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24 شوال 1438

فرار 14 مطلوًبا 
كويتًيا اإىل اإيران

�لكويت ـ �أ ف ب: فر 14 كويتًيا دينو� بت�سكيل 
خليـــة مرتبطة بطهـــر�ن بحًر� �لى �إير�ن، بح�ســـب ما 

ن�رصت �سحيفة كويتية �أم�س �الأثنني.
و�أوردت �ســـحيفة “�ل�سيا�ســـة” �لكويتية نقال 
عن م�ســـادر �أمنية رفيعة �مل�ســـتوى �أن 14 �سخ�ًسا 
فـــرو� �إلى �إيـــر�ن على مـــن قو�رب �رصيعـــة بعد �أن 
�أ�ســـدرت حمكمـــة �لتمييز بحقهم قر�رهـــا �لنهائي 

بال�ســـجن لفرت�ت ت�سل �إلى 10 �سنو�ت يف 
ق�سية �لتح�سري العتد�ء�ت يف �لكويت.

�لبـــالد - حمرر �ل�سوؤون �ملحليـــة: وجه رئي�س 
�لـــوزر�ء �ساحـــب �ل�سمو �مللكي �الأمـــري خليفة بن 
�سلمـــان �آل خليفة �إلى �لتحقق من كفاية �خلدمات 
و�ملر�فق بجنو�ســـان وتوفري ما حتتاجه من مر�فق 
�ل�سحـــي  و�ل�ـــرصف  �لطـــرق  وخدمـــات خ�سو�ســـا 

و�الإ�ســـكان، وذلـــك بنـــاء على مـــا ن�رصتـــه “�لبالد” 
�ل�سبت ب�ساأن مالحظات و�سكاوى �ملو�طنني.

�جلل�ســـة  تروؤ�ســـه  لـــدى  �سمـــوه،  وجـــه  كمـــا 
�العتياديـــة �الأ�سبوعيـــة ملجل�ـــس �لـــوزر�ء بق�ـــرص 
�لق�سيبيـــة �سبـــاح �أم�ـــس،  �إلى �لبـــدء يف توظيف 

230 ممر�ســـاً وممر�سة من �ملو�طنني �سمن خطة 
�لتوظيـــف لل�سنتـــني �ملاليتـــني 2017 - 2018 
لتتـــم �إ�سافتهم �إلـــى 430 ممر�ســـاً وممر�سة من 

يف  توظيفهـــم  مت  �لذيـــن  �لبحرينيـــني 
دورتي �مليز�نية �ل�سابقتني.

فريق حل�صر احتياجات الدراز تنفيذا لتوجيهات رئي�س الوزراء... خلف: 

االنتهاء من مناق�سة نظافة وحرا�سة املرافئ

�ملنامـــة - وز�رة �الأ�سغال و�سوؤون �لبلديات 
و�لتخطيط �لعمـــر�ين: �أكد وزير �الأ�سغال و�سوؤون 
�لبلديـــات و�لتخطيـــط �لعمـــر�ين ع�ســـام خلـــف 
�النتهاء من �ملناق�ســـات �ملتعلقة بعقود نظافة 
وحر��سة �ملر�فـــئ �لبحرية يف جميع �ملناطق ومن 
�سمنها مرفاأ �لدر�ز، موؤكد� �أن �أعمال �لنظافة قد 
بد�أت بالفعل، �إذ متت �إز�لة �أكرث من 5 �أطنان من 

�ملخلفات �لتي كانت يف مرفاأ �لدر�ز.

وقـــال خلـــف �إن �لـــوز�رة �سكلـــت فريقاً من 
�جلهات ذ�ت �لعالقة حل�رص �حتياجات قرية �لدر�ز 
�إثـــر �لزيـــارة �لتي قام بهـــا؛ تنفيـــذ� لتوجيهات 
رئي�ـــس �لـــوزر�ء �ساحـــب �ل�سمـــو �مللكـــي �الأمري 
خليفة بـــن �سلمان �آل خليفـــة. و�أو�سح �أن �لعمل 
يجـــري حالًيا الإعد�د �ملناق�ســـة �ملتعلقة باأعمال 

تطوير مرفاأ �لدر�ز، ومن �ملوؤمل �النتهاء 
7منها قريباً.

 

ك�ســـف م�سدر موثوق لـ “�لبالد” عن �أن �ملطبخ �لقانوين للدولة 
يعكـــف على �سياغة قانون لرفع �سن �لتقاعد، م�سرًي� �إلى �أن �لقانون 
�سريفـــع ب�ســـورة تدريجيـــة يف �ل�سنـــو�ت �ملقبلة، حيـــث �سي�سل يف 
ـــا وفق �لقانون 60  �أق�ســـى حد �إلـــى 65 �سنة، بينما �ملعمول به حاليًّ

عاًما.
و�أكـــد �أن �لدر��سة تعكـــف حاليًّا على رفع �ســـن �لتقاعد تدريجيا 
وعن طريق تطبيق م�ستويات معينة كل فرتة زمنية حمددة، ومن جملة 
�لت�ســـور�ت رفع �سن �لتقاعد على م�ستـــوى 9 �سنو�ت بالتدريج حتى 
يبلـــغ عند م�ستوى 65 �سنة، ولكن هـــذه �ملدة قد تتغري بالنق�سان �أو 

�لزيادة وهـــذ� ر�جع للروؤية �لتنفيذية �لنهائية للقانون �لذي 
�سيتم و�سع �للم�سات �الأخرية عليه يف �لفرتة �لقليلة �ملقبلة.

رفـع �سـن التـقـاعـد اإىل 65 تدريجـيًّا
خالل 9 �صنوات من تطبيق القانون اجلديد... م�صدر لـ “البالد”:

بيان مرتقب للخارجية الأمريكية قريًبا... البيت الأبي�س: 

ا�ستحداث اإدارة للإ�سراف على �سوق املنامة القدمي 2017 “بيتك” يف  اأرباح  كويتي  دينار  مليون   81.6

والكويت” الن�سفية “البحرين  اأرباح  دينار  مليون   32.2

ة”  33 مليار ورقة مالية لدى “البحرين للمقا�سّ

لل�سياحـــة  �لبحريـــن  هيئـــة   - �ملنامـــة 
و�ملعار�س: عقدت جلنة تطوير �سوق �ملنامة 
�جتماًعـــا، �أم�ـــس، برئا�سة �لرئي�ـــس �لتنفيذي 
لهيئة �لبحريـــن لل�سياحـــة و�ملعار�س �ل�سيخ 
خالد بن حمود �آل خليفة، ملتابعة �آخر م�ستجد�ت 
م�ـــرصوع تطوير �سوق �ملنامـــة �لقدمي، يف �إطار 
�حلر�س علـــى �إجناز هذ� �مل�رصوع �لوطني وفق 
�أعلى �ملعايـــري و�ملمار�ســـات �لعاملية ليلبي 

�حتياجات رو�د �ل�سوق و�لتجار فيه.
ومتـــت يف �الجتمـــاع مناق�ســـة جملـــة مـــن 

�ملو�سوعات �ملتعلقـــة بامل�رصوع، مع �لرتكيز 
علـــى �لدر��سة �لتي قامت بهـــا �للجنة بتعاون 
�لهيئـــة مع �خلبـــري هانكديتمـــار، كما مت �رصح 
و�عتمـــاد �خلطـــة �لتنفيديـــة للم�ـــرصوع ب�سكل 
تف�سيلي و�لتي ت�ستمل على ��ستحد�ث �إد�رة 
متخ�س�ســـة لالإ�ـــرص�ف على �ل�ســـوق، و�ملر�فق 
�ل�سيـــار�ت،  كمو�قـــف  �لرئي�ســـة  و�خلدمـــات 
و�ملر�فـــق �ل�سحيـــة، و�ملم�سى �ملـــوؤدي �إلى 

�سوق �الأربعاء، و�ملقاهي، وغريها من 
�ملتطلبات.

�لكويـــت - “بيتك”: قـــال رئي�س جمل�ـــس �الإد�رة يف بيت �لتمويل 
�لكويتـــي “بيتـــك” حمـــد �ملـــرزوق �إن “بيتـــك” حقـــق �ســـايف �أربـــاح 
للم�ساهمـــني عن �لن�سف �الأول من �لعـــام �جلاري 2017، قدرها 81.6 
مليون دينار كويتي مقارنة مببلغ 70.9 مليون دينار كويتي يف �لفرتة 
نف�سها من �لعام �ل�سابق وبن�سبة منو 15.2 %. كما بلغ �سايف �إير�د�ت 
�لتمويل يف �لن�سف �الول من �لعام �جلاري 210.8 مليون دينار كويتي 

بن�سبة منو 2.7 % مقارنة بالعام �ل�سابق.

�ملنامـــة - بنك �لبحرين و�لكويت: �أعلن 
جمل�ـــس �إد�رة بنـــك �لبحريـــن و�لكويـــت عن 
حتقيق ربح �ساف عائد للم�ساهمني مقد�ره 
32.2 مليون دينار يف �لن�سف �الأول 2017، 
مقابـــل 29.8 مليون دينـــار حققها �لبنك يف 

�لفـــرتة نف�سها من �لعـــام �ملا�سي، 
�أي بزيادة ن�سبتها 8.1 %.

       املحرر االقت�صادي من املنامة 

قـــال مديـــر �لعمليات يف �رصكـــة �لبحرين 
للمقا�سة، عبد�هلل عابدين، �إن 33 مليار ورقة 
ماليـــة من �أ�سهم و�سنـــد�ت و�سكوك وغريها 
مودعة حتت مظلة �ل�رصكـــة �لتي بد�أت عملها 
حديثا، و�أن �لقيمـــة �ل�سوقية الأ�سهم �الأور�ق 
�ملالية فقط يبلـــغ نحو 7.9 مليار دينار.  جاء 

ذلك يف �ملوؤمتر �ل�سحـــايف لالفتتاح �لر�سمي 
ل�رصكـــة �لبحريـــن للمقا�ســـة، �أم�ـــس، يف مقـــر 
�لبور�سة مبرفاأ �لبحرين �ملايل،  بح�سور وزير 
�ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة �لوزير �مل�سوؤول 
عـــن بور�سة �لبحرين ز�يـــد �لزياين، وحمافظ 
م�رصف �لبحريـــن �ملركزي، ورئي�ـــس و�أع�ساء 

و�رصكـــة  �لبور�ســـة  �إد�رة  جمل�ـــس 
�ملقا�سة وعدد من �مل�سوؤولني.
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11• �لرئي�س �الأمريكي دونالد تر�مب	

ترامب يعتقد اأن االتفاق النووي “�سيئ”
�أعلـــن �ملتحـــدث با�ســـم   : و��سنطن-رويـــرتز 
�لبيت �الأبي�س، �سون �سباي�رص، �أن �لرئي�س �الأمريكي 
دونالـــد تر�مب يعتقد باأن �تفـــاق �إير�ن �لنووي مع 
�لقوى �لعاملية “�تفاق �سيئ”، و�أن وزير �خلارجية 
�الأمريكـــي، ريك�ـــس تيلر�ســـون، �سي�ســـدر “قريباً” 
بيانـــاً عـــن �التفاق. ويتعـــني علـــى وز�رة �خلارجية 
�الأمريكيـــة، مبوجب �لقانـــون �الأمريكـــي، �أن تخطر 
�لكونغر�س كل 90 يوماً عـــن �متثال �إير�ن لالتفاق 

�ملربم يف 2015. و�الثنني هو نهاية �ملوعد. 
وقـــال �سباي�ـــرص لل�سحافيـــني: “�سي�سدر وزير 
�خلارجيـــة بياناً قريباً جد�ً عن ذلك �التفاق... �أعتقد 
باأنكـــم جميعاً تعرفون �أن �لرئي�س �أو�سح �أنه يعتقد 
باأنـــه كان �تفاقـــاً �سيئـــاً... �تفـــاق �سيـــئ بالن�سبة 

للواليات �ملتحدة”.

