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16 يوليو 2017 
22 شوال 1438

الكونغر�س يقر ميزانية 
ع�سكرية بـ 700 مليار

�أق���ر جمل����س  – روي���رتز:   و��سنط���ن 
�لنو�ب �الأمريكي ي���وم �جلمعة ن�سخته من 
م����رصوع قان���ون ميز�نية ع�سكري���ة �سنوية 

�سخمة. 
وج���اء �لت�سويت عل���ى �مليز�نية �لتي 
حتدد �أي�سا �سيا�سة �جلي�س وخولت وز�رة 
�لدفاع �إنفاقا ي�سل �إلى 696 مليار دوالر 

بتاأييد 344 �سوتا مقابل 81.

يجب مواجهة متويل الإرهاب
بحث جهود مكافحته مع ويل العهد ال�سعودي... لودريان:

دبي - �لعربية.نت: بحث ويل �لعهد �ل�سعودي �الأمري 
حمم���د بن �سلم���ان، مع وزي���ر �أوروبا و�ل�س���وؤون �خلارجية 
�لفرن�س���ي جون �إي���ف لودريان �مل�ستج���د�ت يف �ملنطقة، 

وجهود مكافحة �الإرهاب و�لتطرف ومتويلهما.
وق���ال لودري���ان يف موؤمتر �سحايف م�س���رتك مع وزير 
�خلارجي���ة �ل�سعودي ع���ادل �جلبري �إن �جتماع���ه مع �الأمري 
حمم���د ب���ن �سلم���ان متخ�س عن���ه �إط���اق عجل���ة �لتعاون 
�ل�سع���ودي �لفرن�س���ي. و�أج���رى وزير �خلارجي���ة �لفرن�سي 
مباحث���ات مع نظريه �ل�سعودي ع���ادل �جلبري يف جدة �لتي 
و�سله���ا �أم����س قادًما م���ن �لدوحة. وتناول���ت �ملحادثات 
�ل�سعودي���ة �لفرن�سي���ة �الأزمة مع قطر و�سب���ل حلها، فيما 
�س���دد �لوزي���ر �لفرن�سي من �لدوحة على ����رصورة مو�جهة 
متوي���ل �الإرهاب. وق���ال وزير �خلارجي���ة �ل�سعودي عادل 

�جلب���ري �إن �لريا�س �ست���زود باري�س مبلف كامل 
بالتجاوز�ت �لتي �رتكبتها �لدوحة.

 

تقدم �لنائ���ب خليفة �لغامن باق���رت�ح برغبة 
ب�ساأن قي���ام وز�رة �ل�سناعة و�لتج���ارة و�ل�سياحة 
مبنع ��ستخد�م عبارة “�الأ�سعار تبد�أ من” و�الإعان 
ع���ن �الأ�سعار بحده���ا �الأدن���ى دون تو�سيح حدها 
�الأعلى، مم���ا يوهم �مل�ستهلك بتدين �ل�سعر بينما 

�ل�سلع �ملوجودة تفوق �ل�سعر �ملعلن.
وقال �لغامن �إن رو�ج �لظاهرة يعد ��ستخفافا 
من قب���ل �أ�سحاب �ملحات بعق���ول �مل�ستهلكني 
�لذين ي�ستك���ي كثري منهم من خمالف���ة �الأ�سعار 
د�خل �ملح���ل الإعانات �لتخفي�س���ات �ملو�سوعة 

على �لو�جهة، وكاأن �لغاية هي جذب �لزبائن �إلى 
�ملحل بالدرجة �الأولى لتتحول �إلى ظاهرة تهدف 
للتحايل عل���ى �مل�ستهلك يف ظل عجز �لرقابة عن 

�إيجاد جل جذري لها.
ور�أى وزير �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة ز�يد 
�لزي���اين �أن���ه ال حاج���ة للتدخل يف �آلي���ات �لعر�س 
و�لت�سوي���ق؛ لوجود �ل�سمانات �لقانونية �ملبينة، 
بينما رف�س رئي�س غرفة جتارة و�سناعة �لبحرين 
خالد �ملوؤيد �ملو�فق���ة على �القرت�ح؛ مو�سًحا �أن 
�له���دف �ملر�د من �القرت�ح برغبة متحقق بالفعل 

على �أر�س �لو�ق���ع ومن�سو�س عليه يف 
قانون حماية �مل�ستهلك.

م�سنع �سيني للأدوية وم�ست�سفى للطب البديل
�ملنام���ة - �لهيئ���ة �لوطني���ة لتنظيم �ملهن 
و�خلدم���ات �ل�سحي���ة: �أب���دى وفد �سين���ي رغبته 
�لبحري���ن منه���ا  �إن�س���اء م�ساري���ع �سحي���ة يف  يف 
�إن�س���اء وت�سغيل م�ست�سفى يق���دم �لعاج بالطب 
�لتقليدي باالإ�سافة �إلى �لطب �لبديل و�لتكميلي 
متخ�س����س يف �أمر�����س �لكل���ى و�لقل���ب وزر�عة 
�الأع�ساء، كما �أب���دى �لوفد رغبته يف �إن�ساء م�سنع 

لاأدوية يف مملكة �لبحرين.
ورحب���ت �لهيئ���ة �لوطني���ة لتنظي���م �مله���ن 

و�أو�سح���ت  بامل�رصوع���ني،  �ل�سحي���ة  و�خلدم���ات 
�ال�سرت�طات و�الإج���ر�ء�ت �لو�جب �تخاذها الإن�ساء 
وت�سغي���ل �مل�رصوعني. وكانت �لهيئة �لوطنية قد 
��ست�سافت وفد�ً �سينياً خمت�ساً ب�سوؤون �لرعاية 
�ل�سحية و�مل�ست�سفيات، يرت�أ�س���ه �إك�ستونغ كاو 
�لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة تونغ�سانتانغ �لطبية 
بجمهورية �ل�سني �ل�سعبية، ال�ستعر��س جماالت 
�لتع���اون �مل�سرتك بني �لبلدي���ن وبحث �لفر�س 

3�ال�ستثمارية يف قطاع �لرعاية �ل�سحية.

مبنى متكامل ي�سم حمالت جتارية و�سوقا مركزية... خلف:

للحّد من التحايل على امل�ستهلك والغ�ّش التجاري

بدء تنفيذ جممع مدينة حمد نهاية العام

مقرتح نيابي ملنع عبارة “الأ�سعار تبداأ من”

�ملنامة - وز�رة �الأ�سغال و�سوؤون �لبلديات 
و�لتخطي���ط �لعم���ر�ين: ق���ال وزي���ر �الأ�سغ���ال 
و�سوؤون �لبلديات و�لتخطي���ط �لعمر�ين ع�سام 
خلف �إن من �ملوؤمل �لبدء يف تنفيذ م�رصوع مدينة 
حمد �لو�قع يف جممع 1212 نهاية �لعام �جلاري.
ن���و�ب  و�أو�س���ح �لوزي���ر يف �جتماع���ه م���ع 
�ملدينة �أن ب���دء �مل�رصوع �لذي يق���ام بالتعاون 
مع بنك �الإ�سكان مرتبط باالنتهاء من �الإجر�ء�ت 
�لقانونية و�لتعاقدية �إلى جانب �كتمال حتديد 

�حتياجات �جلهات �خلدمية.
وتق���ع �أر�س �مل����رصوع غرب �س���ارع �ل�سيخ 
خليفة بن �سلم���ان �لذي يربط منطقتي �ملنامة 
و�ل�سيف مع جامعة �لبحري���ن بجانب دو�ري 17 
و18، وهو عبارة عن مبنى متكامل من �خلدمات 

ويحتوي على عدد من �ملحات �لتجارية و�سوق 
مكيف للفو�كه و�خل�رصو�ت و�للحوم و�الأ�سماك، 

�ستخ�س����س  حم���ات  �إل���ى  �إ�ساف���ة 
2للخدمات �لعامة.
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• ويل �لعهد �ل�سعودي يف لقاء مع �لوزير �لفرن�سي	

اأمني العري�ش: ال�سمعة والأثر الطيب 

راأ�ش املال احلقيقي

اخلليج  �سركات  الربيطانية”:  “املحا�سبني 
غري م�ستعدة لـ “القيمة امل�سافة”

الت�سفيات  اإىل  غًدا  “الأوملبي” يغادر 
الآ�سيوية

لقاء األحد

اقتصاد البالد

البالد سبورت

21

10

17

اجلبري: �سنزود فرن�سا مبلف كامل عن جتاوزات قطر

1416
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البو�سطة: نحلم مب�ساركة فعلية للفن يف 

النتاج العام لل�سعوب اخلليجية

مسافات البالد

23

• وزير �الأ�سغال يف �جتماع مع نو�ب مدينة حمد	

• خليفة �لغامن	

ليلى مال اهلل

“ال�سورى” اليوم طاولة  “امليزانية” على 

�سراكة قوية مع “اخلا�س” لتطوير الريا�سة
�سمو ال�سيخ عي�سى بن علي: 

�لق�سيبي���ة - جمل����س �ل�س���ورى: يبح���ث 
جمل����س �ل�س���ورى يف جل�سته �لي���وم )�الأحد(، 
تقري���ر جلنة �ل�س���وؤون �ملالي���ة و�القت�سادية 
باملجل����س، ب�س���اأن م����رصوع قان���ون باعتم���اد 
�مليز�نية �لعام���ة للدولة لل�سنتني �ملاليتني 

2017 و2018.
وم���ن �ملقرر �أن ينظ���ر �ملجل�س يف تقرير 
�للجن���ة �ملالي���ة بخ�سو����س م����رصوع قان���ون 
بتعدي���ل بع����س �أح���كام �ملر�س���وم بقان���ون 

باإ�سد�ر �سند�ت �لتنمية.
ور�أت �للجنة يف تقريرها “�رصورة معاجلة 
�لعجوز�ت يف �مليز�نية �لعامة؛ الإبقاء م�ستوى 
�لدي���ن �لعام �سمن �حل���دود �ملقبولة دولًيا، 
لكي���ا ي�سب���ح عبًئ���ا عل���ى م�سال���ح �الأجيال 
�لقادم���ة، ويوؤث���ر �سلًب���ا عل���ى �أد�ء خمتل���ف 
�لقطاعات و�الأن�سط���ة �القت�سادية، ول�سمان 

ت�سنيف �ئتماين �إيجابي للمملكة من 
قبل موؤ�س�سات �لت�سنيف �الئتماين”.

�حت���اد �ل�سل���ة - �ملركز �الإعام���ي: �أكد 
�ل�سل���ة  لك���رة  �لبحرين���ي  �الحت���اد  رئي����س 
�سم���و �ل�سي���خ عي�سى بن علي ب���ن خليفة �آل 
خليفة �أهمي���ة دور �لقط���اع �خلا�س يف دعم 
�الأندية �لبحريني���ة �لريا�سية و�مل�ساهمة يف 
تطويرها، م�سرًي� �سموه �إلى �لب�سمة �ملميزة 

�لتي ترتكها هذه �ل�رص�كة يف حتريك �لقطاع 
�لريا�س���ي باململك���ة نح���و �لرق���ّي و�لتقدم 
و�لو�سول �إلى �الأهد�ف �ملو�سوعة. جاء ذلك 
يف �الجتم���اع، �ل���ذي عق���ده �سموه م���ع وز�رة 

�ل�سب���اب و�لريا�سة ون���ادي �الأهلي 
بح�سور رجل �الأعمال حممد د�د�باي.
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• �سمو �ل�سيخ عي�سى بن علي ي�سيد مب�ساهمة �لقطاع �خلا�س يف دعم �الأندية	

هورة عنقه...
        مساكن بال خدمات
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مجلس الرئيس... 

 هـكـذا قـرأتـه 
م���ن غ���ر املنا�ش���ب اأال نق���راأ م���ا 
ب���ن ال�شط���ور، عندما نك���ون يف ح�رضة 
جمل����س الرئي����س، فاملتاب���ع ال���ذي ال 
تاأكل���ه التهي���وؤات، وال���ذي ال يخطئ���ه 
نور الب�شرة، ي�شب���ح دائًما على اأهبة 

اال�شتعداد، ودائما على املحك. 
للرئي����س  جمل����س  م���ن  اأك���ر  يف 
الر�شائ���ل املختلط���ة  الوال���د، كان���ت 
مفعم���ة  باملعلوم���ات،  مزدحم���ة 
باالإ�ش���ارات والتوجيه���ات، ومن يكون 
�شعيد احل���ظ، هو الذي يلم���ح االجتاه 
ال�شحي���ح يف الوق���ت ال�شحي���ح، ه���و 
ال���ذي يلتقط اخلي���ط الرفيع من قلب 
ال�شي���اق املني���ع، ونحم���د اهلل ون�شكر 
ف�شله اأن القراءات مازالت دقيقة من 
اجلمي���ع، حي���ث ال���كالم كان اأكر دقة 
من الرئي�س، �شموه ي�شدد على اللحمة 
الوطنية، ونحن نقراأ التوجيه مثلما جاء 
يف بيان القائد، �شم���وه ينحاز لق�شايا 
املواط���ن واأ�ش���ول املواطن���ة، ونح���ن 
ال نغ���رد بعي���دا ع���ن ال����رضب، يف اليوم 
الت���ايل تخرج بع�س املق���االت وكاأنها 
ر�شائ���ل اإلى كل من يهمه االأمر ممتلئة 
باالأ�شج���ان واالإرها�ش���ات احلل���وة، يف 
حن يجنح بع�شه���ا االآخر اإلى التوثيق 
والنقل املبا�رض لكالم الرئي�س، يف كلتا 
احلالتن يتح���ول الزخ���م العفوي اإلى 
اإرادة وطني���ة، اإل���ى مواق���ف اإن�شانية، 
اإلى قرارات حا�شم���ة، وحتركات واعية 
من الفعاليات باجت���اه القائد امللهم، 
كاأنه���ا تري���د اأن تلبي الن���داء، وكاأنها 
ت�شع���ى اإلى حم���راب الرئي����س بخطى 
واثق���ة لتق���ول: نح���ن مع���ك اإل���ى اآخر 
امل�ش���وار، نحن مع���ك حتى اآخ���ر العمر 

واملدار. 
اإن املواطن���ة احلقة ه���ي االأ�شا�س 
القومي للحم���ة الوطنية، ه���ي البنيان 
املت���ن لالأم���م العفي���ة، وه���ي حائط 
ال�ش���د يف مواجه���ة التحدي���ات، ودرء 

املخاطر واالحتدامات. 
كث���راً م���ا ي���ويل رئي����س ال���وزراء 
�شاحب ال�شمو امللكي االأمر خليفة بن 
�شلمان حفظه اهلل ورعاه اهتماما بالغا 
مبب���ادئ الوح���دة، ويحذر مم���ا اأ�شاب 
ال���دول القريبة من ج���راء االنق�شامات 
والطائفي���ة  الفئوي���ة  واالحتقان���ات 
واملذهبي���ة، ويدعو باإح�شا����س القائد 
امل�شوؤول اإلى القبول باالآخر والتعاي�س 
يف  االخت���الف  وحت���ى  مع���ه  ال�شلم���ي 
ال���راأي باحل�شنى ومالقات���ه بالتي هي 
اأقوم، هنا ميك���ن اأن نقي الوطن �رضور 
الت�شدع���ات ونن���اأى ب���ه ع���ن املغاالة 

وارتكاب احلماقات. 
�شم���وه يوق���ظ فين���ا دائم���اً ذلك 
بنخ���وة  الفيا����س  الوطن���ي  ال�شع���ور 
وع����رضة  ال�شدي���ق  واأخ���وة  ال�شقي���ق 
ال�شنن ورفقة الطريق، رغم ذلك تاأتي 
اإلين���ا بع����س االأ�شوات الن�ش���از مهللة 
بعروبتن���ا ووحدتنا  بالف���راق، كاف���رة 
وعمق عراقتنا، الأولئ���ك وهوؤالء اأقول: 
موت���وا بغيظكم، لن يفرقنا دخيل ولن 
ميزقن���ا عميل فالرئي����س القائد الذي 
يق���راأ يف تفا�شيل التفا�شي���ل منتبه، 
يق���ظ، فطن باأن وطن���ا للجميع، اأبدا ال 

ي�شيع.

بقلم: الدكتور عبداهلل الحواج

بـدء تنفيـذ جممـع مدينـة حمـد نـهـايـة 2017

فتح 4 م�ساريع حت�ّسن احلركة املرورية 30 %

اإن�شاء ملجاأ للكالب ال�شالة يف املعامر قريبا... خلف:

�شمن تقاطعات يف املرفاأ املايل واجل�رضة و�شار ومدينة عي�شى

املنام���ة - وزارة االأ�شغ���ال و�ش���وؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين: اأكد وزير االأ�شغ���ال و�شوؤون 
البلديات والتخطيط العمراين ع�شام خلف اأن موعد 
تنفي���ذ م�رضوع مدين���ة حمد الواق���ع يف جممع 1212 
ويقام بالتعاون مع بن���ك االإ�شكان مرتبط باالنتهاء 
م���ن االإج���راءات القانوني���ة والتعاقدي���ة اإلى جانب 
اكتمال حتديد احتياجات اجلهات اخلدمية للم�رضوع، 
م�ش���را اإلى اأن من املوؤمل الب���دء بتنفيذه مع نهاية 

العام اجلاري. 
ج���اء ذل���ك خ���الل اجتم���اع الوزي���ر م���ع ن���واب 
مدين���ة حمد جم���ال داوود، حممد العم���ادي، عي�شى 
ترك���ي وعبداحلمي���د اجلار، وبح�ش���ور وكيل �شوؤون 
البلدي���ات نبيل اأبوالفتح، ووكي���ل �شوؤون االأ�شغال 
اأحم���د اخلياط والوكيل امل�ساع���د للخدمات البلدية 
امل�شرتك���ة رائ���د ال�ش���الح، وم���ن وزارة االإ�ش���كان 
الوكيل امل�شاعد مل�شاري���ع االإ�شكان �شامي بوهزاع 

وعدد من امل�شوؤولن.
وا�شتعر����س الن���واب عددا م���ن املالحظات يف 
املنطقة م���ن بينها ال�شاح���ات املفتوحة املوجودة 
بن االإحي���اء ال�شكنية والتي كان���ت بال�شابق عبارة 
عن حدائ���ق داخلية ويتم حالي���ا ا�شتخدامها ب�شكل 
خاط���ئ يف غ���ر الغر�س ال���ذي خ�ش�ش���ت الأجله، اإذ 
اقرتحوا اأن يتم حتويله���ا اإلى مواقف لل�شيارات يف 
ظل �شح املواقع يف مدينة حمد والتي ال تتنا�شب مع 
الكثافة ال�شكانية والتط���ور العمراين الذي ت�شهده 
املنطق���ة، واأو�شح���وا اأهمي���ة اإن�ش���اء جمم���ع مدينة 

حمد ال���ذي �شيخدم االأهايل من خ���الل توفر ال�شلع 
الغذائي���ة االأ�شا�شي���ة على اأن يتم الدف���ع بامل�رضوع 

لرى النور قريبا.
كما اأ�ش���اروا اإلى ظاهرة تف�ش���ي اأعداد الكالب 
ال�شالة وازديادها ب�شكل ملحوظ االأمر الذي ي�شكل 
خط���را اإل���ى االأرواح، خ�شو�ش���ا اأن بع����س احل���االت 
�شجلت تعدي ه���ذه احليوانات على حرمات املنازل 
ع���ن طريق القفز من ال�شور اخلارجي، واأي�شا ذكروا 
اأن مو�ش���وع فر�س الر�ش���وم البلدية املوؤقتة حلن 
اإزالة املخالفة يف حاجة اإلى مزيد من الدرا�شة وبحث 

البدائل املتاحة.
وا�شتمع احل�ش���ور اإلى عر����س مف�شل مل�رضوع 

جمم���ع مدينة حمد قدمه ال�شالح، وذك���ر اأن الوزارة 
ت�شع���ى الإن�شاء �شوق متكامل تتوافر فيه املقومات 
احلديثة التي تلبي متطلبات واحتياجات املواطنن 
واملقيمن والتج���ار، حيث تقع اأر�س امل�رضوع غرب 
�شارع ال�شيخ خليفة بن �شلمان الذي يربط منطقتي 
املنام���ة وال�شيف مع جامع���ة البحرين بجانب دواري 
17 و18، وهو عبارة عن مبنى متكامل من اخلدمات 
يتك���ون م���ن مواق���ف �شي���ارات ال���زوار يف الطابق 
االأر�شي و�شيحتوي على عدد من املحالت التجارية 
واللح���وم  واخل����رضوات  للفواك���ه  مكي���ف  و�ش���وق 
واالأ�شماك، اإ�شافة اإلى حمالت �شتخ�ش�س للخدمات 
العام���ة. واأ�شار خلف اإلى اأن الوزارة تدر�س مو�شوع 

حتوي���ل االأرا�ش���ي التابع���ة لها التي كان���ت حدائق 
�شغ���رة بال�شابق املن�شاأة بن االأحياء ال�شكنية اإلى 
مواق���ف لل�شي���ارات ا�شتن���ادا اإلى احلاج���ة ال�شعبية 
امللحة لذلك، وال���ذي يتم من خالل اإجراءات حمددة 
قب���ل ال����رضوع بتغ���ر تخ�شي�شها وال���وزارة ملتزمة 
باتباع تل���ك االإج���راءات، واأ�شاف اأن ال���وزارة بداأت 
بتنفي���ذ تل���ك اخلط���وات بع���د اأن مت التن�شي���ق مع 

جمل�س بلدي ال�شمالية.
واأو�شح���ت �ش���وؤون البلديات اأنه���ا ب�شدد بناء 
ملجاأ للكالب ال�شالة يف منطقة املعامر، اإذ �شت�شع 
نظام���ا لت�شغيل هذا امللجاأ مب���ا يتنا�شب مع طبيعة 

هذه احليوانات.

املنام���ة – وزارة االأ�شغ���ال و�ش���وؤون البلديات 
االأ�شغ���ال  وزارة  افتتح���ت  العم���راين:  والتخطي���ط 
و�ش���وؤون البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين باكورة 
م�شاريعها االأربع���ة التي اأطلقتها خالل الربع الثاين 
من العام اجل���اري 2017، �شمن احلزمة التح�شينية 
االأول���ى لتخفي���ف االزدحامات املروري���ة �شمن 11 
موقًع���ا يف التقاطعات احليوية، حيث من املوؤمل اأن 
ت�شهم هذه امل�شاريع االأربعة يف تقليل االزدحامات 

بن�شبة 30 % على �شبكة الطرق.
وكان اأول ه���ذه االفتتاح���ات م����رضوع امل�ش���ار 
االإ�ش���ايف لل���دوران العك�ش���ي عل���ى تقاط���ع املرفاأ 
امل���ايل، حيث �شمل ه���ذا االإج���راء التح�شيني توفر 
م�ش���ار اإ�شايف حلركة ال���دوران العك�ش���ي مع توفر 
جزي���رة فا�شلة عل���ى �شارع املل���ك في�شل )تقاطع 
املرفاأ امل���ايل(، ومن �شاأن هذا امل�رضوع تقليل زمن 
الرحلة حيث ي�شتغرق زمن الرحلة للدوران العك�شي 
ح���وايل 74 ثاني���ة للمركب���ة الواح���دة بع���د اأن كان 
ي�شتغرق نح���و 93 ثانية للمركب���ة الواحدة، و�شيتم 
متديد طول امل�شار االإ�شايف لي�شل اإلى ج�رض امل�شاة 
كمرحلة ثاني���ة بعد اإمتام االإج���راءات الفنية الالزمة 

للبدء بتنفيذها خالل الربع االأخر من هذا العام.
يذك���ر اأن م�رضوع تطوي���ر �شارع املرف���اأ املايل 
ياأتي �شمن خطة تطويرية اأ�شمل عرب تو�شعة �شارع 
ال�شي���خ خليفة بن �شلمان اإلى اأربعة م�شارات يف كل 
اجت���اه مع تطوير التقاطعات عل���ى ال�شارع لتحقيق 
االن�شيابية يف احلركة املرورية واملمول من برنامج 

التنمية اخلليجي.
ا�شتغ���رق هذا امل����رضوع الذي د�ّش���ن يف مار�س 
املا�ش���ي نح���و 3 اأ�شهر وه���و اأحد م�شاري���ع احلزمة 
االختناق���ات  تعال���ج  الت���ي  العاجل���ة  التح�شيني���ة 

املرورية يف 11 تقاطًعا مبناطق اململكة.
وبالن�شبة لتقاطع اجل�رضة، فقد مت متديد م�شار 
االنعط���اف مييًن���ا لتحقيق تدفق احلرك���ة املرورية 
باجت���اه �ش���ارع ال�شي���خ عي�ش���ى ب���ن �شلم���ان دون 
التوق���ف عند االإ�شارة ال�شوئي���ة، ف�شالً عن تعديل 
اجلزيرة الو�شطى للطريق ت�شهيالً للحركة املرورية 
القادمة من ج�رض امللك فه���د حتى اأعلى اجل�رض ومنه 
اإلى ال�شمال باجت���اه البديع، اإذ من �شاأن هذا االإجراء 

التح�شيني ت�شهيل عملي���ة االنعطاف مييًنا للحركة 
املرورية القادمة من �شارع ويل العهد باجتاه �شارع 

ال�شيخ �شلمان نحو املنامة.
الطاق���ة  زي���ادة  يف  امل����رضوع  ه���ذا  �شاه���م 
اال�شتيعابي���ة للتقاطع لتبلغ 120 األف مركبة يوميًّا 
مبعدل 5 اآالف مركبة يف �شاعات الذروة بعد انتهاء 
املرحل���ة االأولى م���ن التطوي���ر، و10 اآالف مركبة يف 
�شاع���ات ال���ذروة بعد اكتم���ال املرحل���ة الثانية من 
امل����رضوع، بينما �شيقل زمن االنتظ���ار بن�شبة 30 % 
مقارن���ة بالو�شع احلايل بعد املرحلة االأولى وبن�شبة 
60 % مقارنة بالو�شع احلايل بعد اكتمال امل�رضوع، 
يذكر اأن عدد املركب���ات امل�شتخدمة لهذا التقاطع 

قبل التطوير يبلغ 90 األف مركبة يوميًّا.
وعل���ى �شعيد مت�شل، فاإن ل���دى الوزارة عدًدا 
من امل�شاري���ع الكربى من �شمنها حت�شن املداخل 
اإل���ى املدينة ال�شمالي���ة على �ش���ارع اجلنبية والذي 

يعترب �رضياًنا رئي�شيًّا للمدينة.
وثال���ث االفتتاحات التي انته���ت منها الوزارة 
هو م����رضوع تطوير مدخ���ل �شار اجلنوب���ي من �شارع 
ال�شي���خ عي�شى ب���ن �شلمان والذي يه���دف اإلى خلق 
ان�شيابية لالنعطاف مييًن���ا من �شارع ال�شيخ عي�شى 

بن �شلم���ان باجتاه �ش���ار وكذلك احلرك���ة املرورية 
اخلارج���ة من �ش���ار اإل���ى �ش���ارع ال�شي���خ عي�شى بن 
�شلمان ع���رب نف�س التقاطع، م���ع اإ�شافة م�شار على 
�شارع 27 خم�ش����س للمتجهن ي�ش���اًرا عند تقاطع 
ه���ذا ال�شارع مع �ش���ارع 79 وطريق 7151، لتحقيق 
ان�شي���اب م�شتمر للحركة املرورية على �شارع 27 يف 
االجتاهن وت�شهيل الو�شول اإلى املناطق ال�شكنية 

واملجمعات التجارية املوجودة والتي قيد االإن�شاء.
يذك���ر اأن عدد املركب���ات الداخل���ة ل�شارع 27  
يبلغ 16 األف مركبة يوميًّا، بينما يبلغ عدد املركبات 
اخلارجة منه 6 اآالف مركب���ة يوميًّا، بينما تبلغ اأعداد 
املركب���ات امل�شتخدمة لتقاطع �شارع ال�شيخ عي�شى 
ب���ن �شلم���ان مع �ش���ارع 27 ح���وايل 2000 مركبة يف 

ال�شاعة خالل وقت الذروة يف كال االجتاهن.  
و�شاهم امل�رضوع بع���د افتتاحه بت�رضيع ان�شياب 
احلرك���ة املروري���ة الداخل���ة والتخل�س م���ن امتداد 
طواب���ر املركب���ات اإلى �ش���ارع ال�شي���خ عي�شى بن 
�شلمان حي���ث زادت الطاقة اال�شتيعابية بن�شبة 40 
%، وبالتايل امل�شاهمة يف خف�س االزدحام املروري 

وتقليل زمن االنتظار.
واختتم���ت ال���وزارة الرب���ع الثال���ث م���ن العام 

2017 بافتتاح املنفذ اجلديد الذي يخدم املنطقة 
التعليمي���ة مبدين���ة عي�ش���ى حيث ت�شم���ن امل�رضوع 
اإن�شاء منف���ذ مزدوج مب�شارين يف كل اجتاه مير بن 
مدر�شة القل���ب املقد�س ومدر�ش���ة ال�شيخ عبداهلل 
ويربط �شارع ال�شيخ �شلمان بطريق 4109 مبنطقة 
مدينة عي�شى التعليمي���ة ويهدف اإلى زيادة مداخل 
املنطق���ة م���ن )5( اإل���ى )6(، واإعطاء خي���ار اإ�شايف 
للم���رور اخلارج م���ن املنطق���ة التعليمي���ة يف اجتاه 
املنام���ة لتجن���ب امل���رور عرب اإ�ش���ارة بواب���ة مدينة 

عي�شى والتوجه مبا�رضة اإلى نفق مدينة عي�شى.
كما يهدف اإلى اإع����ادة توزيع احلركة املرورية 
����ا للقادم����ن م����ن �ش����ارع ال�شي����خ زاي����د  وخ�شو�شً
للدخ����ول عرب املنف����ذ اجلديد بعيًدا ع����ن �شارع 16 
دي�شم����رب وتخفيف االزدحام امل����روري على تقاطع 
ع����ايل بالق����رب م����ن االإدارة العام����ة للم����رور. كم����ا 
�شيعم����ل على تخفيف االزدحام امل����روري احلا�شل 
على تقاطع بوابة مدينة عي�شى، حيث �شُيحول جزء 
كبر من املرور املتج����ه نحو املنامة بعيًدا عن هذا 
التقاطع ع����رب املنفذ اجلديد، ال����ذي ت�شل الطاقة 
اال�شتيعابي����ة له اإلى 2000 مركبة يف ال�شاعة يوميًّا 

يف االجتاهن. 

• وزير االأ�شغال يف اجتماع مع نواب مدينة حمد	

• •م�رضوع امل�شار االإ�شايف للدوران العك�شي على تقاطع املرفاأ املايل	 تقاطع اجل�رضة	

• م�رضوع تطوير مدخل �شار اجلنوبي	 • املنفذ اجلديد للمنطقة التعليمية مبدينة عي�شى 	
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Option B : Logo

الرعاة:

موا�صلة العمل مع ال�رشكاء لإدماج احتياجات املراأة يف التنمية
تطوير �لتجربة و�لبناء على �لنتائج �لإيجابية... “�لأعلى للمر�أة”:

�لرف���اع - �ملجل����س �لأعل���ى للم���ر�أة: �أك���د 
�ملجل����س �لأعل���ى للم���ر�أة �أن���ه لن يدخ���ر جهد�ً 
بالتع���اون و�لتن�سي���ق م���ع �ل����ركاء يف �ل�سلطة 
�لت�ريعي���ة و�ملوؤ�س�س���ات �حلكومي���ة؛ من �أجل 
�مل�س���ي قدم���اً يف تفعي���ل �لنم���وذج �لوطن���ي 
لإدم���اج �حتياج���ات �مل���ر�أة يف �لتنمي���ة، وذلك 
بغي���ة تطوي���ر ه���ذ� �لتجرب���ة �لوطني���ة وتعزيز 
وخمرجاتها، و�لبناء على ما حتقق حتى �لآن من 
نتائ���ج مثمرة على طريق تعزي���ز ح�سور �ملر�أة 
�لبحريني���ة ورفع م�ساهمته���ا يف عملية �لتنمية 
و�لبن���اء �لوطني ور�سم معامل م�ستقبل �لزدهار 

�ملن�سود.
وج���دد �ملجل����س يف تقرير ل���ه حر�سه على 
�مل�سي قدماً يف تفعيل عمل �للجنة �لتن�سيقية 
مع �ل�سلط���ة �لت�ريعية لدع���م �إدماج �حتياجات 
�ملر�أة يف �لتنمية، مو�سحاً �أنه �إدر�كاً لأهمية دور 
�ل�سلط���ة �لت�ريعية يف تطبيق حم���اور �لنموذج 
�لوطني لإدم���اج �حتياجات �مل���ر�أة يف �لتنمية، 
توجهت �للجنة �لوطنية ملتابعة تنفيذ �لنموذج 
�لوطن���ي لإدماج �حتياجات �مل���ر�أة نحو ت�سكيل 
جلن���ة تن�سيقي���ة بني �ملجل����س �لأعل���ى للمر�أة 
و�ل�سلط���ة �لت�ريعية وت�سم يف ع�سويتها عدد�ً 
م���ن �أع�ساء جمل�س���ي �لنو�ب و�ل�س���ورى؛ وذلك 
لتفعي���ل �لدور �لت�ريع���ي و�لرقابي با�ستخد�م 
�لأدو�ت �لربملاني���ة ودع���م �جله���ود �لوطني���ة 
عل���ى هذ� �ل�سعيد ور�س���د �لفجو�ت يف تفعيل 

�لنموذج �لوطني لإدماج �حتياجات �ملر�أة.
و�أ�س���ار تقرير �ملجل�س �إل���ى �أن هذه �للجنة 
حقق���ت نتائ���ج �إيجابي���ة يف عملها عل���ى توفري 
�لإدم���اج  لتحقي���ق  �ل���ازم  �لت�ريع���ي  �لإط���ار 
�لأدو�ت  ع���رب  �مل���ر�أة  لحتياج���ات  �ملطل���وب 
و�لآلي���ات �لربملاني���ة �ملتاح���ة، وتفعي���ل دور 
�ل�سلط���ة �لت�ريعي���ة �أثناء مناق�س���ة �لت�ريعات 
و�لقو�ن���ني ذ�ت �لعاقة ب�س���وؤون �ملر�أة، ودعم 
�مل�ساع���ي لتفعي���ل �إدم���اج �حتياج���ات �مل���ر�أة 
يف جم���ال �ملو�زن���ات، �إ�ساف���ة �إل���ى ��ستثم���ار 

�ل���دور �لرقاب���ي للربملاني���ني مب���ا ي�ساهم يف 
ح���ل �مل�سكات وتذليل �لعقب���ات �لتي تعرقل 
م�س���رية �مل���ر�أة �لبحريني���ة م���ن خ���ال توجي���ه 
�لأ�سئلة وتق���دمي �لقرت�حات برغب���ة للحكومة 
فيما يخ�س �إدماج �حتياجات �ملر�أة يف �لتنمية.

و�أو�سح �ملجل�س �أن �إدماج �حتياجات �ملر�أة 
هو عملي���ة ُتعن���ى بتخ�سي�س �مل���و�رد وو�سع 
�خلط���ط و�لرب�م���ج و�لآليات وتنفي���ذ �لتد�بري 
و�لإج���ر�ء�ت �لت���ي من �ساأنه���ا �سم���ان مر�عاة 
�حتياجات �مل���ر�أة يف خمتلف �ملج���الت؛ لتاأخذ 
�ملر�أة دوره���ا مع �لرجل ك�ري���ك موؤهل وجدير 

ببناء �لأ�رة و�ملجتمع.
 

تطوير مستمر
و�أك���د �ملجل����س �أهمي���ة تطوي���ر تطبيقات 
�لنم���وذج �لوطن���ي لإدم���اج �حتياج���ات �ملر�أة؛ 
ذل���ك �أن هذ� �لنموذج يعت���رب دليل عمل وطني 

لو��سعي �ل�سيا�س���ات و�لإ�سرت�تيجيات �لعامة 
و�مل�رعني ومنفذي �لرب�م���ج و�خلطط، وي�سع 
�لإط���ار �لعام لعم���ل تلك �لأط���ر�ف مبا ي�سمن 
�إدماج حقيق���ي وم�ستد�م للم���ر�أة �لبحرينية يف 
�لعملية �لتنموية، وي�سعى لتحقيق �لتو�زن على 
م�ستوى توزيع �ملو�رد ب�سكل يقل�س ويغلق �أي 
فجو�ت توؤثر عل���ى �أوجه حتقيق تكافوؤ �لفر�س 
ب���ني �لرجل و �مل���ر�أة على �مل�ست���وى �لوطني. 
للقطاع���ات  و�مل�سوؤولي���ات  �لأدو�ر  ويح���دد 
�ملختلف���ة يف �إطار �مل�سوؤولية �لوطنية لتحقيق 
�لأثر �مل�ستد�م لإدماج �حتياجات �ملر�أة وتكافوؤ 

�لفر�س.
ولف���ت �إل���ى �أن �لنم���وذج �لوطن���ي م���ن 4 
حم���اور ه���ي “�ل�سيا�س���ات” �لتي يق�س���د بها 
�لإج���ر�ء�ت �لتي تتخذه���ا �ملوؤ�س�س���ة كمر�جعة 
�ل�سرت�تيجيات و�خلط���ط و�لرب�مج. و�لقر�ر�ت 
وتطويره���ا مب���ا يخ���دم �إدم���اج �حتياج���ات، و 
�أد�ة لتحقي���ق دمج  “�ملو�زن���ات” وه���ي ه���ي 

�حتياج���ات �مل���ر�أة يف �لتنمي���ة كمنه���ج لدع���م 
�لعد�ل���ة بني �لرجل و�مل���ر�أة فهي تعك�س حجم 
�ملو�رد �ملخ�س�س���ة لاإنفاق على �لرب�مج �لتي 
تفي���د �ملر�أة، كما �أنها تعد �أد�ة متابعة وتقييم 
للتحقق من �لوفاء بالتز�مات �لدولة نحو �ملر�أة، 
و “�إد�رة �ملعرف���ة” ويق�س���د ب���ه �لق���درة على 
�ل�ستفادة من كل م�س���ادر �ملعرفة و�خلرب�ت 
�لوطني���ة ذ�ت �لقيمة �مل�ساف���ة و�لتعرف على 
ط���رق �إد�رته���ا وت�سمينه���ا من خ���ال منظومة 
متكامل���ة وممار�س���ات مبنية على جم���ع و�إد�رة 
ون�ر �ملعرفة، و�أخري� “قيا�س �لأثر” ويق�سد به 
قيا�س �لتغيري �مل�ستد�م �لذي يحدثه �لنموذج 
�لوطن���ي لإدم���اج �حتياجات �مل���ر�أة يف �لتنمية 
م���ن خال ر�س���د وقيا�س حالة �لتغي���ري يف �أد�ء 
وتوجهات وقيم �لأفر�د و�ملوؤ�س�سات و�ملجتمع 
من خال �لبيان���ات �لكمي���ة و�لنوعية عن مدى 
حتقي���ق �لإدم���اج لحتياج���ات �مل���ر�أة وتكافوؤ 

�لفر�س.

لإدم���اج  �لوطن���ي  �لنم���وذج  �أن  و�أو�س���ح   
�حتياج���ات �مل���ر�أة يقوم بدور مه���م يف حتديد 
روؤية وغاي���ات وقيم �خلط���ة �لوطنية لنهو�س 
�مل���ر�أة �لبحريني���ة )2013 - 2022(؛ لتك���ون 
�خلط���ة �لوطنية ترجم���ة ��سرت�تيجية لتطلعات 
�لبحري���ن يف جمال �مل���ر�أة و�إدم���اج �حتياجاتها 
وف���ق قيم �لعد�ل���ة وتكافوؤ �لفر����س مبا يعزز 
دوره���ا �لتنم���وي، ويحقق تطلعاته���ا وميكنها 
من جتاوز �لتحدي���ات �لجتماعية و�لقت�سادية 
�لت���ي تعرقل م�سريته���ا �لإن�ساني���ة و�لتنموية، 
فيما يعترب �لنموذج �لوطني لإدماج �حتياجات 
�مل���ر�أة يف �لتنمية خارطة طريق و��سحة �ملعامل 
يح���دد �أدو�ر �جلهات ذ�ت �لعاق���ة يف �إطار من 
�لتكام���ل يف �مل�سوؤولي���ات مبا يحق���ق �لعد�لة 

وتكافوؤ �لفر�س يف جميع �ملجالت.

لجنة متابعة وطنية
�أن  �أو�س���ح �ملجل����س  ويف �ل�سي���اق ذ�ت���ه، 
�للجنة �لوطنية ملتابعة تنفيذ �لنموذج �لوطني 
رئي�س���ة  برئا�س���ة  �مل���ر�أة  �حتياج���ات  لإدم���اج 
�ملجل����س �لأعلى للمر�أة �ساحب���ة �ل�سمو �مللكي 
�لأم���رية �سبيكة بنت �إبر�هي���م �آل خليفة ت�رف 
عل���ى تنفيذ �لنموذج �لوطني لإدماج �حتياجات 

�ملر�أة.
و�أو�س���ح �أن �أب���رز مه���ام ه���ذه �للجنة هي 
متابعة �إجر�ء�ت �إدماج �خلطة �لوطنية لنهو�س 
�مل���ر�أة �لبحريني���ة يف برنام���ج عم���ل �حلكوم���ة 
و�جلهود �لوطني���ة �ملبذولة لتنفيذ �خلطة، من 
خال تفعيل �لنموذج �لوطني لإدماج �حتياجات 
جمي���ع  جه���ود  ومتابع���ة  �لتنمي���ة،  يف  �مل���ر�أة 
�ل����ركاء �ملعنيني باإدم���اج �حتياجات �ملر�أة يف 
�ل�سيا�س���ات و�لت�ريع���ات و�خلط���ط و�لرب�م���ج 
�لوطني���ة، �إ�ساف���ة �إل���ى متابعة جه���ود �ل�ركاء 
�مل�ستجيب���ة  �ملو�زن���ات  بتفعي���ل  �ملعني���ني 

لحتياجات �ملر�أة.

