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األربعاء

1 أغسطس 2018 
19 ذو القعدة 1439

دمج نظام “املناق�صات” 
مع من�صة “اأمازون”

واملزاي���دات  املناق�ص���ات  جمل����س  اأعل���ن 
عن دم���ج نظامه الإلك���روين مع من�ص���ة اأمازون 
خلدم���ات الإنرن���ت “AWS”؛ به���دف تطوي���ر 
اخلدم���ات املقدم���ة. واأو�صح املجل����س يف اإعالن 
من�ص���ور عل���ى موقع���ه الر�صم���ي اأن عملية دمج 

نظام املناق�صات الإلكروين مع من�صة 
ال�رشكة العاملية �صتتم يوم غد اخلمي�س.

اقت�صاد اإيران ينهار... وال�صلطات تقمع املتظاهرين
وت���رة  تت�ص���ارع  وكالت:   - طه���ران 
انهي���ار العمل���ة الإيراني���ة م���ع ق���رب دخول 
احلزمة الأولى م���ن العقوبات الأمركية حيز 
التنفي���ذ، واملتوقع���ة يف 7 اأغ�صط����س، اإل���ى 
جانب احلرب الكالمية امل�صتعلة بني طهران 
ووا�صنطن.وبل���غ �صعر الدولر 119 األف ريال يف 
ال�صوق املوازية، اأم����س الثالثاء، اأي تراجع 18 % 
باملقارنة مع الأحد عندما كان �صعر �رشف الدولر 

100 األف ريال اإيراين.
ونتيج���ة لهذه احلقيقة التي يدركها ال�صعب 

الإي���راين جيدا، خ�صو�ص���ا كبار التج���ار يف “بازار 
طهران الكبر”، يتخ���وف نظام املاليل من خروج 
تظاهرات جديدة، الثالثاء؛ ا�صتمرارا لالحتجاجات 
عل���ى ت���ردي الأو�ص���اع القت�صادي���ة، وتغلغ���ل 

الف�صاد يف موؤ�ص�صات الدولة.
وقال مع���اون للرئي�س الإيراين ح�صن روحاين 
اإن على الوليات املتحدة العودة لالتفاق النووي 
امل���رم بني 6 قوى عاملية واإيران بالعام 2015؛ 

من اأجل متهيد الطريق لإجراء حمادثات 
15مع النظام الإيراين. 11
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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�صخة: ال�صعودية: ريالن - الكويت: 200 فل�س - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�صة - م�رش : جنيهان - الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرة - اململكة املتحدة : جنيه ا�صرليني - الوليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 يورو

قال قط���ب نيابي ل� “الب���الد” اإن جلنة 
“ترويكا” التقاعد �صت�صتغرق وقتا للنقا�س 
ب�صاأن ما ك�صفت عن���ه �صحيفة “البالد” من 
ت�ص���ارب معلومات بني الفري���ق احلكومي 
وقي���ادة �رشكة اأ�صول التابعة للهيئة العامة 

للتاأمني الجتماعي. 
وحتدث ع���ن وجود 300 ملي���ون دينار 
دي���ون �صائع���ة يف ذم���ة الهيئ���ة، واملدقق 
اخلارجي اأو�صى ب�صطب هذه ال�صتثمارات، 
وكيف يت���م �صط���ب الديون؟ وم���ن ال�رشكة 
الت���ي طلبت من���ه �صط���ب الدي���ون؟ وتابع 

“ال�رشك���ة الت���ي طلبت �صط���ب الديون هي 
املدققة على ال�رشكة الدائنة واملدينة”.

ولف���ت اإل���ى اأن اللجن���ة ب�صدد 
طلب تقرير �صطب ال�صتثمارات.

حوار “$” عن الـ 300 مليون دينار ي�سيء م�سار “ترويكا” التقاعد... قطب نيابي:

ت�صارب مبعلومات الفريق احلكومي وقيادة “اأ�صول”

• الجتماع الأول للجنة ترويكا التقاعد بني ال�صلطتني	
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�صنعتم جمدا حافال بالبطوالت
يف ات�سال هاتفي للم�ساركني يف “اإعادة الأمل”... العاهل للجنود البوا�سل:

املنام���ة - بن���ا: تف�ص���ل عاه���ل الب���الد القائد 
الأعل���ى �صاح���ب اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�صى 
اآل خليف���ة اأم����س بزي���ارة اإلى احلر����س امللكي. كما 
اأج���رى جاللت���ه ات�ص���اًل مبا����رًشا م���ع عدد م���ن رجال 
احلر����س امللكي يف مواقع عمله���م يف عملية “اإعادة 

الأم���ل” ووّجه جاللته لهم وجلمي���ع الرجال البوا�صل 
العامل���ني معه���م حتياته وتقديره. وحي���ا جاللته ما 
يقوم به رجال الق���وات امل�صلحة البحرينية البا�صلة 
م���ن ت�صحيات م���ع اإخوانهم واأ�صقائه���م يف القوات 
امل�صلح���ة ال�صعودية والقوات امل�صلح���ة الإماراتية، 

قائال “�صنعتم جمًدا حافاًل بالبطولت يف معركتنا... 
معرك���ة الدف���اع ع���ن دينن���ا احلني���ف وع���ن اأر�صنا 
وكرامتن���ا العربية ون�رشًة لإخواننا يف اليمن ال�صقيق 

وحكومت���ه ال�رشعي���ة املنتخب���ة، �صمن قوة 
التحالف العربي يف عملية اإعادة الأمل”.

• جاللة امللك يف زيارة للحر�س امللكي	
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�صـمــو حمـافـظ اجلـنوبيــة يـوّجـه 
حلفظ �صالمـة امل�صـاة علـى الطـرق

برنامج لتدريب املوؤ�ص�صات الطبية الجتياز “االعتماد”

ع���وايل - املحافظة اجلنوبية: وّجه حمافظ اجلنوبية 
�صمو ال�صي���خ خليفة بن علي بن خليف���ة اآل خليفة اإدارة 
اخلدم���ات الهند�صي���ة وال�صتثم���ار لال�صتم���رار يف اأخ���ذ 
التداب���ر الالزم���ة ملراع���اة �صالم���ة امل�ص���اة يف ال�صوارع 
الرئي�صة يف مناطق عدة باملحافظة، بالتعاون والتن�صيق 
امل�صرك م���ع الإدارات املعنية بوزارة الأ�صغال و�صوؤون 
البلدي���ات والتخطي���ط العمراين. كما دع���ا �صمو حمافظ 
اجلنوبية اإلى الهتمام والط���الع على احتياجات الأهايل 
م���ن الناحية اخلدمي���ة وترجمتها على اأر����س الواقع عر 
ا على �صالمة  التن�صي���ق املبا�رش مع اجلهات املعنية حر�صً

واأم���ن املواطنني يف الط���رق املخ�ص�صة لعبور 
امل�صاة.

وقع���ت الهيئ���ة الوطني���ة لتنظي���م امله���ن 
واخلدم���ات ال�صحي���ة اتفاقي���ة تعاون م���ع �رشكة 
“كاي���زن” لإدارة املوؤ�ص�ص���ات الطبي���ة؛ لتنظيم 
دورة تدريبية متخ�ص�صة لتاأهيل املراكز الطبية 

لجتياز متطلبات العتماد الدويل يف الأول اأكتوبر 
املقب���ل. و�صي�صارك بال���دورة 150 مرك���زا طبيا 
مرخ�صا يف البحرين، وت�صتمر ملدة 5 اأيام متتابعة 
�صم���ن �صياق الت���زام الهيئة بدوره���ا يف تثقيف 

وتدريب العاملني باملوؤ�ص�صات ال�صحية 
لتطبيق اجلودة ال�صاملة.

3

5

بدور املالكي

• �صمو ال�صيخ خليفة بن علي	

را�شد الغائب

اأمل احلامد

14 • الأمن العراقي يف�س اعت�صام الب�رشة بالقوة	

االأمن يف�ض بالقوة 
اعت�صام الب�صرة

اأ�صهر  6 يف  دينار  مليون   10.4 “الت�صهيالت” تربح 
توبل���ي - الت�صهي���الت: اأعلن���ت �رشك���ة 
البحري���ن للت�صهيالت التجاري���ة عن حتقيق 
اأرباح �صافية بلغت 10.4 مليون دينار خالل 
الن�صف الأول من العام اجلاري 2018 بن�صبة 
من���و بلغ���ت 10 % مقارنة ب���� 9.5 مليون يف 
الفرة نف�صها من الع���ام 2017.وبلغ العائد 
على ال�صهم 65 فل�ًصا مقابل 59 فل�ًصا عن العام 
املا�ص���ي، فيما بلغ �صايف الربح لالأ�صهر الثالثة 
املنتهية يف 30 يونيو من هذا العام 5.4 مليون 
دين���ار بزي���ادة مقداره���ا 13 % مقارن���ة ب� 4.8 

ملي���ون للفرة ذاتها من الع���ام املا�صي، وبلغ 
العائد على ال�صهم 34 فل�ًصا مقابل 30 

11فل�ًصا للفرة نف�صها.

• •عبدالرحمن فخرو	 عادل حبيل	

“اخلا�ض”  طلبات  ت�صلم  بدء  “املرور”: 
للرتخي�ض لفح�ض ال�صيارات

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: ك�صف املدير العام 
ل���الإدارة العامة للمرور العميد ال�صيخ عبدالرحمن بن 
عبدالوهاب اآل خليفة اأنه تنفيذاً لقرار وزير الداخلية 
رق���م )113( ل�صن���ة 2018 بتنظي���م اإ�صن���اد خدم���ة 
الفح�س الفن���ي للمركبات اإلى الأ�صخا�س العتبارية 
اخلا�صة، فق���د مت فتح باب التق���دم للح�صول على 
ترخي����س لتق���دمي خدمة الفح����س الفن���ي للقطاع 
اخلا�س.ونوه اإلى اأنه على كل �رشكة ترغب يف احل�صول 
على الرخي�س التق���دم بذلك، و�صيتم منح الرخي�س 

وفقاً لل�صوابط التي ن�س عليها القرار.
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�صنعتم جمدا حافال بالبطوالت يف معركة الكرامة العربية ون�رصة اليمن
زار احلر�س امللكي واأجرى ات�سال مبا�رشا مع جنودنا البوا�سل يف مواقع “اإعادة الأمل”... جاللة امللك:

املنام���ة - بنا: تف�سل عاهل البالد القائد 
الأعل���ى �ساحب اجلاللة املل���ك حمد بن عي�سى 

اآل خليفة اأم�س، بزيارة اإلى احلر�س امللكي.
ولدى و�سول موكب جاللته ترافقه كوكبة 
من خيالة احلر����س امللكي، كان يف ال�ستقبال 
قائ���د احلر����س امللك���ي العميد الرك���ن �سمو 
ال�سي���خ نا�رش بن حم���د اآل خليف���ة، وقائد قوة 
احلر����س امللك���ي اخلا�سة الرائ���د الركن �سمو 
ال�سيخ خالد بن حمد اآل خليفة، وعدد من كبار 

ال�ضباط. 
وق���ّدم �سمو قائ���د احلر����س امللكي خالل 
الزيارة اإيجاز عملي���ات ل�ساحب اجلاللة امللك 
القائ���د الأعل���ى ح���ول م�ساركة رج���ال احلر�س 
امللك���ي واأ�سقائه���م م���ن قوة دف���اع البحرين 
البوا�سل يف عملية “اإعادة الأمل” �سمن قوات 
التحال���ف العرب���ي بقي���ادة اململك���ة العربية 

ال�سعودية ال�سقيقة. 
كما اأج���رى جاللته ات�سالً مبا����رًشا مع عدد 
من رجال احلر�س امللك���ي يف مواقع عملهم يف 
عملية “اإعادة الأمل” ووّجه جاللته لهم وجلميع 
الرج���ال البوا�س���ل العامل���ن معه���م حتيات���ه 
وتقدي���ره، معرًب���ا عن اعتزازه به���م جميًعا ملا 
يقوم���ون به من جهود نبيل���ه يف ميدان ال�رشف 
والكرام���ة بكل �سجاع���ة واإق���دام، متمنيًّا لهم 

دوام التوفيق والن�رش وال�سداد.
وقال جاللت���ه: جنودنا املحاربن البوا�سل 
املتواجدي���ن يف ميادي���ن القت���ال )يف كاف���ة 
اجلبهات واملواق���ع والنقاط( اأحييكم يا رجال 
قواتن���ا امل�سلح���ة البحريني���ة البا�سل���ة بتحية 
الفخر والعت���زاز مني ومن ال�سع���ب البحريني 
على ما تقومون به م���ن ت�سحيات مع اإخوانكم 
واأ�سقائك���م يف الق���وات امل�سلح���ة ال�سعودية 
والق���وات امل�سلحة الإماراتي���ة .. فقد �سنعتم 
جم���ًدا حافالً بالبط���ولت يف معركتن���ا.. معركة 
الدفاع عن ديننا احلنيف وعن اأر�سنا وكرامتنا 
العربي���ة ون����رشًة لإخوانن���ا يف اليم���ن ال�سقيق 
ق���وة  املنتخب���ة، �سم���ن  ال�رشعي���ة  وحكومت���ه 
التحالف العربي يف عملية اإعادة الأمل، ف�سريوا 
على برك���ة اهلل وتوفيقه لتحقي���ق املزيد من 

النت�س���ارات، وم���ا الن�رش اإل حليفن���ا باإذن اهلل 
تعالى. وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

بعد ذلك، �ساهد جاللته متحف قوة احلر�س 
امللكي اخلا�سة واأعرب عن اإعجابه مبا �ساهده، 

و�سجل الكلمة التالية يف �سجل كبار الزوار:

�سكرن���ا  عمي���ق  ع���ن  نع���رب  اأن  “ي�رشن���ا 
وتقديرن���ا لقي���ادة احلر����س امللك���ي وجلميع 
منت�سب���ي احلر�س امللكي مل���ا يقومون به من 
واجب���ات وطنية �سامي���ة بكل كف���اءة واقتدار 
وت�سحي���ة وفداء وحمله���م الأمانة امللقاة على 
عاتقهم بكل ولء واإخال�س، مثمنن عالًيا متيز 
ورقي متح���ف ق���وة احلر�س امللك���ي اخلا�سة 
وما ي�سم���ه من مقتنيات ثمين���ة تظل �ساهدة 
على اأدوار وت�سحيات ه���وؤلء الأبطال من اأجل 
الوط���ن. واإنن���ا اإذ نوؤكد بالغ فخرن���ا واعتزازنا 
مب���ا يت�سم به هوؤلء الرج���ال ال�سجعان من روح 
معنوي���ة وجاهزية قتالية عالية، لندعو املولى 
العلي القدير لهم ب���دوام التوفيق والنجاح”، 
مثمًن���ا ما يقوم به �سمو قائ���د احلر�س امللكي 
وقائ���د قوة احلر�س امللكي اخلا�سة من جهود 
كب���رية ومتابعة م�ستمرة واإنه���ا مو�سع تقدير 

جاللته.
الأعل���ى  القائ���د  املل���ك  جالل���ة  واأ�س���اد 
مبوا�سلة الرجال البوا�سل من احلر�س امللكي 
لأداء امله���ام املوكل���ة له���م متكاتف���ن ي���ًدا 
واح���دة مع اإخوانهم من ق���وة دفاع البحرين يف 
عملية “اإعادة الأم���ل”، وما حتقق من جناحات 
وانت�س���ارات مهم���ة وم���ا يبدونه م���ن �سجاعة 
وكف���اءة رفيعة وم���ا يت�سم���ون به م���ن اإقدام 
وروح وطني���ة �سادقة وعزمي���ة �سلبة وحر�س 
لتحقيق اأهدافهم النبيلة ال�سامية، دعًما للحق 
والت�سدي لالإرهاب وتقدمي الإغاثة الإن�سانية 
لالأ�سقاء يف اليمن العزيز، م�سيًفا جاللته اأنهم 
مو�س���ع فخرن���ا واعت���زاز جميع اأه���ل البحرين، 
ونربا����س لأجيالن���ا القادم���ة لأ�سم���ى مع���اين 

الوطنية احلقة.
ح�رش الزيارة رئي�س هيئة الأركان.

• جاللة امللك يف زيارة للحر�س امللكي    	

  للتوا�سل:  )ق�سم الأخبار والتحقيقات: 17111444(              ق�سم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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•  �شمو ال�شيخ خليفة بن علي	

قانـون املـرور ي�صمـح بالتو�صع يف الت�صالـح
جاللة امللك �شادق على التعديل

املنام����ة - بنا: �ش����ادق عاهل الب����الد �شاحب 
اجلاللة املل����ك حمد بن عي�ش����ى اآل خليفة، واأ�شدر 
قان����ون 36 ل�شن����ة 2018 بتعديل امل����ادة 43 من 
قان����ون اجلمعيات واالأندي����ة االجتماعية والثقافية 
والهيئ����ات اخلا�ش����ة العامل����ة يف مي����دان ال�شباب 
ال�ش����ادر  اخلا�ش����ة  واملوؤ�ش�ش����ات  والريا�ش����ة 
باملر�ش����وم بقان����ون رق����م 21 ل�شن����ة 1989. وجاء 
يف امل����ادة االأولى من القانون اأن����ه: ُي�شتبدل بن�ص 
الفقرة االأولى من املادة 43 من قانون اجلمعيات 
واالأندي����ة االجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة 
العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات 
اخلا�ش����ة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 21 ل�شنة 
1989، الن�����ص االآت����ي “ي�ض����رط يف ع�ضو جمل�س 
االإدارة اأن يك����ون متمتع����ا بكافة حقوق����ه املدنية 

وال�شيا�شية”.
وجاء يف املادة الثانية اأنه “على رئي�ص جمل�ص 
الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام 
هذا القان����ون، وُيعمل به من الي����وم التايل لتاريخ 

ن�رشه يف اجلريدة الر�شمية”.
كما �شادق عاهل الب����الد، واأ�شدر قانونا رقم 

37 ل�شن����ة 2018 بتعدي����ل بع�����ص اأح����كام قانون 
امل����رور ال�ش����ادر بالقانون رق����م 23 ل�شنة 2014، 
وج����اء يف مادت����ه االأول����ى اأن����ه “ي�شتب����دل بن�ش����ي 
املادت����ن )56 الفقرة االأول����ى( و)58( من قانون 
املرور ال�ش����ادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014، 

الن�شان االآتيان:
م����ادة )56 فق����رة اأول����ى(: م����ع ع����دم االإخالل 
بالتدابري املقررة وفقا الأحكام هذا القانون وباأية 
عقوب����ة اأ�شد من�شو�����ص عليها يف اأي قان����ون اآخر، 
يج����وز الت�شال����ح يف كل اأو بع�����ص اجلرائم املبينة 
 ،)50(  ،)49(  ،)48(  ،)47(  ،)45( امل����واد  يف 
)52(، م����ن ه����ذا القان����ون. وال يج����وز الت�شالح اإذا 
نتج عن جرميتي جتاوز االإ�ش����ارة ال�شوئية باللون 
االأحم����ر طبقا للفق����رة الثانية من امل����ادة )48( اأو 
جتاوز احل����د االأق�شى لل�رشعة املقررة طبقا للفقرة 
الثالثة من املادة )50( حادث اأدى اإلى اإ�شابة اأحد 

االأ�شخا�ص اأو الوفاة.
م����ادة )58(: مع مراعاة اأح����كام الف�شل الثاين 
ع�رش من الباب الثاين من الكتاب الثالث من قانون 
االإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

46 ل�شن����ة 2002، لع�ش����و النياب����ة العام����ة بدرجة 
وكيل على االأق����ل اإ�شدار االأم����ر اجلنائي يف اجلنح 
التي ال يوجب القانون احلكم فيها بعقوبة احلب�ص 
اأو بغرام����ة يزيد حدها االأدنى عل����ى األف دينار، وال 
يج����وز اأن ي�ش����در االأمر بغري الغرام����ة التي ال تزيد 
عل����ى األف دينار ف�ش����ال عن العقوب����ات التكميلية 

والت�شمينات وما يجب رده وامل�شاريف.
فيما ن�شت املادة الثانية من القانون على اأنه 
“على رئي�ص جمل�ص ال����وزراء والوزراء - كل فيما 
يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، ويعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�شمية”.
و�ش����ادق جاللة امللك، واأ�شدر قانونا رقم 38 
ل�شن����ة 2018 بالت�شديق على اتفاقية التعاون يف 
جمال املالح����ة البحرية التجارية بن حكومة مملكة 

البحرين وحكومة جمهورية م�رش العربية.
جاء يف مادته االأولى اأنه “�ُشودق على اتفاقية 
التع����اون يف جم����ال املالحة البحري����ة التجارية بن 
حكوم����ة مملك����ة البحري����ن وحكوم����ة جمهورية م�رش 
العربي����ة املوقع����ة يف مدين����ة القاه����رة بتاريخ 26 

اأبريل 2016، واملرافقة لهذا القانون”.

وجاء يف مادته الثانية اأنه “على رئي�ص جمل�ص 
الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام 
هذا القان����ون، ويعمل به من الي����وم التايل لتاريخ 

ن�رشه يف اجلريدة الر�شمية”.
كما �شادق جاللة املل����ك، واأ�شدر قانونا رقم 
39 ل�شنة 2018 بالت�شديق على النظام االأ�شا�شي 
للهيئ����ة الق�شائية االقت�شادي����ة ملجل�ص التعاون 

لدول اخلليج العربية.
ون�ش����ت امل����ادة االأول����ى م����ن القان����ون اأن����ه 
“�شودق على النظام االأ�شا�شي للهيئة الق�شائية 
االقت�شادي����ة لدول جمل�ص التع����اون لدول اخلليج 
العربي����ة املعتم����د م����ن املجل�����ص االأعل����ى ملجل�ص 
التع����اون لدول اخلليج العربية يف لقائه الت�شاوري 
ال�شاد�����ص ع�رش املعق����ود مبدينة ج����دة بتاريخ 31 

مايو 2016، واملرافق لهذه القانون”.
فيما ن�شت املادة الثانية من القانون على اأنه 
“على رئي�ص جمل�ص ال����وزراء والوزراء - كل فيما 
يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، ويعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�شمية”.

املنام���ة - بن���ا: بعث عاه���ل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 
خليفة برقية تهنئة اإل���ى رئي�ص االحتاد 
مبنا�شب���ة  بري�شي���ت  اآالن  ال�شوي����رشي 
ذكرى العي���د الوطن���ي لب���الده، واأعرب 
جاللت���ه فيها عن اأطيب تهانيه ومتنياته 
له موف���ور ال�شحة وال�شع���ادة ولل�شعب 
ال�شوي�رشي ال�شدي���ق املزيد من التقدم 

واالزدهار.

املنام���ة - بن���ا: بع���ث عاه���ل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حم���د بن عي�شى اآل 
خليفة برقي���ة تهنئة اإلى رئي�ص جمهورية 
بن���ن باتري����ص تال���ون، مبنا�شب���ة ذكرى 
ا�شتق���الل ب���الده، واأع���رب جاللت���ه فيه���ا 
ع���ن اأطي���ب تهاني���ه ومتنياته ل���ه موفور 
ال�شحة وال�شعادة ول�شعب جمهورية بنن 

ال�شديق املزيد من التقدم واالزدهار.

املنام���ة - بن���ا: بع���ث عاه���ل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حم���د بن عي�شى اآل 
خليفة برقي���ة تهنئة اإلى رئي�ص جمهورية 
بوركينافا�ش���و رو����ص م���ارك كري�شتيان، 
مبنا�شبة ذك���رى ا�شتقالل ب���الده، واأعرب 
جاللت���ه فيها عن اأطي���ب تهانيه ومتنياته 
ل���ه موف���ور ال�شح���ة وال�شع���ادة ول�شعب 
جمهوري���ة بوركينافا�شو ال�شديق املزيد 

من التقدم واالزدهار.

جاللة امللك يهنئ رئي�ص االحتاد 
ال�شوي�رشي بالعيد الوطني

... وجاللته يهنئ رئي�ص 
بنن بذكرى اال�شتقالل

... وجاللته يهنئ رئي�ص 
بوركينافا�شو بذكرى اال�شتقالل �صمو حمافظ اجلنوبية يوجه حلفظ �صالمة امل�صاة على الطرق

ترجمة احتياجات املواطنن على اأر�ص الواقع

ع���وايل - املحافظة اجلنوبية: وّجه حمافظ 
اجلنوبي���ة �شم���و ال�شي���خ خليف���ة ب���ن علي بن 
خليف���ة اآل خليف���ة اإدارة اخلدم���ات الهند�شية 
واال�شتثم���ار لال�شتمرار يف اأخذ التدابري الالزمة 
ملراع���اة �شالمة امل�شاة يف ال�شوارع الرئي�شة يف 
ع���دة مناط���ق باملحافظة اجلنوبي���ة، بالتعاون 
والتن�ضي���ق امل�ض���رك م���ع الإدارات املعني���ة 
ب���وزارة االأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط 

العمراين.
كم���ا دع���ا �شم���و حماف���ظ اجلنوبي���ة اإل���ى 
االهتم���ام واالط���الع عل���ى احتياج���ات اأه���ايل 
املنطق���ة من الناحية اخلدمي���ة وترجمتها على 
اأر�ص الواقع عرب التن�شيق املبا�رش مع اجلهات 
ا على �شالمة واأمن املواطنن يف  املعنية حر�شً

الطرق املخ�ش�شة لعبور امل�شاة.
ي�ش���ار اإل���ى اأن اإدارة اخلدم���ات الهند�شية 

واال�شتثم���ار ال�شيان���ة املتعلق���ة با�شتب���دال 
العالمات املرورية القدمي���ة باأخرى جديدة يف 
منطق���ة ال���زالق، باالإ�شافة اإلى اإع���ادة �شباغة 
بع����ص الطرق يف كمرحل���ة اأولى، اأم���ا املرحلة 
الثاني���ة ف�شيت���م تنفيذها طبًق���ا ملوا�شفات 
ال�شالم���ة املروري���ة للم�شاة يف �ش���ارع م�شتان 
يف مدين���ة الرفاع و�ش���ارع اال�شتقالل يف مدينة 

عي�شى.
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مناق�سة اآليات ا�ستخدام الطاقة بـ“الإر�سالية”
توحيد اجلهود ملكافحة الإرهاب ومعاقبة الدول الداعمة له

توا�سل م�سح القوى العاملة فرق العمل امليداين بـ“املعلومات” 

منتقًد� �لتدخالت �لإير�نية ب�ل�ش�أن �خلليجي... عبد�هلل بن �أحمد:

لقي��س معدلت �لبط�لة و�لت�شغيل و�مل�ش�ركة و�لإع�لة �لقت�ش�دية و�لأجور

�ملن�مة - بن����: �أكد وكي���ل وز�رة �خل�رجية 
لل�ش���وؤون �لدولي���ة �ل�شي���خ عب���د�هلل ب���ن �أحمد 
�آل خليف���ة، �أن �لعالق����ت بني مملك���ة �لبحرين 
� و�عدة  وجمهوري���ة تركم�ن�شت�ن متتل���ك فر�شً
وكبرية لبلوغ �آف�ق جديدة ومتقدمة، م�شيف� �أن 
هن����ك كثري� من �لفر�س �ل�شتثم�رية �ملتميزة 
�لت���ي ميك���ن م���ن خالله� تنمي���ة �أط���ر �لتع�ون 
وز�رة  و�ل�شتثم�ري.و�أ�ش����ر وكيل  �لقت�ش�دي 
�خل�رجي���ة لل�ش���وؤون �لدولية �إل���ى �أن منطقتي 
�خللي���ج �لعرب���ي و�آ�شي���� �لو�شط���ي تو�جه����ن 
خطر �لتدخالت �لإير�نية غ���ري �مل�رشوعة، و�لتي 
تتن�فى مع مب�دئ ح�ش���ن �جلو�ر، وتتع�ر�س مع 
�لأع���ر�ف و�ملو�ثي���ق �لدولية، وتعت���ر تهديًد� 

مب��رشً� لالأمن �لإقليمي و�ل�شلم �لع�ملي، 
و�شدد، يف ه���ذ� �ل�شدد، على �أهمية توحيد 
�جله���ود ملك�فح���ة �لإره����ب بك�ف���ة �أ�شك�ل���ه 
وجتفي���ف من�ب���ع متويل���ه، د�عي���� �إل���ى تركيز 
�ملجتمع �لدويل على تفكيك �شبك�ت �لإره�ب، 
و�إنه�ء �شطوة �مللي�شي����ت �مل�شلحة �لإره�بية، 
ومع�قبة �ل���دول �لر�عية له�، كخط���وة �رشورية 

وح��شمة يف تعزيز �ل�شتقر�ر و��شتد�مة �لتنمية 
و�لرخ����ء. وك�ن قد �نعقد �أم����س �لجتم�ع �لأول 
للم�ش����ور�ت �ل�شي��شي���ة بني مملك���ة �لبحرين 
�لع����م  ب�لدي���و�ن  تركم�ن�شت����ن،  وجمهوري���ة 
لوز�رة �خل�رجية، برئ��شة وكيل وز�رة �خل�رجية 
لل�شوؤون �لدولية، وعن �جل�نب �لرتكم�ين ن�ئب 

وزير �خل�رجية. 
م���ن جهت���ه، �أع���رب ن�ئ���ب وزي���ر �خل�رجية 

�لرتكم����ين ع���ن تطل���ع ب���الده لتمت���ني �أو�����رش 
�لبحري���ن  مملك���ة  م���ع  و�لتن�شي���ق  �لتع����ون 
�ل�شديق���ة، مثمن� �ل���دور �لري����دي للمملكة يف 
�إح���الل �ل�ش���الم �لإقليمي، م�شرًي� �إل���ى �أن هن�ك 
�لعديد م���ن �لفر�س �ل�شتثم�رية و�لقت�ش�دية 
�مل�شرتكة �لتي ت�شكل ج�رشً� للمن�فع �ملتب�دلة، 
متمنًي� ململك���ة �لبحرين قي����دًة و�شعًب� �ملزيد 

من �لتقدم و�لزده�ر.

�ملن�م���ة - هيئ���ة �ملعلوم����ت و�حلكوم���ة 
�لإلكرتوني���ة: و��شل���ت ف���رق �لعم���ل �مليد�ين 
�لإلكرتوني���ة،  و�حلكوم���ة  �ملعلوم����ت  بهيئ���ة 
املنوط بها تنفيذ م�س���ح القوى العاملة، عملها 
وجهوده���� �حلثيث���ة؛ ل�شتكم�ل تغطي���ة �لعينة 
�مل�شتهدفة بحلول �لع�م �جل�ري و�لب�لغ قو�مه� 
4500 �أ����رشة بحريني���ة وغ���ري بحريني���ة ت�شم���ل 
م�ش�كن �لعم�ل موزعة عل���ى جميع �ملح�فظ�ت، 
يف �شبيل حتقي���ق �لأهد�ف �ملرج���وة و�ملتمثلة 
بقي��س حجم �لق���وى �لع�ملة �لوطنية و�لو�فدة، 
ومدى �إ�شه�مه���� يف �لإنت����ج و�لأن�شطة �ملعززة 
للنم���و �لقت�ش����دي �لوطني مب� يحق���ق �أهد�ف 
�لروؤي���ة �لقت�ش�دي���ة 2030. و�أو�شحت �لهيئة 
�أن���ه بع���د �لإعالن عن ب���دء عملية تنفي���ذ م�رشوع 
م�ش���ح �لقوى �لع�ملة مطلع �لع����م �جل�ري، ب��رش 
�لفريق �ملوؤلف من 27 فرًد� من موظفي �لهيئة 
�لع�مل���ني يف �لإح�ش����ء عمله���م ح�ش���ب �خلط���ة 
�ملو�شوع���ة ب���كل كف����ءة و�قت���د�ر، �إذ يت�شمن 
�لفري���ق ف���رق عمل ع���دة موزعة عل���ى م�رشفني 
وب�حث���ني ميد�نيني، �إلى ج�ن���ب مركز �لت�ش�ل 
�ل���ذي يتولى مهمة تن�شي���ق �لزي�ر�ت �مليد�نية 
لالأ����رش �مل�شتهدفة وحتديد �أوق����ت �لزي�رة مب� 
يتن��ش���ب مع ظروفه����، متى م� تو�ف���رت �أرق�م 

�لت�ش�ل �ل�شحيحة �خل��شة ب�لأ�رش.
وعن �ش���ري �لعمل �مليد�ين، �أك���دت �لهيئة 
�أنه يجري مت�بع���ة �لعملي����ت �مليد�نية للم�شح 
ب�ش���ورة �آني���ة ومب��رشة من قب���ل �مل�رشفني على 
فرق �لعمل �مليد�ين عن بعد من خالل �لت�ش�ل 
�لال�شلك���ي ع���ر �أجه���زة �لكمبيوت���ر �ملحمول���ة 
و�مل���زودة ب�أح���دث و�ش�ئل �لت�ش����ل، �إذ يعمل 

�لب�حث���ون �مليد�ني���ون عل���ى م���لء �ل�شتم����رة 
�لإلكرتوني���ة �خل��ش���ة ب�مل�شح من قب���ل �لعينة 
�مل�شتهدف���ة و��شتيف�ئه� ومن ثم �إر�ش�له� بعد 
�لنته����ء منه� للم�رشف���ني؛ للت�أكد م���ن �كتم�ل 
جمي���ع �حلق���ول �ملطلوبة ومط�بقته����، ليتولى 
بعده� فري���ق �لعمل �ملكتب���ي دوره يف مر�جعة 
�لبي�ن����ت و�لتحق���ق م���ن �شحته���� ومع�جلته���� 
و�إخ�ش�عه� لقو�عد �لتدقي���ق، ومن ثم حتليله� 
للج���د�ول  وفًق����  �لآيل  �حل��ش���ب  �أجه���زة  ع���ر 
�لإح�ش�ئي���ة �ملع���دة م�شبًق���� له���ذ� �لغر�س يف 

�شبيل ��شتخر�ج �لإح�ش�ئي�ت �ملطلوبة.
ويف ه���ذ� �ل�ش���دد، ثمن���ت �لهيئ���ة حر����س 
�لأ����رش على �لتع����ون مع �لق�ئم���ني على �مل�شح 
واإدراكهم لأهمية هذا العمل والدور املنوط بهم 
ب�لإ�شه�م يف �إجن�حه، مل� له من مردود�ت �إيج�بية 
جم���ة، وفهمهم لطبيعت���ه و�أهميته، مم���� �أ�شهم 
ب�شكل كبري يف ح�شن �ش���ري �لعملية �لإح�ش�ئية، 

د�عي���ة بقية �ل�رشيح���ة �مل�شتهدفة من مو�طنني 
ومقيمني لإب���د�ء مزيد من �لتع�ون مع �لب�حثني 
�مليد�ني���ني لإجن����ح ه���ذ� �مل����رشوع �لوطن���ي، 
وحثته���م عل���ى تق���دمي �لبي�ن����ت و�ملعلوم�ت 
�ل�شحيحة لهم، موؤكدًة يف �ملق�بل حر�شه� على 
�حلف�ظ على �رشية �لبي�ن�ت �لفردية و�ل�شخ�شية 
وع���دم �إف�ش�ئه���� �أو ��شتخد�مه� لغ���ري �لأغر��س 
�لإح�ش�ئي���ة �لبحت���ة، بغي���ة حتقي���ق �لأه���د�ف 
�ملرجوة، ومب� ي�شم���ن ��شتمر�ر تدفق �لبي�ن�ت 
مب� يتو�فق مع �ملع�يري �لدولية ب�شورة حمدثة 
ّك���ن �لقي�دة م���ن ر�شم  وج���ودة ع�لي���ة، ومب� ميمُ
�خلط���ط وو�ش���ع �ل�شرت�تيجي����ت �لقت�ش�دية 

و�لجتم�عية و�لتنموية ن�شب �أعينه�.
يذكر �أن م�شح �لقوى �لع�ملة يرمي لتحقيق 
جمموع���ة م���ن �لأه���د�ف م���ن �شمنه���� قي�����س 
معدلت �لبط�لة و�لت�شغيل و�مل�ش�ركة و�لإع�لة 
�لقت�ش�دية و�لأج���ور وفًق� لعدة متغري�ت، كم� 
يه���دف لتوف���ري بي�ن�ت عن �لر�م���ج �لتدريبية 
للب�حث���ني ع���ن عم���ل، و�لتعرف عل���ى خر�تهم 
�ل�ش�بق���ة، ويجري تنفيذه مب� يت���و�ءم مع �لأطر 
ول�شيم����  ومع�يريه����،  �لع�ملي���ة  و�ملوؤ����رش�ت 
�ملتعلقة ب�ملعي�ر �خل��س لن�رش �لبي�ن�ت �لت�بعة 
ل�شن���دوق �لنق���د �ل���دويل و�ملوؤ����رش�ت �لالزمة 
ملنظم���ة �لعم���ل �لدولي���ة، وتل���ك �لت���ي تغطي 
متطلب����ت موؤ�رش�ت �أه���د�ف �لتنمية �مل�شتد�مة، 
�ل�شرت�تيجي���ة  �خلط���ة  م���ع  جن���ب  �إل���ى  جنًب���� 
لالإح�ش�ء�ت �لقت�ش�دية �لتي �عتمده� �ملجل�س 
�لأعل���ى لدول جمل����س �لتع�ون، وي����رشف عليه� 
وينفذه���� �ملركز �لإح�ش�ئي �خلليجي، ب�لتع�ون 

مع �أجهزة �لإح�ش�ء �لوطنية. 

�ملن�م���ة - �ش���وؤون �لكهرب�ء و�مل�ء: 
��شتعر�س وزي���ر �شوؤون �لكهرب�ء و�مل�ء 
عبد�حل�شني مريز� مع �لرئي�س �لتنفيذي 
�لإر�ش�لي���ة �لأمريكية جورج  مل�شت�شفى 
�رشي�ن �ل�شبل �ملت�حة لتفعيل ��شتخد�م 
مر�ف���ق  بع����س  �ل�شم�شي���ة يف  �لط�ق���ة 
�مل�شت�شف���ى. ي�ش�ر �إل���ى �أن �مل�شت�شفى 

تو�ش���ع يف خدم�ت���ه، وي�ش���م �أليوم �كرث 
م���ن 600 موظف بينهم �أك���رث من 100 
خمتل���ف  يف  ف���روع   4 و�أن�ش����أ  طبي���ب، 
من�طق �لبحرين، ويعمل �لآن على �إن�ش�ء 
�لف���رع �خل�م����س، كم� �أن م���ريز� هو �أول 
بحريني يرت�أ�س جمل�س �إد�رة م�شت�شفى 

�لإر�ش�لية �لأمريكية يف فرتة �ش�بقة.

جائزة �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي اأ�سهمت يف ن�رش ثقافة التطوع
“ب��س” و“فيف�” و“جيبك” و“�لركة” رع�ة رئي�شيون... �ش�مية ح�شني:

�أك���دت  بن����:   - �ملن�م���ة 
رئي�ش���ة �لعالق����ت �لع�مة 

�شمو  جل�ئزة  و�لت�شويق 
ب���ن  عي�ش���ى  �ل�شي���خ 
علي �آل خليفة للعمل 
�ش�مي���ة  �لتطوع���ي 
ج�ئ���زة  �أن  ح�ش���ني 
�شم���و �ل�شي���خ عي�شى 

ب���ن علي ب���ن خليفة �آل 
خليف���ة للعم���ل �لتطوعي 

حتظ���ى ب�هتم�م من كري�ت 
�لبحرينية  �ل�رشك�ت و�ملوؤ�ش�ش����ت 

�لت���ي حتر�س على دعم م�ش���رية هذه �جل�ئزة 
�لتي ب�ت���ت �إحدى �أهم جو�ئز �لعمل �لتطوعي 
و�لإقليم���ي،  �ملحل���ي  �مل�شتوي���ني  عل���ى 
و�ش�هم���ت يف تعزي���ز مك�نة مملك���ة �لبحرين 

على �شعيد �ملب�در�ت �خلريية و�لإن�ش�نية.
ونوه���ت ب���دور �ل����رشك�ت و�ملوؤ�ش�ش����ت 
�لر�عي���ة للج�ئ���زة يف ن�شخته���� �لث�من���ة �لتي 
تنظمه� جمعية �لكلمة �لطيبة خالل �حتف�لت 
�ململك���ة ب�لي���وم �لعرب���ي للتط���وع يف �شهر 
�شبتم���ر �ملقب���ل، م�شرية �إل���ى �أن “متكني” 
�لر�ع���ي �لإ�شرت�تيجي للج�ئ���زة �لتي تو��شل 

رع�يته� للج�ئ���زة للع�م �لث�ين 
على �لت���و�يل، ت�أكيد� لدور 
ه���ذه �ملوؤ�ش�شة �لوطنية 
�ملب�در�ت  ت�شجي���ع  يف 
و�لف���رق  �لفردي���ة 
�لتطوعية على تقدمي 
�لأف���ك�ر �ملبتك���رة يف 
جم�ل خدمة �ملجتمع يف 
�شتى �ملج�لت، معترة 
�أن متك���ني ت���ويل �هتم�م� 
�ل�شب����ب  ق���در�ت  بتطوي���ر 
�لبحريني من خالل ت�شجيعهم على 

�مل�ش�ركة يف �لأعم�ل �لتطوعية.
و�أ�ش�ف���ت �أن ج�ئزة �شم���و �ل�شيخ عي�شى 
بن علي �آل خليفة للعم���ل �لتطوعي �أ�شهمت 
يف ن����رش وتعزي���ز ثق�ف���ة �لتط���وع، و�أب���رزت 
تطور �لعم���ل �لأهلي و�لتطوع���ي يف �ململكة 
خالل �ل�شنو�ت �مل��شية م���ن خالل �ملن�ف�شة 
�ل�رشيف���ة بني �أف�شل م�رشوع�ت تطوعية د�خل 
�لبحرين، لذ� فقد حظي���ت �جل�ئزة هذ� �لع�م 
برع�ية “ب��س، فيف�، جيبك، جمموعة �لركة” 
�لذين ميثل���ون �لرع�ة �لرئي�شي���ني للج�ئزة، 
و�لذين يوؤك���دون حر�س ����رشك�ت �لقط�عني 

�لع����م و�خل��س عل���ى �أد�ء دوره���� �ملجتمعي 
�مل�شوؤول من خالل م�ش�عدة �ل�شب�ب �لبحريني 
عل���ى �لرتوي���ج لأف���ك�ره �لإبد�عي���ة �ملبتكرة 
يف �مل�رشوع����ت �لتطوعية �خلريي���ة و�ل�شحية 
و�لجتم�عي���ة وغريه����، وهو م���� ي�ش�عد هوؤلء 
�ل�شب�ب على �ختي�ر �أف�شل �ملج�لت حلي�تهم 
�لعملي���ة من خ���الل �لتع���رف عل���ى قدر�تهم 

وتطويره�.
و�ش���ددت على �أن �ل�رش�كة �ملجتمعية بني 
�ملوؤ�ش�ش����ت �لر�شمي���ة و�خل��شة و�ملب�در�ت 
�لتطوعي���ة توؤك���د �ملك�ن���ة �ملرموق���ة �لت���ي 
و�شلت �إليه� مملكة �لبحرين يف دعم وم�ش�ندة 

�لأعم�ل �لإن�ش�نية، وهو �إحدى مقوم�ت �لإرث 
�حل�ش�ري و�لثق�يف �لتي متيز �ململكة.

