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�لعالقات �لبحرينية �لتايلندية مت�سي قدما ب�سكل �أكرث ت�سارعا
املنامة حتر�س على تبادل اخلربات مع بانكوك... �شمو رئي�س الوزراء:

املنام����ة - بن����ا: ا�ش����تقبل رئي�س ال����وزراء 
�شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان 
اآل خليف����ة بق�رص الق�شيبي����ة �شباح اأم�س �شفري 
مملك����ة تايلند ل����دى مملكة البحري����ن تانيت نا 
�شونخ����ال، ترافق����ه نائ����ب �شفري مملك����ة تايلند 
لدى اململكة هاتاي جانوك؛ لل�شالم على �شموه 
مبنا�شبة انتهاء فرتة عملها يف مملكة البحرين.

واأع����رب �شاح����ب ال�شم����و امللك����ي رئي�����س 
ال����وزراء ع����ن االرتياح مل�ش����ار العالق����ات التي 

تربط ب����ن مملك����ة البحري����ن ومملك����ة تايلند، 
م�ش����ددا �شموه على االهتم����ام بتبادل الزيارات 
ب����ن امل�شوؤول����ن يف البلدي����ن لتقوي����ة اأوج����ه 
التع����اون الثنائي عل����ى ال�شعي����د االقت�شادي 
واال�شتثم����اري والتج����اري وال�شح����ي، الفتا اإلى 
حر�����س مملك����ة البحري����ن على تب����ادل اخلربات 
ب����ن البلدي����ن مب����ا يدع����م توجه����ات احلكومة 
االقت�شادية وم�شاريعها التي ت�شتهدف تطوير 

اخلدمات الطبية املقدمة للمواطنن.

واأكد �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء 
اأن العالقات البحرينية التايلندية مت�شي قدما 
ب�ش����كل اأك����ر ت�شارع����ا وقطعت �شوط����ا كبريا 
م����ن التع����اون يف ظل رغب����ة حكومت����ي البلدين 
االأكي����دة لتطويره وتنميت����ه يف املجاالت كافة. 
واأ�شاد �شاح����ب ال�شمو امللكي رئي�����س الوزراء 
مب����ا يجمع بن البلدي����ن وال�شعبن ال�شديقن 
من رواب����ط وعالقات �شداق����ة وطيدة وم�شالح 
م�شرتكة، مثنيا �شموه على الدور الذي ت�شطلع 

به اجلالي����ة التايلندي����ة واإ�شهاماته����ا يف �شتى 
جماالت التنمية.

ونوه �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س بالدور 
ال���ذي قامت ب���ه جانوك ط���وال ف���رتة توليها 
مل�شوؤولي���ة ال�شف���ارة وم���ا ا�شطلع���ت ب���ه من 
اإ�شهام فاعل يف دع���م اأفق التعاون والتن�شيق 
ب���ن البلدي���ن يف خمتل���ف املج���االت، متمنيا 
�شم���وه له���ا التوفي���ق والنجاح فيم���ا �شيوكل 

اإليها من مهام.

• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبال ال�شفري التايلندي	

املنام����ة- بن����ا: تلق����ى عاه����ل 
البالد �شاح����ب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�ش����ى اآل خليفة، برقية �شكر 
جوابية من اأخيه رئي�س اجلمهورية 
الباجي قائد  ال�شقيق����ة  التون�شية 
ال�شب�ش����ي، وذل����ك رداً على برقية 
مبنا�شب����ة  ل����ه  املهنئ����ة  جاللت����ه 
الذك����رى 61 الإع����الن اجلمهوري����ة 

التون�شية.
التون�ش����ي  الرئي�����س  اأع����رب 
فيها عن خال�����س �شكره وتقديره 
جلالل����ة امللك عل����ى م�شاعر جاللته 
الطيبة ال�شادق����ة، متمنياً جلاللته 
موفور ال�شحة وال�شعادة وململكة 
م����ن  املزي����د  و�شعبه����ا  البحري����ن 

التقدم واالزدهار.  

املنامة - بنا:  �شدر عن رئي�س 
ال����وزراء �شاح����ب ال�شم����و امللكي 
االأمري خليفة بن �شلمان ال خليفة 
قرار رقم )27( ل�شنة 2018 بنقل 

مدير يف وزارة الداخلية.
ون�ش����ت امل����ادة االأول����ى م����ن 
الق����رار على اأنه ينق����ل مدير اإدارة 
املعلوم����ات واملتابعة باملحافظة 
اجلنوبي����ة �شالح  �شه����اب ليكون 
مدي����ًرا الإدارة الثقاف����ة املروري����ة 
ب����االإدارة العامة للم����رور يف وزارة 

الداخلية.
وج����اء يف امل����ادة الثاني����ة م����ن 
الق����رار، على وزير الداخلية تنفيذ 
ه����ذا القرار، ويعمل ب����ه من تاريخ 
اجلري����دة  يف  وين�����رص  �ش����دوره، 

الر�شمية.

جاللة امللك يتلقى 
�شكر الرئي�س 

التون�شي

�شالح  �شهاب 
مديًرا الإدارة 

الثقافة املرورية

مو��سلة �ل�سري بخطى و�ثقة نحو تعزيز �مل�سرية �لتنموية
م�شتعر�شا جاللته مع �شمو رئي�س الوزراء و�شمو ويل العهد الق�شايا املحلية... العاهل:

املنامة- بنا: ا�شتقبل عاهل البالد �شاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، يف ق�رص 
ال�شافرية اأم�س، رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللك���ي االأمري خليفة ب���ن �شلم���ان اآل خليفة، 
وويل العهد نائ���ب القائد االأعلى النائب االأول 
لرئي�س جمل�س ال���وزراء �شاحب ال�شمو امللكي 

االأمري �شلم���ان بن حمد اآل خليف���ة، و عددا من 
كبار امل�شوؤولن.

وجرى خ���الل اللق���اء ا�شتعرا����س عدد من 
الق�شاي���ا ذات ال�ش���اأن املحل���ي الهادفة لدفع 
عجلة التنمية والتطور يف اململكة ل�شالح جميع 

اأبنائها.

واأك���د جاللة امللك ����رصورة ت�شخري اجلهود 
واالمكاني���ات كاف���ة لتوا�شل اململك���ة ال�شري 
بخط���ى واثق���ة نحو تعزي���ز امل�ش���رية التنموية 
ال�شامل���ة لرت�شي���خ مردودها مب���ا يحقق مزيدا 
من النماء والتقدم للوط���ن، وموا�شلة اجلهود 
لتح�ش���ن وتطوير اخلدم���ات احلكومية بكفاءة 

واأداٍء ع���اٍل؛ مل���ا له���ا م���ن دور كب���ري يف بلوغ 
م�شتويات اأعلى من النمو النوعي.

واأعرب جالل���ة امللك عن �شك���ره وتقديره 
ال���وزراء،  رئي����س  امللك���ي  ال�شم���و  ل�شاح���ب 
و�شاح���ب ال�شم���و امللك���ي ويل العه���د نائ���ب 
القائ���د االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س 

ال���وزراء عل���ى جهودهم���ا يف ا�شتم���رار وت���رية 
االإجن���از واملكت�شبات من خالل موا�شلة تطوير 
منظومة العمل احلكوم���ي، مبا يحقق اأهدافها، 
م�شي���دا جاللته بعط���اء اأبناء البحري���ن يف جميع 
املواق���ع واإ�شهامه���م يف اإث���راء م�ش���رية العمل 

الوطني.

• جاللة امللك م�شتقبال �شمو رئي�س الوزراء و�شمو ويل العهد  	

جه���ود ملحوظ���ة ل�شم���و رئي����س ال���وزراء و�شم���و ويل العه���د با�شتم���رار وت���رية االإجن���از

اإ�ش���ادة بعط���اء البحريني���ن ب���كل املواق���ع واإ�شهامه���م باإث���راء م�ش���رية العم���ل الوطن���ي
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ال�صعودية قارة باإجنازات طالت كل ميدان وو�صلت للعاملية

موا�صلة املنجزات عرب التعاون املثمر مع اململكة املتحدة

ج�رس امللك فهد ربط قلوب �سعبني باملحبة واملودة... �سمو رئي�س الوزراء:

ا�ستعر�س جممل الأو�ساع مع ال�سفري الربيطاين... �سمو ويل العهد:

املنام���ة - بنا: اأك���د رئي�س ال���وزراء �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 
اأن ج����رس املل���ك فه���د معرب ح���دودي مه���م يربط 
جغرافيا بلدين �سقيقني، ربطت قلوب �سعبيهما 
ج�سور من املحبة وامل���ودة والأخوة التي جتذرت 
يف التاريخ البحريني ال�سعودي، منّوًها �سموه مبا 
ميثل���ه ج�رس امللك فهد م���ن دور حيوي يف ازدهار 
حركة التجارة وال�سياح���ة بني البلدين عززه حجم 
الت�سهيالت التي توفره���ا املوؤ�س�سة العامة جل�رس 

امللك فهد.
واأثنى �سموه على ما توايل الإدارة التنفيذية 
يف اجل����رس بذل���ه للتطوي���ر امل�ستمر ال���ذي يخدم 
توجه���ات البلدي���ن وطبيعة ما يجم���ع بينهما من 
تعاون وعالق���ات متينة، واأ�سار اإل���ى اأن من يعرب 
ج�رس املل���ك فهد من اأبن���اء البلدي���ن ال�سقيقني، 

فهو ينتقل من وطنه اإلى بلده الثاين.
وكان �ساحب ال�سمو امللك���ي رئي�س الوزراء 
ا�ستقب���ل املدي���ر الع���ام للموؤ�س�س���ة العامة جل�رس 
املل���ك فه���د، فه���د ال���داود، �سباح اأم����س بق�رس 
الق�سيبي���ة يرافقه مدي���ر اإدارة العالقات العامة 

والت�رسيفات باملوؤ�س�سة جمال الياقوت.
وخ���الل اللقاء، اأك���د �ساحب ال�سم���و امللكي 
رئي����س ال���وزراء اأن اململك���ة العربي���ة ال�سعودية 
قارة لي����س يف م�ساحتها فح�سب، ب���ل باإجنازاتها 
الكب���رية التي طالت كل مي���دان تنموي وو�سلت 
للعاملية، موؤكًدا �سموه اأن���ه لول اململكة العربية 
ال�سعودي���ة ووقفتها ال�ساخمة يف وجه التحديات، 
لنجح مترير خطط تغيري خارطة املنطقة والتاأثري 
على و�سعها الأمن���ي امل�ستقر وم�سارها التنموي 

املتطور.
وا�ستم���ع �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي����س 
الوزراء اإلى ����رسح مف�سل من مدير عام املوؤ�س�سة 
امل�ساري���ع  ب�س���اأن  فه���د  املل���ك  جل����رس  العام���ة 
التطويري���ة التي مت تنفيذه���ا وتلك امل�ستقبلية 
واأثره���ا الطيب على حركة ال�سف���ر والتجارة على 
اجل�رس، حيث نّوه �سم���وه يف هذا ال�سدد مبا تقوم 

ب���ه املوؤ�س�سة العامة جل�رس املل���ك فهد من جهود 
طيب���ة ومقدرة يف خدم���ة امل�سافرين وم�ستخدمي 
هذا ال�رسح التنموي واحل�ساري ال�سامخ، بو�سفه 

ا يخ���دم حركة التج���ارة وال�سفر بني  �رسياًن���ا حيويًّ
البلدين ال�سقيقني.

واأع���رب مدي���ر ع���ام املوؤ�س�س���ة العامة جل�رس 

امللك فهد عن ال�سك���ر والتقدير ل�ساحب ال�سمو 
امللكي رئي�س ال���وزراء على دعم �سموه امل�ستمر 
مل�ساريع التطوي���ر على ج�رس امللك فهد، لإ�سافة 

مزي���د م���ن الت�سهي���الت يف التنقل ب���ني البلدين 
على �سعيد الزيارة وال�سياحة والتجارة مبا يدعم 
الروابط الأخوية الوثيقة التي تربط بني البلدين.

املنام���ة - بن���ا: اأك���د ويل العه���د نائ���ب 
القائ���د الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س 
ال���وزراء �ساحب ال�سمو امللك���ي الأمري �سلمان 
ب���ن حم���د اآل خليفة ما ت�سه���ده عالقات مملكة 
البحري���ن واململك���ة املتح���دة من تط���ور على 

اإل���ى  �سم���وه  م�س���رًيا  املختلف���ة،  الأ�سع���دة 
حر����س البحري���ن على تعزيز جم���الت التعاون 
الثنائ���ي مب���ا يتنا�س���ب والعالق���ات املمي���زة 
التي جتم���ع البلدين ال�سديق���ني التي ت�ستند 
اإل���ى تاريخ كب���ري وممتد تاأ�س�س���ت من خاللها 

�رساكة ا�سرتاتيجية ب���ني اململكتني على كافة 
اجلوانب.

ج���اء ذلك، لدى لق���اء �سموه بق����رس الرفاع 
اأم����س �سفري اململك���ة املتحدة ل���دى البحرين 
�ساميون مارتن، حيث اأ�سار �سموه اإلى الهتمام 

واحلر����س ال���ذي يولي���ه البل���دان يف موا�سلة 
حتقي���ق املنج���زات املختلف���ة ع���رب التع���اون 
املثمر مبا يفتح مزيد من الآفاق ويحقق النماء 

والزدهار للبلدين وال�سعبني ال�سديقني.
جمم���ل  ا�ستعرا����س  مت  اللق���اء،  وخ���الل 

الأو�ساع على ال�ساحت���ني الإقليمية والدولية. 
م�سيًدا �سم���وه بالدور الذي تق���وم به اململكة 
املتحدة اإلى جانب الدول ال�سقيقة وال�سديقة 
لتحقي���ق كل م���ا م���ن �ساأن���ه ا�ستتب���اب الأمن 

وال�ستقرار يف املنطقة.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال املدير العام للموؤ�س�سة العامة جل�رس امللك فهد يرافقه مدير اإدارة العالقات العامة والت�رسيفات باملوؤ�س�سة	

• �سمو ويل العهد ملتقًيا ال�سفري الربيطاين	



الفخ���ري  الرئي����س  اأك���دت  بن���ا:  املنام���ة - 
للملتقى العرب���ي الثالث ل���رواد الأعمال ال�شيخة 
جواهر بنت خليف���ة اآل خليفة، اأن دعم امللتقيات 
العربي���ة ذات الروؤى والأهداف الإبداعية املبتكرة 
ملا في���ه �شالح الوطن العرب���ي وال�شباب العربي 
وتعزي���ز ال�شياح���ة العربية هو واج���ب وم�شوؤولية 
اجتماعية علينا جميع���ا، واإن دعم هذه امللتقيات 
واملوؤمت���رات الهادف���ة، والتي حتم���ل يف طياتها 
اأهداف���ا وا�شع���ه �شاملة ل�شال���ح املواطن العربي 
وال�شاب العربي.جاء ذلك مبنا�شبة ال�شتعداد لنطالق 
امللتق���ى العرب���ي الثالث ل���رواد الأعمال حت���ت �شعار 
“القت�ش���اد الرقمي وريادة الأعمال” يف 4 �شبتمرب، يف 

مدينة �شاللة العمانية. 
واأ�شبح للملتق���ى يف ن�شخته الثالث���ة هوية مميزة 
يف عامل التقني���ة الوا�شع واملمتد، واأ�شبحت ال�شتفادة 
منه يف اجلانب القت�شادي �رضورة ملحة على القطاعني 
اخلو����س ب���ه ملواكبة ه���ذا الت�شارع الكب���ر واملتنامي 
يف ع���امل التج���ارة والقت�ش���اد وال�شرف���ة والرتوي���ج 
والت�شويق وال�ش���ادرات وغرها من املحاور واجلوانب 

ذات الهتمام. 
وع���ربت  ال�شيخة جواه���ر اآل خليفة مبنا�شبة اليوم 
العامل���ي لل�شباب ع���ن فخرها واعتزازها بوج���ود اأمثلة 
�شبابي���ة مميزة تهت���م بدعم ال�شب���اب واإعطائهم الدور 
البارز بهدف التطوير والتنمية، من بينهم �شمو ال�شيخ 
نا�رض ب���ن حم���د اآل خليفة ال���ذي داأب دائم���ا على دعم 
ال�شباب وتوف���ر ال�شبل املنا�شبة لتطوي���ر مهاراتهم، 
بالإ�شاف���ة اإل���ى دور حكوم���ة مملكة البحري���ن يف رعاية 

ال�شباب ومواهبهم وتوفر احلا�شنات املنا�شبة لهم.
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رئي�ش الأمن العام يجتمع مع �سفري بنغالدي�ش

مذكرة تعاون بحثي بني “درا�سات” وجامعة البحرين

توحيد اجلهود لتعزيز قيم الو�سطية والتعاي�ش واملبادئ ال�سمحة

“حمد العاملي للتعاي�ش” ي�ستنكر حماولة تفجري كني�سة العذراء

دعم امللتقيات العربية الإبداعية م�سوؤولية اجتماعية

بحث تنمية التعاون مع وزير العدل امل�رضي... �شفرنا يف القاهرة:

موؤكدا اأن راية الإن�شانية تكفل حرية العبادة وممار�شة ال�شعائر الدينية

حتمل اأهدافا وا�شعة �شاملة ل�شالح الوطن وال�شباب العربي... جواهر بنت خليفة:

املنامة - وزارة اخلارجية: ا�شتقبل وزير العدل 
بجمهوري����ة م�رض العربية ال�شقيقة ح�شام عبدالرحيم 
اأم�س �شفر مملك����ة البحرين لدى م�رض عميد ال�شلك 
الدبلوما�شي العربي واملن����دوب الدائم يف اجلامعة 

العربية ال�شيخ را�شد بن عبدالرحمن اآل خليفة.
وخ����الل اللقاء، اأك����د ال�شفر ال�شي����خ را�شد بن 
عبدالرحم����ن عمق ومتانة عالق����ات ال�رضاكة الوطيدة 
التي جتم����ع بني البلدي����ن وال�شعب����ني ال�شقيقني، 
وت�شتن����د اإلى مب����ادئ الأخوة والرتاب����ط والت�شامن 
الوثيق، واأهمية فتح اآف����اق جديدة لتعزيز التعاون 
واملنفع����ة  اخل����ر  في����ه  مل����ا  بينهم����ا  والتن�شي����ق 

امل�شرتكة، ومواجهة التحديات القائمة.
الإجن����ازات  اأب����رز  ال�شف����ر  وا�شتعر�����س 
واملكت�شب����ات الرائدة وغ����ر امل�شبوقة خالل العهد 
الزاهر لعاهل الب����الد �شاحب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�ش����ى اآل خليف����ة، وقيادة جاللت����ه احلكيمة للنهج 
الإ�شالح����ي ال�شام����ل للتحديث والتق����دم، وتر�شيخ 
دول����ة املوؤ�ش�شات والقان����ون، والعدالة، وا�شتقالل 
ونزاه����ة الق�ش����اء، اإ�شاف����ة اإل����ى اجله����ود احلثيث����ة 
واملبادرات املتمي����زة؛ من اأج����ل التطوير امل�شتمر 

للبناء املوؤ�ش�شي لل�شلطة الق�شائية، وتاأهيل وبناء 
قدرات الكوادر الوطنية.

واأو�ش����ح اأن العدال����ة ت�شكل اأحد مب����ادئ روؤية 
ل�شم����ان ح�ش����ول  2030؛  القت�شادي����ة  البحري����ن 
اجلميع على ثمار التنمي����ة، وحماية احلقوق، وجذب 
ال�شتثم����ارات، خا�شة اأن ا�شتق����الل الق�شاء يرتبط 
ارتباط����ا وثيق����ا بفعالية النظ����ام الق�شائي، م�شًرا 
يف ه����ذا ال�ش����دد اإل����ى اأن املنظوم����ة الق�شائي����ة يف 
البحري����ن حقق����ت مراكز متقدمة وم�رضف����ة يف تقرير 
التناف�شي����ة العامل����ي -2017 2018 ال�ش����ادر عن 
املنت����دى القت�ش����ادي العامل����ي )دافو�����س(، مب����ا 
يج�ش����د بو�شوح الرعاية الكب����رة والدائمة للقيادة 
جت����اه ال�شلطة الق�شائية، كركيزة رئي�شة يف م�شرة 
النه�ش����ة املبارك����ة والتنمي����ة امل�شتدام����ة، وتعزيز 
منظوم����ة العدالة والقان����ون، وكذلك جن����اح اخلطة 
الإ�شرتاتيجي����ة لل�شلطة الق�شائي����ة 2020، لإر�شاء 
احلق����وق واحلري����ات مبقت�شى الد�شت����ور والقانون 

جلميع فئات املجتمع.
واأك����د ال�شي����خ را�شد ب����ن عبدالرحم����ن، حر�س 
البحري����ن على دعم التع����اون الق�شائى مع م�رض فى 

ظ����ل التفاقات املوقع����ة بني البلدي����ن، معرًبا عن 
ارتياح����ه للتع����اون البناء بني البلدي����ن يف املجالت 
الق�شائي����ة والقانوني����ة، ومثمن����ا ال����دور امل�شهود 
لالأ�شقاء يف م�����رض، وب�شماته����م التاأ�شي�شية ل�رضحي 
التعلي����م والق�ش����اء يف اململك����ة، داعًيا اإل����ى اأهمية 
العمل مًع����ا، وتوحي����د اجلهود من اأج����ل تعزيز قيم 
الو�شطي����ة والتعاي�����س واملب����ادئ ال�شمح����ة، ونب����ذ 
التطرف ومكافحة التحري�س على الكراهية والعنف 

والإرهاب.
وم����ن جانبه، اأ�شاد عبدالرحي����م، باأوا�رض عالقات 
التع����اون امل�شرتك بني مملك����ة البحرين وجمهورية 
م�رض العربية، موؤكًدا حر�����س بالده على تطوير تلك 
العالق����ات يف خمتلف املج����الت ول�شيما يف املجال 
الق�شائ����ي، مثمن����ا املواق����ف الأخوي����ة والإيجابي����ة 
للبحرين يف دعم م�شرة ال�شتقرار والتنمية يف م�رض.

م����ن  ع����دد  بح����ث  اللق����اء،  خ����الل  ج����رى  كم����ا 
املو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك، وا�شتعرا�س 
�شبل تعزيز وتنمي����ة التعاون يف جمال العدل لآفاق 
اأرحب مبا يلب����ي الطموحات امل�شرتكة بني البلدين 

ال�شقيقني.

املنام���ة - مركز امللك حم���د العاملي للتعاي�س 
ال�شلم���ي: ا�شتنك���ر رئي�س جمل�س اأمن���اء مركز امللك 
حم���د العامل���ي للتعاي����س ال�شلمي ال�شي���خ خالد بن 
خليف���ة اآل خليف���ة حماول���ة تفج���ر كني�ش���ة ال�شيدة 
الع���ذراء مبنطقة م�شطرد ب�ش���ربا اخليمة، بالقليوبية 
يف م����رض، من���ددا ب���كل املمار�ش���ات الإرهابي���ة التي 
ت�شتهدف الأبرياء يف الأماكن املقد�شة ودور العبادة 

يف العامل.
وق���ال ال�شيخ خال���د بن خليفة يف بي���ان اأ�شدره 
املرك���ز اأم����س “اإنن���ا نرى ما ح���دث خ�شو�ش���ا، وجل 
حم���اولت اجلماع���ات الإرهابي���ة عموما، ع���رب القيام 
بقت���ل وذب���ح واإزه���اق اأرواح الأبري���اء م���ن الآمن���ني 
الذي���ن يعي�شون بيننا ومعنا، نراه عمال مبتورا معوقا 
واإجرام���ا بح���ق القي���م الإن�شانية الت���ي �رضعتها كافة 
الأديان واملذاهب، وجه���ال متعمدا مببادئ التعاي�س 

والت�شام���ح، ول مي���ت ب�شل���ة لأي فك���ر اأو �شل���وك 
ح�شاري �شوي”. وبني اأن “اهلل �شبحانه تعالى كرمنا 
كب����رض لنتعاي�س باحرتام الآخ���ر واحلفاظ على اأرواحنا 

واأرواح الغ���ر، ول يوجد دي���ن اأو مذهب ي�شمح بقتل 
اإخواننا يف الب�رضية. والأ�شواأ ان يحول هوؤلء املجرمون 
الإرهابي���ون دور العب���ادة اإلى م�شتنقع���ات دم، واأن 
العامل باأجمعه يجب اأن يتكاتف ملحاربة هذا الإجرام”.
واأ�شار رئي�س املرك���ز اإلى اأننا يف البحرين نلتف 
حول “اإع���الن مملكة البحرين” ال���ذي يرتجم فل�شفة 
وروؤى عاه���ل الب���الد �شاحب اجلاللة املل���ك حمد بن 
عي�ش���ى اآل خليف���ة يف الت�شام���ح والتعاي�س وال�شالم، 
ونعم���ل جاهدين ك�شعب واحد لن�رض مبادئ الإعالن يف 
العامل، داعيا كافة اأطياف املجتمع الإن�شاين لالحتماء 
حت���ت راي���ة الإن�شاني���ة الت���ي تكف���ل للجمي���ع حرية 
العبادة وممار�شة ال�شعائر الدينية، والعتبار باأ�ش�س 
وح���دة امل�شر امل�شرتك لكافة الأمم وال�شعوب على 
ه���ذا الكوكب، مبا ي�شمن البق���اء والأمن وال�شتقرار 

الإن�شاين.

املنام���ة - وزارة الداخلية: ا�شتقبل 
رئي����س الأمن العام الل���واء طارق احل�شن 
�شباح اأم�س �شف���ر جمهورية بنغالدي�س 
ال�شعبي���ة ل���دى مملك���ة البحري���ن موؤمن 

رحمان.
ا�شتعرا����س  اللق���اء،  يف  ومت 
العالقات الثنائي���ة القائمة بني البلدين 
ال�شديقني، وبحث عدد من املو�شوعات 

ذات الهتمام امل�شرتك.
كم���ا مت التط���رق اإلى واقع���ة مقتل 
اإم���ام اأح���د امل�شاجد مبحافظ���ة املحرق، 

وجه���ود وزارة الداخلي���ة يف القب�س على 
مرتكب���ي اجلرمي���ة وتقدميه���م للعدالة، 
بالإ�شاف���ة اإلى الإج���راءات التي تتخذها 
ال���وزارة م���ع اجله���ات املعني���ة الأخ���رى 
للحد من ظاه���رة انت�شار العمالة ال�شائبة 
و�شب���ط الأ�شخا����ص املخالف���ن ل�رشوط 

الإقامة يف البالد.
ح�رض اللقاء الوكيل امل�شاعد للمنافذ 
والبح���ث واملتابع���ة ب�ش���وؤون اجلن�شي���ة 
الع���ام  واجل���وازات والإقام���ة، واملدي���ر 
لالإدارة العامة للمباحث والأدلة اجلنائية.

اإط���ار  يف  “درا�ش���ات”:   - املنام���ة 
التن�شي���ق البن���اء واملثم���ر ب���ني مرك���ز 
الإ�شرتاتيجي���ة  للدرا�ش���ات  البحري���ن 
والدولي���ة والطاقة “درا�ش���ات” وجامعة 
اأم����س التوقي���ع عل���ى  البحري���ن، ج���رى 
مذك���رة تعاون بني اجلانبني فيما يخ�س 
التع���اون امل�ش���رتك، يف جم���الت تبادل 
اخل���ربات، واإج���راء البح���وث والدرا�شات 
النوعية، ودعم وت�شجيع فر�س التدريب 

والتاأهي���ل للك���وادر الوطني���ة، اإ�شاف���ة 
اإل���ى امل�شاركة املتبادل���ة يف املوؤمترات 
والن���دوات وور����س العم���ل والفعاليات 

ذات ال�شلة.
ووق���ع املذك���رة م���ن جان���ب مرك���ز 
“درا�شات” رئي�س جمل�س الأمناء ال�شيخ 
عب���داهلل بن اأحمد اآل خليف���ة، ومن جانب 
جامعة البحري���ن الرئي����س ريا�س حمزة، 

وذلك يف مقر اجلامعة.

• ال�شيخ خالد بن خليفة	

• ال�شيخة جواهر بنت خليفة	
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بنك سيتي اإلسالمي االستثماري

ألف دوالر أمريكي بيان الدخل الموجز للستة شهورالمنتهية في 30 يونيو2018 
الثالثة شهور المنتهية في الستة شهور المنتهية في  

 30يونيو2018  30يونيو2017  30يونيو2018  30يونيو2017 
)تمت مراجعته( )تمت مراجعته( )تمت مراجعته( )تمت مراجعته(

اإليرادات
  37   73   71   128 اإليرادات من عقود المرابحة
  40   43   83   100 الربح من حسابات االستثمار المقيدة

  205   558   338   929 اإليرادات من الخدمات االستشارية
  282   674   492   1,157 إجمالي اإليرادات

المصروفات 
  84   89   177   180 تكاليف الموظفين

  326   213   513   395 مصروفات أخرى
  410   302   690   575 إجمالي المصروفات 

 (128)   372  (198)   582 الربح / )الخسارة( للفترة

ألف دوالر أمريكي البيان الموجز للتغيرات في حقوق المساهمين للستة شهورالمنتهية في 30 يونيو 2018
المجموع االحتياطي القانوني اإليرادات المستبقاة رأسمال األسهم 2018 )تمت مراجعته(

  13,281   3,243   38   10,000 كما في 1 يناير 2018
 (7)     -  (7)     -  اثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم(30) 

  13,274   3,243   31   10,000 الرصيد المعدل كما في 1 يناير2018 
  582     -   582     - الربح للفترة

  13,856   3,243   613   10,000 كما في 30 يونيو 2018

المجموع االحتياطي القانوني اإليرادات المستبقاة رأسمال األسهم  2017 )تمت مراجعته(

  12,802   3,195  (393)   10,000 كما في 1 يناير 2017
 (198)     -  (198)     - الخسارة للفترة

  12,604   3,195  (591)   10,000 كما في 30 يونيو2017 

تم إقرار البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة في 9 أغسطس 2018

محمد جعفر نيني
نائب رئيس مجلس اإلدارة

عثمان أحمد
 الرئيس التنفيذي 

تم استخراج األرقام المنشورة من البيانات المالية التي تم مراجعتها من قبل شركة كيه بي إم جي التي أعربت عن رأيها  
في المراجعة من دون تحفظ  في 9 أغسطس 2018

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك إسالمي بالجملة

ألف دوالر أمريكي  بيان المركز المالي الموجز كما في 30 يونيو 2018 
  30يونيو2018  31ديسمبر2017 

)تم تدقيقه( )تمت مراجعته(
الموجودات

  446   242 أرصدة لدى البنوك
  12,508   13,326 ذمم مدينة للمرابحة - صافي

  614   461 المعدات و الموجودات األخرى
  13,568   14,029 إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين  
  287   173 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة أخرى
  287   173 إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين  
  10,000   10,000 رأسمال األسهم

  3,243   3,243 االحتياطي القانوني
  38   613 اإليرادات المستبقاة

  13,281   13,856 إجمالي حقوق المساهمين

  13,568   14,029 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

البيان الموجز للتدفقات النقدية للستة شهور المنتهية في 30 يونيو 2018
2017 2018   

)تمت مراجعته( )تمت مراجعته(   
أنشطة العمليات   

  402   1,065 قبض اإليرادات االستشارية 
  71   128 قبض اإليرادات من عقود المرابحة 
  83   100 قبض الربح من حسابات االستثمار المقيدة 

 (820)  (465) المدفوعات للموظفين والموردين 
 (186)  (207) رسوم اإلدارة المدفوعة 
 (450)   621 صافي التدفقات النقدية من أنشطة العمليات 

 (450)   621 صافي الزيادة / النقص في النقد ومعادالت النقد 

  13,239   12,954 النقد ومعادالت النقد كما في 1 يناير 

  12,789   13,575 النقد ومعادالت النقد كما في 30 يونيو 

يشمل النقد ومعادالت النقد:   
  564   242 أرصدة لدى البنوك 

  12,225   13,333 ذمم مدينة للمرابحة - إجمالي 
  12,789   13,575 النقد ومعادالت النقد كما في 30 يونيو 

بدء �شيانة �شوق جدحف�ص واللجنة امل�شرتكة تبداأ اأعمالها اليوم
التجار يبدون ا�صتعدادهم للتعاون مع اأمانة العا�صمة لتحقيق م�صلحة اجلميع... اأبوالفتح:

املنام���ة - وزارة الأ�صغ���ال و�ص���وؤون البلديات 
والتخطيط العمراين: ب���داأت وزارة الأ�صغال و�صوؤون 
البلدي���ات والتخطي���ط العمراين اأم����س بتنفيذ خطة 
واملتمثل���ة  جدحف����س  ل�ص���وق  العاجل���ة  ال�صيان���ة 
ب�صيانة وجتديد املرافق ال�صحية لل�صوق وا�صتبدال 
وت�صحيح و�صعي���ة التمدي���دات الكهربائية اإ�صافة 

اإلى اإ�صالح وتغيري املراوح الهوائية.
واأو�ص���ح وكي���ل البلدي���ات، ب���وزارة الأ�صغ���ال 
و�ص���وؤون البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين نبيل اأبو 
الفت���ح اأن ال���وزارة و�صع���ت خط���ة متكامل���ة عل���ى 
مرحلت���ني لتح�صني اأو�صاع �صوق جدحف�س ال�صعبي، 
م�ص���رًيا اإل���ى اأن “البلدي���ات” ت�صع م�صلح���ة التاجر 
البحرين���ي من اأولوياتها، لذلك ف���اإن املرحلة الأولى 
تتمثل يف �صيانة ال�ص���وق ب�صورة عاجلة وهي مرحلة 
ب���داأت بالفعل اأم����س الأحد بناء عل���ى الجتماع الذي 
عقدته “البلدي���ات” اأم�س الأول بح�صور ممثلني عن 
جتار �ص���وق جدحف����س وممثلني عن غرف���ة التجارة 
وجمل�س اأمانة العا�صمة والبلدية. واأ�صاف اأبو الفتح 
“ي�ص���كل �صوق جدحف����س ال�صعبي اأهمي���ة بالن�صبة 
لنا مل���ا ميثله م���ن ذاكرة جميل���ة ل���دى البحرينيني 
ا واخلليجيني عموًما، وهو من الأ�صواق الذي  خ�صو�صً
و�صع���ت “البلديات” خطة متكاملة من اأجل التطوير 
واحلفاظ عليه” موؤكًدا اأن اأعمال ال�صيانة هو املرحلة 
الأولى التي �صيتبعها لحًقا برنامج متكامل لتطويره 
ا  مبا يتنا�صب وحجم هذا ال�صوق اجتماعيًّا واقت�صاديًّ
و�صعبيًّا. وتابع “اأ�صن���دت اليوم مهمة ال�صيانة لأحد 
املقاول���ني املوؤهل���ني ملبا����رة العم���ل يف �صيان���ة 
املراف���ق ال�صحية كم���ا يتم الإعداد م���ن اأجل اإ�صالح 
وتبديل التمدي���دات الكهربائية واملراوح والإ�صاءة 

ليتم النتهاء منها خالل اليومني القادمني”.
واأردف “مت عق���د اجتم���اع بني اأمان���ة العا�صمة 
وم�صوؤول���ني بالأ�صغال للبدء باأعمال امل�صوحات اأمام 
املحالت م���ن اأج���ل ال�صماح للتج���ار ال�صتف���ادة من 
اإ�صغالت الطرق اإ�صافة اإلى تق�صيم ال�صوق اإلى عدد 
م���ن الفر�صات ليت���م النتهاء من ه���ذه التق�صيمات 

خالل الأ�صبوع اجلاري”.
واأ�صار وكيل البلديات اإل���ى اأنه مت توجيه اأمانة 
العا�صم���ة لتكثي���ف اأعم���ال النظاف���ة وزي���ادة عدد 
احلاوي���ات يف ال�ص���وق اإ�صافة اإلى زي���ادة عدد عمال 
النظافة يف ال�صوق يوميًّا ف���رة عمل ال�صوق، م�صرًيا 
اإل���ى اأن اأمانة العا�صمة و�صعت اآلية لغ�صل اأر�صيات 

ال�صوق ب�صورة دورية.
كما اأكد اأبو الفتح ب���دء اأعمال اجتماعات اللجنة 
امل�صركة بني اأمانة العا�صمة وجتار �صوق جدحف�س 
قائ���اًل “تب���داأ اليوم الثن���ني اأعمال اللجن���ة التي مت 
ت�صكيلها بني اأمانة العا�صمة وجتار �صوق جدحف�س 
التي تهدف اإلى مناق�صة و�صعية ال�صوق واحتياجات 
التج���ار وما تقدم���ه البلدية من خدم���ات اإ�صافة اإلى 
مرئيات التج���ار ومقرحاتهم لأية اأعم���ال �صيانة اأو 

تطوير م�صتقبلية لهذه ال�صوق”.
وتاب���ع “من مه���ام ه���ذه اللجنة الت���ي �صيكون 
اجتماعاته���ا ب�ص���كل دوري العمل عل���ى تذليل كافة 
العقب���ات وال�صعوب���ات الت���ي ق���د تعرق���ل اأعم���ال 
التطوير كم���ا �صتكون مهمتها مناق�صة كافة مطالب 
التجار بحيث تكون هذه اللجنة دائمة و�صبيهة للجنة 

امل�صركة لل�صوق املركزي”.
م���ن جهته���ا، اأكدت مدير ع���ام اأمان���ة العا�صمة 
�صوقية حميدان اأن اأعمال ال�صيانة بداأت ح�صب ما مت 
التفاق عليه مع جتار ال�صوق. وقالت “بداأنا بالفعل 
باأعمال ال�صيانة كما و�صعن���ا خطة متكاملة للحفاظ 
عل���ى نظاف���ة ال�ص���وق والنظ���ام العام في���ه لتحقيق 
امل�صلح���ة العام���ة”، موؤكدة يف الوق���ت ذاته جتاوب 
التجار ب�ص���ورة اإيجابية ح�صبما متخ�س عنه الجتماع. 
واأ�صاف���ت “نعمل وف���ق روؤية ا�صراتيجي���ة متكاملة 
لتطوير كافة اأ�صواق العا�صمة وندعو كافة الأطراف 
للتع���اون معنا مل���ا فيه خري اجلمي���ع”. هناك اهتمام 
كبري من قب���ل وزير الأ�صغال والبلديات ع�صام خلف 
ووكي���ل البلديات بتطوي���ر الأ�ص���واق واحلفاظ على 

م�صالح التجار. ونحن نعمل وفق هذه الروؤية.
م���ن جهته، ق���ال رئي�س جمل�س اأمان���ة العا�صمة 
حمم���د اخلزاع���ي اإن املجل����س اأول���ى م�صاأل���ة تطوير 
�صوق���ي جدحف����س و�ص���رة اأهمي���ة بالغ���ة، وقد مت 
تدار����س تطويرهما يف اللج���ان املخت�ص���ة. واأ�صاف 
“متت زيارة �صوقي جدحف�س و�صرة من قبل جلنة 
اخلدمات واملرافق العامة باملجل�س بح�صور اجلهات 

املخت�ص���ة حي���ث مت التاأكي���د عل���ى ����رورة تطوير 
ال�صوق���ني يف اأ����رع وق���ت ممك���ن لتخ���دم املناطق 

املحيطة بهما”.
وعطًف���ا عل���ى مو�ص���وع الباع���ة البحرينيني يف 
�ص���وق جدحف�س، اأكد اخلزاع���ي اأن املجل�س �صبق له 
اأن اأو�ص���ح باأنه �صيت���م دعم كل الباع���ة البحرينيني 
���ا يف ال�ص���وق وغ���ري امل�صجل���ني  امل�صجل���ني ر�صميًّ
ليتعام���ل �صوا�صية من �صم���ن تطوير منطقة ال�صوق 
احلالية، وقد اأو�صحت الأمانة للباعة وجود خمالفات 

لبد اأن يتم التعامل معها من اأجل تطوير ال�صوق”.
واأ�ص���اف “و�ص���ع ال�ص���وق احل���ايل غ���ري منظم، 
وهناك خطورة على املرتادين والباعة اأنف�صهم، وقد 
تق���دم بع�س الأهايل ب�ص���كاوى ب�صبب �صوء التنظيم 
والزدحام املروري يف املنطقة، وهذا التطوير ياأتي 

من اأجل م�صلحة اجلميع”.
وتابع “ل ميكن باأي حال من الأحوال اأن نت�صبب 
يف قطع اأرزاق البحرينيني، واملجل�س وجد من اأجلهم 
ولكن لبد اأن يتعاون اجلميع من اأجل تطوير ال�صوق 

بال�صورة الأن�صب”.
من جهته، قال تاجر الأ�صماك يف �صوق جدحف�س 

هادي املو�صوي اإن ا�صتجابة “البلديات” اإلى مطالب 
التجار جاءت �ريعة، م�صرًيا اإلى ا�صتعداد كافة التجار 
للتعاون مع اأمان���ة العا�صمة من اجل م�صلحة اجلميع 
بالذات فيم���ا يتعلق باللت���زام بالأنظمة والقوانني 
والت�ريعات املنظمة لأعمال ال�صوق. واأ�صاف “نعّول 
كث���رًيا على وزارة البلدي���ات يف تطويرها و�صيانتها 

ل�صوق جدحف�س”.
اإلى ذل���ك، قال تاج���ر اخل����روات يف جدحف�س 
مو�ص���ى اجلد اإن اجتم���اع التجار مع وكي���ل البلديات 
���ا م�صيًدا مب�صت���وى التعاون بني  كان مثم���ًرا واإيجابيًّ
اأمانة العا�صمة وجتار ال�صوق واأهمية اللجنة التي مت 

ت�صكيلها من اأجل متابعة اأعمال ال�صيانة والتطوير.
واأو�صح “نحن التج���ار يف �صوق جدحف�س لدينا 
بع����س املطالب وقد مت عر�صه���ا يف اللجنة بح�صور 
�صوقية حميدان واأبو الفت���ح ووجدنا ا�صتجابة كاملة 

وتفهًما بالًغا من قبلهم”
واأ�ص���اف “بالفع���ل وجدنا الي���وم اأولى خطوات 
ال�صيان���ة وال�صتجاب���ة لالجتم���اع الإيجاب���ي، وناأم���ل 
ا�صتكم���ال ه���ذه الأعم���ال وكلن���ا ثقة بجدي���ة العمل 

ب يف م�صلحة اجلميع”. والتطوير الذي َي�صْ

• جانب من اأعمال ال�صيانة والتاأهيل ل�صوق جدحف�س	

�ص���ّدد النائ���ب عل���ي العطي�س على 
����رورة دعم البائع البحرين���ي وت�صجيعه 
التلوي���ح  م���ن  ب���دلً  مع���ه  والت�صام���ن 
الدائ���م بع�صا القان���ون واتخاذ القرارات 

التع�صفية وغري املدرو�صة. 
واأك���د العطي����س اأن اأهايل جدحف�س 
يعت���زون بالت�صامن الر�صم���ي ومن اأعلى 
امل�صتويات مع �صوق جدحف�س ال�صعبية 
والتاريخية الذي لطاملا عانى من الإهمال 
املتعمد من جانب م�صوؤويل وزارة �صوؤون 
البلديات طوال �صنوات رغم التوجيهات 
املتك���ررة م���ن رئي����س ال���وزراء �صاحب 
ال�صم���و امللكي الأم���ري خليفة بن �صلمان 
ال خليفة باإعادة بناء �صوق جدحف�س مبا 

يخدم الباعة والأهايل واملرتادين. 
واأ�صاد باملوقف امل�صوؤول وامل�رف 
الذي ق���ام به وزي���ر ال�صناع���ة والتجارة 
وال�صياح���ة زاي���د الزي���اين بنزول���ه اإل���ى 
وال�صتم���اع  احل���ال  ومعاين���ة  املي���دان 
املبا�ر للمعنيني بدلً من اتخاذ القرارات 
الرجتالي���ة م���ن وراء املكات���ب، موؤك���ًدا 
الت���ي ت�رف���ت بزي���ارات  اأن جدحف����س 
تاريخي���ة متك���ررة م���ن �صاح���ب اجلاللة 
املل���ك و�صمو رئي�س ال���وزراء و�صمو ويل 
العهد وترح���ب دوًما بزيارة امل�صوؤولني، 

والنا����س،  الأه���ايل  احتياج���ات  لتلم����س 
م�صرًيا اإلى اأن احلل���ول تكون متاحة متى 
ما ن���زل امل�صوؤولون اإل���ى النا�س.  واألقى 
النائ���ب العطي����س بالالئمة عل���ى �صوؤون 
البلديات وعلى اأمانة العا�صمة للم�صكلة 
الت���ي حدثت موؤخ���ًرا جراء توج���ه الوزارة 
لإزالة فر�صات الباع���ة بال�صوق. وقال يف 
ت�ريح ل���ه: كان���ت هناك خط���ة لتطوير 
�صوق جدحف�س املركزي���ة ب� 10 ماليني 
دين���ار، اإذ اإن بلدي���ة املنطق���ة ال�صمالية 
“حني كانت ال�صوق تابًعا لها” وقعت يف 
مايو 2010 اتفاقي���ة تطوير وبناء �صوق 
جدحف�س املركزية مع �ركتي الدعي�صي 
والزيرة اخلا�صتني بكلفة ت�صل اإلى 10 

ماليني دين���ار، وكان يفر����س البدء يف 
تطوي���ر ال�صوق مطل���ع 2011، وقد �رح 
وزير البلديات ال�صابق جمعة الكعبي باأن 
ال���وزارة �صتعمل جاهدة م���ن اأجل تاأمني 
مواقع بديلة للبائعني احلاليني يف �صوق 
بالتعاون  جدحف����س املركزي���ة، وذل���ك 
مع بلدي���ة املنطقة ال�صمالي���ة واملجل�س 

البلدي، ولغاية الآن مل يتم �صيء.
واأ�صاف: اإذا كان���ت الوزارة تتحدث 
ع���ن خمالف���ات للباع���ة اجلائل���ني، فاأين 
كان���ت عنه���م ط���وال الف���رة املا�صية، 
وملاذا مل تبادر بت�صحيح هذه املخالفات 
فور حدوثها بدلً م���ن تركها، لتفاجئهم 

بقرار اإزالتها بالكامل.