• �سمو �لأمرية �سبيكة ترت�أ�س �جتماع �للجنة �لوطنية ملتابعة تنفيذ �لنموذج �لوطني لإدماج �حتياجات �ملر�أة يف برنامج �حلكومة	

عواقب اإدارية وقانونية ملن يتجاوز الت�صل�صل الإداري

م�صنع �صيني للأدوية وم�صت�صفى للطب البديل

وكيل �مل�ست�سفيات ب� “�ل�سحة” لروؤ�ساء �لدو�ئر و�لأق�سام:

“�ملهن �ل�سحية” عرفت �لوفد على فر�س �ل�ستثمار�ت 

تعميم���ا  �ل�سح���ة  وز�رة  �أ�س���درت 
يل���زم جميع روؤ�ساء دو�ئ���ر و�أق�سام جممع 
و�مل�ست�سفي���ات  �لطب���ي  �ل�سلماني���ة 
�خلارجية باإر�سال جميع �ملعامات ب�سكل 
ر�سم���ي، عن طري���ق �ملر��سل �ملخ�س�س 
لإد�رة جممع �ل�سلمانية �لطبي، و�ملر��سل 
�خلارجي���ة؛  للم�ست�سفي���ات  �ملخ�س����س 

تفادياً لأي عو�قب �إد�رية وقانونية.
وت�سم���ن خط���اب �لتعميم م���ا يلي: 
“يف �إط���ار متابعة ومر�قب���ة �لأد�ء مبجمع 
و�مل�ست�سفي���ات  �لطب���ي  �ل�سلماني���ة 
�خلارجي���ة، لوح���ظ �أن كثري�ً م���ن �لدو�ئر 
موظفيه���ا  باإر�س���ال  تق���وم  و�لأق�س���ام 
�أو  �ملر��س���ات  و��ست���ام  لت�سلي���م 

�ملعام���ات �أو �حل�س���ول عل���ى �ملو�فقة 
م���ن مكت���ب �لوكي���ل �مل�ساع���د ل�سوؤون 

�مل�ست�سفيات، �إذ �إن هذ� �لعمل يتعار�س 
م���ع �ل�سيا�سي���ات �ملعتم���دة و�لتنظي���م 

و�لت�سل�سل �لإد�ري”.
ن�سخ���ة  عل���ى  “�لب���اد”  وح�سل���ت 
م���ن �لتعميم �ل�س���ادر موؤخ���ر�ً و�ملر�سل 
م���ن مكت���ب �لوكي���ل �مل�ساع���د ل�سوؤون 
ولي���د  �ل�سح���ة  ب���وز�رة  �مل�ست�سفي���ات 
�ملانع �إل���ى جميع روؤ�س���اء دو�ئر و�أق�سام 
جممع �ل�سلمانية �لطب���ي و�مل�ست�سفيات 
�ملوظف���ني  �إر�س���ال  بع���دم  �خلارجي���ة 

لتخلي�س �ملعامات �سخ�سياً.
ون���وه �ملانع يف ن�س خطاب �لتعميم 
لتخلي����س  �ملوظف���ني  �إر�س���ال  بع���دم 
�ملعامات �سخ�سي���اً؛ تفادياً لأي عو�قب 
�إد�رية وقانونية وحر�س���اً على �مل�سلحة 

�لعامة ومر�عاة جودة �لأد�ء.

�ملنام���ة - �لهيئ���ة �لوطنية لتنظيم 
�مله���ن و�خلدم���ات �ل�سحي���ة: �أبدى وفد 
�سيني رغبته يف �إن�ساء م�ساريع �سحية يف 
�لبحرين منه���ا �إن�ساء وت�سغيل م�ست�سفى 
يقدم �لعاج بالطب �لتقليدي بالإ�سافة 
�إل���ى �لطب �لبديل و�لتكميلي متخ�س�س 
وزر�ع���ة  و�لقل���ب  �لكل���ى  �أمر�����س  يف 
�لأع�ساء، كما �أبدى �لوفد رغبته يف �إن�ساء 

م�سنع لاأدوية يف مملكة �لبحرين.
�لوطني���ة  �لهيئ���ة  ورحب���ت 
�ل�سحي���ة  و�خلدم���ات  �مله���ن  لتنظي���م 
للوف���د  و�أو�سح���ت  �مل�روع���ني  ب���كا 
�لو�ج���ب  و�لإج���ر�ء�ت  �ل�سرت�ط���ات 
�تخاذه���ا لإن�س���اء وت�سغي���ل �مل�روع���ي، 
كما �أك���دت �لمتياز�ت �لت���ي تتبع �تخاذ 
ه���ذه �مل�ساري���ع مق���ر�ً له���ا يف �لبحرين 
�سم���ن  �ل�سرت�تيج���ي  ملوقعه���ا  نظ���ر�ً 
دول جمل�س �لتع���اون وو�سوح �لقو�نني 
�ملنظمة للقط���اع �ل�سحي وكون �ململكة 

وجهة لل�سياحة �لعاجية.
ق���د  �لوطني���ة  �لهيئ���ة  وكان���ت 
��ست�سافت وفد�ً �سينياً خمت�ساً ب�سوؤون 
و�مل�ست�سفي���ات،  �ل�سحي���ة  �لرعاي���ة 
يرت�أ�سه �إك�ستونغ كاو �لرئي�س �لتنفيذي 

ملجموعة تونغ�سانتانغ �لطبية بجمهورية 
�ل�س���ني �ل�سعبي���ة، ل�ستعر��س جمالت 
�لبلدي���ن  ب���ني  �مل�س���رتك  �لتع���اون 
�ل�سديقني وبح���ث �لفر�س �ل�ستثمارية 
�ل�سحي���ة  �لرعاي���ة  قط���اع  يف  �ملتاح���ة 
مبملك���ة �لبحرين. ويف �لجتم���اع، �أعربت 
�لهيئ���ة عن تطلعها �إل���ى �إ�سهام �لزيارة 
يف تعزي���ز �آف���اق م���ن �لتع���اون ب���ني كا 
�لبلدي���ن ول�سيم���ا يف �ملج���الت �لطبية 
�لأق�س���ام  روؤ�س���اء  ����رح  �إذ  و�ل�سحي���ة، 
�إجر�ء�ت �لرت�خي�س للموؤ�س�سات �ل�سحية 
و�إج���ر�ء�ت �لرت�خي����س للطب���اء و�لأدوية 

وجمال �ل�ستثمار�ت مع �ل�سني.
ويف ه���ذ� �لإط���ار، �أك���دت �لرئي����س 
�لتنفيذي مرمي �جلاهمة توجهات مملكة 
�لبحري���ن �لر�مي���ة �إل���ى توطي���د �ل�ر�كة 
وتعزي���ز �لتكام���ل يف �خلدم���ات �ل�سحية 
بني �لقط���اع �لع���ام و�خلا����س من خال 
ت�سجي���ع �ل�سياحة �لعاجي���ة و��ستقطاب 
و�جل���ودة  �لكف���اءة  ذ�ت  �ل�ستثم���ار�ت 
�لعالي���ة، موؤكدة تو�ف���ر بنية حتية قوية، 
ع���اوة عل���ى توجيه���ات �لقي���ادة جلعل 
�ململكة وجهة متميزة لل�سياحة �لعاجية 

على م�ستوى �ملنطقة.

• �لتعميم �ل�سادر من وز�رة �ل�سحة	

• هيئة �ملهن �ل�سحية جتتمع بالوفد �ل�سيني	

مروة خمي�س
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ور�سة تدريبية عن اأ�سا�سيات الربجمة لطلبة االبتدائي
اللجنة الإعالمية - جمعية 
ال�����ش��ب��اب وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا: 
���ن���ت ج��م��ع��ي��ة ال�����ش��ب��اب  د����شّ
مع  بالتعاون  والتكنولوجيا 
م���رك���ز امل���وه���وب���ن ال��ت��اب��ع 
والتعليم  ال��رب��ي��ة  ل�����وزارة 
“مبادئ  التدريبية  ور�شتها 
للفئة  الربجمة”،  واأ�شا�شيات 
ال��راب��ع  ال�شف  م��ن  العمرية 
ابتدائي،  ال�شاد�س  ولغاية 
وذلك مبقر مركز املوهوبن 

يف حمافظة املحرق.
م����ن ج���ان���ب���ه���ا، ���رح��ت 
ع�����ش��وة ج��م��ع��ي��ة ال�����ش��ب��اب 
وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا م��ن�����ش��ق��ة 
اأمينة  ال��ت��دري��ب��ي  ال��ربن��ام��ج 
�شيف باأن الور�شة تهدف اإلى 
ملجال  �شاملة  ملحة  ت��ق��دمي 
م�شوقة  ب��ط��ري��ق��ة  ال���ربجم���ة 
على  الطلبة  حتفز  وعملية 
بعد  فيما  والتعمق  التفكري 
الأ�شا�شيات للتعرف عن قرب 
والتقنيات  ال��و���ش��ائ��ل  على 

امل�شتخدمة يف هذا املجال.
العمل  اأن ور�شة  وذكرت 
�شلطت ال�شوء على التعريف 
ب����ال����ف����رق ب�����ن امل���ربم���ج 
معنى  بّينت  كما  والربنامج، 
لتو�شيح  بالإ�شافة  الربجمة، 
ك��ي��ف��ي��ة ت��ف��ك��ري امل���ربم���ج 
وك��ي��ف��ي��ة ك��ت��اب��ة ال���ربام���ج 
واخل���وارزم���ي���ات وع��الق��ت��ه��ا 
واحل��ل��ق��ات  احل��ا���ش��وب  بلغة 

والت�شحيح.
�شيف  اأمينة  واأو���ش��ح��ت 
العمل  “لور�شة  ب��ال��ق��ول: 
حتفز  كونها  خا�شة  اأه��م��ي��ة 

ال��ط��ل��ب��ة يف ه����ذا امل�����ش��ت��وى 
ال��ع��م��ري ل��ل��ب��ذل والج��ت��ه��اد 
امل��ع��ل��وم��ات،  تقنية  مب��ج��ال 
الأمر الذي ينتج عنه احل�شول 
اح��راف��ي��ة من  على خم��رج��ات 
و�شولهم  ع��ن��د  امل��ربجم��ن 

مل�شتوى عمري اأكرب”.
ونوهت باأن هذه الور�شة 
ل�شل�شلة  ا���ش��ت��م��راًرا  تعترب 
التي  التدريبية  ال��ربام��ج  من 
لتد�شينها  اجلمعية  ت�شعى 
لهذا  التدريبية  دورتها  خالل 

الراغبة  اجلهات  داعيًة  العام، 
يف  اجلمعية  م��ع  ال��ت��ع��اون  يف 
التدريبية  ال�����دورات  جم���ال 
ب���ال���ت���وا����ش���ل ع����رب ال���ربي���د 
info@yout -  للإلكرو ين

.tech.org.bh

“امليزانية” على طــاولــة “ال�ســورى” اليــوم
مناق�شة “�شندات التنمية” لتوفري الإطار القانو ين لتمويل العجز

الق�شيبي���ة - جمل����س ال�ش���ورى: يبح���ث 
جمل�س ال�شورى يف جل�شته ال�شابعة والثالثن 
�شب���اح الي���وم )الأحد(، تقرير جلن���ة ال�شوؤون 
املالية والقت�شادية باملجل�س، ب�شاأن م�روع 
قان���ون باعتم���اد امليزاني���ة العام���ة للدول���ة 
لل�شنتن املاليتن 2017 و2018، املرافق 

للمر�شوم رقم )36( ل�شنة 2017.
وم���ن املقرر اأن يناق����س املجل�س، تقرير 
جلنة ال�شوؤون املالية والقت�شادية بخ�شو�س 
املر�شوم بقانون رق���م )23( ل�شنة 2016 يف 

�شاأن الُعهد.
املالي���ة  ال�ش���وؤون  جلن���ة  واأك���دت 
والقت�شادي���ة يف تقريره���ا ب�ش���اأن مر�ش���وم 
“الُعه���د”، اأنه���ا تدار�شت تقريره���ا ال�شابق 
ب�شاأن املر�شوم املذكور، وا�شتعر�شت جميع 
الآراء الت���ي ُطرحت ب�شاأن���ه يف جل�شة املجل�س 
 ،2017 7 ماي���و  )28(، واملنعق���دة بتاري���خ 
وقد اطلعت عل���ى راأي هيئة الت�ريع والإفتاء 
القان���و ين املرف���ق بخط���اب م����رف البحرين 
املرك���زي، رًدا عل���ى طل���ب جمل����س ال�شورى 
احل�ش���ول عل���ى راأي امل����رف مكتوًب���ا حول 
املر�ش���وم، اإذ قام امل�رف بال�شتئنا�س باآراء 

اجلهات ذات العالق���ة، واملتعاملن بالعهدة 
و�شمان عدم خمالفة املر�شوم بقانون لأحكام 

ال�ريعة الإ�شالمية.
واأو�شت اللجن���ة يف تقريره���ا باملوافقة 
عل���ى املر�ش���وم بقان���ون، مبينة اأن���ه “ح�شب 
املر�شوم بقان���ون رقم 23 ل�شنة 2016، فاإن 
العهدة هي عالقة قانوني���ة يجريها ال�شخ�س 
)املال���ك( )من�شئ العه���دة( - اأثناء حياته - 
مع �شخ�س اآخر )اأم���ن العهدة( يتم مبوجبها 
الحتف���اظ باأم���وال معين���ة يحدده���ا من�ش���ئ 
العهدة، بهدف اإدارة هذه الأموال وا�شتثمارها 
وح�ش���ن تنميتها ل�شالح امل�شتفيد اأو ل�شالح 

اأغرا�س خريية اأو خريية اأو كالهما.
نق���ل  اأو  العه���دة  اإن�ش���اء  اأن  واأو�شح���ت 
الأموال اإليها ح�شب املفه���وم اأعاله، يتطلب 
ا�شراط���ات معينة، وهي اأن يك���ون ال�شخ�س 
)املال���ك( اأو “من�شئ العه���دة” مالًكا لالأموال 
ملكية خال�ش���ة غري حمملة بالتزامات قانونية 
اأو �رعي���ة ولي�ش���ت حم���ل تن���ازع، واأن يقوم 
بالت����رف القان���و ين اأثناء حيات���ه، واأن يكون 
متمتًع���ا بالأهلي���ة القانوني���ة الالزم���ة لإجراء 
الت����رف القان���و ين، واأل يتعار����س الت����رف 

القان���و ين ال���ذي يجريه م���ع اأح���كام القوانن 
النافذة اأو اأحكام ال�ريعة الإ�شالمية باعتبارها 
م�ش���دًرا رئي�شا للت�ريع طبًق���ا لأحكام املادة 

)2( من الد�شتور. 
واأف���ادت باأن���ه “ا�شتن���اًدا اإل���ى املر�شوم 
بقان���ون رق���م )19( ل�شن���ة 2001 باإ�ش���دار 
القانون املد ين فاإن الأحكام املتعلقة بك�شب 
امللكي���ة ب�شبب الوف���اة املن�شو�س عليها يف 
املواد )909 - 912( تخ�شع لأحكام ال�ريعة 
الإ�شالمية، الأمر ال���ذي يوجب األ يكون اإن�شاء 
العهدة ونقل الأم���وال اإليها ح�شب ما ورد يف 
املر�شوم بقانون اأعاله، خمالًفا لأحكام ال�ريعة 

الإ�شالمية املتعلقة باملرياث والو�شية”.
وقال���ت اإن “النظ���ام القان���و ين يف مملكة 
البحرين يق���رر لذوي ال�شاأن احل���ق يف اللجوء 
اإل���ى الق�شاء لطلب تقري���ر بطالن الت�رفات 
ال�ريع���ة  لأح���كام  املخالف���ة  القانوني���ة 

الإ�شالمية”.
ويف �شياق اآخ���ر، ينظر جمل�س ال�شورى يف 
تقري���ر جلنة ال�ش���وؤون املالي���ة والقت�شادية 
بخ�شو�س م�روع قانون بتعديل بع�س اأحكام 
املر�ش���وم بقانون رق���م )15( ل�شن���ة 1977 

باإ�شدار �شندات التنمي���ة، املرافق للمر�شوم 
رقم )40( ل�شنة 2017.

وراأت اللجنة يف تقريرها اأن م�روع القانون 
يه���دف اإلى توفري الإط���ار القانو ين واملرونة 
الالزم���ة لتمويل العجز املتوق���ع يف امليزانية 
العامة للدولة لل�شنتن املاليتن )2017 - 
2018(. وذك���رت يف مالحظاتها على امل�روع 
املذك���ور “اأن هناك تزاي���دا متوا�شال يف حجم 
الدي���ن الع���ام؛ نتيج���ة لنخفا����س الإيرادات 

النفطية، ولتزايد الإنفاق العام”.
و�شددت على “�رورة معاجلة العجوزات 
يف امليزاني���ة العام���ة؛ لإبقاء م�شت���وى الدين 
الع���ام �شمن احل���دود املقبول���ة دولًيا، لكيال 
ي�شب���ح عبًئا عل���ى م�شالح الأجي���ال القادمة، 
ويوؤث���ر �شلًب���ا عل���ى اأداء خمتل���ف القطاعات 
والأن�شط���ة القت�شادي���ة، ول�شم���ان ت�شنيف 
ائتم���ا ين اإيجابي للمملكة م���ن قبل موؤ�ش�شات 

الت�شنيف الئتما ين”.
وقالت اللجنة “اإن من ال�روري اأن تتبنى 
احلكوم���ة خطة مدرو�ش���ة لإدارة الدين العام، 

ولتقلي�س العجز يف ميزانية الدولة”.

• جمل�س ال�شورى يبحث تقرير جلنة ال�شوؤون املالية والقت�شادية اليوم	

اللجن���ة املالية: معاجلة العج���وزات لإبقاء الدين العام يف احل���دود املقبولة دوليا
امل����ن����ام����ة - 
كانو  ع��ب��دال��رح��م��ن 
الثقايف: نظم مركز 
كانو  ع��ب��دال��رح��م��ن 
ال��ث��ق��ايف م���وؤخ���ًرا، 
حم���ا����رة ب��ع��ن��وان 
ا�شتهالك  “تر�شيد 
الكهربائية  الطاقة 

للباحث   “ والبيئة(  القت�شاد  يف  )مقاربة 
�شباح اجلبوري، واأدار احلوار عبداهلل عمران.

بتعريف  الأم�����ش��ي��ة  اجل��ب��وري  ا�شتهل 
�شغل  اإجن��از  على  القابلية  بكونها  الطاقة 
وع��دد  ال�شاعة،  يف  وات  بالكيلو  وتقا�س 
حتويل  م��ن  ومن����اذج  املختلفة  اأ���ش��ك��ال��ه��ا 
الطبيعة  يف  املختلفة  ال��ط��اق��ة  اأ���ش��ك��ال 
ا�شتخدامها  ممكن  كهربائية  ط��اق��ة  اإل���ى 
وال�شتفادة منها يف التقنيات والتكنولوجيا 
اإلى  الكيميائية  الطاقة  كتحويل  احلديثة 
اأن  واأ���ش��اف  البطارية.  يف  كهربائية  طاقة 
اإلى  تنق�شم  الكهربائية  ال��ق��درة  منظومة 
الكهربائية  القدرة  باإنتاج  تبداأ  اأجزاء  ثالثة 
يف حمطة توليد الكهرباء يتبعها نقل القدرة 

الكهربائية وتنتهي بالتوزيع. 
�رًحا  اجلبوري  ق��ّدم  املحا�رة،  وخ��الل 
الطاقة  ا�شتهالك  تر�شيد  لطرق  مف�شالً 
للمكيفات،  الدورية  كال�شيانة  الكهربائية 
ا�شتبدال املعدات املعطوبة داخل املكيف، 
قبل  للتكييف  امل���رك���زي  اجل����از  اإط���ف���اء 
�شبط  املنزل،  مغادرة  من  دقيقة  ثالثن 
درج��ة  وع�رين  خم�شة  على  احل���رارة  درج��ة 
اأب��واب  ت��رك  وع��دم  ال�شتائر  م��ئ��وي��ة،اإغ��الق 
تكييف  جهاز  ���راء  وعند  مفتوحة،  الغرف 
التقريبية  الطاقة  معرفة  حم��اول��ة  ج��دي��د 

ال�شنوية للت�شغيل. 
وبّن اأن اأهم الطرق لر�شيد ا�شتهالك 
ال��ط��اق��ة امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف الإن������ارة ت��ك��ون 
امل�شابيح  ب��دل  النهار  ���ش��وء  با�شتخدام 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، ا���ش��ت��ب��دال الإن�����ارة ال��ع��ادي��ة 
واحد  مفتاح  ا�شتخدام  عدم  بالفلورا�شنت، 
امل�شابيح  وا�شتخدام  امل�شابيح،  جلميع 

املوفرة للطاقة.
ا�شتطرد باأن الفرن والطباخ الكهربائي 
للطاقة  ا���ش��ت��ه��الًك��ا  امل���ع���دات  اأك����ر  م��ن 
للطباخ  لذا فالتوجه  الكهربائية يف املنزل، 
اأما �شخانات  اأهمية،  الأمور  اأكر  الغازي من 
الد�س  ا�شتخدام  فيف�شل  الكهربائية  املاء 
بدل ملء احلو�س وعدم ترك املياه ال�شاخنة 
الأجهزة  ا�شتخدام و�رورة �راء  تنهال دون 

ذات الكفاءة العالية. 

ال�شيانة الدورية للمكيفات 
توفر الطاقة

• �شباح اجلبوري	
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“جلنة ال�ضكاوى” تناق�ش موا�ضيع امللف احلقوقي

تدريب �ضامل ل�ضقل مواهب منت�ضبي “الداخلية”

“مزاد” تطرح 70 رقما مميزا اليوم

الع�ضومي ي�ضيد بجهود الربملان امل�رصي يف مكافحة الإرهاب

تخريج 190 م�شاركا مبجموعة دورات... نائب رئي�س الأمن العام:

بعد ا�شتقطاب 7000 متابع يف اأول مزادين 

ناقالً دعوة لرئي�س جمل�س النواب لزيارة البحرين

املنامة - وزارة الداخلية: حتت رعاية نائب 
رئي����س الأمن الع���ام العميد ال�شي���خ خليفة بن 
اأحمد اآل خليفة، اأقامت اإدارة التدريب بالتعاون 
م���ع الفري���ق ال�شت�ش���اري لالت�ش���الت وتقنية 
املعلومات، حفل تخري���ج 190 من امل�شاركني 
يف جمموع���ة من الدورات التدريبية من منت�شبي 

وزارة الداخلية. 
واأ�ش���اد نائ���ب رئي����س الأمن الع���ام، خالل 
احلفل بالكف���اءات التدريبية واجلهود املبذولة 
ل�شق���ل مواهب ورفع قدرات منت�شبي الداخلية 
م���ن خ���الل ال���دورات التدريبي���ة ال�شاملة وفق 

اأحدث املناهج التعليمية.
ون���وه اإل���ى اأهمي���ة تزوي���د �ضب���اط واأفراد 
الت���ي  بامله���ارات  الداخلي���ة  وزارة  وموظف���ي 
ت�ضاعدهم على اأداء مهام عملهم على اأكمل وجه 

وباجلودة املطلوبة. 
نظ���م  اأم���ن  دورة  ال���دورات،  اأب���رز  وم���ن 

املعلومات التاأ�شي�شية لالأفراد، دورة املهارات 
اأنظم���ة  دورة  لل�ضب���اط،  الفني���ة  القيادي���ة 
املايكروويف والألي���اف الب�رصية، دورة �شبكات 

الكمبيوتر التاأ�شي�شية لالأفراد.

ويف خت���ام احلف���ل، وزع نائ���ب رئي�س الأمن 
العام �ضه���ادات اإمتام الدورات على اخلريجني، 
معرب���ا عن �ضكره لكل م���ن �ضاهم يف اإجناح هذه 

الدورات ، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

اأعلن���ت �رصكة “م���زاد” عن ط���رح 70 رقما مميزا 
جدي���دا للوح���ات ال�شيارات اخلا�شة م���ن فئة الأرقام 
اجلديدة يف امل���زاد الإلكرتوين الثال���ث الذي تنظمه 
بالتعاون مع “ال�رصكة العربية للمزادات” خالل الفرتة 

16 - 23 يوليو اجلاري.
وينطلق املزاد يف مت���ام ال�ضاعة ال�ضاد�ضة م�ضاء 
الي���وم )الأح���د(، وميك���ن متابعت���ه وامل�شارك���ة فيه 
ع���ن طريق املوق���ع الإلك���رتوين للعربي���ة للمزادات 
م���ن  اأو   )http://www.arabian.auction(
خ���الل التطبيق اخلا�س )Arabian Auction( عرب 

الهواتف الذكية.
وق���ال الرئي����س التنفيذي ل�رصك���ة “مزاد” طالل 
العريف���ي “اإن هذا امل���زاد الإلك���رتوين الثالث ياأتي 
ا�ضتم���راراً ل�ضل�ضل���ة امل���زادات الت���ي مت تنظيمه���ا 
بالتع���اون مع العربية للمزادات وما �ضهدته من جناح 
متوا�ض���ل متث���ل يف الإقبال الكبري م���ن حمبي اقتناء 
اأرقام ال�ضيارات املميزة، و�ضمن عمل ال�رشكة يف طرح 
�شل�شل���ة الفئة اجلديدة من اأرق���ام لوحات ال�شيارات 
اخلا�ش���ة واإتاحة فر�ش���ة اقتنائها اأم���ام اجلميع وفق 

اأف�ضل ال�ضبل وتنوعها.
ون���ّوه بتع���اون الإدارة العامة للم���رور يف اإ�ضدار 
وت�ضجي���ل ملكية الأرقام من الفئة اجلديدة التي يتم 

طرحها عرب من�ضات البيع املختلفة”.
وذكر العريفي اأن املزادين الإلكرتونيني الأول 
والثاين �ضه���دا متابعة وا�ضعة و�ضل���ت اإلى اأكرث من 
7000 متاب���ع، م�ضرياً اإلى ال�ضتم���رار يف بيع الأرقام 
بالأ�ضع���ار الثابتة عرب موق���ع العربية وتطبيقها على 
الهوات���ف الذكية ومن�ضات البي���ع املبا�رش، لفتاً اإلى 
اأن ال�رشك���ة طرحت اأكرث من 1700 رقم مميز ومت بيع 

حوايل 1100 رقم منها. 

من جانبه، اعترب املدير التنفيذي ل�رصكة العربية 
للم���زادات عم���ر املناع���ي اأن جن���اح املزادي���ن الأول 
والث���اين يعزز يوماً بعد يوم اآلية البيع وفق املزادات 

العلنية والإلكرتونية. 
وق���ال “اإن ه���ذه النجاح���ات املتالحق���ة هي من 
العوام���ل امل�ضجع���ة عل���ى تطوي���ر ه���ذه ال�ضناعة يف 
البحري���ن، والتي تدفعنا نحو تعزي���ز البيئة املنا�شبة 
لنم���و هذه ال�ضناعة وازدهاره���ا من خالل و�ضع خربة 

العربية للم���زادات وبالتعاون مع �رصك���ة مزاد للعمل 
لتحقي���ق النجاح ملثل هذه امل���زادات والنطالق بها 

نحو اآفاق جديدة”.
وتتطلب امل�شاركة يف املزاد اإيداع ما ن�شبته 20 
% م���ن قيمة حد املزاي���دة من خالل الإي���داع البنكي 
اأوالتحويل اأو بطاقة الئتمان، اإذ يتم بعد ر�ضو املزاد 
اإ�ش���دار فات���ورة ل�شتكمال عملية الدف���ع واحل�شول 

على �ضهادة امللكية للرقم.

الق�ضيبي���ة - جمل�س النواب: اأك���د نائب رئي�س 
الربملان العربي النائب عادل الع�شومي، اأن ما يجمع 
مملكة البحرين ب�شقيقتها جمهورية م�رص العربية من 
عالق���ات اأخوية على امل�ضتوي���ني الر�ضمي وال�ضعبي، 

يجعل منها منوذًجا عربيًّا متميًزا.
واأ�ش���اد مبا يبذل���ه الربملان امل����رصي من جهود 
ت�ضعى اإلى مكافحة الإره���اب والت�ضدي له بكل حزم 
وقوة، وحماربة كل الق���وى والتنظيمات التي تدعمه 
ومتوله. جاء ذل���ك، لدى لقاء نائ���ب رئي�س الربملان 
العربي رئي�س جمل�س النواب بجمهورية م�رص العربية 
علي عبد العال، بح�ضور امل�ضت�ضار اأحمد �ضعد الدين 

الأمني العام للربملان امل�رصي.
ونقل نائب رئي�س الربملان العربي دعوة رئي�س 
جمل�س النواب اأحمد امل���ال، لرئي�س الربملان امل�رصي 
لزي���ارة مملكة البحرين على راأ����س وفد من الربملان 
امل�رشي، معرًب���ا الع�ضومي عن اعتزازه وتقديره لهذا 

اللقاء.
من جانب���ه، اأعرب رئي�س الربمل���ان امل�رصي، عن 
تقدي���ره لهذه الدع���وة الكرمية، م�ضي���ًدا مبا ت�ضهده 
مملك���ة البحري���ن من تق���دم وازدهار بف�ض���ل قيادة 

البحري���ن والتف���اف �شعبه���ا حوله���ا، ناق���اًل حتيات���ه 
وتقديره لعاهل البالد �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�ضى اآل خليفة. 
ونق���ل كذل���ك حتياته لرئي����س ال���وزراء �ضاحب 
ال�شم���و امللكي الأم���ر خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة 
وويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �شاح���ب ال�شمو امللكي الأمر �شلمان 

بن حمد اآل خليفة.
واأك���د رئي�س الربملان امل����رصي اأهمية العالقات 
الوثيقة والتاريخية التى جتم���ع بني م�رش والبحرين، 
موؤك���ًدا اأن الأم���ة العربي���ة تواج���ه حتدي���ات ج�شيمة 
ياأت���ي على راأ�ضها الإرهاب ال���ذي يهدد كيان الدول 
العربي���ة، الأمر الذي يدعو اإلى تكاتف الدول العربية 

يف مواجهة تلك التحديات غري امل�ضبوقة.   

• جانب من حفل التكرمي	

• نائب رئي�س الربملان العربي يف لقاء مع رئي�س جمل�س النواب امل�رصي	

املنام���ة - بن���ا: عقدت جلن���ة ال�ضكاوى 
والر�ض���د واملتابع���ة يف املوؤ�ض�ض���ة الوطنية 
حلق���وق الإن�ض���ان اجتماعها الع���ادي الثالث 
برئا�ض���ة املحامي���ة دين���ا اللظ���ي وع�ضوية 

رو�ضة العرادي.
وناق�ش���ت اللجنة خ���الل الجتماع جممل 
ال�ض���كاوى التي تلقته���ا املوؤ�ض�ضة الوطنية 
خالل الف���رتة املا�ضية، حي���ث متت خماطبة 
اجلهات املعنّية للوقوف على ما اأثري فيها، 
وحتديد مقابالت �شخ�شية مع رئي�س اللجنة، 
للنظ���ر عن ق���رب يف بع����س الق�ضايا لتخاذ 
الإج���راءات املنا�ضبة حياله���ا، بالإ�ضافة اإلى 
تلق���ي عدد م���ن طلبات امل�ضاع���دة وتقدمي 
امل�ض���ورة القانونّي���ة والتب�ض���ري بالإجراءات 

الواجب اتباعها يف م�ضائل خمتلفة.

كم���ا مت ا�ضتعرا����س الت�ض���ور املبدئي 
و�ض���ع  ب�ض���اأن  اللوج�ضتي���ة  العم���ل  خلط���ة 
الأماك���ن  يف  لل�ض���كاوى  خا�ض���ة  �ضنادي���ق 
العام���ة، الأم���ر الذي يع���ّزز من خالل���ه الدور 
املنوط باملوؤ�ض�ضة الوطنية يف حماية حقوق 
الإن�ش���ان يف مملكة البحري���ن، وفًقا ملا ن�س 

علية قانون اإن�شائها.
وعل���ى �ضعي���د مت�ض���ل، ا�ضتعر�ض���ت 
اللجن���ة عدًدا من املوا�ضي���ع ذات العالقة يف 
املجال احلقوق���ي، و�شبل تفعيلها من خالل 
التعاون مع اجلهات التي مت توقيع مذكرات 
تفاه���م معه���ا، م���ن اأج���ل تر�ضي���خ وتعزيز 
مبادئ حقوق الإن�ضان، يف اإطار التزام مملكة 
والتفاقيات  واملب���ادئ  باملواثيق  البحرين 

املنظمة لهذه احلقوق.

اقتلعوهم من جذورهم 
انت����رص موؤخ���ًرا مقطع فيدي���و - متداول - لأح���د اخلطباء مبدينة حم���د وهو يكفر 
ا  احل���كام، ويتهمه���م بالتخوين، وبالعمال���ة لأمريكا، وم���ا اإلى ذلك م���ن ت�ضفيه، متمًّ
بذاءات���ه يف املقطع )وال���ذي مل يتجاوز اخلم�ض���ني ثانية( باآية قراآني���ة، يت�ضور باأنها 

الإثبات ال�رشعي على جتاوزهم حلد اهلل. 
وي���رى هذا اخلطيب ومن هم على �ضاكلته م���ن الثعابني، باأن املنرب هو الو�ضيلة 
املثلى للتاأليب ال�ضيا�ضي، وا�ضتقطاب ال�ضباب، وتو�ضيع رقعة التنظيمات ال�ضيا�ضية 

ذات الفكر الأيديولوجي املناطح للدولة، واملعاند لها.
ويف الوق���ت ال���ذي تقود ب���ه الدولة حرًب���ا �رشو�ًضا �ض���د عمالء اإي���ران يف الداخل، 
وتهدي���دات الإقليم باخلارج، ت�ضتمر جماعات الإ�ض���الم ال�ضيا�ضي املرتّب�ضة بالوطن، 
مب�ضاريعه���ا الفئوي���ة التاريخي���ة، والقائمة على ن�ض���ج خطوط التاآم���ر، املعلن منها، 

واملخفي.
متغ���ريات املرحل���ة املت�ضارعة، تقول ب���اأن مكونات ه���ذه الكانتونات املنف�ضلة 
ع���ن املجتمع وع���ن الواقع، باتت غري قادرة على حتمل املزي���د من الت�ضييق واخلنق 

مل�ضاريعها التمددية، والتي ل تقل خطورة عن امل�رشوع الإيراين نف�ضه. 
كل الإثبات���ات والت�ضجي���الت والعرتاف���ات اليومية، التي بثته���ا دول املقاطعة 
عن الدور التكميلي الذي تق���وده جماعات الإ�ضالم ال�ضيا�ضي يف املنطقة، وتن�ضيقها 
م���ع حكومة الدوحة، وباأه���داف ل تخرج عن زعزعة الأمن الإقليم���ي، واإ�ضقاط الأنظمة، 
واإح���داث التغي���ري التاريخ���ي واملعروف لها، ت�ض���ع دول املنطق���ة وجمتمعاتها اأمام 

مفرتق طريق، ل رجعة فيه.
الدولة مدعّوه اليوم، لأخذ قرارات �ضيادية حا�ضمة ت�ضبغ على املجتمع املزيد من 
الأمن وال�شتقرار والطماأنينة، وهو واقع يبداأ باقتالع من ينخر يف اأ�شا�شاتها الداخلية، 

وينرث �ضمومه الأيديولوجية هنا وهناك، وللحديث بقية.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد
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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 16(

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 
ال���وزارات واجلهات الر�صمي���ة. وتتابع ال�صحيفة يوميا ن�رش تفا�صي���ل 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 طفيف بكلفة وظائف 
 البحرينيني من 164 األف دينار 

يف 2017 اإلى 167 األفا

3 اآالف دينار �صنويا للعمل 
االإ�صايف للبحرينيني

1000 دينار �صنويا مكافاأة العمل 
اخلا�ص

 ال مكافاأة ملوظف ال�صنة 
 اأو االجنازات اال�صتثنائية 

اأو االن�ضباط

ال موظفني اأجانب باملجل�ص 
االأعلى لل�صحة

16 األف دينار للتدريب داخل 
البحرين لعامني و16 األفا خارجها

8 اآالف دينار �صنويا تكاليف 
تركيب وا�صتخدام الهاتف

200 دينار تكاليف ا�صتخدام 
الربقيات لعامني

90 األف دينار �صنويا االإيجار 
الت�صغيلي للمباين

1600 دينار �صنويا اإيجار 
املركبات وال�صاحنات

2000 دينار ميزانية للطباعة 
لعامني

2000 دينار مكافاآت لغري 
املوظفني لعامني

6 اآالف دينار �صنويا ال�صت�صارات 
واأبحاث ودرا�صات

2500 دينار �صنويا الأدوات 
القرطا�صية و1500 دينار �صنويا 

ملواد الطباعة والت�صوير

 ارتفاع م�رشوفات املجل�ص 
 من 493 األف دينار يف 2017 

اإلى 495 األفا يف 2018

اعتماد 271 األف دينار للمجل�ص 
يف 2016 وم�صاعفته يف 2017 

و2018

• رئي�ص املجل�ص االأعلى لل�صحة الفريق طبيب ال�صيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة	

100 ألف دينار ألثاث مجلس “الصحة” لعامين

3 ماليني دينار كلفة وظائف 
البحرينيني لعامني

خف�ص اعتماد العمل االإ�صايف 
للبحرينيني من 4523 دينارا اإلى 3166

األف دينار �صنويا مكافاأة موظف ال�صنة

307 اآالف دينار �صنويا كلفة 
وظائف االأجانب

خف�ص ميزانية التدريب داخليا 
من 27 األف دينار اإلى 24 األفا

ثبات ميزانية التدريب خارجيا 
عند 30 األف دينار �صنويا

14 األف دينار ملكافاأة �رشاء مدة 
اخلدمة االفرتا�صية يف 2017

ارتفاع ميزانية العمل اجلزئي من 
35 األف دينار اإلى 41 األفا

12700 دينار ملوؤمترات ومهمات 
ر�صمية خارج البحرين

66 األف دينار اإيجارات االأرا�صي 
لعامني

142 األف دينار �صنويا االإيجار 
الت�صغيلي للمباين

17520 دينارا �صنويا لالأمن 
واحلرا�صة

4 اآالف دينار الأثاث الهيئة لعامني

1700 دينار �صنويا ل�صيانة 
اأجهزة التربيد والتدفئة

ارتفاع م�رشوفات الهيئة من 2.4 
ماليني دينار يف 2017 اإلى 2.5 

ماليني يف 2018

اعتماد 2.5 ماليني دينار 
مل�رشوفات الهيئة يف 2016 

وخف�صها يف 2016 وعودة 
االعتماد ال�صابق يف 2018

• رئي�ص هيئة الت�رشيع واالإفتاء القانوين نواف حمزة	

348 ألف دينار سنويا عالوة قضائية بـ “اإلفتاء”

مشروعات الميزانية

69 األف دينار التاأمني ال�صحي 
ملوظفي “املعلومات”

ارتفاع كلفة وظائف البحرينيني 
من 6.5 ماليني دينار يف 2017 

اإلى 6.8 ماليني يف 2018

34 األف دينار �صنويا للعمل 
االإ�صايف للمواطنني و5357 

دينار لغريهم

10 اآالف دينار �صنويا بدل ندب

2126 دينارا �صنويا مكافاأة 
العمل اخلا�ص

800 دينار �صنويا مكافاأة 
االإجنازات اال�صتثنائية

898 األف دينار �صنويا كلفة وظائف 
االأجانب و3468 دينارا بدل اغرتاب

15 األف دينار �صنويا تكاليف 
�صكن االأجانب

198 األف دينار �صنويا 
للوظائف املوؤقتة للبحرينيني

خ�ص ميزانية التدريب داخل البحرين 
من 84 األف دينار اإلى 40 األفا

خف�ص ميزانية التدريب خارجيا 
من 26 األف دينار اإلى 23 األفا

8 اآالف دينار اأجور �صفر 
التدريب خارجيا لعامني

106 اآالف دينار مكافاأة �رشاء 
مدة اخلدمة االفرتا�صية يف 
2017 و85 األفا يف 2018

20 األف دينار مالب�ص للموظفني لعامني

14 األف دينار اعتماد العمل 
اجلزئي لعامني

4 اآالف دينار ملوؤمترات داخل 
البحرين لعامني و84 األفا 

ملهام خارجية لعامني

40 األف دينار �صنويا نفقات 
اإقامة املعار�ص

10 اآالف دينار نفقات ال�صيافة داخليا

224 األف دينار �صنويا لدعم 
تراخي�ص تقنية املعلومات 

واأنظمة الت�صغيل و80 األف دينار 
�صنويا لربجميات االأعمال و152 

األفا لربجميات اإدارة التقنية

234 األف دينار �صنويا 
خلدمات تقنية املعلومات 

القائمة على العقود

7560 دينار �صنويا اإيجار 
االأرا�صي و400 األف دينار �صنويا 

االإيجار الت�صغيلي للمباين

120 األف دينار عقود االإيجار 
لتقنية املعلومات لعامني

17 األف دينار �صنويا اإيجار 
املركبات وال�صاحنات

10 اآالف دينار ميزانية االإعالن 
لعامني و1200 دينار ال�صرتاكات 

اجلرائد و770 للطباعة

35 األف دينار �صنويا اعتماد 
االأمن واحلرا�صة

8 اآالف دينار ال�صت�صارات فنية 
واأبحاث ودرا�صات لعامني

1.2 مليون دينار �صنويا كلفة 
مواد طباعة وت�صوير

18 األف دينار ل�صيانة اأجهزة 
التربيد والتدفئة

ارتفاع م�رشوفات الهيئة من 
12.3 مليون دينار يف 2017 

اإلى 12.6 مليونا يف 2018

اعتماد 8.4 ماليني دينار 
مل�رشوفات اجلهاز املركزي 

للمعلومات يف 2016

اعتماد 4.5 ماليني دينار 
مل�رشوفات “احلكومة 

االإلكرتونية” يف 2016

خف�ص م�رشوفات الهيئة من 
12.9 مليون دينار يف 2016 اإلى 

12.3 و12.6 يف 2017 و2018

• الرئي�ص التنفيذي لهيئة املعلومات واحلكومة االإلكرتونية حممد القائد	

1200 دينار سنويا مكافأة انضباط وال مكافأة لموظف السنة
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مقرتح نيابي ملنع ��ستخد�م عبارة “�لأ�سعار تبد�أ من”
للحد من التحايل على امل�ستهلك والغ�ش التجاري

تقدم النائ���ب خليفة الغامن باقرتاح 
ال�سناع���ة  وزارة  قي���ام  ب�س���اأن  برغب���ة 
والتجارة وال�سياحة مبنع ا�ستخدام عبارة 
“الأ�سعار تبداأ م���ن” عن الأ�سعار بحدها 
ال���داين دون تو�سيح حده���ا الأعلى اإلى 
رئي����ش جمل�ش الن���واب، ا�ستن���اداً لن�ش 
املادة )92( من الد�ستور والأحكام ذات 

العالقة بالالئحة الداخلية للمجل�ش.
وين����ش الق���رتاح برغبة عل���ى قيام 
وال�سياح���ة  والتج���ارة  ال�سناع���ة  وزارة 

مبن���ع ا�ستخ���دام عب���ارة “الأ�سع���ار تبداأ 
من” والإعالن عن الأ�سعار بحدها الأدنى 
دون تو�سي���ح حدها الأعل���ى، مما يوهم 
امل�ستهل���ك بت���دين ال�سعر بينم���ا ال�سلع 
املوجودة تفوق ال�سع���ر املعلن، واإلزام 
املعل���ن بو�س���ع ال�سعر احلقيق���ي على 
كل �سلعة وو�سع احل���دود ال�سعرية عند 

الإعالن مثل “الأ�سعار من.. وحتى..”
م���ن  اله���دف  اأن  الغ���امن  واأو�س���ح   
القرتاح احلد من ه���ذه الظاهرة، والتي 
عل���ى  التحاي���ل  عملي���ة  حت���ت  تن���درج 
امل�ستهل���ك والغ����ش التج���اري، فهناك 

و�سائل جديدة للغ�ش التجاري وتربز يف 
الأ�س���واق ونقاط البي���ع ويف الغالب يقع 
امل�ستهل���ك يف حبائله���ا ول ي�سعر بذلك 

اإل بعد فوات الأوان.
وتابع “انت�رش ا�ستخدام تلك العبارات 
يف منافذ البيع بو�سع عدد من ال�سلع يف 
مكان واحد مع لوحة كتب فيها �سعر اأقل 
�سلعة موجودة يف املكان وعبارة الأ�سعار 
تبداأ م���ن، اإذ ل يعل���م امل�ستهلك ال�سعر 
احلقيق���ي اإل عند �سنادي���ق املحا�سبة، 
وعل���ى �سبيل املثال تنت����رش اإعالنات عن 
ال�سي���ارات ب�سع���ر اأقل، وعن���د ال�رشاء ثم 

يت�س���ح اأن ال�سع���ر احلقيق���ي اأعلى من 
املعلن”.

