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يوليو يف  للبور�صة  ال�صوقية  القيمة  دينار  مليار   8.33
لل����ركات  ال�سوقي���ة  القيم���ة  ارتفع���ت 
امل�ساهم���ة العامة يف بور�س���ة البحرين بنهاية 
�سهر يوليو املا�س���ي بن�سبة 3.61 %، قيا�ًسا 
بال�سه���ر ال���ذي �سبقه، ونح���و 5.6 % يف �سهر 
القيم���ة  2017. وبلغ���ت  الع���ام  م���ن  يولي���و 
ال�سوقي���ة للبور�س���ة يف �سه���ر يوليو املا�سي 

8.33 ملي���ار دينار، مرتفع���ة 290.32 مليون 
دينار، مقارنة بنحو 8.04 مليار دينار يف �سهر 
يوني���و، اإذ تداول البحريني���ون 47.87 % من 
اإجم���ايل قيمة الت���داولت، واجلن�سيات الأخرى 
52.13 %. كم���ا ارتفع���ت القيم���ة ال�سوقي���ة 
445.36 ملي���ون دينار تقريًبا قيا�ًسا بالفرتة 

املماثلة يف العام املا�سي التي بلغت 
7.8811 مليار دينار تقريًبا.

احتجاجات اإيران تتوا�صل يف يومها اخلام�س

اهلل” حلزب  “املوت  وهتافات  “قم” تنتف�ض 
عوا�سم - وكالت: تطورت الحتجاجات يف 
اإيران يف رقعته���ا و�سعاراتها لت�سمل يف يومها 
اخلام�س مدينة قم الديني���ة و�سط البالد، حيث 
هت���ف املحتج���ون ب�سع���ار جديد وه���و “املوت 

حلزب اهلل”.
ون�ر نا�سطون يف مواقع التوا�سل الجتماعي 
مقاط���ع فيديو يهتف فيها املحتجون يف مدينة 

قم القريبة م���ن العا�سم���ة الإيرانية �سد حزب 
اهلل اللبناين ال���ذي يرى كثري من الإيرانيني اأنه 
ي�س���رتزق على ح�س���اب الفق���راء الإيرانيني، اإذ 
تخ�س�س له ميزانية �سنوي���ة ي�رف عليها بيت 

املر�سد بعيدا عن اأي رقابة حكومية.
�س���د  ب�سع���ارات  املحتج���ون  هت���ف  كم���ا 
احلكوم���ة والنظام، مطالب���ني املر�سد بالتنحي 

ع���ن ال�سلطة، وهو ال�سعار ال���ذي بات يتكرر يف 
جميع الحتجاجات الأخرية.

وق���ال ن�سط���اء اإن الحتجاج���ات انطلق���ت 
من “مي���دان توحيد” و�سط مدين���ة قم، وهتف 
الدي���ن  “جعل���وا  مث���ل  ب�سع���ارات  املحتج���ون 

“امل���وت  و  ال�سع���ب”  واأذل���وا  �ُسلم���ا 
14للديكتاتور”.
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ت�صكيل “ال�صراء املوحد” للأدوية
ا�صتبدال ع�صو يف “ا�صت�صارية املوؤهالت”... �صمو رئي�س الوزراء يقرر:

املنامة - بنا: �س���در عن رئي�س الوزراء 
�ساح���ب ال�سم���و امللك���ي الأم���ري خليفة بن 
�سلم���ان اآل خليف���ة ق���رار رق���م )25( ل�سنة 
2018 بتعدي���ل امل���ادة الأولى م���ن القرار 
رق���م )32( ل�سن���ة 2011 باإن�س���اء وت�سكيل 
اللجن���ة الوطني���ة لل����راء املوح���د لالأدوي���ة 

وامل�ستلزمات الطبية. 
ون�����س الق����رار يف مادت����ه الأول����ى، اأن����ه 
ي�ستب����دل بت�سكي����ل اللجنة الوطني����ة لل�راء 
الطبي����ة  املوح����د لالأدوي����ة وامل�ستلزم����ات 
الوارد بن�س امل����ادة الأولى من القرار رقم 
)32( ل�سن����ة 2011، الن�س الآت����ي: ت�سكل 
اللجن����ة برئا�سة الربوف�سور ال�سيخ خالد بن 
عل����ي اآل خليفة، وع�سوي����ة كل من: عائ�سة 
عادل البلو�سي ممث����اًل عن اخلدمات الطبية 
امللكي����ة )نائًب����ا للرئي�����س(، و�سيم����ا حممد 

زينل ممثاًل ع����ن وزارة ال�سحة، وروؤيا حممد 
العبا�سي ممثاًل عن الهيئة الوطنية لتنظيم 
املهن واخلدم����ات ال�سحية، ورح����اب اأحمد 
النعيمي ممثاًل ع����ن وزارة ال�سحة، ووجدان 
�سال����ح مني����زل ممث����اًل ع����ن وزارة ال�سحة، 
وف����ادي �سم����ري اأيوب ممثاًل ع����ن م�ست�سفى 
امللك حم����د اجلامعي، وفهميدة خامن حممد 
ممث����اًل عن مركز حممد بن خليفة بن �سلمان 
اخلليفة التخ�س�سي للقلب، واآيات �سوقي 
اخل����ري ممث����اًل ع����ن وزارة ال�سح����ة )مق����رًرا 

للجنة(.
كما �سدر عن قرار �ساحب ال�سمو امللكي 
رئي�س الوزراء رقم )26( ل�سنة 2018 ب�ساأن 
ال�ست�ساري���ة  اللجن���ة  ا�ستب���دال ع�س���و يف 

لالإط���ار الوطن���ي للموؤه���الت بهيئة 
جودة التعليم والتدريب.

رئي�صا ع��ل��ي  ب��ن  وخ��ال��د  اأع�������ص���اء...   8 ت�����ص��م  ال��ل��ج��ن��ة 
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موؤكدا تعزيز دور “اخلا�س”... �صمو ويل العهد:

برنامج لتنويع وزيادة الإيرادات

املنام���ة - بنا: اأكد ويل العه���د نائب القائد 
الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء 
�ساحب ال�سمو امللك���ي الأمري �سلمان بن حمد اآل 
خليف���ة موا�سل���ة العمل على تعزي���ز دور القطاع 
اخلا����س؛ باعتب���اره املح���رك الرئي����س للعملي���ة 
التنموي���ة، من خالل تهيئ���ة البيئة املحفزة للنمو 
وتنوي���ع القطاعات احليوية مب���ا ي�سهم يف الدفع 

بعجلة القت�ساد يف اململكة.
جاء ذلك لدى لق���اء �سموه بق�ر الرفاع اأم�س 
رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�سناعة البحرين 
�سم���ري نا����س، بح�سور وزي���ر ال�سناع���ة والتجارة 

وال�سياح���ة زايد الزياين، اإذ نوه �سموه بدور غرفة 
جت���ارة و�سناع���ة البحري���ن؛ باعتباره���ا �ريكا يف 

تعزيز التوجهات القت�سادية ململكة البحرين.
واأكد �سموه اأهمي���ة احلاجة اإلى و�سع برنامج 
لتنويع وزيادة الإي���رادات احلكومية، لال�ستفادة 
م���ن النم���و القت�س���ادي الإيجاب���ي امل�ستمر منذ 
�سن���وات، مبا ي�سمن ا�ستدامته���ا، وتعزيز كفاءة 
الإنف���اق احلكومي مبا يخ���دم القطاعات احليوية 
يف اململكة ويلبي متطلب���ات التنمية امل�ستدامة، 

ويحقق الفر����س النوعية والنماء للوطن 
2وللمواطنني.

فتح باب الرت�صح من 10 اأغ�صط�س اإلى 10 �صبتمرب

ا�صتحداث 6 جمالت بجائزة �صمو ال�صيخ خليفة بن علي

• �سمو ال�سيخ خليفة بن علي	 2

• �سمو رئي�س الوزراء	

• �سمو ويل العهد م�ستقبال رئي�س غرفة جتارة و�سناعة البحرين  	

نا�صر بن حمد يوجه الهيئات ال�صبابية 
والريا�صية لوقف ا�صتخدام الورق

املنامة - بنا: وجه ممث���ل جاللة امللك لالأعمال 
اخلريي���ة و�سوؤون ال�سب���اب رئي�س املجل����س الأعلى 
لل�سباب والريا�سة رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية 
�سم���و ال�سيخ نا�ر بن حمد اآل خليفة، الأمانة العامة 
واللجن���ة  والريا�س���ة  لل�سب���اب  الأعل���ى  للمجل����س 
الأوملبي���ة ووزارة �سوؤون ال�سب���اب والريا�سة لوقف 
ا�ستخدام املنتجات املكتبي���ة الورقية وا�ستبدالها 
بو�سائل التكنولوجيا احلديث���ة يف التوا�سل واإجراء 

6املعامالت اعتبارا من يناير 2019.

اجلديد باملطار  الأطعمة  وحدات  لت�صغيل  مناق�صة 
 طرحت �رك���ة مطار البحرين، امل�سوؤولة 
عن ت�سغي���ل املطار، مزاي���دة جديدة تتعلق 
بطلب تقدمي اقرتاح حل���ق المتياز لتطوير 
وامل�روب���ات  الأغذي���ة  وح���دات  وت�سغي���ل 
)الأطعم���ة( يف �سالة الو�س���ول واملغادرين 
يف مبن���ى امل�سافرين اجلديد مبطار البحرين 

الدويل.والمتي���از اجلدي���د �سم���ن ع���دد من 
المتي���ازات الت���ي منحته���ا ال�رك���ة يف اإطار 
التح�س���ريات لت�سغي���ل مبن���ى امل�سافري���ن 
اجلديد الذي جت���ري اأعم���ال ا�ستكماله على 
ق���دم و�س���اق. و�سيتع���ني عل���ى ال����ركات 
الراغب���ة يف دخول املزايدة تق���دمي طلباتها 

قبل نهاية يوم الأربعاء املوافق 12 
10�سبتمرب 2018.

اأمل احلامد 

علي الفردان 

“اإنوف�صت” الن�صفية اأرباح  دولر  مليون   10.1
 املنامة - اإنوف�ست: اأعلنت جمموعة اإنوف�ست 
ع���ن حتقيق اأرب���اح �سافية يف الن�س���ف الأول من 
10.166 ملي���ون دولر،  بلغ���ت  الع���ام اجل���اري 
مقارن���ة ب� 17.267 مليون يف الفرتة املقابلة من 
العام 2017 وهو ما ميثل انخفا�سا بواقع 41 %. 
وبل���غ �سايف ربح ال�سه���م الواحد يف الن�سف الأول 

من 2018، 3.59 �سنت مقارنة مع 6.06 
�سنت للفرتة نف�سها من العام 2017.

املنام���ة - بنا: برعاية كرمية من حمافظ 
اجلنوبي���ة الرئي�س الفخ���ري جلمعية البحرين 
لرعاي���ة الوالدي���ن �سم���و ال�سي���خ خليفة بن 
علي ب���ن خليفة اآل خليف���ة، مت اإطالق جائزة 
العم���ل اخل���ريي وف���اًء لأهل العط���اء 2018، 
وفت���ح باب الرت�س���ح للجائ���زة يف الفرتة من 
10 اأغ�سط�س اإلى 10 �سبتمرب 2018.واأعلنت 
اللجنة املنظمة للجائزة عن الحتفال بجائزة 
�سموه يف الأول م���ن اأكتوبر امل�سادف لليوم 
العامل���ي للم�سنني.وك�سف���ت ع���ن فتح باب 
الرت�س���ح لني���ل اجلائ���زة يف 6 جم���الت هي: 
اأف�س���ل م�روع خريي خلدمة امل�سن، واأف�سل 

مبادرة خريية اجتماعي���ة، واأف�سل عمل فني 
متميز يف جمال العمل اخلريي، واأف�سل عمل 
فني فوتوغ���رايف، واأف�سل ن�س اأدبي خريي، 
واأف�سل املمار�سات وامل�ساركات يف الأعمال 

اخلريية الإغاثية للدول املنكوبة. 
جمعي���ة  اإدارة  جمل����س  رئي����س  وق���ال   
البحري���ن لرعاي���ة الوالدي���ن اأحم���د البنا، يف 
ت�ريح له اإن اجلائزة متيزت هذا العام بفتح 
ب���اب الرت�س���ح للف���رق ال�سبابي���ة العاملة يف 
املجال اخل���ريي للم�سارك���ة يف امل�سابقة، اإذ 
�سيت���م الإعالن ع���ن الفائزين يف 20 �سبتمرب 

املقبل.

• يا�ر اجلار	 • عمر املطوع	
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ت�شكيــل “ال�شـــــراء املوحـــــد” للأدويــــــة

برنامج لتنويع وزيادة الإيرادات احلكومـيـة

ا�شتبدال ع�شو يف “ا�شت�شارية املوؤهالت”... �شمو رئي�س الوزراء يقرر:

توفري مزيد من الفر�س النوعية للمواطنني... �شمو ويل العهد:

املنامة - بنا: �شدر عن رئي�س الوزراء 
�شاحب ال�شم����و امللكي االأم����ري خليفة بن 
�شلم����ان اآل خليفة قرار رق����م )25( ل�شنة 
2018 بتعدي����ل امل����ادة االأولى من القرار 
رقم )32( ل�شن����ة 2011 باإن�شاء وت�شكيل 
اللجن����ة الوطنية لل�����راء املوح����د لالأدوية 
وامل�شتلزم����ات الطبية، وق����رار رقم )26( 
ل�شن����ة 2018 ب�ش����اأن ا�شتب����دال ع�ش����و يف 
الوطن����ي  لالإط����ار  اال�شت�شاري����ة  اللجن����ة 
للموؤهالت بهيئة جودة التعليم والتدريب.
يف   )25( رق����م  االأول  الق����رار  ون�����س 
مادت����ه االأول����ى، اأن����ه ي�شتب����دل بت�شكي����ل 
اللجن����ة الوطنية لل�����راء املوح����د لالأدوية 
وامل�شتلزمات الطبية الوارد بن�س املادة 
االأولى من القرار رقم )32( ل�شنة 2011، 
برئا�ش����ة  اللجن����ة  االآتي:ت�ش����كل  الن�����س 
الربوف�شور ال�شيخ خالد بن على اآل خليفة، 
وع�شوية كل م����ن: عائ�شة عادل البلو�شي 
ممثالً عن اخلدم����ات الطبية امللكية )نائباً 
للرئي�����س(، و�شيما حممد زين����ل ممثالً عن 
وزارة ال�شح����ة، وروؤي����ا حمم����د العبا�ش����ي 

ممثالً عن الهيئ����ة الوطنية لتنظيم املهن 
واخلدمات ال�شحية، ورحاب اأحمد النعيمي 
ممثالً ع����ن وزارة ال�شحة، ووج����دان �شالح 
مني����زل ممثالً ع����ن وزارة ال�شح����ة، وفادي 
�شمري اأي����وب ممثالً ع����ن م�شت�شفى امللك 
حمد اجلامعي، وفهميدة خامن حممد ممثالً 
ع����ن مركز حمم����د ب����ن خليفة ب����ن �شلمان 
واآي����ات  للقل����ب،  التخ�ش�ش����ي  اخلليف����ة 
�شوق����ي اخل����ري ممث����الً ع����ن وزارة ال�شحة 

)مقرراً للجنة(. 
وجاء يف املادة الثانية، اأن على رئي�س 
املجل�س االأعلى لل�شحة تنفيذ هذا القرار، 
ويعم����ل به م����ن تاريخ �ش����دوره، وين�ر يف 

اجلريدة الر�شمية.
ون�����س القرار الثاين رق����م )26( ل�شنة 
2018 يف مادته االأولى، على اأنه ي�شتبدل 
رئي�����س الكلية امللكية للجراحني - جامعة 
البحرين الطبية �شمري العتوم مبازن حممد 
جمع����ة – كع�شو ع����ن اجلامع����ات اخلا�شة 
– يف ع�شوي����ة اللجن����ة اال�شت�شارية لالإطار 
الوطن����ي للموؤهالت بهيئة ج����ودة التعليم 

والتدريب، وتكون مدة ع�شويته يف اللجنة 
لنهاية مدة �شلفه.

عل���ى  اأن  الثاني���ة،  امل���ادة  يف  وج���اء 
رئي�س جمل����س اإدارة هيئة ج���ودة التعليم 
والتدريب تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من 
تاريخ �شدوره، وين�ر يف اجلريدة الر�شمية.

املنام����ة - بن����ا: اأك����د ويل العهد نائب 
القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س 
ال����وزراء �شاح����ب ال�شم����و امللك����ي االأمري 
�شلمان بن حم����د اآل خليفة موا�شلة العمل 
على تعزيز دور القط����اع اخلا�س باعتباره 
املح����رك الرئي�����س للعملي����ة التنموية، من 
خ����الل تهيئة البيئة املحفزة للنمو وتنويع 
القطاع����ات احليوية مبا ي�شه����م يف الدفع 

بعجلة االقت�شاد يف اململكة.
الروؤي����ة  اأن  اإل����ى  �شم����وه  واأ�ش����ار 
االقت�شادي����ة 2030 القائم����ة على مبادئ 
اال�شتدامة والتناف�شي����ة والعدالة ارتكزت 
على �رورة حتفيز القطاع اخلا�س وتوفري 
البنية املعززة لال�شتثمار، وت�شجيع ريادة 
االأعم����ال مب����ا يدع����م خمتل����ف القطاع����ات 
االقت�شادية وحتقيق املكا�شب عن طريق 
اال�شتم����رار يف توف����ري مزي����د م����ن الفر�س 

النوعية للمواطنني.
واأك����د �شموه اأهمية احلاج����ة اإلى و�شع 
برنامج لتنويع وزيادة االإيرادات احلكومية، 
لال�شتفادة من النمو االقت�شادي االإيجابي 
ي�شم����ن  مب����ا  �شن����وات،  من����ذ  امل�شتم����ر 
االإنف����اق  كف����اءة  وتعزي����ز  ا�شتدامته����ا، 
احلكوم����ي مبا يخ����دم القطاع����ات احليوية 
التنمي����ة  متطلب����ات  ويلب����ي  اململك����ة  يف 
النوعي����ة  الفر�����س  امل�شتدام����ة، ويحق����ق 

والنماء للوطن وللمواطنني.
جاء ذلك لدى لقاء �شموه بق�ر الرفاع 
اأم�����س رئي�����س جمل�����س اإدارة غرف����ة جتارة 
و�شناع����ة البحري����ن �شمري نا�����س، بح�شور 
وزير ال�شناع����ة والتج����ارة وال�شياحة زايد 
الزي����اين، اإذ نوه �شموه ب����دور غرفة جتارة 
و�شناع����ة البحري����ن؛ باعتباره����ا �ريكا يف 
التوجه����ات االقت�شادي����ة ململكة  تعزي����ز 

البحرين.
واأ�شاف �شموه اأن املبادرات والربامج 
الت����ي يت����م العم����ل عليه����ا االآن لتمك����ني 
وال�شغ����رية  املتو�شط����ة  املوؤ�ش�ش����ات 
امل�ش����رية  دع����م  يف  ت�ش����ب  والنا�شئ����ة 
االقت�شادي����ة يف اململكة، وتدعيم القطاع 
اخلا�����س عرب موا�شل����ة رف����ع م�شاهمته يف 

الناجت املحلي.

م����ن جهته، اأعرب رئي�����س جمل�س اإدارة 
غرفة جت����ارة و�شناعة البحرين عن خال�س 
�شكره وتقديره اإلى �شاحب ال�شمو امللكي 
ويل العه����د نائ����ب القائد االأعل����ى النائب 
االأول لرئي�س جمل�س الوزراء، على ما يبديه 
�شموه م����ن اهتمام يف تعزي����ز دور القطاع 
اخلا�����س، مثمنا اهتمام �شم����وه وم�شاندته 

الدائمة للغرفة وللقطاع اخلا�س.

• �شمو ويل العهد م�شتقبال رئي�س غرفة جتارة و�شناعة البحرين 	

املنامة - بنا: تلقى عاهل البالد �شاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة رئي�س 
ال���وزراء �شاحب ال�شمو امللك���ي االأمري خليفة 
بن �شلمان اآل خليفة وويل العهد نائب القائد 
االأعل���ى النائب االأول لرئي����س جمل�س الوزراء 
�شاح���ب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد 
اآل خليف���ة برقي���ات �شك���ر جوابية م���ن عاهل 
اململك���ة العربي���ة ال�شعودية خ���ادم احلرمني 
ال�ريف���ني امللك �شلم���ان ب���ن عبدالعزيز اآل 
�شع���ود؛ رًدا عل���ى برقية التعزي���ة واملوا�شاة 
بوف���اة املغفور لها ب���اإذن اهلل تعال���ى والدة 
�شاح���ب ال�شمو االأم���ري جلوي ب���ن عبدالعزيز 
بن م�شاع���د اآل �شعود، �شمنها خادم احلرمني 
ال�ريف���ني خال����س �شك���ره وتقدي���ره جلاللة 
املل���ك و�شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء 
و�شاح���ب ال�شم���و امللك���ي ويل العه���د عل���ى 
م�شاعره���م االأخوي���ة والطيب���ة، متمنًي���ا له���م 
موف���ور ال�شح���ة وال�شعادة. كم���ا تلقى عاهل 
البالد و�شاح���ب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء 
و�شاح���ب ال�شمو امللك���ي ويل العهد برقيات 
�شك���ر جوابي���ة مماثلة م���ن ويل العه���د نائب 
رئي����س جمل�س الوزراء وزي���ر الدفاع باململكة 
العربي���ة ال�شعودي���ة �شاحب ال�شم���و امللكي 
االأم���ري حمم���د بن �شلم���ان بن عب���د العزيز اآل 
�شع���ود اأعرب فيها �شموه ع���ن خال�س �شكره 
وتقدي���ره عل���ى امل�شاع���ر االأخوي���ة الكرمية، 

متمنًيا لهم موفور ال�شحة وال�شعادة.

املنام���ة - بن���ا: تلق���ى عاه���ل البالد 
�شاح���ب اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�شى 
اآل خليف���ة، برقية �شك���ر جوابية من ملكة 
�شاحب���ة  ال�شديق���ة  الدمن���ارك  مملك���ة 
اجلالل���ة امللكة مارجري���ت الثانية، وذلك 
ردا على برقية جاللت���ه املهنئة جلاللتها 
مبنا�شبة االحتف���ال بذكرى عيد ميالدها.

وعربت امللك���ة مارجري���ت يف الربقية عن 
�شكره���ا وتقديره���ا مل�شاعر جالل���ة امللك 
الكرمي���ة، متمني���ة جلاللته موف���ور ال�شحة 
وال�شع���ادة وململك���ة البحري���ن املزيد من 

التقدم واالزدهار.

املنامة - بن���ا: بعث عاهل البالد �شاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة برقية 
تهنئ���ة اإلى رئي����س جمهوري���ة بوليفيا خوان 
ايفو مورالي�س اإميا، مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل 
بالده، اأع���رب جاللته فيها ع���ن اأطيب تهانيه 
ومتنياته ل���ه موفور ال�شح���ة وال�شعادة بهذه 

املنا�شبة الوطنية.
كما بعث جاللت���ه برقية تهنئة اإلى حاكم 
ع���ام جامايكا باتريك لينت���ون الني، مبنا�شبة 
ذك���رى ا�شتقالل ب���الده، اأعرب جاللت���ه فيها 
عن اأطي���ب تهانيه ومتنياته له موفور ال�شحة 

وال�شعادة بهذه املنا�شبة الوطنية.

املنامة - بنا: تلقى عاهل البالد �شاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، برقية 
�شكر جوابي���ة من جاللة االإمرباط���ور اكيهيتو 
اإمرباط���ور الياب���ان، وذل���ك ردا عل���ى برقي���ة 
جاللته املعزية ل���ه ب�شحايا االأمط���ار الغزيرة 
والفي�شان���ات التي غمرت مناطق عدة جنوبي 
وغربي الياب���ان وخلفت الع�رات من ال�شحايا 
و�ردت مئ���ات االآالف، عرب فيه���ا عن خال�س 
�شك���ره وتقديره جلالل���ة امللك عل���ى م�شاعر 
جاللته الطيبة النبيل���ة، متمنياً جلاللته موفور 
ال�شح���ة وال�شع���ادة ول�شعب مملك���ة البحرين 

املزيد من التقدم واالزدهار.

البحرين تتلقى �شكر 
خادم احلرمني وويل عهده

جاللة امللك يتلقى 
�شكر ملكة الدمنارك

... وجاللته يهنئ رئي�س 
بوليفيا وحاكم جامايكا

... وجاللته يتلقى 
�شكر اإمرباطور اليابان

• جاللة امللك	

• �شمو رئي�س الوزراء	

تع�����زي���������ز دور “اخل���������ا�س” ب����اعتب��������اره امل�����ح��������رك ال���رئي������������س للتنمي������ة

ا�شتحداث 6 جمالت بجائزة �شمو ال�شيخ خليفة بن علي
فتح باب الرت�شح من 10 اأغ�شط�س اإلى 10 �شبتمرب

املنامة - بنا: برعاية كرمية من حمافظ 
اجلنوبية والرئي�س الفخري جلمعية البحرين 
لرعاي���ة الوالدي���ن �شمو ال�شي���خ خليفة بن 
علي ب���ن خليفة اآل خليفة، مت اإطالق جائزة 
العمل اخل���ريي وفاًء الأه���ل العطاء 2018، 
وفتح باب الرت�ش���ح للجائزة يف الفرتة من 

10 اأغ�شط�س اإلى 10 �شبتمرب 2018.
واأعلن���ت اللجن���ة املنظم���ة للجائزة عن 
االحتفال بجائزة �شموه يف االأول من اأكتوبر 

امل�شادف لليوم العاملي للم�شنني.
واأعلن���ت اللجن���ة املنظم���ة ع���ن فت���ح 
ب���اب الرت�ش���ح لنيل اجلائ���زة يف 6 جماالت 
ه���ي: اأف�شل م�روع خ���ريي خلدمة امل�شن، 
واأف�شل مبادرة خريي���ة اجتماعية، واأف�شل 

عم���ل فني متميز يف جم���ال العمل اخلريي، 
واأف�ش���ل عمل فن���ي فوتوغ���رايف، واأف�شل 
ن����س اأدب���ي خ���ريي، واأف�ش���ل املمار�شات 
وامل�ش���اركات يف االأعم���ال اخلريية االإغاثية 

للدول املنكوبة. 
 و�شيفت���ح باب الرت�شح على امل�شتوى 
املحلي وعلى م�شتوى دول اخلليج العربي 
ودول الوطن العربي، يف الفرتة من 10 من 

اأغ�شط�س لغاية 10 �شبتمرب املقبل.
 وق���ال رئي����س جمل����س اإدارة جمعي���ة 
البحري���ن لرعاي���ة الوالدين اأحم���د البنا، يف 
ت�ري���ح له، اإن اجلائزة حتظى باهتمام بالغ 
م���ن �شمو ال�شيخ خليفة ب���ن علي اآل خليفة 
الرئي����س الفخ���ري للجمعية وتق���ام لل�شنة 

اخلام�شة على التوايل. 
واأ�ش���اف: تاأتي امل�شابق���ة على هام�س 
اجلائ���زة، لتعزي���ز ون����ر قيم���ة العط���اء يف 
جم���ال العمل اخل���ريي لدى فئ���ة ال�شباب، 

ون����ر ثقاف���ة العم���ل اخل���ريي عل���ى جميع 
االأ�شع���دة املحلي���ة والدولي���ة واالإقليمية، 
وهذه امل�شابقة تعترب موؤ�را مهما لت�شجيع 
ال�شباب على النخ���راط يف الأعمال اخلريية 
يف كاف���ة املجاالت وعلى جمي���ع االأ�شعدة، 
ولتكون حمطة للتناف�س ال�ريف يف املجال 

االأكرث �رفاً وهو العمل اخلريي.
وق���ال اإن اجلائ���زة متيزت ه���ذا العام 
بفتح باب الرت�شح للفرق ال�شبابية العاملة 
يف املج���ال اخلريي للم�شاركة يف امل�شابقة، 
حيث �شيت���م االإعالن ع���ن الفائزين يف 20 

�شبتمرب املقبل.
واأ�ش���ار البن���ا اإل���ى اأن اجلائ���زة متن���ح 
وموؤ�ش�ش���ات  ل�شخ�شي���ات  الع���ام  ه���ذا 
املجتم���ع املدين واجلمعي���ات االأهلية على 
امل�شتوي���ات املحل���ي واالإقليم���ي والدويل 
االأكرث عطاًء يف العمل اخلريي، كما �شبق اأن 

منحت يف ن�شخها االأربع ال�شابقة.

• �شمو ال�شيخ خليفة بن علي	

ل��ل��م�����ش��ن��ني ال�����ع�����امل�����ي  ال������ي������وم  �����ش����م����وه يف  ب�����ج�����ائ�����زة  االح�����ت�����ف�����ال 
 االإعالن عن الفائزين 20 �شبتمرب املقبل

رئي����س  تلق���ى  بن���ا:   - املنام���ة 
الوزراء �شاح���ب ال�شمو امللكي االأمري 
خليف���ة بن �شلم���ان اآل خليف���ة برقية 
م���ن ملك���ة اململك���ة  �شك���ر جوابي���ة 
ال�شمالية ورئي�شة  املتحدة وايرلن���دا 
الكومنول���ث �شاحب���ة اجلالل���ة امللكة 
اليزابي���ث الثاني���ة ردا عل���ى برقي���ة 
�شم���وه املهنئ���ة جلاللته���ا مبنا�شب���ة 

االحتفال بذكرى عيد ميالدها.
يف  اليزابي���ث  امللك���ة  وع���ربت 
وتقديره���ا  �شكره���ا  ع���ن  الربقي���ة 
مل�شاعر �شاحب ال�شمو رئي�س الوزراء 
الكرمية متمنية ل�شم���وه وافر ال�شحة 
وال�شعادة وململكة البحرين مزيدا من 

التقدم واالزدهار.

�شمو رئي�س الوزراء يتلقى برقية 
�شكر من امللكة اإليزابيث
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جائزة �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي توؤكد ريادة اململكة يف العمل التطوعي

“اجلنــوبيــة” تنظـــم زيــارات لطـــالب املع�سكــر ال�سيفــي

حتظى باهتمام كربى ال�رشكات واملوؤ�س�سات البحرينية والعربية بعد حتقيقها نقلة نوعية

يف اإطار حر�ص �سمو ال�سيخ خليفة بن علي على تعزيز ال�رشاكة املجتمعية

املنام����ة - بن����ا: تكت�س����ب جائزة �سم����و ال�سيخ 
عي�س����ى بن عل����ي اآل خليفة للعم����ل التطوعي، التي 
تنطل����ق ن�سختها ال� 8 يف �سبتم����رب املقبل، اأهميتها 
من اعتبارات ع����دة، فاإ�سافة اإلى اأنه����ا باتت اإحدى 
اأه����م جوائ����ز العم����ل التطوع����ي عل����ى امل�ستوي����ن 
اخلليج����ي والعرب����ي، وتكلل����ت ن�سخته����ا املا�سية 
باإقام����ة احتفالتها يف مق����ر الأمان����ة العامة جلامعة 
ال����دول العربي����ة، فاإنها حظيت بنج����اح لفت طوال 
ال�سن����وات املا�سي����ة، وحققت نقل����ة نوعية يف دعم 
العم����ل التطوع����ي وت�سجي����ع امل�سارك����ة في����ه على 

م�ستوى الأفراد واجلمعيات التطوعية.
وتنطلق جائزة هذا الع����ام مع الحتفال باليوم 
العرب����ي للتط����وع، وبال�رشاكة والتع����اون مع الحتاد 
العرب����ي للعمل التطوع����ي التابع للجامع����ة العربية 
من جهة وبرنامج متطوع����ي الأمم املتحدة من جهة 
اأخرى، الأمر الذي اأك�سب اجلائزة مزيدا من الهتمام 
عل����ى امل�ستوي����ن الإقليم����ي وال����دويل، واأ�سهم يف 
اإ�ساف����ة ثقل كبري لها على مدار ال�سنوات ال�سابقة، 
ول�سيما اأنها حتظى مب�ساركة جميع الدول اخلليجية 

والعربية الأع�ساء يف الحتاد وهي 18 دولة عربية.
وتبدو اجلائزة هذا العام وكاأنها على موعد مع 

انطالقة جديدة؛ لأكرث من �سبب:
اأوله����ا: الحتف����اء مبكان����ة البحري����ن يف جمالت 
العم����ل الطوعي، اإذ جت�سد اجلائزة معان مهمة عدة، 
وهي: حقيق����ة الدور الذي بات����ت تلعبه اململكة يف 
قيادة العمل التطوع����ي العربي، واإ�سهامها الفاعل 
يف حتفي����ز وت�سجي����ع املجتمع امل����دين على تقدمي 
الكث����ري م����ن امل�رشوع����ات التطوعي����ة الت����ي تتف����ق 
واحتياجات النا�����ص، واإميان اململكة بقيمة التطوع 
يف بن����اء املجتمع وتاأهيل قدرات اأف����راده خ�سو�سا 
من فئة ال�سباب الذين ميثلون العماد الرئي�ص لكل 

املبادرات وامل�رشوعات التطوعية.
وتبدو هذه املعاين وا�سح����ة بالنظر اإلى توايل 
جناحات اجلائ����زة، والرعاية الكرمي����ة ل�سمو ال�سيخ 
عي�سى بن علي اآل خليفة لها، ف�سال عن منح �سموه 
جائزة “وطني” الإمارات يف دورتها ال�ساد�سة العام 
2018، وه����ي اجلائ����زة الت����ي قدم����ت برهانا على 
التقدي����ر الكبري للمب����ادرات البحريني����ة اخلالقة يف 
العم����ل التطوعي والإن�ساين، وترك����ت اأثرا كبريا يف 

املجتمع املحلي والعربي.
ثانيه����ا: الطفرة الكب����رية يف م�ست����وى الإقبال 
للم�ساركة يف اجلائزة م����ن قبل الفئات املعنية بها 
يف مملكة البحرين، فعلى �سبيل املثال تقدم العام 
املا�سي جلائزة اأف�س����ل م�رشوع تطوعي يف البحرين 

نحو 45 م�رشوعا بحرينًيا يف خمتلف املجالت. 
واأ�سبح����ت اجلائزة حتظى باهتم����ام من كربى 
ال�����رشكات واملوؤ�س�س����ات البحريني����ة والعربية التي 

حتر�ص على دعم م�سرية هذه اجلائزة.
وي�سع ه����ذا الإقبال الكب����ري م�سوؤولية ج�سيمة 
عل����ى عات����ق القائم����ن عل����ى اجلائ����زة؛ م����ن اأج����ل 
املحافظ����ة عل����ى مكانته����ا املرموق����ة والعمل على 
املزي����د م����ن تطويرها، وهو م����ا يف�����رش الجتماعات 
التح�سريية العدي����دة التي عقدتها اللجنة املنظمة 
للجائزة ا�ستعدادا لن�سخته����ا اجلديدة، اإذ مت و�سع 
املعاي����ري ال�سرت�سادي����ة جلائزة اأف�س����ل امل�ساريع 
�لتطوعية، وحتديد �����روط �مل�ضاركة فيها، �إ�ضافة 
اإلى بح����ث ال�سخ�سيات املر�سحة لني����ل جائزة رواد 

العمل التطوعي من خمتلف الدول العربية.
ثالثه����ا: اإ�سهام اجلائزة يف ن�����رش وتعزيز ثقافة 
التطوع �سواء بالبحري����ن اأو خارجها، اإذ يالحظ كيف 
اأ�سهم����ت اجلائ����زة يف اإب����راز تط����ور العم����ل الأهلي 
والتطوعي من خ����الل املناف�سة ال�رشيفة بن اأف�سل 

امل�رشوع����ات التطوعية، وحتفي����ز اجلمعيات الأهلية 
وال�سبابي����ة عل����ى الإق����دام عل����ى العم����ل التطوعي 
مبختلف مناحيه، و�نخ����ر�ط �ملو�طنني �ملت�ضارع يف 

العمل التطوعي.
ولع����ل ت�ساف����ر اجله����ود املجتمعي����ة لإجن����اح 
م�رشوع����ات وبرامج التنمي����ة امل�ستدامة - اإذ قدمت 
اململك����ة اأخ����ريا تقريره����ا الطوعي لالأم����م املتحدة 
- يعك�����ص اأهمي����ة وقيم����ة العمل الطوع����ي كمقوم 
اأ�سا�����ص و�رشوري ملواجه����ة التحدي����ات الجتماعية 
والقت�سادي����ة التي تواج����ه املوؤ�س�س����ات الر�سمية 

واحلكومية.
واملع����روف اأن منظمة الأم����م املتحدة و�سعت 
�سم����ن اأه����داف التنمي����ة امل�ستدام����ة امل�ستقبلي����ة 
هدًفا لل�����رشاكات بن احلكوم����ات والقطاع اخلا�ص 
واملجتم����ع امل����دين، واأثبت����ت البحري����ن م����ن خ����الل 
تقريرها املق����دم اأن حتقيق غايات خطط وم�ساريع 
التنمي����ة ي�ستل����زم امل�سارك����ة التطوعي����ة الفعال����ة 
للمواطن����ن واجلمعي����ات الأهلي����ة، الت����ي ميكنه����ا 

الإ�سهام بدور فاعل يف عمليات التنمية.
يذك����ر اأن جائزة �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي اآل 
خليفة للعمل التطوعي ت�سعى اإلى حتقيق جمموعة 
من الأه����داف، من اأبرزها ن�رش ثقاف����ة التطوع واإبراز 
دوره����ا يف التنمي����ة ال�ساملة للمجتمع����ات اخلليجية 
والعربي����ة، وحتفيز املب����ادرات اخلالق����ة والتجارب 
التطوعي����ة املمي����زة يف الع����امل العرب����ي، وت�سلي����ط 
ال�س����وء على النم����اذج امل�رشفة من قي����ادات العمل 
التطوع����ي يف الوطن العربي وعل����ى ق�س�ص النجاح 
امللهم����ة جلي����ل ال�سب����اب م����ن خ����الل تك����رمي رواد 
العمل التطوعي يف الع����امل العربي وو�سع خرباتهم 
وم�ضاريعه����م يف بوؤرة �ل�ضوء يف �أو�ضاط �ملتطوعني 
من خمتل����ف الدول العربي����ة، وامل�ساهمة يف تطوير 

الأعم����ال التطوعي����ة يف البحري����ن ودع����م الأه����داف 
والربام����ج الإمنائي����ة يف اإط����ار امل�����رشوع الإ�سالحي 
وروؤية البحرين 2030، وتعزيز مبداأ ال�رشاكة الفاعلة 
مع املنظمات والهيئ����ات واملوؤ�س�سات واجلمعيات 
التطوعي����ة ودع����م جه����ود امل�سوؤولي����ة الجتماعية 

للقطاع اخلا�ص.
كما تعمل اجلائزة من اأجل امل�ساهمة يف توجيه 
الطاق����ات ال�سبابي����ة العربي����ة خلدم����ة جمتمعاتهم، 
وتنمي����ة قدرات ومواه����ب واإبداع����ات املتطوعن، 
وتوري����ث ح����ب العم����ل التطوعي من خ����الل تعميق 
التطوعي����ة  الب�سم����ات  اأ�سح����اب  ب����ن  التوا�س����ل 
وب����ن خمتلف الأجي����ال، ونقل اخل����ربات التطوعية 
املختلفة اإل����ى الفئات امل�ستهدفة مب����ا يوؤدي اإلى 
و�س����ع املتطوع����ن يف العم����ل املنا�س����ب مليولهم 
املج����ال  اإف�س����اح  م����ع  واأعماره����م  وتخ�س�ساته����م 
لال�ستف����ادة من اآرائهم يف ه����ذه اخلربات والتجارب 

وتعزي����ز روح املناف�س����ة ال�رشيف����ة ب����ن اجلمعيات 
واملراكز التطوعية يف العام العربي.

وت�س����م جلن����ة حتكي����م اجلائ����زة كف����اءات على 
م�ست����وى عال من الحرتافية لتقييم امل�ساريع وفق 
معايري وا�سحة تركز على جوانب التميز يف امل�رشوع، 
اإذ يت����م تقييم����ه م����ن حيث نوع����ه وفكرت����ه ومدى 
ا�ستدامته، وعمره والتحديات التي تواجهه، واخلطة 
امل�ستقبلية له، اجلهات الداعمة اأو التي مت التعاون 
معها والت����ي تعك�ص م����دى انت�س����اره وو�سوله اإلى 
ال�رشائح امل�ستهدف����ة، والآثار الإيجابي����ة امللمو�سة 
للم�����رشوع التطوعي واخل����ربات الت����ي اأ�سافها لهم 
ولأ�سح����اب امل�����رشوع نف�س����ه، واإجن����ازات الفري����ق 
التطوعي ال�سابقة من حيث امل�ساريع التي قدموها 
اأو �سارك����وا فيها والإجن����ازات التي حققوها. ومدى 
الهتمام بالتكنولوجيا وا�ستخدام و�سائل التوا�سل 

الجتماعي للرتويج للم�رشوعات التطوعية.
ي�سار اأن للجائ����زة �سقن، الأول خا�ص بتكرمي 
رواد العم����ل التطوعي من ال����دول العربية، اإذ تقوم 
اللجنة املنظمة بدرا�سة الرت�سيحات الواردة لها من 
خمتلف الدول العربية بالتعاون مع الحتاد العربي 
للتطوع من اأجل اختي����ار اأف�سل العنا�رش العربية يف 

هذا املجال. 
اأم����ا ال�سق الثاين من اجلائزة فهو جائزة اأف�سل 
م�رشوع تطوعي يف مملكة البحرين والتي تقام لل�سنة 
الرابعة على التوايل، وي�سهد مزيدا من التطويرات 
امللمو�س����ة يف هذه الدورة؛ من اأجل ت�سجيع ال�سباب 
البحريني على تقدمي حلول مبتكرة من خالل اأعمال 
تطوعي����ة متمي����زة، والعم����ل على تفعي����ل دور فئة 
ال�سب����اب املتطوع على م�ست����وى الأفراد والفرق يف 
معاجلة العديد من الإ�سكالت والأزمات التي تواجه 

املجتمع البحريني.

عوايل - املحافظة اجلنوبية: يف اإطار 
حر����ص حماف���ظ اجلنوبية �سم���و ال�سيخ 
خليف���ة بن عل���ي اآل خليفة عل���ى تعزيز 
مبداأ ال�رشاكة املجتمعية نظمت املحافظة 
الأكادميي���ة  م���ع  بالتع���اون  اجلنوبي���ة 
امللكية لل�رشطة، برنامج زيارات ميدانية 
لطلب���ة املع�سكر ال�سيف���ي العا�رش الذي 
تنظم���ه الأكادميية هذا الع���ام بالتعاون 
مع �سندوق العم���ل “متكن”، و�سملت 
زي���ارة ل���دار النف���ط التاب���ع ل�رشكة نفط 

البحرين “بابكو”. 
وذكرت املحافظ���ة اجلنوبية اأن هذا 
الربنام���ج ياأت���ي يف اإطار م���ا تقوم به يف 
تعزيز دورها الرائد يف ال�رشاكة املجتمعية 

مع خمتلف اجلهات يف املجتمع.
اأ�س���ادت مدي���ر  وبه���ذه املنا�سب���ة، 
و�س���وؤون  الجتماعي���ة  الربام���ج  اإدارة 
املجتم���ع فاطم���ة الغتم باجله���ود التي 
تبذله���ا الأكادميية امللكي���ة لل�رشطة يف 
تعزي���ز املواطنة وروح النتم���اء وغر�ص 
قيم امل�سوؤولي���ة واللتزام لدى ال�سباب 

والنا�سئة ومبا يعود بالفائدة عليهم.
واأ�ساف���ت اأن املحافظ���ة اجلنوبي���ة 
ت�سع���ى من خ���الل �رشاكاته���ا املجتمعية 
اإل���ى اإيجاد الربامج الهادف���ة اإلى �سقل 
مدارك ال�سباب والنا�سئة مبا يحقق لهم 
الفائ���دة ويوؤهله���م ملمار�س���ة اأدوارهم 
مل���ا فيه خ���ري الوط���ن والب���الد، م�سيدة 
ومنه���ا  اجله���ات  خمتل���ف  باإ�سهام���ات 

�سندوق العمل “متكن”.
واطل���ع الطلب���ة خالل زيارته���م لدار 
النف���ط التاب���ع ل�رشك���ة نف���ط البحري���ن 
“بابكو” على تاري���خ ا�ستك�ساف النفط 
يف البحري���ن واأبرز املحط���ات التاريخية 

التي �سهدتها ال�رشكة.

• �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي	
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فتح الرت�سح لبعثات وقف عي�سى بن �سلمان التعليمي
يف الفرتة من 6 اإلى 12 اأغ�سط�س اجلاري

املنام���ة - بنا: اأك���د رئي�س جمل�س 
اأمناء وقف عي�سى بن �سلمان التعليمي 
اخلريي �سم���و ال�سيخ عي�سى بن �سلمان 
بن حمد اآل خليف���ة، حر�س جمل�س اأمناء 
الوق���ف عل���ى حتقي���ق الأه���داف التي 
و�سعه���ا عاه���ل البالد �ساح���ب اجلاللة 
امللك حم���د بن عي�س���ى اآل خليفة لهذا 
الوق���ف التعليم���ي اخل���ريي، وتعظي���م 
ال�ستف���ادة منه من خالل اإتاحة الفر�سة 
اأم���ام اأبن���اء مملكة البحري���ن ل�ستكمال 
تعليمه���م اجلامع���ي، مب���ا يع���زز توجه 
يف  ال�ستثم���ار  نح���و  الدائ���م  اململك���ة 
العن�رش الب�رشي كرثوة حقيقية نحو البناء 
والتنمية.واأع���رب �سم���وه ع���ن ارتياحه 
الكبري لالإقبال املتزايد من اأبناء مملكة 
البحري���ن مم���ن تنطب���ق عليه���م �رشوط 
ومعاي���ري ال�ستف���ادة م���ن بعثات وقف 

عي�سى بن �سلمان التعليمي اخلريي.
جاء ذل���ك مبنا�سبة الإعالن عن فتح 
ب���اب الرت�سي���ح للدفع���ة ال�ساد�سة من 
بعث���ات الوقف ب���دًءا من ي���وم الثنني 

املواف���ق 6 اأغ�سط����س. ودع���ا الإع���الن 
الطلب���ة الراغبني يف ال�ستفادة من هذه 
البعثات اإل���ى التقدم بطلبات الرت�سيح 
يف �سالة وزارة الرتبية والتعليم مبدينة 
عي�س���ى، اإذ اإن البعثات املطروحة لهذا 
العام خم�س�س���ة للدرا�سة على م�ستوى 
البكالوريو����س يف اجلامع���ات احلكومية 

واخلا�سة يف مملكة البحرين.
من جهتها، واأو�سحت اأمني �رش وقف 

عي�س���ى بن �سلم���ان التعليم���ي اخلريي 
منى البلو�سي اأن باب الرت�سح �سيكون 
مفتوًحا للطلبة خريجي املرحلة الثانوية 
احلا�سلني عل���ى معدل 80 % فما اأكرث 
للح�س���ول عل���ى البعث���ات املقّدمة من 
الوقف لدرا�س���ة البكالوريو�س، اإ�سافة 
اإل���ى ����رشورة تواف���ر ال����رشوط اخلا�سة 
بالرت�س���ح لبعث���ات الوق���ف، والتي من 
بحرين���ي  املتق���دم  يك���ون  اأن  بينه���ا 
اجلن�سي���ة، واأل يك���ون ق���د م�س���ى على 
ح�سول���ه على الثانوي���ة العامة اأكرث من 
�سنتني، واأن يك���ون قد اجتاز متطلبات 
القب���ول يف اجلامعة ومعاي���ري احل�سول 

على هذه البعثات.
وباإم���كان الراغب���ني يف الت�سجي���ل 
لال�ستف���ادة من بعثات الوق���ف التوجه 
اإل���ى �سال���ة وزارة الرتبي���ة والتعلي���م 
مبدين���ة عي�س���ى خ���الل الف���رتة م���ن 6 
اأغ�سط����س   12 اإل���ى   2018 اأغ�سط����س 
اجل���اري م���ن التا�سع���ة �سباًح���ا وحتى 

الثانية ظهًرا.

• �سمو ال�سيخ عي�سى بن �سلمان 	
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د. عمر سالم المطوع 
رئيس مجلس اإلدارة  

٣1 ديسمبر ٣02017 يونيو 2018القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي في ٣0 يونيو 2018

الموجودات 
28.56921.740نقد وأرصدة لدى بنوك

41.09845.383ذمم مدينة 
16.20118.487استثمارات 

91.51485.938استثمارات في مشروع مشترك وشركات زميلة 
76.82376.823استثمارات عقارية

11.96812.965ممتلكات وآالت ومعدات 
2.1544.018موجودات أخرى

268.٣27265.٣54مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق المالك

المطلوبات 
96.249102.256مطلوبات أخرى وذمم دائنة 

11.09912.927تمويل من بنك 
107.٣48115.18٣مجموع المطلوبات 

حقوق المالك 
114.604114.604رأس المال

)1.239()1.239(محسوم منه: أسهم خزانة 
113.365113.365

1.9571.999احتياطيات
17.3687.036أرباح مستبقاة

132.690122.400الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة األم 
28.28927.771حقوق غير مسيطرة 

160.979150.171مجموع حقوق المالك
268.٣27265.٣54مجموع المطلوبات وحقوق المالك

 القائمة المرحلية الموحدة للدخل
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣0 يونيو 2018

للثالثة أشهر المنتهية في
٣0 يونيو

للستة أشهر المنتهية في
٣0 يونيو

2018201720182017
الدخل التشغيلي

3.2702.8495.8605.777صافي الدخل من عقود المقاوالت 
1.3026582.6651.799دخل من استثمارات عقارية  

5.0344.2075.0344.207دخل من استثمارات
284210541450أتعاب خدمات اإلدارة والخدمات األخرى 

صافي حصة الشركة من )خسارة( / دخل ناجم عن استثمارات 
569)1.073(534)952(في مشروع مشترك وشركات زميلة 

7475381.871859دخل آخر
9.6858.99614.8981٣.661مجموع الدخل التشغيلي
المصروفات التشغيلية 

1.2081.0442.2542.410تكاليف الموظفين 
5237581.1701.626مصروفات عمومية وإدارية 

7333194598مصروفات متعلقة بالممتلكات 
188205369419تكاليف التمويل

189117336222استهالك 
2.8412.1555.0744.775مجموع المصروفات التشغيلية

6.8446.8419.8248.886صافي الربح التشغيلي
4782.2388608.372استردادات من الذمم المدينة المضمحلة 

7.٣229.07910.68417.258الربح للفترة 
العائد إلى:

7.1809.08310.16617.267حقوق مساهمي الشركة األم 
)9(518)4(142حقوق غير مسيطرة 

7.3229.07910.68417.258الربح للفترة
النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح )سنتات 

2.54٣.19٣.596.06أمريكية(

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣0 يونيو 2018 

 للستة أشهر المنتهية في
٣0 يونيو 

20182017
األنشطة التشغيلية

10.68417.258الربح للفترة 
تعديالت للبنود التالية: 

1.021896استهالك 
صافي حصة الشركة من خسارة / )دخل( ناجم عن استثمارات 

)569(1.073في مشروع مشترك وشركات زميلة

)500(-خسارة محققة من بيع استثمارات 
)1.030(-مكسب من بيع استثمارات عقارية

)3.135(-مكسب من صفقة شراء – شركة زميلة 
مكسب القيمة العادلة الناتج من تحويل استثمارات إلى استثمارات في مشروع 

)252(-مشترك وشركات زميلة 

)8.372()860(استردادات من الذمم المدينة المضمحلة 
11.9184.296

صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 
767)1.608(ودائع قصيرة األجل )بتواريخ إستحقاق أصلية ألكثر من 90 يومًا( 

)987(948ذمم مدينة 
)57(-ذمم مدينة من حقوق إيجار استثمارات عقارية  

1.864835موجودات أخرى 
5.364)6.049(ذمم دائنة 

7.07٣10.218صافي النقد من األنشطة التشغيلية 
األنشطة االستثمارية

4.822-متحصالت من بيع استثمارات عقارية
)876()24(شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

)5.029(-شراء استثمارات في مشروع مشترك وشركات زميلة  
73-متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

)1.010()24(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية 

)1.748()1.828(صافي التغير في التمويل من البنك
)7.977(-أرباح أسهم مدفوعة 

)45(-شراء أسهم خزانة 
)9.770()1.828(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

)562(5.221صافي التغير في النقد وما في حكمه

21.54032.617النقد وما في حكمه في بداية الفترة 
26.761٣2.055النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

معامالت غير نقدية:
-6.649شراء استثمارات في مشروع مشترك وشركات زميلة  

-2.286شراء استثمارات
-42تحويل أسهم خزانة 

5.199-اقتناء استثمارات عقارية مقابل ذمم مدينة 

748-محول من استثمارات إلى استثمارات في مشروع مشترك وشركات زميلة 

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق المالك 
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣0 يونيو 2018

احتياطيات

رأس
المال

أسهم 
خزانة

احتياطي 
قانوني

احتياطي 
خيار 

األسهم

األرباح 
المستبقاة

مجموع 
الحقوق 

حقوق غير 
مسيطرة

مجموع 
حقوق 

المالك 
1.957427.036122.40027.771150.171)1.239(114.604في 1 يناير 2018 

124-166124)42(---تحويل أسهم خزانة 
10.16610.16651810.684----الربح للفترة 

17.٣681٣2.69028.289160.979-1.957)1.2٣9(114.604في ٣0 يونيو 2018
1.371429.118124.48413.640138.124)651(114.604في 1 يناير 2017 

استرجاع توزيعات إلى أموال 
626-626626----صندوق األعمال الخيرية 

)7.977(-)7.977()7.977(----أرباح أسهم مدفوعة )إيضاح 19(
)45(-)45(---)45(-شراء أسهم خزانة 

17.258)9(17.26717.267----الربح للفترة 
1.3714219.034134.35513.631147.986)696(114.604في 30 يونيو 2017

حممد بن مبارك ي�سيد بالعالقات مع ال�سني

الدفاع املدين يدرب الأبناء على اإطفاء احلرائق

منح ال�سهادات املعتمدة لرتكيب اأنظمة الطاقة ال�سم�سية

منوها با�ستعداد بكني للم�ساركة يف م�ساريع البنية التحتية

تفعيال ملبداأ ال�رشاكة املجتمعية

للدفعة الثانية من املقاولني وال�ست�ساريني

املنامة - بن���ا: اأ�س���اد نائب رئي�س 
جمل����س ال���وزراء �سمو ال�سي���خ حممد بن 
مب���ارك اآل خليف���ة بالعالق���ات الودي���ة 
القائمة بني مملك���ة البحرين وجمهورية 
ل���دى  ذل���ك  ج���اء  ال�سعبي���ة.  ال�س���ني 
الق�سيبي���ة  بق����رش  مبكتب���ه  ا�ستقبال���ه 
�سف���ري جمهورية ال�س���ني ال�سعبية لدى 
مملكة البحرين اأنور حبيب اهلل.وا�ستذكر 
�سموه زيارة عاهل البالد �ساحب اجلاللة 
املل���ك حم���د بن عي�س���ى اآل خليف���ة اإلى 
2013 وم���ا  الع���ام  ال�س���ني  جمهوري���ة 
ج���اءت به من نتائج مثم���رة على عالقات 
البلدي���ن ال�سديقني. كم���ا اأ�ساد �سموه 
مب�ست���وى العالقات ال�سيا�سي���ة القائمة 
ب���ني البلدي���ن وحر�سهم���ا عل���ى تطوير 
عالقاتهما القت�سادية والتجارية، منوًها 
بالت�رشيحات التي اأدلى بها ال�سفري اأخريا 
وتاأكيده فيها ا�ستعداد بالده للم�ساركة 

يف م�ساريع البني���ة التحتية التي تنفذها 
مملك���ة البحري���ن، خ�سو�سا اأعم���ال بناء 
ج�رش امللك حم���د وامل�ساري���ع الإ�سكانية 
وغريها. م���ن جهته، اأع���رب ال�سفري اأنور 
حبي���ب اهلل عن �سك���ره وتقدي���ره ل�سمو 
ال�سي���خ حممد بن مب���ارك اآل خليفة على 
ا�ستقبال���ه ل���ه، موؤك���ًدا م�ساعفة جهوده 

لتطوي���ر وتعزي���ز العالقات ب���ني مملكة 
البحري���ن وال�سني يف خمتل���ف املجالت 
ملا فيه خري و�سالح البلدين و�سعبيهما 
ال�سديق���ني، مقدًرا م���ا يلقاه من تعاون 
من قب���ل امل�سوؤولني كاف���ة يف اململكة، 
متمنًيا مزيدا من التقدم والنماء ململكة 

البحرين يف ظل قيادة جاللة امللك.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: تفعياًل 
ملب���داأ ال�رشاكة املجتمعية ال���ذي تنتهجه 
الإدارة  ا�ستقبل���ت  الداخلي���ة،  وزارة 
العام���ة للدف���اع امل���دين، جمموع���ة م���ن 
البحري���ن  دف���اع  ق���وة  منت�سب���ي  اأبن���اء 
يف  ومت  ال�سيف���ي.  برناجمه���م  �سم���ن 
الزي���ارة، التعري���ف بالواجب���ات واملهام 
واخلدم���ات التي تقدمه���ا الإدارة العامة 
للدفاع امل���دين، ودور مكت���ب العالقات 
العام���ة والتوعي���ة يف ن����رش الوع���ي ع���ن 
الت���ي  واملحا����رشات  احلم���الت  طري���ق 
تق���دم للجه���ات التعليمي���ة وال����رشكات 
وال���وزارات يف مملك���ة البحري���ن وتوزيع 
اأب���رز املطبوعات الت���ي د�سنتها الإدارة، 
بع���د ذلك مت تنفيذ مترين اإنقاذ �سخ�س 
حم�سور بداخل ال�سي���ارة، ثم اطلعوا على 
طريق���ة ا�ستقب���ال البالغ���ات والتعام���ل 

معها، وا�ستعرا�س اأحدث معدات الإنقاذ 
والآلي���ات التابع���ة للدفاع امل���دين. ويف 
خت���ام الزي���ارة، مت تدري���ب الأبن���اء على 

كيفية ا�ستخدام طفاي���ة احلريق يف حال 
وجود حريق والطرق ال�سليمة يف التعامل 

مع احلرائق اأو عند حدوث اأي مكروه.

املنامة - �س���وؤون الكهرباء واملاء: 
الكهرب���اء وامل���اء  من���ح وزي���ر �س���وؤون 
عبداحل�س���ني م���ريزا، اأم����س، �سه���ادات 
التدريب���ي ملركب���ي  اجتي���از الربنام���ج 
اأنظم���ة الطاق���ة ال�سم�سي���ة للمقاول���ني 
وال�ست�ساري���ني يف دورته الثانية للعام 
اجت���ازوا  الذي���ن  ع���دد  وكان   ،2018
الربنام���ج التدريبي قد بل���غ 46 مقاوًل 
وا�ست�سارًيا بواق���ع 92 % من اأ�سل 52 

من امل�ساركني.
التدريب���ي  الربنام���ج  واأقي���م 
اأ�سب���وع،  م���دى  عل���ى  املكث���ف 
الكهرب���اء  �س���وؤون  وزارة  ونظمت���ه 
وامل���اء بالتعاون مع وح���دة الطاقة 
امل�ستدام���ة، وال�رشك���ة ال�ست�سارية 
Technology J La -  للعاملي���ة

.CESI و�رشكة ،ka
وهّناأ املن�ّسق املقيم لالأمم املتحدة 
واملمث���ل املقيم لربنامج الأمم املتحدة 
الإمنائ���ي اأمني ال�رشق���اوي، وزير �سوؤون 

الكهرباء واملاء بنتائج الدورة التدريبية 
الثانية، معربا عن ثقته يف اإمكان حتقيق 
ن�سبة 5 % للطاق���ة اجلديدة قبل العام 

 .2025

• �سمو ال�سيخ حممد بن مبارك م�ستقبال ال�سفري ال�سيني	

•  الإدارة العامة للدفاع املدين ت�ستقبل جمموعة من اأبناء منت�سبي قوة دفاع البحرين	

• جانب من التكرمي	
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�لبحرين منحت حتقيق �لأهد�ف �لأممية �أولوية م�ضاعفة
جتديد املركز العلمي يخدم اأهداف التنمية امل�ستدامة... نا�رص بن حمد:

املنامة - بنا: ك�سف ممثل جللة امللك للأعمال 
اخلريية و�س�����ؤون ال�سب����اب رئي�س املجل�����س الأعلى 
لل�سباب والريا�سة رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية 
�سم����� ال�سيخ نا�رص بن حم����د اآل خليفة عن اأن مملكة 
البحري����ن بات����ت من اأوائ����ل ال����دول العاملي����ة التي 
تتح����دث بلغة التنمي����ة امل�ستدام����ة ومنحت حتقيق 
الأهداف الأممية اأول�ية م�ساعفة؛ انطلًقا من الروؤية 
الثاقبة لعاه����ل البلد �ساحب اجلللة امللك حمد بن 
عي�سى اآل خليفة والرامية اإلى تعزيز النهج التنم�ي 
املت����ن القادر على بناء البحرين الأف�سل والنم�ذج 
الأبرز يف املنطقة وه� الأمر الذي ترجمه بكل و�س�ح 
رئي�س ال�زراء �ساحب ال�سم����� امللكي الأمري خليفة 
ب����ن �سلم����ان اآل خليف����ة، وويل العهد نائ����ب القائد 
الأعلى النائ����ب الأول لرئي�س جمل�س ال�زراء �ساحب 
ال�سم����� امللكي الأمري �سلمان ب����ن حمد اآل خليفة يف 
برنام����ج عمل احلك�مة الذي يت�سم����ن برامج واآليات 
حديثة ومتط�رة من �ساأنه����ا اأن ت�ساعد على حتقيق 

اأهداف التنمية امل�ستدامة يف العديد من املجالت.
واأ�س���ار �سم�ه اإل���ى اأن مملكة البحري���ن اأدرجت 
ال�ستثمار يف ال�سباب والنا�سئة من �سمن اأول�ياتها؛ 
�سعيا منها لتط�ير مهاراتهم باعتبارهم ميثل�ن حجر 
الأ�سا�س لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة والأقدر 

على ت��سيف الطريق املنا�سب لل��س�ل لها.
جاء ذلك خلل افتتاح �سم� ال�سيخ نا�رص بن حمد 
للمركز العلمي البحريني لأهداف التنمية امل�ستدامة 
التاب����ع ل�زارة �س�����ؤون ال�سب����اب والريا�سة، بح�س�ر 
وزراء وم�س�ؤولن، كاأول مركز من ن�عه على م�ست�ى 
الع����امل يخدم اأه����داف التنمي����ة امل�ستدام����ة ال� 17، 
وذلك يف اإط����ار امل�ساهمة الفعال����ة ململكة البحرين 
يف حتقي����ق تل����ك الأهداف التي اعتمده����ا قادة دول 
العامل، اإذ ق����ام �سم�ه بج�لة يف خمتلف اأرجاء املركز 
العلمي واطلع على الأجهزة احلديثة التي يت�سمنها 
وحزم����ة الربامج الت����ي �سيقدمها املرك����ز وامل�جهة 

اإلى ال�سباب والنا�سئة.
وقال �سم�����ه “اأكدن����ا اأن البحري����ن �سباقة بن 
دول الع����امل يف حتقي����ق اأهداف التنمي����ة امل�ستدامة 
واإ�����رصاك ال�سباب يف ذلك، كم����ا اأن هناك حقائق على 
اأر�����س ال�اق����ع نعتمد عليه����ا وتدع����م م�اقفنا ومن 
اأبرزه����ا اإطلق جائ����زة امللك حمد لتمك����ن ال�سباب 
لتحقي����ق اأه����داف التنمية امل�ستدام����ة وهي اجلائزة 
الأول����ى عل����ى امل�ست�ى العاملي الت����ي حتث الأفراد 
وامل�ؤ�س�س����ات واحلك�م����ات والقط����اع اخلا�س على 

الهتمام بال�سباب”.
وتابع “منتلك ه�ية وطنية بحرينية يف ت�سميم 
الربامج الت����ي �سيت�سمنها املرك����ز العلمي ونفتخر 
ب����اأن الك�����ادر ال�طني����ة �ستدي����ر املرك����ز ال����ذي مت 
تط�يره ب�سكل �سام����ل ليتنا�سب مع اأهداف التنمية 
امل�ستدامة؛ باعتباره مبنى �سديقا للبيئة وت�سميمه 
يتطاب����ق م����ع اأهداف التنمي����ة امل�ستدام����ة واحلفاظ 
عل����ى الطاق����ة النظيفة؛ ليك�����ن الأ�سا�����س لتدريب 
ال�سب����اب من اأج����ل ال��س�ل اإل����ى الأه����داف الأممية 
الت����ي تركز عل����ى تعزيز النم� القت�س����ادي، وحماية 
البيئة، وال�سحة والتعليم والطاقة النظيفة وحماية 
احلياة الربية والبحرية وتعزيز املجتمعات ال�سلمية 

وال�سناع����ة والبت����كار وامل�س����اواة ب����ن اجلن�س����ن 
وحتقيق ال�سلم وبناء ال�رصاكات”.

واأ�ساد �سم� ال�سي���خ نا�رص بن حمد بالدور البارز 
الذي قام���ت ب���ه وزارة �س����ؤون ال�سب���اب والريا�سة 
برئا�س���ة ال�زي���ر ه�س���ام اجل����در يف تط�ي���ر املركز 
واإعطائ���ه ه�ي���ة بحريني���ة و�سبغ���ة عاملي���ة وبرامج 
متميزة تهدف اإلى حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة.
ومن جهته، ق����ال وزير �س�����ؤون الكهرباء واملاء 
عبداحل�سن مريزا “�سع����داء بافتتاح املركز العلمي 
الذي يعترب مثال ومن�ذجا حيا لهتمام �سم� ال�سيخ 
نا�رص ب����ن حمد للرتقاء بال�سب����اب والنا�سئة وتهيئة 
الأر�سية املنا�سبة ؛لإ�رصاكهم يف م�سرية اململكة نح� 
حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة باعتبارهم اجليل 

الذي �سيجني ثمار هذا التط�ر والنماء”.
وتاب����ع م����ريزا “اإن امل�ا�سف����ات املتميزة التي 
يتمت����ع به����ا املركز العلم����ي من�ذج مث����ايل للمباين 
احلك�مية ال�سديقة للبيئة واملنتجة الذاتية للطاقة 
والكهرباء النظيف����ة، اإ�سافة اإلى اأن ت�سميمه وم�اد 
البناء امل�ستخدمة فيه �ست�ساهم يف خف�س ا�ستهلك 
الطاق����ة، الأمر ال����ذي يت�افق مع الأه����داف ال�طنية 
للطاقة املتجددة خ�س��سا يف اإدارة الطاقة باملباين 

احلك�مية وجعلها مبادرة املباين اخل�رصاء”.
ب����دوره اأعرب وزير العم����ل والتنمية الجتماعية 
جمي����ل حميدان، ع����ن تقديره للدع����م ال�ا�سح الذي 
يقدم����ه �سم� ال�سيخ نا�رص بن حم����د للقطاع ال�سبابي 
وتاأهيله����م؛ لياأخ����ذوا دورهم وم�قعه����م يف حتقيق 
اأهداف التنمية امل�ستدام����ة، يف العهد الزاهر جلللة 

امللك.
ومن جهتها، هناأت وزيرة ال�سحة فائقة ال�سالح 
�سم����� ال�سي����خ نا�����رص بن حمد عل����ى افتت����اح املركز، 
وال����ذي يعت����رب الأول من ن�عه عل����ى م�ست�ى العامل؛ 
لياأتي مت�ائما مع م�ساع����ي البحرين لتحقيق اأهداف 
التنمي����ة امل�ستدام����ة، لفت����ة اإل����ى اأن وزارة ال�سحة 
ما�سية يف تنفيذ ت�جهات اململكة يف تنفيذ اأهداف 
التنمي����ة امل�ستدام����ة، والت����ي ت�ستمل عل����ى اأهداف 
وغايات وم�ؤ�رصات، وقد التزم����ت ال�زارة لتحقيقها 
من خ����لل الهدف الثالث الذي يعن����ي ب�سمان متتع 
اجلمي����ع باأمن����اط عي�ش �صحي����ة وبالرفاهي����ة جلميع 
الأعمار، وما هذا املركز اإل من�ذج يرتجم الطم�حات 

والأهداف للرتقاء باخلدمات ال�سحية.

ومن جهته، قال وزير �س�ؤون ال�سباب والريا�سة 
اإن ال�����زارة و�سعت خطة ت�سغيلي����ة متميزة للمركز 
العلمي به�ية بحرينية خال�سة تتنا�سب مع ت�جهات 
اململك����ة يف تنفيذ اأه����داف التنمي����ة امل�ستدامة مع 
الطلع على بع�����س التجارب العاملية يف �سنغاف�رة 
واأملاني����ا وا�سكتلن����دا واأمريكا وال�س����ن وتركيا يف 

جمال الربامج واملراكز العلمية.
ومن جهته، اأ�ساد املن�سق املقيم لأن�سطة الأمم 
املتح����دة واملمثل املقي����م لربنامج الأم����م املتحدة 
الإمنائ����ي اأم����ن ال�رصق����اوي بافتتاح املرك����ز، الذي 
�سيتم التع����اون من خلله يف تط�ي����ر بع�س مناهجه 
وبراجمه بن وزارة �س�ؤون ال�سباب والريا�سة والأمم 
املتح����دة من خ����لل مكت����ب املن�سق املقي����م، حيث 
�سيمّك����ن ال�سب����اب من التع����رف على اأجن����دة 2030 

واأهداف التنمية امل�ستدامة.
ومت جتدي����د املرك����ز العلم����ي ليك�����ن من�ذجا 
يحت����ى به ومث����ال للمبادرات ال�طني����ة يف جمال رفع 
كف����اءة ا�ستخ����دام الطاق����ة وتكام����ل التكن�ل�جي����ا 
املتجددة، وي�سم اأحدث التقنيات ال�سديقة للبيئة 
للتقليل من كلفة الطاق����ة امل�ستهلكة، اإذ مت و�سع 
خمتلف تكن�ل�جيا الطاقة املتجددة لت�ليد الطاقة 
من املبني نف�سه، وبذل����ك ي�سبح اأول مبنى حك�مي 
يق�م برتكيب اخلليا ال�س�ئية املدجمة فيها األ�اح 
�سم�سي����ة على واجه����ة املبني بق����درة 22 كيلوواط 
اإ�ساف����ة اإل����ى ت�ربين����ات الرياح بق����درة 5 كيلوواط 

والتي �سيتم تغذيتها يف ال�سبكة احلك�مية.
ويف اجلانب املتعلق بحفظ الطاقة، قام املركز 
العلم����ي البحريني برتكيب نظام ع����زل حراري اأعلى 
بن�سب����ه 25 % م����ن املعايري املطل�ب����ة يف البحرين، 
Exterior Insul -  نن�ع نظام العزل اخلارجي ه�

tion Finishing System EIFS الذي يت�قع اأن 
يخف�س ا�ستهلك الطاقة بن�سبة 30  %. وعلوة على 
ذلك، ف����ان جميع اأنظمة الإ�س����اءة املثبتة يف املبنى 
ه����ي من الن�ع الذي ي�ستهل����ك الطاقة بن�سبه 75 % 

اأقل من الإ�ساءة التقليدية.
وبذل����ك فاإن املرك����ز العلم����ي الآن يعد من�ذجا 
يحتذى ب����ه يف تنفيذ خط����ة العمل ال�طني����ة لكفاءة 
الطاق����ة يف البحري����ن وخطة العم����ل ال�طنية للطاقة 
البحري����ن  وح����دة  م����ع  و�سع����ت  الت����ي  املتج����ددة 

امل�ستدامة.

• �سم� ال�سيخ نا�رص بن حمد يفتتح املركز العلمي كاأول مركز يف العامل يخدم اأهداف التنمية امل�ستدامة	

خريجو الطب لجامعات الصين
����رصح ال�سفري ال�سيني يف البحرين بعدم علمه للأ�سباب وراء عدم ت�سديق وزارة 
الرتبي���ة على �سهادات خريج���ي الطب من جامعات ال�سن، واأن���ه طلب لقاء �سعادة 
وزي���ر الرتبي���ة ال اأنه للآن مل يت���م حتديد م�عد لذلك. اأعرف كث���ريا من خريجي هذه 

اجلامعات عالقن ل هم يف ال�سماء ول هم يف الأر�س لعدم ت�سديق �سهاداتهم.
وزارة الرتبية معنية مبتابعة هذا امللف، وحله وفق ق�انن ومعايري م��س�عية. 
ل اأعل���م هل ه� ق���در اأن تظل م�ساكلن���ا البحرينية تتكد�س هك���ذا ب�س�رة متفاقمة، 
والإجاب���ات من ال�زارات كثريا ما يلفه���ا الغم��س، هذا وال�زارة بامكاأنها اأن تلتقي 
م���ع ال�سفري ال�سيني، ومناق�سة �سبب عدم الت�سدي���ق، وو�سع اجلميع اأمام املعايري 
حت���ى ميكن ت�فري كل املعايري حلل هذا امللف، خ�س��سا ونحن ن�سهد اأي�سا اأعدادا 
كبرية م���ن خريجي الطب من اأطب���اء ومهند�سن وحمامن جلي�س���ي البي�ت، يف ظل 
و�س���ع اقت�سادي خانق. فل ميكن للخريجن اأن يبق����ا ل�سنن يعتمدون يف حياتهم 

على اآبائهم.
ككاتب ت�سلني الكثري م���ن الإمييلت لعاطلن كرث يدع�ن اإلى ت�سليط ال�س�ء 
عل���ى م�ساكله���م العالق���ه ويف اأكرث م���ن تخ�س�س، مم���ا يعك�س اأن هن���اك �سعفا يف 
التن�سي���ق بن وزارة العم���ل وبقية ال�زارات. علما اأن خريج���ي طب جامعات ال�سن 
بحاجة اإلى ت�فري م�ست�سفيات للتدريب لإكمال �سهادات التخرج. وال�س�ؤال ال�سعب: 
كيف �سيك�ن م�سريهم بعد التخرج، هذا عدا عن خريجي القان�ن وبقية التخ�س�سات 
الت���ي و�سلتني من اأع���داد كبرية تنتظر الرتافع عنه���م يف ال�سحافة، ويلتم�س�ن من 
الن����اب املنتخبن اجلدد لربملان 2018 الرتافع عن ملفهم، خ�س��سا اأنهم �سهدوا 
حال���ة تق�س���ري من الربملان احلايل وه� يناق�س يف كثري م���ن الأحيان ق�سايا ل مت�س 

نب�س ال�سارع وهم�م املجتمع.
والأم���ل يف برملان 2018 يف تبني ملفهم، فعلى النا����س اأن يتحمل�ا امل�س�ؤولية 
يف اختي���ار ن�اب قادري���ن على الرتافع عن ملف���ات العاطلن. الأم���ل يكرب يف تبني 
الزملء يف ال�سحف ملف العاطلن ومن كل التخ�س�سات، وملف خريجي طب جامعات 
ال�س���ن بكل مهنية واحرتاف. وه���م اأهل لذلك. وهي ق�سية ذات بعد وطني ومهني 

واإن�ساين بامتياز.

سيد ضياء الموسوي
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قهوة الصباح

وقف ��ضتخد�م �ملنتجات �لورقية بـ“�ل�ضباب و�لريا�ضة” �عتبار� من يناير

م�ضاعد رئي�س �لأركان للقوى �لب�رشية يلتقي �لوفد �لأردين

املنام����ة - بنا: وج����ه ممثل جللة 
املل����ك للأعم����ال اخلريي����ة و�س�����ؤون 
الأعل����ى  املجل�����س  رئي�����س  ال�سب����اب 
لل�سب����اب والريا�س����ة رئي�����س اللجنة 
الأوملبي����ة البحريني����ة �سم����� ال�سي����خ 
نا�����رص ب����ن حم����د اآل خليف����ة، الأمان����ة 
العام����ة للمجل�����س الأعل����ى لل�سب����اب 
والريا�سة واللجن����ة الأوملبية ووزارة 
�س�����ؤون ال�سب����اب والريا�س����ة ب�قف 
املكتبي����ة  املنتج����ات  ا�ستخ����دام 
ب��سائ����ل  وا�ستبداله����ا  ال�رقي����ة 
التكن�ل�جي����ا احلديث����ة يف الت�ا�سل 
واإج����راء املعاملت كتقنيات �سديقة 
للبيئة اعتبارا من �سهر يناير 2019.

وقال �سم����� ال�سيخ نا�رص بن حمد 
“اإن ه����ذا القرار ياأتي يف اإطار حر�س 
املجل�����س الأعلى لل�سب����اب والريا�سة 
للعم����ل على حماية البيئ����ة الطبيعية 
والب�رصي����ة ململكة البحري����ن، والعمل 
عل����ى ا�ستدامة عنا�رصه����ا واملحافظة 
عل����ى م�ارده����ا وتنميته����ا للأجي����ال 
القادم����ة”، داعي����ا اللجن����ة الأوملبية 
ووزارة �س�����ؤون ال�سب����اب والريا�س����ة 
واجله����ات الت����ي تتبعه����ا م����ن اأندية 
واحت����ادات ريا�سية ومراك����ز �سبابية 
اإل����ى تطبيق ه����ذا القرار ابت����داء من 

يناير املقبل.
واأك����د �سم�ه اأهمية ن�����رص الثقافة 
ال�ع����ي  م�ست�����ى  وزي����ادة  البيئي����ة 
البيئ����ي وتعزيز قي����م البيئة اخل�رصاء 
ت�سجيع  ع����رب  امل�ستدام����ة  والتنمي����ة 

ال�سديق����ة  التقني����ات  ا�ستخ����دام 
للبيئ����ة وتعزي����ز ال�رصاك����ة املجتمعية 
مع خمتل����ف اجله����ات الر�سمية وغري 
الر�سمي����ة، حلثها ب�����رصورة املحافظة 
على البيئة وم�اكبة كل ما ه� جديد، 
خللق بيئة مثالي����ة خالية من التل�ث 
وه����در الطاقة، والعم����ل على تقليل 
التكالي����ف املرتتب����ة عل����ى ا�ستخدام 

ال�رق يف اإجراء املعاملت.
واأو�س����ح اأن “هذا الق����رار يعترب 
ا�ستكم����ال للجه�����د ال�سابق����ة الت����ي 
ت�س����ب يف تعزي����ز البع����د البيئ����ي يف 
اأن�سط����ة العم����ل الريا�س����ي، واإدخال 
عن�����رص الت�عي����ة البيئي����ة ل����دى كافة 
الريا�سي����ن باأهمي����ة احلف����اظ على 
البيئ����ة، و�س�ن م�ارده����ا الطبيعية، 
لديه����م  الذاتي����ة  وتنمي����ة املعرف����ة 
بعنا�رص البيئة، واأهمية التعامل معها 
بطرق �سحيحة، م�ؤك����دا �سم�ه الدور 
ال����ذي يج����ب اأن تلعب����ه الريا�س����ة يف 
تاأمن بيئة �سحي����ة”، م�سريا اإلى اأن 
ترويجية  و�سيل����ة  تعترب  “الريا�س����ة 
جيدة لن�رص ال�عي البيئي يف املجتمع؛ 
ملا لها من �سعبية جتعلها قادرة على 
النجاح يف مثل هذا الرتويج”، مطالًبا 
�سم�����ه جمي����ع الهيئ����ات الريا�سي����ة 
ال�طني����ة بتطبيق الق����رار للمحافظة 
عل����ى البيئة والعمل يدا بيد مع باقي 
اجله����ات احلك�مي����ة يف حتقي����ق هذا 
الهدف وال����ذي يتما�سى م����ع اأهداف 

التنمية امل�ستدامة للأمم املتحدة.

الرف����اع - ق�����ة الدف����اع: التقى 
م�ساعد رئي�س هيئ����ة الأركان للق�ى 
الب�رصي����ة الل�����اء الرك����ن ال�سيخ علي 
بن را�سد اآل خليف����ة بالقيادة العامة 

�سب����اح اأم�����س، وف����دا م����ن الق�����ات 
امل�سلحة الأردني����ة ال�سقيقة برئا�سة 
مدي����ر �صوؤون ال�صب����اط العميد حممد 

الهمي�سات.

قائد احلر�س امللكي مينح اأو�ضمة ل�ضباط واأفراد “�لو�جب �خلا�س”
لدى ا�ستقبالهم بقاعدة عي�سى اجل�ية

الرف���اع - ق�ة دف���اع البحرين: ا�ستقبل 
قائد احلر����س امللكي �سم���� العميد الركن 
ال�سيخ نا�رص بن حمد اآل خليفة بقاعدة عي�سى 
اجل�ي���ة م�ساء اأم�س، عددا من امل�ساركن يف 
جمم�عة ق�ة ال�اج���ب اخلا�س التابعة لق�ة 
دفاع البحري���ن وامل�ساركة يف عملية “اإعادة 
الأم���ل” بجمه�ري���ة اليم���ن ال�سقيقة �سمن 
ق����ات التحال���ف العرب���ي بقي���ادة اململكة 
العربية ال�سع�دي���ة ال�سقيقة، بح�س�ر قائد 
ق�ة احلر����س امللكي اخلا�سة �سم���� الرائد 

الركن ال�سيخ خالد بن حمد اآل خليفة.
وخ���لل ال�ستقب���ال رح���ب �سم���� قائد 
احلر�س امللكي برجال جمم�عة ق�ة ال�اجب 
اخلا����س بق�ة دف���اع البحري���ن، واأعرب عن 
�سك���ره وتقدي���ره له���م عل���ى م���ا يبذل�ن���ه 
دائًم���ا م���ن تف���ان وجه���د خمل����س يف اأداء 
ال�اج���ب ال�طني املقد����س، �سمن �سف�ف 
ق����ات التحالف العربي الداع���م لل�رصعية يف 
جمه�ري���ة اليمن ال�سقيقة بقي���ادة الق�ات 
امل�سلحة باململك���ة العربية ال�سع�دية، كما 
اأ�ساد �سم�ه بت�سحياته���م النبيلة املرتكزة 
على ال�سجاعة والإق���دام على تاأدية ال�اجب 
ال�طني لن����رصة احلق، وم�سارك���ة اأ�سقائهم 
اليم���ن  جمه�ري���ة  اإل���ى  ال�رصعي���ة  لإع���ادة 

ال�سقيقة.
وتف�س���ل �سم� قائ���د احلر����س امللكي 
بت�سلي���م الأو�سم���ة التقديرية الت���ي منحها 
الأعل���ى  القائ���د  املل���ك  اجللل���ة  �ساح���ب 

لع���دٍد م���ن �صب���اط و�صب���اط �ص���ف واأفراد 
ق����ة ال�اج���ب اخلا����س التابعة لق����ة دفاع 
جه�ده���م  عل���ى  له���م  تقدي���ًرا  البحري���ن 
ال�طنية املخل�س���ة، ودورهم الأخ�ي الكبري 
يف وق�فهم اإل���ى جانب الأ�سق���اء يف الدفاع 
عن احل���ق، وما يتحل�ن به م���ن روح معن�ية 

عالية، واحرتافية، وان�صباط لأداء ر�صالتهم 
ال�سامية.

ح�رض ال�صتقبال عدد من كبار �صباط قوة 
دف���اع البحرين، وعدد من اأهايل امل�ساركن 
يف جمم�ع���ة ق�ة ال�اجب اخلا�س بق�ة دفاع 

البحرين.

سمو الشيخ ناصر بن حمد يوزع األوسمة 
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بحث قانوين التقاعد بروؤية توافقية وم�صلحة وطنية

547 عدد تراخي�ص البناء اال�صتثماري منذ مطلع العام

20 دقيقة اأق�صى فرتة انتظار للمراجعني

دعا النواب لبذل مزيد من العمل والإجناز... املال:

نفت تراجعها بن�سبة 50 %... “البلديات”:

يف اأول تعميم له بعد تعيينه... املدير العام لبلدية املحرق:

املنام���ة - بنا: اأكد رئي�س جمل����س النواب اأحمد 
املال حر����س اللجنة احلكومي���ة الربملانية امل�سرتكة 
عل���ى تنفيذ توجيهات عاهل الب���الد يف بحث قانوين 
التقاع���د، بتاأن ودون ا�ستعجال، وفقا ملبداأ الت�ساور 
وطني���ة،  وم�سلح���ة  توافقي���ة  وبروؤي���ة  والتواف���ق، 
و�سولً اإل���ى حل ير�سى اجلميع، ومب���ا يحفظ حقوق 

املتقاعدين وامل�سرتكني.
واأ�س���اد امل���ال بالتع���اون املثمر ب���ني احلكومة 
وجمل����س ال�سورى، وم���ا بذلته اللجن���ة امل�سرتكة من 
جه���ود واجتماعات وت�س���اورات ومناق�سات م�سوؤولة، 
والتعام���ل مع ملف التقاعد باأولوية ق�سوى واهتمام 
بال���غ، يف ال�سعي لإ�س���الح قوانني التقاع���د، وو�سع 
برام���ج فعال���ة تدع���م عم���ل ال�سنادي���ق التقاعدية 

وترتقي بخدماتها.
ووج���ه النواب لب���ذل مزيد من العم���ل والإجناز، 
التقاع���د  لقان���وين  وال�سامل���ة  الكامل���ة  والدرا�س���ة 
من خمتل���ف اجلوان���ب، والتع���اون التام م���ع اأع�ساء 
اللجن���ة احلكومي���ة الربملاني���ة امل�سرتك���ة، و�س���ولً 

للنج���اح املن�سود واحل���ل التوافقي، من خالل تقدمي 
التعدي���الت املنا�سبة لقان���وين التقاعد، مع موا�سلة 
ال�س���ادة  ومقرتح���ات  ومالحظ���ات  مرئي���ات  بح���ث 
الن���واب، وكافة موؤ�س�سات املجتم���ع، مع اإطالع الراأي 
العام وال�سحافة الوطني���ة والو�سائل الإعالمية على 
النتائج املهمة، الت���ي تتو�سل لها اللجنة احلكومية 

الربملانية امل�سرتكة.

موؤك���ًدا اأننا اليوم اأم���ام م�سوؤولية وطنية كبرية، 
ت�ستلزم من اجلميع التعاون والتفهم، واحلر�س على 
تنفيذ التوجيهات امللكي���ة ال�سامية لإ�سالح النظام 
التقاعدي، ومبا يحقق م�سلحة امل�سرتكني، وم�سلحة 
عمل ال�سناديق التقاعدية حا�رضاً وم�ستقبالً، عرب نهج 
الت�ساور والتوافق، ال���ذي ر�سخ مبادئه جاللة امللك، 

يف ظل امل�رضوع الإ�سالحي وامل�سرية الدميقراطية.

املنامة - وزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات 
البيان���ات  اأظه���رت  العم���راين:  والتخطي���ط 
ال�س���ادرة ع���ن املركز البل���دي ال�سام���ل التابع 
لوزارة الأ�سغال و�س���وؤون البلديات والتخطيط 
البن���اء  تراخي����س  حرك���ة  ا�ستق���رار  العم���راين 
ال�ستثماري، اإذ بلغت الرتاخي�س ال�سادرة من 
املرك���ز 547 ترخي�ًسا حت���ى اخلمي�س املا�سي 
02 اأغ�سط�س 2018 مقارنة بالفرتة نف�سها من 
العام املا�سي التي بل���غ فيها عدد الرتاخي�س 
ال�س���ادرة 548 ترخي�ًس���ا، اأي بف���ارق رخ�س���ة 
واحدة �س���ادرة فقط. ونفت �س���وؤون البلديات اأن 
تكون حرك���ة تراخي����س البناء ال�ستثم���اري �سهدت 
تراجًع���ا بن�سب���ة 50 %، اأك���دت ثب���ات الرتاخي����س 

العمرانية من حيث عمليتا البناء والتطوير بعد دخول 
ق���رار حت�سيل كلفة اإن�ساء وتطوير البنية التحتية يف 

مناطق التعمري القائمة والتي توجد فيها مرافق حيز 
التنفيذ منذ يونيو 2017.

حدد املدير العام لبلدية املحرق يو�سف اجلودر 
م���دة 20 دقيقة كاأق�س���ى فرتة انتظ���ار للمراجعني 
مبرك���ز خدمة العمالء، اإلى جانب حث املوظفني على 
����رضورة اللتزام بال���زي الر�سمي والظه���ور باللبا�س 

املرتب.
جاء ذل���ك يف اأول تعميم له ب�س���اأن تنظيم خدمة 
العم���الء بع���د تعيين���ه مبر�س���وم ملكي مدي���را عاما 
دائم���ا لبلدي���ة املح���رق يف 18 يولي���و املا�سي، بعد 
م���رور نحو �سنت���ني على تقاعد مدي���ر عامها ال�سابق 
�سال���ح الف�سال���ة يف يوني���و 2016، اإذ تن���اوب على 
مقع���د الإدارة من بعده عدد م���ن املديرين العامني 

املوؤقتني.
وت�سم���ن التعميم ال���ذي جاء متما�سي���ا مع قرار 
اإن�ساء وت�سكيل جلنة تقييم مراكز اخلدمة احلكومية، 
وانطالقا م���ن احلر�س على تطوير خدم���ة العمالء يف 

بلدية املحرق والرتقاء بها اإلى اأعلى م�ستويات، 11 
بندا دعا جميع املوظفني اإلى اللتزام بها.