و�ختتمت �ش�مية ح�شني ت�رشيحه� موؤكدة 
�أن �ل�رش�ك�ت �ملتميزة بني ج�ئزة �شمو �ل�شيخ 
عي�ش���ى بن عل���ي �آل خليفة للعم���ل �لتطوعي 

�لإ�شرت�تيجي���ني و�لرئي�شيني تلعب  و�لرع�ة 
دور� �أ�ش��شي� يف تطور �جل�ئزة خالل �ل�شنو�ت 
�مل��شي���ة، وتعزي���ز ح�شوره���� د�خ���ل مملكة 
�لبحرين وخ�رجه�، لفتة �إلى �أن �لع�م �جل�ري 
�شه���د ��شتح���د�ث فئت���ني جديدت���ني �شمن 
ج�ئزة �أف�شل م�رشوع تطوعي مبملكة �لبحرين، 
�لت���ي  �ملجتمعي���ة  �مل�شوؤولي���ة  فئ���ة  وه���ي 
ت�شته���دف �ل����رشك�ت تدعيم� له���ذ� �ملفهوم 
د�خ���ل �ملوؤ�ش�ش�ت �لع�م���ة و�خل��شة، �إ�ش�فة 
�إلى فئة �ملقيمني، حيث مت تخ�شي�س ج�ئزة 
للمب����در�ت �لتطوعية للمقيم���ني على �أر�س 
�لبحري���ن، يف خط���وة توؤك���د �أن م���� تتمت���ع به 
�ململكة من قي���م للتع�ي�س و�لت�ش�مح وقبول 
�لآخر، �لأم���ر �لذي جعله� يف ت�أت���ي على ر�أ�س 

ق�ئمة �لدول �لتي يف�شله� �ملغرتبون.
يذكر �أن���ه مت فتح ب�ب �لتق���دمي جل�ئزة 
�أف�ش���ل م����رشوع تطوع���ي يف مملك���ة �لبحرين 
يف �لع�����رش م���ن �شه���ر يولي���و 2018 وحت���ى 
15 �أغ�شط����س 2018، وتبل���غ قيم���ة جمم���وع 
جو�ئزه���� 15 �آلف دولر �أمريكي موزعة على 
فئ�ت �لأفر�د و�جلمعي����ت و�لفرق �لتطوعية 
و�ملقيم���ني من جمي���ع �جلن�شي����ت �لق�ئمني 
على �أعم�ل تطوعية تخدم �ملجتمع �لبحريني.

• �شمو �ل�شيخ عي�شى بن علي	

•  �ش�مية ح�شني	
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فر�ص واعدة اأمام امل�صت�صفيات اخلا�صة لعالج املقيمني

اإطالق برنامج لتدريب املوؤ�ص�صات الطبية الجتياز االعتماد الوطني

عقد لقاء تعريفيا ب�صاأن م�صتجدات ال�صمان... “الأعلى لل�صحة”:

ي�صارك به 150 مركزا طبيا مرخ�صا

نظ����م  لل�صح����ة:  الأعل����ى  املجل�����س  املنام����ة - 
املجل�����س الأعلى لل�صحة، والهيئ����ة الوطنية لتنظيم 
امله����ن واخلدم����ات ال�صحية لقاًء تعريفي����ا اأم�س مع 
ممثل����ي امل�صت�صفي����ات واملراكز ال�صحي����ة اخلا�صة 
ب�صاأن م�صتجدات برنامج ال�صم����ان ال�صحي الوطني 
)�صح����ي( برعاي����ة رئي�����س املجل�س الأعل����ى لل�صحة 

الفريق طبيب ال�صيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة.
ورحب الفريق طبي����ب ال�صيخ حممد بن عبداهلل 
بامل�صارك����ن، موؤكدا اأّن قانون ال�صمان ال�صحي هو 
بواب����ة م�رشوع ال�صمان ال�صح����ي الوطني، و�صي�صاهم 
يف تطبي����ق امل�����رشوع من خمتل����ف جوانب����ه خ�صو�صا 
ما يتعل����ق بت�صكيل املوؤ�ص�ص����ات املندرجة وتنظيم 

وتاأطري العالقة بن مكونات امل�رشوع.
واأك����د اأّن البحري����ن تعك����ف حالًي����ا عل����ى اإعداد 
م�رشوع ال�صمان ال�صح����ي؛ لتوفري مظلة عالج �صاملة 
ل����كل املر�صى من املواطن����ن واملقيمن، لي�صبح 
ال�صمان ال�صحي مظلة �صحية، لتاأمن تغطية تكلفة 
اخلدمات ال�صحية، موؤكدا اأن القطاع العام واخلا�س 
�صيكونان مزودي للخدم����ة، منوها اإلى وجود فر�س 
واعدة اأمام امل�صت�صفيات اخلا�صة لعالج املقيمن، 
ف�ص����ال عن املواطن����ن الراغب����ن يف ال�صتفادة من 

اخلدمات املتاحة �صمن الرزمة ال�صحية الختيارية.
واأ�صار اإل����ى ا�صتعداد املجل�����س الأعلى لل�صحة 

لتق����دمي الدع����م الكامل جلميع القطاع����ات ال�صحية 
مب����ا يحق����ق اجل����ودة والتناف�صي����ة والتكام����ل؛ م����ن 
اأج����ل حت�صن ج����ودة اخلدم����ات للمواطن����ن، حيث 
يهدف )�صحتي( اإلى بن����اء نظام �صحي متميز يركز 

عل����ى املري�����س على اأ�صا�����س معايري عالي����ة اجلودة 
ال�صحي����ة، مب����ا  وال�صتدام����ة يف توف����ري اخلدم����ات 
يتما�صى مع اخلطة الوطنية لل�صحة ململكة البحرين 

.)2016-2025(

امله���ن  لتنظي���م  الوطني���ة  الهيئ���ة  وقع���ت 
واخلدم���ات ال�صحي���ة اتفاقي���ة تع���اون م���ع �رشك���ة 
“كايزن” لإدارة املوؤ�ص�ص���ات الطبية، لتنظيم دورة 
تدريبية متخ�ص�صة لتاأهي���ل املراكز الطبية لجتياز 

متطلبات العتماد الدويل يف الأول اأكتوبر املقبل.
و�صي�صارك بالدورة 150 مركزا طبيا مرخ�صا يف 
مملكة البحري���ن، وت�صتمر ملدة خم����س اأيام متتابعة 
�صمن �صياق التزام الهيئ���ة الوطنية لتنظيم املهن 
واخلدم���ات ال�صحي���ة بدوره���ا يف تثقي���ف وتدريب 
العامل���ن باملوؤ�ص�ص���ات ال�صحي���ة لتطبي���ق اجلودة 
ال�صاملة كم���ا جاء يف القانون رقم )21( ل�صنة 2015 
ب�ص���اأن مراف���ق الرعاي���ة ال�صحية اخلا�ص���ة، واملادة 
)19(، والتي تن�س على م�صوؤولية الهيئة عن تقييم 
اخلدم���ات ال�صحي���ة املقدمة يف جمي���ع املرافق؛ من 
اأجل �صم���ان تطبيق اجلودة ال�صاملة وتقيم اأداء هذه 
اخلدمات، وذلك ل�صم���ان المتثال للوائح واملعايري 
الع���دوى  املتعلق���ة ب�صالم���ة املر�ص���ى، ومكافح���ة 
واملعايري الفنية الأخرى. واأكدت الرئي�س التنفيذي 
للهيئة الوطنية لتنظيم امله���ن واخلدمات ال�صحية 
م���رمي اجلالهم���ة، اأن تاأهيل املراك���ز الطبية متهيدا 
لجتيازه���ا العتماد الوطني هو ج���زء مهم من عملية 
التاأهي���ل، كم���ا اأننا ننته���ج مبداأ ال�رشاك���ة مع القطاع 
اخلا�س، وعل���ى �صوئه مت التعاقد م���ع �رشكة كايزن 
املتخ�ص�ص���ة للتن�صي���ق له���ذا الربنام���ج التدريبي 
عل���ى اأن تتول���ى الهيئ���ة تقدمي التدري���ب من خالل 

املدققن املعتمدين لديها. 
ومن جانبه، اأ�صار املدير التنفيذي ل�رشكة كايزن 
يو�ص���ف ال����رشف، اإلى اأننا يف كاي���زن نوؤمن باأن جهود 
الهيئ���ة يف توفري هذا النوع من ال���دورات التدريبية 
اأ�صا�ص���ي لتطوير منوذج اخلدم���ات الطبية يف مملكة 

البحرين، حيث اإننا �صهدنا قرارات ونقالت نوعية من 
جانب الهيئة خالل الفرتة املا�صية �صت�صمن تطبيق 
ه���ذه املعايري على نطاق وا�ص���ع”، م�صيفا، بات من 
ال�رشوري الي���وم تعزيز اأدوات تطبيق هذه املعايري؛ 
ل�صم���ان تق���دمي امل�صت���وى املن�صود م���ن اخلدمات 

الطبية يف وطننا. 
ومت تعين �رشك���ة كايزن لتن�صيق الدورة اإميانا 
من الهيئة بالتخ�ص����س، حيث انتدبت كايزن لإدارة 

املن�ص���اآت الطبية للعم���ل على تن�صي���ق هذا احلدث 
ال���ذي ي�صمل تدري���ب العامل���ن يف املراكز ال�صحية 
عل���ى عملي���ة التقيي���م الذات���ي مل�صت���وى اجل���ودة 
واملقاي����س الطبي���ة املطل���وب توافره���ا، وذلك من 
خالل طاقم تدري���ب متخ�ص�س مت اختياره من جانب 
الهيئ���ة، و�صتغطي الدورة التدريبي���ة عدة موا�صيع 
اأ�صا�صي���ة، وه���ي ق�ص���م مكافح���ة الع���دوى، اجلودة 

ال�صاملة، التعقيم، الأ�صعة، ال�صيدلية، املخترب.

• اللقاء التن�صيقي بن املجل�س الأعلى لل�صحة وامل�صت�صفيات ال�صحية	

• خالل اللقاء التعريفي	

• مع اأع�صاء الهيئة	

• خالل التوقيع	

95 % ن�صبة االإجناز مبركز غ�صيل الكلى

“اخلدمة” ي�صت�صيف جمموعات “هندرة”

املنام���ة - بن���ا: تفقدت وزي���رة ال�صحة 
فائقة ال�صال���ح ووكيل ال���وزارة وليد املانع 
ومديرة اإدارة اخلدمات امل�صاندة �صيما زينل 
وع���دد م���ن امل�صوؤول���ن بال���وزارة وب�صحبة 
الأ�صغ���ال  ب���وزارة  املعني���ن  املهند�ص���ن 
و�صوؤون البلدي���ات والتخطيط العمراين اأم�س 
مرك���ز معاجلة مرك���ز غ�صيل الكل���ى مبنطقة 
كلف���ة  بلغ���ت  ال���ذي  )احلنيني���ة(،  الرف���اع 
اإن�صائ���ه وجتهيزه نحو 8 مالي���ن و305 اآلف 
دين���ار �صمن برنامج الدع���م اخلليجي، اإذ من 
املقرر اأن يتم النتهاء من الأعمال الإن�صائية 
للم�رشوع نهاية اأغ�صط�س اجلاري بعد اأن بلغت 

ن�صبة الإجناز حالًيا بامل�رشوع 95 %.
وخ���الل الزي���ارة، اطلع���ت ال�صالح على 
�صري العمل يف املراحل النهائية من امل�رشوع، 
للتاأك���د م���ن ا�صتكم���ال الأعم���ال الإن�صائي���ة 
الالزم���ة وفق املخط���ط الهند�صي للمركز، يف 
اإط���ار التوجيه���ات ال�صامية لرئي����س الوزراء 
�صاح���ب ال�صم���و امللك���ي الأم���ري خليف���ة بن 
عل���ى  امل�صتم���ر  وحث���ه  خليف���ة  اآل  �صلم���ان 
متابع���ة امل�صاريع ال�صحية كاف���ة؛ �صعًيا نحو 
رف���ع م�صت���وى اخلدم���ات ال�صحي���ة املقدمة 

للمواطنن واملقيمن.
و�صملت الزيارة التفقدية لوزيرة ال�صحة 
الطالع على املبنى والذي يت�صمن يف الطابق 

الأول قاع���ة ل�صتقب���ال املر�ص���ى وعدًدا من 
العيادات اخلارجي���ة وخمترًبا طبًيا متخ�ص�ًصا 
لأمرا����س الكلى، اإلى جانب ال�صيدلية وق�صم 

الأ�صعة وغرف ملعاجلة املر�صى.
كما ي�صتمل الطاب���ق الثاين للمركز على 
3 اأجنح���ة رئي�ص���ة وهي خم�ص�ص���ة للمر�صى 
املحتاجن لغ�صيل الكل���ى )الغ�صيل الدموي 
املزمن( ويبل���غ عدد الأ�رشة فيه���ا 60 �رشيًرا، 
كم���ا يت�صم���ن الطاب���ق خدمات طبي���ة اأخرى 
م�صان���دة وور�ص���ة �صيان���ة لالأجه���زة الطبي���ة 
ووح���دة لتحلية املي���اه لأجه���زة الغ�صيل اإلى 
جانب قاعة خم�ص�صة للتدريب على الغ�صيل 
القي���ام  املري����س  باإم���كان  اإذ  الربيت���وين، 
به���ذه العملي���ة يف املنزل، اإ�صاف���ة اإلى قاعة 
للمحا����رشات ووح���دة للتغذي���ة م���ن مهامها 
تق���دمي اخلدمات اخلا�ص���ة بوجبات املر�صى 

ومتابعة احلالة ال�صحية لهم.
ويتواف���ر يف املبنى اأي�ًص���ا مكتبة وغرفة 
تق���دمي  م���ع  لالأطب���اء  ومكات���ب  اجتماع���ات 
اخلدم���ات الجتماعي���ة والنف�صي���ة ملر�ص���ى 
غ�صي���ل الكل���ى وتق���دمي ال�صت�ص���ارات، اإلى 
جانب بع�س اخلدمات امل�صاندة و232 موقًفا 
ل�صيارات كل من املر�صى واملرافقن وزوار 
املرك���ز والأطباء واملوظفن وموقف ل�صيارة 

الإ�صعاف.

اإدارة  املنام���ة - بن���ا: ا�صت�صاف���ت 
التنظي���م والهند�ص���ة الإداري���ة بدي���وان 
اخلدمة املدنية، �صاغلي وظائف جمموعة 
اإعادة هند�صة العمليات وممثلي اجلهات 
احلكومي���ة امل�صارك���ة يف مب���ادرة اإعادة 
والعمليات  والنظ���م  الإج���راءات  هند�صة 
الإداري���ة “هن���درة”، حي���ث مت عقد هذا 
اللقاء بهدف تب���ادل التجارب واخلربات 
من خ���الل مناق�صة الدرو����س امل�صتفادة 
املثل���ى  وال�صب���ل  التحدي���ات  وماهي���ة 
لتعزي���ز جناحات ه���ذه املب���ادرة، كذلك 
امل�صتج���دات  اآخ���ر  عل���ى  الوق���وف  مت 
املتعلق���ة  امل�صتقبلي���ة  والتوجه���ات 
الإج���راءات والعمليات  مب�صاريع تب�صيط 
باجله���ات احلكومي���ة مب���ا يتما�ص���ى مع 

اخلطط والتطلعات احلكومية.
التنظي���م  اإدارة  مدي���ر  واأ�ص���ادت 
اخلدم���ة  بدي���وان  الإداري���ة  والهند�ص���ة 
املدني���ة، رئي�س اللجن���ة الفنية ملبادرة 
“هندرة” اأمينة القعود بجهود جمموعات 
تطوي���ر  يف  العملي���ات  هند�ص���ة  اإع���ادة 
اخلدم���ات  لبع����س  الإج���راءات  وت�رشي���ع 
اأن جت���اوب  اإل���ى  احلكومي���ة، واأ�ص���ارت 
اجله���ات احلكومي���ة امل�صارك���ة �صاه���م 

كثرًيا وب�صكل فعال يف جناح هذا اللقاء، 
حي���ث توجهت بجزي���ل ال�صكر ل���كلٍّ من 
ممثلي وزارات املالية، الرتبية والتعليم، 
الأ�صغ���ال و�صوؤون البلدي���ات والتخطيط 
والت�ص���الت،  املوا�ص���الت  العم���راين، 
العم���ل والتنمي���ة الجتماعي���ة، �ص���وؤون 
ال�صب���اب والريا�صة، ال�صح���ة، الإ�صكان، 
ال�صناع���ة والتج���ارة وال�صياح���ة، العدل 
وال�ص���وؤون الإ�صالمية والأوق���اف، �صوؤون 
الإع���الم، وجه���از امل�صاح���ة والت�صجي���ل 

العقاري.
كم���ا اأ�صاف���ت القعود اأن���ه مت خالل 
اللقاء ا�صتعرا�س ق�ص�س جناح م�صاريع 
اجلهات احلكومي���ة، كمعادلة ال�صهادات 
والتعلي���م،  الرتبي���ة  ب���وزارة  اجلامعي���ة 
واإ�ص���دار ال�صه���ادات ال�صحي���ة ملزاولة 
ال�صح���ة،  ب���وزارة  التجاري���ة  الأن�صط���ة 
وتاأهي���ل املقاول���ن ب���وزارة الأ�صغ���ال 
و�صوؤون البلدي���ات والتخطيط العمراين، 
وحت�صي���ل ر�ص���وم معام���الت الت�صجي���ل 
امل�صاح���ة  بجه���از  وامل�صاح���ة  العق���اري 
والت�صجيل العقاري، وا�صتح�صال ر�صوم 
ب���وزارة  اخلا�ص���ة  بالأر�صف���ة  املناول���ة 

املوا�صالت والت�صالت.

بدور املالكي

النعيمي ي�صتعر�ص جهود تطوير التعليم وت�صجيع اال�صتثمار
�صارك يف جل�صة حوارية وزارية �صمن موؤمتر قمة البتكار

مدينة عي�صى - وزارة الرتبية والتعليم: �صارك 
وزي���ر الرتبي���ة والتعلي���م ماجد النعيم���ي يف اجلل�صة 
احلواري���ة الوزارية، ح���ول “ال�صتثم���ار يف اإ�صالحات 
تكنولوجيا املعلوم���ات والت�صال املبتكرة يف جمال 
التعلي���م”، والت���ي مت تنظيمه���ا على هام����س القمة 
الوزاري���ة املنعقدة يف القاهرة، �صم���ن موؤمتر “قمة 
البت���كار يف منطقة ال�رشق الأو�ص���ط و�صمال اإفريقيا 
للع���ام 2018”. وتط���رق الوزي���ر اإل���ى الأهمية التي 
توليه���ا ال���وزارة لتدريب املعلم���ن ملواكبة اأحدث 
امل�صتج���دات يف تكنولوجيا املعلوم���ات والت�صال، 
وب���ّن اأنها قامت بجهود كب���رية منذ بداأت يف تنفيذ 
م�رشوع جالل���ة امللك حمد ملدار����س امل�صتقبل العام 
2005، وال���ذي جاء بن���اًء على التوجيه���ات امللكية 
ال�صامية لعاهل البالد، ويعترب خطوة كبرية ومتقدمة 
اإل���ى الأمام يف جمال ا�صتخدام تكنولوجيا املعلومات 

والت�صال يف التعليم.
ال���وزارة  ب���ن  م�صتم���ر  التع���اون  اأن  واأ�ص���اف 
والقط���اع اخلا�س، لتدري���ب املعلمن يف جمال دمج 
التقني���ة يف التعليم، كما اأنه وبه���دف تعزيز قدرات 
املدار�س وتزويدها بالكف���اءات، فقد مت ا�صتحداث 
وظيفة اخت�صا�صي تكنولوجيا التعليم يف املدار�س 

البتدائية والإعدادية والثانوية، وتدريب املعلمن 
معاي���ري  عل���ى  الرتب���وي  الإ����رشاف  واخت�صا�صي���ي 
واأ�صاليب دمج التقنية يف التعليم وخ�صو�صا معايري 
ISTE العاملي���ة، من خ���الل ال�صتعان���ة بالإمكانات 
املتوفرة يف املركز الإقليمي لتكنولوجيا املعلومات 
والت�ص���ال ال���ذي يعم���ل يف البحري���ن بالتن�صيق مع 
منظمة اليون�صكو باعتباره مرك���زا اإقليميا من الفئة 

الثانية.
التعلي���م  تطوي���ر  يف  اململك���ة  جه���ود  وح���ول 

والتدري���ب، اأ�ص���ار اإل���ى امل����رشوع الوطن���ي لتطوير 
التعلي���م والتدري���ب، وال���ذي يعترب حدث���ا مهما يف 
امل�صرية التعليمية يهدف اإل���ى الرتقاء بها وتعزيز 
العالقة بن التعليم والتدريب، حيث انبثق عن هذا 

امل�رشوع العديد من املبادرات والربامج. 
ويف هذا ال�صدد، تطرق الوزير اإلى م�رشوع حت�صن 
اأداء املدار����س، الذي ي�صم العديد من الربامج التي 
ت�صهم يف الرتقاء ب���الأداء وخمرجات التعليم، ومنها 
من���وذج املدر�صة البحرينية املتمي���زة، وال�رشاكة من 

اأج���ل الأداء، والتدري�س من اأجل التعلم، والقيادة من 
اأج���ل النواجت، وال�صلوك من اأجل التعلم، ونظام اأداء، 
وحت�ص���ن الزمن املدر�ص���ي، ودع���م املدار�س التي 
حتتاج م�صاندة فنية اإ�صافية، واإ�صرتاتيجية الثقافة 

العددية، واإ�صرتاتيجية املهارات القرائية.
واأو�صح اأنه وا�صتكمال جلهود الوزارة يف تطوير 
العملية التعليمية والربامج الأكادميية والتدري�صية 
و�صم���ان تقدمي اأف�ص���ل خدمة تعليمي���ة، فاإن هيئة 
ج���ودة التعليم والتدريب تق���وم باملراجعة الدورية 

الأكادميي���ة،  وبراجمه���ا  التعليمي���ة  للموؤ�ص�ص���ات 
وتق���دمي التقاري���ر والتو�صي���ات التي ته���دف اإلى 
عملي���ة التطوير.  وفيما يتعل���ق مبحور ال�صتثمار يف 
التعليم �صمن حماور اجلل�صة، اأكد الوزير اأن البحرين 
تدعم ال�صتثمار يف جمال التعليم �صواء على م�صتوى 
التعليم احلكومي اأو اخلا�س، كما ا�صتحدثت العديد 
م���ن الإج���راءات الت���ي ي�صم���ح م���ن خالله���ا مبكافاأة 
املدار�س ذات الأداء العايل، ويف املقابل هناك اأي�صا 
اإجراءات بحق املدار�س الت���ي ل ت�صعى اإلى التطوير 
ومعاجلة النواق����س، مع ا�صتمرار تقدمي الت�صهيالت 
لت�رشيع الإجراءات املطلوبة لال�صتثمار يف هذا القطاع 

الذي ي�صهد تطورا ملحوظا.
ويف نطاق التعلي���م العايل، اأ�ص���ار النعيمي اإلى 
اأن القان���ون واللوائ���ح يكف���الن ت�صجي���ع ال�صتثمار 
يف التعلي���م العايل، فاإلى جان���ب موؤ�ص�صات التعليم 
الع���ايل احلكومي���ة، ُرخ����س للعدي���د م���ن موؤ�ص�صات 
التعليم العايل اخلا�ص���ة التي تقدم برامج اأكادميية 
نوعية، ونظ���را لالإقبال على هذا القط���اع من الطلبة 
م���ن داخل البحري���ن وخارجها، ف���اإن العديد من هذه 
املوؤ�ص�صات ي�صت�صيف برامج اأكادميية من جامعات 

اأجنبية مرموقة.

• وزير الرتبية والتعليم يف ي�صارك اجلل�صة احلوارية	
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بلدية “اجلنوبية” تبحث خمالفات البناء مع ”الإ�سكان” 

بلدية املحرق تطور خدمة العمالء

“العا�سمة” تفت�ش 60 بركة �سباحة

21 اآلية ت�سارك يف اإطفاء حريق “ال�سكراب”  

بدء تو�سعة �سارع ال�سيخ خليفة بن �سلمان

الع�سفور: احلراك ال�سبابي ي�ستهدف توجيه الطاقات

مل ُتعرف م�سبباته بعد

تنفيًذا لتوجيهات �سمو ويل العهد... “الأ�سغال”:

ال�سمالية حتتفي بامل�ساركني يف ختام املع�سكر ال�سيفي

با�رشت الإدارة العامة للدفاع املدين باإخماد 
حريق اندلع يف منطق���ة “ال�سكراب” الواقعة يف 

ع�سكر.

وبا����رش عملية الإخماد اأكرث م���ن 70 �سابطا 
وفردا تدعمهم 21 اآلية.

وقال���ت وزارة الداخلي���ة ع���ر ح�سابه���ا يف 
موقع التوا�س���ل الجتماعي “تويرت” اإن الدفاع 
املدين دف���ع ب� 21 اآلي���ة و70 �سابط���اً وفرداً، 

وبا����رش عمليات اإخم���اد حريق اندل���ع يف منطقة 
ال�سك���راب بالق���رب من �رشك���ة األب���ا، واجلهات 

املخت�سة با�رشت اإجراءاتها يف املوقع.
بينما مل تع���رف م�سببات احلريق الذي اإدى 

اإلى خ�سائر مادية ج�سيمة يف املوقع.

املنام����ة - وزارة الأ�سغ����ال و�س����وؤون البلديات 
والتخطيط العمراين: تنفيًذا لتوجيهات ويل العهد 
نائب القائ����د الأعلى النائ����ب الأول لرئي�س جمل�س 
ال����وزراء �ساح����ب ال�سم����و امللك����ي الأم����ر �سلم����ان 
ب����ن حم����د اآل خليفة لو�س����ع حلول عاجل����ة لتخفيف 
الزدح����ام وحت�س����ني ان�سيابي����ة احلرك����ة املروري����ة 
يف عدد م����ن �س����وارع اململكة، �رشح وزي����ر الأ�سغال 
و�س����وؤون البلدي����ات والتخطي����ط العم����راين ع�سام 
خلف باأن ال����وزارة قد با�رشت بتنفي����ذ اأعمال م�رشوع 
تو�سع����ة �سارع ال�سي����خ خليفة بن �سلم����ان يف اجلزء 
املح�سور م����ن دوار رقم 6 مبدينة حم����د اإلى �سارع 
ويل العهد، وذلك �سمن اإجراءات احلزمة التح�سينية 
الثانية لتخفيف الزدحام املروري عند التقاطعات 

احليوية.
واأ�س����اف اأن تو�سع����ة تقاط����ع �س����ارع 6 و�سارع 
ال�سيخ خليفة ب����ن �سلمان �سيوف����ر انطالقة �سل�سة 
للقادم����ني من �س����ارع 6 ي�س����ارا اإلى �س����ارع ال�سيخ 
خليفة بن �سلمان يف اجلزء الواقع فوق النفق باجتاه 
املنام����ة، حيث �ستت�سم����ن اأعمال امل�����رشوع اإ�سافة 
م�س����ار على �سارع ال�سيخ خليفة بن �سلمان يف اجلزء 
املح�س����ور بني �س����ارع 6 ودوار �س����ارع ويل العهد، 
وو�س����ع قنوات اأر�سي����ة ل�ستخدامه����ا م�ستقبال من 
جانب اخلدمات الأخرى لتاليف قطع ال�سارع م�ستقبال، 

وو�س����ع اإ�س����ارات امل����رور التنظيمي����ة والتحذيرية 
وعم����ل الدهانات الأر�سي����ة الالزم����ة لتحقيق الأمن 

وال�سالمة على ال�سارع، اإ�سافة اإلى حت�سني الإنارة.
يف  زي����ادة  �سي�ستقط����ب  امل�����رشوع  اأن  واأردف 
احلرك����ة املروري����ة اخلارجة من مدين����ة حمد مبقدار 

750 مركب����ة يف ال�ساع����ة يف اأوق����ات ال����ذروة، حيث 
�ستتح�س����ن كفاءة تقاط����ع �سارع ال�سي����خ خليفة بن 
�سلم����ان م����ع �س����ارع 6 بنح����و %35، ويق����ل طاب����ور 
النتظ����ار مما �سيخف����ف الزدحام عل����ى دوار رقم 6 

وي�سهل حركة املرور على �سارع ال�سيخ حمد.

اجلنبي���ة – املحافظ���ة ال�سمالي���ة: ق���ال حمافظ 
ال�سمالي���ة علي الع�سفور اإن املحافظة ت�سعى �سمن 
احلراك ال�سبابي على �سعي���د اململكة بهدف توجيه 
طاق���ات ال�سب���اب لتعزي���ز الإنتاجي���ة وتر�سيخ قيم 

الولء والنتماء والتفاين يف حب الوطن.
واأك���د يف حفل ختام املع�سكر ال�سبابي ال�سيفي 
2018 �سباح اأم�س مبدر�سة زينب الإعدادية للبنات 
اأن ال�ستغ���الل الأمث���ل للطاق���ات تخلق جي���اًل واعًدا 
قادًرا على حتم���ل م�سئولية حلفظ الوطن الذي نحن 
ل���ه مدين���ون، بال�سيِء الكث���ر، وَمهما َبذلن���ا الغايل 

والنفي����س فنحُن َل���ن َنفَي ِبحِقه، اإن ه���ذا الوطن هو 
اأمانةٌ يف اأعناِقنا ِللحفاِظ على اأمنِه وا�ستقراره يف ِظِل 
العهد الإ�سالحي الزاهر حِل�رشة �ساحب اجَلاللة املِلك 
امُلفدى َحفظ���هُ اهللُ َورعاه، اإمياًن���ا را�ِسًخا ِمن جاللِتِه 
بدور ال�سباب كمح���رك ا�سرتاتيج���ي لعملية التنمية 

واحلفاظ على املكت�سبات الأمنية يف اململكة.
وو�س���ف الع�سف���ور اللق���اء يف الرنام���ج طيلة 
الأي���ام املا�سية يف رحاب قرية بارب���ار العريقة، باأنه 
ميث���ل الألفة واملعاي�سة الت���ي تولدت بالتاأكيد بني 
رجل الأم���ن واأبنائنا امل�سارك���ني كان عنوانها احلب 

واملحب���ة الت���ي �سعينا لبذره���ا يف نفو�سه���م، معًرا 
عن العت���زاز بامل�ساركني كونهم ال���رثوة احلقيقية 
املعول عليها يف حمبة هذا الوطن العزيز ل�سون اأمنه 

وا�ستقرار ورقيه.
واأ�س���ار اإل���ى اأن احِت�سان َماَئت���ي طاِلب وطاِلبة 
يف برنام���ِج امُلع�سكر ال�سبابي ال�سيف���ي اّلذي َيحِمُل 
كاء يف ال�سالم” َقد اِمت���ّد هذا العام  �ِسع���ار “ُكلُنا ����رشُ
ِلي�سم���ل ِرعاَي���َة امُلع�سَكِر ال�َسباب���ي ال�سيفي “اإبداع 
وَم���رح” ال���ذي ُتِقيُم���هُ َجوالة املاِلكي���ة ِلع���دِد َمائٍة 

وخم�سنَي طاِلًبا وطاِلبة.

الرف���اع - بلدية املنطق���ة اجلنوبية: 
بح���ث املدي���ر الع���ام لبلدي���ة اجلنوبي���ة 
عا�س���م عب���داهلل م���ع الوكي���ل امل�ساع���د 
مل�ساري���ع الإ�س���كان �سام���ي ه���زاع �سبل 
اجلانب���ني  ب���ني  امل�س���رتك  التع���اون 
فيم���ا يتعل���ق بتوعي���ة امل�ستفيدين من 
امل�ساريع الإ�سكاني���ة با�سرتاطات البناء، 
ومتابعة املخالف���ات التي يحدثها بع�س 
املنتفعني بالوحدات ال�سكنية، خ�سو�ساً 
الإن�سائية التي تغر م���ن معامل واجهات 

املن���ازل، وذل���ك م���ن اأجل احلف���اظ على 
املتناغ���م  والن�س���ق  العم���راين  الطاب���ع 
للوح���دات التي تن�سئه���ا الوزارة. كما مت 
بحث اأوجه التع���اون والتن�سيق امل�سرتك 
الإ�سكاني���ة  بامل�ساري���ع  يتعل���ق  فيم���ا 
الت���ي مت النته���اء منه���ا وتوزيعها على 
امل�ستفيدين يف املنطقة اجلنوبية.وكان 
املدير العام لبلدية اجلنوبية قد ا�ستقبل 
ه���زاع يف مكتبه بالرفاع، بح�سور عدد من 

امل�سوؤولني يف البلدية ووزارة الإ�سكان.

الب�سيتني - بلدية املحرق: ا�ستقبل 
املدي���ر العام لبلدي���ة املح���رق اإبراهيم 
اجلودر عددا م���ن املواطنني يف حمافظة 
املحرق وذلك �سم���ن لقاءاته الأ�سبوعية 

مع املراجعني يف مكتبه بالبلدية.
واأكد املدي���ر العام اأن اللقاء املبا�رش 
م���ع املواطن���ني ياأت���ي يف اإط���ار حر����س 
البلدي���ة على اأهمية التعام���ل ب�سفافية، 
واتب���اع �سيا�س���ة الباب املفت���وح، وذلك 
ال���وزراء  رئي����س  لتوجيه���ات  تنفي���ذا 
�ساحب ال�سمو امللك���ي الأمر خليفة بن 
�سلمان اآل خليفة، م�سرا اإلى اأن البلدية 
حري�سة على ت�سهيل الإجراءات املتعلقة 
واملقيم���ني  املواطن���ني  مبعام���الت 

وامل�ستثمرين.

اإن البلدي���ة تعم���ل و�سم���ن  وق���ال 
خططه���ا امل�ستقبلية يف اإيجاد الأ�ساليب 
املبتك���رة ل�رشع���ة اإجناز املعام���الت، كما 
اأنه���ا تعمل حاليا على تطوير مركز خدمة 
العم���الء ليك���ون جامعا لكاف���ة اخلدمات 

التي تقدمها البلدية.
واأ�س���ار اجل���ودر اإل���ى اأن املالحظات 
واملقرتحات املر�س���ودة ب�ساأن م�ستوى 
اخلدم���ات الت���ي تقدمه���ا البلدي���ة هي 
مو�س���ع عناي���ة واهتم���ام وذل���ك لتعزيز 
الثق���ة ب���ني الطرف���ني وحتقي���ق ر�س���ا 
العم���الء، موؤكدا حر����س البلدية امل�ستمر 
عل���ى تطوير م�ست���وى اأدائه���ا والرتقاء 
به لتق���دمي خدم���ة متمي���زة للمواطنني 

واملقيمني.

املنام���ة - حمافظة العا�سم���ة: اأكد 
حماف���ظ العا�سم���ة ال�سي���خ ه�س���ام ب���ن 
عبدالرحم���ن اآل خليف���ة ����رشورة الت���زام 
الفن���ادق  يف  ال�سباح���ة  ب���رك  اأ�سح���اب 
وا�سرتاط���ات  باإج���راءات  وال�سرتاح���ات 
ال�سالمة واتخاذ التدابر الوقائية الالزمة 
لتف���ادي وقوع ح���الت الغ���رق، والعمل 
على توفر كافة امل�ستلزمات ال�رشورية 
لل�سالمة والتوعية ح���ول كيفية التعامل 

مع اأي حادث طارئ.
جاء ذل���ك خ���الل الزي���ارة التفقدية 
ب���رك  اإح���دى  اإل���ى  العا�سم���ة  ملحاف���ظ 
ال�سباحة مبنطقة اجلفر بح�سور ممثلني 
ع���ن الفن���دق، حي���ث تاأتي ه���ذه الزيارة 
�سمن احلمالت التوعوية ب�ساأن اإر�سادات 
ا�ستخدام برك ال�سباحة بفنادق العا�سمة، 
�سمن �سل�سلة الرام���ج وامل�ساريع التي 
تقيمها املحافظ���ة؛ بهدف تعزيز الوعي 

املجتمعي حول ق�سايا الأمن وال�سالمة.
واأ�س���ار حماف���ظ العا�سم���ة اإل���ى اأن 

املحافظ���ة �سكل���ت جلن���ة لتفتي�س برك 
ال�سباحة يف العا�سمة بالتعاون مع الإدارة 
العام���ة للدف���اع امل���دين ومديرية �رشطة 
حمافظ���ة العا�سم���ة واإدارة الوقاي���ة من 
اجلرمي���ة بوزارة الداخلي���ة، حيث تتكون 
اللجنة من 25 �رشطي���ا مت توزيعهم على 
12 فريقا مهمتهم اإجراء حمالت توعوية 
ل���رك ال�سباح���ة، حي���ث اأنه���ت اللجن���ة 
حت���ى الآن 60 زي���ارة ل���رك ال�سباحة يف 
العا�سم���ة، وتعمل على تغطية اأكر عدد 

ممكن من الرك خالل الفرتة املقبلة.
و�سدد عل���ى ����رشورة ت�سافر جهود 
خمتلف اجله���ات ل�سمان توعية الفنادق 
حول اأهمية ت�سمني ا�سرتاطات ال�سالمة 
اأن  موؤك���داً  ال�سباح���ة،  ب���رك  والأم���ن يف 
م�سوؤولي���ة الأم���ن املجتمع���ي ت�ساركي���ة 
وتاأت���ي انطالقا من التفاع���ل الجتماعي 
املتب���ادل م���ا ب���ني اجله���ات احلكومية 
والأجهزة  امل���دين  وموؤ�س�س���ات املجتمع 
الأمنية التي لها دور مهم لتحقيق ذلك.

• رجال الدفاع املدين يبا�رشون اإطفاء احلريق	

• حمافظ ال�سمالية واحل�سور وامل�ساركون يف �سورة تذكارية من حفل اخلتام	

 اأمين يعقوب
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ت�صارب مبعلومات �لفريق �حلكومي وقيادة �رشكة �أ�صول

�لربيعي �ملولودة ب�صرتة لـ“$”: مهزة ومركوبان و�خلارجية ُظلمو� نيابيا

حوار “$” عن الـ 300 مليون دينار ي�سيء م�سار “ترويكا” التقاعد... قطب نيابي:

الع�سفور مل يحقق اآمال الأهايل... واإجنازات الربملان “�سو” اإعالمي

قـــال قطـــب نيابـــي لــــ “البـــالد” اإن جلنة 
“ترويـــكا” التقاعد �ست�ستغـــرق وقتا للنقا�ش 
ب�ســـاأن مـــا ك�سفت عنـــه �سحيفة “البـــالد” من 
ت�ســـارب معلومـــات بـــن الفريـــق احلكومـــي 
وقيـــادة �رشكـــة اأ�ســـول التابعة للهيئـــة العامة 
 300 وجـــود  عـــن  الجتماعي.وحتـــدث  للتاأمـــن 
مليون دينار ديون �سائعة يف ذمة الهيئة، واملدقق 
اخلارجـــي اأو�سى ب�سطب هـــذه ال�ستثمارات، وكيف 
يتم �سطب الديون؟ ومن هي ال�رشكة التي طلبت منه 

�سطب الديون؟
وتابـــع: ال�رشكة التي طلبت �سطـــب الديون هي 

املدققة على ال�رشكة الدائنة واملدينة.
ولفـــت الى اأن اللجنة ب�سدد طلب تقرير �سطب 
نفـــى  احلكومـــي  الفريـــق  اأن  ال�ستثمارات.وبـــن 
باجتماع �سابق �سطب ديـــون ا�ستثمارية، ولكن ذكر 
رئي�ـــش جمل�ش ادارة �رشكة اأ�ســـول را�سد املري بحوار 
مـــع �سحيفة البالد عن �سطـــب ا�ستثمارات، وبالتايل 

يوجد ت�سارب باملعلومات.
واأكـــد اأن الرئي�ش التنفيـــذي ال�سابق يتقا�سى 
قرابـــة 8 اآلف دينـــار معا�ـــش تقاعـــدي، فلماذا هذه 

املبالغة يف �رشف معا�سات باأرقام فلكية.
وقـــال: املعـــروف اإن مـــن يتقا�ســـى )بون�ـــش( 
هـــي املوؤ�س�ســـات املرخ�ســـة من امل�ـــرشف املركزي 
مثل البنـــوك ال�ستثمارية والتجاريـــة، وموظفو هذه 
اجلهـــات ي�ستحقون �ـــرشف )بون�ش(، فمـــا م�رشوعية 
�رشف جمل�ش ادارة الهيئة العامة للتاأمن الجتماعي 
ملكافـــاأة )بون�ـــش( للموظفن يف ظل وجـــود عجز اأو 

هبوط عوائد اال�ستثمار.
واأكد اأن الأموال التـــي تودع ب�سناديق التقاعد 
تاأتـــي ب�سكل وجوبي وفقا للقانون، وهي ا�سرتاكات 
للموؤمـــن عليهـــم، واملوظفـــون بالهيئـــة اأو ال�رشكـــة 
ي�ستثمـــرون هذه الأموال، ول توجد وجاهة يف ح�سول 

الهيئة اأو ال�رشكة على )بون�ش(.

حوار المير
وكان رئي�ش جمل�ـــش اإدارة �رشكة اأ�سول )الذراع 
ال�ستثمـــاري للهيئـــة العامـــة للتاأمـــن الجتماعي( 
را�ســـد املري قـــد ك�سف يف حوار مـــع  “البالد” عن اأن 
التاأمينـــات �سطبـــت ا�ستثمارات واأنـــه ل يوجد لديه 

رقم حمدد بال�سطب، م�سرًيا اإلى اأن عمليات ال�سطب 
تتم باإ�ـــرشاف املدقق اخلارجي للهيئة. )ن�ش احلوار: 
newspa   /www.albiladpress.com   /   /:http

.)html.511177   /3575   /per
وقـــال اإن ال�ستثمارات التي مت �سطبها قدمية، 
ولي�ســـت �سمـــن ال�ستثمـــارات احلاليـــة املتبعة يف 

ال�سرتاتيجية اجلديدة لل�رشكة.
واأ�ساف: يف جمال ال�ستثمار فاإن بع�ش احلالت 
ت�ستدعـــي فيها احلاجة ل�سطب بع�ـــش ال�ستثمارات 
لعـــدم جدواهـــا بعـــد عمـــل املخ�س�ســـات الالزمـــة، 
وم�ســـي فرتة زمنيـــة على هـــذه املخ�س�سات، وتتم 
هـــذه العملية باإ�رشاف من املدقـــق اخلارجي للهيئة، 
وبح�سب معايري املحا�سبة الدولية، و�رشكة “اأً�سول” 
لي�ست لديهـــا �سالحية ال�سطب، لكنهـــا تقوم برفع 
تو�سيتهـــا اإلى جمل�ش اإدارة الهيئـــة العامة للتاأمن 

الجتماعي لأخذ القرار املنا�سب من جانبهم.
واأردف: يف كل ا�ستثمـــارات هنـــاك �سطـــب، 
ا، ول يح�رشين رقم حمدد  ولكـــن الن�سبة قليلة جـــدًّ

لل�سطب.

تقرير
وقدم حمـــرر ال�سوؤون املحلية علـــوي املو�سوي 
قـــراءة باأرقـــام حـــواره مـــع املـــري. وقـــال اإن جمموع 
الأرباح خالل 6 �سنوات 367 مليون دينار، ومتو�سط 
العائـــد ل يتعدى 2.4 %، هذه ن�سبة الأرباح ال�سنوية 
ولي�ســـت كما اأعلنها املـــري )7 %(، وهذا يدلل على 
اأن هنـــاك 4.6 % من ن�سبة الربـــح ال�سنوية �سائعة. 
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التقريـــر: بح�ســـب ت�رشيحـــات املري يجـــب اأن حتقق 
ا اإذا كانت ن�سبة  “اأ�ســـول” 107 مالين دينار �سنويًّ
الأرباح ال�سنوية )7 %( واملبلغ امل�ستثمر عند 1.55 
مليـــار دينـــار، لكنهـــم مل يحققوا �ســـوى 55 مليون 
ا كمتو�سط للربح، ثمة 300 مليون دينار  دينار �سنويًّ

�سائعة بواقع 50 مليون دينار عن كل �سنة.

قالـــت املرت�سحـــة نيابيا عـــن الدائـــرة الثامنة 
مبحافظـــة العا�سمـــة زهـــراء الربيعـــي لــــ “البـــالد” 
ان دائرتهـــا تطالـــب بحلـــول جدية مللفـــي البطالة 
والإ�ســـكان، وهما على راأ�ش اولوياتها وهي امللفات 

التي ُخِذَل فيها املوطن من قبل برملان 2014.
ومتثـــل الدائرة مناطق النبيـــة �سالح واملنطقة 

ال�سناعية ومهزة والقرية ومركوبان واخلارجية.  
واأ�ســـارت الربيعـــي يف حديثها لـ “البـــالد” اإلى 
اأن ثامنـــة العا�سمـــة ظلمت نيابيـــا، ومل يحقق نائب 
الدائـــرة لالأهايل ما كانوا ياأملونـــه، وخالفا للواقع ما 
يتحدثـــون عنـــه بالربملان عـــن انه اجنـــاز مل يكن اإل 

�سورا ودعايات و “�سو”، اأي ا�ستعرا�سا اإعالميا.

