجاءت تلك �لتعليقات بعدما �أعلنت �س���ابك 
ع���ن قفزة 81 % يف �س���ايف ربح �لرب���ع �لثاين من 
�لعام بف�س���ل ما قال���ت �إنه �رتفاع �أ�س���عار �لبيع 

وقفزة يف �أحجام �ملبيعات.

“جي �إف �إت�ض” ت�سدد �سكوكا بقيمة 200 مليون دولر
�ملنامة - جي �إف �إت�ض:  �أعلنت جمموعة جي �إف �إت�ض �ملالية عن �س���د�د �س���كوكها �لبالغ قيمتها 
200 مليون دولر بالكامل، و�لتي كانت قد ح�سلت عليها يف �لعام 2007 يف �إطار ت�سهيالت ��ستحقت 
�ل�س���د�د عل���ى دفع���ات عدة، مع تاريخ ��س���تحقاق نهائي يف �س���هر يولي���و 2018، �إذ قام���ت �ملجموعة 
موؤخ���ر� ب�س���د�د �لدفعة �لأخرية بقيمة 34 مليون دولر. وقال رئي�ض جمل�ض �لإد�رة جا�س���م �ل�س���ديقي 
“�لدفعة �لأخرية من ت�س���هيالت �ل�س���كوك تعد �أحد �أقدم �لت�سهيالت �لتي ح�سلت عليها �ملجموعة يف 
�ل�سابق وبتمويل من جمموعة من �لبنوك �لإقليمية و�لدولية، معترب� �ل�سد�د يعزز من ثقة �مل�ستثمرين 
يف �ملجموعة بالرغم من حتديات �ل�س���وق، كما يعك�ض �لو�س���ع �لقوي للمجموع���ة ومعدل �لدين مقابل 
�حلق���وق”.  و�أ�س���اف: “م���ن خالل هذ� �ل�س���د�د، ميكن للمجموع���ة حترير �ملزيد من �لأ�س���ول �ملرهونة 

مبوجب �ل�سكوك بحيث يكون هناك �إمكان للت�رشف فيها �أو �لتخارج منها”.
يذكر �أنه يف �لعام 2008 جتاوزت قيمة مطلوبات �لت�سهيالت �لتمويلية للمجموعة ما مقد�ره مليار 

دولر، مقارنة مبا مقد�ره 125 مليونا فقط يف �لوقت �حلا�رش”.

  للتو��سل:  )ق�سم �لقت�ساد: 17111455(              ق�سم �لإعالنات : )�ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ض: 17580939(              )�ل�سرت�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�ض: 17111434(
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اقتصاد
“متكني” يحتفي بتخريج 60 م�شاركا يف “متمهن”

البحرين والإمارات وال�شعودية ب�شدارة وجهات �شفر ال�شينيني

مطلع 2019 الرميحي: م�رسعة اأعمال جديدة لـ“الفنتك” 

2.7 مليون دينار للوازم املختربات والأ�شنان والتاأهيل الطبي

تهيئة بيئة متكاملة لتحفيز �ملوؤ�س�سات �لنا�سئة

من خالل �ل�رش�ء �خلليجي �ملوحد

ق���ال �لرئي����ض �لتنفيذي ملجل����ض �لتنمية 
�لقت�سادية خالد �لرميحي �إن �لبحرين �ست�سهد 
�إط���الق م�رشع���ة �أعمال جدي���دة مع بد�ي���ة �لعام 
�ملقب���ل 2019 لت�س���اف �إل���ى 3 م�رشعات عمل 
�ملجل�ض على ��س���تقطابها يف �لفرتة �ملا�س���ية 

�إلى �ململكة.
و�أبل���غ “�لبالد” �أن �حلا�س���نة �جلديدة �لتي 
 ”nest“ ش���تفتح لها ن�ش���اط يف البحرين وهي�
�س���رتكز على تنمية �مل�رشوعات �لنا�س���ئة ودعم 
رو�د �لأعمال �لذين لديهم �أفكار و�أعمال تتعلق 
بالتقني���ات �ملالي���ة و�مل�رشفية �أو م���ا يعرف ب� 
“�لفنتك”، معرب�ً عن �أمله �أن تبد�أ �أعمالها نهاية 

هذ� �لعام �أو بد�ية �لعام �ملقبل.
 و�أكد �لرميحي �أن دعم م�رشعات وحا�سنات 
�لأعم���ال تاأت���ي �س���من جه���ود جمل����ض �لتنمية 
�لقت�س���ادية و�جلهات �ملختلفة يف �لقطاعني 
�لع���ام و�خلا����ض يف �لبحرين �س���من تاأ�س���ي�ض 
وتقوي���ة بيئ���ة �لأعم���ال �خلا�س���ة بامل�رشوعات 
ع���دد  ت�س���مل  و�لت���ي   ecosystem �لنا�س���ئة 
م���ن �لعنا�رش �لأخ���رى �لتي عم���ل �ملجل�ض على 

تهيئتها مب�ساركة خمتلف �جلهات.
وبخ�س���و�ض م���ا �إذ� كان جمل����ض �لتنمي���ة 
�لقت�س���ادية ينوي دعم �إقام���ة م�رشعات �أعمال 
جدي���دة ق���ال �لرميح���ي “�أعتق���د �أن �مل�رشعات 

و�حلا�س���نات �لأربع �حلالية تكفينا، لكن يجب 
�أن نعم���ل عل���ى �أن تكون هناك بيئ���ة متكاملة، 
و�مل�رشع���ات �أحد �أعمدة ه���ذه �لبيئة، لكن هناك 
�أعم���دة �أخرى مهمة مثل �لتمويل وهو ما عززناه 
م���ن خ���الل �س���ندوق �ل�س���ناديق، و�ملو�س���وع 
�لآخ���ر هو تهيئة �لكف���اء�ت، و�لعامل �لر�بع هو 
م�س���اهمة �ل����رشكات �ملحلية و�لبن���وك وتفعيل 
�لقط���اع �لتقلي���دي ليك���ون م�س���اركا يف ه���ذه 

�لبيئة”.
وتاب���ع “�أما من ناحي���ة �لقو�نني فاحلكومة 
قامت مبا ينبغي من خ���الل عدد من �لت�رشيعات 
مثل قان���ون �لإفال�ض وتخفي�ض متطلبات ر�أ�ض 

�مل���ال”.وكان �ملجل�ض �س���اهم ب���دور فاعل يف 
تاأ�س���ي�ض “خلي���ج �لفنت���ك” وهو جتم���ع �أعمال 
لل����رشكات �لعاملة يف جم���ال �لتقنية �ملالية من 
�أج���ل م�س���اعدة �ل����رشكات و�لبنوك عل���ى �إطالق 

منتجات مبتكرة يف �ملجال �ملايل.
 وتوجد يف �لبحرين حالياً نحو 9 م�رشعات 
 CH9، C5 وحا�س���نات �أعم���ال م���ن بينه���ا
 Accelerate، Brinc، Rukn، The
 Hive، Rowad، Bahrain Fintech

 .Bay، Flat6Labs and Tenmou
وكان �سندوق �لعمل قد �أر�سى عقد�ً بقيمة 
تفوق �ل���� 5 ماليني دينار من �أجل ��س���تقطاب 
3 ����رشكات م���ن �أجل ت�س���غيل حا�س���نات �أعمال 
للم�رشوعات �لتكنولوجية و�لتقنية �سمن م�ساعي 
�لبحري���ن لتنوي���ع �قت�س���ادها وتوف���ري فر�ض 
�لعمل. ويعترب جمل�ض �لتنمية �لقت�س���ادية �أن 
قطاع تكنولوجيا �ملعلومات �لت�س���ال من �أهم 
�لقطاع���ات �لتي �لأ�سا�س���ية �لت���ي يركز عليها 
جمل����ض �لتنمي���ة �لقت�س���ادية عل���ى تطويرها 
وتنميتها و��س���تقطاب �ل�س���تثمار�ت �ملبا�رشة 
�إليها �س���من ع���دة قطاعات �قت�س���ادية �أخرى، 
�إذ �س���اهم �ملجل�ض يف ��ستقطاب �رشكات تقنية 
مثل “�مازون ويب” م���ن خالل مقرها �لإقليمي 
يف �لبحرين، كما �ساهم يف �إطالق خليج �لبحرين 
للفنت���ك �إل���ى جانب �مل�س���اعدة يف ��س���تقطاب 

م�رشعات وحا�سنات �لأعمال �جلديدة.

ف���ازت 25 �س���يدلية حملي���ة مبناق�س���ات 
�ل����رش�ء �ملوحد للوز�م �ملخترب�ت وخدمات نقل 
�ل���دم، ول���و�زم رعاية �لف���م �لأ�س���نان، ولوز�م 
�لتاأهيل �لطبي من خالل جمل�ض �ل�س���حة لدول 
جمل�ض �لتعاون �خلليجي، بقيمة بلغت نحو 2.7 

مليون دينار.
و�أر�س���ى جمل�ض �ملناق�س���ات و�ملز�يد�ت 
خالل �سهر مار�ض �ملا�سي 14 مناق�سة لوز�رة 
�ل�سحة، بقيمة �إجمالية و�سلت �إلى 4.1 مليون 

دينار.
وكان���ت �أب���رز مناق�س���ات �ل���وز�رة لل�رش�ء 
�ملوح���د من خالل جمل�ض �ل�س���حة لدول جمل�ض 
�لتعاون، مناق�س���ة لوز�م �ملخترب�ت وخدمات 
نقل �لدم بنح���و 1.7 مليون دينار، تقدم �إليها 
6 �س���يدليات، تلته���ا مناق�س���ة ل���و�زم رعاية 
�لفم �لأ�س���نان بقر�بة 734 �ألف دينار، تقدمت 
�إليها 12 �سيدلية، ثم مناق�سة لوز�م �لتاأهيل 
�لطبي بنحو 197.8 �أل���ف دينار، تقدمت �إليها 

7 �سيدليات.
و�أر�س���ت �لوز�رة مناق�ستني ل�رش�ء وتوفري 
�أدوي���ة خمزنة بنح���و 177.9 �ألف دينار، و57.2 
�أل���ف دين���ار تقريًبا ل����رش�ء وتوف���ري دو�ء لعالج 

�رشطان �لدم �لليمفاوي �ملزمن.
ي�س���ار �إلى �أن �مليز�نية �ملر�س���ودة ل�رشف 
�لأدوية يف �لعام �ملا�سي بلغت نحو 50 مليون 
دين���ار، وزع���ت على �أدوي���ة �لأمر�����ض �ملزمنة 
كالقل���ب و�أمر�����ض �ل�س���كري و�أدوي���ة �لأور�م 
وغريه���ا. وتعم���ل وز�رة �ل�س���حة عل���ى توفري 
�أكرث من 1300 �سنف دو�ئي ملختلف �حلالت 

�ملر�سية.
�ل�س���حة  وز�رة  �أر�س���ت  �آخ���ر،  �س���ياق  ويف 
مناق�سة لإن�ساء مركز �لإقامة �لطويلة باملحرق 
بقيم���ة 161.7 �أل���ف دين���ار، وكان���ت �ل���وز�رة 
ق���د طرحت ه���ذه �ملناق�س���ة يف �س���هر �أكتوبر 

�ملا�سي.
و�أعل���ن وزير �لأ�س���غال و�س���وؤون �لبلديات 
و�لتخطيط �لعمر�ين ع�سام خلف �أخري� عن طرح 
وتر�س���ية 61 مناق�س���ة خالل �لرب���ع �لثاين من 
�لع���ام �حلايل يف كل من قط���اع �لطرق و�ل�رشف 
�ل�س���حي و�ملباين، من قبل جمل�ض �ملناق�سات 
و�ملز�ي���د�ت بكلف���ة �إجمالي���ة ت�س���ل �إل���ى 83 

مليون دينار. 
ومتت تر�سية مناق�سة م�رشوع مركز �لعناية 

لالإقام���ة �لطويلة يف �ملح���رق يف قطاع �ملباين 
ل���وز�رة �لأ�س���غال، بكلف���ة تبل���غ نح���و 11.68 
مليون دينار، ويت�س���من �مل�رشوع �إن�س���اء مركز 
بطاقة 100 �رشير مزود بكافة �خلدمات �لطبية 
و�لإد�رية �مل�س���اندة لتقدمي �لرعاية �ل�س���حية 
للم�س���ابني باأمر�����ض تتطلب حالته���م �لبقاء 
لف���رت�ت طويل���ة يف �مل�ست�س���فى )مثل حالت 
�ل�س���لل �لدماغي و�لإعاقة(، �إ�سافة �إلى توفري 
�ملر�فق �لالزم���ة للخدمات �ملركزية �خلا�س���ة 
باملجم���ع �لطبي ب�س���كل كامل )مث���ل �ملطبخ، 

و�ملغ�سلة، و�ملخازن(.
ووق���ع �لوزي���ر يف �س���هر ماي���و �ملا�س���ي 
�تفاقية تنفيذ مركز �لعناي���ة لالإقامة �لطويلة 
�لتاب���ع لوز�رة �ل�س���حة مع �ملقاول �ل�س���عودي 
�رشكة �س���الح عب���د�هلل �ملهن���ا. وياأت���ي تنفيذ 
�مل�رشوع بتوجيهات من رئي�ض �لوزر�ء �س���احب 
�ل�س���مو �مللك���ي �لأم���ري خليفة بن �س���لمان �آل 
خليفة، �س���من �ملخطط �لعام �لذي مت و�س���عه 
ملجمع طبي مبحافظة �ملحرق تلبيًة لحتياجات 
�ملو�طن���ني ولالرتق���اء باخلدمات �ل�س���حية يف 

�ململكة.
وتق���در كلفة تنفي���ذ �مل����رشوع يف مرحلته 
�لأول���ى 11.6 دين���ار بتموي���ل من �ل�س���ندوق 
�ل�س���عودي للتنمي���ة �س���من برنام���ج �لتنمي���ة 
�خلليج���ي وم���ن �ملوؤم���ل �لب���دء بالتنفيذ خالل 
�لربع �لثالث من هذ� �لعام وي�س���تغرق تنفيذه 

24 �سهًر�.

يذكر �أن هذ� �مل�رشوع مدرج �سمن م�ساريع 
�ملرحل���ة �لأول���ى لربنام���ج �لتنمي���ة �خلليج���ي 
مبوجب �تفاقية �لتموي���ل �ملربمة بني حكومة 
�لبحري���ن وحكومة �ل�س���عودية يف مار�ض 2014 
�لتي تغطي تكاليف بناء �ملركز، وكافة �ملر�فق 
و�لأعم���ال �خلارجي���ة بالإ�س���افة �إل���ى تكاليف 
�لتجهي���ز�ت  وكاف���ة  �ل�ست�س���ارية  �خلدم���ات 
�لالزمة من �لأثاث و�لتجهيز�ت �لطبية و�أي�س���ا 
�ملع���د�ت �لكهربائي���ة و�مليكانيكي���ة �لالزمة 
و�ملعد�ت و�لتجهيز�ت غري �لطبية ومتطلبات 

نظم �ملعلومات للم�رشوع.
وعلى �س���عيد �آخر، �أر�س���ت وز�رة �ل�س���حة 
مناق�س���ة لتزوي���د م���و�د جر�حية ��س���تهالكية 
بنح���و 480.9 �ألف دين���ار، و222.2 �ألف دينار 
لتو�سعة منطقة دخول �ملر�سى و�سيانة جناح 
�ملخا�ض مب�ست�س���فى جد حف�ض للولدة، ونحو 
153.7 �ألف دينار لت�س���غيل مكتب �مل�ساعدة 
لأعمال �ل�س���يانة يف مر�فق وز�رة �ل�سحة، و72 
�أل���ف دينار تقريًب���ا ل�رش�ء وتوفري م���و�د لنظام 
تثبي���ت عظ���ام �لظهر ح�س���ب �س���عر مناق�س���ة 
�لأمان���ة �لعام���ة، ونح���و 65.4 �ألف دين���ار ل�رش�ء 
وتوفري حماليل �لكلية �ل�س���ناعية ح�سب �سعر 
مناق�سة �لأمانة �لعامة، و47 �ألف دينار تقريًبا 
لل�س���يانة �لإن�س���ائية ملختلف مب���اين �لوز�رة، 
و44.4 �أل���ف دين���ار تقريًبا لرتكي���ب �لعو�زل 
�ملائية وت�س���ليح �لأ�س���قف ملختلف من�س���اآت 

�لوز�رة.

�ملنام���ة - متك���ني:  �حتف���ل �س���ندوق 
�لعم���ل “متك���ني” بتخريج 60 م�س���اركا من 
�لطلب���ة �جلامعي���ني �مل�س���اركني يف برنامج 
“متمه���ن” و�ل���ذي يعق���د باإ����رش�ف جمعي���ة 

.)CFA( ملحللني �ملاليني �ملعتمدين�
وق���ال �لرئي�ض �لتنفي���ذي ل “متكني” 
�إبر�هيم جناحي �أن عمل “متكني” ينبثق من 
روؤيتها يف دعم �أهد�ف �لتنمية �مل�س���تد�مة، 
من خ���الل تعزيز رو�فد �لقت�س���اد �لوطني، 
و�لرتكي���ز يف �إطار ذلك عل���ى تنمية �لكو�در 
�لوطنية، ومتكينه���ا من �ملهار�ت �ملعرفية 
و�ملهني���ة، فيم���ا ميكنه���م م���ن �مل�س���اركة 
�لفاعلة يف دعم حتريك عجلة �لتنمية �ل�ساملة 
يف �ململكة.  ولفت �إلى �أن من �أبزر متطلبات 
�لنمو يف �س���وق �لعمل ه���و �لتاأكيد على ربط 
�ملعرف���ة �لعلمي���ة للك���و�در �لب�رشي���ة بو�قع 
�سوق �لعمل وتطبيقاته �لعملية، ل �سيما مع 
�لتطور�ت �لتقني���ة و�لعملية �ملتجددة، وما 
ي�ستجد من تخ�س�سات علمية ومهنية جديدة 

يف �سوق �لعمل. 
من جهت���ه �عت���رب رئي�ض جمل����ض �إد�رة 
جمعية �ملحللني �ملاليني �ملعتمدين حممود 
ن���و�ر �أن �ملبادرة تهدف لتطوي���ر �لكفاء�ت 
لكت�س���اب  بفر�س���ة  وتزويده���م  �ل�س���ابة 
�ملهار�ت �ملالية و�ملهنية عالية �مل�س���توى 

و�لتي جتعلهم �أف�س���ل ��س���تعد�د�ً ل�ستالم 
وظائ���ف يف قطاع ديناميك���ي عايل �لتناف�ض 
�س���من روؤية طويلة �لأمد للم�س���اهمة باإن�ساء 

جيل جديد من خرب�ء �ل�ستثمار يف �لبحرين.
ومن جهتها، �س���ددت رئي�س���ة �لربنامج 
وع�سو جمل�ض �إد�رة �جلمعية زيبا ع�سكر على 
�أهمي���ة �لربنامج يف تهيئة وت�س���خري طاقات 
�لطلب���ة �ملتخرجني لتلبية متطلبات �س���وق 
�لعمل ع���ن طريق توف���ري نخبة م���ن �خلرب�ء 

�ملحليني و�لعامليني يف عدة جمالت.
وياأتي حف���ل تخريج برنام���ج “متمهن” 
يف �إطار ��س���تكمال 60 م�س���اركاً م���ن �لطلبة 
�جلامعيني �لذين �ساركو� يف ن�سخة �لربنامج 
لهذ� �لعام، حيث يعد هذ� �لربنامج �أحد �أبرز 
بر�مج دعم تطوير فئة �ل�س���باب، وتاأهيليهم 
لدخ���ول �س���وق �لعم���ل وفق �أعل���ى �ملعايري 
�ملهنية، وفيما يحقق تناف�سيتهم، وجعلهم 

�خليار �لأمثل يف �سوق �لعمل. 
يف  �مل�س���اركني  ع���دد  �أن  �إل���ى  ي�س���ار 
 2015 ع���ام  يف  �نطالقت���ه  من���ذ  �لربنام���ج 
بل���غ ح���و�يل 240 طالب���اً، ح�س���ل 80 طالب 
منه���م على فر�س���ة تدريب عمل���ي مع �إحدى 
�ملوؤ�س�س���ات �مل�س���اركة، فيم���ا ح�س���ل 40 
م�س���اركاً يف برنام���ج �لتدري���ب �لعملي على 

فر�سة عمل د�ئمة مع هذه �ملوؤ�س�سات.

�أبوظبي - مبا�رش: ك�سفت در��سة جديدة 
 TMHotels.com من موقع �ل�سفر �لر�ئد
و�ل�س����عودية  و�لإم����ار�ت  �لبحري����ن  �أّن  ع����ن 
تت�س����در وجهة �مل�س����افرين �ل�س����ينيني يف 

�ل�رشق �لأو�سط.
و�أكدت �لدر��س����ة �لتي ح�س����ل “مبا�رش” 
على ن�س����خة منها، �أن �مل�سافرين �ل�سينيني 
من جي����ل �لألفي����ة �ملولودين خ����الل �لفرتة 
�لتي تلي �لعام 1990، �أ�س����بحو� يتجاوزون 
�حلدود �جلغر�فية ب�س����ورة �أك����رب وُيقبلون 
على �ل�س����فر �إلى بلد�ن بعي����دة، وعليه فقد 
ز�دت نفق����ات �س����فرهم ب�س����كل كبري خالل 

�لعام �ملا�سي بن�سبة مذهلة بلغت 80 %.
�لرح����الت  متوي����ل  يف  ذل����ك  و�أ�س����هم   
�مل�ستمدة من و�سائل �لتو��سل �لجتماعي، 
خ�سو�س����ا تلك �لتي عك�س����ت جتارب �سّيقة 
و�أماكن �إقامة متطورة تكنولوجًيا وماأكولت 

مبذ�قات غري معتادة.
و�كت�سبت منطقة �ل�رشق �لأو�سط �سعبية 
متز�يدة بني �مل�سافرين �ل�سينيني وخطط 
رحالتهم، �إذ ف�سلت �لغالبية �لعظمى منهم 

�لبحرين ودول����ة �لإمار�ت و�ل�س����عودية؛ ملا 
تقدمه من خ����رب�ت متنوعة من ��ستك�س����اف 
�لتاريخ و�لرت�ث وتناول �ملاأكولت �ملحلية 
و�لت�س����وق، عالوة على جتربة �أماكن �لإقامة 

�لعالية �جلودة.
����ح �لتقري����ر �أن �لغالبية �لعظمى  و�أو�سّ
من �مل�س����افرين �ل�س����ينيني بن�س����بة 54 % 
ز�رو� دول����ة �لإم����ار�ت �لعربي����ة �ملتحدة من 
�أج����ل �لرتفي����ه، بينم����ا متّثل ه����دف �لزيارة 

لن�سبة 33 % يف �لأعمال.
ويعترب �لت�س����ال و�لكفاءة �أمًر� �أ�سا�سا 
لهوؤلء �مل�س����افرين �ل�س����باب، �إذ مّثل هدف 
وج����ود م�س����احات عمل م�س����رتكة ن�س����بة 39 
%، و�لتقني����ات �ملفعلة بال�س����وت 38 %، 
و�حلج����ز ع����رب �أجه����زة �لو�ق����ع �لفرت��س����ي 
38 %، وروبوت����ات خدم����ة �لعم����الء 32 %، 
ودخ����ول �لغ����رف �مل����د�ر بو��س����طة �لهاتف 
�ملتحرك 31 %، و�سالت �لبث �ملبا�رش على 
و�سائل �لتو��س����ل �لجتماعي 26 %، عالوة 
عل����ى خمتلف �لإ�س����افات �ملرغوبة يف مكان 

�لإقامة.

• خالد �لرميحي	

• ر�سم تخيلي ملركز �لإقامة �لطويلة يف �ملحرق	

علي الفردان

اأمل احلامد

“الإ�شالمي الأردين” ين�شئ حمطة طاقة مبليوين دولر
�ملنامة - �لربكة:  �فتتح �لبنك �لإ�سالمي 
�لأردين )�إح���دى �لوح���د�ت �لتابع���ة ملجموعة 
�لربك���ة �مل�رشفية(، حمطة لتولي���د �لكهرباء 

بالطاقة �ملتجددة يف �لأردن.
و�س���تغطي �ملحط���ة �لت���ي حملت ��س���م 
�لبنك، وبا�س���تخد�م �لطاقة �ل�سم�سية، 75 % 
من ��س���تهالك فروع ومكاتب و�إد�ر�ت �لبنك 
يف )عم���ان، �لزرقاء، ماأدب���ا، حمافظة �لبلقاء( 
و100 % م���ن ��س���تهالك 38 فرع���ا ومكتب���ا 

للبنك �إ�سافة �لى مباين �لإد�رة �لعامة. 
�لبن���ك  �د�رة  جمل����ض  رئي����ض  وب���ني 
�لإ�سالمي �لأردين �لرئي�ض �لتنفيذي ملجموعة 
�لربكة عدنان يو�سف �أنه مت ��ستخد�م �أحدث 
م���ا تو�س���لت �إلي���ه �لتكنولوجي���ا يف تنفي���ذ 
�ملحطة �لتي تعد تطبيقا عمليا لتحمل �لبنك 
�لإ�س���المي �لأردين مل�س���وؤولياته �لجتماعي���ة 
و�لقت�س���ادية و�لتنموية وم�ساهما رئي�سا يف 

دعم �لقت�س���اد و�ل�س���ناعة �لوطنية وقو�عد 
�لتنمية و�لأمن �لجتماعي ومقوماته من خالل 

�إيجاد م�سادر طاقة بديلة و�آمنة.
و�أقيمت �ملحط���ة على م�س���احة 45 �ألف 
م���رت فيما بلغ حجمه���ا 20 �ألف مرت مربع فوق 
خم�س���ة هناجر فقط وبقدرة توليد 2.7 )ميجا 
و�ت ذروة(، وتعترب هذه �ملحطة �أكرب م�رشوع 
فوق �لأ�س���طح )Roof-Top( على م�ستوى 
�لأردن. ويق���در �لعم���ر �لفرت��س���ي للمحطة 
ب���� 25 عام���ا تقريبا فيما بلغ���ت كلفتها 1.4 
ملي���ون دين���ار �أردين )1.97 ملي���ون دولر(، 
وتقدر فرتة ��س���رتد�د تكلفة �ملحطة بحدود 
�سنة ون�سف �ل�س���نة تقريبا، و�أنتجت �ملحطة 
م���ن تاري���خ �لت�س���غيل �لفعل���ي له���ا يف 21 
مايو �ملا�س���ي ولغاية 25 �جل���اري ما مقد�ره 
)800.330 كيل���وواط( وبتوف���ر بلغ تقريبا 

228 �ألف دينار �أردين.
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ACCA يتجاوزون معدل �لنجاح بامتحان BIBF طلبة

�لعملة �لإير�نية تو��سل هبوطها �لقيا�سي

�لبحرين: 54.4 �ألف رحلة طري�ن يف 2017

“�إيكيا”: 60 % من موظفينا بحرينيـون

“با�س” تدّرب 2800 موظف يف 6 �سهور

 منخف�سة 2 % قيا�ًسا بـ 2016 بح�سب “البنك الدويل”

بواقع 320 �ساغرا... وح�سة لـ “االحتياجات اخلا�سة”

بزيادة 115 % ومن خالل 396 ور�سة

تراجعـــت اأعـــداد رحالت �ـــركات النقـــل اجلوي 
امل�ســـجلة علـــى م�ســـتوى العـــامل يف البحريـــن اإلـــى 
54.474 األـــف رحلة خالل العام املا�ســـي مقارنة بـ 
55.592 رحلة يف العام 2016، برتاجع ن�ســـبته 2 % 

ح�سب اآخر اإح�سائيات جمموعة البنك الدويل.
وت�ســـر االإح�ســـائية اإلى اأن حركة النقل اجلوي 
يف البحريـــن تذبذبـــت على مـــدى ال�ســـنوات اخلم�س 
املا�ســـية واأن العـــام 2015 كان عدد الرحالت فيها 
االأعلـــى بينها حيـــث �ســـجل 57.444 رحلـــة مرتفًعا 
عن العام 2014 بن�ســـبة 2.6 %، اإذ �ســـجل 55.980 
رحلـــة، فيما كان عـــدد الرحالت يف العـــام 2013 قد 
بلغ 52.452 رحلـــة. وتبني اإح�ســـائية البنك الدويل 
للنقل اجلوي عدد رحالت �ركات النقل امل�ســـجلة يف 
كافة اأنحـــاء العامل، وهي عبارة عن عدد مرات االإقالع 
حمليًّا واإلى خارج البالد التي تقوم بها �ركات النقل 

اجلوي امل�سجلة يف البلد.
فيما اأ�ســـارت اآخر اإح�ســـائيات �ســـوؤون الطران 
املدين البحريني اأن عدد الرحالت امل�سجلة انخف�ست 
بن�ســـبة 2 % يف مايو املا�ســـي اإذ بلغت 213.8 األف 
رحلـــة يف الفرتة من يناير اإلى مايو املا�ســـي مقارنة 
بــــ218.4 األـــف رحلـــة يف الفرتة نف�ســـها مـــن العام 
2017، فيمـــا بلغـــت الرحالت امل�ســـجلة خالل العام 
2017 )مـــن يناير اإلى دي�ســـمرب( 502.3 األف رحلة، 
مقابل 529.7 األف رحلة خالل نف�س الفرتة من العام 

2016، اأي بانخفا�س ن�سبته 5 %.
وهبطت اأعداد الطائرات القادمة واملغادرة عرب 
املطار يف الفرتة من يناير اإلى مايو املا�ســـي بن�سبة 
8 % مـــن 41.7 األف طائرة اإلى 38.2 األف طائرة يف 

الفرتة نف�سها من العام 2017.
واأو�ســـحت البيانات اأن حركة ال�ســـفر عرب مطار 
البحرين الدويل يف ال�ســـهور اخلم�سة االأولى من العام 

اجلاري 2018 قد �سهدت تراجًعا بن�سبة 7 %، مقارنة 
بالفرتة نف�ســـها من العام املا�ســـي، فيمـــا اأظهرت 
البيانـــات اأن اإجمـــايل عـــدد امل�ســـافرين “القادمني 
واملغادرين” عرب املطار حتى مايو املا�ســـي جتاوز 
3.405 مليون م�ســـافر، بانخفا�س قـــدره 252 األف 
م�سافر، مقارنة بنحو 3.657 مليون م�سافر يف الفرتة 

نف�سها من العام 2017.