ومن���ع التعمي���م التدخ���ني ب�سكل مطل���ق داخل 
املرك���ز، كم���ا دع���ا اإل���ى ����رضورة اللت���زام بارت���داء 
البطاق���ات التعريفية، وع���دم الن�سغ���ال بالهواتف 

والأجهزة النقالة اأثناء فرتة خدمة العمالء.
وخ�س اجل���ودر يف التعميم فئة امل�سنني وذوي 
الحتياج���ات اخلا�سة بتقدمي اخلدم���ة الفورية لهم، 

دون احلاجة اإلى اإيقافهم يف طابور النتظار.
ودع���ا اإل���ى اإر�س���اد العمالء ح���ول كيفية تقدمي 
ال�س���كاوى واملقرتحات ح���ول اأداء املركز وخدماته، 

اإل���ى جان���ب اأخذ ف���رتات الراحة خ���ارج مكاتب خدمة 
العمالء حفاظا على ر�سمية املكان.

املراج���ع  بطاق���ة  باأخ���ذ  العم���الء  اإل���زام  واأك���د 
ل�ستكمال اإجراءات الطلب يف املكاتب الداخلية، كما 
ح���ث موظفي املكاتب الداخلية اإلى اللتزام ب�رضورة 

ا�ستقبال املراجع بعد اأن يقوم باإبراز بطاقة الزائر.
ويف ه���ذا ال�س���دد، راأى رئي����س اللجن���ة املالية 
والقانوني���ة مبجل����س بلدي املحرق غ���ازي املرباطي 
يف هذا التعميم بادرة اإيجابية حت�سب ل�سالح املدير 
الع���ام اجلدي���د، اإذ ب���داأ بالرتكيز على تطوي���ر الأداء 
الوظيف���ي يف املراك���ز الت���ي ل���ه توا�س���ل مبا�رض مع 

املواطنني واملقيمني.
ون���وه بتحدي���د املدي���ر الع���ام ف���رتة معينة من 
الوقت خلدمة املراجعني، مما يوؤكد اأهمية ال�ستفادة 
الق�سوى من الوقت وجتنب ه���در الأموال، مع الأخذ 
بالعتبار اجله���ود التي بذلها ويبذلها املوظفون يف 

�سبيل اإجناز املعامالت.
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بشــأن تحصيــل كلفــة إنشــاء وتطويــر البنيــة التحتية في 
مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق

•  اجتماع رئي�س جمل�س النواب مع جلنة الدعم	

عر�ص مرئيات نيابية على اخلبري االكتواري
الق�سيبي���ة - جمل����س الن���واب: اأك���د  النائب 
الأول لرئي�س جمل�س النواب علي العرادي )رئي�س 
وفد جمل�س النواب يف اللجنة احلكومية الربملانية 
امل�سرتك���ة لبح���ث قان���وين التقاع���د(، ان اجتماع 
اللجنة اأم�س بح�سور روؤ�ساء الوفود الثالثة، تطرق 
اإل���ى ال�سياغات الت�رضيعية مل���واد قانوين التقاعد 
الت���ي قدمه���ا الوف���د احلكومي، يف جم���ال القطاع 
العام والقط���اع اخلا�س وتقاعد ال���وزراء والنواب 
وال�سوري���ني والبلدي���ني، والعامل���ني يف اخل���ارج، 
م�سريا اإلى اأن اجلميع يعمل بكل حر�س وم�سوؤولية 

لتنفيذ التوجيهات امللكية ال�سامية.
واأو�س���ح الع���رادي اأنه مت التف���اق على بحث 
مرئي���ات ومقرتح���ات ومالحظ���ات اأع�س���اء اللجنة 
على قانوين التقاع���د، واأن الوفد النيابي �سيقوم 

يف الأي���ام املقبل���ة بتق���دمي ع���دد م���ن املرئيات 
واملقرتح���ات اخلا�س���ة بقانوين التقاع���د واإ�سالح 
وتطوير عم���ل الأنظمة التقاعدية، كي يقوم الوفد 

احلكوم���ي بدرا�سته���ا وحتليله���ا، وعر�سه���ا على 
اخلبري الكت���واري لإع���داد تقرير خا����س ب�ساأنها، 

ومناق�سته يف الجتماعات املقبلة للجنة.

• اجتماع اللجنة احلكومية الربملانية امل�سرتكة لبحث قانوين التقاعد	

• جانب من مركز خدمة العمالء ببلدية املحرق	

االنتهاء من تو�صعة تقاطع �صارعي املطار وال�صيخ �صلمان

“بيبا” يفتح الت�صجيل ملاج�صتري االإدارة العامة

و�س���وؤون  الأ�سغ���ال  وزارة   - املنام���ة 
تنفي���ًذا  العم���راين:  والتخطي���ط  البلدي���ات 
لتوجيه���ات ويل العهد نائ���ب القائد الأعلى 
النائب الأول لرئي����س جمل�س الوزراء �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي الأم���ري �سلمان ب���ن حمد اآل 
خليفة لو�س���ع حلول عاجلة لزي���ادة ان�سياب 
احلرك���ة املرورية على �سبكة الطرق الرئي�سة 
يف اململك���ة، انته���ت وزارة الأ�سغال و�سوؤون 
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين م���ن اأعمال 
م����رضوع تو�سعة تقاطع �س���ارع املطار و�سارع 
ال�سي���خ �سلم���ان �سم���ن احلزم���ة التح�سينية 
الثاني���ة لتخفيف الزدحام���ات املرورية عند 

بع�س التقاطعات على �سبكة الطرق.
ويف ه���ذا ال�س���دد ����رضح وزي���ر الأ�سغال 
العم���راين  والتخطي���ط  البلدي���ات  و�س���وؤون 
ع�س���ام خل���ف اأن اأعم���ال التو�سع���ة ت�سمنت 
تنفيذ م�س���ار اإ�س���ايف لالنعطاف ي�س���اًرا عند 
تقاطع �سارع ال�سيخ �سلمان مع �سارع املطار 
مبجمع���ي )203 - 207( بالق���رب م���ن مركز 

املحرق الجتماعي لرعاية الوالدين مبحافظة 
املحرق.

واأ�س���ار اإل���ى اأن امل�رضوع يخ���دم امل�رضوع 
اأهايل املنطقة ويلب���ي احتياجاتهم للو�سول 
ب�رضع���ة اإل���ى تقاطع ج����رض ال�سي���خ عي�سى بن 
�سلم���ان ومرك���ز املح���رق ال�سح���ي ال�سمايل، 
اإ�ساف���ة لت�سهيل احلرك���ة املرورية ملرتادي 
�س���وق املح���رق املرك���زي وحتقي���ق رغب���ات 
الأه���ايل للتنقل بني �سواح���ي املنطقة بكل 

�سهولة.
كم���ا اأن ه���ذا امل����رضوع يعترب اأح���د اأهم 
امل�ساري���ع احليوي���ة التي ت�رضع م���ن ان�سياب 
احلركة املروري���ة القادمة من �س���ارع ال�سيخ 
وبالت���ايل  املط���ار  �س���ارع  باجت���اه  �سلم���ان 
�سي�ساه���م ه���ذا امل����رضوع يف زي���ادة الطاق���ة 
ال�ستيعابية على �سارع ال�سيخ �سلمان بن�سبة 
75 % فيم���ا �سيوؤدي لتح�سن م�ستوى كفاءة 
التقاط���ع وخف�س زمن النتظار على التقاطع 

مع �سارع املطار بن�سبة 25 %.

املنام���ة - �ساحية ال�سي���ف: اأكد املدير 
العام ملعه���د الإدارة العام���ة “بيبا” رائد بن 
�سم�س اأهمية برنامج ماج�ستري الإدارة العامة 
يف حتقي���ق ا�ستدامة تعليمي���ة تلبي تطلعات 
منظومة العم���ل الإداري يف مملك���ة البحرين، 
من خالل توظيف���ه ملنهجيات علمية وخربات 
دولي���ة ت�سهم يف الو�س���ول لأعلى م�ستويات 
اجلودة العاملية يف تقدمي اخلدمات احلكومية 
املواكبة لتطلعات التنموي���ة. جاء ذلك خالل 
اإعالن املعهد عن فتح باب الت�سجيل للدفعة 

الرابعة من برنامج ماج�ستري الإدارة العامة.
واأو�سح بن �سم����س اأن برنامج ماج�ستري 
لتلبي���ة  خ�سي�ًس���ا  �ُسم���م  العام���ة  الإدارة 
احتياجات منظومة العمل احلكومي؛ من خالل 
ربطه ب�سكل مبا�رض بربنامج عمل احلكومة من 
خ���الل حم���ور الأداء احلكومي “تعزي���ز كفاءة 
وفعالي���ة الأداء احلكومي” ع���رب تركيزه على 
اإع���داد قي���ادات حكومي���ة قادرة عل���ى اتخاذ 
الق���رارات و�سن���ع ال�سيا�س���ات املبنية على 
البح���ث العلمي، م�سرًيا اإل���ى اأن اأحد الأهداف 
العام���ة  الإدارة  ملاج�ست���ري  ال�سرتاتيجي���ة 
تتمح���ور يف اإعداد الك���وادر الوطنية املوؤهلة 
لتطوير العمل احلكومي ب�سكل عملي، واإعداد 
درا�س���ات بحثي���ة مبني���ة عل���ى الحتياج���ات 
الفعلية والإ�س���كالت املر�سودة يف منظومة 
العم���ل احلكوم���ي مب���ا يعم���ل عل���ى الرتقاء 

مبوؤ�س�سات القطاع العام.
وياأتي الربنام���ج بالتعاون م���ع �رضاكات 
دولية اأبرزها جامعة اإك�س مر�سيليا الفرن�سية، 
الت���ي تعد واحدة من اأف�سل 112 جامعة على 
م�ستوى الع���امل، اإلى جانب املدر�سة الوطنية 

لالإدارة يف فرن�س���ا، التي انت�سب لها عدد من 
قادة وروؤ�ساء الع���امل يف جمال الإدارة العامة، 
اإ�ساف���ة اإلى ال����رضاكات املحلي���ة املتمثلة يف 
جامعة البحري���ن ومتكني.  وميت���از الربنامج 
باأوقات درا�سية مرن���ة ويتاألف من 16 وحدة 
درا�سية يتم اجتيازها خالل عامني، بالإ�سافة 
اإل���ى دورات التعل���م ع���ن بع���د، كم���ا يعتمد 
منه���اج الدرا�س���ة املتب���ع يف الربنام���ج على 
تب���ادل اخلربات املهنية واأف�سل املمار�سات 
الدولية. و�سيتم ا�ستقب���ال طلبات الرت�سيح 
للدفعة الرابعة من الربنامج من 15 اأغ�سط�س 
وحت���ى نهاية �سبتمرب م���ن العام اجلاري، عرب 
www.bipa.( املوق���ع الإلكرتوين للمعه���د

.)gov.bh/mpm

كثرة حمالت التبرع للعالج
تن�س���ط جمعيات خريية يف اإطالق حمالت جمع تربعات مل�ساعدة املر�سى من ذوي 

الدخل املحدود للعالج باخلارج.
وجنحت احلمالت يف جمع املبلغ املطلوب للعالج خالل اأقل من اأ�سبوع.

ول ����رض يف �رضع���ة ا�ستجاب���ة البحريني لعمل اخل���ري، لأنه ُجِبَل على العط���اء بال�سدة 
والرخاء، وُفِطَم على التكافل والتعا�سد املجتمعي.

م ا�سارات �سلبية ع���ن �سحة البحرينيني  وتث���ري زيادة احلمالت احل���رية لأنها تقِدّ
والقطاع الطبي، من خالل تف�سي مر�س ال�رضطان باأنواعه وكرثة حالت الف�سل الكلوي، 
واإخف���اق املوؤ�س�سات الطبية احلكومية واخلا�سة يف تاأمني العالج املنا�سب للمري�س، 

ف�سال عن غياب ثقافة التربع بالأع�ساء ملر�سى الف�سل الكلوي.
وتزامن���ت مع ه���ذه احلم���الت دعوات اأهلي���ة بال ظه���ري، وناقمة عل���ى اجلمعيات 
اخلريية، وتطلب تربعات مبا�رضة لعالج حالت، ومثل هذا النوع من جمع املال، بالرغم 
من م�رضوعيته ملن يطلب يد العون، اإل اأنه قد يفتح �سهية �سعاف النفو�س ل�ستغالل 
الأي���ادي البي�ساء، ويحرفوا م�سار التربعات لأمور اأخرى، و�سور ال�سطو على �سناديق 

التربعات مب�سجد قبل فرتة اأ�سطع مثال على عبيد الدينار بدور العبادة.
لندعم اجلمعيات اخلريية، وحمالتها املرخ�سة جلمع املال.
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“الإ�شكان” تدعو املواطنني لتحديث بياناتهم خالل �شهرين

اإغالق باب الت�شجيل للحج لل�شنوات املقبلة نهاية �شعبان

م�رشوعات �شعودية عمالقة واأفكار مبتكرة لإجناح الفري�شة اخلام�شة

عمليات احلذف والإ�سافة ا�ستمرت لغاية 2 اأغ�سط�س... القطان لـ “$”:

قطار احلرمني ينقل 60 مليون راكب �سنويا بعد ا�ستكماله

قـــال رئي�س بعثـــة مملكة البحريـــن للحج عدنان 
القطان لـ “البـــاد” اإن وزارة احلج باململكة العربية 
ال�سعودية قامت بزيادة م�ساحـــة الأر�س املخ�س�سة 
للحجـــاج البحرينيني مب�سعـــر عرفة لهـــذا العام اإلى 
1700 مـــر مربـــع؛ ب�سبب الزيـــادة يف اأعداد احلجاج 

لهذا العام.
واأ�ســـار اإلى اأن الكوتـــا املخ�س�سة حلجاج مملكة 
البحريـــن لهـــذا العام بلغت 5625 حاجـــا منهم 420 

مقيما.
ولفـــت اإلـــى اأن م�ساحـــات الأرا�ســـي يف بقيـــة 
امل�ساعـــر مل تطراأ عليها اأي زيـــادة؛ ب�سبب حمدودية 
امل�ساحة، موؤكـــدا يف الوقت ذاته توا�سل جهود بعثة 
مملكـــة البحرين يف �سبيـــل احل�سول علـــى م�ساحات 

اإ�سافية للحجاج يف م�سعري منى ومزدلفة.
وذكر فيما يتعلق ب�ساأن احلمات غري املرخ�سة، 
اأن هناك تن�سيقا بـــني جهات حكومية عدة يف مملكة 
البحريـــن واململكة العربية ال�سعوديـــة؛ للتحقق من 
جميع متطلبـــات الت�سيري واأذونـــات خروج احلافات 
والتحقق من ت�ساريح احلـــج البحرينية وال�سعودية؛ 
لقطع الطريق اأمـــام احلجاج املخالفني لأنظمة احلج، 
واإيقـــاف احلمات غري املرخ�ســـة، واإحالتها للجهات 

الأمنية؛ لتخاذ الإجراءات الازمة حيالها.

الحذف واإلضافة
واأ�ساف ب�ساأن طلب بع�س احلمات متديد فرة 
الت�سجيل للحج، اأن الوزارة ممثلة بق�سم �سوؤون احلج 
والعمرة تبدي تعاونها ب�سكل م�ستمر مع حمات احلج 

املرخ�سة، اإذ مـــددت الت�سجيل لهذا العام لغاية 17 
يوليو، كما ا�ستمرت عمليات احلذف والإ�سافة لغاية 
2 اأغ�سط�س اجلاري؛ من اأجل م�ساعدة احلمات باإنهاء 

كافة متطلبات ت�سيري حجاجها.
واأكد يف الوقـــت ذاته اأن البعثة والق�سم املعني 
بالـــوزارة �سيغلق بـــاب الت�سجيل للحجـــاج لل�سنوات 
املقبلـــة نهايـــة �سهـــر �سعبـــان، ح�ســـب التوجيهات 
ال�ســـادرة عن وزارة احلـــج ال�سعودية، مبا ي�سمح لها 
اإنهـــاء اإجراءات قدوم احلجاج ب�ســـكل م�سبق، وتوفري 
اخلدمـــات كافـــة وعلـــى م�ستـــوى عـــال مـــن اجلودة 

وباأن�سب الأ�سعار.
وتابع اأن اأول فوج لبعثـــة اململكة �سيغادر يوم 
غـــد املوافق 7 اأغ�سط�س اجلاري لاإعـــداد والتجهيز، 
و�سيلحقه الفوج الثاين يف احلادي ع�رش من هذا ال�سهر 

ملبا�رشة متابعة احلمات.
واأ�ســـار اإلى اأن رئي�س البعثـــة وعدد من الأع�ساء 
�سيتوجهون للمدينة املنـــورة؛ للوقوف على اأو�ساع 

احلمات واحلجاج.

املنامـــة - بنـــا: �سخـــرت اململكـــة العربية 
ال�سعودية ال�سقيقة الإمكانات الب�رشية واملادية 
كافة ل�ستقبال ورعايـــة حجاج بيت اهلل احلرام 
مـــن �ستـــى اأقطـــار العـــامل، وتقـــدمي اأف�ســـل 
اخلدمـــات التـــي تعينهـــم علـــى اأداء ال�سعـــرية 
املقد�ســـة منذ حلظة قدومهـــم حتى مغادرتهم 
ممـــا  واطمئنانهـــم،  راحتهـــم  �سبـــل  وتي�ســـري 
ي�ساهـــم يف اأمان وراحة �سيـــوف الرحمن الذين 
ياأتون مـــن كل فج عميق اإلـــى بيت اهلل احلرام 
وم�سجد ر�سوله الكـــرمي حممد )�سلى اهلل عليه 
و�سلم(.وجت�سيًدا لتوجيهات عاهل اململكة العربية 
ال�سعودية خـــادم احلرمني ال�رشيفـــني امللك �سلمان 
بـــن عبدالعزيـــز، خ�س�ست الريا�ـــس ميزانية �سخمة 
مـــن اأجل دعـــم وتطوير اخلدمـــات، وتنظيـــم العمل، 
وتاأمني �سامة احلجاج، وتقدمي املبادرات املبتكرة 
ملو�ســـم احلج يف كل عام. وي�سهد احلج عاًما بعد عام 
مزيدا من التح�ســـني والتطوير يف منظومة امل�ساريع 
واخلدمـــات التي تقدمهـــا اململكة حلجـــاج بيت اهلل 
احلرام، ويف مقدمتهـــا ا�ستمرار م�رشوع تو�سعة احلرم 
املكـــي ال�رشيـــف، واإجنـــاز م�ساريـــع مهمـــة �ساهمت 
ب�ســـكل فاعـــل وموؤثـــر يف ت�سهيل وتي�ســـري منا�سك 
احلج كم�ساريع تو�سعة املطاف وامل�سعى واجلمرات 
وقطار امل�ساعر، يف ظل تزايد اأعداد احلجاج عاًما بعد 

عام.
ومن امل�رشوعات العماقة اجلديدة التي تنفذها 
حكومة خـــادم احلرمني ال�رشيفني امللـــك �سلمان بن 

عبدالعزيز، خدمة لاإ�سام وعناية باحلرمني ال�رشيفني 
وقا�سديهمـــا، قطار احلرمني، الـــذي يكت�سب اأهمية 
ا�سراتيجية، اإذ يربط املدينة املنورة مبكة املكرمة 
مهبـــط الوحي ومهـــد الإ�سام، مـــرورا مبدينتي جدة 
وامللك عبداهلل القت�سادية بـ “رابغ”، ومطار امللك 
عبدالعزيز الدويل اجلديد؛ تي�سريا لأداء منا�سك احلج 
والعمـــرة؛ بهدف تاأمني و�سيلة نقـــل �رشيعة ومريحة 
واآمنة للمواطنـــني واملقيمني، واحلجاج واملعتمرين 
يف موا�ســـم احلج والعمـــرة. وي�ستهدف امل�رشوع الذي 
يبداأ ت�سغيله ر�سميا يف �سبتمرب املقبل، نقل نحو 60 

مليون راكب �سنويا بعد ا�ستكماله.
واإلـــى جانـــب امل�رشوعـــات التطويريـــة الكبرية، 
ا�ستعـــدت ال�سعوديـــة اأي�ًســـا تنظيميـــا، ففي يونيو 
املا�سي اأ�سدر خادم احلرمني ال�رشيفني اأمرا باإن�ساء 
الهيئة امللكيـــة ملكة املكرمـــة وامل�ساعر املقد�سة 
برئا�ســـة ويل العهـــد �سمـــو الأمري حممد بـــن �سلمان 
بـــن عبدالعزيـــز، �سمـــن جهودهـــا خلدمـــة الإ�ســـام 

وامل�سلمني وحجاج ومعتمري بيت اهلل احلرام.
وجتند وزارة الداخليـــة ال�سعودية برئا�سة �سمو 
الأمري عبدالعزيز بن �سعود بن نايف اإمكانات �سخمة 
لإجنـــاح مو�سم احلج بـــدًءا من ا�ستقبـــال احلجاج عرب 
املنافـــذ وتاأمني تنقاتهم واإقامتهم من خال اإعداد 
خطـــة متكاملة يتم مـــن خالها توزيـــع العدد الكبري 
من رجـــال الأمن الذيـــن يقومون بواجـــب ا�ستثنائي 
يف مثـــل هذا املو�ســـم ويزيد عددهم عـــن مائة األف، 
اإ�سافـــة للجهـــات الأمنيـــة التـــي مقرهـــا الأ�سا�سي 

منطقـــة مكة املكرمـــة على جميع الأماكـــن املتعلقة 
بالأمن واخلدمـــات، اإلى جانب اإعـــداد خطة للطوارئ 
تت�سمـــن اآليـــة مواجهـــة حـــالت الطـــوارئ املحتمل 
وقوعهـــا يف منطقة امل�ساعـــر املقد�ســـة والعا�سمة 
املقد�سة واملدينة املنورة من خال حتليل املخاطر 
وال�ستعـــداد ملواجهتهـــا وو�ســـع اخلطـــط الازمـــة 
للوقاية منها وتهيئة كل الإمكانات، وتن�سيق جهود 
33 جهـــة حكوميـــة ت�سارك يف اأعمـــال احلج ملواجهة 
ما قـــد يحدث مـــن الفرا�ســـات الـــواردة يف اخلطة 
وتوفري ال�سامة حلجاج بيت اهلل احلرام. كما وا�سلت 
وزارة احلـــج والعمـــرة ا�ستعداداتهـــا ملو�ســـم احلج 
مببادرات مبتكـــرة، تهدف لتحقيق راحـــة وطماأنينة 
�سيوف الرحمن يف تنقاتهـــم واأدائهم ن�سكهم بكل 
ي�رش، اإذ اأنهت الـــوزارة ا�ستعداداتها لتطبيق برنامج 
“الوجبـــات م�سبقة التح�سري” حلجاج اخلارج، بعد اأن 
�ســـارك اأكرث مـــن 600 مطوف وممثلـــني عن �رشكات 
حجاج الداخل يف ور�ـــس العمل التي اأطلقتها الوزارة 
بالتعـــاون مع معهد خادم احلرمني ال�رشيفني لأبحاث 
احلـــج بجامعـــة اأم القـــرى، يف تعاون بـــداأ منذ مو�سم 
حـــج 1436هــــ، اإذ �سيطبـــق الربنامـــج بن�سبة 15 % 
علـــى حجاج اخلارج، و�سوًل اإلـــى ن�سبة 45 % بحلول 
العـــام 2020، بالتعـــاون من عدٍد مـــن اجلهات منها 
اأمانـــة العا�سمة املقد�ســـة، والهيئة العامـــة للغذاء 
والدواء، وموؤ�س�سات الطوافـــة، وغريها من اجلهات، 
وهـــذه التجربة �ست�سهم - اإ�سافة اإلى جانب ال�سامة 

الغذائية - يف رفع كفاءة ال�ستخدام للموارد.

املنامة - وزارة الإ�سكان: اأعلنت 
وزارة الإ�ســــكان عــــن برنامــــج زمنــــي 
لتحديث بيانات عدد من املواطنني 
ممــــن مل يقوموا بتحديــــث بياناتهم، 
اعتبــــاًرا مــــن الأحــــد املقبــــل وملــــدة 
ــــا واإمياًنا مــــن وزارة  �سهريــــن؛ حر�سً
الإ�ســــكان ب�ــــرشورة توفــــري ال�سكــــن 
امل�ستحقــــني  للمواطنــــني  املائــــم 
ح�ســــب ا�سراطات واأنظمــــة الوزارة، 
وبنــــاًء على املبــــادرات التــــي تعمل 
الــــوزارة عليها خلطــــة العمل لاأعوام 
تهــــدف  والتــــي   )2022  -  2019(
لتحديث معلومات اأ�سحاب الطلبات 
الإ�سكانيــــة للتاأكد مــــن انطباق كافة 

ا�سراطات قبول الطلب عليهم.
ولأنه يوجد عدد مــــن املواطنني 
من اأ�سحاب الطلبــــات الإ�سكانية، مل 
يبــــادر اأ�سحابها بتحديــــث بياناتهم 
حتــــى تاريخــــه، فقــــد قامت الــــوزارة 
باإباغ جميــــع اأ�سحــــاب الطلبات منذ 
العــــام 2016 وحتــــى تاريخه ب�رشورة 
احل�ســــور ملبنــــى الــــوزارة لتحديــــث 
البيانــــات الازمة، اإل اأنه مازال بع�س 

منهــــم حتــــى تاريخــــه ممتنعــــني عن 
احل�سور، فعليه فاإن الوزارة �ستقوم 
بن�ــــرش قائمــــة باأ�سمــــاء املواطنني من 
الإ�سكانيــــة غري  الطلبــــات  اأ�سحــــاب 
املحدثــــة بياناتهم مــــن خال املوقع 
www.( للــــوزارة  التابع  الإلكروين 
housing.gov.bh( وعــــرب و�سائل 
الإعام وقنــــوات التوا�سل الر�سمية، 
اجلريــــدة  يف  ن�رشهــــا  اإلــــى  اإ�سافــــة 

الر�سمية.
مــــن  الإ�ســــكان  وزارة  وتاأمــــل   
املواطنــــني التعاون مــــع مركز خدمة 
العماء بــــاإدارة اخلدمــــات الإ�سكانية 
بالــــوزارة وذلــــك لتحديــــث بياناتهم 
واأفراد اأ�رشتهم الأ�سا�سية خال مدة ل 
تزيد عن �سهرين، بعد اأخذ موعد عن 
طريق الت�ســــال باخلط ال�ساخن رقم 
وفق املوعد املحدد اإلى مركز خدمة 
العمــــاء بــــوزارة الإ�ســــكان باملنطقة 
الدبلوما�سية، ومكتــــب الوزارة ببنك 
الإ�ســــكان مبنطقــــة ال�سيــــف، اإ�سافة 
اإلــــى مكتــــب الــــوزارة يف فــــرع بنــــك 

الإ�سكان بفرع مدينة عي�سى.

ثقتنا عالية يف تلبية اأوامر �شمو رئي�س الوزراء ب�شاأن طلباتنا الإ�شكانية
نظموا فعالية “الأمري يف �سماء املنطقة”... اأهايل عايل:

اجلديـــدة  الفعاليـــة  يف  عـــايل  اأهـــايل  اجتمـــع 
والفريـــدة من نوعهـــا التي حتمل عنـــوان “الأمري يف 
�سماء املنطقة”، والتي عربت عن اأملهم وثقتهم يف 
رئي�ـــس الوزراء �ساحب ال�سمـــو امللكي الأمري خليفة 
بـــن �سلمـــان اآل خليفة لتحقيق تطلعـــات الأهايل يف 
احل�سول على ال�سكن املائم يف م�رشوع الرملي الذي 
ميثل لهـــم المتـــداد الجتماعي واجلغـــرايف واأملهم 
الأخـــري يف ال�سكـــن بالقرب مـــن اأهاليهـــم واأحبائهم 

ومنطقتهم.
واأطلـــق الأهـــايل البالونـــات التي حتمـــل �سور 
�ساحـــب ال�سمو امللكـــي رئي�س الـــوزاء، وعلق اأي�سا 
اأ�سحـــاب الطلبات اأرقام طلباتهـــم ور�سائلهم فيها 
اآملـــني اأن ي�ســـل �سوتهـــم، و�سكل اأي�ســـا اأ�سحاب 
الطلبـــات �سل�سلـــة ب�رشيـــة حاملـــني اأعـــام البحرين 
ولفتـــات تعرب عـــن تعبهـــم وامتعا�سهم مـــن تاأخر 
طلباتهم يف وزارة الإ�سكان، مطالبني الوزارة بتنفيذ 
اأوامـــر �سمو رئي�س الوزراء الأخـــرية بالإ�رشاع يف تلبية 

طلبات اأهايل عايل.
واأكد الأهايل اأن احلـــل يكمن يف يد �سمو رئي�س 

الـــوزراء باأن ين�سف اأهايل عـــايل باأن يكون ن�سيبهم 
يف م�ـــرشوع الرملي، فقلـــب الأمري ي�ســـع اجلميع وهو 
الذي يتابـــع كل �سغرية وكبرية تهـــم اأبناء اململكة 
وي�سعى اإلى اأن ت�سل جميـــع الت�سهيات واخلدمات 
التـــي تقدمها حكومتـــه اإلى املواطنـــني ومن اأقوال 
�ساحـــب ال�سمو “اإن تلبية احتياجات املواطن اأولوية 

ل تتقدمهـــا اأولويـــة اأخـــرى واحلكومة حتر�ـــس اأ�سد 
احلر�س على اأن يكون املواطـــن يف قلبها”، فاأهايل 
عـــايل يتمنـــون اأن يكونـــوا يف قلـــب احلكومـــة ويف 
قلب �ساحـــب ال�سمو فهو الذي ي�ســـع قلبه البحرين 

باأجمعها.
واأي�ســـا كان هناك ح�سور لفت لاأطفال الذين 

عربوا عن اأحامهم يف ال�سكن مع اأهاليهم وال�ستقرار 
معهم يف منزل العمـــر. ويف ختام الفعالية قال ع�سو 
اللجنـــة ح�سني العـــايل “اإن الأمر مـــروك الآن يف يد 
وزارة الإ�ســـكان يف تنفيـــذ اأوامـــر �سمـــو الأمري وباأن 
يحققـــوا حلم الأهايل”، وقال اأي�سا اإن اللجنة تثق يف 
الوزير با�ســـم احلمر ووكيل الـــوزارة ال�سيخ عبداهلل 

بن اأحمـــد اآل خليفة يف حلحلة اأزمـــة الطلبات التابعة 
لأهايل عايل وتنفيذ الأوامر والتو�سيات وتوجيهات 
�سمو رئي�س الوزراء واأي�سا التطمينات التي اأطلقها 

الوزير خال مقابلة الأهايل يف املرات ال�سابقة.
ويف اخلتـــام قامـــت اللجنـــة والأهـــايل باإطـــاق 

البالونات ذات الألوان الزاهية يف �سماء املنطقة.

• جانب من الفعالية	

�شيدعلي املحافظة

فاشلون حتى برسائل “الواتساب”
ت�سجرين ر�سائل “الوات�ساب” الفارغة من الهدف، وامل�سمون، والتي 
ي�سخـــر اأ�سحابها جل وقتهـــم، لتو�سيلها ب�سعادة لكثرييـــن، ولأ�سباب ل 

اأفهمها.
منها ر�سائل اأتلقاها من بع�س امل�سوؤولني، واأع�ساء ال�سلطة الت�رشيعية 
- من حني لآخر - مذيلة مبقاطـــع الفيديو، وباملعلومات، لأ�ستلم بعدها 
وبده�سة ر�سالة مقت�سبة من ذات املر�سل تقول “م�ساحمة طلع الكام مو 

�سحيح، ام�سحها من ف�سلك”.
ويغيب عن بال هوؤلء، اأثناء تعجلهم بتمرير هذه الر�سائل دون التاأكد 
من �سحتها، اأنهم ميثلـــون - ك�سخو�س عامة - م�سادر موثقة، ور�سمية، 
لنـــا ك�سحافيـــني، وللجميـــع، وب�سلوك قد يوجـــد اأزمات بالبلـــد، ل حتمد 

عقباها. 
هـــذه احلالة املوؤ�سفـــة، تلخ�س بب�ساطـــة ظاهرة الزدحـــام ال�سيا�سي 
بالبلـــد، وحاجتنا لـ “فلـــر” عماق، مهمتـــه الرئي�سة تو�سيـــل الكفاءات 

امل�ستحقة لاأماكن امل�ستحقة، لأجل البحرين، ولأهلها.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

• عدنان القطان	

زيادة م�ساحة اأر�س 
البحرينيني بعرفة 

اإلى 1700 مر مربع 

420 حاجا مقيما 
ينطلقون لأداء 

املنا�سك من البحرين

ا�ستمرار جهود تو�سعة 
م�ساحة حجاج اململكة 

يف منى ومزدلفة

تن�سيق بحريني �سعودي 
لقطع الطريق اأمام احلمات 

املخالفة لأنظمة احلج

11 اأغ�سط�س موعد 
مغادرة الفوج الثاين 

لبعثة اململكة 
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اإهـمـال قـ�سـم الإنـتـاج الـحـيـوانـي يـهـدد مـزارعـنــا
نا�شدوا �شمو رئي�س الوزراء التدخل بتوجيهاته الكرمية... مربو ما�شية: 

نا�ش���د عدد م���ن مربي املوا�شي رئي����س الوزراء 
�شاح���ب ال�شمو امللكي الأمري خليف���ة بن �شلمان اآل 
خليفة اإ�شدار توجيهات �شموه نحو الهتمام بالإنتاج 
احليواين، م�شيفني اأن ق�شم الإنتاج احليواين التابع 
ل���وزارة الأ�شغ���ال و�ش���وؤون البلديات لدي���ه ق�شور 

�شديد يف اأداء مهمات عمله اجتاه مربي املا�شية.
 وطلب���وا من �شم���وه باإن�شافهم م���ن اأجل تنمية 
القط���اع احليواين يف البالد بع���د تدهوره جراء �شعف 
ق���درة امل�شوؤول���ني عل���ى تطوي���ر وتنمي���ة ال���روة 
احليوانية ومكافحة الأوبئة ومعاجلة املعوقات التي 

تواجه هذا القطاع احليوي يف البالد.
وق���ال املربون اإن الإنتاج احلي���واين يف اململكة 
يعاين من �شع���ف �شديد يتعلق ب���الإدارة امل�شوؤولة 
ع���ن ق�شم الإنتاج احلي���واين املعن���ي بتنمية القطاع 

احلي���واين وافتق���ار الإدارة اإل���ى مهم���ات وظائفه���ا 
كو�ش���ع اخلطط والربامج املطلوب���ة لتطوير وتنمية 
قطاع الإنتاج احليواين )الدواجن، املوا�شي، الأغنام( 
والإ����راف على تنفيذه���ا، وهو الأمر ال���ذي لي�س له 

حقيقة على اأر�س الواقع.
كذل���ك ي�شهد قط���اع ال���روة احليوانية �شعف 
م���ن ناحي���ة الإ����راف ومراقبة امل���زارع وال����ركات؛ 
ل�ضم���ان تقيده���ا بال����روط والقوان���ن املو�ضوعة 
م���ن قب���ل ال���وزارة، والتي ت�شم���ن املحافظ���ة على 
النواحي ال�شحية والبيئية، ف�شال عن انت�شار الأوبئة 
والأمرا����س ب�شبب اإهمال الق�ش���م دوره يف امل�شاركة 
يف و�ش���ع الربام���ج ال�شحية والوقائي���ة )حت�شينات 
تنفيذه���ا  عل���ى  والإ����راف  للم���زارع(  وتطه���ريات 
بالتع���اون م���ع اخلدم���ات البيطرية، اإل���ى جانب عدم 
الهتمام برف���ع الكفاءة الإنتاجي���ة للقطعان املرباة 
يف امل���زارع اخلا�ش���ة وا�شتثمارها، وه���و الأمر الذي 

يتطل���ب اإدخ���ال ون����ر النظ���م احلديث���ة يف عمليات 
الرتبية والرعاية والتح�شني الوراثي.

م���ن جهت���ه، ذك���ر املرب���ي �شيد حمم���د جابر يف 
�شكوى املرب���ني التي تقدموا به���ا اأن اأحد م�شوؤويل 
ق�ش���م الإنتاج احلي���واين يقدم نف�ش���ه لالآخرين على 
اأن���ه مهند����س اإنت���اج حي���واين، ويف حقيق���ة الأم���ر ل 
يب���دو كذل���ك، مطالب���ني الأمان���ة العام���ة للتعلي���م 
وديوان اخلدم���ة املدني���ة بفح�س موؤهالت���ه للتاأكد 
م���ن �شحتها، خ�شو�ش���ا اأن املذك���ور يفتقر للخربة 
واملح�شل���ة العلمي���ة يف خمتلف املج���الت املتعلقة 
بال���روة احليواني���ة اأو الداجن���ة، مما دف���ع باملربني 
اإل���ى الجتهاد ال�شخ�ش���ي اأو البحث ع���ن البديل من 
اخل���رباء يف القطاع اخلا����س لتنمية ق���درة مزارعهم 
لال�شتم���رار يف مهنتهم الت���ي توارثوها اأب���ا عن جد. 
واأ�شاف اأن هذا امل�شوؤول يعمل فيما يتعلق باجلانب 
الإداري باملحاب���اة واملجامل���ة ومنطق���ة الهملة خري 

دلي���ل على ذلك، فهناك حظائ���ر خمالفة دون عقاب 
جه���را، وهناك اأخرى تغلق ملجرد �شكوى كيدية، اإلى 
جانب عدم الهتم���ام بالك�شف الدوري على احلظائر 
اأو املراقب���ة اأو تق�ش���ي الأوبئة كم���ا كان معمول به 
يف ال�شابق. من جانب���ه، قال املربي عبدالر�شا حبيب 
اإن رئي����س ق�ش���م الإنت���اج احليواين على م���دار فرتة 
عمله مل يقدم اأي ن���دوة اأو برنامج اأو حما�رة ترتقي 
مبهنته���م، م�شددي���ن عل���ى اأن الراغب���ني يف اإقام���ة 
م�شاريع ا�شتثمارية بالإنتاج احليواين يجهلون اجلهة 
التي يلجاأون اإليها ل�شت�شارتها واأخذ راأيها، ما يعني 
اأن الق�شم يف اأياد غ���ري اأمينة وغري موؤهلة لكي تبني 
وتط���ور هذا القطاع؛ ليواك���ب القطاعات كافة التي 

ت�شهد تنمية وازدهار على م�شتوى مملكة البحرين.
وحم���ل املربون م�شوؤولية تراجع م�شاريع الإنتاج 
احليواين والدواجن لرئي�س الق�ش���م وانت�شار الأوبئة 
ونف���وق روؤو�س املا�شي���ة باعتباره امل�ش���وؤول الأول 

ع���ن الإنت���اج احلي���واين، واأن اأب���واب مكتب���ه مغلق���ة 
ول ي�شتطيع���ون الو�ش���ول اإلي���ه اإل املقرب���ني ل���ه، 
مت�شائل���ني: ملاذا اإدارة الرقاب���ة وال�شحة احليوانية 
ب�ش���وؤون الزراعة وال���روة البحري���ة التابع���ة لوزارة 
الأ�شغ���ال و�ش���وؤون البلدي���ات والتخطي���ط العمراين 
تغ����س الطرف ع���ن هذا امل�ش���وؤول دون ح�ش���اب اأو 
عقاب؟ داع���ني امل�شوؤولني لزيارة املزارع واحلظائر 
ومنطقة الهملة للوقوف على حقيقة الأمر يف حماولة 
لنت�شال الروة احليواني���ة من ال�شياع؛ ب�شبب جهل 
وقل���ة خربة القائم���ني على قطاع ال���روة احليوانية 
بالوزارة. ويف ختام �شكواه���م، طالب مربو املوا�شي 
بتوف���ري اللقاح���ات والأم�ش���ال، م�شددي���ن على اأن 
مزارعه���م يف خطر جراء اإهمال ق�ش���م الإنتاج عمليات 
التفتي����س واملراقبة والتثقي���ف، موؤكدين حر�شهم 
عل���ى الإ�شه���ام يف احتياج���ات البحري���ن م���ن الألبان 

واللحوم.

حمرر ال�سوؤون املحلية

تفاجاأت اأرملة مواطن و5 من اأبنائها عقب 
وفاة مورثهم اأن الأخري كان قد تزوج يف وقت 
�شاب���ق لوفاته م���ن �شيدة اإفريقي���ة اجلن�شية، 
ودون عل���م زوجت���ه الأول���ى )الأم( اأو اأي م���ن 
اأبنائهما، وذلك بعد ح�رهم لرتكة مورثهم يف 
العقار الذي يقطنون في���ه، اإذ رفعت �شدهم 
ق�شي���ة �رعية اأمام املحكم���ة املخت�شة، وعند 
مثوله���م اأم���ام الق�ش���اء ات�ش���ح اأن املدعي���ة 
ه���ي بالفعل زوجة ملورثه���م وفق عقد �رعي 
�شحي���ح، والتي طالبتهم ب�شمها يف الفري�شة 
ال�رعي���ة التي �شدرت م���ن دون اأن يكون لها 
�شهم فيه���ا. وعن الق�شية اأ�ش���ارت املحامية 
اإميان مرهون اإلى اأن املحكمة الكربى املدنية 
الثاني���ة األزم���ت جه���از امل�شاح���ة والت�شجي���ل 
العق���اري باإع���ادة ت�شجي���ل عق���ار با�شم جميع 
الورث���ة ال�رعي���ني بح�شب الفري�ش���ة ال�رعية 
اجلدي���دة، التي �شدرت بن���اء على حكم �رعي 
�شاب���ق يف الع���ام 2014، كم���ا األزم���ت اجلهاز 
باإ�ش���دار وثيقة عقارية جديدة بذلك، واألزمت 
املدع���ى عليهم اأبناء وزوج���ة املورث بت�شليم 
اأ�شل الوثيق���ة العقارية للمدعى عليه ال�شابع 
- جهاز امل�شاح���ة والت�شجيل العقاري - حتى 
يت���م التغي���ري، وت�شمني املدع���ى عليهم من 
الأول���ى حتى ال�شاد����س امل�شاريف ومبلغ 20 

دينارا مقابل اأتعاب املحاماة.
اأقامته���ا  موكلته���ا  اأن  اإل���ى  واأ�ش���ارت 

مبوج���ب لئحة دعوى طالب���ة يف ختامها احلكم 
باإل���زام املدعى عليه ال�شاب���ع )جهاز امل�شاحة 
والت�شجي���ل العقاري( باإع���ادة ت�شجيل العقار 
وفقا للفري�شة ال�رعي���ة اجلديدة، واإلى حكم 
اإبط���ال الفري�شة ال�شابقة واإل���ى حكم الرتكة 
ال�ش���ادر م���ن ال�شتئن���اف، واإل���زام املدع���ى 
عليه���م من الأول���ى وحتى ال�شاد����س بتقدمي 
اأ�شل الوثيقة العقاري���ة وت�شليمها اإلى جهاز 
امل�شاح���ة والت�شجي���ل العق���اري، م���ع اإلزامهم 
اأتع���اب  ومقاب���ل  وامل�شاري���ف  بالر�ش���وم 

املحاماة.
وذكرت مرهون اأنها اأ�ش�شت دعواها على 
اأن املدعى عليه���م جميعا ماعدا املدعى عليه 
ال�شابع، هم ورث���ة املتوفى مبوجب الفري�شة 
ال�رعي���ة، واإلى احلك���م ال�شادر م���ن املحكمة 
الك���ربى ال�رعي���ة )الدائرة ال�شني���ة(، باإبطال 
الفري�ش���ة ال�شابق���ة واإ�ش���دار فري�شة �رعية 
جدي���دة، واإدراج ا�ش���م املدعي���ة وريثة �رعية 
مع باقي الورثة؛ ك���ون املدعية زوجة املورث 

ب�شحيح العقد ال�رعي امل�شجل واملوثق.
كم���ا بين���ت اأن���ه ج���اء يف احلك���م اخلا�س 
باملحكم���ة ال�رعي���ة ال�شادر يف الع���ام 2014 
ب�شاأن تعديل الفري�شة ال�رعية، والذي اأبطلت 
في���ه الفري�شة ال�رعية القدمي���ة، اأن املدعى 
عليهم مل يعلموا ب���زواج مورثهم من املدعية 
لهذا فاإنه���م مل يدرجوا ا�شمه���ا �شمن الورثة 

يف الفري�ش���ة ال�رعي���ة، واأن���ه ل مان���ع لديهم 
م���ن اإبطال الفري�ش���ة واإدخالها �شمن الورثة، 
والت���ي حددت عدد امل�شتحق���ني فيها ب�شبعة 
ب���دل م���ن �شت���ة، وهم زوج���ة امل���ورث الأولى 
واملدعية “الزوجة الثاني���ة” و3 بنات وابنان. 
ولفت���ت اإلى اأن���ه وعلى الرغم م���ن ا�شت�شدار 
فري�شة �رعية جديدة ت�شم الورثة جميعا، مبا 
فيهم املدعي���ة، اإل اأن املدعى عليهم اأرفقوا 
الفري�ش���ة ال�رعي���ة ال�شابقة جله���از امل�شاحة 
والت�شجي���ل العقاري ل�شت�ش���دار وثيقة نقل 
ملكية مقت�رة على الورثة با�شتثناء املدعية، 
مع عل���م الورثة ب�شدور فري�شة �رعية جديدة 
الأم���ر ال���ذي ح���دا باملدعي���ة لإقام���ة دعواها 

املاثلة.
وبع���د مداول���ة الق�شي���ة اأم���ام املحكم���ة 
ق�شت الكربى املدنية الثانية باإلزام املدعى 
عليه ال�شاب���ع يف مواجهة باقي املدعى عليهم 
باإع���ادة ت�شجيل العق���ار با�ش���م الورثة جميعا 
بح�شب الفري�شة ال�رعية اجلديدة يف �شجالته 
الر�شمي���ة واإ�ش���دار وثيقة عقاري���ة بذلك مع 
اإلزام املدع���ى عليهم بت�شلي���م املدعى عليه 
ال�شاب���ع جهاز امل�شاح���ة والت�شجي���ل العقاري 
اأ�ش���ل الوثيق���ة العقارية حتى يت���م التغيري، 
وت�شم���ني املدع���ى عليهم م���ن الأولى وحتى 
ال�شاد����س امل�شاريف ومبلغ 20 دينارا مقابل 
اأتعاب املحاماة. وجاء يف حيثيات حكم املحكمة 

املدني���ة اأن الثاب���ت م���ن الأوراق اأن املدع���ى 
عليه���م كانوا ق���د اأج���روا نقل ملكي���ة العقار 
مو�شوع الدعوى والآيل اإليهم بالإرث ال�رعي 
بناء على الفر�شية ال�رعية، وحيث اإن املدعية 
اأحد ورثة املتوفى، اإل اأنه مل يتم اإدراج ا�شمها 
�شم���ن لورث���ة، اإذ اإن املدعي���ة حت�شلت على 
حكم من املحكمة ال�رعية مبقت�شاه مت اإبطال 
الفري�شة ال�رعية الت���ي ا�شتند اإليها املدعى 
عليهم لت�شجيل العق���ار با�شمهم ومت اإ�شدار 
فري�ش���ة �رعي���ة م�شجل���ة ت�شتمل عل���ى ا�شم 
املدعية، وحق املدعية ثابت بالعقار مو�شوع 

الدعوى بناء على الفري�شة ال�رعية اجلديدة.
ولفت���ت اإل���ى اأنه املدع���ى علي���ه ال�شابع 

)جه���از امل�شاح���ة والت�شجي���ل العق���اري( هو 
عل���ى  ال���واردة  الت�رف���ات  بقي���د  املعن���ي 
العق���ارات، وم���ن ثم فاإن دع���وى املدعية لها 
�شندها واأ�شا�شه���ا القانوين ال�شحيح ويتعني 
اإل���زام املدعى عليه ال�شاب���ع بقيد الت�رف يف 
�شجالت���ه، وذلك باإعادة ت�شجي���ل العقار با�شم 
الورثة جميعا بح�شب الفري�شة ال�رعية والتي 

اأدرجت املدعية �شمن الورثة.
اأما عن طلب املدعية اإلزام املدعى عليهم 
بتقدمي اأ�شل الوثيقة العقارية للمدعى عليه 
ال�شابع، فقررت اأن املدعى عليها اخلام�شة قد 
اأق���رت مبذكرتها بحق املدعي���ة واأنها وباقي 
املدعى عليهم ل ميانعون من اإدخال املدعية 
كوريثة �رعية م���ن �شمن باقي الورثة، وحتى 
ت�شتكم���ل الإج���راءات لإدراج ا�ش���م املدعي���ة 
�شمن باقي الورثة يف ملكي���ة العقار مو�شوع 
الدع���وى فاإنه يتع���ني، واحلال كذل���ك، اإلزام 
املدعى عليهم بت�شلي���م املدعى عليه ال�شابع 

اأ�شل الوثيقة العقارية.
واأك���دت املحامي���ة مره���ون اأن املحك���وم 
�شده���م مل يتقدم اأي منه���م با�شتئناف لهذا 
احلكم، واأن جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري 
حالي���ا ب�شدد اإ�ش���دار الوثيق���ة اجلديدة بعد 
النته���اء من الإج���راءات الر�شمي���ة كافة بهذا 
ال�شاأن، والتي �شتكون م�شمولة با�شم موكلتها 

الزوجة الثانية للمورث.