البطالة خانقة
وقالـــت “البطالة خانقة يف الدائـــرة ولدى ح�رش 
ن�سبها املخيفة التي تتطلب من يدخل قبة الربملان 
عارفـــا ومطلعا وقريبـــا من املواطـــن لي�سل �سوته 
ل اأن يه�ســـم حقه فقط لب�ساطتـــه وجهله بالقوانن 
واحلقـــوق”. وتابعت “البي���وت االآيل���ة لل�سقوط من 
�سمـــن جدويل النتخابـــي، واأطمح لتحـــرك ملفها يف 
الدائـــرة التـــي ت�سكل هـــذه البيوت ن�سبـــة كبرية يف 

جممعاتها ويعي�ش قاطنوها حياة ل تليق بهم”.
وقالت “الأهايل ب�سطاء، ومطالبهم ب�سيطة، ومل 
ي�ستطـــع املجل�ـــش النيابي حتقيق جـــزء منها، وعلى 
�سبيـــل املثال فـــاإن تطوير �سوق �ســـرتة على �سبيل 
املثـــال ل احل�ـــرش مل يكـــن اإل )�سو اإعالمـــي( ا�ستغل 
حاجـــات النا�ش للدعايـــات يف حن ما يـــزال الأهايل 
مت�رشريـــن من اإهمال ال�سوق الـــذي يراوح مكانه منذ 

20 عاما.
واأكملـــت “هنـــاك طلبـــات اإ�سكانيـــة يف الدائرة 
تعود اإلى 20 عاما وا يزال اأ�سحابها ينتظرون حتقق 

الوعود، يف حن احلديث اإعالميا اأن هذه الطلبات قد 
اأجنزت وهو خالف الواقع”.

واأو�سحـــت “اأنا جـــزء من اأهايل الدائـــرة، ولدت 
يف �ســـرتة، وع�ســـت فيهـــا، وطموحي خدمـــة الأهايل 
واملواطنـــن يف كل البحريـــن، خ�سو�سا اأن املواطن 
حمبط وقد مـــلَّ وعجز ويريد من ميثلـــه بحق وي�سل 

�سوته ومطالباته بحقوقه”. 

عن الدائرة
ومتثـــل الدائرة مناطق النبيـــه �سالح واملنطقة 

ال�سناعية ومهزة والقرية ومركوبان واخلارجية. 
وت�سم الكتلة الناخبة قرابة 9372 ناخبا تقريبا 

ح�سب اإح�ساءات انتخابات برملان 2014.
وانتقلـــت مناطق جزيـــرة �سرتة مـــن املحافظة 
الو�سطـــى امللغيـــة اإلـــى حمافظـــة العا�سمـــة قبـــل 

القرتاع الأخري.
وميثـــل الدائـــرة حاليا بالربملـــان النائب جميد 

الع�سفور الذي فاز بالتزكية.
وكانت الدائرة مرقمة باأنها “�ساد�سة الو�سطى” 
وحتركت بالتعديل الأخري لت�سبح “ثامنة العا�سمة”.

• الجتماع الأول للجنة ترويكا التقاعد بن ال�سلطتن	

• جميد الع�سفور	 • حممد اآل عبا�ش	 • جواد بوح�سن	 • زهراء الربيعي	

ت�صجيل 198 �إ�صابة بـ “�صو�صة �لنخيل”

�لهاجري ي�صيد بجهود خالد بن حمد يف دعم �ل�صباب

و�ســـوؤون  الأ�سغـــال  وزارة   - املنامـــة 
البلديات والتخطيـــط العمراين: ك�سف تقرير 
اإدارة الرثوة النباتية بوزارة الأ�سغال و�سوؤون 
البلديات والتخطيط العمراين ليونيو 2018، 
عـــن فح�ـــش 49301 نخلـــة وف�سيلـــة �سمن 
برنامج ح�رش ومكافحـــة �سو�سة النخيل بجميع 
حمافظـــات مملكة البحريـــن يف يونيو 2018، 
واأ�سفـــر ذلك عن ر�ســـد 198 اإ�سابة ب�سو�سة 
النخيل. وذكـــر التقرير اأنه �سمن هدف اإدارة 
الـــرثوة النباتيـــة بتحديـــد املـــزارع والنخيل 
امل�سابـــة بح�ـــرشة �سو�ســـة النخيـــل احلمـــراء، 
وحتديد ن�سبـــة الإ�سابة بها، متت زيارة 192 
مزرعـــة وحديقة موزعة على حمافظات مملكة 
البحرين، وت�ســـدرت حمافظة العا�سمة اأعلى 
الزيارات بعـــدد 100 زيـــارة، مت فيها ر�سد 

70 اإ�سابة.
وفيما يخ�ش الهدف الذي و�سعته اإدارة 
الرثوة النباتية بتقليـــل اأعداد الطور الكامل 
حل�ـــرشة �سو�ســـة النخيـــل احلمـــراء مـــن خالل 
�سيدهـــا بامل�سائد الفرمونيـــة الكريومونية 
والتخل�ـــش منهـــا، فقد متـــت متابعة 1772 
مبختلـــف  كريومونيـــة  فرمونيـــة  م�سيـــدة 
حمافظات مملكة البحرين، وقد ُجمع منها نحو 

2712 ح�رشة بالغة.
وتركـــز اإدارة الـــرثوة النباتيـــة جهودها 
على احلد من ن�س���اط وانت�سار �سو�سة النخيل 

احلمـــراء وال�سيطـــرة عليهـــا دون حـــد ال�رشر 
القت�سادي، من خالل اإجراءات العالج بالطرق 
املختلفـــة اأو اإزالـــة النخيل يف حـــال الإ�سابة 

ال�سديدة.
يف  اأنهـــا  اإلـــى  تقريرهـــا  يف  واأ�ســـارت 
يونيـــو 2018، مت عـــالج 158 نخلـــة وف�سيلة 
م�سابة بطرق العـــالج املختلفة )حقن، ر�ش، 
فو�ستوك�سن(، واإزالة عدد 40 نخلة وف�سيلة 
يف املزارع واحلدائـــق املختلفة، ونوهت اإلى 
اأن اأكرب عـــدد من النخيـــل والف�سائل املزالة 

كانت يف املحافظة ال�سمالية باإجمايل 23.
واأفـــادت الإدارة اأنـــه مت التوقـــف عـــن 
حقـــن النخيـــل امل�ســـاب املثمـــر باملبيدات 
ومت  املا�ســـي،  ال�سهـــر  خـــالل  الكيميائيـــة 
ال�ستمـــرار بحقـــن النخيل املذكـــر امل�ساب 
والنخيل املثمر بعـــد اإزالة العذوق ومبوافقة 
�ساحـــب املزرعة اأو املنـــزل، واأو�ست الإدارة 
باملبيـــدات  النخيـــل  حقـــن  عـــن  بالتوقـــف 

الكيميائية خالل مرحلة اإثمار النخيل.

املنامة - بنا: ا�ستقبل رئي�ش جمل�ش 
الأوقـــاف ال�سنية را�ســـد الهاجري مبكتبه 
املوظف بق�سم نظـــم املعلومات بالإدارة 
عبداهلل فـــوؤاد الـــذي ح�سل علـــى املركز 
الثالث يف جائـــزة خالد بن حمد للروائين 

ال�سباب.
هـــذه  علـــى  الهاجـــري  اأثنـــى  وقـــد 
املوهبـــة الكبرية لـــدى املوظـــف، موؤكًدا 
اأن هـــذه اجلهـــود يجب اأن تدعـــم من قبل 
املوؤ�س�سات احلكوميـــة واخلا�سة لل�سباب 

البحريني الذي اأثبت اأن لديه اآفاًقا وا�سعة 
يف �ستى املجالت، ووجهـــه اإلى ا�ستغالل 
هذه املوهبة يف خدمة دينه واأمته ووطنه.

ال�سيـــخ  �سمـــو  بجهـــود  اأ�ســـاد  كمـــا 
خالد بن حمـــد اآل خليفـــة الكبرية يف دعم 
ال�سبـــاب البحرينـــي يف كافـــة املجـــالت، 
ـــا يف تعدد امل�سابقات  وهو ما يت�سح جليًّ
والفعاليـــات التـــي تلقى اهتماًمـــا كبرًيا 
من �سمـــوه وت�سعى لرفـــع م�ستوى الوعي 

واكت�ساف املواهب لدى �سباب اململكة.

ر��صد �لغائب

ليلى مال �هلل

يحدث على األرصفة
يبدو امل�سهـــد اليومي لعدد وافر من العمالة الآ�سيويـــة، وهي متناثرة بفو�سى 
و�سخب يف امل�ساحات اخل�رشاء واملفتوحة بقرب املرفاأ املايل وعلى اأر�سفة ال�سوارع 
القريبـــة ومقابل باب البحرين، غـــري لئق، ول يخدم حراك املكنـــة القت�سادية قيد 

اأمنلة.
وانده�ســـت يـــوم اأم�ـــش الأول واأنـــا اأنتظـــر عند الإ�ســـارة املروريـــة املتو�سطة 
لتقاطـــع املرفـــاأ، حيث �ساهـــدت العديد منهم، وهـــم يفرت�سون الأر�ـــش باأريحية 
تامة، ويتقلبون مبزح هنا وهنالـــك، وهم “حّفي”، ويرمون ف�سالت الطعام، وعلب 

امل�رشوبات الغازية على الزرع، بال اأي مبالة.
وتاأخـــذ اأ�سواق الرفاع ال�رشقي، واملحرق، ومدينـــة عي�سى، واملنامة، ن�سيًبا وافًرا 
من هذه ال�سلوكيات الدخيلة، حيث تتناثر هذه اجلموع ع�سوائًيا على اأر�سفة ال�سوارع 

العامة، منفرة الزوار وال�سائحن، وملزمة العوائل بالتحفظ على حتركات اأبنائها.
وجت�ســـد هذه ال�سور النافرة تالطًما ثقافًيـــا وح�سارًيا بن الثقافات املختلفة 
التـــي تغرق بها البحرين، املت�رشر الأول منه احلـــراكان ال�سياحي والتجاري، والأمن 
املجتمعـــي نف�سه، ومع تزايـــد بق�سايا التحر�ـــش، والغت�ساب، والعتـــداء، و�رشقة 

النا�ش يف ال�سوارع.
وبالرغـــم من تنامي هـــذه ال�سلوكيات، وت�سادمها مع الـــذوق العام، والعادات 
والتقاليـــد ال�سائدة، تلتـــزم اجلهات املخت�سة ال�سمت املطبـــق، وتتجاهل ما ين�رش 

بال�سحف، وكاأنها ل ترى �سيًئا.
لبـــد مـــن اأخـــذ القـــرارات احلازمـــة، لت�سويـــب امل�سار املائـــل هنـــا، وت�سجيع 
ال�سفـــارات، وملحقياتها الثقافية، لقيادة حمالت توعيـــة لأبناء اجلاليات، وهو اأمر 

مطلوب.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

من ال�رشكة التي طلبت منه 
�سطب الديون؟

8 اآلف دينار معا�ش تقاعد 
الرئي�ش التنفيذي ال�سابق

ملاذا هذه املبالغة يف �رشف 
معا�سات باأرقام فلكية؟

ل يحق للهيئة �سـرف 
“بون�ش” للموظفن 

�سرتة تطالب بحلول جدية 
للبطالة اخلانقة والإ�سكان

برملان 2014 خذل 
املواطن 

ا�ستغالل حاجات املواطنن 
لتطوير �سوق �سرتة

20 عاما وال�سوق 
مهملة

ال�سرتاوي حمبط وملَّ ويريد 
من يو�سل �سوت مطالباته

• را�سد املري	

مقعد نائب مهزة واخلارجية ومركوبان بالربملان

النائب الفائز                    عدد اأ�صواته برملان         

حممد اآل عبا�ش     573   2002
6476 �سيد حيدر ح�سن       2006
5308 ح�سن عي�سى       2010

االنتخابات التكميلية

تزكية 2011               جواد بوح�سن    
تزكية جميد الع�سفور        2014

2018         ؟        ؟
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تطليق �ضيدة هرب زوجها خلارج البالد وورطها بعدد من الق�ضايا

“الإدارية” ت�ضتجيب لطلب حار�س ق�ضائي على تركة

حمكمة اأول درجة رف�ضت احلكم لل�رضر

األزمت “جهاز امل�ضاحة” باإ�ضدار وثيقة بدل فاقد

العلي���ا  اال�ضتئن���اف  حمكم���ة  طلق���ت 
ال�رضعي���ة �ضي���دة م���ن زوجه���ا بع���د رف�ض 
حمكمة اأول درجة تطليقها لعدم اطمئنانها 
هج���ر  ال���زوج  ك���ون  املذك���ورة؛  ل�ضه���ود 
امل�ضتاأنفة بعدما ت�ضبب يف توريطها بعدد 
م���ن الق�ضايا، وتركه���ا كاملعلقة وال نفقة 
اأو منفق���ا لها، وغادر الب���اد من دون علم 

امل�ضتاأنفة قبل �ضنتني من رفع الدعوى.
وقالت املحامية هدى �ضعد اإن حمكمة 
اال�ضتئن���اف ال�رضعي���ة حكم���ت باإلغاء حكم 
م�ضتاأن���ف وق�ض���ت جم���ددا في���ه بتطليق 
موكلتها امل�ضتاأنفة م���ن امل�ضتاأنف �ضده 
طلق���ة بائنة لل����رضر، فا حتل ل���ه اإال بعقد 
ومهر جديدين وحترر لهما وثيقة طاق بعد 
�ض���رورة احلكم باتا، واألزم���ت امل�ضتاأنف 
�ضده بر�ضوم الدع���وى وم�ضاريفها ومبلغ 
10 دنانر مقابل اأتعاب املحاماة، وذلك.

واأ�ضارت اإلى اأنها اأو�ضحت يف مرافعتها 
اأن احلك���م  اأم���ام املحكم���ة اال�ضتئنافي���ة 
امل�ضتاأن���ف اأخط���اأ يف تطبيق اأح���كام ال�رضع 
احلنيف والف�ضاد باال�ضتدالل، اإذ اإن احلكم 

عول يف اإ�ضدار حكمه برف�ض الدعوى لعدم 
اطمئنان���ه ل�ضهود امل�ضتاأنف���ة، ومبخاطبة 
اإدارة الهج���رة واجل���وازات لا�ضتعام عن 
مغ���ادرة امل�ضتاأن���ف �ضده للب���اد، وتركه 
للم�ضتاأنف���ة معلقة من دون نفقة اأو منفق 
وهجرها طوال تلك الف���رة، بعدما ت�ضبب 
يف تورطها بق�ضايا عدة، على الرغم من اأن 
�ضه���ود امل�ضتاأنفة تطاب���ق موؤداها بثبوت 
ال����رضر الواق���ع ثباته مبغ���ادرة الباد دون 
علم امل�ضتاأنف���ة، واأن امل�ضتاأنف �ضده قد 
هج���ر امل�ضتاأنف���ة منذ ما يق���ارب �ضنتني، 
وه���و م���ا يوؤك���د اأن امل�ضتاأنفة ق���د حلقها 

ال�رضر من الهجران وعدم االإنفاق.
واأثن���اء النظ���ر يف اال�ضتئن���اف طالبت 
امل�ضتاأنف���ة م���ن املحكمة خماطب���ة االإدارة 
العام���ة للجن�ضي���ة واجل���وازات واالإقام���ة؛ 
وذل���ك لا�ضتع���ام ع���ن تاري���خ مغ���ادرة 
امل�ضتاأنف �ض���ده ململك���ة البحرين، وعما 
اإذا مل يك���ن ل���ه دخول بع���د مغادرت���ه، اإذ 
ورد للمحكم���ة كتاب م���ن االإدارة، جاء فيه 
اأن امل�ضتاأنف �ضده غ���ادر الباد وال يوجد 

له دخول جديد حت���ى تاريخ اخلطاب، فما 
كان م���ن امل�ضتاأنف���ة اإال اأن طلب���ت حج���ز 
اال�ضتئناف للحك���م، اإال اأن املحكمة قررت 
اإعادة اإع���ان امل�ضتاأنف �ض���ده مرة اأخرى، 
ونظرا لع���دم ح�ضوره حج���زت اال�ضتئناف 

الإ�ضدار حكمها النهائي.
ولفت���ت �ضعد اإل���ى اأنه وقب���ل �ضدور 
احلك���م اأ�ض���درت املحكم���ة ق���رارا باإعادة 
الدع���وى وفت���ح ب���اب املرافعة بن���اء على 
طلب م���ن موكلته���ا حل�ضوره���ا �ضخ�ضيا 
ال�ضتكم���ال بينتها، وهو م���ا وافقت عليه 
واأم���رت بتحلي���ف امل�ضتاأنف���ة  املحكم���ة، 
تثبيت���ا لل�ضه���ادة الت���ي اأدل���ت به���ا اأمام 

حمكمة اأول درجة.
وج���اء يف حيثيات حك���م املحكمة عقب 
�ضدوره اأنها راأت خمالفة احلكم امل�ضتاأنف 
لل�ض���واب وم���ا تاأ�ض����ض علي���ه احلكم من 

اأ�ضباب كما خالف ال�ضحيح يف منطوقه.
واأ�ضاف���ت اأن امل�ضتاأنف���ة مت�رضرة من 
امل�ضتاأن���ف �ضده للهجران وع���دم االإنفاق 
وذلك للبينة املقدمة من امل�ضتاأنفة التي 

�ضه���دت باأن امل�ضتاأنف �ض���ده هجرها مما 
ت�ضبب لها بال�رضر املوجب للتطليق، اإذ اإن 
امل�ضتاأنفة حلفت اليمني ب���اأن امل�ضتاأنف 
�ض���ده ق���د هجره���ا م���ا يق���ارب ال�ضنتني 
وهو ت���ارك اإياها وخرج ع���ن الباد، واأن ما 
يعزز هذا الدلي���ل هو كتاب االإدارة العامة 
للجن�ضي���ة واجل���وازات واالإقام���ة، وال���ذي 
مف���اده م���ن اأن امل�ضتاأن���ف �ض���ده مل يكن 
ل���ه دخول، وه���و ما يثب���ت للمحكمة ال�رضر 
املوجب للتطلي���ق الواقع على امل�ضتاأنفة 

من امل�ضتاأنف �ضده.
فلهذه االأ�ضباب حكمت املحكمة بقبول 
اال�ضتئن���اف �ض���كا لتقدمي���ه يف املوع���د 
القان���وين ويف املو�ض���وع باإلغ���اء احلك���م 
امل�ضتاأن���ف واإبدال���ه بتطلي���ق امل�ضتاأنفة 
م���ن امل�ضتاأنف �ض���ده طلقة بائن���ة لل�رضر 
ف���ا حتل له اإال بعقد ومهر جديدين وحترر 
لهم���ا وثيقة ط���اق بعد �ض���رورة احلكم 
بات���ا، مع اإلزام خا����رض اال�ضتئناف بالر�ضوم 
وامل�ضاري���ف ومبل���غ 10 دنان���ر مقاب���ل 

اأتعاب املحاماة.

املدني���ة  الك���رى  املحكم���ة  األزم���ت 
االأول���ى )الدائرة االإدارية( جه���از امل�ضاحة 
والت�ضجي���ل العق���اري، باأن ي�ض���در وثيقة 
عقارية )ب���دل فاق���د للوثيق���ة العقارية( 
خا�ضة بعق���ار ميلكه جمموعة م���ن الورثة، 
وذل���ك بن���اء على طل���ب كان ق���د تقدم به 
احلار����ض الق�ضائي للرك���ة، واملعني من 
قب���ل املحكم���ة يف ق�ضي���ة اأخرى، ك���ون اأن 
املحكمة االإدارية اأغفلت يف حكم لها �ضدر 
�ضابًقا اأن ت�ضتجيب لطلب احلار�ض امل�ضار 
اإلي���ه كاماً، اإذ حكم���ت باإ�ضدار وثيقة بدل 

فاقد لعقار واحد واأغفلت العقار االآخر.
املدع���ي  الق�ضائ���ي  احلار����ض  وكان 
ق���د اأو�ض���ح يف وقائع الدع���وى املاثلة اأنه 
وب�ضفت���ه احلار����ض الق�ضائي عل���ى تركة 
مبوجب الئحة م�ضجلة ومعلنة قانوًنا الإدارة 
الت�ضجيل العق���اري، قد طلب اإلزام اجلهاز 
باإ�ض���دار بدل فاقد لوثيقت���ني عقاريتني 
�ضمن الرك���ة التي يحر�ضه���ا، حيث �ضبق 
وق�ض���ت املحكم���ة باإلزام اجله���از باإ�ضدار 

وثيقة عقاري���ة واحدة فق���ط، اإال اأنه تقدم 
به���ذه الدع���وى الإغف���ال املحكم���ة طلبات 
م�ضجل���ة ومعلن���ة قانوًن���ا، الت���ي طل���ب يف 
ختامه���ا احلك���م بالطلب املغف���ل اخلا�ض 
باإلزام اجلهاز باإ�ض���دار بدل فاقد للوثيقة 

العقارية الثانية.
وبعد مداولة الق�ضية اأ�ضدرت املحكمة 
حكمه���ا، ال���ذي ذك���رت فيه اأنه ع���ن �ضكل 
طل���ب االإغف���ال فاإن���ه ملا كان م���ن املقرر 
بن�ض املادة )190( من قانون املرافعات 
اأن���ه “اإذا اأغفلت املحكم���ة احلكم يف بع�ض 
الطلبات املو�ضوعية ج���از ل�ضاحب ال�ضاأن 
اأن يبل���غ خ�ضم���ه بائح���ة للح�ض���ور اأمامها 
لنظر ه���ذه الطلب���ات واحلكم فيه���ا، وملا 
كان ذل���ك وكان املدعي ق���د تقدم بطلب 
االإغفال مبوج���ب �ضحيفة معلن���ة للمدعى 
عليه، لنظرها اأمام ه���ذه املحكمة بح�ضبان 
اأنه���ا املحكمة م�ضدرة احلك���م، االأمر الذي 
يك���ون مع���ه ه���ذا الطلب ق���د اأقي���م وفًقا 
لل����روط والأو�ضاع املقّررة قانوًنا ومن ثم 

فهو مقبول �ضكاً.
وتابع���ت يف حيثيات حكمها، اأن قانون 
الت�ضجيل العقاري رقم )13( ل�ضنة 2013 
اأكد اأن���ه: “لكل من قيد له ح���ق يف ال�ضجل 
العقاري احل�ضول عل���ى �ضند يثبت حقه”، 
كما تق�ضي الفقرة االأولى من املادة )39( 
م���ن ذات القان���ون باأن���ه: “ي�ضل���م اجلهاز 
ل���كل مالك وثيق���ة ملكية تب���ني ما ميلكه 
من عق���ار”، كما تق�ضي امل���ادة )40( من 
ذات القان���ون باأنه: “ال يجوز ت�ضليم ن�ضخة 
اأخ���رى م���ن وثيقة امللكي���ة امل�ض���ار اإليها 
بالفق���رة االأولى من امل���ادة )39( من هذا 
القان���ون اإال يف حالة تلف اأو �ضياع الوثيقة 
االأولى ويكون ذلك بحكم ت�ضدره املحكمة 

املخت�ضة”.
واأ�ضافت املحكمة اأنها قد ن�رضت اإعان 
فق���د الوثيق���ة، ومل يتقدم اأح���د للمطالبة 
بحق ل���ه على العقار، والثاب���ت اأن املدعي 
ه���و احلار�ض الق�ضائ���ي املعني على تركة 
املتوف���ى، وخل���ت اأوراق الدع���وى من ثمة 

منازعة يف ذلك ال�ضاأن واأن املدعى عليه مل 
يطعن على ذلك بثمة مطعن.

ولفت���ت اإلى اأنه ومل���ا كان ذلك وكان 
الثاب���ت م���ن خ���ال اأوراق الدع���وى فق���د 
الوثيق���ة العقاري���ة وقد ق���ام الدليل على 
ذلك من خال الب���اغ اجلنائي بالفقد لدى 
االإدارة العام���ة للمباح���ث واالأدلة اجلنائية 
الدع���وى  ب���اأوراق  من���ه  �ض���ورة  -مرف���ق 
املقدم���ة م���ن املدع���ي- ف�ضاً ع���ن عدم 
منازعة املدعى علي���ه يف ذلك الفقد، االأمر 
الذي تنتهي مع���ه املحكمة للق�ضاء باإجابة 
املدع���ي اإل���ى طلب���ه باإلزام املدع���ى عليه 
جهاز امل�ضاحة والت�ضجيل العقاري باإ�ضدار 
وثيقة عقارية بدل فاقد للوثيقة العقارية 

االأ�ضلية.
فلهذه االأ�ضباب حكمت املحكمة بقبول 
طلب االإغفال �ض���كاً، ويف املو�ضوع باإلزام 
املدع���ى عليه جه���از امل�ضاح���ة والت�ضجيل 
العقاري باإ�ضدار وثيقة عقارية بدل فاقد 

للوثيقة العقارية اخلا�ضة بالعقار.

الك���رى  املحكم���ة  اأ�ضقط���ت 
)ب�ضفته���ا  الثاني���ة  اجلنائي���ة 
اال�ضتئنافي���ة( احل���ق يف اال�ضتئن���اف 
مل���دان عرب���ي اجلن�ضي���ة “39 عاًما”، 
واملحكوم عليه باحلب�ض ملدة 6 اأ�ضهر 
مع النفاذ وبتغرميه مبلغ 500 دينار، 
عق���ب القب�ض عليه حال دخوله الباد 
عر منف���ذ ج�رض امللك فه���د وبحوزته 
�ضيج���ارة حم�ض���وة مب���ادة احل�ضي����ض 
املخ���درة، وذل���ك لع���دم مثول���ه اأمام 

املحكمة.
حيثي���ات  يف  املحكم���ة  وقال���ت 
حكمها اإن امل�ضتاأنف طعن على احلكم 
امل�ضتاأن���ف لكن���ه مل يح����رض اجلل�ض���ة 
املقررة لنظ���ر اال�ضتئناف، رغم علمه 
ال  ل���ذا  اال�ضتئن���اف،  جل�ض���ة  مبوع���د 
ي�ض���ع املحكمة اإزاء ذل���ك اإال اأن حتكم 
ب�ضقوط ا�ضتئناف���ه عمالً بن�ص املادة 
)300( من قانون االإجراءات اجلنائية.
وتتمثل واقع���ة �ضبط امل�ضتاأنف 
امل���دان ح�ض���ب م���ا ورد يف ب���اغ م���ن 
�ضابط اجلم���ارك، اأنه واأثن���اء و�ضول 
امل�ضتاأنف اإلى منطقة اجلمارك مبنفذ 
ج�رض امللك فهد، بوا�ضطة �ضيارة كان 
يقوده���ا بنف�ض���ه، ا�ضتوقف���ه لعملية 
التفتي����ض الروتيني���ة، واأثن���اء عملية 
التفتي�ض مت���ت اال�ضتعان���ة بالكاب 
التابع���ة جلناح االأث���ر، وتعّرفت اإحدى 
الكاب املرافقة لل�ضابط على رائحة 
ممي���زة وقام���ت باالإ�ضارة اإل���ى الدرج 
املوج���ود بني املقعدي���ن االأماميني، 
واأثناء تفتي�ض املوقع امل�ضار اإليه من 
قبل ال�ضابط، متك���ن من العثور على 
�ضيجارة ا�ضتبه يف احتوائها على مادة 

خمدرة.
وثب���ت م���ن خ���ال فح����ض عين���ة 
امل���ادة امل�ضبوط���ة احتواوؤه���ا عل���ى 
مادة احل�ضي�ض املخدرة، كما ثبت من 
خال فح�ض عينة من اإدرار امل�ضتاأنف 
احل�ضي����ض  م���ادة  عل���ى  احتواوؤه���ا 

املخدرة.
م���ن قب���ل  وب�ض���وؤال امل�ضتاأن���ف 
اأفراد �رضط���ة اإدارة مكافحة املخدرات 
حول ال�ضيجارة، اأقر بحيازته لها، كما 
اعرف اأنه يتعاطى املادة املذكورة.

اأن  درج���ة  اأول  ملحكم���ة  وثب���ت 
امل�ضتاأن���ف بتاري���خ 19 يناير 2018، 
ح���از واأح���رز بق�ض���د التعاط���ي مادة 
احل�ضي����ض املخ���درة يف غ���ر االأحوال 

امل�رضح بها قانوًنا.

�ضقوط ا�ضتئناف عربي حاز �ضيجارة 
“ح�ضي�ض” لعدم ح�ضوره اجلل�ضة

�ضبط 8774 كيلوغراًما من الروبيان خالل فرتة احلظر
جهود متوا�ضلة حلماية الرثوة البحرية... النقيب نايف ال�ضيخ:

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: اأ�ض���ار رئي�ض 
الفرع القانوين بقيادة خفر ال�ضواحل النقيب 
نايف عي�ض���ى ال�ضيخ اإلى اأن االإجراءات االأمنية 
خف���ر  دوري���ات  نفذته���ا  الت���ي  والقانوني���ة 
ال�ضواحل اأ�ضفرت عن �ضبط 8774 كيلوغراًما 
م���ن الروبي���ان الطازج خال ف���رة حظر �ضيد 
وتداول وبيع الروبي���ان الطازج، �ضمن جهود 
قيادة خف���ر ال�ضواحل بالتعاون م���ع االإدارات 
االأمني���ة يف تنفيذ قرار حظر �ضيد اأو تداول اأو 
بيع الروبي���ان خال الفرة من 1 مار�ض لغاية 

31 يوليو من هذا العام.
واأو�ضح اأن دور �رضطة خفر ال�ضواحل خال 
ف���رة حظر �ضي���د الروبيان الط���ازج متثل يف 
القيام باإج���راء حمات تفتي�ضية على القوارب 
واالأ�ض���واق واالأماكن العامة؛ للتاأكد من التزام 
رواد البح���ر والبائع���ني باالأنظم���ة والقوانني 
املتعلقة بحظر �ضيد اأو تداول اأو بيع الروبيان 
الطازج؛ وذلك حماية للرثوة البحرية واحلد من 
االأ����رضار البيئية الناجتة ع���ن ا�ضتخدام بع�ض 
و�ضائ���ل ال�ضيد ك�ضباك اجل���ر )الكوفة( التي 
توؤثر �ضلًب���ا على ال�ضعب املرجانية والكائنات 
القاعية التي توفر جزًءا كبًرا من الغذاء الذي 

تتكاثر عليها الكائنات البحرية.
وق���ال اإن امل���ادة الثانية م���ن القرار رقم 
18 ل�ضن���ة 2018 ب�ضاأن حظ���ر �ضيد اأو تداول 
اأو بي���ع الروبيان، ن�ضت على اأنه “يحظر وجود 

�ضب���اك اأو اأدوات اأو اآالت اأو اأية و�ضيلة ل�ضيد 
الروبي���ان عل���ى ظه���ر الق���وارب يف املناطق 
املح���ددة ل�ضي���د الروبي���ان، وكذل���ك مناطق 
ر�ضو الق���وارب اإذا كان الغر����ض من وجودها 
�ضي���د الروبي���ان خ���ال ف���رة �رضي���ان احلظر 
امل�ضار اإليها يف املادة االأولى من هذا القرار”، 
فيم���ا ن�ضت املادة الثالث���ة اأنه “يحظر عر�ض 
وت���داول الروبيان الطازج وغ���ر امل�ضنع، يف 
االأ�ضواق واالأماكن العامة لغر�ض الت�ضويق اأو 
البيع خال فرة �رضيان احلظر املقررة مبوجب 

اأحكام هذا القرار”.
واأو�ضح رئي�ض الفرع القانوين بقيادة خفر 

ال�ضواح���ل اأنه عند �ضب���ط الروبيان خال فرة 
احلظر، يتم ت�ضجيل املحا�رض اخلا�ضة بالواقعة 
وا�ضتن���اًدا  العام���ة،  النياب���ة  اإل���ى  واإحالته���ا 
اإل���ى قان���ون االإج���راءات اجلنائي���ة البحرين���ي 
يف  الت����رضف  العام���ة يف  النياب���ة  وتعليم���ات 
امل�ضبوطات فاإنه يتم بيع الكمية امل�ضبوطة 
بطريق امل���زاد العلني ومن ث���م اإيداع املبالغ 
املتح�ضل���ة لدى النيابة العامة، منّوًها بتعاون 
املواطنني مع اجلهات احلكومية يف املحافظة 
على ال���رثوة البحرية وعدم ت�ضجيع املخالفني 
على ارت���كاب هذه املخالفات م���ن خال �رضاء 

الروبيان الطازج يف فرة احلظر.

واأردف النقي���ب ناي���ف عي�ض���ى ال�ضي���خ، 
اأن���ه قب���ل ب���دء ف���رة حظ���ر �ضي���د الروبيان، 
تق���وم قيادة خف���ر ال�ضواحل بعق���د اللقاءات 
واالجتماع���ات م���ع االإدارات االأمنية واجلهات 
املخت�ض���ة، حيث يتم تو�ضي���ح املناطق التي 
يتكاث���ر فيها الروبي���ان وماهي���ة املخالفات 
املتعلقة بذل���ك، وتو�ضيح اإج���راءات ال�ضبط 
واإجراءات بيع الكمي���ات امل�ضبوطة، كما يتم 
االإعان يف و�ضائل االإعام عن بدء فرة احلظر 
بعدها يتم تكثي���ف الدوريات البحرية للقيام 
بعمله���ا يف التفتي�ض واال�ضتيق���اف وال�ضبط 

وفق القانون.

• رئي�ض الفرع القانوين بقيادة خفر ال�ضواحل النقيب نايف ال�ضيخ	

•  الروبيان الطازج امل�ضبوط من قبل خفر ال�ضواحل	

 ك�ضف بكمية الروبيان الطازج امل�ضبوطة خالل 

فرتة حظر �ضيد تداول وبيع الروبيان للعام 2018

الكمية بالكيلوجرامال�ضهر
47مار�ض

207اأبريل

765مايو

3194يونيو

4561يوليو

8774املجموع
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الو�ض���ع يف املنطقة على ك���ف عفريت، 
وميكن الق���ول اإنه ي�ضبه ع�ضي���ة احلرب على 
الع���راق، وراأ�س احلربة يف ه���ذه الزوبعة الآن 
هو احلوثي والإخ���وان امل�ضلمون الذين بداأوا 
حمل���ة منظمة على م�رص برعاية قطرية تركية، 
فيما احلوثي برعاية اإيرانية راح يوجه �ضهامه 
نح���و الريا�س، وافتع���ل هذه امل���رة بر�ضالة 
اإيراني���ة نحو دولة الإمارات م���ن خالل اللعب 
بالأج���واء واملمرات، ب���داأت الر�ضالة بتو�ضيع 
الطائ���رات  با�ضتخ���دام  ال�ضتف���زاز  نط���اق 
املوجه���ة بالرمي���وت الإي���راين فيم���ا ي�ضب���ه 
الت�ضخ���ن للول���وج باملواجهة الت���ي اأثارتها 
اأمريكا بجعلها حرب وكالت، وهذا الأمر يبدو 
�ضارخ���اً بو�ضوح ت���ام هنا يف تركي���ا التي ل 
يفهم �ضيا�ضتها م���ن ل ياأتي اإليها ويلم�ضها 
م���ن خالل و�ضائ���ل الإعالم، وق���د حتولت اإلى 
تن�ضي���ق كامل فيم���ا ي�ضبه املح���ور القطري 
الرتك���ي ال���ذي ي�ض���ب بالنهاي���ة يف م�ضلحة 
اإي���ران، وهن���ا يب���دو الو�ض���ع منق�ضم���اً بن 
حمورين، حمور ال�ضعودية الإمارات البحرين، 
وحمور قط���ر اإي���ران تركيا، واإن ب���دا للوهلة 
الأولى تقاطعا للم�ضال���ح الرتكية الإيرانية، 
لك���ن امل�ضلحة ت�ضب يف هذا الجتاه حتى اأن 
الإخ���وان امل�ضلمن دخلوا احللب���ة من البوابة 
الرتكية ليخو�ض���وا احلرب على م�رص عرب هذا 

املح���ور، وملن يريد اأن ي���درك هذا التن�ضيق 
عليه جماراة و�ضائل الإعالم الرتكية القطرية 
الإيرانية ليكت�ضف مدى التفاهم على خريطة 
طريق قوامها احلرب عل���ى م�رص وال�ضعودية 
والإمارات والبحري���ن، م�ضتخدمن الأكاذيب 
لن����رص  اجلزي���رة  وف�ضائي���ات  وال�ضائع���ات 

ال�ضائعات حول الو�ضع يف هذه الدول.
من هنا يب���دو تق�ضيم امله���ام والرتكيز 
على م�رص ودول اخلليج الثالث عرب الإ�ضاعات 
من جهة وع���رب ال�ضتفزاز التطبيقي من جهة 
اأخ���رى بح�رص ب���اب املندب وم�ضي���ق هرمز يف 
املواجه���ة التي تريد اإيران من خاللها اإر�ضال 
الر�ضائ���ل للولي���ات املتح���دة باأنن���ا نوج���ه 
�ضهامن���ا ل���دول اخلليج وم�ضاحله���ا باإحداث 
الفو�ض���ى وعرقل���ة ت�ضدير النف���ط، وميكن 
روؤية ذل���ك يف ال�ضواريخ والطائرات احلوثية 
جت���اه اململك���ة العربي���ة ال�ضعودي���ة ودول���ة 
الإمارات وطبع���اً البحرين م�ضتهدفة بالداخل 
واخلارج، ولالأ�ضف نحن م�ضغولون باملواجهة 
مع اأنف�ضنا رغم كل ما ذكرت الآن من تهديد 

للمنطقة.
اأم���ريكا ه���ل ه���ي معن���ا اأم ت�ضتخدمن���ا 
بالوكال���ة ع���ن حربه���ا ب�ض���اأن الن���ووي، ولو 
تو�ضل���ت اإلى اتفاق مع طهران هل �ضتتخلى 

عن وكالتنا؟

اخلال�ض���ة اأن املوؤامرة كبرية ووا�ضعة ول 
ميكن جتاهلها بهذا الوق���ت بالذات، والذي 
ت�ضته���دف في���ه كل م���ن م����رص وال�ضعودي���ة 
والإم���ارات والبحرين، فيما نح���ن م�ضغولون 
لالأ�ض���ف ال�ضديد بح���روب داخلية تافهة بن 
بع�ضن���ا، وليتن���ا ننتب���ه اإل���ى اأن حم���ور ال�رص 
باملنطقة ين�ضق هجومه ونحن حتى مل نن�ضق 
دفاعن���ا بدليل تغري���د البع����س بالإ�ضاعات 
والأكاذي���ب دون تركي���ز عل���ى حم���ور ال����رص 
باملنطق���ة حتى ب���دت اإ�رصائي���ل مقارنة بهذا 

املحور مالكاً.
اإي���ران ت�ضتغ���ل كل خالفاتن���ا وتخ���رتق 
جدارنا وهي دائماً حت���ى اللحظة حتاربنا عرب 
وكالئه���ا باملنطق���ة، وحان الوق���ت للق�ضاء 
على ه���وؤلء احللف���اء بالداخل واخل���ارج حتى 
ت�ضب���ح املواجهة معها مبا����رصة وهذا اأف�ضل 
م���ن ا�ضتنزافنا ع���رب وكيله���ا احلوثي وحزب 
اهلل واخلالي���ا النائم���ة يف دولن���ا، بينم���ا نحن 
م�ضغولون ب�ضد الفجوات التي اأحدثها النظام 
القط���ري، براأّي���ي لبد م���ن اإنه���اء ملف قطر 
واحلوثي يف اليمن وحزب اهلل يف لبنان لننهي 

احلرب مع اإيران عملياً.

تنويرة:
 ال�ضكوى �ضالح ال�ضعيف.

فالح هادي الجنابي

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

يب���دو اأن بع�س املوظفن يف مركز اجننري 
ال�ضح���ي بحاجة اإلى تركيز خا����س يف الهتمام 
بحياة النا�س، واأن يكون دورهم اإيجابيا وفعال 
ولي�س �ضلبيا متخلفا، واأن ي�ضعوا يف اعتبارهم 
اأن الدولة كفلت الرعاي���ة ال�ضحية للمواطنن 
وف���ق روؤي���ة وا�ضح���ة ول جم���ال “للتحذل���ق” 
ال�ضخ�ضي���ة  والأه���واء  بالإ�ض���ارات  والتح���دث 
والت�رصف���ات غ���ري املنطقي���ة، ف�ضخ�ضيا كدت 
اأفق���د ابنت���ي “19 عام���ا” يف ه���ذا املركز جراء 
انع���دام روح امل�ضوؤولي���ة والتقيي���م ال�ضحيح 
للح���الت املر�ضية واإتقان العم���ل، ففي متام 
ال�ضاع���ة الرابع���ة وخم�ض���ن دقيق���ة م���ن فجر 
الثنن 30 يوليو “طارت” زوجتي بابنتي اإلى 
املركز بعد اإ�ضابتها بنزلة معوية حادة جعلتها 

تتقي���اأ با�ضتمرار دون توق���ف ورع�ضة باجل�ضد 
واأعرا����س اأخرى ل ميكن لأي ب����رص اأن يتحملها، 
موظف ال�ضتقبال حوله���ا ب�رصعة اإلى املمر�س 
املخت����س بالتقييم، واعتقدت زوجتي اأن الأمر 
انتهى و�رصعان ما �ضيتم اإدخالها على الطبيب، 
لك���ن اأخربه���ا املمر�س اأن وق���ت دخولها على 
الطبيب �ضيك���ون عند ال�ضاعة ال�ضابعة �ضباحا، 
تخيلوا ذلك، وعندما اأ�رصت زوجتي على اإدخال 
ابنت���ي عل���ى الطبيب ق���ال لها... اذهب���ي واإذا 
واف���ق �ضندخله���ا، لكن امل�ضيب���ة الثانية عدم 
تواج���د الطبيب���ن يف غرفتيهما، اأي���ن ذهبا... 
اهلل الع���امل، م���ع اأن املركز كان �ضب���ه خال من 

املر�ضى با�ضتثناء �ضخ�ضن.
وملزي���د م���ن ال�ضتف�ضار، ذهب���ت زوجتي 

اإل���ى اإحدى املوظف���ات واأحلت عليه���ا ب�رصورة 
اإدخال البنت على الطبي���ب، فاأجابتها باحلرف 
“اإن���ه ق���رار وزاري”، اأي اأن البن���ت مت���وت من 
اآلم املع���دة وحتت�رص ل ق���در اهلل ومن ثم يقرر 
املمر����س املخت����س بالتقيي���م اإدخاله���ا على 
الطبي���ب من عدمه، ول اأع���رف ما حقيقة القرار 
الوزاري الذي مينع مري�ضا يبتلع اأموا�س الآلم 
والأوج���اع من الدخول عل���ى الطبيب، خ�ضو�ضا 
اأن املرك���ز كان خاليا، ولي����س هناك اأي �ضغط 
م���ن املر�ض���ى اأو ما �ضاب���ه ذل���ك، ول�ضيما اأن 

احلالة كانت ت�ضتدعي العجلة فورا. 
قب���ل  م���ن  اجلدي���د  ال�ضل���وك  ه���ذا  بع���د 
املوظفن يف املرك���ز خرجت زوجتي مع ابنتي 
يف و�ض���ع ل يحت���اج اإل���ى ����رصح وتوجه���ت اإلى 

اأقرب عي���ادة خا�ضة، وعلى الف���ور مت تركيب 
“ال�ضيالن” عليها نظ���را لالإعياء ال�ضديد الذي 

تعر�ضت له.
لق���د وجه �ضي���دي �ضاحب ال�ضم���و امللكي 
الأم���ري خليف���ة ب���ن �ضلم���ان اآل خليف���ة رئي�س 
ال���وزراء املوق���ر حفظ���ه اهلل ورع���اه يف �ضه���ر 
اأغ�ضط�س م���ن العام املا�ضي وزارة ال�ضحة اإلى 
التعجي���ل يف املواعي���د التي تعط���ى للمر�ضى 
�ض���واء للعيادات اأو الفح����س اأو غريها وتوفري 
الأجهزة واملعدات والكوادر املتخ�ض�ضة التي 
تكفل تقلي�س فرتات انتظار مواعيد املراجعة 
والفحو�ض���ات الطبية، وهذا يجعلن���ي اأت�ضاءل 
كمواط���ن... اأي نوع م���ن التق�ضري الذي يحدث 

يف مركز اجننري؟.

