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األربعاء 
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18 شوال 1438

 

�ملنام���ة - بن���ا: قالت مملك���ة �لبحرين 
و�ململكة �لعربية �ل�سعودية وجمهورية م�رص 
�لعربي���ة ودولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف 
بيان م�س���رتك �أم�س �إن توقيع مذكرة تفاهم 
يف مكافح���ة متوي���ل �الإرهاب ب���ن �لواليات 
�ملتحدة �الأمريكية و�ل�س���لطات �لقطرية هو 
نتيجة لل�ض���غوط طوال ال�ض���نوات املا�ضية 
و�ملطالب���ات  �لقطري���ة  �ل�س���لطات  عل���ى 
�ملتكررة م���ن قبل �لدول �الأرب���ع و�رصكائها 
بوق���ف دعمه���ا للإرهاب م���ع �لت�س���ديد �أن 

�خلطوة غري كافية.
و�أ�س���افت �لبيان �مل�سرتك: “�سرت�قب 
�لدول �الأربع عن كثب مدى جدية �ل�سلطات 

�لقطري���ة يف مكافحتها لكل �أ�س���كال متويل 
الإرهاب ودعمه واحت�ضانه”. 

و�أك���دت �ل���دول �الأربع يف خت���ام �لبيان 
“��س���تمر�ر �إجر�ء�تها �حلالي���ة �إلى �أن تلتزم 

�ل�سلطات �لقطرية بتنفيذ �ملطالب �لعادلة 
كامل���ة والت���ي ت�ض���من الت�ض���دي للإرهاب 

يف  و�الأم���ن  �ال�س���تقر�ر  وحتقي���ق 
�ملنطقة”.

ا�ستمرار الإجراءات حتى تنفيذ املطالب... الدور الأربع: 

وزير املالية: اإ�سالحات هيكلية خلف�ض الدين العام

�سرناقب جدية قطر يف مكافحة متويل الإرهاب

• النواب يقر م�رشوع قانون اعتماد امليزانية العامة للدولة للعامني 2018/2017	

ثلثا اأع�ساء الربملان يوافقون على امليزانية
ي���وم طوي���ل ونتيج���ة متوقع���ة. لي�س خربا 
جدي���دا اإق���رار جمل����س الن���واب م����رشوع قانون 
العام���ة للدول���ة للعام���ني  اعتم���اد امليزاني���ة 
2018/2017، ولك���ن اللفت ن�ض���بة التوافق 
�لنياب���ي �لو��س���عة لعب���ور �لت�رصي���ع �الأهم �لذي 

ينظره �لربملان. 
ح�رش اجلل�ض���ة قبل الأخرية من عمر املجل�س 
املنتخب ب���دور النعقاد امل�ض���ارف على اإقفال 
�أبو�ب���ه 36 نائب���ا، وواف���ق عل���ى امليزاني���ة 28 
نائب���ا )70 %(، ورف�ض���ها 3 )7.5 %(، وامتنع 
عن �لت�س���ويت 5 نواب )12.5 %(. واعتذر عن 
ح�ضور اجلل�ضة 4 نواب )10 %(. من جهته، قال 
وزي���ر املالية ال�ض���يخ اأحمد بن حمم���د اآل خليفة 
“�إن �ملو�فقة على ت�رصيع رفع �سقف �لدين �لعام 
تاأتي �ض���منيا بقبول اإجراء اإ�ضلحات هيكلية يف 

7م�ضتوى الدخل للو�ضول اإلى التوازن”.

مدير “موفنبيك”: قطاع ال�سيافة 

بالبحرين جاذب وخطة لتجديد الفندق

تيلر�سون: ندعم الو�ساطة الكويتية حلل 

اأزمة قطر

ختام اجلولة ال�ساد�سة لدوري املراكز 

ال�سبابية واأبوقوة يت�سدر
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البحرينية لبنى الأمني ت�سارك 

يف “معر�ض الربيعيات”

مسافات البالد

22

3 2

توافقات ال�ساعات الأخرية تعيد 
�سحة الزواج املنقطع اإىل “الأ�سرة”

مروح���ة ات�ض���الت مكثف���ة ب���ني اللجنة 
ال�رشعي���ة املكلف���ة ملكي���ا مبراجع���ة م����رشوع 
وال�ض���وؤون  الع���دل  ووزارة  الأ����رشة،  قان���ون 
الإ�ضلمية والأوقاف وبرملانيني وعلماء دين 
من بع���د ذيوع تغيريات الوزارة على ن�ض���خة 

�لت�رصيع �ملحال للربملان. 

ل  وك�س���فت م�س���ادر “�لبلد” عن تو�ضّ
اللجنة ملجموعة توافقات جديدة مع الوزارة 
ب�ض���اأن عدد م���ن فق���رات امل���واد اخللفية، 
و�لتي ي�س���ل عددها �إلى 12 م���ادة. وقالت 
اإن م���ن ب���ني التوافق���ات عودة ن�س �ض���حة 
الزواج املنقطع وفًقا للفقه اجلعفري، وذلك 

ب�سياغة جديدة متو�فق عليها بن 
5اللجنة ال�رشعية والوزارة.

• �ضمو رئي�س الوزراء م�ضتقبل عددا من اأفراد العائلة املالكة وامل�ضوؤولني	 • جللة امللك م�ضتقبل رئي�س واأع�ضاء املوؤ�ض�ضة الوطنية حلقوق الإن�ضان 	

تو�سع حكومي يف امل�سروعات التنموية البحرين ملتزمة مبواثيق حقوق الإن�سان
�سمان ح�سول املواطن على اخلدمات بكل �سهولة... رئي�ض الوزراء: الن�سو�ض الد�ستورية والقانونية ع�سرية ومتطورة... العاهل:

املنام���ة - بن���ا: اأك���د رئي�س الوزراء �ض���احب ال�ض���مو 
�مللك���ي �الأمري خليفة بن �س���لمان �آل خليف���ة �أن �حلكومة 
حري�ض���ة على مواكبة ما ت�ضهده البحرين من تطور عمراين 
و�إ�سكاين من خلل �لتو�سع يف �إقامة �لعديد من �مل�رصوعات 
التنموية يف البنية التحتية والإ�ض���كان وال�ضحة والتعليم، 
بال�ض���كل الذي يحقق طموحات املواطنني ويخفف عنهم 

اأية اأعباء قد يواجهونها يف احل�ضول على اخلدمات.
ولفت �ض���موه، لدى ا�ض���تقباله عددا من اأفراد العائلة 
املالكة الكرمية وعددا من امل�ض���وؤولني باململكة، اإلى اأن 
ا�ض���راتيجية احلكومة ت�ض���تهدف الو�ض���ول اإلى �ضمولية 

�خلدم���ات يف خمتل���ف �مل���دن و�لق���رى و�س���مان 
ح�ضول املواطن عليها بكل ي�رش و�ضهولة”.

املنام���ة - بنا: اأك���د عاهل البلد �ض���احب اجلللة امللك 
حمد بن عي�ضى اآل خليفة التزام مملكة البحرين امل�ضتمر بكل 
املواثيق والقوانني الدولية املتعلقة بحقوق الإن�ضان، والتي 
هي جزء اأ�ضا�س من ثقافة البحرين وهويتها العربية الأ�ضيلة 
وعقيدتها الإ�ضلمية ال�ضمحاء.  جاء ذلك لدى ا�ضتقبال جللة 
�ملل���ك يف ق�رص �ل�س���افرية �أم����س رئي�س �ملوؤ�س�س���ة �لوطنية 

حلقوق الإن�ض���ان �ض���عيد الفيحاين واأع�ض���اء جمل�س مفو�ضي 
املوؤ�ض�ض���ة الوطنية حلقوق الإن�ضان. واأكد جللته اأن اململكة 
تفخر ب�ض���جلها احلقوقي املتميز، الذي ي�ضتند على ن�ضو�س 
د�ضتورية وقانونية ع�رشية ومتطورة، واأن املجتمع البحريني 

متي���ز عرب تاريخه ب�ض���مات وقيم نبيل���ة يف التعاي�س 
و�لتاآخي و�مل�ساو�ة و�لتعددية.

• اجتماع اللجنة ال�رشعية باملجل�س الأعلى لل�ضوؤون الإ�ضلمية	

 را�شد الغائب

ت�شوير: اأمين يعقوب

 مروة خمي�س
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البحرين تلتزم باملواثيق الدولية وتفخر ب�سجلها احلقوقي املتميز

�رشاكة وثيقة وعالقات تاريخية مع اململكة املتحدة نعتز بها

جاللته اأعرب عن تقديره للكفاءات العاملة يف “املوؤ�ش�شة الوطنية”... العاهل:

اأمري كنت اأ�شاد بتطور التعاون الثنائي بالعديد من املجاالت

املنامة - بنا: اأكد عاهل البالد �ش���احب اجلاللة 
املل���ك حم���د ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة الت���زام مملكة 
البحرين امل�ش���تمر بكل املواثيق والقوانني الدولية 
املتعلقة بحقوق االإن�شان، والتي هي جزء اأ�شا�س من 
ثقافة البحرين وهويتها العربية االأ�شيلة وعقيدتها 
االإ�ش���المية ال�ش���محاء.  جاء ذلك خالل ا�شتقبال جاللة 
املل���ك يف ق����ر ال�ش���افرية اأم�س رئي�س املوؤ�ش�ش���ة 
الوطنية حلقوق االإن�ش���ان �ش���عيد الفيحاين واأع�شاء 
جمل�س مفو�شي املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق االإن�شان؛ 
مبنا�شبة �ش���دور االأمر امللكي ال�شامي بتعيينهم يف 

جمل�س مفو�شي املوؤ�ش�شة اجلديد.
وهناأه���م جالل���ة املل���ك، متمنياً له���م التوفيق 
وال�ش���داد يف حتمل هذه امل�شوؤولية الوطنية، م�شيداً 
بكفاءته���م وخربته���م يف ه���ذا املج���ال، ومنوه���اً يف 
الوق���ت ذاته باجله���د الطيب ال���ذي بذله االأع�ش���اء 
ال�ش���ابقني وتاأديته���م مل�ش���وؤولياتهم ب���كل اأمان���ة 
واإخال�س لرت�شيخ مبادئ حقوق االإن�شان يف اململكة.

واأعرب جاللته ع���ن تقديره واإعتزازه بالكفاءات 
البحرينية العاملة يف جمال حقوق االن�ش���ان وبدورها 
امل�ش���هود يف الدف���اع ع���ن ق�ش���ايا الوط���ن عل���ى 

امل�شتويات االإقليمية والدولية.
كما اأثن���ى جاللة امللك على ال���دور املهم الذي 
ي�ش���طلع به جمل����س مفو�ش���ي املوؤ�ش�ش���ة الوطنية 
حلق���وق االإن�ش���ان وم���ا توؤديه املوؤ�ش�ش���ة م���ن مهام 
وم�ش���وؤوليات من اأجل تنمية وحماية حقوق االإن�ش���ان 

والعمل على تر�شيخ قيمها ون�ر الوعي بها واالإ�شهام 
يف �شمان ممار�شتها بكل حرية وا�شتقاللية. 

وتطرق �شاحب اجلاللة امللك خالل اللقاء اإلى ما 
حققت���ه اململكة خالل عر�س التقرير الوطني الثالث 
لال�شتعرا�س الدوري ال�شامل يف جل�شة جمل�س حقوق 
االإن�ش���ان التي عقدت موؤخراً بجنيف، والذي اأ�شادت 

به الكثري من الدول امل�شاركة. 
واأكد جاللته اأن اململكة تفخر ب�شجلها احلقوقي 
املتمي���ز وال���ذي ي�ش���تند على ن�ش���و�س د�ش���تورية 
وقانوني���ة ع�رية ومتط���ورة، واأن املجتمع البحريني 
متي���ز عرب تاريخه ب�ش���مات وقيم نبيل���ة يف التعاي�س 

والتاآخي وامل�شاواة والتعددية. 
من جانبه، عرب الفيحاين عن اعتزازه بالتوجيهات 
امللكية ال�شامية لعاهل البالد �شاحب اجلاللة امللك 
حم���د بن عي�ش���ى اآل خليفة، ورعاي���ة جاللته الكرمية 
وحر�ش���ه الدائم على دعم املوؤ�ش�شة وت�شهيل عملها 
نحو االرتق���اء بالعمل احلقوقي امل�ش���تقل اإلى اآفاق 
اأرحب، ودفع عجلة التط���ور والرقي يف ميدان حقوق 
االإن�شان لالأمام، وهو ما يعك�س ب�شورة وا�شحة مدى 
ما و�ش���لت اإلي���ه مملكة البحرين م���ن تقدم يف عهده 
الزاه���ر، ومن تطور ومناء لتطبي���ق املعايري الدولية 
احلقوقي���ة يف جمي���ع امليادي���ن، موؤك���داً اأن تعزي���ز 

وحماية حقوق االإن�شان جزء ال يتجزاأ من روؤية القيادة 
الر�ش���يدة، واأحد اأهم الدعائم والركائز االأ�ش���ا�س يف 
بناء دول���ة املوؤ�ش�ش���ات والقانون التي ت�ش���ري على 
دربها مملك���ة البحرين بخطى ثابتة وواثقة بف�ش���ل 

دعم وتوجيهات جاللته.
وق���ال الفيح���اين يف ت�ريح بهذه املنا�ش���بة اإن 
عاه���ل الب���الد كان وال يزال الراعي وال�ش���امن االأول 
حلقوق االن�شان واإر�شاء دعائم حرية الراأي والتعبري، 
والت���ي تعد اأحد اأه���م املنجزات للم�روع االإ�ش���الحي 
ال�ش���امل جلاللته، الفتاً اإلى اأن ما حتقق من اإجنازات 
مهمة على ال�ش���عيد احلقوق���ي - مبا يف ذلك تطوير 

املنج���زات احلقوقي���ة وتعزيز مكت�ش���باتها، وتطوير 
الت�ريع���ات احلقوقي���ة الوطني���ة لتواك���ب املعايري 
احلقوقية الدولية، مم���ا جعل مملكة البحرين ترتقي 
اإل���ى مكانة متميزة ب���ني دول العامل، وتب���وء اأبنائها 
ملراكز مهمة يف املحافل احلقوقية الدولية - ما كان 
ليتحقق لوال االإرادة ال�ش���امية واملتابعة امل�ش���تمرة 
للعاهل، واحلكومة الر�ش���يدة برئا�شة رئي�س الوزراء 
�ش���احب ال�ش���مو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل 
خليفة، ومب�ش���اندة ويل العه���د النائب االأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �ش���احب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان 

بن حمد اآل خليفة.
واأك���د الفيح���اين ان حر�س العاهل عل���ى لقائه 
مبجل�س مفو�شي املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق االإن�شان 
يعطي دافعاً كب���رياً لتطوير العمل احلقوقي وحافزاً 
لتعزيز االإجنازات املتحققة، يف ظل العهد امليمون.

وجدد رئي�س املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق االإن�شان 
العهد ل�ش���احب اجلاللة امللك، بامل�ش���ي قدماً حتت 
راية جاللت���ه للمحافظة على املكت�ش���بات احلقوقية 
واالإجن���ازات احل�ش���ارية، وتعزي���ز هذه املكت�ش���بات 
لتكري����س احرتام حق���وق االإن�ش���ان وقيم الت�ش���امح 
واملحبة بني اأبناء الوطن واملقيمني على حد �ش���واء 
والت���ي اأر�ش���اها العاه���ل، متطلع���ني اإلى م�ش���تقبل 
اأكرث اإ�راقاً تت�ش���افر فيه كل اجلهود من اجل رفعة 
ومكان���ة مملكتن���ا احلبيبة بني االأم���م يف ظل القيادة 

احلكيمة للعاهل واحلكومة الر�شيدة. 

املنام���ة - بن���ا: اأكد عاهل البالد �ش���احب 
اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة 
اعتزازه بالعالقات التاريخية وال�راكة الوثيقة 
التي جتمع مملكة البحري���ن واململكة املتحدة 
ال�ش���ديقة، الت���ي متت���د ل�ش���نوات طويلة من 

التعاون والتن�شيق امل�شرتك.
ورح���ب جالل���ة املل���ك باأمري منطق���ة كنت 
باململكة املتحدة ال�ش���ديقة �ش���احب ال�ش���مو 

امللكي االأمري مايكل، وا�ش���تعر�س معه م�ش���ار 
موؤك���داً  الربيطاني���ة،  البحريني���ة  العالق���ات 
جاللته احلر�س امل�ش���رتك على تطوير وتنمية 
ه���ذه العالق���ات العريق���ة عل���ى امل�ش���تويات 
كافة خ�شو�ش���ا يف جم���ال التعاون الع�ش���كري 
والدفاع���ي مب���ا يخ���دم امل�ش���الح امل�ش���رتكة 

للبلدين وال�شعبني ال�شديقني.
كم���ا اأ�ش���اد جاللته بال���دور الفاع���ل الذي 

تلعب���ه اململكة املتحدة على ال�ش���احة الدولية 
واإ�ش���هاماتها يف خدم���ة االأم���ن واال�ش���تقرار يف 

املنطقة والعامل.
من جانبه، اأ�ش���اد �ش���احب ال�ش���مو امللكي 
االأم���ري مايكل بالعالق���ات الوطيدة التي تربط 
البلدي���ن ال�ش���ديقني وم���ا ي�ش���هده التعاون 
بينهم���ا م���ن تط���ور وتق���دم يف العدي���د م���ن 

املجاالت.

• جاللة امللك م�شتقبال رئي�س واأع�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق االإن�شان	

• جاللة امللك م�شتقبال اأمري منطقة كنت باململكة املتحدة	

تعيينــي فـي حمكـمـــة التمييـــز و�ســـام فخــر واعتــزاز
املنام���ة - بن���ا: قالت وكيل حمكم���ة التمييز 
امل�شت�شارة مع�ش���ومة عي�ش���ى اإن تعيينها كاأول 
ام���راأة يف حمكم���ة التميي���ز و�ش���ام فخ���ر واعتزاز 
و�ش���هادة جديدة ت�ش���اف ل�ش���جل جناحات املراأة 

البحرينية يف عهد امل�روع اال�شالحي لعاهل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة.

امل���راأة  اأن  مع�ش���ومة  امل�شت�ش���ارة  واأك���دت 
البحريني���ة ا�ش���تطاعت اأثب���ات نف�ش���ها بجهودها 

وعملها يف جمي���ع املجاالت، م�ش���رية اإلى اأن ذلك 
مل يكن له اأن يتحقق لوال دون اجلهود امل�ش���نية 
الت���ي بذلتها قرينة جاللة امللك رئي�ش���ة املجل�س 
االأعل���ى للم���راأة �ش���احبة ال�ش���مو امللك���ي االأمرية 

�ش���بيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة ودعمها امل�شتمر 
يف �ش���بيل ح�ش���ول املراأة البحرينية على املكانة 
الت���ي ت�ش���تحقها يف املجتم���ع ودعمه���ا مبختلف 

ال�شبل واالمكانات.

قرينة العاهل: امل�ست�سارة مع�سومة... 
اأع�ساء ال�سلطة الق�سائية ميثلون منظومة النجاح م�سرية عملية حافلة بالإ�سهامات

�شكر القيادة على تكليفه مبن�شب نائب رئي�س “االأعلى للق�شاء”... البوعينني:

املنام����ة - بن����ا: رفع رئي�����س حمكم����ة التمييز، 
ونائب رئي�س املجل�س االأعلى للق�ش����اء امل�شت�ش����ار 
عبداهلل البوعينني، اأ�ش����مى اآيات ال�ش����كر والعرفان 
للقيادة على تكليفه باملن�ش����ب اجلديد، موؤكًدا اأن 
التكلي����ف الذي حظ����ي به يعترب ت�ريًف����ا له ولكافة 
اأع�شاء ال�شلطة الق�ش����ائية الذين اأ�ّش�شوا املجل�س، 
واأ�ش����ار اإل����ى اأن����ه ميث����ل خط����وة يف طري����ق م����ا بناه 

امل�شت�شارون ال�شابقون. 
واأك����د البوعين����ني، خ����الل تلقي����ه الته����اين من 
اأع�شاء ال�شلطة الق�ش����ائية يتقدمهم النائب العام 
عل����ي البوعينني، �ش����عيه الأن يكون ج����زًءا يف اإجناح 
ه����ذه املنظوم����ة الت����ي حتق����ق اأهدافه����ا بت�ش����افر 
جهود كافة املنت�ش����بني اإليها، من اأع�شاء املجل�س 
االأعلى للق�شاء، وقال اإن النجاح يقبل الق�شمة على 
جمموعة، واأ�ش����اد بجهود الق�ش����اة واأع�ش����اء النيابة 

وعلى راأ�شهم النائب العام، ويف االإدارة وزير العدل 
وال�ش����وؤون االإ�ش����المية واالأوق����اف ال�ش����يخ خالد بن 
عل����ي اآل خليفة.  واأ�ش����اف رئي�س حمكم����ة التمييز، 
والرئي�س ال�شابق لهيئة االإفتاء والت�ريع القانوين، 
قائ����الً: “بداأن����ا يف حتقيق جزء من امل�ش����وؤولية التي 

حتملناه����ا ونتمنى اأن نقدم اإ�ش����هامات ت�ش����تحقها 
مملك����ة البحري����ن ونت�����رف ب����اأن نكم����ل العم����ل مع 
الزمالء الق�ش����اة، ونوؤكد اأن املجل�س االأعلى للق�شاء 
موؤ�ش�شة قائمة بدورها ونثّمن جهود اأع�شاء ال�شلطة 

الق�شائية الذين ميثلون منظومة النجاح”.

الرف���اع - املجل�س االأعلى للم���راأة: بعثت 
قرينة العاهل رئي�ش���ة املجل����س االأعلى للمراأة 
�ش���احبة ال�ش���مو امللكي االأمرية �ش���بيكة بنت 
اإبراهي���م اآل خليف���ة برقية تهنئة م�ش���اء اأم�س 
للم�شت�ش���ارة مع�ش���ومة عبدالر�ش���ول عي�ش���ى 
مبنا�ش���بة  للم���راأة؛  االأعل���ى  املجل����س  ع�ش���و 
�ش���دور االأمر امللكي ال�ش���امي بتعيينها وكياًل 
مبحكم���ة التميي���ز، اأعرب���ت فيها �ش���موها عن 
خال�س تهانينا لنيلها الثقة امللكية ال�ش���امية 
بتكليفه���ا له���ذه امل�ش���وؤولية املهم���ة، التي 
تاأتي يف �شياق ما ت�ش���هده م�شرية عطاء املراأة 
البحرينية من منو م�شتمر ونه�شة الفتة يف ظل 
الرعاية امللكية ل�ش���احب اجلاللة عاهل البالد، 
وروؤيته ال�ش���باقة بتثبيت ح�ش���ور وم�شاهمات 
املراأة البحرينية النوعية يف مواقع �شنع القرار. 
ومتن���ت �ش���موها للم�شت�ش���ارة مع�ش���ومة كل 

توفيق و�شداد يف مهامها املقبلة، مع تقديرها 
جلهودها خالل م�ش���ريتها العملية التي حفلت 
باالإ�ش���هامات الطيب���ة عل���ى �ش���عيد تطوي���ر 
منظومة الت�ريعات الوطنية، ومبا يتنا�شب مع 

مكانة مملكة البحرين يف هذا املجال.

• �شمو االأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم	

الفيحاين: امللك ال�شامن االأول حلقوق االن�شان ودعائم حرية الراأي والتعبري

•  امل�شت�شارة مع�شومة	

اأ�شادت بدعم االأمرية �شبيكة للمراأة... امل�شت�شارة مع�شومة: 



املنامة - بنا: اأكد رئي�س الوزراء �ص���احب 
ال�ص���مو امللكي الأم���ر خليفة بن �ص���لمان اآل 
���ا تعمل  خليف���ة: “اإنن���ا حققنا ازده���اًرا تنمويًّ
احلكومة ب���كل طاقتها من اأج���ل احلفاظ عليه 
وجعل���ه دوًم���ا متما�ص���ًيا م���ع النمو ال�ص���كاين 
والتط���ور العم���راين”، لفًت���ا �ص���موه اإل���ى اأن 
ا�ص���راتيجية احلكومة ت�صتهدف الو�صول اإلى 
�ص���مولية اخلدمات يف خمتلف امل���دن والقرى 
و�ص���مان ح�ص���ول املواط���ن عليها ب���كل ي�رس 

و�صهولة”.
جاء ذلك، خالل ا�ص���تقبال �ص���احب ال�صمو 
امللكي رئي�س ال���وزراء عددا من اأفراد العائلة 
املالك���ة الكرمي���ة وع���ددا م���ن امل�ص���وؤولني 

باململكة.
وخالل اللقاء، اأكد �ص���احب ال�صمو امللكي 
رئي����س ال���وزراء اأن احلكوم���ة حري�ص���ة عل���ى 
مواكبة ما ت�ص���هده البحرين م���ن تطور عمراين 
واإ�ص���كاين من خالل التو�ص���ع يف اإقامة العديد 
م���ن امل�ص���اريع التنموي���ة يف البني���ة التحتي���ة 
والإ�ص���كان وال�ص���حة والتعليم، بال�صكل الذي 
يحق���ق طموح���ات املواطن���ني ويخف���ف عنهم 
اأي���ة اأعباء ق���د يواجهونه���ا يف احل�ص���ول على 

اخلدمات.
واأ�ص���ار �ص���احب ال�ص���مو امللك���ي رئي����س 
ال���وزراء اإل���ى التو�ص���يات امل�ص���تمرة لكاف���ة 
ال���وزارات والأجهزة احلكومي���ة على متابعة ما 
يج���ري تنفيذه من م�ص���اريع يف خمتلف مناطق 
اململك���ة، والعمل على اإجنازها باأق�ص���ى �رسعة 
ووفق اأعلى درجات اجلودة والكفاءة مبا يلبي 

احتياجات املواطنني واملقيمني.
واأ�ص���اد �ص���احب ال�ص���مو امللك���ي رئي�س 
ال���وزراء مب���ا تتمّت���ع ب���ه منظوم���ة اخلدم���ات 

ال�ص���حية والعالجي���ة يف اململك���ة م���ن تط���ور 
م�ص���تمر تقوده كوادر وكف���اءات وطنية طبية 
ومتري�صية متخ�ص�صة وعلى م�صتويات عالية 

من الكفاءة واخلربة، موؤكًدا �صموه اأن احلكومة 
حر�صت على تطوير وحتديث القطاع ال�صحي 
وفق اأحدث الأنظمة العاملية من خالل التو�صع 

يف اإن�ص���اء امل�صت�ص���فيات واملراك���ز ال�ص���حية 
وال�ص���تعانة  الطب���ي  بالتعلي���م  والهتم���ام 
باأف�ص���ل اخلربات العاملية يف هذا املجال، مبا 

يحقق اأهدافها يف احلفاظ على �صحة املواطن 
وتوف���ر اأعل���ى م�ص���تويات اخلدم���ات الطبية 

للمواطنني يف كافة مناطق اململكة.
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ال��ت��و���ص��ع يف اإق���ام���ة م�����رسوع��ات ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة والإ����ص���ك���ان وال�����ص��ح��ة وال��ت��ع��ل��ي��م 

احلكومة تعمل بكل طاقتها من اأجل احلفاظ على التنمية
�صمان ح�صول املواطن على اخلدمات بكل �صهولة ... رئي�س الوزراء:

•  �صمو رئي�س الوزراء م�صتقبال عددا من اأفراد العائلة املالكة وامل�صوؤولني	
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امل�شري يلتقي عبداهلل بن حممد 

مناق�شة التعاون بني البحرين واإيطاليا

االإ�شادة بجهود “يونيدو” يف تطوير امل�شاريع اال�شتثمارية 

بحث اأوجه التعاون الرتبوي مع ال�شعودية

فتح االأ�شواق املركزية للروبيان مطلع اأغ�شط�س 

حتديد �شن ال�شباب يوجه طاقاتهم نحو التنمية

تنفيذا لتوجيهات رئي�س الوزراء 

اأعرب عن �شكره لرئي�س الوزراء الهتمامه بهم... اجلودر: 

املنام���ة - وزارة اال�ش���غال و�ش���وؤون البلدي���ات 
والتخطي���ط العم���راين: وجه وزير اال�ش���غال و�ش���وؤون 
البلدي���ات والتخطيط العمراين ع�ش���ام خلف االأجهزة 
التنفيذي���ة والرثوة البحري���ة لبدء اال�ش���تعداد لفتح 
االأ�ش���واق املركزي���ة اأم���ام الروبي���ان من���ذ االأول من 
اأغ�ش���ط�س املقب���ل؛ تزامنا مع فتح املو�ش���م مع دول 
جمل�س التعاون ح�شب توجيهات �شمو رئي�س الوزراء.

ولف���ت ال���ى ا�ش���تمرار جه���ود الرقاب���ة البحرية 
واملفت�ش���ني يف �ش���بط املخالفني ممن يعمدون الى 
اخ���رتاق فرتة حظر �ش���يد الربي���ان يف الفرتة احلالية 
الى بداية ال�ش���هر املقبل. جاء ذل���ك يف اجتماع عقده 
خل���ف مع امل�ش���وؤولني يف �ش���وؤون البلدي���ات والرثوة 
البحري���ة؛ ملتابع���ة تنفي���ذ توجيه���ات �ش���مو رئي�س 
الوزراء ب�ش���اأن تعديل فرتة حظر �شيد الربيان ليبداأ 
املو�شم من اول اأغ�شط�س املقبل، واالهتمام بنظافة 
املراف���ئ وال�ش���واطئ. ح����ر االجتماع وكي���ل الوزارة 
ل�ش���وؤون البلديات ومدير عام اأمانة العا�ش���مة ومدير 
عام بلدية اجلنوبي���ة والقائم باأعمال مدير عام بلدية 
ال�ش���مالية واالأمني العام لهيئ���ة التخطيط والتطوير 
العمراين وم�شت�ش���ار الوزارة للرثوة ال�ش���مكية وعدد 
من امل�ش���وؤولني. واأفاد خلف باأن “توجيهات �شاحب 
ال�ش���مو امللكي رئي�س الوزراء تعك�س اهتمام وحر�س 
�شموه على االرتقاء ب�شحة االن�شان والبيئة واالرتقاء 
بالواجه���ة احل�ري���ة للمناطق مبا يعك�س ما ت�ش���هده 

اململكة من تنمية عمرانية وح�رية �ش���املة، واهتمام 
�ش���موه مبواق���ع م���رايف ال�ش���يد البح���ري والواجهات 
البحري���ة وحر����س �ش���موه على ممار�ش���ة ال�ش���يادين 
ملهامه���م يف بيئة مثالية، وان الوزارة حري�ش���ة على 

و�شع توجيهات �شموه مو�شع التنفيذ”.
واأك���د اأن ال���وزارة حري�ش���ة عل���ى رفع م�ش���توى 
النظاف���ة يف املحافظ���ات االأرب���ع باعتباره���ا اإح���دى 
العملي���ات احليوية اليومية الت���ي توؤثر على املجتمع 
املحل���ي ب�ش���كل مبا����ر، مبين���ا اأن اأمان���ة العا�ش���مة 
والبلديات تقوم با�شتمرار باالإ�راف على عمل �ركات 
النظافة والتاأكد من التزامها بتعهداتها املن�شو�س 

عليها يف العقد املربم بني الطرفني.
وتاب���ع: مت االطالع على تقارير جتميع املخلفات 
واداء ����ركات النظاف���ة، ومت توجيه امانة العا�ش���مة 

والبلدي���ات بزي���ادة م�ش���توى الرقاب���ة واملتابع���ة يف 
خمتلف املناطق ب�شورة عامة ويف املرافئ وال�شواحل 

والواجهات البحرية خ�شو�شا.
وقال الوزير “انتهت الوزارة من تر�ش���ية وتوقع 
عقود للحرا�ش���ات واعمال النظافة يف مرافئ ال�ش���يد 
وبا����رت عمليات تنظيف هذه املواقع وتقوم االدارة 
املخت�ش���ة باملتابعة للمحافظة على م�ش���توى اخلدمة 
وفق���ا للتوجيهات الكرمية”. واأردف خلف اأنه �ش���يتم 
يف مطلع اأغ�شط�س اإعادة جميع م�ريف املرافئ لالإ�راف 
واملراقبة على اخلدمات العامة املقدمة لل�ش���يادين 
املحرتف���ني، ومتابع���ة ما ي�ش���تجد من اعم���ال يف كل 
مرفاأ، وبذلك �شيتم توفري احلرا�شة واالأمن والنظافة 
يف املراف���ئ كاف���ة، مبا ي�ش���من رفع م�ش���توى جودة 

اخلدمات احلكومية لقطاع البحارة.

ال�ش����باب  �ش����وؤون  وزارة   - ال�ش����يف  �ش����احية 
والريا�ش����ة: اأعرب وزير �شوؤون ال�ش����باب والريا�شة 
ه�شام اجلودر عن �شكره وتقديره اإلى رئي�س الوزراء 
�ش����احب ال�ش����مو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل 
خليفة على اإقرار جمل�س الوزراء حتديد فئة ال�شباب 
م����ن �ش����ن 15 - 29 عاًم����ا، م�ش����رًيا اإل����ى اأن اهتمام 
�ش����احب ال�ش����مو امللكي بال�ش����باب البحريني عموما 
وبتحديد �شن ال�ش����باب خ�شو�شا يوؤكد مدى اهتمام 
�ش����موه بالطاق����ات ال�ش����بابية وتلبي����ة طموحاته����م 
كونه����م ركي����زة الوطن وطاقت����ه واملح����رك لعملية 

التنمية امل�شتدامة.
واأ�ش���اد اجلودر يف ذات الوقت بالدور الوا�ش���ح 
ملمثل جاللة امللك لالأعمال اخلريية و�شوؤون ال�شباب، 
رئي����س املجل�س االأعلى لل�ش���باب والريا�ش���ة، رئي�س 
اللجنة االأوملبية البحرينية �ش���مو ال�شيخ نا�ر بن حمد 
اآل خليفة يف متابعة عمل الوزارة من اأجل حتديد �ش���ن 

ال�ش���باب االأمر الذي يتفق مع نظرة �ش���موه يف حتديد 
�ش���نٍّ لل�ش���باب يف البحرين مبا يتواف���ق والتعريفات 
الدولية واالإقليمية، وي�ش���هم يف توجيه خطط الوزارة 

نحو هذه الفئة وتطبيق خططها وبراجمها الرامية اإلى 
احت�شان اأكرب عدد من ال�شباب وتوجيه طاقاتهم نحو 

خدمة اململكة.
واأ�ش���اف الوزير اأن قرار جمل����س الوزراء بتحديد 
�ش���ن ال�ش���باب �ش���تكون له انعكا�ش���ات اإيجابية على 
م�ش���رية احلركة ال�ش���بابية يف اململك���ة والتي حتظى 
بدع���م واهتم���ام كب���ري م���ن قبل القي���ادة الر�ش���يدة 
احلري�ش���ة دوًما على و�ش���ع ال�شباب �ش���من اأولويات 

العمل الوطني وت�شدر اأجندة برنامج عمل احلكومة.
وبنّي اجلودر اأن الهدف من حتّدد �ش���ن ال�شباب 
هو تعري���ف وحتديد الفئة التي ت�ش���تهدفها الوزارة 
من خالل براجمها واأن�ش���طتها وفعالياتها، لت�ش���ليط 
ال�ش���وء عليها ب�ش���كل اأكرب، ولدرا�شة احتياجات هذه 
الفئة وما يتنا�ش���ب معه���ا من برامج واأن�ش���طة طبًقا 
للفئ���ة العمري���ة، ول�ش���هولة تق���دمي االإح�ش���اءات يف 

خمتلف املجاالت مبا يخ�س الفئة املحددة.

• وزير االأ�شغال يعقد اجتماعا مع امل�شوؤولني يف الرثوة البحرية	

“با�س” حري�شة على ا�شتقطاب الكوادر الوطنية
“نا�ر للتاأهيل” كرم ال�ركة لدعمها التدريب امليداين... الب�شتكي:

املنام���ة - بن���ا: ُكرم���ت �رك���ة خدم���ات مط���ار 
البحري���ن “با����س” م���ن قب���ل مرك���ز نا����ر للتاأهيل 
والتدريب املهني، �ش���من احتفالي���ة اأقامها املركز 
بح�شور نائب رئي�س جمل�س االأمناء م�شطفى ال�شيد. 
وج���اء ذل���ك التك���رمي تقدي���را ل���دور “با����س” 
وجهوده���ا املبذول���ة يف التدري���ب املي���داين لطلبة 
املركز، حي���ث مت خالل امل�ش���اركة تكرمي امل�رفني 
عل���ى التدريب املي���داين يف ال�ركات واملوؤ�ش�ش���ات 
ال�ش���ناعية.  ومثل �ركة “با�س” مدير اأول التدريب 
والتطوي���ر خالد الب�ش���تكي، وق���ال بهذه املنا�ش���بة 
“تعم���ل �ركة با����س منذ تاأ�شي�ش���ها قبل 40 �ش���نة 
على ا�ش���تقطاب الكوادر الوطنية وتدريبها وتطوير 
مهاراته���ا يف جم���االت خمتلف���ة، بهدف رف���ع كفاءة 

املواطن، وجعله مناف�شا يف �شوق العمل”. 
واأ�ش���اف “اإن امل�ش���اركة يف تدريب طالب مركز 
نا�ر للتاأهيل والتدريب املهني تاأتي �ش���من دورها 
وجهوده���ا يف ه���ذا املج���ال، اإذ تعت���ز ال�رك���ة بدعم 
الربامج التدريبي���ة والتاأهيلية يف البحرين وت�ش���دد 

على فت���ح اأبوابها للتع���اون مع ما يحقق امل�ش���لحة 
العامة ململكة البحرين”.  واأ�ش���اف الب�شتكي “كذلك 
تعت���ز )با�س( باأنها واحدة من اأكرث ال�ركات الوطنية 
الداعم���ة للبحرنة، اإذ ي�ش���كل البحرينيون ما ن�ش���بته 
80% م���ن اإجمايل اأعداد املوظفني، وهذا دليل على 
اهتم���ام ال�ركة بال���رثوة الب�رية، واإميانه���ا ب�رورة 

اال�شتثمار فيها بو�شفها الرثوة التي لن تن�شب”. 
كما لفت اإلى اأن ال�ركة متتلك برناجما تدريبيا 
متكام���ال للطلب���ة واملتدربني، اإذ ت�ش���تقبل ب�ش���كل 
دوري ط���الب اجلامع���ات واملتدرب���ني م���ن خمتلف 
الفئات لدجمهم يف �ش���وق العم���ل، عرب برنامج قائم 

على اأ�ش�س علمية مدرو�شة. 

• مركز نا�ر للتاأهيل والتدريب املهني يكرم �ركة “با�س”	

اإ�شافة م�شارين وتو�شعة تقاطع اأم احل�شم
ال�شتيعاب 3800 مركبة يف ال�شاعة... “االأ�شغال”: 

املنام���ة - بنا: تنفي���ذاً لتوجيه���ات ويل العهد 
نائ���ب القائد االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد 
اآل خليف���ة، و�ش���من خط���ة احللول ال�ريع���ة املوؤقتة 
ملعاجل���ة االختناق���ات املروري���ة يف 11 موقعاً حلني 
تنفي���ذ امل�ش���اريع التطويري���ة الكربى على �ش���بكة 
الط���رق، ذك���رت الوكي���ل امل�ش���اعد للطرق ب���وزارة 
االأ�ش���غال و�ش���وؤون البلدي���ات والتخطي���ط العمراين 
هدى فخرو اأن الوزارة �رعت يف تنفيذ اأعمال تو�شعة 
تقاطع اأم احل�شم، جهة �شارع الكويت؛ بهدف زيادة 

ان�ش���ياب احلركة املرورية. ويف هذا ال�شدد، ك�شفت 
فخرو عن تفا�شيل امل�روع، اإذ يت�شمن اإ�شافة م�شار 
ثالث على �شارع الكويت لزيادة الطاقة اال�شتيعابية 
للحركة املرورية املتجهة �شماالً نحو املنامة، اإ�شافة 
اإلى تخ�شي�س امل�شار االأمين للو�شول اإلى منطقة اأم 
احل�ش���م ومن �شاأن هذا امل�روع اأن ي�شهم يف تخفيف 

االزدحام احلالية احلا�شلة يف التقاطع.
واأ�ش���افت ان التقاط���ع يع���د م���ن التقاطع���ات 
احليوي���ة كونه يرب���ط ب���ني املنامة ومدينة عي�ش���ى 
و�ش���رتة، وهذا ما ت�ش���عى له الوزارة لتو�ش���عة �شبكة 

الطرق يف البحرين وفق املعايري العاملية؛ ملوا�شلة 
تعزي���ز مزاي���ا البيئ���ة اال�ش���تثمارية الت���ي تن�ش���دها 
اململكة. واأ�ش���ارت فخرو اإلى اأن عدد املركبات التي 
ت�ش���تخدم �ش���ارع الكويت قرب تقاطع ام احل�شم يف 
االجتاهني ي�ش���ل اإل���ى 30 األف مركبة يومي���اً، بينما 
ي�ش���ل عددها يف اأوق���ات الذروة اإل���ى 2200 مركبة 
يف ال�ش���اعة، و�ش���يوؤدي تنفيذ هذا امل����روع اإلى رفع 
الطاق���ة اال�ش���تيعابية لل�ش���ارع اإل���ى 3800 مركب���ة 
يف ال�ش���اعة اإل���ى تقليل متو�ش���ط زم���ن التاأخري عند 

التقاطع.