بتجميد  الغرفة” تطالب  “عقارية 
التحتية” البنية  كلفة  “ا�صرتداد 

ال�صعودية: مقاطعة قطر �صت�صتمر حتى 

تنفيذ املطالب كاملة

اأبو قوة يهزم �صلماباد ب�صعوبة ويبقى 

يف �صدارة دوري املراكز ال�صبابية

اقتصاد البالد

بالد العالم

البالد سبورت
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“نزهة”  “جلجام�س” يقدم 
للمخرج اأحمد �صلطان

مسافات البالد
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• �سمو رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا �جلل�سة �العتيادية �الأ�سبوعية ملجل�س �لوزر�ء 	
• بدء �أعمال �لنظافة و�إز�لة �ملخلفات من مرفاأ �لدر�ز	

• مبنى �لتقاعد: مطبخ قانوين ي�سع �للم�سات �الأخرية على �لقانون �جلديد	

علوي املو�صوي

• ريا�س �ساتر	

• حمد �ملرزوق	

• مر�د علي مر�د	

ا�ستكمال اخلدمات يف جنو�سان
تفاعاًل مع ما ن�صرته “$” ب�صاأن مالحظات املواطنني... رئي�س الوزراء يوجه:
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ت�ضديد الرقابة على املال العام و�ضبط امل�رصوفات 
تنفيذ امليزانية بكفاءة وجودة لتنعك�س على حياة املواطنني... رئي�س الوزراء يوجه:

املنام���ة - بن���ا: تراأ����س رئي�س ال���وزراء �شاحب 
ال�شم���و امللكي االأم���ر خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة 
اجلل�شة االعتيادية االأ�شبوعية ملجل�س الوزراء، وذلك 
بق����ر الق�شيبية �شباح اأم�س، وعق���ب اجلل�شة اأدلى 
االأم���ني العام ملجل�س الوزراء يا����ر النا�ر بالت�ريح 

التايل:
 رح���ب �شاح���ب ال�شم���و امللكي رئي����س الوزراء 
باإق���رار م����روع قان���ون اعتم���اد امليزاني���ة العام���ة 
للدول���ة لل�شنت���ني املاليت���ني 2017 - 2018 م���ن 
ال�شلط���ة الت�ريعية، الذي جاء ثم���رة للتعاون الوثيق 
ب���ني ال�شلطتني التنفيذي���ة والت�ريعي���ة واأ�شهم يف 
حتقي���ق الت���وازن يف امليزاني���ة اجلديدة ال���ذي جمع 
ب���ن الرت�ضي���د يف االإنفاق واالن�ضب���اط املايل الالزم 
ملواجه���ة التط���ورات اجلارية واحلف���اظ على حقوق 
املواطن���ني وتعزيز الدعم وامل�شان���دة لذوي الدخل 

املتو�شط واملحدود وال�رائح االأكرث ا�شتحقاقاً.
واأ�شدر �شاح���ب ال�شمو امللك���ي رئي�س الوزراء 
لل���وزارات واجله���ات احلكومي���ة كاف���ة  توجيهات���ه 
بت�شديد الرقابة على املال العام و�شبط امل�روفات 
احلكومي���ة وترتيبه���ا ح�ضب االأولوي���ة والق�ضاء على 
اأي���ة اأمن���اط �ضارة م���ن االإنف���اق اال�ضتهالك���ي ومنع 
اله���در و�شمان ح�ش���ن ا�شتخ���دام امل���وارد، وتعزيز 
اجلوان���ب االإ�رافي���ة والرقابي���ة خلل���ق بيئ���ة العمل 
االأف�ضل وت�رسي���ع العمل يف اإجناز امل�ضاريع احلكومية 
املدرجة �شمن امليزاني���ة واإمتامها يف االإطار الزمني 
املح���دد لها، موجه���اً �شموه اإلى �رع���ة و�شع اخلطط 
والربام���ج التنفيذي���ة الكفيل���ة بتفعي���ل امل�شاريع 
واالأولوي���ات املدرج���ة يف امليزانية، و����رورة تنفيذ 
امليزاني���ة بكفاءة وج���ودة لتنعك�س ب�ش���ورة مبا�رة 
عل���ى احلياة اليومية للمواطن���ن، واالرتقاء بخدمات 
الرعاية ال�شحية ال�شاملة وبرامج اخلدمات االإ�شكانية 
والتعليمي���ة واالجتماعي���ة، واإعط���اء اأولوي���ة ق�شوى 
للبع���د االجتماع���ي واحلف���اظ عل���ى مظل���ة الرعاي���ة 
االجتماعي���ة ال�شامل���ة، كم���ا ح���ث �شم���وه ال���وزارات 
واجلهات احلكومية اإلى �رسورة اإ�ضناد الدور املحوري 
للقط���اع اخلا����س باعتب���اره �ريك اأ�شا�ش���ي يف االأداء 
االقت�ش���ادي يف جمم���ل امل�ش���رة التنموي���ة، واأ�شاد 
�ضم���وه �ضمن ذات ال�ضياق بربنام���ج الدعم اخلليجي 
كق���وة داعمة ومكملة للربام���ج املدرجة يف امليزانية 

العامة وبدوره يف دفع االقت�شاد الوطني.
 بع���د ذل���ك اأدان جمل�س الوزراء اإغ���الق امل�ضجد 
االأق�شى اأم���ام امل�شلني من قب���ل �شلطات االحتالل 
االإ�رائيل���ي وا�شفاً اإياه باأنه عم���ل ا�شتفزازي واإجراء 
ت�ضعيدي وخ���رق وا�ض���ح حلرمة االأماك���ن املقد�ضة 
وللقوان���ني الدولي���ة الت���ي تكف���ل حري���ة العب���ادة 

وممار�شة ال�شعائر الدينية.
 بعده���ا اأدان جمل����س ال���وزراء - ب�شدة - حادث 
االعت���داء االإرهاب���ي ال���ذي ا�شته���دف دوري���ة اأمنية 
بالقطيف باململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة اأثناء 
قيامها بواجبه���ا بحفظ االأمن، واأ�ش���اد بجهود قوات 
االأم���ن ال�شعودي���ة يف مكافحة االإره���اب واالإرهابيني 

ومبا تت�ش���ف به من يقظة اأمني���ة انعك�شت على اأمن 
وا�شتق���رار اململك���ة ال�شقيق���ة، معرب���اً املجل�س عن 
تاأييده لالإجراءات كافة التي تتخذها اململكة العربية 

ال�شعودية ل�شمان اأمنها وا�شتقرارها. 
 اإلى ذلك، ا�شتنكر جمل�س الوزراء حادث الهجوم 
االإرهاب���ي الذي ا�شته���دف دورية اأمني���ة يف حمافظة 
اجلي���زة بجمهوري���ة م�ر العربي���ة ال�شقيق���ة، موؤكداً 
املجل����س وقوفه اإل���ى جانب جمهورية م����ر العربية 
ال�شقيق���ة يف حمارب���ة االإره���اب وت�شامن���ه معه���ا يف 

اإجراءاتها حلفظ اأمنها وا�ضتقرارها.
وفيما يخت����س مبالحظات و�شكاوى املواطنني، 
وّجه �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء اإلى التحقق 
م���ن كفاية اخلدمات واملراف���ق بجنو�شان وتوفر ما 
حتتاجه من مرافق وخدمات وبخا�ضة الطرق وال�رسف 
ال�شحي واالإ�ش���كان، وكلف �شم���وه وزارتي االأ�شغال 
و�ش���وؤون البلدي���ات والتخطيط العم���راين واالإ�شكان 
مبتابعة ذلك.  من جانب اآخر، فقد وجه �شاحب ال�شمو 
امللكي رئي�س الوزراء اإل���ى ت�ريع البدء يف امل�شاريع 
التنموية الت���ي مت التوجيه اإليها يف حمافظة املحرق 
ومنها م����روع �شعادة وم�روع اجلامعة ومتابعتها من 

قبل اجلهات ذات العالقة واالخت�شا�س.
بعده���ا، �ش���دد �شاح���ب ال�شمو امللك���ي رئي�س 
الوزراء عل���ى اأهمية االأر�شف���ة والتوثيق يف الوزارات 
واالأجه���زة احلكومي���ة لتاأري���خ اخلدم���ات واالإجنازات 
احلكومي���ة املوجه���ة للمواطنن الت���ي ت�ضطلع بها 
كل جهة، وحث �شموه عل���ى اإن�شاء �شجل فيها يحفظ 
دور رج���االت البحرين الذين عمل���وا يف تلك الوزارات 
والهيئ���ات احلكومي���ة وترك���وا ب�ضماته���م يف جمال 

االرتقاء باخلدمات التي تقدمها هذه اجلهات. 
بع���د ذلك، وج���ه �شاحب ال�شم���و امللكي رئي�س 
الوزراء اإلى الب���دء يف توظيف 230 ممر�شاً وممر�شة 
م���ن املواطن���ني �شم���ن خط���ة التوظي���ف لل�شنتني 
املاليت���ني 2017 - 2018 ليت���م اإ�شافته���م اإل���ى 
430 ممر�ض���اً وممر�ض���ة من البحريني���ن الذين مت 

توظيفهم خالل دورتي امليزانية ال�شابقتني.
املذك���رات  يف  املجل����س  نظ���ر  ذل���ك  بع���د   
واملو�شوع���ات املدرج���ة على ج���دول اأعمال���ه، وقرر 

ب�شاأنها ما يلي:
 اأوالً: بتوجيه م���ن �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س 
الوزراء خ�ش�س املجل�س جانباً من جل�شته ال�شتعرا�س 
ومتابعة امللف االإ�ضكاين وما حتقق فيه من اإجنازات 
ومكت�شب���ات لتوف���ر ال�شك���ن املالئ���م للمواطن���ني 
باعتباره م���ن اأولويات احلي���اة الكرمية التي حتر�س 
م�شتعر�ش���اً  للمواطن���ني،  تقدميه���ا  عل���ى  الدول���ة 
املجل����س املراحل التي مرت به���ا العملية االإ�شكانية 
من تط���ورات منذ العام 1960 وحت���ى العام 2017، 
اإذ قدم���ت احلكوم���ة خاللها ما يقارب م���ن 129 األف 
خدمة اإ�شكانية من بينها توزيع 47 األف وحدة �شكنية 
ا�شتف���اد منها 270 األف مواط���ن، وتقدمي حوايل 65 
األ���ف قر�س تت�شم���ن قرو�س ����راء وبن���اء وترميم، 
وتوزي���ع 12 األ���ف ق�ضيمة �ضكني���ة، ومت خالل الفرتة 
املذكورة بن���اء 7 مدن اإ�شكانية جدي���دة منها 3 قيد 
االإن�شاء، اإلى جانب وج���ود االأمر امللكي ال�شامي ببناء 
40 األف وحدة �شكنية، والتزاماً حكومي ببناء 25 األف 

وحدة �ضكنية �ضمن برنامج عمل احلكومة. 
وت�شمن التقرير الذي عر�شه يف هذا اخل�شو�س 
وزي���ر االإ�ش���كان التط���ورات الت���ي �شهده���ا املل���ف 
االإ�ش���كاين وات�ش���اع رقعة امل�شاري���ع االإ�شكانية التي 
�ضملت جميع حمافظات اململكة ومت فيه توفري اآالف 
الطلب���ات االإ�شكانية املتنوع���ة للمواطنني وبخا�شة 

من ذوي الدخل املحدود.
 ثاني���اً: وافق جمل����س الوزراء على دم���ج االإدارة 
العام���ة للتخطيط العمراين ب���وزارة االأ�شغال و�شوؤون 
البلدي���ات والتخطي���ط العمراين مع هيئ���ة التخطيط 
والتطوي���ر العم���راين لتك���ون حت���ت م�شم���ى “هيئة 
التخطي���ط والتطوير العمراين” تتب���ع وزير االأ�شغال 

و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين، واأقر املجل�س 
الهي���كل التنظيم���ي الرئي�س لهذه الهيئ���ة لراأ�شها 
رئي�ش���اً تنفيذياً بدرجة وكي���ل وزارة ونائب للرئي�س 
بدرجة وكيل م�شاعد وخم�شة اإدارات االأولى للدرا�شات 
والتخطي���ط اال�شرتاتيجي، والثاني���ة للموارد الب�رية 
واملالية، والثالث���ة للتخطيط التف�شيل���ي، والرابعة 
الإدارة تطوي���ر االأرا�شي، واخلام�ش���ة الإدارة امل�شاريع 
واال�شتثم���ار، وكل���ف املجل����س اجله���ات املخت�ش���ة 
باتخاذ االإجراءات القانوني���ة والفنية الالزمة، ويجيء 
ذل���ك حر�شاً على حتقيق التكام���ل لعملية التخطيط 
العم���راين وت�رسي���ع اتخ���اذ الق���رار واالإجن���از بتقليل 
اجلهات املعنية يف هذا املجال، وذلك وفقاً للتو�شية 