كدت أفقد ابنتي... والسبب “ممرض 
بمركز انجنير الصحي”

ط���وال الأربع���ة عق���ود املا�ضية م���ن حكم نظام 
امل���اليل يف اإيران، اأكرث �ضيء جنحوا فيه ب�ضكل ملفت 
للنظ���ر، حيث �ض���اروا يف املرتبة الأول���ى عامليا، هو 
براعتهم يف زراعة كل اأن����اع واأ�شكال واأمناط الب�ؤ�س 
واحلرمان واملعاناة والأو�ض���اع ال�ضيئة، فهناك اأكرث 
م���ن 40 ملي���ون اإي���راين يعي�ض���ون حتت خ���ط الفقر، 
باعرتاف قادة وم�ضوؤويل النظ���ام، كما اعرتفوا اأي�ضا 
ب���اأن هناك اأكرث م���ن 5 مالين ل يج���دون ما ي�ضدون 
ب���ه املجاع���ة، كما اأن هن���اك 11 ملي���ون عائلة تعاين 
من الإدم���ان، ومالين من البطال���ة، ولكن ل يبدو اأن 
ماكين���ة �ضناعة البوؤ�س لنظ���ام املاليل �ضتتوقف، بل 

اإنها ما�ضية قدما يف اإنتاجها ال�ضلبي.
وجري���ا على ما عملت به ماكين���ة �ضناعة البوؤ�س 
للنظام الديني املتطرف يف اإيران ويف اعرتاف �ضادم 
وم���وؤمل جديد اأكدت “فريد براتي �ض���ده” نائبة مدير 
منظمة الوقاية والعالج يف مركز اخلدمات الجتماعية 
يف هذا النظام اأن “19 مليون ن�ضمة يف اإيران ي�ضكنون 
يف ثالث���ة اآلف من مناط���ق الع�ضوائي���ات”، وهو رقم 
متوا�ض���ع بطبيع���ة احلال قيا�ض���ا بالرق���م احلقيقي 
ال���ذي �ضيكون مرعب���ا، لذلك يتحا�ض���ى النظام دائما 
ذك���ره، ولكن رغم ذلك فاإن ه���ذا الرقم يدل على اأن 
رب���ع �ضكان اإيران التي تعد من اأغنى بلدان العامل من 

حيث املوارد الطبيعية، ي�ضكنون يف الع�ضوائيات.
ال�ضك���ن يف الع�ضوائيات كما ه���و معروف عامليا 
ويف الأو�ش���اط املهتم���ة باإجراء الدرا�ش���ات والبح�ث 
الجتماعي���ة، واحد م���ن اأبرز عوام���ل ت�ضديد العاهات 
الجتماعية مث���ل الإدمان والط���الق والقتل والف�ضاد 
واجلرائ���م اجلزئي���ة والكلية، لذلك فاإنن���ا عندما جند 
اأن هن���اك اأرقاما مليونية يف جم���الت تدل كلها على 
خمتل���ف اأنواع اجلرائم واجلن���ح والعاهات الجتماعية 
الأخ���رى، اإمنا ب�شبب اأن النظام ي�ف���ر اأج�اء ومناخات 
ت�ضاع���د عل���ى ذلك من اأج���ل ا�ضتمرار حكم���ه القمعي 
املتخلف، فهذا النظام الدجال ل يريد جمتمعا مثقفا 

واعي���ا ومتح����رصا ومت�ضلحا بالعلم، ب���ل يريد جمتمعا 
غارقا يف اجلهل والظالم واجلرمية والبوؤ�س واحلرمان.

40 عام���ا واآلة البوؤ�س لنظ���ام املاليل ل تتوقف 
عن اإنتاجه���ا، ومازالت ت�رص عل���ى املزيد واملزيد من 
الإنت���اج، لكن ل يب���دو اأن هذا الظل���م والإجحاف بحق 
ال�ضعب الإيراين �ضيدوم لالأب���د، خ�ضو�ضا بعد اندلع 
انتفا�ض���ة 28 كان���ون الأول 2017 الت���ي تقوده���ا 
منظمة جماه���دي خل���ق ومازالت م�ضتم���رة يف �ضورة 
الحتجاجات والإ�رصابات والعت�ضامات الغا�ضبة التي 
تدع� باإحلاح اإلى اإ�شقاط النظام وبناء اإيران حرة اأبية 

تاأبى اجلهل والتخلف واجلرمية. “احلوار”.

أرقام البؤس والحرمان في حكم ماللي إيران

 رأس الحربة 
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أنسنة

تعم���ل اللجن���ة الربملاني���ة احلكومية 
ب�ض���اأن تعديالت نظ���ام التقاع���د يف اإطار 
توجي���ه �ض���اٍم �ض���در م���ن جالل���ة املل���ك 
للحكومة ب� “اإعادة بح���ث م�رصوعي قانوين 
التقاع���د وذل���ك بالتع���اون والتن�ضيق مع 
ال�ضلطة الت�رصيعية مع الأخذ يف العتبار كل 
ما اأبدي ب�ضاأنيهما من مرئيات ومالحظات 
وم���ن نقا�س حولهما يف جمل�ض���ي ال�ضورى 
والن���واب، وكذل���ك م���ا اأب���داه املواطنون 
والكت���اب وال�ضحافيون م���ن مرئيات عرب 

و�ضائل الإعالم املختلفة”.
ال�ضام���ي  امللك���ي  التوجي���ه  اإن 
باإع���ادة بح���ث القانون ال���ذي مي�س جميع 
البحريني���ن، األزم ال�ضلطت���ن الت�رصيعية 
ووا�ض���ح  �رصي���ح  ب�ض���كل  والتنفيذي���ة 
بالتعاط���ي الإيجاب���ي م���ع كل م���ا يطرحه 
الراأي العام والإعالم من اأفكار واقرتاحات 

ومطالب.
�رصعت اللجن���ة اأعمالها يف هذا الجتاه 
فع���اًل، وذل���ك ع���رب لق���اءات م���ع املجتمع 
املدين يف جهة و”حوار” �ضفاف مع الإعالم 
من جهة اأخرى، غري اأن اأ�ضلوب عمل اللجنة 
�ضه���د حت���ولً انقالبي���اً يف الأي���ام الأخرية، 
واملوؤمت���رات  الت�رصيح���ات  فتوقف���ت 
الإعالمية التي تعقب الجتماعات املهمة، 
وظه���رت عو�ضا عنه���ا ما ي�ضمي���ه النواب 
اأنف�ضهم “ت�رصيبات �ضحافية غري دقيقة”. 
ل���ن اأتط���رق يف هذا املق���ال ملا �رصب 
م���ن “اأخب���ار غ���ري دقيق���ة” ع���ن اللجن���ة، 
و�ضاأخ�ض�س لهذا الأم���ر م�ضاحة منف�ضلة، 
لكنن���ي �ضاأذك���ر اأع�ضاء اللجن���ة كافة باأن 
اأف���كار واقرتاح���ات املواطن���ن والكتاب 
واأن  بع���د،  تن�ض���ب  مل  وال�ضحافي���ن 
البحريني���ن مازالوا يطرح���ون العديد من 
الأف���كار والتو�ضي���ات والأ�ضئل���ة ب�ض���اأن 
“نظام التقاعد الأمثل” وما تعلنه الهيئة 
العامة للتاأم���ن الجتماعي اأي�ضا من روؤى 
وت�ض���ورات واأرق���ام ون�ض���ب، وعليه، فاإن 
اللجن���ة ملزم���ة – ووفقا لق���رار ت�ضكيلها 
يت���داول  مل���ا  الإيجاب���ي  بال�ضتم���اع   -
عل���ى ال�ضاحة، وه���ذا يلزمه���ا اأي�ضا اإطالع 
ال���راأي الع���ام عل���ى حمت���وى املناق�ض���ات 
واملعل�م���ات املتداول���ة وكذل���ك النقاط 
اخلالفي���ة اأول باأول، فال ميك���ن للنا�س اأن 
يبن���وا ت�ضورات اإيجابي���ة اأو قناعات ثابتة 
اإزاء “تعدي���الت التقاع���د املطلوبة” دون 
اأن تلع���ب اللجنة الربملانية احلكومية هذا 

الدور.  
�ضخ�ضيا، اأرى اأن ما ح�ضل من جتاهل 
متعم���د من قب���ل اللجنة لو�ضائ���ل الإعالم 
والراأي الع���ام، يعك�س قناع���ة لدى بع�س 
اأع�ضائه���ا ب���اأن تاأجيل اإع���الن التوافقات 
حتى النتهاء منها )اإعالنها دفعة واحدة(، 
ه���و مبثاب���ة ا�ضرتاتيجية جي���دة �ضتخفف 
م���ن ال�ضغط ال�ضعب���ي وردود الفعل! وهو 
ت�ضور �ضتثبت الأيام مدى خطئه، فالنا�س 
اأكرث قب���ول للتغيري اإذا م���ا كانوا جزءا من 

ت�ضكيله.
�ض���وؤال اأوجه���ه اإل���ى اأع�ض���اء اللجن���ة 
املوقري���ن، واأختم به هذا املقال: اإذا كان 
ما ����رصب لبع�س ال�ضحف م���ن اأخبار ب�ضاأن 
توافق���ات عل���ى “�ض���ن التقاع���د املبكر” 
للمتقاعدين”  ال�ضنوي���ة  العالوة  “و�ضقف 
غ���ري دقي���ق، ومل حت�ض���ل اأي���ة توافق���ات 
لهذه اللحظ���ة ح�ضبما توؤك���دون لزمالئكم 
والإعالمين اأي�ضاً، ملاذا مل ت�ضدروا بيانا 

ب؟! �ضحافياً لنفي ما �رصرُ

لجنة “التقاعد”... 
تجاهل استراتيجي؟!

ماذا يعن���ي اأن تك���ون �ضخ�ضية عامة؟ 
معروف���ة اأو م�ضه���ورة! قد يجي���ب بع�ضكم 
باأن هذه ال�ضهرة الطريق لتذليل العقبات، 
وفت���ح املناف���ذ، و”الوا�ضط���ات”، والكثري 
الكثري من “الاليكات” التي ترافقها ر�ضائل 
التهليل والتمجيد! وقد ي���رى امل�ضهورون 
اأنف�ضه���م ب���اأن يف ذلك الأمر متع���ة وفائدة، 
وو�ضيلة جلذب املعجبن من كل مكان، ويف 
احلقيقة: اإن “الالي���ك” الواحدة على مواقع 
التوا�ض���ل الجتماعي جميلة، ووقعها لذيذ؛ 
فهي �ضورة م���ن �ضور املديح غري املبا�رص، 
ول اأقل من كونها جماملة ل�ضاحب ال�ضهرة، 

ترُ�ضعره ببع�س الر�ضا النف�ضي عن الذات!
لي�ض���ت  العام���ة  ال�ضخ�ضي���ة  اأن  غ���ري 
مو�ضوًع���ا للمدي���ح وح���َدهرُ – بطبيعة احلال 
عرَّ�ضة اأكرث من غريها اإلى النقد،  – فهي مرُ
ورمبا التجري���ح، والت�ضقي���ط، اأو الت�ضفيه، 
ون����رص ال�ضائعات؛ ب���كل اأ�ضكالها؛ املكتوبة 
وامل�ضورة، وقد تك���ون مو�ضوًعا لل�ضخرية 
والن���كات ال�ضاذجة، الت���ي تر�ضم يف وعي اأو 
ل وعي اجلماهري �ضورة ِذهنية كاريكاتورية 
�ضوداء، وغري براقة لتلك ال�ضخ�ضية، بحيث 
تنته���ي اإلى حتقريه���ا واحلّط منه���ا؛ اأينما 

وهدت اأو ورُجدت. �ضرُ
فهل من ح���ق النا�س اأو اجلماهري لعب 
هذا ال���دور “التقييمي” احلاد اأو ال�ضلبي اأو 
ال�ضاخر ح���ول تلك ال�ضخ�ضي���ة، مبجرد اأنها 
عام���ة، اأو م�ضه���ورة؟! هل املث���ل امل�ضهور 
للنا����س  نف�ض���ه  يعرِّ����س  “اإلل���ي  العام���ّي 
ي�ضتاه���ل”؛ مقب���ول يف ه���ذا ال�ضي���اق؟ هل 
من حق���ي اأن اأن�ضخ �ض���وًرا ل�ضخ�ضية عامة، 
واأتناقله���ا بن املجموعات عل���ى الإنرتنت 
وغ���ريه؛ لأمار����س دور ال�ضاط���ر ال���ذي وجد 
َمثلب���ة اأو عيًب���ا اأو نقط���ة انتق���اد معين���ة؛ 
لأتق���اذف ه���ذه ال�ضخ�ضية مييًن���ا و�ضمال؛ 
ولأثبت عوارا اأو نقي�ضة، فاأتناقلها ب�ضعادة 
املكت�ضف، ولذة الفار����س املغوار املنت�رص 

يف املعارك!؟
اإنن���ا يا �ضادة... معظمن���ا يا )ح�رصات(، 
ّللة  نظن يف قرارة اأنف�ضنا اأنها �ضخ�ضيات حمرُ
�ضاعة لنا، واأن من  تل���كات مرُ علين���ا، واأنها مرُ
حقن���ا الت�رصف فيه���ا كيفما ن�ض���اء؛ ملجرد 
اأننا )مفتوحون( عل���ى نوافذها )ال�ضو�ضال 
ميدّي���ة( يف الغال���ب؛ فنن�ض���ى اأو ل نتذك���ر 
ررُم���ات، واأن بع�س  طلًق����ا اأنها اأعرا�س، وحرُ مرُ
الكالم فيها قذٌف، ومنيمة، وغيبة! اأو نك�ن 
من عرّب عنه���م جّل تعالى باأنه���م يوؤمنون 
ببع����س ويكف���رون ببع����س! والأده���ى اأننا 
كث���رًيا ما نرُخِرج ه���ذه ال�ضخ�ضيات عن امِلّلة 
اأو الدين؛ مبجرد اختالفن���ا معها؛ �ضيا�ضًيا، 
اأو عقائديا، اأو فكرًي���ا... والأنكى والأمّر اأننا 
غ بها  نرُرّبر لأنف�ضنا، ون�ضع الأعذار التي نرُ�ضوِّ

هذا املنطق الأعرج!
ب���اأن  العتق���اد  م���ن  ح���ذاِر..  ح���ذاِر.. 
كل م�ضه���ور مهت���وك! واأن امل���ال �ضائ���ب! 
والأعرا�س َنَه���ب! فلي�س ذلك من الدين يف 
�ضيء، ول من ف�ضائل الأخالق، ول من كمال 

الإن�ضانية! ما راأيكم؟

الشخصيات المشهورة... 
ليست َنَهبـًا!

 د. زهرة حرم

َوْخـَزُة ُحب



مقرتح لإن�شاء منتدى �أعمال 
بحريني تركمان�شتاين

رئي����س غرف���ة  بح���ث  �لتج���ار:  بي���ت  �ل�شناب����س - 
جت���ارة و�شناع���ة �لبحري���ن �شم���ر نا����س مع نائ���ب وزير 
خارجي���ة جمهوري���ة تركمان�شتان بردي ني���از ماتييوف، 
تطوي���ر �لعالق���ات �لقت�شادية و�لتجارية ب���ن �لبحرين 
وتركمان�شتان، كم���ا ناق�شا مقرتح تنظيم منتدى �لأعمال 
�لبحرين���ي �لرتكمان�شت���اين يف �لف���رتة �ملقبل���ة يف ع�شق 
�آباد. وتد�ر�س �لطرفان تعزي���ز �مل�شاريع �مل�شرتكة بن 
�أ�شح���اب �لأعم���ال م���ن كال �لبلدين خا�ش���ة يف ظل تو�فر 
�لفر����س �ل�شتثمارية يف عدد من �لقطاعات �لقت�شادية 

كالنفط و�لغاز و�لبرتوكيماويات و�لأغذية و�لن�شيج.

ن�شخة �شتوية ملعر�س �خلليج للعقار
�ملنامة - �لبحري���ن: �أعلنت �رشكة �لهالل للموؤمتر�ت و�ملعار�س عن �إطالق ن�شخة �شتوية 
م���ن معر�س �خلليج للعق���ار، و�لذي �شتنظم يف جممع �لأفنيوز، خ���الل �لفرتة من 21 �إلى 24 
نوفمرب �ملقبل. و�ملعر�س �لذي طرح لأول مرة منذ 6 �شنو�ت جنح يف �كت�شاب مكانة ر��شخة 
كوجهة جاذبة للمطورين �لعقارين يف �لبحرين ومن جميع �أنحاء �لعامل، وذلك لرتويج �أحدث 

م�شاريعهم و�أعمالهم على �مل�شتثمرين. 
وق���ال �ملدي���ر �لتنفيذي لل�رشك���ة ج���رب�ن عبد�لرحمن “�شتك���ون فعالية �ل�شت���اء مكملة 

للمعر�س �لأ�شا�شي �لذي يقام يف �شهر �أبريل من كل عام”. 
من جانبه، �أكد مدي���ر �ملعار�س يف �رشكة �لهالل للموؤمتر�ت و�ملعار�س �أحمد �شليمان �أن 
�ملعر����س �ل�شتوي ي�شمل على من�شات و�أجنح���ة متميزة يف ت�شميمها بحيث تتيح للمطورين 
عر����س م�شاريعهم �لعقاري���ة ب�شكل فريد من نوع���ه. وي�شمن �لت�شميم �ل���ذي طورته �رشكة 

كولورز روؤية 360 درجة جلميع �ملطورين �مل�شاركن”.
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اقتصاد

“طريان اخلليج” تد�شن خدمات لندن على “بوينغ 9 - 787” درمياليرن
�حتفل���ت ط���ر�ن �خللي���ج – �لناقلة 
�أم����س   – �لبحري���ن  ململك���ة  �لوطني���ة 
باإطالقه���ا رحلتيها �ليوميت���ن من و�إلى 
لن���دن على منت طائرتها م���ن طر�ز بوينغ 
787-9 درميالي���ر �جلديدة كلياً، وذلك 
م���ن خ���الل �إقامته���ا لحتفالي���ة يف نادي 
�لفنون مبايفر جمعت عدد�ً من �ل�شيوف 
�شملو� عدد� من �ل�شف���ر�ء و�لدبلوما�شن 
للوجه���ات �لتي تخدمها ط���ر�ن �خلليج، 
و�أ�شحاب ومديري عدد من كربى وكالت 
�ل�شف���ر و�ل�شياح���ة يف بريطاني���ا، وع���دد 
من ����رشكاء �لناقل���ة يف بريطانيا، وممثلي 

و�شائل �لإعالم.
ورح���ب �لرئي�س �لتنفي���ذي للناقلة 
كري�شيم���ر كوت�شك���و و�أع�ش���اء �لإد�رة 
�لتنفيذي���ة بالناقل���ة مب���ا فيه���م مدير 
حمطة طر�ن �خلليج يف �ململكة �ملتحدة 
ر��ش���د �لقعود بال�شي���وف، و�شاركوهم 
باآخ���ر �ملعلوم���ات حول �أح���دث منتجات 
وخدم���ات �لناقل���ة، و�ملز�ي���ا �لعدي���دة 

درميالي���ر   9-787 بوين���غ  لطائ���رة 
�ملتاحة للم�شافرين.

يف معر����س حديثه خ���الل �لحتفالية، 
ق���ال كوت�شك���و “ترتب���ط ط���ر�ن �خلليج 
بعالق���ات قوية مع �ململك���ة �ملتحدة منذ 
ب���دء عملياتنا �إلى لن���دن يف �لعام 1970. 
لن���دن ه���ي �لوجه���ة �لرئي�شي���ة لعمالئنا 
�مل�شافري���ن �ش���و�ء لالأعم���ال �أو للرتفيه، 
رحالتن���ا  �أح���دث  نط���رح  �أن  وي�شعدن���ا 
�ملزدوج���ة عل���ى م���نت طائرتنا م���ن طر�ز 

بوينغ 787-9 درميالير على هذ� �خلط. 
�أتطل���ع �إلى تلق���ي ردود فعل �مل�شافرين 
حول ه���ذه �لإ�شاف���ة �ملمي���زة لأ�شطولنا 
�لت���ي تتي���ح للم�شافري���ن م���ن �ململك���ة 
�ملتح���دة �ل�شفر عرب �شبكة طر�ن �خلليج 
�ملت�شع���ة بر�ح���ة تامة. كم���ا �أود �أن �أغتنم 
هذه �لفر�شة لأ�شك���ر �رشكاءنا �لرئي�شين 
يف �ل�شناع���ة يف �ململك���ة �ملتح���دة �لذين 
ه���م جزء ل يتجز�أ من من���و وجناح عملياتنا 

يف لندن.”

“التمويل الوطني”: طالل كانو رئي�شا وحممد املوؤيد نائبا له
�لوطني:  �لتموي���ل   - �ملنام���ة 
�لتموي���ل  بي���ت  �رشك���ة  �أعلن���ت 
�لوطن���ي ع���ن �نتخاب ط���الل فوؤ�د 
ملجل����س  رئي�ش���اً  بالجم���اع  كان���و 
�لإد�رة وحممد ف���اروق �ملوؤيد نائبا 

للرئي�س.
�ن�ش����م  �ل����ذي  كان����و  وميتل����ك 
�لوطن����ي  �لتموي����ل  �إد�رة  ملجل�����س 
�لع����ام 2006، خربة متت����د 20 عاماً 
يف قط����اع �لتج����ارة و�إد�رة �لأعم����ال. 
وه����و ي�شغ����ل حالي����اً من�ش����ب ع�شو 
جمل�����س �لإد�رة �ملنت����دب ورئي�����س 
�للجن����ة �لتنفيذي����ة ل�رشك����ة �إبر�هيم 
خلي����ل كانو �إلى جان����ب ع�شويته يف 
جمل�س �إد�رة �رشكة �لبحرين �لوطنية 

�لقاب�شة. 
و�ل����ذي  �ملوؤي����د  �أ�خت����ر  كم����ا 
�ن�ش����م لع�شوية �لتموي����ل �لوطني 

�لع����ام 2006 �أي�ش����ا، نائب����اً لرئي�س 
جمل�����س �لإد�رة وذلك عق����ب توليه 
لع����دة منا�ش����ب رفيع����ة �مل�شت����وى 
يف مقدمته����ا رئا�ش����ة جمل�����س �إد�رة 
جمموعة �ملوؤي����د �لعاملية بالإ�شافة 

�إد�رة  جمل�����س  يف  ع�شويت����ه  �إل����ى 
�ملوؤي����د  خلي����ل  يو�ش����ف  جمموع����ة 
و�أولده، جمموعة �ملوؤيد للمقاولت، 
جمل�س �لتنمي����ة �لقت�شادية وغرفة 

جتارة و�شناعة �لبحرين.

• •طالل كانو 	 حممد �ملوؤيد	

م�����������ش�����ادر: م�����رك�����ز �أع�������م�������ال �ل�����ك�����ي�����ان �جل������دي������د �����ش����ي����ك����ون ب���ال���ك���وي���ت

“التاأمينات” تربح 29 مليون دينار من دمج “الأهلي” و“بيتك”
جر�ء �شعود �شعر �لأ�شهم

�رتفع���ت �لقيم���ة �ل�شوقية للبن���ك �لأهلي 
�ملتح���د بن 25 يونيو و�أول �أم�س، نحو 290.3 
ملي���ون دين���ار، �إذ ز�دت من 1.8 ملي���ار دينار 
تقريًبا �إلى نح���و 2.1 مليار دينار، وهي �لفرتة 
�لتي �شه���دت تد�ول معلومات و�أحاديث جدية 
عن �ندم���اج �لبنك مع بيت �لتموي���ل �لكويتي 

“بيتك”.
وبذل���ك تك���ون �لهيئ���ة �لعام���ة للتاأم���ن 
�لجتماع���ي )�لبحرين( ربح���ت خالل �شهر و�حد 
نح���و 29 ملي���ون دينار عل���ى �إثر �رتف���اع �شعر 
�شه���م �لبن���ك �لأهل���ي �ملتحد؛ كونه���ا متتلك 
ح�شة يف �لبنك �لأكرب يف �ململكة بو�قع 10.02 
�لبحريني���ة  �حلكومي���ة  �مل�شارك���ة  وه���ي   .%

�لوحيدة يف �لكيانن �ملالين.
�أم���ا �حلكوم���ة �لكويتية فتك���ون خالل هذ� 
�ل�شهر قد حققت ربًحا بلغ نحو مليار دولر )305 
مالين دينار كويتي( من ج���ر�ء �رتفاع �أ�شعار 
�أ�شه���م بيت �لتمويل �لكويت���ي و�لبنك �لأهلي 
�ملتحد يف ف���رتة �ملقارنة )م���ن 25 يونيو �إلى 
25 يوليو(، �إذ �إن ح�شة �لتاأمينات �لجتماعية 
�لكويتي���ة تزيد قلياًل عل���ى 18 % يف “�لأهلي 
�ملتح���د”، فاإن م���ا حققته دفرتًيا م���ن �إجمايل 
280 مليوًن���ا، هو 50 مليون دينار كويتي، �أما 
�حل�ش�س �حلكومي���ة �أو �شبه �حلكومية يف بيت 
�لتموي���ل، وت�شمل هيئ���ة �ل�شتثم���ار و�شوؤون 
�لق�رش و�لأوق���اف و�لتاأمينات، فت�شكل 48 %، 
وبالتايل ف���اإن ح�شة تلك �جلهات، دفرتًيا، من 
�رتفاع �لقيمة �ل�شوقية تبلغ 255 مليون دينار 
كويتي من �إجمايل 530 مليوًنا. وبجمع ما حققه 
�ملال �لع���ام يف �لكويت دفرتًيا م���ن �ل�شعود 
ميكن �لو�شول �إلى 305 مالين دينار كويتي، 

�أي نحو مليار دولر.
وكان �لبنك �لأهلي �ملتحد وبيت �لتمويل 
�لكويت���ي ق���د وقع���ا مذك���رة تفاه���م و�رشي���ة 
معلوم���ات لب���دء �أعم���ال �لتقيي���م و�لتق�شي 
وغره���ا م���ن �لإج���ر�ء�ت �لفني���ة خلل���ق كيان 
م����رشيف موحد )�ندم���اج( يف تاري���خ 23 يوليو 
�جلاري، و�لتي تعت���رب كخطوة �أولى مبقت�شى 
�ل�شتثماري���ة  �لبن���وك  �ختي���ار  مت  �لتف���اق 
)كريدي �شوي�س وبن���ك “�إت�س ��س بي �شي”( 
للقيام بالدر��ش���ات �لالزمة بخ�شو�س �قرت�ح 
معدل ع���ادل لتبادل �لأ�شه���م؛ متهيًد� لتخاذ 
خط���و�ت لحق���ة - يف ح���ال �تف���اق �لبنك���ن 
على مع���دل تب���ادل �لأ�شه���م - تب���د�أ باأعمال 
�لتق�شي �لنايف للجهال���ة وغره من �لإجر�ء�ت 
و�لدر��شات �ملطلوب���ة، وذلك رهًنا باحل�شول 
عل���ى �ملو�فق���ات �لرقابي���ة �لالزم���ة كافة يف 
�لبحري���ن و�لكوي���ت وغرها من �ل���دول ذ�ت 

�لعالقة.
ي�ش���ار �إلى �أن �ل�شفق���ة �شينتج عنها �أكرب 
�لبنوك يف منطقة �خلليج �لعربي باأ�شول تزيد 

عن 90 مليار دولر بح�شب وكالة رويرتز. 
وذكرت وكالة موديز للت�شنيف �لئتماين 
�آخ���ر يوليو 2017 �إن �لكي���ان �جلديد �شي�شكل 
�شاد����س �أك���رب بن���ك يف دول جمل����س �لتعاون 
�شيمك���ن  �لندم���اج  �أن  مو�شح���ة  �خلليج���ي، 
“بيتك” من �أن يكون �أكرب بنك يف �لكويت، �إل 
�أنه �شيبقى ثاين �أك���رب م�رشف يف �خلليج يعمل 
وفًق���ا لل�رشيعة �لإ�شالمية بع���د م�رشف �لر�جحي 

�ل�شعودي.
وكانت �لهيئة �لعامة لال�شتثمار �لكويتية 
�لتي متتل���ك 24 % من �أ�شهم “بيتك”، و�لتي 
تدي���ر �ل�شن���دوق �ل�شي���ادي لدول���ة �لكويت، 
عينت م�شت�شاًر� لتق���دمي ��شت�شار�ت م�شتقلة 
لدر��شة “فك���رة �لندم���اج �أو �ل�شتحو�ذ” بن 
�لبنك���ن يف �إجر�ء �عتربه مر�قب���ون �أول خطوة 

ر�شمية باجتاه �إبر�م �ل�شفقة.
وعل���ى �شعي���د مت�ش���ل، ك�شف���ت م�شادر 
م�شوؤولة يف �لهيئة �لعامة لال�شتثمار �لكويتية 
جلريدة �ل���ر�أي �لكويتي���ة �لأ�شب���وع �جلاري �أن 
�جله���ات �حلكومي���ة �مل�شاهم���ة يف “بيتك”، و 
”�لأهلي �ملتحد”، متفقة من حيث �ملبد�أ على 
ج���دوى �لندماج ب���ن �ملجموعتن، بي���د �أنها 
�شّددت عل���ى �أن “قر�رها )�جلهات �حلكومية( 
�لنهائ���ي مرهون بجدوى �شعر تب���ادل �لأ�شهم 
�ل���ذي ميكن �أن تخل�س �إلي���ه در��شات �جلهات 

�ل�شت�شارية �لعاملية”.
و�أكدت �مل�ش���ادر �أن هناك ت�شوًر� �إيجابًيا 

“هيئ���ة �ل�شتثم���ار” وبقي���ة  ل���دى م�ش���وؤويل 
�جله���ات �حلكومي���ة �ملالكة بناء عل���ى ما بن 
�أيديه���م من بيانات ومعطي���ات، باأنه “�شتنتج 
عن �لندماج �ملقرتح �آث���ار �إيجابية على ربحية 
�لكيان �جلديد، ف�شاًل عن حت�ّشن جودة �أ�شوله، 
ودعم م�شد�ته �لق���ادرة على حتمل �ملخاطر”، 
لفتة �إلى �أن “مركز �أعمال هذ� �لكيان �شيكون 
بالكويت، وهو ما ي�شتقيم مع توجهات �لدولة 

بخ�شو�س �لتحويل �إلى مركز مايل وجتاري”.
وذك���رت �مل�ش���ادر �أن م���ن �ملرتق���ب �أن 
تكّلف “هيئ���ة �ل�شتثم���ار” �مل�شت�شار �لدويل 
)بنك �أوف �أمركا( �لذي �أعّد لها �شابًقا در��شة 
جدوى �لندم���اج بن �لبنك���ن، بتقييم نتائج 
در��شة حتدي���د �شعر �لتبادل �لع���ادل، كما �أن 
�أي بيان���ات �شُتقّدم يف ه���ذ� �خل�شو�س �شتمر 
على بنك �لكويت �ملركزي، و�جلهات �لرقابية 

لتاأكيد م�شد�قيتها ودقتها.
ويف ح���ن رجحت �مل�شادر �أن يحقق �لدمج 
�ملحتم���ل فو�ئ���د ��شتثمارية ت�ش���ل �إلى مليار 
دولر، بّينت �أن هذه �لفو�ئد �شتكون ناجتة عن 
�شغ���ط �مل�شاريف �ملحققة م���ن هذه �خلطوة، 
و�رتفاع �لإير�د�ت جر�ء توحيد �أعمال �لبنكن.

ولفت���ت �إل���ى �أن جمي���ع �لدر��ش���ات �لتي 
مت �إعد�ده���ا يف هذ� �خل�شو����س توؤكد �أن هذه 
�إيجاًب���ا عل���ى م�شاهم���ي  �خلط���وة �شتنعك����س 
�لبنك���ن، و�أن �لفو�ئ���د �ل�شتثمارية �ملرتقبة 
للجه���ات �حلكومي���ة �مل�شاهمة �شتك���ون مثل 
تلك �لتي �شتحققه���ا بقية �ملالك، كٌل بح�شب 

ح�شته.
وعم���ا يثار م���ن �شك���وك يف �ش���اأن �شفقة 

توحي���د �لأعم���ال �ملحتمل���ة ب���ن “بيت���ك” و 
”�لأهلي �ملتحد”، وباأن �حلكومة �شتكون �أكرب 
�خلا�رشي���ن يف حال �إمتامهما جله���ة تر�جع ن�شبة 
م�شاهمته���ا ل�شال���ح م�شاهم���ن م���ن �لقط���اع 
�خلا�س، قالت �مل�شادر “نحن كجهات حكومية 
م�شاهمة يف �لبنكن ن�شمع عن هذ� �خللل �لذي 
)فط���ن( �إلي���ه �مل�شكك���ون بخ�شو����س جدوى 
�ل�شفق���ة، لكن على �أر�س �لو�ق���ع مل يكت�شف 
�مل�شت�شارون �لعامليون و�ملحليون ما تو�شل 
�إلي���ه هوؤلء، ومن ثم تظ���ل هذه �لأقاويل جمرد 
�شك���وك غر مدعوم���ة ب���اأي بره���ان، وهدفها 

�لت�شوي�س على �ل�شفقة فقط ل غر”.
و�أك���دت �أن “�لوزن �ل�شتثم���اري للحكومة 
يف �لكي���ان �جلديد ل���ن يتاأثر �شلًب���ا كما يرّوج 
�لبع����س، حيث يرتقب �أن تظل �جلهات �لعامة 
�مل�شاهمة، �ملال���ك �لأكرب”، متوقعة �أن ت�شّكل 
ح�شتها نحو 40 % يف �لكيان �جلديد، ما يعني 
حما�شبًيا �أنها مل تتغر قيا�ًشا بالقيمة �حلالية.
�لتنفي���ذي  �لرئي����س  �أ�ش���ار  ذل���ك،  �إل���ى 
ملجموع���ة بي���ت �لتموي���ل �لكويت���ي )بيت���ك( 
مازن �شع���د �لناه�س يف ت�رشي���ح �شحايف خالل 
لق���اء�ت تلفزيونية للتعلي���ق على نتائج �أرباح 
�لن�ش���ف �لأول للعام 2018، �إل���ى �أن “بيتك” 
يبح���ث حالًيا م���ع �لبنك �لأهلي �ملتح���د �إمكان 
تكوين و�حد من �أك���رب �مل�شارف �لإ�شالمية يف 
منطقة �ل�رشق �لأو�ش���ط، منوًها �نه من �ملتوقع 
�أن تك���ون هن���اك مز�ي���ا �إيجابية له���ذ� �لتوجه 
�ل�شرت�تيج���ي، �شو�ء على م�شت���وى �لربحية �أو 
ج���ودة �لأ�شول، �أو على �شعي���د تنوع �ملخاطر 
و�لتوزي���ع �جلغر�يف، و�ملتوقع �أن ينعك�س على 

“بيت���ك” و ”�ملتحد” وم�شاهميهما، ف�شال عن 
�أن ذل���ك يتي���ح ��شطالع �لبنك ب���دور فعال يف 
جمال تقدمي خدمات م�رشفية �إ�شالمية متطورة 
للعم���الء، وكذلك �لقدرة عل���ى تقدمي �لتمويل 
�ملنا�ش���ب للم�شاري���ع �لك���ربى، �ش���و�ء د�خ���ل 

�لكويت �أو خارجها.
و�أ�ش���ار �لناه����س �إل���ى �أن عملي���ة در��شة 
ه���ذ� �خلي���ار �ل�شرت�تيجي �شتت���م على مر�حل 
متعددة، حيث �شيت���م يف �ملرحلة �لأولى �إجر�ء 
�لتقييم م���ن قبل م�شت�شارين عاملين، بهدف 
حتدي���د �شع���ر �لتب���ادل �لع���ام �ملبدئ���ي بن 
�شهمي “بيتك” و ”�ملتحد” من و�قع �لبيانات 

�ملالية �ملن�شورة لهما.
�أما �ملرحلة �لثانية فهي در��شات �لتق�شي 
�لن���ايف للجهال���ة، و�لت���ي �شتتم عل���ى �لبنكن 
يف حال مت���ت مو�فقتهما على مع���دل �لتبادل 
�ملبدئ���ي، حي���ث �شتتم خماطبة بن���ك �لكويت 
�ملركزي وبن���ك �لبحرين �ملرك���زي، و�جلهات 
�لرقابية �لأخرى لأخ���ذ �ملو�فقات �لالزمة قبل 

�لبدء باإجر�ء�ت �لتق�شي.
ويف حال �إمتام �ملرحلتن و�تفاق �لبنكن 
عل���ى نتائجهما، فاإن �ملرحل���ة �لثالثة و�لأخرة 
تقت�شي �إعد�د خطة �لعمل �مل�شتقبلية للكيان 
�مل�رشيف �جلديد و�لإج���ر�ء�ت �لتنفيذية، �شو�ء 
يف �لكوي���ت �أو �لبحرين �أو �أي دول �أخرى، لفتا 
�إل���ى �أن �ملو�فقات �لنهائي���ة �شتكون خا�شعة 
ملو�فق���ة بنك �لكوي���ت �ملرك���زي و�ل�شلطات 
�لرقابية �لأخرى، وكذل���ك �جلمعيات �لعمومية 

للبنكن.

7/31/2018 AUB

1/1

اأمل احلامد



األربعاء 1 أغسطس 2018 
19 ذو القعدة 1439

العدد 3578 11 business@albiladpress.comاقتصاد

“�لت�شهيالت” تربـح 10.4 مليـون دينـار يف 6 �أ�شهـر
زادت بن�ضبة 10 % عن العام املا�ضي

توبلي - الت�ضهيالت: اأعلنت �رشكة البحرين 
للت�ضهيالت التجارية عن حتقيق اأرباح �ضافية 
بلغت 10.4 مليون دين���ار خالل الن�ضف الأول 
من العام اجل���اري 2018 بن�ضبة منو بلغت 10 
% مقارن���ة ب� 9.5 مليون يف الفرتة نف�ضها من 
الع���ام 2017، وبل���غ العائ���د عل���ى ال�ضهم 65 
فل�ض���ا مقاب���ل 59 فل�ض���ا عن الع���ام املا�ضي، 
فيما بلغ �ضايف الربح لالأ�ضهر الثالثة املنتهية 
يف 30 يوني���و من هذا الع���ام 5.4 مليون دينار 
بزي���ادة مقدارها 13 % مقارن���ة ب� 4.8 مليون 
للفرتة ذاتها من الع���ام املا�ضي، وبلغ العائد 
عل���ى ال�ضهم 34 فل�ضا مقابل 30 فل�ضا للفرتة 

نف�ضها.
ال�رشك���ة  اإدارة  جمل����س  رئي����س  وق���ال 
النتائ���ج  ه���ذه  “جت�ض���د  فخ���رو  عبدالرحم���ن 
التطبي���ق الناج���ح للمب���ادرات الإ�ضرتاتيجي���ة 
ال���واردة �ضم���ن اخلط���ة  الرئي�ض���ة املتنوع���ة 
الإ�ضرتاتيجية احلالية لل�رشكة لل�ضنوات الثالث 
2016 - 2018، والتي حققت ال�رشكة مبوجبها 
منوا يف خمتلف قطاعات الأعمال التي تن�ضط”، 
واأ�ضاف “رغم م���ا متر به املنطقة من حتديات 
اقت�ضادي���ة  و�ضغوط���ات  ودولي���ة  اإقليمي���ة 
متوا�ضل���ة، وا�ضل���ت ال�رشك���ة اأداءه���ا الق���وي 

وحققت نتائج جيدة”.

من جهت���ه، ا�ضتعر�س الرئي����س التنفيذي 
عادل حبي���ل اأداء ال�رشك���ة الأم وجميع �رشكاتها 
التابعة، ففي الن�ض���ف الأول من العام 2018، 
حقق���ت ال�رشك���ة اإجم���ايل دخل ت�ضغيل���ي قدره 
22.3 ملي���ون دين���ار بن�ضب���ة من���و بلغت 9 % 
مقارن���ة بالفرتة نف�ضه���ا من الع���ام املا�ضي. 
وبلغ اإجم���ايل اأ�ضول ال�رشكة كم���ا يف 30 يونيو 
2018 نحو 380 مليونا بزيادة 3 % مقارنة ب� 
369 مليونا عن الفرتة املنتهية يف 30 يونيو 
2017. اأم���ا م���ن حي���ث ال�ضيولة، ف���اإن ال�رشكة 
يف و�ض���ع م���ايل ق���وي ومطمئ���ن، وق���د عززت 
م���ن مركزها امل���ايل. كذل���ك ف���اإن املجموعة، 
وباإجم���ايل حقوق امللكي���ة البالغة 135 مليون 
دينار ومع���دل مديونيتها املنخف�س وموقعها 
الري���ادي مبا تتمت���ع به من مرك���ز مايل متني، 
ي�ضاعده���ا يف طرح مبادرات ته���دف يف املقام 
الأول اإلى التو�ضع والنمو يف الأن�ضطة التجارية. 
ويف اإط���ار م���ا تقدم���ه املجموع���ة يف جمال 
ت�ضهي���الت  حقق���ت  ال�ضتهالك���ي،  التموي���ل 
البحري���ن خالل الن�ض���ف الأول اأرباح���ا �ضافية 
بلغ���ت 8.5 ملي���ون دين���ار بزي���ادة وقدرها 5 
% مقارن���ة ب���� 8.1 ملي���ون يف الف���رتة نف�ضها 
م���ن العام 2017، وبلغ اإجم���ايل القرو�س التي 
قدمتها خالل ال�ضت���ة اأ�ضهر الأخرية ما جمموعه 

85 ملي���ون دينار، م���ا اأدى اإلى زي���ادة بن�ضبة 
3 % يف حمفظ���ة القرو����س منذ بداي���ة العام. 
و�ضجل���ت الفوائ���د املكت�ضب���ة من���وا مبقدار 9 
% خ���الل هذه الف���رتة مقارنة بالف���رتة ذاتها 
م���ن العام املا�ضي. هذا فيم���ا وا�ضلت ال�رشكة 
اتب���اع �ضيا�ضته���ا احلذرة يف تق���دمي القرو�س 
رغب���ة منها يف املحافظة عل���ى جودة املحفظة، 
وبف�ضل ذلك ا�ضتطاعت ال�ضيطرة على ديونها 
املتع���رة عند ن�ضبة 3.4 % من جمموع حمفظة 

القرو�س. 
اأما على �ضعيد ال�رشكة الوطنية لل�ضيارات، 
فقد �ضجل���ت �ض���ايف اأرباح بلغ���ت 1.2 مليون 
دين���ار بزيادة مقداره���ا 2 % عن الفرتة ذاتها 

من العام املا�ضي. 
�رشك���ة  قدم���ت  مت�ض���ل،  �ضعي���د  عل���ى 
الت�ضهي���الت لل�ضي���ارات اأداء جي���دا ملحوظ���ا، 
و�ضجل���ت �ض���ايف اأرباح بلغ���ت 95 األ���ف دينار 
مقارنة بخ�ضائر �ضافي���ة بقيمة 10 اآلف دينار 

عن الفرتة ذاتها من العام املا�ضي. 
ورغ���م تقل����س حج���م مبيع���ات ال�ضيارات 
للتباط���وؤ  نتيج���ة   2018 الع���ام  يف  اجلدي���دة 
القت�ض���ادي، زادت ال�رشكة م���ن حجم مبيعاتها 
من �ضي���ارات جي اأي �ضي الت���ي باتت مف�ضلة 
عند النا�س بن�ضبة 24 % مقارنة مببيعاتها عن 

الفرتة نف�ضها من العام املا�ضي. 
اأم���ا بخ�ضو����س �رشكة الت�ضهي���الت لتاأجري 
ال�ضيارات، فقد قدمت اأداء جيدا منذ انطالقتها 
يف �ضهر يوليو من العام 2017، وا�ضتطاعت يف 
فرتة قيا�ضية ق�ض���رية اأن تكثف من ح�ضورها 
يف ال�ض���وق من خالل تو�ضيع �ضبكة فروعها اإلى 

7 فروع تتوزع جغرافيا يف اأرجاء اململكة. 
اأم���ا بالن�ضب���ة لالأن�ضط���ة العقاري���ة، فق���د 
حققت �رشك���ة الت�ضهيالت للخدم���ات العقارية 
اأرباح���ا �ضافية بلغت 242 األ���ف دينار مقارنة 
بخ�ض���ارة �ضافية بلغ���ت 109 اآلف عن الفرتة 

ذاتها من العام املا�ضي. 
اأما ع���ن اخلدمات التاأميني���ة، فقد �ضجلت 
�رشك���ة الت�ضهي���الت خلدم���ات التاأم���ني خ���الل 
الن�ض���ف الأول اأرباحا �ضافي���ة بلغت 365 األف 
دينار مقارن���ة بالفرتة نف�ضها من العام 2017 

والتي بلغت 285 األف دينار.