حمرر ال�شوؤون املحلية

العطي�ص يطالب بدعم البائع البحريني وت�شجيعه
م�صيدا بالت�صامن الر�صمي مع �صوق جدحف�س

• مقرح ت�صميم �صوق جدحف�س	
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حري�ضون على تقدمي اأف�ضل اخلدمات ال�ضحية للمر�ضى

لل�ضيدلية... وتو�ضيل اأدوية الأمرا�ض املزمنة اإلى املنازل نظام “الروبوت” 

الطب النف�صي ي�صتقبل 56 األف زيارة يف2017... ال�صالح:

معدل ر�صا املر�صى جتاوز 96%... قائد اخلدمات الطبية امللكية لـ “$”:

املنامـــة - وزارة ال�صحة: اأكـــدت وزيرة ال�صحة 
فائقـــة ال�صالح حر�ـــص الوزارة على تقـــدمي اأف�صل 
اخلدمات ال�صحية جلميـــع مر�صى الأمرا�ص النف�صية 

واملرتددين على م�صت�صفى الطب النف�صي.
وبينت باأن حتقيـــق ال�صحة النف�صية اأ�صبح اأحد 
املقومات الأ�صا�صيـــة لتعزيز مفهوم ال�صحة، والتي 
تعد مطلبا اأ�صا�صا لكل اأفراد املجتمع؛ من اأجل تعزيز 
جودة احلياة يف البحرين، وما دعت له منظمة ال�صحة 
العاملية لتحقيق التغطية ال�صحية ال�صاملة يف جميع 
جوانـــب ال�صحـــة، وال�صعـــي للوفاء باأهـــداف التنمية 

امل�صتدامة.
جاء ذلك خـــال زيارة ال�صالـــح التفقدية اأخريا، 
اإلـــى م�صت�صفى الطـــب النف�صـــي، والجتماع مبجل�ص 
اإدارة امل�صت�صفـــى، حيـــث تاأتي هـــذه الزيارة �صمن 
زيـــارات الوزيـــرة للم�صت�صفيات واملراكـــز ال�صحية 
وجميع مرافق وزارة ال�صحة؛ من اأجل تطوير العمل يف 
هذه القطاعات، وتفقد املرافـــق املختلفة بال�صحة 
التـــي تهم املواطنـــن، وللتعرف علـــى احتياجاتهم 
احلقيقيـــة مبا�رشة ومتابعة �صـــري العمل، خ�صو�صا ما 

يهـــم �صحة املر�صى التـــي ُتعد مـــن اأولويات وزارة 
ال�صحـــة التي ت�صع الكفـــاءة و�صحـــة املري�ص على 

راأ�ص اأولوياتها.
وخال الزيارة، قدم جانب من امل�صوؤولن �رشحا 
مف�صـــل من عن م�صت�صفى الطب النف�صي واخلدمات 
التـــي يقدمهـــا للمر�صـــى، وبينـــوا اأن امل�صت�صفـــى 
ي�صتقبل عددا كبريا مـــن زيارات املر�صى للخدمات 
بالطـــب النف�صي، والتـــي تقدر بـ 56 األـــف زيارة يف 
العـــام 2017، اإ�صافـــة اإلى 2600 زيـــارة يف املراكز 

ال�صحية الأولية التي افتتحت حديثا وكذلك نحو 12 
األف زيارة منزلية من جانب ق�صم العاج يف املجتمع، 
يدار من خال ٤٢٠ كادرا �صحيا متخ�ص�صا وموؤها.

مـــن جانـــب اآخـــر، تفقـــدت ال�صالـــح عـــددا من 
الق�صام بامل�صت�صفى و�صري العمل والتقت عددا من 
العاملن يف خمتلف املواقع، وا�صتمعت ملاحظاتهم 
واحتياجـــات امل�صت�صفى التي مـــن �صاأنها امل�صاهمة 
يف الرتقاء باخلدمات املقدمة للمر�صى واملرتددين 

عليه.

         بدور املالكي من الرفاع

اأفاد قائد اخلدمـــات الطبية امللكية لقوة دفاع 
البحريـــن اللواء ال�صيـــخ خالد بن علـــي اآل خليفة اأنه 
ويف اإجنـــاز جديد يطبـــق لأول مرة مبملكـــة البحرين، 
ودول اخلليـــج واملنطقة ملنظومـــة الرعاية ال�صحية 
املتطـــورة، التي مي�صـــي بها قدمـــا م�صت�صفى قوة 
دفاع البحرين “امل�صت�صفى الع�صكري”، والتي بداأت 
خطواتهـــا منـــذ العام املا�صـــي، د�صـــن امل�صت�صفى 
اأحدث خدمة ملر�صى الأمرا�ـــص املزمنة، وهي خدمة 
تو�صيل الأدوية اإلى منازل مر�صى الأمرا�ص املزمنة 
يف مناطـــق البحريـــن كافـــة وذلـــك مـــن ال�صيدليـــة 

املركزية و�صيدلية الرعاية الأولية.
واأ�صـــار قائـــد اخلدمـــات الطبيـــة، يف ت�رشيحات 
لـ “البـــاد” علـــى هام�ص اإ�صـــدار كتـــاب الإجنازات 
الطبيـــة وال�صحية التـــي حققهـــا امل�صت�صفى للعام 
2017 اإلـــى اأن هـــذه اخلدمة هي الأولـــى من نوعها 
يف مملكـــة البحرين علـــى م�صتوى املرافـــق ال�صحية 
العاملة احلكومية اأو اخلا�صـــة، وقد �صممت ل�صمان 
تقيد مر�صى الأمرا�ـــص املزمنة ال�صحيح با�صتعمال 
الأدوية مع التاأكيد علـــى ح�صولهم عليها يف الوقت 
املحدد، ودون عناء النتظار للح�صول عليها، وكذلك 
لتح�صن ر�صـــا املر�صـــى وخف�ص اأوقـــات النتظار 

والزدحام عند ال�صيدلية.
واأو�صـــح باأن الإح�صـــاءات والدرا�صـــات الأخرية 
لعام 2017، والتي اعتمدهـــا امل�صت�صفى الع�صكري 
مر�صـــى  لـــدى  الكلـــي  الر�صـــا  معـــدل  اأن  توؤكـــد 
امل�صت�صفى الع�صكري الذين يرتددون على عيادات 
الرعاية الأوليـــة وعيـــادات ال�صت�صارين جتاوز 94 
%، بينمـــا و�صل معدل الر�صـــا الكلي عند املر�صى 

املنومن نحو 96 %.
اأن  الطبيـــة امللكيـــة،  وبـــن قائـــد اخلدمـــات 

�صيدلية امل�صت�صفى الع�صكري تعتمد على ا�صتخدام 
نظام الت�صغيـــل الآيل بالكامل، من خال نظام حلول 
اآليـــة يف ادارة وتخزيـــن و�ـــرشف الدويـــة يف مملكـــة 

البحرين ومن خال “الروبوت “ الآيل. 
واأ�صـــار الـــى اإن اإدخال نظـــام الربـــوت الآيل يف 
�صيدليـــة امل�صت�صفـــى الع�صكـــري لتخزيـــن الأدوية 
واإعـــادة �رشفهـــا للمر�صـــى، وهو األول مـــن نوعه يف 

البحرين واملنطقة.
ووذكر اأن امل�صت�صفى الع�صكري بداأ عمله بدعم 
متوا�صل من القيادة واحلكومة الر�صيدة، وقوة دفاع 
البحرين، ب�صعة ت�صل اإلـــى 120 �رشيرا العام 1968، 
لت�صل الطاقـــة ال�صتيعابية للم�صت�صفـــى حاليا اإلى 
اأكرث من 481 �رشيرا، كثاين اأكرب م�صت�صفى يف مملكة 

البحرين.
 واأردف اأن اخلدمـــات الطبيـــة امللكيـــة تتكون 
مـــن ثاثـــة مكونـــات رئي�صـــة، وهـــي امل�صت�صفـــى 
الع�صكـــري ومركز حممد بن خليفـــة للقلب والكتيبة 
الطبيـــة امليدانيـــة التى تعنـــى ب�صـــوؤون التدريبات 
واملع�صكـــرات اخلارجية لوحدات قوة دفاع البحرين، 

موؤكـــدا اأن اخلدمـــات الطبية امللكيـــة تتميز بتاريخ 
متميـــز ومن الإجنـــازات، وروؤى ترتكز علـــى موا�صلة 
الإجنازات وحت�صينها وتعزيـــز التزامنا بتقدمي اأعلى 

م�صتويات اجلودة يف الرعاية ال�صحية.
وقـــال قائد اخلدمات الطبيـــة امللكية، كل هذه 
الإجنازات واملبـــادرات والإح�صاءات مل تكن لتتحقق 
لـــول الدعـــم الاحمدود لـــذي نتلقـــاه مـــن قيادتنا 
الر�صيـــدة والتوجيه ال�صديد والدعـــم املتوا�صل من 
القائـــد العام لقـــوة دفـــاع البحرين امل�صـــري الركن 
ال�صيـــخ خليفة بن اأحمـــد اآل خليفة، موؤكدا ومن خال 
هذا الدعم، �رشنا بخطوات ثابتة ووا�صلنا �صعينا نحو 
اكت�صـــاب املزيد من العتمـــادات الدولية يف املجال 
ال�صحي من جهـــات لها مكانتهـــا العاملية. وتكللت 
جهودنـــا بح�صول مركز جراحة ال�صمنة وجراحة ال�صكر 
علـــى العتمادين الأوروبي والأمريكي كاأول مركز يف 
ال�رشق الأو�صط يح�صل على هذا العتماد، وعاوة على 
ذلك مت جتديـــد اعتماد املجل�ص الأ�صرتايل اخلدمات 
الطبيـــة للرعاية ال�صحية للمـــرة الرابعة على التوايل 
منذ العام 2007، كما مت اعتماد ق�صم املخترب كاأول 
خمترب طـــي يف مملكة البحرين ينـــال اعتماد “اأيزو “ 

للمختربات الطبية.
ويف ختام حديثه اأكد اأن لدينا هدفا ونحن نعمل 
كفريـــق واحـــد للح�صول علـــى مزيد مـــن الإجنازات 
والعتماد الدوليـــة والرب امج التي نقدمها للمر�صى 
واملرتدديـــن، من خال تقـــدمي اأف�صل جودة لرعاية 
طبيـــة ت�صاهي الرعايـــة الطبية املقدمـــة يف اأف�صل 
املركـــز الطبيـــة العريقـــة حـــول العامل، ومـــن خال 
امل�صت�صفـــى الع�صكـــري كمرفق طبي و�ـــرشح متميز 
يف هذا املجال مبملكة البحريـــن، مو�صحا اأن الرعاية 
ال�صحية ال�صاملة للمر�صـــى هي اإحدى اأهم اأولوياتنا 
يف امل�صت�صفـــى الع�صكـــري، ون�صعـــى علـــى الـــدوام 

لا�صتماع ملاحظات مر�صانا وال�صتجابة لها.

• وزيرة ال�صحة جمتمعة مبجل�ص اإدارة م�صت�صفى الطب النف�صي	

وزيرة ال�ضحة تد�ضن مبادرة امل�ضت�ضفيات ال�ضديقة للأطفال
بالتزامن مع اأ�صبوع الر�صاعة الطبيعية

املنامـــة - وزارة ال�صحـــة: خاطبـــت وزيرة 
ال�صحـــة فائقة ال�صالح اأم�ص ور�صة عمل بعنوان 
“التعريف بالقرار رقم 7/ 2018 ب�صاأن تنظيم 
اإجـــراءات و�صوابـــط الرقابـــة علـــى ا�صتعمـــال 
وت�صويـــق وترويـــج بدائـــل لـــن الأم وتد�صن 
مبـــادرة امل�صت�صفيـــات ال�صديقـــة لاأطفـــال”، 
متا�صيا مع الحتفال باأ�صبوع الر�صاعة الطبيعية.
واأكـــدت ال�صالح اأنه ا�صتنادا اإلى تو�صيات 
منظمـــة ال�صحـــة العاملية واليوني�صـــف وجمعية 
ال�صحـــة العاملية تبنت البحريـــن الإ�صرتاتيجية 
العامليـــة لتغذيـــة الر�صع و�صغـــار الأطفال يف 
تنفيذ املدونة الدولية لت�صويق بدائل لن الأم 
واأ�صدرت القانون “ب�صاأن الرقابة على ا�صتعمال 
وت�صويـــق وترويج بدائل لن الأم” العام 1995 
واأحلقته العـــام 2018 “بقرار تنظيـــم اإجراءات 
و�صوابـــط الرقابـــة علـــى ا�صتعمـــال وت�صويـــق 
وترويـــج بدائل لن الأم”. واأ�صـــارت اإلى اأهمية 
الر�صاعة الطبيعية واللتزام مبا ذكر به من بنود 
القرار الذي �صي�صاعد بتحقيق الهدف املن�صود، 
وهو حتويـــل كافـــة م�صت�صفيـــات البحرين اإلى 
م�صت�صفيات �صديقـــة لاأطفال، والذي �صيعود 
بالفائـــدة على �صحة و�صامـــة الأم والطفل منذ 
الولدة، متا�صيـــاً مع الحتفال باأ�صبوع الر�صاعة 

الطبيعية. كما اأثنت وزيرة ال�صحة على اجلهود 
امل�صتمـــرة لتطوير القوانـــن والت�رشيعات التي 
تعنى ب�صحـــة الطفل، وتعزيز مفاهيم الر�صاعة 
الطبيعيـــة واأهميتها لدى الأمهـــات يف املجتمع 
البحرينـــي، وعـــربت عـــن �صكرهـــا جلميـــع مـــن 
�صاهموا يف اإجناح هـــذه الور�صة، والتي كان لها 
دور بـــارز يف حماية الر�صاعـــة الطبيعية وو�صع 
قرار الرقابة على اأغذية الر�صع وللجهة الراعية 

للفعالية. 
بعـــد ذلك، األقت الوكيـــل امل�صاعد لل�صحة 
العامـــة مرمي الهاجـــري كلمة قالـــت فيها: “اإن 
امل�صت�صفيـــات  مبـــادرة  تبنـــت  ال�صحـــة  وزارة 
وح�صلـــت   ،1993 منـــذ  لاأطفـــال  ال�صديقـــة 

البحريـــن على �صهـــادة تهنئة مـــن اليوني�صيف 
على جناح املبادرة قبل موعدها املحدد وبذلك 
مت اإعان كافـــة م�صت�صفيـــات البحرين �صديقة 

لاأطفال. 
وذكـــرت الهاجري اأن النجاحـــات ا�صتمرت، 
اإذ �صـــدر املر�صوم بقانـــون رقم 4 ل�صنة 1995 
ب�صاأن الرقابة علـــى ا�صتعمال وت�صويق وترويج 
بدائل لن الأم”، والذي تفخر البحرين به كونها 
الوحيـــدة اآنذاك يف ال�رشق الأو�صـــط التي متتلك 
مثل هذا القانون الـــذي يعد الدعامة الأ�صا�صية 
حلمايـــة الر�صاعـــة الطبيعية منـــذ اإ�صداره وكل 
ذلك من اأجـــل �صحة جمتمعنا والبذرة الأ�صا�صية 

فيه األ وهي الر�صع و�صغار الأطفال. 

• وزيرة ال�صحة مع امل�صاركن يف الور�صة	

يًدا بيد مع المملكة العربية السعودية
مهما حاولت دولنا اخلليجية الرتقاء نحو احل�صارة �صتبقى يف عن الغرب يف موقع التهام. 
لي�ـــص عيبا النتقاد الذي ي�صلنا من الغرب لو كانت النية �صاحلة، ومتم�صحة باملائكية، ولكن 
نقدهـــا اإما ياأتـــي بفوقية، وكاأننا طاب يف مدر�صة علينا تلقـــى الأوامر، ولو بخطاب ا�صتفزازي 
قـــد ي�صل حتى العبـــث بهيبة الدولة اأو ال�صتهـــزاء ب�صيادتها، والنقد ياأتـــي يف �صياق البتزاز 
احلقوقـــي للح�صول على مزيد من الت�صويات القت�صادية ولعبة املناق�صات، واإر�صاء �صفقات 
امل�صاريع. يف لغة الربغماتية وامل�صالح ل ميكن اأن يكون هناك �صيء يف قيمها اأو يف مقايي�ص 

ال�صيا�صة لأجل عيون الن�صانية واحلقوق والبكاء على املراأة اأو احلقوق هلل يف اهلل.
الدول الغربية امل�صتعـــدة اإلى هدم، وجتويع �صعب كامل كالعراق اأو غ�ص الطرف ل�صنن 
عن الإرهاب، وغ�ص الطرف عن جرائم اإ�رشائيل، هذه الدول والتي تاريخها قائم على ال�صتعمار 
ل ميكـــن فجاأة تتحـــول اإلى ماك تبكـــي على ق�صية هنـــا وق�صية حقوقية هنـــاك معر�صة كل 

م�صاحلها لأجل ع�صلية عيون الدميقراطية.
يف ال�صابـــق عندما كّنـــا نحبو يف ال�صيا�صة �صدقنا هذه ال�صعارات، ولكن بعد قراءة التاريخ، 
والطعنـــات التي تلقاها العامل العربي من عدة ق�صايا مرتاكمة لي�ص اآخرها د�ص الرئي�ص اأوباما 
راأ�صه يف ))الربيع العربي((، والدمار ال�صامل ما عادت تنطلي علينا لعبهم ول الوجه العفريتي 

املخباأ خلف املحيا املائكي.
الـــكل ي�صهـــد اأن اململكة العربية ال�صعودية بقيادة خـــادم احلرمن و�صمو الأمري حممد يف 
�رشعـــة �صوئية نحو التغيـــري، والإ�صاح على جميـــع امل�صتويات، والقيـــادة ال�صعودية واأمريها 
ال�صـــاب الـــذي يحمل مامح اجلـــد، امللك عبدالعزيـــز يف احل�صم واحلـــزم، والقـــدرة الفائقة يف 

االإم�ساك بخيوط ال�سيا�سة، اإال اأننا مل جند رغم كل ذلك مباركة كندية واحدة.
اأقـــول اأمـــري �صاب ورث من اجلد مامـــح القوة ومن الأب احل�صم، اجلد الـــذي وحد القبائل، 
وطعن الفنت ووحد اململكة. هذا الأمري ويف فرتة قيا�صية، ا�صتطاع اإيقاف لعبة الف�صاد، واأوقف 
ج�صـــع التجار، وراح يعمل مع توجيهات امللك دعم املراأة واإجراء عمليات اإ�صاحية جريئة ورغم 
كل مـــا يعمله من حتويل اململكة اإلى ور�صة عمل وفر�ص هيبة الدولة على الكبري قبل ال�صغري 
و�صيادة القانون، اإل اأن كندا جاءت بطريقة فوقية لتفر�ص راأيها دون النظر اإلى �صيادة الدولة 

اأو العرتاف على التقدم ال�رشيع يف التغيري.
ل اأحـــد يقـــول اإن دول اخلليـــج با اأخطـــاء، وحتى نحـــن يف البحرين، يف الوقـــت الذي نثمن 
الإجنـــازات نعـــرتف بوجود الأخطـــاء، وننتقدهـــا ب�رشاحة لأجـــل تطوير بادنـــا، وتقوية امل�رشوع 
ال�صاحـــي، وفل�صفتـــي لاإ�صـــاح هـــي اأن اأبارك الجنـــازات، وانتقـــاد الأخطاء وفـــق القنوات 
الد�صتوريـــة، لكـــن تبقى ال�صيادة خط اأحمر، والأمن خط اأحمـــر. فما الذي فعلته ال�صعودية حتى 

تتكاثر كل هجمات الغرب، وملاذا يغ�ص الطرف عن الإ�صاحات الكربى.
فت�رشيحات رئي�ـــص وزراء كندا كانت ا�صتفزازية، وجاءت يف �صيـــاق فوقي نرج�صي، وكاأنه 
يريـــد متثيل دور مارتن لوثر كينـــك ومانديا على راأ�ص اململكـــة، وكاأن اململكة تعي�ص خارج 
الع�ـــرش، ويف عـــامل افرتا�صي ل متتلك اأي قنوات اأو �صفـــارات لإي�صال راأيه، هذا لو افرت�صنا اأن 
نيتـــه كانت مائكية وهي غـــري ذلك، علما اأن هذه الدول بقياداتهـــا ل متتلك اأي م�صداقية يف 

دعم حقوق العامل.
نحن كـــدول وك�صعوب وكمثقفن دائما واأبدا ن�صع يدنا بيد قادتنا، وهنا يف اخلليج نقف 
موقفـــا وا�صحا ل َلْب�ـــص فيه مع جالة امللك حمد، و�صمو رئي�ص الـــوزراء و�صمو ويل العهد، ومع 
جالـــة امللك �صلمان و�صمو الأمري حممد، ومع قادة الإمارات، وعلى راأ�صهم �صمو ال�صيخ خليفة، 
و�صمـــو ال�صيخ حممد بن زايد الذي مافتئ ي�صعـــى لتقوية خليج عربي قائم على الإ�صاح و�صد 
ذرائع الخرتاق والفنت، ومع اأمري الكويت احلكيم ال�صيخ �صباح الأحمد، وقابو�ص اخلري يف عمان 
معهـــم يف كل الق�صايا التي مت�ص عاملنا العربـــي، واخلليج يف الدفاع عن عروبة العامل العربي، 

ووحدة اأرا�صيه ودعم �صيادته، وركائز الوحدة الوطنية، واأعمدة ال�صيادة.
ختامـــا نقول مل�صـــوؤويل كندا، خليجنـــا واحد، ونحـــن اخلليجين قلبا وقالبا مـــع قادتنا يف 
الق�صايـــا امل�صرييـــة، ويف كل ما يراه قادتنا من �صاح هذه الـــدول. وكفى نرج�صية واأ�صتاذية 

وت�صخما اأنويا على خليجنا. وعليكم معرفة جمال اخلليج اإ�صاحا وتطورا وتقدما.

سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

قهوة الصباح

تطبيق متديد �ضاعات العمل يف 6 مراكز �ضحية

95 % من طلبة جامعة البحرين ت�ضلموا اإفادة التخرج

تنفيـــذا  ال�صحـــة:  وزارة   - املنامـــة 
لتوجيهـــات احلكومـــة الر�صيـــدة واهتمامهـــا 
ومتابعتها احلثيثـــة لتقدمي اأف�صل اخلدمات 
ال�صحية للمجتمع، تبداأ وزارة ال�صحة بتطبيق 
متديـــد �صاعات العمـــل يف 6 مراكـــز �صحية، 
وهي: مركز بنك البحريـــن والكويت ال�صحي 
باحلـــد، مركز ال�صيخ �صبـــاح ال�صامل ال�صحي، 
مركـــز الرفـــاع ال�رشقـــي، مركـــز مدينـــة حمد 
ال�صحـــي، مركز البديـــع ال�صحي، ومركز عايل 
ال�صحي للعمل ملدة 13 �صاعة عمل متوا�صلة 

بدءاً من �صهر �صبتمرب 2018.
وقالـــت الوكيل امل�صاعد لل�صحة الأولية 

منال العلـــوي: “ت�صعى وزارة ال�صحة لتطوير 
اخلدمـــات ال�صحيـــة من خـــال تطبيق متديد 
وقت الدوام الر�صمـــي باملراكز ال�صحية بعد 
جنـــاح التجربة مبركـــز مدينة عي�صـــى لتكون 
�صاعات العمل م�صتمرة مـــن ال�صاعة ال�صابعة 
�صباحا وحتى ال�صاعة الثامنة م�صاء يف 6 مراكز 
�صحية اأخرى، مما يتيـــح الفر�صة للمراجعن 
لتلقـــي العـــاج واخلدمات ال�صحيـــة دون اأن 
يوؤثـــر ذلـــك علـــى ارتباطاتهـــم يف الفرتتن 
ال�صباحية وامل�صائيـــة، و�صيكون من ال�صهل 
على املوظف تلقي العاج يف املركز ال�صحي 

فور خروجه من العمل بالتوجه اإلى مركزه”.

• قائد اخلدمات الطبية امللكية 	

ال�صخـــري - جامعة البحريـــن: قال مدير 
دائرة الت�صجيـــل والإر�صاد الأكادميي بعمادة 
القبـــول والت�صجيل يف جامعـــة البحرين نبيل 
البلو�صـــي اإنَّ 95 % مـــن الطلبـــة اخلريجـــن 
خال العـــام اجلامعي احلـــايل 2018/2017 
ت�صلمـــوا اإفـــادات اإنهـــاء متطلبـــات التخـــرج 
اأن دائـــرة  البلو�صـــي  يف اجلامعـــة. واأو�صـــح 
الت�صجيـــل والإر�صـــاد الأكادميـــي يف العمادة 
اأعـــدت قائمـــة الطلبـــة املتوقـــع تخرجهـــم، 
ودققـــت بياناتهـــم للتاأكد مـــن ا�صتكمالهم 

للمتطلبـــات الأكادمييـــة، وذلك قبـــل نهاية 
الف�صـــل الدرا�صي الثاين مـــن العام اجلامعي 
املن�رشم. وذكر اأن الدائـــرة �صلمت الإفادات 
لنحـــو 1020 طالباً وطالبة من اخلريجن بعد 
متديـــد فرتة الت�صليـــم. ويف ال�صيـــاق نف�صه، 
اأفـــاد البلو�صـــي اأن اجلامعة تطـــور ا�صتمارة 
اإلكرتونيـــة لتوقـــع التخـــرج، واأخـــرى لإخـــاء 
الطرف ت�صهيـــًا على الطلبـــة، مرجحاً اعتماد 
ال�صتمارتـــن الإلكرتونيتن خـــال الف�صل 

الدرا�صي املقبل.
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اللجنة الطبية ت�ستكمل ا�ستعدادها الفتتاح عيادة مكة

“بريدة للتمور” من املحلية اإلى العاملية

البحرين و�سعت ب�سمتها على خريطة العمل االإن�ساين العاملي

خطة عمل لتقدمي اخلدمات ال�صحية يف خمتلف املواقع

�رشكة الق�صيم داعم قوي لل�صوق و�صناعاتها التحويلية

الهالل الأحمر ي�صت�صيف �صفري النوايا احل�صنة الدمناركي... بيدر�صون:

املنام����ة - وزارة ال�صح����ة: ا�صتع����داًدا لفتتاح 
عي����ادة اللجنة الطبي����ة ببعثة البحري����ن للحج يف مكة 
املكرمة، اجتمع رئي�����س اللجنة الطبية اإبراهيم عبيد 
�صب����اح اأم�س بجمي����ع الأع�صاء من اأطب����اء وممر�صني 
و�صيادل����ة وغريه����م؛ لتاأكيد ال�صتع����دادات التامة 
لفتت����اح العي����ادة وا�صتقبال املر�ص����ى من احلجاج، 

وتقدمي اخلدمات ال�صحية الالزمة لهم.
ويف الجتم����اع، اأك����د عبيد �رشورة ب����ذل ق�صارى 
اجله����د؛ من اأج����ل تقدمي خدم����ات �صحي����ة وعالجية 
ذات ج����ودة عالية للحجاج البحرينيني واملقيمني يف 
البحري����ن، واأن يكونوا خري �صفراء للبحرين يف الديار 
املقد�ص����ة مبا يظه����ر تعاونهم مع اجلمي����ع، والعمل 
كفريق واحد ي�صمن تق����دمي خدمات �صحية ُت�صاعد 
احلج����اج عل����ى اأداء منا�صك احلج يف �صح����ة والعودة، 

وهم يتمتعون بال�صحة والعافية.
واأ�ص����اد بحما�صة وج����د جميع الأع�ص����اء وعملهم 
ال����دوؤوب يف جتهي����ز العي����ادة من����ذ و�صوله����م ملقر 
البعثة، ونقل حتيات وزي����رة ال�صحة فائقة ال�صالح 

وثقته����ا اأن الفريق الطبي �صيتمكن من خالل العمل 
كفري����ق واح����د بتقدمي اأف�ص����ل اخلدم����ات ال�صحية 
للحج����اج كم����ا كان����ت يف ال�صن����وات املا�صي����ة، ب����ل 
وب�صورة اأف�ص����ل من خالل تطوير اخلدمات ال�صحية 
املقدم����ة، م�ص����ريا اإل����ى اأن اللجنة الطبي����ة وبح�صب 

اأخ����ذت اأق�ص����ى درج����ات ال�صتع����داد  التوجيه����ات 
واجلاهزي����ة حلماية احلج����اج البحرينيني واملقيمني 
م����ن املخاط����ر وامل�صاعف����ات ال�صحي����ة، ومت خ����الل 
الجتماع و�صع خطة عمل لتقدمي اخلدمات ال�صحية 

يف خمتلف مواقع عيادات اللجنة.

الق�صي���م - بن���ا: تزين���ت الق�صي���م مبهرجان 
مدين���ة بريدة للتمور ال�صن���وي الذي يحت�صن كافة 
جت���ار التم���ور يف املنطقة؛ لعر�س اأج���ود منتجاتها 
الت���ي ت�صن���ف اإل���ى اأك���ر م���ن 45 �صنف���ا، ورمبا 
اأ�صهرها على الإطالق ال�صكري، وال�صقراء، والونانة 
واله�صي�ص���ي وغريه���ا. مهرجان بري���دة للتمور39 
يع���د رافدا رئي�صا لتزويد مناط���ق ال�صعودية بتلك 
التم���ور، واأي�ص���ا ل���دول اخللي���ج العرب���ي، ومنه���ا 
البحري���ن التي ت�صل اإليها �صحنات من متور بريدة 
وتلق���ى رواجا كبريا ل���دى البحرينيني خا�صة التمر 

ال�صكري الذي يعد الأ�صهر والأكر ا�صتهالكا.
الوف���د الإعالم���ي البحرين���ي كان موج���ودا يف 
املهرج���ان، وا�صتط���اع ت�صجيل كلم���ة اأمري منطقة 
الق�صيم �صاحب ال�صم���و امللكي الأمري في�صل بن 
م�صعل بن �صعود ب���ن عبدالعزيز الذي اأكد اعتزازه 

بوجود الوف���د البحريني لتغطي���ة املهرجان �صمن 
وف���د خليج���ي، حيث اأك���د �صم���وه لالإعالمي���ني اأن 
املهرج���ان يعك�س قوة التناف����س والعر�س للتمور 
يف منطقة الق�صيم التي تعد من املناطق املتميزة 

يف ا�صتعرا�س وتعزيز منتج التمور.
وق���ال �صم���وه مبنا�صب���ة افتتاح مهرج���ان هذا 
الع���ام، اإن مهرجان بريدة للتمور ي�صم منتجا لأكر 
من 8 ماليني نخل���ة، ووفر وظائف ل�صباب املنطقة 
لأك���ر م���ن 4 اآلف �ص���اب و�صاب���ة، وجت���اوز ع���دد 
ال�صي���ارات امل�صارك���ة يف املهرجان حاج���ز 63 األف 
�صيارة تورد الكميات الكبرية من التمور ملهرجان 
متور بري���دة، مما يوؤك���د وجود قاع���دة اقت�صادية 
�صخمة له���ذا املنتج الوطني، الذي يجب ا�صتغالله 
وتنميت���ه باعتب���ار اأن النخلة ومنتجاته���ا هي اإحدى 
الهتمام���ات لقي���ادة ال�صعودية ع���ر روؤية 2030، 

لفت���اً اإل���ى اأن “ذلك يجعلنا جميع���ا اأمام حتد كبري 
نحو تنميتها وتعزيزها اقت�صاديا”.

الطموح ال�صعودي ل���ن يتوقف عند هذا احلد، 
بل اإنه ومن املقرر اأن ينتقل مهرجان بريدة للتمور 
م���ن املحلي���ة والإقليمية اإلى العاملي���ة، وهي نقلة 
و�صفه���ا اأمري منطقة الق�صي���م بالنوعية والكبرية 
للمهرج���ان املقب���ل ال���ذي اأك���د اأن ال�صتع���داد له 
�صيكون مبك���را وقبل انطالقت���ه باأ�صهر عدة، وفق 
عم���ل موؤ�ص�ص���ي متكام���ل ي�صم���ن النج���اح الأكر 
للمهرج���ان، خ�صو�ص���ا يف ظل اهتم���ام دول غربية 
بري���دة مث���ل هولن���دا  به���ذا املهرج���ان وبتم���ور 
وجمهوري���ة اأملاني���ا الحتادية والولي���ات املتحدة 
الأمريكي���ة، موؤكدا اأن �رشكة الق�صي���م للتمور التي 
�صتنطلق قريبا �صتك���ون داعماً قويا ل�صوق التمور 

و�صناعاته التحويلية.

املنام���ة - بنا: ا�صت�صافت جمعية الهالل الأحمر 
يف مقره���ا باملنطق���ة الدبلوما�صي���ة، �صف���ري النوايا 
احل�صنة للجمعية الوطنية الدمناركية ثور بيدر�صون، 
والذي يق���وم بجولة متوا�صلة ت�صم���ل جميع هيئات 
وجمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحر حول العامل؛ 
بهدف ت�صجيعها على موا�صلة دورها الإن�صاين املهم 
يف تقدمي الدع���م الإغاثي والإن�ص���اين للمحتاجني يف 

خمتلف انحاء العامل.
ومتثل مملك���ة البحري���ن املحطة رق���م 154 يف 
رحل���ة بيدر�صون التي انطلق بها من اأملانيا يف العام 
2013، وقط���ع حتى الآن نحو 220 األف كيلومرت من 
خالل املوا�ص���الت العامة ودون ا�صتخ���دام اأية رحلة 
جول���ة، فيما م���ن املقرر اأن ت�صتكمل ه���ذه الرحلة يف 

فراير من العام 2020 ليعود اإلى وطنه.
الأحم���ر  اله���الل  ومتطوع���ي  اإدارة  لقائ���ه  ويف 
البحرين���ي، اأع���رب بيدر�صون ع���ن �صعادت���ه بزيارة 
مملك���ة البحرين، م�صيدا مبا تقدمه م���ن عطاء اإغاثي 
واإن�صاين يف العديد م���ن الدول والكوارث، ف�صال عن 

امل�صاعدات اخلريية والأن�صطة الدورية املحلية، وما 
يقوم ب���ه متطوعو اله���الل الأحمر من جه���ود لو�صع 

البحرين على خريطة العمل الإن�صاين العاملي.
ورح���ب الأم���ني الع���ام جلمعي���ة اله���الل الأحمر 
البحرين���ي فوزي اأمني ب�صفري النوايا احل�صنة، موؤكدا 

اأن هذه الرحلة تواكب اأهداف اجلمعية يف الربط بني 
خمتل���ف مكونات احلركة الدولي���ة لل�صليب والهالل 
الأحم���ر وت�صليط ال�ص���وء على الواج���ب امللقى على 
عاتق هذه اجلمعيات وت�صجيعها على موا�صلة دورها 

الإن�صاين.