وذك���ر اأن رواج ه���ذه الظاه���رة يعد 
ا�ستخفاف���ا م���ن قب���ل اأ�سح���اب املحال 
بعق���ول امل�ستهلك���ن الذي���ن ي�ستكي 
كثري منهم م���ن خمالف���ة الأ�سعار داخل 
املحل لإعالنات التخفي�سات املو�سوعة 
عل���ى الواجه���ة، وكاأن الغاي���ة هي جذب 
الزبائ���ن اإل���ى املح���ل بالدرج���ة الأول���ى 
لتتحول اإلى ظاهرة تهدف للتحايل على 
امل�ستهلك يف ظل عجز الرقابة عن اإيجاد 

•جل جذري لها. النائب خليفة الغامن	

ليلى مال �هلل

قانون حماية امل�ستهلك ي�سمن العالقة بن املزود والزبون
�لزياين: ل حاجة للتدخل يف �آليات �لعر�ض و�لت�سويق

رف�ش القرتاح لتحققه على اأر�ش الواقع 
�ملوؤيد: من�سو�ض عليه يف �لقانون

والتجارة  ال�سناع����ة  راأى وزير 
وال�سياح����ة زاي����د الزي����اين اأن����ه ل 
حاج����ة للتدخل يف اآلي����ات العر�ش 
لوج����ود  وذل����ك  والت�سوي����ق؛ 
املبين����ة،  القانوني����ة  ال�سمان����ات 
وباعتب����ار اأن اأ�سالي����ب الت�سوي����ق 
تتج����دد  الأ�س����واق  يف  والإع����الن 
ويف تغ����ري م�ستم����ر، وتظ����ل تل����ك 
ال�سمانات القانونية هي املبادئ 
والأ�س�����ش التي ي�ستن����د عليها يف 
تقدي����ر اأي خمالف����ن لن�سو�����ش 

واأحكام القانون.
واأ�س����ار يف رده عل����ى املقرتح 
اإل����ى اأن قانون حماي����ة امل�ستهلك 
ومب����ا ت�سمنه من مب����ادئ واأ�س�ش 
قد احتوى على ال�سمانات الالزمة 
لتنظي����م العالق����ة ما ب����ن املزود 
وامل�ستهلك، اإذ ن�ست املادة 5/اأ 
من ذات القان����ون على اأنه “يجب 
عل����ى امل����زود الإع����الن ع����ن �سعر 
املنت����ج والتعريف ب����ه وبيان مدة 
ال�سمان، وذلك كله وفقا للقواعد 
وال�سوابط الت����ي ي�سدر بها قرار 
م����ن الوزي����ر، وللم�ستهل����ك احلق 

يف احل�س����ول على فات����ورة موؤرخة 
تت�سمن نوع املنتج و�سعره ومدة 

ال�سمان اأن وجدت”.
وتابع الزي����اين: ن�ست الفقرة 
الأول����ى م����ن امل����ادة 6 م����ن ذات 
كل  “عل����ى  اأن����ه  عل����ى  القان����ون 
م����زود اأو معلن اإم����داد امل�ستهلك 
باملعلومات ال�سحيحة عن طبيعة 
املنت����ج وخ�سائ�س����ه وجتن����ب ما 
ق����د يوؤدي اإل����ى خل����ق انطباع غري 

حقيقي اأو م�سلل لدى امل�ستهلك 
اأو وقوعه يف غلط اأو خلط، ويعفى 
املزود اإذا مل يكن منتجا اأو م�سنعا 
لل�سلعة اأو اخلدمة من امل�سوؤولية 
اإل اإذا كان املنت����ج اأو امل�سنع قد 
اأمده بتلك املعلومات. كما يعفى 
املعلن من امل�سوؤولية متى كانت 
الإعالن  املعلومات التي ت�سمنها 
فنية ويتع����ذر على املعلن التاأكد 
من �سحتها وكان املزود قد اأمده 

بها”. 
تبا�����رش  ال����وزارة  اأن  وب����ن 
خ����الل  م����ن  الأ�س����واق  متابعته����ا 
امل�سوح����ات الدوري����ة التي تقوم 
به����ا الإدارة املخت�س����ة وتثبي����ت 
اجل����زاءات  واإيق����اع  املخالف����ات 
على املخالف����ن وتتلقى �سكاوى 
ح����ول  وبالغاته����م  امل�ستهلك����ن 
املنتجات من �سلع وخدمات التي 
تعر�����ش يف الأ�س����واق ع����ن طريق 
مركز الت�س����ال حماية امل�ستهلك 
اأو ع����ن طري����ق النظ����ام الوطن����ي 
للمقرتحات وال�سكاوى )توا�سل(.

رف�ش رئي�ش غرفة جتارة و�سناعة 
البحري���ن خال���د املوؤي���د املوافقة على 
القرتاح برغبة؛ نظرا لأن الهدف املراد 
م���ن الق���رتاح برغب���ة متحق���ق بالفعل 
عل���ى اأر�ش الواق���ع ومن�سو�ش عليه يف 
القان���ون رق���م 35 ل�سن���ة 2012 ب�ساأن 
حماي���ة امل�ستهلك ولئحت���ه التنفيذية 
ال�سادرة بالقرار رقم 66 ل�سنة 2014 

وتابع “ن�ش هذا القانون يف املادة 
5 منه على اأنه يجب على املزود الإعالن 
ع���ن �سعر املنت���ج والتعريف ب���ه وبيان 
مدة ال�سمان وذلك كل���ه وفقا للقواعد 
وال�سواب���ط الت���ي ي�سدر به���ا قرار من 
الوزي���ر، وللم�ستهلك ح���ق يف احل�سول 
على فاتورة موؤرخة تت�سمن نوع املنتج 

و�سعره ومدة ال�سمان اإن وجدت”.
واأردف “كم���ا اأوجب���ت ه���ذه املادة 
عند الإع���الن عن التخفي�س���ات على اأي 
منتج���ات اأن تك���ون ال�سمانات املقدمة 
ب�ساأنها �سارية خالل فرتة التخفي�سات 
واأن يعلن عن الأ�سع���ار قبل التخفي�ش 

واأثناء فرتة التخفي�ش”.
وب���ن “كم���ا األزمت امل���ادة 6 من 
القان���ون كل م���زود اأو معل���ن باإم���داد 

ال�سحيحة عن  امل�ستهلك باملعلوم���ات 
طبيعة املنت���ج وخ�سائ�س���ه وجتنب ما 
قد يوؤدي اإلى خل���ق انطباع غري حقيقي 
اأو م�سلل ل���دى امل�ستهلك اأو وقوعه يف 

غلط اأو خلط”. 
واأو�س���ح “ون�س���ت امل���ادة 11 من 
هذا القانون باأن تتولى الإدارة املعنية 
بحماي���ة امل�ستهل���ك ب���وزارة ال�سناع���ة 
والتجارة وال�سياحة بالتن�سيق والتعاون 
م���ع اجله���ات املعني���ة والإ����رشاف على 
تنفيذ اأح���كام هذا القان���ون والقرارات 

ح�س���ول  تي�س���ري  به���دف  ال�س���ادرة؛ 
بج���ودة  املنتج���ات  عل���ى  امل�ستهل���ك 
مقبول���ة و�سع���ر منا�س���ب وحمايت���ه من 
الغ�ش التجاري واملمار�سات الحتكارية 

ال�سارة”.
واأكمل “اأكدت املادة 4 من الالئحة 
التنفيذي���ة لقان���ون حماي���ة امل�ستهلك 
ال�سادرة بالق���رار رقم 66 ل�سنة 2014 
اأن يف حال الإعالن عن التخفي�سات على 
اأية منتجات يج���ب اأن تكون ال�سمانات 
املقدم���ة ب�ساأنه���ا �ساري���ة خ���الل فرتة 
التخفي�س���ات، واأن يعل���ن ع���ن الأ�سعار 
قبل التخفي����ش واأثناء فرتة التخفي�ش 
وي�س���در الوزير قرارا ب�س���اأن ال�سوابط 

اخلا�سة بالتخفي�سات”.
وتابع “ون�ست املادة 6 من الالئحة 
التنفيذية لقانون حماية امل�ستهلك باأنه 
يعد �سل���وكا خادعا كل فع���ل اأو امتناع 
م���ن جانب امل���زود اأو املعلن يوؤدي اإلى 
خل���ق انطباع غري حقيقي اأو م�سلل لدى 
امل�ستهلك اأو يوؤدي اإلى وقوعه يف خلط 
اأو غلط، وذلك متى ان�سب هذا ال�سلوك 
على اأي عن����رش من العنا�رش املذكورة يف 

املادة 7 من هذه الالئحة”.

• •زايد الزياين	 خالد املوؤيد	

املنام���ة - اجلامع���ة الأهلي���ة: حت���ت رعاي���ة 
الرئي�ش املوؤ�س�ش للجامعة الأهلية عبداهلل احلواج، 
احت�سن���ت القاع���ة الرئي�س���ة باجلامع���ة الأ�سب���وع 
املا�س���ي حفل تد�سن كت���اب “مقمات احلريري.. 
حجاجية ال�رشد والن�سق الثقايف” لرئي�ش ق�سم اللغة 
العربية والدرا�س���ات العامة بكلية الآداب والعلوم 
علي فرح���ان، بح�سور عدد م���ن الأ�ساتذة والطلبة 

وعموم اجلمهور واملهتمن.
وقال احلواج يف كلمته الفتتاحية للحفل: “اإن 
تد�سن الكتاب خطوة ت�ساف للجامعة الأهلية على 
م�سار خدمتها الثقافية والعلمية واملهنية للمجتمع 
واإ�سهامها يف اإثراء املكتبة البحرينية واخلليجية”، 
منوهاً اإل���ى اأن اجلامع���ة الأهلية تزخ���ر بالكفاءات 
والطاق���ات الق���ادرة على رفد املجتم���ع وميادينه 
العلمية والثقافية واملهنية بالكتابات واملوؤلفات 
املالئم���ة لحتياجات���ه وتطلعات���ه امل�ستقبلية، وما 
ي�سه���ده املجتمع با�ستمرار من تطور ومناء”. واأكد 
احل���واج اأن اجلامعة مبا تت�س���ف به من م�سمى، هي 
جامع���ة للعلوم واملع���ارف والثقاف���ات والتجارب 
وخمتلف فئ���ات و�رشائح املجتمع، فهي جتمع نخب 
املجتمع وطاقاته لرتفده باجلديد والرقي والعلوم 
واملعرفة، واأح���د اأبرز و�سائل نق���ل املعرفة اإنتاج 

الكتب والدرا�سات الإثرائية القيمة.
ودعا اأ�ساتذة اجلامعة وطلبتها اإلى التوجه نحو 
اإنتاج الأبحاث واإ�سدار الكت���ب، موؤكدا اأن اجلامعة 
على ا�ستع���داد لتقدمي كل اأوجه الدعم لأ�ساتذتها 

وطلبتها؛ من اأجل حتفيزهم يف هذا الجتاه.
م���ن جانب���ه، ع���رب موؤل���ف الكتاب فرح���ان عن 
بال���غ �سك���ره اإلى اجلامع���ة الأهلية ممثل���ة يف ربان 
�سفينتها احل���واج، ورئي�ش اجلامعة من�سور العايل 
وعم���وم اأ�ساتذة وطلبة اجلامعة على ما قدموه اإليه 
من م�ساندة وت�سجي���ع، �ساكرا تبني اجلامعة طباعة 

الكتاب واإظهاره للعيان �ساخ�سا.
واأو�س���ح اأن مقامات احلري���ري، لأبي القا�سم 
بن علي ب���ن حممد بن عثمان احلريري هي املدونة 

الأدبي���ة التي اختارها من الثقافة العربية القدمية 
مو�سوع���ا لكتابه، ملا يفتقده ه���ذا اجلانب الأدبي 
م���ن درا�س���ة واهتم���ام. واأ�ساف: “مب���ا اأن الثقافة 
العربي���ة ت���كاد تك���ون ثقاف���ة خ���رب، واأن املقامة 
ارتبط���ت من���ذ بدايته���ا باخل���رب، وتط���ورت عنه، 
واأن كم���اً كبريا م���ن هذا اجلن�ش ي�سغ���ل م�ساحة يف 
الثقاف���ة العربية، فاإن اإهم���ال درا�سته ترك فراغا 
معرفيا بحاجة اإلى اأن ي�سد، منوها اإلى اأنه ا�ستعان 

بالبنيوي���ة بو�سفه���ا منهج���ا يك�س���ف ع���ن الأبنية 
املت�سمن���ة يف الن�سو�ش”. وت�س���كل كتاب فرحان 
م���ن بابن رئي�سن، الأول نظ���ري ويت�سمن ف�سال 
حول البنية والن�س���ق الثقايف وعالقاتهما مبقامات 
احلري���ري، وف�سال ثانيا يتن���اول مقامات احلريري 
بو�سفه���ا مادة ثقافية. اأما الباب الآخر من الكتاب 
فق���د ت�سمن ف�سلن وخامتة، الأول منهما يتناول 
البني���ة ال�سكلية للمقامات عن���د احلريري من حيث 

بنيتها الأ�سلي���ة والبنى الفرعية التي حتكم ال�رشد 
عنده، والف�سل الثاين تن���اول اخلطاب يف مقامات 
احلري���ري من حيث خ�سائ�س���ه ووظائفه احلجاجية 
والتداولية، وفق اأن�س���اق ثقافية �سائدة، اأو ن�ساق 
ثقافي���ة م�س���ادة. واختتم الكت���اب بدرا�سة ن�سية 
حتليلية ل� 3 ن�سو�ش من مقامات احلريري، ممثلة 

لبنية العن�رش املهيمن يف املقامات كل على حدة.
وبناء على ذلك، فاإن الكتاب ا�ستطاع اأن ي�سع 
مقامات احلري���ري يف اإطارها الأدبي والثقايف، بعد 

اأن در����ش جتلياته���ا الن�سي���ة والثقافي���ة يف اإطار 
الثقافة الت���ي اأنتجته، جاعال اأدوات���ه البحثية جملة 
من معطيات بع�ش املناهج النقدية احلديثة التي 
تتوا�س���ج لتكون ن�سيج���ا يي�رش درا�س���ة املقامات، 
م���ع مالحظة م���ا للمقام���ات م���ن خ�سو�سية جتعل 
الباح���ث ي�سطفي ما يالئم ه���ذا النق�ش دون ق�رش 
اأو تكلف. وبعد مناق�سة ثرية �سارك فيها احل�سور، 
اختت���م احلفل باإه���داء ن�سخ الكت���اب حل�سور حفل 

التد�سن.

�حلــو�ج يحث على �لتــوجـه لإنتــاج �لأبحــاث و�إ�سد�ر �لكتب
يف حفل تد�سن “الأهلية” “مقامات احلريري”

• جانب من التكرمي	

• جانب من احل�سور	

• احلواج يلقي كلمته يف حفل التد�سن	
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• •النقاط الرئي�صية للمجاري ت�صب يف املناطق املفتوحة	 م�سجد الهورة	

• هورة بو عنق من اخللف	

هورة عنق...
      مساكن بال خدمات

تب���دو ه���ورة عن���ق مب�ساكنه���ا الفاخ���رة 
والرحبة وامللونة يف منطقة العرين باملنطقة 
اجلنوبي���ة لوهل���ة الأم���ر منطق���ة ا�صتثنائي���ة 
مميزة، ي�صيل لها اللعاب، فالأر�ض الوا�صعة 
به���ا ل ت���زال بك���را وجدي���دة، مل مت����ض بعد، 
وال�صوارع باأرجائها رحبة ووا�صعة، واجلو نقي 

و�صاٍف، ل �صو�صاء ول ازدحامات تذكر.
ولكن وكما ي�صف نائب املنطقة حم�صن 
البكري وع���دد من الأه���ايل الذي���ن التقتهم 
“الب���اد” عل���ى هام����ض الزي���ارة امليداني���ة 
ملن���دوب ال�صحيف���ة لله���ورة، ف���اإن م�صتوى 
اخلدم���ات املوج���ودة ت���وازي ال�صف���ر، ف���ا 
�صب���كات لاإنارة، ول قن���وات لت�رصيف املياه 
املج���اري اأو الأمط���ار، كم���ا تفتق���ر اله���ورة 
حلاوي���ات القمامة، اأو حتى اخلدمات الرئي�صة 

املرافقة.
وقال البك���ري ل� “الب���اد” اإن هورة عنق 
تعد م���ن امل�صاري���ع املتعرثة الت���ي يتوجب 
على الدول���ة احت�صانها، وحلحلة كل امللفات 
اخلدمية بها، مبيناًَ اأن املنطقة تفتقر ب�صكل 

كامل للخدمات الرئي�صة بها.
واأك���د اأن افتقار اله���ورة، والتي تزدحم 

باملن���ازل الكبرية ل�صب���كات ال�رصف ال�صحي، 
ين���ذر بكارث���ة بيئي���ة قريبة، مزي���داً “تنامت 
باجله���ة اخلليف���ة لله���ورة م�صاح���ات وا�صعة 
م���ن الأحرا�ض اخل����رصاء، والت���ي تعتا�ض على 
خملف���ات ال�رصف ال�صح���ي، ناهيك عن ظهور 
اأعداد كبرية من القوار�ض والفئران والأفاعي 
واحل�رصات الكب���رية احلجم، اإ�صاف���ة لت�صببها 
بانبع���اث روائح كريه���ة على م���دار ال�صاعة، 

ت�صبب ال�صيق وال�رصر الأكرب لاأهايل”.
واأو�ص���ح اأن غي���اب الإن���ارة ع���ن �صوارع 
اله���ورة، حتوله���ا م�ص���اء يف ه���ذه املنطق���ة 
املعزول���ة عن العامل لبقع���ة مظلمة وموح�صة، 
وه���و م���ا يح���ول دون خ���روج الأه���ايل لي���ًا 
اأ�ص���وة  الطبيعي���ة  حياته���م  وممار�صته���م 
بالآخري���ن، م�صيفاً” اله���ورة تفتقر خلدمات 
النظاف���ة وللحاويات، احلال���ة اخلدمية العامة 

بها موؤ�صفة و�صيئة للغاية”.
ويف لقاء م���ع املواطن ن���زار العاين، قال 
“نح���ن يف ح���ال يرث���ى له���ا، فم����رصوع هورة 
عن���ق كان خا�صاً واأفل�ص���ت ال�رصكة، واليوم ل 
القطاع ال�رصكة قادرة على ا�صتكمال خدماتها 
لاأه���ايل، كم���ا اأن احلكوم���ة مل تلتف���ت بع���د 
لنا، علم���اً اأننا نعاين الأمرَّي���ن ب�صح اخلدمات 

الأ�صا�صية منذ �صنوات عديدة”.

وا�صتكم���ل “ندف���ع اأ�ص���وة بغرين���ا م���ن 
املواطن���ن الر�ص���وم البلدية، لك���ن من دون 
اأي خدم���ات تذكر، ب���ل اإن الهورة ل يوجد بها 
اأي خدمات تكميلي���ة اأو جتارية تذكر، ولدينا 
م�صج���د موؤق���ت )من اخل�صب(، قمن���ا بتغطية 

كلفت���ه بامل�صارك���ة، واأزوده بالكهرب���اء م���ن 
منزيل جمان���اً، ولك اأن تتخي���ل باأنه با موؤذن 
اأو اإم���ام، احلال �صعبة وتناق�ض مفهوم دولة 

املوؤ�ص�صات احلديثة”.
واأردف العاين “هنالك كثري من ال�صوارع 

بالهورة مل يتم �صفلته���ا بعد، كما اأن هنالك 
رغب���ة م���ن جان���ب جمع م���ن الأه���ايل بالنزوح 
ملناط���ق اأخ���رى، وه���و اأم���ر �صتت�صب���ب لهم 
بكلف���ات مالية عاليه اأثناء بيع البيوت، و�رصاء 

اأخرى”.

• مندوب ال�صحيفة مع النائب 	
البكري واملواطن نزار العاين

اإبراهيم النهام

• اأغلب �صوارع الهورة ترابية وعرة	

• احرا�ض �صخمة منت على �صفاف مياة املجاري	
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جمموعة من املحاور والأفكار تت�صدر 
اهتمام���ات �صاحب ال�صم���و امللكي الأمري 
خليفة بن �صلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء 
املوقر حفظ���ه اهلل ورعاه، يف �ص���اأن تاأثري 
ال�صحاف���ة الوطني���ة والإع���ام امل�ص���وؤول 
حي���ال ق�صايا متع���ددة الأهمية، ما يعطي 
دلل���ة عل���ى اأن �صم���وه يرف���ع م�صوؤولي���ة 
الكلم���ة والراأي والتعب���ري، وهذا ما يعك�س 
احلر�س الدائم من جانب �صموه يف لقاءاته 
م���ع املثقف���ن والكت���اب وال�صحافي���ن 
والإعامين واأه���ل القلم والراأي بالتاأكيد 
على جمموعة من القيم، وماآل هذا الأمر، هو 
ما ي���راه �صموه باأن تاأثري الكلمة امل�صوؤولة 
من �صاأن���ه اأن ي�صهم يف ال�صتقرار وال�صلم 
الجتماع���ي والتنمي���ة والنه�ص���ة و�صيانة 
الوح���دة والن�صي���ج والوط���ن، واإن عك����س 
ذل���ك من اأطروحات غري م�صوؤولة ي�صهم يف 

تهديد ال�صتقرار على خمتلف الأ�صعدة.
يف جمل�ص���ه الكرمي ال���ذي ي�صت�صيف 
فيه رج���ال الأعمال والقت�ص���اد والتجارة 
وال�صحافة والإعام وعددا من امل�صوؤولن، 
يتناول �صمو رئي�س الوزراء بطريقة هادئة 
وعميق���ة، جمم���ل املو�صوع���ات املهم���ة، 
ولكن يربط لبها بالدور املن�صود يف ر�صم 
الوعي وتكري�صه، ذلك الوعي الذي ي�صمل 
املعاجل���ات ملختلف الظواه���ر والق�صايا، 
والوعي الذي ينتج مواطًنا �رشيًكا اأ�صا�صًيا 
يف �صياغ���ة مرئي���ات امل�صتقب���ل، والوعي 
الذي يجم���ع الأ�رشة البحريني���ة حتت مظلة 
املواطن���ة ال�صاحل���ة واجله���د الوطني يف 
تر�صي���خ اأعمدة التح�ص���ن للوطن من كل 

الأخطار.
ويف احلدي���ث ع���ن الأخطار، ف���اإن كل 
جمتمعاتن���ا الي���وم مبو�ص���ع ال�صته���داف 
من ري���اح عاتية عابرة للق���ارات، التطرف 
والت�صدد الديني، الإرهاب، التع�صب وكل 
ما يخطط م���ن جماعات ومنظمات ل ترتاح 
حينم���ا ترى بلًدا م�صتق���ًرا، وقد نوه �صموه 
اإلى هذه النقطة حتديًدا اإلى دور الريا�س 
كمنارة خل���ري املنطقة و�صعوبها ملكانتها 
العربي���ة والإ�صامي���ة والدولي���ة، ولل���دور 
الذي يتقلده قادة املنطقة حلماية دولهم 
و�صعوبه���م، اإذا، هن���ا تاأت���ي ع���دة اأدوار: 
التعلي���م املتق���دم.. الوع���ي املجتمع���ي، 
اخلط���اب الدين���ي املعت���دل، ث���م الإعام 
والكلم���ة ال�صادقة املخل�ص���ة التي ت�صند 
تلك الجتاه���ات، وكل هذا ماآل���ه واأبعاده 
وركائ���زه تتطلب التفاعل م���ع التطورات 
والتحديات التي لف���ت اإليها �صمو رئي�س 
الوزراء حيث تعتم���د على ال�صوت الواعي 
وامل�صتن���ري، ومهم���ا اختلف���ت املوا�ص���ع 
م�صلح���ة  ه���و  اله���دف  اأن  اإل  واملواق���ع، 
الوطن، البحري���ن، و�صعبها الك���رمي، واأي 
�ص���وت اأو كلمة اأو خط���اب اأو طرح اأو بحث 
يخالف هذا التوج���ه الذي �صدد عليه �صمو 
رئي�س ال���وزراء، فهو لن يحظ���ى باملكانة 

التي تقبلها تربة البحرين الطيبة.

سمــــو األميـــــــر خليفــة بن 
سلمان ومسؤولية الكلمة

قطر ودرس البحرين
كبرية يا البحرين، وع�صية يا بادي احلبيبة 
البحري���ن، تذك���رت كل التحدي���ات الت���ي مرت 
بالبحري���ن خ���ال الع����رش احلديث وخرج���ت منها 
قوي���ة متما�صك���ة من غ���ري اأن يلوي يده���ا اأحد، 
قارنت بن هذه التحدي���ات وموقف قطر اليوم 
الذي ل حت�صد عليه، فم���ن كان يتوقع اأن تكون 
ه���ذه الدولة الرثي���ة املختال���ة حبي�ص���ة ال�صجن 
معتقلة داخ���ل �صياج �صيا�ص���ي و�صعت نف�صها 
فيه قب���ل اأن ي�صعها الآخرون، ح���ن راأيت على 
اله���واء وزي���ر خارجية ه���ذه الدولة الت���ي كانت 
تبي���ع العامل اأكرب دعاية اإعامية عن حجمها يوقع 
م���ع وزير اخلارجي���ة الأمريكي تيلر�ص���ون تعهدا 
بعدم دعم الإرهاب، تذكرت ما يحدث لأي معتد 
عل���ى الآخرين حينما يته���م ويذهب به للتحقيق 
وتقدم له ورقة للتوقيع على تعهد اأمام اجلميع، 
تذك���رت كل ذلك وعدت بذاكرت���ي للوراء قلياً 
للعام 2011 وكيف ا�صتغلت قطر حمنة البحرين 
للت�صه���ري اإلى احلد الذي كان���ت تاأمل فيه جناح 
النق���اب وقارن���ت ذلك مب���ا يحدث له���ا اليوم 
فاأقول “اللهم ل �صمات���ة”، ولكن هي حت�صد ما 

زرعته بالأم�س.
لق���د عان���ت البحرين اأك���رث م���ن غريها من 
�لإره���اب و�لتاآم���ر �لذي بلغ حد حماول���ة �إ�سقاط 
الدولة واإقام���ة جمهورية اإ�صامية ولئية وكانت 
قطر تع���رف ذل���ك وقناتها الدم���رة تعرف ذلك 
وم�صوؤولوه���ا يعرف���ون ذل���ك ب���ل ات�ص���ح فوق 
كل ذلك اأنه���م على ات�صال مبا����رش باملتاآمرين، 
ه���ل هناك اأكرب م���ن هذا الذي حتملت���ه البحرين 
و�صمتت؟ حتى اأنني الي���وم اأت�صاءل كيف حتمل 
امل�صوؤولون البحرينيون عندنا كل ذلك و�صربوا؟ 
واأ�صتغ���رب كيف كانت قطر تتاآم���ر بهذه احلدة 
والدرج���ة؟ م���ن اأجل م���اذا؟ هل كانت حق���اً تريد 
اإقام���ة نظ���ام ال���ويل الفقي���ه يف البحري���ن؟ الآن 
فقط حن اأتاأمل هذا ال���دور الذي لعبته الدوحة 
كل تل���ك ال�صن���وات �صد البحري���ن واأرى ال�صجن 
الذي ينتظ���ر هذه الدول���ة اإن مل ت�صرتجع عقلها 
وحكمتها والأهم من ذلك اأن تعتذر عما قامت به 
من جرائم يف حق اأ�صقائها فاإن حكم التاريخ على 
قط���ر �صيك���ون اأ�صد وبال من حك���م العامل اليوم 
عليها، بل حتى �صعبها ال�صقيق الذي مل يكن له 

خيار يف �صيا�صة وقرارات حكامه �صيقف مع احلق 
عاج���ا اأم اآجا فاحلق مهما حاول اجلناة طم�صه له 

خمالب �رشعان ما يحن اكت�صافها.
فع���ًا املقارن���ة الي���وم بن موق���ع البحرين 
ال�صيادي يف الع���امل و�صمعتها الدولية ومكانتها 
املحرتمة بن ال���دول رغم حجمه���ا واإمكانياتها 
املتوا�صع���ة ودول���ة قط���ر املختال���ة يك�صف لنا 
اأن مع���دن ال���دول لي�س مبا متلك، ب���ل بالتوازن 
والو�صطي���ة والعقاني���ة وف���وق ذل���ك احلكم���ة 
واملحافظ���ة على �صيادة الب���اد من خال احلكم 
الرا�ص���د الذي يقود الأوط���ان، والبحرين واحلمد 

هلل لها مكانة تبواأتها بف�صل احلكمة واحلنكة.
نعم اأق�صم انها لي�صت �صماتة بل يع�رشنا الأمل 
ونح���ن نرى ال�صقيق يف هذا الو�صع لكن ما بيدنا 
 حيلة مادام هذا خياره ول يزال ي�صري فيه خمتال!.

  

تنويرة: 
ل اأخ�صى األ���ف �صديق انقل���ب علي، لكنني 

اأخ�صى امراأة واحدة تفعل ذلك.

عبدعلي الغسرة

فالح هادي الجنابي 

 بع���د فا�ص���ل متثيل���ي مف�ص���وح م���ن 
جان���ب روح���اين اأثن���اء م�رشحي���ة النتخاب���ات 
املزيف���ة ب�ص���اأن اختافه مع املر�ص���د الأعلى 
واملت�صددي���ن يف النظ���ام الإي���راين، وبعد اأن 
اأكد اأن���ه �صيعمل على تطبي���ق وثيقة 2030 
لليون�صك���و، والت���ي اأعل���ن خامنئ���ي رف�ص���ه 
القاط���ع له���ا، وبع���د اأن اأعلن روح���اين “بعد 
انتخاب���ه” باأنه �صي�صع تلك الوثيقة يف جدول 
اأعمال جمل�س الث���ورة الثقافية ليدافع بقوة 
ع���ن الإط���ار الثقايف للنظ���ام، وهو م���ا يعني 
خنوعه للمر�صد الأعل���ى واإ�صدال ال�صتار على 
فا�ص���ل تاأكي���ده تطبيق تل���ك الوثيقة، فاإن 
الع���امل �ص���ار مرة اأخ���رى اأمام حقيق���ة وواقع 
مزاعم العتدال والإ�صاح يف اإيران خ�صو�صا 
بعد اأن تفاقمت امل�صاكل وتو�صعت دائرتها 
م���ن دون اأن يك���ون هناك اأي حت���رك باجتاه 

معاجلتها واإيجاد حلول لها.
ه���ذا املوقف ال���ذي يوؤكد ب���كل جاء ما 
اأكدن���اه مرارا ع���ن كذب الإ�ص���اح والعتدال 
يف ظ���ل نظام املايل واأن املا روحاين وغريه 
من امل�صوؤول���ن ل ميلكون م���ن الأمر �صيئا، 
فكل الأم���ور وال�صلطات منح�رشة بيد املر�صد 
الأعل���ى وه���و ال���ذي بي���ده الق���رار احلا�صم، 
وروح���اين الذي زع���م قبل واأثن���اء النتخابات 
عزم���ه تطبيق �صعاراته الرباقة ول �صيما تلك 
الت���ي تكفل احلريات وترف���ع الغنب والقيود 
غري العادية عن املراأة، جاء قراره هذا ليثبت 
للعامل كله ك���ذب وزيف مزاعمه واأنه لي�س اإل 
امتدادا للنظام، بل اإن تاأكيد روحاين التم�صك 
بتطوي���ر ال�صواريخ وا�صتم���رار التدخات يف 
دول املنطق���ة جاء اأي�صا مبثاب���ة تاأكيد على 

عدم خروجه عن �خلطوط �لأ�سا�سية للنظام.
العتدال املزع���وم الذي يدعيه روحاين، 
تدح�ص���ه وتفن���ده الأم���ور الت���ي مت���ت خال 
وليت���ه الأولى واملمار�ص���ات والإجراءات وما 
مت �صنه من قوانن واأنظمة تقوي من �صوكة 
التطرف للنظ���ام وت�صلب املزيد من احلقوق 
من خمتلف �رشائح ال�صع���ب الإيراين ول�صيما 
امل���راأة، ومن الوا�صح اأنه يجب انتظار املزيد 
واملزيد من الق���رارات والإج���راءات القمعية 
الأخرى من جانب روحاين، خ�صو�صا اأن النظام 
يعي�س حالة م���ن العزلة ولديه هاج�س اخلوف 

من اندلع النتفا�صة �صده يف اأية حلظة.
التاري���خ الأ�ص���ود احلافل للم���ا روحاين 
من حيث خدمته النظام وكونه اأحد م�صوؤوليه 
الأوفياء ول�صيما اأثناء انتفا�صة 2009 التي 
لع���ب دورا م�صبوه���ا فيها وتلطخ���ت اأياديه 
بدم���اء اأبن���اء ال�صع���ب الإي���راين املنتف�صن 
�صد النظ���ام، هذا التاريخ وكذلك ما جرى يف 
عه���ده من���ذ اآب 2013 وحت���ى يومنا هذا من 
ممار�صات وانتهاكات وا�صعة النطاق، يجعل 
م���ن روحاين غري جدير ب���اأن يكون حاما للواء 
العت���دال والإ�صاح وهما بريئ���ان منه براءة 

الذئب من دم يو�صف.
ح���ذرت  طامل���ا  ال���ذي  روح���اين  امل���ا 
املقاوم���ة الإيراني���ة من���ه ودعت الع���امل اإلى 
ع���دم النبهار والنخ���داع ب�صعارات���ه الكاذبة 
واملخادع���ة، هو جزء ل يتج���زاأ من هذا النظام 
واله���دف الأ�صا�صي الذي يعم���ل من اأجله هو 
اإنق���اذ النظام ودفع الأخطار عنه وال�صعي من 
اأجل عب���وره ه���ذه املرحلة اخلط���رة التي قد 

ي�صقط فيها يف اأية حلظة. “احلوار”.

عـــــن اإلصــــالح 
مـــرة أخــــــرى

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

لق���د اأنع���م اهلل تعال���ى عل���ى دول اخلليج 
برثوات ب�رشية وطبيعية يح�صدنا عليها الآخرون 
ولكن مع الأ�صف هناك من ا�صتغل هذه الرثوات 
يف غري حملها وبدل �صياغة روؤية م�صتقبلية خلري 
ال�صع���وب وتنفي���ذ الأهداف الت���ي حتقق اخلري 
واملكا�صب، وظف تلك الرثوات لدعم الإرهاب 
واجلماعات املتطرفة وجعلها يف املرتبة الأولى 
يف �صلم اأعماله “و�صغل” التمويات املبا�رشة اأو 
عن طري���ق الو�صطاء للتدخ���ل يف �صوؤون الدول 
وتخريبه���ا، ه���ذا بالإ�صاف���ة اإل���ى بن���اء معامل 
الك���ذب والتزوي���ر الإعامية كقن���اة “اجلزيرة” 
التي تب���ث الغ���ازات ال�صامة وامللوث���ة ناهيك 

ع���ن اأن اأغل���ب ال�صناع���ات املتواج���دة عندهم 
ه���ي م�صاريع لتلويث املنطقة بالإرهاب واإجناز 
مهام جماعة الإخ���وان امل�صلمن الإرهابية وكل 
م���ا يه���دد املجتم���ع اخلليج���ي والعرب���ي. فمن 
املنظ���ور التجاري كم �رشف عل���ى قناة اجلزيرة 
الرجعي���ة منذ تاأ�صي�صها وه���ل تعترب من قطاع 
اخلدم���ات واملرافق العامة التي تفيد املواطن 

حتى تلقى كل الت�صهيات الازمة واملتابعة؟ 
دول���ة الإمارات العربي���ة املتحدة ال�صقيقة 
اأذهل���ت الع���امل يف القت�ص���اد و�ص���وق العم���ل 
والتج���ارة والبن���اء واخلدمات املالي���ة واهتمت 
بالتخطي���ط ب�صكل مو�صع حتى تب���واأت املراكز 

الأولى عامليا، وكذلك ال�صقيقة الكربى اململكة 
العربي���ة ال�صعودي���ة الت���ي حقق���ت معج���زات 
اقت�صادي���ة مل ي�صب���ق له���ا مثي���ل واإجنازاته���ا 
املتميزة يف جمال التطوي���ر وا�صتثمار ثرواتها 
خلدمة املواطن ي�صعب ح�رشها، ونحن يف مملكة 
البحرين عندنا حركة جتارية �صخمة ون�صري على 
قواعد منظم���ة وروؤية وا�صحة مب���ا يحقق البناء 
والتنمية والتطوي���ر يف �صتى املجالت وحققنا 
قف���زات هائل���ة عل���ى جمي���ع الأ�صع���دة، ونحن 
“الإم���ارات وال�صعودية والبحرين” ن�صعى دوما 
اإل���ى تطوير وتعميق عاقاتن���ا الطيبة مع جميع 
دول العامل ون�صري وفق اأ�ص�س واأولويات تتمثل 

يف اح���رتام �صي���ادة ال���دول وع���دم التدخ���ل يف 
�صوؤون الغري ومراع���اة ح�صن اجلوار ومل ن�صتغل 
ثرواتن���ا واإمكانياتن���ا يف يوم من الأي���ام للتاآمر 
عل���ى قريب اأو بعيد ومل ننك���ث عهودا اأو ندعم 
جماع���ات اإرهابية ومل نفتح قناة ف�صائية ت�صب 
وت�صت���م وتخ���دم م�صال���ح العدو وتب���ث �صموم 

الكراهية واحلقد والطائفية. 
ه���ذا هو الفرق ب���ن الدول الت���ي ت�صتغل 
ثرواته���ا للبن���اء، وب���ن ال���دول الت���ي توظف 
ثرواته���ا لتخري���ب املجتمعات ودع���م الإرهاب 

ب�صتى العنا�رش.