املنامـــة - اإيكيا: اأعلـــن فريق اإيكيـــا البحرين، 
ال�ركة التابعة ل�ركة املفرو�سات واللوازم املنزلية 
ال�ســـويدية العمالقة، اأن ال�ركة �ساهمت بخلق 320 

وظيفة تزامنا مع افتتاح متجرها يف املنامة.
 وقالت مديرة املـــوارد الب�رية بال�ركة هنادي 
العايل “عملنا وب�سكل مبا�ر مع وزارة العمل وال�سوؤون 
االجتماعية على توظيف البحرينيني لتحقيق ن�ســـبة 

بحرنة بلغت 60 % يف مرحلة االفتتاح”.
واأ�ســـافت “حر�ســـت ال�ركة على بنـــاء عالقات 
قوية مع وزارة العمل ووزارة التجارة ومتكني وهيئة 
تنظيم �ســـوق العمل وجمل�س التنمية االقت�ســـادية، 
وح�ســـلت على م�ســـتوى عـــاٍل مـــن الدعم مـــن تلك 
اجلهـــات، حيث متكنـــا من التفوق علـــى املتطلبات 
احلكومي���ة التي ت�س���رط حتقيق ن�س���بة 30 % كحد 
اأدنـــى للبحرنة يف ال�ـــركات، اإذ ي�ســـكل البحرينيون 
االآن مـــا ن�ســـبته 60 % مـــن اجمايل عـــدد املوظفني 
احلاليني”. واأو�ســـح العايل “اأن هـــذه اخلطوة تاأتي 
يف اإطـــار اأهـــداف ال�ركـــة الرامية اإلى امل�ســـاهمة يف 
اإ�ســـرتاتيجية اململكة الرامية للت�ســـدي اإلى م�سكلة 
البطالة، اإذ ن�ســـتهدف حتقيق التوازن بني اجلن�سني 
داخل فريقنا، ف�ســـال عن تعيـــني موظفني من ذوي 
االحتياجـــات اخلا�ســـة؛ بهـــدف توفـــر فر�ـــس عمل 

مت�ساوية للجميع”.
وتابعـــت “حتـــى االآن، يتاألـــف 16 % من فريق 

اإيكيـــا البحرين من اأع�ســـاء يتمتعـــون بخربات عمل 
�ســـابقة يف اإيكيا، حيـــث يحمل البع�س خـــربة دولية 
وال�ســـيما ال�ســـويديون منهـــم، فيمـــا يتمتـــع اآخرون 
بخـــربات اإقليميـــة، وعمليـــة التوظيف لدينـــا مبنية 
علـــى ِقَيـــم اإيكيا التـــي تعتمـــد على توفـــر فر�س 
عمـــل متكافئـــة للجميع، اإذ توظـــف ال�ركة موظفني 
يتدرجـــون يف موؤهالتهـــم التعليميـــة مـــن املرحلـــة 
الثانوية اإلى املاج�ســـتر”. وبا�ـــرت ال�ركة عمليات 
التوظيـــف بعـــد امل�ســـاركة يف العديد من االأن�ســـطة 
والفعاليـــات يف جميـــع اأنحـــاء اململكـــة م�ســـتهدفة 
معار�ـــس التوظيـــف واجلامعات ب�ســـكل اأ�ســـا�س، اإذ 

قامـــت بتنظيم وامل�ســـاركة يف معار�س التوظيف يف 
وزارة العمل وال�سوؤون االجتماعية ومعر�س الوظائف 
باجلامعـــة االأهليـــة واالأ�ســـبوع الوظيفـــي يف معهـــد 
البحرين للتدريب، ف�ســـال عن اإجراء مقابالت جماعية 
يف جامعـــة بوليتكنـــك البحريـــن واجلامعـــة االأهليـــة 

ومعهد البحرين لل�سيافة والبيع بالتجزئة.
وبينت العـــايل “اأن ال�ركة �ســـتعمل مع متكني 
من اأجل حت�ســـني فر�س التدريب للبحرينيني، حيث 
اأجرى فريقنا اأخرا ور�ســـة تدريبية عن اإدارة �ســـالمة 
املنتجات ب�ســـكل متوافـــق مع املعايـــر املتبعة يف 

وزارة العمل ووزارة ال�سناعة والتجارة”.

املحـــرق - با�ـــس:  �ســـمن اإ�ســـرتاتيجية �ركة 
خدمات مطار البحرين “با�س” املرتكزة على تعزيز 
بيئة العمـــل، وتفعيل مبادئ العدالة والتناف�ســـية 
وتطبيـــق اأخالقيات العمل وتقدير الكفاءات، تويل 
�ركـــة “با�س” اأهمية كـــربى للتعليـــم والتدريب، 
الـــروة  اال�ســـتثمار يف  اأدوات  وذلـــك بو�ســـفهما 

الب�رّية، وال�سيما الكوادر الوطنية.
وبلـــغ اإجمـــايل اأعـــداد امل�ســـاركني يف الربامج 
التدريبيـــة اأكـــر من 2800 متدرب خالل الن�ســـف 
االأول مـــن العـــام اجلاري 2018، وذلك للم�ســـاركة 
يف الور�ـــس التدريبية التي بلغت 396 ور�ســـة. مع 
االإ�سارة اإلى ارتفاع اأعداد املتدربني امل�ستفيدين 
مقارنـــة بالعـــام املا�ســـي، حيث تـــدرب يف الفرتة 
ذاتها 1300، فيما ت�ساعف العدد هذا العام، وهو 
دليل على زيادة اهتمام ال�ركة مبوظفيها وتوفر 

الدعم الالزم لهم.
وقـــال مديـــر اأول التعليـــم والتدريـــب خالـــد 
الب�ســـتكي اإن “با�ـــس” توؤكد اأهمية اال�ســـتثمار يف 
الـــروة الب�ريـــة وتهيئة بيئة العمل التي ت�ســـمن 
الثقـــة واالإن�ســـاف، وذلك عرب ح�ســـول املوظفني 
علـــى التدريـــب والتاأهيـــل الالزمني مبـــا ينعك�س 

اإيجابا على حت�سني االأداء واالإنتاجية.
واأ�ساف الب�ستكي اأن من اأبرز ال�سهادات التي 
قدمتهـــا اإدارة التعليم والتدريـــب يف ال�ركة خالل 

الن�ســـف عام املا�سي، هي �ســـهادة اإدارة االأعمال 
يف امل�ســـتوى الثالـــث، ودبلوم اأياتـــا يف العمليات 

االأر�سية لالإدارة. 
كما بني الب�ســـتكي اأن “با�س” ت�ستقبل كذلك 
متدربني من خارج ال�ركة، واأن الدورات التدريبية 
متاحة عرب املوقع االإلكرتوين وميكن الأي �ســـخ�س 
يرغب يف االن�ســـمام لتلـــك الدورات واال�ســـتفادة 

منها التقدم بطلبه للدرا�سة والتدريب.
مطـــار  خدمـــات  �ركـــة  اأن  يذكـــر 
البحرين “با�س” تاأ�س�ســـت يف العـــام 1977، وهي 

امل�ســـغل الوحيـــد للخدمـــات االأر�ســـّية يف مطـــار 
البحرين الدويل منذ اإن�ســـائه، وهي ا�سم موثوق يف 
عـــامل اخلدمات ك�ركـــة معتمدة من جانـــب برنامج 
االأر�ســـّية لالحتـــاد  للعمليـــات  ال�ســـالمة  تدقيـــق 
الـــدويّل للنقـــل اجلـــوّي. وتقـــدم �ركـــة “با�ـــس” 
عـــددا من االأن�ســـطة التجاريـــة من بينهـــا: خدمات 
مناولـــة الطائـــرات والـــركاب، خدمـــات التمويـــن، 
خدمات هند�ســـة الطائرات، ومركز با�س للتدريب 
الهند�ســـي “بيتـــك”، اإ�ســـافة اإلى امتـــالك واإدارة 

�ساالت املطار.

املنامـــة - البور�ســـة: اختتـــم موؤ�ر 
البحريـــن تعامالت اأم�س االأحد، م�ســـتهل 
الأ�سبوع احلايل على ارتفاع، متوافًقا مع 

اأداء جل�سة نهاية االأ�سبوع املا�سي.
وارتفع املوؤ�ر العام ل�سوق البحرين 
خـــالل تعامـــالت االأم�ـــس، بدعـــم اأ�ســـهم 
البنـــوك واخلدمـــات؛ لت�ســـجل االرتفـــاع 
للجل�ســـة الثانيـــة على التـــوايل، يف اأعلى 
م�ستوى منذ مار�س املا�سي وحتديًدا يف 

جل�سة 8 مار�س 2018.
واختتـــم املوؤ�ر العـــام تعامالته عند 
م�ستويات 1369.53 نقطة، رابًحا 1.63 
نقطة، لي�سل ن�ســـبة ال�سعود اإلى 0.12 

% مع ختام اجلل�سة.
وانخف�ســـت حجـــم التعامـــالت خالل 
اجلل�ســـة اإلى 761.29 األف �ســـهم مقابل 
9.9 مليون �سهم، حمقًقا �سيولة تقل�ست 
قدرها 201.19 األـــف دينار، مقابل 2.6 

مليون دينار باجلل�سة املا�سية.
 وارتفـــع قطـــاع البنـــوك 0.18 %؛ 
بدعم االأهلي املتحد بن�ســـبة و�سلت اإلى 
0.71 %. وانتع�س قطاع اخلدمات 0.31 
%، مت�سدًرا االرتفاعات؛ بف�سل �سعود 
3 اأ�سهم ت�سدرها موؤ�س�سة نا�س 2 %، و 
“بي اإم اإم اآي” 1.43 %، وعقارات �سيف 

.% 0.91

اجلفـــر - BIBF: حقق طلبة معهد 
BIBF معـــدالت جنـــاح متقدمـــة تفوق 
املعدل العاملي للنجاح يف امتحان جمعية 
املعتمديـــن  القانونيـــني  املحا�ســـبني 
)ACCA( الذي عقد يف يونيو املا�سي. 
وبلغت ن�سبة النجاح %100 ويف خمتلف 
االمتحانـــات. وتعـــد جمعية املحا�ســـبني 
 -ACCA املعتمديـــن  القانونيـــني 
اململكة املتحدة - اأحد اأبرز املوؤ�س�سات 
الدولية يف جمال املحا�سبة، والتي تقدم 
موؤهـــالت احرتافيـــة يف كل مـــن جمـــال 
املحا�سبة، والتمويل واالإدارة، كما توفر 
للعاملـــني يف جمال املحا�ســـبة القدرات 
واملهارات اال�سا�ســـية املطلوبة بح�سب 

املعاير الدولية. 
واأكـــد مدير عام معهـــد BIBF اأحمد 
ال�ســـيخ حر�س املعهد علـــى منح الطلبة 
اأف�سل فر�س التدريب والتعليم املهني 
وذلـــك بالتعـــاون مـــع اأبرز املوؤ�س�ســـات 
التخ�س�ســـية الدولية، االأمر الذي �ساهم 
اإلـــى حـــد كبـــر يف متيـــز الطلبـــة علـــى 
امل�ســـتوى الـــدويل يف الكثر مـــن برامج 

ال�سهادات االحرتافية. 
واأكد اأن املعهد يتمتع بنخبة متميزة 
مـــن املخت�ســـني يف الـــكادر التعليمـــي 
جانـــب  مـــن  املعتمديـــن  واملحا�ســـبني 
املوؤ�س�ســـات الدوليـــة، والذيـــن ميثلون 

دعما كبـــرا لتحقيق م�ســـتويات اجلودة 
يف الربامج املقدمة، وفيما يلبي حتقيق 
املعرفة العلميـــة املطلوبة للطلبة وفق 
اآخر امل�ستجدات واملهارات التخ�س�سية 

املطلوبة يف �سوق العمل. 
قـــد   BIBF اأن معهـــد  اإلـــى  ي�ســـار 
ح�ســـل على اعتمادية مـــن جانب جمعية 
املعتمديـــن  القانونيـــني  املحا�ســـبني 
كمـــزود تعليـــم بالتيني، والـــذي يعترب 
اأعلى م�ســـتوى من االعتمـــاد الذي ممكن 
تعليمـــي،  مـــزود  اأي  عليـــه  يح�ســـل  اأن 
كمـــا اأن مـــزود التعليـــم البالتيني ملزم 
بتوفـــر اأعلـــى م�ســـتوى مـــن املعايـــر 
والتعليم للطلبة؛ ل�سمان فر�س جناحهم 

وتفوقهم.

دبـــي - رويـــرتز: تراجعـــت العملـــة 
االإيرانية )الريال( اإلى م�ســـتوى قيا�سي 
منخف�ـــس جديد اأم�ـــس، متجـــاوزة املئة 
األف ريال للدوالر، مـــع تاأهب االإيرانيني 
لل�ســـابع مـــن اأغ�ســـط�س عندما �ســـتقوم 
الواليـــات املتحدة باإعـــادة فر�س دفعة 

اأولى من العقوبات على اقت�سادهم.
ويف مايو، ان�سحبت الواليات املتحدة 
من اتفاقيـــة 2015 بني القوى العاملية 
واإيران، التـــي ُرفعت مبوجبها العقوبات 
عن طهـــران مقابـــل تقلي�ـــس برناجمها 

النووي.
لكن وا�ســـنطن قررت اإعـــادة فر�س 
العقوبـــات، متهمة طهران باأنها ت�ســـكل 
تهديـــدا اأمنيـــا، واأبلغت الـــدول ب�رورة 
وقف جميـــع وارداتها من النفط االإيراين 
اعتبـــارا مـــن الرابـــع مـــن نوفمـــرب، واإال 

�ستواجه اإجراءات مالية اأمركية.
وهبـــط الريـــال اأم�س اإلـــى 111 األفا 
و500 ريال مقابل الدوالر يف ال�سوق غر 
الر�ســـمية، من نحو 97 األفـــا و500 ريال 
يوم ال�سبت، بح�ســـب موقع اأ�سعار �رف 
بونبا�ســـت.كوم. وقالت مواقع  العمالت 
اأخرى اإن الدوالر �سجل ما بني 108 اآالف 

و500 ريال و116 األفا و600 ريال.
وفقـــد الريـــال نحـــو ن�ســـف قيمته 
منـــذ اأبريـــل؛ نظرا ل�ســـعف االقت�ســـاد 

وال�ســـعوبات املالية يف البنوك املحلية، 
والطلـــب املكثـــف علـــى الـــدوالر بـــني 
اأثـــر  مـــن  يخ�ســـون  الذيـــن  االإيرانيـــني 

العقوبات.
وو�ســـف الرئي�س االأمركـــي دونالد 
ترامـــب االتفاق النـــووي مع اإيـــران باأنه 
من اأ�ســـواأ االتفاقات يف العـــامل، لكن يف 
حماولة الإنقاذه، ُيعد ال�ركاء االأوروبيون 
فيه حزمـــة اإجراءات اقت�ســـادية ملوازنة 

االن�سحاب االأمركي.
غر اأن فرن�ســـا قالت يف وقت �سابق 
هذا ال�سهر اإن من امل�ستبعد اأن ت�ستطيع 
القوى االأوروبية و�ســـع حزمة اقت�سادية 
الإيـــران من اأجـــل اإنقاذ االتفـــاق النووي 

قبل نوفمرب.

زينب �لعكري

• اأحمد ال�سيخ 	



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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة الفارس للخدمات التقنية ذ.م.م
سجل جتاري رقم 109556

بناء على قرار الشركاء في شركة الفارس للخدمات التقنية ذ.م.م، املسجلة 
مبوجب القيد رقم 109556، بتصفية الشركة اختياريا وتعني السيد/ 

 GHULAM NABI BUTT مصفيا للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 
 ،2001 لعام   )21( رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات 
وعمال بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة 
من  يوم   15 خالل  الالزمة،  باملستندات  مدعومة  إليه،  مطالباتهم  تقدمي  إلى 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي:

GHULAM NABI BUTT /السيد
رقم املوبايل: 36847385 )973+(

hab.esc2016@bh.gt.com :البريد االلكتروني

26/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -110629( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  خالل  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: حياه صالح محمد شريف
االسم التجاري احلالي: برادات ازهر الدين
االسم التجاري اجلديد: مطعم كوك بك

األنشطة التجارية املطلوبة: جتارة/ بيع منتجات التبغ
أنشطة خدمات األطعمة واملشروبات

قيد رقم: 51018-1

 القيد رقم: 30673 - التاريخ: 26/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

إعالن رقم )96273( لسنة 2018
بشأن حتويل فرع مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
الين  فرونت  مجموعة  لـ  املالك  هاشم  علي  سعيد  عبداهلل  السيد  السيد 
الشرق االوسط )مؤسسة فردية(، واملسجلة مبوجب القيد رقم 30673 طالبا 
حتويل الفرع الثالث من الؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة 

برأسمال وقدره 5000، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. السيد عبداهلل سعيد علي هاشم

 ASHRAF ALI KHANDIGE .2

التجاري  احملل  حتويل  بطلب  حسن   جواد  عباس  نوال   / السيدة  إلينا  تقدم 

التالي: الى السيدة/ رباب السيد جواد احمد حسن 

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

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

24/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )2018-109659(
تنازل - عن احملل التجاري

قيد رقم

88452-2

االسم التجاري

كفتيريا عالم نون

نوع النشاط

األطعمة  خدمات  أنشطة 

واملشروبات

العنوان

 3521 طريق   1246 رقم  محل 

مجمع 435 جبلة حبشي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

اعالن رقم )9999( لسنة
بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية

شركة دكان خلدمات املعلومات ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 

السادة مكتب/ عبدالعال اخلليج للتدقيق باعتباره  املصفي القانوني لشركة 

مسئولية  ذات  كشركة  املسجلة  ذ.م.م،  املعلومات  خلدمات  دكان  شركة 

محدودة مبوجب القيد رقم 84988، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة 

قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها  اختيارية  تصفية 

الشركات التجارية الصادر باملرسوم يقانون رقم 21 لسنة 2001.

تقدم إلينا املعلن ادناه: السيدة فريال يوسف محمد االمير  بطلب حتويل احملل 

التجاري التالي الى السيدة غادة عبدالرضا حميد درويش 

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

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

29/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )2018-111028(
تنازل - عن احملل التجاري

قيد رقم

80942-1

االسم التجاري

صالون دار فاتن للتجميل

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم 
إليها السادة الشركاء في شركة كي أم أف للتجارة ذ.م.م املسجلة 
للشركة  القانوني  الشكل  رقم 81479، طالبني حتويل  القيد  مبوجب 
املذكورة إلى شركة تضامن برأسمال وقدره 5٫000 دينار )خمسة االف 

دينار(، بني كل من:
1 - مهيوب نايف فرحان هزبر

2 - خالد محمد عبداهلل فرحان

القيد: 81479
  التاريخ :2018/7/26

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم  )000( لسنة 2018

بشأن حتويل شركة ذات مسئولية محدودة 
إلى شركة تضامن

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تقدم إليها مالك شركة املرشد لتخليص املعامالت ش.ش.و، ملالكها 
عصمة سعيفان املسجلة مبوجب القيد رقم 112829، طالبا حتويل 
الشكل القانوني للشركة املذكورة إلى شركة ذات مسئولية محدودة 

برأسمال وقدره 1000 الف دينار بحريني، بني كل من:
1 - عصمة حسن سعيفان

2 - هاشم السيد حسن علي شرف حسن

القيد: 112829
  التاريخ :2018/7/29

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم  )111451( لسنة 2018

بشأن حتويل شركة الشخص الواحد
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

23/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -106939( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري، فعلى كل من لديه اعتراض 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما 

يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: اميرة عبدالرسول كاظم ابراهيم

االسم التجاري احلالي: بوتيك ماجيك كلر
االسم التجاري املطلوب: سوبر ستايل بوتيك

األنشطة التجارية املطلوبة: جتارة/ بيع امللبوسات واالحذية واالصناف اجللدية

26/7/2018
) CR2018 -110810( رقم الطلب

وزارة الصناعة والتجارة
مركز البحرين للمستثمرين

السادة/  والتجارة  الصناعة  بوزارة  للمستثمرين  البحرين  مركز  إلى  تقدم 

احلقيقة للعالقات العامة ذ.م.م، بطلب تغيير االسم التجاري للفرع االول: من: 

Bahrain Now Co. W.L.L شركة البحرين اآلن ذ.م.م

VERITAS MWDIA & ADVERTISING ELL إلى: احلقيقة لإلعالم والدعاية ذ.م.م

مدة  املذكورة خالل  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  فعلى كل 

أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر اإلعالن

بناء على قرار  الشركاء في شركة ابكس للصناعات 
البالستيكية ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد رقم 87414 

بتصفية الشركة اختاريا وتعيني السيد / تركي عبداهلل 
علي عبداهلل الوردي مصفيا للشركة

بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص 
املادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر 

باملرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص املادة 335 
من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة إلى 
تقدمي مطالباتهم إليه، مدعومة باملستندات الالزمة، خالل 
15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:

عنوان املصفي:
تركي عبداهلل علي عبداهلل الوردي

)+973(36672472
melamira34@gmail.com

القيد: 93904
26/7/2018

وزارة الصناعة والتجارة - مركز البحرين للمستثمرين
إعالن رقم  )9914( لسنة 2018

بشأن حتويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة

إليه  إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم  تعلن 

املسجلة  الواحد(  الشخص  )شركة  ش.ش.و،  العاملية  للحلويات  تاليا  مالك 

مبوجب القيد رقم 93904 بطلب حتويل الشكل القانوني من شركة الشخص 

الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال  وقدره 50٫000 دينار بحريني

مدة  املذكورة خالل  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  فعلى كل 

أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر اإلعالن

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة ابكس للصناعات البالستيكية ذ.م.م
سجل جتاري رقم 87414

قيد رقم

71886-12

العنوان

محل رقم 286 بناية 0 طريق 350 مجمع 301
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ترامب يهدد بحل احلكومة ب�شبب ق�شية الهجرة

ق���ال الرئي����س االأمريكي دونالد ترامب اأم�س االأح���د اإنه قد ي�شطر اإلى ح���ل احلكومة يف حال ف�شل 
الكونغر�س يف الت�شويت على م�رشوع قانون جمهوري خا�س بحماية احلدود.

وق���ال ترامب على توي���رت ”اأنا م�شتعد )الإغ���الق( احلكومة اإذا مل مينحن���ا الدميقراطيون االأ�شوات 
الالزم���ة الأم���ن احلدود مبا يف ذلك اجلدار! يجب اأن نتخل�س من نظام القرعة ... ونتجه يف نهاية االأمر اإلى 

نظام هجرة يعتمد على اال�شتحقاق! نريد اأن ياأتي اإلى بالدنا اأ�شخا�س اأجالء“.
ويف وقت �شابق من اأم�س، حذر ترامب يف تغريدة اأخرى من عواقب ت�شلل املهاجرين غري ال�رشعيني 
اإل���ى داخل الب���الد، بغ�س النظر عما اإذا كان لديهم اأطفال اأو ال، داعي���ا الكونغر�س اإلى اتخاذ االإجراءات 

الالزمة الإ�شالح “قوانني الهجرة االأ�شواأ واالأكرث حماقة يف العامل”.
ويف تغري���دة ثالثة هاجم ترامب م���رة اأخرى الدميقراطيني الراغبني يف “احل���دود املفتوحة” دون 

االهتمام باأن ذلك �شيوؤدي اإلى ارتفاع م�شتوى اجلرمية يف البالد، ح�شب قوله.

السنة العاشرة - العدد 3576 
االثنين

30 يوليو 2018 
17 ذو القعدة 1439

international@albiladpress.com
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14

القاهرة ـ أر تي:

القاهرة ـ رويترز:

طرابلس ـ أ ف ب:

طرطوس ـ أر تي:

اأك���د الرئي����س امل����رشي عب���د الفتاح 
ال�شي�شي، اأم����س االأحد، اأن ال�شعب امل�رشي 
ق���ّدم الكثري من اأجل احل�ش���ول على االأمن 
واال�شتقرار، م�شددا عل���ى اأن الفداء يكون 

للوطن ولي�س ل�شخ�شه.
وتعقيب���ا عل���ى دع���وات امل�شاحل���ة، 
ق���ال الرئي�س امل�رشي خ���الل جل�شة “ا�شاأل 
الرئي�س”، �شمن فعاليات املوؤمتر الوطني 
“جناب���ه  لل�شب���اب يف ن�شخت���ه ال�شاد�ش���ة: 
االإره���اب ب���ال ه���وادة، ال جن���ري ات�شاالت 
وال م�شاحل���ات.. اأنتم م���ن �شتعملون على 
امل�شاحل���ة”. واأفاد ال�شي�ش���ي باأنه مل يكن 
هن���اك اأي �ش���كل م���ن اأ�ش���كال التاآمر على 
النظ���ام ال�شابق، م�شريا اإل���ى اأن اجلي�س مل 
يتحرك اإال عندما ا�شتدعاه ال�شعب. واأ�شاف 
القاه���رة:  بجامع���ة  كلمت���ه  يف  ال�شي�ش���ي 
“اأق�شم باهلل م���ا كان فيه تاآمر من اجلي�س 
على النظام ال�شابق )االإخوان(.. وكنا نعرف 
منذ الثالثة �شهور االأولى يف عام 2013 اأن 

الدولة تدخل يف نفق مظلم”.

قال���ت وكال���ة اأنب���اء ال����رشق االأو�شط 
اأ�شخا����س لق���وا حتفه���م   8 اإن  امل�رشي���ة 
واأ�شيب 22 اأخرون يف حادث ت�شادم بني 
حافلة تقل عم���ال م�شنع و�شاحنة بالقرب 
من مدينة بور�شعيد ال�شاحلية اأم�س االأحد.
ونقلت الوكالة ع���ن اأجمد عبدالفتاح 
مدي���ر اأم���ن بور�شعي���د التي تق���ع �شمال 
�رشق���ي القاه���رة قول���ه ”مت الدف���ع بع�رش 

�شيارات اإ�شعاف للتعامل مع احلادث“.
ويف ح���ادث منف�ش���ل، خ���رج عدد من 
عرب���ات قط���ار ركاب ع���ن الق�شب���ان يف 
حمافظ���ة اأ�ش���وان باأق�ش���ى جن���وب م����رش 
وقال���ت النيابة العام���ة يف بي���ان اإن �شتة 
اأ�شخا����س اأ�شيب���وا بج���روح طفيف���ة جراء 
احل���ادث. وذكرت الوكال���ة يف وقت الحق 
اأن وزي���ر النقل ه�شام عرفات اأ�شدر قرارا 
باإقال���ة �شي���د �ش���امل رئي�س جمل����س اإدارة 
الهيئة القومية ل�شكك حديد م�رش وتكليف 

حممد ر�شالن بتويل اأعمال رئي�س الهيئة.

التاأ�شي�شي���ة  الهيئ���ة  رئي����س  اأعل���ن 
ل�شياغ���ة م����رشوع الد�شت���ور يف ليبيا، نوح 
عبد ال�شيد عبداهلل، اأم�س االأحد، ا�شتقالته 

من من�شبه.
وق���ال ن���وح، اإن���ه تق���دم باال�شتقالة 
نظرا للكثري من العوائق املتعلقة بالعمل 

وامل�شي نحو اال�شتقرار.
ووج���ه حديث���ه لناخبي���ه م���ن الدائرة 
الرابع���ة على منح���ه الثقة، واأن���ه اأق�شم اأال 
يخون وطن���ه واأن ال يعي�س اإال فيه، واأنه مل 
ينتم اإلى اأي حزب اأو جماعة اأو تنظيم، واأنه 

اأدى عمله باأمانة كما اأق�شم على ذلك.
وم���ن املق���رر اأن ي�ش���وت الربمل���ان 
الليب���ي، يوم االثنني املقب���ل على قانون 
اال�شتفت���اء على الد�شت���ور، حيث يعد هذا 
اال�شتفتاء ه���و االأول يف تاريخ ليبيا، الذي 

ي�شوت فيه ال�شعب على د�شتور للبالد.

اأج���رت وزارة الدف���اع الرو�شية، اأم�س 
االأحد يف ميناء مدين���ة طرطو�س ال�شورية، 
لق���وات  كب���ريا  ع�شكري���ا  ا�شتعرا�ش���ا 
اأ�شطوله���ا يف البح���ر االأبي����س املتو�ش���ط 

مبنا�شبة عيد البحرية الرو�شية.
بي���ان  يف  الدف���اع  وزارة  وذك���رت 
اأ�شدرته بهذا اخل�شو�س اأن اال�شتعرا�س 
�شاركت فيه غوا�شة الدي���زل الكهربائية 
“كولبينو”، و�شفينة “كيلدين” للمهمات 
“توربيني�شت” البحري،  اخلا�شة، وط���راد 
و�شفينت���ا “فيليك���ي اأ�شتي���وغ” و”غ���راد 
�شفيياج�ش���ك” ال�شاروخيتان ال�شغريتان 
املزودتان مبنظومات ال�شواريخ املجنحة 
عالية الدق���ة من طراز “كاليرب”، و�شفينة 

االإمداد ال�شاحنة “كيل158-”.
البح���ري  اال�شتعرا����س  وتراف���ق 
الع�شكري مبنا�شب���ة يوم البحرية الرو�شية 
حتلي���ق ملجموع���ة م���ن طائ���رات القوات 
اجلوي���ة الف�شائي���ة الرو�شي���ة العاملة يف 

�شوريا واملنت�رشة يف قاعدة حميميم.