• •عبدالرحمن فخرو	 عادل حبيل	

دمج نظام “�ملناق�شات” �لإلكرتوين مع من�شة “�أمازون”

571 مليون دولر �أرباح “ماجد �لفطيم” �لن�شفية

638.8 األف دينار ملركز بيانات “تطوير للبرتول”

اأ�ضول ال�رشكة ارتفعت اإلى 16.5 مليار

طرح���ت �رشك���ة تطوير للب���رتول مناق�ضة 
لإدم���اج وتركي���ب وتهيئة اأجه���زة جديدة يف 
مركز البيانات اخلا�س بها؛ ملعاجلة البيانات 
وجعله���ا متوافقة مع النظ���ام احلايل، ومن ثم 
نقلها اإلى مرك���ز التعايف من الكوارث يف حال 
حدوث اأي طارئ واأي�ًضا تركيب وتهيئة نظام 
“يف دي اي” يف مرك���ز البيان���ات، تقدم اإليها 
3 عط���اءات اأقلها 638.8 األف دينار، يف حني 

اأكربها بقرابة 773.3 األف دينار.
وفتح جمل����س املناق�ض���ات واملزايدات 
4 مناق�ض���ات اأم����س الأول تابع���ة ل� 3 جهات 
حكومية، وبلغ جمموع اأقل العطاءات املقدمة 
نح���و 712.2 األ���ف دينار، وه���ي تت�ضمن 12 
عطاء، يف ح���ني بلغ اإجمايل العطاءات املقدمة 
24 عط���اء، لك���ن ل�ضعوب���ة احل�ض���ول عل���ى 
تفا�ضيل 12عطاء مت ا�ضتثناوؤها من املجموع. 

كما مت تعليق 3 عطاءات تابعة جلهة واحدة.
ونظ���ر املجل����س يف مناق�ضت���ني ل���وزارة 
�ض���وؤون ال�ضب���اب والريا�ضة، اأولهم���ا ل�ضكن 
ال�ضيوف وامل�ضاركني يف املهرجان ال�ضبابي 
الدويل الأول لأهداف التنمية امل�ضتدامة التي 
تعتزم الوزارة اإقامته، تقدم اإليها عطاء وحيد 
بعر�ضني 11.7 األف دينار و29.4 األف دينار، 
واملناق�ض���ة الثانية ل�ضك���ن ال�ضيوف وكبار 
ال�ضخ�ضي���ات ل���ذات املهرج���ان تق���دم اإليها 

12 عط���اء علق 3 منها )املبالغ املتقدمة لها 
عالقة بتفا�ضيل فنية غري متوافرة على موقع 

جمل�س املناق�ضات(.
لبلدي���ة  كم���ا فت���ح املجل����س مناق�ض���ة 
املنطقة اجلنوبية لتطوير امل�ضمار املطاطي 
يف مم�ض���ى مدين���ة عي�ض���ى، تق���دم اإليه���ا 8 

عطاءات، اأقلها بنحو 61.7 األف دينار.
وعل���ى �ضعيد اآخر، اأعل���ن املجل�س عن اأن 
دمج نظ���ام املناق�ضات الإلكرتوين مع من�ضة 
اأمازون خلدم���ات النرتنت “AWS”؛ بهدف 

تطوير اخلدمات املقدمة.
واأو�ض���ح املجل����س يف اإع���الن من�ضور على 

موقع���ه اأن عملي���ة دم���ج نظ���ام املناق�ضات 
الإلكرتوين م���ع من�ضة اأمازون م���ن املقرر اأن 
يت���م تنفيذها ي���وم غد اخلمي�س من���ذ ال�ضاعة 
الثامنة �ضباًحا، و�ضيكون نظام املجل�س عاطال 
ع���ن العمل مل���دة يوم واح���د، مبعن���ى اأنه لن 

يكون هناك فتح عطاءات يوم غد كاملعتاد.

“ماج���د  اأعلن���ت �رشك���ة  – الفطي���م:  دب���ي 
الفطيم” ارتف���اع اإجمايل اإيراداته���ا يف الن�ضف 
الأول م���ن الع���ام اجلاري، بن�ضب���ة 13 % لت�ضل 
اإل���ى 17.8 مليار درهم، فيم���ا ارتفعت اأرباحها 
قب���ل احت�ض���اب الفوائ���د وال�رشائ���ب والإه���الك 
وال�ضته���الك بن�ضبة 4 % اإل���ى 2.1 مليار درهم 
)571 ملي���ون دولر(، وبلغ اإجمايل قيمة اأ�ضول 
ال�رشك���ة نح���و 60.7 ملي���ار دره���م )16.5 مليار 
دولر(، فيم���ا بل���غ �ض���ايف الدي���ن نح���و 11.1 
مليار درهم. واأك���دت ال�رشكة يف بيان ر�ضمي اأن 
نتائجها املالي���ة والت�ضغيلية ه���ذه اأولية وغري 

مدّققة. 
اآلن  لل�رشك���ة  التنفي���ذي  الرئي����س  وق���ال 
بجاين “تعك�س النتائ���ج املالية الن�ضفية النمو 
املتوا�ض���ل لل�رشك���ة يف ظل التحدي���ات الراهنة 
التي ت�ضهده���ا الأ�ضواق. حتظ���ى ماجد الفطيم 

بو�ضعية را�ضخة”.
وخ���الل الن�ض���ف الأول م���ن الع���ام اجلاري، 
جنحت “ماجد الفطيم” يف تو�ضيع نطاق اأعمالها 
على امتداد اأ�ضواق جديدة مع اللتزام يف الوقت 

نف�ض���ه مبوا�ضل���ة حتقي���ق النم���و يف الأ�ض���واق 
احلالي���ة. ويف اإجن���از متمي���ز اآخر، فق���د افتتحت 
“ڤوك����س �ضينم���ا” متع���ددة  دار  اأول  ال�رشك���ة 
ال�ضا�ضات يف اململكة العربية ال�ضعودية. وياأتي 
ذل���ك يف اإطار خطة طموحة لل�رشكة لإ�ضافة 600 
�ضا�ض���ة �ضينم���ا باململك���ة على م���دار ال�ضنوات 

اخلم�ضة املقبلة. 
وبالن�ضب���ة ل���� “ماج���د الفطي���م للتجزئة”، 
فق���د افتتحت 12 متج���را جديدا، لتع���زز بذلك 
ح�ضوره���ا اإل���ى 243 منفذ جتزئة عل���ى امتداد 
ال�رشق الأو�ضط واإفريقيا واآ�ضيا. ووّقعت �ضل�ضلة 
متاج���ر “كارفور” اتفاقية م���ع وزارة ال�ضتثمار 
والتعاون الدويل يف م����رش لفتتاح ما ي�ضل اإلى 

100 متجر يف البالد. 
وبالإ�ضاف���ة اإلى ذلك، افتتح���ت “كارفور” 
اأك���رب مركز توزيع من نوع���ه يف املنطقة، والذي 
يع���د مبثاب���ة نقطة حموري���ة لتلق���ي املنتجات 
ال�رشك���ة  لعم���الء  يوف���ر  اإذ  اجل���ودة،  ومراقب���ة 

ال�ضتفادة من طيف وا�ضع من املنتجات. 
ومنت جمموعة مراكز الت�ضوق التابعة ل�رشكة 

“ماجد الفطيم” يف املنطقة لي�ضل عددها اإلى 
23 مركزا مع افتتاح مركزي ت�ضوق “ماي �ضيتي 
�ضن���رت” جديدي���ن، وهم���ا “م���اي �ضيت���ي �ضنرت 
الظي���ت” يف دولة الإم���ارات العربي���ة املتحدة، 
و”ماي �ضيت���ي �ضنرت �ض���ور” يف �ضلطنة ُعمان. 
وزادت جمموع���ة الفن���ادق التابعة له���ا لت�ضل 

اإلى 13 فندقاً مع افتتاح فندق “األوفت �ضيتي 
�ضنرت ديرة”. 

واأك���د البيان اأن “ماج���د الفطيم العقارية” 
�ضجلت من���وا يف العائ���دات بلغ���ت ن�ضبته 1 % 
خ���الل الن�ض���ف الأول 2018 لت�ض���ل اإل���ى 2.3 
ملي���ار درهم. اأم���ا ماجد الفطي���م للتجزئة، فقد 
�ضّجل���ت هي الأخرى منوا قوي���ا يف العائدات، اإذ 
بلغ���ت 14.6 مليار درهم.  وبين���ت اأن اإيرادات 
“ماج���د الفطي���م للم�ضاري���ع” زادت  بن�ضبة 13 
% يف الف���رتة نف�ضه���ا لت�ض���ل اإل���ى 1.1 مليار 
درهم ) 1.5 ملي���ار درهم بعد اإ�ضافة امل�ضاريع 

امل�ضرتكة وال�رشكاء(.
كم���ا متكنت ال�رشك���ة من حت�ض���ني م�ضتوى 
ال�ضيول���ة لديه���ا عرب خ���ط متوي���ل بقيمة 500 
مليون دولر من جمموعة م���ن البنوك الإقليمية 

والعاملية.
وثبت���ت وكالتا “فيت����س” و ”�ضتاندرد اآند 
ب���ورز” الت�ضني���ف الئتماين لل�رشك���ة عند درجة 
“BBB” م���ع نظ���رة م�ضتقبلي���ة م�ضتقرة خالل 

العام.

•  اآلن بجاين	

عوا�ضم - وكالت: وا�ضل الريال 
الإي���راين تراجع���ه اأم����س اإزاء الدولر، 
ليخ����رش 18 % م���ن قيمت���ه يف غ�ضون 
يوم���ني، وذل���ك بع���د اإع���ادة فر����س 
العقوب���ات الأمريكي���ة عل���ى اإيران يف 
اأغ�ضط�س املقبل. ومن���ذ مطلع العام، 
خ����رش الريال نح���و ثلثي قيمت���ه. وبلغ 
ري���ال يف  األ���ف   119 ال���دولر  �ضع���ر 
ال�ض���وق املوازية اأم�س، اأي برتاجع 18 
% باملقارنة بي���وم الأحد عندما كان 
�ضع���ر ����رشف ال���دولر 100 األف ريال 

اإيراين.
ويف الأول من يناي���ر 2018، كان 
الدولر ي�ضاوي 42.900 ريال اإيراين.

واأعلن امل����رشف املركزي الإثنني 
م���رده  الوطني���ة  العمل���ة  تقل���ب  اأن 
باتخ���اذ  الأع���داء” وتعه���د  “موؤام���رة 
اإجراءات جدي���دة “يف الأيام املقبلة”؛ 

من اأجل مواجهة هذا الرتاجع.
و�ضعت احلكوم���ة لتثبيت ال�ضعر 
اأبري���ل، وه���ددت  األًف���ا يف   42 عن���د 

مبالحقة جتار ال�ضوق ال�ضوداء.
بي���ع  ترف����س  امل�ض���ارف  لك���ن 
الدولر بال�ضع���ر املنخف�س ما ا�ضطر 
احلكومة اإلى تليني موقفها يف يونيو 
وال�ضم���اح مبرونة اأك���رب لبع�س فئات 

امل�ضتوردين.

اأ�ضع���ار  لن���دن - وكالت: تراجع���ت 
النف���ط خالل تداولت اأم����س، فيما تداول 
اخلام الأمريكي قرب 70 دولًرا للربميل، 
متجهة نحو ت�ضجي���ل خ�ضائر �ضهرية، رغم 

خماوف ب�ضاأن الإمدادات.
واأث���ر الإ����رشاب يف 3 حق���ول للنف���ط 
تابع���ة ل�رشكة “توتال” على الإنتاج يف بحر 
ال�ضم���ال، كم���ا ل تزال املخ���اوف م�ضتمرة 
ب�ضاأن وقف ال�ضعودية �ضحنات اخلام التي 
متر ع���رب م�ضيق باب املن���دب يف اأعقاب 
هجمات املتمردين اليمنيني. وانخف�ضت 
العقود الآجلة خلام برنت ت�ضليم �ضبتمرب 
للربمي���ل،  دولر   74.70 اإل���ى   %  0.36
متجهة لتحقي���ق خ�ض���ارة �ضهرية 6.2%، 

وهي الأكرب منذ يوليو 2016.
كم���ا تراجعت عقود اخل���ام الأمريكي 
الآجلة %0.4 عند 69.85 دولر للربميل، 
بعدما ارتفع���ت اأم����س %2.1، وهي اأكرب 

مكا�ضب يف اأكر من �ضهرين.
ويتج���ه اخل���ام الأمريك���ي لت�ضجي���ل 
خ�ض���ارة �ضهري���ة بن�ضب���ة %5.9، والت���ي 
�ضتكون الأكر من���ذ مار�س 2017 يف ظل 
التوترات التجارية بني الوليات املتحدة 

وال�ضني.

العملة الإيرانية 
توا�ضل النهيار

النفط يرتاجع رغم 
خماوف الإمدادات

�أمل �حلامد
�أقل عطاء بالدينار �ل�شركة �لعدد و�شف �ملناق�شة �جلهة

1،698،995.000 دولراً ISIT WLL 3
اإدماج تركيبة وتهيئة اأجهزة جديدة
 يف مركز البيانات اخلا�س بال�رشكة 

مع الأجهزة املوجودة حالًيا

تطوير 
للبرتول

11،700 Wyndham
Garden Manama 1

�ضكن ال�ضيوف وامل�ضاركني
 يف املهرجان ال�ضبابي الدويل الأول 

لأهداف التنمية امل�ضتدامة وزارة ال�ضباب 
والريا�ضة

- - 12
�ضكن ال�ضيوف وكبار ال�ضخ�ضيات 
للمهرجان ال�ضبابي الدويل الأول 

لأهداف التنمية امل�ضتدامة

61،695.15  Maraya gate
trading 8 تطوير امل�ضمار املطاطي 

يف مم�ضى مدينة عي�ضى
بلدية املنطقة 

اجلنوبية



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 
 ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية

شركة العشب االزرق للتقنيات واملقاوالت ش.ش.و
ملالكتها فضيلة عبداهلل عيسى

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
بأنه قد تقدم إليها السيدة/ فضيلة عبداهلل عيسى باعتباره 

املصفي القانوني لشركة شركة العشب االزرق للتقنيات 
واملقاوالت ش.ش.و، ملالكها فضيلة عبداهلل عيسى املسجلة 
كشركة الشخص الواحد  مبوجب القيد رقم 67737، طالبني 

إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية 
وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون 
الشركات التجارية الصادر باملرسوم رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

اعالن رقم )83962( لسنة 2018
بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية

شركة بيكاسو أكسبورتس برايف ملتتد - فرع لشركة اجنبية

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
بأنه قد تقدم إليها السيد/ جاسم حسن يوسف عبدالعال 

باعتباره املصفي القانوني لشركة شركة بيكاسو أكسبورتس 
برايف ملتتد - فرع لشركة اجنبية، املسجلة كفرع شركة 

اجنبية مبوجب القيد رقم 95295، طالبا إشهار انتهاء أعمال 
تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل 

التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر 
باملرسوم رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

اعالن لسنة 2018
بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية

مطبخ شيريز ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

بأنه قد تقدم إليها / جاسم حسن يوسف عبدالعال باعتباره 

املصفي القانوني لـ مطبخ شيريز ذ.م.م، املسجل كشركة ذات 

مسئولية محدودة  مبوجب القيد رقم 105802، طالبا إشهار 

انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من 

السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية 

الصادر باملرسوم رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 ادارة التسجيل

اعالن لسنة 2018م

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
بأنه قد تقدم إليها شركة احمد علي عبداهلل العالي ذ.م.م، 

واملسجلة مبوجب القيد رقم 19093، طالبا إشهار انتهاء أعمال 
تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل 

التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر 
باملرسوم رقم 21 لسنة 2001.

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم إلى املركز خالل مدة أقصاها 
خمسة عشر يوم عمل من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

اعالن رقم )196519( لسنة 2018
بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية

الساكنات للمقاوالت ش.ش.و وملالكها هيفاء محمد علي الساري

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه 
قد تقدم إليها السيد/ هيفاء محمد علي مرهون الساري باعتباره 
املصفي القانوني لشركة الساكنات للمقاوالت ش.ش.و، ملالكها 
هيفاء محمد علي الساري املسجلة كشركة الشخص الواحد  
مبوجب القيد رقم 97745، طالبني إشهار انتهاء أعمال تصفية 

الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، 
وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم 

رقم 21 لسنة 2001.

30/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -110970( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: السيد شرف حسن عبداهلل العلوي

االسم التجاري احلالي: مشويات تي ال آر العربية إنتراشونال
االسم التجاري اجلديد: مطعم تيستي ملبار ادوكاال

قيد رقم: 25499-6

30/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -110754( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: نورة ياسر حبيب علي حسن

االسم التجاري احلالي: بوابة االرجنتني للحالقة الرجالية
االسم التجاري اجلديد: بوتيك ان جت للعبايات

قيد رقم: 94750-1

30/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -111979( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: عادل غلوم داد محمد البلوشي
االسم التجاري احلالي: بوتيك احملطة اجلديدة

االسم التجاري اجلديد: ازياء املدينة بوتيك

قيد رقم: 35550-5

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل التجاري
) CR2018 -112099( اعالن رقم

تسجيل اسم جتاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: محمد احمد يوسف محمد

االسم التجاري احلالي: بوتيك الطلقة
االسم التجاري اجلديد: عبايات الطلقة

قيد رقم: 90941-1

31/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -112824( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

29/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2018 -111455( 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: خالد حسن محمد عبداهلل

االسم التجاري احلالي: السماء العالية للتنظيفات
االسم التجاري املطلوب: السماء العالية للتركيبات االنشائية

األنشطة التجارية املطلوبة: تركيبات إنشائية أخرى

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: فاطمه يوسف صالح علي عبداهلل

االسم التجاري احلالي: الروزا للتنظيفات
االسم التجاري املطلوب: ورشة الروزا للمكيفات

النشاط: 1 - إصالح اآلالت

مجمعشارع/طريق/ممربنايةمحلقيد رقم

25300573705 ب85778-14

مجمعشارع/طريق/ممربنايةمحلقيد رقم

20977721 - ب10-9953814

إعالن بحل وتصفية
شركة عبداجلليل وأحمد شهاوي للحوم ذ.م.م

سجل جتاري رقم 1-119589

ذ.م.م،  للحوم  شهاوي  وأحمد  عبداجلليل  شركة  في  الشركاء  قرار  على  بناء 
املسجلة على القيد رقم 119589-1، بتصفية الشركة اختياريا وتعني السيد/ 

 احمد شهاوي جمعة سالم مصفياً 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:

احمد شهاوي جمعة سالم
رقم املوبايل: 34098858 )973+(

ahmad2day27@gmail.com

إعالن بحل وتصفية

سجل جتاري رقم 112125 شهاوي تشييد املباني ذ.م.م

على  املسجلة  ذ.م.م،  املباني  تشييد  شهاوي  في  الشركاء  قرار  على  بناء 
القيد رقم 112125، بتصفية الشركة اختياريا وتعني السيد/ 

 احمد شهاوي جمعة سالم مصفياً 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:

رقم املوبايل: 34098858 )973+(
ahmad2day27@gmail.com
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   للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

ال�شعودية: ال حاالت وبائية اأو اأمرا�س بني احلجاج

اأك���دت وزارة ال�شح���ة يف ال�شعودية، اأنه مل ت�شجل حتى االآن اأي ح���االت وبائية اأو اأمرا�س 
حمجري���ة بني احلج���اج، واأن الو�شع ال�شح���ي مطمئن بني وف���ود احلجاج الذي���ن و�شلوا اإلى 
اململكة.واأف���ادت ال���وزارة بح�ش���ب بيان ن�رشت���ه وكالة االأنب���اء ال�شعودية )وا�س( اأنه���ا ُتركز يف مقدمة 
اأولوياته���ا عل���ى النواحي الوقائي���ة للحجاج، وتتابع امل�شتج���دات واملتغريات التي تط���راأ على الو�شع 
ال�شحي عاملياً، بالتعاون والتن�شيق مع منظمة ال�شحة العاملية والهيئات ال�شحية الدولية، مثل مراكز 
مراقب���ة االأمرا����س الدولية، كما اتخ���ذت العديد من االإج���راءات االحرتازية، ومنها اإ�ش���دار اال�شرتاطات 
ال�شحي���ة الواجب توافرها يف القادمني يف مو�شم احل���ج، ح�شب املتغريات الوبائية العاملية. واأو�شحت 
ال���وزارة اأن ع���دد القادمني عرب املنافذ ال�شحية الذين قدمت الوزارة لهم اخلدمات الوقائية بلغ من 1 
ذو القع���دة حتى الثالثاء 480794 حاجاً، فيما بلغت الن�شب العامة اللتزام احلجاج باللقاحات الوقائية 

حتى تاريخه نحو 80 %  للحمى ال�شوكية و89 % للحمى ال�شفراء و97 % ل�شلل االأطفال.

السنة العاشرة - العدد 3578 
األربعاء

1 أغسطس 2018 
19 ذو القعدة 1439

international@albiladpress.com
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14

الكويت - وكاالت:

دمشق ـ د ب أ:

عمان ـ أ ر تي:

الجزائر ـ أ ف ب:

قرر جمل�س الوزراء الكويتي، فح�س 
ال�شه���ادات الدرا�شي���ة جلمي���ع موظفي 
الدول���ة، واتخاذ اإج���راءات قانونية بحق 

من يثبت تزويره ملوؤهالته.
ويت�شم���ن الق���رار ت�شكي���ل جلن���ة 
من جه���ات حكومي���ة لدرا�ش���ة وفح�س 
للموظف���ني  الدرا�شي���ة  ال�شه���ادات 
للتاأكد من �شالمته���ا، واتخاذ االإجراءات 
القانوني���ة بح���ق كل من يثب���ت تزويره 
ملوؤهالته الدرا�شية اأو قيامه بالت�شهيل 

لهم.
وكان���ت وزارة التعلي���م الع���ايل قد 
اأعلن���ت قب���ل ع���دة اكت�شافه���ا ع����رشات 
ال�شهادات امل���زورة واإحالة املتورطني 

على النيابة العامة.
واأ�شبح���ت “ال�شه���ادات امل���زورة” 
اأث���ارت  ق�شي���ة راأي ع���ام يف الكوي���ت 
الكثري من اجلدل، واأكدت احلكومة عدم 
تهاونها يف تطبي���ق القانون على جميع 

املتورطني يف الق�شية.

قالت جماعة تراقب احلرب ال�شورية 
اإن القوات احلكومي����ة ا�شتعادت احلدود 
م����ع مرتفع����ات اجل����والن الت����ي حتتله����ا 
امل�شلح����ون  تخل����ى  اأن  بع����د  اإ�رشائي����ل 
املرتبطون بتنظي����م داع�س عن اآخر جيب 
لهم يف املنطق����ة. كان قد مت طرد قوات 
الرئي�س ب�شار االأ�شد من احلدود يف العام 
2011، عندم����ا اندلعت الث����ورة يف اأنحاء 
�شوري����ا �ش����د حك����م عائلته ال����ذي دام 4 
عق����ود. وانتق����ل امل�شلح����ون املرتبطون 
بتنظي����م داع�س اإل����ى املنطق����ة يف وقت 
الح����ق. وقال املر�ش����د ال�ش����وري حلقوق 
االإن�ش����ان اإن امل�شلح����ني �شلموا ال�شيطرة 
عل����ى حو�����س الريم����وك يف جن����وب غرب 
�شوري����ا االثن����ني. وق����ال مرك����ز االإع����الم 
اجلي�����س  اإن  للحكوم����ة  التاب����ع  احلرب����ي 
ال�ش����وري اأمن املنطقة الواقعة على طول 

حدود مرتفعات اجلوالن.

ب���داأت ����رشكات التخلي����س االأردنية، 
اأم����س الثالث���اء، باإج���راء عملي���ات �شيانة 
ملكاتبها عل���ى اجلان���ب االأردين من معرب 
ن�شيب احل���دودي مع �شوري���ا، ا�شتعدادا 
لع���ودة العمل مبجرد �ش���دور قرار ر�شمي 

باإعادة فتح املعرب.
وقال نقيب اأ�شحاب �رشكات ومكاتب 
االأردن،  يف  الب�شائ���ع  ونق���ل  التخلي����س 
�شي���ف اهلل اأبو عاقولة اإن “النقابة �رشعت، 
بع���د ح�شولها عل���ى ت�رشيح م���ن اجلهات 
املعني���ة، بالعم���ل عل���ى �شيان���ة مكاتبها 
املقام���ة بداخ���ل مرك���ز ن�شي���ب )جاب���ر( 
احل���دودي”. واأ�شاف اأب���و عاقولة ل� “الغد 
االأردين” اأن “اإع���ادة فتح احلدود �شتعود 
بفوائ���د كب���رية عل���ى القط���اع خ�شو�شا، 
وعل���ى االقت�ش���اد الوطن���ي عموم���ا؛ الأنه 
)املعرب( يعد �رشيان التجارة الرئي�س بني 
االأردن و�شوريا ولبن���ان وتركيا وعدد من 

الدول االأوروبية”.

لق���ي ما ال يقّل ع���ن 7 جنود م�رشعهم 
يف  اآخ���رون،   15 وج���رح  االثن���ني،  م�ش���اء 
ح�شيل���ة اأولية، خ���الل ا�شتب���اك عنيف مع 
جمموعة اإرهابية هاجمت ثكنة ع�شكرية، يف 
منطقة بي�شي ببلدية عزابة التابعة لوالية 
�شكيك���دة �رشق اجلزائ���ر، اأ�شفر كذلك عن 
مقتل 4 اإرهابيني. وقالت و�شائل االإعالم 
املحلية اإن اال�شتب���اك اندلع بني جمموعة 
اإرهابي���ة ي���رتاوح عدده���ا ب���ني 15 و20 
اإرهابي���ا وعنا�رش اجلي����س اجلزائري، بينما 
اأظه���رت مقاط���ع فيديو و�ش���ور من�شورة 
على �شبكات التوا�ش���ل االجتماعي عملية 
نق���ل ال�شحايا واجلرحى اإل���ى امل�شت�شفى 
ع���رب �شيارات االإ�شع���اف، رافقتها نداءات 
عاجل���ة للت���ربع بال���دم جلرح���ى الهج���وم 
االإرهاب���ي. ويف ال�شياق ذات���ه، قالت وزارة 
اإّن وح���دة  الدف���اع اجلزائري���ة، يف بي���ان، 
من اجلي����س قتل���ت 4 اإرهابيني يف كمني 
ن�شب يف منطقة بي�شي ببلدة عزابة بوالية 

�شكيكدة �رشقي اجلزائر.

الكويت تفح�س ال�شهادات 
الدرا�شية ملوظفي الدولة

القوات ال�شورية تطرد 
“داع�س” من حدود اجلوالن

االأردن ي�شتعد لفتح 
معرب ن�شيب مع �شوريا

اجلزائر... مقتل 7 جنود 
و4 اإرهابيني يف هجوم

ال�سعودية: احلوثيون ومن خلفهم خطر على الأمن الإقليمي والدويل
تقرير اأممي يقدم اأدلة جديدة على ت�شليح اإيران للمتمردين يف اليمن

و�ش���دد املجل�س عل���ى اأن “تهدي���دات ناقالت 
النف���ط اخل���ام توؤثر عل���ى حري���ة التج���ارة العاملية 
واملالح���ة البحري���ة يف م�شيق باب املن���دب والبحر 

االأحمر”.
واأ�ش���ار املجل����س خ���الل اجتماعه، اإل���ى “اأهمية 
للحكوم���ة  ومينائه���ا  احلدي���دة  حمافظ���ة  ت�شلي���م 
اليمني���ة ال�رشعي���ة”.  يف غ�ش���ون ذلك، اأك���د تقرير 
لالأم���م املتح���دة اأن احلوثيني يت���زودون ب�شواريخ 
بالي�شتي���ة وطائ���رات بال طي���ار “لديه���ا خ�شائ�س 

مماثل���ة” لالأ�شلحة امل�شنعة يف اإيران. وقالت وكالة 
“فران�س بر�س”، الت���ي اطلعت على التقرير ال�رشي 
ال���ذي مت تقدميه اإلى جمل�س االأمن، اإن جلنة اخلرباء 
الت���ي اأعدت���ه “توا�ش���ل االعتق���اد” ب���اأن �شواريخ 
بالي�شتية ق�شرية املدى، وكذلك اأ�شلحة اأخرى، قد 
مت اإر�شالها من اإي���ران اإلى اليمن بعد فر�س احلظر 
على توري���د االأ�شلحة له���ذا البلد يف الع���ام 2015. 
وج���اء يف التقرير الذي يتك���ون من 125 �شفحة، اأن 
اأ�شلح���ة ا�شتخدمها احلوثيون ومت حتليلها يف االآونة 

االأخ���رية، مبا يف ذل���ك �شواريخ وطائ���رات بال طيار 
ُتظهر خ�شائ�س مماثلة الأنظمة اأ�شلحة معروفة اأنها 
ُت�شن���ع يف اجلمهوري���ة االإيرانية. واأو�ش���ح التقرير 
اأن فري���ق اخل���رباء متكن خ���الل جوالت���ه االأخرية يف 
ال�شعودي���ة، من تفح�س حط���ام 10 �شواريخ، وعرث 
عل���ى كتابات ت�شري اإل���ى اأ�شلها االإي���راين. واأ�شاف 
“يب���دو اأنه عل���ى الرغم من احلظ���ر املفرو�س على 
االأ�شلحة، ال يزال احلوثيون يح�شلون على �شواريخ 
بالي�شتية وطائرات بال طيار من اأجل موا�شلة، وعلى 

االأرجح، تكثيف حملتهم �شد اأهداف يف ال�شعودية”.
وبح�شب تقرير جلنة اخل���رباء فاإن من املحتمل 
ج���دا اأن تك���ون ال�شواري���خ �ُشنع���ت خ���ارج اليمن، 
و�ُشِحن���ت اأجزاوؤه���ا اإل���ى الداخل اليمن���ي حيث اأعاد 
احلوثي���ون جتميعه���ا. وت�شع���ى اللجن���ة اأي�ش���ا اإلى 
تاأكيد معلومات مفاده���ا اأن احلوثيني ي�شتفيدون 
من م�شاع���دة مادي���ة �شهرية من اإي���ران على �شكل 
وق���ود، يف وق���ت توؤكد طه���ران اأنها ال تدع���م اأبدا 

املتمردين ماليًّا.

• خادم احلرمني ال�رشيفني يرتاأ�س جل�شة جمل�س الوزراء يف “نيوم”	

ق����ال جمل�����س ال����وزراء ال�ضع����ودي، اأم�����س الثالث����اء، اإن الهج����وم الإرهاب����ي ال����ذي تعر�ض����ت له 

ناقل����ة نف����ط �ض����عودية باملياه الدولية غربي احلدي����دة، يثبت خطر ميلي�ض����يات احلوثي الإيرانية 

وم����ن يق����ف خلفها عل����ى الأمن الإقليم����ي والدويل. ونقلت وكال����ة الأنباء ال�ض����عودية )وا�س( عن 

جل�ض����ة جمل�س الوزراء التي تراأ�ض����ها امللك �ض����لمان بن عبد العزيز يف “نيوم” مبنطقة تبوك، اأن 

“املجل�س يوؤكد اأن الهجوم الإرهابي من قبل امللي�ضيات احلوثية الإرهابية التابعة لإيران، الذي 
باء بالف�ض����ل، يثبت مبا ل يدع جمال لل�ض����ك خطر هذه امللي�ض����يات ومن يقف خلفها على الأمن 

الإقليمي والدويل”.

الأمن يف�ض بالقوة اعت�سام متظاهري الب�رصة
“هيومن رايت�س” تطالب بالتحقيق يف معلومات عن تعذيب معتقلني

اأزالت قوات االأمن العراقية، اأم�س الثالثاء، 
خيام املعت�شمني اأم���ام مبنى جمل�س حمافظة 
الب�رشة )جنوبي البالد(، كما فرقت املتظاهرين 
الذين خرجوا يف تظاهرة �شلمية، احتجاجا على 
تردي االأو�شاع املعي�شية.وق���ال متظاهر ُيدعى 
عل���ي �شوادي اإن “القوات االأمني���ة العراقية ف�شت 
االإعت�ش���ام بالق���وة واعتقلت متظاهري���ن ال نعرف 
عدده���م يف مناط���ق �شم���ال الب����رشة”.  واأ�شاف “مل 
مُيار����س اأي من���ا الُعن���ف اأو االعت���داء عل���ى القوات 
االأمنية العراقية، لكنهم ف�شوا االعت�شام بالقوة”. 
وجتددت اأم�س الثالثاء التظاهرات يف حمافظة 
الب����رشة، حيث نظم املئات م���ن �ُشكانها وقفة اأمام 
مق���ر حكومتها املحلية للُمطالب���ة بتقدمي اخلدمات 
وتنفيذ مطال���ب املتظاهرين التي اأعلنوا عنها ُمنذ 
اأك���رث من 20 يوم���ا.  يذكر اأن ����رشارة التظاهرات يف 

العراق بداأت من حمافظة الب�رشة اجلنوبية قبل اأكرث 
م���ن 20 يوما، ومع عجز احلكومة املركزية عن اإخماد 

����رشارة غ�ش���ب العراقيني تتنامى املخ���اوف من اأن 
تخرج االأمور عن ال�شيطرة. 

وحتولت االحتجاج���ات اإلى اأعم���ال عنف عندما 
فتح���ت ق���وات االأم���ن الن���ار عل���ى غا�شب���ني كانوا 
يهاجم���ون مكاتب حكومي���ة، واأخرى تابع���ة الأحزاب 
�شيا�شي���ة، مما اأ�شفر عن مقتل واإ�شابة متظاهرين، 

بينما اعتقلت ال�شلطات اآخرين.
من جهة اأخرى، اأك���دت منظمة “هيومن رايت�س 
ووت�س” اأم�س الثالثاء اأن معتقلني متهمني باالنتماء 
اإل���ى “داع����س” يف الع���راق يتعر�ش���ون لعملي���ات 
تعذيب، مطالب���ة الق�شاء باإج���راء حتقيقات يف هذا 
ال�ش���اأن. وقالت نائبة مديرة ق�شم ال�رشق االأو�شط يف 
املنظم���ة ملى فقيه اإن “التعذيب متف�ٍس يف النظام 
الق�شائ���ي العراقي وم���ع ذلك لي�س ل���دى الق�شاء 

تعليمات بالتعامل مع ادعاءات التعذيب”.
واعتقل���ت الق���وات العراقي���ة 20 األف �شخ�س 

لال�شتباه يف انتمائهم اإلى “داع�س”.

اأعل���ن حتالف �شائ���رون، ال���ذي يحظى بدعم 
التي���ار ال�ش���دري بزعام���ة مقتدى ال�ش���در، اأم�س 
الثالث���اء، اأنه تو�شل اإلى تفاهمات باجتاه ت�شكيل 
الكتل���ة االأك���رب يف الربمل���ان العراق���ي، متهي���دا 

لت�شكي���ل احلكوم���ة اجلدي���دة. وق���ال املتح���دث 
با�ش���م حتالف “�شائ���رون”، قحط���ان اجلبوري يف 
بي���ان �شحايف، اإن “التحال���ف و�شل اإلى تفاهمات 
ومعاي���ري باجت���اه ت�شكي���ل الكتلة االأك���رب، قاطعا 
يف الوق���ت نف�شه �شوطا مهم���ا على �شعيد اإكمال 

“حتال���ف  اأن  واأ�ش���اف  احلكوم���ي”.  الربنام���ج 
�شائ���رون، وم���ن منطل���ق كون���ه الفائ���ز االأول يف 
االنتخاب���ات، وا�شل م�شاوراته م���ع خمتلف الكتل 
واالأطراف ال�شيا�شي���ة؛ من اأجل االإ�رشاع يف ت�شكيل 
احلكوم���ة”. وتابع اأن ذلك ياأت���ي “بناًء على دعوة 

املرجعية ال�شيعية عل���ي ال�شي�شتاين، وما يتطلبه 
ذلك من حتديد مالمح الكتلة النيابية االأكرب التي 
تقع عل���ى عاتقها مهم���ة تر�شيح رئي����س الوزراء 
املقبل، وطبق���ا لربنامج حكوم���ي ي�شتجيب لكل 

تطلعات املواطن يف البناء واالإ�شالح والتغيري”.

“تحالف الصدر” يعلن قرب تشكيل الكتلة األكبر
بغداد ـ األناضول:

عواصم ـ وكاالت

عواصم ـ وكاالت

الرياض ـ واس:

• االأمن العراقي يف�س اعت�شام الب�رشة بالقوة	



وكان ترام���ب ق���د عرب يف وق���ت �سابق 
الثنني عن ا�ستعداده للقاء الزعيم الإيراين 
دون ����روط م�سبقة لبح���ث كيفية حت�سني 
العالق���ات بعد ان�سح���اب الوليات املتحدة 
من التفاق النووي الإيراين قائال “اإذا كانوا 

يريدون اللقاء ف�سوف نلتقي”.
وردا عل���ى �سوؤال يف البيت الأبي�ض عما 
اإذا كان م�ستع���دا للق���اء الرئي����ض الإيراين 
ح�سن روحاين، قال ترامب “�ساألتقي مع اأي 
�سخ�ص. �أن���ا م�ؤمن باالجتماع���ات، وال�سيما 
يف احل���الت التي يكون فيه���ا خطر احلرب 

قائما”.
م���ع  بالتاأكي���د  “�ساأجتم���ع  واأ�س���اف 
امل�سوؤولني يف اإي���ران اإذا اأرادوا الجتماع”، 
وق���ال اإن���ه �سيطل���ب “ع���دم وج����د �روط 
م�سبقة”، م�ست���دركا “ولكنني ل اأظن اأنهم 

م�ستعدون فهم يعي�سون وقتا �سعبا”.
ويف وق���ت �سابق من اأم����ض، قال نائب 
كب���ري يف الربمل���ان الإي���راين اإن الوقت غري 
منا�س���ب لأن تتفاو�ض اإي���ران مع الوليات 

املتحدة.
اجلمهوري���ة  اأنب���اء  وكال���ة  ونقل���ت 
رئي����ض  نائ���ب  ع���ن  الإيراني���ة  الإ�سالمي���ة 
الربملان علي مطّهري قوله “لو مل ين�سحب 
ترام���ب من اتفاق اإيران الن���ووي مع القوى 

العاملي���ة ويفر�ض عقوب���ات على اإيران ملا 
كانت هن���اك اأي م�سكلة يف املفاو�سات مع 

اأمريكا”.
واأ�ساف “لكن التفاو�ض مع الأمريكيني 

�سيكون اإذللاً الآن”.

املجل����ض  رئي����ض  ق���ال  جهت���ه،  م���ن 
ال�سرتاتيجي للعالق���ات اخلارجية يف اإيران 
كمال خرازي الثالث���اء اإن طهران ل ترى اأي 
قيم���ة لعر����ض الرئي�ض الأمريك���ي. ونقلت 
وكال���ة فار����ص للأنب���اء �سب���ه �لر�سمية عن 
ا اإلى خرباتنا ال�سيئة  خرازي قول���ه “ا�ستناداً
ا  وا�ستن���اداً اأم���ريكا  م���ع  املفاو�س���ات  يف 
الأمريكي���ني  امل�سوؤول���ني  انته���اك  اإل���ى 
للتزاماتهم فمن الطبيعي األ نرى اأي قيمة 

يف عر�ض ترامب”.
ب���دوره، ق���ال وزي���ر الداخلي���ة الإيراين 
عبدالر�س���ا رحماين ف�سلي اأم�ض الثالثاء اإن 
�إي���ر�ن ال تثق يف �ل�الي���ات �ملتحدة ك�ريك 

تفاو�ص وذلك بعد ي�م من عر�ص تر�مب.
ونقل���ت وكال���ة فار����ص للأنب���اء �سب���ه 
“الولي���ات  الوزي���ر قول���ه  الر�سمي���ة ع���ن 
املتح���دة لي�س���ت اأهالاً للثق���ة. كيف ميكننا 
اأن نث���ق يف هذا البلد بعد اأن ان�سحب ب�سكل 

اأحادي من التفاق النووي؟”.

و�سدد �لرئي�ص �الإير�ين على �أن بلده “ل 
ت�سعى اأبدا وراء اإثارة التوتر يف املنطقة، ول 
تري����د حدوث م�سكلة م����ا يف املمرات املائية 
الدولي����ة، لكنها ل تتخلى اأب����دا عن حقها يف 

�سادرات النفط”، ح�سب قوله.
وياأت����ي هذا التغي����ري يف موقف روحاين، 
بعدما ت�ساعدت التهديدات الإيرانية ب�ساأن 
تهدي����د املالح����ة يف اخللي����ج، خ�سو�سا بعد 
�لت�ريحات �لتي �أطلقها قائد فيلق �لقد�ص 
باحلر�����ض الثوري الإي����راين قا�سم �سليماين، 
ال����ذي ق����ال اخلمي�����ض املا�س����ي اإن “البح����ر 
الأحم����ر مل يعد اآمناًا”، يف �إ�سارة منه �إلى قيام 
ميلي�سيات احلوث����ي، املدعومة من طهران، 
ب�سن هج�م عل����ى ناقلتي نفط �سع�ديتني، 
�الأربع����اء، ما ي����دل على ت�رط �إي����ر�ن ب�سكل 

مبا�����ر بتهدي����د �مللح����ة يف �لبح����ر �الأحم����ر 
بالإيع����از مليلي�سيات احلوثيني التابعة لهم 

مبهاجمة ناقالت النفط، بح�سب حمللني.

وكان الرئي�����ض ح�س����ن روح����اين قد هدد 
باإغ����الق م�سي����ق هرم����ز ومواجه����ة الوليات 
“لدين����ا  املتح����دة بط����رق خمتلف����ة بقول����ه 

م�سائ����ق كث����رية وهرم����ز اأحده����ا”؛ ردا على 
ني����ة الوليات املتح����دة فر�����ض احلظر على 
�س����ادر�ت �إي����ر�ن �لنفطي����ة مع ب����دء �ريان 

العقوبات على طهران.
وكان الرئي�����ض الأمريكي دونالد ترمب، 
قد حذر روحاين من مغبة تهديد اأمريكا، كما 
�نتقدت �سخ�سيات �سيا�سية �إير�نية تهديد 
طه����ران باإغ����الق م�سي����ق هرمز، م����ن بينهم 
الدبلوما�س����ي ح�سني مو�سوي����ان، املتحدث 
ال�ساب����ق با�س����م الفري����ق الن����ووي الإي����راين 
التفاو�س����ي، واملقرب م����ن حكومة الرئي�ض 
ح�س����ن روحاين، م����ن قي����ام طه����ر�ن باإغلق 
م�سي����ق هرمز �أمام �ساحن����ات �لنفط، معترب� 
اأن هذا الإج����راء �سيجعل اإي����ران حتت طائلة 

عقوبات حتى من حلفائها.

قال معاون للرئي�س االإيراين ح�سن روحاين اإن على الواليات املتحدة العودة لالتفاق النووي 

اأج��ل متهيد الطريق الإج���راء حم��ادث��ات مع  2015؛ من  واإي���ران بالعام  6 ق��وى عاملية  امل��رم بني 

النظام االإيراين. واأ�ساف حميد اأبو طالبي، وهو م�ست�سار لروحاين، على “تويرت” اأن “احرتام 

حقوق االأمة االإيرانية وخف�س االأعمال العدائية والعودة لالتفاق النووي خطوات يتعني اتخاذها 

لتمهيد طريق املحادثات ال�سعب بني اإيران واأمريكا”.