ب�سم اإفريقية لوثيقة ملكية منزل زوجها املتوفى اإلزام “الت�سجيل العقاري” 
اأبناوؤه وزوجته الأولى مل يعلموا بزواجه منها

اإعداد: عبا�س اإبراهيمحماكم

• اإميان مرهون	

بــدء مــحـاكــمــة عـ�ســابــة مــخــدرات بــيــنــهــم �ســيــدة
املتهم الرئي�س خليجي والبقية بحرينيون

ب���داأت املحكم���ة الكربى اجلنائي���ة يف النظر 
بق�شي���ة ع�شابة زراعة مواد خم���درة وجلب وبيع 
وترويج مادة احل�شي�س املخدرة، التي يتم جلبها 
من دولة خليجية، ت�شم 7 متهمني بينهم �شيدة 
و�ش���اب خليجي هارب، ت���رتاوح اأعمارهم ما بني 
28 و37 عام���ا، والت���ي يت���م تهريبه���ا من خالل 
اإخفائها يف اإطارات ال�شيارات وطريقة ت�شليمها 

كانت تتم بدون مقابلة مبا�رة.
وق���ررت املحكمة تاأجيل النظ���ر يف الق�شية 
حت���ى جل�شة 10 �شبتمرب املقب���ل، لالطالع والرد 
م���ع الت�ريح ب�شورة م���ن الأوراق للدفاع، والأمر 
با�شتم���رار حب����س املتهم���ني ال�شت���ة املقبو�س 

عليهم.
وتتمث���ل تفا�شي���ل �شبط املتهم���ني يف اأن 
اإدارة مكافح���ة املخدرات كان���ت قد تلقت بالغا 
مفاده اأنه من خ���الل معلومات �رية مت التو�شل 
اإلى وجود �شبكة ع�شابة من البحرينيني، يعملون 
على ا�شترياد كميات كبرية من املواد املخدرة، 

بق�شد الجتار والرتويج.
وعليه مت ت�شكيل فرق بحث وحتري بقيادة 
مالزم اأول لإج���راء املزيد م���ن التحريات ال�رية، 
وبتكثي���ف التحري���ات مت التو�ش���ل اإل���ى هوية 
املتهمني الث���اين والثالث، واأنهم���ا من يديران 
ال�شبك���ة، ويعم���الن عل���ى ا�شت���رياد كميات من 
مادة احل�شي����س املخدرة عن طري���ق التفاق مع 
�شخ����س خليج���ي يعمل عل���ى تهري���ب الكميات 
املطلوبة اإل���ى داخل مملكة البحري���ن، م�شتعينا 

باأ�شخا����س جمهولني يعمل���ون معه على تهريب 
تل���ك امل���واد برا ع���رب ج����ر امللك فه���د، بحيث 
يتم ت�شليمها للمتهم���ني الأول والثاين، اللذين 
بدورهما يعمالن على ترويجها يف اأو�ضاط مدمني 

املخدرات.
وبالفعل تلقت الإدارة معلومة موثوق منها 
واأكي���دة اأن املتهمني كانا ق���د ا�شتلما كمية من 
م���ادة احل�شي����س، وهما يف طور عملي���ة الرتويج، 
فتم ت�شكيل فريق �شبط، ومت ا�شت�شدار الأذون 
الالزمة لذلك من النيابة العامة، لتفتي�س �شخ�س 
وم�شك���ن املتهم الث���اين، اإذ توجه عدد من اأفراد 
�رط���ة الإدارة للقب�س علي���ه اأثناء وجوده يف اأحد 
املطاعم املعروفة، والذي ما اإن اأعلموه بهويتهم 
قاومهم وحاول الفرار من قب�شتهم، اإل اأن اأفراد 
ال�رطة متكنوا من توقيفه وال�شيطرة عليه، كما 
تبني اأن معه �شخ�س اآخر يف �شيارته فتم توقيفه 
هو الآخر، فيما اأ�شفرت التحريات الإ�شافية بعد 
القب����س على املتهمني اإل���ى القب�س على باقي 
املتهمني وم���ن �شمنهم �شيدة، كم���ا اأنه واأثناء 
تفتي����س من���ازل املتهم���ني ال�شت���ة املقبو�س 
عليه���م تبني وجود م���واد واأدوات خا�شة بزراعة 
م���ادة املاريغوانا املخ���درة، واأن بحوزتهم مواد 

غري معروفة.
وبالط���الع عل���ى اأوراق الق�شي���ة يتبني اأن 
املتهم الث���اين اعرتف مبا ن�ش���ب اإليه من اتهام 
بنق���ل امل���واد املخ���درة، اإل اأن���ه اأنك���ر بيعها اأو 
زراعتها، موؤكدا اأن���ه كان يت�شلم املواد املخدرة 

التي يتح�شل عليها م���ن املتهم الأول اخلليجي 
)مل يت���م القب�س عليه( بع���د اإر�شاله���ا اإليه عن 
طري���ق اأ�شخا�س من بالده، بحي���ث يح�رون اإلى 
منطق���ة مدينة حم���د يف الدوار الراب���ع ويقومون 
بالتف���اق عل���ى م���كان مع���ني يلقي في���ه ذلك 
ال�شخ����س ال���ذي بحوزت���ه املخدرات اإط���ار عجلة 
�شي���ارة، ويك���ون ه���و بانتظ���ار ذل���ك يف املكان 
الأول  املته���م  م���ع  توا�ش���ل  وعل���ى  املح���دد 
وال�شخ�س الذي جلب املواد املخدرة ومتكن من 
تهريبها للبالد، بوا�شطة مكاملة جماعية ثالثية، 
حتى يتمكن من ا�شتالم ما بداخل ذلك الإطار من 

مواد خمدرة.
واأف���اد اأنه تع���رف عل���ى املته���م الأول عن 
طري���ق جه���از الألع���اب )البالي�شتي�ش���ن(، كونه 
اللع���ب، وكان يلتق���ي باملته���م  مدمن���ا عل���ى 
ب�ش���كل م�شتم���ر كونه يح�ر دائم���ا اإلى اململكة، 
ويتعاطي���ان املواد املخدرة معا، اإل اأنه ذات مرة 
اأبلغه املتهم الأول اأنه �شيجلب له كمية من مادة 
احل�شي�س املخدرة تقدر بحوايل كيلوغرام واحد، 

حتى يقوم ببيعها ل�شاحله، فوافق على ذلك.
واأ�شاف اأن���ه بعد ا�شتالمه الإط���ار وتفريغه 
مم���ا يحت���وي م���ن م���ادة احل�شي�س املخ���درة، مل 
يتمك���ن من بيع اأي جزء من���ه وانتهى به املطاف 
اإلى تدخني كل الكمية لوحده، واعتذر ل�شديقه 
مما ح�شل، وقرر له اأن���ه �شيدفع له قيمتها متى 
ما اإن حت�شل على املال الكايف، اإل اأنه تفاجاأ برد 
فعل املته���م الأول الذي قال له “ي�شلم را�شك” 

واأنه اإذا اأراد املزيد فهو حا�ر و�شري�شل اإليه.
وتاب���ع، اأنه بع���د تقريبا يوم���ني اأو اأكر من 
املحادث���ة الأخ���رية بينهم���ا، ات�ش���ل ب���ه املتهم 
الأول، وال���ذي قرر له اأنه بحاج���ة اإلى خدمة منه، 
وطلب منه ا�شتالم مبالغ مالية ح�شيلة بيع مواد 
خم���درة، والتي �ش���وف يرتكه���ا اإلي���ه البائعني 
يف منطق���ة �ش���رتة باأماكن حم���ددة، يبلغ���ه بها، 
وبالفع���ل نف���ذ 3 عمليات ا�شت���الم، كان جمموع 
ما ت�شلم���ه فيها مبلغ 6000 دينار، كان ي�شلمها 
اإلى اأ�شخا����س اآخرين يف منطقتي اجلفري و�شارع 
املعار�س ب���ذات طريقة الإط���ارات بو�شعها يف 
اأماك���ن معينة، ليقوم���وا با�شتالمه���ا وت�شليمها 

ل�شخ�س اآخر حتى ت�شل للمتهم الأول.
م���ن  ج���زءا  اأن  اإل���ى  الأوراق  واأ�ش���ارت 
امل�شبوطات بحوزة املتهم���ني جميعا، متثل يف 
عدد من الأكيا����س النايلونية، التي حتتوي على 
م���واد غري معلومة، واأخرى حتت���وي على موؤثرات 
عقلي���ة، كم���ا مت �شب���ط العدي���د م���ن الأقرا�س 
الطبي���ة مثل الالريكا، الزيناك����س، الإكزيناك�س، 
الربكابال���ني، الربيك����س، والرتامادين، وكذلك 
البال�شتيكي���ة  والعل���ب  القنين���ات  م���ن  ع���دد 
والكرتونية والتي حتتوي على الأخرى على مواد 
غ���ري معروف���ة، والتي يعتق���د اأنه���ا ت�شتخدم يف 

زراعة املواد املخدرة.
كم���ا مت حتري���ز ع���دد 13 كي�شا بن���ي اللون 
ملفوف���ة بكي�س �شفاف كان���ت بداخل اإطار عجلة 
�شيارة موجود يف �شيارة مركونة يف كراج م�شكن 

املتهم الثاين.
اإ�شافة اإلى ذلك مت �شبط جالون بال�شتيكي 
يحت���وي هو الآخر على م���ادة �شائلة غري معروفة 
موج���ود يف م�شك���ن املتهم الث���اين، و�شكني بها 
اآث���ار م���واد خمدرة يعتق���د اأنها كان���ت ت�شتخدم 
يف عملي���ة الزراعة، و4 اأجه���زة اإلكرتونية خا�شة 
بقيا����س درجة احلرارة، وموازين رقمية ح�شا�شة، 
ف�شال عن مبال���غ نقدية يعتقد اأنها كانت نتيجة 

بيع املواد املخدرة.
ومتك���ن اأف���راد �رطة الإدارة م���ن �شبط 11 
هاتف���ا نقال م���ن م�شك���ن املتهم الث���اين فقط، 
واأدوات للحف���ر، وعدد كبري من اأكيا�س النايلون 
الت���ي حتت���وي عل���ى مواد غ���ري معروف���ة واأخرى 
حتتوي عل���ى املوؤثر العقلي “ال�شبو” من م�شكن 
املتهم ال�شاب���ع، ومبلغ مايل مقداره 490 دينارا 
يف جيب بنطال املتهم الثالث عند القب�س عليه 

يعتقد اأنها ح�شيلة بيع مواد خمدرة.
اأم���ا بقية املتهم���ني فقد �شب���ط بحوزتهم 
قطع كبرية بني���ة اللون ثبت بتحليلها اأنها مادة 
احل�شي����س املخ���درة، وموازي���ن ح�شا�ش���ة، وورق 
ل���ف “كاغ���د” وجمموعة م���ن الأقرا����س الطبية 
املجهولة، واأقرا����س الكبتاجون، واأدوات خا�شة 
بتعاطي مادة “ال�شبو”يف �شيارة اأحدهم، وحقيبة 
حتت���وي على 5 مغلفات كل منه���ا ي�شكل حوايل 
كيلوغ���رام واح���د من م���ادة احل�شي����س، و�شكني 
فيها اآثار ل���ذات املادة، والت���ي كانت خمباأة يف 

منزل متهم اآخر.
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املقب����ل، يف كوالملب����ور، ماليزي����ا بالتزامن 
مع املنت����دى العاملي لل�سريف����ة الإ�سالمية 

.2018

582 األف دولر اأرباح “�سيتي الإ�سالمي” الن�سفية

حقق بنك �سيت���ي الإ�سالمي ال�ستثماري قفزة كبرية يف اأرباحه 
يف الن�سف الأول من العام اجلاري بن�سبة 393.9 %، قيا�ًسا بالفرتة 
ذاته���ا من العام املا�سي. واأظهرت البيانات املالية للبنك اأنه حقق 
اأرباًح���ا �سافي���ة خالل الن�س���ف الأول من العام اجل���اري بلغت 582 
األ���ف دولر، قيا�ًسا بت�سجيل خ�سائر بلغت 198 األف دولر يف الفرتة 

ذاتها من العام املا�سي. 
وبلغ���ت اأرباح البنك يف الربع الثاين من العام اجلاري 372 األف 
دولر، بزيادة بن�سبة 390.6 %، قيا�ًسا بت�سجيل خ�سائر بقيمة 128 

األف دولر يف الفرتة املماثلة من العام املا�سي.

  للتوا�سل:  )ق�سم القت�ساد: 17111455(              ق�سم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
املحرر االقت�صادي

الكويت تد�صن مطارها اجلديد برحلة اإلى البحرين
مناق�صة لت�صغيل وحدات االأطعمة يف املطار اجلديد

�سمن اأعمال مبنى امل�سافرين

طرح���ت �رشك���ة مط���ار البحري���ن، امل�سوؤولة عن 
ت�سغي���ل املطار، مزايدة جديدة تتعلق بطلب تقدمي 
اق���رتاح حل���ق المتي���از لتطوي���ر وت�سغي���ل وحدات 
الأغذي���ة وامل�رشوبات )الأطعم���ة( يف �سالة الو�سول 
واملغادري���ن يف مبن���ى امل�سافري���ن اجلدي���د مبطار 

البحرين الدويل .
والمتياز اجلديد �سمن عدد من المتيازات التي 
منحته���ا ال�رشكة يف اإطار التح�س���ريات لت�سغيل مبنى 
امل�سافرين اجلديد الذي جتري اأعمال ا�ستكماله على 
قدم و�ساق. ويعت���ر برنامج حتديث املطار من اأهم 
امل�ساريع ال�سرتاتيجية بالبحري���ن، اإذ يخدم املطار 
جميع القطاع���ات القت�سادية ويع���د بوابة البحرين 
اإل���ى بقي���ة دول العامل، وبالتايل مع ه���ذه املناق�سة 
تعت���زم �رشكة مط���ار البحرين منح امتي���از غري ح�رشي 
اإل���ى واحد اأو اأكرث م���ن ال����رشكاء التجاريني لت�سميم 
ومتويل وتطوي���ر وت�سغيل و�سيان���ة واإدارة وحدات 
الأغذي���ة وامل�رشوبات يف مبنى املطار اجلديد، بح�سب 

ما جاء يف وثيقة دعوة ال�رشكات.
و�سيتع���ني عل���ى ال����رشكات الراغب���ة يف دخ���ول 
املزاي���دة تقدمي طلباته���ا قبل نهاية ي���وم الأربعاء 

املوافق 12 �سبتمر 2018. وعلى مقدمي العطاءات 
اإرف���اق مبلغ ال�سمان البتدائي امل�س���ار اإليه اأعاله اأو 
بن�سب���ة 1 % من قيمة العط���اء، اأيهما اأقل، ويف جميع 
الأحوال يج���ب األ تقل قيمة ال�سم���ان البتدائي عن 
100 دين���ار. و�رشح م�س���وؤول يف �رشكة مطار البحرين 
ال���دويل يف وقت �ساب���ق، باأنه مت التعاق���د مع �رشكة 
عاملية لتقدمي خدمات املطاعم يف املطار اجلديد يف 

عقد مدته 7 �سنوات.
مط���ار  �رشك���ة  وقع���ت  املا�س���ي  �سبتم���ر  ويف 

البحري���ن ال���دويل عقدا متن���ح مبوجبه ح���ق المتياز 
الإعالين ملطار البحرين الدويل ل�رشكة جي �سي ديكو 

الفرن�سية ملدة 10 �سنوات.
وتاأتي هذه املزاي���دة اجلديدة يف ظل ا�ستكمال 
اأك���رث من ثلث���ي اأعم���ال مبن���ى امل�سافري���ن اجلديد 
والذي تقوم �رشكة “تاف” الرتكية باأعمال املقاولت 
الرئي�س���ة له بقيمة تناهز1.1 ملي���ار دولر، �ساهمت 
فيه���ا دولة الإم���ارات مبعظم ه���ذه التكاليف �سمن 

برنامج التنمية اخلليجي.

املنامة - املوا�سالت: تد�سن �رشكة 
�خلط���وط �جلوية �لكويتي���ة �أول رحالتها 
م���ن مبنى الركاب )T4( اجلديد يف مطار 
دول���ة الكويت ال���دويل اإل���ى البحرين يف 
مت���ام ال�ساعة 8 �سباحا م���ن يوم الأربعاء 
املقب���ل. وا�ستعر�س وزي���ر املوا�سالت 
والت�سالت كمال اأحمد مع عميد ال�سلك 
الدبلوما�س���ي �سفري دول���ة الكويت لدى 
املنام���ة ال�سي���خ ع���زام مب���ارك ال�سباح، 
مبن���ى  لتد�س���ني  الالزم���ة  الرتتيب���ات 

امل�سافري���ن اجلدي���د يف مط���ار الكويت 
الدويل.

زق���ال الوزير”نح���ن فخ���ورون ب���اأن 
تقوم �رشك���ة �خلطوط �جلوي���ة �لكويتية 
بت�سغي���ل اأول رحالتها من مطار الكويت 

الدويل اجلديد اإلى البحرين”.
م���ن جهته، اعت���ر ال�سف���ري الإطالق 
التجريب���ي م���ن الكوي���ت اإل���ى البحري���ن 
تاأكي���دا للعالقات املتمي���زة واملتجذرة 

بني البلدين ال�سقيقني.

• عثمان اأحمد	

علي الفردان

10.1 مـلـيــون دوالر اأربــاح “اإنـوفـ�صـت” الـنـ�صفــيــة
ارتفاع حقوق امل�ساهمني اإلى 132.7 مليون

املنامة - اإنوف�ست: اأعلنت جمموعة اإنوف�ست 
عن حتقيق اأرب���اح �سافية خالل الن�سف الأول من 
العام اجلاري بلغت 10.166 مليون دولر، مقارنة 
ب���� 17.267 مليون يف الف���رتة املقابلة من العام 

ا بواقع 41 %. 2017، وهو ما ميثل انخفا�سً
واأرجعت ال�رشك���ة تراجع الأرباح ب�سكل رئي�س 
اإلى ارتف���اع مبالغ ال�سرتداد م���ن الذمم املدينة 
امل�سمحلة خالل الن�سف الأول من عام 2017 اإذا 

ما قورنت بنف�س الفرتة من العام 2018. 
وبل���غ �سايف رب���ح ال�سهم الواح���د يف الن�سف 
الأول م���ن 2018، 3.59 �سن���ت مقارنة مع 6.06 

�سنت لنف�س الفرتة من العام 2017. 
وارتف���ع �س���ايف الربح الت�سغيل���ي بن�سبة 11 
%؛ لي�س���ل اإلى 9.824 ملي���ون دولر قيا�سا مع 
8.886 ملي���ون دولر يف الن�سف الأول من العام 
2017، كما ارتفع اإجم���ايل الإيرادات الت�سغيلية 
بن�سب���ة 9 % لتبلغ 14.898 مليون مقارنة بنف�س 
الف���رتة من الع���ام املا�س���ي والبالغ���ة 13.661 

مليون دولر. 
الإي���رادات  يف  الإيجاب���ي  التح�س���ن  وج���اء 
الت�سغيلي���ة خ���الل الن�س���ف الأول بح�س���ب بيان 
ر�سم���ي �سادر ع���ن ال�رشك���ة، نتيجة زي���ادة ن�سبة 

ملكية املجموع���ة يف �رشكة مر�سى البحرين ل�سكن 
العمال وهي �رشكة ذات عوائد مدرة للدخل، ف�ساًل 
عن حتقي���ق التخارج م���ن �رشكة عق���ارات اخلليج 

وهى اأحد ال�ستثمارات العقارية لدى ال�رشكة. 
امل�ساري���ف  ارتفع���ت  اأخ���رى  ناحي���ة  م���ن 
الت�سغيلية بن�سبة 6 % لتبلغ 5.074 مليون دولر 
مقارن���ة ب�مبل���غ 4.775 ملي���ون يف نف����س الفرتة 
م���ن الع���ام املا�س���ي ب�سب���ب زي���ادة امل�ساريف 
ال�ستثم���ارات  ب���اإدارة  املتعلق���ة  الت�سغيلي���ة 

العقارية. 
اأم���ا عل���ى �سعي���د املرك���ز امل���ايل، فارتفع 
اإجم���ايل حقوق م�ساهمي ال�رشك���ة الأم بن�سبة 8 % 
لف���رتة الن�سف الأول من العام 2018 لي�سل اإلى 
132.690 مليون دولر مقارنة مع 122.4 مليون 
بنهاية العام 2017، كما ارتفعت الأ�سول لت�سل 
اإل���ى 268.327 ملي���ون دولر، مما ميث���ل زيادة 
بن�سبة 1 % عن تل���ك املتحققة يف الن�سف الأول 
م���ن الع���ام 2017، اإذ بلغ���ت 265.354 ملي���ون 

دولر.
وت�سري القوائ���م املالية الرئي�س���ة للمجموعة 
لل�سه���ور الثالث���ة املنتهي���ة يف 30 يونيو 2018 
)الرب���ع الث���اين( اإلى حتقيق �س���ايف اأرباح ل�سالح 

م�ساهم���ي ال�رشك���ة الأم بل���غ 7.180 مليون دولر 
مقارنة ب�س���ايف ربح قدره 9.083 مليون دولر يف 
ا بن�سبة 21 %، وعليه  ع���ام 2017 م�سجاًل انخفا�سً
بلغ �سايف ربح الأم ال�سهم بالربع الثاين من ال�سنة 
احلالية 2.54 �سنت مقارنة مع 3.19 �سنت لنف�س 

الفرتة من العام 2017. 
وزادت الي���رادات الت�سغيلي���ة بالربع الثاين 
بن�سب���ة 8 % حي���ث بلغ���ت 9.685 ملي���ون دولر 

مقارن���ة ب���� 8.996 ملي���ون للف���رتة املقابلة من 
2017. وم���ن دون اأي تغ���ري جوه���ري، بلغ �سايف 
الرب���ح الت�سغيل���ي 6.844 ملي���ون دولر للرب���ع 
الثاين من 2018 مقارن���ة بنف�س الفرتة من العام 

املا�سي والبالغ 6.841 مليون دولر.
وم���ن ناحية اأخ���رى، حافظ���ت املجموعة على 
ر�سيد متوازن لل�سيولة لت�سكل 11 % من اإجمايل 
الأ�سول حيث ارتفع الر�سيد النقدي من 21.740 

ملي���ون دولر اإل���ى 28.569 ملي���ون والذي ميثل 
زيادة وقدرها 31 %. وقال رئي�س جمل�س الإدارة 
عم���ر املط���وع اإن النتائج الإيجابي���ة للمجموعة يف 
ن�سف ال�سن���ة احلالية تدفعنا اإل���ى بذل مزيد من 
اجلهد ملوا�سل���ة النمو ولتحديد من���وذج الأعمال 
املنا�س���ب لتحقي���ق الت���وازن وال�ستدامة يف ظل 

التقلبات التي ت�سهدها اأ�سواق املنطقة. 
واأ�س���اف “كان هدفن���ا يف الف���رتة ال�سابق���ة 
بن���اء فري���ق عم���ل تنفيذي من�سج���م اإ�ساف���ة اإلى 
رفع كف���اءة اأ�س���ول املجموعة احلالي���ة وحت�سني 
عوائدها، كما تزامن مع هذا الهدف، ال�سعي لرفع 
ق���درة املجموع���ة يف اإدارة العملي���ات الت�سغيلية 
وتطويره���ا على نحو اأف�سل ومن خالل ال�ستخدام 
الأمثل ملوارد املجموعة. اأما فيما يخ�س خمالفات 
احلقب���ة ال�سابق���ة، فق���د مت اأخذ كاف���ة الإجراءات 
املطلوب���ة القانونية والإداري���ة ل�سمان ا�سرتداد 
احلق���وق وع���دم تك���رار مث���ل تل���ك املخالف���ات 

م�ستقبال”. 
م���ن جانب���ه، اأك���د القائ���م باأعم���ال الرئي����س 
التنفيذي يا�رش اجلار ثقته يف قدرة املجموعة على 
موا�سلة م�سار الربحية والتوظيف الأمثل لالأ�سول 

مما �سينعك�س اإيجابا على حقوق امل�ساهمني.

• •عمر املطوع	 يا�رش اجلار	

“الغرفة” و“العا�صمة” تبحثان تطوير االأ�صواق املركزية
املنامة - الغرفة: بحثت غرفة �سناعة 
وجتارة البحرين مع اأمانة العا�سمة تطوير 
وتنمي���ة الأ�س���واق املركزي���ة التابعة لها 
وه���ي اأ�سواق املنامة و�س���رتة وجدحف�س، 
تخ���دم  الأ�س���واق  ه���ذه  اأن  خ�سو�س���ا 
املواطنني والوافدي���ن من جانب، وتلعب 
دوًرا حيوًي���ا يف تعزي���ز احلرك���ة التجاري���ة 

وخدمة القت�ساد الوطني من جانب اآخر. 
وعقد لقاء له���ذه الغاية لقاء يف بيت 
التجار، جمع النائب الثاين لرئي�س الغرفة 
حممد عبداجلب���ار الكوهجي واملدير العام 
لأمان���ة العا�سمة �سوقية حميدان، بح�سور 
جلن���ة الأ�س���واق التجاري���ة برئا�س���ة ع�سو 
ال�سم���ري.  عبداحلكي���م  الإدارة  جمل����س 
واأ�ساد الكوهجي بتعاون اجلهات املعنية 
احلكومي���ة م���ع الغرفة يف �سبي���ل الرتقاء 
بالأ�سواق التجارية واملركزية يف اململكة، 
كم���ا اأثن���ى عل���ى خط���ط اأمان���ة العا�سمة 

لتطوير الأ�سواق املركزية. 
م���ن جهتها، قدم���ت اأمان���ة العا�سمة 
���ا تف�سيلًيا عن اخلط���ط التطويرية  عر�سً

وجدحف����س  و�س���رتة  املنام���ة  لأ�س���واق 
املركزي���ة خالل الف���رتة املقبل���ة )2018 
- 2020( والرامي���ة اإل���ى تطوي���ر املباين 
واخلدم���ات املقدمة. واأك���دت حميدان اأن 
ال���وزارة تويل اهتماًم���ا لالأ�سواق املركزية 
عموما يف البالد؛ كونه���ا توفر جزءا رئي�سا 
م���ن احتياج���ات املواطن���ني واملقيم���ني 
الأم���ن  مقوم���ات  توف���ري  وتع���زز جه���ود 
الغذائ���ي يف البحرين، م�س���رية اإلى حر�س 
اأمان���ة العا�سم���ة عل���ى تعزي���ز ال�رشاكة مع 
جت���ار ال�س���وق ومناق�سة جمي���ع املعوقات 
والتنظي���م  ال�سيان���ة  باأعم���ال  املتعلق���ة 

و�سب���ل معاجلته���ا م���ن خ���الل جلن���ة جتار 
ال�سوق.

ب���دوره، اأك���د ال�سمري اأهمي���ة تطوير 
الأ�سواق املركزي���ة يف البحرين؛ لتتواكب 
م���ع الأ�سواق املتط���ورة يف دول املنطقة، 
داعًيا اإلى اأهمي���ة تعزيز التعاون وال�رشاكة 
بني خمتل���ف اجلهات املخت�س���ة اململكة 
واملركزي���ة  التجاري���ة  الأ�س���واق  جلع���ل 
باجله���ود  م�سي���ًدا  لل�سي���اح،  مق�س���ًدا 
امللحوظة للقائمني عل���ى اأمانة العا�سمة 
لتطوي���ر الأ�سواق املركزي���ة للو�سول بها 

اإلى اأعلى امل�ستويات.

“اإنف�صتكورب” يتخارج من �رشكة “جالف كرايو”
اأعل���ن  اإنف�ستك���ورب:   - املنام���ة 
“�سن���دوق  اأن  اأم����س  اإنف�ستك���ورب، 
الفر�س اخلليجية 1” التابع للبنك اأكمل 
�سفق���ة بي���ع ح�ست���ه املتبقي���ة البالغة 
15.65 % من اأ�سهم �رشكة “جالف كرايو 
القاب�س���ة” )ال�رشك���ة(، ل�سالح موؤ�س�سي 

ال�رشكة وم�ساهميها الآخرين.
وتاأ�س�ست �رشك���ة “جالف كرايو” يف 
الع���ام 1953 يف دولة الكويت، لت�سنيع 
وتوزي���ع الغ���ازات ال�سناعي���ة وتوف���ري 
اخلدمات املرتبطة بها يف منطقة ال�رشق 

الأو�سط و�سمال اإفريقيا وتركيا. 
وتق���وم ال�رشك���ة بت�سني���ع الغازات 
والتخ�س�سي���ة  والطبي���ة  ال�سناعي���ة 
�لت���ي يت���م توريدها عن طري���ق خطوط 
الأنابيب، اأو على �سكل �ُسحنات كبرية اأو 
معباأة يف اإ�سطوانات ملجموعة وا�سعة من 
العمالء من اأجل ا�ستخدامها يف �سناعات 

وتطبيقات خمتلفة. 

امل�س���ارك  الرئي����س  وق���ال 
ل�ستثمارات ال�رشكات يف ال�رشق الأو�سط 
اإنف�ستك���ورب  ل���دى  اأفريقي���ا  و�سم���ال 
“ميث���ل بي���ع  تري�ست���ان دي بوي�س���ون 
جالف كراي���و اإ�سافة مهم���ة للتخارجات 
اإنف�ستك���ورب  نفذه���ا  الت���ي  الناجح���ة 
يف املنطق���ة. جنحن���ا م���ع �رشكائن���ا م���ن 
ال�رشك���ة،  لأ�سه���م  الآخري���ن  املالك���ني 

وبالتحدي���د عائل���ة الهني���دي باعتبارها 
املوؤ�س����س ومال���ك ح�س���ة الغالبي���ة، اإذ 
جنحن���ا مًعا يف حتقيق اإجن���ازات ملحوظة 
واإ�سف���اء طاب���ع موؤ�س�س���ي عل���ى ال�رشكة 
ودعم خطة تو�سعها الإقليمي، �سواء من 
خالل النمو الذات���ي اأو عر اإجراء �سل�سلة 
من ال�ستح���واذات املكملة. ومتثل هذه 
الإجن���ازات خري دليل عل���ى جناح منوذج 
اأعمال اإنف�ستكورب وخرتنا الوا�سعة يف 
دعم منو ال�رشكات املحلية والإقليمية مبا 
يحقق اأف�سل قيمة ممكنة مل�ستثمرينا”.

من جانبه، قال  رئي�س جمل�س �رشكة 
“جال���ف كرايو” عامر الهني���دي “بداأت 
�رشاكتنا مع اإنف�ستكورب يف العام 2009 
حيث كنا اآن���ذاك نبحث عن �رشيك ميكنه 
اإ�ساف���ة قيمة حقيقة مل�ساع���دة )جالف 
كرايو(على حتقيق ال�ستفادة الق�سوى 
م���ن اإمكاناته���ا الكامن���ة. نتطل���ع اإل���ى 

موا�سلة هذا الزخم”.

• تري�ستان دي بوي�سون	



االثنين 6 أغسطس 2018 
24 ذو القعدة 1439

العدد 3583 11 business@albiladpress.comاقتصاد

“الت�شهيالت” تبيع اأرا�ض ملطورين مع فرتة �شماح 12 �شهرا

ملتقى حواري للموؤ�ش�شات امل�رصفية بالبحرين 8 اأكتوبر

يف م�رشوعي �سار 4 واملحرق

مب�ساركة “املركزي” و“التنمية االقت�سادية”

�رشك���ة  وقع���ت  الت�سهي���ات:   - توبل���ي 
الت�سهي���ات للخدم���ات العقاري���ة اتفاقي���ات 
تع���اون للبي���ع االآجل م���ع عدد م���ن املطورين 
واملح���رق.   4 �س���ار  م�رشوع���ي  يف  العقاري���ن 
االتفاقي���ة، �سيتمك���ن املط���ورون  ومبوج���ب 
العقاريون من ا�ستام االأرا�سي من املخططات 
التابعة لل�رشكة ومبا�رشة البناء الإن�ساء امل�ساريع 
ال�سكني���ة دون دفع قيم���ة االأر�ض لفرتة متتد 
حتى 12 �سهرا من بداي���ة امل�رشوع.وقال رئي�ض 
العق���ارات بال�رشكة جعفر العريب���ي “ا�ستطعنا خال 
الف���رتة املا�سية م���ن تطوير العديد م���ن الق�سائم 
ال�سكنية يف املخطط���ات ال�سابقة لل�رشكة، وبتوقيع 
االتفاقيات نحن ن�ستكمل م�سرية التعاون امل�ستمرة 

يف االأرا�سي التي طرحتها ال�رشكة موؤخًرا”. 
ت�سم���ح  االآج���ل  البي���ع  “اتفاقي���ة  واأ�س���اف 
للمطورين العقارين ببدء العمل يف امل�رشوع واإيجاد 
امل�ستفيدي���ن خال ف���رتة ال�سماح، مم���ا يوفر لهم 
ال�سيولة النقدية الازمة خال فرتة االإن�ساء”، موؤكًدا 
موا�سل���ة ال�رشكة تعاونها مع امل�ستفيدين الراغبن 
يف بناء ال�رشاكات املثم���رة لتطوير االأرا�سي التابعة 

لل�رشكة يف خمططي �سار 4 واملحرق.
ووق���ع االتفاق���ات ع���ن الت�سهي���ات رئي�سها 
التنفي���ذي ع���ادل حبيل م���ع كل من �رشك���ة عبداهلل 
ح�س���ن ال���درازي واأوالده، �رشكة مانك���و للمقاوالت، 
�رشكة كي فاي للمقاوالت العامة، موؤ�س�سة املليلي 

للمقاوالت، كاظم املو�سوي وجا�سم حممد نعمة.

املنامة - جمعية امل�سارف:  اأعلنت جمعية 
م�سارف البحرين عزمها تنظيم ملتقى حواري 
مفتوح���ا مع خمتلف املوؤ�س�س���ات امل�رشفية يف 
اململك���ة )االأع�ساء وغري االأع�س���اء باجلمعية(؛ 
لبح���ث اآلي���ات تعزي���ز اأداء اجلمعي���ة كمظل���ة 
جلميع املوؤ�س�سات امل�رشفية، وتكري�ض دورها 
كممثل فاع���ل بن تل���ك املوؤ�س�سات وم�رشف 
البحرين املركزي؛ يف اإطار الهدف االأكرب الذي 
ي�سع���ى اإليه اجلميع وه���و تعزيز ريادة القطاع 
املايل وامل�رشيف يف البحرين كما كان على مدى 
اخلم�س���ن عام���ا املا�سية.ويتيح ه���ذا امللتقى 
الفر�س���ة للموؤ�س�س���ات امل�رشفية للق���اء مع م�رشف 

البحري���ن املركزي وجمل����ض التنمي���ة االقت�سادية 
وغرفة �سناعة وجتارة البحرين.

واأك���د رئي����ض جمل����ض اإدارة اجلمعي���ة عدن���ان 
يو�س���ف اأن امللتق���ى يه���دف اإل���ى فت���ح وتو�سعة 
قن���وات التوا�سل مع خمتلف امل�سارف يف اململكة، 
وتعريفه���ا بربام���ج وخط���ط ومب���ادرات ومنج���زات 
اجلمعي���ة من جهة، واال�ستماع اإل���ى مرئياتهم ب�ساأن 
تعزيز اأداء اجلمعي���ة واالأمور التي يرون اأنها جديرة 

بالطرح واملتابعة من قبل اجلمعية من جهة اأخرى.
ودعا جميع املوؤ�س�س���ات امل�رشفية يف البحرين 
حل�س���ور هذا امللتقى يف الثامن من اأكتوبر املقبل، 
وامل�ساركة يف النقا�ض، وتبادل االأفكار واالآراء حول 

الفر����ض والتحديات اأمام القط���اع املايل وامل�رشيف 
ككل، خ�سو�س���ا يف �سوء امل�ستج���دات والتحديات 

الراهنة.
من جهت���ه، اأكد الرئي����ض التنفي���ذي للجمعية 
وحي���د القا�سم اأهمية امللتق���ى يف جمع كل اأ�سحاب 
امل�سلحة م���ن موؤ�س�سات م�رشفية، وق���ال “نريد اأن 
نع���زز م���ن دور جمعية م�س���ارف البحري���ن كمن�سة 
جتمعن���ا جميعا من اأجل تب���ادل التجارب واخلربات، 
ومناق�س���ة االحتياج���ات الدقيقة للقط���اع امل�رشيف 
عل���ى �سعيد بن���اء الق���درات والتدري���ب واالأبحاث 
وغريه���ا، وتعزيز قدرة اجلمعية على تلبية تطلعات 

اأع�سائها”. • وحيد القا�سم	

املنامة - هواوي: اأعلنت �رشكة “هواوي” 
نيتها اإطاق حلول ومنتجات “حتديث النظام 
اجلي���ل  ب�سب���كات  اخلا����ض   ”1  1 الهوائ���ي 
اخلام����ض )5G( م���ن االت�س���االت، مبا ي�سهم 
يف ت�رشي���ع اإط���اق العملي���ات التجارية لهذه 
ال�سب���كات باململك���ة وير�س���خ قيادته���ا يف 
هذا املج���ال على م�ست���وى املنطقة.وت�سعى 
�رشكات االت�ساالت يف اململكة حالًيا للتعامل 
م���ع حتدي���ات رفع كف���اءة ال�سب���كات وزيادة 
عائداته���ا وحتقي���ق تطور ملح���وظ يف جمال 
العملي���ات الرقمي���ة وال�سيان���ة، م���ن خ���ال 
اال�ستف���ادة م���ن تقنية اجلي���ل اخلام�ض التي 
تعت���رب اأحد التقني���ات امل�ستقبلية اجلوهرية 
الواع���دة بتوف���ري حل���ول جديدة تع���زز طرق 
اال�ستف���ادة من البنى التحتية، وتتبنى اأحدث 
اخلدمات التقنية املقدمة اإلى امل�ستخدمن. 
وم���ن املنتظ���ر اأن يرتافق اإط���ار العمل 
على اإط���اق �سبكات اجلي���ل اخلام�ض بظهور 
فر�ض جديدة لتطوي���ر ا�سرتاتيجيات �ساملة 
لن�رش هذه التقنية واال�ستف���ادة من مميزاتها 
وتطبيقاتها يف كافة املجاالت، ويف مقدمتها 
زي���ادة قدرة �سب���كات االت�س���االت وحت�سن 
التغطي���ة و�رشع���ة االإنرتن���ت وتخفي����ض زمن 
مترير االأوامر عرب ال�سبكة ب�سكل كبري ويوفر 
متطلبات العدي���د من التطبيق���ات املتنقلة 

اجلديدة.

“هواوي” تطلق حلوال 
ل�سبكات ال� “5G” بالبحرين

“البور�شـة” تقفـل علـى ارتفـاع واملوؤ�شـر يك�شـب 4.5 نقطـة
املنام���ة - البور�س���ة: اأقفل “موؤ����رش البحرين 
العام” اأم�ض عند م�ستوى 1.353.74 بارتفاع قدره 
4.57 نقطة مقارنة باإقفاله يوم اخلمي�ض املا�سي، 
يف ح���ن اأقف���ل “موؤ�رش البحري���ن االإ�سام���ي” عند 
م�ست���وى 971.97 بانخفا�ض وق���دره 0.35 نقطة 

مقارنة باإقفاله ال�سابق.

وتداول امل�ستثمرون ي���وم اأم�ض 2.05 مليون 
�سهم ووحدة، بقيمة اإجمالي���ة بلغت 513.90 األف 

دينار، مت تنفيذها من خال 61 �سفقة.
وبلغت كمي���ة االأ�سهم املتداولة 1.95 مليون 
�سه���م، بقيم���ة قدره���ا 504.30 األ���ف دين���ار مت 
تنفيذها من خ���ال 59 �سفقة. وركز امل�ستثمرون 

تعاماته���م عل���ى اأ�سهم قط���اع البن���وك التجارية 
والتي بلغت قيمة اأ�سهمها املتداولة 311.13 األف 
دينار اأي ما ن�سبته 60.54 % من القيمة االإجمالية 
لاأوراق املالية املتداولة وبكمية قدرها 938.69 
األ���ف �سهم، مت تنفيذها من خال 27 �سفقة. وجاء 
بن���ك البحرين والكويت يف املرك���ز االأول اإذ بلغت 

قيم���ة اأ�سهمه املتداول���ة 197.60 األ���ف دينار اأي 
ما ن�سبته 38.45 % م���ن القيمة االإجمالية وبكمية 
قدرها 448.86 األ���ف �سهم، مت تنفيدها من خال 

10 �سفقات.
اأما املركز الثاين ف���كان للبنك االأهلي املتحد 
بقيم���ة قدرها 103.17 األ���ف دينار اأي م���ا ن�سبته 

20.08 % م���ن القيمة االإجمالي���ة بواقع 399.80 
األ���ف �سهم، مت تنفيذها من خال 10 �سفقات. ثم 
جاءت �رشك���ة البحرين لات�س���االت )بتلكو( بقيمة 
قدرها 102.93 األف دينار اأي ما ن�سبته 20.03 %، 
وبكمي���ة قدرها 408.55 األف �سه���م، مت تنفيذها 

من خال 13 �سفقة.