ال�شي�شي: مل نتاآمر 
على االإخوان

"30 قتيال وجريحا 
يف حادث ت�شادم مب�رش

ا�شتقالة رئي�س الهيئة 
التاأ�شي�شية للد�شتور يف ليبيا

البحرية الرو�شية ت�شتعر�س 
قواتها يف ميناء طرطو�س

التحالف يدمر مواقع �صواريخ بالي�صتية يف �صعدة
�رشاعات “مناطقية” تع�شف مبيلي�شيات احلوثي

“عملي���ة  ان  االأح���د  اأم����س  البي���ان  وا�ش���اف 
اال�شته���داف )ج���اءت( نتيج���ة لعملي���ات املراقب���ة 
اال�شتخباري���ة الدقيقة من قيادة القوات امل�شرتكة 
للتحال���ف لهذه القدرات الت���ي ال ميكن للمنظمات 
واجلماعات االإرهابية احل�شول عليها لتهديد االمن 

االقليمي والدويل”.
ويواظ���ب احلوثي���ون عل���ى اإط���الق �شواري���خ 
يف اجت���اه ارا�ش���ي اململك���ة. ويف ح���ني يعلن���ون ان 
ه���ذه ال�شواريخ ت�شي���ب اهدافها توؤك���د الريا�س 

اعرتا�شها.
واأعلن���ت ال�شعودي���ة االأ�شبوع الفائ���ت تعليقا 
موقتا لكل �شحنات النفط عرب م�شيق باب املندب 
بعد هجوم �شاروخي �شنه احلوثيون على ناقلة نقط 

تابعة ملجموعة ارامكو.
ويربط هذا امل�شيق البح���ر االحمر بخليج عدن 
وبحر الع���رب. ويف وقت تع�شف ال�رشاعات الداخلية 
واالنق�شام���ات املناطقي���ة باحلوثي���ني عل���ى وق���ع 
تقهقره���ا على ع���دة جبه���ات، خ���رّيت امللي�شيات 
االإيرانية جمنديها بني اخل�شوع لدورات طائفية، اأو 

احلرمان من الرواتب والت�رشيح.
وت�شبب���ت االأم���وال الت���ي نهبته���ا ميلي�شيات 
احلوثي م���ن املوؤ�ش�ش���ات احلكومي���ة يف العا�شمة، 
باأزم���ة حادة بني �شف���وف القي���ادات املنتمية اإلى 

�شعدة واأقرانهم املنتمني اإلى حمافظة �شنعاء.
ويتفرع هذا ال�رشاع عن اآخر قدمي بني العائالت 
الت���ي ت�ش���كل اأركان اجلماعة احلوثي���ة، وبات يتخذ 
�شكال يعتمد على املناطق امل�شيطر عليها. اإذ يتخذ 
النزاع بني قي���ادات االنقالبيني “منح���ا مناطقيا”، 
فالقيادات املنتمية اإلى �شنعاء وعمران واإب، تتهم 
قادة �شعدة بالهيمن���ة، وعدم اإ�رشاكهم وتقا�شمهم 
للجبايات واملجهود احلرب���ي، الذي يفر�شونه على 

ال�شكان والتجار. ووفقا مل�شادر مينية، فاإن م�رشف 
احلوثيني يف �شنعاء، املدعو اأبو طارق، الذي ينتمي 

اإلى �شعدة، عزل م�رشفني على اأحياء بالعا�شمة.
واتخذ ه���ذه االإجراءات بعد اأن وج���ه لهم تهمة 
اخليان���ة، وا�شتبدلهم باآخرين ينتم���ون اإلى �شعدة، 
والت���ي ينح���در منها زعي���م االنقالبي���ني عبد امللك 

احلوث���ي. ويرج���ع ارتف���اع ح���دة ال�رشاع���ات ح���ول 
اجلباي���ات يف �شف���وف امليلي�شي���ات االإيرانية، اإلى 
الهزائ���م املتتالي���ة الت���ي تكبددتها عل���ى خمتلف 

جبهات القتال وجتفيف مواردها.
ويف تط���ور اآخ���ر، اأم���رت ميلي�شي���ات احلوث���ي 
اإخ�شاع من جندتهم للقت���ال معها لدورات طائفية 

بالق���وة، وه���ددت بوقف �رشف املرتب���ات ال�شهرية 
ملن يرف�س االمتثال لالأمر وت�رشيحهم.

ودع���ت وثيق���ة �ش���ادرة ع���ن اأح���د القي���ادات 
الع�شكري���ة املنتمي���ة للحوثي���ني، املنت�شب���ني اإلى 
احل�شور ملراكز خم�ش�ش���ة لهذه الدورات، ومن ثم 

توجيههم اإلى جبهات للقتال.

• �شاروخ بالي�شتي حوثي	

مواقع  دم��ر  اأن���ه  الأح���د  اأم�����س  اليمن  يف  ال�سعودية  ت��ق��وده  ال���ذي  الع�سكري  التحالف  اأع��ل��ن 

ي�ستخدمها املتمردون احلوثيون لإطالق �سواريخ على اململكة.

بال�ستية تابعة  “دمر مواقع ل�سواريخ  انه  التحالف يف بيان تلقته وكالة فران�س بر�س  وقال 

للميلي�سيات احلوثية يف )حمافظة( �سعدة” ب�سمال اليمن املحاذية لل�سعودية.

يظهر  انه  قالت  ثانية،   49 مدته  م�سورا  �سريطا  الر�سمية  ال�سعودية  الإخبارية  قناة  وبثت 

�سربة التحالف يف �سعدة. 

نائب بريطاين يطلب معاقبة قطر بعد ت�رسيبات “التاميز”
طل���ب نائ���ب يف جمل����س العم���وم الربيطاين 
باإج���راء حتقي���ق م�شتقل يف ق�شي���ة ح�شول قطر 
عل���ى تنظي���م موندي���ال 2022، مطالباً ب���اأن تتم 

معاقبتها اإذا ثبت انتهاكها لقواعد الرت�شح.
اأن  تامي���ز”  “�شن���داي  �شحيف���ة  وك�شف���ت 
امل�شوؤولني عن امللف القط���ري ا�شتخدموا �رشكة 
عالق���ات عامة اأمريكية وعم���الء �شابقني يف وكالة 

اال�شتخب���ارات املركزية االأمريكية لت�شويه �شمعة 
مناف�شيها - خا�شة الواليات املتحدة االأمريكية. 
واأ�شرتاليا. وق���ال داميان كولين���ز رئي�س اللجنة 
الثقافية واالإعالمية والريا�شية يف جمل�س العموم 
الربيط���اين يف مداخلة مع اإذاع���ة “بي بي �شي 5” 
اإج���راء حتقيق م�شتق���ل ومنا�شب عل���ى اأن يقدم 
االحتاد ال���دويل لكرة القدم وع���دا قاطعا للعامة 
باأن���ه �شينفذ ذل���ك. واأردف: اإن ثبت انتهاك قطر 

لقواعد الرت�شح فعليهم اأن يواجهوا العقوبات.
ومن �شمن الوثائق التي ك�شفتها ال�شحيفة 
اآالف   9 اأن قط���ر دفع���ت  الربيطاني���ة العريق���ة 
دوالر الأح���د االأكادميي���ني لكتاب���ة تقري���ر �شلبي 
ع���ن التكلفة االقت�شادية ال�شخم���ة لكاأ�س العامل 
يف الواليات املتحدة، كم���ا مت تعيني �شحافيني 
ومدونني و�شخ�شيات رفيعة امل�شتوى يف كل بلد 

الإثارة اجلوانب ال�شلبية لعرو�س كل منهم.

وك�شف���ت وثائق “�شنداي تاميز” عن جتنيد 
قطر ملجموعة من معلمي الرتبية البدنية يف اأمريكا 
ليطلبوا من اأع�شاء الكونغر�س االأمريكي معار�شة 
كاأ����س العامل يف الوالي���ات املتحدة عل���ى اأ�شا�س 
اأنه �شيت���م ا�شتخدام هذه االأم���وال ب�شكل اأف�شل 
يف الريا�ش���ات الثانوي���ة. ونظم���ت االحتجاج���ات 
ال�شعبية يف األعاب الرغبي يف اأ�شرتاليا �شد عر�س 

البالد با�شت�شافة املونديال.

اأقال رئي�س الوزراء العراقي، حيدر العبادي، 
وزي���ر الكهرباء، قا�ش���م الفه���داوي، يف اأول اإجراء 
من نوعه على هذا امل�شت���وى، بعد 3 اأ�شابيع على 
املظاه���رات الت���ي انطلق���ت م���ن جن���وب العراق 
احتجاج���ا على الف�ش���اد و�شوء اخلدم���ات، ال�شيما 

انقطاع الكهرباء و�شح املياه.
وق���ال بي���ان مقت�ش���ب، �ش���ادر ع���ن مكتب 
العبادي ام����س االأحد، اإن “رئي����س جمل�س الوزراء 
اأمر ب�شحب ي���د وزير الكهرباء عل���ى خلفية تردي 

خدمات الكهرباء”. 
وكان املتظاه���رون طالب���وا يف االحتجاج���ات 
يف �شط وجن���وب البالد باإقالة الفه���داوي، ب�شبب 
ال�شعف احلاد يف خدمات الكهرباء التي ال حت�شل 
عليها العائ���الت العراقية اإال ل�شاعات حمدودة يف 

اليوم.
وكانت النجف جنوبي البالد قد �شهدت اأكرب 
تظاهرة من بني املحافظات العراقية، بعد اأ�شابيع 
م���ن �الحتجاجات �لتي �أ�سفرت ع���ن �سقوط قتلى 
م���ن املتظاهرين. ويف الب�رشة، التي انطلقت منها 

حركة االحتجاجات، جتمع ع�رشات املتظاهرين اأمام 
مبن���ى جمل�س املحافظة، مطالبني بتوفري خدمات 
وفر����س عمل، فيما توجه متظاه���رون اآخرون نحو 

مواقع �رشكات النفط العاملة يف املحافظة. 

وقال م�شدر اأمني اإن ع�رشات ال�شكان جتمعوا 
اأم���ام �رشكة “لوك اأويل” الرو�شية العاملة يف حقل 
غ���رب القرنة، وه���ددوا بتنظيم اعت�ش���ام مفتوح 
اأمام مقره���ا، وهو ما يثري خم���اوف ال�شلطات من 

اإقدام حمتج���ني على تكرار حادثة اقتحام من�شاآت 
نفطية يف املدينة قبل اأ�شبوعني.

اأم���ا يف حمافظة ذي قار، فتوج���ه املئات من 
املتظاهرين نحو مبنى احلكومة املحلية، وبح�شب 
نا�شطني، ف���اإن التظاهرة قد تتحول اإلى اعت�شام 

يف ال�شاعات املقبلة.
وكانت منظومة الكهرب���اء الوطنية العراقية 
ق���د فق���دت 50 باملئ���ة م���ن اإنت���اج حمطاته���ا، 
ب�شب���ب خروج 5 خطوط لنق���ل �لطاقة �لكهربائية 
ذات ال�شغ���ط الفائق عن اخلدم���ة يف املنطقتني 

اجلنوبية وال�شمالية، قبل اأن تتم معاجلته الحقا.
وتوقف���ت املحط���ات التوليدي���ة يف مناط���ق 
�خلطوط �خلم�سة لنق���ل �لطاقة �لكهربائية، وهي 
خطوط �لقاد�سية �إلى �لنا�رصية �حلر�رية، وو��سط 
اإلى العم���ارة، ووا�شط اإلى النا�رشي���ة، ورميلة اإلى 

النا�رشية، وكركوك اإلى ديالى.
وتاأثرت حمافظات الب�رشة وذي قار، ومي�شان، 
وكرك���وك، ونينوى، بهذا االنقطاع، ومتت معاجلة 
احل���ادث الحق���ا، ومت اإدخال جمي���ع املنت�شبني يف 
حال���ة “اإنذار” حلني ع���ودة املنظوم���ة اإلى احلالة 

االعتيادية.

احتجــاجــات العــراق تطيــح بـوزيــر الكهـربـــاء
بغداد ـ وكاالت:

دبي - العربية نت:

عواصم ـ وكاالت:

واشنطن ـ وكاالت:

• جانب من االحتجاجات يف بغداد	



�أ�ص���در  �ل�صفين���ة،  �عرت�����ض  وقب���ل   
�أن �لبحري���ة  �أك���دو� في���ه  �ملنظم���ون بيان���ا 

�لإ�رس�ئيلية وجهت �إنذ�ر� �إلى طاقمها.
وقال���و� �إن “�لبحري���ة �ل�رس�ئيلي���ة �أكدت 
�أن �صفينتنا تنتهك �لقانون �لدويل وهددت 
�ل�رسوري���ة(  �لتد�ب���ر  )كل  �ل���ى  باللج���وء 

لوقفنا”.
و�أ�صاف���و� �أن “�لإجر�ء �لوحي���د �ل�رسوري 
يف �لو�ق���ع هو �إنهاء �حل�ص���ار و�ل�صماح بحرية 

�لتنقل جمدد� للفل�صطينيني”.
 وي�صارك يف هذه �لعملية نحو 40 نا�صطا 
ينحدرون من 15 بلد�، بينهم فرن�صيان، وفق 
ما �أو�صح �أحد �ملنظمني بيار �صتامبول �لذي 
ي�صارك يف تروؤ�ض �لحت���اد �ليهودي من �أجل 
�ل�صالم. ويتوقع و�صول �صفينة �أخرى ��صمها 
“�حلرية” ترفع عل���م �ل�صويد بحلول يوم غد 

�لثالثاء قبالة �صو�حل غزة.
 وتفر����ض �إ�رس�ئي���ل ح�ص���ار� خانقا على 

قطاع غزة منذ �أكرث من 10 �صنو�ت.

يف  �نقطاع���ا  غالب���ا  �ل�ص���كان  ويع���اين   
�لكهرب���اء ب�صبب عدم �إي�ص���ال كميات كافية 
من �ملحروقات. وتقول وكالة غوث وت�صغيل 

 80 �أن  )�أون���رو�(  �لفل�صطيني���ني  �لالجئ���ني 
يف �ملئ���ة م���ن ع���دد �ص���كان �لقط���اع �لبال���غ 
مليون���ني يحتاجون �لى م�صاع���دة. من جانب 
�آخ���ر، �أعلنت و�صائل �إع���الم فل�صطينية، �أم�ض 
�لأحد، ��صت�صهاد فل�صطينيني �ثنني من جّر�ء 
�إ�صابتهم���ا ب�صظاي���ا �ص���اروخ �أطلقته طائرة 
�إ�رس�ئيلي���ة من دون طي���ار، �رسقي بلدة جباليا 

�صمال قطاع غزة.
 و�أف���ادت وكال���ة �لأنب���اء �لفل�صطيني���ة 
“وف���ا” بو�ص���ول جثم���اين �لفل�صطيني���ني 
�إل���ى م�صت�صف���ى بيت لهي���ا �صب���اح �لأحد. 
وقال���ت �لوكال���ة �إن طائ���ر�ت �ل�صتط���الع 
�لإ�رس�ئيلية جتوب �أجو�ء �لقطاع منذ �صاعات 
�لليل���ة �ملا�صية وحتى �صب���اح �لأحد، وعلى 
�رتفاع���ات منخف�صة، ل �صيم���ا يف �ملناطق 

�ل�رسقية �صمال �لقطاع.

ويو�ج����ه �لق�����ض، �لذي ينفي تل����ك �لتهامات، 
�ل�صجن ملدة ت�صل �إلى 35 عاما يف حالة �إد�نته.

وق����ال �أردوغان ”لن ناأخذ خط����وة للور�ء عندما 
نو�جه �لعقوبات... عليهم �أل ين�صو� �أنهم �صيخ�رسون 

�رسيكا خمل�صا“.
وو�ص����ع بر�ن�ص����ون، �ل����ذي ينح����در م����ن نورث 
كارولينا، رهن �لإقامة �جلربي����ة بعد �أن �حتجز 21 

�صهر� يف �أحد �ل�صجون �لرتكية.
ومل تت�صح بع����د طبيعة �لعقوب����ات �لتي هدد 
تر�م����ب بفر�صها لك����ن و��صنطن تعم����ل حاليا على 
م�رسوعات قو�نني متعلق����ة برتكيا على �صلة باأمور 

�أخرى ذ�ت �أهمية.
وطلب جمل�ض �ل�صيوخ �لأمركي وقف مبيعات 
طائ����ر�ت �إف35- �إل����ى تركيا يف حال����ة عدم تقدمي 
تر�مب ل�صهادة ب����اأن تركيا لن ت�صكل تهديد� على 
حلف �صم����ال �لأطل�صي ولن ت�صرتي معد�ت دفاعية 
م����ن رو�صي����ا �أو تعتق����ل مو�طنني �أمركي����ني. كما 

م����ررت �إحدى جل����ان جمل�ض �ل�صيوخ م�����رسوع قانون 
ي�ص����ع قيود� على �لقرو�ض �لتي تطلبها تركيا من 
موؤ�ص�ص����ات مالي����ة دولية وهي خط����وة مبكرة مهمة 

قبل �أن ي�صبح م�رسوع �لقانون ذ� �ل�صلة ت�رسيعا.

ونقل����ت حمط����ة خ����رب ت����رك �لتلفزيوني����ة عن 
�إردوغ����ان قول����ه �إن تركي����ا �صتلج����اأ �إل����ى �لتحكيم 
�ل����دويل �إذ� مل ت�صل����م �لولي����ات �ملتح����دة مبيعات 

مقاتالت �إف35- �ملتفق عليها �إلى �أنقرة.

�أفرجت ق���و�ت �لحت���الل �لإ�رس�ئيل���ي، �أم�ض 
�لأح���د، عن �لفت���اة �لفل�صطينية عه���د �لتميمي، 
بح�ص���ب ما �أعلن متحدث با�ص���م م�صلحة �ل�صجون 
�لإ�رس�ئيلي���ة، بع���د ق�ص���اء 8 �أ�صه���ر يف �صج���ون 

�لحتالل.
وقال���ت عهد �لتميمي، �إنه���ا تريد �أن ت�صبح 
حمامي���ة ملو��صل���ة �لن�ص���ال �ص���د �لحت���الل يف 

�ل�صفة �لغربية.
وقال �ملتح���دث، ��صاف ليرب�ت���ي، لفر�ن�ض 
بر�ض، �إن �لتميمي وو�لدته���ا �لتي �صجنت �أي�صاً 
ق���د مت نقلهم���ا من قب���ل �صلط���ات �لحتالل من 
�صجن د�خل �إ�رس�ئيل �إلى حاجز يوؤدي �إلى �ل�صفة 

�لغربية �ملحتلة، حيث تعي�صان.
وكانت �لتميمي قد �عتقلت يف 19 دي�صمرب 
2017، بع���د �نت�صار مقطع فيديو تظهر فيه مع 
�بن���ة عمها ن���ور �لتميمي، تقرتب���ان من جنديني 
�إ�رس�ئيلي���ني، وتطلب���ان منهما مغ���ادرة �ملكان، 

وتقومان بركلهما و�صفعهما.
و�أ�ص���درت حمكم���ة ع�صكري���ة �إ�رس�ئيلي���ة يف 

�صجن “عوفر” ب���ر�م �هلل، يف 21 مار�ض �ملا�صي، 
حكم���اً بال�صج���ن �لفعل���ي 8 �أ�صه���ر عل���ى عه���د 
�لتميم���ي، بتهمة �إعاق���ة عمل ومهاجم���ة �جلنود 
�لإ�رس�ئيليني. و��صتطاع حمامو �لدفاع عن �لفتاة 
�لفل�صطيني���ة �لتو�ص���ل �إلى �صفقة م���ع �لنيابة 

�لع�صكرية �لإ�رس�ئيلية، تق�صي مبوجبها �لتميمي 
8 اأ�سهر يف ال�سجن، مقابل اإ�سقاط تهم التحري�ض 
و�لدعوة لتنفيذ عمليات �صد �لقو�ت �لإ�رس�ئيلية 
من لئح���ة �لتهام �لأ�صلي���ة، و�لكتفاء باعرت�ف 
�لتميمي باإعاقة عمل جندي �إ�رس�ئيلي ومهاجمته.

وحظيت حماكمة �لفتاة �لت���ي �أ�صبحت رمز� 
للمقاومة �لفل�صطيني���ة يف �ل�16 من عمرها لدى 

�عتقالها، بتغطية �إعالمية كبرة. 
وحّي���ا �لرئي�ض �لفل�صطين���ي، حممود عبا�ض، 
�صخ�صي���ا �صجاعتها. كذلك �أم�صت عهد �لتميمي 
عي���د ميالده���ا �ل����17 يف �ل�صج���ن. وقال���ت عهد 
لل�صحافي���ني ”م���ن بي���ت �ل�صهي���د... �ملقاومة 
م�صتمرة حتى زو�ل �لحت���الل. �أكيد �لأ�صر�ت يف 
�ل�صج���ن كلهم قويات. باأحي���ي كل �صخ�ض وقف 
معي يف �صجني ووقف مع كل �لأ�صر�ت“. وقالت 
عهد يف موؤمتر �صحايف يف وقت لحق �إن ”خططي 
للم�صتقب���ل �إين رح �أكم���ل در��صت���ي يف �جلامع���ة 
ورح �أدر����ض �لقانون، عل�صان �أق���در �أرفع ق�صية 
بلدي لكل �ملحافل �لدولية و�أطلع �أحكي بق�صية 

�لأ�رسى لكل �لعامل ويف �ملحاكم �لدولية“.
و�أ�صاف���ت ”�ل�صج���ن علمن���ي كث���ر �صغالت 
ق���درت يف �ل�صجن �أعرف �لطريق �ل�صحيح مية يف 
�ملية )متاما( حتى �أو�صل ر�صالة وطني بال�صكل 

�ل�صحيح“.

تنقل  �سفينة قبالة قطاع غزة  الأح��د،  اأم�س  اأنه اعرت�س،  الإ�سرائيلي  اأعلن جي�س الحتالل 

والبحري  ال��ري  باحل�سار  تنديدهم  عن  تعبرياً  القطاع  اإىل  الو�سول  يريدون  كانوا  نا�سطني 

املفرو�س على الفل�سطينيني يف هذه املنطقة منذ اأكرث من 10 �سنوات.

ال�سرعي  البحري  احل�سار  “خلرق  اأوروب���ا  م��ن  قدمت  ال�سفينة  اإن  ب��ي��ان،  يف  اجلي�س  وق��ال 

املفرو�س على قطاع غزة”، مو�سحا اأنها �ستنقل اإىل مرفاأ اأ�سدود يف جنوب اإ�سرائيل.

وال�سفينة امل�سماة “العودة” والتي ترفع علم الرنويج وتقل 22 �سخ�ساً بح�سب نا�سطني، كانت 

غادرت بالريمو يف 21 يوليو. 

جاكرتا ـ أ ف ب:

القدس المحتلة ـ وكاالت:

اسالم اباد ـ أ ف ب:

برلين ـ رويترز:

أنقرة ـ األناضول:

�رسب زل����ز�ل بلغت قوت����ه 6.4 درجة 
جزيرة لومبوك �ل�صياحي����ة يف �إندوني�صيا، 
�أم�ض �لأحد، مما �أدى �إلى مقتل 14 �صخ�صا، 
ودف����ع �لقرويني �إلى �لف����ر�ر م�رسعني من 
�أ�رسته����م نحو �حلق����ول �ملفتوح����ة لتجنب 
�نهي����ار �ملب����اين. وت�صبب �لزل����ز�ل، �لذي 
�����رسب �جلزي����رة يف �ل�صب����اح �لباك����ر �أثناء 
ن����وم كثر من �لنا�ض، يف �إ�صابة نحو 162 
�صخ�ص����اً، و�أحل����ق �أ�����رس�ر�ً ب����اآلف �ملنازل. 
كما �نقطع �لتي����ار �لكهربائي يف �ملنطقة 
�لأكرث ت�رسر�، وهي �صيمبلون، ومنحدر�ت 
جب����ل رينج����اين يف �جلان����ب �ل�صم����ايل من 
�جلزيرة. وذكرت هيئة �مل�صح �جليولوجي 
�لأمركي����ة �أن مركز �لزلز�ل كان على بعد 
50 كيلومرت�ً �صمال �رسقي مدينة ماتار�م، 
على �لط����رف �ل�صمايل من جزيرة لومبوك، 
لك����ن �ل�صكان �صع����رو� �أي�ص����اً بالزلز�ل يف 
غرب جزيرة بايل �ملج����اورة، وهي �لوجهة 

�ل�صياحية �لأولى يف �إندوني�صيا.
�لإندوني�صي����ة  �لوكال����ة  ولفت����ت 
�ملن����اخ  وعل����وم  �جلوي����ة  لالأر�ص����اد 
و�جليوفيزياء �إل����ى �أنها �صجلت ناأكرث من 
مئ����ة ه����زة بع����د �لزل����ز�ل �لأول، و�صجلت 

�أقوى هزة �رتد�دية 5.7 درجة.

�أك���د وزي���ر باك�صتاين �أم����ض �لأحد �ن 
رئي�ض �ل���وزر�ء �ل�صابق ن���و�ز �رسيف �لذي 
�صجن يف وق���ت �صابق ه���ذ� �ل�صهر بتهمة 
�لف�صاد تعر�ض لوعكة �صحية ويجري نقله 

�لى �مل�صت�صفى.
ودخل نو�ز و�بنته �ل�صجن يف 13 يوليو 
بع���د �ن حكم���ت عليهما حمكم���ة لق�صايا 
�لف�صاد، باحلب����ض 10 �صنو�ت و7 �صنو�ت 
على �لتو�يل، عل���ى خلفية �متالك عقار�ت 
يف بريطانيا، تك�صفت بعد ف�صيحة ت�رسيب 

�أور�ق بنما.
وقال نائ���ب وزير �لد�خلي���ة يف ولية 
للتلفزي���ون  جافي���د  �صوك���ت  �لبنج���اب 
�حلكوم���ي �ن �لطب���اء ن�صح���و� بنقله �لى 
�مل�صت�صفى بع���د �ن �ظهر تخطيط للقلب 
“تباينات”. وقال جافيد �ن حتديد “عدد 
�لأي���ام �لت���ي �صيم�صيه���ا يف �مل�صت�صفى 
يع���ود لالطب���اء”، م�صيفا �نه يج���ري نقل 
�ملعه���د  �ل���ى  �ل�صاب���ق  �ل���وزر�ء  رئي����ض 

�لباك�صتاين للعلوم �لطبية يف ��صالم �باد.
و�رسيف �لذي يقول �نه م�صتهدف من 
�ملوؤ�ص�صة �لمنية �لقوية يف �لبالد، ي�صعى 
لنق���اذ م�صتقبل���ه �ل�صيا�صي بع���د خ�صارة 
حزب���ه “�لر�بطة �ل�صالمي���ة �لباك�صتانية-
ن���و�ز” يف �لنتخاب���ات �لربع���اء �أمام حزب 
حرك���ة �لإن�ص���اف بزعامة بط���ل �لكريكت 

�ل�صابق عمر�ن خان.

�أظهر ��صتطالع لل���ر�أي، �أم�ض �لأحد، 
�أن �لتاأيي���د �ل���ذي يحظ���ى ب���ه �لتكت���ل 
�ملحافظ بقي���ادة �مل�صت�ص���ارة �لأملانية 
�أنغيال مركل �نخف�ض �إلى �أدنى م�صتوى 
ل���ه من���ذ ع���ام 2006 و�ص���ط حم���اولت 
لتخط���ي خ���الف مري���ر ب�ص���اأن �صيا�صي���ة 
�لهجرة، �صكل تهدي���د� لالئتالف �حلاكم 

يف �لبالد.
وجاءت ن�صبة �لتاأييد يف �ل�صتطالع، 
�ل���ذي �أج���ر�ه معه���د “�إمني���د” ون�رست���ه 
�صحيفة “بيلد �أم زونتاغ”، حلزب �لحتاد 
�لدميقر�ط���ي �مل�صيحي �ل���ذي تنتمي له 
مركل وحزبه �ل�صقيق �لحتاد �لجتماعي 
�مل�صيح���ي، 29 باملئ���ة بانخفا�ض نقطة 
مئوي���ة ع���ن ��صتط���الع �صاب���ق. وكان���ت 
ن�صب���ة �لتاأييد يف �لنتخاب���ات �لتي جرت 
يف �صبتمرب 33 باملئ���ة.  و�صارف �ئتالف 
م���ركل عل���ى �لنهي���ار قبل �صه���ر جر�ء 
خالفات جوهرية ب�ص���اأن �صيا�صة �لهجرة، 
�إذ يريد �رسكاوؤه���ا يف �حلكومة �لئتالفية 
ت�صدي���د �لرقابة عل���ى �حل���دود، وهو ما 
ترف�صه م���ركل. ومت �لتو�ص���ل �إلى حل 
و�ص���ط يف بد�ي���ة يوليو، لك���ن �لتوتر�ت 

ب�صبب �لأمر ظلت قائمة.