جالل أباد ـ أ ف ب:

طهران ـ وكاالت:

أنقرة ـ رويترز:

سيبوت ـ أ ف ب:

لقي 15 �سخ�سا على �الأقل م�رعهم، 
بينه����م ن�ساء واأطفال، اأم�����ض الثالثاء، اإثر 
انفج����ار عبوة نا�سف����ة ارتطمت بها حافلة 
يف والية فار�ه غربي �أفغان�ستان، كما �سن 
م�سلح�ن هج�ما يف مدينة جلل �أباد �رقي 

البالد، وفق ما اأعلن عنه م�سوؤولون.
وق����ال رئي�����ض اإدارة ال�سحة بالولية 
عبد�جلبار �سهي����ق �إن �النفجار �لذي وقع 
يف منطق����ة بال بول����وك يف ف����اراه ت�سبب 
اأي�سا يف اإ�سابة 31 �سخ�سا، جميعهم من 
املدني����ني. واأ�س����اف اأن احلافلة انطلقت 
م����ن ولي����ة ه����ريات وكان����ت يف طريقها 
للعا�سمة كابل، عندما ا�سطدمت بالعبوة 
�لنا�سف����ة. ويف �ل�سي����اق، �س����ن م�سلح�����ن 
مت�سددون هجوم����ا من�سقا يف مدينة جالل 
اآب����اد عا�سم����ة عا�سم����ة ولي����ة نانغارهار 
�����رق �أفغان�ست����ان، مما �أ�سف����ر عن تبادل 
لإطالق النار م����ع القوات الأفغانية. وقال 
ع�سو املجل�ض املحلي ذبيح اهلل زمياراي 
اإن انفج����ار �سي����ارة مفخخة وق����ع اأول. من 
املرج����ح اأن يك����ون انتح����اري ق����د ت�سبب 
فيه قرب م�ست�سف����ى املدينة والإدارة 
ال�سحي����ة، اأعقبه اإطالق ن����ريان اأ�سلحة 

كثيف.

رف�ست حمكمة تركية، اأم�ض الثالثاء، 
التما�س����ا م����ن الق�����ض الأمريك����ي اأن����درو 
بران�سون لالإفراج عنه من الإقامة اجلربية 
خ����الل حماكمته بته����م الإره����اب، ب�سحب 
تلفزي����ون “خ����رب” الر�سم����ي، رغ����م طلب 

و��سنطن �إطلق �ر�حه عنه.
ونقلت رويرتز عن حماميه اإ�سماعيل 
جي����م هالفورت قوله اإن����ه مل يتم اإخطاره 

بحكم املحكمة.
حملته����ا  ترام����ب  اإدارة  و�سع����دت 
لل�سغ����ط عل����ى تركي����ا، والت����ي ت�سمنت 
التهدي����د بفر�ض عقوبات من اأجل اإطالق 
�����ر�ح �لق�����ص بر�ن�س�����ن، بعدم����ا �أم����رت 
حمكم����ة الأ�سب����وع املا�س����ي بنقل����ه م����ن 
ال�سجن وو�سعه قيد الإقامة اجلربية بعد 
21 �سه����ر� م����ن �عتقال����ه. ويحاكم �لق�ص 

حاليا يف اتهامات بالإرهاب.
وكان بران�سون يعم����ل يف تركيا منذ 
ما يزي����د على 20 عام����ا، متهما مب�ساعدة 
جماع����ة تق����ول اأنق����رة اإنه����ا وراء تدب����ري 

حماولة �نقلب ع�سكري يف �لعام 2016.
ويواج����ه الق�����ض، ال����ذي ينف����ي تلك 
التهام����ات، ال�سجن ملدة ت�س����ل اإلى 35 

عاما يف حالة اإدانته.
ويعترب اعتق����ال الق�ض بران�سون اأحد 
اأبرز املوا�سيع العالقة، التي تدفع باجتاه 

ت�تر �لعلقات بني �أنقرة وو��سنطن.

اأعلن����ت م�س����ادر ق�سائي����ة وديني����ة 
واأمني����ة يف جمهورية اإفريقي����ا الو�سطى، 
اأم�ض الثالثاء، عن مقتل 3 رو�ض يحملون 
بطاق����ات �سحافية ق����رب مدينة �سيبوت 
و�س����ط البالد، وف����ق ما اأفادت ب����ه وكالة 

فران�ض بر�ض.
وقال����ت م�س����در ق�سائ����ي لفران�����ض 
بر�����ض “مت العثور عل����ى جثثهم على بعد 
23 كيلومرتا م����ن �سيبوت. لقد اغتالهم 
م�سلح����ون جمهولون”، مرجح����ا اأن يكونوا 

قتلوا عند حاجز اأقيم على اإحدى الطرق.
�سب����اح  الث����الث  اجلث����ث  ونقل����ت 
الثالث����اء، اإلى قاعدة بعث����ة الأمم املتحدة 
لإر�س����اء ال�ستق����رار يف اإفريقيا الو�سطى 
يف �سيب����وت، وفق امل�سادر نف�سها، فيما 

اعترب �سائقهم مفقودا.
واأف����اد م�س����در دين����ي يف �سيب����وت 
“كان����وا عائدين برا من كاغا باندورو” يف 
�سمال �لب����لد. و�أورد م�سدر �أمني رو�سي 
اأن����ه ل ال�سف����ارة الرو�سي����ة يف بانغ����ي ول 
امل�ست�س����ار الرو�سي للرئا�س����ة يف جنوب 
اإفريقي����ا عل����ى عل����م بوج����ود �سحافيني 

رو�ض يف هذا البلد.

أفغانستان

تركيا

إفريقيا الوسطى

قتلى وع�ر�ت �جلرحى 
اإثر انفجار

ت�سعيد مع اأمريكا 
ب�ساأن الق�ض

اغتيال 3 �سحافيني 
رو�ض يف �سيبوت
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ال حمادثات مع االأمريكيني قبل العودة اإلى االتفاق النووي

روحاين يرتاجع: ال ن�سعى لعرقلة تدفق نفط املنطقة

اعتربت التفاو�ض الآن “�سيكون اإذلل”... طهران ردا على ترامب:

• علي مطهري	

• روحاين وال�سفري الربيطاين اجلديد روبرت ماكري	

تراجع الرئي�س االإيراين ح�سن روحاين عن تهديداته باإغالق م�سيق هرمز بوجه �سادرات 

النفط، وقال اإن طهران ال ت�سعى الإحداث توترات باملنطقة اأو عرقلة تدفق النفط.

لدى  اجل��دي��د  الريطاين  ال�سفري  الثالثاء  اأم�����س  ا�ستقباله  خ��الل  روح���اين  الرئي�س  واأك���د 

اإيران تعول على ح�سم موقف االأوروبيني  اأن  اأوراق اعتماده،  طهران روبرت ماكري، وت�سلمه منه 

جتاه ان�سحاب وا�سنطن من االتفاق، بح�سب ما اأفاد موقع الرئا�سة االإيرانية.

ذك���رت �سحيف���ة “و��سنطن ب��ست” الأمريكية اأن بيون���غ يانغ ت�سنع فيما يبدو �ساروخ���ا اأو اثنني جديدين من 
ال�سواري���خ البال�ستي���ة العاب���رة للقارات، التي تعم���ل بالوقود ال�سائ���ل، يف م�سنع اأنتج اأول جمموع���ة من ال�سواريخ 
الكوري���ة ال�سمالية القادرة على الو�سول اإلى الولي���ات املتحدة. وقالت ال�سحيفة، نقال عن م�سوؤولني مطلعني على 
ال�سوؤون املخابراتية مل ت�سمهم، اإن وكالت ال�ستخبارات الأمريكية ترى عالمات على الإن�ساء يف من�ساأة اأبحاث كبرية يف 
�سان�مدونغ على �أطر�ف بي�نغ يانغ. وهذه �لنتائج هي �أحدث �إ�سارة على ��ستمر�ر �لن�ساط يف من�ساآت ك�ريا �ل�سمالية 
�لن�وي���ة و�ل�ساروخية، رغم حمادثات نزع �ل�سلح �لتي �أجرته���ا بي�نغ يانغ يف �الآونة �الأخرية مع و��سنطن وقمة حديثة 
ب���ني الزعيم الكوري ال�سمايل كي���م جونغ اأون والرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب. وكان وزير اخلارجية الأمريكي مايك 
بومبي���و قد اأبلغ جلنة العالقات اخلارجية مبجل�ض ال�سيوخ الأ�سبوع املا�سي، اأن كوريا ال�سمالية توا�سل اإنتاج الوقود 

�خلا����ص بالقنابل �لن�وية رغم تعهدها بنزع �ل�سلح �لن�وي، لكنه �سدد على 
�أن �إد�رة تر�مب ال تز�ل ت�سعى الإحر�ز تقدم يف �ملحادثات مع �لبلد �الآ�سي�ي.

بيونغ يانغ ت�سنع �سواريخ عابرة للقارات

دبي ـ العربية نت:

الإيرانية �سيا�سة  ال�سلطات  فاختارت 
�لهروب �إلى �الأمام، مع هب�ط �سعر �لعملة 

اإلى م�ستوى قيا�سي جديد.
وتزامن����ا م����ع ت�سجي����ل قيم����ة الري����ال 
الإيراين يف ال�سوق غري الر�سمية 122 األفا 
مقابل الدولر، الثنني، اعتقلت ال�سلطات 
ع�����ر�ت �الأ�سخا�����ص؛ بتهمة �إث����ارة �لبلبلة 
�القت�سادية و�إ�ساع����ة �لف�ساد يف �الأر�ص، 

وهي تهم ت�سل عق�بتها للإعد�م.
كم����ا ه����ددت ال�سلط����ات الق�سائي����ة 
باعتق����ال �ملزي����د يف �الأي����ام �ملقبلة ممن 
ال�س����وق  يف  العمل����ة  بتج����ارة  اتهمته����م 
ال�سوداء، وا�سترياد �سيارات بطريقة غري 

قانونية.

األق����ى  فق����د  املرك����زي،  البن����ك  اأم����ا 
بالالئم����ة على ما و�سفها ب����� “موؤامرة من 
الأعداء ال�ساعني لزيادة تفاقم امل�سكالت 

�القت�سادية ون�ر �لقلق بني �لنا�ص”.
لكن بعي����دا ع����ن خط����اب املوؤامرات، 
ت����درك طهران جي����دا الأ�سب����اب احلقيقية 
لتدهور العمل����ة، واملرتبطة ب�سكل رئي�ض 

باملتغريات ال�سيا�سية.
فمنذ اإعالن الرئي�ض الأمريكي دونالد 
ترامب نيته الن�سحاب من التفاق النووي 
مع اإيران يف اأبري����ل املا�سي، فقد الريال 
نحو ن�س����ف قيمته؛ ب�سبب زي����ادة الطلب 
العقوب����ات  م����ن  خ�سي����ة  ال����دولر،  عل����ى 

الأمريكية.

تت�سارع وترية انهيار العملة االإيرانية مع قرب دخول احلزمة االأوىل من العقوبات االأمريكية 

حيز التنفيذ، واملتوقعة يف 7 اأغ�سط�س، اإىل جانب احلرب الكالمية امل�ستعلة بني طهران ووا�سنطن.

وبلغ �سعر الدوالر 119 األف ريال يف ال�سوق املوازية، اأم�س الثالثاء، اأي تراجع 18% باملقارنة 

مع االأحد عندما كان �سعر �سرف الدوالر مئة األف ريال اإيراين.

يف  ال��ت��ج��ار  ك��ب��ار  خ�سو�سا  ج��ي��دا،  االإي�����راين  ال�سعب  ي��درك��ه��ا  ال��ت��ي  احلقيقة  ل��ه��ذه  ونتيجة 

ا�ستمرارا  الثالثاء؛  تظاهرات جديدة،  املاليل من خروج  نظام  يتخوف  الكبري”،  “بازار طهران 
لالحتجاجات على تردي االأو�ساع االقت�سادية، وتغلغل الف�ساد يف موؤ�س�سات الدولة.

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية:

اقت�ساد اإيران يوا�سل االنهيار... وال�سلطات تقمع غ�سب ال�سارع

• احتجاجات على تدهور الأو�ساع القت�سادية وانهيار العملة الإيرانية	
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إن ما يتم تداوله من جانب بعض الحسابات اإلخبارية 
مبواقع التواصل االجتامعي وبعض الصحف املحلية 

بشأن قضية الالعب عبدالوهاب املالود فيه اليشء الكثري 
من التضليل للجمهور واملتابعني، إذ يأسف نادي الرفاع 
أن تكون تلك األخبار عارية عن الصحة متاما، وما هي 

إال اجتهادات وآراء شخصية بعيدة كل البعد عن الوقائع 
الثابتة باألوراق، وهو األمر الذي نؤكد فيه أن نادي الرفاع مل 

يتلق أي خطاب من أي فرد أو جهة حتى يومنا هذا بخصوص املوضوع 
املشار إليه عرب قنواته الرسمية. وإذ يحرتم نادي الرفاع جميع اللجان 

القضائية التابعة لالتحاد البحريني لكرة القدم، لكن 
النادي سيتمسك بجميع حقوقه يف القضية املنظورة 

أمام لجنة االستئناف املنبثقة من االتحاد البحريني لكرة 
القدم، وسيستعني بجميع الوسائل القانونية املتاحة 
للمطالبة بحقوقه والحفاظ عليها والدفاع عنها، ولن 

يتواىن عن املطالبة بأي حق من حقوقه أو تعويضات عن 
أية أرضار تلحق مبصالحه، حيث إن النادي لن يقبل املساس بها 

بأي شكل من األشكال من أي فرد أو جهة. كام سيتخذ النادي ما يلزم من 
إجراءات أمام الجهات القانونية والقضائية املختصة يف هذا الشأن.

ت���وض���ي���ح م����ن ن�������ادي ال�����رف�����اع ال���ري���اض���ي
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أك��د االتحاد البحريني للك��رة الطائرة 
ثقت��ه يف املدير الفني يوس��ف خليفة 
ملواصل��ة مه��ام عمله م��ع املنتخبات 
الوطني��ة لتنفي��ذ إس��رتاتيجية االتحاد 
الرامية إىل تحقيق التميز للكرة الطائرة 
البحرينية 2020 واإلرشاف عىل منتخب 
املس��تقبل وفق اإلسرتاتيجية املوضوعة 
مبا ي��ؤدي إىل تحقيق األه��داف التي 

رسمها االتحاد.
 وأكد نائب رئيس االتحاد، رئيس لجنة 
املنتخبات جهاد خلفان عن ثقة االتحاد 
يف قدرات وإمكان��ات املدرب الوطني 
يوس��ف خليف��ة لالس��تمرار يف منصبه 
باعتباره أحد أكفأ املدربني الوطنيني مبا 
يتمتع به من خ��ربة ومؤهالت علمية، 
مش��ريا إىل أن خليف��ة يعت��رب الرج��ل 
املناس��ب يف املكان املناسب، وهو من 
خ��رية املدربني وأفضل من يتوىل مهمة 

املدير الفني باالتح��اد، وأنه ال يتحمل 
إطالقا الخس��ارة من أس��رتاليا بدور ال� 
16 يف البطولة اآلسيوية التاسعة عرشة 
للشباب تحت 20 عاما، والتي اختتمت 

مؤخرا عىل أرض اململكة.
 وأض��اف خلف��ان “إنن��ا واثق��ون من 
فه��و  واختيارات��ه،  امل��درب  ق��درات 
مخل��ص يف عمله وحري��ص عىل انتقاء 
أفض��ل العنارص؛ ولذا فإنه اختار أفضل 
الالعب��ني عىل مس��توى فئة الش��باب 
باململكة، وقام بجهد يشكر عليه ونحن 
متمس��كون بخدماته؛ ألننا عىل ثقة مبا 
ميتلكه من إمكانات ستسهم يف تحقيق 
أهدافنا وتطلعاتنا بتضافر جهود جميع 

ارسة الكرة الطائرة ...”.
 وأكد خلف��ان بأن االتح��اد البحريني 
للك��رة الطائ��رة ماض يف إس��رتاتيجيته 
الت��ي أعل��ن عنه��ا قب��ل عام��ني وأن 

نتائ��ج البطولة اآلس��يوية لن تضعف 
من معنوي��ات االتح��اد، مضيفا “لقد 
خرسنا مب��اراة واحدة فقط يف البطولة 
من أس��رتاليا كنا األق��رب فيها لتحقيق 
الفوز من أص��ل 6 مواجهات خضناها 

يف املع��رتك اآلس��يوي لنحص��ل ع��ىل 
املركز التاس��ع، ونكون من بني أفضل 9 
منتخبات عىل مس��توى الق��ارة، ولو مل 
نخرس من أسرتاليا لكنا يف املركز الرابع 
أو الخام��س ع��ىل أقل تقدي��ر، ولكن 

الظ��روف حال��ت دون ذل��ك، وهناك 
منتخب��ات أفضل منا مث��ل اليابان عىل 
س��بيل املثال حققت املركز ال� 13، كام 
أن منتخبن��ا هزم العراق صاحب املركز 
الراب��ع بثالثة أش��واط نظيف��ة يف دور 

إعادة التصنيف اآلسيوي..”. 
االتح��اد  ع��زم  إىل  خلف��ان  وأش��ار   
ملواصل��ة العمل ي��دا بيد م��ع الجهاز 
الفني بقيادة املدرب يوس��ف خليفة؛ 
لتعزي��ز اإليجابيات وتاليف الس��لبيات 
يف اإلس��رتاتيجية املوضوع��ة، والعم��ل 
ع��ىل دعم امل��درب واملنتخب لتحقيق 
أفضل النتائج واملس��تويات، الفتا النظر 
إىل أن اإلس��رتاتيجية مل تغفل املنتخب 
األول ال��ذي س��يكون تح��ت قي��ادة 
خليف��ة بتطعيم��ه بعدد م��ن الوجوه 
الش��ابة من منتخب املستقبل، متمنيا 
التوفي��ق والنج��اح يف االس��تحقاقات 
القادمة، معربا عن جزيل ش��كره لكل 
الجامهري ووس��ائل اإلعالم التي كانت 
س��ندا للمنتخ��ب الوطني الش��اب يف 

االستحقاق اآلسيوي.

اتحاد الطائرة يجدد الثقة في المدرب يوسف خليفة
أش������اد ب���إم���ك���ان���ات���ه واخ���ت���ي���ارات���ه

جهاد خلفان

الرفاع                          االتحاد البحريني للكرة الطائرة

أكد اختصايص الع��الج الطبيعي 
عقيل هيات أن ح��ارس منتخبنا 
الس��ابق لكرة اليد تيسري محسن 
يف صدد التجهي��ز النهايئ للعودة 
باملوس��م  اللعبة  ملداعبة  مجدًدا 

الريايض 2019 -  2018.
وكان تيس��ري قد أصي��ب بإصابة 
“الرب��اط الصليب��ي” لركبة رجله 
اليرسى يف نوفمرب 2017 وتحديًدا 
خ��الل لق��اء فريقه أم��ام باربار 
الجراحية يف  للعملي��ة  ليخض��ع 
فرباي��ر 2018، وبعده��ا خض��ع 
الطبيعي  الجلس��ات  لعملي��ات 

تحت إرشاف عقيل هيات.
وقال هيات ل� “البالد س��بورت” 
األمور كلها تبرش بالخري وخصوًصا 
أن مرحل��ة اإلصابة ت��م االنتهاء 
منها، وأن تيسري يسري يف املراحل 

األخرية م��ن التأهيل البدين التي 
ترتك��ز ع��ىل حص��ص الرسعات 
واللياقة، الذي من شأنه أن يصل 
املطلوب��ة واملثالي��ة  للجاهزي��ة 
اللعب��ة  مامرس��ة  إىل  للع��ودة 
مج��دًدا. مؤك��ًدا أنه وبحس��ب 

الجدول املعمول به فإن تيس��ري 
سيستمر يف مرحلة التأهيل حتى 

نهاية أغسطس الجاري.
وم��ن جهة أخرى، ف��إن الحارس 
ال��ذي مثل صف��وف فري��ق أم 
الحصم باملوسم املايض قد انتهى 

عقده معه، وإدارة النادي نفسه 
أبدت رغبتها بالتجديد مع تيسري 
ولكن مل يس��تجد يشء، كام هي 
ح��ال العروض الت��ي تلقاها من 
بعض األندية واملحس��وبني عليها 
بخصوص املوسم الريايض الجديد 
الت��ي مل تص��ل للجدي��ة حت��ى 
اآلن، وهو مت��اح ألي ناٍد يرغب 

االستفادة من خدماته.
يذك��ر أن تيس��ري محس��ن بزغ 
وتعملق يف مدرسة باربار للعبة، 
إال أنه خرج من قلعة البنفس��ج 
ليمث��ل أم الحص��م يف موس��مني 
فيها مس��تويات  متتالي��ني، قدم 
أكرث من رائعة س��اهمت بوصول 
فريق��ه ألفضل املراح��ل واملراكز 
يف مس��ابقات لعب��ة ك��رة الي��د 

البحرينية.

أق��ام املرك��ز اإلعالمي يف نادي الش��باب 
اللق��اء الحواري األول من نوعه لدراس��ة 
الدروس املستفادة من كأس العامل 2018 
ال��ذي اختت��م مؤخرا يف روس��يا وتوج به 

املنتخب الفرنيس.
وشارك يف اللقاء الحواري نخبة من العبي 
الفئ��ات الس��نية يف الن��ادي وذلك عرص 
يوم الس��بت املواف��ق 28 يولي��و 2018، 
حي��ث دار النق��اش يف عدد م��ن املحاور 
الرئيسة، والتي قس��مت إىل أربع محاور 
هي: املح��ور املهاري املتعل��ق بإمكانات 
الالعبني الفردية، املحور التهديفي املتعلق 
بطرق تس��جيل األهداف، املحور السلويك 
يف تعام��ل الالعبني مع الخص��م، واملحور 
الس��لويك املتعلق بتعامل الالعبني والفرق 

مع الحكام.
وي��أيت تنظي��م ه��ذا اللقاء الح��واري يف 
إطار إس��رتاتيجية ن��ادي الش��باب لنرش 

الثقافة الرياضي��ة والرتبوية بني الالعبني، 
والعمل عىل إرشاكهم يف التفكري والتحليل 
والتعامل مع وس��ائل اإلعالم والتعبري عن 

األفكار واآلراء بكل سهولة.
ك��ام يس��عى الن��ادي لتعمي��م األف��كار 
اإليجابية بني الالعب��ني من خالل االقتداء 
بالس��لوك الريايض العاملي يف أكرب حدث 
ري��ايض عامل��ي وخصوص��ا في��ام يتعلق 
بال��روح الرياضية والتعام��ل مع الخصم 

داخ��ل امللع��ب إىل جان��ب التعامل مع 
الح��كام باعتبارهم جزء رئيس من اللعبة 
مهام كانت الظروف والحاالت كام حدث 

يف كأس العامل 2018.
وش��ارك يف اللق��اء الح��واري العبني من 
مختل��ف الفئ��ات العمرية م��ن الرباعم 
وحتى فئة الشباب، حيث أسهب الالعبون 
يف تحلي��ل كل محور من املحاور األربعة، 
معربين عن االستفادة املتحققة من كأس 

الع��امل يف كل محور. فف��ي املحور األول 
الذي تطرق إىل الجانب املهاري.

وفي��ام يتعلق باملحور الث��اين الذي تطرق 
إىل الطرق املختلفة لتسجيل األهداف.

كام ناقش الالعبون املحور الثالث املتعلق 
بالس��لوك الري��ايض م��ع الخص��م داخل 
امللعب والتعامل بالروح الرياضية العالية 
يف معظم منافس��ات املوندي��ال، وتجنب 

التصنع أو الخروج عن الروح الرياضية.
ويف املحور الرابع ناق��ش الالعبون كذلك 
كيفية تعامل الالعب��ني يف كأس العامل مع 
التحكي��م عىل رغم كل م��ا أثري من لغط 
بشأن اللقطات املثرية للجدل، والذي رجع 

فيها لإلعادة التلفزيونية.
يذك��ر أن هذا اللقاء الحواري ميثل باكورة 
لربام��ج إعالمي��ة وتثقيفي��ة يس��عى من 
خاللها نادي الش��باب لالرتق��اء بالنواحي 

الثقافية والرتبوية والرياضية ملنتسبيه.

الحارس من دون ناٍد حتى اآلن

بمشاركة العب الفئات العمرية

هيات: تيس��ير محس��ن جاهز للموس��م الجديد

“الشباب” ينظم لقاء حواريا لالستفادة من دروس المونديال

علي مجيد

نادي الشباب                المركز اإلعالمي

عقيل هيات تيسير محسن

جانب من اللقاء الحواري

يوسف خليفة

انطالق بطولة “شباب أبوصيبع” للكرة الطائرة

انطلقت يوم الجمعة 
املايض بطولة مركز شباب 

أبوصيبع الثامنة للكرة 
الطائرة 2018، والتي 
ينظمها املركز برعاية 

رسمية من رشكة Vibrant Machines for technical service. ويشارك 
يف البطولة هذا العام ما يقارب من 36 العبا ينتمون جميعا ملركز شباب 

أبوصيبع، حيث وزع الالعبون عىل 4 فرق، ضم كل فريق 9 العبني، وزعوا 
عىل أسامء املنتخبات العاملية الكربى يف الكرة الطائرة ) الربازيل - روسيا 

- إيطاليا - إسبانيا(، حيث افتتحت البطولة بلقاء الربازيل وإيطاليا، حيث 
حقق األخري بقيادة العبه املميز حسني يوسف الخباز ثالثية نظيفة عىل 

الربازيل.  ويف املباراة الثانية حقق الفريق اإلسباين فوزا بثالثة أشواط 
نظيفة كذلك عىل نظيريه الرويس، حيث سيطرت إسبانيا عىل زمام املباراة 

بقيادة محمد يوسف الخباز، واستطاع أن يعرب بفريقه إىل بر األمان 
يف هذا اللقاء. وقد أكد رئيس اللجنة الرياضية عزيز السادة أن هذه 

البطولة تعد األوىل عىل امللعب الذي تم تهيئته لنشاط الكرة الطائرة، 
وتعد هذه البطولة الداخلية االنطالقة الحقيقية لبناء الفريق األول 

للكرة الطائرة، والذي كان قد تواجد يف بداية التسعينات، حيث كان 
املركز قد نظم يف تلك الفرتة بطولة املراكز األوىل للكرة الطائرة، ويعتزم 

مركز شباب أبوصيبع إعادة إحياء هذه البطولة يف األشهر القليلة املقبلة، 
متمنيا أن يحقق الالعبون حلمهم بتمثيل فريق املركز لبطوالت قادمة يف 
الكرة الطائرة خصوصا وأن املركز ميتلك العديد من املواهب القادرة عىل 

إثبات وجودها رياضيا يف الكرة الطائرة أو رياضات أخرى.

البالد سبورت

... ويفتح باب التسجيل لفريق 
كرة اليد النسائي
نادي الشباب – املركز اإلعالمي: 

يعلن نادي الشباب الريايض 
عن فتح باب التسجيل للربنامج 

الريايض النسايئ يف لعبة كرة 
اليد لالعبات كافة الراغبات يف 
االنضامم إىل النادي يف اللعبة 

لتشكيل الفريق النسايئ.
وسيكون باب التسجيل مفتوحا 

لغاية تاريخ 4 أغسطس الجاري، حيث يستقبل النادي 
طلبات املشاركة من خالل املكتب التنفيذي التابع للنادي 

مبنطقة جدحفص، أو الدخول للموقع اإللكرتوين التابع 
 ،)www.mys.gov.bg( لوزارة شؤون الشباب والرياضة

واتباع الخطوات التالية: الخدمات اإللكرتونية - خدمات 
شؤون األندية الوطنية اإللكرتونية – برنامج رياضة.

ويشرتط عىل الالعبات املشاركات أال يقل عمرهن عن 
16 عاما مع إرفاق عدم مامنعة من ويل أمر الالعبات ملن 
هن دون ال� 21 عاما والرغبة يف االلتزام بالربنامج حسب 

الفرتة الزمنية واملوافقة عىل متثيل املنتخب الوطني يف 
حال اختيار الالعبات لتمثيل املنتخب مبختلف املحافل 

الخارجية.
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17 اللجنة النسائية باتحاد الكرة تفتتح التسجيل لبرنامج اكتشاف المواهب
اتحاد الكرة                    المركز اإلعالمي

فتحت اللجنة النسائية باالتحاد 

البحريني لكرة القدم مجال التسجيل 

لالعبات الراغبات يف االنضامم إىل 

برنامج اكتشاف املواهب ملواليد 2003 

و2004 و2005. وأكدت عضو اللجنة 

النسائية ومديرة منتخبنا للسيدات 

تحت 16 عاما الشيخة شيخة بنت 

عبدالرحمن آل خليفة أن الربنامج 

يأيت ضمن إطار خطة اللجنة النسائية 

برئاسة رئيسة اللجنة الشيخة حصة 

بنت خالد آل خليفة، مشرية إىل أنه 

يأيت ضمن سياسة االهتامم املتواصل 

باملواهب النسوية للفئات الصغرية عرب 

توسيع قاعدة املشاركة، ومنح الفرصة 

ألكرب عدد ممكن من الالعبات.

وقالت إن الربنامج يتضمن تدريبات 

يومية عىل ملعب نادي الرفاع، ويهدف 

الكتشاف املواهب وضمها للمنتخب 

الوطني تحت 16 عاما الذي يستعد 

للمشاركة يف تصفيات كأس آسيا تحت 

16 عاما سنة 2019، إذ ستقام مباريات 

مجموعة منتخبنا يف التصفيات خالل 

شهر سبتمرب يف بنغالديش. وميكن 

لالعبات الراغبات يف التسجيل أو 

االستفسار بربنامج اكتشاف املواهب 

التواصل مع إداري املنتخب خالد 

الرتييك عىل الرقم 34441044.

أشاد بنك البحرين الوطني برعاية 
ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وش��ؤون الش��باب رئيس املجلس 
األع��ىل للش��باب والرياضة رئيس 
اللجن��ة األوملبية البحرينية س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 

للدوري املمتاز.
وبه��ذه املناس��بة رف��ع البنك إىل 
س��موه وإىل االتح��اد البحرين��ي 
لكرة القدم خالص التهاين مبناسبة 
إط��الق دوري نارص ب��ن حمد آل 

خليف��ة املمتاز لكرة القدم، والذي 
يعت��رب عالم��ة فارقة لك��رة القدم 
البحرينية ويعك��س حرص ورؤية 
س��موه الثاقبة لتحقيق مزيد من 

اإلنج��ازات يف رياضة ك��رة القدم 
البحريني��ة آلفاق  الك��رة  ولرف��ع 

أرحب من التطور. 
 ويفخ��ر بن��ك البحري��ن الوطني 

مبواصل��ة دعمه لدوري كرة القدم 
املمتاز وتوحي��د جهوده مبا يخدم 
الهدف األس��مى يف ترسيع تحقيق 
التأه��ل  يف  اململك��ة  طموح��ات 
 ،2022 الع��امل  كأس  لنهائي��ات 
واالرتق��اء مبس��توى ك��رة الق��دم 

البحرينية إىل العاملية. 
 وم��ع انتق��ال ال��دوري املمت��از 
ملرحلة واعدة من التطور، يش��يد 
بن��ك البحري��ن الوطن��ي بجهود 
س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 

املزيد  لتحقيق  املتواصل��ة  خليفة 
من املنج��زات، كام يش��يد البنك 
مبساعي كل من االتحاد البحريني 
األوملبية  واللجن��ة  الق��دم  لك��رة 
البحرينية ووزارة ش��ؤون الشباب 
والرياضة الرامية لتطوير األنشطة 
والرياضي��ة  الش��بابية  والربام��ج 
وإطالق املبادرات املبتكرة لالرتقاء 
باملجتمع البحريني وزيادة الوعي 

بأهمية الرياضة.

“البحرين الوطني” يشيد برعاية ناصر بن حمد للدوري الممتاز
أكد مواصلة دعمه للبطولة

يخوض منتخبن��ا األوملبي لكرة القدم 
عند 11.30 صباح��ا بتوقيت البحرين 
أوىل  ميامن��ار(  بتوقي��ت  ع��را   3(
مباريات��ه يف بطول��ة ميامن��ار الودية، 
وذلك أمام منتخب تايلند، عىل ملعب 
“مان��دالي” يف ميامن��ار.  ويش��ارك يف 
بطولة ميامنار الودية منتخبنا بالعبني 
تحت 21 عاما، منتخبا ميامنار وتايلند 
بالعب��ني تح��ت 23 عام��ا، ومنتخب 

كوريا الجنوبية تحت 19 عاما.
 وتأيت مش��اركة منتخبن��ا األوملبي يف 
البطول��ة الودي��ة قب��ل خوضه غامر 
دورة األلعاب اآلس��يوية التي س��تقام 
مبدين��ة جاكرت��ا اإلندونيس��ية ب��دءا 
من 10 أغس��طس الج��اري.  واختتم 
منتخبن��ا األوملبي تحضرياته اإلعدادية 
ملب��اراة اليوم بخوضه مرانا أخريا أمس 

يف مدين��ة ماندالي بعد أن وصل ملقر 
إقام��ة البطول��ة.  وعق��د ي��وم أمس 
االجت��امع الفن��ي الخ��اص بالبطولة، 
وحرضه مدير املنتخب الش��يخ أحمد 
ب��ن عيىس آل خليف��ة.  كام عقد يوم 
أمس املؤمتر الصحايف الخاص باملدربني 
قبل انط��الق البطولة، وحرضه مدرب 

منتخبنا األوملبي، التونيس سمري شامم.
 يش��ار إىل أن منتخبن��ا األوملبي غادر 
للبطولة بقامئة تض��م 23 العبا وهم: 
أحمد بوغامر، حس��ن الكراين، حسني 
الخياط، عباس العصفور، سيد هاشم 
عي��ىس، س��يد محم��د أمني، جاس��م 
خليف، ي��ارس محمد، س��يد إبراهيم 

علوي، عيل حسن، عدنان فواز، حسن 
م��دن، مصع��ب عم��ر، عبدالرحمن 
أحمد  عبدالعزي��ز خال��د،  بورش��يد، 
صالح، يوس��ف حبيب، عامر محمد، 
عبدالعزي��ز الكن��دري، عبدالرحم��ن 
األحمدي، جاسم نور، أحمد الرشوقي 

وحسني جميل.

األولمبي يدشن مبارياته في بطولة ميانمار الودية
اتحاد الكرة               المركز اإلعالمي

 منتخبنا األولمبي لكرة القدم

أش��ار رئي��س جهاز ك��رة الي��د بنادي 
أن  إىل  عبدالكري��م  حس��ن  االتح��اد 
اله��دف األول لع��ودة الفري��ق األول 
للمس��ابقات املحلية مجددا، يكمن يف 
إثبات صحة اإلسرتاتيخية والخطة التي 
انتهجها مجلس اإلدارة بتجميد اللعبة 

ملوسمني متتاليني.
وقال عبدالكريم ل� “البالد س��بورت”: 
“م��ن دون ش��ك مش��اركتنا يف ه��ذا 
املوسم ليست للمنافسة بقدر ما هي 

للظهور املرشف باملس��تويات والنتائج 
املرضية بس��واعد أبن��اء النادي، الذين 
تدرج��وا يف الفئات حتى بلغوا املرحلة 
األخ��رية، إذ يع��ول عليه��م يف تحقيق 
األه��داف عىل املدى البعيد بحس��ب 
الخطة املوضوعة، والتي طبقناها منذ 
تجمي��د اللعب��ة”. وأضاف “س��نكمل 
إسرتاتجيتنا ببناء فريق املستقبل حتى 
ي��أيت الوقت الذي يك��ون فيه االتحاد 

قادرا عىل املنافسة”. 

وع��ن العب��ي الفري��ق األول، ومنهم 
املعارون، أك��د عبدالكري��م أن نادي 
االتح��اد ل��ن يتخ��ىل ع��ن أي العب 
موج��ود يف عهدته، ومنه��م املعارون 
باملوسم املايض، وهم يف أمس الحاجة 
لجميع األس��امء والعن��ارص؛ من أجل 
مرحل��ة البن��اء الت��ي يعمل��ون عىل 
اس��تمرارها، وأن عىل األندية األخرى 
تبح��ث عن حاجتها بعي��دا عن نادي 
االتح��اد، مؤكدا يف الوقت نفس��ه أن 

ناديه مل يتحصل عىل أي عروض بشأن 
العبي��ه ومبن فيه��م املع��ارون أمثال 
محمود عيل الذي لعب لنادي األهيل 
والحارس عيل الطويل الذي مثّل فريق 

باربار.
وس��يرشف عىل تدريب الفريق األول 
لك��رة الي��د بن��ادي االتح��اد املدرب 
يرسي ج��واد الذي أرشف عىل تدريب 
الفئات باملوس��مني املاضيني، وستكون 
املجموعة التي س��تظهر يف مسابقات 

االتحاد باملوسم الجديد هي نفسها من 
وصلت باملوسمني املاضيني مع املدرب 
النهائي��ة وحص��د  األدوار  نفس��ه إىل 
األلقاب، إضافة إىل أن صفوف منتخب 
الش��باب ال��ذي ع��اد أخ��ريا بربونزية 
الكأس اآلس��يوية واملؤهل��ة لنهائيات 
كأس الع��امل، ومنتخب الناش��ئني الذي 
يعد العدة حاليا الس��تحقاقه اآلسيوي 
الش��هر املقبل، كلها تزخر بالعبني من 

نادي االتحاد.

أكد عدم التفريط بأي العب... عبدالكريم:

ه����دف االت���ح���اد ت��ن��ف��ي��ذ إس��ت��رات��ي��ج��ي��ت��ه ب��س��واع��د أب��ن��ائ��ه
علي مجيد

حسن عبدالكريم

سمو الشيخ ناصر بن حمد

الليلة انطالق بطولة الوطن الثالثة
تنطلق مساء اليوم األربعاء املوافق 1 

أغسطس 2018 عند الساعة الثامنة مساًء 
بطولة الوطن الثالثة التي تقام عىل مالعب 

نادي سامهيج برعاية أمفا موتورز. إذ 
يلتقي ضمن منافسات املجموعة األوىل 

فريق ريا للوالئم مع فريق باستا بارك يف 
املباراة األوىل، ويف املباراة الثانية يجمع اللقاء بني 

فريق النجمة وفريق رشكة التباين. ومن املؤمل أن تشهد هذه البطولة 
حضوراً جامهريياً منذ الليلة األوىل، ليلة االفتتاح؛ ملا حملت البطولة 

من سمعة طيبة بني األوساط الرياضية البحرينية، بجهود رئيس وأعضاء 
اللجنة املنظمة للبطولة . من جهته، ذكر رئيس اللجنة املنظمة حسني 

السامهيجي بأن اللجنة عىل استعداد الستقبال الفرق املشاركة والجامهري 
يف اليوم األول من البطولة، حيث تم تجهيز جميع األعامل الفنية 

واللوجستية. وأفاد السامهيجي إىل وجود العديد من األفكار التي من 
شأنها استقطاب أكرب عدد من املتابعني، من بينها طرح بعض املسابقات 
والجوائز القيمة أثناء إقامة البطولة. ُيذكر أن بطولة الوطن تقام للمرة 

الثالثة، يلتقي فيها 16 فريقاً من مختلف مناطق مملكة البحرين، حيث 
تعترب من أقوى الفرق من ناحية األداء واملستوى، إذ فاز يف النسخة األوىل 

فريق الوسطى ويف النسخة الثانية فريق املرحوم عبدالعزيز حاجي.

البرنامج يأتي ضمن سياسة االهتمام المتواصل بالمواهب النسوية

يواصل الفريق األول لكرة القدم بنادي 
الح��د تحضريات��ه اإلعدادية للموس��م 

الريايض الجديد 2019 -  2018.
وي��رشف عىل اإلعداد م��درب الفريق 
والطاق��م  املقل��ة،  محم��د  الوطن��ي 
املع��اون. وأكد امل��درب محمد املقلة 
مس��تمرة  التدريب��ات  سلس��لة  أن 
منذ انط��الق اإلعداد خالل األس��بوع 
الثالث من ش��هر يوليو، مش��ريا إىل أن 
الفريق سيخوض أوىل مبارياته الودية 

اإلعدادي��ة خالل األس��بوع الثالث من 
انطالق اإلعداد. وذكر أن الودية األوىل 
لفريقه س��تجمعه بفريق سرتة يوم 9 

أغسطس الجاري.
وبني أن الجه��از الفني وضع الرتتيبات 
للمباري��ات الودية ع��رب برنامج خاص 

ومتدرج، حيث سيلعب الحد ثاين
مباريات��ه الودي��ة أم��ام منتخبنا لفئة 
الش��باب ي��وم 16 أغس��طس، عىل أن 
يلتق��ي بالحال��ة ي��وم 19 يف املب��اراة 

الثالثة. ولفت إىل أن الفريق س��يخضع 
للراح��ة خ��الل إجازة العي��د، عىل أن 
يع��ود الالعب��ون بعده��ا لالنتظام يف 
املباريات  التدريب��ات، وزي��ادة رت��م 
الودي��ة، حيث س��يالقي ف��رق الرفاع 

والرفاع الرشقي واملنامة.
من جه��ة أخرى، أكد امل��درب محمد 
املقل��ة أن الن��ادي ض��م حت��ى اآلن 
محرتفا واحدا فقط هو التونيس سليم 
املزلين��ي. ويلع��ب املزلين��ي يف خط 

الهجوم. وقال املقلة “سيشكل املزليني 
إضاف��ة جيدة للفري��ق، ونحن اآلن يف 
طور البحث عن محرتف ثان س��يكون 

مركزه يف منطقة الوسط”.
وفيام يخص احتاملية إقامة معس��كر 
خارجي للفريق، أوضح املقلة أن مصري 
إقامة املعس��كر من عدم��ه مل يتحدد 
حت��ى اآلن، مش��ريا إىل وج��ود خي��ار 
معس��كر داخيل أو احت��امالت أخرى 

حسب الظروف.

نبحث عن محترف للوسط... و9 أغسطس بدء الوديات
المقلة: المزليني...  التونسي  بعد ضم 

أحمد مهدي

محمد المقلةشعار نادي الحد

البالد سبورت



أش��ادت عضو لجنة الضياف��ة والرتفيه 
يف غرف��ة الرشقي��ة التجاري��ة باململكة 
العربي��ة الس��عودية، الرئيس التنفيذي 
ملؤسس��ة قادة التغيري لتنظيم املعارض 
واملؤمت��رات مري��م عي��ى العجم��ي 
مبنافسات دوري خالد بن حمد، والذي 
يقام تحت رعاي��ة النائب األول لرئيس 
املجل��س األع��ى للش��باب والرياضة، 
رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى، 
البحريني  الفخ��ري لالتح��اد  الرئي��س 
لرياضة ذوي العزمية سمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة، وبتنظيم من جانب 
وزارة شؤون الشباب والرياضة بالرشاكة 
مع املكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة وتحت شعار ملتقى 
األجيال يف الفرتة م��ن 24 يونيو املايض 
ولغاية 6 أغس��طس الجاري، حيث يأيت 
ه��ذا ال��دوري ضمن مبادرات س��موه 
الداعم��ة للش��باب يف املجالني الريايض 

واإلنساين.
ويق��ام ال��دوري ه��ذا العام مبش��اركة 
واس��عة من جان��ب املراكز الش��بابية 
وذوي  والفتي��ات  الوطني��ة  واألندي��ة 

العزمية والوزارات والجاليات.
وقالت العجمي ل��دى حضورها الدور 
نص��ف النهايئ م��ن منافس��ات دوري 
الفتيات ضمن منافس��ات دوري خالد 
ب��ن حمد أن س��موه وفر بيئ��ة مثالية 
لرشيح��ة مهم��ة يف املجتم��ع أخذت 
دورها بصورة جيدة ملامرس��ة هواياتها 
الرياضي��ة يف أج��واء تنافس��ية رائعة، 
مؤكدة أن س��موه حرص واهتم بتنفيذ 
الرش��يدة  القي��ادة  وتوجيه��ات  رؤى 
باحتضان الش��باب ودفعهم نحو تنمية 
قدراته��م مبا يخدم تطور مس��توياتهم 

وانعكاسها عى الرياضة البحرينية.