املرفوعة لهذا الغر�س من ديوان اخلدمة املدنية. 
 ثالث���اً: واف���ق جمل����س ال���وزراء عل���ى الالئح���ة 
واملقايي����س  املوا�شف���ات  لقان���ون  التنفيذي���ة 
وم�روع القرار باإ�شداره���ا، وتنظم الالئحة املذكورة 
املطابق���ة  و�ش���ارات  �شه���ادات  وجتدي���د  اإ�ش���دار 
وعالمات اجل���ودة اأو املطابقة للمنتج���ات املختلفة، 
ورخ����س مزاولة اأن�شط���ة منح �شه���ادات املطابقة اأو 
اال�شت�شارات، باالإ�شافة اإلى اإعداد وحتديث وتعديل 
م�شاري���ع املوا�شف���ات القيا�شية الوطني���ة واللوائح 
الفنية الوطنية وذلك بعد عر�شها على جلنة خمت�شة 
برئا�شة وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة وع�شوية 
ممثلني من موؤ�ش�شات حكومي���ة واأخرى ذات العالقة 
واأع�ض���اء من غرفة جتارة و�ضناعة البحرين وع�ضوين 

من ذوي االخت�شا�س.
 رابع���اً: كل���ف جمل�س ال���وزراء اللجن���ة الوزارية 
الالزم���ة  االإج���راءات  باتخ���اذ  القانوني���ة  لل�ش���وؤون 
للت�ضدي���ق على االتفاق بن مملكة البحرين ومنظمة 
حظر االأ�شلحة الكيميائية ب�شاأن امتيازاتها وح�شانتها 
والتي وقعت عليها مملكة البحرين يف الهاي بتاريخ 
6 يونيو 2017، وذلك م���ن خالل املذكرة املرفوعة 

لهذا الغر�س من وزير اخلارجية. 
 خام�شاً: بحث جمل�س الوزراء عدداً من االقرتاحات 
برغب���ة ومنها ما يتعلق بر�ضوم دم���غ الذهب وبع�س 
اال�شتم���الكات حيث وافق املجل�س عل���ى م�شودة رد 
احلكومة عل���ى هذه الرغبات على النح���و الذي اأعدته 

اللجنة الوزارية لل�شوؤون القانونية. 
 ويف بن���د التقارير الوزارية، اأثنى �شاحب ال�شمو 
امللك���ي رئي�س ال���وزراء عل���ى م�شامني كلم���ة وزير 
�شوؤون االإعالم يف اجتماع جمل�س وزراء االإعالم العرب، 

واأخذ املجل�س علماً بنتائج االجتماع املذكور اأعاله.
اإلى ذل���ك فقد اأخذ املجل�س علماً بنتائج الزيارة 
التي ق���ام بها وزي���ر الداخلية اإلى اململك���ة العربية 
ال�شعودية ال�شقيقة وكذلك نتائ���ج زيارته الر�شمية 

اإلى الواليات املتحدة االأمركية.
كم���ا اأخذ املجل����س علماً بنتائ���ج م�شاركة وزيرة 
ال�شناعة والتج���ارة وال�شياحة اإل���ى جمهورية رو�شيا 
االحتادي���ة للم�شاركة يف املعر����س ال�شناعي الدويل 

الثامن.

املنام���ة - بنا: تلقى عاهل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليف���ة برقي���ة �شك���ر جوابي���ة من 
رئي����س جمهورية الربتغ���ال مار�شيلو 
ا عل���ى  غيبيل���و دي �ض���وزا، وذل���ك ردًّ
برقي���ة جاللت���ه املهنئة ل���ه مبنا�شبة 
ذكرى العي���د الوطني لب���الده، اأعرب 
فيه���ا ع���ن خال����س �شك���ره وتقديره 
لعاه���ل الب���الد عل���ى م�شاع���ر جاللته 
���ا جلاللت���ه  الطيب���ة ال�شادق���ة، متمنيًّ
موف���ور ال�شح���ة وال�شع���ادة وململكة 
البحرين املزيد من التقدم واالزدهار.
كم���ا تلق���ى عاه���ل الب���الد برقية 
�شك���ر جوابي���ة م���ن رئي����س جمهورية 
م���ار  غيورغ���ي  ال�ضديق���ة  جورجي���ا 
ا على برقية  غفيال�ضفيلي، وذل���ك ردًّ
جاللت���ه املهنئة ل���ه مبنا�شب���ة ذكرى 
اليوم الوطني لبالده، �شمنها خال�س 
�شك���ره وتقدي���ره لعاهل الب���الد على 
م�شاعر جاللته الطيب���ة النبيلة متمنيًّا 
جلاللت���ه موف���ور ال�شح���ة وال�شع���ادة 
التقدم  البحرين ا�شط���راد  وململك���ة 

والنماء.

املنامة - وزارة اخلارجية: اأدانت 
وزارة خارجية مملكة البحرين الهجوم 
االإرهابي الذي وق���ع مبدينة العري�س 
يف جمهورية م�ر العربية، واأ�شفر عن 
مقت���ل واإ�شابة عدد م���ن رجال االأمن، 
موؤك���دة وق���وف مملكة البحري���ن اإلى 
جانب جمهورية م�ر العربية ال�شقيقة 
وتاأييدها ل���كل االإج���راءات والتدابر 
الت���ي تتخذها م���ن اأجل تعزي���ز اأمنها 

وا�شتقرارها.
ع���ن  اخلارجي���ة  وزارة  واأعرب���ت 
الأه���ايل  وموا�شاته���ا  تعازيه���ا  بال���غ 
ال�شحاي���ا ومتنياته���ا ب�رع���ة ال�شفاء 
جلمي���ع امل�شابني ج���راء ه���ذا العمل 
مملك���ة  موق���ف  موؤك���دًة  االإرهاب���ي، 
البحري���ن الرا�ض���خ ال���ذي ينب���ذ كافة 
اأ�شكال العنف والتطرف واالإرهاب اأًيا 
كان���ت م�شادرها ودوافعها، والداعي 
اإلى تعزي���ز اجلهود الدولي���ة الرامية 

للق�شاء على هذه االآفة اخلطرة.

املنامة - وزارة اخلارجية: اأدانت 
وزارة خارجية مملكة البحرين الهجوم 
االنتح���اري ال���ذي ا�شته���دف �شي���ارة 
�رط���ة يف مدين���ة بي�ش���اور بجمهورية 
باك�شت���ان االإ�شالمية، واأدى اإلى مقتل 
واإ�شاب���ة عدد من رج���ال االأمن، معربة 
ع���ن بالغ التعازي و�ض���ادق املوا�ضاة 
الأه���ايل ال�شحايا ومتنياته���ا بال�شفاء 

العاجل للم�شابني.
واأك���دت ال���وزارة ت�شامن مملكة 
باك�شت���ان  جمهوري���ة  م���ع  البحري���ن 
االإ�شالمي���ة يف حربه���ا �ش���د االإره���اب 
وجهوده���ا احلثيث���ة لتثبي���ت االأم���ن 
وال�شلم، جمددة موقف مملكة البحرين 
الثاب���ت الراف����س للعن���ف والتطرف 
واالإره���اب ب���كل اأ�شكال���ه، وتاأكيدها 
�رورة تكثيف جهود املجتمع الدويل 
املوجهة للق�شاء عل���ى هذه الظاهرة 
اخلط���رة وا�شتئ�شالها م���ن جذورها 
والت�شدي لكل من يدعمها اأو ميولها؛ 

حفاظاً على االأمن وال�شلم الدوليني.

امللك يتلقى �شكر 
رئي�َشي الربتغال وجورجيا

“اخلارجية” تدين 
الهجوم االإرهابي مبدينة 

العري�س يف م�ر 

... وتدين الهجوم 
االنتحاري يف مدينة بي�شاور

• جاللة امللك	

جمل����س الوزراء:  توزي���ع 47 األف وحدة �شكنية منذ 1960 ا�شتف���اد منها 270 األف مواطن
ال��ع��م��راين  وال��ت��ط��وي��ر  التخطيط  بهيئة  ال��ع��م��راين  للتخطيط  ال��ع��ام��ة  االإدارة  دم���ج 

ت��وف��ري االإ����ض���ك���ان الأه�����ايل ج��ن��و���ض��ان وت�����رسي��ع م�������رسوع ���ض��ع��ادة واجل��ام��ع��ة ب��امل��ح��رق
ال��ق�����ض��اء ع��ل��ى االإن����ف����اق اال���ض��ت��ه��الك��ي وم��ن��ع ال���ه���در وح�����ض��ن ا���ض��ت��خ��دام امل����وارد
ت�������رسي���ع ال���ع���م���ل يف اإجن�������از امل�������ض���اري���ع احل���ك���وم���ي���ة امل����درج����ة ���ض��م��ن امل��ي��زان��ي��ة
التنموية امل�����ش��رة  يف  اأ���ش��ا���ش��ا  ���ري��ك��ا  ب��اع��ت��ب��اره  ل�“اخلا�س”  حم���وري  دور  اإ���ش��ن��اد 
230 مم��ر���ش��ا ومم��ر���ش��ة م���ن امل��واط��ن��ني  ال���ب���دء يف ت��وظ��ي��ف  اإل�����ى  ���ش��م��وه ي���وج���ه 

• �شمو رئي�س الوزراء يرتاأ�س جل�شة جمل�س الوزراء اأم�س	

رئي�س الوزراء يتلقى برقية �ضكر من الأهايل 
لتوجيهات �شموه ال�شتمالك االأر�س الواقعة يف قاليل 

املنام���ة - بن���ا: تلق���ى رئي�س ال���وزراء 
�شاح���ب ال�شم���و امللك���ي االأم���ر خليفة بن 
�شلم���ان ال خليف���ة برقي���ة �شكر م���ن اأهايل 
ق���اليل رفعها عنه���م حممد الدخي���ل، اأعربوا 

فيها ع���ن خال����س �شكره���م ل�شم���و رئي�س 
ال���وزراء على توجيه���ات �شم���وه ال�شتمالك 
االأر����س الواقعة يف قاليل، وذلك ملا لها من 

اأهمية الأهايل املنطقة.

وثمن���وا يف الربقي���ة حر����س �شموه على 
متابع���ة وحتقي���ق تطلع���ات واأم���اين اأبن���اء 
الوط���ن، متمن���ني ل�شم���وه موف���ور ال�شحة 

وال�شعادة.

• يا�ر النا�ر	



املنام���ة – املجل�س الأعل���ى لل�صحة: 
ثّمن املجل�س الأعلى لل�صحة التوجيهات 
الكرمي���ة لرئي�س ال���وزراء �صاحب ال�صمو 
امللك���ي الأم���ر خليف���ة ب���ن �صلم���ان اآل 
خليف���ة التي وّجه �صموه فيه���ا اإلى البدء 
وممر�ص���ة  ���ا  ممر�صً  230 توظي���ف  يف 
م���ن املواطن���ن �صم���ن خط���ة التوظيف 
لل�صنتن املاليتن 2017 - 2018 ليتم 
ا وممر�صة من  اإ�صافتهم اإلى 430 ممر�صً
البحريني���ن الذين ُوظف���وا خالل دورتي 

امليزانية ال�صابقتن.
واأكد رئي�س املجل����س الأعلى لل�صحة 
الفري���ق طبيب ال�صي���خ حممد بن عبداهلل 
اآل خليف���ة اأّن هذه التوجيه���ات الكرمية 
ل�صاح���ب ال�صم���و خ���الل تروؤ�ص���ه جلل�صة 
جمل����س ال���وزراء اأم�س )الإثن���ن( تعك�س 
احلر�س الكبر الذي يوليه �صموه لإيجاد 

الفر����س وال�صواغ���ر الوظيفي���ة خلريجي 
القطاع ال�صحي م���ن الأطباء واملمر�صن 

واملهن امل�صاندة.
واأك���د املجل����س الأعل���ى لل�صح���ة اأن 
املجل����س يبح���ث العديد م���ن املبادرات 

والآلي���ات لتعزي���ز �صيا�ص���ة البحرن���ة يف 
املن�صاآت ال�صحية، بالتوا�صل مع خمتلف 
اجله���ات الر�صمية واخلا�ص���ة، وموا�صلة 
الإجراءات الالزم���ة لت�صجيع ال�صتثمارات 

يف القطاع ال�صحي.
واأك���د حر����س املجل�س عل���ى متابعة 
الر�صي���دة  تنفي���ذ توجيه���ات احلكوم���ة 
بقي���ادة رئي����س ال���وزراء يف متابعة ملف 
واملمر�ص���ن،  الأطب���اء  م���ن  العاطل���ن 
و�رسع���ة اإيج���اد ال�صواغر له���م باعتبارهم 
���ا م���ن ال���روة الب�رسي���ة الت���ي  ج���زًءا مهمًّ
يتمتع���ون  حي���ث  الوط���ن،  يحت�صنه���ا 
باملوؤه���الت املنا�صب���ة ل�صغ���ل ال�صواغ���ر 
الوظيفي���ة الطبي���ة يف خمتل���ف الأق�صام 
بامل�صت�صفيات واملراكز  والتخ�ص�ص���ات 
ال�صحي���ة يف خمتلف املوؤ�ص�صات ال�صحية 

العامة واخلا�صة. 