�أف���ادت و�صائل �إع���الم تركية مبقتل 
6 �أ�صخا����ض بينهم 3 ر�ص���ع، �أم�ض �لأحد، 
عندم���ا �نقل���ب زورق مطاط���ي يق���ل 16 
�صخ�ص���ا قبالة �صاحل غ���رب تركيا. و�أنقذ 
خف���ر �ل�صو�ح���ل 9 �أ�صخا����ض م���ن �لزورق 
�لليل���ة قب���ل �ملا�صي���ة، وف���ق م���ا نقلت 
روي���رتز ع���ن وكال���ة �لأنا�ص���ول �لرتكية، 
و�لت���ي �أ�ص���ارت �إل���ى ��صتم���ر�ر عملي���ات 
�لبحث و�لإنقاذ، للعثور على �صخ�ض فقد 
يف �حلادث �لذي وقع قبالة �إقليم �أيفالك.  
ويعتقد ب���اأن �ل���زورق كان يف طريقه �إلى 
جزيرة لي�صبو�ض �ليونانية، �لتي تبعد نحو 

20 كيلومرت� عن �ل�صاحل �لرتكي.

إندونيسيا

باكستان

ألمانيا

14 قتيالً وخ�صائر 
مادية يف زلز�ل قوي

نو�ز �رسيف يتعر�ض 
لوعكة �صحية يف �ل�صجن

مركل... �أقل تاأييد� 
يف 12 عاما
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جي�ض االحتالل يعرت�ض �صفينة حاولت ك�رس ح�صار غزة

اأردوغان: تركيا لن ترتاجع يف مواجهة العقوبات االأمريكية

بعد 8 اأ�صهر... “اأيقونة فل�صطني” عهد التميمي حرة

��صت�صهاد فل�صطينيني يف ق�صف “درون” �إ�رس�ئيلية

�أكدت �أنها �صتو��صل �لن�صال �صد �لحتالل كمحامية

• قطع بحرية ��رس�ئيلية يف ميناء ��صدود يف جنوب ��رس�ئيل )�أ ف ب(	

• عهد �لتميمي تعانق �حلرية )رويرتز(	

• �لرئي�ض �لرتكي رجب طيب �أردوغان	

نقلت حمطة “خر ترك” التلفزيونية عن الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان قوله اأم�س 

الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب بفر�س  اأن هدد  اإن تركيا لن ترتاجع عن موقفها بعد  الأح��د 

عقوبات على اأنقرة ما مل تفرج عن ق�س اأمريكي حتتجزه.

العالقات بني  اإن  اأردوغ����ان قوله  ع��ن  اأخ���رى  اإع���الم  وو�سائل  )ت��ي.اآر.ت��ي خ��ر(  قناة  ونقلت 

الوليات املتحدة وتركيا على املحك يف هذا اخلالف.

الق�س  �سراح  اإذا مل تطلق  تركيا  ”عقوبات كبرية“ على  بفر�س  يوم اخلمي�س  ترامب  وه��دد 

الأمريكي اآندرو بران�سون الذي يعمل يف تركيا منذ ما يزيد على 20 عاما ومتهم مب�ساعدة جماعة 

تقول اأنقرة اإنها وراء تدبري حماولة انقالب ع�سكري يف عام 2016.

قتلى بينهم ر�صع يف غرق 
زورق قبالة �ل�صو�حل �لرتكية

ذك���رت �صحيفة “�صان���دي تاميز” �أن �حلكومة �لربيطانية طرحت خطة تق�ص���ي باإ�رس�ك �لقو�ت �مل�صلحة يف 
تزويد �ملو�طنني بامل�صاعد�ت �لإن�صانية �إذ� خرجت �لبالد من �لحتاد �لأوروبي دون �تفاق. ونقلت �ل�صحيفة يف 
تقرير ن�رسته �أم�ض �لأحد عن �أحد �لوزر�ء �لذي مل تك�صف عن ��صمه قوله �إن �ل�صلطات قد تلجاأ �إلى هذه �خلطة �إذ� 
�أ�صفر “�لربيك�صت �لقا�صي” عن ح�صار �ملو�نئ �لربيطانية ونق�ض �لأغذية و�لوقود و�ملو�د �لطبية نتيجة لذلك. 
و�أفادت �ل�صحيفة باأن �خلطة تق�صي مب�صاركة �صاحنات ومروحيات ع�صكرية يف نقل �مل�صاعد�ت �إلى �ملحتاجني، 
م�ص���رة �إل���ى �أن هذه �خلط���ة ل تطّبق ع���ادة �إل يف حالة �لطو�رئ. كم���ا ك�صفت �ل�صحيفة �أن �ملح���ال �لتجارية يف 
�ململك���ة �ملتح���دة وجهت �إلى مورديه���ا �إنذ�ر� بخ�صو�ض ����رسورة تكدي�ض �حتياطيات �لب�صائ���ع �لأ�صا�صية مثل 
�ل�صاي و�لقهوة، حت�صبا لأزمة �قت�صادية حمتملة. ولفتت �ل�صحيفة �إلى �أن “�لربيك�صت �لقا�صي” يهدد مب�صاكل 

ملمو�ص���ة وز�رة �ل�صح���ة �لربيطاني���ة �لتي �ص���وف ت�صطر �إلى 
�لبحث عن موردي �ملو�د �لطبية خارج �لحتاد �لأوروبي.

اجلي�ض الربيطاين ي�صتعد ملواجهة “الربيك�صت القا�صي”

اسطنبول ـ رويترز:
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أبرمت إدارة النادي األهيل أوىل تعاقداتها للعبة كرة اليد عرب التعاقد مع النجم الدويل 
عيل عبدالقادر ليمثل صفوف القميص األصفر يف املوسم الريايض 2019 -  2018.

وجرت مراسم توقيع العقد الذي ميتد ملوسم واحد فقط يوم أمس يف مقر النادي 
باملاحوز بحضور رئيس جهاز اللعبة باألهيل عبدالله آل رحمة ومدير الفريق حسني 

مهدي باإلضافة لالعب.
ودون شك تعترب هذه الصفقة “رضبة معلم” ملا لها من فائدة كربى ستضاف عىل 
الفريق، كون الالعب ميتاز باإلمكانات والقدرات الفنية العالية ستساهم بشكل أو 
بآخر يف تحقيق األهداف املرجوة، التي يطمح إليها األهالوية جميًعا وهي العودة 

ملنصات التتويج وحصد األلقاب بعد الخروج السلبي من املوسم املايض.

ي���د األه���ل���ي ت��ت��ع��اق��د م���ع ال���دول���ي ع��ب��دال��ق��ادر
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غ��ادر منتخبنا األوملب��ي لكرة القدم 
فج��ر )األحد( 29 يولي��و الجاري إىل 
ميامن��ار؛ للمش��اركة يف بطولة ودية 
تضم إىل جانبه املنتخب املس��تضيف 
وتايلند وكوري��ا الجنوبية، والتي تأيت 

كمحطة إعداد أخرية قبل املشاركة.
وتق��ام البطول��ة يف الفرتة 1 وحتى 5 
أغس��طس املقبل، إذ يشارك منتخبنا 
بالعب��ني تح��ت 21 عام��ا )موالي��د 
1997 وحت��ى 2000(، فيام يش��ارك 
منتخب��ا ميامنار وتايلند بالعبني تحت 
23 عام��ا، ويش��ارك منتخ��ب كوريا 

الجنوبية مبنتخب تحت 19 عاما.
وقرر الجهاز الفني للمنتخب األوملبي 
املش��اركة بالعبني تح��ت 21 عاما يف 
بطول��ة ميامنار وآس��ياد جاكرتا التي 
تس��مح بتس��جيل الالعبني تحت 23 
عاما، إضافة إىل 3 العبني أكرب من 23 
عاما؛ وذلك بهدف تحقيق انس��جام 

أك��رب للمجموع��ة الحالي��ة )مواليد 
الرتكيز  2000-1997(، خصوص��ا مع 
بشكل رئيس عىل التصفيات املؤهلة 
ل��كأس آس��يا تح��ت 23 عاما س��نة 
2019، إذ قرر املدرب س��مري ش��امم 
االعت��امد عىل املجموع��ة املتواجدة 
دون إضافة أي عنرص آخر من األعامر 
األكرب؛ للوصول إىل الجاهزية املناسبة 
والرتكيز بش��كل كبري عىل التصفيات 

اآلسيوية التي ستقام العام املقبل.
ويضم وف��د منتخبنا األوملبي املغادر 
إىل ميامن��ار مدي��ر املنتخب الش��يخ 
أحمد بن عي��ى آل خليفة، والجهاز 
الفن��ي املكون من م��درب املنتخب 
س��مري ش��امم، مس��اعد املدرب بدر 
خليل، م��درب اللياقة البدنية محمد 
الس��المي، مدرب الح��راس عبدالله 
ب��الل، إضافة إىل اختص��ايص العالج 
الطبيعي س��يد مؤيد العلوي وعامل 

املهامت إميان إسامعيل.
واخت��ار املدرب س��مري ش��امم قامئة 
مكون��ة من 23 العب��ا للبطولة وهم: 
أحمد بوغامر، حسن الكراين، حسني 
الخي��اط، عب��اس العصف��ور، س��يد 
هاش��م عيى، س��يد محم��د أمني، 
جاس��م خلي��ف، يارس محمد، س��يد 

إبراهي��م علوي، عيل حس��ن، عدنان 
فواز، حس��ن م��دن، مصع��ب عمر، 
عبدالرحم��ن بورش��يد، عبدالعزي��ز 
خالد، أحمد صالح، يوس��ف حبيب، 
ع��امر محمد، عبدالعزي��ز الكندري، 
عبدالرحم��ن األحمدي، جاس��م نور، 

أحمد الرشوقي وحسني جميل.

ويغي��ب ع��ن القامئة العب��ي الرفاع 
حم��د شمس��ان ومحم��د مره��ون؛ 
نظ��را الرتباطهم م��ع فريقهم الرفاع 
يف البطولة العربي��ة، عىل أن يلتحق 
انته��اء  بع��د  باملنتخ��ب  الالعب��ان 
مهمتهم مع ناديهم، يف حني سينضم 
الحق��ا باملنتخ��ب أيض��ا املحرتف يف 

فريق فايله الدامناريك الالعب محمد 
الحردان.

وبحسب جدول مباريات منتخبنا يف 
بطولة ميامنار الودي��ة، فإن األوملبي 
منتخب  مبارياته مبواجهة  سيدش��ن 
تايلن��د ي��وم 1 أغس��طس، ثم يالقي 
ميامن��ار ي��وم 3 أغس��طس، وأخ��ريا 
منتخ��ب كوري��ا الجنوبي��ة ي��وم 5 

أغسطس.
خت��ام  بع��د  املنتخ��ب  وس��يغادر 
مشاركته يف بطولة ميامنار مبارشة إىل 
إندونيس��يا؛ استعدادا لدورة األلعاب 
اآلسيوية، خصوصا بعد إلغاء معسكر 
ماليزيا؛ نظرا لتقديم موعد مباريات 

دورة األلعاب اآلسيوية.
يش��ار إىل أن منتخبنا األوملبي جاء يف 
املجموعة E بدورة األلعاب اآلسيوية 
قريغزس��تان  منتخب��ات  جان��ب  إىل 

وماليزيا وكوريا الجنوبية واإلمارات.

انطلق��ت يوم الس��بت املوافق 
ال��دورة  فعالي��ات  يولي��و،   28
الثانية إلع��داد الحكام والفنيني 
ببطولة  املش��اركني  واملنظم��ني 
والتي  #أقوى_رجل_بحريني2، 
العليا  املنظمة  اللجن��ة  تنظمها 
للبطولة ب� “فندق هاين رويال”، 
والت��ي ت��أيت ضم��ن ال��دورات 
الفني��ة له��ذا الح��دث ال��ذي 
النائب  س��تقام تح��ت رعاي��ة 
املجل��س األعىل  لرئي��س  األول 
للشباب والرياضة رئيس االتحاد 
البحريني أللعاب القوى الرئيس 
البحرين��ي  لالتح��اد  الفخ��ري 
لرياض��ة ذوي العزمي��ة س��مو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 

والذي ينظمها املكتب اإلعالمي 
لسمو الشيخ خالد بن حمد بن 
عي��ى آل خليفة تحت ش��عار 
#خلك_وحش يف الفرتة -21 23 

سيس��بقها  والتي   ،2019 فرباير 
التأهيلي��ة  التصفي��ات  إقام��ة 
يف الف��رتة -6 8 س��بتمرب املقبل 
مبجم��ع الس��يف، حي��ث تأيت 

هذه البطولة ضم��ن املبادرات 
التي أطلقها س��مو الشيخ خالد 
بن حم��د آل خليف��ة والهادفة 
لدعم املجال الريايض واإلنساين 

مبملكة البحرين. 
وقد ش��هدت الدورة مش��اركة 
فاعلة م��ن الح��كام واملنظمني 
والفنيني الذين بلغ عددهم 50.

وق��دم رئي��س لجن��ة الح��كام 
أحمد جمش��ري رشحا  بالبطولة 
نظري��ا وعملي��ا عن مش��اركة 
لع��ب  وطريق��ة  الالعب��ني 
املس��ابقات، في��ام ق��دم رئيس 
اللجن��ة الطبية ع��ادل صليبيخ 
رشح��ا ح��ول رشوط الس��المة 
لالعب��ني، وما س��تقدمه اللجنة 
من خدم��ات يف فحص الالعبني 
وكذل��ك التجهيزات الطبية التي 
بعدها  املنافس��ات،  ستشهدها 
قدم يوسف الصايغ ومحمد ملك 
املرشف��ني عىل النظ��ام الكرتوين 
لالعبني يف  النق��اط  الحتس��اب 
البطول��ة قدما رشحا حول عمل 

النظام وكيفية استخدامه.

األولمبي يغادر إلى بطولة ميانمار الودية ب� 23 العًبا

انطالق دورة إعداد حكام وفنيين ومنظمين ل� “أقوى رجل بحريني 2”

تسبق المشاركة بآسياد جاكرتا بعد إلغاء معسكر ماليزيا

منتخبنا األولمبي لكرة القدم

عادل صليبيخ أحمد جمشير

اتحاد الكرة            المركز اإلعالمي

الرفاع           المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

القادس��ية  فري��ق  ي��درس 
الكويتي لكرة القدم مواجهة 
فريق املحرق خالل املعسكر 
الذي يقيمه الطرفان حاليًّا يف 

أزميت برتكيا.
الكوي��ت  الفري��ق  ويق��ود 
لعب  الذي  ماري��ن،  املدرب 
يف  ودي��ات   3 اآلن  حت��ى 
أن  ك��ام  برتكي��ا،  معس��كره 
يف  يقيم  الكويت��ي  الفري��ق 
نف��س مح��ل إقام��ة فريق 

املحرق.
الطرف��ني  إع��داد  وي��أيت 
الخارجي��ني  ومعس��كريهام 
األقرب  االس��تحقاق  ضم��ن 
لهام للموسم 2018 -  2019 
دور  ذه��اب  يف  واملتمث��ل 
ال��� 32 للبطول��ة العربي��ة، 
حي��ث س��يلعب املحرق مع 
في��ام  الس��عودي،  األه��يل 
الكويتي  القادس��ية  سيلعب 
مع الزمال��ك املرصي، كام أن 

القادس��ية س��يفتتح املوسم 
املح��يل بلقاء الس��وبر أمام 
املح��رق  في��ام  الكوي��ت، 
أمام  املحيل  السوبر  سيفتتح 

النجمة.
يش��ار إىل أن ن��ادي املحرق 
غ��ادر الجمع��ة املاضية إىل 
تركيا؛ إلقامة معسكر تدريبي 
ويس��تمر  العًب��ا   26 يض��م 
أسبوعني تحت قيادة الجهاز 
الفني برئاسة املدرب سلامن 

رشيدة والطاقم املعاون.
الجدي��ر بالذك��ر أن املحرق 
انضامم  ينتظر يف معس��كره 
العبه وليد الحي��ام، الذي مل 
يقنع خدم��ات مدرب فريق 
الكوي��ت الكويت��ي بعد أن 
تعاقد الن��ادي الكويتي معه 

عىل سبيل اإلعارة.
يف  املح��رق  قامئ��ة  وتض��م 
املعس��كر حاليًّ��ا 26 العًب��ا 
ه��م: س��يد محم��د جعفر، 

عم��ر  ال��ذوادي،  عبدالل��ه 
إبراهيم  الدربايل،  زياد  سامل، 
عبدالحميد،  صالح  العبيديل، 
البناء، ع��يل غالب،  محم��د 
أحم��د جمعة، محمد الزين، 
عبدالوه��اب ع��يل، مه��دي 
الجنب،  حم��زة  عبداللطيف، 
يوسف الشيخ، عبدالله عبدو، 
جامل راش��د، محمد صولة، 

محم��د الش��اميس، جاس��م 
العليوي،  س��عود  العلي��وي، 
عبدالله الحاييك، عيل جامل، 
عيى م��وىس، ع��يل مفتاح 

وإسامعيل عبداللطيف.
ومل يعل��ن املح��رق عن أي 
صفق��ة محلي��ة حت��ى اآلن 
اس��تعداًدا للموسم الجديد، 
تواج��د  يس��تمر  ح��ني  يف 
صول��ة  الليب��ي  املحرتف��ني 
والتونيس الدربايل معه، بعد 
مغ��ادرة التونيس اآلخر زياد 

الزيادي.
ويطمح املحرق يف املوس��م 
الجديد للمحافظة عىل لقب 
الدوري الذي أحرزه املوسم 
 ،2018  -  2017 امل��ايض 
خصوًصا مع التدشني الجديد 
له تحت مسمى دوري نارص 
باإلضافة  املمت��از،  بن حمد 
إىل املنافس��ة عىل البطوالت 

األخرى.

القادسية الكويتي يدرس مواجهة المحرق وديا
أحمد مهدي

علي عبدالقادر يمثل األهلي بالموسم المقبل

أحمد حسن يعود لتمثيل 
منتخبنا الوطني

محمد الدرازي

عاد العب نادي املحرق لكرة السلة أحمد 
حسن الدرازي، لتدريبات منتخبنا الوطني 
األول بعد توقف دام 5 أشهر عن مزاولة 

الدرازي للعبة.
وانخرط الدرازي يف تدريبات منتخبنا الوطني 

التي انطلقت منذ نحو أيام، استعداًدا 
ملنافسات تصفيات كأس آسيا 2021.

ويستعد منتخبنا الوطني لخوض املرحلة الثانية من التصفيات املؤهلة إىل 
نهائيات كأس أسيا، وذلك يف الفرتة من 11 لغاية 15 سبتمرب املقبل.

وتأيت عودة الدرازي لتمثيل األحمر بعد حل الخالفات العالقة بينه وبني 
ناديه وعودته لصفوف املحرق يف املوسم الريايض املقبل.

وكان الدرازي قد غاب عن قامئة منتخبنا يف إياب املرحلة األوىل من 
التصفيات اآلسيوية التي أقيمت يف إمارة ديب شهر يونيو املايض، بعد 

توقفه عن اللعب مع ناديه منذ نحو شهر مارس املايض، ما دفع إدارة 
املحرق إلصدار عقوبة اإليقاف بحقه، األمر الذي أدى الستبعاده من قامئة 

األحمر يف املرحلة املاضية بعد أن شارك مع منتخبنا يف مرحلة الذهاب 
التي أقيمت يف البحرين شهر فرباير املايض. 

الالعب فرض نفسه واسمه عىل التشكيلة األساسية ملدرب منتخبنا سلامن 
رمضان، إذ سّجل الدرازي عودة قوية لصفوف األحمر وقدم أداًء عالًيا 

ومستوى متطور يف البطولة العربية لكرة السلة التي استضافتها العاصمة 
املرصية )القاهرة( العام املايض، وقاد فيها منتخبنا إىل تحقيق املركز 

الثالث.

أحمد حسن
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صادق املشخص وهاين شمس 
مشاركتهام يف املعسكر 

التدريبي للحكام، والذي أقيم 
يف عاصمة جمهورية مرصية 

العربية - القاهرة، خالل يومي 
22 و23 يوليو الجاري، وذلك 
عىل هامش البطولة العربية 

لكرة السلة للشباب.
وتأيت مشاركة الحكمني صادق 

املشخص وهاين شمس يف 

املعسكر التدريبي للحكام 
بالقاهرة ضمن سياسة االتحاد 

برئاسة سمو الشيخ عيىس 
بن عيل بن خليفة آل خليفة 

الرامية إىل تطوير الكوادر الفنية 
واإلدارية باالتحاد وتزويدها 
بالخربات الالزمة، إضافة إىل 

تعريفهم باحدث القوانني التي 
طرأت عىل أنظمة االتحاد 

الدويل للعبة، كام أن املعسكر 
يهدف إىل تأهيل حكام الدرجة 

األوىل لنيل الشارة الدولية، 
ويف ختام املعسكر التدريبي 
تم تكريم الحكمني املشخص 

وشمس بالشهادات التقديرية. 
وبهذه املناسبة، أعرب الحكامن 
املشخص وشمس عن شكرهام 

اىل اتحاد السلة عىل دعمها 
ومشاركتهام يف الدورة التدريبية 

التي تؤكد حرص االتحاد 
عىل وضع الخطط الكفيلة 

بتأهيل وتطوير كوادرها الفنية 

وخاصة الحكام من خالل إقامة 
الدورات التدريبية وإرشاكهم يف 
املعسكرات الخارجية التي تقدم 

معلومات حديثة ومتقدمة 
يف مجال التحكيم وتأهيلهم 

ومنحهم الفرصة الكاملة لخوض 
تجربة معسكرات نيل الشارة 

الدولية يف كرة السلة.
وأشار الحكامن إىل أنهم 

خرجا من املعسكر التدريبي 
بكم وافر من الفوائد 

الفنية والتحكيمية؛ نظرا 
ملستوى املعسكر املتقدمة 

واملحارضات القيمة التي 
أقيمت عىل هامشه، إضافة 

إىل مشاركة كم كبري من 
الحكام املتميزين يف الوطن 

العريب، وأن تلك الفوائد 
ستعود عليهم بالصورة 

اإليجابية يف االرتقاء مبهاراتهم 
وقدراتهم وإدارة مباريات 

املوسم املحيل بشكل متميز.

أضحى وضع النادي األهيل ال يرس 
ا وال صديًقا بالسنوات األخرية،  عدوًّ
ب��ات حلق��ة  الك��روي  فالفري��ق 
ضعيفة يرتّنح ما ب��ني دوري الظل 
والدوري املمتاز، ونجومه يف ألعاب 
الصاالت يغادرون دون سابق إنذار 
لألندية املنافسة، وكان آخر من دق 
املس��امر يف النع��ش األصفر رحيل 
كابنت الفريق السالوي حسني شاكر 
للمنام��ة، حتى ضج��ت الجامهري 
التواص��ل  مواق��ع  يف  األهالوي��ة 
االجتامعي مطالب��ة مجلس اإلدارة 
باالس��تقالة، وعىل رأس��هم الرئيس 
خالد كانو، وحول رد فعل املعنيني 
يف هذا الرصح العريق التقت البالد 
بالرئي��س ملعرفة م��اذا يحدث بني 

جدران النادي.

• أين ترى موقع النادي 
األهلي على الخارطة 
البحرينية؟ 

- األهيل رصح كب��ري، ولكن وضعه 
وض��ع أي ناد آخر تصيب��ه الهزات 
أحياًنا، كام هو الحال لدينا يف لعبة 
كرة القدم تعرضت للرتاجع، ولكن 
س��يظل كبريًا بالعبي��ه وبجامهريه، 
وحسب اعتقادي أرى بأن القاعدة 
الجامهريية الكب��رية هي من متنح 
أي مجل��س إدارة الداف��ع املعنوي 

للعمل أكرث فاكرث.

ا عكس ما  • ما تقوله حالّيً
تفعله، فاألهلي قاعدة 
عريضة وعملكم في مجلس 
اإلدارة ال يالمس طموح 
جماهيره؟

- يف الس��ابق هناك ناد أو ناديان 
يتنافس��ون عىل كل لعبة، أما اآلن 
فاختلف الوضع متاًما، فقد كرثت 
األندية املتنافسة، ويف السابق كل 
مواهب القرى تأيت للنادي األهيل، 
أما اآلن فهي تتجه ألندية أخرى، 
وإذا م��ا متعنا يف منافس��تنا عىل 
األلعاب، فنحن قبل املوسم املايض 
متس��يدون ك��رة الي��د، باإلضافة 
إىل الرتب��ع ع��ىل ع��رش بطوالت 
الطائرة مؤخرًا، أما بالنسبة لبقية 
األلع��اب فمن الصع��ب الصعب 
ا املنافس��ة عىل ألقابها يف ظل  جدًّ
الكثري من الصعوبات، وهذا ليس 
فق��ط بالنس��بة لنا، بل بالنس��بة 
ل��كل األندي��ة فه��ي ال تناف��س 
عىل أكرث م��ن لعبت��ني، فاملحرق 
يلع��ب من أجل كرة القدم ولديه 
السلة واملنامة تركيزهم يف السلة 
والنجمة ي��د فقط، فهو متذبذب 
يف الق��دم والطائ��رة، رغم بطولة 
الكأس املوس��م امل��ايض، وبالتايل 
املطالبة بحص��د جميع البطوالت 
أمر صع��ب للغاي��ة يف ظل دفع 
الروات��ب، وم��ع ذل��ك س��نعمل 
عىل إيجاد م��وارد أخرى ال ميكن 

الكشف عنها حاليًّا.

• ليس األهلي فقط من 
يدفع رواتب لالعبين، بل كل 
األندية، فِلَم التراجع للخلف 
من عام آلخر؟

- ليع��رف الجميع ب��أن الالعب ال 
يقف ع��ن حد للرات��ب عىل غرار 
ال��ركات، ففي كل موس��م يريد 
أجرًا أعىل نظري م��ا يقدمه للنادي 
يف املوسم املنرصم، وهذا ما يعّطل 
م��ن اس��تمرارية التنافس يف بعض 
املواس��م، وأعلنه��ا رصاح��ة نحن 
غري قادرين ع��ىل دفع رواتب كام 
يدفعه��ا نادي املنامة فهم يدفعون 
بجن��ون، كام ال ميكننا مجاراة نادي 
النجم��ة حاليًّا يف ك��رة القدم وكرة 
اليد، فهم حاليًّا يتعاقدون بضعف 
ما نقدم من روات��ب، باإلضافة إىل 
إمكانياتهم يف وعد الالعبني بش��أن 
الالعبني  أح��د  وهناك  توظيفه��م، 
من مت��ت مفاوضتهم يف كرة القدم 
وتوصلن��ا مع��ه إىل 11 ألف دينار 
باملوسم، ويف النهاية خطفه النجمة 
مقابل 17 ألف، وه��ذا ما نواجهه 
حاليًّا م��ن صعوبة يف التعامل عىل 
طاولة املفاوضات، وخصوًصا إذا ما 

أردنا أن ال نعطل موعد الرواتب.

• ولكن أنتم اآلن بعيدون 
عن المنافسة في جميع 
األلعاب وعلى رأسها كرة 
القدم، أليست هذه الحقيقة؟

ه��ذا كالم صحي��ح، ففي   -
لعبة كرة القدم خرج من النادي 11 
العًبا يف عام 2011، فمنهم من ذهب 
محرتًفا إىل عامن والبعض رحل ألندية 
محلي��ة أخرى، وهم من أبرز النجوم 
كالحارس عيل س��عيد وع��الء حبيل 
وآخرون، وبالتايل أصبحنا نعاين كثريًا 
مع الفريق الكروي وغري مس��تقرين، 
ألنن��ا كن��ا بحاج��ة لتأس��يس فريق 
جديد، وسعينا سعًيا حثيًثا يف العودة 
بالفريق إىل س��ابق عهده واستقطبنا 
خرية الكوادر متمثل��ة يف عبدالرزاق 
محم��د الذي عمل جاهًدا باملوس��م 

املايض ولكن مل يحالفه التوفيق.

• ما معنى أن يبقى فريق 
المحرق منافًسا طوال هذه 
السنوات، واألهلي يمتلك 
الموازنة ذاتها؟

- املح��رق منافس ولك��ن منذ فرتة 
مل يحق��ق بطول��ة ال��دوري، وكام 
أس��لفت ألن تركيزهم منصب كله 
للفريق الكروي، ويستغلون معظم 
موازنته��م لصالح كرة الق��دم، أما 
بالنس��بة للس��لة فإنهم يجتهدون 
من خالل عش��ق الشيخ محمد بن 
عبدالرحم��ن للعبة، فك��رة القدم 
ه��ي اللعب��ة األوىل لديهم كام هو 
حال املنامة يف كرة الس��لة، ولذلك 
نج��وم  كل  ميتلك��ون  اآلن  ه��م 
البحرين، ومن هذا املنطلق أقولها 

من الصعب منافستهم سالويًّا.

• إن لم تتمكن من استقطاب 
النجوم في كرة القدم أو 
السلة أو اليد، فأي لعبة 
يصب األهلي تركيزه لحصد 
البطوالت؟

- لدينا الكرة الطائرة، فنحن أفضل 
ن��اد يقدم روات��ب لالعبني يف هذه 

اللعبة.

• أليس من المؤسف أن يكون 
األهلي منافًسا فقط في 
لعبة كرة الطائرة، وهل أنت 
كرئيس مكتف عند هذا الحد؟

- بالطب��ع ال يق��ف طموحن��ا عند 
هذا الح��د، ولكن ال ميك��ن لنا أن 

نعد الالع��ب بعروض كبرية، ونحن 
غري قادرين عىل دفع مس��تحقاته، 
وبإمكانن��ا أن نس��تقطب معظ��م 
النج��وم ونح��رز البط��والت ولكن 
ليس بإمكانن��ا إيهامه بذلك ونحن 
غري قادرين، فالغش هو أسهل يشء 
يف العمل باألندي��ة، إال أن النتيجة 
النهائية الالعب هو املترضر األول، 
ك��ام أنن��ي أرى العم��ل يف نهاي��ة 
املطاف معتمًدا عىل جهاز الفريق، 
ونحن يف مجل��س اإلدارة مل نرفض 
أي خيار مق��دم لنا م��ن األجهزة، 
ولكن يف النهاية نس��عى للتفاوض 
عىل ق��در إمكانياتنا، ومنهم من ال 
يري��د أن يلع��ب يف الدرجة الثانية 
وهذا من حق��ه كالعب، ولتوضيح 

الحقيقة فإننا هذا املوس��م نجحنا 
بنس��بة 90 % م��ن مفاوضاتن��ا يف 

الفريق الكروي.