العجمي  الجوه��رة  أك��دت  بدوره��ا، 
الرشي��ك املؤس��س يف ق��ادة التغي��ري 
ك��ورة  منص��ة  يف  املط��ور  والرشي��ك 
ش��و الرياضي��ة أن إقام��ة دوري خاص 
بالفتيات ضم��ن دوري خالد بن حمد 
مب��ادرة رائ��دة من نوعها س��يكون لها 
بال��غ األث��ر يف تطوي��ر رياض��ة املرأة 
باململك��ة، م��ن خ��الل من��ح الفرصة 
للفتيات وتهيئ��ة كافة الظروف املالمئة 
لدفعهم نحو مامرسة الرياضة يف أجواء 
تنافسية وحامسية، مبينة أن مثل هذه 
الفعاليات تكس��بهن الخربة وتطور من 
مس��توياتهن وتساهم يف إبراز الالعبات 
املمي��زات، موجه��ة الش��كر والتقدير 
لس��مو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
عى دعمه الكبري للشباب البحريني عرب 
املب��ادرات التي يطلقها س��موه، والذي 
يخدم تطور القطاع الش��بايب والريايض 
البحرين��ي. من جهتها، قالت مؤس��س 
والرئيس التنفيذي لس��ام البحرين آرت 
أريج عبداللطيف الخان إن دوري خالد 
بن حم��د يعترب من املب��ادرات الطيبة 

والكرمية لس��مو الشيخ خالد بن حمد، 
مش��رية إىل أن سموه حريص عى دعم 
الش��باب بكافة فئاته، وأشادت بخطوة 
دوري  تخصي��ص  الكرمي��ة يف  س��موه 
للفتي��ات، مؤك��دة أن اهتامم س��موه 
بالعنرص النس��وي دليل ع��ى األهمية 
التي تكتسيها هذه الفئة، مشرية إىل أن 
تسخري الربامج املختلفة لقطاع الشباب، 
ومنها الفتيات يؤكد عن حرص القيادة 
الرشيدة والقيادة الرياضية عى تنظيم 

الربامج الداعمة ملواهب الشباب.
بدورها، عربت الفنانة البحرينية فاطمة 
كازروين ع��ن إعجابها مبا ش��اهدته من 
منافس��ات يف دوري خال��د ب��ن حمد، 
مؤك��دة أن األج��واء مثالي��ة للعائل��ة 
البحرينية لقضاء أوقات س��عيدة، الفتة 
إىل أهمية مثل هذه الفعاليات يف إثراء 
الحركة الش��بابية. أما زميلته��ا الفنانة 
البحريني��ة نرسين رشي��ف، فقالت إن 
مث��ل ه��ذه الفعالي��ات مهم��ة للفتاة 
البحرينية للمش��اركة يف إث��راء الحركة 

الرياضية.

نتائج المباريات

تأه��ل نادي س��ار إىل املب��اراة النهائية 
لدوري األندية بف��وز جدير عى نادي 
توبيل )3/ 1( سجلهم السيد محمد تاج 
)3(، حسن العكري )15( وحسن مجيد 
)28(، فيام س��جل هدف توبيل حس��ن 

عيل )30(.
 وحس��م فريق ن��ادي ع��ايل تأهله إىل 
املب��اراة النهائي��ة ملالقاة س��ار يف ثالث 
دقائ��ق ابتداء من الدقيق��ة )23( أمام 
ن��ادي باربار بثالثة أهداف دون مقابل 
س��جلهم ع��يل جمي��ل )23(، محم��د 

عبدالله )24( وماجد العجمي )25(.
ونج��ح فري��ق الق��وة يف قط��ع بطاقة 
العب��ور والتأهل للمب��اراة النهائية من 
دوري الفتي��ات بعدم��ا تج��اوز عقبة 
خصم��ه القوي فري��ق التحدي بركالت 
الرتجي��ح بهدفني له��دف بع��د انتهاء 
الوق��ت األصيل م��ن املب��اراة بالتعادل 
بهدفني ملثلهام. وس��جل أهداف فريق 
القوة راما صالح الدين س��امل، وفاطمة 
أحمد حس��ن، فيام س��جل هديف فريق 

التحدي آية باسم رشف الدين.
ورضب فري��ق اإلرصار موعدا مع فريق 
الق��وة يف نه��ايئ دوري الفتيات بعدما 
تج��اوز عقبة خصم��ه فري��ق العطاء 
بخمس��ة أهداف دون مقابل يف املباراة 
الثانية لل��دور نصف النه��ايئ، ليرضب 
اإلرصار موع��دا م��ع الق��وة يف املباراة 
النهائية، وانتهى ش��وط املب��اراة األول 

بتقدم اإلرصار بهدفني نظيفني.
 وس��جل أه��داف اإلرصار حصة رياض 
العيى ثالثية “هاتريك” وثنائية أخرى 

لالعبة هاجر عبدالرحمن األنصاري.

اللجنة المنظمة تثمن دور 
الحكمين البحار وإدريس

كرَّم��ت اللجنة املنظم��ة العليا لدوري 
خالد ب��ن حمد الس��ادس لك��رة قدم 
الدوليني حس��ني  الحكم��ني  الص��االت 
البحار وأس��امم إدريس قبل مغادرتهام 
إىل العاصمة اإلندونيسية جاكرتا إلدارة 
مباريات بطولة األندية اآلسيوية أبطال 

الدوري للفوتسال.

ومّثن رئي��س لجنة الح��كام يف االتحاد 
البحرين��ي لكرة القدم خليفة الدورسي 
مباردة اللجنة املنظم��ة العليا للدوري 
برئاس��ة عمر بوك��امل، مش��يداً بفكرة 
التكريم؛ نظرا ملساهمة البحار وإدريس 
الكب��رية يف إدارة املباريات منذ انطالق 
ال��دوري وحت��ى الخام��س والعرشين 
من ش��هر أغس��طس، مبينا أنها ميثالن 
إندونيس��يا  يف  البحرين��ي  التحكي��م 

ويستحقان التشجيع قبل املغادرة.

أطفال المغرب                
يرفعون علم البحرين

حرص��ت مجموعة م��ن أطفال املغرب 
ع��ى حضور مباراة فريقه��ا أمام فريق 
جالية اليمن وتش��جيعهم بكل حامسة 
م��ن أجل أن يحق��ق العبوهم الفوز يف 
املب��اراة ضم��ن دوري خال��د بن حمد 
للجاليات، وقام أطف��ال املغرب بحمل 
عل��م البحري��ن، وه��م يرفرف��ون ب��ه 
ويرفعونه عالي��ا تعبريا عن مدى حبهم 

واحرتامهم ململكة البحرين.

تنطل��ق الي��وم مباري��ات املجموع��ة 
الثاني��ة يف جولته��ا الخامس��ة بدوري 
املراكز الشبابية يف نسخته الثانية الذي 
تنظمه وزارة شؤون الشباب والرياضة، 
انس��جاما مع رؤية ممثل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وشؤون الشباب رئيس 
املجل��س األع��ى للش��باب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية س��مو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة الرامية 
إىل زيادة نس��بة الربام��ج املوجهة إىل 
الش��باب البحرين��ي وتنفيذها بصورة 
مس��تمرة طوال العام، وهو األمر الذي 
يتواف��ق مع سياس��ات املجلس األعى 
للش��باب والرياضة يف إرشاك الش��باب 
يف برام��ج متنوعة مبختل��ف املجاالت 

وإس��رتاتيجية وزارة ش��ؤون الش��باب 
والرياض��ة برئاس��ة هش��ام الجودر يف 
تعظيم دور املراكز الش��بابية واألندية 

الوطنية يف احتضان الشباب.
ففي املب��اراة األوىل يلتقي فريقا مركز 
ش��باب القرية ومركز شباب الهملة يف 
الساعة السادسة مساء عى استاد نادي 
اتحاد الريف، األول قادم من خسارة يف 
الجولة الرابعة من مركز شباب املحرق 
بثالثة أه��داف دون مقابل ويرغب يف 
التعوي��ض؛ ألنه يأيت يف املركز الس��ابع 
قب��ل األخري برصيد 3 نق��اط فقط من 
فوز واحد و3 خس��ائر وفوزه س��يعزز 
من آماله يف الحصول عى املركز الرابع 

املؤهل ملسابقة الكأس.

وفري��ق الهملة ميتلك 7 نقاط يف املركز 
الثالث خلف سلامباد املتصدر والزالق 
الثاين الحاصالن ع��ى العالمة الكاملة 
من 4 مباريات، والهملة سيسعى بقوة 
الستغالل وضع فريق الهملة وتعويض 
التعادل يف الجول��ة املاضية أمام فريق 
أبوصيب��ع بهدف��ني ملثله��ام، خصوصا 
وأن��ه كان متأخرا بهدفني مقابل هدف 
واحد وتعادل بركلة جزاء سجلها قاسم 
إبراهيم قبل نهاية املباراة بأربع دقائق 
فقط، وف��وزه اليوم س��يبقيه يف املركز 
الثال��ث؛ ألن��ه ل��ن يس��تطيع اللحاق 
بس��لامباد والزالق، بل سيبقى متأخرا 
عنه��ام بنقطت��ني، لكن م��ع الجوالت 
املقبلة قد تتغ��ري املواقع، خصوصا أن 

املنافس��ة عى لقب ال��دوري تتطلب 
الحص��ول عى املركزي��ن األول والثاين، 
وهو ما سيسعى إليه فريق الهملة من 

خالل الجوالت املقبلة.
املب��اراة الثاني��ة س��تجمع فريقا مركز 
ش��باب كرباباد ومركز شباب أبوصيبع 

الساعة 8 مساء عى استاد نادي اتحاد 
الريف أيضا، فاألول خاض 4 مباريات، 
ومل يحق��ق أي انتصار، ويقبع يف املركز 
الثام��ن األخ��ري، لكن��ه يجته��د طوال 
املباراة وال ييأس رغ��م مركزه املتأخر، 
ب��ل يتميز بالتق��دم إىل األم��ام وعدم 

اعت��امد األداء الدفاعي، وهذا ما كلفه 
الكثري واستقبلت ش��باكه 16 هدفا يف 

4 مباريات.
أما فريق مركز ش��باب أبوصيبع، فيأيت 
رابع��ا يف الرتتي��ب يف املجموعة الثانية 
برصيد 5 نقاط وينتظر تعرث فريق مركز 
شباب الهملة يف املباراة األوىل عى أمل 
أن يكس��ب نقاط فريق مركز ش��باب 
كرباب��اد، وهو األقرب لذلك عطفا عى 
مس��توى الفريقني يف الج��والت األربع 
املاضية، ويف حال فوزه وخسارة الهملة 
س��يحل ثالثا، خصوص��ا أن كفته أرجح 
مع بع��ض الصعوبة يف مب��اراة الهملة 

والقرية.

فعاليات نسوية تشيد بالمبادرات الرائدة لخالد بن حمد

الهمل��ة يصط��دم بالقّري��ة... وكرباب��اد أم��ام أبوصيب��ع

لدى زيارتهن الدور نصف النهائي من منافسات دوري سموه للصاالت

في الجولة الخامسة لـ “دورينا”

لجنة اإلعالم واالتصال                  دوري خالد بن حمد

واصلت لجنتا الحكام والتس��جيل لبطولة 
“أقوى رجل بحريني 2” زيارتهام األندية 
الصحي��ة والرياضي��ة؛ به��دف الرتوي��ج 
للبطولة، ورشح لوائح وأنظمة منافساتها 
والتصفي��ات التأهيلي��ة، والت��ي س��تقام 
تحت رعاية النائب األول لرئيس املجلس 
األعى للش��باب والرياضة رئيس االتحاد 
البحريني أللعاب القوى الرئيس الفخري 
لالتحاد البحرين��ي لرياضة ذوي العزمية 
س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة، 
وال��ذي ينظمها املكتب اإلعالمي لس��مو 
الشيخ خالد بن حمد بن عيى آل خليفة 
تحت ش��عار “خل��ك وح��ش” يف الفرتة 
21 - 23 فرباي��ر 2019، والتي سيس��بقها 
إقامة التصفي��ات التأهيلية يف الفرتة 6 - 
8 س��بتمرب املقبل مبجمع السيف، حيث 
تأيت هذه البطولة ضم��ن املبادرات التي 
أطلقها س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل 

خليف��ة والهادفة لدعم املج��ال الريايض 
واإلنساين مبملكة البحرين. 

وقد قامت اللجنتني بزيارة نادي كالس��ك 
جيم الواقع يف توبيل مبحافظة العاصمة، 
حي��ث التقى رئيس لجن��ة الحكام أحمد 

جمش��ري وأم��ني الرس الع��ام رئيس لجنة 
التس��جيل عبدالله الس��ياس ممثلني عن 
الن��ادي، وقدما رشحا مفص��ال عن لوائح 
وقوانني البطولة. ووصل عدد املش��اركني 

يف مسابقات البطولة كافة إىل 300.

تف��وق منتخبنا الوطني للش��باب لكرة 
الطاولة عى منتخب تونس )3/ 0( وعى 
السودان بذات النتيجة ضمن منافسات 
الف��رق بالبطولة العربي��ة لكرة الطاولة 
الت��ي تقام يف جمهورية مرص وتس��تمر 

حتى 6 أغسطس الحايل. 
 واس��تطاع منتخبنا أن يفوز عى تونس 
)3/ 0( بع��د انتص��ار راش��د س��ند عى 
محمد أمني بثالثة أش��واط نظيفة وفوز 
الس��يدمرتىض حسني عى بوبكر بوراس 
والس��يدعيل  نظيف��ة  أش��واط  بثالث��ة 
محمود عى بوبكر بوراس بثالثة أشواط 
نظيف��ة.   وواص��ل منتخ��ب الش��باب 
عروضه بانتصار عى السودان )3/ صفر( 
بفوز راشد س��ند والسيدمرتىض حسني 
والس��يدعيل محمود ع��ى حاتم أحمد 
ومحم��د حس��ن وحامد ع��يل، وجميع 

املواجهات بثالثة أشواط نظيفة. 

 وخ��رس منتخ��ب الش��بالت من مرص 
)3/ 2(، حي��ث ف��ازت مري��م عبدالل��ه 
الع��ايل بش��وطني ملنتخبنا ع��ى الالعبة 
املرصية فريدة محمد عبدالنارص وعى 
هن��د فتحي، فيام خ��رست رقية اليايس 
مواجهتني من هند فتحي وفريدة محمد 
وخ��رسة امريتا بهديك من س��ارة يارس.   
وعى رغم خسارة منتخب الشبالت، إال 

أن املستوى كان مميز وباألخص الالعبة 
مريم العايل التي اس��تطاعت أن تتفوق 
عى املصنفة األوىل يف مرص هند فتحي، 

واملصنفة الثالثة فريدة محمد. 
 وخرس منتخب الرجال من مرص )3/ 0( 
بعد خس��ارة محمد عب��اس من محمد 
البييل وراش��د س��ند من أحم��د صالح 

والياس اليايس من خالد عرس. 

“أقوى رجل بحريني 2” يستقطب 300 مشارك فوزان لمنتخب الشباب في “عربية الطاولة”
الرفاع                  المكتب اإلعالمي  الرفاع                    اتحاد الطاولة

 جانب من زيارة نادي كالسك جيم 

من مباريات منتخب الطاولة

سيد لؤي سلمان يتسلم جائزة أفضل العب كبار الضيوف في معرض الصور من لقاء القوة والتحدي

فريق مركز شباب الهملة
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االتحاد  رئي��س  الس��عودي  يعترب 
اآلس��يوي للكرة الطائرة صالح بن 
نارص واح��دا من أه��م القيادات 
الرياضية عىل املس��توى الخليجي 
والق��اري وال��دويل وواح��دا من 
الرعي��ل األول الذين س��اهموا يف 
الرياضية  الحرك��ة  أركان  تش��ييد 
الخليجي��ة تحدي��دا بعدما عارص 
املغفور له األم��ر فيصل بن فهد 
لس��نوات طويلة وراف��ق املغفور 
له الش��يخ فهد األحمد، والش��يخ 
عيىس بن راش��د آل خليفة أطال 
الل��ه يف عم��ره وت��وىل العدي��د 
م��ن املناصب املهم��ة يف اململكة 
العربية السعودية قبل أن يتقاعد 
م��ن العم��ل الحكوم��ي ويكتفي 
برئاس��ة االتحاد اآلسيوي ومنصب 
نائ��ب رئيس االتحاد الدويل للكرة 

الطائرة.
“البالد س��بورت” التقت صالح بن 
نارص عىل هامش وجوده عىل أرض 
اململكة لحضور منافسات البطولة 
اآلسيوية التاس��عة عرشة للشباب 
تح��ت 20 عاما والت��ي اختتمت 
أخ��را، حي��ث تحدث ب��ن نارص 
ع��ن الكثر من األمور التي تتعلق 
واالنتخابات  اآلس��يوي  باالتح��اد 

املقبلة فإليكم الحوار.

ما انطباعك وتقييمك 
الستضافة مملكة البحرين 
للبطولة اآلسيوية التاسعة 
عشرة للشباب تحت 20 
عاما؟

عندما تنظ��م مملكة البحرين أي 
بطولة يف الك��رة الطائرة خصوصا 
فإن النجاح دامئا ما يكون حليفها، 
هذا ما عهدتنه منها طوال سنوات 
عميل يف الرياض��ة عموما والكرة 
الطائ��رة تحدي��دا، فه��ي متتل��ك 
خ��ربات كب��رة يف ه��ذا املج��ال، 
والبحري��ن وف��رت كل مقوم��ات 
النج��اح للبطول��ة اآلس��يوية من 
الكوادر  التنظيم وتوف��ر  حس��ن 
البرشي��ة والبني��ة التحتي��ة، رغم 
أن البطول��ة أقيمت مبش��اركة 23 
منتخبا بعد انس��حاب أوزبكستان 
ألول م��رة، وه��و ع��دد كبر من 
املنتخب��ات ويحت��اج إىل إمكانات 
عالي��ة، واتح��اد الك��رة الطائ��رة 
التح��دي  يكس��ب  أن  اس��تطاع 
واس��تضاف البطولة عىل مستوى 
عال، وبدوري أنتهز الفرصة ألهنئ 
الش��يخ عيل بن محمد آل خليفة 

عىل االستضافة الرائعة.

كم بطولة ينظم االتحاد 
اآلسيوي للكرة الطائرة 
سنويا؟

إنن��ا ننظ��م م��ا يقارب م��ن 10 
ع��ىل  بط��والت س��نويا موزع��ة 
الجنس��ن وعىل مس��توى الرجال 
والش��باب والناش��ئن عالوة عىل 
وجود بطوالت لألندية واملنتخبات 
ومس��ابقاتنا مس��تمرة م��ن دون 

توقف.

هل لديكم نية إلطالق 
بطوالت جديدة؟

يف الوقت الحارض ليس لدينا توجه 
لذل��ك حت��ى ال نره��ق ميزانيتنا، 
صحيح ب��أن لدين��ا رشكات راعية 
ولكنها ليس��ت عىل غرار االتحاد 
الدويل، ونحن مكتفون باملسابقات 
الحالية، وأما عىل املستوى الدويل 
فقد وافقت الجمعية العمومية يف 

آخر اجتامع باألرجنتن عىل اطالق 
بطولة عاملية سيتم املصادقة عليها 

يف االجتامع القادم باملكسيك.

ومتى ستقام انتخابات 
االتحاد اآلسيوي المقبلة؟

بعد سنة من اآلن بإذن الله..

االتحاد شهد طفرة جيدة في 
عهدك فهل ستعيد ترشيح 
نفسك لمنصب الرئاسة 
لوالية جديدة؟

مل أتخذ قرارا نهائيا بش��أن الرتشح 
م��ن عدم��ه، ولكنن��ي يف الوقت 
ذات��ه أرغب يف االبتع��اد والخلود 
إىل الراح��ة ألعيش فيام تبقى من 
عمري م��ع أرسيت، ومع ذلك فإن 
مس��ألة االبتع��اد ليس��ت نهائية 
وعندم��ا يحن موع��د االنتخابات 

لكل حادث حديث.

في حال عدم ترشحك 
هل هناك شخصية عربية 
تنوي دعمها لتكون خلفا 
لك لتولي منصب الرئاسة 
حتى ال يخسر العرب هذا 
المنصب؟

ال يوجد يف ذهني حالًيا أي شخصية 
لدعمها ولك��ن العامل العريب ميلء 
مس��توى  عىل  العربية  بالقيادات 
الك��رة الطائرة القادرون عىل تويل 
املهمة، فهناك كفاءات عربية تدير 
اتح��ادات قارية، م��ع العلم بأن 
املنافس��ة لن تكون سهلة إطالقا، 
فرمبا يكون هناك منافسون سواء 
ترش��حت لالنتخابات أم مل أترشح، 
فف��ي االنتخابات املاضية ترش��ح 
ض��دي منافس م��ن اليابان وآخر 

من اسرتاليا.

هل من الممكن أن تدعم 
الشيخ علي بن محمد 
لرئاسة االتحاد في حال 
قررت عدم الترشح وقرر هو 
الترشح للمنصب خلفا لك؟

طبعا وبال ش��ك، فالشيخ عيل بن 
محم��د آل خليف��ة يحظى مبكانة 
كبرة يف قلبي وأعت��ز بعالقتي به 
وهو م��ن الرجاالت الب��ارزة عىل 
مستوى الكرة الطائرة عربيا وقاريا 
وله إس��هامات واضحة يف االرتقاء 
بالك��رة الطائرة العربية من خالل 
رئاس��ته لالتح��اد الع��ريب، وفي��ه 
تؤهله  الت��ي  املواصفات  جمي��ع 
لتويل رئاسة االتحاد القاري ولديه 
قدرات افضل من��ي ولديه الخربة 
والتجرب��ة ويف حال ترش��ح فإنني 

سأدعمه.

وكيف هو الحضور العربي 
في لجان االتحاد اآلسيوي؟

يف كل لجن��ة م��ن لج��ان االتحاد 

العريب توجد ك��وادر عربية وهم 
يساهمون بش��كل فاعل يف دعم 

خطط وبرامج االتحاد.

مقر االتحاد اآلسيوي 
يقع بالعاصمة التايلندية 
بانكوك، أليس لديكم توجه 
لتغيير المقر إلى دولة 
آسيوية أخرى؟

وج��ود املقر يف تايلن��د له أهمية 
اس��رتاتيجية كب��رة، فتايلن��د تقع 
يف وس��ط القارة اآلسيوية وهو ما 
يس��هل من عملي��ة التواصل مع 
باق��ي اتح��ادات الق��ارة، وتايلند 
قدم��ت خدم��ات كب��رة لالتحاد 
اآلس��يوي، فعندما كنا نبحث عن 
مق��ر أنا ونائ��ب الرئي��س عيىس 
حمزة والتقينا باملسئولن يف وزارة 
الش��باب والرياض��ة بتايلند لقينا 
منهم كل الدعم واالهتامم ووفروا 
لنا مبنى جديد خاص تم افتتاحه 
قبل 3 س��نوات، حيث أننا حظينا 
بدعم من الحكومة التايلندية ويف 
حفل افتتاح املقر شهد االحتفالية 

7 وزراء وبالتايل فإننا متمس��كون 
مبقر االتحاد يف تايلند.

وكم يبلغ عدد القوى 
العاملة في االتحاد؟

لدين��ا عدد كبر من املوظفن وهم 
م��ن ذوي الخربة والكف��اءة كال يف 
اإلنجليزية  ويتحدث��ون  اختصاصه 
بالعمل  الت��زام  بطالق��ة ولديه��م 
ش��انريت  العام  األمن  ويديره��م 

وهو األب الروحي لهم جميعا..

وكيف هو الوضع المالي 
لالتحاد اآلسيوي وكم تبلغ 
إيراداته؟

رئيس��ة،  راعي��ة  3 رشكات  لدين��ا 
ونحن نعترب م��ن افضل االتحادات 
القارية عىل الصعيد املايل، ووضعنا 
جيد بنس��بة كبرة، لكننا يف الوقت 
ذاته ننفق بش��كل أك��رب من باقي 
االتح��ادات القاري��ة فنح��ن نضم 
65 اتح��ادا قاريا بينام عىل س��بيل 
املث��ال فإن االتح��اد األورويب لديه 
43 اتحادا وطنيا فقط، ولذلك فإن 

القارة اآلسيوية تشكل ثقل انتخايب 
كبر يف انتخابات االتحادات الدويل 
ويع��ول عليها الكث��ر ومن يحظى 
بدع��م الق��ارة اآلس��يوية يضم��ن 
وصوله لكريس الرئاسة بنسبة كبرة، 
وبشكل عام فإن وضعنا املايل جيد 
والرشكات الراعية ملتزمة بعقودها 
وتدفع مستحقاتنا بانتظام وتساهم 
بقوة يف متويل أنش��طتنا وبرامجنا، 
والفضل يع��ود إىل رئي��س اللجنة 
املالية عيىس حم��زة واألمن العام 
ش��انريت اللذان بدال جهودا كبرة 

يف هذا الصدد. 

بالعودة إلى الكرة الطائرة 
السعودية ما أسباب تراجع 
اللعبة؟

ليست الكرة الطائرة يف السعودية 
وحدها م��ن تراجعت فالعديد من 
األلع��اب األخ��رى ش��هدت نفس 
الرتاجع والسبب هو أن كرة القدم 
هي التي تحظى بنصيب األسد من 
االهتامم من قبل املس��ؤولن وهو 
أمر طبيعي ألنها اللعبة الش��عبية 

األكرب وم��ع ذلك يج��ب مضاعفة 
فأنا  األخ��رى،  باأللعاب  االهت��امم 
كن��ت قريب من لعب��ة كرة القدم 
بعد أن كنت وكي��ل الرئيس العام 
لرعاي��ة الش��باب والرياضة آنذاك، 
باإلضاف��ة إىل وج��ودي يف عضوية 
اتحاد الكرة ملدة 25 عاما ورئاس��ة 
لجنة املحرتف��ن وأدرك جيد حجم 
االهت��امم ال��ذي تحظ��ى ب��ه كرة 

القدم.

رغم كل تلك المناصب نرى 
بأن توهجك داخل السعودية 
تضاءل كثيرا فما السبب؟

إنه أمر طبيعي بع��د تقاعدي من 
العمل يف قطاع الش��باب والرياضة 
قب��ل 7 س��نوات تقريب��ا، ولكنني 
الزلت موجود يف املش��هد الريايض 
لوجودي كرئيس لالتحاد اآلس��يوي 
ونائب��ا لرئيس االتحاد الدويل حيث 
انني الزلت اتنقل بن لوزان وتايلند 
وهو يحتاج إىل وق��ت وجهد كبر 
وبالتايل فإنني غر قادر عىل العطاء 
أكرث يف مي��دان آخر بحكم تقدمي 

يف السن.

تربطك عالقة قوية بالرموز 
الخليجية الثالثة الذين 
عاصرتهم عن قرب وهم 
المغفور لهما األمير فيصل 
بن فهد والشيخ فهد األحمد 
والشيخ عيسى بن راشد آل 
خليفة أطال اهلل في عمره. 
حدثنا عن تلك العالقة؟

هؤالء الثالث��ة هم الذي��ن صنعوا 
أساسها  وشيدوا  الخليجية  الرياضة 
املتن ووضع��وا للرياضة الخليجية 
مكان��ة كبرة حول العامل، وأنا اعترب 
تلميذه��م وبفقدهم فإن  نف��ي 
الرياض��ة الخليجية خرست الكثر، 
ونسأل الله أن يطيل يف عمر الشيخ 
عيىس بن راشد والذي ميثل امتدادا 
له��م وأحد ابرز القي��ادات التي ما 

زلنا نتعلم منها الكثر.

لم أحسم ترشحي... وأدعم علي بن محمد لرئاسة االتحاد القاري
رئيس االتحاد اآلسيوي للكرة الطائرة صالح بن ناصر لـ “البالد سبورت”:

من منافسات البطولة اآلسيوية للشباب

حسن علي

الشيخ علي بن محمد

ــقــى بــتــايــلــنــد ــب ــــحــــاد ســي ـــمـــالـــي جــيــد ومـــقـــر االت وضــعــنــا ال

الطريق في  جديدة  عالمية  وبطولة  سنويا...  بطوالت   10 ننظم 

صالح بن ناصر لدى حديثه مع “البالد سبورت”

البحرين نجحت بامتياز في استضافة البطولة اآلسيوية
بالسعودية األلعاب  باقي  تراجع  سبب  القدم  بكرة  االهتمام 
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كل��وب  يورج��ن  يأم��ل  وكاالت: 
م��درب ليفرب��ول يف أن تس��اعد 
األج��واء اإليجابي��ة املتوفرة عىل 
إقناع الجناح السنغايل ساديو ماين 
لالرتب��اط بعقد طوي��ل املدى مع 
ناديه املنتم��ي للدوري اإلنجليزي 

املمتاز لكرة القدم.
وتألق ليفربول تحت قيادة كلوب 
املوس��م امل��ايض بفض��ل الث��اليث 
وروبرتو  الهجومي محمد ص��الح 
فريمين��و وم��اين واحت��ل الفريق 
املرك��ز الرابع يف ال��دوري املمتاز 

وبلغ نه��ايئ دوري أبط��ال أوروبا 
قبل أن يخرس بصعوبة أمام ريال 

مدريد.
وتس��بب األداء املتط��ور يف إقناع 
ص��الح وفريمين��و باملوافق��ة عىل 
ارتباط طوي��ل املدى مع ليفربول 
يف وقت س��ابق هذا العام ويشعر 
كلوب بالتفاؤل بش��أن س��ري ماين 

عىل خطى زميليه.
إع��الم  لوس��ائل  كل��وب  وق��ال 
بريطاني��ة “عندم��ا أتح��دث عن 
األجواء اإليجابي��ة يف النادي فهذا 

ال يقترص عىل املدرجات. نحن يف 
ليفرب��ول فري��ق جامعي ويرغب 
الالعب��ون يف أن يكون��وا جزءا من 

النادي”.
وأضاف “ه��ذا أمر رائ��ع وإنجاز 
كب��ري للنادي ألنه بوس��ع الالعبني 
فريمين��و وصالح وماين والكثري من 
بش��كل  الظهور  اآلخرين  الالعبني 

مميز مع أي فريق آخر يف العامل.
“موقفنا تط��ور ألن هذه النوعية 
م��ن الالعب��ني مل تلع��ب معنا ثم 
ترح��ل. اآلن األمر جيد لكن يجب 

علينا جميعا أن نحقق شيئا”.
ويثق كل��وب أن تعاق��د ليفربول 
م��ع 4 العبني يف س��وق االنتقاالت 
الصيفي��ة سيس��اعد الن��ادي عىل 
مواصلة التطور وقال إنه ال يحتاج 
إىل ضم العب وسط مهاجم بديال 
الذي  كوتيني��و  فيليب  للربازي��ي 
انتقل إىل برشلونة يف يناير املايض.

يف  مس��ريته  ليفرب��ول  وس��يبدأ 
الدوري املمتاز عندما يس��تضيف 
ويس��تهام يونايتد يف 12 أغسطس 

املقبل.

على خطى فيرمينو وصالح

ساديو ماني

)وكاالت(: قال كلود بويل مدرب 
ليس��ر س��يتي إن املدافع هاري 
ماجواي��ر ل��ن يرح��ل يف س��وق 
االنتق��االت الجاري��ة رغ��م رغبة 
أندي��ة منافس��ة يف الحصول عىل 
خدم��ات العب منتخ��ب إنجلرا 

لكرة القدم.
وتألق ماجواير يف موس��مه األول 
م��ع ليس��ر وكان يف التش��كيلة 
األساسية للفريق يف كل مبارياته 
38 بالدوري املوسم املايض حيث 
احت��ل الفري��ق املرك��ز التاس��ع 
انضم  املس��توى  له��ذا  ونتيج��ة 
لتشكيلة إنجلرا يف كأس العامل يف 

روسيا.
وق��دم املدافع البال��غ عمره 25 
عام��ا عروض��ا قوي��ة يف مس��رية 
إنجلرا نح��و الدور قب��ل النهايئ 
وشارك يف املباريات السبع لبالده 

يف البطولة.

س��كاي  لش��بكة  بوي��ل  وق��ال 
س��بورتس نيوز “أنا أثق يف وجود 
ه��اري ه��ذا املوس��م. إنه العب 

جيد جدا بالنسبة لنا. مل أندهش 
من أدائه يف كأس العامل. لقد رأينا 
تط��وره عىل م��دار النصف الثاين 

من املوسم”.
وأض��اف “مل يكن مفاجئ��ا لنا أن 
نتاب��ع مثل ه��ذا األداء عىل هذا 

املستوى الدويل”.
وتاب��ع “ب��كل تأكيد ه��و العب 
جيد جدا بالنس��بة لن��ا وأنتظره 
بفارغ الصرب ألننا نحتاج إىل هاري 
ونحتاج أيضا إىل جيمي )فاردي( 

ألنهام ليسر”.
وأك��د بويل أنه إذا وافق ليس��ر 
عىل بي��ع ماجواير س��يكون من 
املس��تحيل العثور عىل بديل قبل 
غل��ق باب االنتقاالت يف التاس��ع 

من أغسطس.
ماجواير  ع��ودة  املنتظ��ر  وم��ن 
واملهاجم فاردي إىل مران ليس��ر 
هذا األسبوع مع استمرار استعداد 
االفتتاحية يف  للمب��اراة  الفري��ق 
الدوري أمام مانشسر يونايتد يف 

العارش من أغسطس.

)وكاالت(: س��يكون ف��رض توقيت 
محدد لرضب االرسال واجراء عملية 
االح��امء يف بطوالت ك��رة املرضب 
ايجابي��ا لالعب��ني، حتى م��ن اعتاد 
منهم عىل الح��ركات الروتينية مثل 
االس��باين رافايل نادال، بحس��ب ما 
توقع املس��ؤول ع��ن رابطة محريف 

اللعبة.
وق��ال غايل برادش��و نائب الرئيس 
لش��ؤون القوانني واملس��ابقات “أنا 
متفائل بانه سيش��كل اضافة كبرية. 
أعتق��د ان هناك بع��ض القلق النه 
جديد، لكن عندما يقومون بتجربته 

سيتأقلمون معه”.
واختربت بطول��ة الواليات املتحدة 
لتحديد  التوقيت  ساعات  املفتوحة 
مدة فرة االحامء ورضب االرسال يف 
تصفيات نسخة 2017، وأعلنت عن 
خط��ط لتطبيقها يف البطولة املقبلة 
الت��ي تبدأ يف 27 أغس��طس املقبل 

عىل مالعب صلبة يف نيويورك.
ووافقت رابطتا املحرفني واملحرفات 
واالتحاد االمرييك لكرة املرضب، عىل 
برتوكول الستخدام ساعات التوقيت 
التحضريية لفالش��ينغ  البطوالت  يف 

ميدوز يك يعتاد الالعبون عليها.
وقال الياباين يك نيشيكوري املصنف 
20 عامليا ووصيف فالش��ينغ ميدوز 
يف 2014 “بالنس��بة يل، ل��ن تكون 

األمور سهلة”.
وتابع “لن أحصل عىل الوقت ألفكر 
أين أضع ارس��ايل ب��ني النقاط، ومع 
الحر ستكون األمور أصعب بحسب 

ما أعتقد”.
وأضاف “هناك العديد من الالعبني 
املختلف��ني. بعضهم يح��ب اللعب 
برسع��ة. البعض يح��ب أخذ الكثري 
م��ن الوقت بني النق��اط. قد تكون 
جيدة للجمهور الراغب برؤية مزيد 
من النقاط ونقاط رسيعة. ال أعرف 

اذا كانت جيدة لالعبني”.
وي��رى برادش��و ان العب��ني مث��ل 
ن��ادال، الذي يقوم بع��دة ترتيبات 

قب��ل ارس��اله، او ال��رصيب نوف��اك 
ديوكوفيت��ش الذي يح��ب تنطيط 
الكرة طويال سيتأقلمون مع القواعد 

الجديدة.
عندم��ا  الش��ابان،  “ه��ذان  ق��ال 
س��يتأقلامن.  الوق��ت،  يش��اهدان 
أعتق��د ان��ه س��يكون مفي��دا لرافا 
)نادال(، مرهق��ا باقي الالعبني بعد 

مطاردة كراته”.
ويطالب الالعبون والجامهري بوترية 
أرسع للعب بحس��ب برادشو الذي 
اش��ار اىل لقاء ب��ني م��دراء رابطة 
نيوي��ورك، ملناقش��ة  املحرف��ني يف 
استخدام الس��اعات خالل بطوالت 

العام املقبل.

ولن تطبق هذه القاعدة يف بطوالت 
2018 بعد فالشينغ ميدوز، باستثناء 
دورة يف ميالن��و االيطالي��ة حي��ث 
اجريت تجارب عليها العام املايض.

وسوف ترسع الساعات من عملية 
االح��امء قب��ل املباراة، م��ن خالل 
السامح لالعبني بتبادل الكرات ملدة 
خمس دقائق ثم االستعداد لدقيقة 

اضافية قبل بداية املواجهة.
وقال برادش��و “ال يج��ب أن يلعبوا 
الك��رة، ب��ل ان يكون��وا جاهزي��ن 

للعب”.
ومتن��ح س��اعة االرس��ال 25 ثاني��ة 
لالعب��ني لالنط��الق يف حركة رضبة 
االرسال، بحيث يضغط الحكم عىل 

الساعة بعد اعالنه النتيجة.
وتابع برادش��و “س��نطلق الس��اعة 
عندما يبدأ بحركت��ه، وليس عندما 

يقوم بتنطيط الكرة”.
ميك��ن للح��كام ايقاف الس��اعة او 
تصفريه��ا للس��امح بانقطاع معني، 
ومينح الوق��ت ايضا لتبديل الكرات 

بعد االشواط.
واضاف برادش��و “بنين��ا بروتوكوال 
منطقي��ا. االوق��ات الت��ي يجب ان 
تتوقف فيها يجب ان تكون بديهية 

للجميع”.
وتابع “اذا كانت لديك نقطة رائعة 
س��يجن جنون الناس، س��ينتظرون 
حتى انتهاء التصفيق. عندما يسمع 
ان  يعرف��ون  النتيج��ة،  الالعب��ون 

الساعة انطلقت”.
وبع��د التحذير، س��يخرس الضارب 
ارساال واملتلقي نقطة بحال مخالفة 
س��يحقق  يل  “بالنس��بة  القاع��دة 
هذا االمر نجاح��ا اذا مل تكن هناك 

انتهاكات زمنية”.
ورأى برادش��و ان الالعب��ني يحبون 
إزالة التقي��د بالتوقيت من الحكم 
ووضع س��اعة عىل الشاش��ة لرياها 
الجمي��ع “يتوقع ان يعاقب الحكام 
الالعب��ني بانته��اك للوق��ت اذا تم 
تصف��ري الس��اعة بح��ال مل يب��دأوا 

حركتهم”.
وتاب��ع “يف كثري م��ن الوقت كانت 
تحصل االمور بشكل منطقي، لكن 
يف أحي��ان أخ��رى مل تك��ن تحصل. 
التناقض يحبط الالعبني”، مشريا اىل 
انه “حتى ان االمر سيس��هل االمور 
عىل الحكام، ال يريدون ان يتعطلوا 

لدرجة عدم تحكيم املباراة”.
ورأى االمل��اين الكس��ندر زفريي��ف 
املصنف ثالثا عامليا ان االستامع اىل 
آراء الالعبني س��يكون أمرا حاس��ام 
“سيكون مهام عىل رابطة املحرفني 
االس��تامع اىل الالعب��ني واالس��تامع 

آلرائهم”.

ليستر يتمسك بهدف مورينيو

توقعات بنجاح تحديد توقيت اإلرسال

هاري ماجواير

)وكاالت(: حسم توماس توخيل، 
مدرب باريس سان جريمان، مصري 
مهاجمه األوروجواياين، إدينسون 

كافاين، خالل سوق االنتقاالت 
الصيفية الحالية.

وفاز باريس سان جريمان )3-2( 
ودًيا عىل أتلتيكو مدريد يوم 

اإلثنني.
وقال املدرب األملاين يف ترصيحات 
صحفية: “أعتقد أنَّه سيبقى هنا. 
مل يقل أحد أي يشء يل، وأعتقد 

أنه سيبقى. لقد تحدثت معه، ومل 
يظهر أي اهتامم برك الفريق”.

كانت تقارير صحافية، قد أشارت 
مؤخرًا، الهتامم ريال مدريد بضم 

كافاين.
وحول منافسات كأس األبطال 

الودية، قال توخيل: “أفضل يشء 
حصلنا عليه منها هو عقلية 

الفريق، خاصة مع الكثري من 
الالعبني الشباب”.

وأضاف: “كانت مباراة معقدة، 
لكننا لعبنا بشكل جيد يف الشوط 
الثاين، كان هناك العبون يبلغون 
من العمر 16 عاًما، وقد ساعدوا 

بعضهم البعض كثريًا، أنا سعيد 
بأداء الفريق بأكمله”.

)وكاالت(: قدم رئيس االتحاد 
االوروغوياين لكرة القدم 
فيلامر فالديس استقالته 

من منصبه، عشية انتخابات 
كان مرشحا قويا للظفر بها 
الثالثاء، وذلك بعد الكشف 

عن تسجيالت مرضة 
بصورته.

وتأيت هذه االستقالة املفاجئة 
بعد الكشف عن تسجيالت 

مل يتم الكشف عن محتواها، 
اال ان وسائل إعالم ذكرت 

بانها تتعلق بقادة رياضيني، 
عضو يف الحكومة، صحافيني، 

رياضيني ومشجعني.
وقال أحد منافسيه أرتورو دل 
كامبو لصحافيني محليني “قبل 

خمسة أيام، سمعت تسجيالت 
مرضة قليال بصورة فيلامر 

)فالديس(، الذي كنت عىل 
عالقة جيدة به دوما”، نافيا ان 

تكون له عالقة بالتسجيالت.
من جهته، قال فالديس يف 

بيان نرشه االتحاد االوروغوياين 
“وراء هذا القرار أسباب 

عائلية وشخصية بحتة، ال 
عالقة لها باالنتخابات الجارية 

راهنا”.
وتابع فالديس “أنفي تعريض 

ألي نوع من الضغوط، التهديد 
او االبتزاز التخاذ هذا القرار”.

)وكاالت(: قال الدويل الكولومبي، 
يريي مينا، إنه عاش الكثري من 

اللحظات السيئة يف املوسم 
املايض، “حتى وصل به الحال 

إىل االحساس بأنه انتهى كروًيا”، 
بحسب وصفه.

وأضاف مدافع برشلونة، يف 
ترصيحات نقلتها صحيفة “ماركا” 

اإلسبانية: “لقد فكرت يف الكثري 
من األشياء السيئة، اعتقدت أنني 

انتهيت، لقد كنت حزينا طوال 
الوقت”.

وأردف “باولينيو وكوتينيو كانا 
يشجعاين طوال الوقت، طلبا مني 
الهدوء وقاال إن كل يشء سيكون 

عىل ما يرام”.
وتابع “أعرف أن هناك العبني 

رائعني، ولكنني أردت الحصول 
عىل دقائق، لكن هذا مل يحدث، 

والدقائق القليلة التي حصلت 
عليها كانت ذات شعور يسء يف 

بعض األحيان، شعرت أن كل يشء 
يسء جدا حتى يف التدريبات”.

وواصل “عندما وصلت إىل 
برشلونة حاولت خلق أجواء جيدة 

يف غرف املالبس، بدأت الرهان 
مع مييس وسواريز وتحديتهام يف 

الرضبات الحرة يف التدريبات”.
وأكمل “كنت أحصل عىل 50 يورو 
كل يوم بسبب هذا التحدي، لكن 

يف الحقيقة هام عبارة عن وحوش، 
وكانا يضعان الكرة يف املكان الذي 

يريدانه”.

)وكاالت(: يرى كارل هانز رومينيجه، 
الرئيس التنفيذي لنادي بايرن 

ميونخ، أن سوق االنتقاالت يف أوروبا 
هذا الصيف، تتسم بالهدوء نسبًيا.
وقال رومينيجه، خالل ترصيحات 
نقلها موقع سبورت 1 “أعتقد أن 

سوق االنتقاالت هادئة نسبًيا حتى 
اآلن، وإن قمت بتحليلها بصدق، 

فإن هناك صفقتني مشوقتني”.
وأضاف “األوىل لالعب عمره 33 
عاما مقابل 112 مليون يورو إىل 
يوفنتوس، والثانية لحارس مرمى 

انتقل إىل ليفربول”.
وأتم “وباستبعاد هاتني الصفقتني، مل 
نر الكثري يف فرة االنتقاالت الصيفية 

الجارية”. ويقصد رومينيجه، 
كريستيانو رونالدو الذي انتقل 
للسيدة العجوز بعد 9 سنوات 

قضاها يف ريال مدريد، والصفقة 
األخرى انتقال الحارس الربازيي 

أليسون باكري من روما إىل ليفربول، 
والتي باتت أغىل عملية انتقال 

لحارس مرمى يف التاريخ.