املنام����ة - بن����ا: تنظ����م جمعي����ة 
الطيب����ة واللجن����ة املنظم����ة  الكلم����ة 
جلائزة �صمو ال�صي����خ عي�صى بن علي 
بن خليفة اآل خليفة للعمل التطوعي 
يف ال�صابع����ة م����ن م�ص����اء الي����وم، اأول 
ور�صة عم����ل حواري����ة للم�صاركن يف 
جائ����زة اأف�صل م�رسوع تطوعي مبملكة 
البحري����ن، يف فندق ذاغ����روف بحرين 

بجزيرة اأمواج.
العم����ل  ور�ص����ة  وت�صتعر�����س 
التق����دمي للجائزة  تفا�صي����ل طل����ب 

الالزم����ة  وال�صرتاط����ات  والأح����كام 
جان����ب  اإل����ى  املطلوب����ة  والوثائ����ق 
التوا�ص����ل مع اأع�صاء جلن����ة التحكيم 
للجائ����زة والت����ي ت�ص����م كال من فالح 
الرويل����ي وهال����ة �صليبي����خ وحمم����د 

الأحمدي.
ووجه����ت اجلمعي����ة دعوته����ا اإلى 
يف  للم�صارك����ة  املهتم����ن  جمي����ع 
اجلائ����زة، كم����ا دعت و�صائ����ل الإعالم 
لتغطي����ة ه����ذه الور�ص����ة الأول����ى من 

نوعها منذ تاأ�صي�س اجلائزة.
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• �صمو ال�صيخ عي�صى بن علي	

•  ال�صيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة	

بحث املو�شوعات امل�شرتكة بني “قوة الدفاع” و”بتلكو”

القائد العام ي�شيد باخلدمات ال�شحية ملركز حممد بن خليفة

ا�شتعرا�ض عالقات التعاون بني البحرين والأردن

اأول ور�شة حوارية جلائزة عي�شى بن علي اليوم

ا حمل اإ�شادة ا بحرينيًّ توجيهات �شموه لتوظيف 230 ممر�شً

دعوة احلجاج لأخذ التطعيمات من مراكزهم ال�شحية 

“الإ�شكان” تت�شلم 265 ر�شالة عرب خدمة “حتت اأمرك” 

ت�صتعر�س تفا�صيل طلب التقدمي وال�صرتاطات والتوا�صل مع التحكيم

تفعيل الآليات الرامية لتعزيز البحرنة ... “الأعلى لل�صحة”:

وجهت اأ�صحاب الأمرا�س املزمنة اإلى �رسورة حمل الأدوية

8 من اأ�صحاب الطلبات ا�صتلموا �صهادات ا�صتحقاق 

املنامة - بنا: دعت اللجنة التن�صيقية 
لأعمال بعثة احلج الطبي���ة بوزارة ال�صحة 
الراغب���ن يف تاأدي���ة منا�ص���ك احل���ج لهذا 
املراك���ز  مراجع���ة  ����رسورة  اإل���ى  الع���ام 
ال�صحي���ة مبناطقهم لإج���راء الفحو�صات 
الطبية الالزم���ة واأخذ التطعيمات اخلا�صة 
مبو�صم احل���ج وا�صت���الم الكتيب ال�صحي 
للحج والعمرة وق���راءة ما به من اإر�صادات 

وتعليمات �صحية مهمة.
الأمرا����س  اأ�صح���اب  عل���ى  واأك���دت 
املزمن���ة كال�صغ���ط وال�صك���ري واأمرا�س 
القل���ب وغرها �رسورة اأخ���ذ الأدوية التي 
ي�صتخدموه���ا معه���م خ���الل تواجده���م يف 

احلج بالديار املقد�صة.
واأف���ادت اللجنة التن�صيقي���ة لأعمال 
بعث���ة احل���ج الطبي���ة باأنه���ا اأث���رت ه���ذا 
الع���ام كل مطبوعات احل���ج من مل�صقات 
ال�صحي���ة املهمة  وكتيب���ات باملعلومات 

الت���ي ُت�صاع���د احلجاج على رف���ع م�صتوى 
وعيهم ال�صحي وجتنب املخاطر ال�صحية.

ودع���ت جميع احلج���اج اإل���ى قراءتها 
والعمل مبا حتتويه من معلومات تثقيفية 
وتوعوية ملعرف���ة كيف يتجنبون الإ�صابة 
بالأمرا�س اأو اأي خماطر �صحية قبل واأثناء 

وبعد مو�صم احلج.
كما اأك���دت اللجن���ة التن�صيقية للحج 
وجود الكثر من املعلومات والإر�صادات 

ال�صحية العامة ب�صفحة اللجنة التن�صيقية 
لأعم���ال بعث���ة احلج الطبي���ة مبوقع وزارة 
www.moh. الإلك���رتوين  ال�صح���ة 
م���ن  ومتّن���ت   ،gov.bh/AR/Hajj
جمي���ع احلم���الت واحلجاج متابع���ة املوقع 
لال�صتف���ادة من���ه، مبا ُي�صه���م يف م�صاعدة 
حج���اج بيت اهلل احلرام على اتباع اإجراءات 
ال�صحة وال�صالم���ة واأن ي���وؤدوا منا�صكهم 

بي�رس و�صهولة اإن �صاء اهلل.

املنام���ة - بنا: اأعلن���ت وزارة الإ�صكان 
عن تلقيها 265 ر�صالة عرب خدمة �صندوق 
“حتت اأمرك” خ���الل الربع الثاين من العام 
اجل���اري، وذكرت اأن���ه مت اإجناز م���ا يقارب 
م���ن 140 معاملة ب�صكل كام���ل والتوا�صل 
م���ع املراجع���ن واطالعه���م بامل�صتجدات، 
ف�صال عن اأنه من بينها مت ت�صليم اأكر من 
15 حال���ة قدمت عرب ال�صن���دوق �صهادات 
ا�صتحق���اق الوح���دات �صكني���ة، فيما يجري 

حاليا متابعة 133 حالة. 
وتابعت وزارة الإ�صكان اأن اأبريل �صهد 
ا�صت���الم اأكرب عدد م���ن الر�صائ���ل باإجمايل 
و�ص���ل ل���� 120 ر�صالة من بينه���ا 62 حالة 
مت التوا�ص���ل م���ع اأ�صحابه���ا والنتهاء من 
اإجراءاته���ا، فيما مت ت�صلي���م 8 من اأ�صحاب 
الطلب���ات �صه���ادات ا�صتحق���اق الوح���دات 
ال�صكني���ة، و50 حال���ة لزالت قي���د الإجراء، 
م�صرة اإلى اأنها تلقت يف مايو 105 ر�صالة، 
اإذ مت التوا�صل والنته���اء من اإجراءات 36 
حال���ة منه���ا، وت�صلي���م 6 ح���الت �صهادات 
ا�صتحق���اق الوحدات ال�صكني���ة وحوايل 63 
حال���ة ل زال���ت قي���د الإج���راء، م�صيف���ة اأنه 

يف يوني���و تلق���ى ال�صن���دوق 40 ر�صالة مت 
التوا�ص���ل والنتهاء من الإج���راءات حلوايل 
18 حالة فيما مت ت�صليم حالتننْ من بينها 
�صهادات ا�صتحقاق الوحدات ال�صكنية و20 

حالة قيد الإجراء.
ويف ه���ذا ال�ص���دد، اأ�ص���ارت الإ�صكان 
اإل���ى اأن بع�س احلالت الت���ي تت�صلمها من 
ال�صندوق حت���ال اإلى جلن���ة الإ�صكان وهي 
احل���الت الإن�صاني���ة الت���ي تك���ون الأولوية 

الق�ص���وى له���ا، لتق���وم ال���وزارة بر�صدها 
وتوثيقه���ا بالزيارات ال�صتطالعية لالطالع 
م���ن  والتاأك���د  املواطن���ن  اأو�ص���اع  عل���ى 
ا�ستيفائهم ال�رشوط كافة واإعداد درا�ساتها 
للطل���ب املق���دم وا�صتحقاق���ه الإ�ص���كاين، 
ف�ص���ال ع���ن ا�صتدعائها املواط���ن ولقائها 
مبا�رسة ب���ه وال�صتماع لو�صعه والتباحث يف 
مو�صوع���ه من ق�ص���م الدرا�ص���ات والبحوث 

الجتماعية قبل اإحالتها اإلى اللجنة.

املنام���ة - بنا: ا�صتقبل القائد العام لقوة 
دف���اع البحرين امل�صر الركن ال�صيخ خليفة بن 
اأحمد اآل خليفة يف مكتبه بالقيادة العامة �صباح 
اأم�س، رئي�س جمل����س اإدارة �رسكة بتلكو ال�صيخ 

حمم���د ب���ن خليف���ة اآل خليف���ة. وخ���الل اللقاء، 
رح���ب القائد العام لقوة دفاع البحرين برئي�س 
جمل����س اإدارة �رسكة بتلك���و، ومت بحث عدد من 

املو�صوعات ذات الهتمام امل�صرتك.

املنام���ة - بنا: ا�صتقبل القائد العام لقوة 
دف���اع البحرين امل�صر الركن ال�صيخ خليفة بن 
اأحمد اآل خليفة مبكتبه يف القيادة العامة �صباح 
اأم����س، مدير مركز حممد ب���ن خليفة بن �صلمان 
اآل خليف���ة التخ�ص�صي للقلب ري�صان البدران، 
وذل���ك بح�ص���ور وزير �ص���وؤون الدف���اع الفريق 

الركن يو�صف اجلالهمة.

واأ�ص���ار القائد العام لقوة دف���اع البحرين 
اإلى م�صتوى اخلدم���ات ال�صحية املتميزة التي 
يقدمه���ا مركز حممد بن خليفة ب���ن �صلمان اآل 
خليف���ة التخ�ص�ص���ي للقلب، م�صي���ًدا باجلهود 
التي يبذلها كافة العاملن يف املركز و�صعيهم 
املت�صمر لتقدمي اخلدمات ال�صحية وفق اأعلى 

امل�صتويات الطبية املتطورة.

املنامة - بنا: ا�صتقبل رئي�س هيئة الأركان 
الفري���ق الركن ذياب النعيم���ي مبكتبه بالقيادة 
العام���ة �صباح اأم����س، قائ���د ال�رسط���ة الع�صكرية 
امللكي���ة بالق���وات امل�صلح���ة للمملك���ة الأردنية 
الها�صمي���ة ال�صقيقة العمي���د الركن خملد عو�س 
الزي���ود، والوف���د املراف���ق. ورّح���ب رئي�س هيئة 

امللكي���ة  الع�صكري���ة  ال�رسط���ة  بقائ���د  الأركان 
بالقوات امل�صلح���ة للمملكة الأردني���ة الها�صمية 
والوفد املرافق، حيث مت خالل اللقاء ا�صتعرا�س 
عالق���ات التع���اون الأخ���وي بن مملك���ة البحرين 
واململك���ة الأردنية الها�صمي���ة ال�صقيقة، كما مت 
بحث عدد من املوا�صيع ذات الهتمام امل�صرتك. 