8.33 مليار دينار القيمة ال�شوقية للبور�شة يف يوليو
البحرينيون ي�ستحوذون على 47.8 % من التداوالت

لل����رشكات  ال�سوقي���ة  القيم���ة  ارتفع���ت 
امل�ساهم���ة العامة يف بور�س���ة البحرين بنهاية 
�سه���ر يوليو املا�سي بن�سب���ة 3.61 %، قيا�ًسا 
بال�سه���ر الذي �سبق���ه، ونح���و 5.6 % يف �سهر 

يوليو من العام 2017.
وبلغ���ت القيم���ة ال�سوقي���ة للبور�س���ة يف 
�سه���ر يولي���و املا�س���ي 8.33 ملي���ار دين���ار، 
مرتفع���ة 290.32 مليون دين���ار، مقارنة بنحو 
8.04 ملي���ار دينار يف �سهر يوني���و، اإذ تداول 
قيم���ة  اإجم���ايل  م���ن   %  47.87 البحريني���ون 
الت���داوالت، واجلن�سي���ات االأخ���رى 52.13 %. 
كم���ا ارتفعت القيمة ال�سوقية 445.36 مليون 
دين���ار تقريًبا قيا�ًسا بالفرتة املماثلة يف العام 
املا�سي التي بلغت 7.88 مليار دينار تقريًبا.

واأقف���ل موؤ�رش البحرين الع���ام بنهاية �سهر 
يولي���و املا�سي عند م�ستوى 1358.35 نقطة، 
م�سج���ا ارتفاًع���ا 47.36 نقط���ة، اأي م���ا ن�سبته 
3.61 % مقارن���ة ب�سه���ر يوني���و حي���ث �سجل 
1.310.99 نقطة. كما ارتفع املوؤ�رش منذ بداية 

العام حتى نهاية �سهر يوليو املا�سي 2 %.
كما ارتفع موؤ�رش البحرين االإ�سامي 16.14 
نقط���ة، اأي ما ن�سبته 1.68 % يف �سهر يوليو اإذ 
بل���غ 974.20 نقطة، قيا�ًس���ا ب� 958.06 نقطة 
يف �سه���ر يونيو املا�سي. يف حن تراجع املوؤ�رش 
10.56 نقطة منذ بداية العام حتى نهاية �سهر 

يوليو املا�سي.

وارتفع���ت بنهاية ال�سه���ر املا�سي اأ�سعار 
8 ����رشكات مقابل انخفا�ض 10 �رشكات يف حن 
حافظ���ت 25 �رشك���ة على اأ�سعاره���ا دون تغري. 
ويبلغ عدد ال����رشكات املدرجة يف البور�سة 43 
�رشك���ة تندرج حت���ت 6 قطاعات م���ع �رشكة غري 
بحرينية “بن���ك م�سقط”، و�رشكتن بحرينيتن 

مقفلتن هما “�سيكو”، و ”�سناعة الورق”.
ال�سهري���ة  الت���داول  ن����رشة  م���ن  وات�س���ح 
لبور�س���ة البحرين يف �سهر يولي���و املا�سي اأن 
اإجمايل اأيام الت���داول يف البور�سة بلغ 23 يوًما 

يف ال�سه���ر املا�س���ي بزي���ادة 6 اأي���ام عن �سهر 
يونيو املا�سي، ما ن�سبته 35.29 %.

و�سهدت قيم���ة االأ�سهم املتداولة ارتفاًعا 
بن�سب���ة 168.96 % لت�س���ل اإل���ى 34 ملي���ون 
دين���ار، وبل���غ متو�سط معدل الت���داول اليومي 
1.48 ملي���ون دين���ار يف يولي���و، قيا�ًس���ا بنحو 

743.64 األف دينار يف يونيو.
وارتفعت كمية االأ�سه���م املتداولة بن�سبة 
ملي���ون   149.68 اإل���ى  لت�س���ل   %  166.28
�سهم يف يولي���و، وبلغ متو�سط كمي���ة االأ�سهم 

املتداول���ة اليومي نح���و 6.508 مليون �سهم، 
قيا�ًس���ا بقرابة 3.306 ملي���ون �سهم يف يونيو. 
وت���داول البحريني���ن 48.84 % م���ن اإجم���ايل 
كمي���ة االأ�سهم املتداول���ة، واجلن�سيات االأخرى 

.% 51.16
بن�سب���ة  ارتفاًع���ا  ال�سفق���ات  و�سه���دت 
2329 �سفق���ة يف  اإل���ى  % لي�س���ل   110.96
�سهر يوليو، اإذ بلغ املعدل اليومي لل�سفقات 
101 �سفقة يف يوليو، قيا�ًسا ب� 65 �سفقة يف 

يونيو.

وتركز الت���داول يف قطاع البنوك التجارية، 
اإذ مت ت���داول ما قيمت���ه 23.31 مليون دينار، 
م�ستح���وًذا بذلك عل���ى 68.56 % م���ن اإجمايل 

قيمة االأ�سهم املتداولة.
وكان���ت ال�رشكات اخلم����ض االأكرب حجًما من 
حي���ث القيم���ة ال�سوقية، ه���ي: البن���ك االأهلي 
املتح���د حي���ث بلغ���ت قيمت���ه ال�سوقي���ة نحو 
2.07 ملي���ار دين���ار، والت���ي ت�س���كل 24.9 % 
من اإجم���ايل القيمة ال�سوقي���ة للبور�سة، تلتها 
�رشكة اأملنيوم البحرين “األبا” بن�سبة 10.74 % 
بقيم���ة 894.6 مليون دين���ار، ثم بنك البحرين 
الوطني بنح���و 848.81 مليون دينار ما ن�سبته 
10.19 %، ورابًعا جمموعة جي اف ات�ض املالية 
بنحو 520.49 مليون دينار ما ن�سبته 6.25 %، 
واأخ���رًيا بنك البحرين والكوي���ت بنحو 482.41 

مليون دينار ما ن�سبته 5.79 %.
اأما ال�رشكات االأك���ر ن�ساًطا من حيث كمية 
ملي���ون   125.84 بنح���و  املتداول���ة  االأ�سه���م 
�سهًم���ا م���ا ن�سبته 84.07 % م���ن اإجمايل كمية 
االأ�سه���م املتداولة، جاء البن���ك االأهلي املتحد 
يف املرتب���ة االأولى بنح���و 76.9 مليون �سهم ما 
ن�سبت���ه 51.38 %، وثانًي���ا 25.4 مليون �سهم 
ملجموعة “جي اف ات�ض” املالية بن�سبة 16.98 
%، ث���م جمموع���ة الربك���ة امل�رشفي���ة بتداول 
10.2 مليون �سهم ما ن�سبته 6.83 %، فرابًعا 
م����رشف اخلليجي التجاري بتداول 6.72 مليون 
�سه���م ما ن�سبته 4.49 %، وخام�ًسا �رشكة بتلكو 

بتداول 6.58 مليون �سهم ما ن�سبته 4.4 %.

• ا	 االأ�سهم االأكر ارتفاًعا واالأ�سهم االأكر انخفا�سً

اأمل احلامد

دي������ن������ار م������ل������ي������ون  ب��������������34  ������س�����ه�����ًم�����ا  م������ل������ي������ون   149.7 ت����������������داول 
ال�����ت�����داوالت اإج�����م�����ايل  م����ن   %  68.56 ع���ل���ى  ت�����س��ت��ح��وذ  ال���ت���ج���اري���ة  ال���ب���ن���وك 



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

القيد: 74322-2
التاريخ: 8/5/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )---( لسنة 2018

بشأن تغيير اإلسم التجاري لشركة كنوز خلدمات التواصل ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
رقم  القيد  ذ.م.م املسجلة مبوجب  التواصل  السادة اصحاب شركة كنوز خلدمات 

2-74322، طالبني تغيير اإلسم التجاري من:
شركة كنوز خلدمات التواصل ذ.م.م
إلى: شركة الرضا للتنظيفات ذ.م.م

أقصاها  مدة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  فعلى 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

القيد: 74322
التاريخ: 5/8/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )114020( لسنة 2018

بشأن تغيير اإلسم التجاري لشركة مركز الرضا للمواد الغذائية ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة اصحاب شركة مركز الرضا للمواد الغذائية ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد 

رقم 74322، طالبني تغيير اإلسم التجاري من:
شركة مركز الرضا للمواد الغذائية ذ.م.م

إلى: شركة كنز الرضا لتعبئة املواد الغذائية ذ.م.م
أقصاها  مدة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  فعلى 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

احملل  حتويل  بطلب  علوي  محمد  علوي  هاشم  السيد   / السيد  إلينا  تقدم 

التجاري التالي: الى السيد/ عابدين احمد محمد ناصحي 

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

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

29/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

اعالن رقم )2018-111594(
تنازل - عن احملل التجاري

قيد رقم

7-63087

االسم التجاري

واحة حسون للمشويات

نوع النشاط

األطعمة  خدمات  أنشطة 

واملشروبات

العنوان

 45 طريق  96م  رقم  محل 

سند 745

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة  السجل التجاري

) CR2018 -113575( اعالن رقم
معاملة مشتركة

لديه  أدناه بطلب معاملة مشتركة، فعلى كل من  املعلن  السيد  إلينا  تقدم 
تاريخ اإلعالن بكتاب  إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من  التقدم  اعتراض 

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: بشرى بيكم بركت علي احمد دين اهلل دته

االسم التجاري احلالي: اورين ملقاوالت التنظيفات
االسم التجاري اجلديد:  اورين لعقود السمسرة السلعية

االنشطة احلالية: 1 - عقود السمسرة السلعية 2 - التنظيف العام للمباني
النشاط اجلديد: 1 - عقود السمسرة السلعية

قيد رقم: 4-27613

إعالن بحل وتصفية شركة

شركة نيوتن إمبروف ش.ش.و ملالكها جوزيف هيوز  

سجل جتاري رقم 105516

بناء على قرار املالك لشركة نيوتن إمبروف ش.ش.و ملالكها جوزيف هيوز ، املسجلة على 
القيد رقم 105516، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السادة/ مكتب آمال العباسي 

للمحاماة ش.ش.و، ملالكتها آمال العباسي مصفيا للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص املادة 335 
إليه،  مطالباتهم  تقدمي  إلى  الشركة  دائني  جميع  املصفي  يدعو  الشركات  قانون  من 
مدعومة باملستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان 

التالي:
عنوان املصفي: مكتب آمال العباسي للمحاماة ش.ش.و، ملالكتها آمال العباسي

aamal@alabbasiaw.com - )+973(38878873

2/8/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -104670( 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: احمد يوسف محمد يوسف املطوع

االسم التجاري احلالي: احلماد الدوات البناء

االسم التجاري اجلديد: أيه واي أم ملواد البناء

قيد رقم: 47940-5

القيد: 10041
  التاريخ :2018/8/1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )---( لسنة

بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة تضامن

بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تقدم إليها السيد غريب احمد علي احمد نيابة عن والده املتوفى 
املالك لـ محالت السعادة لتصليح عادم السيارات )مؤسسة فردية( 
واملسجلة مبوجب القيد رقم 10041، يطلب حتويل املؤسسة الفردية 
دينار   1000 وقدره  برأسمال  تضامن  شركة  إلى  لوالده  اململوكة 
بحريني وذلك لتصبح مملوكة للورثة من السادة التالية اسمائهم:

1٫ غريب احمد علي احمد
2٫ علي احمد علي احمد مكي

3٫ محمد احمد علي احمد مكي
4٫ جناه احمد علي احمد مكي

5٫ جنالء احمد علي احمد مكي
6٫ اميان احمد علي احمد مكي
7٫ امل احمد علي احمد مكي

8٫ منال احمد علي احمد مكي
9٫ اماني احمد علي احمد

10٫ علياء احمد علي احمد 
11٫ والء احمد علي احمد مكي
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االإمارات توؤيد م�شاورات جنيف بني طريف النزاع اليمني

اأعلن���ت االإم���ارات، ال�رشيك الرئي�س يف قي���ادة التحالف الع�شكري يف اليم���ن، عن تاأييدها 
اأم����س االأحد للم�شاورات التي دع���ت اإليها االأمم املتحدة بني طريف النزاع اليمني يف جنيف يف 
�شبتم���ر املقبل. وقالت وزيرة الدولة ل�شوؤون التعاون الدويل رمي الها�شمي رّدا على �شوؤال 
لوكال���ة فران�س بر�س حول موقف التحالف من م�ش���اورات جنيف “�شنوا�شل دعمه )املبعوث 
ال���دويل مارتن غريفيث( وما ي���راه �رشوريا بينما يتقدم برنام���ج ملحاولة جلب كل االأطراف 
املختلف���ة اإل���ى الطاول���ة”. واأ�شافت خالل لقاء م���ع �شحافيني يف اأبوظبي “كّن���ا على الدوام 
موؤيدي���ن للمبع���وث الدويل و�شن�شتم���ر يف ذلك”. وكان غريفيث قد اأعل���ن اأمام جمل�س االأمن 
ال���دويل م�شاء اخلمي�س اأّن االأم���م املتحدة تعتزم دعوة االأط���راف املتحاربني اإلى جنيف يف 6 

�شبتمر؛ للبحث يف اإطار عمل ملفاو�شات �شالم.

السنة العاشرة - العدد 3583 
االثنين

6 أغسطس 2018 
24 ذو القعدة 1439

international@albiladpress.com
العالم
14

القاهرة ـ رويترز:

غزة ـ أ ف ب:

كراكاس ـ رويترز:

القاهرة ـ رويترز:

اأعل���ن اجلي����س امل�رشي، اأم����س االأحد، 
مقت���ل 52 مت�ش���ددا يف االأي���ام املا�شية، 
�ش���د  �شنه���ا  عملي���ات  �شل�شل���ة  خ���الل 
اجلماع���ات االإرهابي���ة يف �شم���ال وو�ش���ط 
�شين���اء، بينه���ا عملية نوعي���ة ا�شتهدفت 

اإرهابيني “�شديدي اخلطورة”. 
واأف���ادت القوات امل�شلح���ة، يف بيان 
ب�ش���اأن العملي���ة ال�شامل���ة �شين���اء 2018، 
مبقت���ل 39 ف���ردا م���ن عنا����رش اجلماعات 
مبناط���ق  اخلط���ورة  �شدي���دي  االإرهابي���ة 
متفرق���ة ب�شم���ال وو�ش���ط �شين���اء خ���الل 
االأي���ام االأخرية.  واأ�ش���اف البيان اأن قوات 
جهاز االأمن الوطني نف���ذت عملية نوعية، 
اأ�شف���رت ع���ن مقت���ل 13 ف���ردا �شدي���دي 
اخلط���ورة، و�شبط اأ�شلحة وذخرية وعبوات 
نا�شفة كانت بحوزتهم. كما األقت القوات 
االأمني���ة القب�س على “49 ف���ردا تكفرييا 
�شديدي اخلطورة ب�شمال وو�شط �شيناء”.

ا�شته���دف ق�ش���ف اإ�رشائيل���ي، اأم����س 
االأحد، “خلية الإط���الق البالونات احلارقة” 
يف غزة، مما اأدى اإلى اإ�شابة فل�شطينيني.

وق���ال �شهود عي���ان، ح�ش���ب و�شائل 
اإع���الم فل�شطيني���ة، اإن طائ���رة ا�شتط���الع 
اإ�رشائيلي���ة اأطلقت �شاروخ���ني على االأقل 
عل���ى بل���دة بي���ت الهي���ا �شم���ال القطاع، 
مم���ا اأدى الإ�شاب���ة اثنني بج���روح و�شفت 
بالطفيفة. من جهته، اأعلن الناطق بل�شان 
جي�س االحتالل اأن طائ���رة ع�شكرية اأغارت 
على خلية، قامت باإط���الق بالونات حارقة 

يف �شمال قطاع غزة باجتاه اإ�رشائيل.
غ���زة  يف  الفل�شطيني���ون  ويطل���ق 
البالون���ات والطائ���رات الورقي���ة احلارقة 
عر احلدود اإلى اإ�رشائيل ما ي�شبب باندالع 
حرائ���ق. وج���اء ا�شتخ���دام ه���ذه البالونات 
والطائ���رات يف اإط���ار التظاه���رات الت���ي 
خرج���ت عند احل���دود م���ع اإ�رشائي���ل اأواخر 
مار�س والتي قتل فيه���ا 159 فل�شطينيا 

على االأقل وجندي اإ�رشائيلي.

ه���ز تفج���ري واح���د عل���ى االأق���ل حفال 
الفنزويل���ي  الرئي����س  كان  ع�شكري���ا 
نيكوال����س مادورو يلقي كلم���ة خالله يوم 
ال�شب���ت. وقال���ت احلكوم���ة اإنه���ا كان���ت 
حماولة فا�شلة الغتياله ت�شمنت ا�شتخدام 

طائرات بال طيار حتوى متفجرات.
وق���ال م���ادورو اإن “كل �ش���يء ي�شري 
اإل���ى موؤام���رة مييني���ة تق���ول التحقيقات 
املبدئي���ة اإنها مرتبط���ة بكولومبيا ووالية 
فلوريدا االأمريكية”، حيث يعي�س منفيون 
فنزويلي���ون كث���ريون. وقال م���ن دون اأن 

يديل بتفا�شيل، اإن جناة عدة اعتقلوا.
وقال وزير االإعالم خورخي رودريجيز 
اإن طائ���رات ب���ال طيار حممل���ة مبتفجرات 
انفجرت قرب احلف���ل الع�شكري يف و�شط 

كراكا�س. 
ولك���ن  ب���اأذى،  م���ادورو  ي�ش���ب  ومل 
رودريجي���ز ق���ال اإن 7 م���ن جن���ود احلر�س 

الوطني اأ�شيبوا.

ال�ش���وداين  اخلارجي���ة  وزي���ر  ذك���ر 
الدردي���ري حمم���د، يف ت�رشيح���ات نقله���ا 
التلفزي���ون ال�ش���وداين، اأن حكومة جنوب 
اتفاق���ا  االأح���د  اأم����س  وقع���ت  ال�ش���ودان 
نهائيا لل�شالم وتقا�ش���م ال�شلطة مع اأكر 
جماع���ة متم���ردة يف الب���الد. وق���ال الوزير 
”مت التوقي���ع باالأحرف االأولى على اتفاق 
امل�شائ���ل العالق���ة، وه���ذه االتفاقية هي 
للتعبري ع���ن التزام االأط���راف كلها بوقف 

اإطالق النار“.
ووق���ع االأط���راف املتنازع���ون اتفاقا 
نهائي���ا لتقا�ش���م ال�شلط���ة، به���دف اإنهاء 
حرب اأهلي���ة اأوقعت ع����رشات اآالف القتلى 

و�رشدت املاليني يف هذا البلد.
وكان �شلف���ا ك���ري مريدي���ت، رئي�س 
جن���وب ال�ش���ودان، اأك���د التزام���ه بتنفيذ 
االتفاقي���ة، مبيناً اأن التوقيع على اتفاقية 
ال�ش���الم ج���اء نتيجة لقناع���ة تام���ة الإنهاء 
االأزمة، رغ���م ال�شغوطات الت���ي ميار�شها 

املجتمع الدويل جتاهه.

القوات امل�رشية تقتل 
52 “تكفرييا” يف �شيناء

اإ�رشائيل ت�شتهدف “خلية 
بالونات حارقة” يف غزة

رئي�س فنزويال ينجو 
من حماولة اغتيال

اتفاق �شالم بني جنوب 
ال�شودان واملتمردين

“قـم” تنتفـ�ض وهتافات “املـوت حلزب اهلل”
احتجاجات اإيران تتوا�شل

كما هتف املحتج����ون ب�شعارات �شد 
احلكوم����ة والنظ����ام، مطالب����ني املر�ش����د 
بالتنحي ع����ن ال�شلطة، وهو ال�شعار الذي 
بات يتكرر يف جميع االحتجاجات االأخرية.
وق����ال ن�شط����اء اإن االحتجاج����ات انطلقت 
م����ن “مي����دان توحيد” و�ش����ط مدينة قم، 
وهتف املحتج����ون ب�شعارات مثل “جعلوا 
الدين �ُشلما واأذل����وا ال�شعب” و “املوت 

للديكتاتور”.
كما اأفاد الن�شط����اء بخروج مظاهرات 
يف مدين����ة ك����رج و�شرياز وبع�����س مناطق 
كال����ج  ج�����رش  منه����ا  طه����ران  العا�شم����ة 
ق����رب �شاح����ة فردو�ش����ي ال�شه����رية �شد 
االأو�شاع املعي�شي����ة والف�شاد ال�شيا�شي 
واالقت�ش����ادي يف الب����الد، مرددين �شعار 

املوت للديكتاتور.
اأم����ا يف مدين����ة ك����رج امل�شتم����رة منذ 
الي����وم االأول يف احتجاجاته����ا، فقد هفت 
املحتجون: “ال تخافوا ال تخافوا كلنا معا 

واملوت للديكتاتور”.
وقال �شه����ود عيان اإن املناطق التي 
ت�شه����د احتجاجات يتعم����د االأمن االإيراين 

فيها قطع االإنرتنت خ�شية اإي�شال ال�شور 
ومقاطع الفيديو لالإعالم، اإذ بات النظام 

حمرجا اأمام هذه التجمعات االحتجاجية.
وت�شه����د اإي����ران احتجاج����ات م�شتمرة 
االقت�شادي����ة  االأو�ش����اع  ت����ردي  عل����ى 

وم�شت����وى املعي�ش����ة يف الب����الد وتزاي����د 
البطالة وتف�شي الغ����الء والك�شاد، و�شط 
اأزم����ة حادة يف �شوق النقد االأجنبي وقرب 
تطبي����ق العقوب����ات االأمريكي����ة اجلديدة 

على طهران.

• من التظاهرات يف طهران يوم 25 يونيو	

قم  مدينة  اخلام�س  يومها  يف  لت�شمل  و�شعاراتها  رقعتها  يف  اإي��ران  يف  االحتجاجات  تطورت 

الدينية و�شط البالد، حيث هتف املحتجون ب�شعار جديد وهو “املوت حلزب اهلل”.

ون�شر نا�شطون يف مواقع التوا�شل االجتماعي مقاطع فيديو يهتف فيها املحتجون يف مدينة 

اأنه  االإيرانيني  اللبناين الذي يرى كثري من  االإيرانية �شد حزب اهلل  العا�شمة  القريبة من  قم 

بيت  عليها  ي�شرف  �شنوية  ميزانية  له  تخ�ش�س  حيث  االإيرانيني،  الفقراء  ح�شاب  على  ي�شرتزق 

املر�شد بعيدا عن اأي رقابة حكومية.

العراق... حمتجو الب�رصة يهددون بقطع اجل�سور والطرق
ثامن هجوم “اإرهابي” يقطع الكهرباء عن 3 حمافظات

جت���ددت التظاه���رات اأم�س االأح���د، اأمام 
مقر احلكومة املحلية يف الب�رشة بالعراق، ومت 
اإغالق بوابتها الرئي�شية. هذا واأعلنت اللجان 
التن�شيقي���ة يف حمافظة الب����رشة، االنتهاء من 
التح�ش���ريات مل���ا و�شف���وه باأك���ر تظاهرة 
واعت�ش���ام داخ���ل املحافظ���ة احتجاج���اً على 

تردي االأو�شاع املعي�شية.
احلكومت���ني  اأن  اللج���ان  واأو�شح���ت 
بالوع���ود  تفي���ا  مل  واملحلي���ة  االحتادي���ة 
لتحقي���ق املطالب التي �شلمتها لهما اللجان 

التن�شيقية، يف وقت �شابق.
واأك���دت اأن �شقف مطالبها ارتفع باتفاق 
جمي���ع التن�شيقيات، وب���ات املطلب الرئي�س 
هو مناه�شة العملي���ة ال�شيا�شية برمتها، مبا 
يف ذلك مطالبات باإلغاء الد�شتور واالأحزاب. 

وتوعدت بت�شعيد االعت�شامات ال�شلمية، 
لتتخ���ذ اأ�ش���كاال احتجاجية اأكرث ق���وة، كقطع 
اجل�ش���ور الرئي�شية للمحافظة يف حال مل تكن 

هناك ا�شتجابة فعلية ملطالب املتظاهرين.
ال�شيعي���ة يف  واأ�ش���ار وكي���ل املرجعي���ة 
النجف، اأحمد ال�شايف، يف خطبة �شالة اجلمعة، 
اإلى ����رشورة ا�شتم���رار املظاه���رات ال�شعبية 

حلني ك�شب جميع احلقوق.

 وق���ال ال�ش���ايف: “اإن احلق���وق توؤخذ وال 
تعطى”، يف اإ�شارة اإلى ا�شتمرارية االحتجاجات 
حل���ني ك�شب جمي���ع احلق���وق، الفت���اً اإلى اأن 
امل�ش���اكل ال�شيا�شية واالجتماعية واملالية ال 
حتل اإال “بالغ�ش���ب”. اإلى ذلك، اأعلنت وزارة 

الكهرباء العراقية، اأم����س االأحد، تعر�س خط 
رئي����س لنق���ل الطاق���ة الكهربائي���ة، يزود 3 
حمافظ���ات، اإلى “عمل اإرهاب���ي تخريبي” هو 
ال�8 يف غ�شون �شهرين، يف وقت ت�شهد البالد 
احتجاجات للمطالب���ة بتح�شني اخلدمات، ويف 

مقدمها الكهرباء.  
وج���اء يف بيان ر�شم���ي، تلق���ت “فران�س 
بر����س” ن�شخة منه “تعر����س خط نقل الطاقة 
)كرك���وك- الفائ���ق  ال�شغ���ط  الكهربائي���ة 
ديال���ى(، فج���ر اخلمي����س، اإلى عم���ل اإرهابي 
“اأ�شبح���ت حمافظ���ات  تخريب���ي”، م�شيف���ا 
كرك���وك ونينوى وج���زء من حمافظ���ة �شالح 

الدين يف حالة انطفاء تام”. 
وذكر البيان اأن “ا�شتهداف هذا اخلط هو 
ال�8 خالل ال�شهرين املا�شيني”. واأكد م�شدر 
ر�شم���ي يف وزارة  الكهرب���اء، اأم�س، “تعر�س 
20 برج���ا ناقال للطاقة الكهربائية يف مناطق 
متفرق���ة �شمال بغ���داد، اإلى اأعم���ال تخريبية 

خالل االأ�شهر املا�شية من هذا العام”.

اتهم���ت و�شائ���ل اإع���الم اإيراني���ة اإ�رشائيل، 
بالوقوف وراء عملية اغتيال مدير مركز البحوث 
العلمي���ة عزي���ز اإ�ش���ر، يف منطق���ة “م�شي���اف” 
التابع���ة ملحافظ���ة حم���اة. وكان اإ�ش���ر قد لقي 
م�رشع���ه، و�شائق���ه اخلا�س، اإثر تفج���ري �شيارته 
بعب���وة نا�شف���ة، يف ري���ف “حماة”، لي���ل ال�شبت 

االأحد.
اإ�رشائي���ل  اأن  اإيراني���ة  قن���وات  وذك���رت 
“متورطة” باغتيال “عامل �شوري كان حمط ثقة 
االأ�ش���د” على حد تاأكيدها. وفيم���ا ال يزال اإعالم 
نظ���ام االأ�شد يتكتم على اخل���ر، اأكدت �شحيفة 
“الوط���ن” اململوكة الب���ن خال رئي����س النظام 
ال�ش���وري ب�شار االأ�ش���د، رجل االأعم���ال املعاقب 
دولًيا رامي خملوف، اأن اإ�شر و�شائقه قتال بزرع 

عب���وة نا�سفة يف �سيارتهم���ا، و�أملحت �إلى تورط 
اإ�رشائيل بالعملية.

من جهة اأخرى، انت�رش على و�شائل التوا�شل 
االجتماع���ي، ن�س بيان قيل اإنه �شادر عن “�رشية 
اأب���و عم���ارة” ال�شوري���ة املعار�ش���ة، تتبنى فيه 
اغتي���ال اإ�شر، مو�شحة اأنها قامت بزرع “عبوات 
نا�شفة” ال عبوة واحدة، وتفجريها مبدير البحوث 

العلمية يف �شوريا. 
ومل يتط���رق بي���ان “�رشي���ة اأبو عم���ارة” اإلى 
كيفية ح�شول التفج���ري، ما اإذا كان عن بعد، اأم 
بطريق���ة اأخرى. وتوعدت “اأبو عمارة” يف بيانها، 
ما �شّمتهم “روؤو����س النظام املجرم” يف �شوريا، 
بعملي���ات اأخ���رى. وقال���ت ع����رشات ال�شفح���ات 
املوالية لنظ���ام االأ�شد، على و�شائ���ل التوا�شل 
االجتماعي، اإن القتي���ل اإ�شر يعتر �شلة و�شل 

ب���ني اخل���راء االإيراني���ني واخل���راء الكوري���ني 
ال�شماليني واخلراء الرو�س، يف �شوريا.

واأطل���ق اأن�ش���ار النظ���ام ال�ش���وري و�ش���ف 
“كامت اأ�رشار �شاروخ ف���احت االإيراين يف �شوريا” 

عل���ى القتيل اإ�شر. من جان���ب اآخر، اأعلن تنظيم 
“داع����س” االإرهابي، اأم�س االأح���د، اأنه قام بقتل 
اأح���د الرهائ���ن الذي���ن اختطفهم م���ن ال�شويداء 
جنوب���ي �شوري���ا، وفقا مل���ا نقلته �شبك���ة اأخبار 

حملية. 
وذكرت �شبكة “ال�شويداء 24” اأن” داع�س” 
قت���ل �شابا عمره 19 عاما خطف���ه مع 35 �شخ�شا 
اآخ���ر معظمهم من الن�ش���اء واالأطفال خالل هجوم 

دام �شنه يف 25 يوليو على بلدة يف ال�شويداء.
واأعل���ن املر�ش���د ال�شوري حلق���وق االإن�شان 
اأن���ه اأول رهين���ة يتم اإعدامه من���ذ الهجوم، الذي 
اأ�شفر ع���ن مقتل 265 �شخ�ش���ا. وعدت هجمات 
ال�شوي���داء من ب���ني االأكر للتنظي���م يف �شوريا، 
كما اأنها االأكرث دموية التي تعر�شت لها االأقلية 

الدرزية منذ اندالع النزاع يف العام 2011.

اغتيال كاتم أسرار صاروخ “فاتح” اإليراني في سوريا
“داعش” يقتل أول رهينة من مختطفي السويداء

عواصم ـ وكاالت

البصرة ـ وكاالت:

عواصم ـ وكاالت

من�اورات للحر�س الثوري 
يف اخلليج العربي

اأعل���ن احلر����س الث���وري االإي���راين، اأم�س 
االأحد، اأن���ه اأجرى من���اورات حربية يف اخلليج 
العرب���ي خالل االأيام املا�شي���ة، م�شيفا اأنها 
“مواجهة تهدي���دات حمتملة”،  ا�شتهدف���ت 
وفق���ا لوكال���ة اجلمهورية االإيراني���ة لالأنباء. 
ونقلت الوكالة عن املتحدث با�شم احلر�س، 
رم�ش���ان �رشيف، قوله “اأج���ري هذا التدريب 
به���دف �شب���ط وحماي���ة اأم���ن املم���ر املائي 
الدويل ويف اإط���ار برنام���ج تدريبات احلر�س 
الع�شكرية ال�شنوية”. واأكدت القيادة املركزية 
باجلي�س االأمريكي، االأربعاء، اأنها ر�شدت تكثيفا 
للن�س���اط �لبح���ري �لإي���ر�ين، و�متد �لن�س���اط �إلى 
م�شيق هرمز، املمر املائي االإ�شرتاتيجي ل�شحنات 

النفط الذي هدد احلر�س الثوري باإغالقه. 
وقال م�شوؤول اأمريك���ي اإن نحو 100 �شفينة 
رمب���ا �شارك���ت يف املن���اورات م���ن بينه���ا زوارق 

�شغرية.

طهران ـ رويترز:

أبوظبي ـ أ ف ب

• حمتجون يف مدينة الب�رشة	

• مدير مركز البحوث العلمية ال�شورية عزيز اإ�شر	
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م���ا اإن خرج���ت الأ�س���رة الفل�سطينية عهد 
التميمي من ال�سج���ن الأ�سبوع املا�سي، واأخذت 
ما اأخ���ذت من الهتم���ام الفل�سطين���ي والعربي 
امليكروفون���ات  به���ا  واأحاط���ت  والعامل���ي، 
ت  والكام���رات لتلتق���ط لها ال�س���ور، حتى غررّ
اإذاع���ة مونت كارلو خريط���ة براجمها ذلك اليوم 
لأنها “ح�سل���ت” على ب�سع دقائق من التميمي 
حتك���ي فيها ع���ن بع����ض معاناته���ا يف ال�سجن، 
وطموحاته���ا الدرا�سية وغرها م���ن الأمور التي 
اً كان���ت جتربتها؛ اأقول: ما اإن  تتعلق بطفلة، اأيرّ
هداأ غبار ال�ستقبال حتى خرج البع�ض مبا ي�سبه 
الالئم���ة لو�سائل الإعالم الت���ي ركزت على عهد 
فقط ون�سيت اأ�س���رات يف عمر الطفولة، اأ�سغر 
م���ن عهد، والأ�س���رة اإ����راء اجلعابي�ض التي مت 

ت�سويه وجهها يف ال�سجن، وغرها.
الع���ام  التي���ار  ال�سائ���رون عك����ض  حر����ض 
عل���ى اإظه���ار “الإهم���ال” �لإعالمي �ل���ذي �أحاط 
بالأ�س���ر�ت �لأخريات، و�أنه يف �لوقت �لذي كان 
يج���ري فيه تغي���ر مكان ت�سليم عه���د �لتميمي 
اأكرث من مرة منعاً للتجمهر، فاإن اأ�سرات خرجن 
ومل يكن يف انتظاره���ن اإل الوالدان فقط، وكان 

امل�سهد خليطاً ب���ني الالئمني على الإعالم عدم 
امل�س���اواة، والناف�س���ني على عه���د ا�ستحواذها 
يف  والراغب���ني  والهتم���ام،  العد�س���ات  عل���ى 
خمالف���ة ما ذهب اإليه ال�سواد الأعظم من النا�ض 
واإعالمه���م، هذا مع جتاوز املالحظات الطفولية، 
و�لأخ���رى ذ�ت �ملغ���ازي و�مل���اآرب �ملختلف���ة، 
يف طبيع���ة �ملعامل���ة، و�ل�سكل �ل���ذي خرجت به 
�لتميمي، وغرها من مالحظات ل ندري ما �لذي 

يريد اأ�سحابها قوله من وراء اإطالقها.
اإل اأن التميم���ي بات���ت اليوم رم���زاً ن�سالياً 
فل�سطيني���اً، �س���واء اتفقن���ا اأم اختلفن���ا يف هذا 
الأم���ر، بالتاأكي���د كث���رات غرها عان���ني اأكرث 
منه���ا، وبالتاأكي���د كان هن���اك م���ن ه���نرّ اأ�سغر 
منه���ا �سناً، وبالتاأكيد اأي�س���اً، هناك من ق�سني 
ويق�س���ني م���دد اعتقال وحب�ض اأط���ول من تلك 
الت���ي تعر�ست عهد لها، ولك���ن �سناعة الرموز 
ل ت�سدرّق ه���ذا الكالم، ول تعنيه���ا املعلومات، 
ول كمي���ة الآلم، لكن هناك متطلبات للرمزية ل 
تتوفر يف كل �سخ�ض، وعلى الرغم من اأن العطاء 
كب���ر لدى ع���دد لي�س قلي���ال من �أبن���اء �ل�سعب 
الفل�سطيني، اإل اأنه م���ن غر املمكن اأن يكونوا 

جميعاً رم���وزاً، فالرتكيز �سيكون على وجه واحد 
م���ن بني اجلم���وع، كم���ا اخت����ر ن�س���ال اأمركا 
اجلنوبي���ة يف ت�سي غيف���ارا، وكم���ا تغيب وجوه 
�ملالكم���ن وي�سبح حممد علي كالي �لأ�سطورة، 
وكم���ا تت�ساق���ط �س���ور جمي���ع م���ن ق�س���وا يف 
جن���وب اإفريقيا ول يبق���ى يف الذاكرة اإل نل�سون 
مانديال، وكم���ا تبقى �سورة واحدة فقط تذكرنا 
بعبدالقادر احل�سيني، وي�سمى جمال عبدالنا�ر 

زعيماً دون غره من الروؤ�ساء العرب.
اإن ب���روز فت���اة منا�سلة م���ن فل�سطني، يف 
ه���ذ� �ملحي���ط �لإعالمي �ملتالطم �ل���ذي ل يرحم 
ول يوؤم���ن اإل مبا ي�سبع النه���م ال�ستهالكي، من 
الأمور التي على الع���رب التم�سك بها جيداً، لأن 
يف الغال���ب هن���اك التف���ات عام عن ه���ذه الأمة، 
وعلين���ا دعم ه���ذا الرم���ز حب���اً لأنف�سن���ا ولي�ض 
يف ال�سخ����ض نف�س���ه، واحلفاظ عليه م���ن الزلل 
و�لنح���ر�ف، وجع���ل ه���ذ� �لرم���ز �أق���وى و�أن�سج 
متحدث���اً ع���ن الق�سي���ة املركزية، حام���اًل الآلم، 
متخطي���اً ال�سعوبات... هذا هو م���ا علينا العمل 
علي���ه، بدلً من امل�س���ي يف �سال�س���ل الت�سكيك 

و�لتهوين و�لإحباط.

عبدعلي الغسرة

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

لق����د م����رت �لبحري����ن باأ�س����د �لظروف 
واأعظ����م الأخط����ار، لكنه����ا حافظ����ت عل����ى 
قوته����ا وذاتيتها بف�س����ل متا�سك جبهتها 
�لد�خلي����ة، ووقوف �سعبه����ا يف خندق و�حد 
متفاعل منحنا قوة غر اعتيادية، ول يزال 
هذا ال�سالح ق����ادرا على اأداء دور حا�سم يف 
اأي����ة معركة كان����ت، و�سه����د التاريخ لهذا 
الوط����ن العزي����ز الثب����ات يف النعطاف����ات 
واحتدام التناق�سات الت����ي مر بها العامل، 

وكل ذلك بف�سل من اهلل ثم قيادتنا. 
ويف لق����اء �سم����وه م����ع حم����د ب����ن �سامل 
�ملنظري �ملدير �لإقليمي ملنظمة �ل�سحة 
العاملي����ة لإقلي����م �����رق املتو�س����ط )دع����ا 

�سي����دي �ساح����ب �ل�سم����و �مللك����ي �لأم����ر 
خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�ض الوزراء 
املوق����ر حفظ����ه اهلل ورع����اه اإل����ى احت����واء 
الأزم����ات وال�راعات بتحرك �سيا�سي اأكرث 
فاعلي����ة ُيبع����د خماط����ر احل����روب واآثاره����ا 
ع����ن  ال�سحي����ة  الأو�س����اع  عل����ى  املدم����رة 
املنطق����ة، موؤكدا �سموه اأن مملكة البحرين 
حقق����ت �أهد�ف منظم����ة �ل�سح����ة �لعاملية 
الإمنائية، واأن احلكومة حري�سة على تبني 
املبادرات الت����ي حتقق للمواطنني اأف�سل 
اأوجه الرعاية ال�سحية واخلدمات الطبية(.

هك����ذا ه����ي البحري����ن دائم����ا... �سعاع 
م�س����يء يف م�س����رة الإن�ساني����ة وق����وة لها 

وزنه����ا يف الوط����ن العربي والع����امل يف اأداء 
ت����ام وتعزي����زا لل�س����الم  الواج����ب ب�س����كل 
وال�ستقرار واإيج����اد مناخ للتنمية ال�ساملة 
يف �لع����امل، ويعرف عن �سيدي �سمو رئي�س 
اأن����ه القائ����د  ال����وزراء حفظ����ه اهلل ورع����اه 
�ل����ذي ل����ه دور بارز وم����ر�ث م����ن �لأعمال 
العظيمة اخلالدة لك����ي تعي�ض املجتمعات 
الب�رية يف اأم����ن واأمان وحتقيق املزيد من 
الرفاهي����ة والعي�ض الكرمي للجميع، وتاأتي 
دع����وة �سم����وه اأي����ده اهلل باحت����واء الأزمات 
وال�راعات بتحرك �سيا�س����ي اأكرث فاعلية 
ُيبعد خماطر احلروب واآثارها املدمرة على 
الأو�ساع ال�سحية عن املنطقة، تاأكيدا على 

حر�س����ه الدائم على �سالم����ة ورقي الأفراد 
وال�سع����وب واحل�س����ارات والرتكيز ب�سكل 
و��سح ود�ئم عل����ى �لبناء و�لتنمية وو�سع 
�جلهود يف جمر�ها �ل�سحيح لتحقيق كل ما 

يتطلع اإليه الإن�سان.
�سيدي �سمو رئي�س �لوزر�ء حفظه �هلل 
ورعاه يدع����و �لعامل لتعبئة �لقوى و�لتهيوؤ 
للم�ستقب����ل يف كل امليادي����ن، ويف كل م����ا 
هو خ����ر ويف �سال����ح �ل�سع����وب و�ملجتمع 
الإن�ساين العاملي، واجلهود التي يقوم بها 
اأي����ده اهلل جهود �سخمة وغ����ر اعتيادية... 
�إن����ه �لقائد �لذي يحتل �ملرتب����ة �لأولى يف 

حياة ال�سعوب.

األمير خليفة بن سلمان... القائد الذي يحتل 
المرتبة األولى في حياة الشعوب

م���ع اقرتاب مو�سم ح���ج 1439ه� نظم “الحتاد 
�ل�سع���ودي لالأم���ن �ل�سيرب�ين و�لربجم���ة و�لدرونز” 
يف مدينة جدة الن�سخ���ة الأولى من م�سابقة هاكاثون 
احلج، وا�س���رتك يف م�سابقة “الربجمة ال�ستك�سافية 
امُلربجم���ني  م���ن  األف���ا  ع�ري���ن  نح���و  وال�سب���اق” 
ال�سعوديني واخلليجيني والعرب ومن خمتلف دول 
العامل م���ن الذكور والإن���اث، ومت تنظيمها يف بداية 
�سه���ر اأغ�سط����ض 2018م به���دف تطوي���ر تقني���ات 
خدم���ات مو�س���م احل���ج لتق���دمي اأف�س���ل اخلدمات 
واأي�رها حلجاج بيت اهلل احلرام، حيث �سيتم حتويل 
اأف���كار امل�سارك���ني والباحثني اإل���ى م�ساريع ت�سب 
يف جُممله���ا يف م�سلح���ة احلج���اج يف كل �سوؤون احلج 

من غ���ذاء وماء و�سحة ونقل واإقام���ة واإجراءات �سفر 
واإدارة املرور والنفايات واملخلفات.

للتقنية الإلكرتونية دور كبر يف ابتكار الكثر 
من احللول من اأجل اإثراء وحت�سني جودة احلياة وك�ر 
حتدياته���ا، و�حلج مو�سم �سنوي دين���ي ت�ست�سيفه 
اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة وقيادته���ا و�سعبها، 
واأنع���م اهلل عليه���م بعبء حتم���ل ه���ذه امل�سوؤولية 
وا�ستطاعت ال�سعودية بف�سل رعاية ودعم ومتابعة 
الر�سي���دة  وحكومت���ه  ال�ريف���ني  احلرم���ني  خ���ادم 
�أن تنه����س باأعب���اء و����رف ه���ذه �مل�سوؤولي���ة رغ���م 
ثقلها وحتدياته���ا الكبرة، ويف ه���ذا العام ُي�سارك 
الهاكاثون بجزء من ه���ذه امل�سوؤولية وذلك بالعمل 

عل���ى حت�سني خدمة احلجاج وت�سهيل اأداء �سعائرهم 
الدينية م���ن خالل م���ا �سي�سيفونه م���ن البتكارات 

التقنية.
ويعت���رب هاكاثون �حل���ج �لذي دخ���ل مو�سوعة 
غيني�ض بتحقيقه 2950 م�سارًكا وم�ساركة، ثمرة من 
ثمرات التوجهات اجلديدة للقيادة ال�سعودية، حيث 
تاأمل القي���ادة ال�سعودية وال�سعب اأن تكون بالدهم 
بواب���ة للتقنية يف املنطقة، وه���و طموح يتوافق مع 
روؤية اململك���ة 2030م، ويف ه���ذه امل�سابقة قدمت 
10 فرق اأفكاًرا وم�سامني للم�روعات التي �ساركت 
فيه���ا، وفازت ثالث���ة م�ساريع باملراك���ز الأولى هي 
م�روع “ترجم���ان” خلم�ض من الن�س���اء ال�سعوديات، 

ويق���وم بالرتجم���ة الفوري���ة لع���دد م���ن الإ�س���ارات 
واللوحات الإر�سادية يف مكة املكرمة وامل�ساعر دون 
�حلاجة �إلى �لإنرتنت، وجائزته مليون ريال �سعودي، 
وم����روع “ح���ج وال���ت” �لذي يوف���ر و�سائ���ل �لدفع 
بعمالت خمتلفة وبتحويل الأم���وال وجائزته )500( 
األف ريال، وم�روع “روؤى” �لذي ينقل ويوثق م�ساعر 
احلجاج اإلى الع���امل اأجمع وجائزته )350( األف ريال. 
ون���ال تطبي���ق “�أي.007” على دعم ق���دره )150( 
األ���ف ريال وهو يقوم عل���ى اإدارة اأمن خميمات احلج 
اإلكرتونًي���ا، ومت تخ�سي����ض مبل���غ )30( األ���ف ريال 
للم�ساري���ع الريادي���ة، كما �سيت���م احت�سان خم�سني 

م�روًعا لدعم خمرجات هاكاثون للحج.