سخرنا إمكانياتنا للتعمير وهم 
سخروها لإلرهاب والتدمير!

باإميانه العميق بوحدة ال�صف اخلليجي العربي 
ومنًع���ا لأي نزيف يف هذا اجل�ص���د ولأجل خا�صه من 
كل خاف وتوتر كانت مبادرة �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
�صب���اح الأحمد اجلاب���ر ال�صباح اأمري دول���ة الكويت 
ال�صقيق���ة، مبادرة ذات خطوات ُمباركة كادت تعيد 
الو�ص���ال اإل���ى اجل�ص���د اخلليج���ي العرب���ي امُلتعب 

بالتحديات و�مُلحاط باملوؤ�مر�ت.
ولك���ن مل جتر الرياح مبا ت�صته���ي ال�ُصفُن، ومل 
ت���رد قط���ر اأن تاأخذ هذه امُلب���ادرة م�صارها امُلبارك 
بالرغم م���ن اأنها نال���ت التاأييد اخلليج���ي والعربي 

وال���دويل، ُمبادرة ُول���دت من ُرحم اخللي���ج العربي 
ومن اأحد قياداتها امليام���ن، ُمبادرة ل حتتاج اإلى 
تدخل الغري فيم���ا يخ�س البي���ت اخلليجي العربي. 
�مُلبادرة مل ت�سغ �إليها قطر وقالت لها ل، رف�ستها 
لأنه���ا مل تقراأها جي���ًدا وقد تكون يف ه���ذه اللحظة 
فقدت بو�صلة الجت���اه ال�صحيح ملوقعها اخلليجي 

والقومي وحتولت اإلى الجتاه الإقليمي والأجنبي. 
مب���ادرة �صاح���ب ال�صمو اأم���ري دول���ة الكويت 
اأرادت اأن تعيد قطر اإبى م�صارها اخلليجي والعربي 
ال�صحي���ح، وكم يوؤ�صفنا رف�س قط���ر هذه امُلبادرة 

ويوؤملنا كثرًيا اأن امُلبادرة الكويتية ُرف�صت قطرًيا، 
واأثل���ج ه���ذا الرف�س كل م���ن َيكره اأقط���ار اخلليج 
العرب���ي وقيادته���ا و�صعبها، واأف���رح كل من َيعمل 
عل���ى حتقيق اأجندة الإره���اب والكراهية على تراب 
اأقطار اخلليج العربي، وكنا �صنفرح كثرًيا نحن اأبناء 
اخللي���ج العرب���ي والأمة العربي���ة اأن تركن قطر اإلى 
منطق العقل والرُ�ص���د وتتجاوب مع امل�صاعي التي 

لقت تاأييًدا وترحيًبا دوليا. 
اإن الأقط���ار اخلليجي���ة والعربي���ة التي ت�رشرت 
كث���رًيا م���ن الِفع���ل القطري ل���ن تغلق الب���اب اأمام 

قط���ر بالرغ���م م���ن الع���رثات الت���ي و�صعته���ا يف 
م�ص���ار املب���ادرات، وهذا الب���اب �صيك���ون مفتوًحا 
لعودة دول���ة قطر اإلى ح�صنه���ا اخلليجي والعربي، 
و�صيك���ون مفتوًحا ل�صد متنيات اأولئك امُلغر�صن 
من “الإخ���وان وال�صفوي���ن” الذي���ن ي�صعون بكل 
ب الزيت على الن���ار فما َيخ�رشه البيت  ُجه���د اإلى �صَ
اخلليجي العربي م���ن هذه الأزمة مُيثل مك�صًبا لهم، 
وا�صتم���رار وجود ه���وؤلء امُلغر�ص���ن الآثمن بيننا 
ُيعر����س بادنا ومنطقتنا لع���دم ال�صتقرار وُيزعزع 
اأمننا وُيعر�س �صيادتنا الوطنية واخلليجية للخطر.

الجسد الخليجي محاط بالمؤامرات

عادل عيسى  
المرزوق

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة



“زين” تبد�أ باأخذ “ب�صمات” 
م�صتخدمي �لنقال 

 �ملنامة - زين: �أعلنت �رشكة زين �لبحرين، عن بدء 
تطبيق عملية ت�صجيل جدي���دة خلدمات �لدفع �مل�صبق 
و�لآجل للهاتف �جلو�ل بتاريخ 12 يوليو 2017، وذلك 
مبوجب بنود �لالئحة �لتنظيمي���ة �لتي �أ�صدرتها هيئة 
تنظيم �لت�صالت. وفر�صت �لهيئة على جميع م�صغلي 
خدم���ات �لهات���ف �جل���و�ل يف �لبحرين عملي���ة ت�صجيل 
 ،SIM�جديدة خلدمات �لت�ص���الت �ملدعمة ببطاقة �ل
و�لتي تن�ص على �أن كافة �لعمالء من �لأفر�د و�ل�رشكات 
ل ب���د �أن يقدمو� وثائق حم���ددة للح�صول على خدمات 
�لدف���ع �مل�صب���ق و�لآج���ل للهاتف �جلو�ل، مب���ا يف ذلك 
بطاقة هوية �صارية �ملفعول وم�صح لب�صمات �لأ�صابع. 

 “هوند�” ت�صتدعي 2.1 مليون �صيارة ب�صبب خطر �لبطاريات
 و��صنط���ن - رويرتز: قال���ت �رشكة هوند� موتور �إنها �صت�صتدعي نح���و 2.1 مليون �صيارة من �أنحاء 
�لع���امل ل�صتب���د�ل ح�صا�صات بطاريات كونه���ا معر�صة خلطر �ل�صتعال. وق���ال كري�ص مارتن �ملتحدث 
با�ص���م �رشكة �صناع���ة �ل�صيار�ت �لياباني���ة �إن �ل�صتدعاء �صي�صمل 1.15 مليون �صي���ارة من طر�ز هوند� 
�أكورد �إنتاج �لفرتة بني 2013 و2016 يف �لوليات �ملتحدة ونحو مليون �صيارة يف مناطق �أخرى لتغيري 
�حل�صا�ص���ات. وذكرت �ل�رشكة �أنها تلق���ت �أربعة تقارير عن حالت ��صتع���ال يف حجرة �ملحرك بالوليات 
�ملتح���دة وحالة و�ح���دة على �لأقل يف كند�، يف مناطق ت�صتخدم كمي���ات كبرية من �مللح على �لطرقات 
�ملغط���اة باجللي���د خالل ف�صل �ل�صت���اء. ومل ترد تقارير عن وق���وع �أي �إ�صابات. وتلق���ت �ل�رشكة 3972 
مطالب���ة �صمان من �لولي���ات �ملتحدة تتعلق به���ذه �مل�صكلة. وقالت هون���د� �إن ح�صا�صات �لبطاريات 
رمبا مل تكن حمكمة بالقدر �لكايف للحيلولة دون ت�رشب �لرطوبة. ومبرور �لوقت رمبا �أدت �لرطوبة �إلى 
دخول �مللح �أو غريه من �ملو�د �إلى ح�صا�صات �لبطاريات مبا ت�صبب يف �ل�صد�أ وحدوث ق�صور يف �لد�ئرة 

�لكهربائية للح�صا�صات يف نهاية �ملطاف.
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اقتصاد
“املحا�ضبني الربيطانية”: �رشكات اخلليج غري م�ضتعدة لـ “القيمة امل�ضافة”

��صتبيان يظهر �أن 11 % من �ل�رشكات فقط تدرك تاأثريها 

تو�فق ��صتبيان جديد �أجرته جمعية �ملحا�صبني 
 )ACCA( لقانوني����ني �ملعتمدي����ن �لربيطاني����ة�
بالتعاون مع “توم�صون روي����رتز”، مع �قت�صاديني 
ومر�قب����ني بحريني����ني ح����ول وجود نق�����ص كبري يف 
�ل�صتعد�د�ت و�لوعي بني �ل�رشكات يف دول جمل�ص 
�لتع����اون �خلليجي مب����ا فيها �لبحري����ن فيما يتعلق 

بتطبيق �رشيبة �لقيمة �مل�صافة.
كما �أظهر �ل�صتبيان �أن �ل�رشكات ل تعرف مدى 
تاأثري �رشيبة �لقيمة �مل�صافة عليها، وذلك مع بقاء 
ف����رتة 6 �أ�صهر فقط قبل تطبيقه����ا، و�ملقرر مطلع 

�لعام 2018.
و�أفاد تقري����ر �ل�صتبيان �لذي ن�رشته “رويرتز” 
ويحمل عنو�ن “هل تعترب �����رشكات جمل�ص �لتعاون 
�خلليج����ي م�صتع����دة ل�رشيب����ة �لقيم����ة �مل�صاف����ة؟” 
�أن 11 % فق����ط م����ن �مل�صارك����ني يدرك����ون تاأثري 
تطبي����ق �رشيبة �لقيم����ة �مل�صاف����ة عل����ى �أعمالهم، 

بينم����ا ماز�ل 49 % منهم يف ط����ور �ملبا�رشة بتقييم 
ه����ذه �لتاأثري�ت.  كما �أث����ار �لتقرير خماوف متعلقة 
بال�صت�ص����ار�ت و�خلرب�ت �ملتاح����ة لل�رشكات، حيث 
�صت�ص����كل �لفروق����ات �لتنظيمي����ة �لإقليمية حتدًيا 
وتكنولوجي����ا  �ملالي����ة  �ملج����الت  يف  لقدر�ته����م 
�ملعلوم����ات. و�أ�ص����ار �أكرث من �لثل����ث )38 %( من 
�مل�صارك����ني �إلى �فتقارهم للمو�رد �لد�خلية، بينما 

و�صف 44 % منهم مو�ردهم بكونها “حمدودة”.
ويف �لوقت ذ�ته بين����ت 88 % من �ملوؤ�ص�صات 
�مل�صارك����ة يف �ل�صتبي����ان �إلى �أنه����ا مل تخ�ص�ص �أي 
�حتياطات يف �مليز�نية ل�رشيبة �لقيمة �مل�صافة يف 

عام 2017 قبل تطبيقها.
 و�أ�ص����ارت 25 % من �ل�����رشكات �مل�صاركة �إلى 
�أنه����ا ناق�ص����ت مو�ص����وع �رشيب����ة �لقيم����ة �مل�صافة 
م����ع م�صت�صاريه����ا �ل�رشيبي����ني.  و�عت����ربت جمعي����ة 
�ملحا�صب����ني �لقانوني����ني �ملعتمدي����ن �لربيطانية 
)ACCA( �أن نق�ص �ل�صتع����د�د لتطبيق �ل�رشيبة 
يعت����رب مبعًث����ا للقلق، حي����ث ينبغي عل����ى �ل�رشكات 

�أن ت�صتغ����ل �لف����رتة �ل�صابقة لفر�����ص �ل�رشيبة على 
�لنح����و �لأمثل لفه����م جو�نب �لمتث����ال و�للتز�مات 
�لقانوني����ة و�ملخاط����ر �ملالي����ة �ملرتبط����ة ب�رشيب����ة 
�لقيم����ة �مل�صاف����ة.  وقال����ت �إنه على �لرغ����م من �أن 

�لأغلبي����ة �لعظم����ى من �ل�����رشكات ت����درك �أن تطبيق 
�ل�رشيب����ة �صيوؤث����ر عل����ى �أعماله����ا، �إل �أن قل����ة منها 
و�صعت خط����ة و��صحة لكيفي����ة �إد�رة هذ� �لإ�صالح 
�مل����ايل �مله����م ب�ص����كل فع����ال. وكان �قت�صاديون 

وم�رشفيون وروؤ�صاء �����رشكات يف �لبحرين ��صتبعدو� 
�أن ت�صتطي����ع �حلكوم����ة تطبي����ق وحت�صي����ل �لقيمة 
�مل�صاف����ة �لعام �ملقبل. و�أك����دو� �أن �لعملية حتتاج 
�إلى ت�رشيعات وقو�نني حتدد من هم �لو�جبة عليهم 
كم����ا حت����ول دون �لته����رب �لوظيفي وه����ي م�صاألة 
حتتاج �إلى �صياغة قو�ن����ني ومتريرها عرب جمل�صي 
�لنو�ب و�ل�ص����ورى. و�أ�صافو� �أن �لبحرين مل توؤ�ص�ص 
هيئ����ة �أو جهة تخت�ص بهذه �ل�رشيب����ة، ف�صالً عن �أن 
�ملوؤ�ص�صات و�ل�رشكات و�مل�صانع هي �لأخرى مل تقم 
ب����اأي �إجر�ء يف هذه �خل�صو�ص، ما ي�صري �إلى �صعوبة 
تطبيقه����ا. وكانت دول �خلليج �لعربي �تفقت على 
تطبي����ق �لقيمة �مل�صافة مطل����ع �لعام �ملقبل فيما 
�أعلنت �لإم����ار�ت �ملتحدة �لعربية و�ململكة �لعربية 
�ل�صعودي����ة �أنهما م�صتعدتان �إل����ى �لتطبيق. وتاأتي 
ه����ذه �لإجر�ء�ت بهدف تخفيف �لعج����ز �لذي �أ�صاب 

�ملو�زنات �لعامة جر�ء تر�جع �أ�صعار �لنفط.

“الغرفة” تبحث التعاون مع “اليونيدو”

م�ص���ارف  جمعي���ة   - �ملنام���ة   
م�ص���ارف  جمعي���ة  �أعلن���ت  �لبحري���ن: 
�لبحرين ع���ن �إطالق “غرف���ة �خلرب�ء” 
ككي���ان تاب���ع له���ا ي�ص���م ع���دد� م���ن 
�خلرب�ت �لبحريني���ة �لعريقة يف جمال 
�لعم���ل �مل�رشيف؛ وذل���ك بهدف تزويد 
�مل���ايل  و�لقط���اع  �جلمعي���ة  م���ن  كل 
و�مل�رشيف و�صناع �لق���ر�ر �لقت�صادي 
ون�صائ���ح  مبرئي���ات  �لبحري���ن  يف 
و�إر�صاد�ت خا�صة بتقييم �لأد�ء و�صبل 
�لتطوير، مبا يدعم جهود �حلفاظ على 

�ململكة كمركز مايل متقدم.
يف  �خل���رب�ء  غرف���ة  و�صم���ت 
ع�صويته���ا كال م���ن عبد�لك���رمي �أحمد 
بوج���ريي، وفي�صل من�ص���ور �لعلو�ن، 
و�صب���اح خلي���ل �ملوؤي���د، و�صالح علي 
ح�ص���ني، و�إبر�هي���م ح�ص���ني �جل�صمي، 
وحمم���د �إبر�هي���م حمم���د، وخالد �صقر 
�لب���اب  �جلمعي���ة  و�أبق���ت  �صاه���ني، 
�أم���ام رو�د �لقط���اع �مل���ايل  مفتوح���ا 
و�مل����رشيف �ملتقاعدي���ن يف �لبحري���ن 

�لر�غبني بالن�صمام لهذه �لغرفة.
وخ���الل �لجتماع �لأول ل���� “غرفة 
�خلرب�ء” �ل���ذي عقد يف مق���ر جمموعة 
بنك �لربكة، قدم عدنان يو�صف رئي�ص 
جمل����ص �إد�رة �جلمعية لأع�صاء �لغرفة 
تنوير�ً ح���ول �أعمال �جلمعية �مل�رشفية 
خالل هذه �ل���دورة ومقرتحات �لرب�مج 
�لتي ي�صع���ى جمل�ص �لإد�رة لتحقيقها 
م�ص���ري�ً �إل���ى �أن جمل����ص �لإد�رة ر�صم 
�إ�صرت�تيجي���ة طموحة �عتم���اد� على 3 
مرتكز�ت �أ�صا�صية هي متثيل خمتلف 
Lo -  ململوؤ�ص�صات �ملالية يف �لبحرين

و�لتدري���ب  و�لفعالي���ات،   ،bying
و�لتطوير.

و�أ�ص���اف �أن �ملجل�ص ح���دد عدد� 
من �لأذرع �لتنفيذية للجمعية من �أجل 
تنفيذ ه���ذه �لإ�صرت�تيجي���ة من بينها 
“غرفة �خلرب�ء” ومن بينها �أي�صا �إن�صاء 
9 جل���ان م�صاعدة حت���ت �إ�رش�ف �أع�صاء 
يف  جلن���ة  كل  تعم���ل  �لإد�رة  جمل����ص 
جمال من جم���الت �ل�صناعة �مل�رشفية 
بغر�ص تقدمي �لع���ون �لفني وتقدمي 

�لدر��صات �لالزمة ملجل�ص �لإد�رة.
من جانبه، قال �لرئي�ص �لتنفيذي 
قي���ام  �إن  �لقا�ص���م  وحي���د  للجمعي���ة 
�جلمعي���ة بت�صكي���ل ه���ذ� �لتجم���ع من 
�لقامات �مل�رشفية �لبحرينية �لعريقة، 

و�لذي باركه م�رشف �لبحرين �ملركزي 
يعت���رب بادرة �صابقة م���ن نوعها ترمي 
�إل���ى ��صتثم���ار روؤى وطروح���ات ه���ذه 
�لعق���ول �مل�رشفي���ة �لف���ذة يف تعزيز 
مكان���ة �لقط���اع �مل����رشيف و�مل���ايل يف 
�لبحرين، خ�صو�صا �أن بع�صا من هوؤلء 
�خلرب�ء �صاه���م وعاي�ص �لع�رش �لذهبي 
لهذ� �لقطاع منذ �صبعينات وثمانينات 

�لقرن �ملا�صي.
و�أك���د �لقا�ص���م �أن �جلمعية جادة 
و�ملرئي���ات  �ملقرتح���ات  حتوي���ل  يف 
�لتي يتقدم به���ا �خلرب�ء �إلى مفرد�ت 
عم���ل يجري تنفيذها وف���ق �مل�صار�ت 
�ملنا�صبة، �إ�صافة �إلى رفع بع�صها �إلى 
�جله���ات �ملعني���ة يف م����رشف �لبحرين 
�ملرك���زي وغ���ريه م���ن �جله���ات ذ�ت 
�لعالق���ة، و�لت���ي طاملا �أب���دت تعاونا 
كب���ري� م���ع طروح���ات وروؤى �جلمعي���ة 
و��صتع���د�د� د�ئم���ا لو�صعه���ا مو�صع 

�لتنفيذ.
�خل���رب�ء  تق���دم  جانبه���م،  م���ن 
مبرئياتهم حول �أه���م �لتحديات �لتي 
تو�ج���ه �لنظ���ام �مل����رشيف يف �لبحرين، 
موؤكدين ����رشورة خلق كيان���ات مالية 

�صخم���ة من خ���الل دم���ج �مل�صارف مع 
بع�صه���ا لت�صاه���م يف متوي���ل بر�م���ج 
�ملالي���ة  �ملكان���ة  وتعزي���ز  �لتنمي���ة 
�لعاملي���ة للمملكة، �إ�صاف���ة �إلى زيادة 
دور �مل�رشف���ني �لبحرينيني يف قيادة 
�مل�ص���ارف، �إذ لح���ظ �خل���رب�ء تقل�ص 
�أعد�د �لقياد�ت �مل�رشفية �لوطنية مع 
عدم وج���ود جهود لتطوي���ر �لقياد�ت 
�لو�صيط���ة لت���ويل مه���ام �لقي���ادة يف 

�مل�صتقبل.
و�أك���دو� �أهمية تعزي���ز دور �ملر�أة 
يف �لقط���اع �مل����رشيف م���ن خ���الل طرح 
وخل���ق  و�أكادميي���ة  تربوي���ة  بر�م���ج 
فر�ص �لتدري���ب، وت�صجيع �مل�صارف 
و�مل�رشفيني خللق عالقات متميزة مع 
�ل�صناعة �مل�رشفية �لعاملية و�لأ�صو�ق 
�خلليجي���ة �لأخرى من خ���الل �مل�صاركة 
يف �ملوؤمتر�ت وور�ص �لعمل و�لوحد�ت 
�لتدريبي���ة و�مل�صارك���ة يف �لحتاد�ت 

�لإقليمية و�لعاملية.
وحول �لعالقة مع م�رشف �لبحرين 
�ملرك���زي و�أف�صل �ل�صب���ل لإد�رة هذه 
�لعالق���ة، �أكد �خلرب�ء ����رشورة �للتز�م 
مبعاي���ري �حلوكمة حت���ى د�خل م�رشف 

�لبحري���ن �ملرك���زي، وت�صجيع �جلهات 
�لر�صمية للعمل على ف�صل �ل�صلطات 
�لرقابي���ة عن �صلط���ة �لرتخي�ص د�خل 
�مل�رشف �ملرك���زي، �إ�صافة �إلى تعزيز 
جمعي���ة  �أن  ح���ول  �ملرك���زي  قناع���ة 
م�صارف �لبحرين هي �ل�صوت �ملمثل 
للم�صارف �لبحرينية ولبد من مناق�صة 

�ملو��صيع �خلا�صة بامل�صارف معها.
كم���ا تق���دم �خل���رب�ء بع���دد م���ن 
�ملرئيات حول �مل�صي قدما يف تطوير 
عمل جمعي���ة م�صارف �لبحرين وتعزيز 
دوره���ا، �إذ �أك���دو� ����رشورة �أن تعم���ل 
�جلمعية �مل�رشفية على �إقناع �جلهات 
�لر�صمي���ة يف �لدول���ة جلع���ل �لبحرين 
تعم���ل  و�أن  �إقليمي���اً،  مالي���اً  مرك���ز� 
�جلمعي���ة �أي�ص���ا بالتن�صي���ق م���ع جلنة 
�لتجارية  �مل�صارف و�لتاأمني بالغرفة 
�مل�صرتك���ة  �ملو�صوع���ات  ملناق�ص���ة 
وتب���ادل �لآر�ء بني �لتجار و�مل�صارف، 
�جلمعي���ة  دور  تعزي���ز  �إل���ى  �إ�صاف���ة 
�مل�رشفية يف ت�صجيع �لكفاء�ت لدخول 
�لعم���ل �مل����رشيف م���ع �ملحافظ���ة على 
�ل�صتد�م���ة ونق���ل �خل���رب�ت من جيل 

لآخر.

�لتج���ار:  بي���ت   - �ل�صناب����ص 
�أثن���ى �لنائب �لث���اين لرئي�ص غرفة 
رئي�ص  �لبحري���ن  جت���ارة و�صناع���ة 
جلنة �لقط���اع �ل�صناعي عبد�حلميد 
عبد�جلب���ار �لكوهج���ي على �جلهود 
�لت���ي يقوم  �لالفت���ة  و�ملب���ادر�ت 
�ل�صتثم���ار  تروي���ج  مكت���ب  به���ا 
ملنظم���ة  �لتاب���ع  و�لتكنولوجي���ا 
�لأم���م �ملتحدة للتنمي���ة �ل�صناعية 
ودوره  �لبحري���ن،  يف  “�ليوني���دو” 
�مللمو����ص يف جم���ال تعزيز �جلهود 
�ل�صناع���ي  بالقط���اع  �ل�صل���ة  ذ�ت 
وتق���دمي �لدع���م �لفن���ي و�لتقن���ي 
و�لرب�م���ج  للم�صاري���ع  �ملطل���وب 

�ملختلفة.
و�أ�صاف خالل لقاء جلنة �لقطاع 
“�ليوني���دو  برئي����ص  �ل�صناع���ي 
�أن  ح�ص���ني،  ها�ص���م  �لبحري���ن”   -
�للجن���ة ت�صع���ى لالرتق���اء مب�صتوى 
�ل�صناع���ات ب�صفة عامة و�ل�صغرية 
ب�صف���ة خا�صة و�لعم���ل على زيادة 
لتحقي���ق  وت�صجيعه���ا  �إنتاجيته���ا، 

جناحات ملمو�صة.
�ليونيدو  م���ع  �للجن���ة  وبحث���ت 
�صب���ل �لتعاون �مل�ص���رتك من خالل 
تنظيم فعاليات وور�ص عمل تخدم 
فئ���ة رو�د �لأعمال وخا�صة يف جمال 

�ل�صناعات �ل�صغرية و�ملتو�صطة.
من جانبه، قال ها�صم ح�صني �إن 
�لتعاون بني �ليونيدو وغرفة جتارة 
و�صناع���ة �لبحري���ن وثي���ق وقائ���م 
منذ ع���دة �صن���و�ت يف �صبي���ل دعم 
�لقت�ص���اد �ملحل���ي، و�صيتم خالل 
�لفرتة �لقادمة تعزيز هذ� �لتعاون 

من خ���الل تق���دمي ع���دة مقرتحات 
�ل�صب���اب لدخ���ول  به���دف حتفي���ز 
�ملج���ال �ل�صناع���ي، بالإ�صافة �إلى 
تق���دمي �خلدمات �لتي م���ن �صاأنها 
تطوي���ر �لقط���اع وزي���ادة �إنتاجيته 

ورفع من قدرته �لت�صديرية.
كم���ا عق���دت �للجن���ة �جتماعها 
�ل���دوري حي���ث مت خ���الل �لجتماع 
بحث �إمكاني���ة تنظي���م ور�صة عمل 
عن �آثار �لإغر�ق و�أ�صاليبه وو�صائل 
مكافحته بالتعاون مع �لأمانة �لعامة 
ملجل����ص �لتع���اون ل���دول �خللي���ج 
�لعربية، وتعريف �لقطاع �ل�صناعي 
بجه���ود �لأمانة �لعامة خ���الل �صهر 

�أكتوبر من �لعام �جلاري.
�للجن���ة  لربنام���ج  و��صتكم���الً 
�ملتعلق بزي���ارة �مل�صانع �لوطنية 
للتع���رف عن كثب عل���ى �لتحديات 
�لتي تو�جه �لقطاع �ل�صناعي و�صبل 
تطوي���ره �صتق���وم �للجن���ة بزي���ارة 
م�صن���ع رم�صي����ص للهند�ص���ة خالل 
�صه���ر �صبتمرب �ملقب���ل، ويف �صبيل 
تعزي���ز مكان���ة �لقط���اع �ل�صناع���ي 
�لقت�ص���اد  يف  م�صاهمت���ه  وزي���ادة 
�لوطن���ي مت �ق���رت�ح تنظي���م ع���دة 
نقا�صي���ة  وجل�ص���ات  فعالي���ات 
و�مل�صارك���ة يف بع����ص �لفعالي���ات 
ذ�ت �صل���ة بالقطاع د�خ���ل وخارج 

�لبحرين،
وناق�صت �للجنة �أهمية ��صتفادة 
�لفر����ص  م���ن  �خلا����ص  �لقط���اع 
�إك�صبو  لإقامة معر�ص  �ل�صتثمارية 

2020 �ملزمع �إقامته يف دبي.

املحرر االقت�ضادي

• حممد �إبر�هيم	

• �صالح علي	

• �صباح �ملوؤيد	

• عبد�لكرمي بوجريي	

• في�صل �لعلو�ن	

• عدنان يو�صف	

جمل�س خرباء م�رشيف لدعم مركز البحرين املايل 
 ي�صم قياد�ت وخرب�ت وطنية 

دع���وة خلل���ق كيان���ات مالية �صخم���ة من خ���الل دم���ج �لبنوك 
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�لرتخي�ص لـ133 �رشكة بـ1.6 مليون دينار يف �أ�سبوع

“�ملركزي” يلغي ترخي�ص “�سنابل لال�ستثمار”

ت�سجيل �رشكة �سينما �لأفنيوز بر�أ�سمال 40 �ألف دينار 

10 ماليني دينار ر�أ�سمالها �مل�رشح به

موق���ع  عل���ى  �ملن�س���ورة  �لبيان���ات  �أو�سح���ت 
)�سجالت( �لتاب���ع ملركز �لبحري���ن للم�ستثمرين عن 
�لرتخي����ص �إلى 133 �رشكة جدي���دة تعمل يف خمتلف 
�لأن�سط���ة �لتجاري���ة و�ل�سناعي���ة يف �ململك���ة خ���الل 
�لأ�سبوع �ملا�سي، باإجم���ايل روؤو�ص �أمو�ل ت�سل �إلى 

1.6 مليون دينار.
و�أظهرت �لبيانات �لر�سمية ملركز �مل�ستثمرين، 
وه���و �ملرك���ز �مل�س���وؤول ع���ن �لرتخي����ص لل�رشكات 
�ل�سناعي���ة و�لتجاري���ة يف �لبحري���ن، �أن���ه مت ت�سجيل 

130 �سجالً ن�سًطا دون ترخي�ص و3 �رشكات ن�سطة.
و�أ�س���ارت �لبيانات �إلى �أنه مت ت�سجيل 67 �رشكة 
ذ�ت م�سوؤولي���ة حم���دودة دون ترخي����ص و3 �رشكات 
ن�سط���ة، و53 �سج���اًل ل�رشك���ة �ل�سخ����ص �لو�ح���د دون 
ترخي�ص، و6 �سج���الت ل�رشكة ت�سامن دون ترخي�ص، 
و�سج���الن لفروع ل�رشكة �أجنبية دون ترخي�ص، و�سجل 

و�حد ل�رشكة م�ساهمة بحرينية مقفلة.
و�أو�سحت بيانات �ملركز �أن �أكرب روؤو�ص �لأمو�ل 
�لتي مت ت�سجيلها ل�رشك���ة دملون جلف �إنرتبر�ي�سيز، 
حيث بل���غ ر�أ�ص �ملال 2.1 ملي���ون دولر )794 �ألف 
دين���ار( وتعمل �ل�رشكة يف بيع و����رش�ء �لأور�ق �ملالية 

]�أ�سه���م و�سن���د�ت[ حل�ساب �ل�رشكة فق���ط، و�أن�سطة 
�ملكاتب �لرئي�سة �أو �لإد�رية.

كم���ا مت �إل���ى �رشكة �إم 2 ج���ي �إنوفي�س���ني وبلغ 
ر�أ�ص �ملال �مل�رشح به مليون دينار فيما بلغت قيمة 
�ل�ستثمار و�ملدفوع �حلقيقي 250 �ألف دينار وتعمل 
�ل�رشك���ة يف جمال �أن�سطة �خلربة �ل�ست�سارية يف جمال 
�لإد�رة، و�لتجارة �لعامة، و�لأن�سطة �لإد�رية و�أن�سطة 
�لدع���م للمكات���ب - حا�سن���ات وم�رشع���ات �لأعمال. 
فيم���ا مت �لرتخي����ص �إلى م�سن���ع �ل����رشق للمنتجات 
�لكهربائية و�لذي �سيعم���ل يف �سنع �أجهزة �لأ�سالك 
و�سنع مع���د�ت �لإ�ساءة �لكهربائي���ة بر�أ�سمال 100 

�أل���ف دينار، كم���ا مت ت�سجيل �رشكة �سينم���ا �لفنيوز 
�لبحري���ن بر�أ�سمال 40 �ألف دين���ار و�ستعمل �ل�رشكة 
يف جم���ال �أن�سطة عر�ص �لأفالم �ل�سينمائية، و�أن�سطة 
�إنت���اج �لأف���الم و�لفيدي���و و�لرب�م���ج �لتلفزيوني���ة، 
و�أن�سط���ة خدم���ات �لأطعم���ة و�مل�رشوب���ات، وجتارة/

بيع �لأغذي���ة و�مل�رشوبات. و�سج���ل �ملركز �إلى �رشكة 
بر�أ�سمال 25 �ألف دينار، و�رشكتان بر�أ�سمال 20 �ألف 
دينار لكل منها، و�رشك���ة و�حدة ب� 10.5 �آلف دينار، 

و12 �رشكة بر�أ�سمال 10 �آلف دينار لكل منها.
و�أ�س���ارت �لبيانات �أن���ه مت �لرتخي�ص �إلى 108 
����رشكات بروؤو�ص �أمو�ل خمتلفة ت���رت�وح بني 7500 

دين���ار وحت���ى 50 ديناًر� وي�سل �إجم���ايل �ملبلغ �إلى 
204 �آلف دينار.

كما رخ�ص �ملركز �إلى فرع ل�رشكة �أجنبية �أمريكية 
وهي “ريديني�ص منيجمت �سبورت” وتعمل يف جمال 
�أن�سط���ة �خلربة �ل�ست�سارية يف جمال �لإد�رة و�أن�سطة 
�ملكات���ب �لرئي�س���ة �أو �لإد�ري���ة و �إ�س���الح مع���د�ت 
�لت�س���الت وتركيب �أنظم���ة �لتدفئ���ة بالكهرباء �أو 
�لغاز �أو �لزيت وتركيب �لآلت و�ملعد�ت �ل�سناعية، 
كم���ا مت ت�سجي���ل فرع ل�رشك���ة �أجنبي���ة فرن�سية وهي 
“�ليكرتي�ست�س���ي دي فر�ن����ص”  وتعم���ل يف جم���ال 

�أن�سطة مهنية وعلمية وتقنية �أخرى.

“مرفاأ �لبحرين للغاز �مُل�سال” �أف�سل �سفقة مالية باملنطقة
586 �ألف طن مرتي �إنتاج “جيبك” بالن�سف �لأول 

منها 229 �ألف �أمونيا و357 �ألف يوريا 

�سرتة - جيبك: �أنتج���ت �رشكة �خلليج ل�سناعة 
�لبرتوكيماوي���ات “جيب���ك” 229 �أل���ف ط���ن مرتي 
من مادة �لأموني���ا، و357 �ألف طن مرتي من �سماد 
�ليوريا، خالل �لن�سف �لأول من �لعام �جلاري )586 

�ألف طن(، بزياده 2 %، و5.7 % على �لتو�يل.
وبل���غ �إجم���ايل �س���ادر�ت �ل�رشكة م���ن �لأمونيا 
و�ليوري���ا و�مليثان���ول م���ا جمموع���ه 613 �ألف طن 
م���رتي �أّي مبع���دل زي���ادة يع���ادل 6 % عم���ا كان 

خمطًطا له.
وق���ال رئي����ص �ل�رشك���ة عبد�لرحم���ن جو�ه���ري 
“منذ بد�ية �لعام �جل���اري و��سلت �أ�سو�ق �لأمونيا 
و�مليثان���ول و�سم���اد �ليوريا تاأثره���ا ب�سبب تر�جع 
�أ�سع���ار �لنف���ط و�لغاز من ناحي���ة، وتذبذب �لطلب 
�لفعل���ي عليها من ناحية �أخ���رى، كما ت�سّكل �سغط 
كبري عل���ى �لأ�سع���ار يف خمتلف �لأ�س���و�ق �لعاملية 
لتب���د�أ يف تقلباته���ا بني �لرتف���اع و�لإنخفا�ص �إلى 
م�ستوي���ات مل ت�سهدها من قب���ل، �لأمر �لذي �سّكل 
حتدًيا كبرًي� �إل �أن �ل�رشكة متكنت من �ملو��سلة بل 
و�لفوز بالعديد من �جلو�ئ���ز �لتي �أكدت من جديد 
متّيزها على م�ست���وى �لأد�ء، وقدرتها على حتقيق 
�لتنمية �مل�ستد�مة فيما يتعلق باأن�سطتها �لتجارية 
وم�سئولياته���ا �ملجتمعية �لتي تنظر �إليها كو�حدة 

من �أهم �أولوياتها”.
وف���ازت جيبك موؤخ���ًر� بجائزة �لتمي���ز عن فئة 

�لقت�ساد �لإلكرتوين.
و�أ�س���اف جو�ه���ري �أن �ل�رشك���ة حري�س���ة على 
مو��سل���ة م�سريته���ا �لهادف���ة �إلى �لو�س���ول �إلى 
حمط���ات جدي���دة م���ن �لتمي���ز و�لتي ت�سم���ن لها 
�ملحافظ���ة عل���ى م���ا مت حتقيق���ه م���ن مكت�سبات، 
م�س���دًد� على �سالمة �لنهج �لذي تتبعه �ل�رشكة على 
جميع �مل�ستويات، م�س���رًي� �إلى �لإجناز�ت �لتي مت 
حتقيقها يف جمالت �ل�سالمة �ملهنية، حيث حققت 
�ل�رشكة ما يقارب 26 مليون �ساعة عمل دون وقوع 

ح���و�دث م�سيعة للوقت �أي ما يعادل 5547 يوًما، 
�لأمر �لذي يوؤكد �سالمة �لإجر�ء�ت �لتي تتبعها.

و�أو�س���ح �أن���ه وعل���ى �لرغ���م م���ن �لتحدي���ات 
�لكبرية �لت���ي و�جهتها �ل�رشك���ة نتيجة �ملتغري�ت 
يف �لأ�سو�ق �لعاملي���ة و�ملناف�سة �ل�سديدة �إل �أنها 
وبالتعاون مع �رشكائها يف كل من �ل�رشكة �ل�سعودية 
لل�سناع���ات �لأ�سا�سية “�ساب���ك” �مل�سوق �ملخول 
مل���ادة �مليثان���ول ويف �رشكة �سناع���ة �لكيماويات 
�لبرتولي���ة بدولة �لكويت �مل�س���وق �ملخول ملادة 
�لمونيا و�سم���اد �ليوريا متكنت من ت�سدير جميع 
منتجاته���ا �إ�ساف���ة �إلى حتقيقه���ا للم�ستوى �لآمن 

للمخ���زون يف عنابر �لتخزي���ن، �لأمر �لذي �سي�سمن 
��ستم���ر�ر عمل �مل�سانع دون توق���ف �أو خف�ص يف 

معدلت �لإنتاج.
وب���ني جو�ه���ري �أن �ل�رشكة و��سل���ت ت�سدير 
منتجاتها �إلى �لعديد م���ن �لدول، لتح�سل كل من 
�لأ�س���و�ق �لأمريكي���ة وتايو�ن عل���ى ن�سيب �لأ�سد 
بو�ق���ع 15 % من �إجمايل �ل�س���ادر�ت لكل منهما، 
تليها كل من �أ�سرت�ليا و�ل�سني بن�سبة 12 %، ثم 
�لهن���د بن�سب���ة 11 % وتايلند بن�سب���ة 10 % على 
�لت���و�يل. �أم���ا بقية �ل�س���ادر�ت فه���ي موزعة على 

�أ�سو�ق ��سرت�تيجية �أخرى.

• �أع�ساء جمل�ص �لإد�رة	

�ملنام����ة - هيئ����ة �لنف����ط و�لغ����از: فاز 
م�����رشوع مرفاأ �لبحرين للغ����از �مل�سال بجائزة 
�أف�سل �سفقة مالية يف �ل�رشق �لأو�سط للعام 
2017، عل����ى هام�ص �نعقاد موؤمتر �لبندقية 
 Venice Global( لعاملي للمقرت�س����ني�
�سه����د  �ل����ذي   )Borrowers’ Summit
م�سارك����ة و��سعة من �خلرب�ء �ملاليني ُقّدرت 
باأك����ر م����ن 1000 خب����ري من �أك����ر من 300 

�رشكة من جميع �أنحاء �لعامل. 
وهنَّ���اأ وزي���ر �لنف���ط، �ل�سي���خ حمم���د بن 
خليف���ة �آل خليف���ة، �ل�رشكة �لقاب�س���ة للنفط 
و�لغاز ورئي����ص و�أع�ساء جمل����ص �إد�رة �رشكة 
�لبحري���ن للغ���از �مُل�س���ال بح�س���ول �ملرف���اأ 
عل���ى �جلائ���زة �لت���ي عده���ا م���ن �لعالم���ات 
�لب���ارزة يف �أ�س���و�ق �ملال �لإقليمي���ة. وت�سلم 
�جلائزة رئي����ص جمل�ص �إد�رة �رشك���ة �لبحرين 
للغاز �مُل�س���ال و�ملدير �لع���ام لال�ستثمار�ت 
بال�رشكة �لقاب�س���ة للنفط و�لغاز قي�رش زمان، 
خ���الل حفل �لع�ساء �أقيم عل���ى هام�ص �نعقاد 
�ملوؤمت���ر. و�أ�سار �لوزير �إل���ى �أن هذ� �مل�رشوع 
���ا من �لبنية  �ل�سرت�تيج���ي، ُيث���ل جزًء� حيويًّ
�لتحتية و�خلطط �ملركزي���ة لت�سبح �لبحرين 
مرك���ًز� للغاز، م���ن حي���ث تاأمني �لإم���د�د�ت 
لتلبي���ة �لطلب �ملتز�يد عل���ى �لغاز �لطبيعي 
كوق���ود للم�ساريع �ل�سناعية �لو�عدة وتوليد 
�لطاقة و�ملياه وتطوي���ر �ل�ستخال�ص �ملعزز 
���ا لتو�سيع  للنف���ط، كما ُيعت���رب مكوًنا رئي�سيًّ

ذ�ت  �لأخ���رى  و�لقطاع���ات  �لطاق���ة  قط���اع 
�لعالق���ة يف �ململك���ة، و�إجن���اًز�ً ُي�س���اف �إل���ى 
�لإجن���از�ت �لتي جاءت �ساه���دة على مفا�سل 

�لتحديث و�لتطوير يف �لقطاع ب�سكل عام.
م���ن جهته، �أك���د قي�رش زم���ان �أن �جلائزة 
ج���اءت كثمرة جله���ود فريق �لعم���ل بال�رشكة 
�لقاب�س���ة للنف���ط و�لغاز وجمي���ع �ملوظفني 
و�لرعاة و�مُلقر�سني و�رشكة �لتاأمني �لتجارية 
�لكورية. ي�س���ار �إلى �أن �رشك���ة �لبحرين للغاز 
�مل�سال ه���ي م�رشوع م�سرتك ممل���وك لل�رشكة 
�لقاب�سة للنفط و�لغ���از بن�سبة 30 % و�رشكة 
تيكاي للغاز �لطبيعي �مل�سال �لكندية بن�سبة 
30 % وموؤ�س�س���ة �خللي���ج لال�ستثمار 24 % 
و�رشك���ة �م�سونغ ج���ي �آند ت���ي �لكورية بن�سبة 
16 %، و�س���ارك حتالف من 9 بنوك �إقليمية 
ودولي���ة لتموي���ل قر����ص م�س���رتك للم�رشوع 
بقيمة 741 ملي���ون دولر على مدى 20 عاًما 
له���ذ� �مل����رشوع �ل���ذي ُيق���ام يف منطقة �حلد 
�ل�سناعية، ويتاألف م���ن وحدة تخزين عائمة، 
ومرفاأ وحاجز بح���ري، ومن�سة جماورة لتبخري 
�لغ���از �مل�س���ال ليع���ود �إل���ى حالت���ه �لغازية، 
و�أنابي���ب حتت �ملاء لنقل �لغ���از من �ملن�سة 
�إلى �ل�ساطئ ومرفق بري لت�سلم �لغاز �إ�سافة 
�إل���ى من�س���اأه بري���ة لإنت���اج �لنيرتوجني حيث 
تبلغ طاقة �مل����رشوع 800 مليون قدم مكعب 
قيا�سي يف �ليوم، ومن �ملقرر �أن يكون جاهًز� 

يف �أو�ئل �لعام 2019.  