•  اجتماع اللجنة التن�صيقية	
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الـــ�ســـيــــاح يـــجـــــذب  مــزاًرا واحـــتـــفــــاًل �ســنـــويــــًـا  الــمـــزارعــيــــن” اأ�ســــبـــح  “�ســــوق 

“احلدائق املعلقة” وفرت املنتج املحلي يف كربيات الأ�سواق 
املبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي نفذت م�ساريع عدة مبباركة الأمرية �سبيكة... مرام بنت عي�سى: 

املنامـــة - بنا: حققت املبادرة الوطنية 
لتنميـــة القطـــاع الزراعـــي، التـــي تف�سلت 
قرينة عاهل البالد رئي�ســـة املجل�س الأعلى 
للمراأة �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة 
بنـــت اإبراهيم اآل خليفـــة باإطالقها، العديد 
من امل�ساريع الزراعيـــة املهمة التي ت�سب 
يف اإطـــار مـــا اأن�سئـــت لـــه من دعـــم وتوحيد 
جلهود حتقيـــق تنمية زراعيـــة م�ستدامة يف 

مملكة البحرين.
اأنبـــاء  وكالـــة  مـــع  ويف حديـــث خا�ـــس 
البحريـــن )بنا( اأكدت الأمني العام للمبادرة 
الوطنيـــة لتنميـــة القطاع الزراعـــي ال�سيخة 
مـــرام بنت عي�ســـى اآل خليفـــة، اأن املبادرة 
الوطنيـــة لتنمية القطـــاع الزراعي تاأ�س�ست 
بجهود مباركـــة من �ساحبـــة ال�سمو امللكي 
الأمـــرية �سبيكة بنت اإبراهيـــم اآل خليفة يف 
العام 2010، مبينـــة اأنها ت�سلمت م�سوؤولية 
اإدارة املبـــادرة منذ العام 2014 بعد اجلهد 
املخل�س الذي بذله وحيد القا�سم من خالل 
اإدارتـــه للمبـــادرة يف فـــرة التاأ�سي�ـــس، اإذ 
و�ســـع لها اأ�سا�ســـا قويا مكنها مـــن العطاء 

املتوا�سل وال�ستمرارية.
ويف معر�ـــس ردهـــا علـــى �ســـوؤال عـــن 
اأولويـــات املبادرة التـــي ت�سعى لتحقيقها، 
اأ�ســـارت الأمـــني العـــام اإلـــى اأن املبـــادرة 
ت�سعـــى من خالل تعاونها مع �سوؤون الزراعة 
بـــوزارة الأ�سغـــال ووزارة �ســـوؤون البلديات 
والتخطيط العمراين واملوؤ�س�سات الر�سمية 
املعنيـــة لتذليـــل التحديـــات التـــي تواجه 
القطـــاع الزراعي ودعـــم املزارعني ل�سمان 

ا�ستمرارية مهنة الزراعة يف البحرين. 
كما تتعـــاون املبادرة مـــع املوؤ�س�سات 
التعليمية وموؤ�س�سات املجتمع املدين لن�رش 
الوعـــي الزراعـــي واملمار�ســـات ال�سحيحـــة 
للزراعـــة امل�ستدامة للخـــروج بواقع زراعي 
خدمـــة  يف  ي�ســـب  اململكـــة،  يف  متطـــور 
القت�ســـاد الوطنـــي ويقدم الدعـــم ل�رشيحة 
عري�ســـة من اأبنـــاء املجتمـــع ذات الهتمام 
بالزراعـــة. وعن امل�ساريع التي عملت عليها 
املبـــادرة الوطنيـــة، اأو�سحـــت اأن املبادرة 
نفـــذت العديد من امل�ساريع التي ت�سب يف 
�سالح القطـــاع الزراعي ب�سكل مبا�رش. ويعد 
“م�ـــرشوع هـــورة عايل” و “�ســـوق املزارعني 
البحرينيـــني” مـــن اأهـــم امل�ساريـــع التـــي 
تدعمهـــا املبـــادرة وحتر�ـــس علـــى �سمان 

ا�ستمراريتها.
وحتدثـــت عـــن فكـــرة “م�ـــرشوع �ســـوق 
املزارعـــني” حيـــث انطلقـــت مـــن �ساحبة 
ال�سمـــو امللكي الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم 
اآل خليفـــة، لتحفيز املزارعـــني واإ�ستحداث 
من�ســـة خا�سة للمنتـــج البحرينـــي من دون 
اأي منتجـــات م�ستـــوردة. وقـــد حتقـــق ذلك 
البلديـــات  �ســـوؤون  وزارة  مـــع  بالتعـــاون 
والتخطيـــط العمـــراين حيـــث اأقيـــم “�سوق 
املزارعـــني” يف حديقة البديـــع. ومنذ ذلك 
اليـــوم وحتـــى الآن وامل�ـــرشوع اآخـــذ بالنمـــو 

والإقبال متزايد عليه.

واأ�سافت ال�سيخة مـــرام بنت عي�سى اأن 
دور املبـــادرة يف هـــذا امل�رشوع هـــو �سمان 
ا�ستمرارية قيامـــه من خالل دعم املزارعني 
وتوفري ما يحتاجونه �سواء من ناحية التمويل 
اأو التجهيـــزات، و “�ســـوق املزارعني” يعد 
فعالية �سنويـــة ت�ستمر �سهورا عدة ويالقي 
اإقبـــالً كبرياً مـــن املهتمني. واأكـــدت اأنه ل 
يخفى على اجلميع اأن هذا امل�رشوع يعد ق�سة 
جنـــاح للمزارع البحريني يف املجال الزراعي، 
وله مـــردود على املزارعـــني اأنف�سهم فقد 
عرفهـــم املجتمـــع، واأ�سبح لديهـــم م�سدر 
دخل، واأ�سبح ال�سوق مزارا �سياحيا واحتفال 
�سنويـــا يجذب ال�سياح، كمـــا �سجع اجلمهور 

على الزراعة يف منازلهم.
للتنميـــة  حمـــد  امللـــك  “جائـــزة  وعـــن 
الزراعية”، قالـــت ال�سيخة مرام بنت عي�سى 
اإن املبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي 
اأطلقت اجلائـــزة يف دورتها الثانية مببادرة 
كرميـــة مـــن رئي�ســـة املجل�ـــس ال�ست�ساري 
للمبـــادرة الوطنية لتنميـــة القطاع الزراعي 
�ساحبة ال�سمـــو امللكي الأمرية �سبيكة بنت 
اإبراهيم اآل خليفة، اإذ ت�سم اجلائزة 3 حماور 
رئي�ســـة هي حمـــور اأف�ســـل م�ـــرشوع زراعي 
وقيمتهـــا 10000 دينـــار، واأف�ســـل مزارع 
بحرينـــي وقيمتهـــا 5000 دينـــار، واأف�سل 
الدرا�ســـات والبحـــوث الزراعيـــة وقيمتهـــا 
5000 دينار. واأ�سارت ال�سيخة مرام اإلى ما 
مت ا�ستحداثـــه يف اجلائزة يف دورتها الأولى 
من فئة اأف�سل م�رشوع م�ساند لالإنتاج الزراعي 
حتت حمور اأف�سل امل�ساريـــع الزراعية؛ ملا 
له مـــن دور فعـــال وقيمة م�سافـــة يف دعم 

وا�ستدامة امل�ساريـــع الزراعية املنتجة، مما 
يعزز م�ساهمة القطاع الزراعي يف القت�ساد 
الوطني وحتقيق الكتفـــاء الذاتي الن�سبي. 
كما بينت اأنه لكل حمور فائزين اثنني على 
خالف الـــدورة الأولى التـــي مت تكرمي فائز 

واحد عن كل حمور.
ويف ال�سيـــاق نف�ســـه، نفـــذت املبـــادرة 
م�ساريع عـــدة منها اإن�ساء البيـــوت املحمية 
الزراعيـــة يف عـــدد من اجلهـــات مثل جمعية 
الهـــالل الأحمر البحرينـــي والذي يهدف اإلى 
تدريـــب الأ�ـــرش املتعففة للعمـــل بامل�ستل؛ 
ليتمكنوا من اإنتاج حما�سيل زراعية، وتولى 
اجلمعيـــة م�سوؤولية التدريب وبيـــع النتاج 
وتوزيـــع ريع تلك املبيعـــات على العائالت 
امل�ستفيـــدة مـــن خدمـــات الهـــالل الأحمـــر 

البحريني.
وعن امل�ساريع الأخـــرى املماثلة، قالت 
الأمـــني العام “قمنـــا باإن�ساء بيـــوت حممية 
اأي�ســـاً يف مدر�ســـة البيـــان، ومركـــز عاليـــة 
للتدخل املبكر، ومعهـــد البحرين للتدريب 

لدعم برنامج الدبلوم الزراعي.
ويف ال�سيـــاق نف�ســـه، اأ�ســـارت ال�سيخـــة 
مرام بنت عي�سى اإلى امل�ساريع الأخرى التي 
جنحت املبادرة يف حتقيقها ومنها “امل�رشوع 
الوطنـــي ل�ستـــزراع نبـــات القـــرم” بغر�س 
حماية احلياة الفطرية الذي مت بالتعاون مع 
املجل�ـــس الأعلى للبيئة وقـــد نفذ يف يوليو 

2016م، وميتد حتى اليوم”.
واأ�ســـارت اإلـــى التعـــاون بـــني املبادرة 
وجامعـــة البحريـــن وذلـــك من خـــالل تنفيذ 
تطبيـــق “Bahrain Parks” الـــذي تقوم 

فكرته على جمع معلومات و�سور عن خمتلف 
احلدائـــق العامـــة يف اململكـــة، وتوفريهـــا 
للجميـــع حتى يتمكنـــوا من الو�ســـول اإليها 

ويتم تقييمها من خالل هذا التطبيق.
مت  التـــي  امل�ساريـــع  “مـــن  واأ�سافـــت 
تنفيذهـــا والتي ت�سب يف جهـــود الهتمام 
باحلدائـــق، م�ـــرشوع “حديقـــة اجلنبيـــة” يف 
تطويـــر  مت  بحيـــث  ال�سماليـــة  املحافظـــة 
احلديقـــة بالتعاون مـــع البلديـــة ال�سمالية 
وهي تعـــد اأول حديقة بيئية تعمل بالطاقة 
ال�سم�سيـــة وطاقة الريـــاح. وزودت باألعاب 
لـــذوي الحتياجـــات اخلا�سة، كمـــا تعاونت 
املبـــادرة مـــع املحافظة اجلنوبيـــة ونظمت 
دورة زراعية بعنوان “اأول خطوة يف الزراعة” 
يف املجل�س الن�سائي ال�سبوعي باملحافظة.

وتطرقـــت الأمـــني العام للمبـــادرة الى 
جملة من اجلهـــود التي قامت بها املبادرة، 
ومنهـــا امل�ساركـــة يف املع�سكـــر ال�سيفـــي 
الثامـــن والتا�سع لإعداد �سبـــاب امل�ستقبل 
والذي تنظمه املحافظة اجلنوبية بالتعاون 
مـــع الأكادمييـــة امللكيـــة لل�رشطـــة بـــوزارة 
الداخليـــة، حيـــث قدمـــت املبـــادرة “دورة 
تعريفيـــة عـــن الزراعـــة املائيـــة” ونظمت 
للطالب زيـــارة تعريفية اإلى مزارع اجلزيرة، 
واأي�سا التعاون مـــع وزارة الربية والتعليم 
من خالل تنظيم عدد من الزيارات للمدار�س 
احلكومية واخلا�سة لتنفيذ دورات تدريبية 
�سنويـــاً؛ بهدف ن�ـــرش املمار�ســـات الزراعية 
ال�سليمـــة بني الطلبة والطالبات وتعريفهم 
باأ�سا�سيات الزراعة، كما امتد دور املبادرة 
مـــن املدار�ـــس الـــى اجلامعـــات حيـــث قام 

املكتب التنفيذي للمبـــادرة بالإ�رشاف على 
بحـــث التخرج لعـــدد من الطالب مـــن كلية 
اإدارة الأعمـــال بجامعـــة بوليتكنك البحرين، 
والذي تناول مو�سوع املياه الرمادية ومدى 

جدوى تطبيقها يف اململكة.
ومـــن �سمـــن جهـــود املبـــادرة اأ�سارت 
ال�سيخـــة مرام اإلـــى م�ساركتهـــا يف الفعالية 
ال�سنويـــة �سمـــن فعاليات مهرجـــان �سيف 
البحريـــن والتـــي تقـــام يف مثل هـــذه الأيام 
ومنها “خيمة نخول” من خالل تنظيم ور�س 
ترفيهيـــة تعليمية لالأطفال لتعزيز الثقافة 

الزراعية لديهم.
وعـــن املنتديـــات التـــي ت�ســـارك فيها 
املبادرة الوطنية لتنميـــة القطاع الزراعي، 
حتدثـــت ال�سيخـــة مـــرام بنـــت عي�ســـى عن 
يف  الزراعيـــة  التنميـــة  “منتـــدى  تنظيـــم 
البحريـــن نحـــو روؤيـــة م�سركـــة” الـــذي مت 
بالتعاون مع �سوؤون الزراعة والرثوة البحرية 
وجامعـــة اخلليج العربي وقـــام با�ستعرا�س 
ال�سراتيجيـــة الوطنيـــة للتنميـــة الزراعية 
امل�ستدامة، وبرنامج عمل احلكومة، وتقييم 
الواقع الزراعي يف اململكة مع الركيز على 
حمـــددات التنمية الزراعيـــة املختلفة. ومت 
من خالل املنتدى عر�س جتارب املزارعني 
الإنتـــاج  وال�ـــرشكات يف  والقطـــاع اخلا�ـــس 