هاكاثون الحج

فاتن 
حمزة

رؤية مغايرة

اإن قلت عجبُت من اأفعال هذا 
الرجل، فاأنا �سادقة، واإن قلت مل 
اأعجب منها، فاأن���ا �سادقة اأي�ساً، 
هذا ح���ال م���ن يتابع ويح���اول اأن 
يج���اري �سم���و �ل�سي���خ حمم���د بن 
را�سد نائ���ب رئي�ض الدولة رئي�ض 

جمل�ض الوزراء حاكم اإمارة دبي.
اإل  ي���وم  ي���كاد مي�س���ي  ف���ال 
اإبداعات���ه  ويتحفن���ا بجدي���د م���ن 
يف الفك���ر و�سيا�س���ة احلكم، لعل 
اآخره���ا عندم���ا ق���ال “راأ����ض مال 
احلكوم���ة الأغلى ه���و موظفوها”، 
م�س���را �سموه اإل���ى اأن ن�سبة ر�سا 
اجله���ات  بع����ض  يف  املوظف���ني 
احلكومي���ة الحتادي���ة ت�س���ل اإلى 
93 %، كا�سف���اً �سم���وه عن مهلة 
6 اأ�سه���ر مل���دراء بع����ض اجلهات 

لتغير بيئة �لعمل.
وق���ال �سم���وه يف تغريدة على 
ح�ساب���ه يف توي���رت “اطلع���ت على 
تقاري���ر ر�س���ا املوظف���ني يف 40 
جه���ة حكومي���ة احتادي���ة، ت�س���ل 
ن�سب���ة الر�س���ا يف بع����ض اجلهات 
جه���ات   5 ولدين���ا   ،%  93 اإل���ى 
تق���ل فيه���ا ن�سبة الر�س���ا عن 60 
%! ه���ذه الن�سب���ة غ���ر مقبول���ة، 
ر�س���ا املوظف���ني مفت���اح لر�سا 
مهل���ة  اأ�سه���ر   6 املتعامل���ني، 
نعطيه���ا مل���دراء ه���ذه اجله���ات 
لتغير بيئ���ة �لعم���ل... ر�أ�س مال 

احلكومة الأغلى هو موظفوها.
عم���ره  يف  اهلل  اأم���د  �سيخن���ا 
يتوا�س���ل م���ع املعني���ني بطرقه، 
ويعج���ز بع����ض امل�سوؤول���ني ع���ن 
�للتف���اف حولها، ف���ال غر�بة بعد 
كل ه���ذا اأن يوم���اً من اأي���ام اإمارة 
دب���ي يعادل �سن���ة ورمبا اأكرث من 

اأيام غرها.
حق���اً اإن منه���ج �سم���و ال�سيخ 
حمم���د ب���ن ر��س���د كفي���ل بخل���ق 
الرقاب���ة الذاتية عند كل من بيده 
�س���يء من الأم���ر، فم���ن ي�ستطيع 
اأن يحي���د ع���ن اجل���ادة اأو يعب���ث 
مبقدر�ت �لبالد و�لعباد وهو يرى 
�سي���ف �لإن�ساف و�لع���دل م�سلطا 

على راأ�سه.
ل عج���ب من ه���ذا! فه���ذا هو 
�ل�سي���خ حمم���د ب���ن ر��س���د �لذي 
عهدن���اه، موق���ف من���ه ومواق���ف 
كث���رة �أخ���رى م���ن �سم���و �لأم���ر 
الوال���د خليفة بن �سلم���ان حفظه 
اهلل نقراأه���ا ونتابعه���ا كل ي���وم، 
حر����ض ومتابع���ة وتو�سيات ليت 
م�سوؤولين���ا ونوابن���ا ياأخ���ذون بها 
ويتعلم���ون منها لك���ي ل تتعطل 
حاج���ات املواط���ن وتتكالب عليه 

الهموم.

عجبُت من أفعال 
هذا الرجل

fatin.hamza
@gmail.com

علي 
الصايغ

Ali.alsayegh15@
gmail.com

لمحات

من املوؤ�س����ف حقيقة اأن يكون 
للوا�سطات واملح�سوبيات ن�سيب 
كب����ر م����ن الوظائ����ف واملنا�سب؛ 
اإذ ي����دل ذلك بطبيع����ة احلال على 
حال����ة غر �سحي����ة توؤث����ر ب�سكل اأو 
باآخر على الإنتاجية وجودة الأعمال 
يف خمتل����ف �لبيئ����ات �لوظيفي����ة، 
وقل����ة  الإهم����ال  عل����ى  وت�سج����ع 
الدافعي����ة يف العمل، مما ي�سهم يف 
بناء بيئ����ة �سلبية غ����ر متو�زنة، ل 
تخ����دم العم����ل، ول متنح����ه اأر�سية 

خ�سبة للتطور والنماء. 
�عرتفن����ا �أم مل نع����رتف، ه����ذه 
حقيق����ة وا�سحة، ل يعلوه����ا غبار، 
فمت����ى �سن�سل اإل����ى مرحلة تكون 
وا�سط����ة  خ����ر  الكف����اءة  فيه����ا 
للرتقي����ات وتويل املنا�سب؟ متى 
نوؤ�س�ض له����ذه الثقافة؟ متى نقف 
يف وجه كل التجاوزات التي اأخذت 
بنا اإلى الوراء بدل اأن نحقق تقدماً 
بالع����رت�ف بالكف����اء�ت، وتذلي����ل 
�ل�سعاب �أمامها، و�لعمل على كبح 
جماح كل م����ن يح����اول النيل منها 

بقوة الوا�سطة؟! 
النيل من الكفاءات بتهمي�سها 
هو نيل م����ن خرات البلد وطاقاته 
بال�ستثم����ار  اأول����ى  ه����ي  الت����ي 
وال�ستفادة... ل����ن ي�ستقيم الأمر، 
املن�س����ود  التط����ور  نحق����ق  ول����ن 
ونرتقي �إلى �لعلو �لذي نريد ما مل 
نعتز بالكفاءات ونقدر ال�سهادات 
العلمية، ما مل نن�سفهم، ما مل منيز 
ب����ني �سخ�ض واآخر وف����ق اعتبارات 

الكفاءة دون املح�سوبية. 
العلمي����ة  ال�سه����ادات  حت����ى 
�لي����وم، مل تع����د حمل تقدي����ر؛ فال 
نكل����ف نف�سن����ا دف����ع دين����ار واحد 
العلمي����ة  ال�سه����ادات  لأ�سح����اب 
العلي����ا مث����الً، ول حت����ى نف�سلهم 
الرتقي����ات، فم����ن ميتل����ك  لني����ل 
�سه����ادة علمية علي����ا حاله حال من 
ل ميتلكها، فاملقيا�س �ملجدي يف 

نهاية �ملطاف “الوا�سطة”!
ه����ذ� �ملر�����س ل ي�ست�����ري يف 
مكان واح����د فقط، ول يف بلد واحد 
وح�سب، لكننا نعلم اأن الدول التي 
اأرادت للكف����اءة اأن تك����ون معياراً 
حقيقياً، هي ال����دول التي �سبقتنا 
بكث����ر من حيث البت����كار والإبداع 
و�لت�سنيع و�لتط����ور �لهائل �لذي 
و�سلت �إليه بدرجات تفوقنا مئات 
ال�سن����ني، فمتى ن�ستثم����ر طاقاتنا 
املهدورة م����ن اعتبارات الوا�سطة، 
ومتى ن�ستفيد مما حبانا اهلل به من 
عق����ول دون النظر اإل����ى املكا�سب 

ال�سخ�سية؟!.

“الواسطات”

ghassan.shihaby
@gmail.com

 االنتقال من فتاة 
غسان الشهابيإلى “رمز”

   ذرائع
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عقد مساء أمس األول مبقر نادي الحد الريايض مراسم توقيع عقود العبني 
الفريق األول لكرة القدم للموسم القادم‘ حيث تم توقيع عقد احرتاف املهاجم 
التونيس سليم املزليني ملوسم واحد قابل للتجديد، هذا ويعد الالعب املزليني 

أول املحرتفني الذين سينظمون للفريق األول، والجدير بالذكر أن هذه الخطوة 
االحرتافية لالعب تعترب األوىل حيث مل يسبق له االحرتاف خارج بالده تونس.
وتم أيضاً توقيع عقود الالعبني محمد عبدالوهاب وأحمد مريزا ليدافعا عن 

شعار نادي الحد للموسم املقبل، وسبق لالعبني املشاركة مع فريق نادي 
االتحاد يف املوسم املايض.

 حرض مراسم توقيع العقود عضو مجلس اإلدارة األمني املايل جاسم الحرمي.

ال��م��زل��ي��ن��ي وع���ب���دال���وه���اب وم���ي���رزا “ح���داوي���ة”

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

خرس منتخبنا الوطني لكرة الس��لة 
للش��باب أم��ام عاملق��ة املنتخب 
النيوزلن��دي بنتيج��ة )49/   62(، يف 
املباراة األوىل التي جمعتهام صباح 
منافس��ات  )األح��د(، ضمن  أمس 
املجموعة الثالثة لبطولة كأس آسيا 
للش��باب )تحت 18 عاماً(، املؤهلة 
ملوندي��ال كأس العامل 2019 )تحت 
19 عاماً(.وج��اءت نتائ��ج األش��واط 
األربعة ع��ى النحو التايل: )35 مقابل 
 12 مقاب��ل   13,18 مقاب��ل   22,22
وجميعه��ا للخصم و19-22 ملنتخبنا(، 
ويف ذات منافسات املجموعة سجلت 
نتيج��ة اللق��اء الث��اين ع��ن تحقي��ق 
املنتخب األس��رتايل ف��وزا عريضا عى 
منتخب البل��د املضيف تايلند بنتيجة 
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ورغ��م خس��ارة “أحمر الس��لة “ من 
املنتخب النيوزلندي الذي يرتبع عامليا 
يف املركز التاس��ع بفضل سجل نتائجه 
اإليجابي��ة وم��ا ميتلك��ه م��ن عنارص 
ممي��زة تتمت��ع بالق��وة الجس��امنية 
وط��ول القامة والرسع��ة املباغتة، إال 
أن منتخبن��ا قّدم مب��اراة جيدة طيلة 
األش��واط األربعة وظهر بروح قتالية 

وأداء فني جيد جداً. 
  الشوط األول 

جاءت بداية املباراة متكافئة املستوى 
من املنتخبني يف أول 3 دقائق، واستغل 
املنتخب النيوزلندي يف إضاعة العبي 
منتخبن��ا للفرص ومتك��ن من خطف 

عصا السبق بتقدمه 8/   3. 
 وعمد املنتخب النيوزلندي بتشكيلته 
األساس��ية منذ البداية عى استخدام 
األس��لوب الدفاع��ي الضاغ��ط يف كل 
امللع��ب، والدخول من تحت الس��لة 
نظ��را لطول قامة الالعبني للتس��جيل 
وكس��ب األخطاء عى العبينا، اضافة 
إىل سالح الرميات الثالثية التي جاءت 
م��ن مراك��ز املقدم��ة وتنوع��وا فيها 
طيل��ة الرب��ع األول والث��اين، كام جاء 
معدل نقاط التق��دم للفريق الخصم 
ع��رب الرمي��ات الثالثية البعي��دة التي 
تن��اوب عليها أغلب النيوزلنديني، مام 
دف��ع مدرب منتخبنا س��لامن رمضان 
يف طل��ب الوق��ت املس��تقطع األول 
يف املب��اراة إلع��ادة ترتي��ب األوراق 
الفنية، لك��ن رسعان ما أعاد املنتخب 
النيوزلن��دي رف��ع ف��ارق النقاط من 
جديد اىل )11 نقطة( 20/   9، مس��تغال 
غياب تركيز العب��ي منتخبنا وإضاعة 

الفرص املتكررة تحت السلة. 
 وأجرى م��درب منتخبنا رمضان عدة 
تغيريات حينام دفع مبزمل أمري وعيل 
حسني وأحمد بن دينة لتنشيط إال أن 
الف��ارق مل يتغري مع نهاية الربع األول 

الذي انتهى 35/   22. 
 وعى غرار تفوق املنتخب النيوزلندي 
طال��ب م��درب املنتخ��ب الالعب��ني 
مبواصل��ة األداء دون االلتفاف لنتيجة 
الف��ارق وتطبيق ارش��اداته وخططه 
الت��ي ق��د يتس��لح به��ا يف املباريات 
املنتخبان س��جال  ليتب��ادل  املقبل��ة، 
اللع��ب م��ع تفوق نيوزلن��دا يف عدد 
النق��اط إذ انتهى الربع الث��اين )57/    
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  الشوط الثاني 

 ويف الربع الثالث ارشك مدرب منتخبنا 
رمض��ان جمي��ع الالعب��ني واعطاهم 
الفرصة وكس��ب مزيدا من االحتكاك 
رغم تفوق نيوزلندا بالنتيجة واستطاع 
من خالل مش��اركة الالعب��ني جميعا 

بينه��ام  والثق��ة  التجان��س  وع��ودة 
ومواصلة اللعب بشكل جامعي مهام 
تك��ن النتيجة التي انته��ت مع نهاية 

الربع الثالث 75/    40. 
 ويف الرب��ع الرابع الذي ش��هد تفوق 
منتخبنا بتس��جيل عدد النقاط بفضل 
مضاعف��ة جه��وده بع��د أن كس��ب 
الثق��ة والتعام��ل يف كيفي��ة مقارعة 
عاملق��ة الخص��م م��ن خ��الل تنويع 
اللع��ب الهجوم الخاط��ف والدخول 
من تحت الس��لة ومتكن جميع العبي 
املنتخب من التسجيل يف املباراة التي 
ش��هدت نهايتها بفوز نيوزلندا بنتيجة 
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  مصطفى: الفارق 
الجسماني سبب الخسارة 

 أرجح العب منتخبنا الوطني مصطفى 
حسني خسارة منتخبنا بسبب الفارق 
الجسامين وطول القامة التي يرى بأنها 
األط��ول التي واجهها طيلة مش��واره، 
عطفا عى املستوى املميز الذي قدمه 

زمالئه خالل فرتات اللقاء. 
 وأض��اف “لق��د تعاملنا م��ع املباراة 
بحسب امكاناتنا، ووفق تطبيق دقيق 
والخطط  الفن��ي  الجهاز  لتوجيه��ات 
املعتمدة، كام نجحن��ا من التفوق يف 

الرب��ع األخري رغم الق��وة لدى العبي 
املناف��س ولكن يبقى يف نهاية املطاف 

بأن الواقع فرض نفسه. 

  الكوهجي: تفكيرنا في 
القادم 

عبدالل��ه  املنتخ��ب  الع��ب  ق��ال   
الكوهج��ي إن “تركيزن��ا حاليا منصب 
ع��ى املواجه��ات املقبل��ة، وس��وف 
نعمل ع��ى تقديم املس��توى املتميز 
ذاته، وذل��ك من أجل أن نحقق األداء 
اإليج��ايب يف الخروج بالهدف املطلوب 
املطلوبة لتعزيز لتعزيز التأهل للدور 
القادم، مش��ريا إىل ان خسارة املنتخب 
امام نيوزلندا ليست نهاية املطاف وان 
االمل موجود يف خطف البطاقة الثالثة 
للمجموعة التي اصب��ح الرتكيز عليها 
رغم مواجهة منتخب اسرتاليا اليوم”. 

  اليوم مواجهة المنتخب 
األسترالي 

 وس��يواجه منتخبن��ا الوطن��ي خالل 
الي��وم منتخ��ب أس��رتاليا،  مش��واره 
يف الس��اعة السادس��ة والنص��ف من 
صب��اح بتوقيت مملكة البحرين، فيام 
يلتقي بذات املجموعة منتخبا تايلند 
ونيوزلن��دا، إذ يس��عى منتخبن��ا أمام 

عاملقة األس��رتاليني إىل تقديم أفضل 
أداء رغم صعوبة املواجهة، وخصوصا 
وان املنتخ��ب االس��رتايل ه��و بط��ل 
لبطولة كاس أس��يا يف نسختها االخرية 
ومن الفرق املرش��حة لتك��رار اإلنجاز 
واملحافظة عى اللقب، غري انه يسعى 
إىل ض��امن بقائ��ه عى قم��ة صدارة 
والتأه��ل  األول  باملرك��ز  املجموع��ة 
لل��دور رب��ع النه��ايئ مب��ارشة، فيام 
يس��عى منتخبنا عى أق��ل تقدير ان 
ينال بطاقة املرك��ز الثالث وهي التي 
س��تضمن ل� ”أحمر الس��لة” مواصلة 
بقائه يف منافس��ات البطولة ومواجهة 
صاح��ب املرك��ز الث��اين للمجموع��ة 

الرابعة بحسب نظام البطولة. 

  الفيديو يجّهز األحمر 
لموقعة اليوم 

 حرص الجهاز الفني ملنتخبنا الوطني 
رمض��ان  س��لامن  امل��درب  بقي��ادة 
ومس��اعديه حس��ني قاهري وحس��ن 
امليك ع��ى بوضع اللمس��ات األخرية 
للمنتخب خ��الل االجتامع فني عقده 
الجه��از الفني م��ع الالعب��ني، لرشح 
نقاط القوة والضعف وكيفية التعامل 
مع املنتخب األسرتايل الذي يعترب ثاين 
خطوات املشوار يف البطولة اآلسيوية، 

اليه��ا املب��اراة  ووفًق��ا مل��ا تقت��ي 
والتكليفات املحددة لكل العب. 

  برنامج استشفاء مكثف 

 نظ��را للجهد الكبري الذي قدمه أفراد 
منتخبن��ا خ��الل تحضريات��ه، ويف ظل 
ضغ��ط مب��اراة األمس مام اس��تهلك 
الكث��ري من طاقت��ه وزاد من املجهود 
والحمل البدين عليه��م، أجرى اغلب 
الالعبني عمليات “استش��فاء” مس��اء 
أمس من خ��الل برنامج طبي مكثف 
ب��أرشاف اختصايص الع��الج الطبيعي 
الرصيب ماركو، وهو الربنامج الذي يتم 
خالل��ه بعد انته��اء كل لقاء، إال الذي 
يتطل��ب العمل ع��ى الربنامج الطبي 
لتفادي اإلرهاق ومنع��ه من أن يؤثر 
عى قدراتهم ومهاراتهم مام يتناسب 

مع املواجهات البقية. 

  الظهور األول للدولي غلوم 

 س��جلت انطالقة منافس��ات البطولة 
االس��يوية للش��باب يوم امس ظهورًا 
مميزًا لحكمنا الدويل عادل غلوم الذي 
أدار لقاء لبنان والفلبني، وهو الظهور 
األول لحكمن��ا، وظه��ر حكمنا الدويل 
غلوم مبس��توى مميز وشخصية قوية 
واس��تطاع أن يخرج بق��رارات صائبة 
خ��الل مجرياته��ا دون أي اعرتاضات 

من املنتخبني. 
 ويعت��رب ع��ادل غل��وم م��ن الحكام 
الوطني��ني املميزين، وتأيت مش��اركته 
يف إدارة مباري��ات البطولة، ملا ميتلكه 
من خربة واعتباره من الحكام األكفاء 

والجيدين يف دورينا.

منتخبنا يخسر أمام نيوزلندا واليوم يالقي أستراليا
في البطولة اآلسيوية لشباب السلة

لقطة للجهاز الفني لمنتخبنا

بانكوك         هشام جعفر  

لقطات من لقاء منتخبنا ونيوزلندا

من توقيع عقد محمد عبدالوهاب

 تصوير - احمد المحاري
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17 استعـــراض بـــرنـامـــج الفتــــرة المقبلــة لمنتخـــب األكــاديميــة
اتحاد الكرة         المركز اإلعالمي

احتضن مقر االتحاد البحريني لكرة القدم 
اجتامعا تعريفيا مع أولياء أمور العبي منتخب 
األكادميية، لرشح برنامج املنتخب خالل الفرتة 
املقبلة. وعقد االجتامع يوم أمس األول، وذلك 

بحضور رئيس قسم الشؤون الفنية باالتحاد 
عابد األنصاري والجهازين الفني واإلداري 

للمنتخب، والعبي منتخب األكادميية وأولياء 
أمورهم. وجاء االجتامع بهدف إطالع أولياء 

األمور عىل برنامج املنتخب للفرتة املقبلة، 

والذي يتضمن اإلعداد خالل التجمع املحيل 
لشهر أغسطس الجاري، والذي سيشتمل عىل 
حصص تدريبية مكثفة، باإلضافة إىل املباريات 

الودية، عالوة عىل استعراض خطة املنتخب 
للعام املقبل، واملؤمل فيه أن يتضمن بعض 

املشاركات الخارجية. وتم خالل االجتامع 
استعراض الهيكل التنظيمي والفني واإلداري 

ملنتخب األكادميية، باإلضافة إىل “فيديو” 
خاص عن الفرتة املاضية للمنتخب وما شهده 

من مشاركة يف دوري ماكدونالدز للرباعم 
2018-2017، باإلضافة إىل مختلف املشاركات 

والتدريبات. يشار إىل أن الجهاز الفني ملنتخب 
األكادميية مكون من املدرب التشييك بافل، 

واملدرب املساعد عيىس حسني، مدرب اللياقة 
محسن الغانم، ومدرب الحراس رشيد بخاري، 

عالوة عىل الجهاز اإلداري املكون من مدير 
املنتخب أحمد مال الله واإلداري خالد شاهني.
يشار إىل أن منتخب األكادميية يضم 23 العبا 

هم: هاين مؤيد، سامل عيل، عامر محمد، 
جعفر حسني، يوسف حسن، سعود محسن، 
محمد أحمد، عيل مهران، عيىس عيل، مهدي 
عيىس، سيف عبدالله، سيد كرار علوي، راشد 
خالد، صادق فيصل، حسن عبداألمري، حسن 

حبيب، زياد صالح، محمد عقيل، محمد 
حسني، عبدالله أسامة، حازم باسم، محمود 

عيل، سيف أحمد، محمد عبدالحكيم، محمد 
درويش، قيص عثامن وحسن عيل.

توج رئيس اتح��اد البحرين للدفاع 
عن النفس أحم��د الخياط، أبطال 
الجول��ة الخامس��ة م��ن ال��دوري 
أقيمت  الت��ي  للجودو  البحرين��ي 
منافس��اتها يوم الجمعة عىل صالة 
االتح��اد البحريني ل��ذوي العزمية 
بحض��ور عدد من أعض��اء مجلس 
م��ن  واس��عة  ومبش��اركة  اإلدارة 
الالعبني الذين ميثلون 3 أكادمييات 
ه��ي أكادميي��ة البحري��ن للجودو 
 Bahrain“ و   ”GF TEAM“ و 

.”Warriors
وأش��اد الخياط باملستويات املميزة 
التي ش��هدتها البطول��ة، مؤكًدا أن 
االتحاد حريص ع��ىل تقديم كامل 
الدعم لل��دوري البحريني للجودو 

الذي يحق��ق العديد من األهداف 
التي وضعها مجلس اإلدارة، مشيًدا 
بجه��ود نائب رئي��س االتحاد أمني 
رس لعبة الجودو عمر الخياط الذي 
يح��رص عىل تحقي��ق رؤى مجلس 
اإلدارة م��ن خالل األه��داف التي 

وضعها للعبة الجودو.
وأوضح الخي��اط أن الدوري حقق 
العدي��د م��ن األه��داف التي من 
ش��أنها مواصل��ة االرتق��اء بلعب��ة 
الجودو التي ش��هدت طفرة نوعية 
يف الف��رتة املاضية ونتائ��ج إيجابية 
يف املش��اركات الخارجية، مبيًنا أن 
هذه البطولة تس��ري وف��ق الرؤية 
التي وضعها مجلس اإلدارة بعد أن 

وصلت للجولة الخامسة.

وأثن��ى الخياط كذل��ك عىل جهود 
املدي��ر الفني للعب��ة الجودو خالد 
الفني  والجه��از  ال��ذي  العريف��ي 
ولجن��ة التس��جيل واإلحص��اءات، 
مش��يًدا بجميع اللجان العاملة يف 
البطول��ة، مقدًم��ا الته��اين لالعبني 

الفائزين باملراكز الثالثة األوىل.

 تتويج الفائزين

البحري��ن  اتح��اد  رئي��س  وق��ام 
للدفاع عن النف��س أحمد الخياط 
وعضو مجل��س اإلدارة رئيس لجنة 
املس��ابقات واملنتخبات أمني الرس 
املس��اعد للعب��ة الكاراتي��ه مبارك 
يعقوب وعضو مجلس اإلدارة أمني 
رس لعبة التايكون��دو خالد محمد 

الحسن وعضو مجلس اإلدارة رئيس 
لجن��ة املواهب نائ��ب رئيس لجنة 
عبدالرحيم  واملنتخبات  املسابقات 

باملراكز  الفائزين  بتتوي��ج  محمود 
األوىل.

وحص��ل عىل املرك��ز األول يف وزن 

تح��ت 66 كيلوغرام��ا الالعب عيل 
خالد الش��يخ، واملركز الثاين أسامة 
نايف  الثال��ث  واملرك��ز  جس��اس، 

عبدالحكيم.
ويف وزن تحت 51 كيلوغراما حصل 
ع��ىل املرك��ز األول ع��يل جس��اس 
واملرك��ز الثاين فهد س��امح واملركز 

الثالث محمود جواد.
ويف وزن فوق 81 كيلوغراما حصل 
عىل املركز األول أندرس��ون واملركز 
الث��اين ريض محم��د واملركز الثالث 

عيل سلامن.
أما يف منافسات الوزن املفتوح، حاز 
عىل املركز األول الالعب أندرس��ون 
واملرك��ز الث��اين عيل خالد الش��يخ 

واملركز الثالث ريض محمد جواد.

الخياط يتوج أبطال الجولة الخامسة من دوري الجودو
منافسات مثيرة ومستويات عالية شهدتها البطولة

أم الحصم         اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

اعتم��د االتح��اد البحرين��ي للكرة 
الطائ��رة قامئ��ة منتخبن��ا الوطني 
للناش��ئني والت��ي تض��م 14 العبا 
بقي��ادة املدرب الوطن��ي عبدالله 

عيىس ومساعده ياسني امليل.
وتض��م قامئ��ة املنتخب ع��دد من 
)موالي��د  الناش��ئني  فئ��ة  العب��ي 
األشبال  فئة  2001/2002( والعبي 
)موالي��د 2003/2004( وه��م كال 
من حسني عيل، اسامعيل عبدالله، 
محم��د ه��ادي حس��ني، حس��ني 
محم��د الش��اخوري، ب��در محمد 
نارص )نادي املحرق(، عيل محمد، 
محمد جعفر، حسني محمد عيىس 
)النرص(، سيد هاشم عيىس )النبيه 
صال��ح(، عبدالل��ه محم��د جعفر، 

)داركلي��ب(، عيل  منتظر محم��د 
س��لامن، س��يد نارص حميد، خليل 

ابراهيم )اتحاد الريف(.
والالفت يف القامئة وجود خمس��ة 
العب��ني من ن��ادي املح��رق األمر 
الذي يعكس متان��ة القاعدة لدى 
النادي، مع ع��دم وجود أي العب 

من النادي األهيل والنجمة. 
وس��يغادر املنتخب اليوم )االثنني( 
إىل جمهورية مرص العربية لخوض 
معس��كر تدريبي ميت��د لغاية 18 
أغس��طس الجاري وذل��ك يف إطار 
اس��رتاتيجية االتح��اد الرامي��ة إىل 
تحقي��ق التمي��ز للك��رة الطائ��رة 
البحريني��ة، ويض��م الوفد كال من 
عبدالل��ه املحروس إداريا وعبدالله 

عيىس مدربا وياسني امليل مساعدا 

للم��درب فيام س��يتم التعاقد مع 

اختصايص ع��الج طبيعي من مرص 

س��يلتحق بالوفد، وس��تقيم البعثة 
بفندق نوفوتيل القاهرة.

وأكد عبدالله املح��روس ل� “البالد 
س��بورت” أن منتخ��ب الناش��ئني 
س��يخوض عدة مباريات ودية من 
بينها مواجهتني مع منتخبي الشباب 
والناشئني الكويتي، ومنتخبي مرص 
لألش��بال والناش��ئني، باإلضافة إىل 
عدد من األندي��ة املرصية، بهدف 
االحتكاك واكتس��اب الخربة وذلك 
يف إط��ار التحض��ريات الت��ي يقوم 
به��ا املنتخب منذ اآلن اس��تعدادا 
العربي��ة  البطول��ة  للمش��اركة يف 
للناش��ئني التي من املق��رر لها أن 
تقام يف اململكة العربية السعودية 

العام املقبل 2019.

واص��ل العب��و منتخباتن��ا الوطنية لكرة 
الطاول��ة تألقه��م يف البطول��ة العربي��ة 
املقام��ة حالًي��ا يف مرص، واس��تطاعوا أن 
يقدموا أفضل املستويات وأطاحوا بأعرق 
املنتخبات العربية يف منافسات الزوجي؛ 
لتؤكد ك��رة الطاولة البحرينية أنها متتلك 

مكانة مرموقة يف الساحة العربية.
واس��تطاع زوجا منتخ��ب الرجال محمد 
عباس وإلياس الي��ايس اإلطاحة مبنتخب 
مرص بعد مباراة مثرية سيطر فيها محمد 
عباس وإلي��اس اليايس عىل مجرياتها، إذ 
وصلوا إىل املب��اراة النهايئ ب��كل جدارة 
واستحقاق بعد الفوز عىل مرص يف نصف 

النهايئ بنتيجة )3/ 1(.
وعىل رغم أن املنتخب املرصي كان أبرز 
املرشحني لنيل املركز األول إال أن الزوجي 
البحريني محمد عب��اس وإلياس اليايس 
كانت لهم كلمة الحس��م بعد املس��توى 

املميز الذي ظهروا عليه طوال املباراة.
والتأل��ق  املمي��زة  النتائ��ج  وتواصل��ت 
ملنتخباتنا بعد أن وصل زوجي األش��بال 
املكون من سلامن محمد وعيل عباس إىل 
املباراة النهايئ بكل جدارة واستحقاق، إذ 

فازوا عىل منتخب تونس )3/ 1( بعد أداء 
رائع ومثري يف نصف النهايئ.

وأصبح الزوج��ي البحريني محمد عباس 

وإلياس اليايس إضافة إىل زوجي األشبال 
املكون من س��لامن محم��د وعيل عباس 
أم��ام فرص��ة للحص��ول ع��ىل امليدالية 

الذهبية بإذن الله.
ويف منافسات الفردي، ودع محمد عباس 
املنافس��ات بعد خس��ارته من الجزائري 
سامي خروف )3/ 2( عىل رغم أنه فاز يف 
املباراة األوىل ع��ىل القطري أحمد مثنى 
)3/ 0(، كام ودع مرتىض حسني املنافسات 
بعد خس��ارته من املرصي مؤمن )3/ 2( 
وكان قد فاز يف مباراته األوىل عىل العب 

العراق )3/ 0(.
وتأه��ل إلي��اس اليايس إىل ال��دور الثاين 

بفوزه عىل العب من السودان )3/ 0(.
وتألق الالعب سلامن محمد يف منافسات 
تحت 15 س��نة بفوزه عىل العب عامين 
)3/ 1( والع��ب م��رصي )3/ 2( وتص��در 
مجموعت��ه، في��ام خرس ع��يل عباس يف 
نفس الفئ��ة من لبنان ومرص )3/ 0( عىل 
الت��وايل. وتأهلت الالعبة مريم العايل إىل 
ال��دور الثاين بفوزها ع��ىل العبة العراق 
)3/ 1( وخرست م��ن العبة مرص )3/ 0(، 
وتأهلت كثاين املجموعة، يف خرج أمروتا 
من املنافس��ات، وتأهلت فاطمة العايل 
إىل ال��دور الثاين بفوزه��ا عىل العبة من 

مرص )3/ 1(.

يغادر اليوم إلى معسكره التدريبي بالقاهرة

التألق يستمر والتفوق على أعرق المنتخبات العربية

الــطــائــرة نــاشــئــي  منتخب  قــائــمــة  اعــتــمــاد 

زوجا األشبال والرجال يطيران إلى نهائي “عربية الطاولة”

حسن علي

اتحاد الطاولة الرفاع 

عبداهلل المحروس

زوجا األشبال سلمان محمد وعلي عباس

جانب من التتويج

جانب من اللقاء

 ختــام بطــولــة بومحمــد 
الثالثـة لكـرة القـدم

 “مصاعــد أطلـــس” يفــوز 
في بطولة الوطن

أقيم الحفل الختامي 
واملباراة النهايئ لبطولة 

بومحمد الثالثة لكرة القدم 
2018 تحت رعاية العضو 

البلدي نجم آل سنان.
وجمعت املباراة النهايئ 
شباب الوحدة وشباب 

البسيتني، إذ توج فريق 
الوحدة بكاس البطولة ومبلغ 400 دوالر وتوج فريق شباب 

البسيتني بكاس باملركز الثاين ومبلغ 250 دوالرا. 
وبدأ االحتفال بالرقصات الشعبية املميزة ومن ثم دخول 

الفريقني إىل أرضية امللعب وعزف السالم املليك، ومن بعدها 
دخول كاس البطولة محموالً بأيدي أفراد فرقة جاسم جمشري 

للجربة وهي تعزف أجمل األهازيج واألنغام الرتاثية. 
وتقدمت اللجنة املنظمة لبطولة بومحمد الثالثة بالشكر 
الجزيل لقناة البحرين الرياضية لتغطيتها فعاليات ختام 

البطولة وإىل جميع الرعاة والداعمني املساهمني يف إنجاح 
البطولة وعىل رأسهم العضو البلدي نجم آل سنان، واصلة 
الشكر للراعي الذهبي “اليوسف للرصافة”، وكذلك رشكة 

الجنوب للسياحة، بركة عامر، بركة واسرتاحة األحالم، مطعم 
قمر الشام، مطعم جسميز، مطعم جدر بيتنا، مطعم 

جنة ختام، دانكن دونت، مطعم روزيال، سكراب أبو عيل، 
مفروشات أطلس، وفندق دومني البحرين.

ضمن منافسات الدور األول 
لبطولة الوطن الثالثة لكرة 
القدم املقامة عىل مالعب 
نادي سامهيج، التقى يف 
املباراة األوىل فريق مركز 

شباب عراد “ب” مع فريق 
مصاعد أطلس وانتهت بفوز 
مصاعد أطلس بنتيجة ثالثة 

أهداف مقابل هدف.
أحرز األهداف ألطلس كل من حسني حبيل “هدفني” وهدف 

ملصطفى حسن، فيام سجل الهدف اليتيم لشباب عراد أحمد عمران. 
حصل عىل جائزة أفضل العب يف املباراة جابر منصور من فريق 

مصاعد أطلس.
ويف املباراة الثانية جمع اللقاء بني فريق مركز سامهيج اإلسالمي 
وفريق األحالم، وأسفرت عن فوز فريق مركز سامهيج اإلسالمي 

بنتيجة هدف واحد مقابل اليشء. سجل هدف املباراة للمركز الالعب 
هادي عيل محمد. أدار اللقاء الحكم عباس عبدالله، ويف املراقبة عيل 
نارص. حصل عىل جائزة أفضل العب عباس إبراهيم من فريق املركز. 

يلعب مساء اليوم االثنني املوافق 6 أغسطس 2018 عند الساعة 8:00 
فريق الصاغة مع فريق نيوسات، ومركز شباب عراد “أ” مع مفروشات 

أحمد رشيف.

من تتويج بطل الدورة

جابر منصور ينال جائزة أفضل العب 



غادر يوم أم��س األحد الفوج األول 
من الوف��د اإلداري ململكة البحرين 
إىل العاصم��ة االندونيس��ية جاكرتا 
للمش��اركة بدورة األلعاب اآلسيوية 
الثامنة عرشة التي تحتضنها مدينتي 
جاكرتا وباملبانغ االندونيستني خالل 
الفرتة م��ن 18 اغس��طس لغاية 3 
سبتمرب املقبل وذلك بهدف اإلعداد 
املنتخب��ات  ملش��اركة  والتحض��ر 

الوطنية يف املحفل اآلسيوي.
ويتقدم الوفد املغادر عضو مجلس 
إدارة اللجنة األوملبية، مدير البعثة 
املهندس بدر نارص فيام يضم الوفد 
كال م��ن اإلداري��ني حس��ن جمعة 
ومريم مردانه واألمني املايل يعقوب 
عبداملحس��ن، عىل أن يلتحق باقي 
اف��راد الوف��د اإلداري بالبعث��ة يف 

العارش من الشهر الجاري.
وأكد مدير البعثة بدر نارص محمد 
أن الوفد اإلداري ومبتابعة مستمرة 
من األمني العام عبدالرحمن عسكر 
قام بإك��امل كافة اإلجراءات األولية 
م��ع اللجنة املنظمة والتي تس��بق 
املش��اركة يف الدورة مثل تس��جيل 
البحريني والرتتيبات  الوفد  اس��امء 
اللوجس��تية األخرى به��دف توفر 
الظ��روف والت��ي تكفل  مختل��ف 
تحقيق أفضل النتائج واملس��تويات 
مش��يدا  املش��اركة،  للمنتخب��ات 
بتعاون جمي��ع االتحادات الوطنية 
م��ع اللجن��ة األوملبي��ة والت��ي من 
ش��أنها أن تتكل��ل بتحقي��ق نتيجة 
تاريخية وإنجاز مرشف يتامىش مع 
ش��عار “الذهب فقط” الذي أطلقه 

ممثل جاللة امللك لألعامل الخرية 
املجلس  رئيس  الش��باب،  وش��ئون 
األعىل للش��باب والرياض��ة، رئيس 
س��مو  البحرينية  األوملبية  اللجن��ة 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة.
وأضاف ن��ارص أن البعث��ة اإلدارية 

ينتظره��ا عمل ش��اق قب��ل واثناء 
منافس��ات ال��دورة بجاكرتا، حيث 
س��يحرض الوف��د اجتامع تس��جيل 
البعث��ات الذي س��يعقد ي��وم غد 
الثالث��اء ملراجعة تس��جيل اس��امء 
العب��ني  م��ن  البحريني��ة  البعث��ة 

وإداري��ني وطواقم فني��ة وإعالمية 
وبحث كافة األمور املتعلقة بالسكن 
والوصول واملغ��ادرة والتعرف عىل 
بشكلها  املس��ابقات  وموعد  برامج 
النه��ايئ وتفاصي��ل حف��ل االفتتاح، 
عىل أن يق��وم الوف��د اإلداري بعد 

ذلك بالتأكد من حجوزات الفنادق 
ملنتخب��ي ك��رة الق��دم والدراجات 

الهوائية واعضاء مجلس اإلدارة.
وأوضح ن��ارص أن منتخبنا األوملبي 
سيكون أول املنتخبات التي ستحط 
رحالها يف جاكرتا بتاريخ 8 اغسطس 
الجاري عىل أن يعقد االجتامع الفني 
ملس��ابقة كرة القدم بتاريخ 10 من 
الشهر ذاته فيام سيخوض املنتخب 

أوىل مواجهاته 15 اغسطس.
واشار أن القرية الرياضية بجاكرتا 
ستفتح أبوابها رس��ميا بتاريخ 10 
اغس��طس وس��يقيم فيه��ا الوفد 
اف��راد  باق��ي  اإلداري الس��تقبال 
الوفد، حيث س��يصل منتخب كرة 
الي��د والوفد اإلعالم��ي يف 11 من 

الشهر ذاته.

الوفد اإلداري يغادر اليوم للمشاركة بدورة األلعاب اآلسيوية
لإلعداد المبكر وحضور اجتماع البعثات

ضاحية السيف             اللجنة األولمبية

أجرت اللجن��ة املنظمة لدورة األلعاب 
اآلس��يوية 2018 تغي��را ع��ىل جدول 
املباريات ملنافس��ات ك��رة القدم، بعد 
انسحاب منتخب العراق ونقل املنتخب 
اإلمارايت من مكانه يف مجموعة منتخبنا 
األوملبي إىل مجموعة املنتخب العراقي 

الذي اعتذر عن املشاركة.
ومبوج��ب التعدي��ل، ف��إن مجموع��ة 
منتخبنا األوملبي ع��ادت كام كانت يف 
القرع��ة األوىل إىل جانب قرغزس��تان 

وكوريا الجنوبية وماليزيا.
األوملبي مش��واره  منتخبنا  وسيدش��ن 
يف منافس��ات الك��رة ب��دورة األلعاب 
اآلس��يوية التي س��تقام مبدينة جاكرتا 
اإلندونيسية بدءا من يوم 10 أغسطس 
املقبل، مبقابلة منتخب كوريا الجنوبية 
املقب��ل، ضم��ن  أغس��طس  ي��وم 15 
.E منافسات الجولة األوىل للمجموعة

وستقام املباراة األوىل عند 3 عرصا.
املباري��ات  باق��ي  وبحس��ب ج��دول 
للمنتخ��ب يف املجموع��ة، ف��إن لق��اء 
الجولة الثانية سيجمع أوملبينا مبنتخب 

قرغزس��تان يوم 17 أغسطس عند 12 
ظهرا بتوقيت البحرين.

وسيلعب األوملبي لقاءه الثالث واألخرة 
يف الجولة الثالث��ة أمام منتخب ماليزيا 

يوم 20 أغسطس عند 3 عرصا.
منتخبن��ا  مباري��ات  وس��تقام جمي��ع 
 SI يف دور املجموع��ات ع��ىل ملع��ب
JALAK HARUPAT، باس��تثناء لقاء 
 WIBAWA ماليزيا سيقام عىل ملعب

.MUKTI
وينص نظام التأهل يف الدورة اآلسيوية 
عىل ترش��ح صاحب��ي املركزي��ن األول 
والثاين من كل مجموعة من املجموعات 
الست إىل دور ال� 16، إضافة إىل أفضل 

4 منتخبات تحتل املركز الثالث.
ف��إن  املباري��ات،  ج��دول  وبحس��ب 
مباريات دور ال� 16 س��تقام يومي 23 
و24 أغسطس، ثم ربع النهايئ يوم 27، 
نص��ف النهايئ يوم 29، وأخ��را املباراة 
النهاية ومباراة تحديد املركزين الثالث 

والرابع يوم 1 سبتمرب املقبل.

تعاقد نادي مدينة عيىس رس��ميا مع الالعب 
حس��ن خمي��س ال��ربي ليدافع ع��ن صفوف 
الفري��ق األول لك��رة القدم ب��دوري الدرجة 

الثانية.
وأقيمت مراس��م توقيع العقد يوم أمس مبقر 
النادي حيث مثل النادي رئيس مجلس اإلدارة 
جاس��م العكربي بحضور الالعب الذي أمىض 

عىل عقده رسميا.
وي��أيت التعاقد مع الربي بهدف تعزيز صفوف 
خط الدفاع للفريق الس��اعي للصعود لدوري 
الدرجة الثانية، حيث سبق وأن تعاقد النادي 
مع كال من محمد أحمد وأحمد املهزع وعدة 

صفقات محلية أخرى.
ومث��ل الربي فري��ق املالكية املوس��م املايض، 
ودخل الربي خالل الفرتة املاضية يف سلس��لة 

مفاوض��ات م��ع عدد م��ن األندي��ة، قبل أن 
يس��تقر عىل خيار متثيل نادي مدينة عيىس يف 

دوري الدرجة الثانية.
ويلعب حس��ن خميس الربي يف خط الدفاع، 

وسبق له متثيل عدد من األندية املحلية.
ويتطلع ن��ادي مدينة عيىس م��ن خالل هذا 
التعاق��دات للظهور بصورة أفضل يف املوس��م 
القادم وتحسني نتائج الفريق يف سلم الرتتيب 
العام وص��والً لحلم الصعود ل��دوري الدرجة 

األوىل.
وميتل��ك الفريق االس��تقرار بوج��ود املدرب 
جاسم محمد عىل رأس الجهاز الفني للموسم 
الثالث عىل التوايل، فيام تم التعاقد مع محمد 
عيل محمد مس��اعدا له ويوسف أحمد عيىس 

مدربا للحراس.