زينب �لعكري

�ملرك����زي  �لبحري����ن  م�����رشف  �ألغ����ى 
�لرتخي�ص �ملمنوح ل�رشكة �سنابل لال�ستثمار.

ووفًقا لأحدث بيانات ن�رشت يف �جلريدة 
�لر�سمية، فاإن �مل�رشف �ملركزي �أ�سدر قر�ًر� 
باإلغاء ترخي�ص �رشكة �أعمال ��ستثمارية فئة 
)1( �ملمنوح ل�رشكة �سنابل لال�ستثمار يف 10 

نوفمرب 2008.
و�أظهرت �لبيانات �ملن�سورة على موقع 
مرك����ز �مل�ستثمري����ن “�سج����الت” �أن �ل�س����م 
�لتج����اري �رشكة �سناب����ل لال�ستثمار �ص.م.ب 
مقفل����ة و�ل�سم �لتج����اري للمجموع����ة �رشكة 
�خلبري �لدويل �����ص.م.ب مقفلة، وهي �رشكة 
م�ساهم����ة بحرينية مقفل����ة �سجلت يف �ملركز 
�أن�سط����ة  يف  وعمل����ت   ،2008 دي�سم����رب   15
�إد�رة �لأمو�ل )�رشكات �ل�ستثمار فئة “1”( 

وبلغت مالءتها �ملالية مليون دينار.
وبل����غ ر�أ�سم����ال “�سناب����ل لال�ستثم����ار” 
�مل�����رشح به 10 ماليني دين����ار، ور�أ�ص �ملال 
�ل�سادر ملي����ون دينار، موزع����ة على مليون 
ح�س����ة قيم����ة كل ح�س����ة منها دين����ار و�حد، 
با�ستثمار خليجي �إذ �أن نحو 999.999 ح�سة 
مملوك����ة ل�رشكة �خلب����ري �ملالي����ة �ل�سعودية 
بن�سب����ة 100 %، وح�سة و�حدة ل�رشكة �خلبري 
�لوطني لإد�رة �مل�ساريع �لتجارية �ملحدودة 

�ل�سعودية.
و�ت�سح �أن �ل�رشكة قد خف�ست ر�أ�سمالها 
يف 8 يوني����و 2015، دون �إ�س����ارة �إل����ى قيمة 
�لتخفي�ص يف مرك����ز �مل�ستثمرين، ثم �ألغي 

�ل�سج����ل بح�س����ب �لقان����ون يف 16 دي�سم����رب 
2016، و�أعي����د يف 17 يناي����ر �ملا�سي، ومت 

ت�سجيل �لت�سفية يف 19 يناير �ملا�سي.
وكان �مل�����رشف �ملرك����زي ق����د �أعلن يف 
مطلع دي�سم����رب 2008 منحه ترخي�ًسا ل�رشكة 
�خلب����ري للمتاج����رة يف �ل�ستثم����ار و�لتمويل 
�ل�سعودية، وذل����ك لتاأ�سي�ص �رشكة ��ستثمار 
فئة )1( تعمل وفًق����ا للمبادئ �لإ�سالمية يف 
�لبحري����ن. ورخ�����ص لها - حت����ت ��سم �رشكة 
�خلب����ري �لدولي����ة - مبز�ول����ة جمي����ع �أن�سطة 
�أعم����ال �لأور�ق �ملالية �ملتمثل����ة يف �لقيام 
بن�ص����اط �لتعام����ل ب�صف����ة �أ�صي����ل ووكي����ل 
و�لرتتي����ب  و�لإد�رة  بالتغطي����ة  و�لتعه����د 

وتقدمي �مل�سورة وحفظ �لأور�ق �ملالية. 
ووفًق����ا للبي����ان �لذي �أ�س����دره �مل�رشف 
�ملرك����زي يف دي�سم����رب 2008 �سيكون ر�أ�ص 
�ملال �ملدفوع ل�رشكة �خلبري �لدولية ومقرها 
�لبحري����ن 38 ملي����ون دين����ار )100 ملي����ون 
دولر(. جت����در �لإ�س����ارة ب����اأن �مل�ساهم����ني 
قد ح�سل����و� على ترخي�����ص يف �أبريل 2008 
من هيئ����ة �سوق �مل����ال �ل�سعودي����ة �أ�س�سو� 
م����ن خالله����ا �رشك����ة مالي����ة زميل����ة متار�����ص 
�إد�رة �لأ�س����ول و�ل�سريف����ة �ل�ستثمارية يف 

�ل�سعودية.
ي�سار �إلى �أن جمم����وع �ملوؤ�س�سات �لتي 
ت�سنف حت����ت مظلة �����رشكات �ل�ستثمار بلغ 
62 موؤ�س�س����ة حت����ى مار�ص �ملا�س����ي، منها 
55 �رشك����ة ��ستثماري����ة و6 مكاتب متثيلية، 

وجمعية مديري �لأ�سول �لبحرينية.

“�مل�ستثمرين”: ت�سفية �أعمال 3 �رشكات طوًعا 
تغيري ن�صاط 20 موؤ�س�سة

�أمل �حلامد�أمل �حلامد

�أعل���ن مركز �مل�ستثمرين ع���ن تقدم 3 �رشكات 
بطلب���ات للح���ل و�لت�سفي���ة، وفًقا لأح���كام قانون 
�ل�رشكات �لتجارية �ل�س���ادر باملر�سوم بقانون رقم 

21 ل�سنة 2001.
و�أو�سح���ت �أحدث بيان���ات ن����رشت يف �جلريدة 
�لر�سمي���ة �أن روؤو����ص �أمو�ل �ل����رشكات �لثالث �لتي 
تقدمت بطلب���ات لإ�سهار �أعم���ال ت�سفيتها وحلها 
بلغ���ت 60 �ألف دين���ار، كان ن�سي���ب �ل�ستثمار�ت 
�ملحلي���ة 38.2 �أل���ف دين���ار )�أي م���ا ن�سبت���ه 63.7 
% م���ن �إجم���ايل �ل�ستثم���ار�ت( و21.8 �ألف دينار 

لال�ستثمار�ت �لأجنبية )�أي ما ن�سبته 36.3 %(.
و�أ�س���ارت �لبيان���ات �إل���ى �أن���ه بناًء عل���ى قر�ر 
�أ�سح���اب �ل�رشك���ة ذ�ت �مل�سوؤولي���ة �ملحدودة �لتي 
حتم���ل ��سم �رشكة “�إليب�ص ليتنج جلف”، فقد تقّرر 
ت�سفي���ة �ل�رشكة ت�سفية �ختياري���ة و�سطب قيدها 
من �ل�سجل �لتجاري، وتعيني عي�سى �لغتم م�سفًيا 
قانونيًّا لل�رشكة، وبهذ� يعلن �مل�سفي عي�سى �لغتم 
ب���اأن �سلطة جمل����ص �لإد�رة قد �نته���ت وفًقا لن�ص 
�ملادة )325( من قانون �ل�رشكات �لتجارية �ل�سادر 
باملر�س���وم رق���م )21( ل�سن���ة 2001، وعمال بن�ص 
�ملادة )325( من قان���ون �ل�رشكات يدعو �مل�سفي 
جمي���ع د�ئني �ل�رشكة �إل���ى تق���دمي مطالباتهم �إليه 
مدعوم���ة بامل�ستن���د�ت �لالزمة خ���الل 30 يوًما من 
تاري���خ 13 يولي���و �جل���اري. وعملت �رشك���ة �إليب�ص 
ليتن���ج جل���ف يف �أن�سطة �أخ���رى تتعل���ق بالت�سويق 
و�لرتوي���ج بر�أ�سم���ال 20 �أل���ف دين���ار، و�لن�سي���ب 
�لأكرب في���ه ل�رشكة د�ينم���ك �سرتكت����رشز �لبحرينية 
ب���� 18 �أل���ف دينار )�أي ما ن�سبت���ه 90 % من �جمايل 

�ل�ستثم���ار�ت بال�رشك���ة(، و�ألف���ا دين���ار لال�ستثمار 
�لأجنب���ي )�أي ما ن�سبته 10 %( ل�رشكة ملن�ص ليتنج 

�إ�سيا بي تي �إي ليمتد.
كم���ا �ت�سح م���ن �لبيانات �أن �أ�سح���اب �ل�رشكة 
ذ�ت �مل�سوؤولي���ة �ملحدودة �لت���ي حتمل ��سم �رشكة 
“�سمب���ور ري�سور����ز كون�سلتن�س���ي” تقدم���و� �إلى 
مركز �مل�ستثمرين طالبني ت�سفية �ل�رشكة ت�سفية 
�ختيارية، وبهذ� يعل���ن �مل�سفي عي�سى �لغتم باأن 
�سلطة جمل�ص �لإد�رة قد �نتهت وفًقا لن�ص �ملادة 
)325( م���ن قان���ون �ل����رشكات �لتجاري���ة �ل�س���ادر 
باملر�س���وم رق���م )21( ل�سن���ة 2001، وعمالً بن�ص 
�ملادة )325( من قان���ون �ل�رشكات يدعو �مل�سفي 
جمي���ع د�ئني �ل�رشكة �إل���ى تق���دمي مطالباتهم �إليه 
مدعوم���ة بامل�ستن���د�ت �لالزمة خ���الل 30 يوًما من 

تاريخ 13 يوليو �جلاري.
وعملت �رشكة “�سمبور ري�سور�ز كون�سلتن�سي” 
يف جم���ال �أن�سط���ة مهني���ة وعلمي���ة وتقني���ة �أخرى 
بر�أ�سم���ال 20 �أل���ف دين���ار، موزع���ة منا�سف���ة بني 
��ستثمار حملي و�أجنب���ي، ل�رشكة د�ينمك �سرتكت�رشز 

�لبحرينية، و�إيدون �سولومون خان من بروين.

وكذلك قدمت �رشكة “�أنكر ميدل �إي�ست” ذ�ت 
�مل�سوؤولي���ة �ملح���دودة طلًب���ا برغبته���ا يف ت�سفية 
�ل�رشك���ة ت�سفي���ة �ختيارية، وتعي���ني عي�سى �لغتم 
���ا لل�رشك���ة، وبهذ� يعل���ن �مل�سفي  م�سفًي���ا قانونيًّ
عي�سى �لغتم باأن �سلط���ة جمل�ص �لإد�رة قد �نتهت 
وفًق���ا لن�ص �مل���ادة )325( م���ن قان���ون �ل�رشكات 
�لتجاري���ة �ل�س���ادر باملر�س���وم رق���م )21( ل�سن���ة 
2001، وعم���ال بن����ص �مل���ادة )325( م���ن قانون 
�ل����رشكات يدعو �مل�سفي جميع د�ئن���ي �ل�رشكة �إلى 
تق���دمي مطالباته���م �إلي���ه مدعوم���ة بامل�ستن���د�ت 
�لالزمة خالل 30 يوًما من تاريخ 13 يوليو �جلاري.

وعمل���ت �رشك���ة “�أنكر ميدل �إي�س���ت” يف جتارة 
بي���ع �لأث���اث �ملن���زيل، بر�أ�سم���ال 20 �أل���ف دينار، 
با�ستثم���ار حمل���ي بقيم���ة 10.2 �ألف دين���ار ل�رشكة 
د�ينمك �سرتكت�رشز �لبحريني���ة �لتي �متلكت ح�سة 
51 % م���ن “�نكر ميدل �إي�ست”، وبا�ستثمار �أجنبي 
بقيمة 9.8 �ألف دينار ل�رشكة “�نكر - تبيكبودن جرب 
�سكويلري جي �إم بي �إت�ص �ند كو كيه جي” �لأملانية 

�لتي �متلكت ح�سة بن�سبة 49 %.

• مركز �مل�ستثمرين 	
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وقال حمققو الأمم املتح���دة الذين التقوا بالجئني 
اإن م���ن املرج���ح اأن متث���ل التهام���ات لق���وات الأم���ن 
بارت���كاب جرائم اغت�ش���اب جماعي واإ�ش���عال نار وقتل 

خالل العمليات جرائم �شد الإن�شانية.
ونفت حكومة ميامنار برئا�ش���ة اأوجن �ش���ان �شو كي 
احلائ���زة على جائزة نوبل معظ���م هذه الإدعاءات ومتنع 
دخول بعثة من الأمم املتحدة لتق�ش���ى احلقائق مكلفة 

ببحث هذه الإدعاءات.
واأبعدت اأي�ش���ا احلكومة ال�ش���حافيني امل�شتقلني 
ومراقب���ي حقوق الإن�ش���ان ع���ن املنطقة خالل الأ�ش���هر 

الت�شعة الأخرية.
ورافق���ت وزارة الإع���الم هذا الأ�ش���بوع اأكرث من 12 
�شحافيا اأجنبيا وحمليا ميثلون و�شائل اإعالم دولية من 
بينها رويرتز اإلى املنطقة حتت حرا�شة اأفراد من �رشطة 

حر�س احلدود �شبه الع�شكرية.

أساليب وحشية

ق�شى ال�شحافيون نحو يومني يف بلدة بوثيدوجن يف 
منطقة موجندو بولية راخني حيث نقلتهم ال�ش���لطات 

اإلى مواقع الن�ساط املزعوم مل�سلحني.
وُنقل���وا اإل���ى كيار ج���وجن توجن وهي اإح���دى 3 قرى 
طلب ال�ش���حافيون زيارتها. واأ�ش���ار امل�ش���وؤولون اإلى 
�ش���يق الوقت ك�شبب وراء احلد من �شماح ال�شحافيني 

بزيارة املنطقة.
وكانت رويرتز قد جمعت من قبل روايات من �شكان 
عرب الهاتف ومن �ش���كان �ش���ابقني فروا اإلى بنجالد�س 
عن ا�س���تخدام اأ�ساليب وح�سية ملواجهة التمرد يف كيار 

جوجن توجن وعدة قرى قريبة يف منت�شف نوفمرب.
وعندما اأ�رشت جمموعة من ال�شحافيني على التحدث 
اإلى قرويني بعيدا عن قوات الأمن ظهرت ب�س���كل �سبه 

فوري اتهامات بارتكاب قوات الأمن انتهاكات.
وذكرت رويرتز يف مار�س اإن 13 �شبيا دون الثامنة 
ع�رش اعُتقلوا خالل العمليات الأمنية. ومت اإدراج اأ�س���ماء 
هوؤلء ال�شبية �شمن قائمة �شمت 423 �سخ�سا ُوجهت 

لهم اتهامات مبوجب )قانون اجلمعيات غري القانونية( 
الذي يعود لعهد ال�شتعمار والذي يحظر الن�شمام اإلى 

جماعات التمرد اأو م�شاعدتهم.
وق���ال مدر�س بقري���ة كيار جوجن ت���وجن طلب عدم 
ن�رش ا�س���مه خ�س���ية النتقام اإن ما ل يقل عن 32 �سخ�سا 
من القرية اعُتقلوا وُقتل 10. وقدر اأن ن�ش���ف �ش���كان 
القرية البالغ عددهم 6 اآلف �س���خ�ص فروا خالل عملية 

التطهري.

الموت حرقا

واأ�شارت لملوتي )23 عاما( وهي قروية اأخرى اإلى 

كومة �ش���غرية من الرماد حيث قال���ت اإنها عرثت على 
رفات والدها. وو�ش���فت كيف اأن والدها ُقيد ثم اأُلقي 

داخل منزل ومت حرقه حتى املوت.
وقال���ت لملوت���ي وقرويت���ان اأخري���ان اإن والدتها 
اعُتقلت بعد ذلك عندما اعتربت ال�شلطات اأن �شكواها 
ب�ِس���اأن جرائ���م القتل ملفق���ة. وتق�س���ي والدتها حكما 

بال�شجن 6 اأ�شهر.
ومل متنح ال�ش���لطات ال�ش���حافيني فر�ش���ة لعر�س 
ه���ذه التهام���ات على ال�ش���لطات ومل ت�ش���تطع رويرتز 
الو�ش���ول اإلى امل�شوؤولني لتاأكيد تفا�ش���يل الق�شايا 

عرب الهاتف.

  للتوا�سل:  )ق�سم ال�سوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

التحالف يق�شف خمازن اأ�شلحة يف قاعدة الديلمي ب�شنعاء
دبي – العربية.نت:

�ش���نت طائرات التحالف العربي غارتني على قاعدة الديلمي الع�ش���كرية التي ت�ش���يطر 
عليها ميلي�سيات احلوثي �سمال مدينة �سنعاء.

واأفاد �ش���هود عيان باأن �شل�ش���لة انفجارات عنيفة تلت عملية الق�شف مع ت�شاعد اأعمدة 
الدخان، ورجحت امل�سادر تدمري خمزن اأ�سلحة وذخائر للميلي�سيات.

كم���ا نفذت مقاتالت حتال���ف دعم ال�رشعية فجر اأم�ص، غارات عدة على جبهة نهم �س���مال 
�رشق �سنعاء، م�ستهدفة تعزيزات ع�سكرية للميلي�سيات يف منطقة املدفون.

وقالت م�س���ادر ع�س���كرية ميداني���ة اإن اجلي�ص الوطني �س���د هجوما للميلي�س���يات على 
مواقع���ه يف منطقت���ي ب���ران واملدف���ون على جبهة نه���م خالل ال�ش���اعات املا�ش���ية، ودارت 
ا�س���تباكات ا�ستمرت اأكرث من ع�رش �س���اعات مت خاللها ك�رش الهجوم، واإجبار امليلي�سيات على 

الرتاجع وتكبيدها اأكرث من 30 قتيال وجريحا.
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 القاهرة- سكاي نيوز عربية:

قتلت ال�رشط���ة امل�رشية، اأم�ص 
ال�ش���بت، اثنني من املتورطني يف 
الإرهاب���ي اجلمعة،  هجوم اجلي���زة 
ال���ذي راح �ش���حيته 5 م���ن رج���ال 
ال�رشط���ة، وفق ما ذكرت م�س���ادر 

اأمنية.
واأو�ش���حت امل�شادر اأن قوات 
ال�رشطة قتلت الثنني خالل تبادل 
اإطالق الن���ار بعد اأن داهمت اإحدى 
البوؤر مبنطقة البدر�شني مبحافظة 

اجليزة جنوب القاهرة.
واأ�سارت اإلى اأن ال�رشطة مت�سط 
املنطق���ة بالكامل بحث���ا عن بقية 

املتورطني يف العتداء.
وكان���ت م�ش���ادر اأمنية ذكرت 
يف وقت �س���ابق، اأنه جرى التعرف 
على هوي���ة مرتبكي العتداء الذي 
ا�س���تهدف دوري���ة اأمني���ة كان���ت 
ت�ش���ري يف اأحد �ش���وارع البدر�شني، 
م�س���رية اإل���ى تكلي���ف ع���دد م���ن 
ال�س���باط مبالحق���ة املتورطني يف 

اأماكن يحتمل فرارهم اإليها.
وقالت اإن كام���ريات املراقبة 
�ش���اهمت يف حتدي���د  امل���كان  يف 
هوية املتورطني الذين ا�ش���تولوا 
على اأ�شلحة عنا�رش الدورية ولذوا 
بالف���رار م���ن امل���كان ع���رب دراجة 

نارية.

نيروبي – رويترز:

قال���ت زوج���ة مدي���ر التلفزي���ون 
الر�ش���مي جلن���وب ال�ش���ودان لرويرتز 
اأم�س ال�ش���بت اإن زوجها اعتقل ب�شبب 
عدم بث خطاب عل���ى الهواء للرئي�س 
�ش���لفا ك���ري خ���الل احتف���الت بعي���د 

ال�شتقالل الأ�شبوع املا�شي.
ويربز اعتقال عادل فار�س مايات 
ال�ش���وء على امل�ش���ايقات امل�شتمرة 
لل�شحافيني يف جنوب ال�شودان الذي 
ي�س���هد حربا منذ 4 اأع���وام بني جي�ص 
كري واملعار�ش���ة بزعامة نائبه ال�شابق 

ريك م�سار.
ومل يت�شن الو�شول اإلى م�شوؤويل 
احلكوم���ة للح�ش���ول عل���ى تعليق كما 
اأن الت�ش���الت الهاتفية التي اأجريت 
بوزير الإعالم ونائبه واملتحدث با�شم 

الرئي�س مل يتم الرد عليها.
وقالت زوجته اإن مايات قرر عدم 
بث اخلطاب على اله���واء “لتجنب اأي 
�ش���عوبات فنية قد تط���راأ خالل البث 

املبا�رش”.
واأ�ش���افت اأن ال�ش���لطات اعتربت 

القرار مبثابة مترد.

بوخارست – رويترز:

ق���ال الرئي����س الروم���اين كالو�س 
يوهاني�ص اأم�ص ال�س���بت اإن م�سرتيات 
اجلي�ص الروماين ل تهدف اإلى ال�سغط 
عل���ى العالقات م���ع رو�ش���يا املجاورة 

واإمنا اإلى تعزيز دفاعات البالد.
الأمريكية  وكانت وزارة اخلارجية 
قالت يف وقت �س���ابق ال�س���هر اجلاري 
اإنها اأقرت �ش���فقة حمتملة لبيع 7 من 
اأنظمة باتريوت ال�شاروخية الدفاعية 

قيمتها 3.9 مليار دولر لرومانيا.
والتزم���ت روماني���ا، ع�ش���و حلف 
 2004 ع���ام  من���ذ  الأطل�ش���ي  �ش���مال 
وع�ش���و الحتاد الأوروبي منذ 2007، 
بتعزيز اإنفاقها الدفاعي اإلى 2 % من 

الناجت املحلي الإجمايل هذا العام.
لل�ش���حافيني  يوهاني����س  وق���ال 
“ل ن�ش���تعد ملهاجمة اأحد. نحن نعد... 
جي�س���نا ك���ي ي�س���تفيد م���ن املعدات 
احلديثة والفعالة. اإنها تهدف للدفاع 

عنا و�شمان �شالمة الرومانيني”.

بكين – رويترز:

قالت القوات اجلوية ال�شينية 
مقاتالته����ا  اإن  ال�ش����بت  اأم�����س 
وقاذفاتها نفذت “عدة” تدريبات 
بعيدة املدى فوق البحر الأ�ش����بوع 
املا�س����ي مبا ي�سمل التحليق قرب 
الياب����ان وتاي����وان فيم����ا قالت اإنه 
اختب����ار لقدرتها عل����ى العمل فوق 
البح����ر. ويف بي����ان عل����ى مدونته����ا 
الر�ش����مية قالت القوات اجلوية اإن 
طائراتها حلقت عرب م�شيق مياكو 
ال����ذي يقع بني جزيرتني يف جنوب 
الياب����ان وعرب قن����اة با�ش����ي التي 

تف�شل تايوان عن الفلبني.
القوات  “نف����ذت  البيان  وقال 
اجلوية ال�شينية على مدى الأ�شبوع 
املن�رشم عدة تدريبات مل�ش����افات 
بعي����دة ف����وق البح����ر بقاذفات من 
ط����راز اإت�ص6-كي����ه واأن����واع اأخرى 
كثرية من الطائ����رات التي حلقت 
ع����رب قناة با�ش����ي وم�ش����يق مياكو 
القتالي����ة  قدراته����ا  واخت����ربت 

احلقيقية فوق البحر”.
واأ�س����اف اأن اخلط����وة ج����زء من 
تدريب����ات روتيني����ة مقررة �ش����لفا 
هذا العام بالت�ش����اق م����ع القانون 
واملمار�شات الدولية واأنها لي�شت 
موجهة �س����د دولة بعينها م�س����رية 
التدريب����ات  تل����ك  مث����ل  اأن  اإل����ى 

�شت�شتمر.

رام اهلل )الضفة الغربية( – رويترز:

قال ال�سيخ حممد ح�سني مفتي 
الفل�ش���طينية  والدي���ار  القد����س 
اأم�س ال�شبت اإن �شلطات الحتالل 
الإ�رشائيلية توا�شل اإغالق امل�شجد 
الأق�سى ب�سكل كامل لليوم الثاين 

على التوايل.
واأ�س���اف املفت���ي يف ات�س���ال 
مع روي���رتز “نحن نطال���ب العرب 
وامل�س���لمني اأن يتخ���ذوا املواقف 
احلقيقية حلماية امل�شجد الأق�شى 
وجل���م الحتالل ووقفه ع���ن اتخاذ 

اإجراءات �شد امل�شجد املبارك”.
وقال���ت ال�رشط���ة الإ�رشائيلي���ة 
اإن 3 م�ش���لحني من ع���رب اإ�رشائيل 
فتح���وا الن���ار عل���ى ال�رشط���ة قرب 
امل�شجد الأق�ش���ى يف القد�س يوم 
اجلمع���ة فقتلوا �رشطي���ني قبل اأن 
تقتله���م ق���وات الأم���ن يف اأخط���ر 
من���ذ  املنطق���ة  ت�س���هده  هج���وم 

�شنوات.
احل���رم  ال�ش���لطات  واأغلق���ت 
القد�ش���ي بعد الهجوم معللة ذلك 
باأ�ش���باب اأمني���ة. وت�ش���بب اإغ���الق 
املنطق���ة يف من���ع امل�ش���لمني من 
اأداء �ش���الة اجلمعة مما اأثار غ�شب 

زعماء دينيني فل�شطينيني.
واأو�شح املفتي اأن ل معلومات 
لديه���م ع���ن موع���د اإع���ادة فت���ح 

امل�شجد الأق�شى اأمام امل�شلني.

بنغازي )ليبيا( - رويترز:

اأعيد ر�شميا اأم�س ال�شبت فتح 
مطار بنغازي الدويل اأمام الرحالت 
التجارية و�شط تواجد اأمني مكثف 
بع���د اأن ظ���ل مغلق���ا 3 �ش���نوات 

ب�شبب القتال يف املدينة.
واأقلعت اأولى الرحالت اجلوية 
املتجه���ة اإل���ى خ���ارج املدينة من 
مطار بنينا اإلى العا�شمة طرابل�س 
والعا�ش���مة الأردنية عمان ومدينة 
الكف���رة الواقع���ة يف جن���وب �رشق 
ليبي���ا. ومن املق���رر اأي�ش���ا اإقالع 
وا�شتقبال رحالت اإلى ومن تون�س 
وا�ش���طنبول والإ�شكندرية ومدينة 

الزنتان بغرب ليبيا.
وتدير ه���ذه الرح���الت اجلوية 
�رشكت���ان مملوكت���ان للدول���ة هما 
اخلطوط اجلوية الليبية واخلطوط 

اجلوية الأفريقية.
وتقع بنينا اإل���ى ال�رشق مبا�رشة 
م���ن بنغازي ثاين اأك���رب مدن ليبيا 
حي���ث ت�ش���اعد القتال يف �ش���يف 
الق���وات  �ش���نت  عندم���ا   2014
الع�ش���كري  للقائ���د  املوالي���ة 
املتمرك���ز يف ����رشق الب���الد خليفة 
�ش���د  ع�ش���كرية  حمل���ة  حف���رت 

اإ�سالميني وخ�سوم اآخرين.

 ال�رشطة امل�رشية تقتل 
متورطني بهجوم اجليزة

 جنوب السودان

 رومانيا

 الصين

اعتقال مدير 
التلفزيون الر�شمي

�رشاء نظام باتريوت 
يهدف لتعزيز الدفاع

القوات اجلوية نفذت تدريبات 
قرب اليابان وتايوان

 �شلطات الحتالل 
توا�شل اإغالق “الأق�شى”

 اإعادة فتح مطار بنغازي 
بعد اإغالقه 3 �شنوات
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جمل�س النواب االأمريكي يقر ميزانية ع�سكرية تبلغ 700 مليار دوالر

اجلبري: �سنزود فرن�سا مبلف كامل عن جتاوزت الدوحة

قرويون من “الروهينجا” يبلغون عن انتهاكات يف حملة للجي�س

    اأيد رغبة ترامب يف جي�ص اأقوى واأكرب

لودريان من جدة: نحيي ال�شعودية على دورها مبكافحة الإرهاب

وي����ري����د ت����رام����ب زي������ادة 
خ��الل  م��ن  الع�شكري  الإن���ف���اق 
الع�شكري.  غري  الإنفاق  خف�س 
بالأغلبية  اجلمهوريون  ويحظى 
لكنهم  الكوجنر�س  جمل�شي  يف 
يحتاجون مل�شاندة دميقراطيني 
يف جمل�ص ال�سيوخ قاوموا خطط 
ترامب لتغيري توجهات الإنفاق 

يف امليزانية.
وي���زي���د م�������رشوع ال��ق��ان��ون 
اجلديد مليزانية الدفاع الإنفاق 
بن�شبة  ال�شاروخي  الدفاع  على 
25 % كما يت�شمن زيادة رواتب 
اجلنود بن�شبة 2.4 % وهي اأكرب 

عالوة لهم يف 8 �شنوات.
ال�سيوخ  جمل�ص  وي�����س��وت 
القانون  على ن�سخته من م�رشوع 
يف وقت لحق هذا العام ويجب 
التوفيق بني ن�سختي املجل�سني 
ق��ب��ل اإر����س���ال م�����رشوع ال��ق��ان��ون 
ترامب  ليوقعه  الأبي�س  للبيت 
لي�شبح قانونا نافذا اأو يرف�شه.

واأ�ش���اد لودري���ان بدور ال�ش���عودية يف مكافحة 
الإرهاب والفكر املتطرف، قائالً “نحّيي ال�ش���عودية 
على دورها يف مكافح���ة الإرهاب والفكر املتطرف، 
وال�ش���عودية بين���ت قدراتها القيادي���ة يف مكافحة 

الإرهاب”.
واأ�س���اف “جندد دعمن���ا للو�ش���اطة الكويتية، 
ونريد لع���ب دور داع���م، ونطمح لت�ش���هيل احلل”. 
وتاب���ع “ن�ش���عى خلف����س التوت���ر بغية اإيج���اد بيئة 

مريح���ة للح���وار”. واأك���د لودري���ان اأن ال�ش���عودية 
وفرن�ش���ا تربطهما عالقات عميق���ة، معرباً عن قلقه 

من الأزمة التي يعي�سها اخلليج.
وقال نوجه نداءات للحوار والتهدئة بني الدول 
الأرب���ع وقطر، م�س���ددا عل���ى ����رشورة مكافحة جميع 

الأطراف لالإرهاب، واللتزام بوقف متويله ودعمه.
من جهته، اأكد وزير اخلارجية ال�ش���عودية عادل 
اجلبري لنظ���ريه الفرن�ش���ي رف�س متوي���ل الإرهاب 

ودعمه. وقال بحثنا اأزمة قطر و�شبل حلها، و�شنزود 
فرن�شا مبلف كامل عن جتاوزت ارتكبتها الدوحة.

واأعل���ن اجلبري اأن املناق�س���ات �س���ملت اأي�س���اً 
الو�شع يف �شوريا والعراق واأزمة اليمن.

هذا وو�ش���ل وزير اخلارجية الفرن�شي اإلى جدة 
قادم���ا م���ن الدوح���ة، حيث اأك���د يف موؤمتر �ش���حايف 
م�س���رتك مع نظريه القطري ال�س���يخ حمم���د بن عبد 
الرحم���ن اآل ثاين، اأم�ص، ����رشورة حماربة املجموعات 

الإرهابي���ة.  واأ�س���اف الوزي���ر الفرن�س���ي: “علين���ا 
مواجه���ة تهدي���د الإره���اب، وعل���ى �رشكائن���ا ب���ذل 
جهدهم لتحقيق ذلك”. وقال وزير خارجية فرن�ش���ا 
اإن قطر م�ش���تعدة ملباحثات بن���اءة حلل الأزمة دون 

امل�شا�س ب�شيادتها.
واأ�س���اف “نحيي جه���ود وزير خارجي���ة اأمريكا 
ريك�س تيلر�ش���ون حلل الأزمة اخلليجية”، موؤكدا اأن 

الأزمة اخلليجية مع قطر ل تخدم م�سالح اجلميع.

• جنود اأمريكيون خالل عر�س ع�شكري حللف �شمال الأطل�شي )رويرتز(	

• وزير اخلارجية ال�شعودي ونظريه الفرن�شي يف موؤمتر �شحايف بجدة	

•  اأطفال ينقلون يف اأنقا�س �شوق اأ�شعلت فيه النار يف قرية موغنداو بولية راخني، ميامنار )رويرتز(	

واشنطن – رويترز:

اأقر جمل�س النواب الأمريكي يوم اجلمعة ن�سخته من م�سروع قانون ميزانية ع�سكرية �سنوية 

�سخمة ونحى جانبا تعديالت اأثارت جدل عن اجلنود املتحولني جن�سيا و�سيا�سات املناخ لكنه اأيد 

رغبة الرئي�س دونالد ترامب يف جي�س اأقوى واأكرب لبالده.

جاء الت�سويت على امليزانية التي حتدد اأي�سا �سيا�سة اجلي�س وخولت وزارة الدفاع اإنفاقا ي�سل 

اإىل 696 مليار دولر بتاأييد 344 �سوتا مقابل 81.

الإنفاق  يزيد  لأن��ه  قانونا خا�سة  ي�سبح  اأن  قبل  اأخ��رى  عقبات  يواجه  القانون  م�سروع  لكن 

الدفاعي لأكرث من م�ستوى العام املا�سي الذي بلغ 619 مليار دولر وهو اأمر حمظور وفقا للقيود 

التي يفر�سها قانون ال�سيطرة على امليزانية لعام 2011 على الإنفاق احلكومي.

دبي - قناة العربية:

وال�����س��وؤون  اأوروب����ا  وزي��ر  م��ع  �سلمان  ب��ن  الأم���ري حممد  ال�سعودي  العهد  بحث ويل 

وجهود  املنطقة،  يف  امل�ستجدات  ال�سبت،  اأم�س  لودريان،  اإيف  جون  الفرن�سي،  اخلارجية 

مكافحة الإرهاب والتطرف ومتويلهما.

ال�سعودي ع��ادل  ل��ودري��ان، يف م��وؤمت��ر �سحايف م�سرتك م��ع وزي���ر اخل��ارج��ي��ة  وق���ال 

اجلبري، اإن اجتماعه مع الأم��ري حممد بن �سلمان متخ�س عنه اإط��الق عجلة التعاون 

ال�سعودي الفرن�سي.

كيار جونج تونج )ميانمار( – رويترز:

اأزواج واأمهات  ا�سطفت ن�ساء من م�سلمي الروهينجا لإبالغ �سحافيني عن اختفاء 

واأبناء اأم�س ال�سبت يف الوقت الذي �ُسمح فيه بدخول و�سائل الإعالم الدولية لأول مرة 

اإىل قرية يف ولية راخني ب�سمال ميامنار �سهدت اأعمال عنف منذ اأكتوبر.

لأ���س��ب��اب غري  اعُتقلوا  ال��ذي��ن  واأب��ن��ائ��ه��ن  اأزواج��ه��ن  ع��ن  ال�سحافيني  ن�ساء  واأب��ل��غ��ت 

حقيقية.

وكان جي�س ميامنار اجتاح قرى يعي�س فيها امل�سلمون الروهينجا الذين ل يحملون 

األف �سخ�س   75 اإن نحو  املتحدة  جن�سية يف منطقة موجندو يف نوفمرب. وقالت الأمم 

فروا عرب احلدود القريبة اإىل بنجالد�س .

دبي - قناة العربية:

اأف����ادت م�ش����ادر اإ�رشائيلي����ة اأنب����اء عن 
ا�ش����تئجار الإدارة الإيرانية مطارا من النظام 
يف الأرا�شي ال�شورية، اإلى جانب مفاو�شات 
�ش����ورية اإيرانية جارية لإقام����ة قاعدة جوية 
برية يتمركز فيها مقاتلون من امليلي�سيلت 

التابعة لإيران يف و�شط �شوريا.
ال�����رشق  ل�س����حيفة  امل�س����ادر،  قال����ت 
الأو�ش����ط، اإن املط����ار والقاعدة الع�ش����كرية 
�شريابط فيهما 5 اآلف عن�رش من ميلي�سيات 
اأفغانية وباك�شتانية يقودها احلر�س الثوري 

وتقاتل اإلى جانب النظام.
وحتدثت �ش����ائل اإعالم اأخرى غربية عن 

حماولت اإيرانية اأي�ش����ا ل�ش����تئجار ميناء يف 
طرطو�����س ليكون قاعدة بحري����ة، اإلى جانب 

املطار والقاعدة الربية.
وت�سكل املحاولت الإيرانية موؤ�رشا على 
حماولت طهران تثبيت وجودها يف �ش����وريا 
بالأخ�����س واملنطق����ة ككل، وف����ق مراقبني، 
وهو ما جتل����ى منذ بداية الأزمة يف �ش����وريا، 
حيث بداأ باإر�س����ال م�ست�س����ارين ع�سكريني، 
ومن ثم التن�شيق مع النظام وقواته وتقدمي 
الدع����م امل����ادي واللوج�ش����تي و�ش����ول اإلى 
اإر�سال ميلي�س����يات للقتال ودعم حزب اهلل 
الذي دخلت قواته اأي�ش����ا عل����ى خط القتال 
وال����ذي تق����دم مليلي�س����ياته وحده����ا فقط 
اأك����رث من 800 ملي����ون دولر �ش����نويا، وفق 

تقديرات اإ�رشائيلية.
وتقول و�ش����ائل اإع����الم غربي����ة اإن هذه 
املحاولت جزء من خطة اإيرانية اأو�شع خللق 
قو�س نفوذ ع�ش����كري اإقليمي متوا�شل من 
اإيران اإل����ى لبنان، وحماولة م����د التاأثري اإلى 
ال�ش����ودان واخللي����ج والأردن، حت����ى ح����دود 
اإ�رشائي����ل التي علق����ت بدورها عل����ى الأنباء 

باأنها لن ت�شكت عن اإقامة قواعد كهذه.
وتعيد اأنباء القواعد الإيرانية يف �شوريا 
ه����ذه اإل����ى الأذه����ان حماولة م�س����ابهة واإمنا 
رو�ش����ية عام 2015 عندما اتخذت مو�س����كو 
قاع����دة حميميم الع�ش����كرية مق����را لقواتها 
واأعلنتها منطقة حكم رو�ش����ي ذاتي يف عقر 

الأرا�شي ال�شورية.

 مخطط إيراني إلقامة قواعد عسكرية في سوريا

قال���ت “التامي���ز” الربيطاني���ة، يف افتتاحيتها التي جاءت بعن���وان “قلب الظ���الم: هزمية داع�ص يف 
املو�شل تنهي خالفته التع�شة يف العراق”، اإن حترير املو�سل من م�سلحي تنظيم داع�ص قد يكون مل يعلن 
ر�ش���ميا ولكنه مت واكتمل، بعد اأن احتلها التنظيم منذ 3 �ش���نوات. ويف عملية بداأت منذ 9 اأ�ش���هر، متكن 
ق���وات بقيادة اجلي�ص العراقي من ا�س���تعادة ال�س���طر ال�رشقي من املدينة اأول ، ث���م يف مايو بداأت الهجوم 
لتحرير ال�س���طر الغربي من املدينة. واأ�س���افت ال�س���حيفة اإن حترير املو�س���ل حلظة ذات اأهمية رمزية يف 
الت�سدي للتطرف الإ�سالمي، فاملعاناة التي ت�سبب فيها “داع�ص” تعد من اأكرث حلظات التاريخ الإن�شاين 
وح�س���ية. وترى ال�س���حيفة اأن ذلك قد يغري القوات العراقية اأن ترد ال�س���اع �س���اعني وتعاقب م�س���لحي 
التنظيم بوح�س���ية، ولكن حتى ي�س���تمر انت�س���ارها عليها األ تفعل ذلك. وتقول ال�سحيفة اإنه ترد بالفعل 
تقارير عن عمليات انتقامية واعدامات دون حماكمة للذين ي�س���تبه يف انتمائهم للتنظيم اأو للتوطوؤ معه، 

وترى اأن النتقام ل يولد اإل النتقام والعنف.