وال�ستثمار يف هذا القطاع.
وبعد تلك اجلهـــود امل�ستمرة للمبادرة، 
اأكدت الأمني العام “اأن العمل امل�ستمر اأتى 
بثماره من خالل خلـــق توجه عام يف اململكة 
ملحبـــي الزراعـــة، كمـــا حفـــز املوؤ�س�ســـات 
الر�سمية لتوجيـــه جهودهم من خالل العمل 
املتعـــاون معنـــا لتنميـــة العمـــل يف القطاع 

الزراعي”.
واأ�سافـــت اأن هـــذا التوجـــه اأثمـــر عـــن 
تاأ�سي�س عدد من ال�رشكات الزراعية املحلية 
املنتجـــة التي توفر املنتـــج البحريني عايل 
“ك�رشكـــة  الأ�ســـواق  كربيـــات  يف  اجلـــودة 
احلدائق املعلقة” وهي �رشكة زراعية حديثة 
التاأ�سي�س يف مملكـــة البحرين، وتتعاون مع 
�رشكـــة يف كوريـــا اجلنوبيـــة، واأ�سبحت هذه 
ال�رشكـــة اليـــوم “بيـــت خـــربة يف البحرين” 
زراعيـــة  حمميـــات  م�ساريـــع  منـــه  تنطلـــق 
ملختلـــف دول العـــامل. كمـــا تقـــوم “مزارع 
اجلزيرة” و “مـــزارع الغالية” ببيع منتجاتها 
يف ال�ســـوق املحلي، وهنـــاك عدد اآخر مماثل 

لها يف طريقه اإلى الظهور.
وعـــن الفائدة التـــي يجنيهـــا املعر�س 
ال�سنوي “معر�س البحرين الدويل للحدائق” 
برعايـــة عاهل البالد �ساحـــب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�سى اآل خليفة، قالت اإن الفائدة 
التـــي حتققـــت للمعر�ـــس منـــذ تاأ�سي�ـــس 
املبـــادرة هو تو�سيع مظلـــة نوعية الأن�سطة 
وامل�ساريـــع التـــي مـــن املمكـــن اأن تنبثـــق 
حتـــت مظلة املبادرة، وذلك من خالل جهود 
ال�ستثمـــار والتوعيـــة والإر�ســـاد فاأ�سبـــح 
املعر�ـــس فعالية �سنويـــة تنظمها املبادرة 

وهي املظلة الأ�سمل.

مريزا: نرحب ب�رشكات الطاقة املحلية والعاملية
اإدارة متخ�س�سة للإ�رشاف على �سوق املنامة القدمي

اعتماد اخلطة التنفيذية للتطوير

لل�سياحــــة  البحريــــن  هيئــــة   - املنامــــة 
واملعار�ــــس: عقــــدت جلنــــة تطويــــر �ســــوق 
الرئي�ــــس  اأم�ــــس برئا�ســــة  املنامــــة اجتماًعــــا 
لل�سياحــــة  البحريــــن  لهيئــــة  التنفيــــذي 
واملعار�ــــس ال�سيخ خالد بن حمود اآل خليفة، 
ملتابعــــة اآخر م�ستجدات م�ــــرشوع تطوير �سوق 
املنامة القــــدمي يف اإطار احلر�ــــس على اإجناز 
هذا امل�ــــرشوع الوطنــــي وفق اأعلــــى املعايري 
واملمار�ســــات العاملية ليلبي احتياجات رواد 

ال�سوق والتجار فيه.
ومتت خــــالل الجتماع مناق�ســــة جملة من 
املوا�سيــــع املتعلقــــة بامل�رشوع مــــع الركيز 
على الدرا�سة التي قامت بها اللجنة بالتعاون 
مــــع الهيئة مــــع اخلبــــري هانكديتمــــار، و�رشح 
واعتمــــاد اخلطــــة التنفيدية للم�ــــرشوع ب�سكل 
تف�سيلي والتي ت�ستمل على ا�ستحداث اإدارة 
متخ�س�ســــة لالإ�رشاف على ال�ســــوق، واملرافق 
واخلدمــــات الرئي�ســــة كمواقــــف ال�سيــــارات، 
واملرافــــق ال�سحيــــة، واملم�سى املــــوؤدي اإلى 

مــــن  الأربعــــاء، واملقاهــــي، وغريهــــا  �ســــوق 
املتطلبات.

واأو�ســــح ال�سيخ خالد بن حمود اآل خليفة 
�رشورة هــــذه الجتماعات املنتظمــــة من اأجل 
متابعة اأهم املنجــــزات يف هذا امل�رشوع املهم 
وال�ساعــــي اإلــــى تعزيز اإعــــادة اإحيــــاء املكانة 
املركزيــــة ل�ســــوق املنامــــة كمعلــــم �سياحي 

وجتــــاري حيــــوي. واأكد رئي�س غرفــــة التجارة 
وال�سناعــــة خالــــد الزيــــاين اأن ال�ستثمــــار يف 
امل�ــــرشوع �سيكون ا�ستثمــــاراً ململكة البحرين 
التي عرفت بعراقتهــــا ورياديتها يف التجارة 
وكونهــــا ملتقــــى للتجار من ال�ــــرشق والغرب، 
فهذا ال�سوق �سوف يكون معلماً مهما ململكة 

البحرين.

• ال�سيخ خالد بن حمود يراأ�س اجتماع جلنة التطوير	

• �سمو الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم اأطلقت املبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي عام 2010	

�ســـوؤون  وزيـــر  مكتـــب   – املنامـــة 
الكهربـــاء واملاء: ا�ستقبـــل وزير �سوؤون 
الكهربـــاء واملـــاء  عبداحل�ســـني  مـــريزا 
 Bahrain �رشكـــة  مـــن  وفـــداً  مبكتبـــه 
بقيـــادة   Management Center
الرئي�س التنفيـــذي لل�رشكة  �سينا جابري 
وعدد مـــن امل�سوؤولني بال�رشكة وبح�سور 
املخت�سني من وحدة الطاقة امل�ستدامة.
وخالل اللقاء مت ا�ستعرا�س جمالت 
ال�ستثمـــار يف قطاع الطاقـــة املتجددة، 

وا�ستعر�س �سينـــا جابريب امل�ستجدات 
وامل�ساريع اخلا�سة التي تقدمها ال�رشكة 
وكفـــاءة  املتجـــددة  الطاقـــة  جمـــال  يف 
الطاقة، وابدى رغبة ال�رشكة للم�ساركة يف 
امل�ساريـــع ال�ستثماريـــة املتخ�س�سة يف 

هذا املجال.
ويف هـــذا ال�ســـدد، اأكـــد الوزيـــر اأن 
الـــوزارة ترحـــب بالتعـــاون امل�ستمر مع 
ال�ـــرشكات املحلية والعاملية  التي ترغب 
بامل�ساركة يف تطوير هذا القطاع املهم.
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مملكة البحرين

وزارة الرتبية والتعليم

إدارة املـواد والتجهيزات

قسم املناقصات والعقــــــود                      

تعلن إدارة املواد والتجهيزات – قسم املناقصات والعقود – عن طرح املناقصات العامة التالية: 

رقم  )هاتف  والعقود  املناقصات  بقسم  االتصال  الالزمة،  الكفاءة  فيهم  تتوافر  ممن  املناقصات   الدخول يف هذه  الراغبني يف  فعىل    )1

املناقصة   وثائق  الحصول عىل  ، وميكن  املناقصات  لالستفسار عن  الرسمي  الدوام  - 17278214( خالل ساعات   17278151-17278225

مقابل دفع قيمة املستندات غري القابلة للرد اعتبارا من تاريخ 2017/07/19 عىل أن يرفق مع العطاء مبلغ الضامن االبتدايئ املشار إليه أعاله 

أو 1% من قيمة العطاء أيهام أقل، )ويف جميع األحوال يجب أال تقل قيمة الضامن االبتدايئ عن 100 دينار بحريني(، وذلك يف صورة شيك 

مصدق أو نقداً أو خطاب ضامن مصدق أو بوليصة تأمني من إحدى املؤسسات املالية املحلية، عىل أن يكون هذا الضامن ساري املفعول 

طوال مدة رسيان العطاء املنصوص عليها يف وثائق املناقصة .

https://etendering.  ملحوظة: الحصول عىل مستندات املناقصة من خالل املوقع اإللكرتوين ملجلس املناقصات واملزايدات مبملكة البحرين

/tenderboard.gov.bh

لطلب املساعدة أو التسجيل يف خدمة املناقصات اإللكرتونية يرجى االتصال مبجلس املناقصات عىل هاتف 17566617 أو الربيد اإللكرتوين 

helpdesk@tenderboard.gov.bh

2( يعنون املظروف باسم مدير إدارة املواد والتجهيزات – وزارة الرتبية والتعليم ويوضع املظروف يف صندوق العطاءات الخاص باملناقصات 

مبكاتب مجلس املناقصات واملزايدات بالطابق األريض مببنى اركابيتا رقم 551 الكائن بخليج البحرين طريق 4612/مجمع 346 باملنامة.، 

قبل الساعة الواحدة والنصف ظهرا من اليوم املحدد باملوعد النهايئ لتقديم العطاءات.

واملبيعات  واملشرتيات  واملزايدات  املناقصات  تنظيم  بشأن   2002 لسنة   )36( رقم  بقانون  للمرسوم  املناقصة  إجراءات  كافة  تخضع   )3

www.tenderboard.gov.bh 2010 الحكومية، والئحته التنفيذية الصادرة مبرسوم رقم )37( لسنة 2002، وتعديله رقم )29( لسنة

4(كام يجب عىل املشاركني يف املناقصة مراعاة الرشوط التالية:

1( أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري سارية املفعول عىل أن تكون مشتملة عىل نشاط موضوع املناقصة.

2( أن تدون األسعار اإلجاملية وأسعار الوحدات )حسب األحوال( عىل االستامرة رقم )م م 02(.

  ج( أن ترفق نسخة من شهادة نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل سارية املفعول.

  د(  رضورة ختم جميع املستندات األصلية أو املصورة املقدمة ضمن العطاءات بختم الرشكة أو املؤسسة أو الجهة صاحبة العطاء.

تفتح العطاءات يف اليوم التايل ليوم قفل صندوق املناقصة املحدد أعاله بجلسة مجلس املناقصات واملزايدات مبكاتب مجلس املناقصات 

لكافة  مفتوحة  والدعوة  باملنامة.   346 4612/مجمع  البحرين طريق  بخليج  الكائن   551 رقم  اركابيتا  مببنى  األريض  بالطابق  واملزايدات 

املشاركني يف املناقصات لحضور هذه الجلسة، كام ميكن متابعة فتح العطاءات من خالل املوقع اإللكرتوين ملجلس املناقصات واملزايدات.

يعترب هذا اإلعالن مكمالً لوثائق املناقصات.