• لقطة جماعية على هام�س الجتماع	

• لقطة تذكارية لزيارة �صفري النوايا احل�صنة وجمعية الهالل الأحمر البحريني	

بلدية “اجلنوبية” تنظم حملة “�سواحلنا” للنظافة

مزاد �سالح انتيك للنوادر ينطلق اليوم

“االأ�سغال” تنفذ مدخال وخمرجا لقرية اإ�سبيلية

... وتبا�رص م�رصوع ال�رصف يف جممع 901 احلنينية

الرفاع - بلدي���ة اجلنوبية: نظمت بلدية 
املنطقة اجلنوبية وبالتعاون مع اإدارة الروة 
ال�صمكي���ة و�رشك���ة اأورباي����رش للنظاف���ة، حملة 
بعنوان “�صواحلنا” لتنظيف ال�صواحل العامة، 
بح�ص���ور وم�صارك���ة وكي���ل ال���وزارة للزراعة 
وال���روة البحرية ب���وزارة الأ�صغ���ال و�صوؤون 
البلديات والتخطيط العم���راين ال�صيخ حممد 

بن اأحمد اآل خليفة.
ويف اأثن���اء احلمل���ة التي بداأت م���ن مرفاأ 
بن���در الدار، متت اإزال���ة الكثري من املخلفات 
عل���ى اأط���راف ال�صاح���ل والتي ته���دد �صالمة 

مرتادي البحر والأحياء البحرية.
و�ص���ارك يف ه���ذه احلمل���ة كل من جمعية 
�صرتة لل�صيادين وجمعية “كلني اأب بحرين” 
وجمعي���ة ال�صيادي���ن املحرتف���ني وعدد من 
املتطوع���ني والأخ�صائي���ني واملفت�ص���ني يف 
البلدي���ة وعم���ال �رشك���ة النظاف���ة، حي���ث مت 
توزي���ع املع���دات والقف���ازات الواقي���ة على 

الو�صائل احلديثة  امل�صاركني، وا�صتخدم���ت 
يف اأعمال التنظيف من خالل �صفط املخلفات 

و�صحبها اإلى خارج البحر.

ينظم “�ص���الح اأنتي���ك” �صوًق���ا مفتوًحا 
ومزاًدا متنوًعا م�صاء اليوم )الإثنني( يف قاعة 
ال�صيخ �صلطان للمنا�صبات يف عراد مب�صاركة 
وح�ص���ور عدد من الهواة واملهتمني من دول 
اخلليج. وذكر مدير املزاد �صالح املهيزع 
ومنظم الفعالي���ة اأنه يتوق���ع م�صاركات 
متمي���زة م���ن خمتلف ه���واة جم���ع القطع 
الرتاثية وحمبي الأنتي���ك من �صتى دول 
اخلليج، بجانب امل�صاركات املحلية، مما 
�صي���ري الفعالية وي�صف���ي عليها نوًعا 
م���ن التمي���ز والأ�صالة.واأ�ص���اف اأن املزاد 
�ص���وف ي�صتم���ل عل���ى عر�س جمموع���ات من 
القطع الن���ادرة املرتبطة بال���رتاث اخلليجي 

بالإ�صافة اإلى قطع نفي�صة ونادرة.
ويف الف���رتة الت���ي ت�صب���ق اإقام���ة املزاد 
�ص���وف يق���ام �صوق مفت���وح لبي���ع كل ما هو 

قدمي م���ن خالل ط���اولت البي���ع املخ�ص�صة 
للم�صارك���ني )يف الفرتة ما بني ال�صاعة 4 اإلى 
ال�صاعة 8 م�ص���اء( بحيث ينطلق بعدها املزاد 

مبا�رشة.

و�ص���وؤون  الأ�صغ���ال  وزارة   - املنام���ة 
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين: قال وكيل 
�ص���وؤون الأ�صغال ب���وزارة الأ�صغ���ال و�صوؤون 
البلديات والتخطيط العم���راين اأحمد اخلياط 
اإن ال���وزارة انتهت من تنفي���ذ مدخل وخمرج 
اإل���ى منطقة جبل���ة حب�صي )اإ�صبيلي���ة( وذلك 
متا�صيا م���ع خط���ة ال���وزارة الإ�صرتاتيجية يف 
اإح���داث نقلة نوعية يف �صبك���ة الطرق والبنية 
التحتية يف خمتل���ف املناطق.واأ�ضاف اخلياط 

يف  ال�صتم���رار  به���دف  ياأت���ي  امل����رشوع  اأن 
برام���ج تطوير �صبكة الط���رق واإعادة تاأهيلها 
وتطويرها وحت�صني ال�صالمة املرورية فيها، 
مو�صحا اأن امل�رشوع يخ���دم كل من قرى جبلة 
حب�ص���ي وبوق���وة وال�صهل���ة ال�صمالي���ة، حيث 
ِك���ن املدخ���ل �ص���كان تل���ك املناط���ق من  ُيّ
الدخ���ول اإليه���ا دون احلاج���ة ال���ى ا�صتخدام 
دوار وتقاط���ع القدم، وبالت���ايل تقليل فرتة 

النتظار وتخفيف املرور على دوار القدم.

و�ص����وؤون  الأ�صغ����ال  وزارة   - املنام����ة 
ذك����رت  العم����راين:  والتخطي����ط  البلدي����ات 
الوكي����ل امل�صاع����د لل�����رشف ال�صح����ي بوزارة 
والتخطي����ط  البلدي����ات  و�ص����وؤون  ال�صغ����ال 
العم����راين اأ�صم����اء م����راد اأن ال����وزارة با�����رشت 
اأعم����ال اإن�ص����اء م�رشوع �صبكة ال�����رشف ال�صحي 
يف جممع 901 مبنطق����ة احلنينية باملحافظة 

اجلنوبية، والذي يهدف لتو�صيل 130 عقاراً 
بخدمة ال�رشف ال�صحي.وت�صمل اأعمال م�رشوع 
ان�ص����اء �صبكة ال�����رشف ال�صحي يف جممع 901 
باحلنينية متدي����د 1295 م����راً من اخلطوط 
الرئي�صي����ة ومتديد 1680 م����راً من اخلطوط 
الفرعية، وبن����اء 180 غرفة تفتي�س، وحمطة 

رفع واحدة.

ب بهم! المأمونيون... مطرودون ُمرحَّ
اأتوق���ع اأن اجلهات املعنية �رشعت باتخاذ الإجراءات الالزم���ة لقتفاء اأثر الإرهابي 
البنغ���ايل ماأمون، الذي حتدث عنه �صفري دكا باملنام���ة. و�صنقراأ بقادم الأيام القب�س 

عليه.
ال�صلط���ات البحريني���ة اأبعدت املجرم العنيد 3 مرات، ويع���ود با�صم جديد، وجواز 

مزّور؛ ب�صبب جتار الإقامات، وملوا�صلة م�صل�صل اأن�صطته الإجرامية.
وكع���ادة الإدارة البحرينية �صي�صتعل احلما�س، للبح���ث عن ماأمون فقط، ومعاقبة 
املتواطئ���ني معه فقط، ولن ين�صحب ذلك على بقي���ة “املاأمونيني”، لأنهم مل ينالوا 

حظهم من الت�صليط الإعالمي.
املوؤ�صف ا�صتغالل ثغرات بالإجراءات القانونية تتيح ت�صلل املجرمني املبعدين، 
ومن اأمثلة ذلك اإبعاد �صلطات املنامة عمالً اآ�صيويني، وعودتهم للعمل بدول خليجية، 
ث���م تقديهم طلبات تاأ�صرية زيارة اأو �صياحة )ولي����س تاأ�صرية عمل(، مبا يعني عدم 
اإخ�صاعهم لو�صائل التحقق الأمني بب�صمة اليد والعني، فيعود املطرود مرحًبا به ومن 

املنافذ البحرينية الر�صمية.
يجب اقتالع جذور �صجرة الف�صاد، ولي�س الكتفاء بتقليم اأوراقها ال�صفراء.

تيار
“من ال�صهل اأن جتل�س وتالحظ، اأما ال�صعب فهو اأن تنه�س وتعمل”.

بلزاك

راشد الغائب

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

تيارات

• �صالح املهيزع	

“الداخلية” تنظم ندوة للطواقم الطبية يف احلج
املنام���ة - وزارة الداخلية: تنظم الإدارة 
العام���ة باخلدم���ات الطبية ب���وزارة الداخلية 
ممثلة يف م�صت�صفى قوى الأمن مبكة املكرمة، 
وبالتع���اون مع كلية الطب بجامعة اأم القرى، 
واملركز الوطن���ي للعمليات الأمنية املوحدة 
مبنطق���ة مك���ة املكرم���ة )911(، واملديرية 
ال�صحي���ة مبنطق���ة مك���ة  لل�ص���وؤون  العام���ة 
املكرمة ن���دوة ال�صتجاب���ة ال�رشيعة للطواقم 
الطبية والأمنية يف احلج اليوم الثنني بقاعة 

املحا�رشات مب�صت�صفى قوى الأمن.
وته���دف الن���دوة ال���ى تب���ادل اخلرات 
وعر�س التج���ارب العلمية للتعامل الأمثل يف 
احلالت الطارئه اأو ح���الت الكوارث ل �صمح 

اهلل.
ي�ص���ارك يف الن���دوة متحدث���ون ب���ارزون 
م���ن القطاع���ات الأمنية وال�صحي���ة باململكة 
م���ن ذوي الخت�صا�س واخل���رة يف املجالت 
الأمنية وال�صحية يف احلج وهي وزارة الدفاع، 
وزارة احلر����س الوطن���ي، وجامع���ة اأم القرى، 

ووزارة ال�صح���ة، واجلمعية ال�صعودية للهالل 
الأحم���ر، واملديري���ة العامة للدف���اع املدين، 
املرك���ز الوطني للعملي���ات الأمنية املوحدة 

.)911(
وتختتم الندوة اأعمالها بعقد ور�صة عمل 

ي�صارك فيه���ا كافة املتحدث���ني يتم خاللها 
اقرتاح تو�صي���ات تهدف اإلى توحيد اجلهود 
بني القطاع���ات الأمني���ة وال�صحي���ة واإعداد 
اخلط���ط العلمية املنا�صبة للتعامل مع حالت 

الطوارئ والكوارث ل �صمح اهلل.

• تنظيم ندوة ندوة ال�صتجابة ال�رشيعة للطواقم الطبية والأمنية يف احلج	



انتقد رئي����س اللجنة املالية والقانونية مبجل�س 
بل���دي املحرق غ���ازي املرباطي جتمي���د عمل �شوؤون 
البلدي���ات مب�رشوع القرار الذي وافق املجل�س البلدي 
عل���ى م�شودت���ه يف يناي���ر الع���ام 2017، واملتعل���ق 
با�شتح���داث اآلي���ة جدي���دة لت�رشي���ع الب���ت يف طلبات 
خف�س الر�شوم البلدية على املواطنني امل�شتاأجرين.

واأ�ش���ار اإلى اأن املادة الأول���ى من م�شودة القرار 
املذكور ن�شت على اأن “تعامل الأ�رش البحرينية التي 
ل متلك م�شكنا وتقي���م يف م�شاكن م�شتاأجرة، معاملة 
الأ�رش البحرينية التي تقي���م يف م�شاكن مملوكة لهم، 

�شامل���ة الأحقية يف توزي���ع اأكيا�س القمام���ة. وي�رشي 
ه���ذا التعدي���ل يف ح���ق امل�شتفيد م���ن التعديل بعد 
م���رور ع�رشة اأيام عمل من تاري���خ تقدمي الطلب متى 
ما تقدم بطلبه م�شتوفيا امل�شتندات املطلوبة التي 

تثب���ت اأحقيت���ه يف ذلك”. ولف���ت املرباط���ي اإلى اأن 
الإجراء املعمول به حالي���ا هو ا�شرتاط اعتماد الوزير 
لطلب���ات خف�س الر�شوم البلدي���ة على امل�شتاأجرين؛ 
ملوع���د �رشي���ان ا�شتحق���اق خف����س الر�ش���وم، حيث 
يتطل���ب اعتماد الوزير مرور ع���دة اأ�شهر على تقدمي 
املواطن طلب التخفي�ض، مما يحمل امل�شتاأجر خالل 
هذه الفرتة الر�ش���وم البلدية كاملة والبالغة ن�شبتها 
10 % م���ن قيم���ة الإيجار. وراأى ع���دم وجود ما يربر 
تاأخ���ر الوزارة يف العمل مبثل هذا القرار املهم، الذي 
م���ن �شاأنه اأن يحق���ق مبداأ امل�ش���اواة بني املواطنني 
يف الر�ش���وم، وي�شهل عليهم احل�شول على اخلدمات 

البلدية بكل �شهولة.

اأك���د املرت�شح عن الدائ���رة العا�رشة 
باملحافظ���ة ال�شمالي���ة )مدين���ة حم���د( 
با�ش���م املالكي مبنا�شب���ة اليوم الدويل 
جترب���ة  ا�شتمراري���ة  اأهمي���ة  لل�شب���اب 
جمل����س �شب���اب 2030 وتطويره���ا مما 
ي���ويل اهتماًم���ا كب���ًرا لدع���م ال�شب���اب 
واكت�شاف طاقاته���م الإبداعية وحتقيق 
ل���وزارة  اأن  املالك���ي  واأف���اد  اآماله���م. 
�ش���وؤون ال�شباب والريا�ش���ة دوًرا كبًرا 
يف احت�ش���ان ال�شباب و�شقل كفاءاتهم. 
وق���ال: يجب تك���رار جترب���ة النتخابات 
باملدين���ة ال�شبابية وا�شتم���رار املجل�س 
ال�شت�شاري؛ من اأجل حتقيق املزيد من 
الإجن���ازات، وفتح العديد م���ن القنوات 

لال�شتماع لآرائهم ووجهات نظرهم. 

ا النائب حممد  وميثل الدائ���رة حاليًّ
العم���ادي. وتبلغ كتلته���ا الناخبة قرابة 
انتخاب���ات  اإح�ش���اءات  ح�ش���ب   10552

برملان 2014.

اأعل����ن املر�ش����ح البل����دي بالدائ����رة العا�����رشة 
باملحافظ����ة ال�شمالية )مدينة حمد( حممد الظاعن 
عن �ش����م برناجمه النتخابي خط����ة مبادرة تفعيل 
البح����وث والتطوير للعمل البل����دي وذلك  تفعيال 
ملا قام به����ا املجل�س البلدي للمنطق����ة ال�شمالية 
بتفعيل املبادرة عن طري����ق التعاون مع عدد من 

اجلامعات الوطنية.
للعم����ل  التطوي����ر  تفعي����ل  اأن  اإل����ى  واأ�ش����ار 
البل����دي �شي�شاهم يف معاجل����ة الكثر من الق�شايا 
وامللف����ات البلدي����ة الت����ي تخدم اأه����ايل املنطقة 
واملقيمني، و�شيع����ود اإيجابا على تطوير منظومة 

العمل البلدي.
وب����ن الظاعن ب����ان بداية حملت����ه النتخابية 
�شتتعل����ق ب�شاأن اإج����راء درا�شات وبح����وث تتعلق 

ببع�����س الق�شايا الت����ي مت�س العم����ل البلدي وما 
يتعلق به من خدم����ات، و�شتكون اإجراءات منفذة، 

ولي�شت حرب على ورق.
وقال:” يوج����د الكثري من الكفاءات ال�شبابية 
التي تقوم بعمل درا�شات واأبحاث �شمن مقرراتها 
باجلامع����ات واملعاه����د، وميك����ن م����ن خ����الل ذلك 
ال�شتعان����ة بهم واإج����راء درا�ش����ات وبحوث ميكن 
ا�شتثماره����ا مبا ي�شه����م يف تطوير العم����ل البلدي 

واخلدم����ات الت����ي تق����دم للمواطنني ه����ي خطوة 
مهمة من �شاأنها النهو�س باخلدمات البلدية التي 
تقدم للمواطنن وخ�شو�شا اأن اجلامعات متتلك 
كف����اءات عالية من اأه����ل التخ�ش�ض يف الكثري من 

املجالت التي تالم�ض املنظومة اخلدمية”.
واأ�ش����اد الظاع����ن ب����دور رئي�س جمل�����س بلدي 
ال�شمالية حممد بوحمود يف التحرك مللف البحوث 
وال�شتفادة منها يف كاف����ة املجال�س البلدية، اإلى 

جانب جهوده امللمو�ش����ة يف حتريك ملف البحوث 
خلدمة الق�شايا البلدية.

االثنين 13 أغسطس 2018 
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انتخابات

اأكد املرت�شح النيابي عن ثامنة املحرق )احلد( 
عب���داهلل ب���و غم���ار اأن برناجم���ه النتخاب���ي يتناول 
اأه���م امللفات املهمة لدى املواط���ن، والتي اأخفق 
املجل����ض النياب���ي يف مترير ت�رشيع���ات واقرتاحات 

حللحلتها.
 وق���ال ل���� “لب���الد”: “اأن���ا ع���ازم عل���ى دخول 
النتخابات بق���وة مبلفات مهمة”، موؤك���دا اأنه “لن 
ي�شرتيني اأحد “، لفت���ا اإلى اأن التوظيف والتقاعد 
والإ�ش���كان وال�شح���ة والتعليم هي احلق���وق التي 
كفلها الد�شتور ولي�شت تف�شال، كما اأنها ل حتتمل 

التجاوزات والتمييع”.  
وتاب���ع: النائ���ب اإذا مل ي�شتط���ع حتري���ك ه���ذا 
امللف���ات واإعطاء املواطن���ن حقوقهم واملحافظة 
عل���ى املكت�شبات احلالي���ة عليه اأن ي���رتك مقعده 
النيابي، فالنائب احلق هو من يخدم ال�شعب ل من 

يرتفع عليهم بعد و�شوله اإلى قبة الربملان.

النهوض بالتعليم
ولفت بو غمار اإلى اأن ملف النهو�س بالتعليم 
من اأه���م امللف���ات يف برناجمه النياب���ي، لفتا اإلى 
تده���ور خمرج���ات التعلي���م يف التعلي���م الأ�شا�شي 
خ�شو�شا احللقة الأولى، والذي ل يختلف عليه اأحد.
وب���ني اأن “ج���ودة خمرجات التعلي���م يف تراجع 
خ�شو�ش���ا مع تزايد اأع���داد املعلم���ن واملعلمات 
الأجان���ب الذين يتول���ون تعليم الطف���ل يف �شن 6 
�شنوات خالفا للهجته ف�ش���ال عن عادات واألفاظ ل 

تتنا�شب واملجتمع”.

إحصاءات
 %  52 اأن  اإل���ى  الإح�ش���اءات  ت�ش���ري  وتاب���ع: 
م���ن املعلم���ات اأجنبي���ات يف تعليم احللق���ة الأولى 
والثاني���ة والأده���ى تكد�س املعلم���ني واملعلمات 
البحريني���ن يف بيوتهم، يف ح���ن اأن وزارة الرتبية 
تعتمد توظيف غريهم من جن�شيات خمتلفة لرتبية 

وتعليم اأولدنا”.
وبخ�شو����ض مل���ف ال�شح���ة، اأ�ش���ار اإل���ى اأن���ه 
�شيتن���اول م�شكلة الأدوية والعالج يف اخلارج وفتح 

الع���الج للمواطن���ن يف جمي���ع املراك���ز ال�شحي���ة 
وامل�شت�شفي���ات التابع���ة لوزارة ال�شح���ة طاملا اأن 

النظام هو ذاته.
واأردف اأن هن���اك تق�ش���ريا كب���ريا يف جم���ال 
ال�شح���ة، وف�ش���ل وزارة ال�شحة يف ع���الج الأمرا�ض 
كال�شكل���ر والأمرا����س املزمنة كال�رشط���ان وغرها 

يحتاج ت�رشيعات.
واأ�شاف”التقاعد من �شمن الربنامج النتخابي 
وعل���ى راأ����ض الأولوي���ات، ف���ال جم���ال ل�شتغ���الل 
املواطن���ن لإ�شالح م���ا ت�شبب به ف�ش���ل البع�ض، 

امللف فيه من املالحظات الكثري”.

عن الدائرة
وميث���ل الدائ���رة  يف الربمل���ان حالي���ا النائب 
عبدالرحم���ن بوعل���ي، وت�شم���ل الدائ���رة الثامنة يف 
حمافظ���ة املحرق احل���د ومين���اء خليف���ة واحلو�ض 

اجلاف.
 وت�ش���م 20 جممع���ا �شكني���ا، بلغ���ت الكتل���ة 
النتخابي���ة يف الدائ���رة ح�ش���ب انتخاب���ات 2014، 

9065 ناخبا.
وق���د اأعل���ن 6 مر�شحن رغبتهم ع���ن الرت�شح 
نيابي���ا هم غ���امن ال�شند، ومبارك خميم���ر، والنائب 
ال�شاب���ق �شمر اخلادم، والبل���دي يو�شف الذوادي، 

ف�شال عن النائب احلايل عبدالرحمن بوعلي. 

ليلى مال اهلل

حمرر ال�ش�ؤون املحلية

�شيد علي املحافظة

حمرر ال�ش�ؤون املحلية

املالكي: لتكرار انتخابات مدينة ال�شباب

التميمي: منطقة ال�شكراب مالذ اآمن للجرمية

مبادرة البح�ث البلدية “لن تك�ن حربا على ورق”

52 % من معلمات االبتدائي اأجنبيات و”لن ي�شرتيني اأحد”

جممد يف ثالجة “البلديات” م�رشوع “خف�ض ر�ش�م امل�شتاأجرين” 

ال�شتعانة بدرا�شات اجلامعين... مر�شح مدينة حمد البلدي الظاعن:

ل جمال ل�شتغالل املواطنن لإ�شالح “التقاعد”... مر�شح احلد بوغمار ل� “$”:

بعد مرور اأكرث من عام ون�شف العام على مترير م�شودته... املرباطي ل� “$”:
باملنطق���ة  البل���دي  جمل����س   - اجلنبي���ه 
اجلنوبي���ة: وج���ه ع�ش���و املجل����ض البل���دي بدر 
التميم���ي اأ�شاب���ع التهام للبلدي���ات يف اإهمال 
ال�شكراب مما جعله حمط اأنظار لكل من ت�شول 
ل���ه نف�شه ارت���كاب جرمية، وبيئ���ة خ�شبة لكل 
اأنواع اجلرائم. وذكر اأنه يف العام 2006 اأو�شى 
املجل�ض البلدي باإعادة تخطيط املنطقة ب�شكل 
كامل، وعمل �شورا لل�شكراب وبوابات لتنظيم 
الدخ���ول واخلروج، وبناء اأب���راج مراقبة، ... اإلخ، 
وا�شتم���رت جه���ود املجال����س املتعاقب���ة حتى 
املجل����ض احلايل وخرجت تو�شي���ات اأ�رش عليها 

املجل�ض ولكن بقى احلال على ما هو عليه. 
وذك���ر اأن اأر����س ال�شكراب حم���ل منا�شب 
اجلرمي���ة  اآخره���ا  وكان  بامتي���از،  للجرمي���ة 
املفجعة للمجتمع و�شحيتها ال�شيخ عبداجلليل 

الزي���ادي، ولو نفذت تو�شية املجل�ض ال�شالفة 
الذكر ملا ق�شد القتلة املنطقة. واأ�شاف: يتم 
فيها تخزين مواد خطرة والقابلة لال�شتعال يف 
ال�شك���راب دون ح�شيب ورقي���ب ويف كل فرتة 

نرى الأدخنة تت�شاعد ب�شبب احلرائق.

• )اأر�شيفية(	 عبداهلل بوغمار متحدثا لل�شحافة بفرتة انعقاد حوار التوافق  

• حممد الظاعن	

مقعد نائب احلد بالربملان

عدد الأ�صواتالفائز برملان

1990غامن ف�شل البوعينني2002

 3065غامن ف�شل البوعينني2006

2774غامن ف�شل البوعينني2010

1739�شمر اخلادمالنتخابات التكميلية 2012

4197عبدالرحمن بو علي2014

؟؟2018

الربمل����ان اأخف���ق 
يف مترير الت�رشيعات 

ال�شعبية املهمة

ل متييع مبلفات 
التقاعد والإ�شكان 

وال�شحة

تدهور خمرجات 
التعليم يف التعليم 

الأ�شا�شي 

زيادة املعلمني 
الأجانب ويتولون 

تعليم اأطفالنا

معلمون بحرينيون 
عاطلون بالبيوت

تق�شر كبر بال�شحة 
وف�شل بعالج ال�شكلر 

وال�رشطان

مالحظات كثرية على 
ملف “التقاعد”

• با�شم املالكي	

• غازي املرباطي	
• بدر التميمي	
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السكراب.. وما خفي أعظم
قمت �ص���باح يوم �أم�س، مبعية رئي�س �ملجل�س �لبلدي للمحافظة �جلنوبية �أحمد 
�الن�ص���اري بزي���ارة ميد�نية مبك���رة ملنطقة �ل�ص���كر�ب، للوقوف على م���ا يجري من 

جتاوز�ت، تن�رشه �لبالد قريباً بتغطية مو�صعة.
و�أك���ر ما �أده�ص���ني ومنذ �لوهل���ة �الأولى، غي���اب �لرقابة �حلكومي���ة على كافة 
�مل�صتويات، فعالوة على ع�صو�ئية �ملحال، وجتاهلها الأب�صط معايري �الأمن و�ل�صالمة 
)كور����س قط���ع �حلديد و�ص���هره(، تب���دو �أنابي���ب �لنف���ط �لقريبة منه���ا، كالقنابل 

�ملوقوتة.
ومم���ا يلفت �النتب���اه �أي�صاً، حتويل بع�س �ملوؤجري���ن، للم�صاحات �لتي �صغلوها 
الأن�صط���ة وخمازن �صناعية، ال ترتبط بعمل �ل�صك���ر�ب قيد �صعره، هروباً من �لر�صوم 

�لبلدية، و�الإيجار�ت �ملرتفعة باملناطق �ل�صناعية �ملخ�ص�صة.
وبالرغ���م، من لفت حادثة قتل �إمام م�صجد بن �صدة )رحمه �هلل( �الأنظار ملنطقة 
�ل�صك���ر�ب، و�لتي �صج���ع و�صعها �ملزري �مل���وؤذن �لقاتل، الأن ير�ها مكان���اً منا�صباً 
الإخفاء معامل جرميت���ه، ال تز�ل �ملنطقة على حالها �لبد�ئي، و�لفو�صوي، وباأكر من 

ع�رشين مدخالً متعرجاً، من كافة �الجتاهات. 
الحظ���ت �أي�صاً باأن �أغل���ب �ملحال، يديره���ا �الآ�صيويون، م���ن جن�صيات خمتلفة، 
وب���اأن هنال���ك �صاحنات �صخمة تدخل وتخ���رج، على مد�ر �ل�صاع���ة، حمملة بالب�صائع، 
و�ل�صي���ار�ت �خل���ردة، و”�لكون���ر�ت” �ملغلق���ة، و�لت���ي ال يع���رف �أح���د�ً عنها، وعن 

م�صدرها �صيئا.
�أحادي���ث كث���رية يتد�وله���ا مو�طن���ون، ت�صلن���ا بن �حل���ن و�الآخ���ر، عن حتول 
�ل�صك���ر�ب �إلى بوؤر للممار�ص���ة �لدعارة، و�الجتار �لب�رش، وهنال���ك من يوؤكد باأن �غلب 
�خلادم���ات �لهاربات، يتو�رين �الأنظار بهذ� �ملكان، ع���ن طريق ع�صابات �لتهريب، 

وما خفي كان �أعظم.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

م�ؤمتر املدن امل�ستدامة 4 �سبتمرب

خمم�ران ي�رسقان 20 و�سفة طبية من م�ست�سفى

تع�ي�ض م�رسف ن�بة بـ 4950 دينارا نظري ف�سله تع�سفيا

بدء حماكمة 5 اآ�سي�يني بق�سية اإدارة حمل للعب القمار

�رشكة �دعت �إتيانه �أفعاال منافية لالآد�ب و�ملحكمة نفتها

�ملتهم �الأول �عتدى على �ل�رشطة �أثناء �لقب�س عليه

قال���ت �ملحامي���ة جن���الء باق���ر �إن �ملحكمة 
�لعمالي���ة �لك���رى �لثاني���ة حكمت عل���ى �إحدى 
�ل����رشكات �خلا�ص���ة �أن تدف���ع ل�صال���ح موظف 
لديه���ا مبل���غ ي�ص���ل الأك���ر م���ن 4950 دينار� 
تعوي�ص���ا ع���ن ف�صل���ه تع�صفيا وب���دل �الإخطار 
�لقان���وين، كم���ا �ألزمته���ا و�ملدع���ي باملنا�صب 
م���ن �مل�رشوف���ات، و�أم���رت باملقا�ص���ة ب�ص���اأن 
�أتعاب �ملحاماة �ملق���درة 20 دينار�، ف�صال عن 
�لق�ص���اء باإحال���ة طلب �ملدعي باإل���ز�م �ملدعى 
عليه���ا بت�صجيله ل���دى �لهيئة �لعام���ة للتاأمن 
�الجتماعي للع���ام 2006 بحالته الإحدى �لدو�ئر 
باملحكمة �لك���رى �ملدنية لالخت�صا�س و�أبقت 
�لف�صل يف م�رشوفات هذ� �لطلب حلن �لف�صل 

يف �لق�صية من �ملحكمة �مل�صار �إليها.
وذك���رت باق���ر �أن �لوقائ���ع تتلخ����س م���ن 
مطالعة �أور�ق �لدعوى و�صائ���ر مدوناتها يف �أن 
�ملدعي تق���دم بالئحة دعوى �إل���ى مكتب �إد�رة 
�لدعوى �لعمالية، طلب يف ختامها �إلز�م �ملدعى 
عليه���ا باأن توؤدي له �الآتي: -1 �أجور �أيام �لعمل 
م���ن 1 يناير 2017 �إل���ى 10 يناير 2017 و�أيام 
توقيف���ه م���ن 11 يناي���ر 2017 �إل���ى 24 يناير 
2017، -2 ب���دل �إجازة �صنوي���ة للعام 2016، 
-3 �صه���ادة نهاية خدم���ة، -4 بدل �إخطار، -5 
�لتعوي����س ع���ن �لف�ص���ل �لتع�صف���ي، -6 بدل 
�إجازة ر�صمية يوم و�حد من عيد �الأ�صحى للعام 
2016، -7 طلب �لت�صجيل لدى �لهيئة �لعامة 

للتاأمن �الجتماعي ل�صنة 2006.
و�أفادت �أن �صبب رفع �لدعوى يعود �إلى �أنه 
بتاريخ 1 مار����س 2006 �لتحق �ملدعي بالعمل 
ل���دى �ملدعى عليه���ا مبوجب عق���د غري حمدد 
�ملدة، مبهنة م�رشف نوبة، لقاء �أجر �صهري 610 
دنانري، وبتاريخ 10 يناير 2017 قامت �ملدعى 
عليها بف�صله من �لعمل دون �صابق �إنذ�ر ودون 
م���رر، �الأمر �لذي حد� به الإقامة �لدعوى �ملاثلة 

بغية �حلكم له بطلباته �صالفة �لبيان.
و�أ�ص���ارت �ملحكمة يف حيثي���ات حكمها �إلى 
�أن �لدعوى تد�ول���ت �أمام قا�صي �إد�رة �لدعوى 
وفيها ح�رش �ملدعي و�ملدعى عليها بوكيليهما، 
و�أق���ر �ملدعي باملذكرة �ملقدم���ة منه يف �إحدى 
�جلل�صات با�صتالمه كاف���ة �أجوره حمل �ملطالبة 
و��صتالمه بدل نقدي لالإجازة �ل�صنوية و�صهادة 

نهاية �خلدمة.
ودفع���ت �ملدع���ى عليه���ا مب�رشوعية ف�صل 
�ملدعي؛ وذل���ك الإتيانه �أفع���اال منافية لالآد�ب 
ف�ص���ال ع���ن �عتد�ئ���ه عل���ى مدي���ره يف �لعم���ل، 
وتقدمت ب�صاهدين ب�صاأن ذلك، حيث �أفاد �الأول 
�أن���ه �صاهد ع���ر كامري�ت �ملر�قب���ة �أن �ملدعي 
كان و�قفا يف �صالة �ألعاب �ملجمع بجانب عاملة 

�آ�صيوية كان���ت تقوم بتعدي���ل قمي�صه وربطة 
عنق���ه، وعنده���ا توجه �إليه وطلب من���ه �اللتز�م 
ب���اأد�ء عمله، �إال �أنه مل يعجبه ذلك، وعندما طلب 

ح�صوره ملكتبه �أخذ �ملدعي بال�رش�خ عليه.
فيم���ا �أف���اد �ل�صاهد �لث���اين للمدعى عليها 
�أنه حدثت م�صادة كالمية بن �ملدعي و�ل�صاهد 
�الأول، و�رتف���ع �ص���وت كل منهما على �الآخر �إثر 
وقوف �ملدعي بجانب زمالئ���ه �ملوظفن �أثناء 
�لعمل، كما قدمت �ملدعى عليها قر�س ممغنط 
لكامري�ت �ملر�قب���ة، و�لتي ر�ص���دت ت�رشفات 

�ملدعي وزميلته �أثناء �لعمل.
كم���ا قدم���ت �ملدعى عليه���ا ما يثب���ت �أن 
�ملدع���ي ��صتل���م ت�صوي���ة نهائي���ة مل�صتحقاته 
مذيلة بتوقيع �الأخري يت�صح من خاللها �أن �الأجر 
�الأ�صا�صي له 559 دينار�، و�أنه ��صتلم مبلغ 793 
دين���ار� و966 فل�صا و�ص���ورة من �صهادة نهاية 

�خلدمة.
لك���ن �ملحكم���ة وعندما نظ���رت يف �لدعوى 
و�صاه���دت ت�صوير �لفيديو �ملن�صوب للمدعي، 
قررت يف حكمها �أن �لثابت باالأور�ق �أن �ملدعى 
عليه���ا هي من �أنهت خدم���ة �ملدعي بزعم منها 
�أن �ملدع���ي �رتكب �أفعاال منافية لالآد�ب ف�صال 
ع���ن �عتد�ئه عل���ى م�صوؤوله �ملبا����رش يف �لعمل، 
�أق���و�ل �ل�صاهدي���ن و�لقر����س  �إل���ى  م�صتن���دة 

�ملمغنط.
وبع���د مطالع���ة �ملحكمة ملحت���وى �لقر�س 
�ملمغن���ط، و�لذي كان عبارة عن ت�صجيل فيديو 
كام���ري�ت �ملر�قبة، تبن فيه وق���وف �ملدعي 
بجانب بع�صا م���ن زمالئه ومل جتد فيه ما يظهر 
�إتيانه ثم���ة �أفعال منافية ل���الآد�ب �لعامة، هذ� 
وم���ن جانب �آخر، فاإن جملة م���ا قرره �ل�صاهدين 
�أم���ام قا�ص���ي �إد�رة �لدع���وى �لعمالية ال يرقى 
لتو�صيف���ه باعت���د�ء من �ملدعي عل���ى م�صوؤوله 
-�ل�صاه���د �الأول- �إذ �إن م���ا د�ر بينهما ال يعدو 
ع���ن كونها م�صادة كالمية، مم���ا ت�صتخل�س معه 
�ملحكم���ة �أن �ملدع���ى عليه���ا ق���د �أنه���ت عهد 
�ملدعي دون �صب���ب م�رشوع ودون مر�عاة ملهلة 

�الإخطار.
و�أ�صاف���ت �أن���ه ملا خل���ت �الأور�ق مما يفيد 
مر�عاة �ملدعى عليها �الإخطار و�ملهلة �ملحددة 
له���ا قانون���ا عل���ى �لنح���و �ل���ذي خل�ص���ت �إليه 
�ملحكم���ة �صابق���ا، فاإنه���ا تلزم �ملدع���ى عليها 
بتعوي����س �ملدعي مببل���غ 559 دينار� عن تلك 
�ملدة م���ن تاري���خ 24 يناي���ر 2017 وحتى 23 
فر�ي���ر 2017 وحت�صب تل���ك �لفرة من �صمن 

خدمة �لعامل �صالفة �لبيان.
ولفتت �إل���ى �أنه ملا خل�ص���ت �ملحكمة �إلى 
�أن �إنهاء عقد �لعمل من ذي قبل �ملدعى عليها 
-�صاحبة �لعم���ل- بعد 3 �أ�صهر من تاريخ بدئه 
كان دون �صب���ب م�رشوع، فعليه ي�صتحق �ملدعي 
�لتعوي����س لف���رة خدمته م���ن 1 مار�س 2007 
ولغاي���ة 2017 مبر�عاة �حت�ص���اب مهلة �الإخطار 
�صمن مدة �خلدمة وتقدر تعوي�صه مببلغ 4400 

دينار.
وب�ص���ان طلب �ملدعي ت�صجيله لدى �لهيئة 
�لعامة للتاأمن �الجتماعي ل�صنة 2006، وحيث 
�إنه م���ن �ملق���رر عمال بن����س �مل���ادة )28( من 
قانون �ملر�فعات على �أنه �إذ� قدمت �لدعوى �أو 
عينته يف حمكم���ة غري خمت�صة، حكمت �ملحكمة 
بعدم �خت�صا�صها و�أحالت �لدعوى �إلى �ملحكمة 
�ملخت�ص���ة �لت���ي كان يج���ب �أن تق���دم �إليها �أو 
تع���ن فيها وعلى �ملحكم���ة �أن تبن يف حكمها 

�الأ�صباب �لتي دعت �إلى �إحالة �لدعوى.
و�أ�صاف���ت �أن مبن���ى هذ� �لطل���ب ال ينطبق 
علي���ه و�صف �لدع���اوى �لعمالي���ة، �إذ �إن م�صدر 
�اللتز�م ه���و قانون �لتاأم���ن �الجتماعي ولي�س 
عق���د �لعم���ل �لف���ردي، وال تتطل���ب تطبيق �أي 
م���ن ن�صو����س قان���ون �لعم���ل، مما ينح����رش عنه 
و�صف �لنز�ع �لعمايل �لذي تخت�س به �ملحكمة، 
وال�صيم���ا �أن �مل����رشع ر�ص���م للدع���اوى �لعمالية 
طري���ق ��صتثنائ���ي، �إذ �إن �لطعن عل���ى �الأحكام 
�ل�صادرة فيها يكون بالطعن بالتمييز، وهو ما 
تق�ص���ي معه �ملحكمة بعدم �خت�صا�صها، وتاأمر 
باإحال���ة هذ� �لطل���ب الإحدى �لدو�ئ���ر باملحكمة 

�لكرى �ملدنية.
فلهذه �الأ�صباب حكمت �ملحكمة باالآتي:

�أوال: �إلز�م �ملدعى عليها �أن توؤدي للمدعي 
مبل���غ 559 دين���ار� ب���دل �إخط���ار، ومبلغ 4400 
تعوي�ص���ا عن �لف�ص���ل، ورف�صت م���ا عد� ذلك 
من طلب���ات، و�ألزمت �ملدع���ى عليها و�ملدعي 
باملنا�صب من �مل�رشوف���ات، و�أمرت باملقا�صة 

ب�صاأن �أتعاب �ملحاماة �ملقدرة 20 دينار�.
ثاني���ا: �إحالة طلب �ملدع���ي باإلز�م �ملدعى 
عليه���ا بت�صجيله ل���دى �لهيئة �لعام���ة للتاأمن 
�الجتماعي للع���ام 2006 بحالته الإحدى �لدو�ئر 
باملحكمة �لك���رى �ملدنية لالخت�صا�س و�أبقت 

�لف�صل يف م�رشوفاته.