•   وماذا عن الضربة 
الموجعة التي هّزت من 
كيان الفريق السالوي، برحيل 
الالعب حسين شاكر للمنامة 
بعد قربان وميثم؟

- ليعلم الجميع بأننا قدمنا أكرث من 
عرين ألف دينار للموسم الواحد 
لالع��ب حس��ني ش��اكر ووصل��ت 
مفاوضتنا معه إىل مراحل متقدمة 
وقد منحنا وعًدا بالبقاء مع الفريق 
منذ املوسم املايض، إال أننا تفاجأنا 

حني أب��رم عقًدا جدي��ًدا مع نادي 
املنام��ة، فقد يعتق��د البعض بأننا 
مل نتمس��ك بالالع��ب، إال أن هذه 
األقاويل غري صحيحة والدليل عىل 
ذل��ك مفاوضاتنا الج��ادة معه، إال 
أنه مل يف بوعده، وال ميكنه نكران 
ذلك حتى من قبل بخصوص الوعد 
ال��ذي منح��ه لناديه األه��يل، أما 
بالنس��بة لالعب قربان فإنه توّعد 
بالتوقف ث��الث س��نوات أو قبول 
سبعني ألف دينار لرحيله، مع راتب 
ثالثة آالف دينار شهريًّا، األمر الذي 
جعلنا نضط��ر لبيعه ورشاء الالعب 
صباح، بعدما فشلت مفاوضاتنا مع 
الالع��ب “كويد” الذي من املفرتض 

أن يعّوض رحيله.

• هل أنت متابع لمواقع 
التواصل االجتماعي؟

- ال.. ولك��ن تصلن��ي أخبار كل 
ما يكت��ب فيام يتعل��ق بالنادي 

األهيل.

• هناك من يطالبكم بتقديم 
استقالتكم، ومن وصفكم 
بأنكم عصابة، فماذا تقول؟

- أنا رجل أهالوي حتى النخاع، 
ولس��ت هنا يف منصب الرئيس 
من أجل الرئاسة، وأعمل يف هذا 
النادي من أي موقع، وتقدمت 
للرئاس��ة يف آخ��ر رب��ع س��اعة 
م��ن إغالق باب الرتش��ح، لكون 
الن��ادي ظ��ل دون رئي��س بعد 
عدم رغبة طالل كانو يف الرتشح 
لدورة جدي��دة، واآلن يطالبوننا 
باالس��تقالة، ومن املؤس��ف أن 
يرهق الشخص نفسه يف العمل 
التطوعي، وألس��باب بسيطة أو 
خل��ل صغري، هن��اك من يكتب 
ب��أن اإلدارة فاس��دة وإىل آخره 
من ه��ذا الكالم الج��ارح، نحن 
يف النهاي��ة ب��ر ونخطئ ومن 
يري��د أي استفس��ار عن النادي 
من حقه أن يقدم استفس��اراته 
ونحن مستعدون لإلجابة عليها، 
ومن يصفنا بأننا عصابة، فنحن 

“عصابة خري”.

• ولكن كثيًرا ما طالبنا 
النادي األهلي بعقد مؤتمر 
صحافي لوضع النقاط على 
الحروف أمام جماهيره، فهل 
أنتم مستعدون لذلك؟

- نع��م نحن عىل اس��تعداد لعقد 
ه��ذا املؤمت��ر ونأمل حض��ور كل 
للن��ادي،  واملحب��ني  املتتبع��ني 
فالجامه��ري من حقها أن توّجه أي 
تس��اؤل، ومن الواجب علينا الرد، 
وأبوابنا مفتوح��ة وأرقام تلفوناتنا 
مفتوح��ة، وال أعتق��د هن��اك من 
يعمل من أج��ل أن يرض ناديه أو 

مؤسسته يف أي موقع كان.

عصابة! نحن “عصابة خير” ومستعدون لعقد مؤتمر صحافي
رئيس النادي األهلي خالد كانو لـ”البالد سبورت”:

خالد كانو

حاوره           حسين خلف

جانب من تسلم شهادة الختام

قدمنا أكثر من 20 ألف دينار لحسين شاكر ولم يف بوعده

من الصعب منافسة سلة المنامة ويد النجمة... فهم يدفعون بجنون!



أكد وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة 
ش��ؤون  وزارة  أن  الج��ودر  هش��ام 
الش��باب والرياضة أطلقت النس��خة 
الرابعة من برنامج اكتشاف املواهب 
مبا ينس��جم م��ع سياس��ات املجلس 
األع��ى للش��باب والرياضة برئاس��ة 
ممث��ل جاللة امللك لألع��ال الخريية 
وشؤون الشباب رئيس املجلس األعى 
للش��باب والرياض��ة رئي��س اللجن��ة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص 
ب��ن حم��د آل خليفة، وإس��راتيجية 
ال��وزارة الرامي��ة إىل تكوي��ن قاعدة 
متينة تش��كل انطالقة نحو اكتش��اف 
وصناع��ة أبط��ال يش��كلون ن��واة يف 
األندية الوطنية واملنتخبات، مشريا إىل 
أن برنامج اكتشاف املواهب الرياضية 
يشارك فيه 611 العبا والعبة مقسمني 
إىل 9 ألع��اب عى النح��و التايل: كرة 
الس��لة 100 العبة، الكرة الطائرة 50 
العبة، كرة اليد 60 العبة، كرة الطاولة 
25 العبا والعبة، رفع االثقال 95 العبا 
والعبة، الكاراتيه 105 العبني والعبات، 
الجودو 30 العبا، الريشة الطائرة 100 

العب والعبة، الرشاع 46 العبا والعبة.  
ج��اء ذلك خالل الزي��ارة التي قام بها 
وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة إىل 
تدريبات كرة الس��لة وكرة اليد، والتي 
يشارك فيها 160 العبة ضمن برنامج 
اكتش��اف املواه��ب الرياضية، وذلك 
الوكي��ل املس��اعد للهيئات  بحض��ور 
واملراك��ز الش��بابية الش��يخ صقر بن 
سلان آل خليفة، ومدير إدارة املراكز 

الش��بابية ن��وار املط��وع، إضافة إىل 
الجهاز اإلداري املرشف عى الربنامج.

وقال وزير ش��ؤون الشباب والرياضة 
“من��د انط��الق الربنامج يف نس��خته 
الجدي��دة حرص ال��وزارة عى توجيه 
الجه��از اإلداري والفن��ي عى رضورة 
بصورة  الرياضي��ة  املواه��ب  انتق��اء 
علمية رياضية صحيحة، والعمل عى 
اختي��ار العنارص الواع��دة يف مختلف 

األلعاب الجاعية والفردية واالهتام 
بهذه املواهب وصقله��ا فنًيا لتكوين 
نواه يف األندية واملنتخبات مس��تقبال، 
والعمل عى تنمي��ة قدرات ومهارات 
املواه��ب الرياضية فني��ا وبدنيا من 
خالل التدريب املس��تمر والتدريبات 
املكثف��ة الت��ي تقام يف فرة النش��اط 
الصيف��ي ومبا يضمن توس��يع قاعدة 

املارسني لأللعاب الرياضية”. 

وتاب��ع الج��ودر “إن املتتبع ملس��رية 
برنامج اكتش��اف املواه��ب الرياضية 
ع��ى مدار الس��نوات املاضي��ة يدرك 
متام��ا أهمية ه��ذا الربنامج من خالل 
نتائجه اإليجابية عى األندية الوطنية 
واملنتخب��ات م��ن خ��الل مس��اهمة 
النتائج  املواهب املكتشفة يف تحقيق 
اإليجابي��ة والحص��ول ع��ى املراك��ز 
املتقدم��ة يف العديد م��ن البطوالت، 

ك��ا أن قصص النجاح التي س��طرها 
الربنام��ج هي دليل آخ��ر عى نجاحه 
والوصول اىل األه��داف التي وجدت 

من أجله”. 
ش��ؤون  وزارة  “إن  الج��ودر  وأش��ار 
الش��باب والرياضة ماضي��ة يف تنفيذ 
إس��راتيجيتها تجاه برنامج اكتش��اف 
املواهب الرياضية، وستعمل وبصورة 
واالرتق��اء  تطوي��ره  مس��تمرة ع��ى 
بأهدافه مبا يتوافق مع التطور الحاصل 
يف اكتش��اف املواه��ب الرياضية عى 
املس��توى الدويل ومب��ا يضمن صناعة 

أبطال للرياضة البحرينية”. 
وكان وزير ش��ؤون الشباب والرياضة 
قد تابع تدريبات مواهب كرة الس��لة 
ومواهب كرة اليد واس��تمع إىل رشح 
مفصل عن مراحل الربنامج وتدريباته 
م��ن جان��ب املرشف��ة ع��ى الربنامج 
س��المة عتيق، كا التق��ى أيضا خالل 
الزيارة م��ع الجهازين الفني واإلداري 
للعبة كرة الس��لة وك��رة اليد، واطلع 
عى الربنامج الفن��ي والخطة الزمنية 

لتطوير مهارات املواهب.

ترأس رئيس االتحاد العريب السعودي 
للسيارات والدراجات النارية صاحب 
الس��مو املليك األمري خالد بن سلطان 
الفيصل  أول اجتاع رسمي لتشكيل 
فريق عم��ل الدارة وتنظيم الفورموال 
E الدرعي��ة وال��ذي ي��زور اململك��ة 
األوىل  للم��رة  الس��عودية  العربي��ة 
بحضور ممثلني من االتحاد البحريني 
للس��يارات وهم عبدالعزيز الذوادي، 
فايز رمزي، صادق كالعوض، جاس��م 
السلان وعبدالجليل  أيوب  ابراهيم، 
االجت��اع  ه��ذا  وعق��د  إبراهي��م، 
األسبوع املايض مببنى اللجنة األوملبية 

السعودية بالعاصمة الرياض.
ويف بداي��ة االجت��اع رح��ب األم��ري 
خال��د الفيص��ل بالجان��ب البحريني 
ممث��ي االتحاد البحريني للس��يارات 
يف االجت��اع التنس��يقي األول مثنياً 
عى ما وصل��ت إليه مملكة البحرين 
م��ن تط��ور كب��ري يف مج��ال رياضة 
السيارات بفضل الجهود الكبرية التي 

تبذلها القيادة الحكيمة لتعزيز موقع 
اململكة عى الخارط��ة العاملية، وأكد 
أن االتحادين الش��قيقني الس��عودي 
يتعاون��ان  للس��يارات  والبحرين��ي 
يف العدي��د م��ن املج��االت، واالتحاد 
ب��أن يس��تعني  الس��عودي حري��ص 
وما  البحرينية  والك��وادر  بالخ��ربات 
للس��يارات  البحريني  االتحاد  ميتلكه 
من باع طويل يف مجال تنظيم وادارة 
مختلف سباقات السيارات ويف قمتها 
س��باقات الفورم��وال واح��د وتنظيم 
االتحاد البحريني لعدد من السباقات 
الدولية والعاملية يف مختلف البلدان.

 وت��م وضع خارط��ة الطريق لتنظيم 
سباق الفورموال E الدرعية - الرياض 
وتوزي��ع املهام املش��ركة بني االتحاد 

السعودي والبحريني للسيارات.
من جهت��ه أكد رئي��س مجلس ادارة 
االتحاد البحريني للس��يارات الش��يخ 
عبدالله بن عيىس آل خليفة أن اتحاد 
الس��يارات سيس��خر جميع امكاناته 

من أجل تحقيق أعى درجات النجاح 
لبطولة الفورموال E التي تزور اململكة 
العربية الس��عودية الش��قيقة للمرة 
األوىل، وس��تبذل الك��وادر البحرينية 
التي تم توجيهها مس��بقاً كل طاقتها 
م��ن أجل تحقي��ق النجاح املنش��ود، 
مش��يداً مب��ا يقوم به االتح��اد العريب 
والدراج��ات  للس��يارات  الس��عودي 

النارية برئاس��ة أخيه صاحب السمو 
املليك األمري خالد بن سلطان الفيصل 
م��ن جهود جب��ارة لالرتق��اء برياضة 
السيارات عى مستوى املحي والدويل 
مش��رياً أن ه��ذه البطول��ة العاملي��ة 
س��تعزز من موقع ومكان��ة اململكة 
العربية السعودية عى خارطة رياضة 
الس��يارات الدولية والعاملية ومتمنياً 

يف  لألخ��وة  والنج��اح  التوفي��ق  كل 
االتحاد السعودي.

 وأع��رب ممثل��و االتح��اد البحريني 
ش��كرهم  جزي��ل  ع��ن  للس��يارات 
وامتنانهم لثقة االتحاد السعودي بهم 
واعدي��ن ومعاهدي��ن الجميع بأنهم 
سيبذلون قصارى جهودهم من أجل 
تحقيق أع��ى درجات النجاح يف هذا 

السباق العاملي الكبري.
الفورم��وال E م��ن  وتعت��رب بطول��ة 
البطوالت الجديدة والتي يرشف عليها 
االتحاد الدويل للسيارات وتتضمن 13 
جولة يف مختلف بل��دان العامل، ومن 
املق��رر أن تق��ام منافس��ات الجولة 
األوىل يف 15 من شهر ديسمرب القادم، 
الجولة الثانية مبدينة مراكش املغربية 
12 يناي��ر 2019، الجول��ة الثالثة 26 
يناير ومل يحدد مكانها، الجولة الرابعة 
الجول��ة  فرباي��ر،   16 يف  باملكس��يك 
الخامس��ة 10 م��ارس بهون��غ كونغ، 
الجولة السادس��ة بالص��ني 23 مارس، 
الجولة الس��ابعة بروم��ا بإيطاليا 13 
أبريل، الجولة الثامنة باريس بفرنس��ا 
27 أبري��ل، الجولة التاس��عة موناكو 
11 ماي��و، الجول��ة الع��ارشة بريل��ن 
أملانيا، الجول��ة الحادية عرشة زيورخ 
بس��ويرسا 9 يناير والجولتني 12 و13 
بنيويورك بالواليات املتحدة األمريكية 

يف 13 و14 من يوليو 2019.

برنامج اكتشاف المواهب يحتضن 611 مشاركا في 9 رياضات

البدء بتشكيل فريق عمل إدارة وتنظيم سباق الفورموال E الدرعية بالرياض

زار تدريبات اليد والسلة بمشاركة 160 العبة... الجودر:

االتحادان السعودي والبحريني للسيارات يضعان التصور المبدئي للبطولة

األمير خالد بن سلطان مترأسا االجتماع بحضور ممثلي االتحاد البحريني للسيارات

الصخير            االتحاد البحريني للسيارات

منح ممث��ل جاللة امللك لألع��ال الخريية 
ش��ؤون الش��باب رئي��س املجل��س األعى 
للش��باب رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 
س��مو الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة، 
اختص��ايص التغذي��ة محمد س��عد فرصة 
املش��اركة م��ع طاق��م التغذي��ة يف فريق 
البحري��ن مريي��دا للدراج��ات الهوائية يف 
طواف فرنس��ا؛ بهدف منحه تجربة إضافية 
ميكن م��ن خاللها أن يكتس��ب املزيد من 
الخ��ربات يف كيفية التعامل م��ع الدراجني 

املشاركني يف البطوالت الكربى. 
وقال محمد س��عد يف ترصي��ح له يوصف 
م��ن خالله تجربته يف املش��اركة مع فريق 
البحرين مريي��دا “يف البداية أود أن أتقدم 
بخالص الش��كر والتقدير إىل س��مو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة عى منحي فرصة 
املش��اركة مع فري��ق البحري��ن مرييدا يف 
طواف فرنس��ا وإعطايئ فرصة االنضام إىل 
طاق��م التغذية التاب��ع للفريق؛ األمر الذي 
يؤكد اهتام سموه مبنح الكوادر البحرينية 
فرص��ة االرتق��اء بخرباتها ومنحه��ا تجارب 

إضافي��ة كفيل��ة بتطوي��ر قدراته��ا بصورة 
أفضل وبطريقة احرافية واكتس��اب طرق 

جديدة يف طريقة التغذية الحديثة”. 
 وأضاف س��عد “لقد خضت تجربة فريدة 
من نوعها مع فري��ق البحرين مرييدا ومع 
طاقمه��م الخاص��ة بعملي��ة التغذية وقد 
حرص��ت ع��ى نه��ل الكثري م��ن الخربات 
وامله��ارات يف عملية إعداد جدول التغذية 
قبل املس��ابقات وما يتضمنه هذا الجدول 
من أطعمة متميزة وسوائل صحية، إضافة 
إىل م��ا ميك��ن أن يتناوله الدراج��ون أثناء 
السباق والس��وائل املفضلة التي يجب أن 
يرشبوه��ا ليقاوموا امل��دة الزمنية الطويلة 
للس��باق، والتي يقطع م��ن خاللها الدراج 
العدي��د م��ن الكيلومرات يف ف��رة زمنية 

محددة”. 
 وتابع س��عد “فريق البحرين مرييدا يعترب 
م��ن الف��رق العاملية التي تعم��ل بطريقة 
احرافي��ة كبرية ج��دا يف منظومته اإلدارية 
والفني��ة وخاص��ة يف مج��ال التغذية، فقد 
كن��ت قريبا م��ن موق��ع الق��رار يف إدارة 

التغذية، وقد الحظ��ت كيفية التعامل من 

قبلهم م��ع الدراجني وكيفي��ة التغذية وما 

تحتويها من مميزات خاصة يس��تفيد منها 

الدراج، إضافة إىل الس��وائل التي يحتاجها 

ال��دراج واملكمالت الغذائي��ة املتوافقة مع 

متطلبات االتحاد الدويل للدراجات”. 

 وأشار سعد “تنقس��م التغذية إىل قسمني 
األول م��ا يق��وم ب��ه اختص��ايص التغذية 
يف الفري��ق من موض��ع الربام��ج الخاصة 
بالتغذي��ة والوجب��ات ونوعيتها، إضافة إىل 
الس��وائل التي يجب أن تعطى للدراج. أما 
القسم الثاين من هذا الجانب، فيعتمد عى 
ال��دراج وكيفية تعامله م��ع الوجبات التي 
تعط��ى له وااللتزام مبا جاء يف الجدول وقد 
الحظت جدية كبرية م��ن جانب الدراجني 
يف التعامل مع الوجب��ات األمر الذي يؤكد 
اهتامهم بالصحة البدينة لهم واالحرافية 
العالية يف السري عى الربنامج املعد لهم”. 

 وب��ني س��عد “إن االنج��ازات الكبرية التي 
حققه��ا فريق البحرين مريي��دا للدراجات 
الهوائية يف مختلف البطوالت التي ش��ارك 
فيه��ا تعود إىل االحرافية يف العمل اإلداري 
والفني وااللتزام الكبري واالحرايف من جانب 
الدراجني بكافة األنظمة املتبعة يف الفريق، 
والتي من بينها التغذية وأنا عى ثقة كاملة 
بأن الفريق سيواصل مسرية االنتصارات يف 

مختلف البطوالت املقبلة”.

عاش أسبوًعا متميزًا واكتسب خبرات إضافية... محمد سعد:

ناصر بن حمد منح الفرصة لي للمشاركة
مع “البحرين للدراجات” في فرنسا

 المكتب اإلعالمي

محمد سعد

جانب من زيارة الجودر

عبداهلل بن راشد رئيسا فخريا 
لالتحاد البحريني لرفع األثقال

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال: 
توافقت إرادة األندية الرياضية الوطنية 

املنضوية تحت مظلة االتحاد البحريني لرفع 
األثقال مع ما اقرحه مجلس إدارة االتحاد 

بتنصيب سفري مملكة البحرين لدى الواليات 
املتحدة األمريكية الشيخ عبدالله بن راشد 
آل خليفة، رئيسا فخريا لالتحاد البحريني 

لرفع األثقال؛ تكرميا ملسريته الرياضية خالل 
السنوات املاضية يف خدمة الرياضة عامة والرياضات املنضوية تحت 
مظلة االتحاد البحريني لرفع األثقال خاصة، وكان ذلك نتيجة توافق 
واجتاع ومبادرة جميع األطراف مبا فيهم االتحاد واألندية الرياضية 

والشارع الريايض وجمهور ومحبي اللعبة، األمر الذي يدل عى ما 
يحظى به الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة من مكانه وتقدير 

زكته لذلك املنصب الذي يعد أقل تقدير ملا قدمه من جهود مبذولة 
لخدمة الحركة الرياضية يف هذا الوطن الحبيب.

وقد ترأس الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة االتحاد البحريني لرفع 
األثقال يف العام 2009 ولغاية مطلع العام الجاري، وقد حظيت فرة 

رئاسته بنقلة وطفرة نوعية يف اإلنجازات اإلدارية والرياضية التي تقلد 
فيها االتحاد العديد من اإلنجازات التاريخية، داعا خالل مسريته 

رؤى عاهل البالد جاللة امللك التي يقودها ممثل جاللة امللك لألعال 
الخريية وشؤون الشباب، رئيس املجلس األعى للشباب والرياضة 

رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
للنهوض بالحركة الرياضية مبملكتنا الحبيبة، ومازال يقدم الكثري يف 

ذلك النهج.
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أش��اد ضيوف دوري خال��د بن حمد 
لكرة قدم الص��االت الذي يقام تحت 
رعاي��ة النائ��ب األول لرئيس املجلس 
األع��ى للش��باب والرياض��ة رئي��س 
القوى  البحرين��ي أللع��اب  االتح��اد 
البحريني  الرئي��س الفخري لالتح��اد 
لرياض��ة ذوي العزمية س��مو الش��يخ 

خالد بن حمد آل خليفة.
وش��هدت انطالق��ة دوري ال��وزارات 
حض��ورا الفتا من خ��الل تواجد وزير 
التج��ارة والصناع��ة والس��ياحة زايد 
الزي��اين، والوكي��ل املس��اعد للموارد 
املواص��الت  ب��وزارة  واملعلوم��ات 
واالتصاالت عارف املنصوري، والوكيل 
املساعد لش��ؤون اإلذاعة والتلفزيون 
والقائم  ال��دورسي،  خال��د  عبدالل��ه 
بأعامل مدير إدارة تلفزيون البحرين 
بس��ام االنص��اري إىل جانب مس��اعد 
م��درب منتخبنا الوطن��ي لكرة القدم 

خالد تاج.
وأكد زايد الزياين أن مبادرات س��موه 
أخ��ذت أبعادا كب��رة وكث��رة وعى 
مختل��ف األصعدة والجوانب س��واء 
الرياضي��ة منه��ا أو اإلنس��انية وحتى 
اإلبداعية، مؤكدا أن مبادرات س��موه 
ب��دأت ت��ؤيت مثارها وتأخ��ذ مواقعها 
يف املجتم��ع من خ��الل دمج مختلف 
الرشائح، مشيدا بفكرة سموه بتنظيم 
به��دف  لل��وزارات؛  خ��اص  دوري 
التش��جيع ع��ى مامرس��ة الرياض��ة 
م��ن  وغره��ا  بالصح��ة  واالهت��امم 

اإليجابيات.
وأض��اف الوزي��ر “ه��ذه املب��ادرات 
حقق��ت مكاس��ب عدي��دة للرياضة 
البحرينية وللمجتمع البحريني يف ظل 
الزي��ادة امللحوظة يف املش��اركة ومن 
خالل مشاركة أكرث من 80 فريقا وأكرث 
م��ن 1000 الع��ب، إىل جانب إدماج 
ال��وزارات والجالي��ات وذوو العزمية 

والفتي��ات يف هذا الدوري، ومن يتابع 
ويش��اهد دوري خالد ب��ن حمد يرى 
بوضوح أنه مجتم��ع بحريني مصغر 

يتواجد يف رقعة جغرافية صغرة”.

سعيد بوجودي في قلب 
الحدث

م��ن جهت��ه، ع��ر الوكيل املس��اعد 
والتلفزيون عبدالله  اإلذاعة  لش��ؤون 
خالد الدورسي عن إعجابه مبا شاهده 
من تنظيم واهت��امم كبرين للدوري، 
مؤك��دا أن البحرين تفخ��ر مبا متلكه 
من إمكان��ات برشية ش��بابية كبرة، 
ومؤك��دا أن مبادرات س��مو الش��يخ 
خالد ب��ن حم��د آل خليف��ة فتحت 
آف��اق وفرص��ا كبرة وكثرة للش��باب 
البحرين��ي لإلب��داع، واتف��ق القائ��م 
بأعامل مدير إدارة تلفزيون البحرين 
بسام األنصاري مع زميله الدورسي يف 
اإلمكانات الهائلة التي ميتلكها الشباب 
البحريني، مؤك��دا أن ذلك اتضح من 
خ��الل مبادرات س��موه الكرمية التي 
منح��ت الفرص��ة للش��باب لإلب��داع 
وملختلف الرشائح باملش��اركة، مشيدا 
بالعمل الجبار املبذول يف الدوري من 

خ��الل التنظيم الرائع الذي ش��اهده، 
ومتمنيا أن يتواصل اإلبداع البحريني 

يف مختلف املحافل.

إبراز المواهب

ب��دوره، اعت��ر املدرب خال��د تاج 
مبادرة س��موه بإقامة دوري خاص 
بال��وزارات م��ن املب��ادرات الطيبة 
التي حرص من خاللها س��موه عى 
الرياضة  ملامرس��ة  املوظفني  إدماج 
م��ن خالل تهيئ��ة األج��واء املثالية 
التي تدفعهم نح��و إبراز موهبتهم 
وإمكاناته��م، مؤكدا أن الهدف من 
التواج��د يف مث��ل ه��ذه املبادرات 
والفعاليات ليس تنافس��يا بالدرجة 
األوىل بق��در م��ا هو إخ��راج هذه 

الفئة من ضغوطات الحياة.
وأشاد تاج بالدور الكبر للقامئني عى 
الدوري سواء من اللجنة املنظمة أو 
اللجان العاملة وصوال لوزارة شؤون 
الش��باب والرياضة برئاس��ة هشام 
محمد الج��ودر يف تنفيذ مثل هذه 
الرامج والفعالي��ات الهادفة لدعم 
الش��باب ومتكينهم وتطوير وارتقاء 

املجال الريايض باململكة.

الداخلية يبدأ المشوار بفوز 
كبير 

حق��ق فري��ق وزارة الداخلي��ة بداية 
مبرشة بفوز مقنع وكبر عى حس��اب 
وزارة ش��ؤون اإلعالم بس��بعة أهداف 
مقابل هدف��ني، ليضع أول 3 نقاط يف 
رصيده ضم��ن املجموعة األوىل، فيام 
تكب��د فري��ق اإلعالم خس��ارته األوىل 

وبقي رصيده خاليا من النقاط.
وحص��د العب فري��ق وزارة الداخلية 
سيد عبدالله محمد جائزة األفضل يف 
مباراة فريقه بعدما ظهر بصورة طيبة 

قاد من خاللها فريقه للفوز.

المواصالت يخرج بفوز عريض 

املواص��الت  وزارة  فري��ق  نج��ح 
واالتصاالت يف تحقي��ق بداية موفقة 
بعدم��ا تج��اوز خصمه فري��ق وزارة 
اإلسكان بسبعة أهداف مقابل هدفني 
ليحص��د أول 3 نقاط له يف مش��واره 
ضم��ن املجموعة الثاني��ة فيام تجرع 
اإلسكان مرارة الخسارة األوىل، وأنهى 
املواصالت الشوط األول متقدما بثالثة 

أهداف لهدفني.
وحصل العب فريق وزارة املواصالت 

محمد يونس عاشور عى جائزة أفضل 
العب يف لقاء فريقه بعدما برز بشكل 

الفت يف املباراة.

وزارة الصحة تكتسح اإلدارة 
العامة

س��جل فريق وزارة الصحة فوزا كبرا 
وكاس��حا عى حس��اب فري��ق معهد 
اإلدارة العام��ة بتجاوزه بنتيجة بلغت 
14 هدفا مقابل هدف واحد، وحصد 
وزارة الصحة نقاطه الثالث، مش��اركا 
وزارة الداخلي��ة ص��دارة املجموع��ة 
األوىل بع��د الجول��ة االفتتاحية، فيام 
تجرع معهد اإلدارة العامة الخس��ارة 
األوىل يف بداية مش��واره، وأنهى وزارة 
الصحة األول بتقدم��ه بثالثة أهداف 

نظيفة.
واختارت اللجنة الفنية للدوري العب 
فري��ق وزارة الصح��ة نارص مش��عان 
هالل نجام للقاء فريقه ومعهد اإلدارة 
العامة بعد املس��توى الفن��ي املتميز 

الذي زهر به.

شؤون الشباب والرياضة 
تتجاوز التجارة 

حق��ق فريق وزارة ش��ؤون الش��باب 
والرياضة فوزا مس��تحقا عى حساب 
والصناع��ة  التج��ارة  وزارة  فري��ق 
بأربع��ة أه��داف مقابل  والس��ياحة 
هدف يف ختام مباريات الجولة األوىل 
من دوري الوزارات، وحصد الش��باب 
والرياضة نقاطه الثالث األوىل وشارك 
فري��ق املواصالت ص��دارة املجموعة 
الثاني��ة، فيام خرج التجارة بخس��ارته 
األوىل، وانته��ى الش��وط األول بتقدم 

الشباب والرياضة بهدف نظيف.
وحصل الالعب أكر س��عيد نجح عى 
جائزة أفض��ل العب يف املب��اراة بعد 
املجهود الكبر ال��ذي بذله يف املباراة 
وقيادت��ه لفريق��ه للف��وز بتس��جيله 

هدفني ومساهمته الفاعلة يف الفوز.