رقم املناقصةموضوع املناقص
قيمة الضامن 

االبتدايئ

قيمة وثائق 

املناقصة

املوعد النهايئ لتقديم العطاءات

الوقتالتاريخاليوم

استبدال أجهزة الحاسب اآليل يف صفوف 
تقنية املعلومات يف املدارس املرحلة الثانية 

والثالثة من مرشوع جاللة امللك حمد ملدارس 
املستقبل-إعادة طرح

M/62/201616/08/2017األربعاء-/50 دينار4,000 دينار
 1,30
ظهراً

توفري احتياجات مدارس التعليم الفني 
واملهني من معدات وأجهزة تدريبية ألقسام 

)السيارات، محركات الديزل(
M/24/201716/08/2017األربعاء/15 دينار-/500 دينار

 1:30
ظهرا

توفري احتياجات مدارس التعليم الفني واملهني 
ألقسام التشغيل 

M/23/20176/09/2017األربعاء/15 دينار-/500 دينار
 1:30
ظهرا

توفري طاوالت وكرايس الحاسب اآليل )زمنية 
لثالث سنوات(

M/71/201623/08/2017األربعاء-/25 دينار-/1000  دينار
 1:30
ظهرا

23/08/2017األربعاء50/- دينار4000/- دينارM/74/2016توريد أثاث عام للمدارس )زمنية لثالث سنوات(
 1:30
ظهرا

توفري احتياجات أقسام الكهرباء )ماكينات 
كهربائية ومتديدات كهربائية( مبدارس التعليم 

الفني واملهني
M/25/201706/09/2017األربعاء15/- دينار500/- دينار

 1:30
ظهرا

بحث التعاون والتن�سيق الأمني مع املغرب

املنام���ة - وزارة الداخلية: التقى نائب 
وزير الداخلية الفريق ع���ادل الفا�ضل وزير 

الداخلية املغربي عبدالوايف لفتيت.
ونق���ل نائ���ب وزي���ر الداخلي���ة لوزي���ر 
الداخلي���ة املغرب���ي، حتيات وزي���ر الداخلية 
الفريق الركن ال�ض���يخ را�ض���د بن عبداهلل اآل 
خليف���ة ومتنيات���ه للمملك���ة املغربية مبزيد 
من التقدم واالزدهار، م�ض���يدا بعمق ومتانة 
العالق���ات االأخوي���ة واملتمي���زة الت���ي جتمع 
اللق���اء،  خ���الل  ومت  ال�ض���قيقني.  البلدي���ن 

بح���ث جم���االت التع���اون والتن�ض���يق االأمني 
ملواكب���ة امل�ض���تجدات االأمني���ة املت�ض���ارعة 
على ال�ض���احتني االإقليمية والدولية، كما مت 
بحث عدد م���ن املو�ض���وعات ذات االهتمام 
امل�ض���رك. من جهته، اأ�ض���اد وزير الداخلية 
باململك���ة املغربي���ة ال�ض���قيقة بامل�ض���توى 
املتمي���ز للعالقات بني البلدين يف املجاالت 
االأمني���ة، معرب���ا ع���ن تقديره له���ذه الزيارة 
االأخوية، ومتمنياً ململكة البحرين دوام االأمن 

واال�ضتقرار.

متى يعزف المواطن عن انتظار الراتب؟!
حديث ال�ضاعة هو “الراتب”، اليوم، وكل يوم، يف املجال�س، واملقاهي، و�ضبكات التوا�ضل، 

وبكل موقع ميكن اأن يخطر على بال اأحدكم.
والظري���ف هاهن���ا، اأن “الراتب” ب���ات موؤ�رشا على احلال���ة املزاجية لر�ضام���ي الكاريكاتري، 

وال�ضحافيني اأنف�ضهم، الذين ي�ضاطرون بقية مكونات املجتمع ذات احلال والهم.
قب���ل �ضنوات عدة قراأت تقريرا �ضحافي���ا الأحد ال�ضحافيني ال�ضطار، اإذ قام بزيارة خاطفة 
الأحد ال�رشافات االآلية، وجمع “د�ضتة” من االأر�ضدة البنكية امللقاة على االأر�س، واأجرى “ح�ضبة” 

ب�ضيطة ملعرفة املتو�ضط من املبالغ املتبقية يف ح�ضابات هذه االأر�ضدة.
يق���ول الزمي���ل اإن املتو�ضط مل يتخ���طَّ اخلم�ضني دينارا فق���ط، وبتقرير ن����رش بالعا�رش من 

ال�ضهر، اأي قبل �رشف الرواتب احلكومية باأ�ضبوعني، ورمبا اأكرث بقليل.
����رشاع املواطن مع ظ���روف احلياة االقت�ضادية، ومع وح�س الغالء املتغول يف كل �ضيء واأي 

�ضيء، قدمي وا�ضتثنائي وقامت، ومل يتح�ضن ل�ضاحله قيد اأمنلة.
وت���زداد العتمة اليوم، م���ع تاآكل حزمة الدع���م احلكومي، وتهاوي حماي���ة امل�ضتهلك اأمام 
ج�ض���ع التجار الذين يدورون االأ�ضعار، كيفما ي�ضاوؤون واأينم���ا ي�ضاوؤون، وبفاتورة زبونها االأول 
ه���و املواطن. وبعيدا عن مهارات االإدارة املنزلي���ة واالقت�ضادية لالأ�رشة، التي ي�ضدد باأهميتها 
البع����س، فال ميكن مب���كان اأن يجابه “الرات���ب اليتيم” جبال الطلب���ات املت�ضارعة، وطموحات 
االأبن���اء غري القابلة للنقا�س، والغالء الذي بات ينه�س كل �ضيء، فامل�ضوؤولية بواقعها تتحملها 

الدولة، قبل املواطن املغلوب على اأمره. 

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

ا رفع �سن التقاعد اإلى 65 �سنة تدريجيًّ

رفع دعوى جنائية �سد مقاول بتهمة القذف والت�سهري

خالل 9 �ضنوات من تطبيق القانون اجلديد ... م�ضدر ل� “البالد”:

ا�ضتنكرت ادعاءات “موؤ�ض�ضة تخلفت عن اإجناز م�ضاريع”... “اجلعفرية”:

ك�ض����ف م�ض����در موثوق ل����� “الب����الد” عن 
اأن املطب����خ القان����وين للدول����ة يعك����ف على 
�ضياغ����ة قانون لرف����ع �ضن التقاع����د، م�ضرًيا 
اإلى اأن القانون �ضريفع �ضن التقاعد ب�ضورة 
تدريجي����ة خ����الل ال�ضن����وات القادم����ة، حي����ث 
�ضي�ض����ل �ضن التقاع����د يف اأق�ضى حد اإلى 65 
�ضنة، بينما املعمول عليه حاليًّا وفق القانون 

60 عاًما.
واأكد اأن الدرا�ض����ة تعكف حاليًّا على رفع 
�ض����ن التقاع����د ب�ض����كل تدريجي وع����ن طريق 
تطبي����ق م�ضتوي����ات معين����ة كل ف����رة زمنية 
حم����ددة، ومن جمل����ة الت�ض����ورات رف����ع �ضن 
التقاعد على م�ضتوى ت�ضع �ضنوات بالتدريج 
حتى يبلغ عند م�ضت����وى 65 �ضنة، ولكن هذه 
امل����دة قد تتغري بالنق�ض����ان اأو الزيادة وهذا 
راج����ع للروؤي����ة التنفيذية النهائي����ة للقانون 
ال����ذي يتم و�ض����ع اللم�ضات االأخ����رية عليه يف 

الفرة القليلة القادمة.
واأ�ض����ار اإلى اأن املطب����خ القانوين �ضريفع 
القانون للمجل�س الوطني بعد و�ضع اللم�ضات 
النهائية عليه وثمة ملحقات بقانون رفع �ضن 
التقاعد اجلديد وهذه امللحقات حتتوي على 
جملة م����ن االإجراءات ترتك����ز يف اأ�ضا�ضها على 

العام����ل احل�ضابي لن�ضب����ة املعا�س التقاعدي 
والعمر االفرا�ضي للمحال على املعا�س.

ونف����ى امل�ض����در كاف����ة االإ�ضاع����ات التي 
تفيد بتح����ّول هيئة التاأم����ني االجتماعي اإلى 
�رشكة م�ضاهمة، موؤكًدا اأنه لي�س هنالك �ضابقة 
يف الع����امل اأن تتح����ول هيئ����ة م����ن حكومة اإلى 

�رشكة م�ضاهمة.

واأك����د اأن القان����ون ال ي�ضم����ح باإط����الع اأي 
جه����ة عل����ى اأ�رشار التقاع����د، واأن����ه ال ميكن اأن 
تدير التاأمينات االجتماعية جهة غري حكومية 
عل����ى االإطالق، منّوًه����ا اإل����ى اأن اال�ضتثمارات 
الت����ي تتبع الهيئة تديرها �رشكات بينما اأ�رشار 
التقاعد والهيئة تتبع احلكومة وال ثمة ت�ضور 

لتحولها ل�رشكة.

اأميان���ا بح���ق ال���رد تن����رش “الب���الد” ن�س 
املو�ض���وع  ب�ض���اأن  اجلعفري���ة  االأوق���اف  رد 
املن�ضور بعن���وان “176 األف دينار حتتجزها 
)اجلعفري���ة( عن بن���اء و�ضيان���ة 32 من�ضاأة” 
يف ع���دد 3172، على الرغم م���ا يت�ضمنه من 
عبارات بعيدة عن اللباقة واحرام ال�ضحافة 
ودوره���ا يف امل�ضه���د الوطني. وفيم���ا ياأتي 

ن�س الرد:
اجلعفري���ة  االوق���اف  اإدارة  ا�ضتنك���رت 
ب�ض���دة االدع���اءات الكاذب���ة الت���ي داأب على 
ن�رشها �ضاح���ب اإحدى موؤ�ض�ض���ات املقاوالت 
البحرينية يف خمتلف و�ضائل االإعالم املحلية 
خالل االآونة االأخرية والتي يتهم فيها االإدارة 

كذباً بحجز اأموال م�ضتحقة ملوؤ�ض�ضته.
ويف ه���ذا ال�ض���دد، ك�ضف���ت االإدارة ع���ن 
قيامه���ا برف���ع دع���وى ق�ضائية �ض���د اإحدى 
موؤ�ض�ضات املق���اوالت الت���ي تعاقدت معها 
االإدارة، والت���ي تخلفت عن اإجن���از امل�ضاريع 
ح�ضب االتفاق���ات واالأطر الزمني���ة مما اأوقع 
االإدارة يف ح���رج كبري اأمام االأهايل، كما قامت 
املوؤ�ض�ضة املذك���ورة بتقدمي فواتري وهمية 
ع���ن اأم���ور مل تنج���ز؛ وذلك بغر����س الن�ضب 
واالحتي���ال واال�ضتي���الء غ���ري امل����رشوع على 

االأموال.
وتو�ضيحاً ملا اأثري يف هذا ال�ضاأن، اأ�ضارت 
االأوق���اف  اإدارة  اأن  اإل���ى  بيانه���ا  يف  االإدارة 
اجلعفري���ة ويف اإط���ار م�ضوؤولياته���ا ومهامها 
للحف���اظ على امل�ضاج���د وامل���اآمت ورعايتها 
وتنمي���ة اأ�ض���ول اأعيان االأوق���اف، تعمل على 
تطوير دور العبادة ورعاية و�ضيانة مرافقها 
ووقفياته���ا، ويف هذا ال�ضدد عه���دت اإدارة 
املوؤ�ض�ض���ة  ل�ضاح���ب  اجلعفري���ة  االأوق���اف 
املذكورة، بالقيام باأعمال تركيب اجلرانيت 
يف ع���دد م���ن امل�ضاجد اإ�ضافة اإل���ى بناء عدد 
م���ن امل�ضاريع االإن�ضائية ل���دور العبادة، وملا 
عج���زت املوؤ�ض�ض���ة ع���ن الوف���اء بالتزاماتها 
املن�ضو�س عليها يف العق���ود املربمة معها 
اأ�ضط���رت االإدارة اإل���ى اإنهاء عم���ل ال�رشكة يف 

هذه امل�ضاريع بعد اإنذارها.
ويف ه���ذا االإط���ار، قام���ت االإدارة باإ�ضعار 
ر�ضال���ة   132 بع���دد  املوؤ�ض�ض���ة  �ضاح���ب 
اإلكرونية وعدد 6 اإن���ذارات لت�ضحيح م�ضار 
العم���ل وفق االتفاق امل���ربم بني الطرفني، 
وعلى الرغم من اإتاح���ة فر�س عّدة له، اإالّ اأنه 
مل يقم بت�ضحي���ح الو�ضع بل وا�ضل ارتكاب 
خمالفات���ه وذل���ك يف خمالف���ة �رشيح���ة لبنود 
العقد والفرة املقررة لتنفيذ ما مت االتفاق 
علي���ه، ولذلك اتخذت االإدارة ق���راراً بت�ضوية 
املبال���غ املالية ا�ضتن���اداً اإلى تقدي���ر ن�ضبة 
االإجن���از يف تل���ك امل�ضاري���ع بح�ض���ب تقارير 
اجله���ات الهند�ضية والفني���ة يف االإدارة، كما 
ف�ضخت عقد بع����س امل�ضاريع االأخرى نتيجة 
للب���طء ال�ضديد يف �ضري العم���ل وعدم الوفاء 

بااللتزامات والوعود والتعهدات بالت�ضحيح 
مما ت�ضبب عنه تاأخري �ضديد وحرج كبري على 
االإدارة اأم���ام االأه���ايل يف عدد م���ن املناطق، 
وعل���ى الرغ���م م���ن ذل���ك فقد مت���ت ت�ضوية 
املبال���غ امل�ضتحقة للموؤ�ض�ض���ة نظري االأعمال 