بد�أت �ملحكم���ة �لكرى �جلنائية �لثانية يف 
حماكم���ة 5 عمال م���ن جن�صي���ة �آ�صيوية، تر�وح 
�أعماره���م م���ا ب���ن 33 و54 عاما، �أنك���رو� �أنهم 
يديرون حم���ال يف منطقة �ملح���رق للعب �لقمار 
غري �مل�صموح بها وفقا للقانون، وقررت تاأجيل 
�ملحاكم���ة حتى جل�ص���ة 19 �أغ�صط����س �جلاري؛ 
وذل���ك لالط���الع و�ل���رد م���ع �لت�رشي���ح ب�صورة 
م���ن �الأور�ق للدف���اع ع���ن �ملتهمن، م���ع �الأمر 

با�صتمر�ر حب�صهم حلن �جلل�صة �لقادمة.
وتتمث���ل تفا�صيل �لق�صي���ة ح�صبما وردت 
مبل���ف �لدعوى يف �أن معلوم���ات وردت �إلى �أحد 
ال�صباط ع���ر م�صادر �رسية موثوق بها، مفادها 
�أن �ملتهم �الأول يقوم باإد�رة حمل للعب �لقمار 

يف عدد من �ملنازل �لكائنة مبنطقة �ملحرق.
وبتكثي���ف �لتحري���ات ح���ول �لو�قعة، ثبت 
فعال وجود �أحد �ملنازل ي�صتغل يف هذه �الأعمال، 
ومت �حل�صول على عنو�ن���ه، وتبن �أنه يتم فيه 
�إد�رة لع���ب �لقم���ار فيم���ا ب���ن �جلالي���ة �لتي 
ينت�ص���ب �إليها ه���ذ� �ملتهم، فتم �إج���ر�ء عملية 
�ملر�قب���ة �مل�صتمرة للمنزل �مل�صار �إليه يف �أيام 
وف���ر�ت خمتلف���ة، �إذ �ت�صح �أنه م���كان مفتوح 
للعامة �لدخول �إليه، كما متت م�صاهدة عدد من 
�الأ�صخا����س يدخلون للمنزل وبعد مرور مدة من 

�لزمن يخرجون منه يف �أوقات خمتلفة.
وبا�صتم���ر�ر مر�قب���ة �مل���كان متك���ن �أفر�د 
�ل�رشط���ة من حتديد �لوقت �لفعل���ي لبدء �أعمال 
�لقم���ار، و�لت���ي �ت�صح �أنه���ا تبد�أ عن���د �ل�صاعة 
10:00 م�ص���اء وتنتهي فج���ر� يف حدود �ل�صاعة 
3:00، كما �أ�صفرت �لتحريات �أن �ملتهم �الأول 
يح����رش يوميا يف �آخر �لوق���ت ال�صتالم ح�صته يف 

�إد�رة �ملحل للعب �لقمار �ملمنوعة قانونا.
ويف يوم �صب���ط �ملتهمن توجهت قوة من 

�أف���ر�د �ل�رشطة �إلى �ملنزل �مل�ص���ار �إليه، و�لذي 
كان باب���ه مفتوح���ا، وبع���د �أخ���ذ �الأذون �لالزمة 
لذل���ك، دخل���و� �ملن���زل وكان في���ه 4 �أ�صخا�س 
كان���و� يلعب���ون �لقم���ار، �إذ �صوه���دت �أمام كل 

منهم مبالغ مالية وورق �للعب، فتم �صبطهم.
و�ع���رف �أحده���م �أن �ملته���م �الأول هو من 
يدير �ملح���ل للعب �لقم���ار، فت���م �التفاق معه 
على م�صاع���دة �ل�رشطة يف �صبط �الأخري، فات�صل 
به وطلب منه �حل�ص���ور للمكان، �إذ ��صتجاب له 
�ملتهم �الأول وح�رش فعال دون �أن يعلم �أن �أفر�د 
�ل�رشط���ة بانتظاره، و�لذين متكن���و� من �لقب�س 
علي���ه بع���د مقاوم���ة �صدي���دة �أبد�ه���ا جتاههم 

و�رشب �أحد �أفر�د �ل�رشطة.
فاأحالت �لنيابة �لعامة �ملتهمن للمحاكمة 
عل���ى �عتب���ار �أنه���م بتاري���خ 25 ماي���و 2018، 

�رتكبو� �الآتي:
�أوال: �ملتهم �الأول:

1- �عت���دى عل���ى �صالمة ج�ص���م �رشطي �أول 
وذلك �أثن���اء وب�صبب تاأديت���ه وظيفته، فاأحدث 

به �الإ�صابات �ملو�صوف���ة بالتقرير �لطبي، ومل 
يف����س فعل �العت���د�ء �إلى مر�ص���ه �أو عجزه عن 

�أعماله �ل�صخ�صية مدة تزيد عن 20 يوما.
2- �أد�ر حم���ال عاما للع���ب �لقمار و��صرك 
يف تنظي���م �للعب و�الإ����رش�ف عليه، وهياأ �ملكان 

لدخول �لنا�س �إليه.
ثانيا: �ملتهمان �لثاين و�لثالث:

1- �أد�ر� حمال عاما للع���ب �لقمار و��صركا 
يف تنظي���م �للع���ب و�الإ�رش�ف عليه و�أع���ّد� مكانا 
لدخ���ول �لنا�س �إلي���ه، وذلك ب���اأن �أد�ر� �لغرفة 
�إعد�د وتهيئة ملمار�ص���ة �لقمار و�صمحا بدخول 

�لغري �إليها من دون متييز.
3- قامر� يف مكان ع���ام بالتخ�ص�س وذلك 
باأن قام���ر� يف �لغرفة و�مل�صم���وح بدخول �لغري 

�إليها دون متييز.
ثالث���ا: �ملتهم���ان �لر�بع و�خلام����س: قامر� 
يف م���كان ع���ام بالتخ�صي����س وذلك ب���اأن قامر� 
يف �لغرفة و�مل�صموح بدخ���ول �لغري �إليها دون 

متييز.

�ملنام���ة - جمعية �لبحري���ن للمدن 
�لذكي���ة: يف �إطار �ملب���ادر�ت و�الأن�صطة 
�مل�صتم���رة نح���و تعزيز مفه���وم �ملدن 
تفاه���م  مذك���رة  توقي���ع  مت  �لذكي���ة، 
بن جمعي���ة �لبحري���ن للم���دن �لذكية، 
و�رشكة “�لطري���ق �لذكي لال�صت�صار�ت” 
وذلك لدع���م �لتع���اون و�لتن�صيق فيما 
يت�صل مبنت���دى �لبحرين للمدن �لذكية 
�رشك���ة  �صتنظم���ه  �ل���ذي  �مل�صتد�م���ة، 
 4 “�لطري���ق �لذكي لال�صت�ص���ار�ت” يف 
و5 �صبتم���ر �ملقب���ل حت���ت رعاية وزير 
�الأ�صغال و�ص���وؤون �لبلديات و�لتخطيط 

�لعمر�ين ع�صام خلف.
وذكر رئي�س جمعية �لبحرين للمدن 
�لذكية حمد �لعامر، و�لرئي�س �لتنفيذي 
“�لطريق �لذك���ي لال�صت�صار�ت”  ل�رشكة 
وليد خلف �أنه مت توقيع مذكرة �لتفاهم 
بح�ص���ور نائ���ب رئي����س �ل�رشك���ة د�ن���ة 
�لري�س، ونائب رئي����س �جلمعية ح�صن 
نعيمي، و�أمن �رش �جلمعية ح�صن �ل�صيخ، 

وع�صو �ملجل�س �صالح طر�دة.  
ويه���دف �ملنت���دى �إل���ى �جلمع بن 

�خل���ر�ء و�الأكادميي���ن و�صن���اع �لقر�ر 
و�لباحث���ن و�ملمار�ص���ن و�ملطوري���ن 
و�صانع���ي  و�مل�صتثمري���ن  �لعقاري���ن 
�ل�صيا�ص���ات م���ن �ملج���ال �مل���دين على 
�مل�صتوي���ن �الإقليم���ي و�ل���دويل. كم���ا 
�صي�صلط �ملنتدى �ل�صوء على �لتحديات 
�ملختلف���ة لبناء م���دن ذكي���ة م�صتد�مة 
و�صم���ان تبن���ي �لتفك���ري �لقائ���م على 
�البت���كار و�لتعاون ب���ن جميع قطاعات 

�ملجتمع لتقدمي حلول لها.
ن�صخ���ة  يف  �ملنت���دى  و�صيتن���اول 
ه���ذ� �لعام حم���اور مهمة ع���ن �إطار عمل 
�ملدن �لذكي���ة �مل�صتد�مة بن �جلهات 
�ملعني���ة، �إ�صاف���ة �إلى عر����س �لتجارب 
�مل���دن  �لناجح���ة يف جم���ال تطبيق���ات 
�لذكي���ة و�ال�صتد�م���ة يف مملكة �لبحرين 
وعل���ى �مل�صت���وى �لعاملي. كم���ا ي�صمل 
�مل�صاحب���ة،  �جلو�ئ���ز  عل���ى  �ملوؤمت���ر 
و�لت���ى تهدف �إل���ى ت�صجي���ع �ملبادر�ت 
و�مل�صاري���ع �ملتمي���زة يف جم���ال �ملدن 
�لقطاع���ن  يف  و�مل�صتد�م���ة  �لذكي���ة 

�حلكومي و�خلا�س على حد �صو�ء.

حكم���ت �ملحكمة �لك���رى �جلنائية 
�لثاني���ة )ب�صفتها �ال�صتئنافية( بتاأييد 
�حلب����س �صنة مع �لنف���اذ ملتهمن �رشقا 
�أثناء ما كانا بحالة �صكر 20 و�صفة طبية 
بي�صاء ال حتت���وي على �أية معلومات من 
�أح���د �مل�صت�صفيات �خلا�ص���ة �ملعروفة، 
بع���د  �صاع���ة   36 خ���الل  و�أعادوه���ا 

��صتفاقتهم من �صكرتهم.
وتتح�صل �لو�قع���ة يف �أن بالغا كان 
ق���د ورد ملركز �ل�رشطة م���ن �مل�صت�صفى 
�أن  مف���اده  علي���ه،  �ملجن���ي  �خلا����س 
�إل���ى  �لدخ���ول  م���ن  متكن���ا  �صخ�ص���ن 
�مل�صت�صف���ى و�رشق���ة ع���دد 20 و�صف���ة 
طبي���ة بي�ص���اء دون �أية بيان���ات فيها، 
و�أن بحوزتهم دلي���ل �رتكاب �ملتهمن 
للو�قعة وهو ت�صوير كامري�ت �ملر�قبة 

�الأمني���ة �ملثبت���ة يف �مل�صت�صف���ى، كم���ا 
�أنهم���ا يف �لي���وم �لتايل، وبع���د �لتعرف 
عل���ى هويتيهم���ا �أعاد� تل���ك �لو�صفات 
�لطبية �لت���ي �ختل�صاها للم�صت�صفى عن 

طريق مركز �ل�رشطة.
وب�صوؤ�له���م ح���ول �صب���ب �رتكابهم 
للو�قع���ة �أنكر� معرفته���م �ل�صبب �لذي 
دفعهم���ا لذل���ك، �إذ �إنهما كان���ا يف حالة 
�صك���ر وال يعي���ان ما فعال م���ن ت�رشفات 
طائ�صة بتلك �لليلة، خ�صو�صا و�أنهما ال 
توجد عليهما �أ�صبقيات �صوى خمالفات 

مرورية.
�أحال���ت  �لعام���ة  �لنياب���ة  وكان���ت 
�مل�صتاأنف���ن للمحاكم���ة عل���ى �عتب���ار 
�أنهم���ا بتاري���خ 20 يوني���و 2018، �رشقا 
�ملنق���والت �ملبين���ة �لو�ص���ف و�لع���دد 
باالأور�ق و�ململوكة للم�صت�صفى �خلا�س 

�ملعروف.

حمرر ال�س�ؤون املحلية

• جنالء باقر	

عبا�ض اإبراهيم



تراجع اأرباح “البحرينية 
الكويتية” الربعية 5.6 %

تراجع���ت اأرب���اح ال�رشكة البحريني���ة الكويتية 
للتاأم���ن )BKIC( خالل الربع الث���اين من العام 
اجل���اري بن�سب���ة 5.6 % قيا�س���ا بالأرب���اح الت���ي 

حققتها يف نف�س الفرتة من العام 2017.
واأظهرت بيانات ر�سمية لل�رشكة من�سورة على 
موقع البور�سة اأنها حقق���ت نحو 641 األف دينار 
خ���الل الربع الثاين م���ن 2018 مقاب���ل 679 األف 

دينار للفرتة نف�سها من العام املا�سي.

1.4 مليون دينار اأرباح “اخلليجي التجاري” الن�سفية

حق���ق امل����رشف اخلليجي التجاري اأرباحا �سافي���ة خالل الن�سف الأول من الع���ام اجلاري بلغت 1.4 
ملي���ون دين���ار، مقابل نحو 2.9 مليون دين���ار يف نف�س الفرتة من الع���ام 2017، اأي بن�سبة تراجع كبرية 
و�سل���ت اإلى 51.7 %. كما تراجعت اأرباح امل�رشف، امل���درج ببور�ستي البحرين ودبي، بن�سبة 62.8 % 
خالل الربع الثاين من العام 2018، مقارنة بالفرتة ذاتها من العام 2017، حيث حقق 557 األف دينار، 
قيا�س���ا بحوايل 1.5 مليون. وتناق�ست اليرادات بح�سب بيان���ات ر�سمية �سادرة عن امل�رشف اإلى 5.6 

دينار خالل الفرتة، مقابل 6.4 مليون دينار يف الربع الثاين من العام 2017.
وكان���ت اأرب���اح امل�رشف يف الربع الأول من العام اجلاري، بلغ���ت 819.93 األف دينار، مقارنة ب� 1.4 
مليون دينار للفرتة ذاتها من العام املا�سي. ومن املعلوم اأن امل�رشف ربح نحو مليوين دينار يف العام 

2017، مقارنة ب5.3 مليون دينار يف 2016، اأي بانخفا�س ن�سبته 62.9 %.
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1.1 مليـــون ديـنــــار اأربــــاح “�صـولـيـدرتـــي” النـ�صـفـيــة

“ABC” يــربــح 113 مـلـيـــون دوالر فــي 6 اأ�صــهـــر

رحلة ال�صداقة العربية تنطلق للتعريف بالبحرين يف 65 موقًعا

زادت بن�سبة كبرية فاقت 1200 %

27.9 مليار موجودات البنك نهاية يونيو

برًّا من اململكة اإلى اليونان لرتويج �سياحة اللوؤلوؤ

املنام����ة - �سوليدرت����ي: اأعلن����ت �رشكة 
�سوليدرت����ي البحري����ن ع����ن حتقي����ق اأرباح 
دين����ار يف  ملي����ون   1.16 بلغ����ت  �سافي����ة 
الن�سف الأول من العام اجلاري، مقابل 89 
األف دينار ع����ن الفرتة املماثل����ة من العام 
املا�سي، ما ميثل زيادة بن�سبة 1200 %. 

 وحقق����ت ال�رشكة �سايف رب����ح بلغ 593 
األف دينار يف الربع الثاين من العام 2018، 
مقارنة بخ�سائ����ر 166 األفا يف نف�س الفرتة 
من الع����ام 2017، م����ا ميثل زي����ادة بن�سبة 

.% 457
واأو�سح����ت اإدارة ال�رشك����ة يف بي����ان اأن 
الرتفاع يف �سايف الربح يعود ب�سكل رئي�س 
اإلى التح�سن يف معدل اخل�سارة واملطالبات 
واإي����رادات ال�ستثم����ار يف الرب����ع الثاين من 

العام 2018 مقارنة بالفرتة ال�سابقة.

و�سجل����ت �سوليدرت����ي �أق�س�����ط ت�أمني 
اإجمالية بلغت 15.13 مليون دينار مقارنة 
ب7.37 ملي����ون دين����ار للف����رتة املماثل����ة 
ال�سابق����ة، اأي بزيادة قدره����ا 105 %، كما 
حققت 23 األف دينار كفائ�س �سايف حلملة 

الوثائق.
وزاد العائ����د الأ�سا�س����ي لل�سهم لي�سل 
اإلى 9.65 فل�سا خالل الأ�سهر ال�ستة الأولى 
م����ن الع����ام اجل����اري، مقاب����ل 1.44 فل�����س 
للف����رتة املماثلة م����ن 2017. اأم����ا بالن�سبة 
للرب����ع الث����اين م����ن الع����ام 2018، فتح�سن 
العائ����د الأ�سا�سي لل�سه����م اإلى 4.94 فل�سا 
مقارنة ب����� )2.68( فل�س للف����رتة املماثلة 

ال�سابقة.
وبلغ����ت حقوق امل�ساهم����ن كما يف 30 
يوني����و 2018 ح����وايل 24.81 مليون دينار 

دي�سم����ر   31 يف  ملي����ون   23.51 مقارن����ة 
2017، ما ميثل زيادة بن�سبة 5.56 %. كما 
بل����غ اإجمايل الأ�س����ول 68.78 مليون دينار 

مقارن����ة 65.70 مليون دين����ار لنف�س فرتة 
املقارنة، ما ميثل زيادة بن�سبة 4.69 %.

واأ�س����ار رئي�����س جمل�����س الإدارة توفيق 

�سه����اب اإلى الأداء اجلي����د والجنازات التي 
حتقق����ت خالل الفرتة املا�سي����ة بعد اإمتام 
عملية الدمج الناجحة بن �رشكة �سوليدرتي 
التكاف����ل العام وال�رشك����ة الأهلية للتاأمن، 
متطرقا اإلى ح�س����ول ال�رشكة على ت�سنيف 
للق����درة املالي����ة )B( بنظ����رة م�ستقبلي����ة 
م�ستقرة وت�سنيف ائتماين )BBB( بنظرة 
م�ستقبلية اإيجابية من قبل وكالة الت�سنيف 

.”A.M. Best العاملية
ومن جهته اأكد الرئي�س التنفيذي جواد 
حمم����د “اأن �سوليدرتي تع����د حاليا ال�رشكة 
التكافلية الوحي����دة امل�سنفة يف البحرين، 
حي����ث ياأت����ي ه����ذا الت�سني����ف والعتم����اد 
العامل����ي لل�رشكة ليوؤكد عل����ى جناح روؤيتها 
وا�سرتاتيجيتها لتتبواأ القيادة والريادة يف 

جمال التاأمن والتاأمن التكافلي”.

املنام���ة - ABC: اأعلن���ت جمموع���ة بن���ك 
ABC )املوؤ�س�س���ة العربي���ة امل�رشفي���ة( ع���ن 
حتقي���ق اأرب���اح �سافي���ة يف الن�س���ف الأول من 
الع���ام اجلاري بلغت 113 مليون دولر، بزيادة 
11 % مقارنة باأرباح الفرتة املقابلة من العام 

املا�سي والتي بلغت 102 مليون دولر.
وكان���ت الأرباح قبل ال�رشائ���ب يف الن�سف 
الأول م���ن الع���ام  119 ملي���ون دولر، اأي اأقل 
بن�سب���ة 25 % مقارن���ة بالف���رتة املقابل���ة من 
الع���ام 2017 البالغ���ة 158 مليون، وبعد الأخذ 
يف �حل�سب����ن �آث����ر عملي����ت �لتح���وط للعمالت 
الأجنبية يف بنك ABC الرازيل، التي �ساهمت 
يف خف�س ال�رشائب، ف���اإن الأرباح ترتفع بن�سبة 

معدلة تبلغ 6 %. 
واأ�س���ار بي���ان �س���ادر ع���ن البنك اإل���ى اأن 
اإي���رادات الت�سغي���ل و�سلت اإل���ى 389 مليون 
دولر خ���الل الن�سف الول م���ن 2018، قيا�سا 
بنح���و 432 مليون���ا للف���رتة نف�سها م���ن العام 

.2017
وبلغ اإي���راد ال�سهم الواح���د للن�سف الأول 

من الع���ام اجلاري 0.04 دولر، مقارنة ب� 0.03 
دولر للف���رتة املقابلة من الع���ام 2017، كما 
بلغ���ت امل�رشوف���ات الت�سغيلي���ة 240 مليونا، 
بارتف���اع مقداره 16 مليونا ع���ن الن�سف الأول 
م���ن الع���ام ال�ساب���ق، وذل���ك ب�سب���ب الت�سخم 

وكلفة املبادرات ال�ستثمارية.
وو�سل �سايف خم�س�سات الديون املتعرثة 
30 مليون دولر، مقارنة ب� 50 مليونا بالفرتة 
ذاته���ا م���ن 2017، كم���ا بلغت ن�سب���ة الديون 
املتع���رثة اإل���ى اإجمايل القرو����س يف املجموعة 
3.9 %، مقابل 3.5 % يف نهاية العام املا�سي، 
وت�سبح الن�سبة املعدلة للديون املتعرثة  3% 
بع���د احت�ساب الديون املتع���رثة القدمية التي 

مت و�سع خم�س�سات كاملة لها.
وبلغ حجم ال�رشائب امل�سرتجعة 20 مليون 
دولر خ���الل الن�س���ف الأول من الع���ام 2018، 
مقارن���ة ب� 26 مليونا للف���رتة نف�سها من العام 

 .2017
اأم���ا الربع الثاين م���ن العام اجل���اري، فقد 
بلغ���ت الأرب���اح ال�سافي���ة 60 ملي���ون دولر، 

بزي���ادة 15 % ع���ن تل���ك املتحقق���ة يف الربع 
املقابل من 2017، والتي والبالغة 52 مليونا.
وو�سل���ت الأرب���اح قبل ال�رشائ���ب يف الربع 
الث���اين 39 ملي���ون دولر، وه���ي اأق���ل بن�سب���ة 
44 % مقارن���ة بالف���رتة املقابل���ة م���ن العام 
2017 البالغ���ة 70 ملي���ون دولر، وبعد الأخذ 
يف �حل�سب����ن �آث����ر عملي����ت �لتح���وط للعمالت 

الأجنبية يف بنك ABC الرازيل، التي �ساهمت 
يف خف�س ال�رشائب، ف���اإن الأرباح ترتفع بن�سبة 

معدلة تبلغ 5 %. 
كم���ا بلغ اإجم���ايل اإي���رادات الت�سغيل 178 
مليون دولر خ���الل الربع الث���اين، مقابل 203 
مالي���ن يف الفرتة نف�سه���ا من الع���ام 2017، 
وت�سبح ن�سبة منو اإيرادات الت�سغيل املعدلة 5 
% بعد �لأخذ يف �حل�سب�ن �آث�ر عملي�ت �لتحوط 

للعمالت الأجنبية ال�سابقة الذكر.
وبلغ اإي���راد ال�سهم الواحد للربع الثاين من 
الع���ام اجل���اري 0.02 دولر، اأي عن���د م�ست���واه 

نف�سه للفرتة املقابلة من العام 2017. 
وتراجع اإجمايل موجودات جمموعة بنك اإلى  
27.9 ملي���ار دولر يف نهاية الن�سف الأول من 
الع���ام اجلاري، مقارنة ب���� 29.5 مليار يف نهاية 
الع���ام املا�س���ي، وبلغت الودائ���ع 19.2 مليار 
دولر، اأي اأق���ل ب�س���كل طفي���ف م���ع حجمها يف 

نهاية العام املا�سي البالغ 20.2 مليار. 
وانخف�س���ت ودائ���ع العم���الء مبق���دار 0.6 
ملي���ار دولر خالل الن�سف الأول من هذا العام، 

فيما حافظ���ت م�ستويات ال�سيولة على قوتها، 
حي���ث جتاوزت ن�سب���ة تغطية ال�سيول���ة ون�سبة 
ال�سيول���ة امل�ستقرة ال�سافي���ة وفق متطلبات 
اتفاقية ب���ازل الثالث���ة 100 %، وبلغت ن�سبة 
املوج���ودات ال�سائلة اإلى الودائع 51 %، وهي 

ن�سبة مريحة.
وحافظ���ت كذل���ك ن�سبة الفئ���ة الأولى من 
راأ����س امل���ال على قوته���ا عن���د 16.8 %، كما 
بلغ���ت الن�سبة الكلية لكفاية راأ�س املال 18.1 

.%
وقال رئي�س جمل����س الإدارة ال�سديق عمر 
الكب���ري “نوا�سل ال�ستفادة من الزخم يف الأداء 
الذي حققناه يف الربع الأول من هذا العام، حيث 
حت�سن معدل من���و الأرباح ال�سافية. وقد تعزز 
هذا الأداء نتيجة ا�ستق���رار الأو�ساع الئتمانية 
خ�سو�س���ا يف الرازي���ل. كذل���ك حافظن���ا على 
قوة موؤ����رشات اإدارة املخاطر وامليزانية العامة 
التي ُتعت���ر موؤ�رشات عالي���ة مقارنة باملعايري 
الإقليمي���ة والدولية، ونحن ننظ���ر بتفاوؤل حذر 

جتاه الأداء لهذا العام”.

انطل���ق 3 بحريني���ن يف “رحل���ة ال�سداق���ة 
العربية” م���ن البحرين اإلى جزي���رة “املا�ستيكا” 
يف اليون���ان، وذل���ك للرتويج للمملك���ة وثقافتها 
و�سياحتها، خ�سو�ساً فيما يتعلق برتاثها العريق 
ون�ساطاته���ا يف جمال �سيد اللوؤلوؤ تزامناً مع قرب 
تد�سن �رشك���ة “بحرين هوليدي���ز” املتخ�س�سة 
يف الفواج ال�سياحية والت���ي ترعى الرحلة ب�سكل 

رئي�س. 
وحتظ���ى الرحل���ة الرية املو�سوم���ة بعنوان: 
“م���ن جزي���رة اللوؤلوؤ اإل���ى جزي���رة املا�ستيكا يف 
اليون���ان” بدع���م م���ن هيئ���ة البحري���ن لل�سياحة 
واملعار����س و�رشك���ة “بحرين هوليدي���ز” و�رشكة 
الزي���اين لل�سي���ارات، اإل���ى جانب اإح���دى ال�سحف 

املحلية الناطقة بالإجنليزية.
وق���ال الرئي����س التنفي���ذي ل�رشك���ة بحري���ن 
هوليدي���ز حمم���ود الكاظم يف احتفالي���ة تد�سن 
الرحل���ة اأم����س الأول “اإن ال�رشك���ة الت���ي تن�س���ط 
يف تنظي���م خمتلف الرح���الت �سعي���دة بدعم هذا 
�لن�س����ط �ملمي���ز �له����دف �إل���ى ت�سوي���ق مملكة 

البحرين كوجهة �سياحية مميزة”.
وتاب���ع “العزم الذي يتحلى ب���ه اأع�ساء فريق 

الرحلة بقي���ادة الرحالة علي م�سيم���ع يبعث على 
الإعج���اب حي���ث مل تث���ن موج���ة احل���ر خ���الل هذا 
ال�سي���ف الفري���ق عن خطط���ه لزي���ارة 65 موقعا 

�سياحيا واأثريا خالل الرحلة”.
وا�س���اف الكاظ���م: ل���دى ال�رشك���ة توجه���ات 
لتعزيز وتن�سيط ال�سياح���ة الداخلية وا�ستقطاب 
ال�سي���اح للمملكة من خالل طرح منتجات �سياحية 
مميزة، موؤكدا على ما متتلكه اململكة من مقومات 
�سياحي���ة جاذبة حتتاج للت�سوي���ق والرتويج حول 

العامل.
وق���ال “نح���ن يف بحري���ن هوليدي���ز نوؤكد اأن 
م�سوؤولي���ة الرتوي���ج للمملك���ة ل تق���ع على عاتق 

موؤ�س�س���ات الدولة فح�سب بل يجب على ال�رشكات 
العاملة يف القطاع ال�سياحي املبادرة بتبني اأفكار 
حديث���ة لرتويج اململك���ة لذا نحن ندع���م مغامرة 
رحلة ال�سداقة العربية، الهادفة لرتويج اململكة 

عر الدول التي متر بها”. 
وي�سم فريق الرحلة التي ت�ستغرق 6 اأ�سابيع 
الرحال���ة عل���ي م�سيم���ع، وع�س���و �رشك���ة “بحرين 

هوليديز” طه علوي، وامل�سور حيدر رفيعي.
وين�س���ط اأع�ساء الرحلة ط���وال خطها املمتد 
عل���ى م�س�فة ت�سل لنحو ثالث���ة �آلف كيلو مرت يف 
توزيع الكتب واملطبوعات ال�سياحية والرتويجية 
الت���ي تع���رف بالبحري���ن ومقوماته���ا ال�سياحي���ة 

وتاريخها العريق.
وانطلق���ت الرحلة من البحري���ن اإلى اململكة 
نح���و  لتوا�س���ل م�سريه���ا  ال�سعودي���ة،  العربي���ة 
اململك���ة الأردنية الها�سمية، و�س���ولً اإلى تركيا، 
وانتهاًء بجزي���رة هيو�س اليوناني���ة التي ت�ستهر 

باأ�سجار علكة املا�ستيكا.
وق���ال الرحال���ة عل���ي م�سيم���ع: “اإن الفريق 
ط���وال طريق���ه، ويف املواقع ال�سياحي���ة والأثرية 
الت���ي �سيتوق���ف عنده���ا، �سيوا�س���ل ن�ساطه يف 
التعريف مبملك���ة البحرين بو�سفهاً بلداً �سياحياً 
جميال ا�ستهر باللوؤلوؤ من���ذ القدم”، مقدماً �سكره 

للجهات الداعمة للرحلة.

وقام الرحالة علي م�سيمع بعدد من الرحالت 
الرتويجي���ة للبحرين يف كل م���ن: اأيرلندا يف العام 
2004، وبريطانيا يف العام 2008، بالإ�سافة اإلى 

اليونان يف العام 2010.
يذك���ر اأّن �رشك���ة “بحري���ن هوليدي���ز” تطرح 
اأ�سلوًب���ا م�ستحدًثا يف قطاع اخلدم���ات ال�سياحية، 
اإذ اإنه���ا تعم���ل على مب���داأ التع���اون وال�رشاكة مع 
كرى ال�رشكات واملكات���ب ال�سياحية يف اململكة 
وخارجها، وتق���دم لهم خدماته���ا ال�سياحية فيما 
والأف���واج  اجلماعي���ة  الرح���الت  ت�سي���ري  يخ����س 
ملختل���ف الوجه���ات يف الع���امل، فال�رشك���ة تق���دم 
خدماته���ا لل����رشكات العامل���ة يف جم���ايليَ ال�سف���ر 

وال�سياحة فقط.
كما تطرح ال�رشكة منتجات �سياحية م�ستحدثة 
ومميزة مل�سافري �رشكائها من املكاتب ال�سياحية 
من خارج اململكة، كتق���دمي اإقامة جمانية يف اأحد 
الفن���ادق الفاخرة يف اململك���ة، اإلى جانب منحهم 
�سي���ارة ملدة يوم واح���د قبيل ال�سف���ر عر مطار 
البحرين الدويل، بالإ�سافة اإلى خدمة املوا�سالت 
م���ن من���زل امل�ساف���ر ال���ى املط���ار اأو الفن���دق 
والعك����س، ف�س���اًل عن خدم���ات التاأم���ن ال�سامل 
عل���ى امل�سافرين ومنازلهم خ���الل فرتة �سفرهم، 

والعديد من اخلدمات الأخرى النوعية واملميزة.

• ال�سديق عمر الكبري	

• •توفيق �سهاب	 جواد حممد	

املحرر االقت�صادي

املحرر االقت�صادي
املحرر االقت�صادي
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منــــــــــو القطــــــــــاع غيـــــــــر النفطـــــــــــي 4.3 % فــــــــــي 2018... و3.8 % فـــــــــي 2019

ــط ــف ــن ال ـــل  حـــق �ـــصـــيـــانـــة  بـــ�ـــصـــب  االقــــتــــ�ــــصــــادي  ـــو  ـــم ـــن ال ـــا�ـــض  ـــف ـــخ ان  %  1.2  

منو الناجت املحلي 3.4% يف 2018... و3% يف 2019
مدفوًعا بت�صارع وترية تنفيذ م�صاريع البنية التحتية... “جمل�ض التنمية”:

          اأمل احلامد من خليج البحرين

توقـــع كبـــري االقت�صاديني يف جمل�ـــض التنمية 
االقت�صاديـــة يارمـــو كوتياليـــن منو النـــاجت املحلي 
االإجمـــايل للمملكة بن�صبة 3.4 % العـــام اجلاري، و3 
% العـــام املقبل، موؤكًدا اأن حمـــركات النمو القوية 
باملنطقـــة، وال�صيولـــة اجليدة يف القطـــاع امل�رصيف، 
والتو�صـــع املتجدد يف امل�صاريـــع االإن�صائية الكربى، 
وتنفيـــذ حزمة م�صاريع البنية التحتية ال�صخمة ت�صري 
اإلى اأن النمو من املرجح اأن يت�صارع على مدار العام، 
حيث ت�صاهم هذه املحركات يف مرحلة النمو اجلديدة 

لالقت�صاد.
كمـــا توقـــع اأن ينمـــو القطـــاع غـــري النفطي يف 
البحريـــن بن�صبة 4.3 % يف العام 2018، و3.8 % يف 
العـــام 2019. وياأتـــي هذا التوقع بعـــد اأداء قوي يف 
العام 2017، حيث كان االقت�صـــاد البحريني االأ�رصع 
منًوا يف منطقـــة اخلليج العربي، حمققـــا منًوا بن�صبة 
3.8 % مـــع ن�صبـــة منو تبلـــغ 4.8 % يف القطاع غري 

النفطي.
واأ�صار كوتياليـــن، يف حلقـــة نقا�صية خم�ص�صة 
لل�صحافيـــني عـــن التقريـــر االقت�صـــادي الف�صلي 
ال�صـــادر عن املجل�ض اأم�ض، اإلـــى اأن القطاع النفطي 
�صجـــل تراجًعا يف منوه العام املا�صي بن�صبة 0.7 %، 
ومـــن املتوقع اأن يوا�صل على ذات املنوال يف العام 
2018 بن�صبـــة تراجـــع 0.5 %، اأمـــا يف العام املقبل 

2019، فمن املتوقع اأن ي�صتقر.
وقـــدر ن�صبة العجـــز يف امليزانية عنـــد 7 % من 
النـــاجت املحلي االإجمـــايل العام اجلـــاري، وينخف�ض 
اإلـــى 5 % العام املقبـــل، وذلك بعـــد اأن كان العجز 
بامليزانيـــة 10.1 % يف العـــام املا�صـــي، و13.4 % 

يف العام 2016.

11.2 % نمو القروض المصرفية
قطـــاع  يف  القـــوي  النمـــو  اأن  يارمـــو  واأو�صـــح 
االإقرا�ـــض عزز التوقعات بالنمـــو املطرد يف 2018، 
حيث �صهدت بنوك التجزئة زيادة وا�صحة وم�صتمرة 
يف ن�صاطهـــا خالل العـــام املا�صـــي. وارتفع املعدل 
ال�صنـــوي لنمو القرو�ض امل�رصفيـــة من 2 % يف مايو 
2017 اإلـــى 11.2 % يف مايـــو 2018، وبلـــغ اإجمايل 
القرو�ـــض املمنوحـــة يف مايـــو 9.12 مليـــار دينـــار، 
وا�صتحـــوذ القطـــاع اخلا�ض علـــى غالبيـــة القرو�ض 
اجلديـــدة بن�صبة 53.1 % من جممـــوع هذه القرو�ض 
القرو�ـــض  و�صكلـــت   ،)2017 العـــام  يف   %  51.7(

ال�صخ�صية 43 % )45.3 % يف العام 2017(.
كمـــا من املتوقع اأن ت�صتفيد ال�رصكات باململكة 
مـــن بيئـــة االأعمـــال الواعـــدة باملنطقـــة، حيـــث من 
املتوقـــع اأن تت�صارع وترية النمو ب�صكل ملحوظ على 
عك�ـــض الرتاجع احلا�صـــل العام املا�صـــي، توازًيا مع 
ارتفـــاع اأ�صعار النفـــط وبدء �صخ �صيولـــة جديدة يف 

اقت�صادات املنطقة. 
واأ�صـــار اإلـــى ا�صتمـــرار منـــو الودائـــع بالبحرين 
بوتـــرية �رصيعة ن�صبًيـــا، خ�صو�صا اأنهـــا �صهدت منوا 
بن�صبـــة 12.8 % وذلك بتح�صن ملحوظ عن ال�صنوات 

القليلة املا�صية.
وبلـــغ متو�صط تكلفـــة االئتمان التـــي تفر�صها 
بنـــوك التجزئـــة على عمالئهـــا ن�صبـــة 5.9 % يف اأول 
�صهريـــن من 2018، وذلـــك مقارنة مبتو�صط �صنوي 
بلـــغ 5.2 % العـــام 2017. وبلـــغ متو�صـــط تكلفـــة 
االئتمان ال�صخ�صي 5.1 % يف اأول �صهرين من العام 

و5 % يف العام 2017.

نمو قوي رغم التباطؤ بالربع األول
وتوقع يارمو باأن الوتـــرية املت�صارعة يف تنفيذ 
م�صاريـــع البنيـــة التحتية مطلع 2018 �صتـــرتك اأثًرا 

اإيجابًيـــا على منو القطاع غري النفطي بالبحرين حتى 
بقية العام.

وت�صـــري التوقعـــات اإلى منو قـــوي على مدار 
العـــام على الرغـــم من تباطـــوؤه يف االأ�صهر الثالثة 
االأولى. وقـــد تاأثر النمو يف الربـــع االأول من العام 
2018 ب�صبب اأعمال ال�صيانة التي حلقت بعملية 
االإنتـــاج النفطي، ممـــا اأدى اإلـــى انكما�صه مبقدار 
15 %. اأمـــا القطاعات غـــري النفطية، فقد ات�صم 
منوها باالإيجابية يف البداية قبل اأن يتباطاأ ب�صبب 
جمموعـــة مـــن املوؤثـــرات االأ�صا�صية اأهمهـــا تاأخر 
ا�صتكمال عـــدد من م�صاريع البنيـــة التحتية خالل 

الن�صف الثاين من العام 2017.
واأو�صـــح يارمو باأن �صيانـــة حقل النفط اأدت 
اإلـــى االنخفا�ض احلاد يف االإنتاج بالفرتة من الربع 
الرابع 2017 حتى الربع االأول من 2018، و�صعف 
زخـــم النمـــو يف القطـــاع غـــري النفطي منـــذ الربع 
الرابـــع 2017، والذي اأدى اإلـــى انخفا�ض بالناجت 
املحلـــي االإجمايل احلقيقـــي بن�صبـــة 1.2 % على 
اأ�صا�ـــض �صنوي يف الربع االأول مـــن 2018، م�صرًيا 
اإلـــى النمو بن�صبـــة 1.9 % يف القطاع غري النفطي 
مل تكن كافية ملواجهة االنخفا�ض احلاد يف قطاع 
النفط، لكنه رّجح اأن يكون تراجع منو القطاع غري 

النفطي موؤقًتا.

توقعات إيجابية حتى نهاية العام
ونظـــًرا الأداء بع�ـــض املوؤ�ـــرصات االقت�صادية، 
فـــاإن التوقعـــات تبقـــى اإيجابية. فبعـــد فرتة من 
التباطـــوؤ العـــام املا�صـــي، يت�صارع معـــدل النمو 
ال�صنـــوي احلقيقي يف قطاع البنـــاء ب�صكل ملحوظ 
اإلـــى 6.7 % خالل االأ�صهر الثالثة االأولى من العام 
2018. ولطاملـــا كان قطـــاع البناء حمـــرًكا مهًما 
للنمو �صمن القطاعات غري النفطية ومن املرجح 
اأن ت�صتفيـــد بع�ـــض القطاعـــات مثـــل ال�صناعـــة 
والتجـــارة والعقارات واخلدمـــات املالية من زخم 
قطـــاع البناء املتجدد بالربع االأول، مبيًنا اأن قطاع 
ال�صناعة �صهد منًوا هو االآخر بن�صبة 4.2 % بالربع 

االأول، و3.7 % منو قطاع العقارات.
وعـــزا يارمـــو النمـــو يف قطـــاع البنـــاء جزئًيـــا 
اإلـــى ت�صـــارع العمل يف حزمـــة من م�صاريـــع البنية 
التحتية التي متت تر�صيتها واملمولة من برنامج 
التتمويل اخلليجـــي بقيمة اإجمالية تراكمية ت�صل 
اإلـــى 5.1 مليـــار دوالر، باملقارنـــة باأقـــل من 4.2 

مليار دوالر يف نهاية العام 2017. 
يف الوقـــت نف�صـــه، فـــاإن م�صاريـــع القطـــاع 
اخلا�ض واجلهـــات �صبه احلكوميـــة حققت تقدما 
خالل الفرتة. ومنها م�ـــرصوع تو�صعة م�صفاة �رصكة 
نفـــط البحرين )بابكو( كاأكـــرب ا�صتثمار يف تاريخ 
البحريـــن، وهو قيد االإن�صاء هـــذا العام. كما بداأت 
بع�ض االأن�صطة حول حقل خليج البحرين وعمليات 

ا�صتخراج الغاز العميق. 

4.8 % انخفاض متوسط إنتاج النفط
وبلـــغ متو�صـــط اإنتاج النفـــط 197.276 األف 
برميـــل يومًيا خـــالل العام 2017، ممـــا ي�صري اإلى 
انخفا�ض بن�صبة 2.4 % عن متو�صط العام 2016 

البالغ 202.063 األف برميل يوميا.
اإنتـــاج حقـــل  متو�صـــط  اأن  يارمـــو  واأ�صـــاف 
البحرين بالربع االأول من 2018 بلغ 42.668 األف 
برميـــل يوميـــا، و126.463 األف برميـــل متو�صط 
االإنتـــاج البحري من حقل اأبو�صعفة، بانخفا�ض بلغ 
4.8 % علـــى اأ�صا�ض ربع �صنوي وبن�صبة 19.5% 
على اأ�صا�ض �صنوي، م�صرًيا اإلى اأن متو�صط االإنتاج 
البحـــري من حقل اأبو�صعفة �صهد ارتفاًعا يف الربع 

الثاين من العام اجلاري.

ومن املتوقع اأن ي�صل �صعر برميل برنت اإلى 
68 دوالرا يف العام 2018، و65 دوالرا يف 2019، 

قيا�صا بـ 53 دوالرا يف 2017.

2.7 % معدل التضخم
وبـــني يارمـــو اأن معدل الت�صخـــم يف الفرتة من 
ينايـــر حتى مايـــو 2018 و�صل اإلـــى 2.7 % ومعدل 
�صنوي بن�صبة 2.8 % يف مایو. جاءت �سغوط الأ�سعار 
هذه نتيجة لبع�ض الر�صـــوم وارتفاع اأ�صعار الوقود. 
و�صعـــدت اأ�صعـــار املـــواد الغذائية بن�صبـــة 2.6 % 
نتيجـــة لعوامل مو�صمية )�صهـــر رم�صان(، ف�صال عن 
زيـــادة تكاليـــف ال�صكـــن 1.6 %. وتوقـــع اأن ي�صل 
معدل الت�صخـــم العام اجلـــاري 2.2 %، ويرتفع اإلى 
3.5 % يف العـــام املقبـــل. وكان قـــد بلغ 1.4 % يف 

العام 2017، و%2.8 يف العام 2016.