املنام����ة - بن����ا: ا�ش����تقبل القائد 
الع����ام لقوة دف����اع البحرين امل�ش����ري 
الرك����ن ال�ش����يخ خليف����ة ب����ن اأحمد اآل 

خليف����ة يف مكتب����ه بالقي����ادة العام����ة 
اأم�����س ال�ش����يخ عبداهلل ب����ن حممد بن 

را�شد اآل خليفة.

املنام����ة - بن����ا: ا�ش����تقبل رئي�����س 
هيئ����ة االأركان الفري����ق الرك����ن ذياب 
بن �ش����قر النعيمي يف مكتبه بالقيادة 
العامة لقوة دفاع البحرين �شباح اأم�س 
الثالثاء، �ش����فري جمهورّية اإيطاليا لدى 

مملكة البحرين دومينكو بيالتو.
وخ����الل اللق����اء رحب رئي�����س هيئة 
اإيطالي����ا  جمهورّي����ة  ب�ش����فري  االأركان 

لدى مملكة البحرين، ومت ا�ش����تعرا�س 
عالقات التع����اون وال�ش����داقة القائمة 
بني مملكة البحرين وجمهورية اإيطاليا، 
كم����ا مت بحث ع����دد من املو�ش����وعات 

ذات االهتمام امل�شرتك.
التع����اون  مدي����ر  اللق����اء  ح�����ر 
الع�ش����كري الل����واء الرك����ن بحري حممد 

ها�شم ال�شادة.

املنام���ة - بن���ا: ا�ش���تقبل نائ���ب رئي�س 
املجل�س االأعلى للبيئة �ش���مو ال�ش���يخ في�شل 
ب���ن را�ش���د اآل خليفة يف مكتبه �ش���باح اأم�س، 
ها�شم ح�شني رئي�س برنامج ترويج اال�شتثمار 
يف منظم���ة االأمم املتحدة للتنمية ال�ش���ناعية 
)يونيدو(، وذلك بح�ش���ور الرئي�س التنفيذي 

للمجل�س االأعلى للبيئة حممد بن دينه. 
ويف بداي���ة اللق���اء، رحب �ش���مو ال�ش���يخ 
في�شل بن را�ش���د باحل�شور، م�شيًدا باجلهود 
الكب���رية وال���دور املتمي���ز ال���ذي تق���وم ب���ه 
ال�”يونيدو” يف تطوير امل�شاريع اال�شتثمارية 
واالإ�ش���هامات امل�ش���هود لها والت���ي تخت�س 
مبجاالت التدريب وتنظيم الربامج واالأن�شطة 
املتعلق���ة باحلف���اظ عل���ى البيئ���ة والتنمي���ة 
امل�ش���تدامة.  وتن���اول اللقاء تعزي���ز التعاون 
والتن�شيق يف املنتدى العاملي لريادة االأعمال 
2017 وال���ذي �ش���يعقد مبملك���ة البحرين يف 
اأكتوبر املقبل، والذي من املتوقع اأن ي�شارك 
فيه اأكرث من 1000 جهة عمل من جميع اأنحاء 
الع���امل حتت �ش���عار “ريادة االأعم���ال للتنمية 
كاأداة اأ�شا�ش���ية يف حتقي���ق اأه���داف التنمية 
امل�ش���تدامة”.  وخ���الل اللقاء، ا�ش���تمع نائب 

الرئي����س التنفي���ذي للمجل����س االأعلى للبيئة 
من ح�ش���ني جناح النم���وذج البحريني لريادة 
االأعم���ال واملطبقة يف اأكرث م���ن 50 دولة من 
خ���الل املركز العربي ال���دويل لريادة االأعمال 
واال�ش���تثمار التاب���ع ملنظم���ة االأم���م املتحدة 

للتنمية ال�شناعية يف البحرين. 
واأكد �شموه رغبة املجل�س االأعلى للبيئة 
يف توثي���ق التعاون مع ال� “يونيدو” من خالل 
زي���ادة الربامج امل�ش���رتكة والتي ت�ش���هم يف 
حتقي���ق بيئة م�ش���تدامة يف مملك���ة البحرين، 
م�ش���رًيا اإل���ى اأن مملكة البحرين اأ�ش���بحت من 
ال���دول التي لها خربة وم�ش���اركات فاعلة مع 

الدول املتقدمة يف هذا املجال. 
م���ن جانب���ه، اأع���رب ح�ش���ني عن �ش���كره 
وتقدي���ره لنائ���ب رئي����س املجل����س االأعل���ى 
للبيئة على ح�ش���ن اال�شتقبال، م�شيًدا بالدعم 
وامل�ش���اندة الذي تلقاه “يوني���دو” من خالل 
مقرها يف البحرين، وبالدور الريادي للمملكة 
واملوؤمت���رات  املب���ادرات  م���ن  العدي���د  يف 
والندوات واأي�ًش���ا الور�س واالأن�شطة الكثرية 
الت���ي تخت����س يف جم���االت البيئ���ة واحلفاظ 

عليها. 

الرتبي���ة  وزارة   - عي�ش���ى  مدين���ة 
والتعليم: ا�ش���تقبل وزير الرتبية والتعليم 
ماج���د النعيم���ي مبكتب���ه بديوان ال���وزارة 
مبدين���ة عي�ش���ى �ش���فري اململك���ة العربية 
ال�ش���عودية ال�ش���قيقة لدى مملكة البحرين 

عبداهلل بن عبدامللك اآل ال�ش���يخ، حيث مت 
خالل اللقاء ا�ش���تعرا�س اأوج���ه التعاون يف 
جم���ايل التعلي���م والتعليم الع���ايل، والتي 
تنبث���ق من العالق���ات االأخوية الوثيقة بني 

البلدين ال�شقيقني.

• ه�شام اجلودر	
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“البـــالد” تكــرم الفـريق ال�سـيا�ســي
لتميزه يف تغطية امليزانية

احتفـــت اإدارة “البـــاد” بالفريق ال�صيا�صـــي لل�صـــحيفة لتميــزه يف 
تغطيـــة ملف م�ـــروع قانــــــون اعتمـــاد امليزانيـــة العامة للدولـــة لعامي 

.2018 /2017
ا  وقـــال رئي�س التحريـــر موؤن�س املردي اإن “الباد” انفردت �صـــحافيًّ
يف تغطيـــة كل ما يتعلق مبو�صـــوع امليزانية العامة، وحظيت ال�صـــحيفة 

مبتابعة وا�صعة لذلك.
واأكـــد الرئي�ـــس التنفيذي اأحمد البحـــر اأن تكرمي الفريق ال�صيا�صـــي 
يكّر�س للتقاليد الرا�صـــخة باملوؤ�ص�صـــات لتحفيز املـــوارد الب�رية ملزيد 
من العمل بحما�صـــة وعطاء اأكرب، بخا�صة مع وجود عمل مهني ونوعي حاز 

تقدير �ريحة جمتمعية وا�صعة.
وذكر رئي�س الفريق ال�صيا�صـــي را�صـــد الغائـــب اأن متيز الفريق هو 
متيز جلميع اأ�رة “الباد”، واأن التكرمي �صهادة تقدير للجنود املجهولني 
بال�صـــحيفة الذيـــن ال تكتـــب اأ�صـــماوؤهم على ال�صـــفحات، �صـــاكًرا اإدارة 

“الباد” على ذلك.
و�صـــهد فعالية التكرمي روؤ�صاء االأق�صـــام والزماء بال�صحيفة يف نوبة 

العمل النهارية.

• �صورة جماعية للح�صور	

• •البحر مكرًما الزميل را�صد الغائب	 املردي مكرًما الزميلة ليلى مال اهلل	

• البحر مكرًما الزميلة مروة خمي�س	

نثمن متابعة رئي�س الوزراء مل�ساكل املواطنني 

“متالزمة داون” ت�سارك بجائزة �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي 

قال ع�صــــو الدائرة الثامنــــة مبجل�س 
بلدي املحافظــــة اجلنوبية بــــدر التميمي 
اأهــــايل املحافظة اجلنوبيــــة يثمنون  “اإن 
غاليــــا توجيهــــات �صــــمو رئي�س الــــوزراء 
االأنقا�ــــس  اإزالــــة  اأجــــل  مــــن  الكرميــــة 
واملخلفــــات من منطقة بندر الدار، والتي 
كانت مرتاكمة منذ العام 2015 و�صكلت 
طوال هذه الفرتة م�صدرا للتلوث البيئي 
يف املنطقــــة و�صــــوهت املظهــــر اجلمايل 

العام فيها”.
وذكر التميمي اأن �صمو رئي�س الوزراء 
عودنا دوما اأن يكون متابعا لكل اأمر مهم 
يخ�س �صــــعب البحرين ويبقى �صموه على 
اطــــاع دائم يف كل ما من �صــــاأنه اأن يوفر 
�صبل الراحة والعي�س للكرمي للمواطن، اإذ 
اإنه مبجرد اأن مت رفع ال�صكوى يف ال�صحف 
املحلية جاءت توجيهات �صــــموه يف اليوم 
التــــايل مبا�ــــرة باإزالــــة هــــذه املخلفات؛ 
لتوؤكــــد للجميــــع حر�س �صــــموه ومتابعته 
يبعــــث  ممــــا  املحلــــي  لل�صــــاأن  الدائمــــة 
ال�رور والطماأنينــــة يف نفو�س املواطنني 

واملقيمني على حد ال�صواء.

واأ�صــــاف الع�صــــو البلــــدي “اأنه البد 
اأن ترتجــــم هــــذه التوجيهــــات مــــن قبــــل 
�صــــموه اإلى فعــــل على اأر�ــــس الواقع واأن 
تبادر وزارة االأ�صــــغال و�صــــوؤون البلديات 
والتخطيــــط العمراين؛ كونهــــا هي اجلهة 
امل�صــــوؤولة عن اإزالة هــــذه املخلفات، اإلى 
االإيعــــاز للجهــــات املعنيــــة العمــــل علــــى 
اإزالتها وتنظيف املنطقة واإعادة تاأهيلها 

لتظهر بال�صكل الذي يليق”. 

تـــربع عثمان جناحـــي الأبناء اجلمعية 
البحرينية ملتازمة داون مبحمية زراعية 
متخ�ص�صـــة؛ بهـــدف تدريب اجلن�صـــني 
مـــن الفئة ذاتها على زراعة املحا�صـــيل 
الزراعية مـــن اخل�روات، وكذلك كيفية 
رعايتهـــا حتى يحـــني جني الثمـــار، اإلى 
جانـــب امل�صـــاركة يف �صـــوق املزارعني؛ 
كي يت�صـــنى لهم التدريب العملي على 
كيفيـــة التعامـــل مـــع االآخريـــن فينمـــو 

لديهم ال�صلوك التكيفي.
وقـــال جناجـــي: كذبك يتـــم تدريب 
اأبناء اجلمعية على قدرات عملية �رورية 
وهـــي التعامل بالنقـــود؛ بهدف دجمهم 

يف جماالت املجتمع املختلفة.
امل�صـــاركة  اجلمعيـــة  اأن  واأكـــد 
ا�صـــتطاعت اأن ت�صـــارك يف جائزة �صـــمو 
ال�صيخ عي�صى بن علي اآل خليفة الأف�صل 
م�ـــروع تطوعـــي وطنـــي، اإذ يعـــد هـــذا 
امل�ـــروع التدريبي الأبنـــاء اجلمعية ممن 
لديهـــم متازمـــة داون مبثابـــة اإ�صـــهام 
جمتمعي باإنتـــاج العديد من حما�صـــيل 
اخل�ـــروات الطازجـــة التـــي ت�صـــاعد يف 
االكتفـــاء الذاتي داخل ال�صـــوق الزراعي 
املحلـــي مبملكتنـــا احلبيبـــة، ومـــن ثـــم 
تاأهيل االأبناء؛ لي�صـــبحوا عن�را فاعا يف 

املجتمع.

حمرر ال�سوؤون املحلية

توافقات ال�ساعات الأخرية تعيد �سحة الزواج املنقطع بـ “الأ�رسة”
مروحة ات�صاالت مكثفة بني اللجنة ال�رعية ووزير العدل حول القانون

مروحــــة ات�صــــاالت مكثفة بــــني اللجنة 
ــــا مبراجعــــة م�روع  ال�رعيــــة املكلفــــة ملكيًّ
قانــــون االأ�ــــرة ووزارة العــــدل وال�صــــوؤون 
االإ�صــــامية واالأوقــــاف وبرملانيــــني ورجال 
ديــــن خمتلفــــني من بعــــد ذيــــوع تغيريات 
املحــــال  الت�ريــــع  ن�صــــخة  علــــى  الــــوزارة 

للربملان.
ل  وك�صفت م�صــــادر “الباد” عن تو�صّ
اللجنة ملجموعة توافقات جديدة مع الوزارة 
ب�صــــاأن عدد من فقــــرات املــــواد اخلافية، 

والتي ي�صل عددها اإلى 12 مادة.
وقالــــت امل�صــــادر اإن اللجنــــة ال�رعية 
اجتمعت نهار الثاثاء، وح�ر الوزير ال�صيخ 
خالــــد بن علــــي اآل خليفــــة بدايــــة االجتماع 
لعر�س مربرات تغيري مواد اأقرتها اللجنة، 
وبعــــد مغادرته ا�صــــتمر بح�صــــور االجتماع 
واالإفتــــاء  الت�ريــــع  هيئــــة  رئي�ــــس  نائــــب 

القانوين حممد مقبل.
وذكــــرت امل�صــــادر اأن نقا�ًصــــا عميًقــــا 
جرى ب�صاأن هذا املو�صوع، وتعرَّ�س الوزير 
النتقاد ب�صبب تغيري فقرات مبواد اأقرتها 
ــــا، وهــــي  اللجنــــة ال�رعيــــة املكلفــــة ملكيًّ
التــــي متثل ال�صــــمانة ل�صــــون الت�ريع من 

التعديات بامل�صار الد�صتوري املعروف.

ولفتــــت امل�صــــادر اأن االجتماع الطارئ 
جاء علــــى خلفيــــة التطــــورات املت�صــــارعة 
لعبور الت�ريــــع من جمل�س النواب بجل�صــــة 
ا�صــــتثنائية �صــــتعقد نهار يوم اخلمي�س ثم 
متريره بجل�صــــة جمل�س ال�صــــورى يف جل�صته 

االأ�صبوعية املقررة نهار يوم االأحد.
وبّينت امل�صــــادر اأن االجتماع ا�صتغرق 
وقًتــــا جتــــاوز 3 �صــــاعات حلــــني التو�صــــل 

ل�صياغات توافقية مب�روع القانون.

وقالت امل�صادر اإن من بني التوافقات 
عودة ن�س �صــــحة الــــزواج املنقطــــع وفًقا 
للفقــــه اجلعفــــري، وذلك ب�صــــياغة جديدة 
متوافق عليها بني اللجنة ال�رعية والوزارة.

اجتمــــاع  عــــن  امل�صــــادر  وحتدثــــت 
ال�صــــوؤون  جلنــــة  �صــــتعقده  ا�صــــتثنائي 
النـــــواب  القانونـيــــة والت�ريعية مبجل�ــــس 
نهار اليــــوم، وذلك بح�صور وفد من وزارة 
العدل لعر�س جمموعة التوافقات اجلديدة 

بني اللجنة ال�رعية والــــوزارة، واأن االأخرية 
�صــــتطلب مــــن اللجنــــة النيابية ا�صــــرتداد 
تقريرها ال�صابق باإم�صاء الت�ريع، وتنقيحه 

بالتوافقات االأخرية.
النيابيــــة  القانونيــــة  اللجنــــة  وكانــــت 
اجتمعت نهار يوم االثنــــني. واأقرت م�روع 
قانون االأ�ــــرة. وبرر الوزير خــــال اجتماعه 
باللجنة التغيــــريات باأنها ال حتل حراًما ومل 

حترِّم حاالً.

• اجتماع اللجنة ال�رعية باملجل�س االأعلى لل�صوؤون االإ�صامية	

12 مادة خالفية أقرتها 
“الشرعية” وغّيرتها 

الوزارة

الوزير حضر بداية 
االجتماع عارًضا مبررات 

التغييرات

أعضاء اللجنة انتقدوا 
الوزير بسبب تغييراته 

دون الرجوع لهم

االجتماع استغرق أكثر 
من 3 ساعات

اللجنة القانونية 
النيابية ستجتمع 

اليوم لتعديل تقريرها

“ال�رسعية” ترفع تعديالت جديدة بـ “الأ�رسة” للديوان امللكي
در�صــــــــت القانــــــــون امُلقدَّم لل�صلطــــــــة الت�ريعيــــــــــــــــــة

�صـــدر عن اللجنـــة ال�رعيـــة املكلفة 
ـــا بنظر م�روع قانـــون االأ�رة البيان  ملكيًّ

االآتي:
يف �صـــوء االأمر امللكي ال�صـــامي رقم 
24 ل�صـــنة 2017 بت�صـــكيل جلنة �رعية 
ملراجعـــة قانون االأ�ـــرة، عقـــدت اللجنة 

ال�رعيـــة اجتماعهـــا الرابـــع ع�ـــر مبقرها 
باملجل�ـــس االأعلى لل�صـــئون االإ�صـــامية، 
حيث در�صـــت اللجنة م�روع القانون بعد 
�صياغته والذي قدم لل�صلطة الت�ريعية.

وبعد النقا�س حوله يف �صـــوء مرئيات 
اللجنـــة يف اجتماعهـــا ال�صـــابق، توافقت 

اللجنـــة على اإدخـــال التعديـــات الازمة 
على م�ـــروع القانون، وذلـــك مبا لها من 
اخت�صـــا�س مبراجعـــة اأحكامـــه والتاأكـــد 
مـــن مـــدى مطابقتهـــا الأحـــكام ال�ريعـــة 

االإ�صامية.
ورفعت اللجنة اإلـــى الديوان امللكي 

نتائـــج اأعمالهـــا ب�صـــاأن امل�ـــروع املحال 
اإليها والذي بدوره �صيحيلها اإلى ال�صلطة 

الت�ريعية.
وح�ـــر بدايـــة االجتماع وزيـــر العدل 
وال�صـــوؤون االإ�صـــامية واالأوقاف ال�صـــيخ 

خالد بن علي بن عبداهلل.

• بدر التميمي	

را�سد الغائب
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“$” توا�صل ن�رش تفا�صيل م�رشوعات امليزانية العامة للدولة
تلخي�ص 200 ملف و2500 �صفحة لنفقات خمتلف الوزارات واجلهات )احللقة 15(

توا�ص���ل “البالد” ن�رش ما يت�صمنه م�رشوع قانون امليزانية العامة للدولة لعامي 2017/ 
2018 املحال من احلكومة اإلى الربملان. وانفردت ال�صحيفة بن�رش م�رشوعات ونفقات اأغلب 
الوزارات واجلهات الر�ص���مية. وتتابع ال�ص���حيفة يوميا ن�رش تفا�ص���يل اإيرادات وم�رشوفات 

وم�رشوعات خمتلف الوزارات واجلهات الر�صمية.
وتت�صمن امليزانية بيانات ومعلومات تقع يف 200 ملف واأكرث من 2500 �صفحة.

اإع��������داد: را�ص�������د الغائ�������ب

ارتفاع كلفة وظائف البحرينيني من 4.6 ماليني 
دينار يف 2017 اإلى 4.7 ماليني يف 2018

خف�ص اعتماد العمل الإ�صايف من 11 األف 
دينار اإلى 10 اآلف

ل مكافاأة ملوظف ال�صنة اأو الجنازات ال�صتثنائية

18 األف دينار �صنويا بدل ندب

2016 دينارا مكافاأة العمل اخلا�ص 
و�ألف دينار لالن�ضباط 

135 األف دينار كلفة وظائف الأجانب يف 
2017 و134 األفا يف 2018 

640 دينارا �صنويا اأجور ال�صفر

رفع ميزانية التدريب داخل البحرين من 
15 األف دينار اإلى 35 األفا

 قفزة مبيزانية التدريب اخلارجي 
من 8 اآلف دينار اإلى 16 األفا

1322 دينارا �صنويا ملالب�ص املوظفني

35 األف دينار للعمل اجلزئي يف 2017 
و20 األفا يف 2018

11 األف دينار �صنويا للموؤمترات اخلارجية

212 األف دينار الإيجار الت�صغيلي للمباين

60 األف دينار لأمن وحرا�صة الديوان لعامني

ارتفاع م�رشوفات الديوان من 6.3 ماليني 
دينار يف 2017 اإلى 6.4 ماليني يف 2018

الديوان توقع توريد 5 اآلف دينار يف 
ميزانية 2016 ولكنه اأخفق وورد 1280 

دينارا فقط اأّي بن�صبة 26 % من تقديراته

الديوان اأنفق 5.9 ماليني دينار 
على م�رشوفاته املتكررة يف 2016 

وزيادتها اإلى 6.3 ماليني يف 2017 

ر�صد 700 األف دينار مل�رشوعات الديوان مبيزانية 
2016 ولكنه اأنفق ربع العتماد فقط اأّي 175 األفا

• رئي�ص ديوان اخلدمة املدنية اأحمد الزايد 	

12 ألف دينار أغذية موظفي “الخدمة” لعامين

ارتفاع كلفة وظائف البحرينيني من 1.8 مليون 
دينار يف 2017 اإلى 1.9 مليون يف 2018

36 األف دينار �صنويا للعمل الإ�صايف

ل مكافاأة ملوظف ال�صنة اأو العمل اخلا�ص 
�أو �الإجناز�ت �ال�ضتثنائية �أو �الن�ضباط

18 األف دينار �صنويا عالوة خا�صة

138 األف دينار �صنويا كلفة وظائف 
الأجانب ول ميزانية لعملهم الإ�صايف

9714 ديناًرا �صنويا اأجور �صفر 
الأجانب و24 األفا تكاليف �صكنهم

ل اعتماد لوظائف موؤقتة للبحرينيني اأو الأجانب

خف�ص ميزانية التدريب الداخلي من 
9620 دينارا اإلى 6244

ثبات ميزانية التدريب اخلارجي عند 
6480 دينارا �صنويا

ارتفاع ميزانية مالب�ص املوظفني من 
2000 دينار اإلى 3700

 تهاوي اعتماد العمل اجلزئي 
من 70 األف دينار اإلى 40 األفا

1000 دينار �صنويا ملوؤمترات داخلية وخارجية 

1000 دينار �صنويا لنفقات املهام وال�صيافة

69 األف دينار �صنويا اإيجار الأرا�صي 

103 اآلف الإيجار الت�صغيلي للمباين 
و180 األفا الإيجار التمويلي

19 األف دينار �صنويا اإيجار 
املركبات وال�صاحنات

3 اآلف دينار �صنويا ميزانية الإعالن 
واألف ل�صرتاكات اجلرائد

50 األف دينار اعتماد الطباعة لعامني

10 اآلف دينار لأدوات القرطا�صية لعامني 
و6 اآلف ملواد الطباعة والت�صوير

6 اآلف دينار لعقاقري واأدوية 
لعامني و2000 دينار ملواد جراحة

40 األف دينار ملواد خمتربية لعامني

10 اآلف دينار ل�صيانة الأجهزة الطبية

3.4 مليون دينار �صنويا م�رشوفات النيابة 

“النيابة” وّردت خلزينة الدولة 620 
األف دينار يف 2016

3.2 ماليني دينار م�رشوفات 2016 
وزيادتها 200 األف يف 2017

ل اعتماد مل�رشوعات النيابة مبيزانية 
2016 و2017 و2018 

• رئي�ص النيابة العامة علي البوعينني	

223 ألف دينار سنويا ألمن وحراسة النيابة العامة

مشروعات الميزانية

ارتفاع كلفة وظائف البحرينيني 
من 9.8 ماليني يف 2017 اإلى 10 

ماليني دينار يف 2018 

850 األف دينار �صنويا ميزانية 
العمل الإ�صايف للمواطنني 

و56 األفا لالأجانب

ل مكافاأة ملوظف ال�صنة اأو العمل 
اخلا�ص اأو الإجنازات ال�صتثنائية

3 اآلف دينار �صنويا مكافاأة 
�ن�ضباط للمو�طنني و800 

دينار لغريهم

455 األف دينار �صنويا كلفة 
وظائف الأجانب بالوزارة

33 األف دينار �صنويا كلفة 
�صكن الأجانب 

6798 دينارا �صنويا للوظائف 
املوؤقتة للبحرينيني

مليونا دينار مكافاآت غري 
املوظفني ب� “الإعالم” لعامني

18 األف دينار �صنويا ميزانية 
التدريب اخلارجي و4900 

لأجور ال�صفر

"207 اآلف دينار �صنويا 
اعتماد ملكافاأة �رشاء مدة 

اخلدمة الفرتا�صية

400 األف دينار �صنويا ميزانية 
العمل اجلزئي

216 األف دينار �صنويا ملوؤمترات 
ر�صمية خارجية

20 األف دينار �صنويا نفقات 
اإقامة املعار�ص و80 األفا 

لل�صيافة

15 األف دينار تكاليف الربيد

ارتفاع تكاليف تو�صيل 
وا�صتخدام الكهرباء من ن�صف 

مليون دينار اإلى 570 األف دينار

33 األف دينار �صنويا الإيجار 
الت�صغيلي للمباين

123 األف دينار اإيجار 
املركبات وال�صاحنات يف 

2017 و125 األفا يف 2018

55 األف دينار �صنويا ميزانية 
الإعالن و12 األفا �صنويا للطباعة

32 األف دينار �صنويا ميزانية 
ال�صرتاكات يف ال�صحف واملجالت

تهاوي ميزانية ال�صرتاكات 
بوكالت الأنباء الإخبارية 

وامل�صورة من 630 األف دينار 
اإلى 383 األفا

205 اآلف دينار لأمن وحرا�صة الوزارة

78 األف دينار �صنويا جوائز لغري 
املوظفني

45 األف دينار ا�صت�صارات فنية 
واأبحاث ودرا�صات

ارتفاع ميزانية مواد الطباعة 
والت�صوير من 40 األف دينار 

اإلى 50 األفا

343 األف دينار لربامج 
تلفزيونية يف 2017 ون�صف 

مليون دينار يف 2018

5100 دينار �صنويا ملركبات 
ذات طبيعة خا�صة و14 األفا 

ل�صيانتها

111 األف دينار �صنويا ل�صيانة 
اأجهزة تقنية املعلومات

60 األف دينار اعتماد مل�صاعدات 
من الوزارة

ارتفاع م�رشوفات الوزارة من 
18.4 مليون دينار يف 2017 اإلى 

18.6 مليون يف 2018

الوزارة وّردت 1.7 ماليني دينار 
بالعام 2016 

22.3 مليون دينار م�رشوفات 
الوزارة يف 2016 وخف�صها اإلى 

18.4 يف 2017 

اعتماد 13.1 مليون دينار مل�رشوعات 
الوزارة يف 2016 واأنفقت 48 % 

منها فقط اأّي 6.3 ماليني دينار

• وزير �صوؤون الإعالم علي الرميحي	

100 ألف دينار سنويا ميزانية تدريب الموظفين داخليا



مـعـــدل نـمـــو “جــيـــد” وزيــر الـمـالـيــة: 2.9 % 
اإجراء اإ�صالحات هيكلية خلف�ض الدين العام

ق���ال وزي���ر املالية ال�ص���يخ اأحمد ب���ن حمم���د اآل خليفة “اإن 
الوزارة بداأت بتنفيذ اخلطط وامل�ص���اريع التي تهدف يف تطوير 

وحت�صني الو�صع االقت�صادي يف البالد”.
ووا�ص���ل: “نعمل على اأكرث من حمور، ومن بني ذلك تطوير 
ال�صيا�صة اال�صتثمارية، وال نزال نحتفظ مبوؤ�رشات اإيجابية ومعدل 

منو جيد يقدر بنحو 2.9 % وهذه ن�صبة جيدة”.
واأردف اأن املوافق���ة عل���ى ت�رشي���ع رفع �ص���قف الدين العام 
ياأتي �ص���منيا بقبول اإجراء اإ�ص���الحات هيكلية يف م�صتوى الدخل 
للو�ص���ول للت���وازن وبعدها خف����ض الدين الع���ام بحيث يكون 

االقت�صاد اأكرث تنوعا.
واأ�ص���ار اإلى اأن التزام احلكومة يف تنفيذ اخلطط التي ت�صب 

يف تعزيز الو�صعي املايل، م�صددا على �رشورة رفع الوعي ب�رشورة 
التدرج يف تنفيذ اخلطط للو�ص���ول ملرحلة التوازن واخلروج من 
التحدي املايل الذي ال تواجهه مملكة البحرين وحدها بل تواجهه 

جميع الدول املعتمد اقت�صادها على النفط.
واأ�صار اإلى اأن معاجلة التحديات املالية واالقت�صادية بحاجة 

اإلى تن�صيق بني خمتلف اجلهات ذات العالقة.
ورف����ض الت�ص���ويت عل���ى امليزاني���ة 3 ن���واب وه���م روؤى 
احلايك���ي، خليف���ة الغامن، واأن����ض بوهندي، فيم���ا امتنع 5 نواب 
عن الت�ص���ويت وهم: علي العطي�ض، جمال بوح�صن، علي املقلة، 
حمم���د العمادي، وحممد ميالد، فيما �ص���وت 28 نائبا باملوافقة 

على اإقرار امليزانية. 

جلسة 
النـــواب
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تصوير: أيمن يعقوب 

• طالب النائب عي�صى تركي بعدم تغيري معايري توزيع الدعوم 	
للمواطنني، وداعيا لعدم امل�صا�ض مبكت�صبات املواطنني

 الجلسة قبل األخيرة
ثلثا اأع�ضاء الربملان يوافقون على امليزانية

املال ي�صكر القيادة وال�صحافة على دعم العمل النيابي

ي���وم طويل ونتيجة متوقع���ة. لي�ض خربا جديدا 
اإقرار جمل�ض الن���واب م�رشوع قانون اعتماد امليزانية 
العامة للدولة للعامني 2017/2018، ولكن الالفت 
ن�صبة التوافق النيابي الوا�صعة لعبور الت�رشيع االأهم 
الذي ينظره الربملان. ح�رش اجلل�ص���ة قبل االأخرية من 
عمر املجل�ض املنتخب بدور االنعقاد امل�ص���ارف على 
اإقف���ال اأبواب���ه 36 نائبا، ووافق عل���ى امليزانية 28 
نائب���ا )70 %(، ورف�ص���ها 3 )7.5 %(، وامتن���ع عن 
الت�ص���ويت 5 نواب )12.5 %(. واعتذر عن ح�ص���ور 

اجلل�صة 4 نواب )10 %(.
و�ص���كر رئي�ض املجل�ض اأحم���د املال جاللة امللك 

على رعايته الكرمية للعمل الربملاين.

واأعرب املال عن خال�ض التقدير للدعم امل�صتمر 
ال���ذي يوليه رئي�ض الوزراء �ص���احب ال�ص���مو امللكي 
االأمري خليفة بن �ص���لمان اآل خليفة للنقا�ض اخلا�ض 

بامليزانية، ولتعميق وتر�صيخ التعاون الفاعل.
واأ�ص���اد باملتابعة وامل�ص���اندة التي يحظى بها 
جمل�ض الن���واب من ويل العهد نائ���ب القائد االأعلى 
النائب االأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء �ص���احب ال�صمو 

امللكي االأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة.
واأ�ص���اف املال: “ال�ص���كر مو�ص���ول، للو�ص���ائل 
االإعالمية، وال�ص���حافة الوطنية، الت���ي بذلت جهودا 

متميزة، يف دعم العمل النيابي”.
وقرر املجل�ض رفع �ص���قف الدين العام اإلى 13 
ملي���ار دينار. واتخذ جمموعة من القرارات الت�رشيعية 

االأخرى.

مروة خمي�س

• العرادي مع الدو�رشي	

• قال رئي�ض جمل�ض النواب اأحمد 	
املال اإن للتوجيهات امللكية بالغ االأثر 

يف ت�رشيع العمل واالإجناز، وتاأكيدا 
للنهج امللكي ال�صامي يف حتقيق 

م�صالح املواطنني، وتلبية رغباتهم  
يف العي�ض الكرمي.

• راأى النائب عبدالرحمن بوجميد 	
اأن الربملان يعك�ض مطالب املواطن، 

واأن واجب املجل�ض اأن يحافظ على 
مكت�صبات املواطنني.

•  اأ�صار النائب حممد العمادي اإلى اأن 	
�صخ �رشكة ممتلكات القاب�صة جزء من 

اإيراداتها بامليزانية العامة يعود لدور 
النواب مبراقبة احلركة املالية لل�رشكة 

وم�رشوفاتها من الدولة.

• ذكر النائب غازي اآل رحمة اأن 	
البحرين تتمتع مبقومات قد حتقق 
زيادة اال�صتثمارات وتقليل الدين 

العام، واأن معاجلة ديون الدولة يكون 
من خالل تنويع م�صادر الدخل.

• لفت النائب الثاين للرئي�ض 	
عبداحلليم مراد اإلى اأن الربملان طالب 

منذ اأكرث من 4 �صنوات بزيادة رواتب 
املواطنني ولكن مل يتم اال�صتجابة 

لذلك.

• اعترب النائب ماجد املاجد اأن 	
التوجيهات امللكية تعك�ض حر�ض 

القيادة لدعم املواطنني وعلى 
احلكومة االلتزام واحلفاظ على 

املكت�صبات التي حتققت.

• طالب النائب علي املقلة باإعادة 	
النظر يف الدعم املقدم من احلكومة 

ل�رشكة طريان اخلليج، وو�صفها باأنها 
“الطفلة املدللة”.

• طالب النائب اإبراهيم احلمادي 	
احلكومة ووزير املالية بتاأكيد عدم 

تغيري معايري دعم املواطنني.

• دعا النائب االأول لرئي�ض جمل�ض 	
النواب علي العرادي لل�رشاكة مع 

احلكومة لو�صع مبادرات م�صتقبلية 
لتح�صني و�صعنا االقت�صادي وعلى 

القطاع اخلا�ض القيام بدوره.

• نبه النائب حممد ميالد باأن برنامج 	
جمموعة كبرية من الوزارات مل تنفق اإال 

ربع امليزانية املخ�ص�صة للم�رشوعات 
بامليزانية ال�صابقة، داعيا للتدقيق 

على امل�رشوفات الفعلية.

• اأ�صار النائب علي بوفر�صن اإلى اأنه 	
على الرغم من املعطيات وحجم الدين 

العام اإال اأن البحرين حافظت على قيمة 
العملة للدينار البحريني.

• �صجل النائب عي�صى الكوهجي 	
تخوفه من تغيري معايري دعم 

املواطنني االأكرث ا�صتحقاقا بعد اإقرار 
امليزانية العامة.

• طلب النائب اأحمد قراطة 	
تو�صيحات اأكرث عن حجم اال�صتدانة 

لتغطية متطلبات الدين العام، واإلى 
اأين تذهب االأموال امل�صتدانة.

• ت�صاءل النائب خليفة الغامن عن 	
وجود خطط بديلة لتنويع م�صادر 

الدخل واحلفاظ على عدم ا�صتمرار 
زيادة �صقف الدين العام.

• ذكر النائب اأن�ض بوهندي اأن اأرباح 	
�رشكة “بابكو” ت�صل اإلى 4 مليارات 

دينار، ويجب اأن ت�صخ جزءا من االأرباح 
بامليزانية العامة للدولة.

• اأ�صار النائب نبيل البلو�صي اإلى اأن 	
املبادرات احلكومية لتعزيز االإيرادات 

غري النفطية بالعام 2016 ترتكز 
بزيادة يف الر�صوم.

• انتقد النائب خالد ال�صاعر هجوم 	
بع�ض النواب على ارتفاع الدين العام 
للدولة، متهماً نوابا برفع ن�صبة الدين؛ 

وذلك لتغطية مبلغ عالوات ال�صكن 
وعالوة املعي�صة واملتقاعدين.

• اأكد النائب جميد الع�صفور اأن 	
مواطنني ال يعلمون حجم الدين 

العام املت�صاعد، ومت�صائال عن برامج 
وم�رشوعات التنمية.

• اقرتح النائب حممد اجلودر اأن 	
تقدم وزارة املالية للربملان تقريرا 

دوريا عن حجم الدين العام؛ وذلك 
لبلورة القرارات الت�رشيعية املنا�صبة.

• قال النائب حممد املعريف اإن 	
توجيهات القيادة توؤكد احلر�ض على 

املحافظة على حقوق ومكت�صبات 
املواطن.

•  قال النائب جالل املحفوظ اإنه 	
يجب اأن ت�صعى الدولة اإلى بحرنة 

الوظائف وعدم جتديد العقود مع 
االأجانب، داعيا ال�صتثمار الطاقة 

البحرينية بالطريقة ال�صحيحة.

• طالب النائب علي العطي�ض بتوجيه 	
مبلغ 60 مليونا املخ�ص�ض ل�رشكة 

طريان اخلليج خالل �صنتني اإلى م�رشوع 
ترميم البيوت الآيلة لل�سقوط، مما 

�صي�صهم يف بناء 2000 بيت، واإ�صعاد 
10 اآالف فرد.

• نوه النائب اأ�صامة اخلاجة باأنه اإذا 	
مل توجد خطة وا�صحة خلف�ض الدين 
العام فاإن االأجيال القادمة �صتتاأثر 

ب�صكل كبري.

• اأو�صح النائب عادل بن حميد 	
اأن دفع مليار دينار لفوائد الدين 

العام خالل ال�صنتني خطري جداً على 
االقت�صاد الوطني.

•  لفتت النائب جميلة ال�صماك 	
لوجود اأكرث من 200 طبيب تقدموا 

االأ�صبوع املا�صي ل�صغل وظائف طبية 
مب�صت�صفيات، ولكن مت قبول 20 

طبيبا منهم فقط؛ وذلك لعدم وجود 
ميزانية كافية ل�رشف م�صتحقاتهم.

•  دعا النائب حم�صن البكري الإيجاد 	
مناخ ا�صتثماري منا�صب، وذلك يف ظل 

التناف�صية العاملية لدول اجلوار.

• اأ�صار النائب عبدالرحمن بوعلي اإلى 	
اأن ن�صبة االإنفاق احلكومي اإلى الناجت 

املحلي يف البحرين بلغت يف حدود 
27 - 28 %، وهي اأقل من املتو�صط 

العام لن�صبة اإنفاق العديد من الدول 
املتقدمة والنا�صئة يف العام 2011.

• ذكر النائب جمال داوود اأن البحرين 	
تعاين من ت�رشر اقت�صادها ب�صبب 

موؤامرات من دول جارة.

• •روؤى احلايكي	 وزير املالية	
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تكثيف احلمالت التوعوية ملرتادي برك ال�سباحة 

ا�ستعدادات مكثفة لإطالق “القارئ العاملي 3” 

طالب املع�سكر ال�سيفي يعززون عالقتهم بكبار ال�سن
�ضاركوا باأن�ضطة ثقافية وريا�ضية

فعالي���ات  �ض���من  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
املع�ض���كر ال�ض���يفي التا�ض���ع الذي تنظمه الأكادميية 
امللكية لل�رشطة بالتعاون مع �ضندوق العمل “متكني”، 
�ض���ارك طلبة املع�ض���كر يف عدد من الأن�ضطة التعليمية 
والفنية، اإ�ضافة اإلى زيارة متحف �ضالح احل�ضن وداري 

يوكو واملنار لرعاية الوالدين.
فقد زار الطلبة امل�ض���اركون، متحف �ضالح احل�ضن 
مبحافظ���ة املحرق الذي يحت�ض���ن جمموع���ة كبرية من 
القطع القدمية، اإ�ضافة اإلى الوثائق التاريخية النادرة 
ومت خ���الل الزيارة الطالع على مع���امل املتحف الرتاثي 
وم���ا يحتوي���ه م���ن مقتني���ات ووثائ���ق وكت���ب وجرائد 
وعم���الت ورقي���ة ن���ادرة، اإذ يجمع املتح���ف املقتنيات 
الرتاثي���ة القدمي���ة الت���ي تع���ر ع���ن ع���ادات وتقاليد 
وتاريخ البحري���ن القدمي. ويف اجلان���ب الجتماعي، زار 
امل�ض���اركون يف املع�ض���كر دار يوكو ودار املنار لرعاية 
الوالدي���ن، حيث ا�ض���تمعوا اإلى حما����رشة توعوية حول 
رعاية كبار ال�ضن، وتعرفوا على اخلدمات املقدمة، كما 
ق���ام الطلبة بتوزيع “قدوع العيد” على كبار ال�ض���ن يف 

دار املنار بالتعاون مع جمعية ب�ضمة خري.   
ويف الناحية الفنية �ض���ارك الطلبة يف ور�ض���ة عمل 
املواه���ب  باكت�ض���اف  وتتمث���ل  باجلداري���ات  تتعل���ق 

والإب���داع ع���ن طريق الر�ض���م عل���ى جدران خم�ض�ض���ة 
لذلك، اإ�ضافة اإلى امل�ضاركة يف ور�ضة عمل حول تدوير 
اخل�ضب والتي تهدف اإلى اإك�ضاب امل�ضاركني مهارات 
فني���ة يف تركيبات ومعاجلة الأ�ض���طح بط���رق خمتلفة، 
واإعادة ا�ض���تخدام الأخ�ض���اب بطرق فني���ة متنوعة. ويف 
�ض���ياق مت�ضل، �ض���ارك الطلبة بور�ض���تي عمل، الأولى 
حت���ت عنوان “مه���ارات حياتي���ة” وتهدف اإل���ى تعليم 
الطلبة امله���ارات احلياتية وهي الثقة بالنف�س وحتمل 
ال�ض���غوط، والثانية بعنوان “البحث الذاتي” وتت�ضمن 

جمموعة من الأن�ض���طة التي ت�ض���اهم يف ر�ض���م �ض���ورة 
ذهنية وا�ض���حة ع���ن مفهوم ال���ذات ومت الرتكيز فيها 
على جمموعة من املحاور ومنه���ا التعرف على مهارات 
فه���م الذات، وفن التعب���ري عن ال���ذات، وعالقة الذات 
بالنجاح. ويف اجلانب الريا�ض���ي، �ضارك الطلبة يف لعبة 
الكي���ك بوك�ض���ينج م���ع اإعطائه���م نب���ذة تاريخية حول 
بداية هذه الريا�ض���ية والتعريف باأ�ضا�ضياتها، اإ�ضافة 
اإلى تطبيق املهارات والتمرينات الأ�ضا�ض���ية لريا�ضة 

الكيك بوك�ضينج.