 توخيل يضع 
كلمة النهاية

استقالة رئيس 
اتحاد األوروغواي

معاناة مينا

سوق هادئة

إدينسون كافاني

ياري مينا

كارل هانز رومينيجه
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“إبراهيم خليل كانو” تفتتح باب التسجيل لـ“طموح”

“فنادق الخليج” تتبرع بـ 2000 دينار لـ “مرضى السكلر”

تزويد هواتف هواوي الجديدة بتقنيات الذكاء االصطناعي

“جيبك” تحول “خردة” لطلبة عبدالرحمن كانو إلى واقع

اأعلنت �رشك���ة اإبراهيم خليل كانو 
فت���ح ب���اب الت�ش���جيل لربنام���ج �رشكة 
اإبراهيم خليل كانو لتطوير للخريجني 
)طموح(، ال���ذي ياأت���ي يف اإطار جهود 
ال�رشكة احلثيث���ة ومبادراته���ا لتطوير 

ال�شباب البحريني الواعد. 
اإل���ى  ويعم���ل الربنام���ج املمت���د 
�ش���نتني على تنمي���ة مه���ارات العمل 
االحرتافي���ة بجانب امله���ارات التقنية 
املتخ�ش�شة. وهو ُم�شمم ب�شكل خا�س 
للطلب���ة البحرينيني ممن تخرجوا خالل 
العام���ني املا�شيني م���ن تخ�ش�شات 
الهند�ش���ة امليكانيكي���ة، تكنولوجي���ا 
اللوج�شتي���ات  اإدارة  املعلوم���ات، 
العاملية، املبيعات والت�شويق اأو اإدارة 

الأعم���ال، كم���ا ي�ش���رط باملتقدمني 
اإجادة اللغة االجنليزية قراءة وكتابة.

ويتم اختي���ار اخلريجني بناًء على 
حت�شيلهم االأكادمي���ي والنتائج التي 
ح�شلوا عليها بعد خ�شوعهم ل�شل�شلة 

من االختبارات واملقابالت. 
كم���ا يخ�ش���ع الطلب���ة املقبولون 
االأق�ش���ام  عل���ى  التن���اوب  لنظ���ام 
الوظيفي���ة، وال���ذي يتي���ح للخريجني 

فر�شة التعرف عل���ى طبيعة العمل يف 
اأق�شام ال�رشكة املتنوعة والتعرف على 

قدراتهم واملجاالت التي تنا�شبهم.
االإدارة  جمل����س  ع�ش���و  و�ش���دد 
املنت���دب طالل كانو عل���ى اأهمية هذا 
الربنام���ج الذي يهدف اإل���ى النهو�س 
باملواه���ب املحلية قائالً “يكمن جناح 
ال�رشكة مبهارة العنا�رش الب�رشية العاملة 
بها؛ لذل���ك نحر�س يف �رشك���ة اإبراهيم 

خليل كانو عل���ى اال�شتثمار مبوظفينا 
من خ���الل اإمدادهم بالتدري���ب الالزم 
لتطوي���ر مهاراته���م ب�ش���كل م�شتم���ر، 
كم���ا نتطل���ع لدعم ال�شب���اب البحريني 
باأنه���م  العمي���ق  الإميانن���ا  املمي���ز؛ 
ي�شكلون الن���واة االأولى لبناء م�شتقبل 
ولل�رشك���ة  عموم���ا،  للمجتم���ع  زاه���ر 
خ�شو�ش���ا. وق���د �ُشمم ه���ذا الربنامج 
ليكون مبثابة حمطة جديدة يف م�شرية 
الطالب واخلريجني التعليمية، اإ�شافة 
مل�شاهمت���ه ب�ش���كل فع���ال يف تطبيق 
خططنا لبحرن���ة الوظائف، لذلك ندعو 
جمي���ع الط���الب حديثي التخ���رج ممن 
ميتلكون املوؤهالت املطلوبة للتقدم 

للربنامج”.

تربع���ت جمموعة فن���ادق اخلليج مببل���غ 2000 
دين���ار جلمعية البحرين لرعاية مر�شى ال�شكلر وذلك 
اإميانا من املجموعة بالدور املتخ�ش�س والرائد الذي 
تقوم به اجلمعي���ة وحر�شا من املجموعة على تقدمي 
م�شاهمته���ا ال�شنوي���ة لدعم اخلدم���ات التي تقدمها 

للمجتمع. 
وق���د قام الرئي����س التنفي���ذي ملجموعة فنادق 
اخلليج جارفيلد جونز بتق���دمي ال�شيك لالأمني العام 
جلمعي���ة البحري���ن لرعاي���ة مر�ش���ى ال�شكل���ر زكريا 
الكاظم، وذلك بح�شور نائ���ب االأمني العام للجمعية 
عي�شى اإبراهيم ونائ���ب الرئي�س التنفيذي ملجموعة 

فنادق اخلليج رون بيرتز.

املنامة - هواوي: اأعلنت جمموعة هواوي الأعمال 
امل�شتهلك���ني، عم���الق ت�شني���ع الهوات���ف الذكي���ة 
 HUAWEI عل���ى م�شتوى الع���امل، اإطالق هاتف���ي
nova3 وHUAWEI nova 3i اجلديدي���ن كلًي���ا 
واملدعومني باإمكانات الذكاء اال�شطناعي يف مملكة 

البحرين. 
ومت تزوي���د كال الهاتف���ني بوظائ���ف وخوا����س 
وكامريا اأمامية مدعومة بالذكاء اال�شطناعي، اإذ تتيح 
الكام���ريا االأمامي���ة املزدوجة )بدق���ة 24 ميجابك�شل 
و2 ميجابك�شل( للم�شتخدم���ني التقاط اأف�شل �شور 
�شيلف���ي باالعتماد على اأف�ش���ل التقنيات املتطّورة 

التي تقّدمها الهواتف الذكية اليوم.
 HUAWEI ويراعي ت�شمي���م �شل�شلة هواتف
nova 3 ب�شكل رئي�س اهتمامات واأذواق وتوّجهات 
امل�شتهلكني من جي���ل ال�شباب وع�ّشاق التكنولوجيا 
الع�رشي���ة املتط���ّورة، والذين ي�شتخدم���ون الهواتف 
الذكية كجزٍء حموري من اأمناط حياتهم وتف�شيالتهم 
واأذواقه���م ال�شخ�شّي���ة عموم���ا، اإذ مت ابت���كار ه���ذه 
الهوات���ف خ�شي�ش���ا لتوف���ر جتربة ا�شتخ���دام رائدة 
وحم�ّشنة بدعم من اإمكان���ات الذكاء اال�شطناعي، مع 
الرتكيز ب�شكل ا�شتثنائي على تقدمي �شور �شيلفي 
رائع���ة باالعتم���اد على حل���ول تعزيز عنا����رش اجلمال 
الطبيعي والكامريا االأمامية املتطّورة، والتي ت�شمح 

للم�شتخ���دم بالتقاط اأروع �ش���ور ال�شيلفي املح�ّشنة 
بال���ذكاء اال�شطناعي. وق���ال مدير اأعمال جمموعة ه

واوي الأعمال امل�شتهلك���ني يف �شلطن���ة عمان وقطر 
والبحرين بي���ل يو “ي�رشنا االإعالن ع���ن اإطالق هاتفي 
HUAWEI nova 3 وHUAWEI 3i الذكي���ني 
يف اأ�شواق البحرين، اإذ يتمتع كال الهاتفني مبقدرات 
منقطع���ة النظ���ري، وخوا����س ا�شتثنائي���ة للكام���ريا 
الأمامي���ة الت���ي با�شتطاعتها التقاط �ش���ور �شيلفي 
ُتظه���ر بو�شوح جميع التفا�شي���ل يف الوجوه و�شمن 
امل�شهد اخللفي. ومت تزويد الكامريا االأمامية يف كال 

الهاتفني بخا�شّية التع���رف على امل�شهد املدعومة 
بالذكاء اال�شطناعي، اإ�شافة اإلى اإمكان التعّرف على 
العمر واجلن�س ومن���ط ودرجة لون الب�رشة، مبا ي�شمن 
بنهاية املط���اف التقاط �شور مثالية مدعومة باأرقى 
اإمكانات الذكاء اال�شطناعي. وندرك جيدا اأن ال�شور 
- وال�شيم���ا ال�شيلفي - باتت الي���وم طريقة مثالية 
للتعب���ري عن ثقتن���ا و�شغفنا، وحتى اإب���راز �شجاعتنا، 
ونحن واثقون ب���اأن هذا التوّجه �شيكت�شب زخما اأكرب 
 HUAWEI nova من خالل اإطالق �شل�شلة هواتف

3 اجلديدة يف مملكة البحرين”.

�شم���ن �شع���ي موؤ�ش�شة اإجن���از البحري���ن لتهيئة 
ال�شباب وم�شاعدتهم عل���ى تفهم اقت�شادات احلياة، 
ويف اإط���ار �شعيه���ا لفتح اآف���اق جديدة اأم���ام الطالب 
الكت�ش���اف اإمكاناته���م ومهاراتهم، و�شم���ن واحد من 
اأه���م برام���ج موؤ�ش�شة اإجن���از البحري���ن املقدمة، وهو 
م�شابق���ة برنام���ج “ال�رشك���ة” ال�شن���وي، قام���ت �رشكة 
اخللي���ج ل�شناع���ة البرتوكيماوي���ات بتحوي���ل م�رشوع 
فريق مدر�شة عبدالرحمن كانو، الفائز بجائزة اأف�شل 
منتج يف م�شابقة ه���ذا العام، )م�رشوع خردة( اإلى واقع 
ملمو����س، حيث قامت ال�رشكة بت�شنيع �شندوق خريي 
لتلقي التربعات بحيث تذهب التربعات حال و�شعها 
يف ال�شندوق اإلى جهات خمتلفة، يتم حتديدها �شلفا.

وقام���ت ال�رشكة بتوقيع اتفاقي���ة بينها ممثلة يف 
رئي����س ال�رشك���ة عبدالرحم���ن جواهري وب���ني موؤ�ش�شة 
اإجن���از البحرين ممثل���ة ب�شاحبة ال�شم���و ال�شيخة ح�شة 

بنت خليفة اآل خليفة، و�رشكة خردة الطالبية.
ودعما له���ذا املنتج، قامت ال�رشك���ة بتوزيع عدد 
من ه���ذه ال�شناديق داخ���ل جمّمع ال�رشك���ة ال�شناعي؛ 
ليتمك���ن منت�شبو ال�رشك���ة من امل�شاهم���ة بتربعاتهم 
التي جتود بها اأنف�شهم، حيث تولت ال�رشكة حتديد 3 

جهات لتذهب اإليها التربعات.

ويتي���ح برنام���ج م�شابق���ات “ال�رشك���ة” الفر�شة 
للطلب���ة امل�شتابق���ني لط���رح وتقدمي م���ا لديهم من 
اأف���كار واإجنازات جتارية رائدة وذلك من خالل �رشكات 
يقوم���ون بتاأ�شي�شها، االأمر الذي ُيع���ّزز لديهم �شغف 
ري���ادة االأعم���ال وروح االبت���كار كم���ا ي�شجعه���م على 

تاأ�شي�س م�شاريعهم اخلا�شة.

“كريدي مكس” أفضل محفظة إلكترونية

“السيارات األوروبية” تستضيف عرضا لفيلم المهمة المستحيلة

“العز” تطلق أقالم بيير بيرون بالبحرين

اأخ���ريا  مك����س  كري���دي  �رشك���ة  ح���ازت 
جائزة اأف�ش���ل حمفظة اإلكرتوني���ة يف اخلليج 
للع���ام 2018 م���ن قب���ل كابيت���ال فاينان�س 
اإنرتنا�شيونال، الإطالق حمفظتها االإلكرتونية 

.)MaxWallet(
لكري���دي  التنفي���ذي  الرئي����س  و����رشح 
مك����س يو�شف م���ريزا “تتحدث ه���ذه اجلائزة 
ع���ن مكانتن���ا يف ال�شوق ونح���ن نفخر بتقدمي 
منتج���ات وخدم���ات غ���ري م�شبوق���ة حلامل���ي 
بطاقاتنا. وتاأتي هذه اجلائزة مكملة ملبادرة 
كري���دي مك����س يف اإن�شاء اأح���دث حلول الدفع 

لكل من حاملي البطاقات والتجار”.
واأ�شاف مريزا “مع التوجه نحو ا�شتخدام 
اأ�شالي���ب الدف���ع االإلكرتوني���ة ف�ش���اًل عل���ى 
البال�شتيك )البطاق���ة(، تهدف كريدي مك�س 

اإلى جعل MaxWallet قناة الدفع الرئي�شة 
حلاملي البطاقات. كما �شيح�شل العمالء على 
MaxWa -  وواف���ز مثرية عن���د ا�شتخ���دام

let م���ن العنا����رش املجانية اإل���ى اخل�شومات 
احل�رشية”. 

فاينان����س  “كابيت���ال  وتق���دم 
االأخب���ار  بلن���دن،  املق���ره  اإنرتنا�شيون���ال” 
والتحلي���الت والتعليق���ات عل���ى االأ�شواق يف 
جمي���ع اأنحاء العامل ع���ن االأعم���ال واالقت�شاد 
واملالي���ة اإل���ى قرائه���ا وم�شرتكيه���ا البال���غ 

عددهم 132000.
وتطبي���ق “MaxWallet” موجود على 

.iOSاأنظمة اأندرويد و

احتفااًل بال�رشاكة التي جتمع جمموعة 
ال�شي���ارات  �رشي���ك  ب�شفته���ا   BMW
امل�شتحيل���ة  املهم���ة  لفيل���م  الر�شم���ي 
 Mission: Impossible( اجلدي���د 
Fallout -( م���ن اإنت���اج كل م���ن �رشك���ة 
باراماونت بيكت�رشز و�شكايدان�س ميديا، 
االأوروبية،  ال�شي���ارات  ا�شت�شافت �رشكة 
املعتم���د  وامل���وزع  احل����رشي  الوكي���ل 
���ا  ملجموع���ة BMW يف البحري���ن عر�شً
ح�رشًيا للفيل���م يف 27 يوليو املا�شي يف 

�شينما فوك�س يف مول االأفنيوز. 
ُيذك���ر اأن �رشاكة جمموعة BMW مع 
�شل�شلة اأفالم املهم���ة امل�شتحيلة بداأت 
الع���ام 2011، ويف االإ�شدار االأخري يقدم 
ال�شان���ع االأملاين مرة اأخ���رى جمموعة من 
ال�شي���ارات املتمي���زة اإل���ى جان���ب حملة 
ت�شويقي���ة عاملي���ة تزامًن���ا م���ع اإط���الق 
 Mission:“ الفيلم. وت�ش���ارك يف فيلم
Impossible- Fallout” ه���ذه ال�شنة 

�شي���ارة BMW M5 اإل���ى جانب غريها 
من الط���رازات مبا فيه���ا BMW الفئة 
اخلام�ش���ة �شي���دان ط���راز الع���ام 1986 
و�شي���ارة الفئ���ة ال�شابع���ة �شي���دان اإلى 
 .BMW R nineT Scrambler جانب
وتت�شم �شيارة BMW M5 باملزايا 
اخلارقة عينه���ا التي ت�شته���ر بها عالمة 
BMW M مب���ا فيه���ا ال�شب���ك االأمامي 
االأ�ش���ود واأغطية املراي���ا امل�شنوعة من 
األياف الكربون. وهي مزودة مبحّرك �شعة 
4.4 لرت بثماين اأ�شطوانات وبتكنولوجيا 
التورب���و الثنائ���ي والق���ادر عل���ى توليد 
ق���وة 441 كيل���وواط اأو 600 ح�شان مع 
نظام الدفع الكلي عايل االأداء الذي طّور 
اأخ���ريا “M xDrive” مم���ا يوف���ر لبطل 
الفيلم اإيثان هانت قوة دفع ا�شتثنائية 
وديناميكي���ات قيادة متفوق���ة؛ ليكون 

دائًما متقدًما على اأعدائه.

اأعلنت حمالت العز عن اإطالق املجموعة 
اجلديدة من اأقالم بيري بريون، الفريدة من 

نوعها من حيث االأ�شلوب والت�شميم.
واأق���الم بيري ب���ريون ه���ي مثالية ذات 
جودة عالي���ة واأ�شعار معقولة ج���ًدا واأف�شل 

حرفية، وت�شميم كال�شيكي وع�رشي ومثايل 
لال�شتخدام اليومي.

واالأقالم متوافرة يف ت�شكيالت متنوعة، 
وجمموع���ة خمت���ارة �شت�شتحوذ عل���ى اأذواق 

اجلمهور املميز.

• يو�شف مريزا	
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ال يزال فيل���م “Sanju”، وهو اأح���دث اأفالم النجم 
الهن���دي Ranbir Kapoor، م�ستم���را يف حتقيق جناح 
مبهر يف �سباك التذاكر، حت���ى اأن اأرباح الفيلم جتاوزت 
29.257 ملي���ون دوالر خ���الل 7 اأيام فق���ط من عر�سه، 

وو�سل���ت حتى االآن اإل���ى 29.624 مليون دوالر، وبذلك 
�سم���ن الفيلم اأن يكون بالتاأكيد واحدا من اأكرث االأفالم 
الهندي���ة جناحا يف هذا العام، وم���ن بني اأكرثها حتقيقا 

لالأرقام القيا�سية.

مسافات

“الحورة والقضيبية” يبدع بالرسم التشكيلي مع الفردان

نظم مرك���ز احل���ورة والق�سيبية 
ومرك���ز �سب���اب احل���ورة والق�سيبية 
ور�سة الفن الت�سكيلي بقيادة الفنان 
البحريني علي الفردان بح�سور اأكرث 
م���ن 50 طف���ال. وتاأتي ه���ذه الور�سة 
�سمن الفعاليات امل�ساحبة ملع�سكر 
الن�صاط ال�صيفي 2018 والذي ياأتي 
ه���ذه امل���رة برعاية كرمي���ة من قبل 

النائب عادل الع�سومي.
ويف ه���ذا ال�س���دد ����رح الفنان 
البالغ���ة  ب�سعادت���ه  الف���ردان  عل���ي 
باإقامة مثل ه���ذه الور�سة املجتمعية 
لتعلي���م االأطفال اأ�سا�سي���ات االإبداع 
وبا�ستخ���دام  الت�سكيل���ي  الف���ن  يف 
اأدوات ب�سيط���ة مث���ل الر����ش باألوان 
خمتلف���ة بالكنف�ش وبع����ش االأدوات 
البال�ستيكية ممتزجه باألوان ال�سيف، 
تالم�ش قلوب االأطفال وفرحتهم، اإذ 
حقق الفردان ع���ددا متميزا من هذه 

اللوحات على مدار ال�سيف.
و�سك���ر الف���ردان مرك���ز احلورة 
والق�سيبي���ة عل���ى قبوله���م دعوت���ه 
بحديقة نوف لعمل مثل هذه الور�ش 

القيم���ة الهادفة لالأطف���ال وللكبار. 
واأ�ساف���ت رئي����ش العالق���ات العامة 
واالأن�سط���ة باملرك���ز �سيخ���ة الزاي���د 
“حقق���ت هذه الور�س���ة اأهدافها من 
خالل تعليم االأطفال وتدريبهم على 
االبتكار على اأيٍد بحرينية متخ�س�سة 
يف نف�ش املجال”. وقدمت درع �سكر 
للفنان علي الفردان لتلبيته تقدمي 

هذه الور�سة.

حال الترك تحيي 
حفال غنائيا في 
آخر يوم لمفاجآت 
صيف دبي

“كرتون نتورك اليف! هيروز يونايت” في البحرين

تختت����م مفاج����اآت �سي����ف دب����ي املنظم����ة م����ن 
قب����ل موؤ�س�سة دب����ي للمهرجانات والتجزئ����ة، اإحدى 
موؤ�س�س����ات دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري بدبي 
)دب����ي لل�سياحة(، ال����دورة احلادي����ة والع�رين التي 
حققت جناًحا باهًرا، بحفل غنائي جماين حتييه جنمة 
برنام����ج “Arabs Got Talent” للعام 2011 حال 
ال����رك يوم ال�سب����ت 4 اأغ�سط�ش يف دب����ي ف�ستيفال 

�سيتي مول. 
و�سيحظى الزوار واملقيمون يف اآخر يوم ملفاجاآت 
�سي����ف دبي بفر�سة اال�ستمت����اع بحفل ميلوؤه الفرح 

والرفي����ه، حتييه الفنان����ة البحريني����ة التي ر�سحت 
جلائزة اختيار اأطف����ال نكلوديون، والتي �ستطربهم 
بباق����ة من اأجمل اأغانيها مث����ل اأغنية “هابي هابي” و 
“نام����ي وجاء القمر” ابتداًء م����ن ال�ساعة 8:30 م�ساًء 
يف دب����ي ف�ستيف����ال �سيتي مول. وتعت����ر “مفاجاآت 
�سيف دب����ي” جزًءا من تقومي دب����ي ال�سنوي لقطاع 
التجزئة، الذي ي�سم اأي�ًس����ا مهرجانات ت�سوق واأيام 
تخفي�س����ات كرى، وجتارب ت�سوق ح�رية، ومناطق 
ترفيهي����ة، تهدف كلها اإل����ى تعزيز قط����اع التجزئة 

الذي ُيعد م�ساهًما رئي�ًسا يف اقت�ساد دبي.

ت�ست�سي���ف مملك���ة البحرين العر�ش 
االأول العر�ش امل�رح���ي “كرتون نتورك 
اليف! ه���روز يوناي���ت”، عل���ى م�ستوى 
منطقة ال�رق االأو�سط. وباعتباره العر�ش 
امل�رح���ي االأول م���ن نوع���ه يف اململك���ة، 
ف�س���وف ي�ستمر عر�سه ط���وال عطلة عيد 
االأ�سحى املبارك، وذلك على مدى 4 اأيام 
ابتداًء من 23 وحتى 26 اأغ�سط�ش يف مركز 
البحرين الدويل للمعار�ش واملوؤمترات. 

لل�سياح���ة  البحري���ن  هيئ���ة  وتق���وم 
واملعار����ش بتنظيم العر����ش بالتعاون 
مع �ركة “بيكو البحرين” و”اليف ني�سن 
ميدل اإي�ست” و�سبك���ة “كرتون نتورك” 
اململوكة من قبل �ركة “ترنر”. وي�سّم 
هذا العر����ش امل�رحي التفاعلي املذهل 
واملخ�س�ش لالأطفال والعائالت جمموعة 
م���ن اأ�سهر �سخ�سي���ات “كرتون نتورك” 
م���ن برام���ج “ب���ن 10” و “ع���امل غامبول 
املده�ش” و “وقت املغامرة” و “فتيات 
الق���وة”، كما �سيت�سّن���ى لالأطفال فر�سة 
لق���اء الع���امل العبق���ري “كلف���ن جيزمو” 
ال���ذي �سي�سحبه���م يف رحل���ة رائع���ة اإلى 
عامل “كرتون نتورك” املحفوف مبخاطر 
الرجل االآيل ال�رير “زار”، وحتلو املغامرة 
عل���ى “اأر�ش اأوو” و “مدينة تاونزوفيل” 
و “اإيلم���ور” لي�ستمت���ع االأطف���ال بلق���اء 
�سكانه���ا امل�سهوري���ن، وي�ساهدوا كيف 
�سيتمّك���ن “كلف���ن جيزم���و” م���ن اإيقاف 

“زار” ومنع���ه عن تنفي���ذ خططه ال�ريرة 
مب�ساعدة االأ�سدقاء واجلمهور.

ويجم���ع ه���ذا العم���ل ال�سخ���م فريًقا 

مميًزا م���ن االأفراد املبدع���ني واحلائزين 
عل���ى العدي���د م���ن اجلوائ���ز، م���ا ي�سمن 
تق���دمي جتربة م�رحية رفيع���ة امل�ستوى 

تر�س���ي اأذواق جمي���ع �رائ���ح اجلمه���ور 
العمري���ة. ُي�س���ار اإل���ى اأّن العر�ش هو من 
اإخ���راج ب���ارت دورفلر، املخ���رج وم�سمم 

الرق�س���ات ال�سهر احلائز عل���ى العديد 
من اجلوائ���ز، واملعروف بت�سميم واإخراج 
لوحاٍت مذهل���ة �سمن عر�ش “عامل هاري 
بوتر ال�ساحر” يف ا�ستوديوهات هوليوود 
العاملية و�ركة “والت ديزين” وعرو�ش 
�س���رك “رينجلين���ج ب���روذرز ب���ارمن اآند 
بيل���ي” و “هوليداي اأون اآي�ش” و “درمي 
وورك����ش”، كما ي�سم الفري���ق االإبداعي 
املخرج املو�سيقي �ستيفن اإمر وم�سممة 
املالب����ش �سينثيا نورد�ست���ورم وم�سمم 
وم�سم���م  �سميت����ش  ديفي���د  االإ�س���اءة 
الديك���ورات مارينو����ش دي ج���راف، اإلى 
جان���ب م�سمم حمت���وى مقاط���ع الفيديو 

مايكل الفار.
الرئي����ش  ق���ال  املنا�سب���ة  وبه���ذه 
لل�سياح���ة  البحري���ن  لهيئ���ة  التنفي���ذي 
واملعار����ش ال�سي���خ خالد بن حم���ود اآل 
خليف���ة “مُيثل عر����ش )كرت���ون نتورك 
اليف! ه���روز يوناي���ت( اإ�ساف���ة مميزة 
جلدول فعاليات هيئة البحرين لل�سياحة 
واملعار�ش ه���ذا العام. ويف اإطار جهودنا 
احلثيث���ة لتعزي���ز مكانة مملك���ة البحرين 
وجه���ة ب���ارزة لل�سياح���ة العائلي���ة، فاإننا 
متحم�س���ون للغاية لتق���دمي هذا العر�ش 
امل�رح���ي احل���ي للمرة االأول���ى يف مملكة 
البحري���ن، وال���ذي �سيح���وز عل���ى اإعجاب 
اجلمه���ور من جميع االأعمار، كما �سُي�سكل 

ذكرى رائعة للعائلة باأكملها”.
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العروض الفلكلورية حاضرة في صيف البحرين
�شم����ن فعالي����ات مهرج����ان �شي����ف 
البحري����ن ال����ذي تنظم����ه هيئ����ة البحرين 
للثقاف����ة واالآثار، يقام عدد من العرو�س 
الفلكلورية ال�شعبية يف خيمة نخول، ومن 
بينها عر�����س الفلكلور ال�ش����وداين الذي 
ياأتي بالتعاون مع ال�شفارة ال�شودانية يف 
مملكة البحري����ن، اإذ ي�شتمر العر�س حتى 
3 اأغ�شط�����س اجلاري عن����د ال�شاعة 8:15 

م�شاًء. 
كما �شيح�رض الفلكلور اليمني اأيام 7، 
9، 14 و16 اأغ�شط�����س؛ ليق����دم للجمهور 
لوحات فنية لرق�ش����ات �شعبية تعرب عن 
التنوع الثقايف لدى ال�شعب اليمني. فيما 
ت�شارك الوالي����ات املتحدة االأمريكية من 
خ����الل عر�س بينوكيو امل�رضحي يف اخليمة 

يوم 4 اأغ�شط�س ال�شاعة 7 م�شاء.

هذا وتتوجه هيئ����ة البحرين للثقافة 
واالآثار بجزيل ال�شك����ر واالمتنان لداعمي 
مهرج����ان �شي����ف البحري����ن وه����م مرك����ز 
ال�����رضق االأو�شط الطبي، �رضك����ة ال�شيارات 
 ،mii2 و�رضك����ة االإنتاج AA Car Rent
برنام����ج  اإجن����اح  القيم����ة يف  ومل�شاته����م 
�شيف البحرين، كما تتوجه هيئة الثقافة 
بال�شك����ر اإل����ى �شف����ارات كل م����ن م�����رض، 
املغ����رب، الياب����ان، ماليزي����ا، فل�شطني، 
اإندوني�شي����ا، ال�شودان، الواليات املتحدة 
وتتق����دم  وتركي����ا.  اليم����ن  االأمريكي����ة، 
الهيئ����ة بال�شك����ر اأي�ش����ا لهيئ����ة �ش����وؤون 
االإعالم وجمي����ع االإعالميني؛ مل�شاهماتهم 
يف تغطي����ة اأن�شطة املهرج����ان باالإ�شافة 
للداعمني كافة من �����رضكات وموؤ�ش�شات 

خا�شة.

أحداث

ق���ّدم خدمة اإل���ى من يطلبه���ا منك وال 
ترتدد.

مكا�ش���ب مهّم���ة ت�شاع���دك يف تخّط���ي 
اأزماتك.

ق���د متر بوعك���ة �شحية ب�شيط���ة اإال اأن 
عزميتك ما�شية.

حاول النهو�س باكًرا وقم ب�شاعة م�شي 
مع االأ�شدقاء.

 ق���د ت�ش���اب بتقل�ش���ات يف املع���دة 
�شببها االإرهاق كما تعلم.

ق���د يك���ون خوغ���ك يف معظ���م االأحيان 
جمّرد وهم.

ي���وم �شعب واأجواء متوت���رة قد حتمل 
خالًفا.

قد ترغب يف تق���دمي خدماتك مبح�س 
اإرادتك.

ال تك���ر م���ن تن���اول الفيتامينات من 
دون ا�شت�شارة الطبيب.

جتنب القيام باأعم���ال مرهقة �شاعات 
طويلة.

تظه���ر لالآخرين اأّن االعتماد عليك كان 
يف حمله.

تنتظ���ر جواًب���ا فياأتيك ول���ن ت�شطدم 
مبعاك�شة ما. 
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الحوت:
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العذراء: 
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السرطان:

العقرب: 

1 اغسطس
1498

كري�شتوفر كولومبو�س 
يكت�شف فنزويال.

 1619
االأول  ال��ف��وج  و���ش��ول 
من العبيد االأفارقة اإلى 

والية فريجينيا.

 1774 
اك����ت���������ش����اف ع��ن�����رض 

االأك�شجني.

1790 
ت���ع���داد  اأول  اإج��������راء 
ال��والي��ات  يف  لل�شكان 
امل�����ت�����ح�����دة، وك������ان 
اآن��ذاك  ال�شكان  تعداد 
م���واط���ن  م����الي����ني   4
للواليات الثالثة ع�رضة. 

 1834
ط��اب��ع  اأول  �����ش����دور 

بريدي يف الربازيل.

1876 
ك������ول������ورادو ت�����ش��ب��ح 
واليات  من   38 الوالية 

الواليات املتحدة. 

 1902
ال�����والي�����ات امل��ت��ح��دة 
ت�����ش��رتي ح��ق��وق ق��ن��اة 

بنما من فرن�شا.

 1914 
احل��رب  تعلن  اأمل��ان��ي��ا 
احلرب  يف  رو�شيا  على 

العاملية االأولى.

 1920 
ت���اأ����ش���ي�������س احل�����زب 

ال�شيوعي الربيطاين.
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األخيرة

حتذير... لعبة جديدة تقود لالنتحار

بعد كيكي... “حتدي زووم” يجتاح الإنرتنت

مادونا يف �سن ال�ستني... الحتفالت تبداأ من مالوي

بينم���ا ال ي���زال االخت�سا�سي���ون النف�سي���ون يدر�س���ون ح���االت انتح���ار مراهقني ح���ول العامل بعد 
م�ساركته���م يف لعب���ة “احلوت االأزرق”، ظهرت لعبة جديدة تعرف ب� “ف���ورت نايت”، والتي حتول حياة 
العبيه���ا اإلى كابو����س. فقد حاول املراهق كارل طوم�سون )17 عاما( االنتحار بعد هو�سه بلعبة “فورت 
ناي���ت” املتاحة على الهواتف الذكية، وا�سط���ر اإلى اال�ستدانة واإدمان املخ���درات بعدما ق�سى معظم 
وقته يف لعبها. وبح�سب ما ن�رشته �سحيفة “مريور” الربيطانية، يقول طوم�سون، الذي ميتنع عن االأكل 

وال�رشب، بينما ميار�س اللعبة اإنه “بائ�س وغري قادر على العمل”.
وبعد ب�سعة اأ�سهر فقط من بدء اللعبة، تو�سل طوم�سون اإلى طريقة للهروب من اإدمانه، اإذ حاول 
االنتح���ار بالقفز من نافذة غرفة نوم���ه يف الطابق الثالث. وبال�سدفة، راآه وال���ده بينما كان على و�سك 

القفز، و�سحبه اإلى الداخل.

ح����ذر خرباء واأطب����اء، اأم�س الثالثاء، من خطورة “حتدي زووم”، ال����ذي انت�رش عرب و�سائل التوا�سل 
االجتماع����ي يف االآونة االأخرية، بعد اأ�سابيع قليل����ة من انت�سار رق�سة مماثلة با�سم “كيكي” على نطاق 
وا�س����ع. وت�ستند فكرة “حتدي زووم” على ظهور �سخ�س وه����و يوؤدي رق�سة اأمام الكامريا على اأنغام 
مو�سيق����ى بحركات ت�سب����ه متاما قيامه بقيادة �سي����ارة وهمية، قبل اأن ي�سده �سخ�����س اآخر من رجليه 
ب�رشع����ة كبرية. واأظه����رت ت�سجيالت م�س����ورة عددا من االأطف����ال وهم يوؤدون رق�س����ة “حتدي زووم” 
و�سقوطه����م عل����ى االأر�س وارتط����ام روؤو�سهم بها، االأم����ر الذي ي�سكل خطورة عليه����م، وفق ما نقلت 
�سحيف����ة “ال�سن” الربيطانية عن خمت�س����ني. وانت�رشت على نطاق وا�س����ع ت�سجيالت للكثريين وهم 
قع����ود عل����ى االأر�س بينما ي����وؤدون حركات من يركب ال�سي����ارة، اإذ يفتح اأحدهم الب����اب ويجل�س على 

الكر�سي وي�سغل املحرك ويربط احلزام ثم ينطلق.
وعن����د االنطالق ي�سحبه �سخ�س اآخر من رجليه، ال يظهر يف كادر الكامريا، لي�سقط ال�سخ�س اأر�سا 

ويختفي فجاأة من امل�سهد وكاأنه بالفعل قد انطلق بال�سيارة م�رشعا.

مع  ن�ساطها  لدعم  دوالر؛  األ��ف   60 قيمتها  تربعات  جلمع  حملة  مادونا  املطربة  ب��داأت 
24 �ساعة، يف  اأول  اآالف دوالر يف   10 اأكرث من  بالفعل جمع  االأطفال يف ماالوي، وا�ستطاعت 

م�ستهل ا�ستعداداتها لالحتفال بعيد ميالدها ال�ستني.
وقال���ت مادونا اإن جميع التربعات �ستخ�س�س ب�سكل مبا�رش لدار “هوم اأوف هوب” الأيتام 
الريف، التابعة ملوؤ�س�ستها “ريزينغ ماالوي”، علما اأن املغنية تبنت 4 اأطفال من ماالوي خالل 
ال�سن���وات الع�رش االأخرية. وبداأت مادونا حملة جمع التربع���ات، التي ت�ستمر خالل اأغ�سط�س، من 

خالل �سفحتها على “في�سبوك”؛ مبنا�سبة عيد ميالدها ال�ستني يف 16 اأغ�سط�س املقبل.
وقال���ت “ال ميك���ن اأن اأت�سور هدية يف عيد ميالدي اأف�سل من رب���ط اأ�رشتي العاملية بهذا 
البل���د اجلمي���ل، واالأطفال الذين هم يف اأ�سد احلاجة مل�ساعدتن���ا. كل دوالر يتم جمعه �سيذهب 

مبا�رشة للوجبات واملدار�س واالأزياء والرعاية ال�سحية”.
وق���ال موقع مادون���ا االإلكرتوين، اإن اأكرث من 200 �سخ�س تربعوا خ���الل االأيام االأولى من 

احلملة بنحو 11 األف دوالر من املبلغ امل�ستهدف جمعه، وهو 60 األف دوالر.
وكانت مادونا قد اأن�ساأت موؤ�س�سة “ريزينغ ماالوي” العام 2006؛ لتوفري الربامج ال�سحية 

والتعليمية وال�سيما للفتيات.

 Social
media

اأ�سراب الأ�سماك جتتاح 
م�ست�سفى يف الهند

اأظه���رت مقاطع فيديو ن�رشت اأخريا على مواقع التوا�سل االجتماعي، م�ست�سفى يف مدينة 
باتنا �سمايل الهند، تغمره املياه حتى الركب وت�سبح فيه االأ�سماك حتت اأ�رشة املر�سى.

وح�سل هذا “الطوفان” نهاية االأ�سبوع املا�سي يف املدينة الهندية التي �سهدت اأمطارا 
غزيرة ت�رشر ب�سببها العديد من املن�ساآت والبيوت، ومنها هذا امل�ست�سفى الذي تفاجاأ مر�ساه 
مبنظ���ر ال�سمك وه���و ي�سبح يف اأروقة الطابق االأول للم�ست�سف���ى. وتظهر امل�ساهد اأي�سا كيف 
ينظ���ر مر�سى العناية امل�سددة اإلى “اأ�رشاب” ال�سمك التي انتقلت من النهر املحلي اإلى غرف 
امل�ست�سف���ى التي يرقدون فيها. ور�سدت الكام���ريا اأي�سا تنقالت االأطباء واملر�سى يف اأجزاء 
الطاب���ق االأول من امل�ست�سف���ى واملياه تغمرهم حتى الركب، ويف بع����س االأمكنة حتى اخل�رش. 
والالف���ت للنظ���ر يف نتائ���ج هذه الكارث���ة الطبيعية التي اأث���رت على امل�ست�سف���ى، اأن االأطباء 

والطاقم ال�سحي ا�ستمروا يف اأداء واجباتهم يف عالج املر�سى رغم ارتفاع املياه.

كارل بروين ت�سدح يف مهرجانات بيت الدين

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

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

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

الطق�س ح�س���ن عموما لكنه 
حار م���ع ت�ساع���د االأتربة يف 
بع�س املناطق خالل النهار.

الري���اح �سمالية غربية م���ن 10 اإلى 15 
عق���دة وتزداد �رشعتها م���ن 15 اإلى 20 

عقدة يف وقت الحق من هذه الليلة.

ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 اأقدام قرب ال�سواحل، ومن 3 اإلى 6 
اأقدام يف عر�س البحر. درجة احلرارة العظمى 41 وال�سغرى 31. 

الرطوبة الن�سبية العظمى 70 % وال�سغرى 20 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س االإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

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

ت�سدر عن دار البالد لل�سحافة والن�رش والتوزيع 
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الفجــر: 3:35
الظهـر:  11:44

العصــر: 3:13
المغرب: 6:25
العشاء: 7:55

مواقيت 
الصالة

علمـاء: ال�سجائـر الإلكرتونيـة ت�سبـب ال�سرطـان
اأعلن علم���اء اجلمعية الدولية الأطب���اء االأ�سنان 
يف مدينة االإ�سكندري���ة بوالية فريجينيا االأمريكية، 
اأن ال�سجائ���ر االإلكرتوني���ة تزيد من خط���ر االإ�سابة 

ب�رشطان جتويف الفم.
ويق���ول بنجامني ت�سايف من جامعة كاليفورنيا 
ب�سان دييغو “بينت نتائج التحاليل التي اأجريناها 

اأن معظ���م الذي���ن ي�ستهلك���ون النيكوت���ني بطرق 
خمتلف���ة با�ستثن���اء التب���غ، يح�سل���ون عل���ى مواد 
م�رشطن���ة م�ساوية اأو حتى اأكرث، ميكنها اأن تزيد من 
خط���ر االإ�سابة ب�رشط���ان جتويف الف���م كاملدخنني 

التقليديني”.
ومتكن ت�س���ايف وفريقه العلمي م���ن اكت�ساف 

مي���زة �سلبية جدي���دة لل�سجائ���ر االإلكرتونية، فقد 
اأخذوا عينات من دم وب���ول حوايل 1500 مدخن اأو 
تارك للتدخني، وحللوها وقارنوا نتائجها. وتبني اأن 
حال مدخن���ي ال�سجائر االإلكرتونية لي�س اأف�سل من 
مدخني ال�سجائ���ر التقليدية، اإذ كانت ن�سبة املواد 
امل�رشطنة متقاربة يف العينات جميعها. فمثال كانت 

nitrosono - مادة نيرتو�سونورنيكوتني  ��سبة 
nicotin امل�رشطن���ة متقارب���ة يف العين���ات، وهي 
م���ن م�سببات �رشطان املريء وجتويف الفم. وتوؤكد 
النتائ���ج اأن ال�سجائ���ر االإلكرتونية ال حتمي املدخن 
م���ن ال�رشطان كما ي�ساع يف االإعالن���ات التجارية، بل 

على العك�س، ت�ساهم يف تطوره.

فجر نف�سه و�سط 
ملعب كرة قدم

غ�سب باإيطاليا بعد 
مقتل “الكلب البطل”

فجر رج����ل نف�سه، اأم�س الثالثاء، يف 
ملع����ب خال لكرة القدم �رشقي بلجيكا، 
يك����ون  اأن  ال�سلط����ات  وا�ستبع����دت 
احل����ادث، ال����ذي مل ي�سف����ر ع����ن وقوع 
�سحاي����ا اآخري����ن، اأن يكون ل����ه دوافع 

اإرهابية.
وقال نائب رئي�����س بلدية املدينة 
ح�س����ن اإيدي����ن، اإن هوي����ة الرجل الذي 
فجر نف�سه مل تعرف بعد، وكان وحيدا 

و�سط امللعب.
واأ�س����اف ع�سو املجل�س البلدي اأن 
“فر�سي����ة االنتحار تب����دو مرجحة حتى 
الآن؛ لأن����ه ل����و اأراد الت�سب����ب ب�سقوط 
�سحايا لتوجه اإلى م����كان اآخر يف وقت 

اآخر”.
اأ�س����الء الرج����ل  اأن  اإيدي����ن  وتاب����ع 
“تدل عل����ى اأنه اأوروب����ي يف اخلم�سني 
م����ن العمر”، مرجح����ا اأن يكون ع�سكريا 

�سابقا.

انفج����رت موجة غ�س����ب يف اإيطاليا 
اإث����ر العث����ور عل����ى كلب مقت����ول كان 
ل����ه دور كبري يف اإنقاذ حي����اة اأ�سخا�س 
دفنوا حتت االأنقا�����س يف زلزال �رشب 

البالد قبل عامني.
“الغاردي����ان”  �سحيف����ة  واأوردت 
الربيطاني����ة اأن����ه ج����رى العث����ور عل����ى 
الكل����ب امل�سمى “كاأو�����س” يف حديقة 
منزل �ساحبه يف بلدة، �سانت اإو�سانيو 
فوركوني����ز، مبقاطع����ة الكوي����ال و�سط 

اإيطاليا.
وق����ال �ساحبه، فابيانو اإيتوري “ال 
اأ�ستطي����ع فه����م هذا احل����دث الفظيع. 
لق����د كان الكلب على قيد احلياة حتى 

�ساعات قريبة. كنت اأ�سمعه ينبح”.
وذك����رت تقاري����ر اأن الكل����ب نفق 
اإثر تعر�س����ه للت�سميم، االأمر الذي اأثار 
غ�س����ب نا�سط����ي حق����وق احلي����وان يف 

اإيطاليا.
وو�سف النا�سطون ما حدث للكلب 
باجلرمية اخلط����رية، داعني اإلى فر�س 
عقوب����ات اأق�سى عل����ى الذين ي�سيئون 

معاملة احليوانات ويقتلونها.

• م�ساركون يف حملة اجتماعية واإعالمية ملكافحة االجتار بالب�رش يف كييف، اأوكرانيا	

بكلم���ات االأغنية الرومان�سية )طريق النهر( للمغن���ي الفرن�سي جوليان كلريك، افتتحت 
كارال بروين حفلتها احلاملة يف مهرجانات بيت الدين م�ساء االثنني.

وغّنت عار�سة االأزياء وزوجة الرئي�س الفرن�سي ال�سابق نيكوال �ساركوزي، للحب واجلنون 
وال�سمت واجلم���ال والذكريات اأمام ح�سد �سيا�سي برئا�سة رئي�س احلكومة اللبنانية املكلف 
�سع���د احلريري ورئي�س اجلمهوري���ة ال�سابق مي�سال �سليمان وزوجت���ه وال�سفري الفرن�سي يف 

لبنان برونو فو�سيه، و�سط ت�سديد اأمني كبري.
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