استقرار سوق األسهم
واأكـــد يارمو اأن �صوق االأ�صهـــم يف البحرين كان 
م�صتقًرا يف الن�صف االأول من العام 2018 متا�صًيا مع 
التوجهات االإقليميـــة. و�صجل موؤ�رص البحرين ال�صامل 
لالأ�صهم خ�صارة بن�صبة 1.6 % يف الربع االأول والثاين 
مـــن العام، بينمـــا انخف�ض موؤ�رص البحريـــن االإ�صالمي 

بن�صبة 12.1 %.
و�صجلت جميع القطاعـــات يف البور�صة عائدات 
اإيجابيـــة خـــالل الن�صـــف االأول مـــن العـــام اجلـــاري 
با�صتثنـــاء قطاعات البنـــوك التجارية وال�صياحة. كما 
كان قطـــاع اخلدمات هو القطـــاع الوحيد الذي �صهد 

حت�صًنا وا�صًحا على مدار العام.
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• يارمو كوتيالين	

• التقرير االقت�صادي الف�صلي للبحرين: يونيو 2018	

• القطاعات امل�صاهمة يف الناجت املحلي االإجمايل	

• )ت�صوير: ر�صول احلجريي(	 من اجلل�صة النقا�صية اأم�ض  

• منو الناجت املحلي االإجمايل	



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

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيدة هدى مكي علي فرحان املالكة لفارزين لألنشاء )مؤسسة فردية( واملسجلة 
مبوجب القيد رقم 58516، تطلب حتويل املؤسسة الفردية اململوكة لها إلى شركة 
تضامن برأسمال وقدره 200 دينار بحريني وذلك لتصبح مملوكة من السادة التالية 

اسمائهم: 1. باسم بن علي بن محمد ربيع
2. عبداهلل بن علي بن عبداهلل ربيع

AL AMIN MOHAMMED LIL MIAH .3
تضامن  لألنشاء  فارزين  شركة  إلى  لألنشاد  فارزين  من  التجاري  االسم  وتغيير 

بحرينية الصحابها باسم بن علي آل ربيع وشركاه
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة خمسة 

عشر يوم موماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

القيد:58516
 التاريخ :2018/7/22

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

بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة تضامن

9/8/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2018 -117177( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: سعيدة عبدالغفور نورالدين بت

االسم التجاري احلالي: ريجينا للتجارة واخلدمات
االسم التجاري اجلديد: ريجينا للمقاوالت

النشاط:1. التنظيف العام للمباني

مجمعشارع/طريق/ممربنايةمحلقيد رقم

5-613984265381304

التاريخ: 22/5/2018
وزارة الصناعة والتجارة 

مركز البحرين للمستثمرين
) CR2018 -79571( اعالن رقم

تقدم إلى إدارة مركز البحرين للمستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة السادة/ شركة 

درمييال للتجارة ذ.م.م بطلب تغيير االسم التجاري للفرع 1:

DREAMIAL Trading Co. W.L.L من: شركة درمييال للتجارة ذ.م.م

إلى: شركة درمييال للتجارة واملقاوالت ذ.م.م

DREAMIAL TRADING AND CONTRACTING COMPANY WLL

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

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

أير ليكيد ميدل أيست ان نورث أفركا مكتب متثيلي 

سجل جتاري رقم 82794-1

بناء على قرار الشركاء في شركة أير ميدل أيست ان نورث أفركا مكتب متثيلي، املسجلة 
مبوجب القيد رقم 1-82794، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد/ محمود بن محمد 

الربودي 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: محمود بن محمد الربودي

 )+973(33999002
Mahmoud.Raboudi@Airliquide.com
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عاهل االأردن متوعًدا “اخلوارج”: �شن�رضب بال رحمة

���ا منيًعا على  ق���ال العاه���ل االأردين امللك عبد اهلل الث���اين، اأم�س االأح���د، اإن االأردن “�شيبقى ع�شيًّ
االإرهاب واالإرهابيني بتما�شك االأردنيني ويقظة ن�شامى القوات امل�شلحة واالأجهزة االأمنية”.

ت�رضيحات العاهل االأردين جاءت خالل تروؤ�شه اجتماًعا ملجل�س ال�شيا�شات الوطني يف ق�رض احل�شينية، 
ملتابعة حيثيات الهجوم الذي ا�شتهدف دورية م�شرتكة لقوات الدرك واالأمن العام يف مدينة الفحي�س 
واملداهم���ة ملوقع اخللية املتورطة بالهجوم يف مدينة ال�شلط، التي نتج عنهما مقتل عدد من منت�شبي 

االأجهزة االأمنية.
واأك���د امللك اأن “ه���ذا العمل االإرهابي اجلبان واأي عمل ي�شتهدف اأم���ن االأردن لن يزيد اململكة اإال 
وح���دة وقوة واإ�رضاًرا على الق�شاء على االإرهاب وع�شاباته االإجرامية”، م�شيًفا اأن “هذا العمل االإجرامي 

ًّا بجميع االأردنيني”. اجلبان يذكر دائًما باأن البلد م�شتهدف من الظالميني الذين يريدون �رض

السنة العاشرة - العدد 3590 
االثنين

13 أغسطس 2018 
2 ذو الحجة 1439

international@albiladpress.com
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بيروت ـ ا ف ب:

لندن ـ رويترز:

باريس ـ رويترز:

القدس المحتلة ـ دب أ:

حلق���وق  ال�ش���وري  املر�ش���د  ق���ال 
االإن�شان اإن انفجاراً يف مبنى �شكني يعتقد 
باأنه ي�ش���م م�شتودع اأ�شلح���ة وذخرية يف 
حمافظ���ة اإدل���ب ال�شورية الت���ي ت�شيطر 
عليه���ا املعار�ش���ة امل�شلح���ة اأ�شف���ر عن 
مقت���ل 39 �شخ�شا، بينهم 12 طفالً اأم�س 
االأحد. واأ�شفر االنفجار عن انهيار مبنيني 
ب�شكل كامل. وقال مدير املر�شد، رامي 
عبدالرحمن: “وق���ع االنفجار يف م�شتودع 
اأ�شلح���ة يف اأحد املب���اين ال�شكنية يف بلدة 
�رضم���دا” يف ري���ف اإدل���ب ال�شم���ايل قرب 
احل���دود الرتكية، م�شرياً اإل���ى اأن اأ�شباب 

االنفجار “غري وا�شحة حتى االآن”.
امل�شته���دف،  امل�شت���ودع  ويع���ود 
بح�شب املر�ش���د، اإلى تاجر اأ�شلحة يعمل 
مع “هيئ���ة حترير ال�ش���ام” التي ت�شيطر 
على اجلزء االأكرب من حمافظة اإدلب، فيما 
تتواج���د ف�شائل اأخ���رى يف مناطق اأخرى 
منه���ا، وتنت�رض قوات النظ���ام ال�شوري يف 

ريفها اجلنوبي ال�رضقي.

اأعلن���ت ال�رضط���ة الربيطاني���ة، ام�س 
االأح���د، ع���ن اإ�شاب���ة 10 اأ�شخا����س جراء 

عملية اإطالق نار يف مدينة مان�ش�شرت.
وذك���رت قائ���دة �رضط���ة مان�ش�شرت، 
اإل���ى  نقل���وا  اجلرح���ى  اأن  دويل،  ديب���ي 
امل�شت�شفى لتلقي العالج، مو�شحة اأنهم 
تعر�ش���وا الإ�شابات خمتلف���ة اخلطورة ال 

تهدد حياتهم.
واأ�ش���ارت ال�شابطة اإلى اأن “الهجوم 
اخلط���ري” وق���ع يف املنطقة الت���ي اختتم 
فيه���ا قب���ل �شاعات م���ن ذل���ك مهرجان 
كاريبي، موؤكدة اأن العمل م�شتمر من اأجل 
الو�شول اإلى مالب�شات احلادث والك�شف 

عن دوافعه واملتورطني فيه.
ن����رضت  ال�رضط���ة  اأن  دويل  واأعلن���ت 
قوات اإ�شافية يف املنطقة ل�شبط االأمن.

و�شه���دت مان�ش�ش���رت اعت���داء يف 22 
ماي���و 2017، ارتكبه بريط���اين من اأ�شل 
ليبي فجر نف�شه خ���ارج قاعة “مان�ش�شرت 
اأرينا” يف نهاي���ة حفل للمغنية االأمريكية 
اأريانا غراندي. واأ�شفر الهجوم عن مقتل 

22 �شخ�شا، واإ�شابة نحو 100 بجروح.

ق����ال م�ش����در يف ال�رضط����ة الفرن�شية، 
اأم�س االأحد، اإنه����ا تبحث عن �شائق �شدم 
االأمامي����ة مل�شج����د يف  البواب����ة  ب�شيارت����ه 

�شاحية مبدينة ليل �شمال البالد.
ومل ي�ش����ب اأي �شخ�����س يف الواقع����ة 

التي حدثت يف منت�شف الليل تقريباً.
وفرن�ش����ا يف حال����ة تاأهب بع����د موجة 
م����ن الهجمات التي نفذه����ا مت�شددون يف 
ال�شنوات املا�شية، وقتلت اأكرث من 240 
�شخ�شا. وقال امل�شدر لرويرتز “اقتحمت 

ال�شيارة اأبواب م�شجد الوفاق”.
واعت����رب م�ش����وؤول حمل����ي ل�شحيف����ة 
“فوا دي نور” اأنه ال يبدو اأن الواقعة لها 

دوافع “عن�رضية”.

قاد اأع�ش���اء م���ن فل�شطينيي اخلط 
االأخ����رض احتجاجا جماهريي���ا يف و�شط تل 
اأبيب، �شد قانون القومية الذي يهم�س 

املواطنني غري اليهود يف اإ�رضائيل.
وتاأت���ي امل�ش���رية �شم���ن فعاليات 
احتجاجية �ش���د قانون الدول���ة القومية 
الذي تقول احلكوم���ة اإنه يكر�س الطابع 
منتقدي���ن  لك���ن  للدول���ة،  اليه���ودي 
يقولون اإنه يقو�س القيم الدميقراطية 

الإ�رضائيل.
كما ينتق�س القانون من قدر اللغة 
العربي���ة من كونها ر�شمية اإلى لغة “لها 

مكانة خا�شة”.
ويقول املتظاهر عمر �شلطان: “هذا 
القانون �شدنا، �شد اللغة العربية، �شد 
ال�شالم، �شد م�شتقبلنا يف هذه االأر�س”.

وي�شكل العرب ح���وايل 20 يف املئة 
م���ن �ش���كان اإ�رضائيل، فيم���ا يعانون من 
متييز يف بع�س املجاالت رغم ح�شولهم 

على املواطنة االإ�رضائيلية الكاملة.

مقتل 39 مدنيا بينهم 
12 طفالً يف اإدلب

10  م�شابني باإطالق 
نار يف مان�ش�شرت

�شائق ي�شدم بوابة 
م�شجد يف فرن�شا

تظاهرة يف تل اأبيب 
�شد “قانون القومية”

ال�سعودية تتهم جمل�س الأمن بـ“التقاع�س” يف مواجهة احلوثيني
ال�رضعية حترر مديرية الدريهمي بالكامل وتاأ�رض 100 متمرد

كذلك انتق���دت الر�شالة ال�شعودية ما و�شفته 
بتقاع����س جمل����س االأم���ن يف مواجه���ة االنته���اكات 
احلوثي���ة ال�شارخ���ة لقراراته، ال �شيم���ا احلظر على 
االأ�شلح���ة عمالً بقراري جمل�س االأمن 2216 و2231، 
وهو ما �شمح الإيران بتزويد امليلي�شيات باالأ�شلحة، 
فيم���ا ا�شتف���اد احلوثي���ون من خم���زون متن���اٍم من 
ال�شواري���خ البالي�شتي���ة والطائ���رات ب���دون طي���ار 
واالألغ���ام البحري���ة، لتهدي���د اال�شتق���رار االإقليمي 
واملالح���ة البحري���ة يف البح���ر االأحم���ر وم�شيق باب 
املن���دب. وكان �شف���ري ال�شعودي���ة ل���دى الواليات 
املتحدة، االأمري خالد ب���ن �شلمان، قد ذكر، اجلمعة، 
اأن اأح���د ق���ادة احلر����س الث���وري االإي���راين، ويدعى 
اللواء نا�رض �شعباين، اع���رتف بكل وقاحة اأن النظام 
االإيراين اأمر اأتباع���ه احلوثيني ب�رضب ناقالت النفط 
ال�شعودي���ة يف البحر االأحمر. ويف ت�رضيح ن�رضته وكالة 
“فار�س” االإيرانية، نقالً عن قائد عمليات مقر “ثار 

اهلل” التابع للحر�س الثوري، نا�رض �شعباين، الثالثاء، 
ج���اء فيه: “طلبنا من اليمني���ني اأن يهاجموا ناقلتي 

النفط ال�شعوديتني، ففعلوا ذلك”.
ميداني���ا، ق���ال موقع وزارة الدف���اع اليمنية اإن 

قوات اجلي����س الوطني متكنت م���ن حترير مديرية 
الدريهم���ي جنوبي حمافظ���ة احلديدة بع���د معارك 

عنيفة خا�شتها مع ميلي�شيات احلوثي.
وقال نائب رك���ن عمليات اللواء الثاين عمالقة 
العقيد اأحم���د اجلحيلي، اإن ق���وات اجلي�س الوطني 
اليمن���ي �شنت هجوما عنيفا عل���ى مدينة الدريهمي 
من ع���دة حماور، متكن���ت خالله من حتري���ر مديرية 
الدريهم���ي بالكام���ل. واأك���د العقي���د احلجيل���ي اأن 
املع���ارك اأ�شفرت عن تكبي���د امليلي�شيات احلوثية 
خ�شائ���ر كب���رية يف االأرواح والعتاد، ع���الوة على اأ�رض 
نحو مئة م���ن عنا�رضها، فيما ق���وات اجلي�س اليمني 
ا�شتع���ادت كمي���ات كبرية م���ن االأ�شلح���ة والذخرية 
املتنوع���ة. واأو�ش���ح اأن قوات اجلي����س متكنت من 
قط���ع خطوط اإم���داد ميلي�شيات احلوث���ي االنقالبية 
القادم���ة من مديرية بي���ت الفقيه وعدد من خطوط 

االإمداد االأخرى.

• ال�شفري عبداهلل املعلمي	

املعلمي،  ع��ب��داهلل  ال�سفري  امل��ت��ح��دة،  الأمم  ل��دى  لل�سعودية  ال��دائ��م  امل��ن��دوب  تقدم 

بر�سالة عاجلة اإىل جمل�س الأمن، قال فيها اإن التحالف يعترب ال�ستهداف الذي حدث 

اخلمي�س املا�سي يف حمافظة �سعدة عماًل ع�سكرياً م�سروعاً مت وفقاً للقانون الإن�ساين 

الأطفال  وتدريب  جتنيد  عن  م�سوؤولني  كانوا  حوثيني  ق��ادة  ا�ستهدف  حيث  ال��دويل، 

اأبرز مدربي الأ�سلحة، مبن يف ذلك  اأحد  ا�ستهدف  القتال، كما  اإىل �ساحات  واإر�سالهم 

اإىل فريق حتقيق  اأح��ال هذه احلادثة  التحالف  اأن  املعلمي  واأك��د  القن�س.  مدرب على 

م�سرتك.

م�رص... املوؤبد ملر�سد الإخوان يف ق�سية “البحر الأعظم”

متظاهرو الب�رصة ُيغلقون منفذ �سفوان احلدودي مع الكويت

مواجهات بالعري�س ت�شفر عن مقتل 12 اإرهابيا

ق�ش���ت حمكم���ة جنايات القاه���رة  اأم����س االأحد 
بال�شج���ن املوؤبد بح���ق مر�شد جماع���ة االإخوان، حممد 
بدي���ع، وعدد م���ن قيادي���ي اجلماع���ة االإرهابية، بعد 
اإدانته���م بالتحري����س عل���ى ارتكاب اأعم���ال عنف يف 
�ش���ارع البح���ر االأعظ���م مبحافظة اجلي���زة، عقب عزل 

الرئي�س ال�شابق حممد مر�شي.
وحكم���ت املحكم���ة بال�شجن املوؤب���د على بديع، 
والقيادي���ني حمم���د البلتاج���ي، و�شف���وت حج���ازي، 

وع�شام العريان، واحل�شيني عنرت.
كم���ا عاقب���ت وزير التموي���ن االأ�شب���ق، القيادي 
باجلماع���ة، با�شم ع���ودة، بال�شجن امل�ش���دد 15 عاما، 
وال�شجن 10 اأع���وام بحق ه�شام كامل، وجمال فتحي، 

واأحم���د  �شاح���ي. ووجه���ت النياب���ة تهما له���وؤالء ب� 
“التحري�س عل���ى ارتكاب اأحداث العن���ف واالإرهاب 
والقت���ل العمد، وتاأليف ع�شابة ملهاجمة املواطنني، 
ومقاومة ال�شلط���ات، واإمدادها باالأم���وال واالأ�شلحة، 
وارت���كاب جرائم االإره���اب والتجمه���ر والقتل العمد 
وال�رضوع في���ه، وا�شتعرا�س الق���وة وفر�س ال�شطوة، 
واالن�شم���ام لع�شاب���ة هاجم���ت طائفة م���ن ال�شكان 
وقاوم���ت بال�شالح رجال ال�شلط���ة العامة ملنع تنفيذ 
القوانني، واإحراز االأ�شلحة النارية والذخائر واالأ�شلحة 
البي�ش���اء، واإتالف ممتلكات املواطن���ني”. ي�شار اإلى 
اأن حمكم���ة جنايات اجليزة ق�شت يف �شبتمرب 2014، 
مبعاقب���ة املتهمني بال�شج���ن املوؤب���د، اإال اأن حمكمة 

النق�س األغت االأحكام واأمرت باإعادة املحاكمة.

من جان���ب اآخر، قالت م�شادر اأمني���ة م�رضية، اإن 
12 اإرهابي���ا لقوا م�رضعه���م، يف مواجهات مع ال�رضطة 
يف مدينة العري�س، �شم���ايل �شيناء. وكانت معلومات 
وردت لقط���اع االأم���ن الوطني، تفي���د بقيام جمموعة 
من العنا����رض االإرهابية باتخاذ قطعة اأر�س م�شورة يف 
منطق���ة املالحل���ة بدائرة ق�شم �رضط���ة ثالث العري�س 
“وك���را لهم”، بح�شب امل�شادر. واأثناء قيام االأجهزة 
االأمنية املعني���ة با�شتهداف تل���ك العنا�رض، فوجئت 
ق���وات االأمن باإطالق االأع���رية النارية من قبلهم، مما 
اأدى اإل���ى اندالع ا�شتب���اكات اأ�شفرت ع���ن مقتل 12 
عن����رضا اإرهابًي���ا. واأو�شحت امل�شادر اأن���ه مت العثور 
بح���وزة االإرهابي���ني عل���ى 4 بن���ادق اآلي���ة، وبندقية 

خرطو�س، وكمية من الذخرية، وعبوتني نا�شفتني.

اأغل����ق متظاه����رون يف حمافظة الب�����رضة، ام�س 
االأحد، منفذ �شفوان احل����دودي الذي يربط العراق 
بالكوي����ت، احتجاج����ا عل����ى �ش����وء اخلدم����ات وعدم 

تنفيذ احلكومة العراقية مطالبهم.
رفع����وا  بالع�����رضات،  وعدده����م  املتظاه����رون 
�شع����ارات تدعو الإدام����ة زخم التظاه����رات، ونددوا 
وغي����اب  ملطالبه����م  احلكوم����ة  ا�شتجاب����ة  بع����دم 

اخلدمات التي ينتظرونها.
“املتظاهري����ن  “اآر ت����ي” اإن  وق����ال مرا�ش����ل 
توجهوا م����ن املناط����ق القريبة من منف����ذ �شفوان 
باإجتاه املعرب الربي بني العراق والكويت واأغلقوا 
ال�شارع مم����ا ت�شبب بتوقف حرك����ة �شري ال�شيارات 

من واإلى العراق والكويت”.

واأ�شاف اأن “املتظاهري����ن هددوا باالعت�شام 
امل�شتمر ما مل يح�شلوا على مطالبهم، خا�شة ملف 

توفري فر�س العمل”.
وانطلق����ت �����رضارة التظاه����رات يف العراق من 
حمافظ����ة الب�����رضة اجلنوبية قب����ل اأكرث م����ن �شهر، 
قتل وجرح فيها املئات بعد �شدامات مع القوات 

االأمنية.
وعلى اإث����ر احتجاجات الب�رضة خرجت تظاهرات 
يف حمافظات الو�شط واجلنوب العراقي، باالإ�شافة 
اإلى العا�شمة بغداد، حيث ت�شهد هذه املحافظات 

حراكا م�شتمرا.
وكان رئي�س احلكومة العراقية حيدر العبادي 
وع����د بتنفيذ مطال����ب املتظاهرين بع����د اأن قامت 

املرجعية ال�شيعية يف النجف بتاأييد االحتجاجات.

وافق املر�ش���د االأعلى االإيراين، علي خامنئي، 
عل���ى مق���رتح قدم���ه رئي����س ال�شلط���ة الق�شائية 
ب�ش���اأن ت�شكي���ل حمكم���ة خا�ش���ة ب���� “املفا�ش���د 
االقت�شادية”ال ميكن ا�شتئناف االأحكام ال�شادرة 
عنه���ا. ونقلت الوكاالت االإيرانية الر�شمية وال�شبه 
ر�شمي���ة االأمر الذي اأ�شدره خامنئي، حيث ال ميكن 
ا�شتئناف االأحكام التي ت�شدرها هذه املحكمة عدا 

“اأحكام االإعدام”.
االأمر الذي اأ�ش���دره خامنئي يخالف القوانني 
الق�شائية االإيرانية، حيث يحق للمحكوم اأن يطلب 

اال�شتئناف يف جميع املحاكم.
وكان رئي����س ال�شلط���ة الق�شائي���ة االإيرانية، 
�شادق اآملي الريجاين، اقرتح اإقامة حمكمة خا�شة 
م���ن  ث���الث  االقت�شادية”بح�ش���ور  ب�”املفا�ش���د 
ق�ش���اة حمكمة الثورة. وح�ش���ب املقرتح، تكت�شب 
املحاكم���ات �شف���ة الر�شمي���ة بح�ش���ور قا�شيني 
فقط، واالأحكام التي ت�شدر عن املحكمة “قطعية 
وغ���ري قابل���ة لال�شتئناف”ما عدا “اأح���كام االإعدام 
حي���ث يكم���ن ا�شتئنافها خ���الل ف���رتة ال تتخطى 
الع�رضة اأيام من تاريخ ال�شدور يف املحكمة العليا”.
وواف���ق خامنئ���ي عل���ى ه���ذا املق���رتح ي���وم 

“االإ����رضاع يف  من���ه  اله���دف  اأن  واعت���رب  ال�شب���ت، 
معاقبة املف�شي���دن االقت�شاديني”. وح�شب االأمر 
ال�ش���ادر، ف���اإن فرتة عم���ل هذه املحكم���ة ت�شتمر 
عام���ني.  و�ش���وف يكون مق���ر املحكم���ة العا�شمة 
االإيرانية طهران، والنائ���ب االأول لرئي�س ال�شلطة 
الق�شائية هو امل�شوؤول ع���ن اإر�شال امللفات اإلى 
هذه املحكم���ة اخلا�شة. االقت�ش���اد االإيراين �شهد 
يف االأ�شه���ر االأخ���رية تدهوراً كب���رياً خا�شة بعد اأن 
اأعل���ن الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب خروجه من 
االتفاق النووي مع اإيران واإعادة فر�س العقوبات 

على طهران يف مايو.

إيران... خامنئي يقر محكمة اقتصادية ال تقبل االستئناف
طهران ـ وكاالت:

القاهرة ـ وكاالت:

البصرة ـ آر تي:

دبي ـ العربية نت:

عمان ـ وكاالت:

• متظاهرون يف حمافظة الب�رضة	

• مر�شد االإخوان حممد بديع يف املحكمة	

• املر�شد االإيراين علي خامنئي	
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�أ�شح����ت حادثة مقت����ل �إمام م�شج����د بن �شّدة 
�لأ�شبوع �ملا�شي، من �لعالم����ات �لبارزة �لتي لن 
تن�ش����ى يف جمتمعن����ا �لبحريني ل�شن����و�ت طويلة، 
ك����ون �ل�شحية �إمام م�شج����د، و�ملتهم �لأول بقتله 
م����وؤّذن �مل�شجد نف�شه، وب�شاع����ة �لأمر �لذي جرى، 
وعل����ى �لرغم من �لكثري من �لغمو�ض و�ل�شائعات 
�لتي حتي����ط بالأ�شباب �حلقيقية �لت����ي �أّدت �إلى 
�لنهاية �ملاأ�شاوية �لت����ي �آلت �إليها �لأمور، �إل �أنه 
من �ملرفو�����ض متاماً �إنهاء �خلالفات بالطرق غري 
�ل�شوي����ة، و�لوح�شية منه����ا خ�شو�ش����اً، بعيد�ً عن 

�لقانون وتطبيقاته.
�إل �أّن ما �شّدين هو ردود �لفعل بعد �حلادثة، 
و�ملطالبات �ل�شعبية �ملّت�شمة �أحياناً با�شتئ�شال 
“�شاأف����ة �لبنغاليني” من �لب����الد، و�لذ�هبة �أحياناً 
�إل����ى �أن �إنهاء وجودهم يعن����ي �إنهاء رخ�ض �لكثري 
من �خلدم����ات �لت����ي يوؤّدونها رمبا مبه����ارة �أقل، 

ولكن باأ�شعار �أقل �أي�شاً.
قط����اع  “بحرن����ة”  جت����ري  �أن  يعن����ي  فم����اذ� 
�ملوؤذن����ني دفع����ة و�ح����دة، وبج����ّرة قل����م، ونتيجة 
للحادث �ملوؤمل؟ هذ� �لأمر ر�ئع جد�ً، وميت�ّض جزء�ً 
م����ن �لبطالة �أي�ش����اً �إذ� ما وعين����ا �أن هناك حو�يل 
800 م�شج����د يف �لبحرين، و�ل�شوؤ�ل: �أين كان هذ� 

�لق����ر�ر؟ ومل����اذ� يخ����رج �لآن تبعاً حلادث����ة و�حدة 
فقط؟

قي����ل، و�لعه����دة عل����ى م����ن ق����ال، �إن هناك 
حرك����ة كبرية لت�شف����ري �أكرب قدر م����ن �لبنغاليني 
يف �لبحري����ن بع����د ه����ذه �حلادثة، وهم م����ن �لذين 
يقيم����ون ب�شكل غ����ري قان����وين، و�لذي����ن ي�شّمون 
“�لعمال����ة �ل�شائب����ة” �أو “ف����ري في����ز�”، و�ل�شوؤ�ل 
�أي�ش����اً: �أمل تكت����ب �ل�شحاف����ة مر�ر�ً ع����ن �لقنابل 
�ملوقوت����ة للعمالة �ل�شائب����ة؟ �أمل يجر �لتحذير من 
�أك����ر من خبري ود�ر�ض من وج����ود هذه �لفئة غري 
�لقليلة من �لقوة �لعاملة يف �لبحرين، �لتي تهدد 
�لأعمال �لر�شمية و�ملن�شبط����ة، وت�شيع �لفو�شى 
م����ن �لناحي����ة �لقت�شادية، وهي جم����ر يّتقد حتت 
�لرم����اد �جتماعياً نظ����ر�ً للعديد م����ن �لعو�مل؟ �أمل 
يج����ر �ل�شك����وت و�لتجاوز ع����ن �لذي����ن يجلبونهم 
من بلد�نه����م ويطلقونهم يف �ل�ش����و�رع و�لأ�شو�ق 
و�لأحي����اء يتلقط����ون �أرز�قهم لعق����ود ثالثة على 
�لأقل... ملاذ� بعد حادثة و�حدة �شّمر من �شّمر عن 

�شاعديه للتقاطهم وت�شفريهم؟
ب����ل �ل�ش����وؤ�ل �ل����ذي ي�شتتب����ع �شابق����ه: ملاذ� 
ه����ذه �جلن�شي����ة بالتحدي����د؟ �شيق����ال: لقد كرت 
ظروف����اً  يعي�����ض  �إن�ش����ان  �أي  ولك����ن  م�شاكله����ا، 

�شاغط����ة وغري �شليم����ة ويعامل ب�ش����كل يحّط من 
كر�مته و�إن�شانيته، وعندم����ا يرى �أن هناك تر�خيا 
يف �لتطبي����ق، و�إغما�����ض �لعي����ون ع����ن و�شعيته، 
ف����ال نتوقع من����ه �أن يكون مالكاً كرمي����اً، �أيا كانت 

جن�شيته. 
ويف مقال �شابق كتبت����ه، كان �لقاتل بنغاليا 
يعمل يف كر�ج، وقتيله زبونه �لبحريني )2008(، 
وكانت ردة �لفعل نف�شها تقريباً، مل يتغرّي �شيء.
ف����رٍد  م����ع  تتنا�ش����ب  ق����د  �لفع����ل  ردود  �إن 
غ�ش����وب، �أو عاطفي جد�ً، بحيث تاأتي �أفعاله تبعاً 
ملا حدث، ولي�ض مل����ا �شيحدث، �أي �أنه ينفعل ول 
يفع����ل، يت�رصف تالياً، بينم����ا يف �لدول �ملتقدمة، 
وتلك �لت����ي تريد �لتقدم، يج����ري �لر�شد �لو�عي 
له����ا  ل����كل �ملتغ����ري�ت �ملجتمعي����ة، وي�شع����ون 
�ل�شيناريوه����ات مل����ا ق����د يحدث، وم����ن ثّم جتري 
�ملعاجل����ات �لهادئ����ة م����ن دون ما ت�����رصّع يبنّي �أن 
حادثة ما قد �أفاقت نائمني من �شباتهم، ول�شعت 
ب�شياطها ظهور خيول كانت تتهادى يف م�شيتها 
لوقت طوي����ل. كل ما �أرجوه ه����و �أل تعود �لق�شة 
جم����دد�ً ب�شكل �آخر، وننتف�ض كمن يقوم من نومه 
فزع����اً جلاث����وم كب�ض علي����ه، في�شتعي����ذ باهلل من 

�ل�شيطان �لرجيم، ويعاود �لنوم جمدد�ً.

فالح هادي الجنابي

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

قال لنا �شيدي �شاحب �ل�شمو �مللكي 
�لأمري خليفة بن �شلمان �آل خليفة رئي�ض 
�لوزر�ء �ملوقر حفظه �هلل ورعاه ذ�ت يوم 
يف جمل�شه �لعامر: )من حقنا حماية بلدنا 
و�أن ل نفتح �لأبو�ب على م�رص�عيها لكل 
من ه����ب ودب حتت م�شمي����ات �حلريات 
و�لدميقر�طية... و�ل�شوؤ�ل ملاذ� �لرتكيز 

على �لأمة �لعربية بهذ� �ل�شكل؟(.
�أجل، �شوؤ�ل ق����وي يقدم لنا �ل�شورة 
م����ن كل �أطر�فه����ا و�لأف����كار �ملت�شل����ة 
مرت�بط����ة �حللق����ات مل����ا يح����دث ما�شيا 
وحا�رص� وم�شتقبال، فاملالحظ �أن �لأنظمة 
�شوؤونن����ا  يف  د�ئم����ا  تتدخ����ل  �لغربي����ة 
�لد�خلي����ة، وتد�ض �أنفه����ا يف كل �شغرية 

وكب����رية حتت ذريعة �لقل����ق على حقوق 
ه����ذه  ومث����ل  و�لدميقر�طي����ة  �لإن�ش����ان 
�مل�شمي����ات �لت����ي تف����وح منه����ا ر�ئح����ة 
“�ل�شتعمار �جلدي����د” و�لغار�ت �لناعمة 
�ملنظمة �شد �لدول �لعربية، فلو �أجرينا 
�إح�شائي����ة عن تدخ����ل �لأنظم����ة �لغربية 
يف �ش����وؤون �لدول �لعربي����ة و�لعك�ض، �أي 
تدخل �ل����دول �لعربية يف �ش����وؤون �لدول 
�لغربية، خلرجن����ا بنتيجة حتدد �ملحتوى 
و�ملنطق وهي “�شفر على ع�رصة”، فالأمة 
�لعربي����ة تتب����ع �شيا�شة حكيم����ة و�أ�ش�شا 
و��شح����ة ومل تتدخل يف �ش����وؤون �لغرب، 
وكان����ت ول ت����ز�ل خمل�ش����ة يف �لتع����اون 
مع �لأنظمة �لغربي����ة، بينما �لغرب ماز�ل 

و�ل�شع����ي  و�خلب����ث  �حليل����ة  ي�شتخ����دم 
بال�شتعانة  �لدوؤوب لتخريب جمتمعاتنا 
بالعم����الء و�ملرتزقة �لذين يطلق عليهم 
م�شمى �لن�شطاء �حلقوقيني وبقية جوقة 

�لنحر�ف.
كل ي����وم تخ����رج علين����ا دول����ة غربية 
وتتدخ����ل يف �شوؤونن����ا �لد�خلي����ة ويرثر 
م�شوؤولوه����ا عن حق����وق �لإن�ش����ان و�أنهم 
�شيكونون و�شلة خ����ري يف خلق �ملو�طن 
�ملحب لدولته، يتدخل����ون يف كل �شيء، 
يف �لأطفال و�ل�شب����اب و�ملر�أة و�ملجتمع 
و�لعم����ل  و�لدميقر�طي����ة  و�لوطني����ة 
و�لقت�ش����اد، �مله����م عنده����م �لو�ش����ول 
�إلى �لأه����د�ف باأكر من ر�ف����د و�شفحة، 

و�إذ� حترينا �حلقائق ر�أينا �أن �لكثري من 
�لدول �لغربية �لتي ترثر على م�شامعنا 
عن حقوق �لإن�ش����ان وتتدخل يف �شوؤوننا 
�لد�خلية لديها �شجالت �شود�ء يف حقوق 
�لإن�ش����ان وم�ش����اكل ل ح�����رص له����ا تتعلق 
بالعن�رصي����ة و�لتميي����ز و�ملو�طن عندهم 

لي�شت له حرية �أو كر�مة.
ملاذ� �لرتكيز على �لأمة �لعربية بهذ� 
�ل�ش����كل؟ �إنه نهج و�آيديولوجيا يف دروب 
�ل�شيا�شة، لكن طاملا �لأمة �لعربية فيها 
�لقائد ور�ف����ع ر�يات �ملجد �شيدي �شمو 
رئي�ض �لوزر�ء �ملوق����ر حفظه �هلل ورعاه 
�شتك����ون بخ����ري و�أم����ان وقلع����ة ر��شخ����ة 

تتحطم عليها �ملوؤ�مر�ت.

“حقوق اإلنسان والديمقراطية”... 
حيلهم الخبيثة لتخريب مجتمعاتنا

ل يوج���د نظ���ام كاذب وخم���ادع وفاقد لكل 
�أن���و�ع �لثق���ة و�مل�شد�قي���ة وحمت���ال م���ن طر�ز 
خا����ض، كنظ���ام �مل���اليل يف �إي���ر�ن، حي���ث ل متر 
ف���رتة �إل وتنك�ش���ف ف�شائ���ح جدي���دة و�أكاذيب 
وخدع وخمطط���ات م�شبوهة، حتى �ش���ارت �لثقة 
بهذ� �لنظ���ام �أمر� غري ممكن. ما هي �أقوى قاعدة 
تدف���ع دول �لع���امل للثقة ب���اأي نظ���ام �شيا�شي؟ 
م���ن �لو��ش���ح �أن ثقة �ل�شعب بنظام���ه �ل�شيا�شي 
ودفاع���ه عن���ه و��شتع���د�ده للت�شحية م���ن �أجله، 
مبثاب���ة جو�ز قب���ول �أي نظام �شيا�ش���ي من جانب 
دول �لعامل، لكن عندما يخرج �ملال روحاين �لثنني 
�ملا�ش���ي ليوؤك���د �أن نظامه قد يج���ري حمادثات 

م���ع �لوليات �ملتح���دة �إذ� �أثبت���ت و��شنطن �أنها 
جديرة بالثقة! هذ� �ملال �ملعتوه و�لدجال، يطلق 
كالم���ه هذ� وكاأنه لي�ض هناك �أي غبار على ق�شية 
�لثقة بنظام���ه، ويت�رصف بطريق���ة و�أ�شلوب غبي 
جد� عندم���ا يت�شور �أن �لع���امل ل يعرف �شيئا عن 
�لإ�رص�بات �مل�شتم���رة و�ملت�شاعدة حاليا يف �أكر 
م���ن 13 مدينة �إير�نية، حي���ث يرفع �ملتظاهرون 
�سعار امل���وت للمال خامنئي ويطالب���ون باإ�سقاط 

�لنظام.
هذ� �لنظ���ام �لفاق���د لل�رصعية من���ذ تاأ�شي�شه 
عندما بادر بارتكاب جم���ازر بحق �ل�شعب �لإير�ين 
يف �شائ���ر �أرجاء �إير�ن، وكان���ت ذروة هذه �ملجازر 

جم���زرة �شي���ف ع���ام 1988، و�لت���ي مت �رتكابها 
بحق 30 �أل���ف �شجني �شيا�شي من �أن�شار و�أع�شاء 
منظم���ة جماه���دي خل���ق، وتعت���رب جرمي���ة �ش���د 
�لإن�شانية باعرت�ف منظمة �لعفو �لدولية، �ل�شعب 
�لإي���ر�ين �ل���ذي يطال���ب باإ�شقاطه ب�ش���كل �رصيح 
يج���ب على دول �لعامل �ل�شتماع �إلى �شوته وعدم 
�لتعامل مع هذ� �لنظام �ملجرم وكاأنه نظام �رصعي 

ميثل �ل�شعب �لإير�ين وهو �لعدو رقم و�حد له.
لي����ض هن���اك �أي قائ���د �أو م�ش���وؤول يف نظام 
�ملاليل باإمكان���ه �لتحدث با�ش���م �ل�شعب �لإير�ين 
و�لت�رصف وكاأن هذ� �لنظام ميتلك �ل�رصعية، �إذ �إن 
نظاما يقوم بقتل و�إعد�م معار�شيه ويل�شق بهم 

�شتى �لته���م و�لنعوت �لباطل���ة وتكت�ض �شجونه 
باأ�شع���اف طاقاتها �لعتيادي���ة ويعي�ض �أكر من 
53 % م���ن �شعبه حتت خط �لفق���ر وي�شكن �أكر 
من ربعه يف �لع�شو�ئيات و�ملقابر، هو نظام معاد 
ل�شعبه بامتي���از، وعلى �لع���امل �أن ي�شحح مو�قفه 
من �لق�شية �لإير�ني���ة وي�شع كل �شيء يف موقعه 
ومكانه �ملالئم عل���ى �أن يبد�أ ب�شحب �لعرت�ف من 
هذ� �لنظام وعدم �عتب���اره ممثال لل�شعب �لإير�ين 
ومعرب� عن���ه، و�أن يتم �لعرت�ف باملجل�ض �لوطني 
للمقاوم���ة �لإير�نية كممثل �رصع���ي وحيد لل�شعب 
�لإي���ر�ين ويتم �لتعام���ل معه على ه���ذ� �لأ�شا�ض. 

“�حلو�ر”.

فاقد الثقة يتحدث عن الثقة!