• من فعاليات املع�ضكر ال�ضيفي	

اأعلن���ت  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
تكثي���ف  امل���دين،  للدف���اع  العام���ة  الإدارة 
حمالته���ا التوعوي���ة املتعلقة با�ض���رتاطات 
ال�ض���المة يف برك ال�ضباحة من خالل زياراتها 
التفقدي���ة للرك بجميع املحافظات، والتي 
ت�ضهد اإقبالً متزايًدا خالل الإجازة ال�ضيفية.

واأهاب���ت الإدارة العامة للدفاع املدين، 
باملواطن���ني واملقيم���ني ����رشورة مراقب���ة 
الأطف���ال وع���دم تركه���م مبفرده���م اأثن���اء 
ارتياده���م لربك ال�ض���باحة وجتن���ب الغفلة 
عنه���م مع ع���دم ال�ض���ماح لالأطف���ال باجلري 
ح���ول بركة ال�ض���باحة لع���دم ح���دوث عملية 
ان���زلق، الأمر ال���ذي يتطلب توخ���ي املزيد 
م���ن احليط���ة واحل���ذر واللت���زام بتطبي���ق 
اإر�ضادات ال�ض���المة، خا�ضة اأن اأغلب حوادث 
الغ���رق والوف���اة تتمث���ل يف فئ���ة الأطف���ال 
مما ي�ض���تدعي اللت���زام بتعليم���ات الدفاع 

املدين وتطبيقها للحفاظ على الأرواح. كما 
اأو�ض���ت الإدارة بتعليم الأطفال ال�ضباحة مع 
اإر�ض���ادهم بتعليمات ال�ض���امة م���ن الغرق، 
م�ض���يفة، يجب الرتكيز على و�ض���ع �ض���ياج 
حول برك���ة ال�ض���باحة ملنع دخ���ول الأطفال 
مع التاأك���د من عمل اأر�ض���ية مانعة لالنزلق 
حول الركة، اإ�ض���افة اإل���ى التاأكد من وجود 
اأطواق النجاة ذات موا�ضفات معتمدة. ودعا 
الدفاع املدين اإلى التاأكد باأن غطاء �ض���فط 
���ا على ال�ض���امة  املاء مغطى ب�ض���بك، حر�ضً
العامة مع التاأكد من �ضالحية و�ضائل الطفو 
من األعاب واأطواق ال�ضباحة، مع توفر طفاية 
حري���ق متع���ددة الأغرا����س وعدم مالم�ض���ة 
مقاب����س الكهرباء والأدوات الكهربائية عند 
التبلل باملاء. ونّوهت الإدارة العامة للدفاع 
امل���دين بعدم ال���رتدد بالت�ض���ال على خط 

الطوارئ 999 يف حالة حدوث اأي خطر.

وال�ض���وؤون  الع���دل  وزارة   - املنام���ة 
الإ�ضالمية والأوقاف: حتت رعاية �ضامية من 
لدن عاهل البالد �ضاحب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�ض���ى اآل خليفة، ت�ضتعد اإدارة �ضوؤون 
الق���راآن الك���رمي ب���وزارة العدل وال�ض���وؤون 
الإ�ضالمية والأوقاف لإطالق الن�ضخة الثالثة 
من م�ضابقة البحرين العاملية لتالوة القراآن 
الكرمي ع���ر النرتنت )الق���ارئ العاملي(، 
يف اأغ�ض���ط�س املقبل مبركز عي�ضى الثقايف، 
عل���ى اأن يق���ام احلف���ل اخلتام���ي يف اأبريل 
2018. واأ�ض���اد وكي���ل ال���وزارة لل�ض���وؤون 
الإ�ض���المية فريد املفت���اح بالهتمام البالغ 
ال���ذي تولي���ه القي���ادة الر�ض���يدة بكت���اب 
اهلل تعال���ى وعلى راأ�ض���ها �ض���احب اجلاللة 
املل���ك، ورئي����س الوزراء �ض���احب ال�ض���مو 
امللكي الأمري خليفة بن �ض���لمان اآل خليفة، 
وويل العه���د نائ���ب القائد الأعل���ى النائب 
�ض���احب  ال���وزراء  جمل����س  لرئي����س  الأول 
ال�ض���مو امللك���ي الأم���ري �ض���لمان ب���ن حمد 
اآل خليف���ة، وك���ذا التوجيه���ات ال�ض���ديدة 
م���ن ِقبل رئي����س املجل�س الأعلى لل�ض���وؤون 
الإ�ضالمية �ض���مو ال�ضيخ عبداهلل بن خالد اآل 
خليفة، واملتابعة احلثيث���ة من وزير العدل 

وال�ض���وؤون الإ�ضالمية والأوقاف ال�ضيخ خالد 
ب���ن علي اآل خليف���ة خلدمة الق���راآن الكرمي 
وتطوي���ر خمرج���ات مراكز وحلق���ات القراآن 
الكرمي باململكة ون�رش الثقافة القراآنية لدى 
خمتل���ف �رشائح املجتمع. ولف���ت اإلى اأنه مت 
ا�ضتحداث فرع القارئ ال�ضغري ملن ل تزيد 
اأعماره���م عن 17 �ض���نة، ف�ض���ًا ع���ن تغيري 
م�ض���ميات فروع امل�ض���ابقة اإلى فرع القارئ 
املرتل: وهي القراءة التي ُيقراأ بها عادًة يف 
املحافل، وفرع القارئ املجود وهي القراءة 
التي ُيقراأ بها عادًة يف ال�ضلوات واخلتمات، 
اإل���ى جانب جائزة ق���ارئ اجلمهور والتي مت 
ا�ضتحداثها يف الن�ضخة الثانية من امل�ضابقة، 
اإذ يتم اختيار القارئ الذي ح�ضل على اأكرث 
الأ�ض���وات على اأن ل تق���ل درجته يف اأحكام 
التجوي���د عن ن�ض���بة 95 %، وجائ���زة منجم 
القراء والتي مُتنح للموؤ�ض�ضة القراآنية التي 
ح�ضدت اأكرب عدد من النقاط من حيث عدد 
املت�ضابقني. ي�ض���ار اإلى اأن م�ضابقة القارئ 
العاملي هي الأولى من نوعها على م�ضتوى 
العامل، وهي من اإجنازات العهد ال�ض���الحي 
لعاهل البالد �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�ضى اآل خليفة.

القب�ش على 3 متهمني بحوزتهم 16.5 كيلو “ح�سي�ش”
متك���ن اأفراد �رشط���ة اإدارة مكافح���ة املخدرات 
من �ض���بط 3 متهم���ن بالإجتار يف مادة احل�ض���ي�ش 
املخ���درة، من خالل معلوم���ات وردت حلّمال اأمتعة 
باأح���د الفنادق، فتم �ض���بطه يف كمني بالتعاون مع 
اأحد امل�ض���ادر ال�رشية، اإذ قّرر ال�ض���اب اأنه ي�ض���ارك 
ب���ّواب الفندق ذاته يف بيع املخ���درات، والذي قّرر 
اأثناء �ض���وؤاله م���ن قبل ال�رشطة اأنه بانتظار �ض���خ�س 
خليجي �ضيجلب له 4 كيلوجرامات من ذات املادة، 
فتمكنت ال�رشطة من القب�س على الأخري اأي�ًضا بعد 
مغادرته اأحد امل�ض���اجد، حال توجهه لت�ضليم بّواب 

الفندق تلك الكمية مقابل 13 األف دينار تقريًبا.
وتتح�ض���ل وقائ���ع القب����س عل���ى املتهم���ني 
الثالث���ة يف اأن اإدارة مكافحة املخ���درات، كانت قد 
تلقت بدايًة معلومات حول اأحد الأ�ض���خا�س الذين 
يعمل���ون يف اأحد فن���ادق العا�ض���مة بوظيفة حّمال 
اأمتع���ة، دل���ت على اأن���ه يعم���ل على تروي���ج مادة 

احل�ضي�س املخدرة.
ل���ذا، وبعد التاأكد من �ض���حة تل���ك املعلومات 

باإج���راء مزيد من التحريات عن ذلك ال�ض���خ�س، مت 
ا�ضت�ض���دار اإذن م���ن النيابة العام���ة للقب�س عليه 
وتفتي�ضه، وبناًء على ذلك عمد اأحد امل�ضادر ال�رشية 
اإل���ى توطيد عالقت���ه باملته���م الأول، والذي وافق 
قب���ل يوم واح���د م���ن الواقعة على طلب امل�ض���در 

ال�رشي �رشاء قطعة من احل�ضي�س منه.
ويف امل���كان والوقت املحددي���ن بني املتهم 
الأول وامل�ض���در ال����رشي، وال���ذي اتف���ق مع���ه على 
اأن يك���ون اللق���اء بالق���رب من م�ض���كنه، فقد ح�رش 
املتهم الأول و�ضّلم امل�ضدر ال�رشي قطعًة من مادة 
احل�ض���ي�س املخدرة وغادر املوقع ب�ض���يارته، وبعد 
متابعت���ه مت القب����س علي���ه من قبل دوري���ة تابعة 

ل�رشطة النجدة بالقرب من منطقة الزجن.
وعرث اأفراد ال�رشطة خالل تفتي�ض���هم ل�ض���يارة 
املتهم الأول على حقيبة يد حتوي بداخلها عدد 3 
قطع من مادة احل�ضي�س، والتي بوزنها جميًعا ثبت 
اأنها ت���زن قراب���ة 3 كيلوجرامات ون�ض���ف الكيلو، 
كما �ض���بط بحوزته على عدد من اأقرا�س املوؤثرات 

العقلي���ة وم�رشب بال�ض���تيكي خم�ض����س للتعاطي 
ومق����س وورق ل���ف ال�ض���جائر “كاغ���د”، ومبلغ 20 
ديناًرا و500 ريال �ض���عودي يعتقد اأنهم ح�ض���يلة 

بيع مواد خمدرة.
وب�ض���وؤال املتهم الأول عن م�ضدر تلك املادة 
املخ���درة ق���ّرر اأنه يت�ض���لم املخدرات م���ن املتهم 
الثاين، والذي يعمل بواًبا يف الفندق ذاته، وعر�س 

التعاون لالإيقاع به بكمني.
وتوا�ض���ل املتهم الأول مع املتهم الثاين عر 
موقع التوا�ض���ل الجتماع���ي “الوات�س اآب” وطلب 
منه كميًة من مادة احل�ض���ي�س املخدرة، فقّرر له اأنه 
ت�ض���ّلم كميًة كب���ريًة من احل�ض���ي�س واأنه يعمل على 
ترويجها حاليًّا. وعلى اإثر ذلك، مت ا�ضت�ض���دار اإذن 
من النيابة العامة ل�ض���بط املتهم الثاين وتفتي�س 
م�ض���كنه مبنطقة دم�ضتان، وحتركت قوة من اأفراد 
ال�رشط���ة للم���كان، اإذ �ض���وهد املته���م بالقرب من 

املنزل فتم القب�س عليه.
واأثن���اء �ض���وؤال املته���م الث���اين ه���و الآخر عن 

م�ض���در تلك امل���واد وموق���ع اإخفائه للم���واد التي 
بحوزت���ه، اع���رتف ب���اأن لديه كمي���ًة من احل�ض���ي�س 
يخبئه���ا يف منزل عمه مبنطقة مدينة عي�ض���ى بدون 
اأن يعل���م عمه ع���ن اأمرها. وبالفع���ل توّجه عدد من 
اأف���راد ال�رشطة برفقة املتهم الثاين اإلى منزل عمه، 
وال���ذي مت العثور فيه عل���ى عدد 9 قطع كبرية من 
مادة احل�ض���ي�س، ت���زن كل واحدة منه���ا كيلوجراًما 
تقريًب���ا، وبلغ اإجم���ايل وزن القطع الت�ض���ع 8 كيلو 

و974 جراًما.
واأر�ض���د املتهم الث���اين على اأحد الأ�ض���خا�س 
التابعني للم�ض���در الفعلي لتل���ك الكمية الكبرية 
بحوزت���ه، وال���ذي قال اإنه يت�ض���لم املخ���درات من 
�ضخ�س خليجي يتوا�ضل معه عر الهاتف ويطلب 
من���ه الكميات التي يروجها، فري�ض���ل اإليه مع اأحد 
الأ�ض���خا�س، مو�ض���ًحا اأن اأحد اأتب���اع ذلك اخلليجي 
ق���ادم اإل���ى مملك���ة البحرين لت�ض���ليمه م���ا ِزَنُتهُ 4 
كيلوجرامات من ذات املادة، وي�ضلمه مبلًغا وقدره 
1600 دين���ار، هي قيم���ة املخدرات امل�ض���بوطة 

بحوزته �ضابًقا.
ونظًرا اإلى تلك الأحداث املت�ضارعة مت ترتيب 
كم���ني للقب�س عل���ى املتهم الثال���ث، والذي ح�رش 
للموعد املتفق عليه، لكنه وقبل اأن ي�ضل لت�ضليم 
املتهم الثاين الكمية التي بحوزته ات�ضل به واأبلغه 
باأنه �ضي�ضلي املغرب يف اأحد امل�ضاجد بالقرب من 
مركز �رشطة احلورة، ومبجرد اأن ينتهي �ضيلتقي به 

لت�ضليمه كمية احل�ضي�س التي بحوزته.
ومبج���رد اأن خرج املتهم الثالث من امل�ض���جد 
مت القب�س عليه من قبل اأفراد �رشطة اإدارة مكافحة 
املخدرات، والذي كان بحوزته فعالً بداخل �ضيارته 
كميًة من خمدر احل�ض���ي�س وزنه���ا 4 كيلوجرامات، 
مو�ض���ًحا اأن���ه ح����رش م���ن ط���رف اخلليجي لت�ض���ليم 
احل�ض���ي�ش للمتهم الثاين وي�ضتلم منه مبلًغا يعادل 

قرابة 13 األف دينار.
وبلغ اإجمايل وزن الكمية امل�ضبوطة بحوزة 
املتهمني الثالثة قرابة 16 كيلو جراًما ون�ضف 

الكيلو.

    اإعداد: عبا�ش اإبراهيمحماكم

�سرناقب جدية قطر يف مكافحة متويل الإرهاب
 ا�ضتمرار الإجراءات حتى تنفيذ املطالب... الدول الأربع: 

املنامة - بنا: اأ�ض���درت مملكة البحرين واململكة 
العربي���ة ال�ض���عودية وجمهوري���ة م�رش العربي���ة ودولة 
الإم���ارات العربية املتح���دة بيانا م�ض���رتكا ثمنت فيه 
جهود الوليات املتحدة الأمريكية يف مكافحة الإرهاب 
ومتويله وال�رشاكة املتينة الكاملة يف �ضيغتها النهائية 
املتج�ض���دة يف القمة الإ�ضالمية الأمريكية التي �ضكلت 
موقفا دوليا �ض���ارما ملواجهة التط���رف والإرهاب اأيا 

كان م�ضدره ومن�ضاأه.
وقال البيان امل�ض���رتك اإن توقي���ع مذكرة تفاهم 
يف مكافح���ة متوي���ل الإره���اب بني الولي���ات املتحدة 
الأمريكي���ة وال�ض���لطات القطرية هو نتيجة لل�ض���غوط 
واملطالب���ات املتك���ررة ط���وال ال�ض���نوات املا�ض���ية 
لل�ض���لطات القطرية من قبل ال���دول الأربع و�رشكائها 

بوق���ف دعمه���ا لالإره���اب مع الت�ض���ديد عل���ى اأن هذه 
اخلطوة غري كافية، و�ض���رتاقب الدول الأربع عن كثب 
م���دى جدي���ة ال�ض���لطات القطري���ة يف مكافحتها لكل 

اأ�ضكال متويل الإرهاب ودعمه واحت�ضانه.
واأك���د البي���ان اأن الإجراءات الت���ي اتخذتها كانت 
ل�ضتمرار وتنوع ن�ض���اطات ال�ضلطات القطرية يف دعم 
الإرهاب ومتويله واحت�ضان املتطرفني ون�رشها خطاب 
الكراهي���ة والتط���رف وتدخله���ا يف ال�ض���وؤون الداخلية 
للدول الأخرى وهي ن�ض���اطات يجب اأن تتوقف ب�ضكل 

كامل ونهائي؛ تنفيذا للمطالب العادلة امل�رشوعة.
وقالت ال���دول الأربع: داأبت ال�ض���لطات القطرية 
عل���ى نق����س كل التفاقات واللتزام���ات واآخرها كان 
اتفاق الريا�س )2013( مما اأدى اإلى �ض���حب ال�ضفراء 

وعدم اإعادتهم اإل عقب توقيع ال�ضلطات القطرية على 
التفاق التكميل���ي )2014( وا�ض���تمرارها يف التدخل 
والتحري����س والتاآم���ر واحت�ض���ان الإرهابيني ومتويل 
العمليات الإرهابية ون�رشها خلطاب الكراهية والتطرف 
مما ل ميكن معه الوثوق يف اأي التزام ي�ضدر عنها تبعا 
ل�ضيا�ضتها القائمة دون و�ضع �ضوابط مراقبة �ضارمة 
تتحق���ق من جديته���ا يف العودة اإلى امل�ض���ار الطبيعي 

وال�ضحيح.
واأك���دت ال���دول الأرب���ع يف ختام البيان ا�ض���تمرار 
اإجراءاته���ا احلالية اإل���ى اأن تلتزم ال�ض���لطات القطرية 
بتنفي���ذ املطال���ب العادل���ة كامل���ة، والت���ي ت�ض���من 
الت�ض���دي لالإره���اب وحتقي���ق ال�ض���تقرار والأم���ن يف 

املنطقة.

لتدريب “النقل الثقيل” فتح املجال اأمام “اخلا�ش” 
اجتماع تن�ضيقي بني “املرور” و“الغرفة” 

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: عق���دت الإدارة 
العامة للمرور، اجتماعا تن�ض���يقياً مع غرفة جتارة 
و�ضناعة البحرين، بح�ضور نائب مدير عام الإدارة 
العامة للمرور املقدم حممد دراج وع�ضو جمل�س 
اإدارة غرفة جتارة و�ض���ناعة البحرين عبداحلكيم 

ال�ضمري. 
ومت خالل الجتماع والذي عقد مببنى الإدارة 
العام���ة للم���رور، بحث ع���دة اأمور منها الر�ض���وم 
املفرو�ض���ة عل���ى املقطورات وعب���ور الدراجات 
الناري���ة عل���ى ج����رش املل���ك فه���د، واملخالفات 
املرورية لل�ض���ائقني من دول جمل����س التعاون، 
واإعطاء مقرتح حول اإن�ضاء موقع اإلكرتوين خليجي 
موحد، بالإ�ض���افة اإلى فتح املج���ال اأمام القطاع 
اخلا����س لتق���دمي خدم���ات التدريب يف �ض���ياقة 
النقل الثقيل. كما مت بالجتماع مناق�ض���ة مقرتح 

حتم���ل �ض���ائق املركب���ات الثقيل���ة للمخالف���ات 
بال�رشك���ة  امل�ض���ا�س  دون  املرتكب���ة  املروري���ة 
امل�ض���جلة لديها، بالإ�ضافة اإلى تخ�ضي�س موقع 

جدي���د خا����س للفح����س الفني وذل���ك لتخفيف 
العبء على �ضعبة الفح�س الفني بالإدارة العامة 

للمرور. 



26 مليون دينار لتغطية الإ�صدار 143 
ل�صكوك “التاأجري ق�صرية الأجل”

املنام���ة - امل����رف املرك���زي: اأعلن م����رف البحرين 
 ISIN( رق���م143  الإ�ص���دار  تغطي���ة  مت  اأن���ه  املرك���زي 
الإ�ص���امية  التاأج���ري  �ص���كوك  م���ن   )BH00015X0971
احلكومية ق�ص���رية الأجل التي ي�ص���درها امل�رف نيابة عن 
حكوم���ة البحري���ن. وتبلغ قيمة الإ�ص���دار 26 ملي���ون دينار 
لفرتة ا�صتحقاق 182 يوماً تبداأ يف 13 يوليو2017 اإلى 11 
يناير 2018. ويبلغ العائد املتوقع لهذه ال�صكوك 2,45% 
مقارنة ب�ص���عر %2.37 لاإ�صدار ال�ص���ابق بتاريخ 15 يونيو 

2017, علماً اأنه متت تغطية الإ�صدار بن�صبة 100 %.

“األب����ا” تقّدم ورق����ة ح�����ول ال�صناع�����ات 
التحويلي������ة بالبحري����ن 

املنامة - وزارة ال�صناعة والتجارة: �صاركت البحرين يف احللقة احلوارية التي كانت حول 
�صناعة الأملنيوم يف ع�ر ال�صناعة 4.0, حيث قدم الرئي�س التنفيذي لل�صوؤون املالية ب�ركة 
اأملني���وم البحرين “األب���ا” علي البقايل ورقة عمل بعنوان األبا يف قلب ال�ص���ناعات التحويلية, 
وذلك على هام�س معر�س ال�ص���ناعة الدويل الثامن -اإنوبروم 2017 واملقام حاليًّا يف مدينة 

كاترينبورغ الرو�صية.
وا�ص���تملت ورقة العمل عل���ى جمموعة من املعلومات حول تاريخ ال�ص���ناعات التحويلية 
يف اململك���ة, ونبذة حول اأهم �ركات قطاع الأملنيوم بالإ�ص���افة اإل���ى ملحة تاريخية عن �ركة 

اأملنيوم البحرين “األبا” واخلط ال�صاد�س املزمع اإن�صاوؤه. 
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اقتصاد
مدير “موفنبيك”: 80 % متو�شط الإ�شغال.. وخطة لتجديد الفندق

اأكد اأن البحرين وجهة جاذبة لل�صياح

اأمل احلامد من املحرق

البحري���ن  موفنبي���ك  ع���ام  مدي���ر  ك�ص���ف 
با�صكوال بيغريا عن و�صع خطة لتجديد الفندق 
ومنتجاته, حيث يجري العمل حالًيا على املرحلة 
الأولية باللتقاء مع امل�ص���ممني واملهند�صني؛ 

لختيار الت�صميم النهائي.
واأو�ص���ح يف لق���اء خا�س م���ع “الب���اد” اأن 
التفا�ص���يل  خمتل���ف  �صت�ص���مل  التغي���ريات 
والأث���اث  “اللوب���ي”  والرده���ة  كالت�ص���ميم 
واملفرو�ص���ات واملطعم, بحي���ث يظهر الفندق 
بحل���ة جدي���دة وبخدم���ات جديدة تتما�ص���ى مع 
احلداث���ة, لكن���ه مل يح���دد موع���د النته���اء من 
الأعم���ال, كونها م���ا زالت يف بداياتها بح�ص���ب 

و�صفه.
وعن القيم���ة املر�ص���ودة للخطة, اأو�ص���ح 
بيغريا اأن “امليزانية مل حتدد اإلى الآن, فالكلفة 
مرتبطة باختيار الت�صميم النهائي ونوع الأثاث 

وغريها من التفا�صيل”.
وتطرق اإلى اأنه قدم اإلى البحرين حديثا ول 
يزال يف مرحلة املاحظة واملراقبة, لكن الأمور 
ب�ص���كل عام ت�ص���ري على م���ا يرام وه���ي ناجحة 
ولي�س هنالك حاجة لتغيريها. وتابع “اأ�ص���تطيع 
التاأكيد اأن الفندق ناجح جًدا. مل اأر �صيًئا بحاجة 

للتغيري من وجهة نظري حتى الآن”.
وفيم���ا يتعل���ق بفت���ح فروع جدي���دة داخل 
اأو خ���ارج البحري���ن, اأو�ص���ح بيغ���ريا اأن “ه���ذه 

املعلومات متوافرة لدى املكتب الرئي�س, وقد 
يكون هنالك خطط يف امل�صتقبل اإل اأنني ل�صت 

مطلعا عليها”.
وب�ص���وؤاله ع���ن وج���ود اتفاقي���ات موقع���ة 
مع ����ركات طريان ل�صت�ص���افة اأطقمه���ا, اأكد 
مدير عام موفنبي���ك البحرين اأن زبائن الفندق 
متنوع���ون, فمن بينه���م بع�س طاقم �ص���يافة 
ال����ركات  يف  والعامل���ني  الط���ريان,  ب����ركات 
واملوؤ�ص�ص���ات, وجمموع���ة من التج���ار, وزبائن 
���ا اأن املوفنبيك من الفنادق  عاديني, خ�صو�صً
امل�ص���نفة “بوتيك هوتل”, فه���و لي�س كبرًيا, 
ولذل���ك فاإنه ي�صت�ص���يف جمموعة �ص���غرية من 
الزبائن, ي�ص���اف لهم اأولئك الذين يوؤمونه من 

خال اتفاقيات موقعة مع �ركات طريان.

ل�ص���تيعاب  خط���ة  و�ص���ع  وبخ�ص���و�س 
امل�ص���افرين حال وجود تاأخري يف الرحات, اأكد 
�صعوبة القيام بذلك, فالفندق ي�صم نحو 106 
غرف, وهي قليلة ن�صبيا, )...( مثا تت�صع طائرة 
البيونغ اإلى نح���و 300 راكب, فاإذا تاأخرت مثل 
ه���ذه الناقلة كيف لنا تاأم���ني غرف لهذا العدد 
الكبري من امل�ص���افرين, )...( ن�ص���تطيع ذلك يف 
حال مل يتجاوز عدد امل�ص���افرين 20 راكبا كحد 

اأق�صى”.
وحول نظرته لقطاع ال�ص���يافة يف البحرين, 
راأى اأن القط���اع الفندق���ي جي���د يف اململك���ة, 
وتوج���د ب���ه ثق���ة كب���رية, اإ�ص���افة اإل���ى وجود 

العديد من امل�صاريع والإن�صاءات يتم تنفيذها 
و�ص���تكون جاهزة العام املقبل, ووجود العديد 
من الفنادق الأنيقة العامل���ة حالًيا, )...( هناك 

ثقة يف البحرين ويف �صوقها املحلي.
البحريني���ة  ال�ص���وق  بيغ���ريا  وو�ص���ف 
لا�ص���تثمارات  جاذب���ة  فه���ي  ب�”ال�ص���حية”, 
ولل�ركات الكربى على خمتلف القطاعات التي 

تعمل بها.
واأكد اأن اململكة تعترب وجهة جاذبة ومهمة 
يف ظل عمل جميع امل�صغلني املهمني بالقطاع 
ال�ص���ياحي اأو الفندقي ي�ص���اف اإليه���ا الفنادق 
الت���ي يتم اإن�ص���اوؤها حالي���ا اأو تل���ك الراغبة يف 

احل�صور اإلى ال�صوق البحرينية.
وذك���ر اأن فن���دق “موفنبي���ك” يعت���رب من 
اأوائ���ل فنادق اخلم����س جن���وم يف البحرين, ويف 

املحرق يعترب الأول لدى تاأ�صي�صه.
وتط���رق اإلى اأن البحري���ن يتم فيها تنظيم 
اأن خ���ال  الفعالي���ات, م�ص���يًفا  العدي���د م���ن 
م�صاركته يف معر�س �صوق ال�صفر العربي بدبي 
اأبريل املا�ص���ي, كان جن���اح البحرين واحدا من 

اأكرب اأجنحة ال�صياحة يف املعر�س.
وفيما يتعلق بن�ص���بة الإ�ص���غال يف الفندق, 
قال “عادة ل ن�رح بها, اإل اأن متو�صط الإ�صغال 
يف موفنبيك نح���و 80 % يف العام 2016, وهي 
ن�صبة م�صتقرة يف الفندق ول تتغري كثرًيا؛ نظًرا 
ملوقع الفندق ونوعي���ة اخلدمات التي يقدمها 

ولذلك فمعظم زبائنه دائمني”.
وحول ن�ص���بة البحرنة يف الفن���دق, اأكد دعم 
الفن���دق للتوج���ه احلكوم���ي املتعل���ق بتعيني 
املواطنني, حيث يرغ���ب موفنبيك البحرين يف 
تعيني اأكرب عدد ممكن, اإل اأنه يريد احل�ص���ول 
عل���ى ال���كادر املنا�ص���ب للوظائف لي�ص���تطيع 
املناف�ص���ة م���ع الفنادق العاملي���ة املوجودة يف 

اململكة.
واأ�ص���اف “يتعاون الفندق مع )متكني( يف 
تدريب طلبة بحرينيني متخ�ص�ص���ني يف قطاع 
ال�ص���يافة بغر�س اكت�صاب اخلربة, اإذ �صاهمت 
هذه الربامج التدريبية يف زيادة ن�ص���بة البحرنة 

يف القطاع”.

• مدير عام موفنبيك البحرين متحدًثا ل� “الباد”	

• با�صكوال بيغريا	

أخبار السوق
إعداد: المحرر االقتصادي

موؤ�رشا البحرين و“الإ�شالمي” يغلقان على ارتفاع

“اخلليجي التجاري” يعيد امتالك 7.63 % من راأ�شماله

بدء الكتتاب بالإ�شدار 24 ل�شكوك الإجارة الإ�شالمية احلكومية 
بقية 125 مليون دينار وفائدة ن�صبتها 4.2 %

املنامة - بور�ص���ة البحرين: اأعلنت بور�صة 
البحري���ن اأن���ه اعتب���ارا م���ن اأم����س الثاث���اء 11 
يولي���و2017, وبن���اء على الدعوة الت���ي اأعلنها 
م�رف البحرين املركزي, ميكن للم�ص���تثمرين 
البحرينيني وغ���ري البحرينيني الكتتاب مبا�رة 
من خال ال�ص���وق الأويل بالبور�ص���ة يف اإ�ص���دار 
�صكوك الإجارة الإ�صامية احلكومية رقم )24( 
ال���ذي اأ�ص���دره امل����رف بالنياب���ة ع���ن حكومة 
البحري���ن وذل���ك باإعط���اء اأوامره���م للو�ص���طاء 
امل�ص���جلني يف بور�صة البحرين, ومن ثم تداوله 
يف ال�ص���وق الثان���وي من خ���ال البور�ص���ة فور 
اإدراج���ه والذي من املتوق���ع اأن يتم بتاريخ 31 

يوليو اجلاري.
وق���د حددت البور�ص���ة ف���رتة الكتتاب يف 
ه���ذا الطرح من خال الو�ص���طاء امل�ص���جلني يف 
البور�ص���ة ابت���داَء من اأم�س الثاث���اء و حتى غدا 
اخلمي����س املوافق 13 يوليو, علما باأنه �ص���يتم 
فتح ب���اب الكتتاب يومي الثاثاء والأربعاء من 
ال�صاعة 9:30 �صباحا حتى 1:00 ظهرا ويف يوم 
اخلمي�س من ال�صاعة 9:30 �صباحا حتى 11:00 

�صباحا.
ويبل���غ حج���م ال�ص���دار125 ملي���ون دينار 
بقيمة ا�ص���مية قدره���ا دينار واحد لل�ص���ك, يف 
حني تبلغ مدة الإ�صدار 3 �صنوات اعتباراً من17 
يوليو2017 حتى 17 يوليو2020. ويبلغ العائد 
الثابت 4.2 % �ص���نوياً, يتم خالها دفع فوائد 
الإ�صدار كل 6 اأ�صهر ت�صتحق يف 17يوليو و17 

يناير من كل عام خال مدة الإ�صدار.
متثل �صكوك الإجارة الإ�صامية احلكومية, 
وفق���ا لبيان م���ن بور�ص���ة البحري���ن اأداة مالية 
ي�ص���درها م����رف البحري���ن املرك���زي بالنيابة 
ع���ن حكومة البحرين. وت�ص���من حكومة اململكة 
اإ�صدار �صكوك الإجارة الإ�صامية �صماناً مبا�راً.
ويذكر اأن من املزايا الرئي�صة لاكتتاب يف 
هذه ال�صدارات عن طريق بور�صة البحرين اأن 
ملكية امل�صتثمر بهذه ال�صكوك �صتكون ملكية 

مبا�رة با�صمه ولي�ص���ت ملكية )منفعة( كما اأن 
امل�صتثمر ميلك حرية التداول فيها يف اأي وقت 
خ���ال فرتة هذا ال�ص���دار, وذلك �ص���يمكنه من 
التداول مبرونة وفق �صيا�صاته ال�صتثمارية يف 
نقل املراكز املالية بني الأدوات ال�ص���تثمارية 

املختلفة.
ومن اأجل ت�صجيع خمتلف فئات امل�صتثمرين 
على الدخول والكتتاب يف هذا ال�ص���وق الن�صط 
وخ�صو�صا �ص���غار امل�ص���تثمرين فقد اعتمدت 
البور�ص���ة احل���د الأدنى لاكتت���اب 500 دينار, 
كما حددت البور�صة اآلية التخ�صي�س امل�صجعة 
والتي ت�صمن ح�ص���ول املكتتب على الكميات 
املطلوب���ة حت���ى ع���دد 10,000 �ص���ك وهو ما 
يعادل 10,000 دينار, اأي اأن امل�ص���تثمر �صواء 
كان ف���ردا اأو �ركة عند تقدمه بطلب الكتتاب 
مببلغ يفوق 10,000 دينار, �ص���تقوم البور�صة 
بتخ�ص���ي�س احل���د الأدن���ى م���ن الطل���ب وه���و 
10,000 �ص���ك ومن ثم يت���م معاجلة الطلبات 

املتبقية باآلية الن�ص���بة والتنا�ص���ب, اأي اأن كل 
الطلب���ات املتبقي���ة �صتح�ص���ل عل���ى ح�ص����س 
مت�صاوية ب�صكل ن�صبي لإجمايل الكمية املكتتب 

بها.
وفور اإدراج الإ�ص���دار يف بور�ص���ة البحرين 
�ص���يتمكن حملة ال�صكوك من بيعها و�رائها يف 
بور�صة البحرين بوا�ص���طة الو�صطاء امل�صجلني 
اأثناء جل�صة التداول التي تعقد يوميا من الأحد 
اإلى اخلمي�س, حيث ميكن للم�ص���تثمرين اإعطاء 
اأوامرهم املتعلقة بال�ص���ندات للو�ص���طاء وذلك 
لإدخالها يف النظام الذي �ص���يقوم اآليا مبطابقة 
الأوامر وفقا الآلية املعتمدة ل�ص���وق ال�ص���ندات 
واأدوات الدين املدرجة يف البور�صة حيث تاأتي 
اأولوية ال�ص���عر يف املرتبة الأول���ى يليها اأولوية 
توقي���ت اإدخ���ال الأم���ر يف النظ���ام يف املرتب���ة 
الثاني���ة. و�ص���يكون احل���د الأدن���ى ل�ص���فقات 
ال�ص���كوك واأدوات الدين يف ال�ص���وق الرئي�صي 

هو 400 دينار.

املنامة - بور�ص���ة البحرين: اأقفل “موؤ�ر 
البحري���ن العام” اأم����س الثاثاء عند م�ص���توى 
نقط���ة   3.57 وق���دره  بارتف���اع   1,311.82
مقارن���ة باإقفاله ي���وم اأم����س الأثنني, يف حني 
اأقفل “موؤ�ر البحرين الإ�صامي” عند م�صتوى 
1,094.82 بارتفاع وقدره 9.67 نقطة مقارنة 

باإقفاله ال�صابق.
وقد ت���داول امل�ص���تثمرون يف “بور�ص���ة 
البحرين” 2.94 مليون �ص���هم, بقيمة اإجمالية 
قدره���ا 662.32 األف دين���ار, مت تنفيذها من 
خ���ال 84 �ص���فقة, حي���ث ركز امل�ص���تثمرون 
تعاماتهم على اأ�ص���هم قطاع ال�صناعة والتي 
بلغت قيمة اأ�ص���همه املتداول���ة 317.81 األف 
دين���ار اأي م���ا ن�ص���بته %47.98 م���ن القيم���ة 
الإجمالية للت���داول وبكمية قدره���ا 644.05 

األف �صهم, مت تنفيذها من خال 42 �صفقة.

وج���اءت �ركة املنيوم البحري���ن )األبا( يف 
املركز الأول اإذ بلغت قيمة اأ�صهمها املتداولة 
317.81 األ���ف دينار بكمي���ة قدرها 644.05 

األف �صهم, مت تنفيذها من خال 42 �صفقة.
اأما املرك���ز الثاين ف���كان للبن���ك الأهلي 
املتح���د بقيم���ة قدره���ا 138.18 األ���ف دينار 
بكمية قدرها 538.99 األف �صهم, مت تنفيذها 

من خال �صفقة واحدة.
ث���م ج���اء م����رف ال�ص���ام بقيم���ة قدرها 
82.33 األف دينار بكمية قدرها 903.22 األف 

�صهم , مت تنفيذها من خال 14 �صفقة.
وق���د مت ي���وم اأم����س ت���داول اأ�ص���هم 14 
�رك���ة, ارتفعت اأ�ص���عار اأ�ص���هم 8 �ركات, يف 
حني انخف�ص���ت اأ�ص���عار اأ�ص���هم �ركة واحدة, 
وحافظت بقية ال�ركات على اأ�صعار اإقفالتها 

ال�صابقة.

وا�ص���ل امل����رف اخلليج���ي التج���اري اأم�س 
الثاث���اء اإع���ادة ����راء اأ�ص���همه, حي���ث اأمت اأرب���ع 
�ص���فقات بعدد اإجمايل 198,377 �ص���هما وقيمة 

اإجمالية مقدارها 21,147 دينارا و96 فل�صا.
وا�ص���رتى امل����رف 40 األ���ف �ص���هم ب�ص���عر 
105 فلو����س لل�ص���هم الواحد, و38,377 �ص���هما 
ب�ص���عر 106 فلو����س, و100 األ���ف �ص���هم ب�ص���عر 
107 فلو�س, 20 األف �ص���هم ب�ص���عر 109 فلو�س 
لل�صهم الواحد. وبذلك ت�صبح كمية الأ�صهم التي 
ميتلكها امل�رف نحو 80,161,943 �صهما, وهي 

ت�صكل ما ن�صبته 7.63 % من راأ�صماله. 
وكان امل����رف اخلليج���ي التج���اري وا�ص���ل 
الثنني اإعادة �راء اأ�ص���همه, حيث اأمت 4 �صفقات 
بواق���ع 230 األ���ف �ص���هم, بقيمة اإجمالي���ة بلغت 
24.31 األ���ف دين���ار, اذ ا�ص���رتى 50 األف �ص���هم 
ب�ص���عر 107 فلو����س لل�ص���هم الواح���د, و60 األف 
�ص���هم ب�106 فلو�س و120 األًف���ا ب�105 فلو�س. 
وبذل���ك ت�ص���بح كمي���ة الأ�ص���هم الت���ي ميتلكها 
امل�رف نحو 79.96 مليون �ص���هم, وهي ت�ص���كل 

ما ن�صبته 7.62 % من راأ�صماله.