باملو�سل تنهي خالفته يف العراق هزمية “داع�س” 

4 قوى دولية واإقليمية 
تتقا�شم �شوريا

دبي - قناة العربية:

مع خ�سارة تنظيم داع�ص ملعقله يف العراق 
واحتمال قرب خ�ش���ارته للرقة ال�ش���ورية، يعود 
احلدي���ث بقوة حول م�ش���تقبل �ش���وريا وكيفية 
تقا�ش���م القوى الأمريكية والرو�شية والإيرانية 

والرتكية مناطق النفوذ على الرقعة ال�شورية.
الأمريكي���ون يقاتل���ون داع�ص م���ع الأكراد 
�رشق �ش���وريا اأي الرق���ة ودير الزور واحل�ش���كة، 
ويدعمون ف�شائل معار�شة يف اجلنوب ال�شوري 

حتديدا درعا والقنيطرة.
وبعد ا�ش���تعادة مدينة الرقة يرجح حمللون 
اأن يتوا�ش���ل دعمهم لالأكراد لإبقاء �شيطرتهم 
عل���ى املدينة. اأما الرو����ص فيتخذون من قاعدة 
حميمي���م مقرا لقواتهم، وينت�رشون يف ال�س���احل 
ال�ش���وري مبا في���ه ميناء طرطو����س الذي حتول 

اإلى قاعدة دائمة يف املتو�شط.
اأم���ا الإيراني���ون الذي���ن يدعم���ون النظ���ام 
مبيلي�سيات متعددة اجلن�سية يف جبهات القتال 
في�ش���عون وفق اأنباء اإلى اإقام���ة قاعدتني برية 
وجوي���ة، فيم���ا اأف���ادت اأنب���اء باتف���اق اأمريكي 
رو�شي يق�شي باإبعادهم من املناطق احلدودية 

مع العراق والأردن واإ�رشائيل.
اأما الأتراك ف�س���اركوا بقوات يف معركة درع 
الفرات يف ال�س���مال ال�سوري اإلى جانب ف�سائل 
معار�سة �س���د الأكراد، وجنحوا يف اإن�ساء منطقة 
اآمن���ة متتد من جرابل�ص اإلى اإعزاز، وا�س���تقدموا 
تعزي���زات ع�ش���كرية جدي���دة اإلى ولي���ة كلي�س 

الرتكية احلدودية مع �شوريا.

• امليل�سيات التابعة لإيران يف �سوريا	



علي مجيد

أكد رئي��س االتح��اد البحرين��ي لكرة 
السلة سمو الش��يخ عيىس بن عيل بن 
خليف��ة آل خليفة أهمي��ة الدور الذي 
يلعبه القطاع الخ��اص يف دعم األندية 
البحريني��ة الرياضي��ة واملس��اهمة يف 
تطويره��ا، مش��را س��موه إىل البصمة 
املميزة الت��ي ترتكها ه��ذه الرشاكة يف 
تحريك القط��اع الريايض باململكة نحو 
الرقي والتق��دم والوصول إىل األهداف 

املوضوعة.
وقال س��مو الش��يخ عيىس بن عيل آل 
خليفة خالل االجتامع، الذي عقده مع 
وزارة الش��باب والرياضة ونادي األهيل 
بحضور رجل األع��امل محمد داداباي، 
إن اس��تثامر القطاع الخ��اص والرشاكة 
مع األندية الرياضية تؤسس إىل مرحلة 
من التطوير التي تصب يف صالح هذه 

الغايات النبيلة يف مملكتنا الغالية.
وأضاف س��موه “نحن نش��جع الجهود 
التي تقوم به��ا األندية الوطنية ووزارة 
الش��باب والرياضة فيام يتعلق بتعزيز 
الرشاك��ة م��ع املؤسس��ات والرشكات 
مل��ا  البحري��ن؛  مملك��ة  يف  الخاص��ة 
له��ا من أث��ر إيج��ايب يف تطوي��ر هذا 
القط��اع الش��بايب املهم وم��ا يرتكه من 

أث��ر طيب عىل الرياضي��ن وتزويدهم 
بأهم املكاس��ب ليكونوا عىل املستوى 
املطل��وب، إذ إن هذه الرشاكة س��وف 
تدفع األندية للرقي والتطور والوصول 

إىل أعىل املستويات املنشودة”.
كام أثنى س��مو الش��يخ عيىس بن عيل 
آل خليفة عىل تعاون الرشكات الوطنية 
ورعايتها لألندية الوطنية، الفتا س��موه 
إىل أن ذلك يشر إىل ما يتمتع به القطاع 
الخاص من ح��س وطني عال، وحرص 

عىل املساهمة يف تطوير الرياضة.

بناء شراكة قوية مع القطاع الخاص لتطوير الرياضة
س�����م�����و ال�����ش�����ي�����خ ع����ي����س����ى ب�������ن ع����ل����ي: 

ال���ش���ب���اب  ووزارة  ال���وط���ن���ي���ة  األن�����دي�����ة  ج����ه����ود  ن���ش���ج���ع 

سمو الشيخ عيسى بن علي لدى استقباله رجل األعمال داداباي وممثلين من وزارة الشباب والنادي األهلي

المركز اإلعالمي  اتحاد السلة 
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يس��تعد منتخبنا األوملب��ي لكرة القدم 
للمغادرة غًدا )اإلثنن(؛ للمش��اركة يف 
تصفي��ات كأس آس��يا تح��ت 23 عاًما، 
والتي ستستضيفها العاصمة السعودية 
)الرياض( خ��الل الف��رتة 19 حتى 23 

يوليو الجاري.
وقال مدي��ر منتخبنا األوملبي الش��يخ 
أحمد بن عيىس آل خليفة، إن املنتخب 
س��يختتم حصص��ه التدريبي��ة الي��وم 
)األحد(، وذل��ك بعد خوضه مواجهتن 
وديتن يومي األحد واألربعاء املاضين 
9 و12 يولي��و الج��اري أم��ام نظ��ره 
السوري، إذ انتهت األول بالتعادل )-3

3(، والثانية بخسارة منتخبنا )2-0(.
وبننّ الش��يخ أحمد بن عيىس أن جميع 
األمور اإلدارية تم الرتتيب لها بالشكل 
املطل��وب الذي يهيئ األج��واء املثالية 

للمنتخب، مشرًا إىل أن املنتخب سيقيم 
بفندق “راديس��ون بلو” يف الرياض، يف 
حن س��يخوض مبارياته الرسمية عىل 
ملعب األمر فيصل بن فهد. ولفت إىل 

أن قامئة املنتخب املغادرة س��تضم 23 

العًبا سيتم اإلعالن عنها الحًقا من قبل 

الجه��از الفن��ي. وأكد مدي��ر املنتخب 

األوملب��ي الس��عي لتقديم مس��تويات 

جي��دة، والخروج بع��روض إيجابية يف 

والتزام  بانضب��اط  التصفيات، مش��يًدا 

الالعبن خالل فرتة اإلعداد.
يش��ار إىل أن منتخبن��ا األوملب��ي وقع 
خ��الل التصفي��ات يف مجموعة ضمت 
الع��راق  الس��عودية،  منتخب��ات: 
وأفغانستان، إذ سيلعب املنتخب اللقاء 
األول أمام منتخب السعودية يوم 19، 
يف حن سيخوض الجولة الثانية يوم 21 
أم��ام منتخب العراق، ع��ىل أن يلعب 
الجولة الثالثة واألخرة أمام أفغانستان 

يوم 23.
وين��ص نظ��ام التأه��ل يف التصفي��ات 
عىل تأه��ل أصحاب املراك��ز األوىل يف 
املجموعات العرش، إضافة إىل أفضل 5 
يحتلون املركز الثاين من بينها جميعها.

يف  املنتخ��ب  مباري��ات  وس��تكون 
التصفيات منقولة عىل القناة الرياضية 

السعودية.

“األولمبي” يغادر غًدا إلى التصفيات اآلسيوية
أح���م���د ب���ن ع��ي��س��ى ي���ؤك���د إك���م���ال ال��ت��ح��ض��ي��رات

منتخبنا األولمبي لكرة القدم

اتحاد الكرة            المركز اإلعالمي

أحمد مهدي

حسن علي
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الشيخ أحمد بن عيسى

ق��ال رئيس ن��ادي بني جم��رة صالح 
ط��ارش إن ناديه ل��ن يتعاقد مع أي 
العب محرتف أجنبي لتدعيم صفوف 
الفريق األول للكرة الطائرة يف املوسم 

الريايض املقبل 2018/2017م.
وكان ن��ادي بن��ي جمرة ف��از بدوري 
الدرج��ة الثانية ومس��ابقة الكأس يف 
املوس��م املن��رم ليصع��د إىل دوري 
األض��واء م��ن جديد بقي��ادة املدرب 

الوطني محمد الحمر.
وعزا طارش الس��بب وراء عدم الرغبة 
يف التعاق��د م��ع مح��رتف أجنبي إىل 
ضع��ف امليزانية وال��ذي يحول دون 
الق��درة عىل س��داد تكالي��ف جلب 

املح��رتف، مضيًفا “ال منل��ك امليزانية 
أجنب��ي،  مح��رتف  لجل��ب  الكافي��ة 
ك��ام أن مس��توى العبين��ا ال يقل عن 
املحرتف، وكانت لنا تجربة س��ابقة يف 
هذا الصدد ونح��ن عىل ثقة بقدرات 

وإمكانيات العبينا..”.
وعن م��دى إمكانية هب��وط الفريق 
مجدًدا يف املوسم القادم يف حال مل يتم 
التعاقد مع محرتف، أجاب “نأمل بأن 
ال يتك��رر هبوطن��ا إىل دوري الدرجة 
األوىل، وع��دم التعاق��د م��ع محرتف 
أجنب��ي ليس خي��ارًا، فامليزانية تحول 
دون ذلك ونتمنى بأن يتمكن العبونا 
م��ن تقدي��م املس��تويات التي متكن 

فريقنا من البقاء بدوري األضواء..”.
وذك��ر رئي��س ن��ادي بني جم��رة أن 

د ثقته يف املدرب  مجلس اإلدارة ج��دنّ
الوطن��ي محمد الحمر لقيادة الفريق 

األول بدوري األضواء للموس��م الثاين 
عىل التوايل بعدما نجح يف صعوده إىل 

دوري الدرجة األوىل، مش��ًرا إىل ثقة 
الن��ادي يف ق��درات الحمر يف مواصلة 
التع��اون  املتمي��ز يف ظ��ل  العط��اء 
املثمر بن الجهازي��ن الفني واإلداري 

والالعبن.
إب��رام  يعت��زم  الن��ادي  أن  وأوض��ح 
سلس��لة من الصفق��ات املحلية بعد 
ع��ودة امل��درب م��ن الس��فر، حيث 
س��يتم الجلوس مع املدرب ومناقشة 
احتياجات��ه من الالعب��ن خالل الفرتة 
القادمة، مش��رًا إىل أن الفريق سيبدأ 
تحضراته القادمة اس��تعداًدا للموسم 
املقب��ل م��ع بداية ش��هر أغس��طس 

القادم.

ر املعنيون باالتح��اد اإلمارايت لكرة اليد رس��ميًّا تأجيل  ق��رنّ
ر إقامته��ا بدولة  البطول��ة الخليجي��ة للناش��ئن، واملق��رنّ

اإلمارات أواخر أغسطس املقبل. 
وج��اء يف القرار الذي تم إبالغه لكاف��ة االتحادات املعنية 

يف البطول��ة، أن��ه تم تأجيل البطولة حتى إش��عار آخر.  ويأيت 
هذا القرار ليؤكد ما كش��فه “البالد س��بورت” من��ذ 2 يوليو الجاري 

عن وجود دراس��ة من ِقبل االتحاد اإلمارايت بتأجيل املنافس��ات بس��بب 
املقاطعة الخليجية التي تفرضها كل من اإلمارات والس��عودية والبحرين 

عىل قط��ر. ويعترب هذا التأجيل هو الثاين عىل مس��توى 
املسابقات الخليجية، إذ س��بق ذلك عن تأجيل البطولة 
الخليجية لكرة الس��لة للش��باب.  ومن املؤمل أن يتخذ 
ر مشاركته  الجهازان اإلداري والفني ملنتخبنا األشبال املقرنّ
يف البطولة ذاتها بدالً ملنتخب الناش��ئن الذي س��يكون عىل 
موعد لخ��وض نهائيات كأس الع��امل بجورجيا الش��هر املقبل، قرارًا 
يقيض بإيقاف التدريبات التي انطلقت قبل شهرين ونصف تقريًبا، عىل 

أن يعود الالعبون إىل أنديتهم لالستعداد للموسم الجديد. 

جدد الثقة بالحمر واإلعداد مطلع أغسطس

ط��ارش: ل��ن نتعاق��د مع محت��رف أجنب��ي الموس��م المقبل

��ا ت��أج��ي��ل ب��ط��ول��ة ال��خ��ل��ي��ج ل��ن��اش��ئ��ي ال��ي��د رس��م��ّيً

فريق بني جمرة صالح طارش

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

اليوم استكمال الجولة الثامنة لدوري المراكز الشبابية
البالد سبورت:

 تستكمل اليوم )األحد( مباريات 
الجولة الثامنة من دوري املراكز 

الشبابية لكرة القدم )#دورينا( الذي 
تنظمه وزارة شؤون الشباب والرياضة، 

وذلك بإقامة لقاءين عىل استاد 
نادي اتحاد الريف. وينتظر جمهور 
دوري املراكز الشبابية مباراة مركز 

شباب أبوقوة ومركز شباب دمستان 
يف السادسة مساء، ويف الثامنة مساء 

يلتقي مركز شباب مدينة حمد مع 
مركز شباب الشاخورة. يف املباراة األوىل 

يدخل مركز شباب أبوقوة برصيد 16 
نقطة أمام دمستان الذي ميلك 3 نقاط 

فقط. ويعول أبوقوة عىل نجم خط 
املقدمة عالء حبيل وتواجد حسن 

حميد ونايف الكويتي. فيام دمستان 
فيأمل يف تحسن نتائجه وتحقيق 

فوزه الثاين يف الدوري مع تعويله عىل 
املهاجم طه الفردان.

أما املباراة الثانية، فهو لقاء يجمع 

فريقن ميلكان 7 نقاط ويأمالن يف 
التقدم إىل األمام عىل سلم الرتتيب. 
فريق مدينة حمد يعول عىل نجم 
الوسط أحمد الجنب وتحركاته مع 

تواصله مع خطي املقدمة والدفاع. أما 
الشاخورة فيعتمد عىل تواجد الحارس 

أحمد فالح وقائد الفريق أمين سبت.
وكانت مباريات الجولة الثامنة قد 

افتتحت أمس السبت بثالث مباريات، 
أقيمت األوىل عىل استاد اتحاد الريف 

بن مركز شباب كرانة ومركز شباب 

الزالق يف السادسة والنصف مساء، 
تلتها مباراة مركز شباب الهملة ومركز 

شباب أبوصيبع يف الثامنة والنصف، 

وعىل املالعب الخارجية التابعة لالتحاد 
البحريني لكرة القدم تواجه مركز 

ية.  شباب دمستان ومركز شباب القرنّ

ويوم الثالثاء املقبل يلتقي مركز شباب 
أبوصيبع ومركز شباب الزالق يف مباراة 

مؤجلة من املرحلة الرابعة.

توص��ل ن��ادي االتح��اد التفاق 
نهايئ مع املدرب الوطني أحمد 
قاهري، يق��يض مبوجبه تدريب 
والشباب  الناشئن  فئتي  فريقي 
لكرة السلة يف منافسات املوسم 
الريايض املقب��ل 2017 - 2018، 
وذلك بعد سلس��لة االجتامعات 
واملفاوضات التي جرت يف الفرتة 

املاضية.
وأس��فرت هذه املناقش��ات عن 
التوص��ل إىل اتفاق يقوم قاهري 
مبوجبه بتدريب فريقي الناشئن 
والش��باب، ومن امُلمكن أن يتم 
التوقيع بن الجانبن مساء اليوم.
وي��أيت تعاق��د إدارة االتحاد مع 
امل��درب قاه��ري بع��د متابعة 
التدريبي  لس��جله  مس��تفيضة 
األندي��ة  بع��ض  م��ع  الحاف��ل 
البحريني��ة، ويأمل��ون من��ه أن 
يك��ون إضاف��ة لألطق��م الفنية 
املوج��ودة يف الفئ��ات العمرية 

بالنادي.
وميتل��ك قاهري خ��ربة جيدة يف 
قي��ادة ف��رق الفئ��ات العمرية 
من خالل عمله ملواس��م طويلة 
م��ع فرق القاع��دة والفئات، إذ 
س��بق له أن قاد تدريب فريقي 
الش��باب والناش��ئن يف املوسم 

قبل املايض.
ويأيت التعاقد مع املدرب قاهري 
ضمن إح��دى الخطوات املهمة 
الس��رتاتيجية لتطوي��ر فريق��ي 
الش��باب والناش��ئن؛ وذلك بناًء 
إدارة  مجل��س  توجيه��ات  عىل 
النادي، ال��ذي يحرص دامئًا عىل 
االهتامم بجميع الفئات العمرية 
التي تعت��رب القاع��دة العريضة 
لتغذية الفري��ق األول بالعنارص 

املوهوبة.
وبذلك، تك��ون إدارة النادي قد 
أكملت تش��كيل األجهزة الفنية 
لفرق الفئات، إذ توصلت التفاق 

نه��ايئ م��ع امل��درب صادق 
الح��داد لقيادة 
فريق األش��بال، 
امل��درب  وم��ع 

إس��امعيل  عارف 
فري��ق  لتدري��ب 

ويس��اعده  الرباع��م 
عيىس عبدالله.

 ق���اه���ري م����درًب����ا ل��ف��ئ��ات “س���ل���ة اإلت����ي”
محمد الدرازي

أحمد قاهري

الشرقي يضم السنغالي 
ساندا ويبدأ اإلعداد

منتخب الناشئين يكثف تحضيراته بمعسكر سلوفينيا

أحمد مهدي

بدأ الفريق األول لكرة القدم 
بنادي الرفاع الرشقي يوم أمس 

سلسلة تدريباته التحضرية 
للموسم الريايض الجديد 2017 - 

2018. وقاد املدرب الوطني عيىس 
السعدون أوىل الحصص التدريبية، 

يف حن استقبل الفريق املحرتف 
إدواردو، الذي يجيد اللعب يف خط 

املقدمة، وسيكون تعزيزا جيدا لتشكيلة الليوث يف املوسم الجديد، 
كام نجح الرشقي يف ضم الالعب السنغايل سليامن ساندا، الذي يجيد 
اللعب كمدافع. يشار إىل أن إدارة نادي الرفاع الرشقي اتخذت عددا 
من الخطوات التصحيحية بعد موسم للنسيان يف املوسم املايض، إذ 

جددت للمدرب عيىس السعدون؛ ليكون عىل رأس اإلدارة الفنية 
للفريق بعدما نجح يف إبقاء الفريق ضمن مصاف األندية الكبار، كام 
جددت التعاقد مع املحرتف جواو، وأعلنت عن صفقات عدة متثلت 

يف الالعبن عبدالله مبارك ومحمد عبدالعزيز والحارس إبراهيم لطف 
الله، فيام أعار الالعب الدويل عبدالله يوسف إىل املحرق ملدة موسم 
واحد. وبناء عىل الوضع الحايل، فإن الرشقي أكمل صفقاته املتعلقة 

بالالعبن األجانب، إذ سبق أن أقر اتحاد الكرة تقليص عدد املحرتفن 
ليكونوا 3 فقط بدءا من املوسم الجديد.

حسن علي

مع تبقي حوايل أسبوع واحد 
عىل انتهاء املعسكر التدريبي 

ملنتخبنا الوطني للناشئن للكرة 
الطائرة يف سلوفينيا، يكثف 

الجهاز الفني بقيادة املدرب 
يوسف خليفة استعداداته 

لخوض منافسات بطولة 
املنتخبات العربية للناشئن، 

التي ستقام باململكة األردنية 

الهاشمية من 25 يوليو الجاري 
لغاية 5 أغسطس املقبل، وبطولة 

العامل تحت 19 عاماً التي 
ستحتضنها مملكة البحرين من 

17 لغاية 27 أغسطس املقبل.
وكان منتخبنا الوطني قد خاض 
مواجهتن وديتن مع أحد أندية 
مدينة ماريبور السلوفينية الذي 

يتكون من العبن من فئة الرجال 
والشباب، وخرس يف مواجهة وفاز 
يف الثانية 3/2، ليخوض املنتخب 

منذ املعسكر التدريبي ما يقارب 
من 4 مباريات تجريبية، اثنتان 

مع نادي ماريبور الذي يحتل 
املركز الثالث يف الرتتيب العام 
للدوري السلوفيني، إذ فاز يف 

مباراة واحدة بنتيجة 3/2 وخرس 
يف األخرى بذات النتيجة، قبل أن 
يخوض آخر مواجهتن مع النادي 

السلوفيني اآلخر.
ويف اتصال هاتفي مع مدير 

املنتخب عبدالله املحروس قال 

ل� “البالد سبورت” إنه كان من 
املفرتض أن يلتقي منتخبنا مع 

منتخب سلوفينيا تحت 21 
عاماً بدال من مواجهة النادي 
السلوفيني، ولكن بسبب بدء 

التحضرات للمنتخب السلوفيني 
فإن الجهاز الفني ارتأى تأجيل 

املواجهات معه حتى نهاية 
املعسكر.

وأضاف “بدأ املنتخب السلوفيني 
عه منذ أيام عدة فقط،  تجمنّ

وارتأى الكابنت يوسف خليفة 
منح املنتخب فرتة أطول 

ليستعيد جميع العبيه ويتطور 

أداؤه بشكل أفضل ليحقق 
منتخبنا أكرب استفادة ممكنة من 

املواجهة..”.

أحمد مهدي

تعادل منتخبنا الوطني األول لكرة 
القدم يف ثاين مواجهاته الودية 

مبعسكر التشيك أمام فريق 
“بودبريزوفا”  السلوفايك بهدف 

للجانبن، يف اللقاء الذي جمع 
الطرفن مساء أمس األول مبدينة 

نيمبورك التي تبعد عن العاصمة- 
براغ حوايل 90 كيلومرتا.

وسجل ملنتخبنا الالعب مهدي 

عبدالجبار، قبل أن يعادل الفريق 
السلوفايك النتيجة.

وكان مدرب منتخبنا، التشييك 
مروسالف سكوب، قد بدأ اللقاء 

بتشكيلة ضمت الحارس سيد 
محسن عيل، والالعبن: سيد رضا 

عيىس، وليد الحيام، أحمد جمعة، 
أحمد عبدالله، كميل األسود، سيد 
ضياء سعيد، عبدالله عبدو، هشام 

منصور، جامل راشد ومهدي 
عبدالجبار.

يشار إىل أن املنتخب يعسكر 
ضمن إطار تحضراته 

لالستحقاقات املقبلة، ويف 
مقدمتها مواجهة الجولة الثالثة 

من املجموعة الخامسة للتصفيات 
املؤهلة لكأس آسيا 2019، إذ 

سيستضيف منتخب الصن تايبيه 

يوم 5 سبتمرب املقبل عىل استاد 
البحرين الوطني.

ومن املنتظر أن يشتمل املعسكر 
عىل حصص تدريبية مكثفة 
موزعة عىل فرتتن باإلضافة 

إىل مواجهة ودية ثالثة وأخرة 
ستقام يوم 22 الجاري أمام فريق 

“جيهالفا” التشييك.
وتأيت املباريات الودية يف الفرتة 

التي تسبق انطالقة الدوري 
التشييك، إذ تعكف الفرق حالياً 

عىل إنهاء تحضراتها، متهيدا لبدء 
املنافسات يوم 29 يوليو الجاري.
وتضم قامئة منتخبنا للمعسكر 

24 العبا هم: سيد محمد جعفر، 
عبدالكريم فردان، سيد محسن 

عيل، وليد الحيام، عبدالله عبدو، 
إسامعيل عبداللطيف، عيل جامل، 

جامل راشد، محمد البناء، عباس 
الساري، هشام منصور، عيل 

حرم، سامي الحسيني، عبدالله 
يوسف، محمد الرميحي، كميل 
األسود، سيد ضياء سعيد، أحمد 
جمعة، سيد مهدي باقر، مهدي 

عبدالجبار، عيل خليل، أحمد 
عبدالله، سيد رضا عيىس وسيد 

مجتبى املحافظة.

“األحمر” يتعادل مع بودبريزوفا السلوفاكي بمعسكر التشيك

منتخبنا الوطني للناشئين للكرة الطائرة

أوضح مدرب منتخبنا األوملبي لكرة 

القدم التونيس سمر بن شامم أن 

التحضرات استأنفها املنتخب بعد 

املواجهتن الوديتن اللتن خاضهام أمام 

منتخب سوريا عىل استاد البحرين 

الوطني واستاد النادي األهيل.

وقال شامم يف تريح للمركز اإلعالمي 

باتحاد الكرة إن مجموع أيام التحضر 

واإلعداد للمنتخب بلغت 50 يوما 

واشتملت عىل 6 مباريات خاضها 

األحمر األوملبي سواء داخل البحرين 

أو خارجها.

وأشار إىل أن حظوظ املنتخب يف 

التصفيات موجودة، مشرا إىل أن 

املنتخب سيدافع إىل أبعد حد عن 

حظوظه يف التأهل؛ للظفر ببطاقة 

الرتشح إىل نهائيات كأس آسيا تحت 23 

عاما، والتي ستستضيفها الصن بالعام 

.2018

من جهته، زار النجم الدويل السابق 

والعب املحرق محمد ساملن تدريبات 

املنتخب األوملبي، وتحدث لالعبن، 

ونقل املركز اإلعالمي باالتحاد إشادة 

نائب رئيس االتحاد للشؤون الفنية 

الشيخ خالد بن سلامن آل خليفة بهذه 

الزيارة وما تشكله من حافز معنوي 

لالعبن قبل السفر إىل الرياض.

وأكد ساملن يف حديثه للمركز اإلعالمي 

أن زيارته تأيت ضمن زياراته الدورية 

لتدريبات املنتخبات الوطنية بجميع 

الفئات، لدعمهم يف االستحقاقات التي 

سيمثلون فيها البحرين.

وأشار إىل أهمية تقديم الدعم بكل 

ما منلك للمنتخب، خصوصا األوملبي 

املقبل عىل مشاركة خارجية متمثلة يف 

التصفيات اآلسيوية.

وأشار إىل أن نظام املجموعة صعب 

جدا وعىل جميع املنتخبات، خصوصا 

مع لعب مباراة ثم راحة ملدة يوم 

ومباراة أخرى بعدها، مشرا إىل أن 

الفريق الذي سيكون حارضا يف الناحية 

البدنية والذهنية سيعمل الفارق، 

ونتمنى أن يكون منتخبنا كذلك ويبلغ 

سالمين أثناء تواجده في التدريبات )حساب اتحاد الكرة(النهائيات اآلسيوية.

س��المين ي��زور التدريب��ات.. ش��مام: الحظ��وظ موج��ودة

فريق مدينة حمدفريق الشاخورة
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م��ن املؤم��ل أن يجتم��ع نج��م 
منتخبن��ا ال��دويل الس��ابق لكرة 
اليد صادق عيل مع إدارة النادي 
األهيل لكرة الي��د خالل اليومني 
أج��ل مناقش��ة  م��ن  املقبل��ني؛ 
الفري��ق وإمكان  مس��تقبله مع 
الوص��ول التف��اق ح��ول تجديد 

العقد بينهام.
فالالعب انتهى عقده مع األصفر 
م��ع نهاية ش��هر يوني��و املايض، 
وحتى اآلن ال يوجد جديد بشأنه، 
كام أن مفاوض��ات النجمة معه 
والتي كشفها “البالد سبورت” يف 
ش��هر رمضان الفائت، قد تالشت 
بعدما تعاقد حامل لقب الدوري 
مع كابنت منتخبنا حسني الصياد؛ 
ليبق��ى مص��ر الالع��ب مجهوالً 

حتى اآلن. 
النج��م ال��ذي س��طع ن��وره مع 
القميص األصفر طيلة الس��نوات 
الت��ي مث��ل فيها الفري��ق بعدما 
تم اس��تقدامه من نادي االتحاد، 
حقق الكثر من البطوالت املحلية 
الركائز  والخارجي��ة ويعترب م��ن 

األساسية للعبة كرة اليد بالنادي 
األهيل، والتي ُيعول عليها بدرجة 
كبرة يف قل��ب املوازين وتحقيق 
األه��داف املرج��وة. وج��وده يف 
الفريق يعت��رب مه��اًم للغاية إذا 
م��ا أراد الفري��ق أن يحافظ عىل 
قوت��ه الضاربة رغ��م التعاقدات 
التي أجراها مع جاسم السالطنة 
من جهة ومفاوضاته الحالية مع 
العب باربار محم��د حبيب من 

جهة أخرى. 
ويف السياق نفسه، سيكون العبنا 
الدويل السابق اآلخر مهدي مدن 
هو اآلخر عىل موعد للجلوس عىل 
طاولة االجتامع ومناقشة تجديد 
األهالوية  اإلدارة  ك��ون  العق��د، 
فتحت مع��ه املفاوضات وأبدت 
رغبتها بالتجدي��د إال أن الالعب 
سافر للخارج وعاد باألمس األول. 
ويعترب مهدي من العنارص املهمة 
يف صفوف الفري��ق رغم حداثته 
ومش��اركته املتقطع��ة مع��ه يف 
بعض البطوالت الخارجية سابقاً. 
وتكمن أهميته يف الفرتة الحالية 

يف تقوية وتعويض الخط الدفاعي 
بعد رحيل محمد مرزا للنجمة.

مدن رغم مفاوضات األهيل، فإن 

نادي الدي��ر هو اآلخر عرب طرف 
وس��يط حادث الالع��ب مبارشة 
)قب��ل س��فره( وأبدى ل��ه رغبة 

اإلدارة بتواجده مع الفريق. 
ك��ام س��يكون الح��ارس ص��الح 
األس��امء  ضم��ن  عبدالجلي��ل 
الح��ارضة يف االجت��امع، إذ ه��و 
اآلخر مل يت��م تجديد عقده حتى 
اآلن. وال يقل عبدالجليل شأناً عن 
األسامء املذكورة، ألن له محطات 
ع��دة م��ع الفري��ق س��اهم من 
خالله��ا يف ارتقاء األصفر ملنصات 
بع��د رحيل  التتوي��ج خصوص��اً 

الحارس محمد عبدالحسني. 
وفي��ام يتعلق بتجديد عقد كابنت 
الفريق حس��ني فخر، فهو مازال 

بالخارج. 
االجت��امع املنتظر من ش��أنه أن 
يوضح بع��ض املالمح ملس��تقبل 
الالعب��ني مع األهيل، ومن املؤمل 
أن تس��تمر املحادثات بينهام إىل 
أن يتوصل األهيل إىل حلول تبقي 

الالعبني معه يف الفريق. 

اجتماع منتظر بين ص��ادق ومدن وصالح مع األهلي 
لمناقشة تجديد عقديهما للموسم المقبل 

علي مجيد

اقرتب الع��ب التضامن إبراهيم 
خلي��ل من متثي��ل الفريق األول 
لكرة القدم بالنادي األهيل خالل 
املوس��م الريايض املقبل 2017 - 

 .2018
“الب��الد  مص��ادر  وبحس��ب 
س��بورت”، فإن ن��ادي التضامن 
والن��ادي األهيل توص��ال التفاق 
حول انتقال الالعب عىل س��بيل 
اإلع��ارة للموس��م الجدي��د، مع 
ليكون  الرس��مي؛  التوقيع  تبقي 
خلي��ل العبا يف صفوف النس��ور 
الصف��راء املوس��م املقب��ل م��ن 
جديد، بعد أن مثله يف مواس��م 

ماضية.
وس��يكون خلي��ل تعزي��زا جيدا 
الجزائ��ري  امل��درب  لتش��كيلة 

عبدالقادر بهلول.
األه��يل ص��ار بحاج��ة ملدافع، 
خصوصا مع رحيل س��يد مهدي 
باقر إىل النجمة يف صفقة انتقال 

حر، إذ سبق وأن تعاقدت اإلدارة 
املدافعني  أيض��ا م��ع  الصف��راء 

حسني أيوب ونادر فتحي. 
وميتل��ك خليل إمكان��ات جيدة 
يف خ��ط الدف��اع يف مركز الظهر 
األي��ر، ك��ام يجي��د اللعب يف 

منطقة الوسط. 
وكان إبراهي��م خلي��ل ق��د مثل 
املوسمني  الش��باب خالل  فريق 
األخ��ر،  مش��واره  يف  املاضي��ني 
إذ س��يفتقد املاروين يف املوس��م 
والالعب  ه��و  لخدماته  الجديد 
عيل م��دن، الذي وق��ع للنجمة 
يف عق��د ميت��د ل��� 3 مواس��م؛ 
ليفق��د خدمات العب��ني مهمني 
ش��كال إضافة للفريق يف املواسم 

املاضية. 
وخلي��ل كان يف األص��ل العًبا يف 
التضامن ملدة موسمني،  صفوف 
إذ مث��ل الفري��ق حينه��ا نصف 
موس��م، قبل أن يعار للش��باب 

ملدة موس��م ونصف، نجح فيها 
م��ع الفريق يف الع��ودة لدوري 
الق��دم،  لك��رة  األوىل  الدرج��ة 
إذ احت��ل الش��باب املركز األول 
بدوري الدرجة الثانية للموس��م 
امل��ايض 2016 - 2017؛ ليصع��د 
مرة أخ��رى إىل مص��اف األندية 

الكب��ار، ك��ام س��بق لخليل أن 
مثل األهيل خالل موس��مني قبل 
عودته للتضامن م��رة أخرى ثم 

الشباب. 
وس��بق لألهيل أن أبرم عددا من 
التعاقدات للموس��م الجديد، إذ 
ضم العب املالكية والحالة سابقا 
محم��د أحمد يف صفق��ة انتقال 
بالنس��بة  الح��ال  وكذلك  ح��ر، 
لالعب مجتب��ى غلوم الذي مثل 
فريق الش��باب املوس��م املايض، 
كام ج��دد التعاقد م��ع الحارس 
الش��اب  ولي��د خال��د واملدافع 

مجتبى عبدعيل. 
ومل يعل��ن األه��يل بع��د أن أي 
صفقة تتعلق بالالعبني املحرتفني، 
إذ اس��تغنى ع��ن جميع محرتيف 
املوس��م املايض، وبإمكانه حاليا 
التعاقد مع 3 أجانب فقط وفقا 
للوائ��ح الجدي��دة الت��ي أقرها 

االتحاد البحريني لكرة القدم.

ال��دور  مواجه��ات  أس��فرت 
االتحاد  م��ن كأس  التمهي��دي 
وبيت التموي��ل الكويتي لكرة 
ق��دم الصاالت ع��ن تأهل فرق 
إىل  وق��اليل  واملح��رق  الح��د 
املربع الذهب��ي؛ ليكملوا بذلك 
عقد الفرق مع فريق الش��باب 
الذي تأهل مسبًقا بعد تصدره 
منافس��ات  األول من  للقس��م 

الدوري.
ال��دور  مباري��ات  وأقيم��ت 
التمهيدي مساء أمس األول عىل 

صالة مدينة خليفة الرياضية.
يف اللق��اء األول، نج��ح فري��ق 
فري��ق  تخط��ي  م��ن  الح��د 
فيام   ،)1-12( بنتيجة  التضامن 
فاز املحرق عىل املالكية بنتيجة 
)13-0(، وتف��وق فري��ق قاليل 

ع��ىل منتخبنا تح��ت 20 عاًما 
بنتيجة )2-4(.

وأدار اللق��اءات الح��كام رامي 
الكعبي، أسامة إدريس وحسني 

البحار.
وبن��اًء ع��ىل النتائ��ج يف الدور 
الدور  مباريات  فإن  التمهيدي، 
نصف النه��ايئ تحددت، حيث 
سيلعب الشباب مع قاليل عند 

5 من مساء يوم الثالثاء املقبل 
الج��اري،  يولي��و  املواف��ق 18 
ويتواجه الحد مع املحرق عند 
6.30 يف ذات اليوم، وذلك عىل 

صالة مدينة خليفة الرياضية.
وستقام املباراة النهائية للكأس 
يوم الجمعة املقبل املوافق 21 
يوليو الجاري عند 6.30 مس��اء 

عىل صالة مدينة خليفة أيًضا.

بعد أن لعب موسمين مع الشباب

إبراهي��م خلي��ل يمث��ل نس��ر األهل��ي م��ن جديد

 اكتمال أضالع المربع الذهبي لكأس الصاالت

أحمد مهدي

اتحاد الكرة                 المركز اإلعالمي

إبراهيم خليل

صالح عبدالجليل

مهدي مدن صادق علي

استئناف “تمهيدي” بطولة 
الفنادق الثانية للصاالت اليوم

اللجنة اإلعالمية: تستأنف اليوم منافسات الدور 
التمهيدي لبطولة الفنادق الثانية للصاالت لكرة القدم، 
التي تقام تحت رعاية الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين 

للسياحة واملعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة عىل 
صالة نادي البحرين حتى 30 يوليو الجاري، وذلك بإقامة 
مباراتني، يلعب يف املباراة األوىل فريق فندق “نوفوتيل” 

مع منافسه فريق فندق “سويس بيل” يف متام الساعة 
الخامسة مساء، بينهام يلعب يف املباراة الثانية فريق 

فندق “ويسنت” مع فريق فندق “كيه” يف متام الساعة 
السادسة مساء.

يف املباراة األوىل من املتوقع أن يحسم فريق “نوفوتيل” 
نتيجة املباراة التي ستجمعه أمام “سويس بيل” لصالحه؛ 
بسبب فارق املستويات الفنية التي قدمها الفريق، فضال 

عن كونه متصدرا للبطولة برصيد 6 نقاط من فوزين، 
بينام لعب منافسه “سويس بيل” مباراة واحدة فقط 

وخرها من “سوفيتيل” بنتيجة 8/3. 
فوز فريق “نوفوتيل” باملباراة سيضعه يف صدارة الرتتيب 
العام وحيدا مستغال بذلك خسارة منافسه “سوفيتيل” يف 

الجولة املاضية أمام “القونا”.
ومن املتوقع أيضا يف املباراة الثانية أال يواجه فريق 

“ويسنت” أية صعوبة من تخطي عقبة “كيه” بحسب 
نتائج الفريقني. ففريق “ويسنت” ميلك حاليا 4 نقاط 

حققها من تعادل مع “القونا” ب� 5 أهداف لكل منهام، 
وفوز عىل فريق فندق “الخليج” 8/3، وفوزه الليلة يعزز 

من فرص تأهله للدور قبل النهايئ.
 أما فريق “كيه” فقد تلقى خسارتني ثقيلتني من 

“سوفيتيل” بنتيجة 8/2 ومن “نوفوتيل” بنتيجة 7/4.
يذكر أن 7  فرق تشارك يف البطولة، وهي فرق سوفيتيل 

ونوفوتيل والخليج والقونا وسويس بيل وكيه وويسنت، إذ 
تلعب الفرق بنظام الدوري من دور واحد، يتأهل منها 
الفرق الحائزة عىل املراكز األربعة األوىل إىل الدور قبل 

النهايئ، ومنه يتأهل فريقان للمباراة النهائية للعب عىل 
لقب البطولة، بينام يلعب الخارسان عىل املركزين الثالث 

والرابع.

فريق فندق “كيه”

من مباريات الدور التمهيدي



يعترب دوري املراكز الشبابية لكرة 
الق��دم )#دورينا( ال��ذي تنظمه 
الش��باب  ش��ؤون  وزارة  حالي��ا 

والرياضة هو األول من نوعه.
الدوري الذي اس��تحدثته الوزارة 
ه��ذا العام بتوجيه��ات من قبل 
الوزي��ر هش��ام الجودر يش��هد 

مشاركة شبابية واسعة.
وقال مدير إدارة املراكز الشبابية 
بالوزارة نوار املطوع، إن الدوري 
شهد مشاركة 20 فريقا، إذ لعب 
الدور التمهي��دي وخرج منه 10 
فرق تأهلوا لل��دوري الذي يقام 

بنظام القسم الواحد.
ولف��ت املط��وع إىل أن مجموع 
ع��دد مباريات ال��دوري بلغ 65 
مباراة، إضاف��ة إىل أكرث من 600 
الع��ب ميثل��ون الف��رق ال��� 20 
جميعه��ا، عالوة ع��ى أكرث من 
100 كادر فني وإداري وإعالمي 

للمراكز الشبابية.
خ��رج  ال��دوري  أن  إىل  وأش��ار 
العدي��د م��ن الالعب��ن الذي��ن 
التحق��وا باألندي��ة الوطني��ة، إذ 
يبلغ عدد الالعبن الذين وقعت 
 8 اآلن  حت��ى  األندي��ة  معه��م 

العبن، إضاف��ة إىل مدرب فريق 
املح��اوزي  هش��ام  الش��اخورة 
ال��ذي انض��م كمدرب مس��اعد 
لفريق نادي الش��باب يف دوري 
الدرجة األوىل، يف إشارة إىل نجاح 

مخرجات الدوري.
وبن املط��وع أن الدوري حظي 
مبتابع��ة جامهريي��ة مميزة من 
قب��ل الفرق الت��ي متثل مختلف 
مدن وق��رى مملكة البحرين، إذ 
الجامهريي  الحضور  يبلغ معدل 

يف اليوم الواحد 250 متفرجا.
وأش��ار إىل أن ال��وزارة خصصت 
فريقا متكامال لتنظيم املنافسات، 
إذ يبل��غ عدد املنظمن حوايل 20 
عضوا بينهم موظفون يف الوزارة، 
وآخ��رون متطوع��ون م��ن قبل 
املراكز الشبابية نفسها، إضافة إىل 
املتعاونن واملتطوعن مع الوزارة 

من شخصيات رياضية مختلفة.
ون��وه إىل أن الفكرة طبقت هذا 
العام بع��د توجيه��ات من قبل 

والرياضة  الش��باب  وزير شؤون 
هش��ام الجودر؛ الستحداث أول 
دوري للمراكز الش��بابية، مشريا 
إىل أن ال��دوري يحق��ق نجاح��ا 
منقطع النظري وبشهادة الجميع.