عباس ناصر 

 Abbasnas82 
@gmal.com

يف ورق����ة بحثي����ة كتبته����ا موؤخ����ر�، 
تطرقت فيها �إلى �أن �ل�شنو�ت �لقادمة 
�شت�ش����كل حتدي����اً حقيقي����اً للعامل����ني 
يف جم����ال �لري����ادة و�لتمي����ز م����ن حيث 
�لتناف�����ض يف �أ�شالة �لفك����رة وجودتها، 
وكيفي����ة تطبي����ق �لفك����رة عل����ى �أر�ض 
�لو�ق����ع باحرت�في����ة وبعيد� ع����ن �لن�شخ 
و�لتكر�ر، وبالتايل لن ت�شتطيع �لعديد 
م����ن �لأف����كار �أو �ملب����ادر�ت �أن تعي�����ض 
طوي����ال ب����ذ�ِت �لأثر، يف ظل م����ا ي�شهده 
�لعامل من �شباق حمموم يف عامل  تتجدد 
في����ه �لأف����كار �لأ�شيل����ة ب�رصع����ة فائقة، 
فار�ش����ًة نف�شه����ا وق����ادرة عل����ى خل����ق 

�لمتياز.
م����رة �أخ����رى ن�شه����د قف����ز�ت نوعية 
نح����و �مل�شتقب����ل م����ن خ����الل تد�ش����ني 
برنام����ج مميز هذه �مل����رة �أي�شاً �أل وهو 
�ملركز �لعلم����ي �لبحريني �لذي �فتتحه 
�شم����و �ل�شي����خ نا�رص بن حم����د �آل خليفة 
ممثل جالل����ة �ملل����ك لالأعم����ال �خلريية 
�ملجل�����ض  رئي�����ض  �ل�شب����اب  و�ش����وؤون 
رئي�����ض  و�لريا�ش����ة  لل�شب����اب  �لأعل����ى 
�للجنة �لأوملبي����ة �لبحرينية. يتميز هذ� 
�ملرك����ز �لعلمي باأن����ه من�ش����اأة تعليمية 
و�ل�شباب  �لأطف����ال  ت�شتهدف  تفاعلية 
باململكة، وتكمن �لر�شالة �لر�ئعة �لتي 
ُوجد من �أجله����ا �ملركز يف تعزيز �لوعي 
باأهمي����ة �لعل����وم و�لتكنولوجيا، وردف 
�ملناهج �ملدر�شية باخلرب�ت و�لتجارب 
�لعملي����ة، وحتفي����ز �لف�ش����ول �ملعريف 
و�لبت����كار �لعلم����ي، وت�شكي����ل منتدى 
للمناق�ش����ة �لعامة ح����ول ق�شايا �لعلوم 
�ملو�شوعات  وت�شم����ل  و�لتكنولوجي����ا، 
�حلالي����ة  �ملعار�����ض  تتناوله����ا  �لت����ي 
�لهند�ش����ة لل�شغ����ار، و�شح����ة �لإن�شان، 
و�حلو������ض �خلم�����ض، وعل����وم �لأر�����ض، 
و�لتن����وع �لبيولوجي، كما ي�شّجع �ملركز 
ب�شّدة على �لإبد�ع و�لبتكار، ف�شالً عن 
�لتعلم عرب �لأجيال، �لأن�شطة �ملتعددة 
�لتي يطرحها �ملركز ينبغي �ل�شتفادة 
منها وهناك �هتمام بالغ لتوليد فر�ض 

�مل�شتقبل من خاللها.
�لقي����ادة �مللهمة �لت����ي يتمتع بها 
�شم����و �ل�شيخ نا�رص بن حمد يف �ملجالت 
�ل�شبابي����ة �ملختلفة ه����ي �لتي �شتخلق 
روح �ملناف�ش����ة لدى �ل�شب����اب �ملتميز، 
و�شيك����ون مبق����دور �ململك����ة �لتو�ج����د 
يف من�ش����ات �لتتوي����ج و�شم����ن �ل����دول 
�ملتناف�ش����ة، و�أ�شبح����ت ه����ذه �لقيادة 
حم����ط �أنظ����ار �لكث����ري م����ن �ملتابع����ني 
و�ملهتمني يف جمال ريادة �لتميز حول 
�لعامل، و�أثمرت لنا �لعديد من �لكفاء�ت 
�ل�شاب����ة و�مل�شوؤولة يف جمالت خمتلفة، 
و�أمتن����ى من فئ����ة �ل�شب����اب �ل�شتفادة 
�لق�شوى م����ن هذه �ملبادر�ت و�للتز�م 
�جلاد بالرب�مج �لتدريبية وعدم تفويت 

�لفر�ض �ملتاحة.

المركز العلمي 
البحريني

فاتن 
حمزة

رؤية مغايرة

�لد�خلية، قبل  �أعلن���ت وز�رة 
�أيام، �لعثور على جثة �إمام م�شجد 
ب���ن �ش���دة، �ل�شي���خ عبد�جللي���ل 
�لزي���ادي، مقتول مبنطقة  حمود 
�ل�شك���ر�ب، وذلك بع���د �ختطافه 
م���ن قبل ع���دد م���ن �لآ�شيويني، 
�لإح�شائي���ات  بع����ض  وح�ش���ب 
ترتكب جرميتان تقريبا من قبل 
ه���ذه �جلن�شي���ة كل �شه���ر! ملاذ� 
ي�شتغ���رب �لبع�ض هذه �جلرمية، 
ملظاه���ر  حتمي���ة  نتيج���ة  وه���ي 

�لتجاوز�ت وغياب �لقانون.
�أجنبي غريب ورمبا له �شو�بق 
يف بالده، وبقدرة قادر ياأتي �إلى 
بالدن���ا ويخال���ف �لقو�ن���ني بكل 
جر�أة وحرية، ومن �أر�د منعه يقوم 

بقتله! تاأخري �لعد�لة ظلم. 
بني ق���ر�ر ترحيل���ه وجرميته 
ثالثة �أيام، جم���ع من �أبناء جاليته 
�أل  �لقت���ل،  عل���ى  �شاع���ده  م���ن 
ت�شتحق هذه �لظاه���رة �شيئاً من 
�لدر��ش���ة؟ كن���ا نظ���ن �أن ظاهرة 
“�لفري فيز�” تز�حم �أبناء �لوطن 
نح���ن  وه���ا  عي�شه���م،  لقم���ة  يف 
بد�أنا ن���رى �أنها ب���د�أت تز�حمهم 
يك���ون  عندم���ا  �أرو�حه���م،  يف 
�لدي���ن و�شيل���ة ي�شتغله���ا هوؤلء 
م�شتفيدين من غياب �لوعي عند 

من بع�ض �مل�شوؤولني.
حت���ت �أي م�شم���ى ج���اء ه���ذ� 
�لقات���ل، وكم ع���دد م���ن جلبهم 
من �أبناء جن�شيت���ه، وكيف ت�شنى 
له ذل���ك؟ يف ه���ذه �للحظة هناك 
�لع����رص�ت،  ورمب���ا  �آخ���ر  م���وؤذن 
يرتب�ش���ون بالأئم���ة، �أي���ن ومتى 
يرتكب���ون جر�ئمه���م؟ ل ن���دري! 
قلناه���ا يف مقالت �شابقة، �لبالد 
مل  �إن   - �لدخ���ول  و�ش���ك  عل���ى 
تكن ق���د دخلت فع���اًل - يف نفق 
مظل���م، فق���د توف���رت �لأ�شباب 
وغابت �حلل���ول. قلناها من قبل، 
�إن مثل ه���ذه �لظو�ه���ر �شتكون 
جم���رد “ها�شتاقات”، و�شياألفها 

�لنا�ض، وين�شونها �رصيعاً.
)�شل���ى  �لنب���ي  ق���ال  وكم���ا 
�هلل علي���ه و�آل���ه و�شل���م(: مث���ل 
�لقائ���م يف ح���دود �هلّل و�لو�ق���ع 
فيها، كمثل ق���وٍم ��شتهمو� على 
�شفينٍة، فاأ�شاب بع�شهم �أعالها، 
وبع�شه���م �أ�شفلها، فكان �لذين 
يف �أ�شفله���ا �إذ� ��شتقو� من �ملاء 
مّرو� عل���ى من فوقه���م، فقالو�: 
لو �أنا خرقنا يف ن�شيبنا خرقا ومل 
نوؤذ من فوقنا؟ فاإن تركوهم وما 
�أر�دو� هلكو� وهلكو� جميعا، و�إن 
�أخ���ذو� على �أيديه���م جنو� وجنو� 

جميعا.

قتل اإلمام... 
ثم ماذا؟

fatin.hamza
@gmail.com

ghassan.shihaby
@gmail.com غسان الشهابي“يا زمان البنغال”

   ذرائع
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برتشيح من االتحاد البحريني لكرة القدم، عني االتحاد العريب لكرة القدم، عيل املاجد، مراقبا ملباراة فريقي الهالل 
السعودي والشباب العامين، ضمن ذهاب دور ال 32 لكأس العرب لألندية األبطال. 
 وأقيمت املباراة أمس )األحد( 12 أغسطس الجاري يف العاصمة السعودية- الرياض.

 ويعترب عيل املاجد من الكفاءات البحرينية اإلدارية، وسبق له اإلرشاف عىل مهامت مامثلة يف مختلف البطوالت.
 وقدم عيل املاجد شكره لرئيس االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد آل خليفة وإىل 

مجلس إدارة االتحاد، وذلك عىل الثقة التي أوليت له للمشاركة يف إدارة مباريات كأس العرب لألندية األبطال، 
بصفته مراقبا للمباريات.

 وقدم املاجد شكره لألمني العام لالتحاد البحريني لكرة القدم إبراهيم البوعينني عىل دعمه له، معربا عن فخره 
واعتزازه باملشاركة يف مباريات كأس العرب لألندية األبطال املسابقة التي تشهد مشاركة واسعة من قبل مختلف األندية العربية.

الماجد مراقًبا لمباراة الهالل السعودي والشباب العماني “عربًيا”

  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(

األول  النائ��ب  لتوجيهات  تنفي��ذا 
لرئي��س املجل��س االعىل للش��باب 
والرياض��ة الرئيس الفخري لالتحاد 
البحريني لفن��ون القتال املختلطة 
الش��يخ خال��د  BMMAF س��مو 
بن حمد آل خليف��ة، اعتمد اتحاد 
النس��خة  إقامة  الش��جاع  القت��ال 
الخامس��ة عرشة من بطولة بريف 
يف كولومبي��ا الت��ي س��تقام تحت 
رعاية سموه مطلع سبتمرب املقبل. 
 وتع��ود بطول��ة بري��ف مج��ددا 
للتواج��د يف قارة أم��ركا الجنوبية 
وهذه امل��رة من بواب��ة كولومبيا، 
بع��د أن اس��تطاعت البطول��ة من 
تحقي��ق النجاح والتمي��ز يف ثالث 
نس��خ ش��هدتها القارة اثنتان منها 
يف الربازي��ل وواحدة يف املكس��يك، 

لتؤك��د حضوره��ا الق��وي يف لعبة 
فنون القتال املختلطة عىل مستوى 

القارة الالتينية. 
 ه��ذا وق��د أعل��ن اتح��اد القتال 
الش��جاع ع��ن اس��رتاتيجة هدفها 
البحث ع��ن مزيد م��ن الوجهات 
يف ق��ارة أمركا الجنوبي��ة، لتحقيق 
واالنتش��ار  النجاحات  م��ن  املزيد 
لهذه البطولة، بعد أن اس��تطاعت 
الربازيل م��ن أن تحتل الصدارة يف 
عدد مرات االستضافة لهذا الحدث، 
الذي انعك��س بصورة واضحة عىل 
دعم مسرة هذه البطولة وتحقيقها 
من��وا متس��ارعا فضال ع��ن تعزيز 
رياضة فن��ون القتال املختلطة عىل 

مستوى العامل. 
 وقد ح��دد االتحاد ي��وم األربعاء 

املوافق 29 أغس��طس موعدا للقاء 
اإلعالم��ي ب��ني املقاتلني ووس��ائل 
اإلعالم، ع��ىل أن تنطلق التدريبات 
 30 الخمي��س  ي��وم  املفتوح��ة 
أغس��طس يف أحد مراكز التسوق، 
في��ام س��يجرى الفحص الرس��مي 
للوزن للجامهر يوم 31 من الشهر 

ذاته.  
 من جانبه أش��ار الرئيس التنفيذي 
ملنظم��ة خالد بن حم��د الرياضية 
واتحاد القتال الشجاع محمد شاهد  

اىل إن كولومبيا أظهرت منواً مطرداً 
ووف��رة نش��طة م��ن املواهب يف 
رياضة فن��ون القتال املختلطة، وما 
وجود بطولة القتال الشجاع يف هذا 
الوقت اال مبثاب��ة تعزيز الرشاكات 
النمو  إمكانات  لتوس��يع  والتعاون 
يف املنطق��ة، والتواصل م��ع العامل 
باس��تخدام املنرب املتنامي املستمر 

التحاد القتال الشجاع”. 
الح��دث  أن  بالذك��ر  الجدي��ر   
الرئيس للنس��خة الخامس��ة عرشة 

م��ن البطول��ة، سيش��هد املواجهة 
غودوفري��دو  الربازي��يل  ب��ني 
أليكس  والكولومبي  “بيبي”كاسرتو 

“رولو” توري��س. وقد وقع االتحاد 
 IS 360 م��ع  متع��ددة  رشاكات 

.Sport

“BRAVE 15” فـي كــولـومــبـــيـــا
ت���ن���ف���ي���ذا ل����ت����وج����ي����ه����ات خ�����ال�����د ب������ن ح��م��د

الرفاع          المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

البحريني  االتح��اد  يش��ارك 
للتن��س يف املؤمتر الس��نوي 
للتن��س  ال��دويل  لالتح��اد 
وال��ذي يق��ام يف الوالي��ات 
املتحدة األمركية، وس��يمثل 
اتح��اد التن��س البحريني يف 
محمد  ف��ؤاد  االجتامع  هذا 
إىل والية  الرويعي متوجه��اً 
أورالن��دو لحض��ور املؤمت��ر 
الذي س��يعقد يف الفرتة من 
)13 - 16( أغسطس الجاري.

وعىل مدار 3 أيام س��يناقش 
م��ن  العدي��د  املؤمت��ر 
إىل  التي تهدف  املوضوعات 
مبس��توى  واالرتقاء  النهوض 
التنس عىل مس��توى العامل، 
وم��د ي��د التع��اون والدعم 
لتنمية التنس بالدول النامية 
الت��ي بدأت التن��س مؤخرا، 

كام سيناقش املؤمتر الخطط 
بتطوير  الكفيل��ة  والربام��ج 
اللعب��ة خاص��ة برنامج جى 
يت آي واملين��ي تنس يف إطار 
اهتامم��ه بالرباع��م، وكذلك 
بط��والت التصني��ف الدويل 
تحت  والناش��ئات  للناشئني 
املختلفة،  العمري��ة  الفئات 
وكذل��ك الج��داول الزمني��ة 
الدولي��ة خاصة  للبط��والت 
للرجال وكأس  كأس ديفيس 
عىل  للس��يدات  االتحادي��ة 
وسيمنح  القارات،  مس��توى 
للمعني��ني  املج��ال  املؤمت��ر 
التطوي��ر  برام��ج  وممث��يل 
وافريقي��ا  أس��يا  غ��رب  يف 
واألمركيتني لعرض تصوراتهم 

بشأن تطوير التنس.
 وس��يلقي رئي��س االتح��اد 

افتت��اح  يف  كلم��ة  ال��دويل 
املؤمتر، وس��يتم الرتكيز عىل 
نشاط تنس املرأة من خالل 
دعوة االتحاد لعنارص نسائية 
من جميع دول العامل، حيث 

لفعالية كأس  ع��رض  يجري 
االتحادية لسنة 2017م.

 وجدي��ر بالذك��ر أن مملكة 
البحرين قد استضافت كأس 
الثانية  للمجموع��ة  االتحاد 
األس��يوية كأول دولة بغرب 
أس��يا، وقد حققت البطولة 
نجاح��ا كب��را م��ن حي��ث 
اإلع��داد والتنظي��م حظ��ي 
بإش��ادة كبرة م��ن االتحاد 

الدويل للتنس. 
وي��ويل االتح��اد البحرين��ي 
للتن��س واللجن��ة األوملبي��ة 
البحريني��ة اهتامم��ا كب��را 
املؤمت��رات  بحض��ور ه��ذه 
الدولي��ة ملا لها م��ن أهمية 
كب��رة يف تطوي��ر الرياض��ة 
إىل  مبس��تواها  واالرتق��اء 

العاملية.

يقام بوالية أورالندو األميركية

الرويعي يحضر المؤتمر السنوي لالتحاد الدولي للتنس
مدينة عيسى         اتحاد التنس

 فؤاد الرويعي

سمو الشيخ خالد بن حمدمحمد شاهد

عبـــدالهــادي عاشـــور يتــــدرب 
مــــع توبلــــي

نـــادي بـــاربـــار يبــــدأ اإلعــــداد لتنظيــــم 
بطـــــولــــة التعــــارف 31

النجمة يتعاقد مع 
حسن ضاحي رسميا

انخرط الدويل السابق لكرة اليد 
عبدالهادي عاشور يف تدريبات فريق 

توبيل يف إطار استعدادات األخر 
للموسم الريايض 2019/2018.

ويعترب تواجد عاشور يف تدريبات توبيل 
حاليا كفرتة تجربة؛ كون الالعب مل 

ُيكمل أسبوعا منذ مبارشة التدريبات 
وأيضا مل تقم إدارة النادي بفتح باب الحديث معه حول 

التعاقد معه من عدمه.
وال يعترب عاشور غريبا أو جديدا عىل توبيل؛ كونه سبق وأن 

مثله يف مواسم سابقة حينام كان يقوده املدرب الوطني 
سيدعيل الفالحي الذي انتقل لتدريب فريق باربار للموسم 

الثاين عىل التوايل. وستكون مهمة عاشور حاليا هي إقناع وجهة 
مدرب توبيل الحايل أحمد املدوب بإظهار إمكاناته الفنية 

والبدنية حتى يتم حسم أمره مع الفريق. يذكر أن عاشور من 
خريجي مدرسة النادي األهيل وصوال للفريق األول وقد مثله 

يف سنوات عدة وحقق معه مختلف البطوالت أهله الرتداء 
قميص املنتخب آنذاك، ثم انتقل بعدها لفريق االتحاد وأم 
الحصم، وبعد ذلك توبيل، وتوقف بعدها لفرتة ليعود من 
جديد للساحة املحلية بقميص التضامن يف املوسم املايض.

البالد سبورت: بدأ نادي باربار 
استعداداته لتنظيم دورة 
التعارف عىل كأس وزارة 

الشباب والرياضة يف نسختها 
31، يف الفرتة من 5 أكتوبر 

ولغاية 10 نوفمرب 2018.
وبارش مجلس إدارة النادي 

تشكيل اللجان العاملة من أبناء 
النادي والجهات املتعاونة بعد 
أن تلقى موافقة وزارة الشباب 

والرياضة عىل تنظيم الدورة، 
ويويل نادي باربار عملية 

التنظيم أهمية بالغة بغية 
إظهار الدورة يف صورة تليق 
مبسامها ومكانتها، ولكونها 

أقدم الدورات الصيفية التي 
تضم األندية واملراكز التي 
متارس كرة القدم من غر 

األندية املنضوية تحت مظلة 
االتحاد البحريني لكرة القدم.

وتعد “التعارف” التي انطلقت 
العام 1974 بيئة خصبة لتفريخ 

املوهوبني الذين تحتضنهم 
األندية الوطنية الكبرة لتصقل 

مواهبهم عىل أيدي مدربني 
مؤهلني، ليشقوا طريقهم 

نحو النجومية واألضواء، ومن 
ثم متثيل املنتخبات الوطنية 

بجميع فئاتها، وميداناً للمدربني 
املبتدئني والحكام املستجدين 
الذين يبدؤون مشوارهم من 

خالل هذه البوابة إىل 
مستويات متقدمة، كام أنها 

فرصة لتبادل الخربات والتجارب 
عىل مستوى الكوادر العاملة 
واملنظمني، وملتقى جمهور 

عريض من عشاق اللعبة 
الشعبية، إذ يحرص العديد 

من عشاق الدورة عىل متابعة 
مبارياتها بكل شغف وحامس، 

ويعتربونها مناسبة سنوية 
للقاء بني أطياف متعددة من 
جامهر قرى البحرين الحبيبة 

الذين يجدون “التعارف” فرصة 
للتعارف واللقاءات الودية.
يذكر أن نادي بوري يعترب 

زعيم فرق التعارف كونه فاز 
باللقب 9 مرات فيام يحمل 
نادي عايل لقب آخر نسخة 

بعد فوزه عىل منظم الدورة 
نادي باربار.

البالد سبورت: يف خطوة مفاجئة، 
انتقل الالعب حسن ضاحي رسميا 

اىل صفوف نادي النجمة ملوسم 
واحد قادما من املحرق ليمثل 
الفريق االول للكرة الطائرة يف 

املوسم الريايض املقبل.
وامىض ضاحي عىل عقد انتقاله 

رسميا لرتدي قميص النادي 
النجاموي رقم 17 ويخوض ثالث 

تجربة احرتافية محلية بعدما مثل 
نادي النرص منذ مراحله األوىل يف 

الفئات السنية وحتى الفريق األول، 
قبل ان يلعب ألول مرة خارج 

ناديه يف املوسم املايض مع نادي 
املحرق.

ويسعى النجمة من خالل تلك 
الصفقة اىل تعزيز صفوفه مبركز 

3 اىل جانب حسن جعفر وحسني 
الجيش بذات املركز ملا يتمتع به 

ضاحي من خربة كبرة.

وتعترب تلك الصفقة هي الثالثة 
للنجمة بعد التعاقد مع صانع 

االلعاب عامد عبدالله قادما من 
املحرق واملحرتف الربازييل ماتيوس 

كراشوك الذي يلعب مبركز 2 
فيام تم تجديد التعاقد مع كل 

من حسن جعفر وحسني الجيش 

وصانع االلعاب حسني املرتوك.
ويقود النجمة للموسم الثاين عىل 

التوايل املدرب الوطني مشعل 
تريك والذي يتطلع إلعادة الفريق 

اىل منصات التتويج لتكرار ذات 
االنجاز الذي تحقق يف املوسم قبل 

املايض بتحقيقه بطولة الدوري.

 علي الماجد

علي مجيد

عبدالهادي عاشور

حسن ضاحي
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17 الرفــاع يستـأنـف التـدريبـات ويستعــد لوديـة االتفـاق السعـودي
أحمد مهدي

يستأنف الفريق األول لكرة القدم 
بنادي الرفاع، اليوم، تدريباته 

اإلعدادية للموسم الريايض الجديد 
2019/2018. ويأيت استئناف اإلعداد 

للكتيبة الساموية، وذلك بعد فرتة 
الراحة السلبية التي منحها مدرب 

الفريق عيل عاشور لجميع الالعبني 
ملدة 3 أيام، بعد لقاء فريق مولودية 

الجزائر يوم الخميس املايض 9 

أغسطس الجاري، ضمن ذهاب دور 
الـ 32 لكأس العرب لألندية األبطال، 

والذي انتهى لصالح الفريق الجزائري 
بنتيجة )2-1(.

وسيعاود الرفاعيون الحصص 
التدريبية اإلعدادية للموسم الجديد 
تحت قيادة عاشور والطاقم املعاون.

وتتمثل أبرز املباريات الودية القادمة 
ل”الساموي” يف مواجهته مع فريق 

نادي االتفاق السعودي يوم السبت 
املقبل املوافق 18 أغسطس الجاري، 
وذلك يف لقاء سيقام مبدينة الدمام 

باململكة العربية السعودية.
وتعترب مواجهة فريق االتفاق 

السعودي واحدة من الوديات القوية 
التي سيخوضها الرفاع، تحضريا 

للموسم الجديد.
يشار إىل أن الرفاع سيالقي الفريق 

الجزائري إيابا يف البطولة العربية يوم 
28 سبتمرب املقبل.

وقدم الرفاع مستوى جيدا خالل 
لقاء الذهاب رغم الخسارة، خصوصا 

بالنظر إىل كونها املباراة األوىل 
للفريق الذي وقعت عليه مجموعة 
من االستحداثات يف الجهازين الفني 

واإلداري باإلضافة إىل االستقطابات 
املتعددة لالعبني.

شــارك الحكــامن الدوليــان لكرة 
الصاالت حســني البحار وأســامة 
إدريس يف إدارة املبــاراة النهائية 
لبطولة آسيا لألندية لكرة الصاالت، 
والتــي أقيمــت أمــس األحد 12 

أغسطس الجاري يف إندونيسيا. 
 وكان االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
قد كلف البحــار وإدريس ليكونا 
ضمــن طاقــم املبــاراة النهائيــة 
التي جمعت فريقي “ثاي ســون 
الفيتنامي “مس ســونغون”  نام” 
اإليراين، إذ شــارك أسامة إدريس 
بصفتــه حكــام رابعــا )ميقاتيا(، 
كام شــارك حســني البحار بصفته 
حكام خامســا، يف حني شــارك يف 
إدارة املبــاراة أيضــا الحكم األول 
و”ان  اليابــان،  مــن  “هــريويك” 

ران” مــن الصني”، و”نــور الدين 
بوكييف” من قريغزستان. 

 ويعتــرب تواجد الحكمــني البحار 
البطولــة  نهــايئ  يف  وإدريــس 
اآلســيوية لألندية لكــرة الصاالت 
تواصال للنجاحات الالفتة للتحكيم 
البحرينــي عىل جميــع األصعدة، 
وذلك بتواجــده يف كربى املحافل 
وعــىل جميع األصعدة، مبا يعكس 
ما وصلت إليه الصافرة البحرينية 
من تألــق كبري حصلت من خالله 
عىل الثقة عىل جميع املســتويات 

املحلية والقارية والدولية. 
 ويعــد البحار وإدريس من حكام 
النخبة لكرة الصاالت عىل مستوى 
القارة اآلسيوية، واختيارهام ضمن 
طاقم املبــاراة النهائية تأكيد عىل 

التميــز الكبــري لهام مبــا يعكس 
الصورة الراقية واملتطورة للتحكيم 
مكانة  يحتــل  الــذي  البحرينــي 

مرموقة عىل جميع األصعدة. 
 يشار إىل أن البحار وإدريس كلفا 
من قبــل االتحاد اآلســيوي لكرة 
القدم للمشاركة يف إدارة مباريات 
البطولــة، إذ أدارا أيضــا املبــاراة 
االفتتاحية بني فريقي “فيوموس” 
و”فيكتوريــا  اإلندونيــي 
كان  حيث  امليامناري،  يونفرستي” 
البحار حكــام أوال وإدريس حكام 

ثانيا. 
 كــام أدار الحكامن مباراة فريقي 
“داليــان” الصينــي و”فيكتوريــا 
ضمــن  امليامنــاري،  يونفرســتي” 
الــدور التمهيــدي أيضــا، إذ كان 

إدريس حكام أوال والبحار ثانيا. 
 وأدار البحــار وإدريــس مبــاراة 
ثالثــة يف الدور التمهيدي للبطولة 
“إيريــم”  فريقــي  وجمعــت 
القريغزستاين و”فايربس” األسرتايل. 
 وواصــل الحكــامن مشــوارهام 
النجاح، إذ أدار أســامة إدريس يف 
إدارة مباراة ضمن ربع النهايئ بني 
فريقــي “ناغويا” اليابــاين و”تاي 
ســونام” الفيتنامي، وذلك بصفته 
حكام أوال، فيام أدار حسني البحار 
يف إدارة مباراة ضمن نصف النهايئ 
بني فريقي “نفط الوسط” العراقي 
و”مس ســونغون” اإليراين، وذلك 
بصفته حكام أوال، قبل أن تســند 
إليهام مهمــة املشــاركة يف إدارة 

املباراة النهائية أمس )األحد(.

البحار وإدريس يشاركان في إدارة نهائي بطولة آسيا لألندية للصاالت
ت�����أك�����ي�����ًدا ل���ت���م���ي���ز ال���ت���ح���ك���ي���م ال���ب���ح���ري���ن���ي

اتحاد الكرة           المركز اإلعالمي

كلف االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، 
باالتحــاد  الحــكام  لجنــة  عضــو 
البحرينــي لكــرة القــدم ومقيــم 
الحكام اآلسيوي خالد راشد العالن، 
للمشاركة يف تقييم حكام مباريات 
املجموعــة D مــن تصفيات كأس 
آســيا تحــت 19 ســنة للســيدات 

.2019
وســتقام مباريات املجموعة D يف 
طاجيكستان خالل الفرتة 24 وحتى 
28 أكتوبر املقبل، وهي التصفيات 
املؤهلــة للنهائيات اآلســيوية التي 

ستقام العام املقبل )2019(. 

وجــاء التكليف من قبــل االتحاد 
القاري لخالــد العالن بعد اعتامده 
خالل العام الحــايل )2018( مقيام 
آســيويا للحــكام، حيث ســيرشف 
العالن عىل تقييم األطقم التحكيمية 
ملباريات املجموعــة التي تضم إىل 
جانــب املضيف طاجيكســتان كل 
من: كوريــا الجنوبية، الصني تايبيه 

وبنغالديش.
ويعترب التكليف اآلسيوي هو الثاين 
لخالد العالن بعــد اعتامده حديثا 
مقيام آســيويا للحكام، إذ سبق له 
اإلرشاف عىل تقييم حكام مباريات 

بطولة جنوب رشق آســيا للشباب 
التي أقيمت مايو املايض يف بروناي 

دار السالم.
 ويــأيت اختيار العــالن تأكيدا عىل 
مكانة الكوادر التحكيمية البحرينية 
التــي تحقــق نجاحــات متواصلة 
عرب تواجدهــا يف مختلف املحافل 
وعىل جميع األصعــدة، مبا يعكس 
املكانة الرائــدة للصافرة البحرينية 
والتطور الالفت واملشهود للتحكيم 
عنــارصه،  مبختلــف  البحرينــي 
األمــر الذي يعزز مســرية التحكيم 
البحرينــي عرب ما كســبه من ثقة 

محلية وقارية ودولية.
بــدء  قبــل  العــالن  وسيشــارك   
عــىل  اإلرشاف  يف  التصفيــات 
اختبارات اللياقــة البدنية والدورة 
التحضرييــة للحكام املشــاركني يف 

.D إدارة املباريات للمجموعة
 ويعــد العالن ضمن قامئة املقيمني 
البحرينيني املعتمدين لدى االتحاد 
اآلســيوي لكــرة القــدم إىل جانب 
عبدالرحمــن عبدالخالق وجاســم 
محمود، باإلضافة إىل مقيم الحكام 
اآلسيوي لكرة الصاالت عبدالرحمن 

عبدالقادر.

ضمن إطار الربنامج الخاص املعد 
ملنتخب األكادميية )مواليد 2006 
و2007(، قــى العبــو املنتخب 
جولــة ترفيهية يوم الســبت 11 
فنــدق  يف  الجــاري  أغســطس 

“جروف” بجزر أمواج.
 وجــاءت الجولة الرتفيهية ضمن 
إطــار الربنامــج املعد مــن قبل 
االتحــاد البحريني لكــرة القدم، 
وذلك بعد دعوة مــن قبل إدارة 
الفنــدق ألفراد املنتخــب لقضاء 

يوم يف مرافق الفندق الرياضية.
فنــدق  املنتخــب  أفــراد  وزار   
“جروف” بأمواج، وقى الالعبون 
الرتفيهيــة يف مختلــف  الجولــة 
التابعة للفندق  املرافق الرياضية 
إىل  باإلضافة  للمســبح  والشاملة 
األلعــاب اإللكرتونيــة والبولنــج 

و”البيبي فوت” وغريها.
الفنــي  الجهــاز  أن  إىل  يشــار   
من  مكــون  األكادميية  ملنتخــب 
املدرب التشــييك بافل، واملدرب 

املســاعد عيىس حســني، مدرب 
ومدرب  الغانم،  محســن  اللياقة 
الحراس رشيد بخاري، عالوة عىل 
الجهــاز اإلداري املكون من مدير 
املنتخب أحمد مال الله واإلداري 
خالد شــاهني، باإلضافة إىل قامئة 
الالعبــني املكونــة مــن 23 العبا 
هم: هاين مؤيد، ســامل عيل، عامر 
محمد، جعفر حســني، يوســف 
حسن، ســعود محســن، محمد 
أحمد، عيل مهــران، عيىس عيل، 

عبدالله،  ســيف  عيــىس،  مهدي 
ســيد كرار علــوي، راشــد خالد، 
صادق فيصل، حســن عبداألمري، 
حسن حبيب، زياد صالح، محمد 
عقيــل، محمد حســني، عبدالله 
أسامة، حازم باسم، محمود عيل، 
سيف أحمد، محمد عبدالحكيم، 
محمــد درويــش، قــي عثامن 

وحسن عيل.
منتخــب  أن  بالذكــر  الجديــر   
األكادميية اســتأنف بداية الشهر 

لالســتحقاقات  اإلعداد  الجــاري 
املنتخــب  تنتظــر  إذ  املقبلــة، 
عــددا من املشــاركات الخارجية 
اإلعدادية خــالل األعوام املقبلة، 
تحضــريا لخوض تصفيــات كأس 
آســيا للناشــئني بعــد 3 أعــوام 
وبالتحديــد يف 2021 وفق خطة 
متكاملــة أعــدت بعد تشــكيل 
املنتخــب خالل مهرجــان العيد 
املواهــب،  الكتشــاف  الوطنــي 
والذي أقيم العام املايض )2017(.

للسيدات تحت 19 عاًما

العالن يقّيم حكام المجموعة D بتصفيات آسيا

يوم ترفيهي لالعبي منتخب األكاديمية لكرة القدم

اتحاد الكرة         المركز اإلعالمي

اتحاد الكرة            المركز اإلعالمي

 خالد العالن

جانب من اليوم الترفيهيمنتخب األكاديمية لكرة القدم

 الحكمان حسين البحار وأسامة إدريس

أنظمة جديدة لفئات 
لعبة كرة اليد

أقر االتحاد البحريني لكرة اليد أنظمة 
جديدة ستطبق عىل الفئات العمرية يف 

املوسم الريايض 2019/2018.
وجاء يف التعميم الذي صدر يوم 

الجمعة املايض وعمم عىل األندية 
املنضوية تحت مظلة االتحاد، أن 

الهدف من تطبيق األنظمة الجديد 
يف مسابقَتي الدوري والكأس هو رفع 
تقنية مهارات الالعبني وضامن التزام 

األندية بتسجيل العدد الكايف من 
الالعبني إلقامة املباريات.

إذ جاء يف مسابقة تحت 12 سنة 
“املهرجانات” أن تكون املشاركة 

إجبارية يف 4 مهرجانات بحد أدىن، 
وسيقوم االتحاد بتصميم علم خاص 

بتنظيم 
املهرجانات، 

وسيكون لزاما 
عىل كل ناٍد 

منظم أن 
يرفع العلم 

مدة املهرجان، وسيتم تسليمه يف نهاية 
املهرجان إىل النادي املستضيف الذي 
سيليه. كام أن كل فريق ملزم بإرشاك 
كافة الالعبني املسجلني وذلك مناصفة 

عىل شوطي املباراة.
ويف مسابقة تحت 14 سنة، سيحصل 

كل فريق بقوم يتسجيل 14 العبا كحد 
أدىن يف ورقة التسجيل لكل مباراة عىل 
نقطة، وبخالف ذلك سيتم خصم نقطة 

منه، كام أن أي فريق يقوم بتسجيل 
بحد أدىن 3 العبني يلعبون باليد اليرسى 

“أشول” يف ورقة التسجيل لكل مباراة 
عىل نقطة. باإلضافة إىل هناك مبدأ 

“العقاب والثواب” يف نقطة مشاركة 
كافة الالعبني املسجلني يف الكشف عىل 

شوطي املباراة، والتي تعترب إجبارية، 
حيث سيتحصل املطبق لها عىل نقطة 

وبخالف ذلك سيخصم منه نقطة 
مامثلة. كام تم إضافة نقطة أخرى 

إيجابية، وهي احتساب الهدف بهدفني 
من خارج خط الـ 9 مع عدم مالمسة 

رجل الالعب للخط نفسه.
ويف مسابقة تحت 16 سنة، مل يتغري 

يشء سوى أنه تم إضافة نقطة 
احتساب الهدف بهدفني من خارج الـ 
9، فيام مسابقَتي 18 و20 سنة مل يتم 

إضافة أي يشء لهام.

من لقاء الرفاع ومولودية الجزائر  )تصوير: عبدالرسول الحجيري(

علي مجيد



تدشن مملكة البحرين مشاركتها 
بدورة األلعاب اآلس��يوية الثامنة 
ع��رة التي تس��تضيفها مدينتي 
جاكرتا وباملبانغ باندونيس��يا من 
18 أغس��طس الج��اري حت��ى 2 
الج��اري، عندما  املقبل  س��بتمرب 
يخ��وض منتخبنا الوطن��ي األول 
لك��رة اليد مواجهت��ه األوىل أمام 
منتخب العراق الس��اعة العارشة 
صباحا بالتوقي��ت املحيل )الثانية 

ظهراً بتوقيت جاكرتا(. 
 وتنطلق مس��ابقة كرة اليد قبل 
موع��د االفتتاح الرس��مي للدورة 

بتاريخ 18 اغسطس الجاري. 
 وأوقعت قرعة منافسات لعبة كرة 
اليد بالدورة منتخبنا يف املجموعة 
الرابعة مع الص��ن تايبيه والهند 
والعراق، ويف بقي��ة املجموعات: 
قطر، إي��ران وماليزيا )املجموعة 
اليابان  األوىل(، كوري��ا الجنوبية، 
وباكس��تان )املجموع��ة الثانية(، 
وهونغ  الس��عودية  إندونيس��يا، 

كونغ )املجموعة الثالثة(. 
األرب��ع  املجموع��ات  وتلع��ب   
بنظ��ام الدوري م��ن دور واحد، 
ث��م يتأه��ل األول والثاين من كل 
مجموع��ة لل��دور الث��اين، حيث 
توزع املنتخبات الثامنية املتأهلة 
إىل مجموعت��ن، ومنه��ا يتأه��ل 
األول والثاين للدور نصف النهايئ 
للمنافسة عىل امليداليات الثالث. 
 ويسعى منتخبنا لتحقيق االنتصار 
األول أم��ام “أس��ود الرافدي��ن” 
به��دف تحقيق اح��د امليداليات 
الث��الث امللونة بعدما س��بق وأن 
ف��از باملرك��ز الثال��ث وامليدالية 
الربونزية يف النس��خة املاضية من 
الدورة )إنش��يون 2014( ليسجل 
ألع��اب  منتخ��ب  كأول  اس��مه 
جامعي��ة يح��رز ميدالي��ة ملونة 
ململكة البحرين ب��دورة األلعاب 

اآلسيوية. 
امل��درب  املنتخ��ب  ويق��ود   
جونس��ون”  “آرون  اآليس��لندي 
ومس��اعده الوطني عيل العنزور 
واملحلل الفني سيد رضا املوسوي، 
وتض��م القامئة 16 العبا يف القامئة 
وهم حس��ن الصياد، عيل مريزا، 
حسن شهاب، حسن السامهيجي، 
عيىس خلف، محمود عبدالقادر، 
محم��د عبدالرض��ا، محمد مريزا، 
محمد عبدالحس��ن، بالل بشام، 
حسن مدن، حسن البابور، كميل 
محفوظ، جاس��م السالطنة، عيل 

عبدالقادر، محمد حبيب. 
 وتعترب دورة األلعاب اآلس��يوية 
للم��درب  رس��مي  اختب��ار  أول 
اآليسلندي “آرون جونسون” مع 
منتخ��ب اليد بع��د التعاقد معه 

قبل حوايل شهرين ونصف. 
 ويغي��ب ع��ن القامئ��ة 7 العبن 
من املنتخب السابق الذي شارك 
يف إنش��يون 2014 وه��م جعفر 
عبدالق��ادر، ص��ادق عيل، مهدي 
م��دن، عيل عيد، محم��د املقايب، 
الحارس صالح عبدالجليل، مهدي 

سعد. 
 األحمر يخوض مرانه عىل مرسح 

املواجهة 
 وخ��اض منتخبن��ا الوطني مرانه 
األول يوم أمس عىل صالة بوبيك 
“popki “ والت��ي س��تقام عليها 
منافسات كرة اليد بالدورة، حيث 
اس��تغرق التدري��ب 50 دقيق��ة 
تدريبات  م��ن  وتضمن سلس��لة 
التصوي��ب عىل املرم��ى وتطبيق 
ع��دد م��ن الخط��ط التكتيكي��ة 
والفنية يف الدف��اع والهجوم، كام 
ت��درب كال من الحارس��ن محمد 
خل��ف  ومحم��د  عبدالحس��ن 

لوحدهام. 
 وتعرض الالعب محمد مريزا إىل 
إصابة بس��يطة يف إحدى اصابعه 
عبارة عن خلع بس��يط لن يعيقه 

عن املشاركة أمام العراق اليوم. 

  جودنسون يؤكد على 
أهمية الفوز األول 

 أك��د املدرب اآليس��لندي “آرون 
جودنسون” عىل أهمية املواجهة 
الع��راق ألنها  أم��ام  االفتتاحي��ة 
س��تعطي الفريق دفع��ة معنوية 

للميض قدما يف باقي املشوار. 
 وأض��اف “ صحي��ح أن منتخبنا 
يتف��وق عل العراق م��ن الناحية 
النظرية وس��بق لنا الف��وز عليه 
ولك��ن ينبغي أن يدخ��ل العبونا 
ع��ىل  يتهاون��وا  ال  وأن  بق��وة 
العراق  اإلط��الق، خصوص��ا وأن 
يلعب بأسلوب هجومي ودفاعي 
مختل��ف ولدين��ا معلوم��ات ال 
ب��أس بها عن املنتخب ونأمل من 

العبونا أن يحققوا الفوز”. 
“”آرون  امل��درب  وأوض��ح   
جودنسون” أن الهدف األويل من 
املشاركة يف الدورة هو التاهل عن 
املجموعة كخط��وة أوىل ومن ثم 
التأهل إىل نص��ف النهايئ... علينا 
أن نسري خطوة بخطوة وأن نفكر 
يف كل مب��اراة عىل ح��ده وأن ال 
نستعجل االنتصار”، مشريا إىل أن 

الفوز األول يف االفتتاح له أهمية 
كربى يف باقي املشوار ويأمل بأن 
يق��دم الالعب��ون مس��توى يليق 

بسمعة كرة اليد البحرينية. 