ت�شوير: ر�شول احلجريي
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282 مليون دولر ال�ضتثمارات الأجنبية يف البحرين العام املا�ضي
بح�سب تقرير مناخ اال�ستثمار لعام 2017

اأجنبي���ة  ا�س���تثمارات  البحري���ن  ا�س���تقطبت 
مبا�رشة العام املا�س���ي بلغت 282 مليون دوالر، 

م�سجلة املرتبة ال13 عربيا.
االإم���ارات املرك���ز االأول عربي���ا  وت�س���درت 
بنح���و 9 ملي���ارات دوالر وذل���ك بح�س���ب “تقرير 
مناخ اال�س���تثمار يف ال���دول العربية لعام 2017” 
ال�سادر عن املوؤ�س�سة العربية ل�سمان اال�ستثمار 
وائتمان ال�سادرات “�سمان” الذي اأطلقته اأم�س.
ثم ج���اءت م�رش يف املركز الث���اين بقيمة 8.1 
مليار دوالر فال�سعودية يف املرتبة الثالثة بقيمة 
7.45 ملي���ار دوالر تلتها لبنان بحوايل 2.5 مليار 

دوالر، فمملكة املغرب ب2.32 مليار دوالر.
واأظه���ر التقري���ر اأن تدفقات اال�س���تثمارات 
االأجنبي���ة املبا�رشة ال�س���ادرة م���ن البحرين بلغت 
الع���ام املا�س���ي 170 ملي���ون دوالر، لتاأت���ي يف 
املرتب���ة العا����رشة عربي���ا، فيما �س���جلت االإمارات 
االأول���ى بواق���ع 15.7 ملي���ار دوالر، وال�س���عودية 
ثاني���ة ب8.3 ملي���ار، وقط���ر ثالثة بح���وايل 7.9 
مليار، و�س���لطنة عمان رابعة ب862 مليون، فيما 
ج���اء لبن���ان باملرك���ز اخلام�س بنح���و 773 مليون 

دوالر.
اال�س���تثمارات  اأر�س���دة  اأن  التقري���ر  وب���ن 
االأجنبية املبا�رشة يف البحرين بلغت بالعام 2016 
حوايل 28.6 ملي���ار دوالر، فيما بلغت االأر�س���دة 

ال�سادرة حوايل 14.8 مليار دوالر.
واأ�س���ار اإلى اأن عدد امل�رشوعات اال�ستثمارية 
االأجنبي���ة ال���واردة اإلى البحرين خ���ال الفرتة من 
2003 اإلى 2016 و�سل اإلى 637 م�رشوعا، بكلفة 
بلغ���ت نحو 35 مليار دوالر، وفرت حوايل 82 األف 

وظيفة، وولدت قرابة ال519 �رشكة.
واعتمد التقرير على اآخر البيانات ال�س���ادرة 
ع���ن موؤمت���ر االأم���م املتح���دة للتج���ارة والتنمي���ة 
“اأنكت���اد” وقاعدة بيانات م�س���اريع اال�س���تثمار 

االأجنبي املبا�رش يف العامل وم�سادر وطنية اأخرى.
وبح�س���ب التقرير فاإن دول اخلليج ت�سدرت 
اأداء املجموعات العربية كما ارتفع اأداوؤها ب�سكل 

طفي���ف مقارن���ة بع���ام 2015، ويف املقابل حلت 
دول امل����رشق العرب���ي يف املرتب���ة الثاني���ة عربيا 
مع ارتفاع اأدائه���ا لتاأتي دول املغرب العربي يف 

املرتبة الثالثة عربيا.
واأو�س���ح التقرير اأن املوؤ�رش ي�س���اعد متخذي 
الق���رار على حتديد مكامن القوة وال�س���عف لكل 
دول���ة اأو جمموع���ة جغرافي���ة معينة على �س���عيد 
جاذبيته���ا لا�س���تثمار االأجنبي املبا�رش بالن�س���بة 
للموؤ�رشات الفرعية اأو املكونات الرئي�سية للموؤ�رش 
العام ومبا ي�سهم يف �سياغة ال�سيا�سات واقرتاح 

االإجراءات الازمة لتح�سن مناخ اال�ستثمار.
واأظهر اأن تدفقات اال�ستثمار االأجنبي املبا�رش 
الواردة اإلى الدول العربية �سهدت ارتفاعا بن�سبة 
25 % اإل���ى 30.8 مليار دوالر عام 2016 مقارنة 

مع 24.6 مليار دوالر عام 2015.
ومثل���ت اال�س���تثمارات ال���واردة اإل���ى الدول 
العربية ما ن�س���بته 1.8 % م���ن االإجمايل العاملي 
البال���غ 1774 ملي���ار دوالر ع���ام 2016 و4.8 % 
من اإجمايل الدول النامية البالغ 646 مليار دوالر 

لنف�س العام.
واأ�س���ارت اإلى اأن العام 2016 �سهد توا�سل 
تركز اال�س���تثمار االأجنبي املبا����رش الوارد يف عدد 
حمدود م���ن الدول العربية حيث ا�س���تحوذت كل 
م���ن االإمارات وم�رش وال�س���عودية على نحو 80 % 

من االإجمايل.
و�سهدت اأر�سدة اال�س���تثمار االأجنبي املبا�رش 
الواف���دة اإل���ى ال���دول العربي���ة ح�س���ب التقري���ر 
ارتفاع���ا م���ن 807 ماي���ن دوالر وبح�س���ة 3.3 
% من االإجم���ايل العاملي البال���غ 25.2 تريليون 
دوالر عام 2016، �س���اأنها �س���اأن التدفقات حيث 
تركزت االأر�س���دة يف عدد حمدود من الدول حيث 
ا�س���تحوذت كل من ال�س���عودية واالإم���ارات وم�رش 

على 54.2 % من االإجمايل.
ويف املقاب���ل �س���جلت تدفق���ات اال�س���تثمار 
االأجنبي املبا�رش ال�سادر من الدول العربية تراجعا 
بن�س���بة 14 % اإلى 31.3 ملي���ار دوالر عام 2016 
وبح�س���ة بلغت 2.2 % م���ن االإجمايل العامل البالغ 
1542 ملي���ار دوالر، و8.2 % م���ن اإجمايل الدول 

النامية البالغ 383 مليار دوالر لعام 2016.
ومثلت االإمارات وال�سعودية وقطر و�سلطنة 
عمان ولبنان على التوايل ح�سب التقرير امل�سادر 
الرئي�سة للتدفقات ال�سادرة من املنطقة بن�سبة 

74 % لع���ام 2016 .. يف حن �س���هدت الكويت 
عودة تدفقات �سادرة بقيمة 6.3 مليار دوالر.

اأما على �سعيد اأر�سدة اال�ستثمارات االأجنبية 
املبا�رشة ال�س���ادرة من الدول العربية فقد بلغت 
352.4 ملي���ار دوالر بنهاية ع���ام 2016 ومثلت 
 25.2 البال���غ  العامل���ي  االإجم���ايل  م���ن   %  1.4

تريليون دوالر عام 2016.
ووف���ق قاع���دة بيان���ات اأ�س���واق اال�س���تثمار 
االأجنبي املبا�رش �سهد عام 2016 قيام 616 �رشكة 
باإن�س���اء 773 م�رشوعا ا�س���تثماريا اأجنبيا جديدا يف 

ال���دول العربية بتكلفة ا�س���تثمارية تقدر ب 94 
ملي���ار دوالر وفرت ح�س���ب نف����س التقديرات ما 

يزيد عن 115 األف فر�سة عمل.
واأو�س���ح التقري���ر اأن م����رش حل���ت يف مقدمة 
 40.9 بقيم���ة  للم�رشوع���ات  امل�س���تقبلة  ال���دول 
االإجم���ايل  م���ن   %  44.3 وبح�س���ة  دوالر  ملي���ار 
تلتها ال�س���عودية بح�س���ة 12.8 % ث���م االإمارات 
بح�س���ة 10.6 %. وت�سدرت ال�س���ن قائمة اأهم 
امل�ستثمرين يف املنطقة بقيمة 29.5 مليار دوالر 
وبن�س���بة 31.9 % م���ن االإجمايل تلته���ا االإمارات 
بقيم���ة 15.2 ملي���ار دوالر وبح�س���ة بلغت 16.4 
% ث���م الواليات املتحدة بنح���و 7 مليارات دوالر 

وبح�سة بلغت 7.6 %.
وعل���ى �س���عيد م�س���اريع اال�س���تثمار العربي 
البين���ي فقد �س���هد ع���ام 2016 قي���ام 91 �رشكة 
عربي���ة باإن�س���اء 142 م�رشوعا جدي���دا يف املنطقة 
خارج حدود دولها وقدرت التكلفة اال�س���تثمارية 
لتلك امل�رشوع���ات بنحو 22.2 ملي���ار دوالر حيث 

وفرت نحو 26.6 األف فر�سة عمل جديدة.
العربي���ة  ال���دول  قائم���ة  م����رش  وت�س���درت 
م���ن   %  60.4 عل���ى  با�س���تحواذها  امل�س���تقبلة 
االإجم���ايل تلتها ال�س���عودية بح�س���ة 23.4 % ثم 

االأردن بح�سة 3.4 %.
ال���دول  االإم���ارات  ت�س���درت  املقاب���ل  ويف 
امل�س���درة بح�س���ة بلغت 69.4 % م���ن االإجمايل 
تلتها ال�سعودية بح�سة 20.9 % ثم م�رش 3.7 %.
ويع���د قطاع العق���ارات االأهم يف ا�س���تقطابه 
حظ���ي  حي���ث  البيني���ة  العربي���ة  للم�رشوع���ات 
با�س���تثمارات بلغت قيمته���ا 18.13 مليار دوالر 
وبح�سة تبلغ نحو 85.2 % من االإجمايل تاه قطاع 

الغذاء والتبغ والطاقة املتجددة واالت�ساالت.

ف��ال�����س��ع��ودي��ة  م�������رش  ت��ل��ت��ه��ا  ع���رب���ي���ا  االأول  امل����رك����ز  ت��ت�����س��در  االإم�����������ارات 

وظيفة  األ����ف   82 ووف�����رت  ع��ام��ا   13 يف  م�����رشوع��ا   637 ا���س��ت��ق��ط��ب��ت  امل��ن��ام��ة 

 املحرر القت�ضادي

دكتور يارمو
 كوتيالين

المستشار االقتصادي بمجلس التنمية االقتصادية

تفخ���ر البحرين بتاريخه���ا مركزا للتجارة على امل�س���توى االإقليمي وحتى الدويل 
منذ اآالف ال�سنن. فخال ح�سارة دملون، �سهلت البحرين التبادل التجاري بن باد 

ما بن النهرين ووادي ال�سند.
وبف�س���ل موقعها اال�سرتاتيجي على مفرتق الطرق بن اأوروبا واآ�سيا واإفريقيا، 
اأ�سبحت مركزا رئي�سا يف نظام التجارة املتطور الذي يربط بن ال�رشق والغرب، اأثناء 

طريق احلرير وبعده. 
ومل تتغ���ري هذه املكان���ة اليوم كثريا، فجهود دول �س���به اجلزي���رة العربية غري 

م�سبوقة لا�ستفادة من موقعها الفريد يف املنطقة. 
ونتيجة لذلك فاإن املزيد من التبادل التجاري، وحركة امل�سافرين واال�ستثمارات 
متر االآن عرب دول جمل�س التعاون اخلليجي اأكرث من اأي وقت م�سى. وتتمتع املنطقة 
االآن ب�سمعة دولية كمركز جتاري، وترى القوى االآ�سيوية الكربى وعلى راأ�سها ال�سن 
ب�س���كل متزايد اأن زيادة الروابط االقت�س���ادية مع ال�رشق االأو�سط اأولوية ا�سرتاتيجية 
رئي�س���ة، وخري مث���ال على ذلك مبادرة “ح���زام واحد، طريق واح���د” التي تهدف اإلى 

تاأ�سي�س جمتمع قائم على امل�سالح امل�سرتكة بن ال�سن والعامل العربي.
 ويف ع����رش العومل���ة والرتاب���ط، يعترب تي�س���ري وت�س���هيل اأعمال التجارة ن�س���اطاً 
اقت�س���ادياً ذا اأهمية ق�سوى للدول. لذا جند اأن تقدمي اخلدمات واملنتجات متر عرب 
�سل�س���لة من الن�ساطات تعرف مب�سطلح “�سا�سل القيمة”، ويف غالبية االأحيان متتد 
على مناطق جغرافي���ة عدة، حيث تقوم �رشكات متعددة بتجميع املنتجات املختلفة، 

يف عدد من البلدان املختلفة.
ونتيج���ة لهذا، جند اليوم عل���ى رفوف املتاجر منتجات تاأت���ي من دول متعددة، 
وهذا ما يوؤكد اأهمية اأن يتم نقل املنتجات ب�رشعة وعلى نحو موثوق، وبتكلفة معقولة. 
اإن جناحنا اجلماعي يف تاأ�سي�س اقت�ساد عاملي يف ع�رشنا احلايل من خال العاقات 
االقت�س���ادية املعقدة واملت�س���ابكة هو واحد من اأقوى حمركات النمو االقت�س���ادي 

والتنمية يف التاريخ الب�رشي.
 تتمت���ع البحرين بو�س���ع جيد للغاية للع���ب دور حموري يف االقت�س���اد العاملي 
املرتابط. فبف�س���ل ق���رون طويلة من العم���ل كمركز جتاري اإقليم���ي، يعد االنفتاح 
جزًءا ال يتجزاأ من ثقافة الباد واأ�س���لوب ممار�س���ة االأعمال التجارية فيها. وباعتبارها 
اقت�س���اداً �سغرياً، فاإن قدرة البحرين على النمو ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرتها على 
الو�سول اإلى الدول املحيطة بها. وغني عن القول اإنه كلما تنامت هذه القدرة لدى 
البحري���ن كلما زاد ذلك من فر�س ازدهار االقت�س���اد فيها. ويف هذا ال�س���اأن، فموقع 

البحرين اجلغرايف اال�س���رتاتيجي يعد عن�رشاً ا�س���تثنائيا، �سواء 
بالن�سبة لدول العامل، اأو يف منطقة اخلليج فهي تقع يف الو�سط 

وي�سهل الو�سول منها اإلى جميع املدن الرئي�سة يف املنطقة.

التتمة بالموقع اإللكتروني 

    فرصة البحرين اللوجستية

وزير النفط: ن�ضتهدف ا�ضتقطاب الفعاليات والرتويج للبيئة ال�ضتثمارية 

 KPI ربط 57 من�ضاأة فندقية بامل�رشوع الإلكرتوين

ي�سارك يف املوؤمتر 22 ملجل�س البرتول العاملي برتكيا

بتوقيع مذكرة تفاهم بن “البحرين لل�سياحة” و“متكن” لتطوير اخلدمات 

املنام����ة - الهيئ����ة الوطني����ة للنف����ط والغ����از: 
ي�س����ارك وزي����ر النفط ال�س����يخ حممد ب����ن خليفة اآل 
خليف����ة يف موؤمتر البرتول العاملي بن�س����خته الثانية 
والع�رشي����ن ال����ذي ت�ست�س����يفه اجلمهوري����ة الرتكية 
ال�س����ديقة للمرة االأول����ى يف الف����رتة 9 13- يوليو 
2017 حتت �س����عار “ج�س����ور نحو م�ستقبل الطاقة” 
يف مدينة اإ�س����طنبول حت����ت اإ�رشاف اللجن����ة الوطنية 

الرتكية يف جمل�س البرتول العاملي.
وق����ال الوزير اإن م�س����اركة البحرين يف املوؤمتر 
واملعر�س العاملي ملجل�س البرتول العاملي الثاين 
والع�رشي����ن له����ذا الع����ام2017، هي ترجم����ة �رشيحة 
لتوجيه����ات وحر�����س القي����ادة الر�س����يدة يف تعزيز 
اإجن����ازات اململكة ومتثيلها يف املحاف����ل االإقليمية 
والعاملي����ة، والت����ي ت�س����عى اإليها الهيئ����ة الوطنية 
للنفط والغاز �س����من ا�س����رتاتيجيتها التنفيذية يف 
هذا املجال. واأكد ال�س����يخ حمم����د بن خليفة على اأن 
الهيئ����ة الوطنية للنف����ط والغاز تعمل ب�س����كل جاد 
وم�س����تمر من اأجل اإب����راز دور البحري����ن على خارطة 
العامل �س����عياً ال�س����تقطاب الفعاليات واملوؤمترات 
واملعار�س النفطية العاملية، ف�ساً عن امل�ساهمة 
ب�س����كل فاع����ل يف الرتوي����ج للبيئ����ة اال�س����تثمارية 
املرتبطة بامل�ساريع النفطية وزيادة اال�ستثمارات 
البرتولية فيها، موؤكداً على حر�س الهيئة الوطنية 
للنف����ط والغاز يف اإعداد الكفاءات الوطنية و�س����قل 

مهاراتها انطاقاً من توجيهات القيادة الر�سيدة يف 
االهتم����ام بالعن�رش البحريني الذي هو ثروة البحرين 
وراأ�����س ماله����ا وتعزي����ز اجن����ازات اململك����ة حملي����اً 

واإقليمياً ودولياً.
وذك����رت الهيئ����ة الوطني����ة للنف����ط والغ����از يف 
بي����ان اأم�����س اأن م�س����اركة البحرين يف ه����ذا املوؤمتر 
العاملي،تاأت����ي و�س����ط م�س����اركة ع����دد كب����ري م����ن 
املعنين يف احلكوم����ات واملنظمات غري احلكومية 
واملوؤ�س�سات الدولية والقطاعات ال�سناعية االأخرى 
من بينهم حوايل 50 وزيراً و500 من كبار املديرين 
التنفيذي����ن واأك����رث م����ن 500 متح����دث، واأكرث من 

5000 م�س����ارك من خمتلف دول العامل، اإلى جانب 
امل�ساركة الوا�سعة من الطاب واملهنين ال�سباب، 
وح�سور الفت لل�سحافة العاملية ورعاية عدد كبري 

من ال�رشكاء الر�سمين. 
وا�س����افت “يتخل����ل املوؤمت����ر انعق����اد طاول����ة 
م�س����تديرة ومعار�����س تقني����ة ون����دوات ملناق�س����ة 
م�س����تقبل قط����اع الطاق����ة وال�سيا�س����ات العاملي����ة 
ل�س����مان فعاليته، ف�س����اً ع����ن مناق�س����ة التحديات 
الرئي�س����ة الت����ي تواجه �س����ناعة النفط م����ن تقلبات 
االأ�س����عار والتقلب����ات الت����ي ي�س����هدها االقت�س����اد 
العامل����ي، عاوة على مناق�س����ة معايري ا�س����تهاكية 
للطاق����ة بطريقة اأكرث حكمة واأك����رث كفاءة ونظافة، 
ف�ساً عن تاأكيد احلاجة لر�سم �سيا�سة بعيدة املدى 
تخت�س باال�ستثمارات ال�سخمة التي يتطلبها قطاع 
الطاقة، والعوائد على امل�ستثمرين يف هذا املجال”. 
واأو�س���حت الهيئ���ة اأن املعر����س امل�س���احب 
للموؤمت���ر الذي ُيع���د من اأهم املوؤمت���رات املماثلة 
يف العامل، ي�سهد م�س���اركة كبرية من اأعرق �رشكات 
الغاز والنفط الوطني���ة والعاملية، اإلى جانب عدد 
كبري من املوردين الرئي�سين، و�رشكات اخلدمات 
وال����رشكات امل�س���نعة، لعر�س اأح���دث االبتكارات 
التكنولوجي���ة يف جمي���ع ال���دول املخت�س���ة. وم���ن 
املتوقع اأن ي�س���هد املعر�س امل�س���احب للموؤمتر 

اأكرث من 20 األف زائر. 

• ال�سيخ حممد بن خليفة 	

املنامة - “متكن”: وقعت هيئة البحرين 
لل�سياحة واملعار�س و�سندوق العمل “متكن” 
اأم�س الثاثاء، مذك���رة تفاهم لتطوير اخلدمات 
االإلكرتوني���ة ودعم م����رشوع الرب���ط االإلكرتوين 
يف بع�س املن�س���اآت الفندقية م���ع نظام الربط 
االإلكرتوين KPI الذي د�س���نته الهيئ���ة موؤخًرا 
ويعم���ل عل���ى رب���ط اأنظم���ة الفن���ادق يف نظام 
واحد. وت�ستهدف هذه املبادرة ربط 57 من�ساأة 
فندقي���ة م���ن املن�س���اآت املوج���ودة يف خمتلف 

اأنح���اء مملك���ة البحرين، بغر�س احل�س���ول على 
جمي���ع املوؤ�رشات واالإح�س���ائيات االقت�س���ادية 
ع���ن القط���اع الفندقي ب�س���كل حلظ���ي ودقيق 
وم�ستمر، كما ي�سب امل�رشوع يف حتقيق الهدف 
الثالث من اأهداف ا�سرتاتيجية الهيئة ال�ساعية 
اإل���ى تطوير القط���اع ال�س���ياحي، وتعزيز بنيته 
التحتية وتنميته حتقيقا لروؤية مملكة البحرين 
االقت�س���ادية 2030. ووق���ع االتفاقي���ة كل من 
الرئي����س التنفي���ذي لهيئة البحرين لل�س���ياحة 

واملعار����س ال�س���يخ خالد بن حم���ود اآل خليفة، 
والرئي�س التنفيذي ل�سندوق العمل “متكن” 
اإبراهي���م حممد جناحي. و�س���تقوم متكن بدعم 
50 % م���ن الكلف���ة االإجمالي���ة للم����رشوع حيث 
�س���يتم توجي���ه الدع���م لفن���ادق الث���اث جنوم 
والنجمتن والنجمة الواحدة وال�سقق الفندقية، 
اإذ �سبق اأن مت االنتهاء من ربط الفنادق االأخرى 
بنظ���ام الهيئ���ة، وم���ن املزم���ع اأن يت���م تنفيذ 

امل�رشوع خال �سنة واحدة.
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م�رش تتوقع دفعة ثانية من قر�ض �صندوق النقد 

�صندوق النقد: املغرب جاهز لإ�صالح العملة 

باك�صتان �صت�صبح من اأكرب 5 دول م�صتوردة للغاز 2022

النفط يهبط مع خف�ض بنوك توقعاتها لالأ�صعار

58.4 األف رحلة طريان غادرت البحرين يف 2016

“تنظيم الت�صالت” تعلن قوانني جديدة لـ “خدمة املوبايل”

“VIVA البحرين”: بدء ت�صجيل ب�صمة الزبائن

“األبا” تبيع 453 طًنا مرتًيا بالن�صف الأول من 2017

بزيادة 1.78 % عن العام 2015

اعتباًرا من اليوم 12 يوليو 2017

 SIM وفًقا لالئحة التنظيمية لت�سجيل خدمات بطاقة الـ

بانخفا�س بلغ 3.9 % لنف�س الفرتة 2016

ارتفعت اأعداد رحالت �رشكات النقل اجلوي 
يف البحرين، وامل�سجلة على م�ستوى العامل، اإلى 
58.4 األـــف رحلة خالل العام املا�ســـي مقارنة 
بــــ57.4 األـــف رحلـــة يف العـــام 2015، بزيـــادة 
ن�سبتها 1.78 % ح�سب اآخر اإح�سائيات جمموعة 

البنك الدويل.
وت�ســـر الإح�ســـائية اإلـــى اأن حركـــة النقل 
اجلوي يف البحريـــن اأن اأعلى عدد للرحالت على 
مدى ال�ســـنوات اخلم�س املا�سية كان قد �سجل 
يف العـــام 2012 والـــذي بلـــغ 63.7 األف رحلة، 
فيما تراجع بن�سبة 17.67 % خالل العام 2013 
حيث و�ســـل اإلى 52.4 األف رحلـــة. ومنذ العام 
2014 بداأ يرتفع العدد مرة اأخرى حيث �ســـجل 
55.9 األـــف رحلـــة، و57.4 األف رحلـــة يف العام 

2015، و58.4 األف رحلة يف العام املا�سي.
وتبـــ�نّ اإح�ســـائية البنـــك الـــدويل للنقـــل 
اجلوي عـــدد رحالت �رشكات النقل امل�ســـجلة يف 
كافـــة اأنحاء العامل، وهو عبـــارة عن عدد رحالت 
الإقـــالع من البلد اإلى اخلـــارج، والتي تقوم بها 
�رشكات النقل اجلوي امل�سجلة لدى نف�س البلد.

اإح�ســـائيات �ســـوؤون  اآخـــر  اأ�ســـارت  فيمـــا 
الطـــران املـــدين البحرينـــي اأن عـــدد الرحالت 

امل�ســـجلة ارتفعت بن�سبة 1 % يف مايو املا�سي 
وبلغـــت 218.4 األف رحلة يف الفـــرتة من يناير 
اإلى مايو املا�سي مقارنة بـ216.7 األف رحلة يف 

الفرتة نف�سها من العام 2015.
القادمـــة  الطائـــرات  اأعـــداد  وتراجعـــت 
واملغـــادرة عرب مطار البحرين الدويل يف الفرتة 
من �ســـهر يناير اإلى مايو املا�ســـي بن�سبة 1 % 
من 42 األف طائرة يف اخلم�ســـة اأ�سهر الأولى من 
العام 2015 اإلـــى 41.65 األف طائرة يف الفرتة 

نف�سها من العام اجلاري.

واأو�ســـحت البيانـــات اأن حركة ال�ســـفر عرب 
املطار يف ال�ســـهور اخلم�ســـة الأولى مـــن العام 
اجلاري 2017 �سهدت ارتفاًعا بن�سبة 0.46 %، 
مقارنة بالفرتة نف�سها من العام املا�سي، فيما 
اأظهرت البيانـــات اأن اإجمايل عدد امل�ســـافرين 
العابرين  اإلى  “القادم� واملغادرين” اإ�سافة 
“الرتانزيـــت” عرب املطار حتى مايو املا�ســـي 
جتـــاوز 3.657 مليون م�ســـافر، بزيـــادة قدرها 
16.874 م�ســـافر، مقارنـــة بنحو 3.640 مليون 

م�سافر يف الفرتة نف�سها من العام 2016.

الهملـــة - بتلكـــو: طرحـــت هيئـــة البحريـــن 
لتنظيـــم الت�ســـالت قوانـــ� جديـــدة حلوكمـــة 
الأجهزة التي ت�ستخدم �رشائح الت�سالت املتنقلة 
لـــدى كافـــة �ـــرشكات الت�ســـالت يف البحرين مبا 
فيها بتلكـــو، وذلك اعتبارا من اليـــوم 12 يوليو 
2017. وتفر�س القوان� امل�ستحدثة على جميع 
زبائن �رشكات الت�ســـالت من الأفراد وموؤ�س�سات 
القطاعـــ� احلكومي واخلا�س عنـــد طلب �رشائح 
�ت�سال جديدة خلطوط �الت�س���ال �مل�سبقة و�آجلة 
الدفـــع توفر كافة امل�ســـتندات املتعلقة والتي 
حتددهـــا هيئـــة تنظيـــم الت�ســـالت. وكجزء من 
القوانـــ� اجلديـــدة يتعـــ� علـــى ال�ســـخ�س اأو 

الأ�ســـخا�س املمثل� لكل موؤ�س�سة تقدمي بطاقة 
هويـــة �ســـاحلة بالإ�ســـافة اإلى اخل�ســـوع مل�ســـح 
الب�ســـمة اإلى جانب ت�ســـديق امل�ســـح لدى هيئة 
املعلومات واحلكومة الإلكرتونية. كذلك تفر�س 
قوان� هيئة تنظيم الت�سالت اجلديدة ت�سجيل 
عدد حمدود من خطوط �الت�س���ال م�س���بقة �لدفع 
)�سم�ســـم( لـــكل بطاقة هوية �ســـواء لالأفـــراد اأو 

املوؤ�س�سات التجارية.
من جهتها، قالت �رشكة بتلكو، املزود الرائد 
للحلول الرقمية يف اململكة، اإن القوان� اجلديدة 
�س���تطبق على خط���وط �ملوبايل �مل�س���بقة �لدفع 
)�سم�سم( والدفع ال�ســـهري اعتباًرا من اليوم 12 

يوليو.
وا�ســـافت “تعمل ال�رشكة حالًيـــا على اإخطار 
جميـــع زبائنها من القطاعـــ� احلكومي واخلا�س 
حول تفا�ســـيل البيانات املطلوبة حديًثا، كذلك 
ميكـــن الطـــالع علـــى كافـــة املعلومـــات الالزمة 
حـــول هـــذا التحديث عـــرب موقع بتلكو الر�ســـمي 
batelco.com. كمـــا ميكـــن للزبائن القطاع� 
احلكومـــي واخلا�ـــس اأي�ًســـا التوا�ســـل هاتفًيـــا 
مع موظفـــي بتلكو للح�ســـول على امل�ســـاعدة و 
الإر�ســـادات لإمتام عملية حتديث البيانات بنجاح 
على الرقم التـــايل 17881144، وكذلك الأفراد 

عرب الت�سال بخدمة العمالء على 196”.

املنامة - فيفا: تبـــداأ »VIVA البحرين« 
بت�ســـجيل ب�ســـمة عمالئها، وذلك وفًقا للالئحة 
الت�ســـالت  خدمـــات  لت�ســـجيل  التنظيميـــة 
املدعمة ببطاقة الـ SIM وال�ســـادرة من هيئة 
تنظيم قطاع الت�ســـالت يف دي�سمرب من العام 
2015، والتـــي تعتـــرب كمتطلـــب جديد جلميع 
م�ســـغلي �سبكات الت�ســـالت يف البحرين. وجاء 
يف بيان لل�رشكة تلقت “البالد” ن�ســـخة منه اأم�س 
اأنـــه “التزاًما بالتعليمـــات اجلديدة، وابتداء من 
 VIVA اليـــوم 12 يوليـــو اجلـــاري، �ســـتقوم
البحريـــن بتوثيـــق معلومـــات عمالئهـــا اجلـــدد 
اإلكرتونيًّا من خالل ت�ســـجيل ب�سمة الإ�سبع، اإذ 
�ســـيتوجب على عمالئها اجلدد من الفراد عند 
تقدمه���م ل�رش�ء خطوط �سخ�س���ية جديدة من �أي 
من حم���ات VIVA تقـــدمي وثائـــق واإثباتات 

كاملـــة )بطاقة الهوية / جواز ال�ســـفر( لتاأكيد 
املعلومات”. واأ�ســـاف البيان “اأما لعمالء قطاع 
الأعمال ف�سيقوم فريق من VIVA بالتوا�سل 

معهم لت�سجيل ب�سمة الإ�سبع والتاأكد من جميع 
املعلومات”.

وتعليًقا على النظام اجلديد، قال الرئي�س 
التنفيذي ل�رشكة VIVA البحرين عليان الوتيد 
: “التوجيهات اجلديدة لهيئة قطاع الت�سالت 
مرحـــب بهـــا  ونقـــدم الدعـــم الكامـــل للهيئـــة 
ل�ســـمان التنفيذ الفعال لعملية الت�سجيل هذه 
والتي من �ســـاأنها تعزيز الأمن واحلماية لعمالء 

من الأفراد وال�رشكات”.
يذكر اأن عملية الت�ســـجيل اجلديدة تتوافق 
تنظيـــم  لنظـــم هيئـــة  اجلديـــد  القانـــون  مـــع 
اإلزاميـــة جلميـــع م�ســـغلي  الت�ســـالت، وهـــي 
الت�ســـالت للقيـــام بتحديـــث قاعـــدة بيانات 
عمالئهـــم لتفعيـــل خدمات بطاقـــة الـSIM يف 

البحرين.

ع�ســـكر - األبـــا: متكنت �رشكـــة اأملنيوم 
البحرين)األبا(، من اإنهاء الن�ســـف الأول من 
العام 2017 بحجـــم مبيعات بلغ 453،089 
طن مرتي، م�سجلة انخفا�ساً �سنوياً بلغ 3.9 
%، يف ح� بلغ حجم الإنتاج 453،359 طن 
مرتي، بانخفا�س �سنوي بلغ 4.5 %، وذلك 
مع ا�ســـتمرار �ســـر العمـــل على ا�ســـرتجاع 
الإنتاج يف خط ال�سهر اخلام�س. وجتاوز حجم 
كل من املبيعات والإنتاج خالل الربع الثاين 
مـــن العام 2017 ما قيمتـــه 210،157 طن 
مرتي و204،617 طـــن مرتي على التوايل، 

وذلك وفقا لبيان لل�رشكة اأم�س.
عالوة على ذلك، تـــراوح معدل مبيعات 
القيمة امل�ســـافة عنـــد 61 % مـــن اإجمايل 
ال�ســـحنات خـــالل الربـــع الثـــاين مـــن العام 
2017 وذلـــك مقابـــل 55 % لنف�س الفرتة 

مـــن العـــام 2016، و58 % خالل الن�ســـف 
الأول مـــن العام 2017 وذلك مقابل 54 % 

خالل نف�س الفرتة من العام 2016.

ويف تعليقه على مبيعات واإنتاج ال�رشكة 
قـــال   ،2017 العـــام  مـــن  الأول  للن�ســـف 
الرئي�ـــس التنفيـــذي ل�رشكة البـــا تيم موري 
“اإن �رشعـــة �ســـر العمل ل�ســـتعادة الإنتاج 
بخط ال�ســـهر اخلام�س، ي�ســـاهم يف احلد من 
الآثار املرتتبة على توقف الإنتاج. اذ هناك 
التزام با�ســـرتجاع العمليات الت�ســـغيلية يف 
خط ال�ســـهر اخلام�س بالكامل وب�سكل اآمن 

خالل الأ�سابيع املقبلة”.
و�ســـتقوم �رشكـــة )األبا(، وفقـــا للبيان، 
بالإعـــالن عن نتائجها املاليـــة للربع الثاين 
2017 للجمهـــور العـــام يـــوم الثنـــ� 24 
يوليو اجلـــاري، ورفع العر�س التو�ســـيحي 
لعالقات امل�ســـتثمرين يف الق�ســـم اخلا�س 
بعالقات امل�ســـتثمرين على موقـــع ال�رشكة 

الإلكرتوين.

• عدد رحالت النقل اجلوي يف البحرين خالل 5 �سنوات	

اخلـــرب - رويرتز: ذكرت وكالـــة الأنباء 
ال�سعودية الر�سمية الثن� اأن �رشكة اأرامكو 
ال�ســـعودية نالـــت موافقـــة احلكومـــة على 
اإن�ســـاء �رشكتـــ� لتطويـــر وت�ســـغيل مدينة 
�ســـناعية جديدة يف ال�ســـعودية حتت ا�ســـم 
مدينة الطاقة ال�ســـناعية مع �سعي اململكة 

لتو�سعة قاعدتها ال�سناعية.
وقالـــت الوكالة نقال عـــن بيان ملجل�س 
الـــوزراء اإن املدينـــة �ســـيتم تطويرها على 
اأر�س تبلغ م�ســـاحتها 50 كيلومرتا مربعا يف 

املنطقة املنتجة للنفط.
وقال تقرير يف وقت �سابق اإن املدينة 
�ستكون قريبة من اأبقيق و�ستطور �سناعات 

مرتبطة بالطاقة.
وا�ســـاف البيـــان اإن احلكومـــة وافقت 
“علـــى العر�ـــس املقـــدم من �رشكـــة اأرامكو 
ال�سعودية املت�سمن قيامها بتاأ�سي�س �رشكة 
تتولى تطوير البنية التحتية ملدينة الطاقة 

ال�سناعية واإدارة اأ�سولها الثابتة”.
واو�ســـح اأنه �ســـيتم “نقل ملكية جميع 
الأ�ســـول الثابتة التي تطور يف املدينة اإلى 

ال�رشكة املطورة )بعد تاأ�سي�سها(”.

كما �ستن�سئ اأرامكو �رشكة اأخرى “تتولى 
ت�سغيل تلك املدينة واإدارتها و�سيانتها”. 
ومل تذكر الوكالة مزيدا من التفا�ســـيل عن 
مدينة الطاقة ال�ســـناعية التـــي تخطط لها 

اأرامكو منذ اأعوام قليلة.
وت�سبب هبوط �أ�س���عار �لنفط يف تباطوؤ 
�سديد لقت�ساد ال�سعودية، ومن ثم حتاول 
اململكـــة خلق وظائف يف قطاع ال�ســـناعات 
التحويليـــة واإنتاج �ســـلع وخدمـــات اعتادت 

ا�سترادها.

وقال م�سوؤول رفيع يف اأرامكو يف مار�س 
اإن مـــن املتوقـــع اأن تبلغ ال�ســـتثمارات يف 
مليـــار   4.4( ريـــال  مليـــار   16.5 املدينـــة 

دولر(.
ويف مايـــو، وقعـــت اأرامكو ال�ســـعودية 
اتفاقـــات لبناء اأكرب جممـــع بحري يف منطقة 
اخلليـــج من خـــالل م�رشوع م�ســـرتك مع ثالث 
�ـــرشكات، حيـــث تبلـــغ تكلفة امل�ـــرشوع 5.2 
مليـــار دولر ويهـــدف اإلى تقلي�ـــس اعتماد 
اقت�ســـاد اململكة على النفط وخلق وظائف 

وهو جزء اأ�سا�سي من روؤية 2030.

وزيـــر  قـــال  رويـــرتز:   - القاهـــرة 
املالية امل�ـــرشي عمرو اجلارحي الثن� 
اإن بالده تتوقع احل�ســـول على الدفعة 
الثانيـــة مـــن قر�ـــس �ســـندوق النقـــد 

الدويل خالل الأ�سبوع املقبل.
جاءت ت�رشيحات الوزير خالل مداخلة 
هاتفيـــة مع برنامج تلفزيوين بثته قناة 
�سندوق  املحلية.واتفق  �سي.بي.�ســـي 
النقـــد على برنامج ملدة ثالث �ســـنوات 
مع م�رش يف نوفمرب املا�ســـي واأفرج عن 
دفعة اأولى بقيمة 2.75 مليار دولر من 
قر�ـــس قيمته الإجمالية 12 مليار دولر 

يهدف اإلى اإعطاء دفعة لالقت�ساد.
وتبلـــغ الدفعـــة الثانيـــة من قر�س 
ال�سندوق نحو 1.25 مليار دولر.وتنفذ 
حكومة م�رش اإ�ســـالحات اقت�سادية منذ 
نهاية 2015 �ســـعيا لإنعا�س القت�ساد 
�ســـملت  النمـــو  م�ســـار  اإلـــى  واإعادتـــه 
زيادة اأ�ســـعار الطاقة والـــدواء وحترير 
�ســـعر ال�رشف واإقـــرار قوانـــ� جديدة 
لال�ســـتثمار وتعديـــالت علـــى قانـــون 
�رشيبـــة الدخـــل واإقـــرار قانـــون �رشيبة 
القيمـــة امل�ســـافة واملوافقـــة مبدئيا 

على قانون لالإفال�س.

�لرب���اط - روي���رز: ق���ال �س���ندوق 
موؤ�ـــرشات  اإن  الثنـــ�  الـــدويل  النقـــد 
القت�ســـاد الكلي يف املغرب ت�ســـر اإلى 
اأن اململكة جاهزة لتبني نظام مرن ل�سعر 
�ـــرشف العملة، لكن تاأخر التنفيذ “لي�س 

م�سكلة”.
ويعمـــل املغرب، اأكرب بلد م�ســـتورد 
للطاقـــة يف املنطقة، مـــع بعثة من خرباء 
�ســـندوق النقد على حتريـــر نظام عملته 
بعدما تعـــززت ماليته العامـــة بدعم من 

هبوط �أ�سعار �لنفط �لعاملية.
ومنذ اأ�ســـبوع�، اأرجـــاأ بنك املغرب 
املركزي اإعالنا مزمعا عن املرحلة الأولى 
من الإ�سالح لأيام قليلة. ومل يذكر البنك 
�ســـببا للتاأجيل، لكن رئي�س الوزراء �سعد 
الدين العثماين قال الأ�سبوع املا�سي اإن 
احلكومة حتتاج اإلى مزيد من الدرا�ســـات 

خلطة التحرير.

وقـــال رئي�ـــس بعثة �ســـندوق النقد 
الـــدويل اإلـــى املغـــرب يف اإدارة ال�ـــرشق 
الأو�ســـط واآ�ســـيا الو�ســـطى بال�سندوق 
نيكـــول بالن�ســـيه اإن التاأجيـــل “لأيام اأو 

اأ�سابيع قليلة لي�س م�سكلة”.
يف  ال�ســـحفي�  بالن�ســـيه  واأبلـــغ 
�لعا�س���مة �ملغربي���ة �لرباط بع���د زيارة 
بعثة ال�ســـندوق للبـــالد “املغرب جاهز، 
كمـــا قلنـــا بالفعـــل. اإنـــه قرار �ســـيادي 
وطوعي تتخـــذه ال�ســـلطات املغربية يف 
اإطـــار عمليـــة طويلـــة لندمـــاج البالد يف 

القت�ساد العاملي”.
وتابـــع “ل نتوقع تعر�ســـا كبرا لأي 
خماطـــر، فقـــد اأجرينـــا اختبـــارات حتمل 
يف القطـــاع املـــايل وراأينـــا مقاومـــة من 
القت�ساد املغربي لل�سدمات اخلارجية” 
م�ســـيفا اأنـــه “ل يوجـــد �ســـبب جوهـــري 

لنخفا�س قيمة الدرهم”.

اإ�ســــالم اباد - رويــــرتز: قال وزيــــر البرتول 
الباك�ستاين �ســــهيد عبا�ســــي اإن بالده قد ت�سبح 
واحــــدة مــــن اأكــــرب خم�ــــس دول م�ســــتوردة للغاز 
الطبيعــــي امل�ســــال يف العــــامل وتوقــــع اأن تقفــــز 
الــــواردات اأكــــر من خم�س مرات مــــع بناء �رشكات 

خا�سة منافذ جديدة للغاز الطبيعي امل�سال.
وحــــول خطط باك�ســــتان الطموحــــة التي قد 
حتدث تغيرا يف �ســــوق الغاز الطبيعي امل�ســــال 
العاملية اإذا جرى تنفيذها بالكامل، قال عبا�ســــي 
لرويرتز اإن الواردات قــــد تتجاوز 30 مليون طن 
بحلــــول العــــام 2022 ارتفاعــــا مــــن 4.5 مليــــون 
طن حاليا. وقال عبا�ســــي “ل اأرى اأي �ســــبب مينع 

اأن نتجــــاوز 30 مليــــون طــــن )مــــن واردات الغاز 
الطبيعي امل�سال �سنويا( يف غ�سون خم�سة اأعوام. 
�سن�ســــبح �ســــمن اأكرب خم�سة اأ�ســــواق يف العامل”. 
وبنت باك�ستان اأول منفذ للغاز الطبيعي امل�سال 
يف 2015 بعــــد بع�س التاأخــــرات ومن املقرر اأن 
يبداأ ت�سغيل املنفذ الثاين يف اأكتوبر مما ي�ساعف 
طاقة ال�ســــتراد لنحو ت�ســــعة مالي� طن. وقال 
عبا�سي اإنه ينتظر اأن تقرر جمموعة �رشكات ت�سم 
اإك�ســــون موبيل وتوتــــال و ميت�سوبي�ســــي وقطر 
للبرتول وهوج الرنويجية يف �سبتمرب ما اإذا كانت 
�ست�ســــيد منفــــذا ثالثا للغــــاز الطبيعي امل�ســــال 

بتكلفة نحو 700 مليون دولر.

لندن - رويرتز: هبطت اأ�ســــعار النفط اأم�س 
الثالثاء بعدما دفعت تخمة املعرو�س يف الأ�سواق 
العامليــــة عدًدا من البنوك اإلــــى خف�س توقعاتها 
بتوقيــــت   0945 ال�ســــاعة  وبحلــــول  لالأ�ســــعار. 
جرينت�س �سجل خام القيا�س العاملي مزيج برنت 
46.58 دولر للربميل بانخفا�س قدره 30 �سنًتا 
بينما نزل اخلام الأمركي 25 �ســــنًتا اإلى 44.15 

دولر للربميل.
يف  النفــــط  ا�ســــرتاتيجية  رئي�ــــس  واأبلــــغ 
هــــاري  الفرن�ســــي،  باريبــــا  بي.اإن.بــــي  بنــــك 
ت�سيلينجويريان، منتدى رويرتز النفطي العاملي 
اأن البنك خف�ــــس توقعاته خلام برنت 9 دولرات 

اإلــــى 51 دولًرا للربميــــل يف 2017 ومبقــــدار 15 
دولًرا اإلى 48 دولًرا لعام 2018.