 4 مواجهات بنصف نهائي 
الفتيات واألندية

تنطل��ق اليوم مباري��ات الدور نصف 
النه��ايئ م��ن دوري الفتي��ات، حيث 
يلع��ب يف املب��اراة األوىل فريقا القوة 
مع التحدي عند الس��اعة 5.00، تليها 
املب��اراة الثاني��ة التي تجم��ع فريقي 
اإلرصار والعط��اء، وم��ن املتوق��ع أن 
نشهد مباراتني مثرتني عى أمل خطف 

بطاقتي العبور للمباراة النهائية.
وتقام أيضا مبارايت الدور نصف النهايئ 
م��ن دوري األندي��ة الوطني��ة، حيث 
يلتق��ي يف املب��اراة األوىل فريقا س��ار 
وتوب��ي يف الس��اعة 7.00، وهي من 
املباري��ات املتكافئة؛ نظ��را ملا ميتلكه 
الفريق��ان م��ن ق��درات وإمكانات، 
ويف املب��اراة الثاني��ة يلع��ب عايل مع 
بارب��ار عند الس��اعة 8.00 وعى رغم 
الرتش��يحات التي تصب لصالح فريق 
ع��ايل، إال أن باربار س��يدخل املباراة 
عى أمل أن يخط��ف الفوز ومفاجأة 

خصمه.

وزير الصناعة والتجارة والسياحة: مبادرات سموه بدأت تؤتي ثمارها
شهد منافسات الوزارات بدوري خالد بن حمد للصاالت

لجنة اإلعالم واالتصال           دوري خالد بن حمد

من لقاء الداخلية ووزارة اإلعالممحمد عاشور األفضل في لقاء اإلسكان والمواصالت واالتصاالت

من لقاء شؤون الشباب والرياضة والتجارة كبار الضيوف يتابعون المباريات جانب من لقاء الصحة واإلدارة العامة

استعاد فريق نادي باربار نغمة 
االنتصارات حينام تغلب عى فريق 

مركز شباب سند بصعوبة بالغة وبهدف 
نظيف، ضمن منافسات الجولة الرابعة 

لحساب املجموعة الرابعة لدوري 
املراكز الشبابية لكرة القدم )#دورينا( 
يف نسخته الثانية. وحافظ باربار عى 

املركز الرابع رافعا رصيده إىل سبع 
نقاط من انتصارين وتعادل وخسارة، 
فيام تلقى سند الخسارة الثالثة مقابل 
فوز واحد وتجمد رصيده عند الثالث 

نقاط يف املركز الخامس. ويدين 
باربار بفوزه أمس إىل مهاجمه محمد 

عبدالنبي الذي قاد الفريق إىل فوز 
مهم حينام سّجل هدف املباراة الوحيد 

والفوز يف الدقيقة )73(.

بوري يتخطى الشاخورة 
بهدفين

حقق فريق نادي بوري فوزاً مستحقاً 
ومهاًم عى حساب فريق مركز شباب 

الشاخورة بهدفني دون مقابل، يف 
اللقاء الذي جمعهام يوم أمس األول 
عى استاد نادي اتحاد الريف، ضمن 

منافسات الجولة الرابعة للمجموعة 
الرابعة.

جعفر: فوز مهم وضعنا في 
دائرة المنافسات

اعتر العب فريق نادي باربار السيد 
موىس جعفر، فوز فريقه عى حساب 
فريق مركز شباب سند، باملهم، كونه 

قرب الفريق من التأهل إىل بطولة 
الكأس وأبعده عن املراكز األخرة 
املهددة مبغادرة املنافسات مبكرًا.

وقال جعفر إن فريقه استحق الفوز 
رغم صعوبة املباراة التي جاءت بعد 
فرتة توقف طويلة طالت املنافسات، 
مضيفا بأن باربار استحوذ عى شوط 
املباراة الثاين بشكل تام بعد مستوى 

متواضع يف الشوط األول.
وذكر جعفر أنه كان بإمكان فريقه 

تحقيق فوز برصيد أكر من األهداف 
لوال الفرص الكثرة التي أهدرها 

الالعبون، وهو أمر طبيعي بعد التوقف 
الطويل الذي نجم عنه غياب االنسجام 

والتجانس بني الفريق وتدين منسوب 
اللياقة البدنية.

وأشار العب فريق باربار إىل أن 
معنويات الالعبني ارتفعت بعد هذا 
الفوز، متمنًيا أن يقدم الفريق عرضا 

أفضل يف اللقاءات املقبلة.

حسين علي: فوز مهم للصدارة

أكد العب فريق نادي بوري حسني عي 
حبيب أهمية الفوز الذي تحقق عى 
حساب الشاخورة. وأشار إىل أن الفوز 
جاء مهام يف سبيل املحفظة عى رتبة 
الصدارة يف املجموعة، مشيدا باألداء 

الذي ظهر عليه زمالؤه الالعبون خالل 
املباراة. وقال: صحيح إننا مل نتمكن من 
استثامر الفرص السانحة خالل الشوط 

األول وبالتحديد خالل حالتني يل 
شخصيا، إال أننا يف الشوط الثاين عوضنا 

وسجلنا هدفني متكنا عى إثرهام من 
حصد النقاط الثالث. وأكد أن القادم 

سيكون أصعب بالشك، داعيا إىل الرتكيز 
بشكل كبر عى اللقاءات املقبلة.

حالة طرد للشاخوري علي سبت

حصل العب فريق مركز شباب 
الشاخورة عي سبت عى حالة طرد 

خالل لقاء فريقه أمام بوري.
وأشهر الحكم عي الغريب الورقة 

الصفراء الثانية لعي سبت قبل دقائق 
من نهاية املباراة بعد تدخله القوي 

عى العب نادي بوري ليطرد عى إثرها 
من املباراة، إذ أكمل فريقه املواجهة 

ناقص العدد يف وقت كان فريقه بحاجة 
للتعديل وتحقيق أوىل النقاط، حيث 

إن الشاخورة مازال حتى اآلن بعد أربع 
مباريات بال أي نقطة.

حسين الملك يمثل الشاخورة

يتواجد الالعب حسني امللك يف صفوف 

فريق مركز شباب الشاخورة، إذ متت 
االستعانة به خالل منافسات دورينا.

ويعد حسني امللك من الالعبني الشباب 
البارزين، خصوصا مع متيزه أيضا يف 
لعبة كرة الصاالت، حيث مثل فريق 

مركز شباب أبوصيبع حديثا يف دوري 
خالد بن حمد لكرة قدم الصاالت، 

وأظهر مستويات فنية متميزة ملا ميلكه 
من قدرات ومهارات فنية وبدنية.

خصم نقطة التعادل من أم الحصم

قررت اللجنة املنظمة لدوري املراكز 
الشبابية يف نسخته الثانية اعتبار فريق 

نادي بوري فائزا بثالثة أهداف دون 
مقابل أمام فريق نادي أم الحصم، 

وذلك إلرشاك األخر العبا مسجال يف 
كشوفات نادي االتفاق يف االتحاد 

البحريني لكرة القدم. وتنص الئحة 
الدوري عى عدم السامح للفرق 

املشاركة بضم أي العب مسجل يف 
كشوفات اتحاد الكرة، ونظرا ملخالفة 

نادي أم الحصم لالئحة، فقد تقرر 
خصم نقطة التعادل التي حصلها أمام 
نادي بوري واحتساب األخر منترصا يف 

تلك املباراة.

اليوم راحة للفرق المشاركة

تخضع الفرق املشاركة يف #دورينا إىل 
الراحة اليوم اإلثنني، ويلعب يوم غٍد 

الثالثاء فريقا مركز شباب صدد ومركز 
شباب سافرة ضمن مباريات الجولة 

الخامسة للمجموعة األوىل يف الساعة 
السادسة مساء عى استاد نادي اتحاد 
الريف، ويف الساعة الثامنة مساء عى 

امللعب ذاته يلتقي ضمن املجموعة 
ذاتها فريقا مركز شباب السهلة 
الجنوبية مع فريق نادي مقابة.

لقاء بوري وأم الحصم

ف��وز صع��ب لباربار عل��ى س��ند... وب��وري يواص��ل التألق
اليوم راحة لفرق دورينا وغدا تستأنف الجولة الخامسة
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كالعادة وقبل انطالق الدوريات والبطوالت 
األوروبية الكبرية يتجه الرتكيز اإلعالمي 

صوب سوق انتقاالت الالعبني واالنشغال 
بكل تفاصيلها عن كثب؛ نظرًا للقيمة العالية 

التي يحظى بها “املريكاتو” من املتابعني.. 
حيث تتنافس الصحف والوسائل اإلعالمية 

عىل تناقل األخبار املتعلقة بأبرز التعاقدات 
التي متت أو املتوقع حدوثها ناهيك عن 

تخصيصها للمساحات الشاسعة للحديث عن 
أبرز الشائعات املرّوجة التي ال يخلو املريكاتو 

منها!
من خالل هذه املساحة سنحاول تسليط 
الضوء عىل أبرز التعاقدات التي متت يف 
املريكاتو الحايل ألهم األندية يف مختلف 
الدوريات الكربى وبيان مدى التفاوت 

فيام بينها حول التسارع يف إبرام الصفقات 
الجديدة.

1. الميركاتو اإلنجليزي

 - ليفربول يعترب النادي األكرث تحرًكا يف 
املريكاتو، حيث قامت إدارة الريدز بتعزيز 

الفريق بالعديد من الالعبني البارزين الذين 
سيساهمون بكل تأكيد يف سد النواقص 

ورفع الجودة.. ولعل التعاقد مع حارس روما 
الربازييل اليسون بصفقة قياسية قد يكون 
التعاقد األبرز لكلوب الذي عاىن كثريًا من 

تذبذب مستوى حراس املرمى يف السنوات 
األخرية وكان سبًبا رئيًسا لخسارة ليفربول 

للعديد من املباريات الحاسمة وآخرها 
هفوات كاريوس يف نهايئ دوري األبطال 

األخري والتي منحت اللقب لريال مدريد!

 - املدرب اإلسباين غارديوال يبدو أنه بات 
مقتنًعا بالعنارص املتاحة له ولن يسعى إلبرام 
العديد من الصفقات الجديدة.. فبعد تعاقد 

مانشسرت سيتي مع الجزائري رياض محرز 
ستكون إدارة النادي منشغلة خالل الفرتة 
املقبلة يف البحث عن العب وسط جديد 

فقط بعد املساعي الفاشلة التي حالت دون 
التعاقد مع العب نابويل جورجينو الذي 

فضل االنتقال لتشيليس!

 - إدارة مانشسرت يونايتد يبدو أن تركيزها 
بات منصًبا عىل كيفية التخلص من بعض 

الالعبني الزائدين عن الحاجة أكرث من 
تركيزها عىل البحث عن صفقات جديدة.. 

فباستثناء الربازييل فريد القادم من شاختار مل 
تقم إدارة املانيو بأي تعاقدات جديدة.. رمبا 

قد تكون مضطرة للبحث عن العب وسط 
“سوبر” جديد تحسًبا لرحيل بوغبا املحتمل 

نحو يوفنتوس اإليطايل كام يرتاود عرب 
مختلف املواقع اإللكرتونية موثوقة املصادر!

- املدرب اإليطايل ساري اشرتط قبل تعاقده 
مع تشيليس أن يجلب معه جورجينو وهذا 

ما تم بالفعل.. لكنه بكل تأكيد سيسعى 
للبحث عن العبني آخرين سيحتاجهم ليحقق 

نجاحه.. هو يريد إعادة الرشاكة مع العبيه 
السابقني وتحديًدا هيغواين وروغاين العبّي 
يوفنتوس.. قد ينجح يف جلب روغاين لكن 
مصري هيغواين الزال غامًضا يف ظل إرصار 
السيدة العجوز عىل عدم بيعه بثمن أقل 

مام تطمح له!

 - رغم رحيل فينغر عن ارسنال وتعاقد 
اإلدارة مع املدرب الجديد اوناي اميريي إال 

أن سياسة النادي يف التعاقدات مل تتغري 
بعد.. فالزال االرسنال يلهث خلف الالعبني 

املتوسطني املستوى والذين ال يصنعون 
الفارق.. وال تبدو أن هناك مؤرشات قادمة 
تبني أن االرسنال يف طريقه إلبرام صفقات 
من العيار الثقيل.. تدهور مستوى الفريق 
يف السنوات األخرية وعدم التأهل لدوري 

األبطال رمبا تكون أسبابا مقنعة لعجز إدارة 
األرسنال يف إقناع الالعبني “السوبر”!

 - إدارة توتنهام أولت كل اهتاممها مبسألة 
تجديد عقود أبرز نجوم الفريق عىل حساب 

التفكري يف الدخول لسوق االنتقاالت؛ ألن 
املدرب االرجنتيني بوكتينو قد أكد مسبًقا 
أن الفريق ليس بحاجة لتعاقدات جديدة 

لعدم وجود نواقص واضحة للفريق.. لذلك 
رمبا تتجه إدارة السبريز لتقوية دكة البدالء 

فحسب!

الميركاتو الصيفي )1-3(

علي العيناتي

نبض العالم

alaynati82
@gmail.com بريطانية قال��ت صحيف��ة  )وكاالت(: 

أمس االحد ان قطر استخدمت حملة 
ب�”العمليات  دعائية رسي��ة صنفته��ا 
امللفات  ع��روض  لتقويض  الس��وداء” 
املنافس��ة عىل حق استضافة مونديال 
االتح��اد  لقواع��د  انته��اك  يف   ،2022

الدويل لكرة القدم “فيفا”.
وزعم��ت صحيفة “صن��داي تاميز” أن 
رس��ائل الربيد اإللك��رتوين املبلغ عنها 
م��ن قبل ش��خص مل تكش��ف هويته، 
ُتب��ني أن فري��ق امللف القط��ري دفع 
لرشكة عالقات عامة وعمالء سابقني يف 
وكالة املخابرات املركزية األمريكية “يس 
آي أي��ه” لنرش “دعاية مزيفة” بش��أن 
والواليات  أسرتاليا  الرئيسيني  املنافسني 
الحمل��ة الس��تضافة  أثن��اء  املتح��دة 

نهائيات 2022 التي نالتها قطر.
اس��رتاتيجية  إن  الصحيف��ة  وقال��ت 

قطر كان��ت تتمث��ل يف توظيف أفراد 
ذوي نف��وذ من أج��ل مهاجمة امللفني 
املنافسني يف بلديهام، مام خلق انطباعا 
ب�”غي��اب أي دعم” الس��تضافة كأس 

العامل من قبل مواطني الدولتني.
ويحظر “فيفا”، عىل امللفات املرش��حة 
تقدي��م “أي بيان كتايب أو ش��فوي من 
أي نوع، سواء كان مناوئا أو غري ذلك، 
حول العروض أو الرتشيحات ألي اتحاد 
عضو أخر” مبوجب القواعد االرشادية.
لكن إحدى الرس��ائل اإللكرتونية التي 
تم ترسيبه��ا والتي زعم��ت “صنداي 
تامي��ز” أنه��ا حصل��ت عليه��ا، تظهر 
بحس��ب األخرية بأن دولة قطر كانت 
عىل علم باملؤامرات لنرش “السم” ضد 
املنافسني اآلخرين يف السباق الستضافة 
النهائيات التي ذهب حق اس��تضافتها 

اىل قطر يف ديسمرب 2010.

الربيطاني��ة  الصحيف��ة  وزعم��ت 
أن ه��ذه االس��رتاتيجية القطري��ة 
ذهب��ت اىل ح��د التخطيط لتبني 
ق��رار حول  األمرييك  الكونغ��رس 
استضافة  ملقرتح  “الضارة”  اآلثار 
كأس الع��امل يف الواليات املتحدة 
خالل أسبوع التصويت، وكذلك 
الدفع لربوفيس��ور أمرييك مبلغ 
9000 دوالر م��ن أج��ل كتابة 
تقرير عن العبء االقتصادي 
الذي قد تفرضه البطولة عىل 

الواليات املتحدة.
تاميز”  “صن��داي  وادع��ت 
اىل  رسب��ت  الوثائ��ق  أن 
الصحيف��ة م��ن قبل أحد 
عم��ل  ال��ذي  املخربي��ن 

مع قط��ر يف حملة الرتش��ح 
الستضافة كأس العامل 2022.

االنجلي��زي  ليفرب��ول  اكتس��ح  )وكاالت(: 
مواطن��ه مانشس��رت يونايت��د 1-4 يف كأس 
األبطال الدولية الودي��ة يف كرة القدم، فيام 
عاد مانشس��رت س��يتي من بعيد أمام بايرن 
ميونيخ األملاين وخ��رج منترصا 2-3، واحتاج 
برشلونة االسباين لركالت الرتجيح للفوز عىل 

ممثل انجلرتا اآلخر توتنهام.
يف آن أرب��ور، والي��ة ميش��يغن األمريكي��ة، 
جولت��ه  يف  يونايت��د  معان��اة  تواصل��ت 
االستعدادية بخسارته القاسية أمام ليفربول 
يف مب��اراة أقيم��ت أم��ام 101254 متفرجا 
وانتهى ش��وطها األول بالتع��ادل 1-1، بعد 
أن افتتح الس��نغايل س��اديو مانيه التسجيل 
لليفربول )28 من ركلة جزاء( قبل أن يعادل 

الشاب الربازييل اندرياس برييرا )31(.
لك��ن فريق امل��درب األمل��اين يورغن كلوب 
رضب بقوة يف الش��وط الثاين بتسجيله ثالثة 
أهداف، بدأها دانيال س��تاريدج بعد دقيقة 
عىل دخول��ه ارضية امللعب، مس��تفيدا من 
جه��ود البديل اآلخ��ر والواف��د الجديد اىل 

“الحمر” السويرسي شريدان شاكريي )66(.
ثم أضاف ش��يي اوجو، بديل املرصي محمد 
ص��الح، الهدف الثال��ث من ركل��ة جزاء يف 
الدقيق��ة 74، قبل أن يس��تعرض ش��اكريي، 
القادم من س��توك س��يتي ال��ذي هبط اىل 
الدرج��ة األوىل االنجليزي، بتس��جيله هدفه 
تس��ديدة  م��ن  ليفرب��ول  بقمي��ص  األول 
أكروباتي��ة رائعة )82(، مانحا فريقه الجديد 
ف��وزا معنوي��ا هاما ج��دا يف نهاي��ة جولته 
األمريكية، ه��و الخامس لرجال كلوب مقابل 
تعادل وهزمية خالل اس��تعداداته للموس��م 

الجديد.
ويعود ليفربول اىل مريسيسايد حيث يواصل 
اس��تعداداته التي تضمن معسكرا يف فرنسا 
اعتب��ارا من اوائل االس��بوع املقب��ل ومباراة 
ودي��ة ضد ناب��ويل االيط��ايل يف دبل��ن يوم 
السبت، وأخرى ضد تورينو يف “انفيلد” يف 7 
اغسطس قبل أن يستهل مشواره يف الدوري 
املمتاز يف 12 منه عىل ملعبه ضد ويستهام.

أما بالنس��بة للغريم يونايت��د الذي تعكرت 

تحضرياته للموسم الجديد بسبب وصول كل 
من فرنسا وبلجيكا وانجلرتا اىل الدور نصف 
النهايئ من املونديال الرويس الذي توج به يف 
نهاية املطاف املنتخب الفرنيس، ففشل حتى 
اآلن يف تحقيق أي فوز فعيل يف استعداداته 
للموسم الجديد، متأثرا بالغيابات الكثرية يف 

صفوفه.
واس��تهل رج��ال امل��درب الربتغ��ايل جوزيه 
موريني��و اس��تعداداتهم بثالث��ة تع��ادالت 
متتالية م��ع كلوب امريكا املكس��ييك )1-1( 
وسان خوس��يه اورثكوايكس األمرييك )0-0( 
ثم مي��الن اإليطايل )1-1( يف مباراتهم األوىل 
يف كأس األبط��ال لكنهم حس��موها بركالت 

الرتجيح )9-8(.
ويغي��ب عن يونايت��د الذي يختت��م جولته 
األمريكي��ة الثالثاء ضد ريال مدريد اإلس��باين 
يف ميامي، الكثري من الالعبني وعىل رأس��هم 
الفرن��يس بول بوغب��ا والبلجيكي��ان روميلو 
لوكاكو وم��روان فاليني والرباعي االنجليزي 
جي��يس لينغارد وفي��ل جونز واش��يل يونغ 

وماركوس راشفورد.
ويفتتح يونايتد مش��واره يف الدوري املحيل 
عىل ملعبه “اولدترافورد” يف 10 اغس��طس 
ضد ليس��رت س��يتي قبل االنتقال اىل ملعب 

برايتون يف 19 منه للمباراة الثانية.

وعىل ملعب “هارد روك ستاديوم” يف ميامي، 
أنهى مانشس��رت سيتي، بطل الدوري املمتاز، 
جولت��ه األمريكية بف��وزه األول بعد هزميتني 
أمام بوروس��يا دورمتون��د األملاين )صفر - 1( 
وليفرب��ول )2-1(، وجاء عىل حس��اب بطل 
أملانيا بايرن ميوني��خ بفضل البديل الربتغايل 
برناردو سيلفا الذي حول تخلف فريقه صفر 

- 2 اىل فوز 3-2.
وبدا املدرب اإلس��باين جوسيب غوارديوال يف 
طريقه للس��قوط أمام فريقه السابق بايرن 
بعدما تخلف أبطال ال��دوري املمتاز بهديف 
الش��اب مرييت��ان ش��اباين )15( والهولندي 

املخرضم اريني روبن )24(.
لكن برناردو س��يلفا ال��ذي دخل يف الدقيقة 
28 بدال م��ن الوافد الجديد الجزائري رياض 
مح��رز بعد اصاب��ة األخري يف كاحل��ه، أعاد 
فريق غوارديوال اىل اللق��اء بتقليصه الفارق 
يف الوقت بدل الضائع من الشوط األول، ثم 
أه��دى فريقه الفوز به��دف يف الدقيقة 70 
بعدما مهد له الش��اب لوكا منيشا )19 عاما( 

الطريق بادراكه التعادل يف الدقيقة 51.
وتطرق غوارديوال اىل الفوز األول لفريقه يف 
اس��تعداداته للموس��م الجديد الذي ينطلق 
األح��د املقب��ل مبب��اراة درع املجتم��ع ضد 
تش��ليس عىل “وميب��يل”، قائال “لق��د حللنا 

االخطاء الت��ي ارتكبناها يف املباراتني األوليني 
وقدمن��ا أداء أفضل ضد باي��رن. لعبنا جيدا 
ونجحنا يف قلب األم��ور عندما تخلفنا صفر 

.”2 -
ويس��تهل س��يتي حمل��ة الدف��اع عن لقب 
الدوري املمت��از يف 12 مارس مبب��اراة قوية 

جدا ضد مضيفه اللندين أرسنال.
أما بايرن الذي مني بهزميته الثانية من أصل 
ث��الث مباريات خاضها يف كأس األبطال )فاز 
عىل باريس سان جرمان الفرنيس 1-3 وخرس 
امام يوفنتوس االيطايل 0 - 2، فام زال أمامه 
املتس��ع من الوقت لبدء حملته يف الدوري 
املح��يل بقيادة مدربه الجديد الكروايت نيكو 
كوفاتش، إذ يفتتح املوس��م يف 24 اغسطس 

ضد هوفنهايم.
واألمر ذاته ينطبق عىل برش��لونة الذي بدأ 
استعداداته النطالق الدوري يف 19 اغسطس 
ضد االفي��س، بتعادل مع توتنه��ام 2-2 ثم 

الفوز بركالت الرتجيح 3-5 يف باسادينا.
وبدا النادي الكاتالوين الذي غاب عنه جميع 
نجوم��ه وعىل رأس��هم األرجنتين��ي ليونيل 
مي��يس واألوروغوي��اين لويس س��واريز، يف 
طريق��ه لبدء جولته األمريكية بفوز كبري عىل 
منافس��ه اللندين بعدما أنهى الش��وط األول 
متقدما بهديف منري الح��دادي )15( والوافد 

الجديد من غرمييو الربازييل آرثر )29(.
وحافظ أبطال “ال ليغ��ا” عىل النتيجة حتى 
الدقيق��ة 73 عندما قلص الك��وري الجنويب 
س��ون هيونغ-م��ني الفارق، قب��ل أن يعادل 
البدي��ل الفرنيس جورج-كيف��ن نكودو بعد 
دقيقتني )75(. ثم بقيت النتيجة عىل حالها 
حت��ى نهاية الدقائ��ق ال90 ليحتكم بعدها 
الفريق��ان اىل ركالت الرتجيح التي حس��مها 
للن��ادي الكاتالوين الواف��د الجديد الربازييل 

اآلخر مالكوم.
ويخوض برش��لونة مباراتني أخريني يف كأس 
االبط��ال ضد روما وميالن اإليطاليني قبل أن 
يواجه اشبيلية يف طنجة عىل الكأس السوبر 

اإلسبانية يف 12 اغسطس.

)وكاالت(: أع��رب الربازي��يل آرث��ر 
ميلو، العب برش��لونة، عن سعادته 
بعد املشاركة ألول مرة، مع الفريق 
الكتالوين، خالل الف��وز الودي عىل 
توتنه��ام ب��ركالت الرتجي��ح، عقب 
التع��ادل )2-2( يف الوق��ت األصيل، 

لحساب كأس األبطال الدولية.
وعن الهدف الذي سجله يف املباراة، 
قال ميلو، خ��الل ترصيحات نقلتها 
الكتالوني��ة:  “س��بورت”  صحيف��ة 
“اليشء املهم هو مساعدة الفريق، 
لقد أعطاين رافيني��ا كرة رائعة، وأنا 

سددتها”.
وأضاف: “فالف��ريدي )املدرب( قدم 
لن��ا التهنئ��ة جميعا، كان��ت مباراة 
جيدة، اليشء امله��م ليس النتيجة، 
ب��ل انن��ا متكنا م��ن ترسي��ع وترية 

األمور، كام كان متوقعا”.

وواص��ل: “مل أكن متوترا، كنت قلًقا 
بع��ض ال��يشء، ألنن��ي أردت حقا 
اللعب بقميص برش��لونة.. إنه حلم 
طاملا تخيلته، وعملت عىل تحقيقه، 
أنا س��عيد للغاية بتس��جيل الهدف 

وتحقيق الفوز، إنه أمر مستحيل”.

الربتغايل  أع��رب  )وكاالت(: 
جوزي��ه موريني��و، املدي��ر 
يونايتد،  ملانشس��رت  الفن��ي 
ع��ن اس��تيائه بع��د هزمية 
فريقه أمام ليفربول )1-4(، 
يف املب��اراة الت��ي جمعتهام 
الدولي��ة  ال��كأس  ببطول��ة 

لألبطال.
س��اخرا من  مورينيو،  وقال 
الح��كام، يف ترصيحات بعد 
ح��كام  “اح��رضوا  اللق��اء: 
املب��اراة م��ن رابط��ة لعبة 
البيس��بول، ولكنهم اضطروا 

لقيادة لقاء كرة قدم”.
ليس��ت  “ه��ذه  وأض��اف: 
خطوة نحو أي يشء، معظم 
الالعب��ني الذين ش��اركوا لن 
وبعضه��م  معن��ا،  يلعب��وا 
ل��ن يك��ون حت��ى ضم��ن 

تشكيلتنا”.
وواص��ل: “كان باييل مصاًبا 
يلعب،  أال  املف��رتض  وم��ن 
أن  رأى  عندم��ا  ولكن��ه 
س��مولينج مصاب��ا ق��رر أن 
يش��ارك وال ي��رتك 5 صغار 
هج��وم  ض��د  الدف��اع  يف 

ليفربول”.

علين��ا  “يج��ب  واختت��م: 
التوقي��ع م��ع صفقت��ني يف 
املريكاتو الحايل، ولكن أعتقد 
أننا س��ننجز واح��دة، وتلك 
أجلها  الصفقة قدم��ت من 
للنادي قامئة تضم 5 أس��امء 
قبل عدة أشهر، واآلن أنتظر 

ألرى إن كانت ممكنة”.