 الصياد: جاهزون للمواجهة 
بصفوف مكتملة 

 أكد قائ��د منتخبنا الوطني لكرة 
الي��د الكابنت حس��ن الصياد بأن 
الفريق جاهز ملواجهة العراق يف 
املباراة االفتتاحية بدورة األلعاب 
يتطلع  املنتخ��ب  وأن  اآلس��يوية 
لتحقيق إنجاز افضل من النسخة 
املاضي��ة والتي احتل فيها األحمر 
املركز الثالث وامليدالية الربونزية. 
 وأضاف “ إننا س��ندخل بصفوف 
مكتمل��ة وهدفن��ا ه��و تحقيق 
الفوز يف أول مباراة، وندرك متاما 
ب��أن منتخب العراق لديه عنارص 
جي��دة وخام��ات واعدة وس��بق 
لنا أن تغلبنا علي��ه يف التصفيات 
املؤهل��ة إىل أوملبي��اد ريو 2016 
ولكنن��ا يجب أن ندخل بش��كل 
مغاي��ر اليوم وندخ��ل بقوة من 
أج��ل انت��زاع الف��وز ومواصل��ة 

املشوار بثبات..”. 
 وأوضح الصياد بأن الجهاز الفني 
واإلداري حرض للمواجهة بش��كل 
جي��د والالعب��ون م��رون عىل 
التمثيل املرف والذي يتناس��ب 
مع املكان��ة املرموقة التي تتمتع 

بها لعب��ة كرة الي��د والتي تعترب 
واجهة مرفة للرياضة البحرينية 
بعد تأه��ل منتخ��ب الرجال إىل 
نهائي��ات كأس العامل ثالث مرات 
وتحقيق وصافة القارة اآلس��يوية 

عدة مرات. 

 باقر والناجم يحضران 
االجتماع الفني 

 حرض عضو مجلس إدارة االتحاد 
الي��د، مدي��ر  لك��رة  البحرين��ي 
باقر وإداري  املنتخبات اسامعيل 
املنتخب أحم��د الناجم االجتامع 
الفن��ي ال��ذي عق��د ي��وم أمس، 
نائ��ب رئي��س االتحاد  بحض��ور 
ال��دويل لكرة اليد عن قارة آس��يا 
ب��در ذي��اب، واملدي��ر التنفيذي 
لإلتحاد اآلسيوي لكرة اليد أحمد 
باالتحاد  الفني  ابوالليل واملدي��ر 
جاس��م ذي��اب، وصالح عاش��ور 
رئي��س لجن��ة الح��كام، ومحمد 
طال��ب املنس��ق الع��ام لإلتحاد 
اآلس��يوي، ومروان م��ازن املدير 

اإلداري للبطوالت اآلسيوية. 
 وت��م خ��الل االجتامع مناقش��ة 
العدي��د م��ن األمور مث��ل نظام 
اللعب وبع��ض القوانن الجديدة 
وت��م التأكيد ع��ىل أهمية دخول 
التوقي��ت  يف  الف��رق  وخ��روج 
مختل��ف  ومناقش��ة  املح��دد، 
الجوان��ب املتعلق��ة بالتحكي��م، 

ك��ام تم اعتامد لب��اس املنتخبات 
املش��اركة حيث سريتدي منتخبنا 
يف مستهل مش��واره أمام العراق 
الل��ون األبيض والحارس��ان اللون 

األسود. 

 الوصول لجاكرتا بعد 12 
ساعة 

 وكان منتخ��ب ك��رة اليد وصل 
األندونيسية جاكرتا  العاصمة  إىل 
يوم الس��بت املايض برفقة الوفد 
اإلعالمي حيث استغرقت الرحلة 
من البحرين إىل ديب ساعة واحدة 
تقريبا مع ترانزيت ملدة 3 ساعات 
مبطار ديب، ومن ديب إىل جاكرتا 8 
س��اعات لتمتد الرحلة حوايل 12 

ساعة تقريباً. 
جاكرت��ا  إىل  البعث��ة  ووصل��ت   
الس��اعة الواحدة ظهراً بالتوقيت 
املحيل، وكان يف االس��تقبال عدد 
من املتطوعن يف اللجنة املنظمة، 
حيث تم توفري مسار خاص للوفود 
املشاركة يف الدورة بجامرك مطار 
سوكارنو إلنهاء إجراءات الوصول 
وخت��م الج��وازات، ك��ام كان يف 
انتظار الوفد حافلة خاصة نقلته 
إىل القري��ة الرياضية والتي تبعد 
ع��ن املطار حوايل نصف س��اعة، 
حيث س��ارت الحافلة يف مس��ار 
خ��اص برفقة دورية أمنية لرجال 

الرطة. 

 مدرب العراق: سنواجه أحد 
أقوى المنتخبات بآسيا 

 قال م��درب املنتخب العراقي 
ظافر صاحب أن العراق سيواجه 
الرابعة  باملجموعة  فريق  أقوى 
وهو منتخ��ب البحرين وصيف 
آس��يا وال��ذي تأه��ل لنهائيات 
كأس الع��امل ثالث م��رات وهو 
أحد أب��رز املنتخب��ات املتميزة 
اآلسيوية،  القارة  مس��توى  عىل 
مش��يدا مبا يتمتع ب��ه املنتخب 
من عن��ارص دولية متتاز بالخربة 

واإلنسجام الكبري. 
 وأض��اف “ منتخ��ب البحرين 
مفخ��رة لكرة الي��د العربية مبا 
يحقق��ه م��ن نتائ��ج مرف��ة، 
وإنني أش��يد بحص��ول االتحاد 
البحريني لكرة اليد عىل جائزة 
افضل اتحاد يف القارة اآلسيوية، 
وأفتخ��ر بأنني عمل��ت يف يوم 
من األيام ضم��ن منظومة كرة 
الي��د البحرينية بعد أن ارشفت 
ع��ىل تدري��ب نادي��ي النجمة 

وباربار..”. 
 وأوضح صاحب ب��أن منتخب 
مكش��وف  يعت��رب  البحري��ن 
بالنس��بة لجميع منتخبات آسيا 
وهو يض��م توليفة من الالعبن 
الذين لعبوا مع بعضهم البعض 
لس��نوات عديدة، وسبق يل أن 
درب��ت عدد من الالعبن الذين 
سبق وأن مثلوا النجمة وباربار 
وهو م��ا يعطي الفريق افضلية 

كبرية. 
 وأوض��ح صاحب ب��أن ظروف 
املنتخ��ب العراق��ي افضل من 
الس��ابق، مش��ريا إىل أنه س��بق 
وأن التق��ى منتخ��ب بالده مع 
األحم��ر يف 2015 بالتصفي��ات 
بطول��ة  لنهائي��ات  املؤهل��ة 
الع��امل وخرس بف��ارق كبري من 
الع��راق حالياً  األهداف، ولكن 
يدخل وضم��ن مجموعته عدد 
كب��ري من العبي ن��ادي الرطة 
بطل ال��دوري العراقي وخامس 
آسيا والذي س��بق له أن شارك 
التي  ببطولة األندية اآلس��يوية 
فاز به��ا النجمة والالعبون عىل 
دراية بإمكاني��ات بعض العبي 
البحرين الذين ميثلون املنتخب 

ويلعبون مع النجمة. 
الع��راق  أن  صاح��ب  وق��ال   
س��يعمل عىل مج��اراة األحمر 
البحرين��ي والعمل عىل تقديم 
أداء جي��د بهدف تحقيق املركز 
الث��اين يف املجموع��ة وخط��ف 

تذكرة الصعود للدور الثاين. 
 واش��ار صاح��ب أن منتخ��ب 
البحري��ن س��يكون م��ن ضمن 
املرش��حن بقوة لخطف اللقب 
إىل جانب منتخبي قطر وكوريا 
فيام استبعد أن يكون املنتخب 
االي��راين م��ن ضمن املرش��حن 
موضحا ب��أن األدوار التمهيدية 
املنتخبات  هوية  عن  ستكشف 
بش��كل  اللقب  املنافس��ة عىل 

أوضح.

منتخب اليد يستهل مشواره اآلسيوي بلقاء العراق
البحرين تدشن مشاركتها بآسياد جاكرتا 2018
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أبدى امل��درب الوطني جاس��م مرهون 
اس��تغرابه الش��ديد م��ن التعام��ل غري 
الحضاري إلدارة نادي سرتة، والتي أعفته 
من مهمت��ه مدرًبا لفريق فئ��ة الرباعم 
لك��رة الق��دم دون تقديم أي أس��باب، 
وبشكل ال يتناسب مع األخالق الرياضية 

املتعارف عليها يف هذا الصدد.
وقال املدرب جاس��م مره��ون يف اتصال 
هاتف��ي ل� “الب��الد س��بورت” إنه تلقى 
مكامل��ة هاتفية من أحد موظفي النادي 
ولي��س من أعض��اء مجل��س اإلدارة وال 
ميلك الق��رار، إذ أبلغه فيها بقرار اإلقالة 
من منصبه، وأن عليه استالم رسالة شكر 
م��ن النادي عىل الفرتة التي قضاها دون 
توضيح لألس��باب املتعلق��ة بذلك. يأيت 
ذلك بعد أن تس��لم مرهون مهام اإلدارة 
الفني��ة لفري��ق فئة الرباع��م يف 7 يوليو 
املايض. وأوضح مرهون أنه يرفض استالم 

هذه الرس��الة، مش��ريا إىل أنه أحد أبناء 
نادي س��رتة الذين ترعرعوا فيه، وقضوا 
في��ه أكرث من 36 س��نة كالعب ومدرب، 
وت��درج حتى وص��ل إىل منصب مدرب 
الفريق األول يف بعض املواسم، مبينا أن 
املشكلة ليس��ت يف اإلقالة يف حد ذاتها، 

ولكن يف طريقتها غري الالئقة.
وب���نّ أن طريقة اإلقالة ال تتناس��ب مع 
الرياضي��ة واإلداري��ة، مؤكدا  األع��راف 
أن التعام��ل بهذا األس��لوب هو أمر غري 
حض��اري؛ ل��ذا “فإنني أرف��ض ذلك كام 
بين��ت ملوظف الن��ادي، وأن��ا يف انتظار 
توضي��ح األس��باب وال��رد م��ن املعني� 

باألمر، والتي مل تصلني حتى اآلن”.
 وق��ال: “ال أقب��ل ه��ذه الطريقة، فهي 
تكشف عن مدى ضعف العمل اإلداري، 
برئاس��ة  املخول  فالش��خص  ولألس��ف، 
النش��اط الريايض حاليا ه��و غري مؤهل 

إداريا وال رياضيا”.
 وأضاف: “يف ه��ذا الصدد أوجه العتب 
لبعض الش��خصيات، والتي أكن لها كل 
التقدير واالح��رتام ويف مقدمتهم مدرب 
الفري��ق األول بالن��ادي فه��و املخ��ول 
ب��اإلرشاف عىل الفئات العمرية كافة، إذ 
كان م��ن املفرتض أن تك��ون له كلمة يف 
هذا الشأن؛ لتوضيح مربرات اإلقالة عىل 
األقل، فه��ي يف طبيعتها أمر عادي بكرة 
الق��دم، ولكنها مرفوضة متاما بالش��كل 

الذي تم”.
 وتابع: “لألس��ف نع��اين ضعف��ا إداريا 
جه��از  رئاس��ة  يف  وباألخ��ص  واضح��ا 
الك��رة، الذي فتح الب��اب عىل مرصاعيه 
للتدخ��الت الخارجي��ة يف عمل��ه، وهو 
م��ؤرش واضح وجيل لع��دم أهلية رئيس 
النشاط الريايض لهذا املنصب الحيوي”.

وتابع: “هنا أناش��د أهايل سرتة التدخل 

لوضع حد له��ذه التجاوزات التي أودت 
بالن��ادي وع��ىل أك��رث م��ن صعي��د إىل 
انحدارات مؤس��فة واقع��ا، وأثرت عىل 

مسار النادي بشكل واضح”.

 وأعرب مرهون عن أس��فه الكبري لتلقيه 
قرار اإلقالة بهذا الشكل، مؤكدا أن ذلك 

حزَّ يف نفسه.
وق��ال مره��ون أيض��ا: “إن االتفاق منذ 

بداية األمر مع املعني� يف تسلمي مهام 
اإلدارة الفنية للرباع��م يف كون الحصص 
التدريبي��ة س��تكون فيها مراع��اة؛ نظرا 
لظ��رويف العملية، وقب��ويل للمهمة جاء 
بع��د موافق��ة الن��ادي وتفهمه��ا هذه 

الظروف”.
 وتاب��ع: “وقع��ت مش��كلة أخ��رى مع 
مساعد املدرب )املكلف( والذي خوطب 
هو أيضا ل��إرشاف عىل الفريق كمدرب 
آخ��ر، وهذا األمر ناتج من س��وء اإلدارة 
واالزدواجية يف التعامل وعدم املصارحة 
واملكاش��فة، لكنن��ي تفاج��أت قبل أيام 
بابتعاده من جهة )وأقدر موقفه عاليا(، 

وقرار إقالتي من جهة أخرى”. 
ومتن��ى مرهون يف خت��ام حديثه أال يقع 
ما حصل معه من ترصفات غري حضارية 
والبعيدة كل البعد عن اللباقة مستقبال 

مع أي فرد مهام كان.

مرهون يشعر بطعم اإلهانة ويطالب برد اعتبار لطريقة إقالته من سترة
أكد ضعف العمل اإلداري ودعا لوضع حد للتجاوزات في النادي

أحمد مهدي

أك��د رئي��س االتح��اد البحرين��ي 
ب��ن  محم��د  الش��يخ  للس��باحة 
إبراهي��م آل خليفة ع��ىل اهتامم 
مجل��س إدارة االتح��اد بتوجيهات 
ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وش��ؤون الش��باب، رئيس املجلس 
رئيس  والرياضة،  للش��باب  األعىل 
اللجنة األوملبية سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة الخاصة بوقف 
استخدام املنتجات املكتبية الورقية 
واس��تبدالها بوس��ائل التكنولوجيا 
وإج��راء  التواص��ل  يف  الحديث��ة 
املعامالت كتقنيات صديقة للبيئة.

مبيناً أن االتحاد البحريني للسباحة 
واس��رتاتيجية  بوضع خط��ة  ق��ام 
متكاملة للتحول من العمل الورقي 
إىل اإللك��رتوين، بحيث تدخل هذه 
الخطة حيز التنفيذ ابتداًء من شهر 
يناير من العام 2019، مضيفاً: “أن 
تعزيز ثقاف��ة املحافظة عىل البيئة 
ونرش ه��ذه املفاهيم يف الوس��ط 

الريايض يقع عىل عاتق الجميع”.
وأشاد الش��يخ محمد بن إبراهيم 
الش��يخ  س��مو  ورؤى  بتطلع��ات 
نارص بن حمد، مشرياً إىل أنه ميلك 
نظرة ثاقبة ترسم بكل دقة مالمح 
مستقبل الرياضة يف اململكة، معترباً 
أن التح��ول م��ن العم��ل الورقي 
إىل اإللك��رتوين سيس��اهم كذل��ك 
يف ترش��يد امليزاني��ات التي ترصف 
سنوياً عىل الورق والطباعة، عالوة 

عن املساهمة يف حامية البيئة.
يذك��ر أن س��مو الش��يخ نارص بن 
حم��د آل خليفة قد دع��ا اللجنة 
األوملبية البحرينية ووزارة ش��ؤون 
والجه��ات  والرياض��ة  الش��باب 
التي تتبعها م��ن أندية واتحادات 
رياضية ومراكز ش��بابية إىل وقف 
استخدام املنتجات املكتبية الورقية 
واس��تبدالها بوس��ائل التكنولوجيا 
وإج��راء  التواص��ل  يف  الحديث��ة 
للبيئة  املعامالت كتقنيات صديقة 

اعتبارا من شهر يناير 2019.
يف الوق��ت الذي أش��ار فيه رئيس 
االتحاد البحريني للسباحة، إىل أن 
خط��ة العمل املس��تقبلية تتضمن 
س��يتيح  إلكرتوين،  موق��ع  انش��اء 
للراغب��� يف االش��رتاك يف برام��ج 
االتحاد التسجيل عرب البوابة الذكية 

ودفع الرسوم إلكرتونياً كذلك، التي 
س��تتمتع بعدة مزايا ستساهم يف 
التي  الخدم��ات  بج��ودة  االرتقاء 
يقدمها االتحاد لكافة املستفيدين 
يف برامج��ه، ع��الوة ع��ن الجانب 
اآلخ��ر يف املوقع اإللك��رتوين والتي 
تتناول األم��ور املعلوماتية كتاريخ 
االتحاد وتفاصي��ل برامجه وغريها 
من معلومات تهم عش��اق رياضة 

السباحة.
وتحظى برام��ج االتحاد البحريني 
للس��باحة بإقب��ال كبري م��ن قبل 
املواطن��� واملقيم��� يف اململكة، 
حيث تش��هد برامجه مشاركة اكرث 
من 12 ألف ش��خصاً من مختلف 
الفئات العمري��ة عىل مدار العام، 
يف ح� س��تتيح البوابة الذكية عرب 
املوق��ع اإللكرتوين لكل املش��ارك� 
إمكانية التسجيل من خاللها دون 
الحاج��ة للتواجد ش��خصياً يف مقر 

االتحاد.

تنفيذًا لتوجيهات ناصر بن حمد

اتحاد السباحة يتجه لتفعيل التسجيل والدفع اإللكتروني
المركز اإلعالمي        اتحاد السباحة

الشيخ محمد بن إبراهيم

جاسم مرهون

“األولمبية” تطبق نظام “إدارة المخاطر”
ضاحية السيف – اللجنة األوملبية: انتقلت 

اللجنة األوملبية البحرينية التباع املواصفات 

الحديثة من نظام إدارة الجودة لتحصل عىل 

شهادة اإلصدار الجديد ل� “اآليزو 9001 : 

2015” مبضمون نظام إدارة املخاطر. 

وقال مدير مكتب التخطيط اإلسرتاتيجي 

حسن عبداللطيف أن التحول إىل مضمون 

نظام إدارة املخاطر له العديد من 

االنعكاسات اإليجابية عىل مخرجات العمل اإلداري يف اللجنة األوملبية 

البحرينية، حيث إنه يؤدي إىل إنهاء بعض مخاطر اإلجراءات التشغيلية 

اليومية، ويوجد آليات تحكم فعالة، وميكن اللجنة األوملبية من تقديم 

خدمات عالية املستوى لالتحادات الرياضية وباقي الرشكاء. 

وأضاف عبداللطيف أن نظام إدارة املخاطر يؤدي إىل تطوير مجموعة 

متكاملة من الوثائق التي تسجل اإلجراءات والعمليات وطرق العمل 

باملواصفات املطلوبة وبأقل تكلفة، ويرفع مستوى األداء وتغيري ثقافة 

البيئة الداخلية للجنة إىل األفضل واألرسع واألكفأ، وتقوية العالقات 

مع العمالء وتطوير مستوى املسؤول� من خالل أساليب املراجعة 

والتقييم الذايت. وأشار بأن النظام محكم ويرتقي إىل املقاييس 

العاملية عموما، فإنه سيقود إىل تطوير العمل اإلداري وتنظيم وقياس 

اإلجراءات التشغيلية اليومية والحصول عىل بيانات تحليلية تفصيلية 

سيكون لها اثر إيجايب عىل مخرجات العمل والخدمات التي تقدمها 

اللجنة األوملبية لالتحادات وكافة رشكائها، وهو الهدف الذي تتطلع 

إليه اللجنة األوملبية دامئا مبا يسهم يف االرتقاء بجودة العمل عرب 

مختلف إداراتها ودوائرها لتواصل مسرية التميز والنجاح الذي حققته 

ومازالت تحققه عىل كافة الصعد.

حسن عبداللطيف

ح��رص مجل��س الناش��ط الس��يايس 
واالجتامع��ي محمد الحوس��ني عىل 
تكريم ع��دد م��ن الرواد والش��باب 
املحافظ��ة  أبن��اء  م��ن  الرياضي��� 
بيوم  االحتف��ال  مبناس��بة  الجنوبي��ة 
الش��باب العاملي وذلك خالل الحفل 
ال��ذي أقامه املجلس مس��اء الجمعة 
بن��ادي الب��ا مبنطقة البح��ري بحضور 
املجتم��ع  ش��خصيات  م��ن  لفي��ف 
البحرين��ي يتقدمهم رئي��س جمعية 
تجمع الوح��دة الوطنية عبداللطيف 

املحمود .
وكان األم� العام املس��اعد للمجلس 
ام���  والرياض��ة  للش��باب  األع��ىل 
البحريني��ة  األوملبي��ة  اللجن��ة  ع��ام 
عبدالرحم��ن ص��ادق عس��كر ع��ىل 

راس قامئ��ة املكرم��� الرياضي� نظري 
الدور الكب��ري الذي تلعبه سياس��ات 
املجلس األعىل للش��باب والرياضة يف 
االرتقاء بالقطاع� الش��بايب والريايض 
يف مملكتن��ا الغالي��ة البحري��ن وم��ا 

يقوم به ش��خصيا من جهود كبرية يف 
متابعة مختل��ف الفعاليات الرياضية 
والشبابية التي يش��ارك فيها الشباب 
الريايض البحريني يف الداخل والخارج.
وش��ملت قامئ��ة املكرم��� الرياض� 

أيضا كال من الزميل اإلعالمي الريايض 
محمد ل��وري كواحد من رواد العمل 
اإلعالمي الريايض يف اململكة اىل جانب 
كون��ه اح��د املدرب��� املعروف� عىل 
الس��احة الكروية البحرينية، وضمت 
القامئ��ة بطل ك��رة الطاولة األس��بق 
والناش��ط االجتامعي صدي��ق احمد 
مطر والالعب الدويل السابق واملدرب 
الح��ايل حمد محمد النصف الش��هري 
ب��� “ ديس��كفري “ والحك��م الدويل 
الس��ابق واملعلق املخرضم إس��امعيل 
خلي��ل صليبيخ والع��ب كرة الصاالت 
الدويل واملذيع الريايض الشاب محمد 
اىل  باإلضافة  الرشق��اوي  عبدال��رزاق 
مجموع��ة من العبي الص��االت لكرة 
القدم من قاطني املحافظة الجنوبية.

صورة جماعية للمكرمين

تكريم عبدالرحمن عسكر

مجلس الحوسني يكرم عددا من الرواد والشباب الرياضيين
من المحافظة الجنوبية ويتقدمهم عسكر

البالد سبورت

رئيس اتحاد الكرة عضوا في اللجنة 
التنفيذية التحاد جنوب غرب آسيا

اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي: فاز رئيس 
االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ عيل بن 
خليفة بن أحمد آل خليفة، بعضوية اللجنة 

التنفيذية التحاد جنوب غرب آسيا لكرة 
القدم. جاء ذلك، خالل اجتامع الجمعية 

العمومية التحاد جنوب غرب آسيا، الذي 
عقد اليوم )األحد( يف مدينة جدة باململكة 

العربية السعودية، وفاز رئيس االتحاد 
السعودي لكرة القدم عادل عزت برئاسة اتحاد جنوب غرب آسيا 

م رئيس االتحاد الشيخ عيل بن خليفة  بالتزكية. ويف هذا اإلطار، قدنّ
بن أحمد آل خليفة التهاين لعادل عزت مبناسبة تزكيته رئيًسا التحاد 
جنوب غرب آسيا لكرة القدم. وأكد الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد 
آل خليفة أن فوزه بعضوية اللجنة التنفيذية يأيت ضمن إطار حرص 

االتحاد البحريني لكرة القدم عىل التعاون الوثيق مع باقي االتحادات، 
وذلك ضمن إطار تحقيق الهدف املنشود من خالل تأسيس اتحاد 

جنوب غرب آسيا يف تعزيز اإلمكانات الفنية واإلدارية والتقنية للدول 
ه الشيخ عيل إىل أن عماًل كبريًا ينتظر اللجنة التنفيذية  األعضاء. ونونّ
ز  التحاد جنوب غرب آسيا، مشريًا إىل أهمية توحيد الجهود مبا يعزنّ

مسرية االتحادات األعضاء ويكفل عمية التطوير املنشودة. ومثل 
االتحاد البحريني لكرة القدم يف اجتامع الجمعية العمومية الذي 

أقيم اليوم )األحد( نائب رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم للشؤون 
اإلدارية واملالية عيل البوعين�، واألم� العام إبراهيم البوعين�.

الشيخ علي بن خليفة

علي وإبراهيم البوعينين في اجتماع الجمعية العمومية



رفع ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وش��ؤون الشباب رئيس املجلس األعىل 
اللجن��ة  رئي��س  والرياض��ة  للش��باب 
األوملبي��ة البحرينية قائد الفريق املليك 
للقدرة س��مو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة أسمى آيات التهاين والتربيكات 
إىل عاهل الب��الد جاللة امللك حمد بن 
عيىس آل خليفة مبناس��بة فوز النائب 
األول لرئيس املجلس األعىل للش��باب 
والرياض��ة رئي��س االتح��اد البحريني 
أللعاب القوى قائد إسطبالت الخالدية 
سمو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
باملركز األول يف س��باق السويد للقدرة، 
مؤكدا س��موه أن هذا الفوز مثرة رعاية 
جاللة امللك للرياضة البحرينية عموما، 

ورياضة القدرة خصوصا.
وأش��ار س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة أن الدع��م والرعاي��ة الذي 
يحظى به��ا الفريق املل��يك من جاللة 
امللك س��اهمت بش��كل كبري بحصول 
الفريق ع��ىل املراك��ز األوىل، خصوصا 
مع عودة سمو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليفة لرياضة الق��درة مرة أخرى، 
مشريا سموه إىل أن هذا االنجاز نهديه 
إىل جاللة امللك، ورئيس الوزراء صاحب 
الس��مو املليك األمري خليفة بن سلامن 
آل خليفة، وإىل ويل العهد نائب القائد 
األع��ىل النائ��ب األول لرئي��س مجلس 
الوزراء صاح��ب الس��مو املليك األمري 

سلامن بن حمد آل خليفة.
وأعرب س��مو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة عن بالغ رسوره بحصول س��مو 
الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة عىل 
املركز األول يف س��باق الس��ويد للقدرة 
ع��ىل الرغم م��ن أنها املش��اركة األوىل 
لس��موه بعد الغياب الذي الزم سموه 
يف الف��رة املاضي��ة، مؤكدا س��موه أن 
العودة القوية التي شكلها سمو الشيخ 
خال��د بن حمد آل خليفة أثرت رياضة 
الق��درة، وتعت��رب عودة حمي��دة لهذه 

الرياضة العريقة.

عودة قوية

وأشار سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة أن فوز س��مو الش��يخ خالد بن 
حم��د آل خليفة تؤك��د العودة القوية 
لسموه يف س��باقات القدرة وستعطينا 
الدافع الكب��ري ملواصلة التألق يف الفرة 
املقبلة، مشريا سموه إىل أن سمو الشيخ 
خال��د بن حمد آل خليفة أكد امكاناته 
العالي��ة ومكانت��ه املرموق��ة يف رياضة 
الق��درة، وأكد أيضاً أنه ف��ارس محنك 
ولدي��ه القدرة عىل العودة القوية التي 

أكدها يف سباق السويد.
وأضاف سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة أن الق��درة الكبرية التي ميتلكها 
سمو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
قادته للحصول ع��ىل املركز األول بكل 
جدارة واس��تحقاق بعد أن قدم أفضل 
املس��تويات طوال الج��والت األربع يف 

سباق السويد، مشريا سموه إىل أن هذا 
الفوز يؤكد العش��ق الذي يس��ري عليه 
سمو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
للفروس��ية والخي��ل والتحدي وتخطي 
الصعاب؛ من أجل الوصول إىل الهدف 

املنشود وهو منصة التتويج.
وقدم سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة الته��اين والتربيكات إىل س��مو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة مبناسبة 
حصوله عىل املركز األول، مقدما سموه 
التهاين أيضاً إىل الفريق املليك باحتالله 
املراك��ز األربعة األوىل بع��د أن حصد 
سمو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
عىل املركز األول بزمن وقدره 6 ساعات 
و21 دقيقة و56 ثانية، والفارس املقداد 
جناح��ي ع��ىل املرك��ز الث��اين ومحمد 

الخاطري عىل املركز الثالث.

 خالد بن حمد: شكرا 
لجاللة الملك وناصر بن حمد

قدم س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليفة الشكر والتقدير إىل عاهل البالد 
جالل��ة امللك حمد بن عيىس آل خليفة 
عىل رعايته ودعمه املس��تمر له طوال 
الف��رة املاضي��ة واملتابع��ة الدامئة من 

جاللته.
كام قدم سموه الشكر إىل سمو الشيخ 
نارص ب��ن حمد آل خليفة عىل جهوده 
الكبرية التي بذلها من أجل عودته من 
جديد إىل سباقات القدرة، مبيناً سموه 
أن هذا الف��وز مثرة رعاية جاللة امللك، 
ودعم سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 

خليفة.
وأكد س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل 

خليفة أن عودته جاءت بدعم من سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، مشريا 
س��موه إىل أن حصوله عىل املركز األول 
مثرة من مث��ار الدعم واملس��اندة التي 
حظى بها من س��مو الش��يخ نارص بن 
حمد آل خليفة ط��وال الفرة املاضية، 
إضافة إىل دعمه ومس��اندته ومؤازرته 

يف سباق السويد.

سيطرة بحرينية

سيطر الفريق املليك للقدرة عىل املراكز 
األربعة األوىل يف س��باق الس��ويد عىل 
الرغم من املنافسة القوية التي شهدها 
الس��باق، إال أن حنك��ة الفريق املليك 
بقيادة س��مو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة، وس��مو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليفة ق��ادة الفريق للحصول عىل 

املراكز األوىل يف السباق.
واحتل س��مو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة قائ��د إس��طبل الخالدية املركز 
األول بع��د أن أنه��ى الج��والت األربع 
للس��باق بزمن 6 س��اعات و21 دقيقة 
و56 ثاني��ة عىل منت الج��واد “ملفي”، 
وج��اء يف املركز الثاين الف��ارس املقداد 
جناحي من إس��طبل فيكتوريوس عىل 
منت الج��واد “بريس��ك” بزم��ن وقدره 
الف��ارس  الثال��ث  واملرك��ز   ،6:21:57
البحريني محمد الخاطري من إسطبل 
الرعود عىل منت الجواد “ودوند” بزمن 
وقدره 6:21:58، واملركز الرابع الفارس 
البحريني سلامن ريض عىل منت الجواد 

“املريتي” بزمن وقدره 6:21:59.
وكان س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة قد أنهى الجولة األوىل يف املركز 

الثاين بزمن 2:10:32.

إصابة الجواد “بوراك”

اضطر سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة مغادرة الس��باق بعد أن تعرض 
الج��واد “ب��وراك” إلصاب��ة يف الجولة 
الثانية. وغادر س��مو الش��يخ نارص بن 
حم��د آل خليفة الس��باق بعد الجولة 
الثاني��ة عىل الرغم من احتالل س��موه 
املركز الث��اين يف الجولة األوىل وتقدميه 

مستوى مميزا.

مراحل فوز خالد بن حمد

سجل سمو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليفة تسلس��ال زمنيا رائعا يف الجوالت 
األربع التي ش��هدها س��باق الس��ويد، 
حي��ث أنه��ى الجول��ة األوىل يف املركز 

الخام��س ملس��افة 120 كيلومر بزمن 
2:10:32، ويف الجول��ة الثاني��ة أنه��ى 
س��موه الجولة يف املركز السادس بزمن 
3 س��اعات و39 دقيق��ة و36 ثاني��ة، 
والجول��ة الثالث��ة يف املرك��ز الس��ادس 
بزمن 5:21:33، لكن سموه قدم أفضل 
املستويات يف الجولة الرابعة واستطاع 

أن ينهي السباق يف املركز األول.

 ناصر بن حمد يؤازر 
خالد بن حمد

حرص سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة عىل مؤازرة وتش��جيع س��مو 
الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة خالل 
الجولت��ن الثالثة والرابع��ة وذلك بعد 
إصابة جواد سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة وانس��حابه من الس��باق مع 
نهاية الجولة الثانية. وتأيت هذه املؤازرة 
والدعم من سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة بعد عودة سمو الشيخ خالد 
ب��ن حمد آل خليفة لس��باقات القدرة 
تلبيًة للدعوة التي تلقاها س��مو الشيخ 
خال��د بن حم��د آل خليفة من س��مو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة.

 هدية تذكارية 
إلى ناصر وخالد بن حمد

قدمت اللجنة املنظمة لسباق السويد 
للقدرة هدية تذكارية إىل سمو الشيخ 
ن��ارص ب��ن حم��د آل خليفة مبناس��بة 
مشاركة سموه يف السباق، حيث أبدت 
اللجن��ة املنظم��ة اعتزازه��ا مبش��اركة 

سموه يف السباق.
كام قدمت اللجن��ة هدية تذكارية إىل 
سمو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 

مبناسبة مشاركة سموه يف السباق.
وقدمت اللجنة املنظمة جزيل شكرها 
وتقديرها إىل س��مو الش��يخ نارص بن 
حمد آل خليفة وس��مو الش��يخ خالد 
بن حمد آل خليفة عىل مشاركتهام يف 
السباق ومشاركة الفريق املليك للقدرة.

فرحة كبيرة

احتفل س��مو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة م��ع الفريق املليك للقدرة بفوز 
سمو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 

باملركز األول يف سباق السويد للقدرة.
بالس��باق  الخاصة  القري��ة  وتحول��ت 
إىل أف��راح للبعث��ة البحرينية محتفلن 
بحصول سمو الشيخ خالد بن حمد آل 

خليفة عىل لقب البطولة.

خروج الفرسان

خ��رج الفارس رائد محمود من املرحلة 
الثالث��ة؛ بس��بب ع��دم اجتي��از جواد 

الفحص البيطري.
ومل يش��ارك الشيخ محمد بن مبارك آل 
خليف��ة والفارس يعق��وب الحامدي يف 
السباق؛ بسبب عدم اجتياز جواديهام 

الفحص البيطري.

ناصر بن حمد يهنئ الملك بمناسبة فوز خالد بن حمد بسباق السويد
أكد أن الفوز ثمرة رعاية جاللته لرياضة القدرة وتأكيد لمكانتها المرموقة

م��ؤازرة ناص��ر ب��ن حم��د تجن��ي ثماره��ا بف��وز خال��د ب��ن حم��د

ناص��ر ب��ن حمد ينس��حب م��ن الس��باق بس��بب إصاب��ة الجواد “ب��وراك”

سمو الشيخ ناصر بن حمد مع سمو الشيخ خالد بن حمد في التتويج

السويد            المكتب االعالمي

تتويج سمو الشيخ خالد بن حمدفرحة التتويج

سمو الشيخ ناصر بن حمد مع سمو الشيخ خالد بن حمد
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قام���ت دار ال�صاعات ال�صوي�رسية “رميوند ويل” بت�صميم الإ�صدار 
الرجايل الأنيق فريالن�رس 1212. تتوفر ال�صاعة الفريدة بت�صميم جريء 

ومميز اإليكم اأهم امليزات التقنية لل�صاعة.
احلرك���ة: احلركة ميكانيكي���ة ذاتية الدوران م���ع دولب توازن - 

RW1212
احتياط الطاقة: 38 �صاعة

املجوهرات: 26
الوظائف: ال�صاعات والدقائق يف الو�صط

م���م  القط���ر:42٫5  م�صق���ول  ف���ولذ   - م�صتدي���رة  العلب���ة: 
ال�صمك:10٫6 مم

RW التاج: معدن م�صقول - حمدد مبوتوغرام
كري�صت���ال: كري�صت���ال  الياق���وت مبعاجل���ة م�ص���ادة للوه���ج من 

اجلانبني
املينا: �صوداء، جلفانية مع فتحة كبرية عند ال�صاعة 6

 Rالعقارب: فولذية، برميلية ال�ص���كل، تتميز ب�صوبر - لوميتوفا
بي�صاء

ظهر العلبة مدمج مع كر�صتال ال�صافري
ال�ص���وار: فولذي مع م�ص���بك طي RW ومزود بنظ���ام مزودج بزر 

�صاغط
ATO 10 :مقاومة للمياه

ريمونــــد ويـل السويسريــــة ٌتهدي الرجــل األنيــق 
إصــدار فريــالنســر 1212 أوتــوماتيــك الفاخــــر

     ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(    )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
للتواصل مع المحررة : 17111509 
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“الحواج” يسلم الفائزين جوائز “3 أيام ساخنة”

“واحة الجفير” يحتضن متجرا جديدا لـ “كارفور”

“شــرف دي جي” يقيم فعالية لأللعاب في سيتي سنتر

“هوم ستور” يفتتح فرعه الثاني في البحرين

�شلمت اإدارتا احلواج وكريدي مك�س جوائز 
مهرج���ان “3 اأيام �شاخنة” ال���ذي اأقيم يف جميع 
ف���روع احل���واج برعاية كريدي مك����س، حيث مت 
ت�شلي���م الفائ���ز باجلائزة الك���رى وهي 5000 

دوالر وهو علي االإ�شكايف.
كما فاز باجلائزة الثانية وهي 3000 دوالر 
اأحم���د  الب�شتكي وف���از باجلائ���زة الثالثه وهي 

2000 دوالر علي احلرز. 
كما مت االت�ش���ال بباقي الفائزين باجلوائز 
الثالث���ن الت���ي �شمل���ت العدي���د م���ن االأجهزة 
االإلكرتوني���ة مقدم���ة من �شام�ش���وجن باالإ�شافة 

اإلى عطور و�شاعات وكروت اأمنية للهدايا.
ومت ت�شلي���م اجلوائ���ز مبق���ر اإدارة احل���واج 
االإدارة  بال�شلماني���ة بح�ش���ور رئي����س جمل����س 
جواد احلواج ونائب رئي����س جمل�س االإدارة عبد 
الوه���اب احلواج وخالد �شويط���ر وحممد مطلب 

وماندانا بناحي ممثلن الإدارة كريدي مك�س.

افتتح���ت �رشكة ماجد الفطي���م، والتي متلك حق 
االمتي���از احل�رشي ال�شتخدام عالم���ة كارفور التجارية 
يف 38 �شوًق���ا ع���ر ال�رشق االأو�ش���ط وافريقيا واآ�شيا، 
متجره���ا الثاين ع�رش يف البحرين. و�شوف يوفر املتجر 
اجلديد الذي يق���ع يف جممع الواحة يف اجلفري اللحوم 
الطازجة واملخب���وزات والفواكه واخل�ش���ار الطازجة 
ووجبات �شاخنة باالإ�شافة اإلى اأكرث من 1،200 منتج 

يحمل عالمة كارفور.
كما �شيوفر جمموعة وا�شعة من اأف�شل االأطعمة 
ال�شحية واملنتج���ات الع�شوية �شمن ق�شم ’املطبخ 
ال�شح���ي‘. وق���د مت ت�شميم ه���ذا املتج���ر باأ�شلوب 
�شدي���ق للبيئة حي���ث ي�شم برادات حتف���ظ الطعام 

با�شتخدام طاقة اأقل.
يعد موقع جمم���ع الواحة يف اجلفري متميًزا حيث 
يق���ع مقاب���ل م�شجد الف���احت الكبري مبح���اذاة طريق 
امللك في�شل ال�رشي���ع يف منطقة اجلفري على م�شاحة 
2000 مرت مرب���ع خم�ش�شة للتجزئة واأكرث من 900 
موق���ف جماين لزوار املركز التجاري من اأجل ت�شهيل 

جتربة الت�شوق.
وعل���ق مدير كارفور البحرين لدى ماجد الفطيم 
للتجزئ���ة جريوم عق���ل قائال: “ي�رشن���ا افتتاح متجرنا 
اجلدي���د يف جمم���ع الواح���ة يف اجلف���ري وال���ذي ياأتي 

ا�شتجاب���ة لتلبية طلب عمالئنا املتزايد على منتجات 
توفر القيم���ة لهم، ونحن نتطلع اإل���ى حتقيق اأ�شعد 
اللحظ���ات ل���كل النا����س كل ي���وم م���ن خ���الل جتاوز 

توقعاتهم يف التزام املعايري”.