كمــــا خف�ــــس بنــــك باركليــــز توقعاتــــه خلام 
برنــــت يف 2017 و2018 اإلى 52 دولًرا للربميل 
للعام� بدل من 55 دولًرا و57 دولًرا بالرتتيب.

و�ساعدت موؤ�رشات على قوة الطلب يف الأجل 
الق�سر يف احلد من اخل�سائر.

وتقل اأ�سعار اخلام بنحو 18 % عن امل�ستوى 
الــــذي �ســــجلته يف بدايــــة العــــام علــــى الرغم من 
التفــــاق الذي قادتــــه منظمة البلدان امل�ســــدرة 
للبــــرتول )اأوبك( لتقلي�ــــس الإنتاج اعتبــــاًرا من 

يناير.

زينب العكري

• تيم موري	

• عليان الوتيد	



قيد

39156-24

مبنى

0

شارع / طريق / ممر 

641

العنوان

706

 التاريخ :03/07/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

   CR2017-103874 إعالن رقم
تسجيل اسم جتاري     

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري  
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
اسم التاجر :منى يعقوب يوسف اسد

االسم التجاري احلالي  :بنفشه النشطة مراكز االتصال
االسم التجاري املطلوب  :بنفشه للمكتبات واحملفوظات  

االنشطة التجارية املطلوبة  :  املكتبات واحملفوظات

قيد

2-113036

مبنى

0

طريق

3344 

العنوان

جبلة حبشي433

التاريخ : 10/07/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

CR 2017 -108498 إعالن رقم 
تنازل - عن احملل التجاري

تقدم إلينا السيد املعلن : السيدة/ أنيسة أحمد حسني الفالح  بطلب حتويل  
احملل التجاري التالي: إلى السيدة / فاطمة عادل أحمد محمد السويدي

 فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به مايعزز 

االسم التجاري: هير ستيشن للحالقة الرجالية
نوع النشاط: تصفيف الشعر وأنواع التجميل األخرى- رجالي

تعلن  إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة  بأنه قد تقدم إليها السيد  /    
هيتس منشوك الل كيشو الل براكجي راتود

 باعتبارها املصفي القانوني  شركة نظارات نوفوتي ذ.م.م واملسجلة كشركة ذات مسؤولية 
محدودة مبوجب القيد رقم 95509

طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية إختيارية وشطبها من السجل 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم  

لعام 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )93672( لسنة 2017
بشان اشهار انتهاء اعمال تصفية

شركة نظارات نوفوتي ذ.م.م

 تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة  بانه قد تقدم اليها السادة 
اصحاب شركة برادات بيت الرحمة ذ.م.م   املسجلة مبوجب القيد رقم 90540 
طالبا  تغيير االسم التجاري من برادات بيت الرحمة  ذ.م.م  إلى العدلية سوبر 

ماركت ذ.م.م
  فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى إدارة التسجيل مشفوعا 

باملستندات املؤيدة واملبررة لالعتراض خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن

  القيد :90540
التاريخ : 06 – 07 – 2017

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن رقم  2017-106043 لسنة 2017

بشان تغيير االسم التجاري لشركة برادات بيت الرحمة ذ.م.م
بناء على قرار الشركاء  شركة قناة االعمال لالدارة واالستشارات الصحابها محمد رضا 

السماك وشركاءه  واملسجلة مبوجب القيد رقم    78568   بطلب تصفية الشركة تصفية 
اختيارية وتعيني السيد محمد رضا جاسم احمد عبد الرضا  السماك  كمصفي للشركة 
بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال بنص املادة 335 من 
قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة الى تقدمي مطالباتهم اليه مدعومة 

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
املصفي : محمد رضا جاسم احمد عبد الرضا  السماك  

الهاتف:39450009

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة قناة  اإلعمال  لإلدارة واالستشارات ألصحابها 

محمد رضا السماك وشركاءه  
سجل جتاري رقم 78568

 تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة  بانه قد تقدم اليها شركة بالك جريس 
لتنسيق احلدائق ش.ش.و )شركة الشخص الواحد (  املسجلة مبوجب القيد رقم 104179 
طالبا  تغيير الشكل القانوني للشركة الى مؤسسة فردية مبلكية نفس املالك حتت قيد 

رقم 93408
  فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى إدارة التسجيل مشفوعا باملستندات 
املؤيدة واملبررة لالعتراض خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

 القيد :104179
التاريخ : 04 – 07 – 2017

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 اعالن رقم  9914 لسنة 2016

بشان حتويل شركة الشخص الواحد الى مؤسسة فردية  

شارع سترة الرئيسي - 17009988 
شارع البديع - 17009977

السنابس- 17009911
Instagram: my.car.motor

وجهتك
لشراء سيارة

New Cars km0

    + غسيل 
وبترول مجان� 3

أقساط مدفوعة حتى بداية 2018

نسبة مرابحة %1 وبدون مقدم

سنوات
PajeroSanta feX-TrailSportageصيانة مجان�

14912411397 BDBDBDBD

Tahoe

209BD

Sorento

124BD

Tuchan

105BD

Juke

78BD

 ElantraOptimaCerato

819766 BDBDBD

SunnyLancer YarisCorollaAccent

61777210368 BDBDBDBDBD

عروضنا مستمرة
حتى نهاية

يوليو

عروضنا مستمرة
حتى نهاية

يوليو

 التاريخ :03/07/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

    CR2017- 104441 إعالن رقم
تسجيل اسم جتاري     

خمسة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

اسم التاجر :منى يعقوب يوسف اسد

االسم التجاري اجلديد االسم التجاري احلاليرقم القيد

بنفشه النشطة مراكز 39156-26
االتصال

بنفشه لبيع االت التصوير واملعدات 
االخرى

 التاريخ :06/07/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

     CR2017- 106263 إعالن رقم
تسجيل اسم جتاري     

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري  
خمسة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
اسم التاجر :عزيزه حسن عيسى مرشدي

االسم التجاري اجلديد االسم التجاري احلاليرقم القيد

هبي الين للعباياتهبي الين للعطور والبخور90454-1

محل 

1498ز

محل 

1478
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  للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

ال�شعودية تقت�س من 4 مدانني باالإرهاب يف القطيف
دبي - العربية.نت:

 اأف���ادت وزارة الداخلي���ة ال�ش���عودية يف بيان، اأم����س الثالثاء، بتنفيذ حكم الق�ش���ا�س عل���ى 4 مدانني 
باالإره���اب يف القطيف. واأو�ش���حت الداخلية اأن املدان���ني االأربعة نفذوا عمليات اإرهابي���ة يف القطيف، منها 
هجمات على مركز �رصطة تاروت. واملدانون االأربعة هم زاهر عبدالرحيم ح�شني الب�رصي، ويو�شف علي عبداهلل 
امل�ش���يخ�س، ومهدي حممد ح�شن ال�شايغ، واأجمد ناجي ح�شن اآل امعيبد، وكلهم �شعوديون. وح�شب البيان، 
فق���د قام االأول “باخلروج امل�ش���لح على ويل االأمر، واإطالق النار من �ش���الح ر�ش���ا�س مرات ع���دة ويف اأوقات 
خمتلف���ة على مركز �رصطة تاروت، وعلى الدوريات االأمنية مرات عدة، ومراقبة وتاأمني عملية اعتداء جمموعة 
من االإرهابيني باإطالق النار على مركز �رصطة تاروت”، وكذلك اأعمال اإرهابية اأخرى. اأما الثاين )امل�شيخ�س(، 
فق���د “ق���ام باخلروج امل�ش���لح على ويل االأم���ر، وزعزعة االأم���ن، واإثارة الفتن���ة من خالل ان�ش���مامه ملجموعة 
اإرهابية”. والثالث )ال�ش���ايغ(، وفق البيان، اأدين “بال�ش���عي لزعزعة االأمن وا�ش���تهداف رجاله، واإطالق النار 

عليهم اأثناء اأداء عملهم، واإلقاء قنابل مولوتوف مرات عدة على رجال االأمن وعلى حمكمة القطيف”.

السنة التاسعة - العدد 3193 

األربعاء 
12 يوليو 2017 
18 شوال 1438

international@albiladpress.com
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بيروت - دب أ: 

 ق���ال املر�ش���د ال�ش���وري حلقوق 
االإن�ش���ان اإنه تلقى معلوم���ات موؤكدة 
ع���ن مقتل اأب���و بكر البغ���دادي، زعيم 
تنظيم “داع�س”. واأفاد مدير املر�شد 
رام���ي عبدالرحمن اأنه “اأكدت قيادات 
من ال�ش���ف االأول يف تنظيم )داع�س( 
متواجدة يف ريف دير الزور للمر�ش���د 
وف���اة اأبو بك���ر البغ���دادي )...( علمنا 
الي���وم ولك���ن ال نعرف مت���ى اأو كيف 
ف���ارق احلي���اة”. لك���ن وزارة الدف���اع 
االأمريكية البنتاغ���ون ذكرت اأنه لي�س 
لدين���ا معلوم���ات توؤي���د اأنب���اء وف���اة 
البغ���دادي. وكان���ت تقاري���ر اإيراني���ة 
ورو�ش���ية حتدث���ت ع���ن مقت���ل زعيم 
التنظيم، وبع�ش���ها قال اإن���ه “متاأكد 
100 %” م���ن مقتله. لك���ن التحالف 
الدويل حينها اأعل���ن اأن لي�س لديه اأي 

دليل “ملمو�س” على ذلك.

بيروت - أ ف ب: 
اأعلن ف�شيالن يف املعار�شة ال�شورية 
اإ�س���قاط طائ���رة حربي���ة تابع���ة للق���وات 
النظامي���ة ال�ش���ورية اأم����س الثالث���اء قرب 
منطقة ي�شملها وقف اإطالق النار يف جنوب 
الب���الد وهو م���ا اأكده املر�ش���د ال�ش���وري 
حلقوق االإن�ش���ان. واأ�ش���در ف�شيال “جي�س 
اأ�ش���ود ال�رصقية” و “قوات ال�ش���هيد اأحمد 
العب���دو” الل���ذان يقات���الن يف جنوب �رصق 
�ش���وريا بيانا م�شرتكا اأم�س اأكدا فيه اأنهما 
اأ�ش���قطا الطائ���رة. واأفاد فار����س املنجد، 
مدير املكتب االإعالمي ل� “قوات ال�ش���هيد 
اأحم���د العبدو” اأن الطائرة اأ�ش���قطت “من 
قب���ل امل�ش���ادات االأر�ش���ية التابع���ة لن���ا 
وهوت يف مناطق �شيطرة النظام”، م�شريا 
اإل���ى عدم توافر معلومات ب�ش���اأن م�ش���ري 
الطي���ار. واأكد املر�ش���د ال�ش���وري حلقوق 
االإن�ش���ان من ناحيته اأن مقاتلي املعار�شة 
ا�ش���تهدفوا الطائرة ق���رب قرية تقع بني 

حمافظتي ريف دم�شق وال�شويداء.

موسكو - أ ف ب: 

الرو�ش���ية  اخلارجي���ة  وزي���ر  ����رّصح   
مو�ش���كو  ب���اأن  اأم����س  الف���روف  �ش���ريغي 
تدر����س اإمكان اتخاذ “اجراءات ملمو�ش���ة” 
 35 االأمريكي���ة  االإدارة  ط���رد  عل���ى  ردا 
دبلوما�شيا رو�ش���يا يف اأواخر العام 2016. 
رو����س يف  ل�ش���حافيني  الف���روف  ح  و����رصّ
مدين���ة مارباخ بالنم�ش���ا، حيث �ش���ارك يف 
اجتم���اع وزراء خارجي���ة دول منظمة االأمن 
والتع���اون يف اأوروب���ا، “اأنن���ا ندر�س حاليا 
اإم���كان اتخ���اذ اج���راءات ملمو�ش���ة لكن ال 
اأعتقد اأنه يجب التداول بها علنا”. ونقلت 
�شحيفة “ازف�ش���تيا” الرو�شية عن م�شدر 
دبلوما�شي من دون ذكر ا�شمه، اأن مو�شكو 
ت�ش���تعد لطرد ما يقارب 30 دبلوما�ش���يا 
اأمريكي���ا والى احتجاز اأ�ش���ول اأمريكية يف 
رو�شيا. ومن املتوقع اأن يتخذ هذا االإجراء 
ردا عل���ى قرار الرئي�س االأمريكي ال�ش���ابق 
باراك اأوباما بطرد 35 دبلوما�ش���يا رو�شيا 
مع عائالتهم من الواليات املتحدة، بتهمة 
التدخل يف االإنتخابات الرئا�شية االأمريكية.

واشنطن - أ ف ب: 

اأكد م�ش���وؤولون اأمريكيون الثالثاء ان 
جميع الع�ش���كريني البالغ عددهم 16 على 
منت طائرة ع�شكرية تابعة مل�شاة البحرية 
لقوا حتفهم بعد حتطم الطائرة يف منطقة 

ريفية يف والية مي�شي�شيبي.
ون����رصت ال�ش���لطات تفا�ش���يل قليلة 
حول ما ح���دث وطبيعة املهمة التي كانت 
تق���وم به���ا طائ���رة “كاي �ش���ي - 130” 
املخ�ش�ش���ة لعملي���ات النق���ل والتزوي���د 
بالوق���ود يف اجل���و. اأقلع���ت الطائ���رة من 
قاع���دة جوية مل�ش���اة البحرية يف ت�ش���ريي 
بوين���ت يف ن���ورث كاروالين���ا االثنني قبل 
اختفائها ع���ن ال���رادار وحتطمها يف وقت 
متاأخ���ر من ف���رتة بعد الظه���ر. وقال بيان 
مل�ش���اة البحرية “حتطمت طائرة نقل كاي 
�ش���ي - 130 تابع���ة مل�ش���اة البحري���ة يف 
مقاطع���ة ليفلور يف مي�شي�ش���يبي ما اأودى 
بحياة 16 عن�رصا على متنها”. وا�ش���اف ان 

�شبب احلادث ما زال قيد التحقيق.

املر�شد: معلومات موؤكدة 
عن مقتل البغدادي

املعار�سة تعلن اإ�سقاط 
طائرة حربية �شورية

مو�شكو تدر�س طرد 
دبلوما�شيني اأمريكيني

16 قتيال يف حتطم طائرة 
بوالية مي�شي�شيبي 

تيلر�سون: ندعم �لو�ساطة �لكويتية حلل �أزمة قطر
يلتقي وزراء خارجية الدول الداعية ملكافحة االإرهاب اليوم يف جدة

 ال���ى ذل���ك، قال���ت وكال���ة االأنب���اء الكويتية 
الر�ش���مية اإن اأمري الكويت ال�ش���يخ �شباح االأحمد 
اجلابر ال�ش���باح اأعرب عن “�شعوره باملرارة” اإزاء 
ما و�ش���فها بالتطورات التي مل ي�ش���بق لها مثيل 
يف اخللي���ج لكنه قال اإنه يعتزم امل�ش���ي قدما يف 

جهود الو�شاطة التي يبذلها.
واأ�شافت الوكالة اأن ال�شيخ جابر اأعرب “عن 
�ش���عوره باملرارة وتاأث���ره البال���غ للتطورات غري 

امل�شبوقة التي ي�شهدها )بيتنا اخلليجي(.”
ونقل���ت الوكالة عن���ه قول���ه اإن ردود الفعل 
االإيجابي���ة والتاأييد جله���ود الو�ش���اطة الكويتية 
ر�ش���خت اإ�رصاره وعزمه على موا�شلة م�شاعيه حلل 

االأزمة
يف غ�ش���ون ذل���ك، اأعلنت اخلارجي���ة امل�رصية 
اأن وزير اخلارجية، �ش���امح �ش���كري، �شي�شارك يف 
اجتم���اع ل���وزراء خارجية ال���دول الداعية ملكافحة 
االره���اب املقاطع���ة لقط���ر م���ع وزي���ر اخلارجية 
االأمريك���ي، ريك����س تيلر�ش���ون، يف ج���دة الي���وم 

االأربعاء؛ لبحث اأزمة قطر.
وق���ال املتح���دث الر�ش���مي با�ش���م اخلارجية 
امل�رصية اأحمد اأبوزيد، اإن الوزير �ش���امح �ش���كري 
تلق���ى دعوة من نظريه ال�ش���عودي ع���ادل اجلبري 
حل�ش���ور اجتم���اع وزراء خارجي���ة ال���دول العربية 

االأربع مع نظريهم االأمريكي.
واأو�ش���ح اأبوزي���د اأن هذا االجتم���اع “ياأتي يف 
اإطار احلر�س على تن�ش���يق املواقف والت�ش���امن 
بني الدول االأربع حول التعامل امل�شتقبلي ب�شاأن 

العالقة مع قطر”.
واأ�ش���اف املتح���دث اأن االجتم���اع يهدف اإلى 
“التاأكي���د على مت�ش���ك الدول االأرب���ع مبواقفها 
واالإجراءات التي مت اإتخاذها �شد قطر، على �شوء 
خمالفته���ا للقوانني واالأع���راف الدولية، ودعمها 
لالرهاب والتطرف، وتدخلها ال�ش���لبي يف ال�شئون 
الداخلية لل���دول العربي���ة، وتهديد �شيا�ش���اتها 

لالأمن القومي العربي والدويل”.

• لقاء �شابق بني تيلر�شون واجلبري	

عواصم - وكاالت:

الو�ساطة  وا�سنطن تدعم  اإن  الثالثاء،  اأم�س  تيلر�سون،  الأمريكي ريك�س  قال وزير اخلارجية 

الدوحة مع  تيلر�سون، خالل موؤمتر �سحايف يف  واأعلن  اأزم��ة قطر.  ب�ساأن  الكويتية تو�ساًل للحل 

روحية  تعزز  الإره���اب  ملكافحة  توقيع مذكرة  ث��اين،  اآل  الرحمن  عبد  بن  القطري حممد  نظريه 

اأن اتفاقية مكافحة الإره��اب ل عالقة لها  موؤمتر الريا�س. اإىل ذلك، اعترب وزير خارجية قطر 

بالأزمة القائمة مع الدول الأربع، ال�سعودية والإمارات والبحرين وم�سر.

كما اعترب اآل ثاين اأن الدوحة “التزمت ببنود اتفاق الريا�س”، بح�سب قوله.

النائب العام امل�رصي يطالب بالتحفظ على ممتلكات قطر
 القاهرة - آر تي:

بالغ���ا  امل����رصي  الع���ام  النائ���ب  تلق���ى   
يتهم دول���ة قطر بانتهاك االأع���راف والقانون 
واالتفاق���ات الدولية، ويدعو التخاذ االجراءات 
الالزم���ة للتحفظ عل���ى جميع اأم���وال وعقارات 

ومنقوالت دولة قطر يف م�رص.
وتق���دم املحامي حازم م�ش���طفى ح�ش���ن، 
بب���الغ اإل���ى النائ���ب الع���ام، امل�شت�ش���ار نبيل 
�شادق، اتهم فيه دولة قطر بانتهاك االأعراف 
والقوان���ني واالتفاقات الدولية، واحت�ش���انها 
اأمني���ا  املطلوب���ني  االأ�ش���خا�س  م���ن  ع���ددا 
لتورطهم يف ق�ش���ايا عنف واإرهاب داخل م�رص، 
كم���ا اتهم املحام���ي امل�رصي الدوح���ة بتمويل 
اجلماعات االإرهابي���ة ودعمها اإعالميا عرب قناة 

“اجلزيرة”، مطالبا باتخاذ االإجراءات القانونية 
الالزم���ة ملخاطب���ة املحكمة اجلنائي���ة الدولية 
الإدراج قطر وموؤ�ش�شاتها يف م�رص �شمن الدول 

الداعمة لالإرهاب.
كما طال���ب البالغ، الذي حمل رقم 7967، 
باتخاذ االجراءات ال�رصورية للتحفظ على جميع 
اأم���وال وعق���ارات ومنقوالت دول���ة قطر داخل 
م�رص، ا�ش���تيفاء لتعوي����س الدولة امل�رصية عن 
االأ�رصار االقت�شادية واالجتماعية واالأمنية التي 

حلقت بها جراء دعم الدوحة لالإرهاب.
كما اأ�شار اإلى اأن التحفظ على املنقوالت 
والعق���ارات القطري���ة �ش���يمكن م���ن تعوي�س 
اأه���ايل م���ن قتل���وا وامل�ش���ابني يف العمليات 
االإرهابي���ة التي دعمتها قطر يف م�رص، ح�ش���بما 

اأفاد ن�س البالغ.

 لندن- العربية نت:

 اأكد وزير الدفاع االأمريك���ي جيم�س ماتي�س، 
اأم�س الثالثاء، اأن حت�ش���ني العالقات بني الواليات 
املتح���دة االأمريكي���ة واإي���ران، يجب اأن ي�ش���بقها 

تغيري النظام يف طهران.
واأ�ش���اف ماتي����س يف لق���اء خا�س م���ع موقع 
“The Islander News” االإخباري االأمريكي اأنه 
“ميكن حت�شني العالقات بني طهران ووا�شنطن 

لكن فقط عن طريق تغيري النظام يف اإيران”.
وذكر وزير الدف���اع االأمريكي اأن اإيران نقلت 
�شواريخ بال�شتية اإلى االنقالبيني احلوثيني خالل 

ال�شنوات املا�شية.
وح���ول العالق���ات االإيراني���ة االأمريكي���ة قال 
ماتي����س: “اأي تقارب حمتمل مع اإيران قبل تغيري 
النظ���ام وخال�س ال�ش���عب االإيراين من ه���ذا ال�رص، 
�شيكون �شعباً جداً، فاملر�ش���د االأعلى “خامنئي” 
هناك هو ال���ذي يقرر من �ش���يخو�س االنتخابات، 

وهذه لي�شت دميقراطية”.
واأكد وزير الدفاع االأمريكي اأن اأكرب م�ش���كلة 
واجهت���ه عندم���ا كان قائ���دا للقي���ادة املركزي���ة 
االأمريكي���ة، ه���ي اإي���ران ونظامها الذي �ش���بق اأن 
و�ش���فه باأن���ه االأكرب خط���راً من تنظي���م “داع�س” 

االإرهاب���ي. وك�ش���ف ماتي����س ع���ن اأن���ه كان ينوي 
الرد الع�ش���كري على اإيران بعد اإر�ش���الها قذائف 
مليلي�ش���يات يف العراق، ق���ال اإنها اأدت اإلى مقتل 
ع���دد من اجلنود االأمريكي���ني بالعام 2011، لكن 
الرئي�س االأمريكي ال�ش���ابق باراك اأوباما حال دون 
ذلك. وو�ش���ف وزير اخلارجي���ة االأمريكي، النظام 
االإي���راين باأنه “اأكرب م�ش���كلة”، قائ���اًل اإن “اجلميع 
يف ال����رصق االأو�ش���ط قالوا له اإن اإي���ران ال تزال هي 

امل�شكلة احلقيقية”.
لي�ش���ت يف  امل�ش���كلة  اأن  ماتي����س  واأ�ش���اف 
“ال�شعب االإيراين بل يف نظامه الذي ي�شتمر بقمع 
�ش���عبه”، موؤك���ًدا “اأن اإيران تر�ش���ل العمالء لقتل 
ال�ش���فراء يف اإ�ش���الم اآب���اد اأو يف وا�ش���نطن، وتوفر 
�ش���واريخ حلزب اهلل اللبناين اأو التنظيم املتمرد 
عن احلكوم���ة اليمني���ة احلالية واملعروف با�ش���م 
احلوثيني يف �ش���نعاء، �ش���اهمت يف �ش���فك الدماء 
باليم���ن”. وقال وزي���ر الدف���اع االأمرييكي: “دون 
اأي �ش���ك اأن النظ���ام االإيراين ه���و التهديد االأكرب 
لال�ش���تقرار يف ال�رصق االأو�ش���ط، هذا النظام يعمل 
كحركة ثورية، فال عالقة ل���ه بواجباته كدولة اأمام 
�ش���عبه وم�شاحله. اجليل اجلديد يف اإيران يعار�س 
االأف���كار املتطرف���ة احلاكم���ة يف ب���الده، وال يريد 

مواجهة الواليات املتحدة”.
واأ�ش���اف ماتي����س يف و�ش���ف النظ���ام احلايل 
يف اإي���ران قائ���اًل: “نظ���ام قات���ل، قت���ل كثريا من 
املواطنني االإيرانيني، و�شجن كثريا من الن�شطاء 
ال�ش���باب اأثناء احلركة اخل����رصاء التي اندلعت قبل 
اأع���وام”. كما اعترب وزير اخلارجية االأمريكي اإيران 
“ال�ش���بب الوحيد وراء اإبقاء ب�شار االأ�شد على راأ�س 

ال�شلطة يف �شوريا”.

�شليماين: اجلي�س وزير الدفاع األميركي: يجب تغيير النظام اإليراني
العراقي يف طريقه 

لي�شبح عقائديا
دبي - قناة الحدث:

 اعت���رب قائ���د فيل���ق القد����س التاب���ع 
للحر�س الثوري االإيراين، قا�ش���م �ش���ليماين، 
اأن اجلي����س العراق���ي يف طريقه الأن ي�ش���بح 

عقائدياً.
واأ�شار �شليماين اإلى اأن احلر�س الثوري 
عمل عل���ى مدار ال�ش���اعة لت�ش���ليح احل�ش���د 

ال�شعبي بعد تاأ�شي�شه.
وذكر �ش���ليماين على هام�س م�ش���اركته 
يف تاأبني اأحد قتلى احلر�س يف �شوريا، اأم�س 
اأن ح���زب اهلل اللبناين قدم خرباته للح�ش���د، 
وخ����رص الكثري من قواته يف �ش���وريا والعراق، 
وفق ما نقلت عنه وكالة “ت�شنيم” االإيرانية.

يف �ش���ياق مت�ش���ل، اعترب نائ���ب قائد 
“احلر�س الثوري”، ح�شني �شالمي، اأن “اأذرع 
املقاوم���ة”، كما �ش���ماها، اكتمل���ت يف �رصق 
البحر املتو�ش���ط، يف معر�س دفاعه عن دور 

“احلر�س” يف املنطقة.

• وزير الدفاع االأمريكي جيم�س ماتي�س	
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قطر واالختيارات الخاطئة

�س���عب البحرين وقطر والإمارات وال�سعودية 
�س���عب واحد، هم اأه���ل وعائلة ودم وم�س���ر منذ 
الأزل وحت���ى الأزل، ل���ن تفرقه���م ال�سيا�س���ة ولن 
تبعده���م ال�س���غينة ول���ن ينف���ذ بينه���م ع���دو اأو 
مند����س، واأكرث ما يف���رح اإيران الي���وم وحزب اهلل 
وجماعات الإ�س���ام ال�سيا�س���ي مبختلف طوائفها، 
�س���يعة و�س���نة، الفرقة التي دبت فج���اأة بني اأبناء 
ال�س���عب الواحد، اإن ما يوؤ�س���ف له الي���وم ويدمي 
القلب ه���و هذا الرتا�س���ق بني بع����س اجلهاء يف 
ال�س���فتني حيث �س���ادت ال�س���تائم وال�س���باب بل 
بل���غ الأمر اأن ي�س���خروا من بع�س���هم وكاأن احلرب 
قائمة بني اأبناء التعاون وهذا خطاأ وغر �س���حيح، 
هناك خ���اف بني اأنظم���ة �سيا�س���ية وهناك خاف 
ب���ني توجه���ني م���ا كان يج���ب اأن ينعك����س عل���ى 
النا�س كما هو حا�س���ل الآن. عندما اأتابع و�س���ائل 
التوا�سل الجتماعي واأقراأ ما يكتبه بع�س اجلهاء 
وبع�سهم لاأ�سف لي�سوا من اأبناء جمل�س التعاون، 
اأغل���ب هوؤلء م���ن اأولئك الطارئ���ني على املنطقة 
حتت يافطة الإ�سام والدين وراحوا يوقدون النار 

 بني اأبن���اء جمل�س التعاون وهن���ا خطورة املوقف.
م���ا اأريد اأن اأحذر منه ه���و األ تتفاقم هذه الظاهرة 
وتنتفخ وتاأخذ حجماً ت�س���عب ال�سيطرة عليه، بعد 
ذل���ك حتى لو عادت اللحمة بني الدوحة وجرانها، 
تك���ون �س���اعتها اجل���رة ق���د انك����رت وي�س���عب 
ترقيعها، واقعياً اأجزم باأن الو�سع بني قطر ودول 
املقاطعة لن ي�ستمر لاأزل فهذا اأمر فوق الطبيعي 
وغ���ر قابل للت�س���ديق اأن تخرج قط���ر نهائياً من 
هذا احلزام الذي هو م�سرها واأمنها وا�ستقرارها 
بل حميطها ال���ذي لبد منه، �س���حيح اليوم هناك 
خي���اء وكربي���اء وتغذية م���ن اأ�س���حاب الأجندات 
بتحري����س قطر على اأهله���ا وجرانها الطبيعيني 
ولك���ن ه���ل باعتقادك���م �سي�س���تمر الو�س���ع؟ هل 
ت�س���دقون اأن ت�س���بح قطر اإيرانية اأو تركية؟ لن 
يحدث ذلك ولو قامت ال�ساعة، �سئنا اأم اأبينا قطر 
�ستعود ملحيطها ولهذا اأمتنى ممن ميلك احلكمة 
وبع���د النظ���ر اأن يلجم هوؤلء الذي���ن يردحون على 
مواقع التوا�س���ل الجتماعي بال�سخرية و”العيار” 
وال�س���تائم لل�س���عوب، نعم ا�س���تموا الظرف الذي 

خلق هذه الأزمة وا�س���تموا الذين تدخلوا لإ�س���عال 
الفتن���ة، وا�س���تموا اأولئ���ك املند�س���ني م���ن اأتباع 
اإيران لتو�س���يع رقع���ة الكراهية وال�س���غينة بني 
اأبن���اء اجللدة الواحدة، ولكن ل ت�س���تموا بع�س���كم 
بع�س���اً رجاء، فبقدر ما تنطلق الكلمات من الأفواه 
ب�سهولة وي�ر بقدر ما ي�سعب حموها من الذاكرة، 
فلن ين�س���ى اأبن���اء اخلليج العربي بعد �س���نوات ما 
قاله بع�س���هم وهنا لن ت�سد الفجوة حتى الأنظمة 
اخلليجية ذاتها ولن ي�س���امح بع�س���نا بع�س���اً على 
م���ا قمنا به من عم���ل جبان متثل يف ال�س���خرية من 
الطرف���ني، فب���اهلل عليكم جميع���اً كف���وا عن زرع 
ال�س���غينة والأحقاد ودعوا ال�سيا�سة تاأخذ جمراها 
بني اأ�س���حاب القرار. تذكروا كلكم اأن امل�ستفيد 
اإي���ران وح���زب اهلل والإخ���وان وكل املرتزقة على 

الأبواب.

تنويرة: 
خا�سة الوقت اأنه با قيد يحكمه.

عبدعلي الغسرة

فالح هادي الجنابي 

ط���وال اأك���رث م���ن 37 عاما، عم���ل نظام 
املايل من اأجل عدم ال�سماح باإقامة اأية عاقة 
اأو تعاون اأو تن�س���يق ب���ني املقاومة الإيرانية 
ودول املنطق���ة، خ�سو�س���ا اأنه جعل من ذلك 
خطا اأحم���ر اأمام تلك الدول، ولاأ�س���ف البالغ 
باتت معظم دول املنطق���ة تلتزم بهذا الأمر 
ب�س���ورة اأو باأخ���رى م���ن دون اأن ت���ويل هذه 
امل�ساألة الهتمام الازم ومل متح�س الأ�سباب 
والدوافع الكامنة وراء ذلك، ومن امل�س���تفيد 

منه يف نهاية املطاف.
هذا اخلط الأحمر امل�س���بوه الذي و�سعه 
هذا النظ���ام اأمام دول املنطقة، منح نف�س���ه 
يف ذات الوق���ت حق���ا مطلق���ا يف التدخ���ل يف 
دول املنطق���ة وتاأ�س���ي�س اأح���زاب ومنظمات 
وميلي�سيات تابعة له تقوم بتنفيذ خمططاته 
واأجنداته املوجهة اأ�سا�سا �سد �سعوب ودول 
املنطقة، وكما هو معروف، فاإن هذه الأحزاب 
وامليلي�س���يات ت�س���ببت يف خل���ق الكثر من 
امل�س���اكل ل���دول املنطقة بل بات���ت من اأهم 
 املع�سات الأ�سا�سية التي تواجه هذه الدول.

ما جتب علين���ا ماحظته هن���ا والتدقيق فيه 
مليا، ه���و اأن ه���ذا النظ���ام ويف الوقت الذي 
يقوم فيه بتاأ�سي�س اأحزاب وجماعات معادية 
ل�س���عوبها واأوطانه���ا فاإنه يف نف����س الوقت 
مين���ع دول املنطقة م���ن اإقامة اأي���ة عاقات 
م���ع املقاوم���ة الإيراني���ة التي هي معار�س���ة 
اأ�س���يلة نابع���ة من اأعم���اق ال�س���عب الإيراين 
وتع���رب عن اآماله وتطلعات���ه، والأهم من ذلك 
اأن املقاوم���ة الإيراني���ة وعل���ى عك����س تل���ك 
اجلماعات العميلة لطهران، تعمل دائما على 
ف�سح وك�سف املخططات امل�سبوهة لطهران 
التي ت�ستهدف اأمن وا�س���تقرار املنطقة، اأي 
اأنها عامل اإيجابي يف املنطقة، خ�سو�سا اأنها 
ت�س���دد وتوؤك���د دائما على ق�س���ية العاقات 
الإيجابية بني اإي���ران ودول املنطقة وتطمح 
لبناء اإيران م�ساملة خالية من الأ�سلحة النووية 
وحترتم اإرادة وا�س���تقال ال���دول الأخرى ول 
تتدخل يف �س���وؤونها، وهذا ما داأبت املقاومة 
الإيراني���ة عل���ى التاأكي���د عليه ول �س���يما يف 
جتمعاتها ال�س���نوية العامة الت���ي كان اآخرها 
جتمع الأول من متوز املا�س���ي الذي اأكد مرة 

اأخرى بقوة هذه املبادئ.
ع���دم وج���ود عاق���ات منا�س���بة ومائمة 
بني املقاوم���ة الإيرانية وبني دول املنطقة، 
ويف نف����س الوق���ت وج���ود اأح���زاب وجماعات 
م�س���بوهة يف دول املنطقة ترتب���ط بطهران، 
يجع���ل م���ن الكف���ة يف املعادل���ة ال�سيا�س���ية 
القائم���ة يف املنطق���ة راجحة لطه���ران، وهذا 
الأم���ر ل يخ���دم ال�س���ام والأمن وال�س���تقرار 
يف املنطق���ة كم���ا اأن���ه ل ي�س���ب يف م�س���لحة 
�س���عوب املنطقة مبا فيها ال�س���عب الإيراين 
الإيراني���ة  املقاوم���ة  اأن  خ�سو�س���ا  نف�س���ه، 
 اأثبتت اأنها دائما يف �س���ف �سعوب املنطقة.
من املهم ج���دا على دول املنطق���ة اأن تعيد 
النظر مليا يف هذه امل�ساألة واأن تراجع موقفها 
ول ترتك ال�س���احة خالية للنظام الإيراين واأن 
تب���ادر لاعرتاف باملقاوم���ة الإيرانية كممثل 
�رعي لل�س���عب الإي���راين، وه���ي بذلك تدعم 
عملي���ا ن�س���ال ال�س���عب الإي���راين وتطلعاته 
امل�روع���ة م���ن اأج���ل احلري���ة والدميقراطية 
والتغير بالإ�سافة اإلى اأن هذا الإجراء ي�ساهم 
يف تعدي���ل وت�س���حيح املعادل���ة ال�سيا�س���ية 
القائمة يف املنطقة وجعلها ل�س���الح �سعوب 

املنطقة برمتها. “احلوار املتمدن”.

على المنطقة أن 
تعيد النظر بعالقاتها 

مع ماللي طهران 

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

م���ن يع���ادي ال�س���قيقة الك���ربى 
اململك���ة العربي���ة ال�س���عودية اأعزها 
اهلل ون�ره���ا �س���يخرج بنتائ���ج بالغة 
يف  حم�س���ورا  و�س���يكون  اخلط���ورة 
زاوية �س���يقة وحتت ق�س���ف ال�سياع 
و�سي�س���عر بالظماأ ط���وال حياته، ومن 
يفكر حت���ى جمرد تفكر يف الإ�س���اءة 
اإليه���ا والدخ���ول يف ملك���وت اجلنون 
�س���تمزقه حوافر املوت  والغطر�س���ة 
و�س���ينتزع احلزن اأح�ساءه. ال�سا�سة يف 
قط���ر مل يرتكوا مع�س���كرا اإل ودخلوه 
ب���كل الو�س���ائل التي توف���رت لهم، 
واأر�س���لوا املندوبني واأتباع �سيا�س���ة 
التخري���ب والفربك���ة اإل���ى كل مكان 

بحثا عن املعجزات وال�سمانات التي 
التداب���ر  �س���تنقذهم وتق���دم له���م 
الازم���ة للخ���روج م���ن النع���زال ع���ن 
املحيط اخلليجي واجلو العربي، ولكن 
دون فائدة لأن احلل معروف وب�سيط 
ج���دا، احل���ل يف الريا����س، واأعي���د ما 
قاله وزير الدولة الإماراتي لل�س���وؤون 
اخلارجية اأنور قرقا�س “اإن حل الأزمة 
القطري���ة اخلليجية لي�س يف نيويورك 

ولندن بل يف الريا�س”.
باخت���اف  قط���ر  فعل���ت  مهم���ا 
الأ�س���خا�س  وا�س���تبدلت  املنادي���ن 
كو�سيلة للحد من ت�سونامي املقاطعة 
وحماربة الإرهاب وجممل �سيا�س���تها 

التخريبي���ة الغريب���ة يف املنطق���ة لن 
حتق���ق اأدن���ى جن���اح، فاحلاج���ز الذي 
يق���ف يف طريقه���ا ه���و »الريا����س« 
وعندما تقول الريا�س �س���يئا فالأمر 
مفروغ منه، فهي القادرة على ر�س���م 
الربنام���ج ال�س���حيح والوا�س���ح وهي 
م���ن تق���ود الع���رب وتق���ف يف وج���ه 
املوؤامرات و�ضغوط الدول املعادية، 
ومن يتبعها �س���يلقى م�ستقبا م�رقا 
زاهرا ومن “يركب را�س���ه” �س���يكون 
م�س���تقبله اأ�س���ود قامتا، ومن يرمتي 
يف اأح�س���ان الريا�س احلبيبة، عا�سمة 
ب���اد احلرم���ني ال�ريف���ني �سي�س���عر 
بالطماأنين���ة والق���وة يف امليدان ومن 

يرف�س ذلك �سي�س���عر باخلطر يغلف 
حياته و�س���يتحول اإلى عدم من �س���دة 
الكاآبة، وعلى قطر اأن تعرف احلقيقة 
وتنتبه لرنني جر�س الغ�س���ب العربي 
الت���ي  الري���ح  و�س���فر  واخلليج���ي 
�س���تهب قريبا. لن ت�س���تطيع قطر اأن 
تخرج من الدوامة التي تعي�س داخلها 
اإل مب�س���اعدة »يد الريا�س« والتخلي 
عن اأرجوحة الأوهام واأ�سوات الإخوان 
الإرهابي���ني التي تتعال���ى يف الدوحة 
والأفع���ى الرقط���اء التي تبخ �س���مها 
هناك! على قطر اأن ت�ستوعب الق�سة 
كاملة اأو �ست�س���هد اأحداثا عجيبة كما 

يقول املحللون.