قطر لجأت إلى “العمليات السوداء”

ليفربول يكتسح يونايتد... وفوز سيتي وبرشلونة

حلم آرثر غضب مورينيو

صحيفة صنداي تايمز

شيردان شاكيري

آرثر ميلو

جوزيه مورينيو
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“اإلسالمي” يقدم عروضا حصرية لزبائن “الثريا”

اتفاقية شراكة بين “BBK” و“اليال” العقارية

”iBANK“ السالم” يزود العمالء بخدمات“

“ألبا” تعين مديرا للورشة وخدمات الصيانة

املنامة - البحرين االإ�شالمي: وقع بنك البحرين 
االإ�شالم���ي )BisB( موؤخرا اتفاقي���ة تعاون مع فندق 
الريتز كارلت���ون - البحرين تهدف اإلى تقدمي مزايا 
وخدمات ح�رصية لزبائن البنك املندرجني �شمن فئة 
الرثي���ا امل�رصفية، مثل احل�شول عل���ى اأ�شعار مميزة 
وح�رصية على الغرف واالأجنحة بفندق الريتز كارلتون 
الفاخ���ر، اإ�شافة اإل���ى اأ�شعار خمف�ش���ة بن�شبة 35 % 
لالأجنح���ة والفلل املكون���ة من 3 غرف ن���وم، اإ�شافة 
اإل���ى خ�شم ي�شل اإلى %15 يف 11 مطعما حائزا على 
جوائز عاملية. و�رصحت مدير عام اخلدمات امل�رصفية 
لالأفراد ببنك البحرين االإ�شالمي  دالل الغي�س قائلة: 
“نتطل���ع من خالل هذه ال�رصاك���ة اإلى تقدمي م�شتوى 
متمي���ز من اخلدمات احل�رصية لزبائ���ن ح�شاب الرثيا، 
وذلك يف اإطار تلبية احتياجاتهم اليومية ومتطلباتهم 
اخلا�ش���ة، ومنحهم جتربة مميزة يف مكان فاخر، حيث 
ا وخدمات عالية  يقدم فن���دق الريتز كارلتون عرو�شً

اجلودة تتميز باله���دوء والفخام���ة لال�شرتخاء بعيدا 
عن �شخب احلياة”.  م���ن جانبه، اأكد مدير عام فندق 
الريت���ز كارلتون-البحرين برين���ارد ديفيلي، قائال: 
“تاأتي ه���ذه االتفاقي���ة لُتمهد الطري���ق نحو �رصاكة 

فريدة لتق���دمي خدمات مميزة لزبائن ح�شاب الرثيا، 
حيث اإننا نت�شارك مع بن���ك البحرين االإ�شالمي القيم 
نف�شها يف عالقتانا مع الزبائ���ن، وهذا يجعلنا نتطلع 
اإلى خطوات اأكرث تطورا ومتيزا خالل العام املقبل”.

املنام���ة - بنك البحري���ن والكوي���ت: اأعلن بنك 
البحرين والكويت اإب���رام اتفاقية �رصاكة ا�شرتاتيجية 
مع �رصكة الي���ال العقارية، مما يتي���ح الفر�شة جلميع 
الزبائن اال�شتفادة م���ن خدمة التمويل العقاري التي 
يقدمها البنك.  واأ�ش�شت �رصكة اليال العقارية مكانتها 
كمطور �شكن���ي وجتاري يف البحرين منذ العام 2008 
بهدف توفري فر�س �شكني���ة وا�شتثمارية مبتكرة يف 
ال�شوق العقارية يف مملك���ة البحرين.  ومن خالل هذه 
االتفاقي���ة املعلنة، �شيحظى عم���الء م�رصوع كاتاماران 
بفر�ش���ة لال�شتفادة من خدم���ة التمويل العقاري من 
بن���ك البحري���ن والكوي���ت. وعل���ق م�شاع���د مدير عام 
اخلدمات امل�رصفية لالأفراد يف بنك البحرين والكويت 
ع���ادل �ش���امل “يف ظ���ل جهودن���ا امل�شتم���رة لتزويد 
عمالئنا باأف�شل اخلدم���ات، فاإننا �شعداء باالإعالن عن 
هذه ال�رصاكة اال�شرتاتيجي���ة مع �رصكة اليال العقارية، 
وهي �رصك���ة عقارية داأبت على توف���ري حلول �شكنية 
متطورة ميك���ن لزبائننا اال�شتفادة منه���ا، كما يوفر 
بنك البحري���ن والكويت الت�شهيالت العقارية للعمالء 

م���ن جمي���ع اجلن�شي���ات واملقيم���ني يف دول جمل����س 
التع���اون اخلليج���ي الراغب���ني يف امت���الك وحداته���م 
اخلا�ش���ة يف م�رصوع كاتاماران من خ���الل اأ�شعار فائدة 
تناف�سي���ة، و�رشوط متوي���ل متميزة يقدمه���ا البنك”. 
م���ن جانبه، ق���ال م�شاعد مدير عام ل�رصك���ة اليال حمد 
ال�شعدون “متثل هذه ال�رصاك���ة خطوة اإيجابية باجتاه 

دعم امل�شاري���ع العقارية يف مملك���ة البحرين، وي�رصنا 
اأن نبداأ هذه ال�رصاكة مع بنك البحرين والكويت والتي 
�شتوف���ر عملي���ة متويل مريح���ة للعمالء م���ن خمتلف 
اجلن�شيات، كما ناأم���ل اأن تكون هذه االتفاقية جمرد 
بداية ملزيد من التعاون يف امل�شاريع امل�شتقبلية مع 

بنك البحرين والكويت”.

املنامة - ال�شالم: اأعل����ن م�رصف ال�شالم - البحرين 
تو�شيع قنوات خدمات����ه الذاتية من خالل تزويد العمالء 
بخدمات iBANK املطورة، والتي �شتوفر اإطارا زمنيا 
اأ�رصع للخدم����ة دون احلاجة اإلى االنتظ����ار اأكرث يف الفرع. 
اإ�شاف����ة اإلى ذلك، ميكن لعم����الء امل�رصف التقدم بطلب 
احل�شول عل����ى املنتج����ات امل�رصفي����ة اإلكرتونيا مبا يف 
ذل����ك التق����دم بطلب فت����ح احل�شاب اأو طل����ب احل�شول 
عل����ى ت�شهي����الت التموي����ل، وطباعة ك�ش����ف ح�شاباتهم 
اأو لالط����الع عل����ى ح�شاباته����م اأو معام����الت البطاق����ات 
واالأر�شدة، وميكنهم اإج����راء عمليات الدفع بالبطاقة يف 

الوق����ت الفعلي، وطل����ب ا�شتالم الرقم ال�����رصي اجلديد 
اأو طلب دف����رت �شيكات وغريها من اخلدم����ات ال�رصيعة. 
وقال النائب االأول للرئي�س التنفيذي مل�رصف ال�شالم-

البحري����ن اأنور م����راد “ي�رصنا اأن نعلن ع����ن اإطالق خدمات 
iBANK الذاتي����ة اجلديدة لعمالئن����ا، فهي خطوة اإلى 
االأمام نحو التحول ال�شامل للم�رصف والتي من �شاأنها اأن 
تكم����ل نهج االإ�شرتاتيجية امل�رصفي����ة الرقمية ملوا�شلة 
تعزي����ز جتربة العمالء. ويف امل�شتقبل، نهدف يف ت�شهيل 
ا�شتخ����دام والو�شول اإلى منتجاتن����ا وخدماتنا امل�رصفية 

على مدار ال�شاعة اأينما كنت”.

ع�شكر - األب���ا: اأعلنت �رصكة اأملني���وم )البا(، 
اإحدى ال����رصكات الرائدة يف توظي���ف البحرينيني 
باململك���ة، تعي���ني يو�ش���ف جمعة مب���ارك مديراً 
للور�شة وخدمات ال�شيانة بال�رصكة وذلك بتاريخ 
16 يولي���و 2018.  وق���د ب���داأ يو�ش���ف م�شريت���ه 
املهني���ة ب�رصك���ة الب���ا يف الع���ام 1995 كمتدرب 
بدائ���رة الور�ش���ة وخدم���ات ال�شيان���ة. ويف العام 
2006، مت تعيين���ه م�رصفاً ل�شيانة املركبات، ثم 
اأ�شبح م�رصفاً اأول ل�شيانة واعتمادية املركبات يف 
عام 2014. ومت ترقيته فيما بعد لي�شبح مراقباً 

لل�شيانة امليكانيكية يف العام 2016. 
و����رصح الرئي����س التنفي���ذي ل�رصك���ة البا تيم 
موري قائالً “اإن تعيني يو�شف يف من�شبه اجلديد 
يعك�س التزام البا بتطوير املواطنني البحرينيني 
وترقيته���م م���ن داخ���ل ال�رصكة ليتول���وا منا�شب 
قيادي���ة مهمة فيها، واأثب���ت يو�شف جدارته على 
امل�شت���وى ال�شخ�ش���ي وكقائد لفري���ق العمل من 
حيث االإخال�س التفاين والعمل اجلاد. واأود يف هذا 
ال�شدد اأن اأهنئ يو�شف بهذه الرتقية امل�شتحقة 
واأمتنى له مزيداً من النجاح يف م�شريته املهنية”.

“البركة” يكرم الموظف المثالي للربع الثاني

عروض خاصة تقدمها “التسهيالت” عبر فرع مدينة حمد

في مدينة التنين كل ما تبحث عنه لطفلك

املنام���ة - الربكة:  كرم بنك الربكة 
االإ�شالم���ي البحري���ن املوظ���ف املث���ايل 

للربع الثاين من العام 2018.
ومنح���ت اجلائ���زة ل���كل م���ن عي�شى 
عبداحلميد عبدالرزاق من دائرة املخاطر 
وح�ش���ني اإ�شماعي���ل من ق�ش���م اخلدمات 

امل�رصفية لالأفراد والفروع املحلية.
وتاأت���ي اخلط���وة لتطوي���ر وحتفي���ز 
مواهبه���م  اإب���راز  اأج���ل  م���ن  العامل���ني 
وقدراتهم وت�شجيعهم ملزيد من العطاء 
واالإنتاجي���ة يف العمل، وم���ن اأجل ت�شجيع 
االآخري���ن عل���ى املثاب���رة واجل���د، وق���د 
ح�شل م���ن �شملهم التكرمي على �شهادة 
تقديري���ة وجائ���زة نقدية خ���الل مرا�شم 

جرت بح�ش���ور الرئي�س التنفيذي وع�شو 
جمل����س االإدارة حمم���د املطاوعة، ونائب 
املدي���ر الع���ام ملجموعة االإعم���ال را�شد 
العليوي وم�شاعد املدير العام - رئي�س 
املخاط���ر مي�شون بن �شم����س ومدير اأول 
اخلدم���ات امل�رصفي���ة لالأف���راد والفروع 
اأول -  ال���درزي ومدي���ر  املحلي���ة عل���ي 

املوارد الب�رصية االأمني الطاهر. 
واأكد الرئي����س التنفيذي اأن العن�رص 
الب����رصي وجناح���ه يف عمل���ه ه���و ال���رثوة 
احلقيقي���ة للبنك، يذكر اأن جائزة موظف 
ال�شه���ر املثايل ج���اءت لتحفيز العاملني 
وتهيئ���ة ج���و م���ن التناف����س االيجاب���ي 

وتثمني اجلهود املخل�شة.

املنام���ة - الت�شهيالت: اأعلنت �رصكة 
ت�شهيالت البحرين موا�شلتها لعرو�شها 
اخلا�ش���ة لتموي���ل ال�شي���ارات اجلدي���دة 
يف  فرعه���ا  ع���رب  وذل���ك  وامل�شتعمل���ة 
الهملة وبالتحدي���د يف معر�س مونرتيال 
لل�شي���ارات، حي���ث تقدم حل���ول متويل 
مي����رصة ومتكاملة وفق���اً ل�شعارها متويل 

�رصيع ومي�رص.
ا�شتمتع باأف�ش���ل العرو�س احل�رصية 
جلمي���ع ان���واع ال�شي���ارات املطروح���ة يف 
املعر����س، باالإ�شاف���ة اإل���ى كاف���ة اأنواع 
ال�شي���ارات امل�شتعمل���ة، باالإ�شاف���ة اإلى 
تق���دمي خدم���ات ال�رصك���ة م���ن القرو�س 
ال�شخ�شي���ة، بطاق���ات االئتمان وخدمات 

التاأمني. 
كما باإمكان عمالء ال�رصكة اال�شتفادة 
م���ن الفرع الإمتام عملي���ات الدفع اإما عن 
طري���ق اأم���ني ال�شندوق اأو جه���از الدفع 

االآيل املي�رص.
ويرح���ب مدي���ر الف���رع م���ريزا حممد 

بالزبائ���ن م���ن مدين���ة حم���د واملناط���ق 
املج���اورة يومياً م���ن ال�شاع���ة 9 �شباحاً 
لغاي���ة 1:30 ظهراً وم���ن ال�شاعة 4 ع�رصاً 
اإل���ى 7 م�شاءاً م���ا عدا ي���وم اجلمعة، كما 
ي�شع���د بال���رد عل���ى ا�شتف�شاراتكم عرب 
وملعرف���ة   ،17899389  17899361-
املزي���د ع���ن اأح���دث العرو����س متابع���ة 
bahrai -@  ��ش���اب ان�شتغرام ال�رصكة

.credit

ديار املحرق - مدينة التنني: اأ�شحت 
مدينة التنني البحري���ن الوجهة العائلية 
االأولى بف�شل ما تقدمه من جتربة ت�شوق 
فريدة متتزج معها املنتجات واخلدمات 
الرتفيهي���ة  الفعالي���ات  م���ع  املمي���زة 
الفري���دة. ومن ب���ني اأ�شهر م���ا تتميز به 
املدين���ة، هي باقة املح���الت التي تقدم 
اأف�ش���ل االألعاب واأكرثها متي���زا باأ�شعار 
مبتناول اليد لتك���ون مدينة التنني هي 
اخلي���ار االأول ملن يبحث ع���ن �رصاء األعاب 

متميزة. 
تتن���وع اخلي���ارات يف ه���ذا ال�ش���دد 
باملدين���ة، فهن���اك االألع���اب التعليمية، 
وامل�شلي���ة وت�شكيل���ة ال ح����رص له���ا م���ن 
ال�شيارات ال�شغرية التي تعمل باملحرك 
اأو بجه���از التحكم، مم���ا ي�شاهم يف تلبية 
جميع احتياجات زبائ���ن املدينة، فهناك 
اأكرث من 30 حمال متخ�ش�شا لبيع االألعاب 

يف املدينة.
ويقول �شاحب حم���ل اآي تويز “وان 
ت�ش���ون ه���وا”: “نحر����س يف متجرنا على 

بيع األعاب متنوع���ة لتالئم جميع االأذواق 
واالأعمار. فلدينا تل���ك االألعاب املنا�شبة 
لالأطفال، واأخرى تعليمية، وجميعها ذات 
جودة عالية وباأ�شع���ار منا�شبة ومبتناول 

اليد”. 
الع���ام  اأكد  املدي���ر  جهت���ه،  م���ن 
ل�رصك���ة Chinamex، ال�رصك���ة امل�شغلة 
ملدين���ة التن���ني البحري���ن باتري���ك �شوا 
عل���ى الت���زام املدينة بتلبي���ة احتياجات 
خمتلف �رصائح املجتمع، واأهمها االأطفال. 
واأ�ش���اف قائ���ال: “روؤي���ة االأطف���ال وهم 
يخرج���ون من املدين���ة وعل���ى وجوههم 
تعلو ابت�شامة عري�شة هو م�شدر �شعادة 
كب���رية لن���ا. نح���ن فخ���ورون ب���اأن لدينا 
قائمة طويلة من مقدمي اأف�شل االألعاب 
املنا�شب���ة لالأطفال والكب���ار، �شواء تلك 

امل�شلية اأو التعليمية”. 
 كما ويوج���د يف املدين���ة قاعة لعب 
للع���ب  خم�ش�ش���ة  ومنطق���ة  لالأطف���ال 
بالرم���ل، مما مينحهم جترب���ة ا�شتثنائية 

عند زيارتهم املدينة.

• مريزا حممد 	

• اأنور مراد	

•  يو�شف مبارك 	

إعالن أول مجموعة فائزين في “الوطني ماستركارد”
املنام���ة - البحرين الوطني: اأعل���ن بنك البحرين 
الوطن���ي اليوم عن اأول جمموع���ة فائزين يف �شحوبات 
الرتويجي���ة اخلا�ش���ة ببطاق���ات  حمل���ة ما�ش���رتكارد 
االئتم���ان وال�رصاف االآيل م���ن بنك البحري���ن الوطني، 
اإذ ف���از 3 عم���الء حمظوظني مببل���غ 5000 دوالر لكل 
منهم، وذلك ع���ن امل�شرتيات واملعامالت التي قاموا 
بها خ���الل ال�شهري���ن املا�شيني. والفائ���زون الثالثة 
ه���م: ال�شيد اإبراهيم ها�شم، ون���ور جمال حماد، وفاتن 
اإبراهيم حمم���د املوؤيد.  وانطلق���ت احلملة الرتويجية 
يف ماي���و 2018، وه���ي م�شتم���رة لغاي���ة 31 اأغ�شط�س 
املقبل. وم���ن خاللها، يتاأهل العم���الء لدخول ال�شحب 
عن كل 50 دينارا ينفقونها داخل اململكة با�شتخدام 
بطاق���ة ما�ش���رتكارد االئتماني���ة م���ن بن���ك البحري���ن 
الوطن���ي، وتت�شاعف اإل���ى فر�شتني ل���دى ا�شتخدام 
بطاقة االئتمان اأو ال�رصاف االآيل يف املعامالت الدولية.  
من جهته، �رصح الرئي�س التنفيذي للخدمات امل�رصفية 
لالأفراد وال�رصكات واملوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة 

يف البنك عب���د العزيز االأحمد، قائ���ال “ي�شعدنا االإعالن 
عن الفائزين يف احلملة الرتويجية لعمالئنا من حاملي 
بطاقات الوطني ما�شرتكارد لل�رصاف االآيل واالئتمان. 
اإن ه���ذه املكاف���اآت القّيمة تعك����س التزامنا امل�شتمر 
يف التعاون م���ع خمتلف ال�رصكات واملوؤ�ش�شات لتوفري 

قيم���ة اإ�شافية للعمالء الكرام مبا ي�شمن ا�شتفادتهم 
وح�شوله���م عل���ى اأف�ش���ل العرو����س. كم���ا ونهن���ئ 
الفائزي���ن الثالث���ة، ونتطلع اإلى االإع���الن عن مزيد من 
اجلوائ���ز حلاملي بطاق���ات الوطني ما�ش���رتكارد ممن 

�شيحالفهم احلظ يف ال�شحوبات املقبلة”. 
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توا�ص���ل النجمة اللبناني���ة نان�صي عج���رم ح�صد جناح 
فيدي���و كليب “ومع���اك” منذ طرحه ع���ر املتاجر الرقمية 
الكرى والقنوات التلفزيونية. وبفرتة ق�صرية جًدا تخطى 
العم���ل ال� 9 مالي���ن م�صاهدة بن�صخت���ه الر�صمية عر قناة 
نان�ص���ي عج���رم الر�صمية عل���ى موقع “يوتي���وب” العاملي 

للفيديوه���ات.  “ومع���اك” يت�صدر ومن���ذ اإطالقه املراتب 
الأول���ى بن الأعم���ال الغنائي���ة امل�ص���ورة يف ا�صتفتاءات 
خمتل���ف الف�صائي���ات العربي���ة. اجلدي���ر ذك���ره اأن اأغني���ة 
“ومعاك” هي من كلمات حممد رفاعي، اأحلان حممد يحيى 

وتوزيع هادي �رشارة.

مسافات

انتشار كبير لكاميرات “Dash cam” في البحرين

تنت�رش يف البحرين موؤخرا حالت تركيب كامريات ال�صيارات 
اأو “Dash cam” الت���ي ت�ص���ور الطريق اثن���اء ال�صياقة توثق 
كال�صن���دوق ال�ص���ود كل الظروف املحيطة بال�صي���ارة، واأخذت 
عدد من الدول كاأ�صا�س ال�صيارة ومرخ�صة من املرور والداخلية 
كال�صعودي���ة التي قررت عدم املمانع���ة تركيب كامريا ت�صوير 

الطريق ر�صميا يف ال�صيارات.
وتعمل هذه الكامريات بت�صوي���ر الطريق ب�صيغة الفيديو 
لتوثي���ق احل���وادث وامل�صايقات وتتمتع ب�صه���رة عالية، وذلك 
لقدرتها على ت�صجيل الفيديوهات اأثناء القيادة لعر�صها اأينما 
تري���د، بالإ�صافة اإلى قدرته���ا يف م�صاعدة ����رشكات التاأمن، اأو 
ق���وات الأمن على حتديد هوية �صي���ارة اأو �صخ�س معن يف حال 

وقوع حادث.
وتركب ه���ذه الكامريا حتت امل���راآة الو�صط���ى يف ال�صيارة 
ب�صورة �صهلة، وحاليا تقوم بع�س وكالت ال�صيارات يف اململكة 
برتكيبها ر�صمي���ا �صمن اك�ص�صوارات ال�صيارة ويف بع�س الدول 
تعت���ر اأحد املراجع لوكالت توثيق القان���ون، يبدو اأنها �صتبداأ 
يف النت�ص���ار يف منطقتنا اكرث خ�صو�صا واأن املرور ال�صعودي يف 

اأجازها عر ح�صابه على موقع التوا�صل الجتماعي “تويرت” على 
�ص���وؤال لأحد املغردي���ن عندما قام بال�صتف�ص���ار عنها وهل هي 
ممنوع���ة اأم ل؟ لتجي���ب اإدارة املرور باأن���ه ل يوجد ما مينع ذلك 

ب�رشط اأنها ال تعيق الر�ؤية داخل املركبة.
كم���ا ن�صح بع����س املغردين اأنه يف حال���ة الرغبة يف تركيب 
كام���ريا DashCam يف مقدمة �صيارت���ك، لت�صاعدك يف توثيق 
اأي ح���ادث اأو م�صايقات، فيف�صل اختي���ار كامريا تتوفر فيها: 
Wid e  ققة عالية وتقنية وايرل�س، بالإ�صافة لعد�صة عري�صة

Angle وخا�صية الت�صوير الليلي.

يزور الفن���ان البحرين���ي الكبري اأرحمه 
ال���ذوادي الكويت هذه الأيام، حيث التقى 

العديد من الفنانن الكويتين.
جمعي���ة  ملق���ر  كان���ت  زي���ارة  واأول 
الفنان���ن الكويتي���ن، وكان يف ا�صتقباله 
رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية الفنان الكبري 
اخللي���ج(،  )�ص���ادي  املف���رج  عبدالعزي���ز 
عب���داهلل  املخ���رج  ال����رش  اأم���ن  بح�ص���ور 
عبدالر�صول، واأمن ال�صندوق جمال اللهو، 
اإ�صاف���ة اإل���ى املخ���رج ح�ص���ن املفيدي، 
الروي�ص���د،  عب���داهلل  امل�رشح���ي  والكات���ب 

بح�صب موقع اجلريدة اللكرتوين.

النشر اإللكتروني ال ينافس الورقي أبدا

اأ�ص���درت الكاتب���ة فاطم���ة حم�صن عل���ي كتاًبا 
جدي���ًدا بعن���وان “اآخر العنق���ود” وهو ي����رشد ق�صة 
حقيقة باأح���داث واقعية عا�صتها الكاتبة يف حياتها 
وتعلم���ت منه���ا الكثري حت���ى ر�صمت منه���ا طريق 
التغي���ري. فاطمة حم�ص���ن مدربة معتم���دة دولًيا يف 
التنمي���ة الب�رشي���ة وتطوي���ر الذات، تعت���ر منوذجا 
للموهب���ة ال�صبابي���ة البحرينية الت���ي حولت تاأخرها 

الدرا�صي اإلى ق�صة جناح ت�صتحق اأن نقف عندها.

لو طلبت من الكاتبة فاطمة محسن أن 
تقدم نفسها للقارئ، ماذا ستقول؟ 

ا�صمي فاطمة حم�صن عل���ي، اأبلغ من العمر 19 
عاًما واأدر�س يف جامعة البحرين تخ�ص�س الدرا�صات 

التاريخية. 

كيف بدأتِ اكتشاف موهبة الكتابة؟ 
وكيف قمتِ بصقل هذه 

الموهبة؟ 

اأمل���ك  ل  احلقيق���ة  يف 
موهبة الكتابة اإمنا هي جمرد 
مواق���ف حقيق���ة وواقعي���ة 
كنت اأم���ر بها، ب���داأت ب�رشد 

اأحداثها ب�صكل �صطحي دون 
التعم���ق يف تفا�صيلها وهذا 

م���ا جعل م���ن روايتي 
ق�صرية جًدا. 

نبذة بسيطة عن روايتكِ األولى )آخر 
العنقود(؟ 

هي رواي���ة حزينة نوًعا ما، لكنني مل اأ�رشد 
الأحداث الأليم���ة لأجعلكم حتزنون بل على 
عك����س ذلك لأثبت للجمي���ع اأن هناك �صوء 
م���ن الأمل بانتظارك���م يف اآخر املطاف، كما 
وحاول���ت املوازنة بن الأح���داث يف نهاية 
الق�ص���ة وا�صتعن���ت ببع����س القتبا�ص���ات 
احلزين���ة،  الأح���داث  تل���ك  اأج���واء  لتغي���ري 
فالرواي���ة تتح���دث عموم���ا ع���ن 
املواق���ف ال�صعب���ة التي مرت 
بها عائلتي قب���ل عام من الآن 
اأمتن���ع ع���ن ذكره���ا  ولكنن���ي 

ت�صويًقا للقارئ.

ما سر اختياركِ “آخر 
العنقود” عنوانا 

إلصداركِ األول؟ 

يف  حت���ريت  لق���د 
وبقي���ت  الرواي���ة  ا�ص���م 

اأفك���ر يف عن���واٍن لها مل���دة 3 اأ�صه���ر، يف النهاية 
وج���دُت اأن اأق���رب واأن�ص���ب عنوان لها ه���و “ اآخر 
العنقود “ كوين اآخر العنقود بن اأخواتي الثالث. 

ما رسالتكِ من خالله؟ وإلى أي حد ترين 
أن من الممكن إيصال هذه الرسالة؟ 

ر�صالت���ي التي دائًما ما اأكرره���ا على م�صامع 
من حويل خ�صو�ص���ا واملجتمع عموما، لي�س هناك 
ما ي�صم���ى بامل�صتحيل واإن الف�ص���ل لي�س بنهاية 

الق�صة بل قد يكون هو البداية اجلديدة لها. 

ما التحديات التي واجهتها خالل 
إصداركِ األول؟ 

واجه���ُت العديد من التحدي���ات وذلك لعدم 
ح�صويل على اخلرات الكافية مبا اأنه اأول ا�صدار 
يل فكان���ت هناك بع�س الإج���راءات التي اأجهلها، 
لكنها كانت جتربة جميلة قدمت يل بع�س اخلرة 
التي ُتّكنن���ي من تقدمي امل�صاع���دة لالأ�صخا�س 
املقبلن على اإ�صدار كتاب جديد الآن، كما اأنني 
عاني���ت من تاأخ���ري يف طباعة الرواي���ة حتى قمت 

بتغيري دار الن�رش اإلى مطبعة. 

هل هناك قيود معينة راعيتها أثناء 
الكتابة؟ 

نعم بالتاأكيد، حاولت اللتزام باأ�صوار معينة 
ل اأجتاوزه���ا فبع����س التفا�صي���ل امتنع���ت ع���ن 

ذكرها لتحفظاتي ال�صخ�صية. 

ما طقوسكِ أثناء الكتابة؟ 

اأف�صل اجللو�س يف الظالم حتى اأكون يف اأجواء 
هادئ���ة لأ�صتم���د الرتكيز واأ�صتع���ن ب�صوء جهاز 
الكمبيوتر مع كوب �صغري من ال�صاي اأو الكويف. 

من أساتذتكِ في فن الكتابة؟ 

اأحب كتابات الكات���ب م�صعل حمد، والكاتب 
مبارك العبداهلل ولك���ن ت�صتهويني كتب التنمية 
الب�رشي���ة وتطوي���ر الذات كوين مدرب���ة يف التنمية 
الب�رشية وتطوير الذات ونادًرا ما اأميل اإلى الكتب 

الغزلية. 

برأيكِ، ما مقومات الكاتب الناجح؟ 

يج���ب اأن يكون �صغوًف���ا بالكتابة وحمًبا لها، 
ويك���ون �صاح���ب ر�صال���ة وا�صح���ة كم���ا ويكون 
�ص���در  برحاب���ة  النتق���ادات  ل�صم���اع  م�صتع���ًدا 

ويتقبله���ا حتى لو كانت �صلبية، يف راأيي هو ذلك 
الكاتب الناجح. 

ما دوركِ ككاتبة في ما يجري حولكِ 
من الحياة؟ 

دوري ككاتب���ة ه���و اأن اأق���وم بتو�صيل فكرة 
معينة من خالل روايتي الق�صرية، األ وهي ال�صر 
عند البتالء والإميان بالقوى الداخلية، والثقة اأن 
من ي�صنع ال�صخ�س عظيًما هو الأمل العظيم اإذ ل 

ميكن العي�س دونه. 

ما رأيكِ في موجة النشر اإللكتروني 
التي نعيشها حاليًا؟

من وجه���ة نظري، ل يعت���ر الن�رش الإلكرتوين 
مناف�ًص���ا اأب���ًدا للن����رش الورقي، لأنن���ي ل اأجد متعة 
القراءة اإل بت�صفح الأوراق والتجول بن ال�صطور. 

ما مشاريعكِ المستقبلية؟ 

يف الوقت احل���ايل متوقفة عن اأي م�رشوع بعد 
اإ�صدار هذا الكتاب، من اأجل التفرغ للدرا�صة. 