وأكد أن املش��اركة الواس��عة يف 
النس��خة األوىل تب��ر بالخ��ري، 
متوقعا أن يرتفع عدد املشاركن 
يف النسخة الثانية التي ستنطلق 

يناير املقبل.
وأوض��ح املط��وع أن الفرق التي 
س��تحتل املراك��ز الثامنية األوىل 
س��تتأهل إىل بطولة الكأس التي 
ستلعب س��بتمرب املقبل، عى أن 
ال��دوري والكأس  يتواجه بط��ل 
يف كأس الس��وبر ال��ذي س��يقام 
خ��الل ش��هر ديس��مرب بالتزامن 
مع احتف��االت البحرين باألعياد 
الوطني��ة وعي��د جل��وس جاللة 

امللك.
وقال إن ال��دوري مبا حققه من 
فنيا وتنظيمية  مكتس��بات عدة 
أكد أن��ه دوري اللحمة الوطنية 
وأبناء الوطن الواحد الذي جمع 
رياضي��ة  الش��باب يف منافس��ة 
حملت ش��عار “#دورينا”، مشريا 

إىل أن ال��وزارة جهزت الجوانب 

التنظيمية بش��كل مث��ايل خالل 

النس��خة الحالية ووضعت صور 

الفرق عى مداخل املدن والقرى 

الت��ي متثلها، وأنها تفكر يف أفكار 

تطويرية أخرى للنسخ املقبلة.

600 العب في النسخة األولى لدوري المراكز الشبابية
“#دوري��������ن��������ا” ي���ح���ق���ق ن����ج����اح����ات م��خ��ت��ل��ف��ة 

ال���دوري رف��د األن��دي��ة ب��� 8 
الجديد للموسم  العبين 

اس���ت���ح���داث ب���ط���ول���ة ال��س��وب��ر 
الوطني العيد  مع  تزامنًا  وإقامتها 

ك�������������������ادرا   20
إداري��������ا م��ن��ظ��م��ا
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من تكريم أفضل الالعبين

المراكز الشبابية تهنئ سمو الشيخ ناصر بذكرى ميالده

جانب من منافسات الدوري

جانب من الحضور الجماهيري

مركز شباب الزالق يعزي بوفاة العبه محمد الدوسري



 عقد مجل��س إدارة االتحاد البحريني 
 )BMMAF( القت��ال املختلطة لفنون 
اجتامعا اعتياديا برئاس��ة العقيد خالد 
عبدالعزي��ز الخي��اط، وبحضور جميع 

األعضاء ومدير االتحاد.
وبدأ االجتامع بكلمة ترحيبية للخياط، 
نقل فيها تحي��ات النائب األول لرئيس 
والرياضة  للش��باب  األع��ى  املجل��س 
الرئي��س الفخ��ري لالتح��اد البحريني 
لفنون القتال املختلطة س��مو الش��يخ 
خالد ب��ن حم��د آل خليف��ة، وتقدير 
سموه عى الجهود التي يبذلها االتحاد 
لتنفيذ األنش��طة والربامج التي تساهم 
يف رف��ع مس��توى الرياض��ات القتالية 
املنضوي��ة تحت مظل��ة االتحاد، والتي 
تنعك��س ع��ى جهوزي��ة املنتخب��ات 
الوطنية للمش��اركة مبختل��ف املحافل 

والبطوالت الخارجية.
وهنأ الخياط األعضاء بالنتيجة املرشفة 

الت��ي حققها املنتخ��ب الوطني لفنون 
القت��ال املختلط��ة MMA مبش��اركته 
األخرية بالنس��خة األوىل لبطولة آس��يا 
املفتوحة لفن��ون القتال املختلطة التي 
احتضنتها جمهورية س��نغافورة، والتي 
حق��ق خالله��ا املنتخب املرك��ز األول 
ب��وزن 66 كيلوغرام��ا، و3 ميدالي��ات 
و77  و70   56.2 األوزان  يف  برونزي��ة 
كيلوغرام، والتي تضاف لسجل النتائج 
الت��ي حققه��ا االتح��اد منذ تأسيس��ه 
يف يوني��و الع��ام املايض بفض��ل رعاية 
ودعم سمو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليفة لهذه الرياضة، والتي عززت من 
مكانة البحرين عى مستوى الرياضات 

.MMA القتالية وبخاصة رياضة
بعده��ا ناق��ش املجل��س ع��ددا م��ن 
املوضوع��ات املدرج��ة ع��ى ج��دول 

األعامل، كان أبرزها: 
أوال: اس��تمع املجل��س ل��رشح مفصل 

من رئي��س اللجنة الفني��ة عباده املال 
ورئيس لجنة املواهب ومراكز التدريب 
يوسف الكوهجي عن آخر التحضريات 
إلقامة النسخة الثانية لبطولة البحرين 
املفتوح��ة يف رياض��ات: فن��ون القتال 
املالكم��ة، مصارعة   ،MMA املختلطة

اإلخضاع واملواي تاي، والتي من املقرر 
أن تق��ام يف الفرتة 16 - 19 أغس��طس 
املقبل، والتي س��يتم من خاللها اختيار 
العنارص املميزة التي ستنضم للمنتخب 
الوطني لفنون القتال املختلطة، والذي 
س��يتجهز لخ��وض غ��امر منافس��ات 

النسخة الرابعة من بطولة العامل للهواة 
التي ستس��تضيفها مملكة البحرين يف 

الفرتة 12 - 19 نوفمرب املقبل.
ثانيا: اعتمد املجلس مشاركة املنتخب 
الوطن��ي ببطول��ة إفريقي��ا املفتوح��ة 
لفنون القتال املختلطة التي س��تقام يف 

الفرتة 28 أغسطس - 2 سبتمرب.
 ثالث��ا: اعتمد املجلس إقامة معس��كر 
لفنون  الوطن��ي  للمنتخ��ب  تدريب��ي 
القت��ال املختلطة يف الشيش��ان، والذي 
سيكون ضمن التحضريات النهائية التي 
س��يجريها املنتخب اس��تعدادا لعاملية 

الهواة.

رابعا: بح��ث املجلس إم��كان التعاقد 
مع رشك��ة لتجهيز مقات��ي املنتخبات 

الوطنية للمشاركات املقبلة.
خامس��ا: بحث املجلس إمكان التعاقد 
مع م��درب لفن��ون القت��ال املختلطة 
MMA، ي��رشف عى تدريب املواهب 
للمنتخب  املميزين  املقاتل��ن  وتجهيز 

الوطني.
سادس��ا: وجه رئي��س االتح��اد رئيس 
لجنة املواهب ومراكز التدريب إمكان 
اكتشاف املواهب عى مستوى العنرص 
النس��ايئ لتمثي��ل املنتخ��ب الوطن��ي 

النسايئ ببطولة العامل للهواة.

أك��د مدي��ر دوري خالد ب��ن حمد 
للمراك��ز الش��بابية ول��ذوي اإلعاقة 

والفتي��ات الخامس لكرة قدم 
الص��االت ع��ي الع��ريب، أن 

االستعدادات النطالق الدوري 
قامئة عى قدم وساق ووفق 

وضعته��ا  الت��ي  الخط��ة 
اللجان املنظمة.

ال��دوري،  وس��ينطلق 
الذي يق��ام تحت رعاية 

كرمية م��ن قب��ل النائب 
املجل��س  لرئي��س  األول 
والرياضة  للشباب  األعى 

رئي��س االتح��اد البحرين��ي أللعاب 
القوى الرئيس الفخري لالتحاد 
ذوي  لرياض��ة  البحرين��ي 
اإلعاقة س��مو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة، خالل 
الف��رتة 24 يولي��و الج��اري 
وحتى 23 أغسطس املقبل 
تحت ش��عار #ملتقى_
صال��ة  ع��ى  األجي��ال 
مدينة خليفة الرياضية، 
قب��ل  م��ن  بتنظي��م 
وزارة ش��ؤون الش��باب 
بالتع��اون  والرياض��ة 

مع املكتب اإلعالمي لس��مو الش��يخ 
خال��د بن حمد بن عيىس آل خليفة، 
ويأيت الدوري ضمن مبادرات س��موه 

يف املجالن الشبايب والريايض.
 كام س��تقام مراسم قرعة املنافسات 
اإلثن��ن 17 يولي��و الج��اري، وذل��ك 
يف صال��ة هيئ��ة البحرين للس��ياحة 
واملع��ارض ب��أرض املع��ارض مبدينة 
الش��باب، وذلك عند الس��اعة 6:15 
مساًء بحضور ممثي الفرق املشاركة 
يف دوري املراك��ز الش��بابية، ودوري 

ذوي اإلعاقة ودوري الفتيات.
االجتامع��ات  أن  الع��ريب  وأوض��ح 

تعق��د  املنظم��ة  للجن��ة  الدوري��ة 
باس��تمرار؛ للوص��ول إىل الجهوزي��ة 
املطلوب��ة لبدء الحدث الذي يش��هد 

مشاركة شبابية واسعة.
وقال إن اللجنة املنظمة تعكف حاليا 
عى استكامل العمل من خالل تجهيز 
الالعبن باملالب��س الرياضية، والعمل 
عى اس��تالم القوائ��م وإكاملها قبيل 
انطالق املنافس��ات التي تشهد هذا 

العام إضافة دوري خاص بالفتيات.
تخصي��ص  أن  إىل  الع��ريب  وأش��ار 
دوري للفتيات يع��د خطوة جديدة 
يف ال��دوري ه��ذا الع��ام، منوها إىل 

العمل بش��كل كبري؛ من أجل إنجاح 

منافس��ات دوري الفتيات أيضا الذي 

سيقام للمرة األوىل.
وأوض��ح ع��ي العريب أن��ه مع قرب 
انط��الق الحدث فإن االس��تعدادات 
س��تبلغ ذروتها، خصوصا بعد إجراء 
مراسم سحب القرعة اإلثنن املقبل، 
مشرياً إىل أن جدول املباريات سيوزع 
عى الفرق متهيدا النطالق املنافسات 

يوم 24 يوليو.
ومث��ن الع��ريب التع��اون الكب��ري من 
قبل اللجان؛ م��ن أجل إبراز وإنجاح 
الحدث الذي يحظ��ى برعاية كرمية 
من قبل س��مو الشيخ خالد بن حمد 

آل خليفة.

“BMMAF” يبحث تحضي��رات بطولة البحرين المفتوحة

االنطالقة ق��رب  م��ع  ذروت��ه��ا  بلغت  االس��ت��ع��دادات 

اعتمد المش��اركة ببطولة إفريقيا وإقامة معس��كر في الشيشان

ال��ش��ب��اب��ي��ة: ل��ل��م��راك��ز  ح��م��د  ب���ن  خ���ال���د  دوري  م���دي���ر 

المركز اإلعالمي اتحاد فنون القتال المختلطة 

اللجنة اإلعالمية  دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية

متابعة لتنفي��ذ توجيهات رئيس الوزراء 
صاحب الس��مو املليك األمري خليفة بن 
س��لامن آل خليف��ة، قام وزير ش��ؤون 
الشباب والرياضة هشام الجودر بزيارة 
إىل نادي ب��وري، وذل��ك بحضور عضو 
مجلس النواب الش��يخ ماج��د املاجد، 
ورئيس مجلس بلدي الش��املية السابق 
يوس��ف البوري ورئيس مجل��س إدارة 
النادي محمد حس��ن يوسف وعدد من 

أعضاء مجلس إدارة املركز. 
ويف بداي��ة الزي��ارة اطلع وزير ش��ؤون 
الشباب والرياضة عى الربامج واألنشطة 
التي ينفذها نادي بوري يف فرتة النشاط 
الصيف��ي والتي من بينه��ا أكادميية كرة 
القدم وتحتضن 160 ناش��ئا من منطقة 
بوري يخضع��ون إىل تدريب��ات مكثفة 
لتنمي��ة مه��ارات الناش��ئة واكتش��اف 
املواهب الرياضية إضافة إىل احتياجات 
الن��ادي والرامي��ة إىل تعزي��ز دوره يف 
احتضان الش��باب وتفاعله مع املجتمع 

املحي والتي من أبرزها استكامل املبنى 
الريايض والثق��ايف يف النادي الذي يضم 

صالتن مبرافقهام ومركز إعالمي. 
الحارضي��ن  م��ع  الج��ودر  وناق��ش 
االقرتاحات التي ميكن من خاللها ترسيع 
عملية اس��تكامل املبن��ى والتعاون بن 
وزارة شؤون الشباب والرياضة والنادي 
مبا يضمن توفري جميع مستلزمات التي 
تس��اهم يف االنتهاء من املبنى يف الفرتة 
املقبل��ة ووضعه تحت ت��رصف الحركة 

الشبابية والرياضية يف املنطقة. 
 كام قام وزير شؤون الشباب والرياضة 
بجول��ة يف املبنى واطل��ع عن قرب عى 
االحتياجات الخاصة بعملية اس��تكامله 
للن��ادي  الصيف��ي  النش��اط  زار  ك��ام 
والتقى مع عدد من الناش��ئة واملدربن 

واإلدارين. 
وبهذه املناسبة، أكد الجودر الحرص عى 
تنفيذ توجيهات س��مو رئيس الوزراء يف 
االطالع عى احتياجات املناطق والعمل 

عى تلبيتها مبا يضمن احتواء الش��باب 
املختلفة، مشريا  ومامرستهم ألنشطتهم 
إىل أن الزيارة تهدف إىل زيادة التواصل 
واالط��الع ع��ى احتياجات الن��ادي مبا 
يكفل تفعي��ل دوره يف خدمة قطاعات 

املجتمع املختلفة. 
وأشار الوزير إىل أن وزارة شؤون الشباب 
والرياض��ة س��تعمل جاه��دة من أجل 
تلبي��ة احتياجات نادي ب��وري والوقف 
إىل جانب��ه؛ من أجل احتضان الش��باب 
والناش��ئة، مؤكدا ال��دور الذي يضطلع 
به النادي يف توجيه الطاقات الش��بابية 
ع��رب الفعاليات الرياضي��ة واالجتامعية 
والثقافي��ة وغريه��ا والتي تس��اهم يف 

تعظيم دور النادي يف خدمة الشباب.
ومن جانبه، أش��اد النائب ماجد املاجد 
بالدور الواضح لوزير ش��ؤون الش��باب 
والرياضة وحرصه املوصول عى متابعة 
احتياج��ات الن��ادي بص��ورة ش��خصية 
وزيارته امليدانية للتعرف عى التحديات 

الت��ي تواجه مجل��س اإلدارة، مؤكدا أن 
هذه الزيارة ستس��هم يف توحيد الجهود 
والعم��ل بروح الفريق الواحد؛ من أجل 
اس��تكامل عملي��ة بناء املبن��ى بالنادي 
والذي س��تكون ل��ه آث��ار إيجابية عى 
النادي ومجلس اإلدارة يف تنفيذ خططه 

وبرامجه الرامية إىل احتضان الشباب.
وم��ن ناحيته، قال رئيس نادي بوري إن 
سياس��ة التواصل التي ينتهجها س��عادة 
وزي��ر ش��ؤون الش��باب والرياضة مع 
األندية الوطنية تدل عى مدى اهتاممه 
بتطوي��ر الجانب الريايض والش��بايب يف 
األندي��ة، مش��يدا بحرص��ه ع��ى زيارة 
نادي ب��وري واالطالع عى قرب وبصفة 
ش��خصية عى احتياجاته، مؤكدا تعاون 
جمي��ع كوادر النادي مع وزارة ش��ؤون 
الش��باب والرياضة يف س��بيل استكامل 
املبنى الذي سيمنح مجلس اإلدارة فرصة 
كب��رية لزيادة حج��م برامج��ه والقدرة 

االستيعابية للمشاركن يف برامجه.

بحث استكمال المبنى الرياضي والثقافي

الجودر يزور نادي بوري ويطلع على األنشطة الصيفية
 ضاحية السيف               وزارة شئون الشباب والرياضة

الجودر يتوسط المشاركين في النشاط الصيفي الجودر خالل زيارته نادي بوري

سمو الشيخ خالد بن حمد

علي العربي

العقيد خالد عبدالعزيز الخياط

شعار االتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة
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علي حسين مدرًبا 
لفئات “سلة المدينة”

محمد الدرازي

تعاقد نادي مدينة عيىس مع املدرب الوطني 
عي حسن، لتدريب فرق القاعدة لكرة السلة 

يف منافسات املوسم الريايض املقبل 2017 - 
.2018

ومبوجب العقد فإن املدرب عي حسن 
سيعمل مدرًبا لقطاع األشبال والرباعم ملدة 

موسم كامل.
ويأيت التعاقد مع املدرب عي حسن ضمن 
إحدى الخطوات املهمة السرتاتيجية لتطوير 

فرق الصغار والقاعدة؛ وذلك بناًء عى 
توجيهات مجلس إدارة النادي، الذي يحرص 

دامئًا عى االهتامم بجميع الفئات العمرية 
التي تعترب القاعدة العريضة لتغذية الفريق 

األول بالعنارص املوهوبة.
وجرى توقيع العقد مساء أمس )السبت( مبقر 

نادي مدينة عيىس، بحضور رئيس مجلس إدارة 
النادي أحمد العكربي، واملدرب عي حسن 

الذي أمىض عى عقده التدريبي الجديد. 
ومبوجب العقد فإن املدرب عي حسن 

سيعمل مرشًفا فنًيا لفرق الفئات العمرية 
بالنادي ومدرًبا لقطاع األشبال والرباعم ملدة 

موسم كامل.

جانب من توقيع العقد
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يق����ول العري�����ض “ول����دت يف البحري����ن بالعام 
1973، ثم انتقلت عائلت����ي واأنا ابن عامني تقريبا 
اإل����ى بريطانيا؛ ليكمل وال����داي الدكتور اأحمد �سامل 
العري�����ض والدكتورة رباب امل����دين درا�سة الطب، 
حيث كانت وزارة ال�سحة تبتع����ث الأطباء للدرا�سة 
واكت�س����اب اخلربة؛ باعتبار مل يكن يف البحرين كلية 
للط����ب اآن ذاك. والتحقت باملدار�����ض يف بريطانيا 
مل����دة عامني حتى بلغت 7 �سنوات تقريبا، ثم عدنا 

اإلى البحرين”.
وتاب����ع “تنح����در عائل����ة العري�����ض م����ن فري����ج 
الفا�س����ل، ول يزال منزل جدي هناك، )...( تربطني 
عالقة خا�س����ة مع هذا الفريج، لكننا انتقلنا للعي�ض 
يف منطق����ة القف����ول الت����ي اأم�سين����ا فيه����ا نح����و 5 
اأو 6 �سن����وات، والتحق����ت وقته����ا مبدر�س����ة �سانت 
كري�ستوف����ر، ث����م اإلى مدر�س����ة البحري����ن الأمريكية 
باجلف����ري. اأكملت درا�ست����ي البتدائي����ة والإعدادية 
والثانوي����ة يف مدار�ض خا�س����ة، وبعد اأن تخرجت من 
البكالوري����ا يف الع����ام 1992، ذه����ب اإل����ى الوليات 
املتحدة الأمريكية ل�ستكمال درا�سة اجلامعة، حيث 
در�ست القت�س����اد بدرجة المتي����از يف جامعة )ريد 
لن����دز( بكاليفورنيا، وهي جامعة خا�سة �سغرية اإل 
اأنها من اجلامعات املمتازة وتبعد �ساعة واحدة عن 

لو�ض اجنلو�ض”.
عندما تخرجت، يف منت�سف الت�سعينات، كانت 
البحرين ت�سهد ن�ساطا بنكي����ا وم�رصفيا قويا، حيث 
املوؤ�س�س����ات الدولي����ة والبنوك املتع����ددة، والدعم 
احلكومي للقطاع خلل����ق مركز مايل قوي، فاجتهت 
للعم����ل يف القطاع امل�رصيف الذي �سعرت وقتها باأن 
له م�ستقبال كبريا فهو ينمو ويتقدم ب�سكل مهول.

رغب����ت العم����ل بالقط����اع اخلا�����ض، خمالف����ا - 
تقريب����ا - ع����رف العائلة التي كان����ت متيل للقطاع 
العام، فعمي جواد �سامل العري�ض كان اآنذاك وزيًرا 
لل�سح����ة )ال����ذي ي�سغ����ل حالًيا من�س����ب نائب �سمو 
رئي�ض الوزراء(، وكان والداي يعمالن يف م�ست�سفى 
ال�سلماني����ة وكذل����ك الأم����ر بالن�سب����ة لبقي����ة اأفراد 

العائلة، حيث جتدهم يف موؤ�س�سات الدولة.
ف�سل����ت القطاع امل�����رصيف، وبالفع����ل التحقت 
للعم����ل يف موؤ�س�سة نقد البحري����ن )م�رصف البحرين 
املركزي(، فهو حلقة الو�سل بني القطاعني العام 
واخلا�����ض التي كانت تقوم ب����دور جبار - ومازال - 
يف تل����ك الفرتة، حي����ث تدفق املوؤ�س�س����ات املالية 
عل����ى ال�س����وق البحريني����ة، والنمو والزده����ار، ولأن 
خلفيت����ي اقت�سادية كنت جزءا م����ن فريق البحوث 
القت�سادي����ة وحتديًدا امل�سوؤول ع����ن املهام التي 
يرك����ز عليها التقرير ال�سنوي ال����ذي كانت ت�سدره 
موؤ�س�سة نقد البحرين وي�سمل القطاع املايل عموما 

واقت�ساد البحرين.
عمل����ت يف املوؤ�س�س����ة مل����دة 5 �سن����وات، وقبل 
انته����اء فرتة عمل����ي معه����ا ابتعثت اإل����ى العا�سمة 
الأمريكي����ة وا�سنطن خلو�����ض دورة متخ�س�سة لدى 
�سن����دوق النق����د ال����دويل )IMF( مل����دة 6 اأ�سهر، 
تعن����ى باقت�ساديات ال�����رصق الأو�س����ط، )...( كانت 

جتربة ممتازة. 
اأثن����اء تواجدي هن����اك قررت امل�س����ي باأمرين، 
الأول اإيج����اد فر�سة عم����ل يف القطاع اخلا�ض، اأي يف 
البنوك، وكان����ت الفر�ض متواف����رة متا�سيا مع منو 
ال�سوق، اأما الثاين فكان يتعلق مبوا�سلة درا�ساتي 
العلي����ا، )...( وجدت اهتماما كب����ريا بال�سهادات يف 
�سن����دوق النق����د ال����دويل، وبالفعل ب����داأت مبا�رصة، 
 )MBA( اإذ قدم����ت للماج�ست����ري يف اإدارة الأعم����ال
بربنام����ج م�س����رتك ب����ني جامع����ة ديب����ول الأمريكية 
ومعه����د البحري����ن للدرا�س����ات امل�رصفي����ة واملالية 
)BIBF( بدعم وت�سجيع من بنك البحرين والكويت.

ويق����ول العري�����ض “بع����د عودتي م����ن اأمريكا 
اإل����ى البحرين بع����ام واحد التحق����ت بالعمل يف بنك 
البحري����ن والكوي����ت يف وق����ت كان يعت����رب من اأكرب 
البن����وك التجارية باململك����ة واأ�سهرها، حيث عملت 

�سم����ن الإدارة اجلدي����دة باحث����ا اقت�ساديا يف وقت 
كان يق����ود البنك امل�����رصيف مراد علي م����راد رئي�سا 
تنفيذيا، ونائبه الدكت����ور فريد املال. عملت معهم 

5 �سنوات”.
وي�سي����ف “اأذكر اأن م�س����وؤويل يف ذالك الوقت 
كان الدكت����ور خال����د عب����داهلل )الرئي�����ض التنفيذي 
لبنك الإ�س����كان حاليا( - والذي كان له ف�سل كبري 
عل����ي، فقد منحني الفر�سة بتعييني رئي�ًسا للفروع 
بالبن����ك وكان من�سًب����ا مهما ج����ًدا، بع����د اأن و�سلت 
اإل����ى مرحل����ة اأنن����ي كباحث ل����ن اأ�ستطي����ع ال�سعود 
اأكرث يف بنك جتاري، وكان����وا بالبنك بحاجة لتطبيق 
النظري����ات التي يتو�سل اإليها الباحثون على اأر�ض 
الواقع. كن����ت �سغ����ريا ن�سبًيا عند تعيين����ي رئي�ًسا 
للفروع، يف الثالثينات من عمري مقارنة مبن هم يف 

نف�ض من�سبي والذين كانوا باخلم�سينات”.
ويتاب����ع العري�ض “من�س����ب كب����ري وم�سوؤولية 
كب����رية لتطبيق النظريات والأف����كار يف الإدارة على 
اأر�ض الواق����ع، واحلمدهلل اأجنزت املهم����ات بنجاح، 
نالح����ظ اأن البن����ك لديه ف����روع كثرية وكب����رية الآن 
وهي ج����اءت �سمن الإ�سرتاتيجي����ة التي و�سعت يف 
تلك الفرتة. كانت فكرة املوؤ�س�سات املالية للبنك 
م����ن الأف����كار التي طرحه����ا الدكتور خال����د عبداهلل، 
وقد كنت جزءا م����ن التنفيذ والتطبيق، اإ�سافة اإلى 
كوين م�س����وؤول عن القرو�����ض العقارية وهي تعترب 
بدايتي يف قط����اع العقار، اإذ كنا منول امل�ستثمرين 
والراغب����ني يف �����رصاء العق����ارات، ولذل����ك كان جزًءا 
من عمل����ي متابعة م�ساريع معين����ة ودرا�سة جدواها 

القت�سادية”.
تو�سلن����ا يف البنك - اأ�رصة البنك كافة - اإلى اأن 
البحرين تزخر بالفر�ض، واأن البنوك التجارية ت�سب 
اهتمامه����ا عل����ى القرو�����ض ال�سخ�سي����ة اأو قرو�ض 
ال�رصكات، يف حني ل تلتفت اإلى القطاع العقاري، اإذ 
مل يكن �سمن تخ�س�سها. اإن عملية اإقرا�ض القطاع 
ا عندما  العقاري معقدة لدى معظم البنوك خ�سو�سً
ب����داأت احلكومة ت�سمح بالبيع عل����ى اخلريطة اأو بيع 
ال�سقق، فوثائق البيع على اخلريطة مل تكن ت�سدر 
اإل بع����د ا�ستكمال امل�رصوع، ومل يكن يف ذلك الوقت 
قان����ون ي�سمح باإعطاء وثيقة لبي����ع ال�سقة - بخالف 
الآن - فه����ذه الآليات كانت غ����ري موجودة وبالتايل 

كان ي�سع����ب عل����ى البنوك الإقرا�����ض دون وثيقة؛ 
لأنها تعت����رب الوثيقة �سمان����ا، )...( فكيف تقر�ض 

من دون وجودها؟
وي�سي����ف “در�سن����ا املو�س����وع وبداأن����ا البحث 
يف اإن�س����اء اأول موؤ�س�س����ة مالي����ة خمت�س����ة يف متويل 
العق����ارات واأطلق عليها �رصكة �سكن����ا، عملنا عليها 
واأن�ساأناها حتت مظلة بن����وك جتارية )بنك البحرين 
والكوي����ت و�رصيك����ه م�����رصف ال�سامل �سابًق����ا “بنك 

الإثمار حالًيا”(.
التحدي����ات  م����ن  العدي����د  “واجهن����ا  ويكم����ل 
وال�سع����اب، كان عل����ى راأ�سه����ا غي����اب القوان����ني، 
و�سعوب����ة الإجراءات بالبن����وك التي عادة ما تتكيف 
مع معطيات ال�سوق، فمن كان يلجاأ ل�رصاء العقارات 
م�ستثم����رون من اخلارج، وهنا ياأت����ي ال�سوؤال: كيف 
�ستمن����ح متويال لالأجانب الذي����ن لي�ض لديهم راتب 
�سهري؟ من هنا انطلقت فكرة تاأ�سي�ض بنك م�ستقل 
يعنى بالقطاع العق����اري، وقررنا اأنا والدكتور خالد 
عب����داهلل وبع�ض الزمالء اإط����الق �رصكة ريف للتمويل 

العقاري والتي جنحت واأثبتت نف�سها يف ال�سوق”.
كانت جتربة جديرة، تاأ�سي�����ض �رصكة وجناحها، 
واأن تعم����ل يف متوي����ل العق����ار، )...( خ����الل اأول 18 
�سهًرا م����ن تاأ�سي�ض “ريف” متكنا م����ن اإقرا�ض 30 
ملي����ون دينار وهي ذات قيمة حمفظة بنك البحرين 
والكوي����ت. وكانت ريف م�ستقلة ع����ن بنك البحرين 
والكوي����ت، فامل�ستثمر الرئي�سي فيها �رصكة غلوبل 
الكويتي����ة، ونتيج����ة لالأداء اجليد لل�س����وق فقد كان 
النم����و بالقطاع العق����اري يف بداية الألفي����ة الثانية 
)اأول ع�����رص �سنوات( كبري جدا، ل����ذا ا�ستفادت ريف 
م����ن ذلك وعرفت كيف ت�ستثمر ه����ذا النمو الهائل، 
)...( جن����اح جتربة ريف وول����وج القطاع العقاري هو 
ما اأهلني اإلى رئي�ض تنفيذي ل�رصكة البحرين الأولى 
لأن امل�ستثمر الرئي�سي يف �رصكة ريف )�رصكة غلوبل 
الكويتي����ة( هو ذات����ه امل�ستثم����ر الرئي�سي يف �رصكة 

البحرين الأولى.
يف  امل�سوؤول����ون  “دع����اين  العري�����ض  ويتاب����ع 
�رصك����ة غلوبل وعر�س����وا عَلي فك����رة تاأ�سي�ض �رصكة 
ا�ستثماري����ة مهتمة بال�س����وق البحرين����ي )ويف ذات 
الوق����ت كان����ت لديه����م “دب����ي الأول����ى” و “قط����ر 
الأولى”، كانوا مهتم����ني بتاأ�سي�ض �رصكات ت�ستثمر 

الفر�����ض يف دول جمل�����ض التع����اون(، عر�س����وا عَلي 
تاأ�سي�����ض �رصكة من ال�سف����ر وكان راأ�ض مالها 100 
مليون دولر )راأ�سمال ل باأ�ض به( وقد اأحببت فكرة 
اأنني من اأختار الفريق الذي اأعمل معه، والأ�سخا�ض 
الذين �ساأعمل معه����م. وبالفعل بداأنا العمل بو�سع 
اقت�س����ادي جيد وكان����ت جميع املعطي����ات اإيجابية 
وداعمة لرتك �رصكة ري����ف والبدء مبرحلة جديدة مع 
�رصكة البحري����ن الأولى وهذا ما ح�س����ل، ففي العام 
2007 التحق����ت ب����� )البحرين الأولى( مدي����ًرا عاًما 
ومت تاأ�سي�����ض املكت����ب يف البحري����ن - الذي يعترب 
املطب����خ لأعم����ال ال�رصكة ك����ون جمي����ع امل�ساريع يف 
البحري����ن، فبه كل الأق�س����ام اخلا�سة بامل�ساريع من 
هند�سة وغريها - واآخر يف الكويت ين�سب اهتمامه 
اأك����رث نحو امل�ساهمني ويتواجد ب����ه اأمني �رص ال�رصكة 
واملحا�س����ب امل����ايل؛ لأن البيانات املالي����ة لل�رصكة 

يجب عر�سها يف الكويت”.
وي�سي����ف “بعد ع����ام واحد م����ن انطالقنا بداأت 
امل�س����اكل م����ع الأزم����ة املالي����ة التي حدث����ت، وكنا 
مهتمني بالرتكيز عل����ى تطوير الأرا�سي يف منطقة 
ال�سي����ف 2006 و2007 لكن الظ����روف يف العامني 
2008 و2009 فر�س����ت علين����ا اإع����ادة النظ����ر بعد 
����ا  خ�سو�سً العق����اري  القط����اع  يف  رك����ود  ح����دوث 
للم�ساري����ع ال�سخم����ة التي حتتاج اإل����ى متويل كبري 
و�����رصاكات م����ع بنوك، فقررن����ا تغي����ري م�سارنا - مع 
الإبق����اء على القط����اع العق����اري - ونب����داأ الهتمام 
بالقطاع ال�سناع����ي الذي كان من �سمن القطاعات 
القوي����ة وال�سلب����ة والق����ادرة عل����ى جت����اوز الأزمة؛ 
لأن الطل����ب عليها ق����وي، فاأتت فك����رة �رصكة جمال 
للم�ستودع����ات حتت �رصكة البحري����ن الأولى، وبداأنا 

ال�رصكة اجلديدة بتحفظ”.
فك����رة  طرح����ت  �رصك����ة  اأول  “كن����ا  ويق����ول 
امل�ستودعات مب�ستوى ع����ال للموؤ�س�سات ال�سغرية 
واملتو�سط����ة، وحققنا ق�سة جناح يحتذى بها، وبعد 
ذلك اأ�سب����ح لدينا ثقة اأك����رب فا�ستثمرنا يف اجلنبية 
واأ�س�سنا جممع مركادو وبجانبه نعمل على اإن�ساء 42 
في����ال ينتهي العمل فيها بنهاي����ة العام اجلاري، كما 
ندر�����ض حاليا تطوير الأرا�س����ي يف ال�سيف التي كان 
يجب اأن نبداأ فيها قبل نحو 10 �سنوات، �سيكون لنا 

ب�سمات فيها بالعام 2018 و2019 اإن �ساء اهلل”.

 أول سيارة اقتنيتها؟
- ني�سان باترول رمادية ذات الدفع الرباعي يف 

العام 1996، واأحببت هذا النوع من ال�سيارات.

 أكلتك المفضلة؟
- اأنا ذويق بالأكل عموًم���ا، لكنني اأحب الطعام 
الإيطايل وال�سين���ي والياباين، كم���ا اأف�سل التنويع 
بالطع���ام، واأعت���رب املطاع���م جزءا كبريا م���ن �سفري 

و“اأقدر الطباخ الزين”.

 أول راتب حصلت عليه؟
- ح�سل���ت يف موؤ�س�س���ة النق���د عل���ى نحو 280 
ديناًرا، وكان يعترب راتًبا جيًدا يف ذلك الوقت، واأذكر 
اأن ال�سل���م الوظيف���ي يف القطاعني الع���ام واخلا�ض 
كان متقاربا يف تلك الفرتة، اأي يف بداية الت�سعينات، 

لكن مع الوقت ازدادت الفجوة ل�سالح اخلا�ض.
واأذكر اأن زمالئي الذين عادوا معي من الدرا�سة 
كان���ت رواتبهم يف القطاع اخلا����ض �سعف راتبي يف 
الع���ام، وكان هناك حافز كبري لالنتقال ل� “اخلا�ض” 
ف�س���ال ع���ن اأن الوظائ���ف تنم���و في���ه ب�س���ورة غري 
طبيعي���ة، وا�ستف���دت كثرًيا خالل ف���رتة عملي ببنك 

البحرين والكويت.

 قدوتك في الحياة؟
- الوال���د وعمي ج���واد من النا����ض الذين دائًما 
اأنظ���ر لهم نظرة ممي���زة يف اجلان���ب الجتماعي. ويف 
اجلان���ب العملي امل�رصيف م���راد علي م���راد وعبداهلل 
البحري���ن �سابًق���ا،  نق���د  �سي���ف، رئي����ض موؤ�س�س���ة 
والدكتور خالد عب���داهلل، فهم من النا�ض الذين كان 

لهم دور كبري يف اإر�سادي.

 آخر كتاب قرأته؟
- كتاب “Antifragile” لل�سيد ن�سيم طالب، 

واعتربه كتاًبا ممتاًزا وي�ستحق القراءة.

 حكمتك المفضلة؟
- ل اأذك���ر احلكم���ة حتدي���دا، لك���ن معناه���ا اأن 
“الإن�س���ان يجب اأن يطمح ويعط���ي، لكن يف النهاية 
ل ي�ستطي���ع التحكم بالنتائ���ج، فاحلياة بها حتديات 
ومفاج���اآت وظ���روف، وهذا غري مهم، لك���ن املهم األ 
تفقد الأم���ل وتوا�سل يف م�سارك وحت���اول اأن ترتك 
ا يف بلد  اأثرا على النا����ض التي تعمل معهم، خ�سو�سً
�سغري كالبحري���ن، دائًما من امله���م املحافظة على 

ال�سمعة الطيبة باأن يتذكرك النا�ض باخلري”.

 نصيحتك للشباب؟
- املرون���ة، فعندم���ا ب���داأت كان ل���دي تفك���ري 
خاط���ئ وه���و التخ�س����ض يف جم���ال مع���ني، اإل اأنني 
وج���دت اأن الدني���ا تتح���رك بطريقة غريب���ة وعجيبة 
وحتى القطاعات النا�سئة اليوم قد تختفي م�ستقبال، 
واأذكر اأن اأحد زمالئي تخ�س�ض يف نظام برجمة تقنية 
املعلوم���ات وبعد �س���دور النظ���ام الت�سغيلي لالأبل 
انته���ى الربنام���ج ال���ذي كان يعم���ل علي���ه، ولذلك 
يج���ب اأن يكون ال�سخ����ض مرنا وي�ستطي���ع النتقال 
من قط���اع اإلى اآخر وم���ن تخ�س�ض اإل���ى اآخر ويغتنم 
الفر����ض. فعل���ى �سبيل املثال ب���داأت اقت�ساديا ثم 
م�رصفي���ا فانتقلت اإل���ى القطاع العق���اري.. يجب األ 
نخ���اف، فبع�ض الأحيان عندما يكون لدينا خلفية من 
قط���اع اآخر باإمكاننا تطبيقها يف القطاع اجلديد الذي 
�سنعمل ب���ه وقد نعط���ي اأف�سل. املرون���ة يف اختيار 
جمالت ق���د ل يكون لها عالقة مبا در�سناه، فينبغي 

اغتنام الفر�ض.

ت�سوير: ر�سول احلجريي

تعلمت بمدارس خاصة ... وأكملت الجامعة في أميركا 

القطاع العقاري فتح بابا للبنوك بعيدا عن القروض الشخصية

استطاعت “ريف” إقراض 30 مليون دينار في 18 شهرا

280 دين��ارا أول رات��ب تقاضيت��ه ف��ي بداي��ة حيات��ي العملي��ة

مؤسسة النقد كانت حلقة الوصل مع القطاع الخاص 

• اأمني العري�ض متحدًثا ل� “$”	

اأجرى احلوار: اأمل احلامد

ي�ؤميين مبرونيية العمل واغتنام الفر�ص اأينما حلت، واإمكان التنقل بيين القطاعات مادام هناك فائدة، وطريق 

�سالك للحاق مبا ه� م�ج�د يف ال�س�ق. بداأ اقت�سادًيا ثم م�سرفًيا ثم بالتم�يل العقاري اإىل اأن و�سل اإىل �سدة 

�سركة تط�ير عقاري، تعمل اأي�سا يف جمال اخلدمات ال�سناعية والل�ج�ستية.

يعتيير والييده وعمييه جيي�اد العري�ص قدوتيييه يف احلييياة االجتماعييية، وامل�سريف مييراد علي مييراد والدكت�ر 

عبداهلل �سيف والدكت�ر خالد عبداهلل مر�سديه يف احلياة العملية، اإذ ي�ؤكد اأنه تعلم منهم الكثري.

يق�ل الرئي�ص التنفيذي ل�سركة البحرين االأوىل اأمن اأحمد العري�ص اإن احلياة حتديات ومفاجاآت وظروف، 

وعلينييا الت�سلييح باالأمل الجتيازها، معترا ال�سمعة واالأثر الطيب الذي يرتكه ال�سخ�ص عند النا�ص راأ�ص املال 

احلقيقي.

وفيما يلي ن�ص احل�ار:

أمين العريض: السمعة واألثر 
الطيب رأس المال الحقيقي
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1212
م��ع��رك��ة  وق�����وع   -
ال��ع��ق��اب ال��ت��ي ان��ه��زم 
فيها املوحدون وخ�رسوا 
م��ع��ظ��م اأم���الك���ه���م يف 

االأندل�س. 

 1683
���ش��الل��ة  ق�����وات   -
تهزم  البحرية  ت�شينغ 
مم��ل��ك��ة ت��ون��غ��ن��ي��ن��غ يف 
بالقرب  بينغهو  معركة 

من جزر ب�شكادورز. 

 1856
حفر  اأعمال  ب��دء   -
باإ�رساف  ال�شوي�س  قناة 
الفرن�شي فرديناند دي 
من  امل���دع���وم  ل�شب�س 

حكومته. 

 1863
ال�شغب  اأع��م��ال   -
ن��ي��وي��ورك  م��دي��ن��ة  يف 
ت��دخ��ل ي��وم��ه��ا ال��راب��ع 
اح��ت��ج��اًج��ا على  وذل����ك 

قانون التجنيد. 

1945
ال�������والي�������ات   -
بعملية  تقوم  املتحدة 
ت��ف��ج��ر ق��ن��ب��ل��ة ذري���ة، 
وبداية ال�شباق النووي. 

 1951
- اأفراد من احلزب 
ال���������ش����وري ال���ق���وم���ي 
يغتالون  االج��ت��م��اع��ي 
ل��ب��ن��ان  وزراء  رئ��ي�����س 
ري����ا�����س ال�����ش��ل��ح يف 
العا�شمة االأردنية عّمان 
الإع��دام  انتقاًما  وذل��ك 

اأنطون �شعادة. 