الحل في الرياض

م���ع الأ�س���ف كل يوم ن���رى اأن قطر تختار 
خيارات خاطئة لن تنفعها بل �ست�رها، وهذه  
اخليارات اخلاطئة تاأكيد على اأن قطر ترف�س 
العم���ل بالعق���ل واملنط���ق، ما يعك����س مدى 
ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية يف الأرا�س���ي 
العربية والأجنبية، ويوؤكد �س���عيها مع النظام 
الإيراين والإخ���وان لاإ�رار بالأقطار اخلليجية 
والعربي���ة وتقوي�س اأمنها وا�س���تقرارها، مع 
الإ�رار مب�س���الح ال�س���عب القطري ال�سقيق 
الذي هو جزء ل يتجزاأ من اأبناء اخلليج العربي 

والأمة العربية.
كان عل���ى القي���ادة القطرية اأن تن�س���ت 

ل�س���وت العقل وتدر�س جيًدا مبادرة �ساحب 
ال�س���مو اأمر دولة الكويت ال�سقيقة وتوافق 
عليها، اإل اأنها مع الأ�س���ف ال�سديد رف�ستها، 
ث���ل ه���ذا الرف�س ع���دم حر����س القيادة  وميمُ
القطرية على م�س���رة جمل����س التعاون وعلى 

وحدة ال�سف اخلليجي والعربي.
اإن املطال���ب الت���ي تقدم���ت به���ا الدول 
املقاطع���ة للقي���ادة القطري���ة مل تكن م�ًس���ا 
بال�س���يادة القطري���ة الوطني���ة ول تدخ���ًا يف 
�س���وؤونها الوطنية، ول من اأج���ل زعزعة اأمنها 
وا�ستقرارها، بل هي جت�سد كل ما مت التفاق 
عليه م���ن بن���ود وردت يف التفاقي���ات التي 

اأبرمته���ا القي���ادة القطري���ة مع �س���قيقاتها 
والت���ي ته���دف اإلى حمارب���ة الإرهاب وحتفظ 
اأمن دولة قطر والبحرين والكويت والإمارات 
مان، وحتقق ال�سلم يف منطقة  وال�سعودية وعمُ

اخلليج العربي واأمن الأمة.
منظم���ة  اأي���ة  متوي���ل  عل���ى  العم���ل  اإن 
اإرهابي���ة واإيواء اأفرادها مي�س �س���يادة الدول 
النظ���ام  م���ع  القط���ري  فالتع���اون  الأخ���رى، 
الإيراين والرتكي واإيواء الإخوان املمُف�س���دين 
واملنظم���ات الإرهابي���ة الأخ���رى يه���دف اإلى 
ن�ر الفو�س���ى ويوؤدي اإل���ى زعزعة اأمن الدول 
وتهدي���د ا�س���تقرار اأقطار اخللي���ج، بل يمُقدم 

خدم���ة جليل���ة لاإره���اب والنظ���ام الإي���راين 
والإخ���وان يف حتقيق اأجندتهم التي �س���تكون 

وبالً على دولة قطر.
اإن اإجراءات اأقط���ار اخلليج العربي وم�ر 
جاءت لأجل تغيرل�س���لوك قيادة قطر ولأجل 
عودة حميدة حل�س���ن خليجها واأمتها العربية، 
اإنها اإجراءات من اأجل قيادة قطر ودولة قطر 
و�سعبها، ومن اأجل احلفاظ على �سدق و�سفاء 
م�س���رة جمل����س التعاون يف اخللي���ج العربي، 
ومن اأجل اأمنه و�سامة اأقطاره ومياهه و�سعبه 
من الأطماع التو�س���عية الإيرانية الهادفة اإلى 

احتوائه وتفري�سه.

علي 
الصايغ

Ali.alsayegh15@
gmail.com

لمحات

اأعتق���د اأن���ه من ب���ني املقرتحات 
الت���ي ق���د تنع����س ال�س���وق العق���اري 
يف البحري���ن، القان���ون ال���ذي اقرتحه 
البحرين���ي  الن���واب  جمل����س  واأق���ره 
موؤخ���راً، واملعن���ي باإل���زام اخلليجيني 
بناء اأرا�سيهم يف 5 �سنوات من تاريخ 
�رائه���م الأر����س، وم���ع وج���ود بع�س 
التحفظات التف�س���يلية ل���دي، اإل اأن 
اأن ي�س���هم يف  قانون���ا كه���ذا ميك���ن 
تن�س���يط عمليات الت�س���ييد والبناء يف 

البحرين.
وميكننا تفادي القلق املعلن من 
قب���ل اجله���از التنفي���ذي يف اململكة؛ 
لعتب���اره اأن ه���ذا القانون ق���د يوؤدي 
التجارية  اإل���ى تقلي����س امل�روع���ات 
ال�س���تثمار  ويعرق���ل  وال�س���ياحية 
وتدف���ق روؤو�س الأموال، بزيادة املدة 
اإلى ع�ر �س���نوات �� مثاً �� حتى ل تبقى 
هذه الأرا�سي بي�س���اء دون ا�ستثمار، 
وبالت���ايل ل حتقق الغاية املن�س���ودة 

منها.
وبالن�س���بة لاتفاقية القت�سادية 
املوح���دة ب���ني دول جمل����س التعاون 
اخلليج���ي )2001( الت���ي تن�س على 
املجل����س  دول  مواطن���و  يمُعام���ل  اأن 
الطبيعي���ون والعتباريون يف اأية دولة 
م���ن ال���دول الأع�س���اء نف����س معاملة 
مواطنيها دون تفريق اأو متييز يف كل 
القت�س���ادية ومنها متلك  املج���الت 
العقار، فكما نعرف فاإن بع�س الدول 
اخلليجية تعتمد على �رشوط م�ض���ابهة 
وم���ررة، وال توؤدي ه���ذه ال�رشوط �� يف 
راأين���ا �� اإلى التفريق التام يف املعاملة 
بل اإلى ما تقت�س���يه امل�سلحة العامة 

للحركة الإن�سائية والعقارية.
كم���ا اأن ن�س���بة امت���اك مواطن���ي 
دول جمل�س التع���اون اخلليجي قرابة 
7 % من جمموع الأرا�سي يف البحرين، 
فامل�س���احة  هين���ة؛  ن�س���بة  لي�س���ت 
اجلغرافية للبحرين �سغرة، وبالتايل 
ف���اإن حمدودي���ة الرقع���ة اجلغرافي���ة 
جتع���ل هذه الن�س���بة ثقاً ل ي�س���تهان 
به، خ�سو�س���اً ونحن نعاين من �سح يف 
الأرا�سي وبحاجة اإلى اإن�ساء ومناء هذه 

الأرا�سي ل بقاءها على حالها.
اأم���ا بالن�س���بة لارتف���اع الكبر يف 
اأ�س���عار الأرا�س���ي ال���ذي يع���اين من���ه 
املع�س���لة  ه���ذه  ف���اإن  البحريني���ون 
مل تن�س���اأ من���ذ �س���نوات اإل بال�س���ماح 
بتمل���ك غ���ر البحريني���ني الأرا�س���ي 
والعقارات، اأعني العقارات ال�س���كنية 
بالتحدي���د، وكان من املج���دي حينها 
ال�س���ماح بتمل���ك الأرا�س���ي التجاري���ة 
وال�ستثمارية فقط، لكن القانون اأثر 
ب�سكل �سلبي على املواطن البحريني 
ورفع الأ�س���عار ب�س���كل خيايل لتفوق 

ا�ستطاعة املواطن.

مقترح إلزام الخليجيين 
بناء أراضيهم

“كفى سخرية وعيار 
 يا أبناء التعاون”

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة



علي مجيد

أعرب األمني العام املساعد للمجلس 
األعييى للشييباب والرياضيية، أمييني 
عييام اللجنيية األوملبييية البحرينييية 
عبدالرحميين صييادق عسييكر عيين 
سعادته باسييتضافة مملكة البحرين 
لبطولة العامل للكرة الطائرة للناشئني 
مبشاركة 20 منتخًبا عامليًّا خالل الفرتة 
ميين 18 حتى 27 أغسييطس املقبل، 
مؤكييًدا أن هييذا الحييدث الريايض 
العاملي يأيت اسييتكامالً لالستحقاقات 
التي اسييتضافتها  الرياضييية الكربى 
مملكة البحرين عرب تاريخها وأكدت 
ميين خاللها التميييز يف التنظيم وهو 
مييا يجعلنا متفائلييني ببطولة عاملية 

ناجحة.

جيياء ذلك، خالل اسييتقبال عسييكر 
يييوم أمييس لعضييو مجلييس إدارة 
االتحاد الييدويل للكرة الطائرة املدير 
للناشييئني  العييامل  لبطوليية  الفنييي 
“رامون سييوزارا” ومسيياعده “رون 
وورلد” بحضور نائب رئيس االتحاد 
البحرينييي للكييرة الطائييرة جهيياد 
خلفان وعضو مجلس اإلدارة محمد 

الذوادي.
يف بداييية املقابليية، رحييب عسييكر 
بالضيييوف ونقل لهييم تحيات ممثل 
جاللة امللك املفدى لألعامل الخريية 
وشؤون الشباب رئيس املجلس األعى 
للشييباب والرياضيية رئيييس اللجنة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص 

بن حمد ال خليفة ومتنيات سييموه 
لهم بالنجاح والتوفيق.

كام أعييرب لهم عيين فخيير مملكة 
البحرين باستضافة مثل هذا الحدث 

العاملي وعن اعتزازه بالكوادر الوطنية 
التييي تعمل بجد واجتهاد إلبراز هذا 
الحدث بالصورة الالئقة التي ترشف 
مملكيية البحرين كدوليية متميزة يف 

استضافة مختلف الفعاليات.
واطلييع عسييكر عييى امللييف الذي 
قدمه “سييوزارا” واملتضمن جاهزية 
البحرييين الحتضييان هييذه البطولة 

الكربى، مشيييًدا بالجهود التي بذلها 
فريق العمل بقيادة “سوزارا” ومؤكًدا 
اسييتمرارية دعييم اللجنيية األوملبية 
البحرينييية ملثل هذه الجهود انطالًقا 
من توجيهات سييمو الشيخ نارص بن 
حمييد ال خليفة الييذي يحرص دامئًا 
عى نجاح البطييوالت الرياضية التي 

تقام عى أرض اململكة.
ومن جانبه، أشيياد “رامون سييوزارا” 
الييذي وجده  االحييرتايف  باألسييلوب 
يف فريييق العمييل مام يؤكييد كفاءة 
الكوادر الرياضييية البحرينية ويدعو 
إىل التفاؤل بتنظيم مميز يليق مبكانة 
وتاريييخ مملكيية البحرين وسييجلها 

الناصع.

عسكر يستقبل المدير الفني لمونديال الطائرة للناشئين
أع�����رب ع���ن س��ع��ادت��ه ب��اس��ت��ض��اف��ة ال���ح���دث ال��ع��ال��م��ي

عسكر خالل اجتماعه مع “سوزارا”  و”رون وورلد” بحضور خلفان والذوادي

ضاحية السيف               اللجنة األولمبية البحرينية 
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اليوم  الوطنييي  منتخبنييا  يخييوض 
األربعيياء مواجهتييه الودييية األوىل 
ميين بني ثييالث مباريات سيييلعبها 
مبعسييكره الصيفي الييذي بدأ يوم 
األحد الفائت بجمهورية التشيييك، 
حيث سيييلتقي األحميير فريق أف 
يك تبليييي وهو أحد فييرق دوري 
الدرجيية األوىل بالدوري التشييييك، 
وُينتظر أن يحقق األحمر اسييتفادة 
جيدة ميين هذه املواجهة السيييام 
يف ظل اسييتعداد الفرق التشيييكية 

النطالق املوسم الكروي.
األحمر خالل اليومني املاضيني تدرب 
بشييكل مكثف عى فرتتني صباحية 
ومسائية، وشهدت التدريبات تعذر 
بعض الالعبني عن املشيياركة خاللها 
التدريبييية  بالحصييص  واالكتفيياء 
الخفيييف  كالجييري  االنفرادييية 
وهم عبدالله يوسييف وإسييامعيل 
الرميحييي  ومحمييد  عبداللطيييف 

لشعورهم بإصابات بسيطة.
مدرب املنتخب التشييييك سييكوب 

ُيتوقييع أن ُيييرشك أغلبييية الالعبني 
يف مواجهيية اليييوم للحصييول عى 
االسييتفادة القصييوى ميين التجربة 
األوىل، عليياًم ان سييكوب ميتلك 23 
العباً يف املعسييكر بينهييم 3 حراس 

مرمى.
يشار إىل أن اسييتعدادات املنتخب 
تأيت لخلق مزيد من االنسييجام بني 
تأُهباً السييتكامل مشييوار  العنارص 
املؤهليية لكأس آسيييا  التصفيييات 

2019 والييذي سيييعود إليه األحمر 
يف الخامييس ميين سييبتمرب املقبل 
تايبيه  الصييني  باسييتضافة منتخب 
يف البحرين بهييدف املحافظة عى 

صدارة املجموعة.

أكد األمييني العام لنييادي توبيل 
محمد الجفريي أن ناديه متمسك 
باملدرب الوطنييي أحمد منصور 
لقيادة الفريق األول لكرة اليد يف 

املوسم الريايض الجديد.
وقال الجفريي يف ترصيح لي”البالد 
سييبورت” ما زلنييا يف مفاوضات 
جادة ومرصة مييع منصور لتويل 
املهمة برفقة سيدعباس التوبالين، 
فهم أبناء النادي واألوىل بإعطاء 
الفرصة لهييم وثقتنا فيهم كبرية. 
مضيًفا برصاحيية املدرب منصور 
يف طور دراسيية األمر من جميع 
إن  القول  وأسييتطيع  النواحييي، 
ملراحييل  وصلييت  املفاوضييات 
متقدميية وأن املييدرب بنسييبة 
70 % موافييق ولكن حتى هذه 
اللحظيية مل يتم االتفاق بشييكل 

رسمي.
وعام إذا كان هناك مدرب بديل 
يف حييال مل يوفقوا مييع منصور، 
بني الجفييريي أن توبيييل ال يرى 

أمامه غري أحمد منصور ألسباب 
عييدة، منهييا أن النييادي ال ميلك 
املييال الذي يؤهلييه للتعاقد مع 
مييدرب وطني قبييل التفكري مع 
أجنبييي، وهذه حقيقة وال يوجد 
بهييا أي مبالغة، يف ظل الضغوط 
املالية من جهيية ونقص امليزانية 
املخصصة من جهيية أخرى، كام 

أنه ليييس هناك مييدرب وطني 
سريىض بتويل املهمة مببلغ قليل.

وعيين مسييتجدات طلب األهيل 
لالعييب فريقه أحمد موىس، أكد 
الجفريي أن األهيييل غري جاد يف 
طلبييه ومفاوضاتييه لالعب، فقد 
بعثنييا إليهم برسييالة موضح بها 
بعييض املتطلبييات، ومنييذ ذلك 

الوقييت وحتييى يومنييا هييذا مل 
يقييم األهيييل بالييرد بييأي يشء، 
وهييذا يعني بأنهم غييري جادين 
يف طلبهييم، كييام أن الباب أقفله 
توبيل برسييالته األخرية. موضًحا 
أن مييوىس ميتلك عقًدا مع توبيل 
ملوسمني متتاليني وهو مستمر يف 

صفوف الفريق.

تقدمت إدارة النادي األهيل رسميًّا إىل نظريتها باربار برسالة رسمية تطلب فيها العبها الدويل محمد حبيب 
للموسم الريايض الجديد. إذ تسلم باربار مساء أمس )االثنني( الرسالة تفيد برغبة األهيل بالتعاقد مع حبيب 

واالستفادة من إمكاناته وقدراته الفنية. ومن املؤمل أن تبتعث اإلدارة الرببارية برسالة مامثلة تطلب فيها الكشف 
عن تفاصيل العقد واألمور املادية ومن ثم مناقشتها ليك يتم البت فيها.

ويف الوقت الذي يأمل فيه األهالوية بالوصول التفاق مع باربار إلمتام هذه الصفقة وتعزيز صفوف فريقها بأبرز 
الالعبني، تسعى اإلدارة الرببارية للحفاظ واإلبقاء عى كافة العبيها كام رصح مسبًقا رئيس النادي عيل حسني.

إن تكللت مساعي األهيل يف إمتام هذه الصفقة فهي بكل تأكيد ستكون “رضبة معلم”، وذلك لإلضافة الكبرية التي 
ستشهدها صفوفه وخصوًصا أن الالعب يعترب من النجوم الالمعة بقميص “البنفسج” ومنتخبنا الوطني، ما جعله 

يخوض أول تجربة احرتافية من بوابة نادي مرض السعودي يف منتصف املوسم املايض. 

أكد عدم جدية األهلي بشأن “موسى”... الجفيري:

األحمر يفتتح اليوم ودياته بمعس��كر التشيك

متمس��كون بأحم��د منص��ور لقي��ادة توبل��ي

��ا ي���د األه���ل���ي ت��ط��ل��ب “ح��ب��ي��ب ب����ارب����ار” رس��م��ّيً

اتحاد الكرة               المركز اإلعالمي

علي مجيد

منتخبنا الوطني لكرة القدم

أحمد موسىأحمد منصورمحمد الجفيري
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الدوسري: بدء إعداد فرق الفئات 
العمرية البدعاوية 20 الجاري

مونديال المبارزة يعود 
للبحرين سبتمبر المقبل

رصح عضو مجلس اإلدارة رئيس اللجنة الرياضية بنادي البديع 
أنور خليفة الدورسي بأنه تم تحديد موعد بدء إعداد فرق 

الفئات العمرية بالنادي اعتبارًا من يوم الخميس القادم املوافق 
20 يوليو 2017 عى ملعب النادي. مرحًبا بجميع من يرغب 

بااللتحاق بصفوف النادي يف مختلف الفئات من كافة املناطق؛ 
علاًم بأنه ستتوافر مواصالت لألماكن القريبة من املنطقة، وذلك 

كالتايل:
فئة الرباعم أ. مواليد 2005  

ب. مواليد 2003 – 2004  فئة األشبال
فئة الناشئني ج. مواليد 2001 – 2002  

د. مواليد 2000  فئة الشباب 
جاء ذلك بعد اجتامع عقده الدورسي باألجهزة الفنية واإلدارية 

لفرق الفئات العمرية بالنادي مساء السبت تم فيه التعرف عى 
خطط مدريب الفئات لهذا املوسم 2017/2018. كام التنسيق فيام 

بينهم وبحث إقامة برامج مشرتكة تشمل الالعبني يف مختلف 
الفئات. ويف ختام االجتامع، أعرب الحضور عن سعادتهم بهذا 
التجمع الذي تم فيه التعرف عى إخوانهم يف األجهزة الفنية 

واإلدارية للفئات األخرى والفريق األول، مقدمني شكرهم إلدارة 
النادي عى دعمهم وثقتهم التي أولوهم إياها.

أم الحصم - إتحاد املبارزة: أشاد رئيس 
اإلتحاد البحريني للمبارزة الشيخ إبراهيم 

بن سلامن آل خليفة بالدعم الالمحدود 
من اللجنة األوملبية البحرينية برئاسة 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 

والذي ساهم بتثبيت البحرين عى رزنامة 
بطولة العامل للمبارزة للفئات السنية خالل 
السنوات القادمة، مؤكًدا رئيس االتحاد أن 

نجاح تنظيم البطولة يف العام املايض ساهم يف تثبيت االتحاد الدويل 
الستضافة البحرين لجانب من هذا الحدث العاملي هذا العام واألعوام 
القادمة. جاء ذلك، خالل اجتامع مجلس إدارة االتحاد والذي أقر من 
خالله املجلس تشكيل اللجان العاملة لهذا الحدث العاملي، حيث تم 

االتفاق عى رئاسة نائب رئيس االتحاد للجنة العليا املنظمة جاسم 
الدورسي، وصالح فرج مديرًا للبطولة وناهد العفنان رئيًسا لحفل 
االفتتاح واملراسم، وراشد سعد رئيًسا للجنة الفنية، ونرسين صالح 

مسؤولة للعالقات الدولية.
تجدر اإلشارة إىل البحرين استضافت العام املايض بطولة العامل 

للناشئني لفئة الذكور، حيث قّرر االتحاد الدويل إضافة فئة اإلناث 
ملنافسات العام الجاري باململكة تأكيًدا عى نجاح االتحاد يف استضافة 

الحدث ألول مرة. الجدير بالذكر أن جولة بطولة العامل املزمع 
إقامتها باململكة ستكون خالل الفرتة من 30 سبتمرب إىل األول من 
أكتوبر القادمني وستكون لسالح اإلبيه للجنسني، وتقام فعالياتها 

بالصالة املغطاة ملدينة خليفة الرياضية بالتنسيق مع اللجنة األوملبية 
البحرينية. من جانبه، أكد رئيس اللجنة املنظمة العليا نائب رئيس 

االتحاد البحريني للمبارزة جاسم الدورسي أن االتحاد عى أهّبة 
االستعداد لهذه البطولة من مختلف الجوانب، خاصة من ناحية 

تجهيز املالعب وفق معايري االتحاد الدويل باإلضافة إىل مقرات سكن 
الوفود وغريها من اللجان العاملة، ومشيًدا بالدور املهم لألقسام 

الرياضية بالصحف املحلية يف إبراز الجانب التنظيمي ململكة البحرين.

جاسم الدوسري

محمد الدرازي

أعلن ناي نادي الرفاع عن تعيني 
اإلداري محمد املوسوي، مديرًا 

إداريًّا للفريق األول لكرة السلة 
بالنادي، يف منافسات املوسم 
الريايض املقبل 2017/2018.

وجرى توقيع العقد بني الطرفني 
مساء أمس )الثالثاء( مبقر نادي 
الرفاع، بحضور رئيس جهاز كرة 
السلة محمد العجمي واإلداري 

املوسوي الذي أمىض عى عقده 
الجديد.

ويعترب املوسوي واحًدا من 
الكفاءات املعروفة يف مجال 

إدارة األعامل الرياضية، وهو من 
اإلداريني املميزين الذي أثبت 

كفاءته فعال خالل فرتات عمله 
مع نادي املحرق، إذ سبق له أن 

توىل مناصب إدارية مع فرق 

كرة السلة وآخرها إداري الفريق 
األول.

وجاءت رغبة إدارة النادي يف 
تعيني املوسوي يف هذا املنصب، 

انطالًقا من رغبتها الكبرية يف 
االستفادة من خدماته ملا له 

من بصامت كبرية وواضحة يف 
مجال عمله، إذ يعد املوسوي 

من الشخصيات اإلدارية املحببة 

واملخلصة يف عملها.
وسيكون اإلداري املوسوي أول 
مدير لفريق كرة السلة بنادي 

الرفاع يف أول موسم له بعد 
إعادة إحياء اللعبة من جديد 

عقب تجميدها خالل السنوات 
املاضية، وحصوله عى املوافقة 

الرسمية لالنضامم لعضوية االتحاد 
البحريني للعبة.

ال����رف����اع ي��ع��ّي��ن ال���م���وس���وي م����دي����ًرا ل��ف��ري��ق ال��س��ل��ة

محمد حبيب

بهدف صقل الالعبين ورفد المنتخبات الوطنيةفي ختام تجاربه للتصفيات اآلسيوية

تغطية              اللجنة اإلعالميةأحمد مهدي

يخوض منتخبنا األوملبي لكرة القدم 
يف 7 من مساء اليوم )األربعاء( لقاًء 
وديًّا أمام نظريه السوري، عى استاد 

النادي األهيل باملاحوز.
ويأيت اللقاء ضمن مرحلة اإلعداد 

التحضريية للتصفيات اآلسيوية 
تحت 23 عاًما املؤهلة لكأس آسيا 

2018، إذ ستقام مباريات مجموعة 
منتخبنا

يف العاصمة السعودية )الرياض(، 
إذ يعترب لقاء اليوم هو التجربة 

األخرية للمنتخب قبيل املغادرة إىل 
التصفيات اآلسيوية. 

وخاض العبو املنتخب مساء أمس 
التدريب األخري قبل الودية، وذلك 

عى املالعب الخارجية التابعة 
التحاد الكرة.

وكان الفريقان التقيا األحد املايض 
عى االستاد الوطني، وانتهت 

املواجهة حينها بالتعادل )3-3(.
ويتكون الجهاز الفني للمنتخب 

من املدرب التوني سمري بن 
شامم، مساعده الوطني بدر خليل، 

باإلضافة إىل مدرب الحراس عبدالله 
بالل، مدرب اللياقة وليد رشف 

الدين واختصايص العالج سيد مؤيد 
نعمة.

أما الجهاز اإلداري للمنتخب 

فيتكون من مدير الفريق الشيخ 
أحمد بن عيىس آل خليفة، واإلداري 

محمد القويت.
وكان منتخبنا األوملبي قد بدأ 
اإلعداد منذ شهر مايو املايض 

وشارك املنتخب بالالعبني مواليد 
1997 و1998 يف بطولة تولون 
الدولية بفرنسا، وقبلها خاض 

الفريق مباراتني وديتني مع املنتخب 
اللبناين األوملبي وانتهت كلتاهام 

بالتعادل )0-0( و)1-1(، وبعد 
العودة من فرنسا شهدت التدريبات 

انضامم العنارص من مواليد 
1995 و1996 التي تعترب إضافة 

للمنتخب بحكم فارق السن عالوة 

عى الالعبني اللذين تواجدا مع 
املنتخب الوطني األول يف مواجهة 

تركامنستان بالتصفيات املؤهلة 
لكأس آآلسيا 2019 وهام عيل مدن 

ومحمد عادل. وخاض املنتخب 
خالل األسبوع األخري من شهر 

رمضان املبارك لقاءين وديني خارج 
الديار، إذ تعادل مع منتخب عامن 
األوملبي يف مسقط )1-1( إذ سجل 

عبدالعزيز خالد، فيام خرس من 
نظريه اإلمارايت بنتيجة )2-3( يف لقاء 

أقيم بديب، وسجل للمنتخب حينها 
أحمد بوغامر وهزاع عيل.

يشار إىل أن منتخبنا األوملبي وقع 
خالل التصفيات يف مجموعة ضمت: 

السعودية، العراق وأفغانستان، 
وستقام منافساتها خالل الفرتة 19 
وحتى 23 يوليو املقبل، إذ سيلعب 
املنتخب اللقاء األول أمام منتخب 

السعودية يوم 19، يف حني سيخوض 
الجولة الثانية يوم 21 أمام منتخب 

العراق، عى أن يلعب الجولة الثالثة 
واألخرية أمام أفغانستان يوم 23.

وينص نظام التأهل يف التصفيات 
عى تأهل أصحاب املراكز األوىل يف 

املجموعات العرش، إضافة إىل أفضل 
5 يحتلون املركز الثاين من بينها 

جميعها.

قال رئيس اللجنة املنظمة ملهرجان 
فلكس الريايض لبناء األجسام، 
صالح العامر، إن بطولة محلية 
لبناء األجسام ستنظم أيًضا عى 

هامش املهرجان الذي سيقام 
يومي 13 و14 من شهر أكتوبر 

املقبل عى الصالة الثقافية مبتحف 
البحرين الوطني.

ومن املقرر أن يقام املهرجان 
بتنظيم مركز فلكس الريايض 

بالتعاون مع االتحاد البحريني 
لرفع األثقال وسط مشاركة 

مفتوحة لجميع الالعبني من 
مختلفة الدول. وبنّي العامر أن 
البطولة املحلية ستقام يوم 14 

أكتوبر.
ولفت يف حديثه إىل أن أبرز 

األسباب التي دعت اللجنة املنظمة 
إلقامة البطولة املحلية هي منح 

الفرصة إلبراز وصقل الالعبني 
الجدد، وذلك عرب االستفادة من 

خدماتهم وإمكاناتهم يف رفد 
املنتخبات الوطنية عرب وجوه 

جديدة ترشف اململكة مستقباًل يف 
مختلف املحافل عرب فئات مختلفة 

يف لعبة بناء األجسام.
وأوضح أن الفئات يف البطولة 
املحلية ستكون ذاتها املعنية 

للمهرجان، مبيًنا أن فئة يقل عدد 
مشاركيها عن 3 العبني ستدمج 

مع فئات األخرى، داعًيا الراغبني 
يف التسجيل للحضور يوم إقامة 
البطولة إلمتام عملية التسجيل 

والوزن.
وأوضح أن املهرجان والبطولة 

سيشهد عى هامشها إقامة العديد 
من الفعاليات املصاحبة.

يشار إىل أن املهرجان سيشمل 
3 فئات هي: الناشئني، الرجال 

واألساتذة يف 3 ألعاب: بناء أجسام، 
فيزيك وكالسيك.

فئة الناشئني لبناء األجسام 
ستشتمل عى فئتني هام 75 وأكرث 

من 75 كجم.
وستكون بطولة الرجال للفيزيك 

شاملة لي 8 فئات هي 158، 162، 
166، 170، 174، 178، 182 وأكرث 

من 182 سم.
muscu-  مما بطولة الرجال لي

lar فيزيك فستشتمل عى ذات 
الفئات أيًضا.

بطولة الرجال الكالسيك لبناء 
األجسام، ستشتمل عى الفئات: 

 ،176 ،172 ،168 ،165 ،162 ،158
180 وأكرث من 180 سم.

بطولة الرجال لبناء األجسام 
ستشتمل عى 11 فئة هي: 55، 

60، 65، 70، 75، 80، 85، أكرث من 
90، 95، 100 وأكرث من 100 كجم.

ويف بطولة األساتذة لألعامر 40 
حتى 49 ستكون الفئات: 70، 80، 

90 وأكرث من 90 كجم.
ويف بطولة األساتذة لألعامر 50 

حتى 59 ستكون الفئات: 80 وأكرث 
من 80 كجم، فيام ستكون بطولة 

األساتذة لألعامر 60 حتى 64 
مفتوحة لجميع األوزان.

الجدير بالذكر أن املهرجان أقيمت 
نسخته األوىل عام 2004، ويشهد 
يف كل عام مشاركة واسعة محليًّا 

وخارجيًّا.

ا.. اليوم بطولة محلية على هامش مهرجان فلكس “األولمبي” يواجه نظيره السوري وديًّ

صالح العمارسمير شمام

أعلن نادي النجمة عن تعاقده مع 
الالعب عباس جوادي؛ ليمثل الفريق 

األول لكرة السلة يف منافسات املوسم 
الريايض املقبل 2018/2017.

وأعلن النادي عن تجديد تعاقده 
مع الالعب حسني تقي، ليستمر يف 

الدفاع عن ألوان القميص النجاموي يف 
املوسم الجديد. وجرت مراسم توقيع 

العقود مساء أمس )الثالثاء(، مبقر 
النادي مبنطقة الجفري، بحضور رئيس 
جهاز كرة السلة عبدالرحمن اللظي 

ومدير اللعبة حسن صباح، والالعبني 
جوادي وتقي اللذين أمضيا عقديهام 

الجديدين. وكان عباس جوادي قد 
وقع للنجمة منذ مطلع املوسم املايض 

بعد 3 مواسم من االنقطاع عن 
اللعب، إال أنه مل يستطع املشاركة مع 
الفريق بسبب عدم متكن النادي من 

قيد اسم الالعب يف كشوفاته باتحاد 
السلة. وسيتمكن الالعب جوادي من 

املشاركة مع سلة النجمة يف منافسات 

املوسم املقبل، وذلك بعد حصوله 
عى الضوء األخرض من قبل االتحاد 

لالنتقال إىل أي ناٍد، حيث أصبح 

الالعب ميتلك بطاقة استغنائه بيده 
بعد استنفاد املدة القانونية للتوقف 
عن اللعب وهي ثالثة مواسم كاملة.

ويأيت تجديد اإلدارة النجاموية مع 
الالعب حسني تقي الذي يعترب واحًدا 

من أبرز الالعبني املحليني يف مركز 
صناعة اللعب، يف إطار خطة النادي 
لالحتفاظ بجميع عنارص “الرهيب”، 

من أجل مواصلة حالة االستقرار التي 
يحظى بها الفريق األول. 

وتسري سلة النجمة بشكل حثيث 
يف إعادة ترتيب صفوفها للموسم 

الجديد بواسطة مدربها القدير 
رؤوف حبيل، فبدأ بالتعاقد مع عباس 

جوادي والتجديد لحسني تقي، كام 
تتجه للمحافظة عى جميع الالعبني 

املتواجدين والحفاظ عى وحدة 
الفريق.

“س��لة النجم��ة” تتعاقد مع ج��وادي وتجدد لتقي
محمد الدرازي

تقي يحمل قميص النجمةجوادي يحمل قميص نادي النجمة

جانب من توقيع العقد

من املؤمل أن ينطلق إعداد 
الفريق األول لكرة القدم 

بنادي املحرق يوم السبت 
املقبل املوافق 15 يوليو 

الجاري، تحت قيادة املدرب 
الوطني سلامن رشيدة.

وعاد رشيدة حديًثا بعد 
انقضاء إجازته خارج اململكة، 

إذ سيبارش مهمته الجديدة 
رفقة “الذيب”؛ تحضريًا 

للموسم الريايض الجديد 
.2018/2017

وستنطلق التدريبات بقيادة 

رشيدة، ومبساعدة املدرب 
املساعد عيل عامر.

ومل تتضح الصورة بعد بشأن 
إقامة املعسكر حتى اآلن، إذ 
كان الجهاز الفني قد اقرتح 
عى إدارة املحرق تخصيص 

معسكر خارجي تحضريي 
للموسم الجديد، لكنه مل يقر 

حتى اآلن ومن املؤمل أن 
تكشف األيام املقبلة مزيًدا 
من الوضوح يف هذا الشأن.

يشار إىل أن املحرق أبرم 
صفقات محلية عديدة، 

إذ تعاقد مع عيىس موىس 
وإبراهيم العبيديل يف انتقال 
حر بعد انتهاء عقديهام مع 

املنامة والحد عى التوايل، كام 
ضم الرشقاوي عبدالله يوسف 
عى سبيل اإلعارة ملدة موسم 
واحد، وأعاد لصفوفه املدافع 

األشول أحمد جمعة، كام ضم 
املحرتف التوني زياد دربايل.

ومل يعلن املحرق بعد عن 
أي صفقات أخرى متعلقة 

بالالعبني األجانب.
ويأمل املحرق يف تقديم 

موسم جيد ومغاير عن 
املوسم املايض الذي حّل فيه 

الفريق خامًسا عى سلم 
ترتيب دوري “فيفا”، كام 

أحرز وصافة لقب كأس جاللة 
امللك الذي ذهب ملصلحة 
املنامة بعد فوزه يف النهايئ 

.)2-1(
وسيبدأ املحرق املوسم 

الجديد بلقاء قوي أمام الحد 
يف الجولة األوىل من الدوري 

الذي سينطلق 11 سبتمرب 
شعار المحرقاملقبل. سلمان شريدة

ش��ريدة يس��تعد النط��الق مهمت��ه م��ع المح��رق
ال تأكي��د للمعس��كر حت��ى اآلن

أحمد مهدي
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اختتم��ت الجولة السادس��ة لدوري 
الق��دم  لك��رة  الش��بابية  املراك��ز 
)#دورينا( الذي تنظمه وزارة شؤون 
الش��باب والرياض��ة وذل��ك بتصدر 
فريق مركز شباب أبوقوة برصيد 16 
نقطة، ثم مركز شباب الهملة وصيفا 
برصي��د 15 نقط��ة، وي��أيت يف املركز 
الثالث فريق مركز ش��باب س��لامباد 
برصيد 14 نقط��ة، وحل فريق مركز 
ش��باب كرانة رابًعا برصيد 11 نقطة، 
وأبوصيبع خامًسا برصيد 8 نقاط لكن 
من 5 مباريات، الش��اخورة ومدينة 
حم��د برصيد 4 نقاط بأفضلية فارق 
األهداف لألول، دمستان ثامًنا برصيد 
3 نقاط، الزالق تاسًعا بنقطتني من 5 

مباريات، وأخريًا القرية بنقطتني.
وشهدت الجولة حالتي تعادل، لكن 
الالف��ت أن أبوصيب��ع وكرانة تعادال 
بدون أهداف وه��و ما مل يحدث يف 
الدور التمهي��دي وحتى يف الجوالت 
الخمس املاضي��ة أو حتى يف الجولة 
السادس��ة إال بينه��ام رغم امتالكهام 

العبني متميزين يف خط املقدمة.

نتائج الجولة 

تعادل القرية مع الشاخورة )1-1(، 
أبوصيبع مع كرانة )0-0(، فاز الهملة 
عىل دمس��تان )1-3( وسلامباد عىل 
ال��زالق )1-2(، أبوق��وة عىل مدينة 
حمد )1-3(، وشهدت الجولة معدالً 
تهديفيًّا أقل م��ن الجوالت املاضية 

وهو 2.6 هدف لكل مباراة.

 باألرقام

ال يزال فريقا أبوق��وة والهملة األكرث 
تحقيًق��ا للف��وز إذ ف��ازا يف خم��س 
مناس��بات، يف حني أن فريق دمستان 
األك��رث تعرًضا للخس��ارة، إذ خرس يف 
خمس مناس��بات ومل يحق��ق فريقا 
مركز ش��باب ال��زالق ومركز ش��باب 

القرية أي فوز حتى اآلن. 

ويع��د فري��ق أبوق��وة ه��و األعىل 
تهديفيًّا، إذ س��جل العبوه 16 هدًفا، 
فيام الش��اخورة والقرية األقل، حيث 
سجل كل فريق خمسة أهداف فقط. 
ويعد فريق س��لامباد األقل استقباالً 
لأله��داف، إذ تلق��ت ش��باكه أربعة 
أهداف فقط حت��ى اآلن، يف حني أن 
دمس��تان األكرث اس��تقباالً لألهداف، 
حيث اهتزت ش��باكه يف سبع عرشة 
مناس��بة، وهو معدل مرتفع بالنسبة 
لست مباريات، أي بواقع 2.8 هدف 

لكل مباراة.

كاظم حسن يتصدر الهدافين

يتص��در قامئة هدايف ال��دوري بعد 
انتهاء س��ت ج��والت مهاجم مركز 
ش��باب س��لامباد حس��ن عبدالرضا 
ابتدأها يف الجولة  بس��بعة أهداف 
الثاني��ة أمام القّري��ة بهدف وحيد، 
وأضاف هدفني يف مرمى دمس��تان 
يف الجول��ة التي تلته��ا، ويف الجولة 
الرابعة سجل هدفني أيًضا يف مرمى 
مركز ش��باب مدينة حمد، وهدفني 
يف الجولة السادسة يف مرمى الزالق.
وينافس��ه مهاج��م أبوقوة س��لامن 
عبدالرض��ا ومهاجم الهملة الس��يد 
كاظم حمي��د برصيد أربعة أهداف 
لكل منهام، والثاين غاب عن مباراتني 
وي��أيت  البحري��ن،  للس��فر خ��ارج 
بعده��ام ع��ي حميد، ع��الء حبيل 
وعبدالله عبدالغني من أبوقوة، طه 
الفردان من دمستان، وكاظم حسن 

من سلامباد برصيد ثالثة أهداف.

لقاء الجارين جماهيري

يعت��ر لق��اء فريق��ي مركز ش��باب 
أبوصيبع ومركز ش��باب كرانة واحًدا 
من اللقاءات املميزة يف هذه الجولة، 
خصوًصا وأنه ش��هد مواجهة فريقني 

يعتران من املناطق املجاورة.
وعادة ما تتمي��ز مباريات الفريقني 

بالندي��ة والح��امس، وكان للحضور 
الجامه��ريي يف اللقاء األث��ر األميز، 
والذي انعكس بدوره عىل مس��توى 
املب��اراة فني��ا، والت��ي كان ينقصها 

تسجيل األهداف.
ويعتر التواج��د الجامهريي يف لقاء 
أبوصيبع وكرانة من أكر الحضور منذ 
انطالق البطول��ة، إذ تفاعل الطرفان 
للتهدي��ف  الف��رص املحقق��ة  م��ع 
ا نجاح الدوري يف  لالعبيهام، ومؤك��دً

ناحية الحضور الجامهريي.
الجامه��ريي  الحض��ور  يقت��ر  ومل 
املكث��ف عىل لق��اء أبوصيبع وكرانة 
لتش��هد مباراة مركز ش��باب الهملة 
ومركز ش��باب دمس��تان حضورًا مأل 
املدرج��ات يف الجانب��ني م��ع تفوق 
الهملة يف ه��ذه الناحية بحكم قرب 
القريت��ني من بعضه��ام، األمر الذي 
يدل عىل استقطاب الدوري مجموعة 
كبرية من الجامه��ري، وتعدى دورها 
من املشاهدة إىل املساندة بقوة عر 
أهازيج جميل��ة أضفت عىل املباراة 
طابًعا جمياًل رفع ح��امس الفريقني 

وانعكس عىل األداء إيجابيًّا.

حارس أبوصيبع يواصل التألق 

شهدت مباراة مركز شباب أبوصيبع 
م��ع مركز كرانة تألًق��ا واضًحا والفًتا 
لحارس أبوصيبع أحمد عبدالرس��ول، 
وال��ذي تفن��ن يف الذود ع��ن مرماه 

وحامية شباكه.
عبدالرس��ول واصل تألقه خالل هذه 
الجول��ة، بع��د أن تأل��ق يف الجولة 
املاضية يف لقاء س��لامباد أيًضا، ومنح 
فريقه تعادالً مثيًنا بتصدياته املثرية. 

ومتكن الحارس الشباب من التصدي 
للعديد م��ن الكرات الخط��رة التي 
كانت كفيلة بتسجيل أكرث من هدف 

لصالح مركز شباب كرانة.
الدور الكبري الذي قدمه عبدالرسول 
أثب��ت براعت��ه وقدرت��ه الكبرية يف 

الحراسة وأنه ش��اب قادم يف املجال 
وله مس��تقبل كبري، واستحق جائزة 
أفض��ل العب يف املب��اراة أيًضا؛ نظرًا 
وقياًس��ا مبا قدم��ه من مس��تويات 
الالع��ب والحارس  ليك��ون  مذهلة؛ 
يكس��ب  ال��ذي  ال��دوري  يف  األول 

الجائزة يف مباراتني متتاليتني.  

حسن عبدالرضا العب الجولة

العب فريق مركز ش��باب س��لامباد 
حسن عبدالرضا متيز كثريًا خالل لقاء 
فريقه أمام مركز شباب الزالق، وكان 
شعلة النشاط يف املستطيل األخرض.

التحركات التي قام بها واألدوار التي 
لعبه��ا عبدالرضا س��اهمت بش��كل 
كبري يف ترجيح كف��ة فريقه، ومنحه 
ثالث نقاط مثينة أبقت سلامباد عىل 
مقربة م��ن فرق املقدمة ومنافس��اً 

عىل لقب الدوري.
ويتمي��ز عبدالرض��ا ب��أدوار فردي��ة 
رائعة، عالوة عىل مقدرته التهديفية 
الت��ي بات��ت تش��كل مص��در خطر 
للمنافس��ني الذين يواجهون فريقه؛ 

نظرًا لإلمكانات التي يتمتع بها.