اأقام مركز “�رشف دي جي” يف �شيتي �شنرت 
 Microsoft Call of Duty World فعالية
War 2 الأع�ش���اء النادي �شارك فيها اأكرث من 
50 �شخ�ش���اً، حيث ح�شل الفائزون يف املراتب 

الثالث على هدايا من مايكرو�شوفت. 
ودعا مركز “�رشف دي جي” باالن�شمام اإلى 
الن���ادي جمانا وذل���ك من خ���الل الت�شجيل لدى 
مرك���ز العم���الء يف اأي فرع من ف���روع “�رشف دي 
جي” لال�شتمتاع بجميع االألعاب واحل�شول على 

خ�شومات خا�شة. 
للمزيد من املعلومات يرجى االت�شال على 

80008007

اأعلنت جمموعة Lals، املزود الرائد لقطاع البيع بالتجزئة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، 
ع����ن افتت����اح الفرع الثاين م����ن متجر هوم �شت����ور للم�شتلزمات املنزلية يف جمم����ع �شيتي �شنرت 
البحري����ن، والذي �شهد ح�ش����ور الرئي�س التنفيذي ملجموع����ة Lals، جايانت غانواين، وممثلن 
من املجمع التجاري، اإ�شافة اإلى اإعالمين وعدد من ال�شيوف الكرام. ومنذ افتتاح فرعه االأول 
يف جمم����ع البحرين التج����اري العام 2006، ا�شته����ر هوم �شتور بكونه وجه����ة الت�شوق املف�شلة 
الأف�ش����ل امل�شتلزمات املنزلي����ة التي تتميز باأناقتها وتفردها. ويتمي����ز املتجر املذكور، الذي 
ُيع����رف با�ش����م هومز اآر اأ�س يف دول جمل�����س التعاون اخلليجي؛ كونه وجه����ة تقدم اأ�شلوب حياة 
متكامل؛ نظرا لتنوع عرو�س منتجاته املختلفة التي تتاألف من غرف املعي�شة، والطعام، والنوم 
لالأطفال واملراهقن، وكذلك االإ�شاءة من بن اأهم عنا�رش الديكور املنزيل االأ�شا�شية االأخرى.

قريًبا... مطم سوتيش التركي في “األفنيوز”

اأعل���ن مطعم �شوتي�س الرتكي عن قرب افتتاح فرع له مبجمع االفنيوز بالبحرين، حيث من 
املقرر افتتاحه يف عيد االأ�شحى املبارك باإطالله فريدة ومميزة، اإذ يحتوى على جل�شات داخلية 

وخارجية بديكور مميز �شمم خ�شي�شا على طريقة العمارة الرتكية القدمية.
ت�شمل االأطباق املميزة للمطعم ع���دة اأنواع اأبرزها اخلبز الرتكي احلار وال�شلطات اخلا�شة 
وكذل���ك اللحوم املعدة خ�شي�ش���ا باأيدي املهرة الطباخن االأت���راك الذين قدموا خ�شي�شا من 
تركي���ا خلدمة العمالء، كما �شتت�شمن الئحة الطع���ام احللويات املميزة التي ا�شتهر به املطعم 

منذ افتتاحه يف تركيا العام 1954.
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ا�ستم���رت مبيع���ات الأجه���زة اللوحي���ة بالرتاجع عاًما 
بعد ع���ام، حيث كانت تتدهور اإل���ى الأ�سفل يف 15 ف�سال 
م�ستقال، ومل ُيظهر الربع الثاين من العام 2018 اأي حت�سن 
لهذا الجتاه. وعلى عك����س العديد من ال�رشكات امل�سنعة 

لالأجهزة اللوحية، متكن���ت �رشكتا اأبل وهواوي من حتقيق 
 .IDC بع�س النمو، وفًقا لتقرير لأحدث تقرير من

وبلغ عدد الأجه���زة اللوحية التي مت �سحنها يف جميع 
اأنحاء العامل 33 مليون يف الربع املا�سي.

مسافات

مسيرة جوكر السينما المصرية الفنان حسن حسني

الفن���ان امل�رشي الكبري ح�سن ح�سني هو فنان جنح يف 
فر�س نف�سه باملوهبة، واأثبت اأنه لي�س بالنجومية وحدها 
يعي�س الفنان، فربيق النجومية يزول بينما يبقى الفنان 
بقيمت���ه هكذا و�سفته الناقدة الراحل���ة اإيري�س نظمي يف 
اأحد مقالتها لتخت�رش ����رش املكانة التي و�سل اإليها ح�سن 
ح�سن���ي عرب اأك���ر من ن�سف ق���رن وتنوع���ت اأعماله بني 

ال�سينما وامل�رشح والتليفزيون لت�سل ل450 عمال.
ولد الفنان ح�سن ح�سن���ي يف 15 اأكتوبر العام 1931 
يف ح���ي احللمية اجلدي���دة وعندما و�سل ل�س���ن ال�ساد�سة 
قاب���ل ال�سدم���ة الأول���ى يف حياته وذل���ك بوف���اة والدته 
والت���ي كانت متثل له الدعم والق���وة فقرر العتماد على 
نف�س���ه ويف هذا الوقت ظهرت موهبت���ه يف التمثيل بداية 
من املرحل���ة البتدائية وح�سد ع���دة ميداليات عن اأدوار 
قدمه���ا يف امل����رشح املدر�س���ي ال���ذي كان اللبن���ة الأولى 
لإظهار موهبت���ه حتى اكت�سفه الفنان ح�سني ريا�س اأثناء 
اإح���دى امل�سابقات الت���ي جتريها املدار����س ليبداأ بعدها 

اأولى خطواته الفنية يف اأوائل ال�ستينيات.
تعترب حقبة الثمانيني���ات والت�سعينيات من املراحل 
املهمة يف حي���اة اجلوكر ح�سن ح�سني حيث بداأ املخرجون 
اللتف���ات ملوهبت���ه والت���ي كان من اأهم مالحمه���ا لقاءه 
بع���دد من املخرج���ني الكبار على راأ�سه���م عاطف الطيب 
ليق���دم معه اأدوار مهمة يف اأفالم���ه وبداأها بفيلم “�سواق 
التوبي����س” الع���ام 1982 و”الربيء” الع���ام 1986 ومع 
حمم���د خ���ان ق���دم فيلم زوج���ة رجل مه���م الع���ام 1987 

و”فار����س املدينة” الع���ام 1993 الذي ح�س���د عن دوره 
في���ه 5 جوائز وهي دور ل�”قرداتي” اأما ر�سوان الكا�سف 
فق���دم معه “�س���ارق الف���رح” 1995 ومع �سعي���د مرزوق 
قدم “املغت�سبون” العام 1989 وقد حاول ح�سن ح�سني 
الهروب يف هذه الفرتة من اأدوار ال�رش الذي مت ح�رشه فيها 

وحماولة تغيري جلده.
ويل  وع���الء  هني���دي  جي���ل  ح�سن���ي  ح�س���ن  يعت���رب 
الدي���ن وحمم���د �سعد فر�سة جي���دة لتغيري من���ط الأدوار 
الت���ي يقدمها والت���ي انح����رشت كله���ا يف الأدوار اجلادة 
واأجت���ه ل���الأدوار الكوميدي���ة واأ�سب���ح القا�س���م امل�سرتك 
والورق���ة الرابح���ة لهذا اجليل وم���ن اأب���رز اأعماله يف هذه 
الف���رتة “الناظ���ر” و”جواز بق���رار جمه���وري” و”اللمبي” 
و”اأفريكان���و” و”البا�س���ا تلمي���ذ” و”ع���وكل” و“مي���دو 
م�ساكل” و”ذكي �س���ان” و”يا يا خالتي” و”عيال حبيبة” 

و”اأيظن” وغريها من الأفالم.
 عل���ى مدار تاريخ ح�سن ح�سني الفني ح�سد عددا من 
اجلوائز كان اأبرزها جائ���زة اأف�سل ممثل العام 1993 من 
مهرجان القاهرة عن فيلم “�سارق الفرح” ويف نف�س العام 
اي�سا ح�س���د جائزة اأح�سن ممثل من مهرج���ان اإ�سكندرية 
ع���ن فيلم “فار����س املدينة” وهذا الع���ام مت تكرميه من 
مهرجان املركز الكاثوليكي ومهرجان �رشم ال�سيخ ليتوج 
رحل���ة التكرميات بجائزة فاتن حمام���ة والتي �سيت�سلمها 
من مهرجان القاهرة ال�سينمائ���ي يف دورته القادمة التي 

�ستقام يف نوفمرب.

“الحجاج في قلوب قادة المملكة”... مرئي يدحض تدويل وتسييس الحج

شاهدت لكم: جديد السينما العالمية في البحرين

اأنتجت “W7Worldwide” لال�ست�سارات 
الإ�سرتاتيجي���ة والإعالمية مقطع���اً مرئياً ق�سرياً 
تزامن���اً مع مو�سم حج 1439ه����، ل تتجاوز مدته 
3 دقائق يحمل عن���وان “احلجاج يف قلوب قادة 
اململك���ة”، يدح����س ب�س���كل غ���ري مبا����رش جميع 

دعاوى تدويل وت�سيي�س احلج. 
الفك���رة  ف���اإن  العم���ل،  لفري���ق  ووفق���اً   
املركزية للمقطع تقوم على ال�ستدعاء الزمني 
ال���دليل خلطاب���ات مل���وك اململك���ة العربي���ة 
ال�سعودي���ة، من���ذ عه���د املوؤ�س����س امللك عبد 
العزيز ب���ن عبد الرحمن اآل �سع���ود )طيب اهلل 
ثراه( وانتهاًء بعهد خ���ادم احلرمني ال�رشيفني 

امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود.
 فجمي���ع اخلطابات الت���ي اأوردها املقطع 

املرئي منذ عهد املوؤ�س�س، وامللوك الراحلون 
“�سع���ود، وفي�سل، وخال���د، وفهد، وعبد اهلل” 
مروراً مبا ذكره خادم احلرمني ال�رشيفني امللك 

�سلم���ان، توؤك���د على ����رشف اململك���ة العربية 
ال�سعودي���ة وعنايته���ا بخدمة حج���اج بيت اهلل 

احلرام، واأنها من �سميم ر�سالة هذه البالد.

 وم���ن �سمن املحاور الرئي�سة التي اعتمد 
عليه���ا املقط���ع يف بن���اء املقط���ع ه���و اإفراده 
مقاطع م�ستقلة لكل ملوك ال�سعودية، تو�سح 
رمزية التو�سع يف احلرمني ال�رشيفني وامل�ساعر 
املقد�سة لت�سهي���ل الأمور على احلجيج الذين 
يفدون لأداء ن�سك احلج من كل حدب و�سوب. 
 وي�ستعر�س املقطع املرئي العديد من 
الر�سائل املبا�رشة وغري املبا�رشة، من اأبرزها 
عظ���م كي���ان الأماك���ن املقد�س���ة يف قلوب 
ق���ادة اململكة العربي���ة ال�سعودية، وكذلك 
التاأكيد على ال�ستم���رار يف التطوير خلدمة 
وراحة �سيوف الرحم���ان كم�سووؤلية عظيمة 
وواج���ب كب���ري ت�سخر ل���ه كاف���ة الإمكانات 

والطاقات �سنوياً.

الي���وم  ال�سينم���ا املحلي���ة تعر����س  يف 
العدي���د م���ن الف���الم ال�سينمائي���ة الكبرية 
تزامن���ا م���ع عر�سه���ا يف الولي���ات املتحدة 
والعامل، وتتن���وع يف م�سمونها بني الك�سن 
والكوميدي���ا والث���ارة، فمع بداي���ة ال�سبوع 
املا�سي الى كتابة هذا اخلرب قدمت فوك�س 
�سينك���و والبحري���ن لل�سينم���ا جمموع���ة من 

الفالم التي �سن�ستعر�سها:
من الفالم اخلفيفة التي مازالت تالقي 
 The Spy Who اقبال على احل�سور فيلم
بتحليل���ه  قمن���ا  وال���ذي   Dumped Me
موؤخ���را ويحكي ق�س���ة �سديقتني “اأودري” 
و”مورجن” تورطتا يف موؤامرة دولية ب�سبب 
ال�سدي���ق ال�سابق لإحداهما ال���ذي تبني اأنه 

جا�سو�س �سيء. )التقدير 6 جنوم(. 
ومن اك���رب الفالم الت���ي تعر�س اليوم 
يف جميع �سا�سات ال�سينما يف البحرين فيلم 
 The النج���م الربيط���اين جي�س���ون �ستاث���ام
Meg والذي يتناول يف احداثا رائعة ق�سة 

ح���ول الغوا����س والقائد البح���ري “جونا�س 
تايل���ور”، ال���ذي تعر����س لهجوم م���ن قبل 
قر�س عم���الق منقر�س ا�سم���ه )ميغالدون( 
يبل���غ طول���ه ال�سبع���ني قدًم���ا، دفع���ه اإلى 
التخل���ي عن ن�سف طاقم �سفينته. لكن عند 
جنات���ه �ستحدث املفاجاأة، وبع���د 5 �سنوات 
�سيواج���ه خماوف���ه م���ن جديد.)التقدي���ر 7 

ون�سف جنمة(.
لع�س���اق اف���الم املراهق���ني والعجائب 
 The Darkest Minds نن�س���ح مب�ساهدة
وال���ذي يتن���اول يف اأحداث اخلي���ال العلمي 

ق�س���ة مراهق���ني تتط���ور 
حتى  اخلارق���ة،  قدراته���م 
تعتربه���م احلكومة م�سدر 
�سجنه���م  وتق���رر  تهدي���د 
خ�سو�سا “روب���ي” البالغة 
م���ن العمر 16 عاًم���ا، التي 
اله���روب  م���ن  تتمك���ن 
م���ن  ملجموع���ة  وتن�س���م 
الذين  الفارين  املراهقني 
يق���ررون مواجه���ة الكب���ار 

املتحكمني يف حياتهم ومقاومتهم من اأجل 
ا�ستعادة ال�سيطرة يف م�ستقبلهم. )التقدير 

6 ون�سف جنمة(.
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طارق البحار

 مــن يكــذب أكثــر 
فــي الحيــاة الزوجيــة؟

للكذب تاأثريات مدمرة على احلياة الزوجية، 
وله تداعيات خطرية جدا على خط �سريها، لنه 
ق���د يودي به���ا الى نهاي���ة ماأ�ساوي���ة وموجعة 
للغاية، لذلك عل���ى الطرفني جتنب الكذب يف 

احلياة الزوجية.
واأك���دت درا�سات عدي���دة اأن الرجل يكذب 
اأكر من املراأة، كما اكدت الدرا�سات ان ا�سباب 
الك���ذب تختل���ف عند كل م���ن الرج���ل واملراأة، 
وبتطبي���ق الدرا�س���ة على احلي���اة الزوجية جند 
ان ال���زوج يكذب اكر م���ن الزوجة، ولي�س ذلك 
فح�س���ب، فهناك حقائق كثرية عن كذب الزوج 
على زوجت���ه، مثل قدرة الزوج���ة على اكت�ساف 
ك���ذب الزوج عليه���ا.. عليك عزي���زي الرجل ان 

تتجنب الكذب على زوجتك لالأ�سباب التالية.
عل���ى الرج���ل ان يعل���م ان امل���راأة ت�ستطيع 
ال�سعور بكذبه عليها، لنه���ا متلك حد�سا قويا 

جدا يجعلها قادرة على اكت�ساف كذب الرجل.
لو يعلم الرجل كيف يحط الكذب من قيمته 
يف عيون زوجت���ه لمتنع عن الكذب على الفور، 
ولك���ن لالأ�س���ف ل يهت���م بع�س الرج���ل بنظرة 
الزوج���ة له بعد اكت�ساف كذبه وهذا اخطر ما يف 

المر.
واخريا على الزوج اأن يدرك قيمة ال�سدق يف 
احلياة الزوجية لنه �سمة ال�ساحلني املخل�سني 

الذين ل تعرف قلوبهم طريق الغ�س واخلداع.
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بعد انشغالها بتربية ولدها...

المهـــرة البحـــرينيــــة: ســـأعـــود للتمثيــل قــريبــا

على مسرح المدرسة الهندية

الحجيري يقدم “أمل الغابة” في عيد األضحى

نجــوم عــرب وخليجيــون فـي “زمـانـا خرابهـي”

ال�شو�شي����ال ميدي����ا  ع����رت جنم����ة 
امله����رة البحرينية عن �شب����ب ابتعادها 
حاليا ع����ن التمثيل بع����د تقدميها عددا 
م����ن االعم����ال وامل�ش����اركات اخلليجي����ة 
موؤخرا حيث قالت ب����اأن رعايتها لولدها 
متي����م كان م����ن اأولوياته����ا يف الف����رتة 

ال�شابقة.
وقال���ت يف �ش���وؤال له���ا ع���ر احدى 
املعجب���ات يف زاوي���ة االأ�شئل���ة مبوق���ع 
االن�شتغ���رام باأنه���ا حت���ن دائم���ا للعمل 
الفني يف البحري���ن خ�شو�شا مع بدايتها 
يف الكويت بالرغم من م�شاغلها التجارية 
اخلا�شة اليوم، لكنها اأكدت باأن عودتها 

�شتكون يف الوقت املنا�شب.
واحتفل���ت امله���رة البحرينية موؤخرا 

بعي���د ميالده���ا، يف حفلة خا�ش���ة كبرية 
وبح�ش���ور عدد م���ن املدعوين من االهل 
واال�شدق���اء. الفنان���ة البحرينية ظهرت 
يف ال�شور وهي حتم���ل كعكة عيد ميالد 
�شغ���رية كت���ب عليه���ا ا�شمه���ا وحملت 
�شورة ملهر، وو�شعت بها �شمعة واحدة.
احلف����ل  يف  امله����رة  تاألق����ت  وق����د 
بف�شت����ان وردي اأني����ق ع����اري الكتفني، 
وتزينت مبكياج ق����وي، وتركت �شعرها 
االأ�ش����ود من�ش����دال، واأكمل����ت اطاللته����ا 
اأرفق����ت  مبجوه����رات رقيق����ة. الفنان����ة 
ال�شور بتعليق قالت فيه “�شنة جديدة 
من عمري، اللهم بارك يل فيها واأعطني 
خريها واأبع����د عني �رشه����ا واجعلها �شنة 

جميلة بكل مافيها.. 30/7/2018”.

أحداث

ح���دث ع���ام ي�شتح���وذ عل���ى اهتمامك 
وت�شتعيد اأوراقاً �شائعة. 

ا�شتعن بخرة اأحد االأ�شدقاء ممن اتبع 
حمية غذائية ناجحة.

اأك���ر  اأج���واء  الي���وم  ه���ذا  ل���ك  وف���ر 
ا�شتقراراً، وتتمتع بالتفاوؤل.

ترتاجع جميع ال�ضغ���وط وتعود املياه 
اإلى جماريها.

 تتو�ش���ل اإلى عملية تقارب وم�شاحلة 
مع االأ�شدقاء.

ال تتخ���ذ القرار النهائي ب�شاأن التوقف 
عن ممار�شة الريا�شة.

اجله���د  داخل���ك  يف  ت���زرع  اأن  ح���اول 
ال�رشوري لزيارة االأقارب.

العناية بال�شحة حتتل االأهمية الكرى 
يف �شوؤونك.

اإي���الء ال�شاأن املهني يج���ب اأال ين�شيك 
االهتمام بال�شحة.

غالبا م���ا تعاك�ش���ك الظ���روف فت�شعر 
باخليبة والياأ�س.

بع����س االإزع���اج يدخل حيات���ك جمدداً 
وتراودك اأفكار م�شّو�شة. 

بع�س اال�شطرابات املعوية قد يكون 
ناجتاً من الد�شم. 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

بعد ط���ول غياب عن م�رشح الطف���ل، يعود الفنان 
واملخرج حممد احلجريي مب�رشحية جديدة بعنوان “اأمل 
الغاب���ة” والت���ي �شتعر�س ابت���داء من ث���اين اأيام عيد 
االأ�شحى املبارك على م�رشح نادي البا بالرفاع ال�رشقي، 
واملع���روف اأن املخ���رج احلج���ريي له خ���رة يف امل�رشح 
تتج���اوز 30 �شنة وقدم خاللها م�رشحي���ة اأطفال واحدة 
فقط وهي “بح���رية البجع” وعر�شت حينها ملدة تزيد 
ع���ن 45 يوما متوا�شال مما يدل على جناح احلجريي يف 

هذا امل�شمار.
خمرج وموؤلف م�رشحية “اأمل الغابة” حممد احلجريي 
ق���ال يف ت�رشيحات خا�شة ل�”البالد” اإن اجلديد يف هذه 
امل�رشحي���ة وجود ك���وادر اأكادميية م���ن خريجي امل�رشح 
مم���ا �شيعطي العم���ل الفني اإبداعا ومتي���زا يف خمتلف 
املجاالت من الف�شح���ة الكوميدية والديكور واملالب�س 
وكلها عنا�رش �شتعطي التجربة امل�رشحية واقعية اأكر، 
باالإ�شاف���ة األى االأغ���اين املتميزة بالكلم���ات واالأحلان 
واالأداء االأمر الذي �شي�شاعد الطفل يف فهم امل�شمون. 
ون���وه احلجريي اإلى ان الباب �شيكون مفتوح للجمهور 

بعد العر�س لطرح اال�شئلة وهناك جوائز خم�ش�شة.
يج���در بالذكر اأن اآخر م�رشحية قدمها احلجريي هي 
“خرب�شة” يف اغ�شط�س العام املا�شي مبهرجان الريف 
امل�رشحي التا�شع، وكانت من تاأليف على يحيى واإعداد 
واإخ���راج حممد احلج���ريي، خمرج م�شاع���د علي مرهون، 
متثيل ملياء ال�شويخ عادل املالكي �شادق عبدالر�شا 

نوف �شبت علي مرهون علي م�شعل.

ر�ش���م املخرج والفنان ح�شني العويناتي اخلريط���ة النهائية لفريق امل�رشحية 
االجتماعي���ة الكوميدية “زمانا خرابهي” والت���ي �شتعر�س ابتداء من اول ايام عيد 
اال�شحى املبارك حتت رعاية �شمو ال�شيخ عبداهلل الفاحت بن حممد اآل خليفة على 
خ�شبة م�رشح املدر�شة الهندية مبدينة عي�شى، ومن اال�شماء امل�شاركة يف امل�رشحية 
الفن���ان امل�رشي عالء مر�ش���ي، والفنان الكويتي عبداهلل بهم���ن والفنان الكويتي 
خال���د لعجريب، والفنانة منرية حممد، والفنانة �شوالف، والفنان من�شور اجلداوي 

وغريهم. واال�رشاف العام عبداهلل ال�رشان.
ويف ت�رشي���ح ل�”الب���الد” اأكد العوينات���ي اأن امل�رشحية الكوميدي���ة االجتماعية 
“زمان���ا خرابهي” �شتق���دم للجمهور وجبة متكاملة م���ن الكوميديا واملتعة يف اآن 
واح���د، و�شتط���رح العديد من امل�شاكل التي نعي�شها، ونح���ن على ثقة تامة بنجاح 

العمل خ�شو�شا مع وجود كوكبة من الفنانني والنجوم.

13 اغسطس
1892

االأول  الع���دد  �شدور 
م���ن �شحيفة »االأفرو 
مدينة  يف  اأمري���كان« 
عن  لتعر  بالتيم���ور 
تطلع���ات الزن���وج يف 

الواليات املتحدة.

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

برييل.

 1923
يف  الوطني  امل��وؤمت��ر 
تعيني  ي��ق��رر  تركيا 
م�����ش��ط��ف��ى ك���م���ال 
��ا ل��ل��ح��ك��وم��ة  رئ��ي�����شً
خ��ط��وة  يف  ال��رتك��ي��ة 
الق�شاء  نحو  اأخ���رية 
ع������ل������ى اخل������الف������ة 

االإ�شالمية.

 1940
ال������ق������وة اجل����وي����ة 
االأملانية تنفذ عملية 
كبرية  ج���وي  ق�شف 
اع����ت����رت االأع����ن����ف 
ال��وق��ت �شد  ب��ذل��ك 
الريطانية  العا�شمة 
ل��ن��دن اأث��ن��اء احل��رب 

العاملية الثانية.

  1951
امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة 
توقع اتفاقية جديدة 
ت�شمن ح�شولها على 
اإ�شافية  ام��ت��ي��ازات 
ال���ب���رتول  ق���ط���اع  يف 

العراقي.

عبدالرحمن محمود: الساحة مليئة 
بالمواهب الفنية في كل المجاالت

حمم���ود  عبدالرحم���ن  الفن���ان  اأك���د 
ل�”الب���الد” اأن ال�شاح���ة مليئ���ة باملواه���ب 
الفنية يف جميع املجاالت، التمثيل واالإخراج 
والتاأليف املو�شيقي والديكور والت�شوير، 
لكن ب�رشط اإف�ضاح الطري���ق اإليها ورعايتها 
ودعمه���م وت�شجيعهم، م�شيف���ا باأن الفنان 
الواع���د رمبا يخج���ل يف بداية االأم���ر وي�شعر 
ب���اأن هناك حاجز بينه وبني اأ�شحاب اخلرة، 
وله���ذا علين���ا نح���ن باملب���ادرة واحتوائهم 
واإ�رشاكه���م يف االعم���ال �ش���واء امل�رشحي���ة اأو 
الدرامية. وتابع حمم���ود “لقد كان طريقنا 
نح���ن يف ال�شابق �شاقا ومتعبا، وال�شعوبات 
الت���ي وجدناها ال ميكن الأبناء اجليل اجلديد 
اأن يتحملونها، ومع ذل���ك وا�شلنا الطريق، 
ون�شيحتي ل���كل موهوب.. وا�ش���ل اإبداعك 

و�شت�شل ملا تريده يف يوم من االيام.

عبدالرحم���ن حمم���ود يعت���ر الدينم���و 
كم�شاع���د  خليج���ي  عم���ل  اأي  يف  املح���رك 
خم���رج وخم���رج منف���ذ، و�ش���ارك يف الكثري 
م���ن امل�شل�ش���الت منها على �شبي���ل املثال 
ال احل����رش “ حي���اة ثاني���ة “ للمخ���رج حمم���د 
القفا�س، “ كان يف كل زمان “ مع القفا�س 
اي�شا “�شباب البوب” “ك�رش اخلواطر” “اربع 

قلوب” “لولو مرجان” وغريها.

محمد المنصور يعود إلى التقديم التلفزيوني
حمم���د  القدي���ر  الفن���ان  �شاف���ر 
املن�ش���ور اإلى دب���ي من اأج���ل االطالع 
على فك���رة برنامج جديد، رمبا يعر�س 
عل���ى �شا�ش���ة القناة قريب���اً يف حال مت 
االتف���اق على كل �شيء.. االأمر اإلى االآن 

طي الكتمان.
املن�ش���ور كان قد اأعلن يف برنامج 
“تفاعلك���م” عل���ى قن���اة العربي���ة عن 
ا�شتعداده للعودة جمدًدا اإلى التقدمي 
التلفزي���وين، وذل���ك من خ���الل برنامج 

فن���ي و�شيا�شي يف اآن مًعا، م�شرًيا اإلى اأن اأعماله الدرامي���ة القادمة �شتعر�س عر االنرتنت، 
حتديًدا على مواقع التوا�شل االجتماعي.

“فيهــا وفيهــا”... جــديــد لطيفــة
طرح���ت الفنانة لطيف���ة اأغنيتها اجلدي���دة “فيها وفيها” 
الت���ي تتواج���د من خاللها يف مو�ش���م ال�شيف كاأغني���ٍة منفردة. 
وتوافرت االأغنية عر من�شة “اأنغامي”، وبداأت الرتويج لها عر 
ح�شاباته���ا على مواقع التوا�شل االجتماعي املختلفة. وهي من 
كلم���ات �شادي نور واأحلان بالل �رشور، فيما قام بتوزيعها هاين 
ربي���ع، ومن املق���رر اأن تقوم بت�شويرها عل���ى طريقة الفيديو 

كليب على اأن يتم طرحها يف وقٍت الحق من ال�شهر اجلاري.

 حمرر م�سافات

حمرر م�سافات 

حمرر م�سافات 

• حممد املن�شور	

• عبدالرحمن حممود	
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األخيرة

الكربوهيدرات تزيد خطر الإ�شابة به�شا�شة العظام

رجل يزّيف موته للتهرب من طلبات زوجته

اأكرث من 100 حريق غابات �شخم يف اأمريكا

ح���ذر فريق بحثي اأمريكي من ك���رة تناول الأطعمة التي حتتوي عل���ى الكربوهيدرات، واملعروف 
اأنه���ا اأحد اأك���ر الأطعمة ا�شته���اكا، اإذ اإنها توؤدي اإلى الإ�شاب���ة مبر�ض ه�شا�شة العظ���ام. ونقل موقع 
“archyworldys” الأمريك���ي نتائج درا�شة اأجراها فريق م���ن بحثي من موؤ�ش�شة اأوكاهوما لاأبحاث 
الطبي���ة، قال فيها اإن كرة تناول الكربوهيدرات �شمن النظ���ام الغذائي، ت�شاهم يف الإ�شابة بالتهاب 
املفا�ش���ل وخا�ش���ة الركبة وكذلك مر�ض ه�شا�شة العظ���ام. وتو�شل الفريق البحث���ي اإلى تلك النتائج 
بع���د مراقبة جمموعة من الفئران اأطعموها وفقا لنظ���ام غذائي يعتمد على الكربوهيدرات، وتبني لهم 
اأن الكربوهي���درات وخا�ش���ة ال�شكريات، زادت خط���ر حدوث التهاب املف�شل العظم���ي يف الركبة لدى 
احليوان���ات، حت���ى عندما كانت اأوزانها منخف�شة. وتتواجد الكربوهي���درات بكرة يف اخل�رضاوات الغنية 

بالن�شا، مثل البطاطا والذرة، واحلبوب ومنتجاتها مثل اخلبز، وجميع احللويات واملخبوزات امُل�شنعة.

عل����ى  الهندورا�����ض  م����ن  رج����ل  اأق����دم 
“تزوير” وفات����ه، ملتقطا �شورا يف امل�رضحة 
تظه����ره وكاأنه “ميت”، وذل����ك للتهرب من 
طلب����ات زوجت����ه.  ون�����رض داين غونزالي�����ض، 
املقي����م يف الوليات املتحدة، �ش����ورا يبدو 
فيها وه����و مغطى بكفن اأبي�����ض يف م�رضحة، 
مغم�ش����ا عيني����ه، يف حماولة لتزوي����ر وفاته. 
واأر�شل����ت ال�ش����ور لزوجت����ه يف الهندورا�ض، 
مع لقطات لتابوت مغطى بالورود، ور�شالة 
تبلغها باأن زوجها قد تويف مبر�ض ال�رضطان، 
وفق ما نقلت �شحيفة “مريور” الربيطانية.
ون�رضت حمطة اأخبار حملية يف بلدته خرب 

وفات����ه، مم����ا اأثار ا�شتغ����راب عائلته، قبل اأن يبداأ ال�ش����كان بتحليل �شوره واكت�ش����اف “ابت�شامته” يف 
بع�����ض اللقطات، الأمر الذي اأكد اأن ال�شور مزيفة. واعرتف غونزالي�ض باحليلة التي اتبعها، وقال يف 
مقابل����ة تلفزيونية لحقا: “كل يوم �شبت تكلمني زوجت����ي مطالبة باملزيد من الأموال، ثم ل تكلمني 

بقية الأ�شبوع”.

اندلع���ت 6 حرائ���ق �شخمة جديدة يف الولي���ات املتحدة، ما اأدى اإلى ارتف���اع عدد احلرائق 
ال�شخم���ة امل�شتعل���ة بالفعل عرب الباد اإلى اأكر م���ن 100، مع توقع ان���دلع مزيد من احلرائق 
يف مطل���ع الأ�شبوع ب�شبب �شواعق الربق التي ت�رضب الأرا�ش���ي اجلافة. واأعلن “املركز الوطني 
للتن�شي���ق ب���ني ال���وكالت” اأن اأكر م���ن 30 األف ف���رد، من بينهم رج���ال اإطفاء م���ن كل اأنحاء 
الوليات املتحدة، ونحو 140 م���ن اأ�شرتاليا ونيوزيلندا، يكافحون هذه احلرائق التي اأتت على 
اأك���ر من 1.6 مليون فدان. وقال جريميي جرامز، كبري خ���رباء الأر�شاد اجلوية يف “مركز التنبوؤ 
بالعوا�ش���ف” يف “الهيئ���ة الوطنية لاأر�ش���اد اجلوية” يف اأوكاهوم���ا يف مقابلة: “نتوقع حدوث 

مزيد من احلرائق اجلديدة اليوم”.

 Social
media

مطاردة مثرية على
 طني خمدرات

اأظه���ر مقط���ع فيديو، جرى تداول���ه موؤخرا، حلظ���ات “مثرية” لقيام اجلي����ض املك�شيكي 
مبط���اردة زورق �رضيع حاول تهريب كمية مهمة من املخ���درات، لكن ال�شلطات ك�شفت عملية 
الع�شابة. وبدا الزورق، وهو ي�شري ب�رضعة فائقة �شوب الرب، فيما كانت مروحية تابعة للجي�ض 

تقرتب منه، لكن اأغلب مهربي الكوكايني هربوا من املركبة مبجرد ر�شوها يف الرب.
وبح�ش���ب ما نقلت �شحيفة “ديلي ميل” الربيطانية، فاإن قرابة اأ�شخا�ض كانوا على منت 
ال���زورق لذوا بالفرار، لك���ن عنا�رض اجلي�ض عروا على الع�رضات م���ن الأكيا�ض اململوءة مبخدر 

الكوكايني.
واأو�ش���ح اجلي�ض، يف بيان، اأن ال���زورق كان ي�شري مبحركني قويني، وعلى متنه 75 كي�شا 

حمما كمية تقارب 1859 كيلوغراما من الكوكايني.
واأو�شح���ت ال�شلطات اأنها اعتقلت �شخ�شا واحدا من الإكوادور، بعدما �شبطته يف الزورق 

قبل اأن يتمكن من اللحاق بباقي اأفراد الع�شابة.

كايلي جيرن تتلقى هدية من القرن املا�شي

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

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

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

الطق����ض ح�ش���ن ولكنه 
الأتربة  حار مع ت�شاعد 

يف بع�ض املناطق.

الرياح �شمالية غربية من 10 اإلى 15 عقدة 
وت���زداد �رضعتها من 15 اإل���ى 20 عقدة يف 
هذه الليلة وت�شل من 22 اإلى 27 عقدة. 

ارتف���اع املوج من قدم اإلى 3 اأقدام قرب ال�شواحل، ومن 3 اإلى 6 
اأقدام يف عر�ض البحر. درجة احلرارة العظمى 43 م وال�شغرى 30 

م. الرطوبة الن�شبية العظمى 75 % وال�شغرى 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

ت�شدر عن دار الباد لل�شحافة والن�رض والتوزيع 

  للتوا�شل مع ق�شم العانات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�ض: 17580939            ال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ض: 17111434

تطبع يف موؤ�ش�شة الأيام للن�رض

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

الفجــر: 3:43
الظهـر: 11:43

العصــر: 3:13
المغرب: 6:17
العشاء: 7:47

مواقيت 
الصالة

ال�شمـ�س ملالم�شـة  التاريخيـة  رحلتهـا  “نا�شـا” تطلـق 
اأطلقت وكالة الف�شاء الأمريكية )نا�شا(، اأم�ض 
الأحد، مركبة ف�شائية �شتقرتب من ال�شم�ض ب�شكل 

غري م�شبوق.
وانطلق���ت املركبة “باركر �ش���ولر بروب” من 
قاعدة كي���ب كانافريال بولي���ة فلوريدا، يف مهمة 
من �شاأنها اأن ت�ش���ل باملركبة قرب الغاف اجلوي 

اخلارج���ي لل�شم�ض، عل���ى بعد 6 ماي���ني كيلومرت 
فق���ط من �شطح ال�شم�ض. واأق���رب م�شافة لل�شم�ض 
جرى الو�شول اإليها م���ن ذي قبل كانت عن طريق 
امل�شبار “هيليو�ض 2”، الذي و�شل يف العام 1976 
اإلى م�شافة 43 مليون كيلومرت من �شطح ال�شم�ض.

وللمقارنة، يبلغ متو�شط امل�شافة بني ال�شم�ض 

والأر�ض 150 مليون كيلومرت.
و�شتحل���ق املركبة، التي يحميه���ا درع حراري 
جديد، فوق كوكب الزهرة يف اأكتوبر املقبل، فيما 

�شيكون اأول لقاء �شم�شي لها يف نوفمرب.
وب�شكل اإجمايل، �شتقرتب املركبة 24 مرة من 

ال�شم�ض خال ال�شنوات ال�شبع املقبلة.

واحت�ش���د اآلف املتفرجني يف موق���ع الإطاق، 
مب���ا يف ذلك ع���امل الفيزياء الفلكي���ة يوجني باركر 
البال���غ )91 عاما(، الذي اأطل���ق ا�شمه على املركبة 

الف�شائية.
“ري���اح  اأعل���ن وج���ود  م���ن  اأول  بارك���ر  وكان 

�شم�شية” قبل 60 عاما.

حديقة ت�شتعني 
بغربان جلمع القمامة

الفالمينغو يبي�س 
ب�شبــــب احلــــر

 عـامـل ينجـو 
مـن املـوت باأعجـوبـة

دربت حديقة للماه����ي بفرن�شا 6 غربان 
على التقاط اأعقاب ال�سجائر والقمامة الأخرى 
الت����ي يلقيه����ا ال����زوار مقاب����ل ح�شولها على 

طعام.
وق����ام كري�شتويف جابوري مدي����ر مدر�شة 
تربي����ة ال�شق����ور يف متنزه ب����وي دي فو بغرب 
فرن�شا برعاية الغرب����ان ال�شتة وتدريبها على 
جمع القمام����ة مبكافاأتها بطعام نظري القمامة 

التي جتمعها. 
وُنقل عن جابوري قوله يف مدونة للمنتزه 
اإن ”الغرب����ان مظلوم����ة وُت�شن����ف عل����ى اأنه����ا 
م�شدر لاإزع����اج، ولكن هذه الطي����ور �شتقوم 

بعمل ل�شالح البيئة وتغري �شورتها“.

اأف���ادت موؤ�ش�شة خريي���ة بريطانية باأن 
موجة احل���رة القيا�شية التي جتت���اح القارة 
الأوروبي���ة ه���ذه ال�شي���ف، �شجع���ت طي���ور 
الفامينغ���و )النحام( الإنديزي���ة على و�شع 

البي�ض، لأول مرة منذ العام 2003.
اآن���د  “ويلدف���ول  موؤ�ش�ش���ة  واأ�شاف���ت 
ويتاندز ترا�شت” اأن 6 من طيور الفامنغو 
و�شع���ت 9 بي�شات، جميعه���ا غري خم�شبة. 
وقدم���ت املوؤ�ش�ش���ة الربيطاني���ة بي�شا من 
طي���ور فامينغ���و ت�شيلي���ة -وه���ي ف�شيلة 
قريب���ة -لاعتناء به. وقال م���ارك روبرت�ض، 
امل�ش���وؤول مبحمي���ة �شليمربي���دغ “مع توفر 
و�ش���ع الأبوة والأمومة له���ذه الطيور ب�شكل 
كام���ل، قدمنا له���م اأفراخ ت�شيلي���ة لاعتناء 

بالبي�ض. اإنه دافع عظيم واإثراء للطيور”.

جنا عامل بناء �شيني من املوت باأعجوبة، 
رغم دخول ق�شيب حديدي يف راأ�شه اإلى عمق 

20 �شنتيمرتا.
وكان العام����ل املحظ����وظ، ال����ذي مل يكن 
يرتدي خ����وذة ال�شامة، ي�ش����ري يف ور�شة، بناء 
قبل اأن يقع م����ن ارتفاع كبري ق�شيب حديدي 
طول 3 اأمتار ليدخل كالرمح يف راأ�شه. وا�شتقر 
ذل����ك الق�شيب يف اجلان����ب الأمين من جمجمة 
الرج����ل، البالغ من العم����ر 52 عاما، بعد اخرتق 
دماغ����ه مل�شافة و�شلت لنح����و 20 �شنتيمرتا، 

وفقا ل�شحيفة “ديلي ميل” الربيطانية.

• مهرجان طريف للتوائم �شارك فيه نحو 400 طفل يف العا�شمة الأوكرانية، كييف.	

تلقت جنمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كايلي جيرن، العديد من الهدايا الثمينة، مبنا�شبة 
عيد ميادها ال�21، ولكن كان اأبرزها تلك التي يعود عمرها اإلى خم�شينات القرن املا�شي.

واأه���دى ترافي����ض �شكوت، حبيب كايلي جي���رن، لها �شيارة طراز “رول���ز روي�ض” فارهة، 
بي�شاء اللون، ويعود عمرها اإلى العام 1950.

و�شاركت كايل���ي جيرن �شورة لل�شيارة، عرب ح�شابها الر�شم���ي على “اإن�شتغرام”، والتي 
تق���در قيمتها بع����رضات الآلف من الدولرات، وغالبا ما يتم ال�شتعانة بها يف حفات الزفاف، 

وفقا لف�شائية “اإي!” الأمريكية.
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