بعد تعديل آخر على المجموعات

األولمبي يدشن مشواره في اآلسياد 15 أغسطس

مدينة عيسى يضم حسن البري رسميًا

أحمد مهدي

حسن علي

المنتخب األولمبي

البري يمضي على عقده رسميا

جانب من زيارة نادي فتنس فيرست

حسن عبدالرحيم جمعةمريم مردانه يعقوب عبدالمحسنبدر ناصر

مواصلة الترويج لبطولة 
“أقوى رجل بحريني 2”

الرفاع - املكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد: 

واصلت لجنتا الحكام والتسجيل لبطولة “أقوى رجل 

بحريني 2” زيارتهام لألندية الصحية والرياضية؛ 

بهدف الرتويج للبطولة ورشح لوائح وأنظمة منافساتها 

والتصفيات التأهيلية، والتي ستقام تحت رعاية النائب 

األول لرئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس 

االتحاد البحريني أللعاب القوى الرئيس الفخري 

لالتحاد البحريني لرياضة ذوي العزمية سمو الشيخ 

خالد بن حمد آل خليفة، والذي ينظمها املكتب 

اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيىس آل 

خليفة تحت شعار “خلك وحش” يف الفرتة 21 - 

23 فرباير 2019، والتي سيسبقها إقامة التصفيات 

التأهيلية يف الفرتة 6 - 8 سبتمرب القادم مبجمع 

السيف، إذ تأيت هذه البطولة ضمن املبادرات التي 

أطلقها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة والهادفة 

لدعم املجال الريايض واإلنساين مبملكة البحرين.

وقامت اللجنتان بزيارة ناديي فتنس فرست، 

واملرباطي جيم الواقعني يف العاصمة املنامة، حيث 

التقى رئيس لجنة الحكام أحمد جمشر وأمني الرس 

العام رئيس لجنة التسجيل عبدالله السياس مبمثلني 

عن الناديني، وقدما رشًحا مفصاًل عن لوائح وقوانني 

البطولة، وأنظمة التصفيات التأهيلية التي ستسبق 

إقامة املنافسات النهائية واملقرر إقامتها يف سبتمرب 

املقبل مبوقع الحدث، والتي ستشهد إقامة 3 مسابقات 

يف األلعاب التالية: لعبة بنج برس “قوة الدفع”، ولعبة 

الرفعة املميتة ولعبة السكوات “قوة الرجلني”.
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أعرب األمني العام املساعد للمجلس 
األعىل للشباب والرياضة، األمني 
العام للجنة األوملبية البحرينية 
عبدالرحمن عسكر عن خالص 
شكره وتقديره لسفر مملكة 

البحرين بجمهورية اندونيسيا 
محمد غسان شيخو عىل ما تقدمه 

السفارة من تسهيالت وخدمات 
لدعم مشاركة اململكة بدورة 

األلعاب اآلسيوية الثامنة عرشة 
والتي ستحتضنها مدينتي جاكرتا 

وباملبانغ األندونيسيتني خالل الفرتة 
من 18 اغسطس لغاية 3 سبتمرب 

املقبل.

ومثن عسكر الجهود التي تقوم بها 
سفارة مملكة البحرين يف أندونيسيا 

واملتابعة املستمرة من سعادة 
السفر د. محمد غسان شيخو 

لتذليل كافة العقبات وتقديم كافة 
اشكال الدعم للبعثة البحرينية قبل 

وصولها، انطالقا من دور السفارة 
يف خدمة رعاياها ومواطنيها 

يف أندونيسيا، وحرصا منها عىل 
املساهمة يف إنجاح املشاركة 

البحرينية مبا يسهم يف تحقيق أكرب 
عدد من امليداليات امللونة للعودة 

بإنجاز تاريخي مرشف للرياضة 
البحرينية.

وأضاف عسكر “ أتقدم بجزيل 
الشكر والتقدير إىل سعادة السفر 

شيخو عىل متابعته املستمرة مع 
اللجنة األوملبية وحرصه عىل تقديم 

كافة الخدمات وتوفر الدعم 
اللوجستي للبعثة البحرينية، وذلك 

ليس بغريب عىل جميع سفارات 
البحرين يف الخارج والتي دامئا ما 

تحرص عىل خدمة املواطنني يف 
الخارج تنفيذا لتوجيهات جاللة 
امللك حفظه الله ورعاه وسمو 
رئيس الوزراء املوقر وسمو ويل 
العهد األمني، وبدعم مبارش من 

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة 

وزير الخارجية”.
وأكد األمني العام بأن الجهود 

التي تقوم بها سفارة البحرين يف 
أندونيسيا هي محل تقدير واعتزاز 

مجلس إدارة اللجنة األوملبية 
البحرينية وستثمر بإذن الله يف 
تحقيق إنجازات مرشفة، مشيدا 

بالدور الذي يقوم به سعادة السفر 
وجميع موظفي السفارة يف سبيل 

إنجاح املشاركة، مؤكدا حرص البعثة 
البحرينية عىل تعزيز التعاون الثنايئ 
اثناء املشاركة وتفعيل التواصل بني 
الطرفني لخدمة املنتخبات الوطنية 
املشاركة لتحقيق التمثيل املرشف.

... وعسكر يثمن جهود سفير المملكة بإندونيسيا
ضاحية السيف             اللجنة األولمبية

محمد غسان شيخو عبدالرحمن صادق عسكر
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حق��ق منتخبن��ا الوطن��ي للك��رة 
)أ(  للرج��ال  الش��اطئية  الطائ��رة 
محم��د  الالعب��ن  م��ن  املك��ون 
يعقوب وعيل مرهون املركز الثاين 
البطول��ة   يف  الفضي��ة  وامليدالي��ة 
العربية الس��ابعة والعرشين للكرة 
الطائ��رة الش��اطئية التي اختتمت 
مساء أمس مبدينة أغادير املغربية 
بعدما خ��ر م��ن منتخب عامن 
)ب( املك��ون م��ن ن��وح الجلبويب 
مقابل  بش��وطن  الهاشمي  ومازن 
 )15/12  ،21/18  ،20/22) ش��وط 
يف املباراة النهائية ليحقق منتخبنا 
افضل نتيجة له منذ ثالث س��نوات 

بعدما أحرز املركز ذاته يف النسخة 
24 الت��ي اقيم��ت يف األردن ع��ام 

.2015
وبتلك النتيجة فإن منتخب عامن 
اس��تعاد اللقب ال��ذي أحرزه آخر 
مرة يف النسخة الحادية والعرشين 
التي أقيمت يف األردن عام 2012، 
بينام اس��تطاع منتخبن��ا أن يفوز 
باللق��ب آخ��ر م��رة يف النس��خة 
الس��ابعة عرشة الت��ي اقيمت يف 

ليبيا عام 2008.
وتأثر الالعبان محمد يعقوب وعيل 
الرتكيز  باإلرهاق وع��دم  مره��ون 
رغم فوزهام بالشوط األول بعدما 

خاضا مواجهة الدور نصف النهايئ 
الصعب��ة أم��ام منتخ��ب البحرين 
)ب( املك��ون م��ن الالعب��ن امين 
هرونة ونارص عنان والتي استمرت 
لثالثة اش��واط، ورغم الخسارة إال 
أن العبينا قدموا مستوى فنيا جيدا 
نس��بيا متكنوا من خالل��ه مجاراة 
املنتخب املنافس وأظهروا مستوى 
رائعا، وذلك قياس��ا بف��رتة اإلعداد 
الضيقة، لوال أخطاء الش��وط الثاين 

التي كلفتهم الخسارة.
وتأهل منتخبنا )أ( إىل النهايئ بعدما 
فاز ع��ى منتخب )ب( بش��وطن 
 ،21/14  ،21/23( ش��وط  مقاب��ل 

16/14(، بينام تأهل منتخب عامن 
)ب( إىل نص��ف النهايئ بعدما فاز 
عى ع��امن )أ( املك��ون من هود 
الجلبويب وأحمد الحوسني شوطن 

دون رد.
وفقد منتخب البحرين )ب( فرصة 
الف��وز باملرك��ز الثال��ث وامليدالية 
الربونزية بعدما خر من منتخب 
عامن )أ( يف مباراة تحديد املركزين 
الثال��ث والرابع بش��وطن نظيفن 

.)21/16 ،21/11(
وبع��د املب��اراة النهائي��ة أجريت 
مراسم التتويج حيث توج منتخب 
ع��امن )ب( املك��ون م��ن ن��وح 

الجلب��ويب ومازن الهاش��مي بكأس 
الذهبي��ة  وامليدالي��ات  البطول��ة 
وحص��ل ع��ى أل��ف دوالر أمرييك 
نقدي��ة، حي��ث قامت  كمكاف��أة 
رئيس��ة الجامع��ة املغربي��ة للكرة 
الطائ��رة ب��رشى حجي��ج، ورئيس 
بش��ري  األردين  االحت��كام  لجن��ة 
العل��وان بتتويج البط��ل، فيام قام 
األمن العام لالتح��اد العريب للكرة 
الطائرة جهاد خلفان وممثل وزارة 
الشباب والرياضة املغربية رضوان 
ش��لح بتتويج منتخب البحرين )أ( 
املك��ون من عيل مره��ون ومحمد 
يعق��وب صاح��ب املرك��ز الث��اين 

بامليداليات الفضية ومكافأة نقدية 
بقيمة 700 دوالر، وأخريا قام األمن 
العام املساعد لالتحاد العريب فراس 
إذاعات  اتحاد  الحلواجي وممث��ل 
الدول العربية نبيل خريات بتتويج 
منتخب عامن )أ( املكون من هود 
الجلبويب وأحمد الحوسني صاحب 
املركز الثالث بامليداليات الربونزية.
ومن املؤمل أن تعود بعثة منتخبنا 
الوطن��ي إىل ارض الوطن الس��اعة 
الرابعة والنصف عرص اليوم االثنن 
حي��ث يرتأس الوف��د عضو مجلس 
إدارة االتح��اد رئيس مجلس الكرة 

الطائرة الشاطئية محمد الفردان.

قبل 3 س��نوات ويف شهر أغسطس 
أيًضا، وقع��ت إدارة النادي األهيل 
مع حارس كرة اليد تيسري محسن؛ 
ليمثل صفوف الفريق األول، ولكن 
ه��ذا األم��ر مل يدم إال أيام��ا قليلة 
فقط؛ ليتم فض العالقة بن الطرفن 
بحج��ة وج��ود عقد يرب��ط باربار 

بالحارس نفسه.
اآلن وبعد 3 س��نوات، تبدوا األمور 
سانحة لألهيل الساعي لتعزيز مركز 
الحراس��ة ألن يعيد الك��رّة، وذلك 
بالتعاق��د مع تيس��ري ال��ذي ميتلك 
بطاقة اس��تغنائه وحري��ة االنتقال 
ألي ناٍد يريده م��ن دون أن يكون 
هناك طرف ثالث كام حدث سابًقا. 
تيسري انتهى عقد ارتباطه بنادي أم 
الحصم، وحتى كتابة هذه السطور 
ال توج��د أي مس��تجدات بش��أن 
املفاوض��ات املتجم��دة منذ ش��هر 

رمضان الفائت، والحارس مع الشهر 
الجاري سيكون عى أتم االستعداد 
للعودة إىل املالعب بصحته البدنية 
واللياقية، ولديه أكرث من 4 عروض 

حتى اآلن.
موق��ف األه��يل قب��ل 3 س��نوات 
واتجاهه نحو تيس��ري مل يكن وليد 
صدف��ة، بل ع��ن معرف��ة وإدراك 
كبريين عن قيم��ة وحجم الحارس 
ال��ذي ميتل��ك جمي��ع اإلمكان��ات 
والقدرات الت��ي تؤهله ألن يرتدي 
قمي��ص األصفر وي��ذود عن مرماه 
وه��ذا ما جعله يفك��ر فيه آنذاك، 
وق��د تكون الفكرة الزالت س��ارية 
يف أذه��ان القامئ��ن ع��ى الفريق، 
الذين لن يهدأ لهم بال حتى رؤية 
خطوط فريقهم مكتملة ومدججة 
بأفضل وأبرز العنارص املوجودة يف 

الساحة.
التح��دي  راي��ة  أعل��ن  األه��يل 
األلقاب  للمنافسة عى  والجهوزية 

املحلية قبل أن تنطلق شارة البداية، 
أحدثها  ب��ارزة  تعاق��دات  بثالث��ة 

خالل 10 أيام فق��ط بعدما تعاقد 
مع نجم��ي منتخبنا الوطني ونادي 

بارب��ار ع��يل عبدالق��ادر ومحمد 
حبيب إضاف��ة لفيصل محمد، وقد 
يك��ون يف طريقه إلح��داث صفقة 
أخ��رى قوية لس��د أحد ش��واغره، 
وهو بذلك رضب عصفورين بحجر 
واح��دة، إذ عزز صفوفه بالش��كل 
األمثل م��ن جهة وكر أضالع أحد 
منافس��يه وهو باربار الذي خطف 
من��ه العبان وقد يك��ون الثالث يف 

الطريق!
األهيل ميتلك حارس��ن هام الخبري 
صالح عبدالجليل والشاب عبدالله 
ريض، فيام س��يفتقد حارسه الشاب 
اآلخ��ر عيل غس��ان إلجرائه عملية 
“الرب��اط الصليب��ي”، وق��د يكون 
الحارس املكم��ل لهذه األضالع هو 
تيسري محسن.. فهل تتكرر صورته 

بقميص األهيل مجددا؟!

منتخب شاطئية الطائرة يخطف فضية العرب وعمان تظفر باللقب

هل تتكرر صورة تيسير محسن بقميص األهلي مجدد؟!

التركيز وع���دم  ب���اإلره���اق  ت��أث��را  وم���ره���ون  ي��ع��ق��وب 

حدث��ت قب��ل 3 س��نوات وف��ي ش��هر أغس��طس أيض��ا

تيسير محسن بقميص األهلي قبل 3 سنوات

حسن علي

علي مجيد

خر منتخبن��ا األوملبي لك��رة القدم 
أمام منتخب كوري��ا الجنوبية )2-1(، 
يف اللق��اء الذي جمعه��ام أمس عى 
ملع��ب “مان��دالي” يف ميامنار، ضمن 
 ALPINE الجول��ة الثالث��ة لبطول��ة

CUP الودية.
وس��جل هدف منتخبنا الالعب حسن 
م��دن. وكان م��درب منتخبنا األوملبي 
التونيس س��مري ش��امم قد بدأ اللقاء 
بتش��كيلة مكونة من الح��ارس عامر 
والالعب��ن: حس��ن جميل،  محم��د، 
أحم��د بوغامر، س��يد محم��د أمن، 
حس��ن الكراين جاس��م خليف، أحمد 
الرشوق��ي، عبدالرحم��ن األحم��دي، 
عبدالعزيز خالد، س��يد هاشم عيىس 

وسيد إبراهيم علوي.
 ويف لق��اء آخر ضم��ن البطولة، فازت 

ميامنار عى تايلند بنتيجة )1-2(.
 ويشري ترتيب البطولة مع ختامها إىل 

صدارة كوريا الجنوبية برصيد 9 نقاط، 
ميامن��ار 4 نق��اط، منتخبن��ا 4 نقاط، 
وأخ��ريا تايلن��د م��ن دون رصيد من 
النق��اط.  وبناء علي��ه، فقد تم تتويج 
منتخبنا بامليدالي��ة الربونزية بحصوله 
املرك��ز الثال��ث.  وش��ارك منتخبنا يف 
بطول��ة ميامنار الودي��ة بالعبن تحت 
21 عاما، في��ام منتخبا ميامنار وتايلند 
بالعب��ن 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 
مبدينة جاكرتا اإلندونيس��ية بدءا من 

10 أغسطس الجاري.

”ALPINE CUP“ برونزي��ة  يح��رز  األولمب��ي 
اتحاد الكرة          المركز اإلعالمي

منتخبنا األولمبي لكرة القدم

)من حساب االتحاد العماني(منتخب عمان متوجا بالمركز األولمنتخب البحرين )أ( المتوج بالمركز الثاني نوح الجلباني ومازن الهاشمي األبطال  

الناي���ف مدرب����ا لح����راس 
ن����ادي الشب����اب

تعاقدت إدارة نادي الشباب 
مع املدرب السوري أحمد 

النايف؛ ليتوىل مسؤولية 
اإلرشاف عى حراس مرمى 

كرة القدم.
وجرت مراسم توقيع العقد 
يف مقر النادي أمس األحد. 

وبذلك سينضم النايف 
للجهاز الفني للامروين بقيادة 

مواطنه هيثم جطل الذي 
يقود الفريق للموسم الخامس عى التوايل ومعاونه الوطني حسن 
عيل “بيليه”. وتعترب محطة نادي الشباب هي األوىل له يف البحرين 

خصوصا ومنطقة الخليج عموما بعدما أمىض عمله التدريبي يف سوريا 
مع مختلف الفرق املحلية هناك وآخرها كان مع فريق الجيش.

النايف خالل توقيع عقده

البالد سبورت



أن��اب النائ��ب األول لرئي��س املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس االتحاد 
البحرين��ي أللع��اب الق��وى الرئي��س 
الفخ��ري لالتح��اد البحرين��ي ل��ذوي 
العزمية سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، وزير شؤون الشباب والرياضة 
هش��ام الجودر، لتتوي��ج أبطال دوري 
الفتيات والجالي��ات واألندية الوطنية 
ب��دوري خال��د ب��ن حمد لك��رة قدم 

الصاالت السادس.

اإلصرار بطًلا لدوري الفتيات

وتوج فريق اإلرصار بلقب دوري خالد 
بن حمد للفتيات، بعد فوزه املستحق 
والكبري يف املب��اراة النهائية عىل فريق 

القوة بخمسة أهداف دون مقابل.
وانته��ى الش��وط األول م��ن املب��اراة 
فاطم��ة  وحصل��ت   .)3-0( بنتيج��ة 
بوش��هري عىل جائ��زة أفضل العب يف 

املباراة.

 مصر تكسب دوري الجاليات 

ظف��ر فري��ق الجالية املرصي��ة بلقب 
دوري خالد بن حم��د للجاليات، بعد 
فوزه املستحق يف املباراة النهائية عىل 

فريق الجالية اليمنية بنتيجة )7-5(.
وانته��ى الش��وط األول م��ن املب��اراة 
بتفوق املرصيني بنتيجة )2-3(. وحصل 
محمد إبراهيم عىل جائزة أفضل العب 

يف املباراة.

 سار بطال لدوري األندية الوطنية

متكن فريق نادي م��ن التتويج بلقب 
دوري خال��د بن حمد لألندية الوطنية 
غري املنضوية تحت مظلة اتحاد الكرة، 
بعد فوزه يف النهايئ عىل حساب فريق 
نادي بنتيجة )7-6( يف ركالت الرتجيح، 
بعد انتهاء الوقت األصيل بالتعادل )-1

1(، وانتهى الش��وط األول من املباراة 
بتفوق سار بهدف دون رد.

 الجوائز الفردية 

وع��ىل مس��توى الجوائ��ز الفردي��ة 
ل��دوري الفتي��ات، حصل��ت العبة 
فريق التحدي آية باسم رشف الدين 
ع��ىل جائزة اله��داف، فيام حصلت 
فاطمة بوش��هري من فريق اإلرصار 
عىل جائزة أفض��ل العبة، وحصلت 
ه��دى عيل من فري��ق اإلرصار عىل 
جائ��زة أفضل حارس، وحصلت مرام 
الببش��ريي م��ن فري��ق العطاء عىل 

جائزة أفضل مدربة، وحصلت زهراء 
ع��يل الزين م��ن فري��ق الثقة عىل 

جائزة أفضل إدارية.
وع��ىل مس��توى الجوائ��ز الفردي��ة 
لدوري الجاليات، حصل العب فريق 
م��رص محم��د إبراهيم ع��ىل جائزة 
اله��داف، فيام حص��ل عبدالله عيل 
من فريق اليم��ن عىل جائزة أفضل 
الع��ب، وحصل محم��ود أحمد من 
فريق مرص عىل جائزة أفضل حارس، 
وحصل عبدالقادر محمد من فريق 
اليم��ن ع��ىل جائزة أفض��ل مدرب، 
وحصل موىس س��ليامن م��ن فريق 

غانا عىل جائزة أفضل إداري.
وع��ىل مس��توى الجوائ��ز الفردي��ة 
الوطني��ة، حصل  األندي��ة  ل��دوري 
العب فريق نادي داركليب مصطفى 
يعق��وب عىل جائزة اله��داف، فيام 
حصل س��يد محمد تاج م��ن نادي 
سار عىل جائزة أفضل العب، وحصل 
أحم��د محمد من ن��ادي عايل عىل 
جائ��زة أفضل حارس، وحصل س��يد 
جابر س��عيد من ن��ادي توبيل عىل 
جائزة أفضل م��درب، وحصل ميثم 
مجي��د من نادي ب��وري عىل جائزة 

أفضل إداري.

 الجودر: متابعة خالد بن حمد 
شكلت حجر األساس للنجاح 

أكد وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة 
هش��ام الج��ودر أن دوري خال��د بن 
حمد لكرة الق��دم للصاالت متكن من 
الوصول إىل أهدافه وقيمه ورس��الته؛ 
بفض��ل االهت��امم الواض��ح م��ن قبل 
النائ��ب األول لرئي��س املجلس األعىل 
للش��باب والرياض��ة رئي��س االتح��اد 
البحريني أللعاب القوى س��مو الشيخ 
خالد بن حم��د آل خليف��ة ومتابعته 
املس��تمرة ملختلف فعالي��ات الدوري، 

ال��ذي ش��كل ح��راكا قوي��ا للقطاعني 
الش��بايب والري��ايض وحظي مبش��اركة 
واسعة من قبل مخلف فئات املجتمع 
البحرين��ي، مؤك��دا أن حجر األس��اس 
لنجاح الدوري يف نس��خته السادس��ة 
وجود القائد واملتابع سمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة الحريص دوما عىل 
إنجاح الفعاليات التي تقدم للش��باب 

البحريني.
وق��ال الجودر يف ترصيح له مبناس��بة 
إقام��ة املباري��ات الختامي��ة لدوري 
خال��د ب��ن حم��د “األرسة الش��بابية 
برعاي��ة  ج��دا  فخ��ورة  والرياضي��ة 
واهتامم ودعم سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليف��ة وترشيفه لفعاليات 
ختام دوري س��موه لكرة القدم الذي 
حظ��ي مبش��اركة 83 فريق��ا و1660 
العبا، إذ أخذ س��مو الش��يخ خالد بن 
حمد آل خليفة عىل عاتقه مسؤولية 
االرتقاء بالحركة الش��بابية والرياضية 
يف اململكة مبا يتوافق مع رؤية عاهل 
الب��الد صاح��ب الجالل��ة امللك حمد 
بن عيىس آل خليف��ة ورئيس الوزراء 
صاحب الس��مو املل��ي األمري خليفة 
ب��ن س��لامن آل خليف��ة وويل العهد 
نائ��ب القائ��د األعىل النائ��ب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
املل��ي األمري س��لامن ب��ن حمد آل 
خليفة مب��ا يتفق مع توجيهات ممثل 
جاللة امللك لألعامل الخريية وشؤون 
الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياض��ة رئي��س اللجن��ة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة الهادفة إىل تطوير مهارات 
الشباب عرب تقديم املبادرات البارعة 
الت��ي تجتذبهم وتنم��ي مواهبهم يف 
مختل��ف املجاالت مبا فيه��ا الجانب 

الريايض”.

تح��ت رعاي��ة النائ��ب األول لرئي��س 
املجل��س األع��ىل للش��باب والرياضة، 
رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى 
الرئي��س الفخ��ري لالتح��اد البحريني 
لذوي العزمية س��مو الش��يخ خالد بن 
حم��د آل خليفة تختتم الي��وم االثنني 
ب��ن حم��د  منافس��ات دوري خال��د 
لكرة ق��دم الصاالت الس��ادس، بإقامة 
النهائي��ة ملس��ابقات ذوي  املباري��ات 

العزمية، والوزارات واملراكز الشبابية.

إثارة منتظرة

ويلتق��ي يف النهايئ األول لذوي العزمية 
فريق��ا األوملبي��اد الخاص م��ع اإلعاقة 
الحركي��ة عن��د الس��اعة 4:45، يف حني 
يخ��وض فريق��ا وزارة الداخلي��ة م��ع 
وزارة الخارجي��ة النهايئ الثاين يف دوري 
الوزارات عند الساعة 5:45، أما النهايئ 
الثال��ث والختام��ي يف برنام��ج الي��وم 
فيجمع مركز ش��باب س��ند م��ع مركز 
ش��باب املح��رق عن��د الس��اعة 6:45، 

وجميع اللقاءات تحتضنها صالة مدينة 
خليفة الرياضية.

نهائي الوزارات

أم��ا نهايئ دوري ال��وزارات فإنه يجمع 
فري��ق وزارة الداخلي��ة ال��ذي ق��دم 
نفس��ه واحدا من أفض��ل وأبرز الفرق 
يف نس��خة هذا الع��ام مل��ا يضمه من 
العبني متميزين، وتصدر الداخلية فرق 
املجموع��ة األوىل بعالمة كاملة وأكمل 
تألق��ه يف الدور نص��ف النهايئ بتجاوز 
خصم��ه وزارة املالية، أم��ا فريق وزارة 
الخارجية فإنه حل وصيفا لفريق وزارة 
الداخلية يف املجموع��ة األوىل وتجاوز 
عقب��ة فري��ق وزارة ش��ؤون الش��باب 

والرياضة يف الدور نصف النهايئ.

نسخة مكررة

وأخريا فإن نهايئ دوري املراكز الشبابية 
الذي يجمع مركز ش��باب س��ند ومركز 
شباب املحرق فإنه نسخة مكررة لنهايئ 

الع��ام املايض ال��ذي جم��ع الفريقني 
وتفوق فيه املحرق، ويتش��ابه مش��وار 
الفريقني يف نس��خة ه��ذا العام عندما 
حال يف وصاف��ة مجموعتيهام يف الدور 
األول، ويف الدور مثن النهايئ تفوق سند 
عىل سافرة، يف حني تجاوز املحرق عقبة 
القادسية، ويف الدور ربع النهايئ تخطى 
س��ند عقبة فريق بوصيبع، أما املحرق 
فإنه تف��وق عىل الس��نابس، وأخريا يف 
ال��دور نصف النهايئ فإن س��ند تجاوز 
عقبة الزالق، واملحرق عقبة دمس��تان 

بالركالت الرتجيحية.

الداخلية يوقف مغامرة المالية 

بلغ فري��ق وزارة الداخلية نهايئ دوري 
ال��وزارات بع��د عبوره عقب��ة خصمه 
فري��ق وزارة املالي��ة بأربع��ة أهداف 
دون مقاب��ل ليخط��ف البطاقة األوىل 
يف املب��اراة النهائية. حصد العب فريق 
وزارة الداخلي��ة أحمد امله��زع جائزة 

رجل املباراة.

  الخارجية يتفوق 
على الشباب والرياضة 

إث��ارة بالغة وكبرية ش��هدتها مواجهة 
وزارة الخارجي��ة م��ع وزارة ش��ؤون 
الش��باب والرياضة يف ال��دور نصف 
النهايئ من دوري ال��وزارات وخاللها 

تف��وق الخارجية ع��ىل خصمه بثالثة 

أه��داف مقابل هدف��ني بعدما قلب 

تأخ��ره بهدف��ني نظيفني يف الش��وط 

األول لف��وز مث��ني يف الش��وط الثاين؛ 

ليقطع بطاقة العبور للمباراة النهائية 

ملواجهة وزارة الداخلية.

مصر تكسب األردن وتصل للنهائي

نجح فري��ق الجالية املرصية يف التأهل 
إىل املباراة النهائية، بعد فوزه املستحق 
والكب��ري عىل حس��اب الجالية األردنية 
بنتيج��ة )3-11(، يف اللق��اء الذي أقيم 
بينه��ام ع��ىل صال��ة مدين��ة خليف��ة 
الرياضي��ة ضمن ال��دور نصف النهايئ. 
وحص��ل العب فري��ق الجالية املرصية 
محمد إبراهيم عىل جائزة أفضل العب 

يف املباراة.

اليمن تتخطى فلسطين 

إىل  اليمني��ة  الجالي��ة  فري��ق  تأه��ل 
املباراة النهائي��ة لدوري الوزارات، بعد 
فوزه املس��تحق ع��ىل فري��ق الجالية 
الفلس��طينية بأربع��ة أه��داف مقابل 
واح��د يف اللقاء ال��ذي جمعهام ضمن 
ال��دور نص��ف النه��ايئ. وحصل العب 
فريق الجالية اليمنية عبدالله عيل عىل 

جائزة أفضل العب يف املباراة.

خالد بن حمد ينيب الجودر لتتويج أبطال دوري سموه للصاالت

األولمبياد الخاص في مواجهة اإلعاقة الحركية في نهائي ذوي العزيمة

اإلصرار بطالً للفتيات.. ومصر للجاليات.. وسار لألندية الوطنية

اليوم يسدل الستار على النسخة السادسة من دوري خالد بن حمد

لجنة اإلعالم واالتصال        دوري خالد بن حمد

تكريم “البالد”

لقطة جماعية للمتوجين

كاريكاتير دوري خالد بن حمد
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“NBB” يسقط قرض مواطن في عرض ترويجي
اأعلن بنك البحرين الوطني عن ا�شم اأول فائز 
يف العر�س الرتويجي للقرو�س ال�شخ�شية، والذي 
مت من خالل����ه ت�شديد القر�����س ال�شخ�شي لرا�شد 

البنزايد بقيمة 15 األف دينار. 
ومت اإي����داع مبل����غ اجلائ����زة يف قر�����س الفائز 
املذكور بعد ا�شتقباله يف احتفالية اأقيمت بالفرع 

الرئي�س يف املنامة بح�شور م�شوؤويل البنك. 
كم����ا متن����ح احلمل����ة الرتويجية الت����ي ت�شتمر 
اإ�شافي����ة  مزاي����ا   2018 دي�شم����ر  نهاي����ة  حت����ى 
لعمالء البنك م����ن اأ�شحاب القرو�����س اجلديدة اأو 

الراغب����ن يف زي����ادة قرو�شهم مع البن����ك ت�شمل 
خي����ار تاأجي����ل دف����ع الق�ش����ط االأول لف����رتة ت�شل 
اإل����ى 4 اأ�شه����ر، واحل�ش����ول عل����ى خ�ش����م ن�شبت����ه 
25 % عل����ى ر�ش����وم معاملة القر�����س، عالوة عن 
الفر�شت����ن املتبقيتن لال�شتفادة من “قر�شك 
ال�شخ�ش����ي ممك����ن اأن ي�ش����دد م����ن قبلن����ا” وذلك 
بح�ش����ب احلد االأق�ش����ى للجائزة. و�����رّح الرئي�س 
التنفي����ذي للخدمات امل�رفية لالأفراد وال�ركات 
واملوؤ�ش�ش����ات ال�شغرية واملتو�شط����ة عبدالعزيز 
االأحم����د “ي�رن����ا االإع����الن ع����ن اأول فائ����ز معنا يف 

العر�س الرتويجي لقرو�����س الوطني ال�شخ�شية، 
وتع����د ه����ذه اجلائ����زة تاأكي����ًدا على الت����زام البنك 
بتق����دمي قيم����ة م�شاف����ة للعم����الء الك����رام وخلق 
فر�س من اأجل مكافاأتهم على اختيارهم خلدماته 
وعرو�ش����ه يف تلبي����ة احتياجاتهم املالي����ة. نهنئ 
الفائ����ز املحظوظ حل�شول����ه على ه����ذه املكافاأة 
القّيم����ة، ونتطل����ع لالإعالن عن بقي����ة الفائزين يف 
ال�شه����ور القادم����ة، كما وندع����و عمالئنا احلالين 
منهم واجلدد لال�شتف����ادة من منافع هذا العر�س 

الذي �شي�شتمر لنهاية العام”.

“مطار البحرين” تنظم يوما ترفيهيا ألطفال موظفيها

فنادق الخليج تفتتح “جلف كورت - بيزنس باي”في دبي

“باس” تشجع موظفيها على خسارة أوازنهم

املح���رق - �رك���ة مط���ار البحري���ن: نظمت 
�ركة مطار البحرين، اجلهة امل�شوؤولة عن اإدارة 
وت�شغيل مطار البحري���ن الدويل، يوما ترفيهيا 
الأطفال املوظفن. وا�شتمتع االأطفال بالعديد 

م���ن االأن�شطة والفعاليات الت���ي اأدخلت البهجة 
اإلى قلوبه���م ومنها العرو����س الفنية واالأغاين 
والق�ش�س والر�شم والتلوين واحلنة واالألعاب، 

وغريها. 

وتاأت���ي هذه الفاعلية م���ن منطلق االهتمام 
ال���ذي توليه �رك���ة مطار البحري���ن مبوظفيها؛ 
تقديرا جلهودهم احلثيثة يف حتقيق النجاحات 

التي ت�شهدها ال�ركة يف �شتى املجاالت.

اأعلنت جمموعة فنادق اخلليج، الرائدة يف جمال 
ال�شيافة يف البحرين، عن افتتاح اأحدث اإ�شافة اإلى 
باق���ة فنادق املجموعة وه���و “فندق جلف كورت - 

بيزن�س باي” يف مدينة دبي.
ويع���د ه���ذا الفن���دق نقط���ة البداية م���ن خطة 
التو�ش���ع االإقليمية ملجموعة فن���ادق اخلليج والتي 
�شت�ش���م اململكة العربي���ة ال�شعودية ودول جمل�س 

التعاون اخلليجي االأخرى.
يق���ع الفندق الفاخ���ر ذو ال� 4 جن���وم يف موقع 
مث���ايل �شم���ن اأح���د اأك���ر امل�شاري���ع يف املدينة - 
قناة دب���ي املائية وعلى بع���د 15 دقيقة فقط من 
مط���ار دبي الدويل. ويوف���ر “جلف كورت - بيزن�س 
باي” جمموع���ة متنوعة من الغرف واالأجنحة جميعها 
م���ع اإط���الالت رائعة عل���ى “القنال”، وي�ش���م عدًدا 
م���ن املطاعم وال�ش���االت وقاعة احتف���االت وغرف 
اجتماع���ات ومرافق �شحية وترفيهية ت�شمل م�شبحا 
وم�شبح���ا لالأطف���ال ومرك���زا للياقة البدني���ة و�شبا 
ونادي���ا ليليا وغ���رف كاريوكي ومواق���ف �شيارات 

وفرية.
و�شيق���وم الفن���دق بتلبي���ة احتياج���ات رج���ال 
االأعم���ال وال�شياح على حد �شواء، حيث يقع بالقرب 
من املنطق���ة التجارية املركزية، ف�شاًل عن �شهولة 
الو�ش���ول اإلى دبي مول الذي ي�شتمل على جمموعة 

كب���رية من املتاجر العاملية وب���رج خليفة، وكالهما 
يبع���دان حوايل كيلومرت ون�ش���ف فقط من الفندق. 
وق���ال الرئي�س التنفيذي جارفيل���د جونز “اإنه يوم 
ممي���ز اآخر يف تاري���خ املجموعة. من���ذ افتتاح فندق 
اخلليج البحري���ن العام 1969، التزم���ت املجموعة 
بتق���دمي اأعل���ى معايري ال�شياف���ة البحريني���ة، واإن 
افتت���اح فن���دق جل���ف ك���ورت - بيزن����س ب���اي هو 
اخلطوة االأولى يف برناجمنا للتو�شع االإقليمي. ونحن 
نهدف اإلى تقدمي نف����س معايري ال�شيافة، الطعام 

واخلدم���ة والتي جعلت لفندق اخلليج البحرين مثل 
هذه املكانة املمي���زة يف املنطقة. واإننا نهدف اإلى 
تقدمي القليل من اإح�شا�س الوجود يف املنزل بعيًدا 
ع���ن املنزل جلمي���ع زوار دبي م���ن البحرين”. وقال 
مارك فول���ر “اإن ال�ش���ري على خطى فن���دق اخلليج 
البحري���ن �شيكون حتدًيا كب���رًيا. فندق جلف كورت 
- بيزن����س ب���اي ذو اأ�شلوب جدي���د وودي وع�ري، 
و�شنه���دف دائًم���ا اإلى تق���دمي اأكرث القي���م اأهمية 
لل�شيوف - اجلودة والراحة والقيمة مقابل املال”.

د�شن����ت �ركة خدمات مطار البحرين )با�س( 
ي����وم اأم�����س االأربعاء مب����ادرة ت�شجيعي����ة خل�شارة 

.”Choose to lose“ الوزن بعنوان
 وج����اءت املب����ادرة على هيئ����ة م�شابقة بن 
املوظف����ن؛ مل�شاعدته����م عل����ى خ�ش����ارة الوزن 

الزائد بطريقة جتمع بن االحرتافية واملرح. 
الدع����م  تق����دمي  اإل����ى  املب����ادرة  وته����دف 
للموظف����ن م����ن اأ�شح����اب ال����وزن الزائ����د، عر 
اإ�راكه����م يف برنام����ج تدريبي متكام����ل يف مركز 
“فيتن�����س تراك” الريا�شي، حي����ث �شيخ�شعون 
اإلى تدري����ب كامل ويومي وفق اإ�راف املدربن 
املحرتف����ن، اإ�شاف����ة اإلى ح�ش����ول امل�شرتكن 
على برنام����ج �شحي غذائي وفحو�ش����ات �شاملة 
من م�شت�شف����ى رويال البحري����ن؛ ملتابعة احلالة 
ال�شحي����ة للم�شارك����ن و�شم����ان ح�شولهم على 

اأعلى م�شتويات اال�شتفادة. 
وق����ال الرئي�����س التنفي����ذي ل�رك����ة “با�س” 
�شلم����ان املحمي����د: حتر�����س ال�����ركات العاملية 
على حت�ش����ن احلي����اة ال�شحي����ة ملوظفيها، من 
اأج����ل احل�شول على جودة يف االأداء. )...( بال �شك 
املوظف الذي يتمتع بحي����اة خالية من االأمرا�س 
وال�شمنة ي�شتطيع اإجناز عمله ب�شكٍل اأف�شل، لذا 
قررن����ا يف “با�س” تد�شن ه����ذه املبادرة لتكون 
خط����وة اأول����ى تتبعها خطوات الحق����ة جلعل حياة 

املوظفن �شحية اأكرث.

ب����اب  اأن فتحن����ا  واأ�ش����اف املحمي����د: من����ذ 
امل�شارك����ة يف امل�شابقة ال�شه����ر املا�شي، تقدم 
للم�شارك����ة فيها نح����و 34 من موظف����ي ال�ركة؛ 
م����ن  االأول����ى  الن�شخ����ة  تد�ش����ن  للم�شارك����ة يف 
امل�سابقة، ممن تنطبق عليهم ال�رشوط واملعايري. 
وت�شم����ن حف����ل تد�ش����ن املب����ادرة عر�ش����ا 
متكام����ال م����ن قب����ل مدرب����ي املرك����ز الريا�شي، 
ت�شم����ن اأب����رز االأن�شطة الريا�شي����ة التي يتوجب 
عل����ى امل�شاركن الب����دء به����ا وممار�شتها خالل 
امل�شابق����ة، مبا ي�شمن اأف�شل نتائج ممكنة، تاله 
عر�س م����ن اخت�شا�ش����ي التغذي����ة بامل�شت�شفى 

اأو�ش����ح اأبرز الك�شوفات ال�شحي����ة الالزمة وخطة 
الرنام����ج الغذائي املوازي خالل فرتة امل�شابقة 

مع ن�شائح عامة للم�شاركن.
هذا وتنتهي امل�شابق���ة يف يناير 2019، اإذ 
�شيتم االإعالن عن الفائز فيها، والذي �شيحظى 
بجائ���زة عب���ارة ع���ن 1500 دينار للفائ���ز االأول 
وتذك���رة �شفر مرجع���ة اإلى لن���دن، و700 دينار 
وتذك���رة �شف���ر مرجعة اإل���ى ا�شطنب���ول، و500 
دين���ار بحريني وتذك���رة �شفر مرجع���ة اإلى دبي 
باالإ�شاف���ة اإلى العديد م���ن اجلوائز للم�شجعن 

وامل�شاركن.

“تويوتا” تعقد مؤتمر الصيانة في البحرين

الوطنية للتأمين تطلق “الدفع اإللكتروني” من “سداد”

تكامل الخدمات أبرز معايير استقطاب الفنادق للحجاج

و�شل وفد رفيع م���ن �ركة تويوتا موتور 
مملك���ة  اإل���ى  تويوت���ا  ووكالء  كوربوري�ش���ن 
البحري���ن؛ حل�ش���ور موؤمت���ر ال�شيان���ة وخدمة 
العمالء يف ال�رق االأو�شط للعام 2018. وهدف 
املوؤمتر ال���ذي ُعقد على م���دى يومن وح�ره 
مدي���رون تنفيذيون من اليابان واملنطقة اإلى 
مناق�شة خطط �ركة تويوتا موتور كوربوري�شن 
الرامية اإلى حتقيق اأعلى امل�شتويات يف جمال 
خدم���ة العم���الء. ومت اختي���ار مملك���ة البحرين 
ال�شت�شافة ه���ذا احلدث املهم ب�شبب موقعها 
اجلغ���رايف احلي���وي وتوفريه���ا خمتل���ف اأنواع 
اخلدمات بجانب متيزه���ا الذي يعك�س معايري 
تويوت���ا العاملي���ة. ومت ا�شتعرا����س فل�شف���ة 
تويوت���ا “كايزن” التي تعد اإح���دى اأهم ركائز 
تويوت���ا يف اليوم االأول م���ن املوؤمتر. وتتمحور 
هذه الفل�شفة التي تعني باليابانية “التطوير 
امل�شتم���ر” ح���ول اإج���راء حت�شين���ات م�شتم���رة 

ب�ش���كل ي�شم���ن احلف���اظ عل���ى ج���ودة العمل 
باأعل���ى م�شتوياتها وخف�س امل���وارد وحتقيق 
الكفاءة العالية �ش���واًء على م�شتوى التقنيات 
امل�شتخدمة يف االإ�ش���الح اأو على م�شتوى �شري 
العمل. وتلعب ه���ذه الفل�شفة دوًرا حمورًيا يف 
توفري خدمات �ريعة ذات جودة عالية للعمالء. 
ويف الي���وم الثاين للموؤمتر، زارت الوفود مركز 
�ركة اإبراهيم خلي���ل كانو للتدريب يف تويوتا 
بالزا، اإذ ح�روا اجتماعا عمليا تعرفوا من خالله 
عل���ى اأح���دث التقنيات امل�شتخدم���ة يف عملية 
ت�شخي����س وحتديد اأعطال ال�شي���ارات واآليات 
ال�شيان���ة. ومت ا�شتقبال الوف���ود احلا�رة اإلى 
اململكة من قبل جمموعة من كبار امل�شوؤولن 
واأع�ش���اء جمل����س اإدارة �رك���ة اإبراهي���م خليل 
تويوت���ا  ل�شي���ارات  احل����ري  امل���وزع  كان���و، 
ولكز����س يف مملكة البحري���ن يف ع�شاء ترحيبي 

اأقيم يف فندق اخلليج.

اأطلق���ت �ركة البحري���ن الوطنية للتاأمن 
)bni( بامل�شارك���ة م���ع �ش���داد خدم���ة الدف���ع 
االإلكرتوين؛ لتوفري و�شيلة دفع اآمنة ومتاحة يف 
خمتل���ف االأماكن واالأوق���ات لعمالئها يف مملكة 
البحري���ن. ويتمت���ع نظ���ام �ش���داد للمدفوعات 
االإلكرتونية بواحدة من اأكر �شبكات االأك�شاك 
ذاتي���ة اخلدم���ة يف مملك���ة البحري���ن. و�شتقوم 
“�شداد” ب���اإدارة عمليات حت�شيل املدفوعات 
النقدية وبطاق���ات الدفع من خالل قناة الدفع 
االإلكرتوني���ة االآمن���ة الت���ي جتم���ع املدفوعات 
امل�شتحق���ة من ح�شاب العميل وتودعها مبا�رة 
يف ح�شاب التاجر. و�شتوفر �شبكة �شداد املكونة 
من 750 ك�شكا للخدمة الذاتية وقنوات �شداد 
االأخ���رى لعمالء bni طريقة الدف���ع االأكرث اأماًنا 
 ”bni“ و�شهول���ة. وعل���ق املدير الع���ام ل�ركة
م�شع���ود بدر باأن ال�ركة حري�شة على اأن تكون 

م���ن اأوائل ����ركات التاأمن الت���ي تقدم خدمة 
�ش���داد لعمالئها يف اإط���ار حر����س ال�ركة على 
زيادة كفاءة خدمات الدفع االإلكرتوين اخلا�شة 
بها، اإ�شافة اإال اأنه���ا طريقة اإ�شافية خالية من 
املتاع���ب لت�شديد املدفوع���ات دون اأي كلفة 
اإ�شافية. واأ�شاف “نظ���ًرا الأننا نعمل با�شتمرار 
على تطوير عرو�شن���ا، لذلك نحن نحر�س على 
املحافظ���ة وااللتزام عل���ى تقدمي خدمات ذات 
قيم���ة م�شافة وجترب���ة عمالء ممت���ازة باأ�شعار 
تناف�شية ومعايري عالي���ة”. وعلق مدير تطوير 
االأعم���ال يف “�ش���داد” نويل �شيلف���ريا “يعتر 
قط���اع التاأمن من اأكر االأ�ش���واق يف اململكة، 
وه���ذا بالتاأكيد ميثل دفعة كب���رية لعملياتنا. 
ويعني ه���ذا التعه���د الثق���ة الت���ي تتمتع بها 
bni يف قدرات �شداد لتقدمي معامالت �ريعة 

ومريحة واآمنة للعمالء”.