  القّرية يتّذيل الترتيب 

بقاء فريق مركز شباب القرية يف ذيل 

الرتتيب مع نهاية الجولة السادسة ال 
يعني أنه أقل مهارة وقوة من البقية، 
وإمنا شاءت ظروف املباريات الست 
ومع بقاء ثالث جوالت أخريه لتبقيه 
يف املركز األخري بنقطتني من تعادلني 
وأربع خسائر، وهذا الفريق ظهر يف 
ال��دور التمهيدي بش��كل أفضل، إال 

أنه تراجع كثريًا يف الدوري.
الوق��ت  إىل  الفري��ق  ويحت��اج 
واالنس��جام واعتامد الخطة املناسبة 
لكل مباراة، ومن الالعبني نش��ري إىل 
املتمي��ز عي عبدالكري��م امللقب ب� 
“دييغ��و”، ومل يأِت ه��ذا اللقب من 
ف��راغ وإمنا هو نتيج��ة للمهارة التي 
يتميز بها ودوره يف الدفاع والوس��ط 
وكذل��ك يف الهجوم، كام أن الش��به 
الكبري يف بنيته الجس��دية مع النجم 
العامل��ي دييغ��و أرمان��دو مارادونا 
كانت العامل املساعد إلطالق زمالئه 
عليه اس��م )دييغو(، كام نش��ري إىل 
العب الوس��ط هشام س��عيد الذي 
وصاحب  املح��وري  الالع��ب  يع��د 
الدور األكر يف إرسال وتهيئة الكرات 

للمهاجم حسني القصاب.
وإذا كان هناك العب يس��تحق أيًضا 
اإلشارة إليه واإلش��ادة به من فريق 
القرية فه��و الالعب فاضل الحجري، 
الذي اس��تحق جائزة أفضل العب يف 

مباراة فريقه األخرية أمام الشاخورة 
نظ��رًا ألدائ��ه املتميز، وكان��ت لهذا 
الالعب الكثري م��ن الجوانب الفنية 
الرائعة عىل مس��توى تهيئة الكرات 
للمهاجم��ني والتس��ديد القوي عىل 

املرمى من مسافات بعيدة.
وميتل��ك الحجري قّدم قوي��ة ولعّل 
التس��ديدة  تل��ك  ه��ي  أفضله��ا 
الصاروخي��ة يف مباراة فريقه األخرية 
من ركلة حرة ثابتة عىل بعد أربعني 
م��رتًا ارتطم��ت بالعارض��ة، وكانت 
ا م��ن معانقة الش��باك  قريب��ة ج��دًّ
وتحقي��ق أول ف��وز لفريق��ه ع��ىل 

حساب الشاخورة.
وإج��امالً نقول ع��ن ه��ذا الفريق 
إن��ه ق��ادر ع��ىل العودة واس��تثامر 
املباري��ات الث��الث املتبقي��ة له بعد 
أن حّول خس��ارته يف املباراة األخرية 
إىل تعادل لعودته القوية يف الشوط 
الثاين وامتالكه امللع��ب، وتحقق له 
ذلك عر اله��دف الجميل الذي جاء 
يف الدقيق��ة )81( عن طريق البديل 
الناجح حامد عبدالقادر، وهذا دليل 
عىل أن الفريق لديه الكثري من نقاط 
القوة املمكن اس��تثامرها، وإن كان 
اللقب بعيًدا عن الفريق إال أن إمتاع 
الجيدة  الع��روض  الجمهور وتقديم 
وتس��جيل األهداف الجميلة ما تزال 

يف متناوله.

مباريات الجولة السابعة

افتتح��ت مباريات الجولة الس��ابعة 
يوم أمس الثالثاء مببارايت الش��اخورة 
ودمس��تان وس��لامباد وكرانة، وتقام 
اليوم األربع��اء ثالث مباريات يلتقي 
يف األوىل الزالق والقّرية يف السادسة 
مس��اء عىل املالع��ب الخارجية )4( 
أبوصيبع وأبوقوة يف الساعة السادسة 
عىل ستاد نادي اتحاد الريف، الهملة 
ومدينة حمد يف الساعة الثامنة مساء 

عىل ستاد نادي اتحاد الريف أيًضا.

ختام الجولة السادسة وأبوقوة يتصدر الترتيب
دوري المراكز الشبابية

األض���واء يخطف  وك��ران��ة  أب��وص��ي��ب��ع  دي��رب��ي 

ف����ري����ق دم����س����ت����ان األك�����ث�����ر ت����ع����رًض����ا ل���ل���خ���س���ارة
البالد سبورت                    اللجنة اإلعالمية

المدرب حمد محمد خالل حضوره مباريات الدوري

مباريات الجولة السابعةنتائج الجولة السادسةجدول الترتيب

جانب من المنافسات
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م��ن املؤمل أن يصل الي��وم )األربعاء( 
س��لوبودان  ال��ريب  امل��درب 
كركامريفيت��ش؛ لقي��ادة القريق األول 
لك��رة القدم بن��ادي الرفاع ب��دًءا من 

املوسم الريايض الجديد 2017/2018.
ويبل��غ املدرب الريب م��ن العمر 52 
عاًما، وميتلك س��جًا حاف��ًا يف أوروبا، 
حي��ث تنق��ل يف ع��دد م��ن ال��دول 
األوروبي��ة، يف حني يربز وصوله لنصف 
نه��ايئ كأس االتحاد األورويب عام 2006 

مع فريق OFK بلغراد الريب.
وأرشف سلوبودان عىل تدريب منتخب 
رصبي��ا األوملبي خ��ال مناس��بتني، إذ 
اس��تطاع الوصول لألدوار اإلقصائية يف 
كأس األم��م األوروبية تح��ت 21 عاًما 
يف الس��ويد، ك��ام أرشف ع��ىل تدريب 
منتخب كازخس��تان األوملبي، باإلضافة 
إىل منتخب رصبيا ومونتنيغرو للشباب.
ك��ام ميلك املدرب س��رة ذاتي��ة جيدة 
م��ع األندي��ة القربصية، حي��ث حقق 

لقب الكأس هن��اك رفقة نادي أبولون 
ليامسول.

وس��يعقد ال��ريب س��لوبودان ع��دًدا 
م��ن االجتامعات الفني��ة واإلدارية مع 
الفري��ق الرفاع��ي قبيل انط��اق فرتة 
اإلعداد للموس��م الجديد، والتي حدد 

له��ا ألن تك��ون ي��وم الس��بت املقبل 
املوافق 15 يوليو الجاري.

إىل ذل��ك، تق��ّرر أن يك��ون امل��درب 
الوطني أحمد عيىس مس��اعًدا للريب 
م��درب  س��يكون  في��ام  س��لوبودان، 
اللياقة رصبيًّا وم��درب الحراس أجنبيًّا 

أيًضا، وذلك م��ن طرف املدرب الريب 
سلوبودان، إذ س��يكون التعاقد معهام 

بناء عىل توصية من قبله.
يشار إىل أن الرفاع نشط كثرًا يف سوق 
االنتق��االت املحلي��ة، إذ ض��م الحارس 
عبدالل��ه الكعب��ي، والاعب��ني: راش��د 
الحوطي، حس��ني بابا وأحمد راش��د يف 
صفقات انتق��ال حر، كام ضم املحرتف 

السوري عمر السامل.
وتضم تش��كيلة الرفاع حاليا 4 محرتفني 
هم: التونيس أسامة بوغامني، الربازييل 
بوينو، القرغزس��تاين أزمات والس��وري 

السامل.
الجدي��ر بالذكر أن الس��اموي س��يبدأ 
املوسم الجديد يف الدوري بلقاء األهيل، 
ويف باق��ي مباري��ات الجول��ة يلتق��ي 
املحرق مع الحد، الش��باب مع االتحاد، 

املالكية مع الرفاع الرشقي.
وس��يبدأ دوري الدرج��ة األوىل يوم 9 

سبتمرب املقبل.

قّدم رئي��س االتح��اد البحريني لكرة 
القدم الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد 
آل خليف��ة، الته��اين والتربي��كات، إىل 
األمني العام املساعد باالتحاد إبراهيم 
س��عد البوعينني، مبناسبة حصوله عىل 
ش��هادة املاجس��تر يف إدارة امل��وارد 
البرشي��ة بدرج��ة امتي��از م��ع مرتبة 
الرشف من جامع��ة العلوم التطبيقية 

يف مملكة البحرين.
وبارك رئيس االتحاد باس��مه وبالنيابة 
ع��ن أعض��اء مجل��س إدارة االتح��اد 
للبوعين��ني، متمنيًّا ل��ه التوفيق قادم 

مشواره العلمي والعميل.
وأكد الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد 
آل خليف��ة أن حص��ول البوعينني عىل 
درجة املاجس��تر يؤكد كفاءة املنتمني 
والذي��ن  البحريني��ة،  الك��رة  لبي��ت 
يحرص��ون ع��ىل ال��دوام يف متابع��ة 
التحصي��ل العلم��ي مبا يع��ود إيجاًبا 

ونفًع��ا عىل مصلحة الك��رة البحرينية 
خصوًصا والرياضة البحرينية عموًما.

وكان األم��ني الع��ام املس��اعد لاتحاد 
إبراهيم س��عد البوعينني قد قّدم يوم 
أمس األول رس��الة املاجستر بعنوان: 

تأث��ر العدال��ة التنظيمي ع��ىل الرضا 
الرياضي��ة  االتح��ادات  الوظيف��ي يف 

مبملكة البحرين.
وشملت الدراسة التطبيقية 24 اتحاًدا 
رياضيًّا وطنيًّا، وخ��رج منها البوعينني 

بتوصيات واقرتاحات من شأنها تطوير 
العم��ل اإلداري وس��يتم رفعها للجنة 

األوملبية.
وتح��دث البوعين��ني يف رس��الته عن 
العدال��ة التنظيمي��ة باعتباره��ا م��ن 
املوضوع��ات الفاعلة واملهمة يف حقل 
اإلدارة، خصوًص��ا يف تحديدها للنظام 
التوزيعي لألج��ور والرواتب املنظمة، 
باإلضاف��ة إىل اتخاذ الق��رار من خال 
العدال��ة اإلجرائي��ة، وتحدي��د جودة 
نظام املتابعة والرقابة والتقييم، وإبراز 
منظومة القيم عند األفراد وتصوراتهم 

للعدالة الشائعة يف املنظمة.
وأرشف عىل تقديم رس��الة املاجستر 
كل من: املرشف األول ياس��ر الطيب، 
املرشف الثاين د.محمد يوسف، رئيس 
اللجن��ة د.محم��د االغ��ربي، املمتحن 
عبدالرحم��ن  د.هش��ام  الخارج��ي 

البنعيل.

أجنبيان لتدريب اللياقة والحراس في “السماوي”

هنأه رئيس االتحاد وتمنى له التوفيق في مشواره العلمي والعملي

س��لوبودان يصل اليوم وإعداد الرفاع الس��بت

األمين المساعد باتحاد الكرة ينال شهادة الماجستير

أحمد مهدي

اتحاد الكرة               المركز اإلعالمي

سلوبودان كركماريفيتش

الشيخ علي بن خليفة

شعار الرفاع

البوعينين خالل تقديمه الرسالة

 جعفر: نادي االتحاد يفكر 
جديا بتجميد “يد األول”

 هل يعود األميركي 
كيو لدورينا؟

علي مجيد

أكد رئيس نادي االتحاد أحمد جعفر 
أن الفريق األول لكرة اليد سيواصل 

التغيب عن أنشطة االتحاد البحريني 
يف املوسم الريايض 2017/2018.
وقال جعفر يف تريح ل�”الباد 

سبورت” هناك احتامل كبر تصل 
نسبته 80 % أن يجمد الفريق األول 

يف هذا املوسم ليكون املوسم الثاين عىل التوايل، كونهم 
يريدون وضع جل تركيزهم عىل الفئات العمرية وتقويتها 
وتطويرها كونهم نواة املستقبل. مضيًفا يف السابق رصفنا 

أمواالً كثرة بجلب العبني من الخارج ومل نجن فائدة 
واحدة، واآلن ال نريد إعادة الكرّة، بل سنعتمد عىل أبناء 
النادي واالهتامم بهم حتى يصلوا للمرحلة التي يعتمد 

عليه يف مرحلة الرجال.
وعن الاعبني املندرجني يف كشوفاته بالفريق األول، بنّي 
جعفر أن عىل األندية التي ترغب بالتعاقد مع أحدهم 

عليها سلك الطرق الرسمية يف املفاوضات والتعاقد، مؤكًدا 
يف الوقت ذاته أنه ال يوجد أي عرض رسمي تسلمه ناديه 

حول أي العب.

محمد الدرازي

بات اسم الاعب األمريك هامني 
كوينتانس امللقب ب�”كيو”، مطروًحا 

بقوة عىل طاولة أحد أندية دوري 
“زين” ألندية الدرجة األوىل لكرة 

السلة؛ لتمثيل الفريق يف املوسم املقبل 
.2017/2018

وكشفت مصادر “الباد سبورت” عن 
عودة وشيكة وقريبة لألمريك كيو لدورينا، بعد أن مثل صفوف 

الفريق األول لكرة سرتة يف املوسم املايض.
وذكرت املصادر أن النادي املعني يفكر جليًّا يف التعاقد مع 

األمريك كيو، لتمثيل فريقه الساوي يف املوسم الجديد، 
خصوًصا مع معرفته الجيدة بالدوري العام والفرق املنافسة.

وأشارت إىل أّن املفاوضات بني الاعب والنادي وصلت إىل 
مرحلة متقدمة، وقد يكتب لها النجاح خال األيام القليلة 

املقبلة، إال إذا طرأت أمور أخرى تعوق التوصل إىل هذا 
االتفاق املتوقع.

وسبق لألمريك كيو أن مثل صفوف سلة النجمة ملوسمني، إذ 
نجح يف الوصول مع الفريق إىل نهايئ الكأس والتأهل ملنافسات 
املربع الذهبي للمرة األوىل، قبل أن يلعب مع سرتة يف املوسم 

املايض.
ويعترب الاعب كيو من الاعبني املميزين، إذ ميتاز بالقدرة عىل 

التحكم بالكرة والتصويب الثايث وكذلك االخرتاق كام يجيد 
اللعب تحت السلة.

األميركي كيو

أحمد جعفر

يعاين بعض نجوم أندية دوري 
جميل السعودي، من مصاعب 

تهدد ظهورههم بنفس الطريقة 
التي اعتادت عليها الجامهر، طيلة 
السنوات املاضية، يف املوسم املقبل، 

مبا يهدد استمرار تسليط األضواء 
عليهم.

ويرصد “كورة” يف التقرير التايل، 
4 نجوم مرشحني ملواجهة هذه 

األزمة، خال املوسم املقبل:

عبداهلل العنزي

الحارس النراوي، الذي قىض 
مسرته بالكامل بني جدران 

“العاملي”، بات يف موقف صعب، 
بسبب عدم وجود رغبة يف 

استمراره مع الفريق خال املوسم 
املقبل، لكن الحارس انضم إىل 

معسكر الفريق الخارجي، استعداًدا 
للموسم املقبل.

العنزي، كان حارس النر األسايس 
يف موسمي األمجاد” -2013 2014 
و-2014 2015”، وتوج مع الفريق 

بالعديد من البطوالت، إال أن 
مستواه تراجع بشدة خال املوسم 
األخر، وكان سبًبا يف خسارة فريقه 

كأس ويل العهد، مبسؤوليته عن 
هدف محمود كهربا، الذي منح 

اللقب التحاد جدة.

وبالنظر إىل خيارات حراسة املرمى 

النراوي، يتفق الكثرون عىل 

رضورة وجود وليد عبد الله، 

كعنر أسايس، عىل أن يجلس 

حسني شيعان بديًا، وهو الدور 

الذي لطاملا أجاده، ما يعني عدم 

وجود مكان للعنزي.

وبدأ العنزي، مشواره مع النر 

يف موسم -2009 2010، وشارك 

خال املوسم املايض يف 7 مباريات 

فقط بدوري جميل، سكنت شباكه 

خالها 4 أهداف، وخرج بشباك 

نظيفة يف 3 مناسبات.

ناصر الشمراني

دخل الشمراين، منعطًفا خطرًا 
يف مسرته الرياضية، بعد أن 

أخرجه األرجنتيني رامون دياز، 
املدير الفني للهال، من حساباته، 

للموسم الكروي املقبل.
ولعب “الزلزال”، النصف الثاين 

من املوسم املايض، معارًا إىل العني 
اإلمارايت، بعد أن أرّص عىل رفض 

دور املهاجم البديل يف خطة 
املدرب األرجنتيني، الذي نقل 

إلدارة الهال عدم احتياجه لاعب، 
بعد انتهاء فرتة إعارته وعودته إىل 

الفريق.

ومل تتحدد الوجهة املقبلة 
للشمراين، 33 عاًما، حتى اآلن، إال 

أن اسمه يرتدد بشدة يف أروقة 
الشباب، الذي لعب بني صفوفه 
الفرتة األطول يف مسرته املميزة، 
لكنه إذا عاد للفريق فلن يجده 
كالسابق، يف ظل األزمات التي 

يعاين منها، وبالتايل قد تكون بداية 
مرحلة غياب نجم حقق لقب 

هداف الدوري السعودي 5 مرات 
من قبل.

عبدالملك الخيبري

صنع الخيربي، لنفسه مكانة كبرة 

يف املواسم األخرة، من خال تألقه 

بقميص نادي الشباب، والذي قاده 

الصيف املايض إىل الهال، يف صفقة 

تكلفت حوايل 14 مليون ريال 

سعودي.

ج الخيربي محلًيا، امتدت إىل  توهُّ

الصعيد الدويل، حيث وضع فيه 

الهولندي برت فان مارفيك، املدير 

الفني للمنتخب السعودي، ثقته 

الكاملة، وأرشكه يف جميع املباريات 

بالتصفيات املؤهلة للمونديال.

تراجع دور الاعب كثرًا خال 

النصف الثاين من املوسم املايض 

مع فريقه، وأجلسه املدرب رامون 

دياز، احتياطًيا يف نصف عدد جوالت 
اإلياب من دوري جميل، لصالح 
الشاب الواعد عبد الله عطيف.
ويتوقع أن تزداد األمور صعوبة 

بالنسبة للخيربي،بعد تعاقد الهال 
مع محمد كنو، نجم وسط االتفاق، 
الذي ينتظر أن يشكل مع عطيف 

واألوروجوياين نيكوالس ميلييس، 
الخيارات األقرب لشغل منطقة قلب 

وسط الفريق.

عبدالرحمن الغامدي

جاء نجاح إدارة نادي االتحاد يف 
الحفاظ عىل تواجد نجومها األجانب، 

بالنبأ السعيد لجميع االتحاديني، 
باستثناء عبد الرحمن الغامدي، الذي 

مل يجد لنفسه مكاًنا يف خط هجوم 
االتحاد، خال املوسم املايض، بسبب 
تواجد الرباعي فهد املولد، والتشييل 
كارلوس فيانويفا، واملري محمود 

كهربا، والتونيس أحمد العكاييش.
ولعب الغامدي، الذي قدم نفسه 

كاعب واعد مع الفريق األول بنادي 
االتحاد، خال موسم -2013 2014، 

11 مباراة فقط يف دوري جميل 
املوسم املايض، 8 منها كأسايس، ومل 
يسجل أي أهداف، مكتفًيا بصناعة 

هدف واحد.

عبد اهلل العنزي ناصر الشمراني

4 نجوم في مهب الريح قبل بداية الدوري السعودي
كورة
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)وكاالت( : أصبح املهاجم اإلس��باين 
ألفارو موراتا محط اهتامم اإليطايل 
أنطوني��و كونتي مدرب تش��يليس 
بط��ل إنكل��را، الس��اعي لتعويض 
فش��له يف التعاق��د م��ع البلجييك 
روميل��و لوكاك��و ال��ذي انضم إىل 

مانشسر يونايتد.
الربيطانية  وذكرت وس��ائل اإلعالم 
أن تش��يليس قدم عرض��اً إىل ريال 
مدريد اإلس��باين لض��م موراتا )24 
عاماً( يص��ل إىل 62 ملي��ون جنيه 
إسرليني )80 مليون دوالر أمرييك(، 
براتب أسبوعي يصل إىل 150 ألف 

جنيه يف عقد ميتد خمس سنوات.
إال أن التقاري��ر نفس��ها أفادت أن 
الن��ادي املل��يك اإلس��باين يطال��ب 
بالحصول عىل 80 مليون جنيه لقاء 

التخيل عن املهاجم الدويل.
وأدى كونتي دوراً أساسياً يف جذب 
مورات��ا إىل يوفنت��وس اإليطايل يف 
الع��ام 2014، إال أن املدرب اختار 
يف العام نفسه االنتقال إىل تدريب 

املنتخب الوطني اإليطايل.
يف  راغب��اً  ي��زال  ال  مورات��ا  أن  إال 
اللعب بقيادة كونتي، بحس��ب ما 

أكد يف ترصيحات يف نيسان/أبريل 
لصحيفة “ذي غارديان” اإلنكليزية.
وقال الالعب “أش��عر بأنني مدين 
له ألنه أكرث م��درب آمن يب، وأكرث 
مدرب أراد ضمي، وجعلني أش��عر 
بأنن��ي ق��ادر ع��ىل اللع��ب عىل 
مس��توى ع��ال )...( مل أح��ظ بعد 
بفرصة العمل معه، ولكنني متأكد 

من القيام بذلك عاجاًل أم آجاًل”.
وم��ن املمكن أن يح��ل موراتا بدالً 
من مواطن��ه دييغو كوس��تا الذي 
أبلغ��ه كونت��ي يف نهاي��ة املوس��م 
املن��رصم أنه ال يدخ��ل يف خططه 
للموسم املقبل، عىل رغم تسجيله 
20 هدف��اً ومس��اهمته الفعالة يف 
اس��تعادة تش��يليس لقب الدوري 

املمتاز.
ومل تكن العالق��ة جيدة بني كونتي 
وكوس��تا، ورجح��ت تقاري��ر عدة 
أن��ه ق��د ينتقل للع��ب يف الدوري 
نادي��ه  إىل  الع��ودة  أو  الصين��ي، 
مدريد  أتلتيكو  اإلس��باين  الس��ابق 
ع��ىل رغم أن األخ��ري ال ميكنه ضم 
أي الع����ب جديد حت��ى يناي���ر 
املقبل بس��بب عقوب����ة مفروضة 

عليه من االتحاد الدويل لكرة القدم 
)فيفا( ملخالفت��ه لوائح التعاقد مع 

الالعبني القارصين.
كام اضطر كوس��تا املوسم املنرصم 
لالعتذار من الجهاز الفني لتشيليس 

بعد مشادة يف مقر التدريب.
وذك��رت صحف عدة أن تش��يليس 
رفض عرضاً أولياً لبيع كوس��تا )28 
عام��اً( مقاب��ل 22 ملي��ون جني��ه 
إس��رليني، ويس��عى عىل األقل إىل 
اس��تعادة ال� 32 مليون جنيه التي 
دفعها للتعاقد معه يف 2014.                 

خيبة أمل إضافية

وس��اد اعتق��اد يف وس��ائل اإلعالم 
أن مورات��ا كان اله��دف الرئي��يس 
ملانشسر يونايتد اإلنكليزي، سادس 
ال��دوري املحيل املوس��م املنرصم، 
وال��ذي سيش��ارك يف دوري أبطال 
أوروبا املوس��م املقبل بعدما أحرز 
لقب الدوري األورويب “يوروبا ليغ” 

يف مايو املايض.
إال أن ن��ادي “الش��ياطني الحم��ر” 
أعلن نهاية األسبوع املايض االتفاق 
مع إيفرتون عىل بدل انتقال لوكاكو 

)24 عاماً(، وال��ذي يقدر بنحو 75 
مليون جنيه إسرليني )85.5 مليون 
يورو(، يف أغىل صفق��ة انتقال بني 

أندية الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وش��كلت ه��ذه الصفق��ة رضب��ة 
موفق��ة مل��درب يونايت��د الربتغايل 
جوزي��ه مورينيو، وتردد أنها أثارت 
امتعاض كونتي الس��يام بعدما كان 
قد رشع يف محادث��ات مع لوكاكو 

من أجل االنتقال إىل تشيليس.
وكان تش��يليس تخىل ع��ن لوكاكو 

إرشاف  يف  الفري��ق  كان  عندم��ا 
موريني��و، لصال��ح إيفرت��ون ع��ام 

2014، يف مقابل 31 مليون يورو.
وق��د يلج��أ كونتي يف حال فش��ل 
ضم مورات��ا إىل التعاقد مع مواطن 
األخري املخرضم فرناندو لورنتي )32 
عاماً( كخيار احتياطي، ليكون بدياًل 

لكوستا عىل املدى القصري.
ولع��ب لورنت��ي م��ع يوفنتوس يف 
وق��دم   ،2013 يف  كونت��ي  إرشاف 
مستوى جيداً مع س��وانيس سيتي 

اإلنكليزي يف املوسم املايض.
وتعاقد تش��يليس م��ع العبني حتى 
األرجنتين��ي  الح��ارس  ه��ام  اآلن 
وي��يل كابايرو يف صفقة انتقال حر، 
واملداف��ع الدويل األمل��اين أنطونيو 
روديغ��ر مقابل 29 ملي��ون جنيه 

إسرليني.
وق��د يتع��رض كونت��ي لخيبة أمل 
إضافي��ة يف س��عيه لض��م الع��ب 
الوس��ط الفرنيس تييمويه باكايوكو 
)22 عاماً( من ن��ادي موناكو بطل 
فرنس��ا، اذ ذك��رت صحيفت��ا “ذي 
ان  ماي��ل”  دي��يل  و”ذي  تامي��ز” 
يونايتد مستعد لتقديم عرض يصل 
اىل 40 ملي��ون جني��ه ك��ام يرغب 
النادي الفرنيس، بينام يقترص عرض 

تشليس حاليا عىل 35 مليوناً.
إضافة إىل ذل��ك، كان يونايتد راغباً 
يف ضم العب تشليس الرصيب نيامنيا 
ماتيتش، إال أن صحيفة “ذي تاميز” 
أش��ارت إىل أن هذه الصفقة قد ال 
تجد طريقها إىل االنجاز بعد “توتر” 
يف عالقة تش��يليس ومانشسر عىل 
خلفي��ة صفقة لوكاك��و الذي وقع 

رسمياً للشياطني الحمر االثنني.

)وكاالت( : كش��ف الفرن��يس ارس��ني 
فينغر مدرب أرسنال اإلنكليزي لكرة 
القدم أنه ال يزال مهتام بضم املهاجم 
الفرنيس الش��اب كيلي��ان مبايب الذي 
تألق م��ع فريقه موناكو يف املوس��م 

املايض.
وس��اهم مبايب يف إحراز موناكو لقب 
الدوري الفرنيس للمرة األوىل منذ عام 
2000، كام لع��ب دورا بارزا بوصوله 
إىل نصف نه��ايئ دوري أبطال أوروبا 

قبل الخروج أمام يوفنتوس اإليطايل.
ودفع تألق املهاجم الفرنيس الش��اب 
)18 عام��ا( باألندية األوروبية الكبرية 
إىل االهت��امم به، إذ تحدثت وس��ائل 
اإلعالم ع��ن عروض خيالي��ة ملوناكو 
للتخيل عنه من ريال مدريد اإلسباين 
الفرن��يس  وباري��س س��ان جريم��ان 

ومانشسر يونايتد اإلنكليزي ...
وأش��ار فينغ��ر إىل أن��ه يهت��م دامئا 
باملواهب الش��ابة بقول��ه “إنه العب 
عندم��ا يس��تيقظ يف الصب��اح ميكنه 

اختيار امل��كان الذي يري��د الذهاب 
إلي��ه. ال ميلك الكثري من الالعبني هذا 

الحظ”.
وتابع امل��درب املخ��رضم أثناء جولة 
إعدادية للموس��م الجديد يف سيدين 
“اعتقد أن ال أح��د ميكنه القول بأنه 
ليس مهت��ام بالعب من ه��ذا النوع 
ميلك مه��ارة كب��رية يف الثامنة عرشة 

جعلت جميع األندية مهتمة به”.
وكان ال��رويس دمي��ري ريبولوفليف 
مال��ك نادي موناك��و أوضح قبل فرة 
أنه ال ميك��ن االحتفاظ بالعب يرغب 
يف الرحي��ل ع��ن الن��ادي، ملمحا إىل 
إم��كان التخيل عن مبايب يف حال أراد 

ذلك.
وكش��ف فينغر أيضا اهتاممه بزميل 
مبايب يف موناكو توماس ليامر كمهاجم 
داعم أللكسندر الكازيت الذي ضمه 
أرس��نال األس��بوع املايض م��ن ليون 
مقاب��ل 60 مليون ي��ورو )68 مليون 

دوالر( يف صفقة قياسية للناديني.

لك��ن امل��درب الفرن��يس مل يق��دم 
تفاصي��ل إضافي��ة به��ذا الخصوص 
بقوله “إنها شائعات فقط يف الوقت 
الحايل وليس هناك أي يشء ملموس 
فعال بش��أن التوقيع. إنه العب كنا 
نتابع��ه، ولك��ن الباق��ي ش��ائعات 

فقط”.

سانشيز مستمر مع أرسنال       

وأك��د فينغر أن مهاجمه اليكس��يس 
سانشيز )28 عاما( سيبقى يف صفوف 
الفري��ق، متوقعاً أن ميدد عقده الذي 

ينتهي املوسم املقبل.
وتبدي أندية عدة منها بايرن ميونيخ 
األملاين ومانشس��ر س��يتي اإلنكليزي 
اهتامما بضم سانشيز، وذكرت تقارير 
صحافي��ة أن الن��ادي اللن��دين تلقى 
عروض��ا تص��ل إىل 90 ملي��ون يورو 

)103 مليون دوالر( للتعاقد معه.
وق��ال مدرب أرس��نال يف هذا الصدد 
“الالعب��ون لديهم عق��ود ونتوقع أن 

يحرموها، وهذا م��ا نريده”، مضيفا 
“أنه )سانش��يز( يضي��ف قيمة رائعة 
إىل الفري��ق واعتقد أيض��اً أنه يحب 

النادي كثريا”.
وكان فينغ��ر م��دد أواخ��ر أيار/مايو 
املايض عقده مع أرس��نال حتى نهاية 
موس��م 2019 برغ��م النتائج املخيبة 

للفري��ق يف الدوري املوس��م املايض 
وفش��له يف حجز بطاق��ة التأهل إىل 
دوري أبط��ال أوروب��ا للم��رة األوىل 
منذ نحو 20 عاما، حيث سيش��ارك يف 
ال��دوري األورويب “يوروب��ا ليغ” بعد 

حلوله خامسا.
وبدا فينغ��ر منفتحا ع��ىل تعاقدات 

جديدة بتأكيده “أنا منفتح عىل بعض 
التعاق��دات، ولك��ن إيج��اد الالعبني 
لتقوية الفريق ليس س��هال ألن لدينا 

العبني عىل مستوى عال”.
وأضاف “هن��اك طريقتان للتطور -- 
تحليل ما قمنا به يف املوس��م املايض 
إن كان جيداً أم ال وتحس��ينه، وجلب 
بع��ض الالعب��ني الج��دد إىل الفريق، 
واعتقد أنه يف الوقت الحايل، من املهم 
بالنسبة لنا تحليل ما حصل يف املوسم 
املايض ومعرفة أين ميكننا التحس��ن. 

أنا أركز عىل هذا األمر حاليا”.
وتح��دث فينغ��ر عن العب��ه الجديد 
الكازي��ت قائال “س��تكون بدايته مع 
الفريق هنا )يف سيدين(، حيث يلعب 
أرسنال مباراة ودية ضد سيدين كلوب 
الخمي��س، كام أش��ار إىل أن الالعب 
اآلخر البوسني سياد كوالشيناتس قد 

يشارك أيضا.
ويلعب أرسنال مباراة ودية ثانية ضد 

وسرن سيدين وندررز السبت.

كونتـــي يتطلـــع لضــم مـوراتـا

فينغــر ال يــزال مهتمًا بضــم مبابــي

ألفارو موراتا

كيليان مبابي 

وكاالت: وقع نادي هرتا برلني األملاين عقداً احرافياً مع حارس 
املرمى جوناثان كلينسامن، نجل يورجن كلينسامن الالعب 

واملدير الفني السابق للمنتخب األملاين.
وجاء التعاقد مع جوناثان )20 عاماً( بعدما اقتنع مسؤولو 
النادي باملستويات التي قدمها خالل جلسات تدريبية مع 

الفريق يف األيام القليلة املاضية.
وقال جوناثان كلينسامن “إنها لحظة عاطفية للغاية بالنسبة 
يل، فعائلتي مرتبطة تاريخياً بهذا النادي بشكل كبري.. أتطلع 

إىل معرفة النادي أكرث، وكذلك مدينة برلني، وإىل خوض 
تحديات جديدة يف أملانيا”.

ومل يسبق ليورغن كلينسامن اللعب لفريق هرتا برلني خالل 
مسريته االحرافية، علاًم بأنه مثل العديد من الفرق من بينها 

شتوتغارت وإنر ميالن اإليطايل وتوتنهام اإلنكليزي وبايرن 
ميونيخ، لكنه عضو بنادي هرتا برلني منذ عام 2004.

أما سيغفريد، جد جوناثان كلينسامن ، فقد ولد بالقرب من 
برلني وكان مشجعاً متحمساً لنادي العاصمة األملانية.

وقال مايكل بريتز املدير العام لهرتا برلني يف ترصيحات 
ملوقع النادي عىل اإلنرنت “جوناثان أقنعنا من خالل قدراته 

وحضوره وطموحه. اآلن سيستقر معنا ويتطور خطوة 
بخطوة”.

ومن جانبه، قال تسويل بري مدرب حراس املرمى بالنادي إن 
كلينسامن “يتسم بالهدوء والثقة” كام أنه “يتمتع مبستويات 

جيدة فنياً وبدنياً”.
وكانت آخر محطة سابقة يف مسرية جوناثان كلينسامن، مع 

فريق كاليفورنيا غولدن بريز األمرييك.
كذلك لعب جوناثان ضمن املنتخب األمرييك لفئة تحت 18 

عاماً واملنتخب األمرييك لفئة تحت 20 عاماً.
ويتوقع أن يكتسب جوناثان الخربة من خالل املشاركة مع 

فريق الرديف بهرتا برلني، حيث يعتمد هرتا يف حراسة املرمى 
عىل روين غارستني وتوماس كرافت.

عقد احترافي البن كلينسمان
وكاالت: ق��ال روميل��و لوكاكو إن 
بول بوغبا العب وس��ط مانشسر 
يونايتد لعب دوراً كبرياً يف حس��م 
ق��رار انتقاله إىل الن��ادي املنافس 
يف ال��دوري اإلنكليزي املمتاز من 

إيفرتون.
وأكمل املهاجم البلجييك إجراءات 
انضاممه إىل يونايتد أمس االثنني 
مقابل 75 مليون جنيه إس��رليني 
)97 ملي��ون دوالر( ك��ام ذك��رت 

تقارير صحفية، ليصبح بذلك ثاين 
أغىل صفقة يف تاريخ يونايتد بعد 
أغىل العب يف العامل العب الوسط 

الفرنيس بوغبا يف العام املايض.  
وأوضح لوكاكو ملوقع النادي عىل 
اإلنرن��ت “إنه واحد م��ن أقرب 
أصدق��ايئ كام أنه ج��اري ونلتقي 
دامئا بشكل يومي وهذا قد يفرس 

كيف سارت األمور”.  
وأض��اف “عندم��ا تعاق��د بوغبا 

م��ع يونايتد طرأ بذهن��ي أمر ما 
وأدركت أنه إذا أتيحت يل الفرصة 
للتوقي��ع مع نف��س الن��ادي لن 

أرفض”.  
 ونرش بوغبا ص��ورا برفقة لوكاكو 
التواص��ل االجتامعي عىل  مبواقع 
اإلنرن��ت ولق��ب نفس��ه باس��م 

“الوسيط”.  
واحت��ل لوكاك��و املرك��ز الثاين يف 
ترتي��ب ه��دايف الدوري املوس��م 

امل��ايض برصي��د 25 هدفا وارتبط 
اسمه بالعودة إىل تشيليس حامل 
اللق��ب لكنه ع��اد للتع��اون مع 
مدربه الس��ابق جوزي��ه مورينيو 
ووق��ع عىل عق��د ميت��د لخمس 

سنوات. 
وتدرب لوكاك��و مع يونايتد أمس 
االثن��ني قبل الس��فر إىل الواليات 
لالس��تعداد  جول��ة  يف  املتح��دة 

للموسم الجديد.

أعل��ن ن��ادي باي��رن ميونيخ 
األملاين الثالثاء ضم الكولومبي 
خاميس رودريغي��ز من ريال 
مدريد اإلس��باين، عىل س��بيل 
خيار  م��ع  ملوس��مني،  االعارة 

ضمه بشكل نهايئ بعد ذلك.
يف  الباف��اري  الن��ادي  وق��ال 
تغريدة عرب حس��ابه الرسمي 
ع��ىل موقع “توير”: “رس��مياً 
باي��رن ميون��خ يتعاق��د م��ع 
رودريغيز  الالع��ب خامي��س 
بنظام االعارة عامني من ريال 

النادي املليك  مدريد”. وأك��د 
اإلس��باين يف بي��ان مقتض��ب 
توصله م��ع بايرن “عىل إعارة 
رودريغيز  الالع��ب خامي��س 

للموسمني املقبلني”.
 25( رودريغي��ز  وس��يدافع 
عام��اً(، ه��داف كأس الع��امل 
2014 يف الربازي��ل م��ع س��تة 
أه��داف، ع��ن أل��وان النادي 
األملاين حتى 30 حزيران/يونيو 
2019، حيث س��يعاود اللعب 
اإليط��ايل  امل��درب  ب��إرشاف 

لبايرن اإليطايل كارلو أنشيلويت 
الذي سبق أن دربه يف النادي 
املل��يك ال��ذي أحرز املوس��م 
املن��رصم لق��ب دوري أبطال 

أوروبا.
وقال الرئيس التنفيذي لبايرن 
رومينيغ��ه  كارل-هاينت��س 
“نحن م��رسورون لتمكننا من 
انجاز هذا االنتق��ال”، مضيفاً 
رودريغي��ز  خامي��س  “ض��م 
كان��ت األمنية األك��رب ملدربنا 
كارلو أنشيلويت، بعد تجربتهام 

مع��اً  العم��ل  يف  الناجح��ة 
مبدريد”.

أضاف “خاميس العب متنوع 
جداً. يسجل األهداف بنفسه، 
ويصنع الكثري م��ن األهداف، 
وإضافة إىل ذلك كله هو رائع 
يف الكرات الثابتة. ال ش��ك أن 
ه��ذا االنتقال يرفع من نوعية 

فريقنا”.
وكان رودريغيز انضم إىل ريال 
مدريد يف يولي��و 2014 قادماً 

من نادي موناكو الفرنيس.

لوكاكو يقر بمساهمة بوغبا في انضمامه لليونايتد

بايرن يضم رودريغيز من ريال مدريد
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9 شقق وجوائز نقدية بانتظار عمالء “لبشارة”
اأعل���ن بي���ت التمويل الكويت���ي – البحرين 
عن اطالق احلملة الرتويجية اجلديدة حل�ش���اب 
“لب�ش���ارة”. حي���ث �ش���يحظى 9 فائزين بجوائز 
ك���رى عب���ارة ع���ن �ش���قق فاخ���رة يف مرا�ش���ي 
البحري���ن، اأح���د امل�ش���اريع يف دي���ار املح���رق، 
�ش���هرية  بجوائ���ز  فائ���زاً   85 ال���ى  باالإ�ش���افة 
وت�ش���تمل  دوالر،   140،000 جمموعه���ا  يبل���غ 
عل���ى جائ���زة نقدي���ة ك���رى بقيم���ة 50،000 

دوالراأمريكي باالإ�ش���افة اإل���ى جائزتني بقيمة 
10،000 دوالر واآخري���ني بقيمة 5،000 دوالر 
عالوة على ح�شول 40 فائزاً على 1،000 دوالر 

لكل منهم. 
كم���ا �ش���يحظى 10 فائزي���ن م���ن كل فئة 
من فئ���ات “لب�ش���ارة”، وه���ي ن�ش���ائنا وعيالنا 
ومدخرين���ا وبطاقاتن���ا، على مبل���غ 500 دوالر 

لكل منهم. 

و�رصح املدير التنفيذي ورئي�س املجموعة 
امل�رصفية لالأفراد خال���د رفيع، قائالً: “اإنه ملن 
دواع���ي �رصورن���ا اأن نعل���ن عن تقدمي 9 �ش���قق 
�ش���كنية فاخرة يف م�رصوع مرا�ش���ي البحرين اأحد 
اأكر واأهم امل�ش���اريع املرموقة لكونها منوذج 
يج�ش���د الرفاهي���ة املطلقة من حي���ث املعايري 
واخلدم���ات املتواف���رة على اأعلى امل�ش���تويات 
عالوة عل���ى توفريها لنمط حي���اة ع�رصي ميتاز 

بالفخامة والرقي”.
واأ�ش���اف قائالً: “لقد اعتدن���ا على االبداع 
يف تق���دمي جوائ���ز مميزة يف م�ش���اريع منوذجية 
تلب���ي احتياجات العمالء ال�ش���كنية، مثل الفلل 
ال�ش���كنية يف كٍل من درة البحرين، ديار املحرق 
وقرية اإ�ش���بيلية. واآثرنا اأن ن�ش���تمر على نف�س 
املنه���اج واأن نتجه ملرا�ش���ي البحرين ملكافئة 

عمالئنا بهذه احلملة”.