لقاء طالبة العالم: زينب حممد 
جامعة البحرين
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طارق البحار

الكاتبة فاطمة محسن: ال يمكن لإلنسان أن يعيش بال أمل

• اأحًب كتابات م�صعل 	
حمد ومبارك العبداهلل 

البحريني أرحمه الذوادي زار “الفنانين الكويتيين”

• واجهُت العديد من التحديات	



يعر�ض نادي البحرين لل�شينما ويف اآخر عرو�ض �شهر يوليو الفيلم الكندي 
“ التعزيز “ للمخرج بوب نيل�شون”. تدور اأحداث الق�شة حول ال�شبي )اأنتوين( 
ال���ذي يكره ق�شاء نهاي���ة الأ�شبوع مع والده النجار ال�شك���ر )والت(، بينما اأمه 
)ب���وين( املنف�شلة عن والده تعي����ض مع زوجها اجلديد )كاي���ل(، وبالرغم من 
�شي���ق والت بالبقاء م���ع والده بعد احلوادث التي طاملا تق���ع اأثناء اجتماعهما 
مًع���ا، ولك���ن مع �شعي وال���ت لوظيفة جدي���دة يبحث والت مع ابن���ه اأنتوين عن 
اأدوات م�رسوقة منه لتتطور العالقة بينهما تدريجًيا. من جانب اآخر اأ�شدر نادي 
البحري���ن لل�شينما جدول عرو�ض �شه���ر اأغ�شط�ض حيث �شيقدم النادي 4 افالم 
هي: “ املتطفلة “ و” التدخل “ و” برهان “ “ و” املده�ض الن “ و�شن�شتعر�ض 
يف ايام مقبلة الفالم بالتف�شيل.  وللتذكر فقد اأطلق النادي م�شابقة هدفها 
البح���ث عن مواهب جتمع بني الإبداع امللتزم وح���ب املغامرة يف التجريب عرب 
الأف���الم، �شواء بني فئة اأ�شح���اب اخلربة الطويلة وبني املواه���ب ال�شينمائية 
اجلديدة يف مملكة البحرين. وباب امل�شاركة مفتوح جلميع املهتمني بال�شينما 
م���ن البحرينيني وته���دف امل�شابقة اإل���ى ا�شتمرارية الإنت���اج الإبداعي الفعال 
ل�شن���اع الفيلم البحريني من اأ�شحاب اخلربة مع فت���ح اآفاق وجديدة لكت�شاف 

ورعاية املواهب اجلديدة الواعدة.

بع���د مرور عام كامل على اآخ���ر حفلة اأحياها فنان العرب حممد عبد 
يف دب���ي، يعود الآن مع مفاجاآت �شيف دبي وبالتينوم ريكوردز ليحيي 
احلف���ل اخلتام���ي ملفاجاآت �شي���ف دبي 2018 يف مرك���ز دبي التجاري 
العاملي - قاعة ال�شيخ را�شد. ويف هذا احلفل الذي �شيقدم يوم اجلمعة 
املواف���ق 3 اأغ�شط�ض �شوف ميتع فنان العرب جمهوره ويطربهم بباقة 

من اأروع اأغانيه القدمية واجلديدة.

السنة العاشرة - العدد 3576 
االثنين

30 يوليو 2018 
17 ذو القعدة 1439
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Mission: Impossible – Fallout كامل العدد في البحرين

بمشاركة فرقة “الدار البحرينية”

إسماعيل مراد يخرج أوبريت مهرجان صيف الشرقية

البحرين ترأس لجنة تحكيم جائزة الحيدري للشعراء العرب الشباب

Mission: Impossible – Fal -  اازال فيلم
out يحق���ق النجاحات يف ال�شينم���ا املحلية من خالل 
احل�ش���ور الكب���ر ل���ه يف �شا�ش���ات فوك����ض �شينك���و 
و�شا�شات �شينكو يف البحرين والذي بداأ عر�شه موؤخرا 

وتزامنا مع ال�شينما المركية كالعادة.
 ”Mission: Impossible – Fallout“ فيل���م
م���ن بطول���ة: توم ك���روز، ريبي���كا فرغ�ش���ون، هرني 
كافي���ل، فاني�شا كربي، ومي�شي���ل موناجان. والفيلم 
من اإخراج كري�شتوفر ماك كويري، الذي اأخرج العديد 
م���ن اأف���الم ال�شل�شل���ة، كم���ا اأن���ه ي�ش���ارك يف الكتابة 

مب�شاعدة برو�ض جيلر.
وفي���ه يقدم كروز العديد م���ن الأن�شطة املختلفة 
بالغة اخلطورة، مثل: القفز من طائرة، وحتطيم طائرة 
هليكوبرت، والقفز بني مبنيني. وتدور اأحداث الفيلم 

حول “اإيثان هانت”، الذي ي�شعى برفقة زمالئه لإنقاذ 
الك���رة الأر�شية من كارثة عاملي���ة، اإلى جانب حربهم 

امل�شتمرة �شد جمموعة من القتلة املحرتفني.
Mission I -“  االفيلم هو اأحد اأجزاء �شل�شلة

possible”، وا�شتغ���رق ت�شويره 161 يوما، الفيلم 

اجلدي���د �شمن �شل�شل���ة اأفالم اأك�ش���ن، ق�شتها مبنية 
على م�شل�شل مهمة م�شتحيلة، والذي كان ُيعر�ض من 
1966 اإل���ى 1973، وهذه الأفالم م���ن بطولة واإنتاج  
املمث���ل الأمركي توم كروز، ال���ذي مَثّل دور العميل 

اإيثان هانت.

أحداث

رمب���ا تق���رر اللتح���اق باأح���د الأندي���ة 
الريا�شية ملمار�شة التمارين. 

تواج���ه م�ش���كالت واأزم���ات يف جمال���ك 
املهني.

ت�شعر ببع�ض النزع���اج من التطورات 
الأخرة لكنك تفر�ض نف�شك.

الأو�ش���اع يف العم���ل م���ن ح�ش���ن اإل���ى 
اأح�شن.

ع�شبيت���ك  عل���ى  ت�شيط���ر  اأن  ح���اول 
الزائدة مع ال�رسيك.

ا�شتعد ملهام���ك جداً وادر�ض خطواتك 
وم�شاريعك احلالية.

الثق���ة بالنف����ض اأبرز عناوي���ن جناحك 
م�شتقبال.

خفف �رسب املنبهات خ�شو�شا القهوة 
والأولى اأن تريح بدنك.

ي�صعك الوق���ت اأمام �رشوط �صعبة جدا 
لتخاذ القرار.

اإجن���از  ال�شخ�شي���ة  بقدرات���ك  ح���اول 
الأعمال املرتاكمة.

عوام���ل اإيجابية وبناءة عل���ى ال�شعيد 
املهني.

اح���ذر الت����رسف بفو�ش���ى لئ���ال تول���د 
املتاعب.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

اأ�شندت اإدارة مهرجان �شيف ال�رسقية 
39 باململك����ة العربي����ة ال�شعودي����ة اإخراج 
للفن����ان  املهرج����ان  اوبري����ت  وت�شمي����م 
البحرين����ي اإ�شماعيل م����راد وفرقته ال�شابة 
“فرق����ة ال����دار” ويق����ام املهرج����ان عل����ى 
كورني�ض مدينة الدمام. وت�شمن الأوبريت 
4 لوح����ات فنية، حتاكي املوروث ال�شعبي 
العربي����ة  باململك����ة  ال�رسقي����ة  للمنطق����ة 
ال�شعودية. ويف تعليق له على هذا الختيار، 
قال الفنان مراد ل� ”الب����الد”: ن�شكر اإدارة 
مهرج����ان ال�رسقي����ة عل����ى ه����ذه الثقة وهلل 
احلمد قدمنا اوبريت نال اإعجاب اجلماهر 
العري�ش����ة التي توافدت عل����ى املهرجان، 
م�شيفا اأن م�شارك����ة فرقة “الدار“ يف مثل 
ه����ذه املحافل الفنية الكب����رة تاأكيد على 
ال�شه����رة الوا�شع����ة الت����ي ح�شل����ت عليها 
وقوة اأدائها ومتيزها، مقدما �شكره لكافة 
اأع�ش����اء الفرقة من ال�شب����اب الذين اأثبتوا 

فعليا جناحهم.
واأ�ش����اف اأن عم����ل الأوبري����ت يحت����اج 

اإل����ى اإعداد خا�����ض وروؤي����ة اإخراجية معينة، 
وطريق����ة لإدارة الفريق امل�ش����ارك، ونحن 
وهلل احلم����د كان اأ�شتعدادن����ا جيدا وربطنا 
كافة عنا�رس الإبداع وخرجنا بنتيجة مر�شية 
للجميع. من ناحية اأخرى اأكد اإ�شماعيل مراد 
اأن هن����اك العديد من امل�ش����اركات تنتظر 
فرقة “الدار” �شواء على امل�شتوى املحلي 
اأو اخلليج����ي، وكل م�شارك����ة �شيتم الإعالن 
عنها يف وقتها. يجدر بالذكر ان املهرجان 

يقام لفرتة 10 اأيام مبتنزه امللك عبداهلل 
بكورني�����ض مدين����ة الدم����ام. وي�شتمل على 
اأكرث م����ن 50 فعالية، �شتق����دم يف 8 خيام 
رئي�ش����ة، و�شتتن����وع فعالي����ات املهرج����ان 
بني عرو�ض ا�شتعرا�شية، وم�شاركة لفرق 
�شعبي����ة م����ن املنطق����ة ال�رسقي����ة �شتق����دم 
األواًن����ا متع����ددة م����ن الفلكل����ور ال�شعبي، 
اإ�شاف����ة اإل����ى عرو�ض م�رسحي����ة �شتقدم يف 
خيمة الطف����ل، والعديد من األعاب التعليم 

بوا�شط����ة الرتفي����ه، اإلى جان����ب تخ�شي�ض 
م�رسح للطفل لتقدمي العديد من الفقرات 

والعرو�ض املحببة واملنا�شبة.

القدي����ر  البحرين����ي  ال�شاع����ر  تراأ�����ض 
علي عب����داهلل خليفة جلن����ة حتكيم الدورة 
ال�شاد�شة جلائزة بلن����د احليدري لل�شعراء 
الع����رب ال�شب����اب �شم����ن منت����دى اأ�شيلة، 
و�شم����ت اللجن����ة يف ع�شويته����ا �شاعرات 
واأكادمييني من تون�ض واملغرب والردن 
ه����ذا  عل����ى  ل����ه  تعلي����ق  ويف  والبحري����ن. 

الختي����ار كت����ب ال�شاعر خليف����ة يف ح�شابه 
بالن�شتغرام:

اتاح����ت يل امل�شاركة يف هذا التحكيم 
فر�شة جل�ض نب�ض احلركة ال�شعرية ال�شابة 
يف الوط����ن العرب����ي ومن خ����الل حماولتي 
تر�شيح �شاعر او �شاع����رة من البحرين ومل 
اج����د م����ع ال�ش����ف اح����دا دون الثالثني من 
العم����ر ح�صب �����رشوط اجلائ����زة. وبالتداول 
م����ع ا�شدقائ����ي اع�شاء اللجن����ة عملنا على 

تق����دمي مقرتحات لتطوير �����رشوط اجلائزة 
وبث روح التجدي����د يف حمتواها لتتنا�شب 
وحالة فن ال�شع����ر يف الوطن العربي. وقد 
ف����از باجلائ����زة منا�شفة �شاع����ر من تون�ض 

و�شاعرة مغربية. 
اجلائ����زة،  من�ش����ق  او�ش����ح  وب����دوره 
الناق����د الأدب����ي والباح����ث املغرب����ي �رسف 
الدين ماجدولني، اأنه����ا “جائزة لها ا�شم، 
وتنه�����ض ب����دور، وت�شع����ى اإل����ى تكري�ض 

امت����داد، كما ت�شع����ى اإلى اأن جت�ش����د اأفًقا 
اإبداعًيا خمتلًفا”. اأن اجلائزة جاءت لتجاوز 
و�شعي����ة التهمي�����ض الت����ي يعرفه����ا ف����ن 
ال�شعر، “ال����ذي بات ذلك اجلن�ض املعزول 
عن التداول، الن����ادر يف الحت�شان، النادر 
يف الوج����ود كمعنى حقيق����ي”. ان اجلائزة 
جاءت لتجاوز ه����ذا الأمر، لت�شق اأفًقا نعيد 
م����ن خالله احت�شان هذا الف����ن، ونعيد من 

خالله الت�شالح مع اأ�شواته.

30 يوليو
 1954

ال���ن���ج���م الأم����رك����ي 
اإل��ف��ي�����ض ب��ري�����ش��ل��ي 

يحيي اأول حفالته.

1971
15 تهبط على  اأبولو 

�شطح القمر.

1980
ال��ك��ن��ي�����ش��ت ي�����ش��در 
قانون يعترب القد�ض 
ع��ا���ش��م��ة اإ����رسائ���ي���ل 

الأبدية.

 2005
حت���ط���م امل���روح���ي���ة 
امل���ق���ل���ة ل��ل��زع��ي��م 
ال�شوداين جون قرنق 
واأدى  اأوغ����ن����دا  م���ن 

احلادث اإلى م�رسعه.

 2006
اإ�رسائيل تق�شف بلدة 
قانا اللبنانية ومقتل 
30 طفال  ي��ق��ارب  م��ا 
وام����راأة وذل���ك اأث��ن��اء 
ت�شنها  التي  احل��رب 

على لبنان.

 2008
الد�شتورية  املحكمة 
يف تركيا ت�شدر قراراً 
ب��رف�����ض ح�����رس ح��زب 
ال��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة 
احل����اك����م وامل��ت��ه��م 
العلمانية  مب��ع��اداة 
ع��دم  ب�شبب  وذل����ك 
اك����ت����م����ال ن�����ش��اب 

احلظر.

طارق البحار

حمرر م�سافات 

حمرر م�سافات

حمرر م�سافات 

• اوبريت مهرجان �شيف ال�رسقية	

• ا�شماعيل مراد ولقطة من الوبريت	

• املخرج ا�شماعيل مراد	

• علي عبداهلل خليفة مرتئ�شا جلنة التحكيم	

“التعزيز” بنادي البحرين للسينما

فنان العرب في صيف دبي

• علي عبداهلل خليفة يكرم الفائزين	



www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

 السنة العاشرة - العدد 3576
االثنين
 يوليو 2018 30
ذو القعدة 1439 17

األخيرة

ك�سوف لل�سم�س بعد اأيام على “اخل�سوف الدامي”

حب�س طبيب حليازته 27 ت�سجياًل خمال مع مري�ساته

ماتت الأم �سحًقا حتت ال�ساحنة وجنا اجلنني

�أبهر خ�صوف �لقمر �لد�مي �لذي �صهده �لعامل م�صاء �جلمعة، �صكان �لأر�ض من �أدناها �إلى �أق�صاها، 
لكن من فاتهم �حلدث �ملهم على موعد مع جمموعة من حالت �خل�صوف و�لك�صوف خالل �لأ�صهر �ملقبلة.
فالأر����ض على موعد مع ك�صوف جزئي لل�صم�ض يف �صمايل رو�صيا و�صمايل �أوروبا و�لأجز�ء �ل�صمالية 

من �أمريكا �ل�صمالية يف 11 �أغ�صط�ض �ملقبل، �أي بعد 14 يوًما على حادثة “�خل�صوف �لد�مي”.
ويف �ل�صاد����ض م���ن يناير ع���ام 2019، �صيغط���ي ك�صوف جدي���د لل�صم�ض مناط���ق يف �رشقي رو�صيا 
و�ملحيط �لهادي وولية �أل�صكا. ويف �لع�رشين و�حلادي و�لع�رشين من يناير، �صيحدث خ�صوف كلي للقمر 

يف �أمريكا �ل�صمالية و�جلنوبية و�أجز�ء من غربي �إفريقيا و�أوروبا، ملدة �صاعة ودقيقتني.
و��صتط���اع �ص���كان �ل����رشق �لأو�صط ومناطق عديدة يف �لع���امل من روؤية �أكرب خ�ص���وف كلي للقمر يف 
�لقرن �حلادي و�لع�رشين، م�صاء �جلمعة، حيث �صخ�صت �أب�صار �لآلف نحو �ل�صماء لروؤية �لقمر �لذي �أعتم 

ثم حتول لونه �إلى �لربتقايل و�لبني و�لقرمزي لدى توغله يف ظل �لأر�ض.

ق���ّررت �لنيابة �مل�رشية حب����ض �لطبيب “حممد. �أ”؛ ��صت�صاري �لكبد و�جله���از �له�صمي مبدينة �أجا 
�لتابعة ملحافظة �لدقهلية �صمال م�رش، بعد �صبطه متلب�ًصا بحيازة 27 ت�صجيالً خمالً ملري�صاته، و�بتز�زه 
لبع�صه���ن بهذه �لفيديوهات. وكان���ت �أجهزة �لأمن �مل�رشية قد تلقت بالًغا م���ن زوج �صيدة يفيد �أنها 
توجه���ت لإجر�ء �لك�صف �لطبي ل���دى طبيب �صهري باملدينة، وخالل توقي���ع �لك�صف فوجئت به يالم�ض 
�أجز�ء من ج�صدها، دون د�ع، كما فوجئت بكامري� مثبتة يف �صقف غرفة �لك�صف، مت�صلة بجهاز كمبيوتر 

على مكتب �لطبيب، وعلى �لفور حترر �صده �ملح�رش رقم 4273 ل�صنة 2018.
ود�هم���ت ق���وة �أمنية عي���ادة �لطبيب وقام���ت بتفتي�صها حي���ث مت �لعثور عل���ى 27 ت�صجيالً خمالً 

ملري�صات كن يرتددن على �لعيادة بكمبيوتر خا�ض به.
وتب���ني �أن �لطبيب �لبالغ م���ن �لعمر 46 عاًما، يقوم با�صتقبال مر�ص���اه، كل يوم بد�ية من �ل�صاعة 
�لثالثة ع�رشً�، حتى �ل�صاعة �حلادية ع�رشة م�صاء، كما تبني �أن زوجة �لطبيب متتلك معمال للتحاليل بجو�ر 
عي���ادة زوجها. وق���ررت نيابة �أجا حب�ض �لطبيب 15 يوًما، و��صتدعاء �ل���زوج مقدم �لبالغ وزوجته ل�صماع 
�أقو�لهم���ا، كما يج���ري حاليًّا حتديد �أ�صماء وهوية باق���ي �ل�صيد�ت �لالتي عرث عليه���ن يف �لفيديوهات 

ل�صتدعائهن و�صماع �أقو�لهن.

جنا  باأعجوب���ة، 
جن���ني يف رح���م �أمه 
م���ن �مل���وت، بع���د 
و�لدت���ه  مات���ت  �أن 
يف ح���ادث م���روري 
ب�صع، حيث �نقلبت 
�صاحن���ة عليها عند 
حافة طريق ع�صبي.

�ملر�أة  وكانت 
�صم���ن ركاب �ل�صاحن���ة، �لت���ي حتمل �ألو�ًحا من �خل�ص���ب، ويف حلظة فقد �ل�صائ���ق �ل�صيطرة ما 
�أدى لنقالبه���ا يف طري���ق �رشيع بالقرب من كاجاتي، بني �صاو باول���و وكوريتيبا يف جنوب �رشق 

�لرب�زيل.
وعندم���ا �نقلبت �ل�صيارة فقد �صقطت �ملر�أة بعيًد� ع���ن �ملق�صورة على �لأر�ض، ومن ثم 
وقعت عليها حمول���ة �ل�صاحنة �لثقيلة ف�صحقتها، ومزقت بطنها لكن �جلنني ظل حيًّا. وقالت 
�لتقارير �ملحلية �إن رجال �لطو�رئ عرثو� على �مر�أة ميتة حتت �لألو�ح �خل�صبية �لتي ت�صاقطت 

على �لطريق، ومن ثم �كت�صفو� �لطفلة �لتي ترقد على حافة �لع�صب على بعد عدة �أمتار.
وب�صكل ل ي�صدق، مت �لعثور على �لر�صيعة �لتي قطع حبلها خالل �حلادث، وهي يف �صحة 

مثالية ودون خد�ض و�حد. وقد نقلت �إلى �مل�صت�صفى حيث عوجلت يف ق�صم حديثي �لولدة.
بح�ص���ب ما ورد يف �لتقارير، حتاول �ل�رشطة و�خلدم���ات �لجتماعية �لتعرف على �أم �لطفل 
�ملتوف���اة، �لتي كانت حامالً يف �لأ�صبوع �لتا�صع و�لثالث���ني، وعرث عليها دون �أي وثائق. وقال 
�إلفون فريناندو باربو�صا، �مل�صعف �لذي كان يف موقع �حلادث لأول مرة، ل�صحيفة “�أر�بليونا” 

�لرب�زيلية: “لقد كان حادًثا خطرًي� �أدى لوفاة �صخ�ض و�حد”. 

 Social
media

�سقف معدين يهوي على 
راكبي دراجة نارية

جن���ت عائلة، مكونة م���ن 3 اأ�سخا�ص، من املوت باأعجوبة، بعد �سقوط �سقف عمالق عليها 
يف جنوب �ل�صني، ح�صب ما �أظهره مقطع فيديو ن�رشته �صحيفة “ديلي ميل” �لربيطانية.

و�صق���ط �صق���ف حديدي كبري من �لطابق �لثامن لأحد �ملب���اين ب�صبب عا�صفة رياح قوية، 
قبل �أن ي�صيب 3 �أ�صخا�ض كانو� على منت در�جة نارية، �لأربعاء �ملا�صي.

و�أم�ص���ى رجال �لإطفاء حو�يل 20 دقيقة لتحرير �لزوج���ني و�بنتهما، �لبالغة من �لعمر 5 
�صنو�ت، من �ل�صقف، قبل �أن يتم نقلهم �إلى �مل�صت�صفى.

وقال���ت “ديل���ي مي���ل” �إن �حل���ادث وقع يف طري���ق مبدين���ة يونغت�صو مبقاطع���ة هونان 
�ل�صينية، عند حو�يل �ل�صاعة 8 م�صاء. وذكرت �أن �لعائلة جنت من �ملوت �ملحقق، م�صيفة �أن 

�أفر�دها تعر�صو� لإ�صابات طفيفة عبارة عن جروح وخدو�ض.

ماجدة الرومي تطرب مهرجانات الأرز

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

�لطق�ض ح�صن بوجه عام، ولكنه 
حار مع ت�صاعد �لأتربة يف 

بع�ض �ملناطق خالل  �لنهار.

�لرياح �صمالية غربية من 10 �إلى 
15 عقدة �أحيانا، ولكنها من 5 �إلى 

10 عقد هذه �لليلة.

�رتفاع �ملوج من قدم �إلى 3 �أقد�م، ومن 3 �إلى 6 �أقد�م يف 
عر�ض �لبحر خالل �لنهار. درجة �حلر�رة �لعظمى 41 و�ل�صغرى 

31. �لرطوبة �لن�صبية �لعظمى 80 % و�ل�صغرى 20 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ض جمل�ض �لإد�رة

 اأحمد البحر 
�لرئي�ض �لتنفيذي
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 اأمين همام 
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مواقيت 
الصالة

�ساعـات العمـل الطويلـة تزيـد فـر�س الإ�سابـة مبـر�س “خطيـر”
�أفادت در��صة كندي���ة حديثة باأن �لن�صاء �لالتي 
���ا، قد يكن �أكرث  يعمل���ن �أكرث م���ن 45 �صاعة �أ�صبوعيًّ

عر�صة لالإ�صابة بد�ء �ل�صكري.
و�ص���ارك يف �لدر��ص���ة �لتي ج���رت على مدى 12 
عاًم���ا، 7065 �صخ�ًصا، ل تق���ل �أعمارهم عن 35 عاًما، 

يف مدينة �أونتاريو �لكندية.

ومل يك���ن �أي من �مل�صاركني م�صاًب���ا بال�صكري 
عند بد�ية �لدر��صة، �أو خالل �أول عامني من �ملتابعة.

و�أ�صيب نحو 8 % من �لن�صاء و12 % من �لرجال 
بال�صكري، مع �نتهاء فرتة �لبحث.

ومل توؤث���ر �صاع���ات �لعم���ل على خماط���ر �إ�صابة 
�لرج���ال بال�صك���ري فيما يب���دو، لكن �لن�ص���اء �لالتي 

عمل���ن ملا ل يقل عن 45 �صاعة يف �لأ�صبوع، كن �أكرث 
عر�ص���ة بن�صب���ة 63 % لالإ�صاب���ة باملر����ض، مقارنة 
مبن ك���ن يعملن ملدة ت���رت�وح ب���ني 35 و40 �صاعة 
�أ�صبوعيًّا. ونقلت رويرتز عن ماهي جيلربت-ومييه، 
كب���رية �لباحثني يف معهد �لعم���ل و�ل�صحة بتورونتو 
قوله���ا: “مل ت�صمح لنا در��صتنا بتف�صري هذ� �لتباين 

بني �جلن�صني”.
وكتب �لباحث���ون يف دوري���ة )بي.�إم.جيه �أوبن( 
لأبحاث �ل�صك���ري �أن �لعمل لعدد �أكرب من �ل�صاعات، 
بالإ�صافة �إلى �لأعباء �ملنزلية قد يجعل �لن�صاء �أكرث 
عر�ص���ة للتوت���ر �ملزم���ن و�للتهاب���ات و�لتغيري�ت 

�لهرمونية، مما قد يوؤدي �إلى �لإ�صابة بال�صكري.

اجلامعي” ينجح  “حمد 
يف ا�ستئ�سال ورم نادر

 الأجهزة التقنية .. 
خطر على حت�سيل الأبناء

مل يج���د مري�ض، يعاين من ورم نادر بالثدي، 
و�صيلة ليعرب بها عن �صعادته بعد �أن متكن فريق 
طب���ي وجر�حي من م�صت�صفى �مللك حمد �جلامعي 
م���ن �أجر�ء عملية ناجحة له، �صوى �إر�صاله وتوزيعه 
ملجموع���ة كبرية م���ن ر�صائ���ل �ل�صك���ر �ملمزوجة 
باأجمل �لعبار�ت على �إنقاذ حياته، �لر�صائل �لتي 
�أر�صلها �صملت كل �لفريق �لطبي �ملعالج وكادر 

�لأطباء و�ملمر�صني.
وكان م�صت�صف���ى �ملل���ك حم���د �جلامعي قد 
��صتقب���ل �ملري����ض �لأربعين���ي �ل���ذي يعاين من 
تكت���ل يف منطق���ة �ل�ص���در، ومت ت�صخي�ص���ه فوًر� 
بعد �أخذ �لعينات �لالزم���ة وفح�ض ثدي �ملري�ض 
باأ�صع���ة �ملاموج���ر�م و�ملوج���ات ف���وق �ل�صوتية 
ل���ه عل���ى وجه �ل�رشع���ة، �لت���ي ك�صفت ع���ن وجود 
ورم يف �لث���دي بحج���م “5 �صم” وه���ي حالة نادرة 
ل�رشطان �لثدي عن���د �لرجال. وقام �لفريق �لطبي 
وباإ����رش�ف ��صت�ص���اري جر�ح���ات �لث���دي و�لرتميم 
و�جلر�ح���ة �لعامة نوف �ل�صيب���اين بدر��صة �حلالة، 
وقرر �لفريق �إجر�ء عملية جر�حية للمري�ض فوًر�، 
�إذ مت خالله���ا ��صتئ�صال �لورم م���ع �حلفاظ على 
�ص���كل �لثدي وتفادي �نت�صار �لورم، وتكللت كل 
مر�حل �لعملية بالنجاح، ومتاثل �ملري�ض لل�صفاء 
خالل �أ�صبوعني من �إجر�ء �لعملية. و�رشطان �لثدي 
ل���دى �لرجال ميثل 1 % من �إجمايل �حلالت �لذي 
يعت���رب �كت�صافه وت�صخي�ص���ه يف �ملر�حل �ملبكرة 

من �أهم عو�مل �لعالج و�ل�صفاء �لتام.

نّبهت در��صة حديثة �إلى �أن �لأجهزة �لتقنية 
توؤثر �صلًبا عل����ى �لتح�صيل �لعلمي لدى �لطلبة، 
وهو م����ا يعني �أن �لتقنية ل تع����ود بالنفع د�ئًما 
بالرغ����م من مز�ياه����ا �لكثرية. وبح�ص����ب در��صة 
من�صورة يف جمل����ة “�إيديكا�صنال �صايكولوجي”، 
فاإن����ه متى ما كان����ت �لأجهزة �لتنقي����ة )هو�تف، 
حو��صي����ب حممول����ة( حا�����رشة يف قاع����ة �لدر�����ض 
ترتاج����ع النقاط املح�سل عليه����ا يف االمتحانات. 
ووجدت �لدر��صة �لتي �أجر�ها باحثون من جامعة 
روجت����رز �لأمريكي����ة، �أن �لطلب����ة �لذي����ن �صم����ح 
لهم باإدخ����ال �حلو��صب و�لهو�ت����ف �إلى ف�صول 
الدرا�س����ة ح�سلوا على نقاط اأقل ب� 5 %، مقارنة 
بالطلبة �لذين مل ي�صتخدمو� �لأجهزة. و�عتمدت 
�لدر��ص����ة على عينة 118 طالًب����ا يف علم �لنف�ض، 
تابع����ت حت�صيله����م خ����الل ف�ص����ل كام����ل بع����د 
تق�صيمهم �إل����ى جمموعتني: و�ح����دة مت �ل�صماح 

لها با�صتخد�م �لأجهزة وو�حدة مت منعها.

• ميار�ض �لفنان �لأملاين مارتن نوثليفر دور “ر�كب �لدر�جة �ل�صحابية”، يف جتربة لختبار جودة �لهو�ء يف ميونيخ، فاإن �أطلقت �لدر�جة فقاعات �ل�صابون يكون �لهو�ء نظيًفا، و�إذ� 	
كان �لهو�ء �صيئا ينبعث منها �ل�صابون ب�صكل دخان )�أيه بي �أي(.

�حتفت مهرجانات �لأرز �لدولية يف �أعايل جبال لبنان �ل�صاهقة ليل �ل�صبت بخم�صة مو�قع 
لبناني���ة مدرجة عل���ى قائمة �لرت�ث �لعاملي ملنظمة �لأمم �ملتح���دة للرتبية و�لعلم و�لثقافة 

)يون�صكو(، وذلك خالل حفل �أحيته �ملطربة �للبنانية ماجدة �لرومي.
ويف �أوبريت من كلمات �ل�صاعر نز�ر فرن�صي�ض و�أحلان جوزيف خليفة تغنت �بنة كفر�صيما 
باملو�قع �لرت�ثية �خلم�صة وهي و�دي قادي�صا وغابة �أرز �لرب و�صور وجبيل وعنجر وبعلبك.

بدور املالكي
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