مكة املكرمة: اأكد خراء يف قطاع ال�شيافة 
الفندقي���ة اأن ارتفاع الوعي ل���دى امل�شافرين 
من احلجاج واملعتمري���ن داخلًيا اأو خارجًيا نحو 
ج���ودة اخلدم���ات املقدمة اأ�شح���ى اأهم معايري 
اال�شتقط���اب بالن�شب���ة للفن���ادق م���ن فئ���ة 5 
جنوم يف مكة املكرم���ة، خ�شو�شا �شمن حميط 

املنطقة املركزية املجاورة للم�شجد احلرام. 
واأ�ش���ار مدي���ر اإدارة املبيع���ات يف فنادق 
“�شاعة مكة فريمونت، ق�ر مكة رافلز، �شوي�س 
اوتيل املقام مكة، ومكة �شوي�س اوتيل” حممد 
النجار اإلى اأن ا�شتقطاب حجيج بيت اهلل احلرام 
�ش���واًء حملًي���ا اأو خارجًي���ا مل يعتم���د فقط على 
االأ�شع���ار املقدمة لل�شيوف بقدر اعتماده على 
تكاملية ونوعية اخلدم���ات املقدمة وجودتها؛ 
ب�شب���ب ارتفاع وع���ي ال�شيوف يف ظ���ل ت�شارع 
وت���رية التط���ور يف �شوق ال�شياف���ة واخلدمات 

ال�شياحية والفندقية يف مكة املكرمة.
 STR وبح�شب تقرير �ش���ادر عن موؤ�ش�شة
يناي���ر  يف  الفندقي���ة  بالبح���وث  املتخ�ش�ش���ة 
املا�ش���ي م���ن الع���ام اجل���اري تع���د العا�شمة 

املقد�شة اإح���دى اأ�رع املدن منًوا على م�شتوى 
الع���امل يف القط���اع الفندق���ي واحتل���ت بذل���ك 
املرتب���ة الثاني���ة يف قائم���ة االأ�ش���واق العاملية 
من حيث ع���دد الغرف البالغة التي تقدر باأكرث 
م���ن 23 األف غرف���ة. ومل يكتٍف النج���ار بذلك، 
اإذ ذك���ر اأن هن���اك حتديا يف قط���اع الفنادق يف 
مك���ة املكرمة خ�شو�شا من فئ���ة 5 جنوم، وهو 
قدرته���ا عل���ى التن���وع يف تق���دمي املاأك���والت 
يف ظل اخت���الف ثقافات وجن�شي���ات ال�شيوف 
الت���ي جتتمع خالل فرتة وجي���زة يف مكاٍن واحد 
وتطمح لنيل اأف�شل اخلدمات التي ت�شهل اأداء 

منا�شكهم على اأكمل وجه. 
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تخو����ض املطرب���ة دوللي �شاه���ن جتربتها الثاني���ة يف اإخراج 
الكليبات، م���ن خالل اأغنيتها اخلليجية )حبيب���ي غري(، التي انتهت 
م���ن ت�شويرها اأخريا، ومن املقرر طرحه���ا فور االنتهاء من عمليات 
املونت���اج اخلا�شة به���ا. واالأغنية من كلمات اأ�ش���ري ريا�ض، واأحلان 

خالد جنيدي، وتوزيع مو�شيقي حازم راأفت. وقدمت دوللي جتربتها 
االأولى يف االإخراج بعامل الكليبات عرب اأغنيتها “يا حلو �شبح”، التي 
طرحته���ا قب���ل �شهرين، وهي اأغني���ة الفنان الراح���ل حممد قنديل، 

وظهرت ب�شكل كال�شيكي، لتتنا�شب مع طبيعة االأغنية.

مسافات

“غوغل” يحيي الذكرى الـ 78 لميالد طالل مّداح

احتفل حم���رك البح���ث ال�شه���ري “جوج���ل” يف اخلام�ض من 
اغ�شط����ض 2018 بذك���رى مي���الد الراح���ل الفن���ان الكبري طالل 
مّداح الذي ح���از على العديد من االألقاب خ���الل م�شريته الفنية 
ومنها: �شاحب احلنجرة الذهبية، وقيثارة ال�رشق، وفر�ض االأغنية 
ال�شعودي���ة، و�شوت االأر�ض، وكان له تاأثري �شديد علي الثقافة 
العربية ف���ى القرن الع�رشين. ومن خالل ه���ذا املقال نقّدم لكم 
اأه���م 10 معلومات ع���ن حياة الفن���ان الراحل طالل م���ّداح وعن 

م�شريته الفّنية احلافلة باالإجنازات:
1 - ول���د ط���الل يف 5 اأغ�شط�ض الع���ام 1940 بال�شعودية، 
وتربى على يد عل���ي مداح زوج خالته، ولذلك مت ت�شميته طالل 

مداح.
2 - كان ط���الل تلمي���ًذا يف اأح���د مدار����ض مدين���ة الطائف 
باململك���ة، وكانت هذه املدر�شة تقيم عدة حفالت يف منا�شبات 
ع���دة، وكان معروًف���ا عن طالل ح���الوة ال�شوت ونقاوت���ه، االأمر 
الذي �شج���ع املدر�شة على اأن ت�شند اإلي���ه القيام مبقرئ احلفل 

يف كل حفالت املدر�شة.
3 - قام طالل مداح خالل فرتة ال�شبعينات بتاأليف مقاطع 
مو�شيقي���ة كان اأ�شهره���ا مقطوع���ة “لي���ايل الربازي���ل” والتي 

اأثبتت موهبته التلحينية.
4 - يف بداي���ة الثمانينات اجته طالل م���داح لطرح االأغاين 
الق�ش���رية مث���ل “اأحبك ك���ر خطوات الث���واين”، ولك���ن هذا مل 
ي�شتمر طوياًل فقد ابتع���د عن ال�شاحة الفنية وانتقل للعي�ض يف 

مدينة لندن، لكنه عاد اإلى اململكة لي�شدو منت�شف الثمانينات 
ب”مدين���ة الطائ���ف” يف افتتاح البطولة العربي���ة، وح�شل على 
و�ش���ام اال�شتحق���اق م���ن الدرجة الثاني���ة والذي منح���ه يف ذلك 

الوقت امللك فهد بن عبد العزيز.
املوؤلف���ن  جمعي���ة  �شجلت���ه  �شع���ودي  فن���ان  اأول   -  5

واملو�شيقين يف فرن�شا.
6 - اأول من قدم م�رشح يف التليفزيون ال�شعودي، واأول من 
ح�ش���ل على االأ�شطوانة الذهبية، وعمل عل���ى اإ�شافة وتر للعود 

وتعلم التقنية املو�شيقية.
7 - لقب “مداح” بالعديد من االألقاب، منها �شاحب لقب 
احلنج���رة الذهبي���ة، فار�ض االأغني���ة ال�شعودية، اأ�شت���اذ اجلميع، 
�شاح���ب التاأثري الكبري علي الثقافة العربية يف القرن الع�رشين، 
رائ���د احلداث���ة يف الغناء يف دول���ة اململكة العربي���ة ال�شعودية، 

وقيثارة ال�رشق، و�شوت االأر�ض.
8 - عم���ل اأك���ر من 80 األب���وم، وقام بتلح���ن اأغاين كبار 
املطرب���ن منه���م حمم���د عب���ده، وردة اجلزائرية، فاي���زة اأحمد، 

�شمرية �شعيد، رجاء بلمليح، عبادي اجلوهر، وعتاب.
9 - تويف طالل مداح، يف اأغ�شط�ض من 2000.

10 - ق�شيدته امل�شهورة “يا حبيب العمر” مل يتم طرحها 
يف االأ�ش���واق اإال بعد دفنه يف مثواه االأخري، وهي الق�شيدة كانت 

من اأحلان املو�شيقار الكبري جمال �شالمة.

أهم االفالم القادمة في السينما بأجزائها الجديدة

المهرة البحرينية تحتفل بعيد ميالدهاشائعات عن أجهزة iPad Pro في 2018

بعد جناحها الن�شب���ي يف االجزاء االولى، تعود 
م���ن جدي���د جمموع���ة م���ن االف���الم الهوليوودية 
يف ال�شينم���ا املحلي���ة والعاملية والت���ي ينتظرها 
ع�ش���اق الف���ن ال�شاب���ع، وهذه اب���رز االأف���الم التي 
ننتظر اجزاءه���ا والتي �شت�شدر يف وقت قريب يف 

ال�شينما:

Avatar
بعد النجاح الكبري للج���زء االول والذي احدث 
�شدى يف ع���امل ال�شينم���ا، يعود املخ���رج جامي�ض 
كامريون مع فيلمه الكب���ري عر�ض اجلزء الثاين يف 
الف���رتة املقبلة مع جنوم���ه الرئي�شين يف الفيلم 

�شام وورثينغتون وزوي �شالدانا يف الدورين.

Maleficent 2 
قبل ف���رتة ن�رشت املمثلة ال�شاب���ة اإيل فانينغ 

Elle Fanning �ش���ورة مع النجمة اجنلينا جويل 
Angelina Jolie عل���ى ان�شتغرام خالل ت�شوير 
اجل���زء الثاين م���ن ه���ذا الفيلم الذي حق���ق جناحا 
كبريا ل���دى عر�شه. اجلزء الث���اين �شيعر�ض العام 

2019 اال ان الق�شة ما زالت �رشية حتى االآن.

Mulan 
من املتوقع ان ي�ش���در فيلم جديد م�شتوحى 
م���ن عمل دي���زين ال�شهري “موالن” ع���رب تقنية ال
live action ه���ذه املرة يف العام 2020. بحثت 

ا�شتوديوه���ات دي���زين عن ممثلة فري���دة لتمثيل 
دور “م���والن” التي تذهب ال���ى احلرب بدل ابيها 
املري�ض، وتقدمت اكر م���ن 1000 ممثلة للدور 
لكن املنتجن اخت���اروا ال�شابة ال�شينية ييفي لو 

الداء الدور.

It: Chapter Two 
 It الرع���ب  فيل���م  م���ن  االأول  اجل���زء  خط���ف 
االنفا�ض قبل ا�شهر لكننا ننتظر االن اجلزء الثاين 
الذي تدور االحداث فيه بعد 27 عاماً على الفيلم 

االأول. ال�شخ�شي���ات االآن نا�شج���ة وتعتق���د انه���ا 
عادت ال���ى احلياة الطبيعية لكن بعد رنن هاتف 
واحد تنقلب حياتهم راأ�شا على عقب. من املتوقع 
�ش���دور الفيلم ع���ام 2019 و�شيك���ون من بطولة 

جي�شيكا �شا�شتاين وجامي�ض ماكفوي.

Jumanji 3 
الفيلم الثالث من �شل�شلة جوماجني �شي�شدر 
يف دي�شم���رب م���ن ع���ام 2019. وقد اعل���ن دواين 
جون�ش���ون ر�شمي���ا يف ابري���ل املا�ش���ي ان انت���اج 

ج���زء جديد م���ن ق�ش���ة مراهقن يظه���رون داخل 
لعبة فيديو ويواجهون م���اآزق عدة، انطلق فعلياً. 
جون�شون الى جانب دوره الرئي�شي يف الفيلم فاإنه 

�شيتولى انتاجه.

Spider-Man 
ج���زء اخر م���ن الرج���ل العنكبوت يط���ل العام 
Spider- 2019 وحتديداً يف يوليو حتت عنوان
Man: Far From Home حيث �شيذهب بيرت 

باركر وا�شدقاءه الى اأوروبا خالل عطلة االأعياد.

ال يوج���د الكثري م���ن املعلومات عن 
جمموعة اأجه���زة Pro iPad لهذا العام، 
ولك���ن م���ن املفرت����ض ان يت���م تزويد 
االأجهزة بتقنية التعرف على الوجه التي 
قدمته���ا اأبل م���ع اآيف���ون X، ولقد ظهر 

تقرير جديد يوؤكد عن هذه املعلومة.
Macot -  ففًقا للموقع الياب���اين
kara، �شيح�ش���ل كل من طرازي 10.5 
 Pro iPad بو�ش���ة و12.9 بو�ش���ة م���ن
عل���ى اأبع���اد منخف�ش���ة. حي���ث �شي�شل 
�ُشم���ك ط���راز 10.5 بو�شة م���ن 250.6 
 ×  247.5 اإل���ى  × 6.1 مل���م   174.1 ×
178.7 × 6 مم، يف حن �شيتحول �ُشمك 
طراز 12.9 بو�شة من 305.7 × 220.6 

× 6.9 ملم اإلى 280 × 215 × 6.4.
يبدو ان �رشكة اأبل تهدف اإلى تقليل 
حواف اأجهزته���ا القادمة، لتح�شل جميع 

.X االأجهزة على مظهر اآيفون
ولكن مع االأ�شف، اأ�شاف التقرير ان 
�رشكة اأبل تتطلع اإلى اإزالة مقب�ض �شماعة 
الراأ�ض، ه���ذا وباالإ�شافة اإل���ى ان معظم 

 3.5mmاالأجه���زة ل���ن تت�شمن حم���ول
امل�شمم���ون  ق���ام  فق���د   ،Lightning
بنق���ل املو�ش���الت الذكي���ة اإل���ى اجلزء 

اخللفي من اأ�شفل االأجهزة.

احتفلت الفنانة البحرينية املهرة 
بعيد ميالدها، والذي يوافق يوم 30 
يوليو، و�شارك���ت جمهورها مبجموعة 
�شور من احلفل، على ح�شابها اخلا�ض 

على موقع “ان�شتغرام”.
يف  ظه���رت  البحريني���ة  الفنان���ة 
ال�شور وهي حتم���ل كعكة عيد ميالد 
�شغ���رية كتب عليه���ا ا�شمها وحملت 
�ش���ورة مله���ر، وو�شعت به���ا �شمعة 

واحدة.
وق���د تاألق���ت امله���رة يف احلفل 
بف�شت���ان وردي اأنيق عاري الكتفن، 
وترك���ت  ق���وي،  مبكي���اج  وتزين���ت 
�شعره���ا االأ�ش���ود من�ش���دال، واأكمل���ت 

اإطاللتها مبجوهرات رقيقة.
الفنان���ة اأرفقت ال�ش���ور بتعليق 
قالت فيه: ”�شن���ة جديدة من عمري، 

اللهم بارك يل فيه���ا واأعطني خريها 
واأبعد عني �رشها واجعلها �شنة جميلة 
بكل مافيها.. 30/7/2018”. يذكر 

اأن امله���رة البحرينية م���ن مواليد 30 
يوليو العام 1991، اي اأنها قد اأمتت 

عامها ال� 27.
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كيف فقدت هذه الفتاة 103 كيلو من وزنها؟

مواويل الشوق البحرينية طرحت “أنت جفيت”... القصاب:

“البالد” المنصة الوحيدة التي تدعم الفنان البحريني

“المتطفلة” بنادي البحرين للسينما

إصدارات جديدة ألسرة األدباء والكتاب البحرينية

“قاللي الشعبية” البحرينية تحي حفال في الكويت

عانت فتاة بريطانية من ال�شمنة 
عل���ى  اعتياده���ا  ب�شب���ب  املفرط���ة 
تن���اول الكعك واحللوي���ات منذ �شن 
مبكرة، وق���ررت التخل����س من اأكرب 
قدر من وزنها، وب���داأت باتباع نظام 
�ش���ارم مّكنه���ا م���ن خ�ش���ارة ع�رشات 

الكيلوجرامات.
وب���داأت األك�شن���درا اأو�شيبوف���ا، 
الت���ي تبل���غ 23 عاًما، رحل���ة فقدان 
الوزن منذ 3 �شنوات، بعدما �شاقت 
وبدانته���ا  الثقي���ل  بوزنه���ا  ذرًع���ا 
الت���ي منعته���ا م���ن اجللو����س عل���ى 
مقاع���د الدرا�ش���ة يف اجلامعة ب�شكل 
مريح، بح�شب �شحيف���ة ديلي �شتار 

الربيطانية.
وبداأت األك�شان���درا يف حتٍد اأويل 

خل�ش���ارة 4 كيلوجرام ع���رب ممار�شة 
الريا�شة وتبني اأ�شلوب حياة �شحي. 
وبالفع���ل جنحت بفق���دان الوزن يف 
املرحلة االأولى، االأم���ر الذي �شجعها 
على متابعة رحلته���ا الطويلة باإرادة 
�شلبة. وقد اعتادت األك�شاندرا على 
امل�ش���ي مل�شاف���ة ت�ش���ل اإل���ى 8 كم 
يومًيا، اإ�شافة اإلى ممار�شة التمارين 
حت���ى  منتظ���م،  ب�ش���كل  الريا�شي���ة 
فق���دت م���ا مق���داره 103 كيلوجرام 

خالل ال�شنوات الثالث املا�شية.
ومع النج���اح الباهر الذي حققته 
يف فق���دان الوزن، تاأمل األك�شندرا يف 
احل�ش���ول على فر�ش���ة الإجراء جراحة 
الإزالة الرتهالت الكثرية حول بطنها 

واأجزاء اأخرى من ج�شمها.

أحداث

ال تتذكر ما ح�شل معك يف املا�شي

حذار االجنرار وراء االأحا�شي�س واالأفكار 
ال�شلبية 

ال تخ�ض���ع لل�ضغوط وحّكم �ضمريك يف 
االأعمال 

اتب���اع نظ���ام غذائي �شح���ي ومدرو�س 
يحميك 

ح���اول �أن تق���وم بجهد لتغ���رّي عادة �أو 
ً اأ�شلوبا

لالهتمام بو�شعك ال�شحي، االأمر رهن 
اإرادتك 

اعرف كيف تدير �شوؤونك بتعقل ونّظم 
خمططاتك

تفكر يف بع�ض �حلو�فز غري �ملعلنة

ال تكن من �أ�ضحاب �لقر�ر�ت �ل�ضعيفة

خفف من �رشب القهوة خالل النهار 

ال تت����رشع يف اتخ���اذ ق���رارات مهمة يف 
العمل

كن منفتحاً على اأفكار واآراء جديدة 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

ت�شتمر فرق���ة “مواويل ال�شوق 
البحريني���ة” جناحه���ا وتاألقه���ا يوم 
بع���د ي���وم، حي���ث متت���ع اجلمه���ور 
واآخ���ر  واأروعه���ا،  االأغ���اين  باأع���ذب 
نتاج ه���ذه الفرق���ة الن�شط���ة اأغنية 
“ اأن���ت جفي���ت” كلم���ات واأحل���ان 
الفن���ان  وغن���اء  جم���ال،  م�شع���ل 
و�شاح���ب ال�ش���وت ال�شجي عبداهلل 
الق�ش���اب وتنفيذ وتوزي���ع عي�شى 
ال�شطيح���ي، واالإنتاج الفني وتوزيع 
ديجيتل ودع���م اإعالمي �رشكة رحال. 
كم���ا تتوف���ر �الأغنية كنغم���ة �ضماع 
للمت�شل���ن يف كافة ال�شبكات. ويف 
ت�رشيح ل���� “البالد” اأو�ش���ح الفنان 
عبداهلل الق�شاب اأن الفرقة حتر�س 
على تق���دمي اجلديد للم�شتمع، وهلل 
احلم���د اأعمالنا كله���ا قوية و�شجلت 
جناحا كبريا عند طرحها يف االأ�شواق، 

وه���ذ� كل���ه بف�ضل تكات���ف �جلميع 
والرغبة يف تقدمي اجلديد واملتميز، 
فال�شاحة الفنية وكما يعرف اجلميع 
مليئ���ة باالأعمال، فيها اجليد وفيها 
�لرديء، و�لغلبة د�ئما تكون للعمل 
اجلي���د الذي يبقى عالق���ا يف اأذهان 
ال���رديء  العم���ل  وه���و  امل�شتم���ع، 
وال�شي���ئ ال���ذي �رشع���ان م���ا ين�شى 

ويكون كال�رشاب.

وال يفوتن���ي هن���ا اإال اأن ا�شك���ر 
جري���دة “الب���الد” عل���ى اهتمامه���ا 
بالفن���ان  والالحم���دود  الكب���ري 
البحريني عل���ى اال�شتمرار واالإبداع، 
الت���ي  الوحي���دة  املن�ش���ة  فه���ي 
تدع���م الفن���ان البحريني يف خمتلف 
دع���م  دون  والفن���ان  املج���االت، 
اعالمي يكون كمن مي�شي وحيدا يف 

ال�شحراء.

البحري���ن  ن���ادي  يعر����س 
االأربع���اء  ي���وم  لل�شينم���ا 
8 اأغ�شط����س  املقب���ل املواف���ق 
الكومي���دي  االأمريك���ي  الفيل���م 
لوري���ن  للمخ���رج  “املتطفل���ة” 
�شكافريي���ا. الفيل���م م���ن اإنتاج 
�شاع���ة  ومدت���ه   2015 الع���ام 

وخم�شن دقيقة.
 وتدور اأح���داث الفيلم حول 
م���ارين، االأرمل���ة الت���ي تدفعها 
ال�شيخوخة  وتبعات �شن  الوحدة 
اإل���ى ال�شف���ر لاللتح���اق بابنتها 

ال�شابة لوري، امل�شتقلة عنها.
وحت���اول مارين عي����س حياة 
جديدة م���ع ابنتها الت���ي تعي�س 
يف لو����س اجنلو�س، اإال اأن الفراغ 
الكبري الذي خلف���ه وفاة زوجها 
يوقعها يف مط���ب التطفل على 

احلياة اخلا�شة بابنتها.

والعم���ل من اإخ���راج وتاأليف 
لوري���ن �شكافاري���ا، وي�شارك يف 
بطولت���ه، كل من روز برين، لورا 
�ش���ان جياك���وم، لو�ش���ي بان�س، 
جا�ش���ون ري���رت، ران���دال ب���ارك، 
بيلي ماجن�ش���ن، والنجم احلائز 
�الأو�ض���كار الأف�ضل  على جائ���زة 

ممثل م�شاعد جي كي �شيمونز.
كم���ا ت���وؤدي ال���دور الرئي�س 
العاملي���ة،  النجم���ة  الفيل���م  يف 
احلائزة على  �شارندون،  �شوزان 
جائزة �الأو�ض���كار الأف�ضل ممثلة 
1995، واملر�شح���ة لنيل  لع���ام 

االأو�شكار الأكرث من مرة.

ا�شدرت ا����رشة االدباء والكتاب عدد من 
�ال�ض���د�ر�ت �جلديدة الع�ضائها تنوعت بني 
الرواي���ات والق�ش�س الق�ش���رية والدواوين 
ال�شعري���ة، وم���ن ه���ذه اال�ش���دارات رواية “ 
الرق����س على �شه���وة الن���ار” للقا�س احمد 
�مل���وؤذن، و�ي�ض���ا دي���و�ن “ما �ش���يء يهم” 
لل�شاعر عبداحلميد القائد، ديوان القائد هو 
االإ�ش���دار اخلام�س وال���ذي ياأتي بعد )عا�شق 
يف زمن العط�س(، )�شخب الهم�س(، )اللوؤلوؤ 
واأحالم املحار - انطولوجيا ال�شعر البحريني 

وينق�ش���م  البنف�ش���ج(،  و)غرب���ة  احلدي���ث( 
الدي���وان اإلى 3 اأق�شام رئي�شة ت�شكل وجدان 
�ل�ضاعر وهي: كتاب �ل�ضغف، كتاب �ضهرز�د 
وكت���اب �لوم�ض���ات. تت�ضابك ه���ذه �حلاالت 

�لغنية بال�ضور �لفنية. 
ومن �ال�ضد�ر�ت �جلدي���دة �ي�ضا كتاب 
“ كافكا البحريني”درا�شات اخرى يف جتربة 
حممد عبدامللك االدبي���ة” وهذا االإ�شدار مت 
تد�شينه يف االحتفال الذي اقامته اأ�رشة االأدباء 
والكت���اب ومرك���ز عبدالرحمن كان���و الثقايف 
عرفانا وتقديرا من جمتم���ع البحرين االأهلي 
لرموز االإب���داع يف يناير العام 2016، ويقول 

عبداهلل اإبراهيم يف بحثه “كافكا البحريني”. 
مل �أج���د �أثًر� �رسدًي���ا باللغة �لعربي���ة يتد�خل 
مع �الآث���ار �الأدبي���ة لكاف���كا، وي�ضتجيب لها 
وين�شبك بها وينه���ل منها، كما وجدت ذلك 
يف كت���اب “�ضالمل �لهو�ء للكات���ب �لبحريني 
“حممد عبدامللك”، فهو ال يغفل ��ضم كافكا 
يف ه���ذه ال�شفح���ة اإال ليذك���ره يف ال�شفح���ة 
املوالي���ة، ويتكئ عليه ات���كاء املحاور، حتى 
اأن���ه يكاد ي�شتعي���د جتربة كاف���كا يف العزلة 
و�لكتاب���ة و�الأمل، فالكت���اب ��ضتبطان لعامل 
كاف���كا مبا جعله عامل عبد�مللك نف�ضه، وهذ� 

�رشب من التملك االأدبي �شائع يف الكتابة.

قدمت فرقة قاليل للفنون ال�شعبية 
البحريني���ة اأول م���ن اأم����س جمموعة من 
الفن���ون البحري���ة م���ا ب���ن االأ�ش���وات 
ال�شعبي���ة  واالإيقاع���ات  والنهم���ات 
والهول���و وال�شيالت، وذل���ك خالل حفل 
غنائي �شعب���ي ممتع اأحيت���ه على خ�شبة 
م�رسح عبد�حل�ض���ني عبد�لر�ضا، بح�ضور 
جماه���ريي غف���ري وع���دد م���ن قي���ادات 
املجل����س الوطن���ي للثقاف���ة والفن���ون 
واالآداب، وج���اء �شم���ن فعاليات الدورة 

�لثالثة ع�رسة ملهرجان �ضيفي ثقايف.
ا�شتطاعت الفرقة اأن تقدم خمتلف 
الفن���ون ال�شعبي���ة االأ�شيل���ة، وحتظ���ى 
و�شالته���ا  م���ع  واالن�شج���ام  بالتفاع���ل 
املتنوع���ة امل�شتم���دة م���ن االإرث الفني 
االأ�شي���ل، حي���ث جمعت يف ه���ذا احلفل 
�لغن���اء �لبح���ري و�لرق�ض���ات �ل�ضعبي���ة 

ع���رب اإيقاعاتها املتنوع���ة، حيث قدمت 
جمموع���ة من االأعم���ال ال�شعبية واأبهرت 
�حل�ضور، م�ضتعيدة �إرث �لفنون �لبحرية 
العريق���ة الرثي���ة بينه���ا »يا عل���ي«، يا 
�شاحب���ي«، »ي���ا اهلل« وغريه���ا، والت���ي 

تفاعل معها �حل�ضور حتى �لنهاية.
الفرق���ة البحريني���ة متتل���ك خ���ربة 
عريقة وم�ش���اركات وا�شعة، وتعترب من 
اأق���دم الف���رق البحرينية الت���ي اهتمت 

بالفنون البحرية.

6 أغسطس
 1815

ال���روي���ج وال�����ش��وي��د 
دولة  �شمن  تتحدان 
هذا  وا�شتمر  واح��دة، 
االحت����اد ح��ت��ى ال��ع��ام 

.1905

 1825 
ب���ول���ي���ف���ي���ا ت��ع��ل��ن 

ا�شتقاللها عن بريو.

1896
ت�����ض��م  ف����رن���������ض����ا   
م���دغ�������ش���ق���ر اإل������ى 

�شيادتها.

1945
املتحدة  ال���والي���ات   
ت��ل��ق��ى ق��ن��ب��ل��ة ذري���ة 
�����ش����م����ي����ت ال�����ول�����د 
مدينة  على  �ل�ضغري 
اليابانية  هريو�شيما 
م��ق��ت��ل  اإل������ى  اأدت 
ن�����ش��م��ة،   80000
اأي��ام   3 بعد  وتلتها 
ق��ن��ب��ل��ة اأخ�������رى ه��ي 
ال��رج��ل ال��ب��دي��ن على 
م��دي��ن��ة ن��اغ��ا���ش��اك��ي 
اليابانية اأودت بحياة 
اإل����ى   60000 م����ن 

80000 ن�شمة.

 1962
ا�شتقالل جامايكا.

1977
ال��������وزراء  رئ���ي�������س   
“مناحم  االإ���رشائ��ي��ل��ي 
فر�س  ي��ق��رر  بيجن” 
االإ�رشائيلي  الت�رشيع 

على �ل�ضفة �لغربية.

حمرر م�سافات

حمرر م�سافات

• فيلم املتطفلة	

• فرقة مواويل ال�شوق البحرينية	
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األخيرة

اكت�ساف “ابن عم” الأر�ض خارج املجموعة ال�سم�سية

ثوب الكعبة جاهز ل�سبيحة 9 ذي احلجة

ك�صف علماء يف درا�صة علمية عن كوكب جديد يعادل حجم الأر�ض مبرة ون�صف املرة، وهو الكوكب 
الأكرث احتمال ل�صت�صافة حياة الكائنات الف�صائية، خارج نظامنا ال�صم�صي.

وبح�ص���ب موقع “اإيفنينج �صتاندرز”، يقع كوكب )كبلر - 452 ب(، الذي يبعد م�صافة 1400 �صنة 
�صوئي���ة، يف املوق���ع ال�صحيح لمت���اك ظروف احلياة امل���راد اإن�صاوؤها، ح�صبما ي���رى باحثون من جامعة 

كامربيدج وخمترب جمل�ض البحوث الطبية لعلم الأحياء اجلزيئي.
وقال املوؤلف الرئي�ض للدرا�صة، بول رميري: “وجدنا اأن )ِكبلر - 452 ب(، هو اأكرث الكواكب خارج 
املجموعة ال�صم�صية الذي نعرفه الذي رمبا ن�صاأت احلياة ب�صبب جنمها، )كبلر - 452 ب( وب�صبب بعدها 
ع���ن النج���م”. ويعد )ِكبلر - 452 ب( من نف�ض النوع من النجوم مثل �صم�صنا، ومن املحتمل اأنه ينتج ما 
يكفي من الأ�صعة فوق البنف�صجية لبدء �صل�صلة من التفاعات الكيميائية التي تنتج اللبنات الأ�صا�صية 
للحياة. واأ�صار رميري، اإلى اأنه يف حني اأن )كبلر - 452 ب( هو اأكرث الكواكب خارج املجموعة ال�صم�صية 
ال���ذي نعرف���ه حول احلياة التي قد تكون ن�صاأت، فقد تكون هناك كواك���ب اأخرى اأقرب، وفيها “عنا�رص 

بناء احلياة اأكرث �صهولة يف تكوينها”، ولكن مل يتم العثور عليها بعد.

اأكدت جلن���ة فح�ض ومعاينة ثوب الكعبة امل�رصفة جهوزي���ة الثوب اجلديد للعام 
1439ه�، الذي �صتكت�صي به الكعبة �صبيحة التا�صع من ذي احلجة لعام 1439ه�.

واأو�ص���ح مدير عام جممع امللك عبدالعزيز لك�صوة الكعبة امل�رصفة اأحمد بن حممد 
املن�ص���وري اأن اللجنة با����رصت تفقد الثوب اجلديد للكعبة امل�رصف���ة بجميع مذهباته 
يف �صاحة ق�صم جتميع الث���وب، والتاأكد من تثبيت مذهبات احلزام وقراءة اآياته التي 
تخ�ض كل جهة من اجلوانب عاوة على اأماكن مو�صع ما حتت احلزام وقطع القناديل 
وقط���ع ال�صمديات، ح�صب املتب���ع فنياً يف اأطراف كل جنب على ح���دة بالإ�صافة اإلى 

�صتارة باب الكعبة مع اأخذ مقا�صات اجلوانب للطول والعر�ض.

خمرجة �سعودية ت�سور فيلما يف اململكة

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية
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السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

ال��ط��ق�����ض ح�����ص��ن ب��وج��ه ع��ام 
ال�صحب  بع�ض  مع  حار  ولكنه 

وت�صاعد الأتربة يف النهار.

الرياح �صمالية غربية من 5 اإلى 10 عقد 
عقدة،   17 اإلى   12 من  �رصعتها  وت��زداد 

وت�صل من 20 اإلى 25 عقدة اأحيانا.

ارتفاع املوج من قدم الى 3 اأقدام، ولكنه يرتفع من 3 اإلى 6 
اأقدام يف عر�ض البحر. درجة احلرارة العظمى 42 م، وال�صغرى 

31 م. الرطوبة الن�صبية العظمى 80 %، وال�صغرى 15 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ض جمل�ض الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�ض التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�ض التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

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

الطـرقــــات املزدحمـــــة ت�ســـبب اأمــــرا�ض القلـــب
تو�صل����ت درا�ص����ة حديث����ة اإل����ى اأن ماي����ني 
الأ�صخا�����ض اأكرث عر�صة مم����ا كان يعتقد �صابقا 

مل�صاكل القلب الناجمة عن تلوث الهواء. 
يعي�����ض  �صخ�����ض  اأي  اأن  الباحث����ون  ووج����د 
بالق����رب من طري����ق مزدحم، حتى خ����ارج املدن 
الك����ربى، ميك����ن اأن يتاأثر ب�صكل خط����ري باأبخرة 

ال�صيارات.
كما اكت�صفوا اأنه حتى امل�صتويات الآمنة من 

النبعاثات ميك����ن اأن يكون لها تاأثري كبري على 
�صكل وحجم القلب.

واأجرى فري����ق البحث من جامعة كوين ماري 
يف لندن وجامعة اأك�صفورد، م�صحا لقلوب 4 اآلف 

�صخ�ض ومقارنة للبيانات مبواقع عي�صهم.
كما راقب����وا م�صتويات اجل�صيم����ات العالقة 
الدي����زل،  �صي����ارات  م����ن  املنبعث����ة  املجهري����ة 
اأن����ه  ووج����دوا   ،”PM2.5“ با�ص����م  واملعروف����ة 

 ،”PM2.5“ كلم����ا زاد تعر�ض ال�صخ�����ض لأبخرة
زادت احتمالي����ة تو�ص����ع حج����ريات القل����ب، وهو 
م����ا ي�صبب فقدان القدرة عل����ى ال�صغط والقوة، 
مبعن����ى اأنه����ا ل ت�صتطيع �صخ كمي����ة كبرية من 
ال����دم ح����ول اجل�ص����م، وهذا م����ا ي�ص����ع النا�ض يف 
خط����ر اأك����رب لاإ�صابة بالنوب����ة القلبي����ة اأو ف�صل 
القل����ب اأو املوت. ووج����د الفريق اأن����ه حتى عند 
م�صت����وى التلوث الأقل من ع�����رصة ميكروغرامات 

لكل م����رت مكع����ب، وهو مع����دل اأق����ل بكثري من 
احلد “القانوين” البالغ 25 ميكروغراما ويعتقد 
النا�����ض باأنه اآمن، كانت تظه����ر على امل�صاركني 
عامات تلف القلب. وتو�ص����ل الباحثون اإلى اأنه 
لكل زيادة 1 ميكروغرام يف م�صتويات ج�صيمات 

“PM2.5”، فاإن القلب يت�صخم بن�صبة 1 %.
وقال الدكت����ور ناي اأونغ، ال����ذي قاد عملية 
حتليل البيان����ات: “على الرغم م����ن اأن درا�صتنا 

كان����ت تركز عل����ى املراقب����ة ومل تبح����ث بعد يف 
العاقة ال�صببية، اإل اأننا �صهدنا تغريات مهمة يف 
القلب، حتى عند م�صتويات منخف�صة ن�صبيا من 

التعر�ض لتلوث الهواء”.
واأ�صار اإلى اأنه كلما كان ال�صخ�ض اأقرب اإلى 
الطري����ق املزدح����م، زاد خطر التعر�����ض للتلوث 
و�����رصر القلب، حتى واإن كان يعي�ض خارج املدن 

الكربى مع وجود هواء نظيف ن�صبيا.

الرئي�ض الإندوني�سي 
يرق�ض “البوكو بوكو”

ير�سعن  اأم   2200
اأطفالهن على امللأ

�ص���ارك الرئي����ض الإندوني�صي، جوكو 
وي���دودو، اأم����ض الأحد، اإل���ى جانب ع�رصات 
بوك���و،  البوك���و  رق�ص���ة  اأداء  يف  الآلف، 
ب�صوارع العا�صمة جاكرتا، لاحتفال بدورة 
الألع���اب الآ�صيوي���ة 2018 املقبلة وعلى 

اأمل ت�صجيل رقم قيا�صي. 
ويري���د الراق�ص���ون دخ���ول مو�صوعة 
غيني����ض لاأرقام القيا�صي���ة لأطول رق�ض 
من نوعه يف طوابري وقد مت �صم نحو 120 
األف �صجني يوؤدون نف�ض احلركات يف اأكرث 

من 500 �صجن يف اإندوني�صيا.
وقال���ت مي���ا هاردغ���و وه���ي اإح���دى 
امل�صاركات “�صيعرتف العامل باإندوني�صيا 
برق�صتن���ا البوك���و بوكو. ه���ذا هو الهدف 

العام امل�صرتك لكل الإندوني�صيني”.

اأر�صع���ت اأك���رث م���ن 2200 اأم فلبينية 
اأطفالهن على املاأ يف العا�صمة مانيا، اأم�ض 
الأحد، يف اإطار حملة للت�صجيع على الر�صاعة 
الطبيعي���ة وتخلي����ض املجتم���ع م���ن و�صمة 

اإر�صاع الأطفال طبيعيا يف الأماكن العامة. 
واأر�صع���ت الأمهات اأطفاله���ن ما يزيد 
عل���ى دقيق���ة مبوج���ب مب���ادرة “هكابن���ا” 
)الر�صاع���ة  به���ا  “لنتم�ص���ك  ومعناه���ا 
الطبيعي���ة(”. وقالت ميلي�ص���ا ماغالنغ )32 
عاما(، التي اأر�صع���ت اأطفالها اخلم�صة على 
م���دى �صنوات اإن القيم���ة الغذائية للنب الأُم 
ل ُتق���ارن بالأغذي���ة البديل���ة. واأو�صحت ليز 
�صانتو����ض )37 عاما(، الت���ي ُرزقت طفا يف 
الآونة الأخرية، اأن الر�صاعة الطبيعية مفيدة 

اأي�صا من حيث التكلفة.

• ح�صاد بذور لوت�ض على بحرية يف بلدة تانت�صنغ، ال�صني )اأ ف ب(	

ك�صف���ت املخرج���ة ال�صعودية هيف���اء املن�صور ع���ن اأن فيلمها اجلدي���د املقبل، �صتقوم 
بت�صويره داخل اململكة العربية ال�صعودية �صهر �صبتمرب املقبل.

واأ�ص���ارت املن�صور، املقيمة يف الوليات املتحدة الأمريكي���ة، اإلى اأن الفيلم تلقى دعما 
من �صندوق ال�صينما يف ال�صعودية، وتدور اأحداثه حول حاملة �صهادة دكتوراة �صعودية، تقرر 

الرت�صح لانتخابات البلدية، بح�صب ت�رصيحاتها لوكالة الأنباء الفرن�صية.
وعلق���ت مبت�صم���ة “اأظن اأين لن اأكون يف ال�صاحن���ة هذه املرة”، يف اإ�ص���ارة منها اإلى اأنها 
�ص���ورت فيلمه���ا الأول الطويل “وجدة” الع���ام 2013 يف ال�صعودية، داخ���ل �صاحنة �صغرية، 

بعيدا عن الأنظار، وكانت توجه املمثلني بوا�صطة جهاز الا�صلكي.
وتابع���ت “من املهم ج���دا اأن اأخرج الأفام يف ال�صعودية يف وقت تلتحق فيه الباد بالفن 

ال�صابع بعد عقود من منعه وت�صمح فيه بفتح دور لل�صينما”.

تجّدد أو تبّخر
كن���ت قد ن�رصت قب���ل اأكرث من عام مقال���ة حتمل ذات العن���وان، ول�صلته 
الل�صيقة مبو�صوعنا احلايل فاإين اأعود اإليه جمددا؛ ليكون عنوانا ملادة اأخرى 

قد تختلف عنها م�صمونا ولكن تت�صق معها فكرا.
فاج���اأين اأح���د الزماء باأنه قدم ا�صتقالته من من�صب���ه، وعند �صوؤايل له عن 
الأ�صب���اب اأجاب باأن���ه جاء اإنفاذا لطلب رئي�ض جمل����ض الإدارة. ثم تابع الزميل 
الذي يعمل اأو كان يعمل يف من�صب الرئي�ض التنفيذي: يف احلقيقة اأنا مل اأعد 
اأحتم���ل تعليقات هذا الرئي�ض، ففي اأكرث من منا�صب���ة واأحيانا بح�صور بع�ض 
الزماء يعيد ويكرر تلك العب���ارة امللعونة “جتّدد اأو تبّخر” وعندما ينطق بها 
تكون نظراته م�صوبة نحوي مبا�رصة حتى اأ�صبح اجلميع يدرك باأين اأنا املعني. 

لذا فطلبه الأخري باإقالتي كان متوقعا.
�صاأل���ّت الزميّل: وه���ل ذكر لك الأ�صب���اب؟ اأجاب حمدثي: اأن���ت تعلم باأن 
امل�ؤ�ش�ش���ة مت���ر بفرتة �شعب���ة، �شعبة جدا، فحج���م الن�شاط امل���ايل لها تدنى 
ب�ص���كل خطري اأ�صف اإلى ذلك تدين م�صتوى اخلدم���ات املقدمة للعماء واأكاد 

اأرى هذه املوؤ�ص�صة خارج م�صمار التناف�صية وهذه كارثة!
قاطع���ت الزمي���ل قائا: اأين كنت اأنت؟ اأين ه���و دورك قائدا اإداريا لهذه 
املوؤ�ص�صة؟ األ�صت اأنت من يعيد ويكرر علينا مقولة اأحد خرباء الإدارة باأن اأحد 
اختب���ارات القيادة هو التعرف عل���ى امل�صكلة قبل اأن تتحول اإلى حالة طارئة؟ 

ماذا حدث الآن؟ ملاذا مل ت�صتطع فعل هذا؟
�رصاح���ة لو كنت اأنا يف حمل رئي�ض املجل�ض لتخ���ذت القرار ذاته ولقلتها 
يف وجه���ك مبا�رصة “جتّدد اأو تبّخر”. اأ�ص���ف زميلي العزيز على �رصاحتي ولكنها 
احلقيق���ة فاأنت مل تق���م بدورك لذا اأ�صبحت ال�صفينة ب���ا ربان، اأق�صد الربان 

املحرتف!
كان الزميل ينظر اإيل با�صتغراب �صديد واأنا اأقذفه بتلك الت�صاوؤلت، وبعد 
حلظ���ات �صمت رد الزميل وب�صيء من التهكم وال�صخرية! ربان حمرتف! تقول 
عن���ي ربان حمرتف؟ اأنت تعرفن���ي جيدا وتعرف متاما قدرات���ي وتعرف اأي�شا 

كيف و�صلت اإلى هذا املن�صب فكفى جماملة! )انتهى احلوار مع الزميل(.
يوؤكد اأح���د املهتمني وامل�صتغل���ني يف الإدارة اأن معظ���م امل�صاكل واأبرز 
اأ�صباب تخلف املوؤ�ص�صات وخروجها عن م�صمار التناف�صية هي الإدارة، وياأتي 
اختي���ار املديري���ن على راأ����ض القائمة، فعند اختي���ار املدير ل يت���م الرتكيز 
وب�ص���ورة اأك���رث دقة ومهنية عل���ى مدى توفر الق���درات الذاتي���ة والإمكانات 
القيادية وال�صم���ات ال�صخ�صية لدى هذا املدير ل�صغل هذا املن�صب. ما راأيك 

�صيدي القارئ؟

أحمد البحر

ahmed.bahar
@albiladpress.com

مواقف إدارية
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