PCI DSS v302 شهادة ”BBK“ سيسا” تمنح“

حصة تفوز براتب 500 دينار لـ 10 سنوات مع “الوافر”

�ش���هادة  والكوي���ت  البحري���ن  بن���ك  ن���ال 
امل�ش���ادقة يف االمتثال ملعاي���ري اأمن البيانات 
 ،””PCI DSS v302  اخلا�شة ببطاقات الدفع
حي���ث مت منح ال�ش���هادة من قبل �رصكة �شي�ش���ا 
التي تعتر واحدة من اأكر ال�رصكات املخت�ش���ة 
بتقيي���م االأم���ن املعلوماتي يف منطق���ة ال�رصق 
االأو�شط واملرخ�ش���ة من قبل املجل�س العاملي 
وق���د   ،”PCI Council“ الدف���ع  لبطاق���ات 
نال البنك هذه ال�ش���هادة لنجاحه يف ا�ش���تكمال 
وتطبي���ق املتطلب���ات االأمني���ة الالزم���ة عل���ى 
البطاق���ات اآنفة الذك���ر للحماي���ة املعلوماتية 

واالأمنية لها. 
واأع���رب املدي���ر الع���ام ملجموع���ة تقني���ة 
املعلومات والعمليات جمال ال�شباغ عن امتنانه 
و�شعادته بح�ش���ول البنك وال�رصكات التابعة له 
 PCI DSS v302 على �شهادة املعيار االأمني
مما يوؤكد عل���ى التزام البن���ك بتقدمي خدمات 
ومعام���الت م�رصفية ذات كف���اءة عالية اجلودة 
لعمالئ���ه.  وا�ش���اف ان “النج���اح يف ا�ش���تكمال 
اخلا�ش���ة  البيان���ات  ام���ن  معاي���ري  متطلب���ات 
ببطاق���ات الدف���ع يدل عل���ى الثق���ة واجلدارة 
االأمني���ة الت���ي يتمت���ع به���ا البن���ك يف عملياته 
املتعلقة باأمن املعلوم���ات، االأمر الذي يجعلنا 

نهدف لزيادة التطوير والتنمية يف هذا املجال 
لتوفري بيئة اآمنة ودقيق���ة لعمالئنا”. كما عر 
الرئي�س التنفيذي دار�ش���ان �ش���انثامورثي ان 
“ح�ش���ول بن���ك البحري���ن والكوي���ت على هذه 
ال�ش���هادة يع���د عن�رصا قوي���ا يدل عل���ى الثقة 
واملتان���ة االأمنية املعلوماتي���ة التي يتمتع بها 
البن���ك، واإن احلفاظ على ه���ذا املعيار الدويل 
هو عملية م�ش���تمرة يتم جتديده ب�شفة �شنوية 
حتى يكون اأ�شا�ش���ا قويا ملواجه���ة اأي احتمال 

اأمني لالخرتاق املعلوماتي البنكي”. ومت و�شع 
املعيار االأمني لبيانات دفع البطاقات من قبل 
جمل�س املعايري االأمنية لبيانات دفع البطاقات 
الت���ي �ش���كلتها ال����رصكات الرئي�ش���ة لبطاقات 
الدف���ع مث���ل في���زا، وما�ش���رتكارد، اأمري���كان 
اإك�ش���ري�س ودي�ش���كفر، و جي �ش���ي بي، حيث 
يعت���ر املجل�س هيئة عاملي���ة مفتوحة لتطوير 
ون�رص، وامل�ش���اعدة على فه���م املعايري االأمنية 

اخلا�شة باأمن ح�شابات الدفع.

ف���ازت امل�ش���رتكة املحظوظ���ة يف ح�ش���اب 
“الوافر” من امل�رصف اخلليجي التجاري ح�ش���ة 
عي�ش���ى حممد باجلائ���زة الكرى ل�ش���هر يونيو 
وهي عبارة عن راتب �ش���هري بقيمة 500 دينار 

بحريني ملدة ع�رص �شنوات.
وجرى ال�ش���حب باملقر الرئي�ش���ي للم�رصف 
اخلليجي التجاري مبرف���اأ البحرين املايل، حتت 
اإ����رصاف من���دوب م���ن وزارة ال�ش���ناعة والتجارة 
االإدارات  ع���ن  ممثل���ني  وبح�ش���ور  وال�ش���ياحة 
املخت�ش���ة كم���ا ومت ب���ث عملية ال�ش���حب على 
الهواء مبا�رصة عر قنوات التوا�ش���ل االجتماعي 
للم����رصف حي���ث تاب���ع ال�ش���حب ع���دد كبري من 

املتابعني. 
ويف تعليقه���ا عل���ى فوزه���ا به���ذه اجلائزة 
القيمة، عرت ح�ش���ة عن بالغ �شعادتها بالفوز 
مبثل ه���ذه اجلائزة الثمينة، م�ش���يدة مبا يوليه 
امل�رصف من حر�س على ابتكار اأف�ش���ل اجلوائز 

من حيث القيمة لعمالئه. 
الرئي����س  باأعم���ال  القائ���م  هن���اأ  ب���دوره، 
التنفي���ذي توفيق ب�ش���تكي الفائ���زة يف بجائزة 

�ش���هر يونيو، منوه���اً مبدى تفاع���ل العمالء مع 
ح�ش���اب الوافر يف ن�شخته اجلديدة لعام 2017. 
وقال الب�ش���تكي “ت�شهد الن�ش���خة اجلديدة من 
ح�ش���اب الوافر اإقباالً كب���رياً نظراً ملا تقدمه من 
جوائ���ز ثمينة، ونحن �ش���عيدون للغاي���ة بذلك. 
جوائزنا �ش���ممت لتحقيق املتطلبات الرئي�ش���ة 

والتي يتمناها اجلميع وذلك من منطلق روؤيتنا 
الهادف���ة لتحقيق حياة اأف�ش���ل جلميع عمالئنا. 
هن���اك ثالث جوائز كرى متبقية، وهي �ش���يارة 
بور�شة و200،000 دوالر ومليون دوالر والذي 
نتطلع لالإعالن عن الفائزين بها خالل ال�ش���هور 

املقبلة”.

 “البحريـــن للتسهيـــالت” تجــدد 
شراكتها مع “السنابل”

“إثمــــــــار” ينظــــــــــــم دروة 
فـــي التمويــــل التجاري 

ج���ددت �رصكة البحرين للت�ش���هيالت 
موؤ�ش�ش���ات  م���ع  �رصاكته���ا  التجاري���ة 
املجتمع املدين وذلك م���ن خالل مبادرة 
“امل�شوؤولية االجتماعية” الهادفة جلعل 
كادره���ا االإداري وموظفيه���ا اأك���ر قرباً 
وتفهم���اً الحتياجات املراك���ز االجتماعية 
لتكمله���ا هذه املرة مع جمعية ال�ش���نابل 

لرعاية االأيتام.
ويف ه���ذا ال�ش���ياق تطوع���ت ممثل���ة 
عالق���ات الزبائ���ن ليل���ى يو�ش���ف ل���دى 
اجلمعي���ة وذلك لال�ش���تفادة من خرتها 
يف جم���ال عمله���ا، حي���ث رت���ب الرئي�س 

التنفي���ذي للجمعي���ة حممد امل�ش���حكي 
جولة تعريفية على اأق�شام املركز وبرامج 
رعاي���ة االأيت���ام ال���ذي ي�ش���ملها املرك���ز 

وكافة اخلدمات املقدمة ملنت�شبيه.
م���ن جانبها ا�ش���ادت ليلى يو�ش���ف 
باجله���ود املت�ش���افرة واملتفاني���ة م���ن 
قب���ل الكادر االإداري يف جمعية ال�ش���نابل 
م���ن  ال�رصيح���ة املهم���ة  يف خدم���ة ه���ذه 
املجتم���ع، كم���ا اأعرب���ت ع���ن �ش���عادتها 
و�ش���كرها اجلزيل الإدارة اجلمعية الإتاحة 
الفر�ش���ة لها للم�شاركة يف هذا النوع من 

املبادرات.

نظ���م بن���ك االإثم���ار، بن���ك التجزئة 
االإ�شالمي الذي يتخذ من البحرين مقراً، 
للموظف���ني  م�ش���ممة  تدريبي���ة  دورة 

املتخ�ش�شني يف التمويل التجاري. 
االلت���زام  اإدارة  م���ن  كل  وقام���ت 
ومكافحة غ�شيل االأموال واإدارة املوارد 
الب�رصي���ة يف بن���ك االإثم���ار بتنظيم هذه 
الدورة التدريبية كجزء من التزام البنك 
مبكافحة عمليات غ�شيل االأموال بكافة 

اأنواعها. 
وق���د ح�رص ال���دورة التدريبية، التي 
للدرا�ش���ات  البحري���ن  معه���د  قدمه���ا 
امل�رصفي���ة واملالية، موظف���و من اإدارة 
العملي���ات امل�رصفي���ة وادارة االأعم���ال 
التجاري���ة واملوؤ�ش�ش���ات املالية واإدارة 
املخاط���ر، حي���ث نظم���ت ه���ذه الدورة 
التدريبي���ة متا�ش���ياً م���ع الت���زام البنك 

الدائم باال�شتثمار يف موظفيه.
وق���ال الرئي����س التنفي���ذي اأحم���د 
عبدالرحيم:” لطامل���ا اأدرك بنك االإثمار 
باأن موظفي���ه هم اأهم اأ�ش���وله، ولذلك 
فاإنن���ا نرك���ز عل���ى اال�ش���تثمار فيه���م 
ل�ش���مان اأن يتحلى موظفينا مب�ش���توى 
عامل���ي يف �ش���تى املج���االت امل�رصفية. 
وكبن���ك رائ���د يف التجزئ���ة امل�رصفي���ة 
االإ�شالمية، فاإننا نركز على الدور الهام 

الذي يجب اأن نوؤديه يف االإ�شهام بتطور 
القط���اع امل����رصيف وامل���ايل يف مملك���ة 

البحرين”.
واأ�شاف “اإن هذه الدورة التدريبية 
ت�شاعد يف تطوير موظفينا مع االإ�شهام 
يف مكافح���ة غ�ش���يل االأم���وال. وي����رصين 
االإ�ش���ارة اإل���ى جن���اح موظفين���ا يف هذا 
التوفي���ق  كل  له���م  واأمتن���ى  املج���ال 

والنجاح”.
م���ن جانبه���ا، قال���ت رئي����س اإدارة 
اأن  اإينا����س رحيم���ي  الب�رصي���ة  امل���وارد 
هذه الدورة التدريبية بعنوان “غ�ش���يل 
االأم���وال يف جمال متوي���ل التجارة” قد 
مت ت�ش���ميمها ح�رصياً للمتخ�ش�شني يف 

التمويل. 
واأ�ش���افت رحيم���ي:” اإن اجله���ات 
التنظيمي���ة والهيئ���ات الدولي���ة تنظر 
اإل���ى التموي���ل التجاري عل���ى اأنه جمال 
يت�ش���من خماطر كبرية نظ���راً الإمكانية 
ا�ش���تغالله يف عملي���ات غ�ش���يل االأموال 
ومتويل االإرهاب. ونتيجة زيادة الرتكيز 
عل���ى هذه املخاط���ر، فاإن املوؤ�ش�ش���ات 
املالية كبنك االإثم���ار حتتاج اإلى برامج 
تدريبي���ة متخ�ش�ش���ة ت�ش���ع تعاري���ف 
ومنهجي���ات وخطوات وقائي���ة تخت�س 

بهذه املمار�شات”. 

“فورسيزونز خليج البحرين” ينال شهادة التميز
ح�ش���ل فندق فور�شيزونز خليج البحرين على 
�ش���هادة التميز لع���ام 2017 بف�ش���ل التعليقات 
االإيجابية عن خدم���ات الفندق عر تطبيق “تريب 
اأدفايزر”. يحتفل تطبي���ق “تريب اأدفايزر” الذي 
ُيعد اأكر موقع اإلكرتوين لل�ش���فر لل�ش���نة ال�شابعة 
عل���ى الت���وايل باإجن���ازات ����رصكات ال�ش���يافة من 
خالل عدد التعليقات االإيجابية للم�ش���افرين التي 
مت ح�ش���دها خ���الل ال�ش���نة حي���ث يتاأه���ل الفندق 
للح�ش���ول على �ش���هادة التمييز بف�شل اخلدمات 
املميزة التي مت تقدميها لل�ش���يوف �ش���واء كانت 
ُمتعلقة باالإقامة اأو زيارة اإحدى املطاعم اخلا�ش���ة 

بالفندق اأو املعامل ال�شياحية يف البلد.
ق���ال املدي���ر الع���ام ريت�ش���ارد راب: “ي�رصن���ا 
ح�شولنا على هذه ال�شهادة املميزة بف�شل فريق 
العم���ل املكون م���ن 550 موظف وال���ذي يحر�س 
دائم���اً عل���ى تلبي���ة كاف���ة احتياجات ال�ش���يوف”. 
واأ�ش���اف “اأود اأن اأ�ش���كر كاف���ة ال�ش���يوف عل���ى 
م�شاركة امل�شافرين حول العامل جتاربهم الفريدة 
يف الفن���دق ونتمن���ى الرتحي���ب به���م جم���دداً يف 

امل�ش���تقبل القري���ب يف منتجعنا اخلا����س ونتطلع 
للرتتيب الإقامة مريحة ل�ش���يوفنا اجل���دد لتجربة 
خدماتنا الفريدة.” ُتقدم �ش���هادة التميز ا�شتنادا 
عل���ى جودة تعليق���ات امل�ش���افرين وعددها خالل 
12 �شهر وعلى ال�رصكة احل�شول على تقدير 4 من 
5 من “تريب اأدفايزر” باالإ�ش���افة اإلى عدد معني 

م���ن التعليقات خالل 12 �ش���نة للتاأهل للح�ش���ول 
على هذه ال�ش���هادة. احجز اإقامتك لتجربة خدمات 
فندق فور�ش���يزونز خلي���ج البحري���ن احلائزة على 
جوائز مرموقة واكت�شف روعة الفندق الذي ي�شمخ 
بارتفاع 68 طابقاً على جزيرة خا�ش���ة مب�ش���احة 5 

هكتارات )12 اأكراً(.

• خالد رفيع	



السنة التاسعة - العدد 3193 

األربعاء 
12 يوليو 2017 
18 شوال 1438

السنة التاسعة - العدد 3193 

األربعاء 
12 يوليو 2017 
18 شوال 1438

tariq.albahar@albiladpress.com

23

تظهر الن�س����اء اأك����ر جاذبية عند توجي����ه الكامريا 
نح����و اجلانب الأي�رس م����ن الوجه، وذلك بح�س����ب ما قاله 
علم����اء النف�����س يف جامعة “بامربغ”. يف ح����ن اأن توجيه 
الكام����ريا للجانب الأمين من الوج����ه يظهرهن وكاأنهن 
على ا�ستعداد للم�ساعدة واأكر ذكاء، لكن ذلك ينطبق 

على الرجال ب�سفة اأقل، وفقاً ل�”هافينغتون بو�ست”.
وق����ال عامل النف�����س توبيا�س �س����نايدر اإن التاأثري 
املختل����ف جلانبي الوجه يعزى اإلى الإح�س����ا�س الب�رسي، 
فوفقاً لدرا�س����ات قدمية، يعترب اجلانب الأي�رس اجلانب 

اجلميل يف وجه الإن�سان.
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ال�������س���ل���ي���ب���ي���ون 
ال�ستيالء  يف  ينجحون 
على ميناء طرابل�س على 

�ساحل ال�سام.

 1912
اأن  ت��ع��ل��ن  ف��رن�����س��ا 
املغرب حممية فرن�سية.

 1913
الفيزياء  مولد عامل 
“ويلي�س  الأم����ريك����ي 
على  واحلا�سل  لمب”، 
الفيزياء  نوبل يف  جائزة 

عام 1955.

1917
الأملان ي�ستخدمون 
غاز اخلردل القاتل لأول 
مرة يف التاريخ وذلك يف 

احلرب العاملية الأولى.

1957
ال��ط��ب��ي��ب واجل���راح 
الأم��ريك��ي ل��وري ب��ورين 
ي��ك�����س��ف ع����ن الأدل������ة 
ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي ت��وؤك��د 
التدخن  ب��ن  ال��ع��الق��ة 
والإ�سابة ب�رسطان الرئة.

1996
اإع���������ادة ان��ت��خ��اب 
ديبي  اإدري�����س  الرئي�س 
رئي�ساً جلمهورية ت�ساد.

2005
نائب رئي�س الوزراء 
اللبناين  ال��دف��اع  ووزي��ر 
يتعر�س  امل���ر  اإل��ي��ا���س 
بتفجري  اغتيال  ملحاولة 
�سيارته، لكنه جنا منها.

مسافات

“سبايدر مان هوم كمينج” يتصدر إيرادات السينما في البحرين
ت�سدر فيلم احلركة واملغامرة اجلديد )�سبايدر 
م���ان :ه���وم كمينج( اإي���رادات ال�س���ينما يف البحرين 
بعد اأن ت�س���در يف اأمريكا ال�سمالية. والفيلم بطولة 
توم هولند وماري�س���ا تومي وروبرت داوين جونيور 
وم���ن اإخراج جون وات�س. اأما بقية الفالم يف البوك�س 

اوفي�س العاملي فهو كالتايل:
تراجع فيلم الر�سوم املتحركة )دي�سبيكابل مي 
3( من املركز الأول اإلى املركز الثاين هذا الأ�سبوع 
باإي���رادات بلغ���ت 34 ملي���ون دولر. واحت���ل فيل���م 
احلركة واجلرمية )بيبي درايفر( املركز الثالث بعد 
اأن كان يف املركز الثاين الأ�س���بوع املا�س���ي حمققا 
اإيرادات بلغت 12.8 ملي���ون دولر. والفيلم بطولة 
اأن�س���يل اإيلجورت وج���ون برينثال وج���ون هام ومن 

اإخراج اإيدجار رايت.
واحتف���ظ فيل���م احلرك���ة واملغام���رات )ون���در 
وومن( باملرك���ز الرابع لالأ�س���بوع الث���اين باإيرادات 

بلغ���ت 10.1 مالي���ن دولر. والفيل���م بطولة اإوين 
برمي���ر وجال جادوت وروبن رايت ومن اإخراج باتي 
جينكن���ز. وتراج���ع فيل���م اخلي���ال العلم���ي واحلركة 
)تران�س���فورمرز: ذا ل�ست نايت( من املركز الثالث 

اإلى املرك���ز اخلام�س هذا الأ�س���بوع حمققا اإيرادات 
بلغ���ت 6.3 مالي���ن دولر. والفيل���م بطول���ة مارك 
والب���ريج واأنت���وين هوبكن���ز وجو����س دوهامل ومن 

اإخراج مايكل باي.

حال الرتك مت�سي حاليا اإجازة ال�سيف 
م����ع والدته����ا من����ى ال�س����ابر و�س����قيقيها 
وجدتها مها الرتك يف الأردن، حيث ن�رست 
الفنان����ة البحرينية �س����ورا لها م����ن اأجواء 
رحلته����ا العائلي����ة وبدت بغاية ال�س����عادة 

والن�سجام معهم.
وظهرت الفنانة البحرينية حال الرتك 
باإطالل����ة عفوية ب����دون مكي����اج ومبالب�س 
كاجوال وحر�ص����ت عل����ى التقاط ال�ص����ور 
م����ع اف����راد ا�رستها، كذلك ارت����دت كل من 
جدتها ووالدتها مالب�س �سبور تالئم اجواء 
رحلتهم ب����ن معامل الردن ال�س����ياحية يف 

مدينة ماأدبا.
واعربت مها الرتك يف احد تعليقاتها 
على ال�س����ور عن �س����عادتها به����ذه اللفة 
بينه����م و متن����ت اأن تبقى دائم����ا جمتمعة 
بعائلتها واأحفادها دون اأن تفرتق عنهم، 
اما وال����دة حال الرتك فدعت اهلل ان يحفظ 
ا�رسته����ا م����ن كل �س����وء، وتغزل����ت بجمال 
ابنته����ا قائل����ة “ح����ال اأحلى م����ن احلال اهلل 
يحفظها”. كما اطلت منى ال�سابر ب�سورة 
موؤث����رة وه����ي حتت�س����ن طفلها ال�س����غري 
عب����داهلل ب����كل حب وحن����ان فيم����ا انهالت 
التعليقات املتعاطفة معها بعدما حرمت 
�س����ابقا من ابنائها وها هي اليوم ت�ستمتع 
باأمومته����ا وتعو�����س ابناءها عم����ا فقدوه 
م����ن عطفه����ا ورعايته����ا لهم �س����ابقا. من 
ناحية ثانية، ما تزال احلرب م�س����تعلة بن 
وال����د ح����ال ال����رتك ووالدتها الت����ي اعلنت 
قبل ايام ع����ن حماولت لتهكري ح�س����ابها 
ولك����ن املحاولت ب����اءت بالف�س����ل ومتت 
ا�س����تعادته، يف حن وجه اجلمهور ا�س����ابع 

التهام الى والد حال وزوجته.

ل اأزال اأح�س����د ثم����ار جناحي يف م�سل�س����ل “اإقبال يوم 
اأقبل����ت” اأرى اأن العم����ل مع الفنانة القديرة هدى ح�س����ن 

متعة ل ت�ساهى، بل اإن له �سكالً خمتلفاً يف كل �سيء”.
ه����ذا ما اأكدته الفنانة ال�س����ابة �س����لوى اجلرا�س، التي 
تعي�س هذه الأيام حالة من ال�سعادة الغامرة، بينما حت�سد 
ثمار جناحها يف امل�سل�س����ل الدرام����ي “اإقبال يوم اأقبلت”، 
ال����ذي ُعر�����س عل����ى �سا�س����ة تلفزي����ون “الراي” يف �س����هر 
رم�س����ان الفائت، وحقق جناحاً كبرياً، موؤكدة اأن �سخ�سية 
“الدكت����ورة ه����دى” الت����ي ج�س����دتها يف العمل ق����د حازت 
بدورها ا�ستح�سان اجلميع، من م�ساهدين وفنانن ونقاد.

ت، يف ت�رسيح ملوقع ال����راي اللكرتوين  اجلرا�س ع����ربرّ
عن فرحتها باأ�سداء دورها، قائلة: “احلمد هلل، فاإن دوري 
ن����ال اإعجاب الأغلبية، خ�سو�س����اً اأن اأكر من خمرج ومنتج، 
اإل����ى جان����ب عدد م����ن الفنان����ن الكب����ار، اأ�س����ادوا باأدائي 
وبالعفوية ال�س����ديدة التي ظهرت بها يف م�سل�سل )اإقبال 
ي����وم اأقبل����ت(”، م�س����يفة: “لقد اأحبب����ت التجرب����ة كثرياً، 
و�ساعف من �سعادتي الوقوف اأمام الفنانة القديرة هدى 

ح�س����ن”. ومن الدراما التلفزيونية انتقل����ت اجلرا�س اإلى 
خ�س����بة امل�رسح، مو�س����حًة اأنها توا�س����ل عرو�س م�رسحيتها 
الكوميدي����ة “ه����ذا املي����دان ي����ا حمي����دان”، تاألي����ف اأحمد 

الف����ردان واإخراج حممد القفا�س على م�رسح النادي الأهلي 
يف مملكة البحرين، مبعية كوكبة من الفنانن، كا�سفة عن 
تاأديتها ل� “كراكرتات” عدة، ف�س����الً عن تقليدها الفنانة 
الإماراتي����ة اأح����الم، وم�س����تدركة بالق����ول: “اأردُت اأن اأقلرّد 
املطربة اأح����الم لأنني اأحبها اأولً، ولكي اأقدم ر�س����الة لكل 
فنان، ُمفادها اأنه اإذا فكرت بتقليد �سخ�س����ية فنية ما فال 
ب����د من احرتامها م����ع مراعاة اجلانب الإن�س����اين والأخالقي، 

وعدم الإ�ساءة اإليها على الإطالق”.
م����ن جهة اأخرى، مل ُتْخِف �س����لوى اجلرا�س موا�س����لتها 
تلم�����س ردود الفعل م����ن جمهور ال�سا�س����ة العمالقة، حول 
دوره����ا يف الفيلم البحريني “طفا�����س والأربعن حرامي”، 
ال����ذي ج����رى ت�س����ويره يف مدن تون�س����ية ع����دة، وانطلقت 
عرو�سه يف دور ال�سينما اخلليجية، بالتزامن مع عيد الفطر 
ال�سعيد، مميطة اللثام عن جت�سيدها لدور “عذاري” زوجة 
“طفا�����س”. الفيلم من تاأليف اأحمد الكوهجي واإخراج ابنه 
يو�سف الكوهجي، يف حن �سارك يف بطولته، علي الغرير، 

خليل الرميثي وغريهما الكثري.

البحرينية لبنى األمين تشارك في “معرض الربيعيات”
افتتح مبدين����ة اأ�س����يلة املعر�س الأول 
للف����ن الت�س����كيلي، املن����درج يف فعالي����ات 
مو�سم اأ�سيلة الثقايف الدويل ال39، والذي 
عمل عنوان “معر�س الربيعيات” مب�س����اركة 

الفنانة البحرينية لبنى الأمن
معر�����س الربيعيات، �س����ارك يف لوحاته 
املعرو�س����ة اأمام �س����يوف مو�س����م اأ�س����يلة، 
قراب����ة ال12 فن����ان ت�س����كيليا م����ن املغرب 
والبحري����ن ولبن����ان، م����ن اأمث����ال الفنان����ن 
املغارب����ة، عب����د الق����ادر املليح����ي، مليك����ة 
اأكزن����اي، �س����ناء ال�رسغيني، �س����عة اخلرازي، 
حمم����د العن����زاوي، واملمثلة اأم����ل الأطر�س، 

وكذا الفنانة اللبنانية مليكة البقايلي
حف����ل الفتتاح والذي ح�����رسه اإلى جانب 
حمم����د بنعي�س����ى الأم����ن الع����ام ملوؤ�س�س����ة 

منتدى اأ�س����يلة، وزير العدل املغربي حممد 
اأوجار، �س����هد اإقبال وا�س����عا للح�سور الذين 
تفاعلوا واللوحات الت�س����كيلية املعرو�س����ة 

بن كل اأ�سناف ال�سباغة والت�سكيل.
وقال����ت �س����ناء ال�رسغين����ي امل�رسفة على 
“معر�����س الربيعيات” اأن “مو�س����م اأ�س����يلة 

الفنان����ن  ت�س����جيع  عل����ى  �س����نة  كل  داأب 
الت�س����كيلين، وهو ما حتقق اليوم من خالل 
جم����ع املعر�����س لفنان����ن ت�س����كيلين من 

املغ����رب وخارج املغ����رب، لتحقي����ق التنوع 
والت����وازن الفن����ي ال����ذي التزم����ت اأ�س����يلة 

باحت�سانه قرابة اأربعة عقود”.

    BUZZ      

أحداث

و�سع �سحي لأحد املقربن منك يثري فيك 
القلق واخلوف 

احلف���اظ على ال���وزن املطلوب مه���م جداً، 
خا�سة هذه اليام

ال تت���ورط يف ت�ص���اريح موؤذي���ة، ح���اول اأن 
تبقي خمططاتك �رسية 

ل تت�رسع لأن عامل الثقة مفقود بينك وبن 
ال�رسيك

�س���وء التفاهم مع ال�رسيك يولد م�ساعفات 
خطرية، انتبه لذلك

فلتك���ن  ولك���ن  لئح���ة طعام���ك،  ن���ورّع يف 
مدرو�سة ومفيدة لل�سحة

يزودك ه���ذا الي���وم حيوية ممت���ازة ورغبة 
جاحمة يف التعلم 

جتنب التوتر قدر امل�ستطاع، فهذا اليوم 
يحمل اإليك بع�س املتاعب 

كن اأكر جدي���ة وانفتاحاً مع الزمالء، وكرة 
املزاح ترتك تاأثريات 

ل تكن عنيداً اأو مت�س���بثاً باآرائك، بل ا�ستمع 
اإلى راأي ال�رسيك 

ال�س���كوك حا�رسة دائماً، واأ�س���حاب النيات 
اخلبيثة وراء الباب 

جتن���ب ق���در الإم���كان النا����س ال�س���لبين 
واأ�سحاب النيات ال�سيئة 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:
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سلوى الجراش: العمل مع هدى حسين.. متعة

حال الترك تمضي عطلتها الصيفية 
مع والدتها وشقيقيها
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وزيرة فرن�سية �ألفت كتب متعة جن�سية

�شموه يحظى مبتابعة 1.1 مليون �شخ�ص من خمتلف اأقطار العامل

نا�سر بن حمد عرب “�ن�ستغر�م”.. من�سة لإلهام �ل�سباب و�لرتويج للبحرين
 يحظ���ى احل�ص���اب ال�صخ�ص���ي ملمثل جاللة 
امللك لالأعمال اخلريية و�ص���وؤون ال�صباب رئي�س 
املجل����س الأعل���ى لل�ص���باب والريا�ص���ة رئي�س 
اللجن���ة الأوملبية البحرينية �ص���مو ال�ص���يخ نا�رش 
ب���ن حمد اآل خليفة عرب تطبيق “ان�ص���تغرام” يف 
الهوات���ف الذكي���ة مبتابعة كبرية ووا�ص���عة، اإذ 
يبلغ ع���دد متابعيه مليونا ومئ���ة األف متابع من 

خمتلف اأقطار العامل.
ويف ظل التطور الهائل الذي ي�ص���هده عامل 
التكنولوجي���ا احلديث���ة لالت�ص���ال، وم���ع تزايد 
اأهمية و�ص���ائل التوا�ص���ل الجتماع���ي يف تعزيز 
الت�ص���ال ب���ن الأ�ص���خا�س، اآمن �ص���موه مبكراً 
باأهمية ا�ص���تغالل هذه املن�صات واأطلق ح�صابه 
ال���ذي ا�ص���تغله يف ن����رش ن�ص���اطاته  ال�صخ�ص���ي 
مبختلف املجالت التي حتظى باهتمام �ص���موه، 
من اأهمها الريا�ص���ة وال�صباب والأعمال اخلريية 
والإن�ص���انية، اإ�ص���افة اإلى م�ص���اركته جوانب من 

حياته ال�صخ�صية مع اجلماهري.

حل�ص���ابه  �ص���موه  ا�ص���تغالل  يقت����رش  ومل 
ال�صخ�ص���ي على هذه اجلوانب فقط، بل ا�صتثمر 
ح�صابه ال�صخ�ص���ي ب�صكل اإيجابي يف ن�رش وتعزيز 
القي���م الإن�ص���انية واخلريي���ة، وب���ث الن�ص���ائح 
والتجارب امللهمة لل�ص���باب ب�ص���فته �صخ�صية 
وطني���ة قيادي���ة ناجح���ة، ومثال يحت���ذى به من 

ال�ص���باب الطموحن ال�ص���اعن للتميز والإبداع 
والتفوق.

وبف�ص���ل النت�ص���ار الكبري حل�ص���اب �ص���مو 
ال�ص���يخ نا�رش بن حمد اآل خليف���ة، فاإنه يعد اأحد 
اأه���م ال�صخ�ص���يات الوطني���ة الت���ي تعمل على 
تعزيز ال�ص���ورة املميزة للفرد البحريني الناجح 

والطم���وح، وت�ص���وق ململك���ة البحرين ب�ص���كل 
اإيجابي؛ وذلك بف�ص���ل من�صوراته الهادفة وملا 
يحظ���ى به من اهتمام وتقدير جتاوز امل�ص���توى 
املحلي والإقليمي لي�ص���ل اإلى العاملي، كما اأن 
�صموه يحر�س على ن�رش تعليقات على من�صوراته 
باللغة الإجنليزية؛ لتعزيز التوا�ص���ل مع خمتلف 

اجلن�صيات ب�صفتها اللغة الأولى يف العامل، 
وين����رش �ص���مو ال�ص���يخ نا����رش ب���ن حم���د اآل 
خليف���ة يف ال�ص���ري الذاتي���ة على واجهة ح�ص���ابه 
عرب “ان�ص���تغرام” العبارة التالي���ة: “)املعجزة( 
لق���ب مل اخرته لنف�ص���ي بل النا����س اختارته يل 
واأعرتف به ر�ص���مياً. اهلل يقدرين عل���ى اأن اأبذل 
حيات���ي وجهدي لعبادته ثم خلدمتكم واأن اأحول 

امل�صتحيل اإلى ممكن”.
وميكن للمهتمن يف متابعة ح�ص���اب �ص���مو 
ال�ص���يخ نا�رش ب���ن حم���د اآل خليفة ع���رب تطبيق 

“ان�صتغرام” الو�صول اإليه بالبحث عن ا�صم:
)@nasser13hamad(

�سحي  “�لقهوة” كنز 
يطيل �لعمر

����رشب  اأن  اأظه���رت درا�ص���ة جدي���دة 
القه���وة قد يقلل فر����س الوفاة، ويطيل 
عمر الإن�ص���ان، كما اأ�ص���ارت اإلى اأن عن�رش 
الكافاين لي�س ال�صبب الرئي�س يف ذلك.

“اإندبندن���ت”،  ل�ص���حيفة  ووفق���ا 
اأثبتت درا�ص���ات جديدة اأجري���ت بجامعة 
اأن الإكثار من  “اإمربيال كوليدج لندن”، 
�رشب القهوة يقل���ل خطر املوت باأمرا�س 
متعلقة بخلل يف الدورة الدموية اأو �ص���وء 

اله�صم.
وق���ال الباحث���ون امل�ص���وؤولون عل���ى 
الدرا�ص���ة، اإن الكافاين لي�س ال�صبب يف 
اإطالة العمر املحتملة، اإمنا مكونات نباتية 

م�صادة لالأك�صدة، موجودة بالقهوة.
واكت�صفت الدرا�صة اأن الرجال الذين 
ي�رشب���ون 3 اأك���واب قهوة يف الي���وم على 
الأق���ل، يتمتع���ون بفر����س اأق���ل للوفاة، 
ب�ص���كل عام، عن الرجال الذين ل ي�رشبون 

القهوة.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

�لر�حة توؤثر �سلبا على �ل�سحة
   تو�ص���ل عدد من علماء ال�ص���حة اإل���ى نتائج تبن اأن العطل الطويل���ة، اأو المتناع عن القيام باأي 

ن�صاطات بدنية اأو ذهنية، لها اآثارها ال�صلبية على احلالتن ال�صحية والعقلية لالإن�صان.
ووفقا لبع�س العلماء الربيطانين فاإن “ق�ص���اء العطل الطويلة اأو ال�ص���تجمام على ال�صواطئ من 
دون القي���ام باأي ن�ص���اطات بدني���ة اأو ذهنية تذكر، م���ن املمكن اأن يزيد من احتمال الإ�ص���ابة باأمرا�س 
خطرية قد تت�ص���بب بالوفاة املبكرة، فاأثناء تلك العطل يفقد اجل�صم ق�صما من كتلته الع�صلية وتزداد 
ن�صب الدهون املرتاكمة فيه”. من جانبهم، اأكد علماء من جامعة اإرلنغن الأملانية اأن “الن�شاط الدماغي 
يقل اأثناء الراحة مبعدل ملحوظ، وق�صاء فرتات طويلة من دون القيام باأي عمليات ذهنية من املمكن 
اأن يوؤدي اإلى تدهور القدرات الإدراكية مع الوقت، كما اأن النوم ل�ص���اعات طويلة )اأكرث من 9 �صاعات( 
اأثناء العطل له تاأثرياته ال�صلبية على ال�صحة اأي�صا”. ويذكر اأن العديد من الدرا�صات كانت قد حتدثت 

عن خماطر انخفا�ض الن�شاط البدين والذهني.

 اأ�ص���ارت �ص���حيفة L’Express لحتمال قيام وزيرة الدولة الفرن�ص���ية ل�صوؤون امل�صاواة بن 
الرجل واملراأة مارلن �ص���كيابا، بكتابة كتيبات جن�ص���ية فكاهية عدة م�ص���تخدمة ال�ص���م امل�صتعار 
م���اري مينيللي. وذكرت ال�ص���حيفة اأن���ه يحتمل اأن تكون مارلن �ص���كيابا هي الت���ي األفت الكتب 
 Brad Pitt اجلن�ص���ية: “جتراأوا على تكوين �ص���داقة جن�ص���ية” و “كيف ميكن حتويل اأي �صاب اإلى
خالل 30 يوما” وغريها. وال�ص���بب الذي دفع ال�ص���حافين لل�ص���ك باأن ماري مينيللي لي�س اأكرث من 
ا�ص���م م�صتعار، كان قيام مارلن �ص���كيابا بالقول يف مقابلة يف اأبريل 2011، اإنها كتبت “كتابا عن 
الطالق” ل�ص���الح دار الن�رش La Musardine. ويف اأكتوبر بالعام 2011 طرحت دار الن�رش املذكورة 
 Archambault للبي���ع كتابا عن الطالق، ولكن من تاأليف مينيلي ولك���ن دار بيع الكتب الكندية
ذك���رت عل���ى موقعها يف النرتت اأن موؤلفة الكتاب هي �ص���كيابا، وذلك على الرغم من وجود ا�ص���م 
موؤلفة اأخرى على غالف الكتاب. ولكن مكتب الوزيرة، وفقا لل�ص���حيفة، نفى اأن يكون ا�ص���م “ماري 
مينيللي” يخفي يف الواقع مارلن �ص���كيابا ون�رش بع�س امل�ص���وؤولن يف ال���وزارة رقم هاتف الكاتبة 

مينيللي.
وعلى الرغم من اأن ال�ص���حافين مل يتمكنوا من لقاء مينيللي �صخ�ص���يا اإل اأنها قالت لهم اإنها 
مقربة من �صكيابا ولكنها ل ت�صتعن بها خالل تاأليف الكتب اجلن�صية، واأ�صافت مينيللي اأن العقد 
ح���ول تاألي���ف الكتاب عن الطالق وق���ع يف البداية مع �ص���كيابا ولكن الأخرية اعت���ذرت؛ لعدم وجود 

الوقت وهو ما دفع مينيللي لتنفيذ العمل..

 Social
media

ج�سمان طائر�ن يثري�ن 
جدل “�ملخلوقات �لف�سائية”

 اأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على النرتنت، ج�صما طائرا وهو يحلق فوق عدد 
من البيوت قبل اأن يدخل يف ج�صم طائر ثان، ويتال�صيان معا يف اجلو.

وبح�صب ما نقلت �ص���حيفة “مريور” الربيطانية، فاإن الفيديو جرى ت�صويره يف 
اإقليم �صيبرييا الرو�صي، ومبنطقة ياكوتيا حتديدا املعروفة برثوتها من الأملا�س.

ورجح متابعون للفيديو املثري اأن يكون اجل�صمان الطائران من الأطباق الطائرة 
ودليال على وجود حياة خارج الأر�س، واأثار بذلك ف�ص���ول علميا ما يزال م�صتمرا منذ 
عقود. لكن منتقدين قالوا اإن اجل�صمن قد ل يكونان �صوى طائرتن من دون طيار 

“درون” يف مهمة ا�صتك�صافية باملنطقة، وبالتايل، ل داعي لالإغراق يف التخمن.

فتاة حتمل الزهور مع زميالتها اأثناء احتفال تقليدي يف العا�شمة 

الأوكرانية كييف )رويرتز(

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

حصان يقذف بالبطل االسترالي كولت فيرغسون أثناء رياضة الروديو الكبرى في كالجاري - ألبرتا )أب(

الطق�س رطب ومغرب احيانا هذه 
الليلة ولكنه حار مع ت�صاعد التربة 

يف بع�س املناطق نهار الغد.

الرياح �صمالية غربية من 12 اإلى 
17 عقدة ثم تتحول اإلى �صمالية غدا 

وت�صل من 20 اإلى 25 عقدة احيانا.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اقدام ولكنه من 
3 اإلى 6 اقدام يف عر�س البحر غدا. درجة احلرارة 

العظمى 44، وال�صغرى 31 درجة مئوية.

قناديل �لبحر تهاجم 
�سو�طئ م�سر

خ���الل الأ�ص���بوعن املا�ص���ين فوج���ئ 
مرتادو ال�ص���واحل ال�ص���مالية يف م�رش بهجوم 
البح���ر عل���ى  اأع���داد كب���رية م���ن قنادي���ل 

ال�صواطئ.
الظاه���رة  ه���ذه  ع���ن  احلدي���ث  وب���داأ 
اجلديدة ي�صق طريقه على مواقع التوا�صل 
الجتماع���ي بن الكثري م���ن امل�رشين، اإلى 
اأن اأ�ص���درت وزارة البيئة بيانا اأ�صارت فيه 

اإلى اأن تلك الظاهرة “غري م�صبوقة”.
وح���ددت ال���وزارة يف بيانها 6 اأ�ص���باب 
لنت�صار القناديل على ال�صواحل وال�صواطئ 
امل�رشية، منه���ا “انخفا�س اأعداد احليوانات 
املفرت�ص���ة الت���ي تط���ارد القنادي���ل، مثل 
ال�صالحف البحرية واأنواع اأخرى من الأ�صماك، 
نتيجة تعر�ص���ها يف ال�صنوات الأخرية لإبادة 

وا�صعة يف البحر املتو�صط”.
وبع���د حتدي���د بي���ان ال���وزارة كيفي���ة 
قط���اع  ب���داأ  القندي���ل،  ل�ص���عات  مواجه���ة 
املحميات ال�ص���مالية امل�رشي مهام الق�صاء 
عل���ى الأعداد الكب���رية من الكائ���ن البحري، 
واأ�ص���ار رئي����س الهيئ���ة، الدكت���ور، حمم���د 
العي�صوي، اإلى اأنه “مت ر�صد 7 اآلف قنديل 
على �صواطئ ال�صاحل ال�صمايل والإ�صكندرية 

وبلطيم”.
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