انطالق مهرجان جرش األردني 20 الجاري

البوسطة: نحلم بأن تكون للفن مشاركة فعلية في النتاج العام للشعوب الخليجية

كيف تختار سيارة بأقل من 7 آالف دينار؟

تنطلق يف 20 اجلاري الدورة ال� 32 ملهرجان جر�س للثقافات والفنون، 
مب�شارك����ة فرق حملية وعربية واأجنبية وجمموعة من املغنني العرب، على ما 

اأعلن املنظمون.
ويق����ام املهرج����ان الذي عاد يف عام 2011، بعد غي����اب 3 �شنوات، على 
م�ش����ارح مدينة جر�س االأثرية، التي تبعد نح����و 51 كيلومرًتا �شمال العا�شمة 

االأردنية )عمان(، وي�شتمر حتى 30 يوليو.
وتتخلل الربنام����ج حفالت ملغنني لبنانيني، مث����ل وليد توفيق وراغب 

عالمة، وم�رسيني، مثل هاين �شاكر، وبروا�س ح�شني من كرد�شتان العراق.
وي�شارك اأي�ًشا مغنون اأردنيون مثل عمر العبدالالت وديانا كرزون، كما 
�شيحيي فنانون اأردنيون اآخرون حفالت “ليايل اأردنية” خالل اأيام املهرجان.

و�شت�ش����ارك فرق �شعبية وفلكلوري����ة اأردنية وعربية واأجنبية يف عرو�س 
مو�شيقية فنية خمتلفة يف ال�شاحة الرئي�شة للمهرجان.

وتق����ام خ����الل املهرج����ان اأم�شي����ات �شعرية ون����دوات ثقافي����ة وفكرية 
ومعار�س لل�شناعات التقليدية واأ�شواق حرفية وفنون ت�شكيلية.

انطلق مهرجان جر�س عام 1981، وا�شتمر حتى عام 2007، ليحل حمله 
مهرجان االأردن يف عمان، اإال اأنه ا�شتوؤنف يف عام 2011.

أحداث

عابًق���ا  ويك���ون  �رسوًط���ا  الي���وم  يفر����س 
باالأحداث املتالحقة 

باإح���دى  الزم���الء ي�شاركون���ك فرحت���ك  دع 
املنا�شبات

كن حري�ًشا على �رسب اأكرب كمية كافية من 
املياه يوميًّا

اإذا كن���ت تبحث عن عالق���ة فقد تتوافر لك 
فر�س جيدة 

���ا جديًدا  يحق���ق لك هذا الي���وم دفًعا حيويًّ
ويب�رّس مب�رسوع 

بع�س الفتور يف العالقة بال�رسيك، وال�شبب 
غيابك املتوا�شل 

اأن���ت بحاج���ة اإل���ى الراح���ة للتخل����س م���ن 
ال�ضغوط املهنية 

تنقلب املعطيات يف م�شلحتك لتبداأ 
مرحلة جديدة

اإذا اأ�شبت بطف���رة جلدية قد يكون ال�شبب 
املناخ احلار 

���ا، وت�شتعيد قوتك  يخّف ال�شغ���ط تدريجيًّ
وثقتك بالنف�س 

ق���د ي�شتد الغ�شب وت�شعر بع���دم االأمان اأو 
تطالب بحّق 

حب مفاج���ئ ولقاءات رومان�شي���ة متعّددة، 
لكن عليك احلذر 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

 يوؤكد الفن���ان البحريني حامد البو�ش���طة اأحد 
الت�ش���كيليني املرموقني يف مملكة البحرين واأحد 
امل�شارك���ني يف معر�س فن البحري���ن عرب احلدود 
“اأرت باب 2017” موؤخًرا، اأن الفن ظاهرة اإن�شانية 
ت�ش���رتك فيه���ا كل ال�شع���وب باخت���الف ثقافاتها 
ولغاته���ا واأديانه���ا وعاداتها وتقاليده���ا، ولي�س 
ح�رسًا على فئ���ة دون اأخرى فهو لغ���ة ت�شتطيع اأن 
ت�شتوع���ب وت���درك م���ن اأي ثقاف���ة كان���ت خلفية 
امل�شاه���د، ق���د تختل���ف االأدوات ويبق���ى املعنى 
والر�شالة الكربى للفن واحدة، الفن واحد باختالف 

اأدواته.
ويقول البو�شطة يف حواره مع اليوم ال�شعودية 
ا عل���ى �شوؤال حول دور ال���رتاث الب�رسي  موؤخ���ًرا ردًّ
العرب���ي االإ�شالمي يف عمله الفن���ي؟ وهل ي�شتلهم 

الرتاث اأو ينطلق من مفاهيم معا�رسة فقط؟
يف ظل هذا التنق���ل ال�رسيع يف كل اأمور احلياة 
فاإن جمال اال�شتع���ارات واالقتبا�شات مفتوح على 
م�رساعيه يف الفن، وكل م���ا يح�شب يف التقييم هو 
م���دى �ش���دق النتاج الفن���ي وم���دى اإدراك الفنان 
لعمل���ه واأدوات���ه وكيفي���ة اإخراج العم���ل للجمهور. 
املوا�شيع الفنية تختلف اليوم باختالف امل�شاريع 
التي يوؤمن بها الفنان ومدى عالقته بهذا امل�رسوع، 
قد يتحدث امل�رسوع عن الرتاث لكن ب�شورة حديثة 
وق���د يتحدث ع���ن االإن�شان وعن البيئ���ة واأي مادة 
ب�رسي���ة ي�شتطيع الفن���ان اإ�شافة بع���د فني عليها 
بحي���ث ن�شتطيع الق���ول اإن هذا عم���ل فني بغ�س 

النظ���ر ع���ن اخلام���ة، التي ق���د تك���ون تقليدية اأو 
حديث���ة اأو حتى مبتكرة، املهم ه���و كيفية تقدمي 
العم���ل اأمام اجلمه���ور. فمثال قد يك���ون العمل يف 
اأب�ش���ط �ش���وره الب�رسية كنقطة اأو خ���ط لكن كيف 
ق���دم الفنان ه���ذه النقطة اأو اخل���ط للم�شاهد هنا 

يكمن بيت الق�شيد.

 كي���ف تب���داأ عملك الفن���ي؟ وم���ا املحر�س اأو 
الباعث الذي يطلق �رسارة البداية؟

اليومي���ة  امل�شاه���دة  م���ن  يب���داأ  العم���ل   -
مُلوتيف���ات احلي���اة وا�شتلهامها كاأ�ش���كال ب�رسية 
وكيفية حتويلها مل���ادة فنية من خالل املعادالت 
التي تختلج يف النف�س عن تلك امل�شاهدات م�شببة 
م���ادة فنية قابلة للعر����س واالإدراك احل�شي، وقد 

تكون هذه امل�شاهدات ب�شيطة يف �شكلها اخلارجي 
كبقع���ة لوني���ة اأو خد�س على ج���دار اأو حركة يد اأو 
اأي �شيء اآخر اأو معقدة الرتكيب كازدحام ال�شوارع 
وت�ضابك اخليوط اأو اأغ�ضان الأ�ضجار واإلخ... العمل 
ال ينته���ي الأن���ه م����رسوع متوا�شل م�شت���دام متغر 
متب���دل متل���ون بتلون احلياة وما يط���راأ من تغير 

عليها.

يف راأي���ك هل للمعار����س الت�شكيلي���ة دور يف 
تطور امل�شهد الت�شكيلي؟

– ترتاك���م اخلربات واملهارات ل���دى الفنان 
م���ن خالل ا�شتم���راره يف عمله واجته���اده وبحثه يف 
كل م���ا يخ�س فنه، فلكي يتوج هذا البحث والعمل 
ال ب���د له من عر����س النتاج اأم���ام اجلمهور وخو�س 
جتربة ردود الفعل والتفاعل مع االأعمال وما ينتج 
عنها من قبول ور�شا عن النتاج اأو عدم تقبل، كل 
ذل���ك ل���ن ي�شل له الفن���ان ما مل يعر����س عمله يف 
املعار�س الفنية، نعم التكنولوجيا احلديثة اأخذت 
ج���زًءا من عملية العر�س لكن مل تلغها بل اأ�شبحت 
كمرحلة اأولى من مراح���ل العر�س وو�شيلة انت�شار 

�رسيعة. 

ما اأهم املحطات يف حياتك كفنان ت�شكيلي؟

- ق�شتي مع الف���ن الت�شكيلي بداأت من اأول 
حلظة اأتيت فيها للحياة حيث ولدت يف عائلة فنية 
فوالدي وعمي )عبدالكرمي وعبداملنعم البو�شطة( 
- رحمهم���ا اهلل - من رواد احلرك���ة الت�شكيلية يف 
البحري���ن، مما جع���ل الف���ن بالن�شب���ة يل �شخ�شيًّا 
م�ش���ًرا وقدًرا، كان���ت الغرفة الت���ي ن�شكن فيها 
هي املر�شم واملكتبة فما اإن فهمت العامل فهمته 
من خ���الل العم���ل الت�شكيلي الذي راأت���ه عيني يف 
طفولتي وبداأت اأك���رب والعمل يكرب معي، فبداأت 
مبرحل���ة الطبيعة وباالأ�شل���وب االنطباعي الذي ما 
زل���ت مغرًما به، واأع�شق العم���ل فيه، ثم اإلى �شيء 
م���ن ال�رسيالية مثلي مثل الكث���ر من فناين جيلي، 
ومروًرا ب�ش���يء من التعبرية وم���ن بعدها الولوج 
يف ع���امل التجريد الذي ما زلت في���ه مع ممار�شتي 
لتقني���ة حديث���ة كاالأعم���ال الرتكيبي���ة والفيديو 

واجلرافيك�س والخ.

 م���ا دور الثقاف���ة يف الفن���ون ويف اإنتاج لوحة 
اأكرث غنى لديك؟

- ال ن�شتطي���ع ال�ش���ر يف الطري���ق دون �شوء 
واأ�شف���ار تر�شدن���ا وتب���ني لنا اأين نح���ن ومن نحن 
واإل���ى اأي���ن �شائ���رون ويف اأي اجت���اه والكث���ر من 
االأ�شئل���ة التي تاأتي باأ�شئلة اأخرى وجتعل منا اأكرث 

عمًق���ا واأكرث دراية و�شالب���ة، متاًما 
هذا بالن�شب���ة للفنان الت�شكيل���ي فبدونها ي�شبح 
���ا اأكرث منه فناًنا مبدًعا، ال بد للفنان اأن يقراأ  حرفيًّ
ويف كل جمال وي�شتنب���ط وي�شت�شف وي�شتفيد من 

كل العلوم ويحاول اأن يطبقها يف اأعماله الفنية.

يف راأي���ك، ماذا يحتاج امل�شه���د الت�شكيلي يف 
البحرين ليتطور اأكرث؟

يعود تاري���خ احلركة الت�شكيلي���ة يف البحرين 
اإل���ى خم�شيني���ات الق���رن املا�ش���ي، اإذ تعترب من 
اأولى احلركات الت�شكيلي���ة مع احلركة الت�شكيلية 
الكويتي���ة، واحلرك���ة يف البحري���ن م���رت مبراح���ل 
وتط���ورات اأث���رت الكثر ونوع���ت الكثر وفتحت 
الكث���ر و�شاع���دت الكث���ر وه���ذا واج���ب عليها، 
واأ�شبحت اليوم حركة فتية وذات غنى كاأي حركة 
عربي���ة اأخرى �شبقته���ا بخم�شني عاًم���ا اأو اأكرث، اإال 
اأنه���ا بحاجة للجانب االأكادمي���ي احلا�شن واملوجه 
للنا�شئ���ة، واالآخ���ذ باأيديه���م، كما م���ن املهم ن�رس 
الوعي والثقاف���ة الت�شكيلي���ة يف املجتمع واأهمية 
ال���دور ال���ذي يلعبه الفن���ان يف بناء جمتمع���ه، اإلى 
جان���ب ذلك فاإنه���ا بحاجة اإلى ع���دد اأكرب من دور 
العر�س العام���ة اأو اخلا�شة وت�شجيع اال�شتثمار يف 

الفن الت�شكيلي.

قدمت جاك���وار �شغرته���ا اجلديدة 
E-Pace والت���ي �شتنتجه���ا يف م�شان���ع 
جاك���ور بال�شني لت�شديرها اإلى االأ�شواق 
املختلف���ة، وبهوي���ة ريا�شي���ة م�شتم���دة 
م���ن F-Type كوبيه االأ�شب���ه ب�شيارات 

 E-Pace الكوبي���ه الريا�شية �شتتوف���ر
مبحرك بنزين 2.0 ل���رت تربو بقوة 250 
ويتوفر اأي�ًشا حمرك ديزل 2.0 لرت تربو، 
و�شتعمل بالدف���ع االأمامي مع ناقل حركة 
ا  يدوي، مع توف���ر الدفع الرباعي اختياريًّ
مع ناقل احلركة 

االأوتوماتيكي من 9 �رسعات.
ت�شمي���م  عل���ى  الداخلي���ة  ح�شل���ت 
خمتل���ف يف الكون�ش���ول الو�شط���ي متّيز 
بطاب���ع ريا�شي اأكرث بتوجيه���ه لل�شائق، 
اإ�شاف���ة اإل���ى ا�شتخ���دام مقب����س ناق���ل 
حركة �شبيه باملوج���ود يف F-Pace بدالً 
E- م���ن اأداة التحك���م الدائري���ة. تتوفر
اللم�س  ب�شا�شة و�شطي���ة متعددة   Pace
للنظ���ام الرتفيهي املعلوماتي املتطور، 
4G Wi- يوفر نقط���ة ات�ش���ال
اأجه���زة، و�شا�شة  ل�8   Fi
الإظه���ار   HUD
عل���ى  البيان���ات 
االأمامي.  الزج���اج 
جاكوار  �شتتمي���ز 
االإ�شدار االأول من 
بل���ون   E-Pace
وتطعيمات  اأحم���ر 

�شوداء.

ماذا لو كنت ال تريد اأن تدفع يف �شيارة جديدة 
اأك���رث م��ن 7 اآالل���ف دي��ن��ار؟ ي��ا ت���رى، م��ا اخل��ي��ارات 
تختار  وكيف  املحلي؟  ال�شوق  يف  اليوم  املتوافرة 
التقرير  الرقم؟ يف هذا  التي ال تتعدى هذا  ال�شيارة 
يف  ج��دي��دة  ل�شيارات  م��ودي��الت  بع�س  لكم  نر�شد 
البحرين ال تتعدى ال� 7 اآالف دينار؟ �شيارات معروفة 
واإمكانياتها  باقت�شاديتها  واملنطقة  اململكة  يف 
هو  ما  اختيار  يف  ن�شاعدك  زب��ون  كل  حاجة  بح�شب 

منا�شب لكل ميزانية:
 

تويوتا كوروال 
تتوافر يف البحرين بفئتني من املحركات �شعة 
2،0 لرت و1،6 لرت. ويتميز املوديل اجلديد بت�شميم 
اأنيق وخطوط ان�ضيابية جريئة، اإلى جانب العديد من 
مزايا القوة وال�شالمة التي ا�شتهرت بها املوديالت 
ال�شابقة، والتي ت�شكل جميعها مزيًجا رائًعا ومتناغًما 
من  اإطار  يف  املتطورة  والوظائف  املذهل  االأداء  من 

الرفاهية واملظهر الر�شيق املعهود.

ومن املوؤكد اأن اأ�شبح اليوم ا�شم كوروال مرادًفا 
ا يف البحرين، حيث تعد  للكفاءة واالعتمادية خ�شو�شً
اإحدى اأكرث موديالت ال�شيارات انت�شاًرا على الطريق.

  
ني�شان كيكي�س

ال�شغرة  اأوف����ر  ك��رو���س  ف��ئ��ة  م��ن  ال�����ش��ي��ارة 
واجلديدة يف البحرين، وهي جمّهزة باأحدث التقنيات 
ما يجعلها �شيارة �شل�شة  االأكرث تطوًرا  التكنولوجية 
القيادة، اإ�شافة اإلى قوتها، ومقدرتها على التعامل 

مع اأّي بيئة.
ويتمتع الع�شو االأحدث يف عائلة ني�شان بت�شميم 
تقليل  يف  ي�شاهم  باحليوية  مفعم  متطور  ان�شيابي 
ا�شتهالك الوقود كما يقلل من ال�شو�شاء. لقد �شنع 
على  والقدرة  االأداء  لتعزيز  خ�شي�ًشا  الت�شميم  هذا 

املناورة بف�شل هيكلها اخلارجي ال�شلب.

هيونداي اإلنرتا 
ال�شالون  �شيارة  بلقب  الفائزة  اإلنرتا  تعترب 

الكوري، فقد  ال�شانع  اأجنح موديالت  ال�شغرة، من 
ح�شدت لقب اأف�شل �شيارة �شالون �شغرة جديدة 

يف جوائز ال�رسق االأو�شط.
ال�شكل اخلارجي اجلديد الإلنرتا جاء اأكرث حتفًظا 
ال�شبكة  على  معتمًدا  امل��ا���ش��ي،  ال��ع��ام  ط���راز  م��ن 
يف  االأ�شالع  خما�شية  واأ�شواء  ال�شخمة،  ال�شدا�شية 
�شيارات  مبظهر  ال�شيارة  لتبدو  واخل��ل��ف،  االأم���ام 
ت�شبه  اخللفية  الواجهة  جاءت  فيما  املعتاد،  �شيدان 
كثًرا الهات�شباك، بت�شميم ال�شقف العري�س، الذي 
مييل نحو غطاء �شندوق ال�شيارة، لكنها ح�شلت على 
بع�س التح�شينات من خالل م�شابيح اأمامية وخلفية 

.LED عالية الكثافة مدجمة مع تقنية

رينو ميجان 
تقدم  واأنيقة،  ديناميكية  �شالون  �شيارة  هي 
اأف�شل م�شتوى اقت�شادي با�شتهالك الوقود وتقليل 
من  الفئة  ه��ذه  يف  الكربون  اأك�شيد  ث��اين  انبعاثات 
 C الفئة  يف  رينو  عر�س  يكمل  والطراز  ال�شيارات. 

ويقوي مكانة العالمة التجارية يف االأ�شواق، اإذ تظل 
�شائقي  بني  املف�شل  اخليار  املدجمة  ال�شالونات 
ال�شيارات الذين يبحثون عن �شيارة مريحة ووا�شعة. 
هيكل  م��ع  بت�شميمها  متميزة  اجل��دي��دة  ال�شيارة 

ال�ضيدان، اخلطوط الديناميكية. 

كيا �شراتو
الرفاهية  عوامل  كل  اجل��دي��دة  ال�شيارة  جتمع 
اأف�شل  توفر  يف  اأ�شا�شي  ب�شكل  ت�شهم  والقدرات، 

�شبل الراحة وال�شهولة اأثناء قيادة ال�شيارة
�شممت �شراتو يف مركز ت�شميم �شيارات كيا 
بالواليات املتحدة االأمركية واعتمدت على املظهر 
اجلديد متاًما واالأكرث حداثة الذي يرتكز على  املظهر 
احليوي لقوة الع�شالت لل�شيارة، مع االحتفاظ ب�شكل 

املنخف�س  ال�����ش��ق��ف  خ���ط 
الذي يوجد يف طراز 

ذات  ك��وب��ي��ه، 
ملظهر  ا

االأنيق ومق�شورة القيادة بالت�شميم الرائع.

دودج نيون 
�شيارة اقت�شادية مدجمة تقدم م�شتويات مميزة 
توا�شل  فيما  املدجمة،  ال�شيدان  �شيارات  ل�رسيحة 
ال�شالمة  جتهيزات  من  قيمة  ذي  معرو�س  تقدمي 
القيا�شية، يف فئة ال�شيارات ال�شغرة، والتي توفر 
ومب�شتوى  �رسيحتها  �شمن  الرحابة،  من  م�شتويات 

�شعري مميز.
وتتميز نيون  ب�6 و�شائد هوائية، ومكابح م�شادة 
لالنغالق، وحتكم اإلكرتوين بالثبات، وفرامل م�شاعدة 
التوزيع  ع��ن  ف�شال  ال��ط��وارئ،  ح��االت  يف 
من  للتخفيف  الفرامل،  لقوة  االإلكرتوين 
باالإ�شافة  اإلكرتونيًّا،  املركبة  انقالب 
بدء  يف  امل�شاعدة  اإل��ى 

�شعود التالل.

سيارات

إعداد: طارق البحار

تت�شمن GS8 من GAC الكثر من املوا�شفات غر امل�شبوقة، 
باأدائه  يتميز  تربو  ح�شان   200 بقوة  اقت�شادي  تاأتي مبحرك  فهي 
من  جمموعة  جانب  اإلى  العامل،  م�شتوى  على  الرائدة  وتقنيته  الفعال 
رحبة  ومق�شورة  الع�رسي،  اخلارجي  والت�شميم  املتطورة،  االأنظمة 

بتفا�شيل متوازنة تف�رس روح احلرية واالنطالق.
والأن الراحة والرفاهية هما الهدف االأ�شا�شي فقد 

جاءت هذه ال�شيارة وا�شعة من الداخل، فهي 
اأو�شاع  تنا�شب  7 مقاعد مريحة  ب�  مزودة 
االأمامي  وال�شف  �شفوف،   3 على  اجل�شم 

مزود بع�رسة اجتاهات لل�شائق و4 للمقعد 
اجلانبي، مع خا�شية ال�شبط الكهربائي.

عالية  مبوا�شفات   GS8 تتميز  كما 
فهو  ال��ه��واء  لتكييف  فبالن�شبة  ا  ج���دًّ

ال�شالب مما  باالأيون  الهواء  املناطق مع نظام تنظيف  م�شتقل ثالثي 
التمتع  الركاب من  االأفراد ليتمكن  التوجيه على  الراحة بتقنية  يوفر 

مبق�شورة باردة اأثناء الرحلة.

GS8  GAC بمواصفات رائعة وخاصة

 E-Pace جاكوار تقدم صغيرتها مرسيدس ـ بنز E كوبيه الجديدة.. الرياضية األنيقة
و�شل���ت موؤخًرا �شيارة مر�شيد�س � بنز الفئة � E كوبيه 
اجلدي���دة اإل���ى البحري���ن وتتمي���ز �شي���ارة الفئ���ة E كوبيه 
اجلديدة باأبعادها املث���رة واملعربة عن �شيارات الكوبيه، 
باالإ�شافة اإلى ت�شميمها النق���ي واحل�شي، وم�شتوى الراحة 
الذي متنح���ه الأربعة ركاب خالل امل�شاف���ات الطويلة، ومن 
خالل جمعها ب���ني اجلمال واملزاي���ا الكال�شيكية لل�شيارات 
الريا�شية م���ع اأروع اخل�شائ�س التكنولوجية، فاإنها تنب�س 
بال���ذكاء الفائ���ق لعائلة الفئ���ة � E مثل مي���زة التكامل مع 
الهوات���ف الذكي���ة Apple CarPlay، ومق�شورة القيادة 

بواجهة زجاجية عري�شة، واأحدث اأنظمة م�شاعدة ال�شائق.
وتتناغ���م ق���وة املح���ركات الفائق���ة م���ع االنبعاث���ات 
املنخف�ش���ة للع���ادم، واأنظمة التعلي���ق املريحة بخ�شائ�س 
التخميد االنتقائية لت�شمن جترب���ة قيادة تت�شم بالر�شاقة 

واالأناقة الريا�شية.
وت�شكل الفئة � E كوبيه خطوة جديدة على م�شار تطور 
فل�شفة الت�شميم ملر�شيد����س- بنز، وذلك من خالل املزج 
بني اجلاذبية الفاتنة والتف���وق التكنولوجي لل�شالون، مع 

اطاللة اأنيقة وريا�شية اأكرث.
فمع اأبعادها االن�شيابي���ة، ت�شتعر�س الكوبيه اجلديدة 
���ا باأ�ضط���ح بارزة م���ع عدد اأقل م���ن اخلطوط  ت�ضميًم���ا نقيًّ

واالأ�شكال احل�شية.
وميتاز ت�شميم الكوبي���ه لل�شيارة بطرف اأمامي ملفت 
م���ع �شبك���ة م���ربد ريا�شي���ة مبو�ش���ع منخف����س وجنمة يف 

الو�ش���ط، وغطاء ممدود للمحرك م���ع انتفاخات بارزة، واآلية 
دفع منقول���ة اإلى ال���وراء، وبنية زجاجية علوي���ة منخف�شة، 

وطرف خلفي مبظهر رجويل.
وجت�ش���د املق�شورة الداخلية للفئة � E كوبيه اجلديدة 
التوليفة املتناغمة للعاطف���ة الريا�شية واللم�شات الذكية 

الفاخرة.
وبتواجده���ا يف جم���ال الروؤية املبا����رسة لل�شائق، تظهر 
لوحة الع���دادات الرئي�شية جميع التجهي���زات االفرتا�شية، 
والت���ي ميكن لل�شائق اأن يختار فيم���ا بينها بثالثة اأ�شاليب 
خمتلفة، ه���ي: “كال�شيكي”، “ريا�شي”، و”متقدم”، وذلك 
ا�شتناًدا اإلى املعلوم���ات والعرو�س التي يعتربها ال�شائق 
باأنه���ا ذات �شلة. وت�شاهم اأزرار التحكم باللم�س على عجلة 
التوجي���ه يف متكني ال�شائ���ق من التحكم بلوح���ة العدادات 
الرئي�شي���ة ونظام الو�شائ���ط املتعددة با�شتخ���دام نقرات 

باالأ�شابع، دون احلاجة اإلى رفع اليدين عن عجلة القيادة.
ويوف���ر نظ���ام التعلي���ق يف �شي���ارة الفئ���ة � E كوبي���ه 
اجلديدة متعة للقي���ادة الر�شيقة على الطرقات املتعرجة، 

مع راحة ا�شتثنائية للركاب.
DIRECT CO -  تتاأتي الكوبيه بنظ���ام التعليق

���ا على املظهر الريا�شي،  TROL ب�ش���كل قيا�شي. وحر�شً
ا مبقدار  ف���اإن نظام التعليق يتواجد يف م���كان اأقل انخفا�شً
15 ميلليم���رت مقارنة ب�شيارة ال�شالون، ومت �شبطه للراحة 

مع نظام للتخميد يف ذروة االأداء.
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اأعلن���ت �رسك���ة “ني�ش���ان” ع���ن اإعادة 
�شيارته���ا  م���ن  جدي���دة  ن�شخ���ة  اإط���الق 
“بات���رول �شوب���ر �شفاري بثالث���ة اأبواب” 
وال�شهرة با�شم “هارد توب”، وذلك بعد 
النجاح يف اإع���ادة اإطالق �شي���ارة “باترول 

�شوب���ر �شف���اري” ذات اخلم�ش���ة اأبواب يف 
وق���ت �شابق م���ن العام اجل���اري. وت�شكل 
هذه اخلطوة ا�شتجاب���ًة جديدًة من ال�رسكة 
ملتطلبات ع�شاق ال�شيارات رباعية الدفع 

يف منطقة اخلليج العربي. 
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  �شراتو  اإلنرتا  كوروال

  كيكي�س  ميجان  نيون



اأمين همام مدير التحريرم�ؤن�س املردي رئي�س التحريرعبدالنبي ال�شعلة رئي�س جمل�س الإدارة
abdulnabi.alshoala@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�صدر عن دار البالد لل�صحافة والن�رش والتوزيع 

  للتوا�صل مع ق�صم العالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�ص�صة الأيام للن�رش

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

الفجر: 03:24
الظهر: 11:44 
العصر: 03:11

المغرب: 06:32
العشاء: 08:02

بهاواي برج  حريق  يف  قتلى   3
قتل 3 اأ�صخا�س على الأقل وجرح 12 اآخرون من بينهم رجل اإطفاء، يف حريق �صخم ن�صب 
يف ب���رج موؤل���ف من 36 طبق���ة يف هونولولو، عا�صمة ولية هاواي الأمريكي���ة، ح�صب ما اأعلنت 

و�صائل اإعالم حملية.
وت�صاع���د الدخان الأ�صود الكثي���ف واأل�صنة النار من املبنى ال�صكن���ي خالل احلريق الذي 

دام 4 �صاعات.
واأف���ادت �صحيف���ة “هونولولو �صتار اأدفرتاي���زر” اأن من بني القتل���ى الثالثة يف الطابق 
ال26 ام���راأة وابنه���ا البالغ. كما جرح ما يق���ارب ال�12 �صخ�صا من بني �ص���كان املبنى بينهم 

رجل اإطفاء.
ويب���دو اأن مبنى “ماركو بول���و بيلدينغ” مل يكن جمهزا بنظام ير�س املياه ب�صكل تلقائي 

يف حال ح�صول حريق.

جاكارتا حتجب “تيليغرام” اإثر خماوف 
متعلقة بالإرهاب

القلبية ب����الأزم����ة  ل��ل��ت��ن��ب���ؤ  ج���دي���د  ف��ح�����ص  ت��ط���ي��ر 
ط���ور علماء اأ�صلوب���ا جديدا لفح����س القلب، 
ميكن م���ن خالله توقع ال�صخ����س املعر�س خلطر 

الإ�صابة باأزمة قلبية.
ويق���ول فريق العلماء، من جامعة اأوك�صفورد 
الربيطانية، اإن من �صاأن اأ�صلوب الفح�س اجلديد 
اأن يح���دث ثورة يف عالج واحد م���ن اأكرث الأمرا�س 

املميتة يف العامل.
الده���ون  حتلي���ل  عل���ى  الفح����س  ويق���وم 

واللتهاب���ات ح���ول ال�رشاي���ني ملعرف���ة اأيه���ا يف 
طريقه لأن يوؤدي لأزمة قلبية.

ويق���ول الأ�صت���اذ اجلامع���ي ت�صارالمبو����س 
اأنتونياد����س، وه���و اأح���د الباحث���ني، اإن “الذروة 
يف عل���م ط���ب القلب ه���ي القدرة عل���ى اكت�صاف 
التهابات ال�رشاي���ني التاجية، وهو ما �صّكل حتديا 

طيلة الأعوام اخلم�صني املا�صية”.
وم���ن املق���رر اأن تنته���ي الدرا�ص���ة الأو�صع 

بنهاي���ة العام اجل���اري. ويدر�س فري���ق الباحثني 
اأك���رث م���ن 2000 م�ص���ح بالأ�صع���ة للقل���ب، ك���ي 
يختربوا فعالية اأ�صلوبهم يف توقع الإ�صابة باأزمة 

قلبية لدى الأ�صخا�س الذين يبدون اأ�صحاء.
وق���ال اأنتونياد����س لب���ي بي �ص���ي اإن “هذه 
التقني���ة رمب���ا ميكنه���ا اأن تتوقع م���ن �صي�صاب 

باأزمة قلبية يف امل�صتقبل”.
واأ�ص���اف “هذا يعن���ي اأن باإمكانك اأن تذهب 

اإل���ى طبيبك املمار�س الع���ام، ليغري لك الو�صفة 
الطبية، ومينع حدوث الأزمة قبل وقوعها”.

ويقول الأ�صت���اذ اجلامعي ميت���ني اأفكريان، 
القل���ب  وه���و مدي���ر طب���ي م�ص���ارك مبوؤ�ص�ص���ة 
الربيطاني���ة اإن “اكت�ص���اف الرت�صب���ات املعر�صة 
للتم���زق، حتى ميكن ع���الج الأ�صخا�س قبل وقوع 
ذلك احلدث املدمر، هو الهدف الرئي�صي للبحوث 

الراهنة”.

فا�ستبدل  اإبهامه  ُقطع 
مكانه اأ�سبع القدم

زرع جراحون اأ�صبع ق���دم يف مكان الإبهام 
ملواطن اأ�صرتايل يعمل يف تربية املا�صية، بعد 

اأن ُقطع اإبهامه يف هجوم ثور.
واأُ�صي���ب زاك ميت�صل )20 عاما( يف اأبريل 
املا�ص���ي، بينم���ا كان يعم���ل يف مزرع���ة نائية 

غربي اأ�صرتاليا.
وخ�صع ميت�ص���ل لعميلت���ني جراحيتني مل 
تنجحا يف اإعادة اإل�ص���اق اأ�صبع الإبهام، قبل اأن 
يلجاأ الأطباء لنق���ل اأ�صبع قدمه الكبري وو�صعه 

مكان الإبهام يف جراحة ا�صتغرقت 8 �صاعات.
واأو�صح كب���ري جراحي التجمي���ل، الدكتور 
�ص���ني نيكل���ني، اأن���ه مل يفاج���اأ بالوق���ت الذي 

ا�صتغرقه ميت�صل ليقبل فكرة اإجراء العملية.
وقال: “اإنها فكرة جمنونة اإلى حد ما، اإنهم 
)املر�صى( ل يريدون اأن تكون هناك اإ�صابة يف 

جزء اآخر من ج�صمهم.”
و�صيحتاج ميت�ص���ل اإلى فرتة تاأهيل لأكرث 
م���ن ع���ام، لكنه يعت���زم الع���ودة اإل���ى عمله يف 

املزرعة.

ق�انني اأ�سرتالية لك�سف 
م�سم�ن الر�سائل امل�سفرة

اقرتح���ت احلكوم���ة الأ�ص���رتالية، اجلمعة، 
قوانني جديدة جترب �رشكات مثل “في�ص���بوك” 
و”اأبل” على متك���ني وكالت الأمن من الطالع 

على الر�صائل امل�صفرة للم�صتخدمني.
وتطل���ب القوانني اجلديدة م���ن م�صنعي 
م�صاع���دة  التكنولوجي���ا  و����رشكات  الأجه���زة 
وق���راءة  اعرتا����س  عل���ى  الأمني���ة  ال���وكالت 
الر�صائ���ل الت���ي يبعثها امل�صتب���ه يف تورطهم 

باأن�صطة اإرهابية.
و�صتعر����س القرتاح���ات عل���ى الربمل���ان 
عندم���ا ي�صتاأن���ف دورت���ه يف اأغ�صط����س، وقال 

م�رشعون اإنه قد ُيطبق خالل �صهور.
وق���ال رئي����س ال���وزراء مالك���ومل ترنبول 
لل�صحفيني يف �صي���دين “نحتاج اإلى اأن ن�صمن 
ب���األ ي�صب���ح الإنرتن���ت غرف���ة مظلم���ة لالأ�رشار 
يخف���ون فيه���ا اأن�صطتهم الإجرامي���ة بعيدا عن 

القانون”، وفق “رويرتز”.
وتعي����س اأ�صرتاليا يف حال���ة تاأهب ق�صوى 
حت�صب���ا لأي هجمات ينفذها متطرفون حمليون 

منذ عام 2014 .
وتع���د ه���ذه القوان���ني �صم���ن اأول موجة 
متوقع���ة م���ن القوان���ني العاملي���ة م���ع تزاي���د 
ال�صغط عل���ى �رشكات التكنولوجيا للك�صف عن 
فحوى هذه الر�صائل، بعد اأن ا�صتخدم عدد من 
املتهمني يف هجمات اإرهابية تطبيقات م�صفرة 

قبل الهجمات.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

اندوني�صيا  حجبت 
امل����وق����ع الل����ك����رتوين 
خل�������دم�������ة ر������ص�����ائ�����ل 
الوا�ص��عة  “تيليغرام” 
الن���ت�������ص���ار، وه�����ددت 
على  كامل  حظر  بفر�س 
امل��واد  ب�صبب  التطبيق 
امل��رت��ب��ط��ة ب�������الإره���اب 
بح�صب  يت�صمنها،  التي 

احلكومة.
وزارة  واأف���������������ادت 
اأن  بيان  يف  الت�����ص��الت 
ال��ق��ن��وات  م��ن  “الكثري 
م��واد  ت�صم  اخل��دم��ة  يف 

مرتبطة بالتطرف والإرهاب )...( ون�صائح من اأجل جتميع القنابل و�صن هجمات” 
وهو ما ي�صتدعي حظرها.

مبا  العتداءات،  من  �صل�صلة  من  البالد  تعاين  وقت  يف  اجلزئي  احلظر  وياأتي 
فيها هجوم �صنه عن�رش يف ال�رشطة قيل اإنه نزع اإلى التطرف بعد قراءته مواد حتث 

على الت�صدد على “تيليغرام”.
وحظرت احلكومة حتى الآن الو�صول اإلى التطبيق عرب احلا�صوب اإل اأنها ت�صتعد 
لفر�س حظر كامل عليه. واأكدت وزارة الت�صالت يف بيان �صدر ليل اجلمعة “نح�رش 
حاليا عملية لإغالق تطبيق تيليغرام بالكامل يف اأنحاء اندوني�صيا يف حال مل يقدم 

اإجراءات ت�صغيل معيارية للتعاطي مع املواد املنتهكة للقانون”.

قرينة الرئي�س الأمريكي ميالنيا ترامب وقرينة الرئي�س الفرن�صي بريجيت ماكرون 
ت�صتعدان لالنطالق يف رحلة بنهر ال�صني )رويرتز(

    الميزانية وثروة البحرين الحقيقية
اإقرار امليزانية العام���ة والإعالن عن تفا�صيلها حدث كبري ومهم يف جميع دول العامل، 
ولي����س يف البحرين فق���ط، اإذ تف�صح التفا�صيل عن توجه���ات واأولويات احلكومة للمرحلة 

املقبلة، وم�صتقبل النمو القت�صادي ككل.
ويف قراءة لالأرقام املعلنة، جند اأن وزارة املالية حددت �صعر النفط املطلوب لتحقيق 
التع���ادل بقيم���ة 119 دولرا للع���ام 2017 و114 دولرا للع���ام 2018، فيما قدرت �صعر 
الربمي���ل يف ال�صنتني مببلغ 55 دولرا للربميل، وبالت���ايل �صتتجه احلكومة اإلى القرتا�س 

من الأ�صواق الدولية واملحلية لتمويل العجز.
حتى 55 دولرا للربميل يعد �صعرا متفائال اإذا اأخذنا يف العتبار خف�س اخلرباء - خالل 
منت���دى رويرتز النفطي العاملي الأخري - توقعاتهم ل�صعر خام برنت، الذي يزيد قليال عن 
متو�صط �صعر برميل اأبو�صعفة، اإلى 51 دولًرا للربميل يف 2017 و48 دولًرا للعام 2018، 
وه���ذا، وبافرتا�س ت�صاوي ال�صعرين، يعن���ي اأن العجز �صيزيد عن قيمته املقدرة يف 2017 

باأكرث من 108 ماليني دينار، وبنحو 188 مليون دينار عن تقديرات 2018.
مم���ا �صبق يت�ص���ح اأن اأي زيادة يف الإنفاق على اأحد بن���ود امليزانية يجب اأن ي�صاحبها 
خف����س مت�ص���او يف ال�رشف عل���ى بند اأو اأك���رث؛ حتى ل ي���زداد العجز، ما مل يط���راأ حت�صن يف 
الإي���رادات العامة للدولة. لكن كيف يطراأ هذا التح�صن؟ قد ين�صح البع�س بفر�س �رشائب 
عل���ى ال�رشكات، لك���ن فر�س هذا النوع من ال�رشائب قبل جذب ق���در كاف من ال�صتثمارات 
اأ�صب���ه بو�ص���ع العرب���ة اأم���ام احل�ص���ان. البحرين متتل���ك فر�ص���ا ممت���ازة ومتنوعة جلذب 
ال�صتثم���ارات الأجنبي���ة وحت�صني الدخل الع���ام، ولعل اأبرزها قطاع اخلدم���ات اللوج�صتية، 
وال�صياح���ة، ول�صيما ال�صياحة الثقافية، والأهم م���ن ذلك كله الإن�صان البحريني، الذي يعد 
اأه���م ثروة متلكها البحري���ن، فما تزخر به اململكة من اإمكانات ب�رشية وكفاءات �صابة موؤهلة 

تاأهيالً علمياً جيداً يجعلها بيئة خ�صبة لال�صتثمار يف القطاعات كافة.
الأولوية الق�ص���وى التي حددها رئي�س الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن 
�صلمان اآل خليفة للحكومة هي املواطن واخلدمات املقدمة له، ويظل ترتيب اخلدمات من 
حيث الأهمي���ة مو�صع بحث وحتليل م�صتمرين، يف حماولة حثيث���ة من امل�صوؤولني واخلرباء 
لالإجاب���ة على اأك���رث الأ�صئلة اجلدلية الت���ي ت�صغل بال جميع حكومات الع���امل: اأي اخلدمات 
حتت���اج اإلى مزيد م���ن الإنفاق على التطوي���ر اأكرث من غريها؟  اأيا كان���ت اخلطط والربامج 
امل�صتقبلي���ة يف اململكة، يجب اأن تتمحور جميعها حول الإن�صان البحريني، تبداأ به وتنتهي 
اإلي���ه، فه���و ميثل ثروة البحري���ن احلقيقية، وبتطوي���ر قدراته وا�صتثماره���ا والرتويج لها 
�صيك���ون بانتظ���ار البحرين م�صتقبل م����رشق، و�صيكون اخلري كما قال �صم���و رئي�س الوزراء 

“قادما اإن �صاء اهلل”.

أيمن همام
ayman.hamam
@albiladpress.com

360 درجة

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

أجبرت حرائق الغابات في مدينة 
أوروفيل بوالية كاليفورنيا اآلالف 

على النزوح عن مساكنهم، 
وعقدت درجات الحرارة المرتفعة 

مهمة رجال اإلطفاء )أ ف ب(

الطق�س حار 
ورطب مع غبار 

خفيف.

الرياح �رشقية بوجه عام من 5 اإلى 10 
عقد وت�صل من 10 اإلى 15 عقدة 

احيانا.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اقدام .
درجة احلرارة العظمى 41 درجة مئوية، وال�صغرى 30 

درجة مئوية.
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