التي قامت بها.
واأو�ضح���ت االإدارة رف�ضه���ا لالإدع���اءات 
ه���ذه  م���ن �ضاح���ب  الكاذب���ة واملرفو�ض���ة 
املوؤ�ض�ض���ة والت���ي ادع���ى فيها ع���دم �رشف 
القيم���ة  اأن  االإدارة  تب���ني  اإذ  م�ضتحقات���ه، 
االإجمالية للمطالبات املالية املدعى بها تبلغ 
نحو 176 األ���ف دينار، وا�ضتلم���ت املوؤ�ض�ضة 
املذكورة 113.82 األ���ف دينار، اأما املتبقي 
من قيم���ة امل�ضاريع هو 63.073 األف دينار، 
وه���و مبلغ غري م�ضتحق الدف���ع؛ لعدم تنفيذ 

االأعمال.
املق����اول  اأن  تو�ض����ح  اأن  االإدارة  وت����ود 
املذكور طل����ب مبالغ مقدم����ة لت�رشيع االإجناز 
قبل اإجناز امل�ضاريع، وما ح�ضل عليه اأكرث من 
ن�ضبة اإجنازه، ومت اإر�ضاء م�ضاريع بناء و�ضيانة 
وتطوير يبلغ عددها 32 م�رشوعاً ب�ضبب القيمة 
االأقل �ضمن العط����اءات املقدمة، ولكّن هذه 
املوؤ�ض�ض����ة ب����داأت مب�ضاريع وتركته����ا اأ�ضهرا 
من دون موا�ضلة؛ لعدم توفر االأيدي العاملة 
خالف����اً لتعهداتها مما اأوقعن����ا يف حرج �ضديد 
مع االأه����ايل ب�ضبب تاأخري اإجن����از امل�ضاريع يف 
اأوقاته����ا املتف����ق عليها االأمر ال����ذي يرتب 

عليه دفع املوؤ�ض�ضة جزاءات التاأخري.
كم���ا اأّن ه���ذه املوؤ�ض�ض���ة ا�ضتلمت مبالغ 
نظ���ري م�ضاري���ع مل تنف���ذ، ومل تق���م باإرج���اع 
املبال���غ التي ا�ضتلمته���ا، مما حدا ب���االإدارة 
اإل���ى خ�ضم تل���ك املبال���غ من قيم���ة املبلغ، 
ف�ضالً عن قيام املوؤ�ض�ضة املذكورة بتقدمي 
3 فوات���ري وهمي���ة عن اأم���ور مل تنفذ؛ وذلك 
بغر����س الن�ضب واالحتي���ال وتبلغ جمموعها 

64 األف دينار. 
و�ضتب���ادر االإدارة اإلى رفع دعوى جنائية 
�ضد املوؤ�ض�ضة املذكورة لقيامها بالت�ضهري 
اإدارة  اإل���ى  املتعم���دة  واالإ�ض���اءة  والق���ذف 
االأوق���اف اجلعفري���ة ورئي�ضه���ا يف خمتل���ف 
املحاف���ل ومنه���ا و�ضائ���ل االإع���الم، وكذلك 
الدعائه���ا كذب���اً باأنه���ا مل ت�ضتلم اأي���ة مبالغ 

مالية لقاء االأعمال التي قامت بها.
و�رشح���ت اإدارة االأوق���اف اجلعفرية االآثار 
ال�ضلبية الت���ي حلقت ب���االإدارة وم�ضاريعها، 
والتي ا�ضط���رت االإدارة ب�ضببه���ا اإلى �ضحب 
بع�س امل�ضاري���ع من تلك املوؤ�ض�ضة الأ�ضباب 
عدة منه���ا التاأخري يف تنفي���ذ امل�ضاريع بعد 
امل���دة املتف���ق عليها “حي���ث و�ضلت فرة 
التاأخ���ري يف بع�س امل�ضاريع لع���ام ون�ضف” 
وع���دم تواج���د عم���ال يف امل�ضاري���ع، فح�ضب 
الك�ضوف���ات املرحلية فاإّن بع����س امل�ضاريع 
تخل���و من العمال ولفرات طويلة، ف�ضالً عن 

�ضوء جودة العمل.
تقاري���ر  بح�ض���ب  اأن���ه  االإدارة  وذك���رت 
الك�ضف االأ�ضبوعي لبع����س امل�ضاريع يتبني 
اأن جودة العمل �ض���اءت ب�ضكل كبري، اإ�ضافة 
اإل���ى اإ�رشار املوؤ�ض�ضة عل���ى ا�ضتالم الدفعات 
املالي���ة قبل االنتهاء م���ن املرحلة املطلوب 
اإنهاوؤه���ا يف امل�رشوع، ف�ضالً ع���ن عدم تواجد 
مهند����س م���ن قب���ل موؤ�ض�ضة املق���اوالت يف 
امل�ضاري���ع مما ي�ضب���ب اإرباكاً للعم���ل و�ضوءاً 

جلودة االإجناز.
وعليه فق���د مت اإنهاء التعاق���د مع �رشكة 
املق���اوالت بع���د توجي���ه اإن���ذارات �ضفوي���ة 
الربي���د  ع���رب  ومرا�ضلت���ه  ع���دة  وكتابي���ة 
اإذ طالب���ت االإدارة  االإلك���روين )االميي���ل(، 
بتعدي���ل الو�ض���ع يف امل�ضاري���ع ومل تلم����س 
االإدارة اأي تغي���ري وا�ضتجاب���ة م���ن قبل هذه 
املوؤ�ض�ضة له���ذه التوجيهات من قبل االإدارة 
وامل�رشفني عل���ى امل�ضاريع مما دع���ا االإدارة 
الإنهاء العمل معها بعد عم���ل ت�ضوية نهائية 

ب�ضاأن املبالغ املالية.
اإلى ذلك، عرّبت اإدارة االأوقاف اجلعفرية 
عن ا�ضتغرابها ب�ض���دة لتعمد اإحدى ال�ضحف 
املحلي���ة ن����رش اتهام���ات مر�ضلة �ض���د اإدارة 
ر�ضمية ب�ض���كل اأحادي ومن طرف واحد، ومن 
دون الرجوع اإليها لبيان راأيها بل وا�ضتخدام 
عب���ارات واأحكام قطعية تنطوي على االتهام 
اإدارة  وت�ضتغ���رب  االإدارة،  اإل���ى  واالإ�ض���اءة 
االأوق���اف اجلعفري���ة قي���ام تل���ك ال�ضحيفة 
بتن�ضي���ب نف�ضه���ا خ�ضم���اً وحكم���اً يف �ضاأٍن 
لي�ض���ت ذات �ضفة فيه، ف�ض���اًل عن رف�ضها 

ن�رش الرد الر�ضمي لالإدارة.
ومل���ا كان م���ن الثاب���ت خمالف���ة تل���ك 
ال�ضحافي���ة  واملب���ادئ  االأخ���الق  ال�ضحيف���ة 
واملر�ض���وم بقانون ب�ضاأن املطبوعات والن�رش 
املعم���ول به يف مملك���ة البحري���ن، ف�ضتقوم 
االإدارة مبمار�ض���ة حقه���ا القان���وين يف ه���ذا 
اجلان���ب اإزاء االإ�ض���اءة املتعم���دة م���ن قب���ل 
ال�ضحيفة التي قامت مبخالفة �رشيحة للمادة 
)60( من املر�ضوم بقانون رقم )47( ل�ضنة 
2002 ب�ضاأن تنظي���م ال�ضحافة، الذي يكفل 
ح���ق الرد والت�ضحيح يف نف����س املكان الذي 
ن����رش فيه املو�ضوع وال���ذي تن�س فيه املادة 
على اأنه “يجب على رئي�س التحرير اأو املحرر 
امل�ضوؤول - اإن وجد - اأن ين�رش بناًء على طلب 
�ضاحب احلق يف ال���رد ت�ضحيح ما ورد ذكره 
من الوقائ���ع اأو ما �ضبق ن����رشه من ت�رشيحات 
يف ال�ضحف يف غ�ضون االأي���ام الثالثة التالية 
لت�ضلمه الت�ضحي���ح اأو يف اأول عدد يظهر من 
ال�ضحيف���ة بجمي���ع طبعاتها اأيهم���ا يقع اأوال، 
ومب���ا يتفق مع مواعيد طبع ال�ضحيفة ويجب 
اأن يك���ون الن����رش يف نف����س امل���كان وبنف�س 
احل���روف الت���ي ن�رش به���ا املق���ال اأو اخلرب اأو 

املادة ال�ضحفية املطلوب ت�ضحيحها”.

مطب���خ قان���وين ي�ض���ع اللم�ض���ات االأخ���رية عل���ى القان���ون اجلديد
علوي املو�سوي
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اأيام ثقافية كورية نهاية العام

معاينة اأ�رضار البيت املحرتق باإ�سكان عايل

“جيبك” توفر فر�ص تدريب نوعية للطلبة يف ال�سيف

“مينابار” يدعو اإلى بناء القدرات املوؤ�س�سية والفردية

تفعيل معايري ال�سالمة يف املخابز ال�سعبية

متهيًدا لإدماجهم يف �سوق العمل... حميدان:

املوؤمتر ي�سدر تو�سيات لالرتقاء مبنظومة العمل احلكومي 

حملة توعوية لاللتزام بنظافة املرافق العامة... “تن�سيقي العا�سمة”:

مدينة عي�سى - وزارة العمل والتنمية الجتماعية: 
اأ�ساد وزير العمل والتنمية الجتماعية جميل حميدان، 
بخطة �رشكة اخلليج ل�سناعة البرتوكيماويات )جيبك( 
يف جم���ال توفري فر�ص التدريب النوعي للطلبة خالل 
فرتة ال�سيف، اإذ تتيح م�سانع ومرافق ال�رشكة �سنوياً 
لل�سب���اب املقب���ل عل���ى �سوق العم���ل برام���ج تاأهيل 
وتطوير للق���درات املهنية؛ يف اإطار ما تقدمه ال�رشكة 
م���ن اإ�سهامات وخدمات تنموي���ة واجتماعية يف مملكة 

البحرين.
واأع���رب حمي���دان، عن تقديره لتوف���ري “جيبك” 
فر�ص التدريب للك���وادر ال�سابة البحريني���ة، اآمالً اأن 
ي�ستفي���د هوؤلء الطلبة م���ن هذه الربام���ج التدريبية 
املتخ�س�س���ة الت���ي توفره���ا ال�رشك���ة له���م، داعي���اً 
املتدربني اإل���ى ا�ستثمار اأوقاتهم يف الإجازة؛ بف�سل 
ال�سيف مبا يطور قدراتهم الذاتية واملهنية متهيداً 
لندماجه���م يف �سوق العم���ل، مثنياً يف ه���ذا ال�سياق، 
على املبادرات والربامج التي تطرحها ال�رشكة خلدمة 
املجتم���ع ودع���م موؤ�س�ساته واأف���راده خدم���ة لربامج 

التنمية الب�رشية وتطوير القوى العاملة الوطنية.

كم���ا اأع���رب الوزير ع���ن ثقت���ه ب���اأن العديد من 
ال����رشكات الك���ربى واملوؤ�س�س���ات يف البحري���ن تويل 
برام���ج تدري���ب الطلبة خ���الل اأ�سهر ال�سي���ف اأهمية 
خا�سة وتوف���ر الفر�ص والظروف التي ت�ساعد الطلبة 
عل���ى تلم�ص احتياجات �سوق العمل وحتديد توجهات 

امل�ستقبل يف هذا املجال.
جاء ذلك خ���الل الزيارة التفقدي���ة التي قام بها 

حمي���دان قب���ل اأيام ملق���ر لل�رشكة، اطل���ع خاللها على 
امل�سانع ومرافقها احلديث���ة، وما تقدمه من خدمات 
جمتمعية وتنموية متعددة، حيث التقى رئي�ص ال�رشكة 
عبدالرحم���ن جواه���ري واأع�س���اء الإدارة التنفيذي���ة، 
اإل���ى جانب لقائه الطلب���ة املبتعثني من قبل اجلهات 
والهيئ���ات التعليمية املختلفة للت���درب باأكادميية 

القيادة والتعلم التابعة لل�رشكة خالل فرتة ال�سيف.

املنام���ة - بن���ا: اأ�س���در املوؤمت���ر ال���دويل 
امل�س���رتك بني �سبك���ة ال�رشق الأو�س���ط و�سمال 
)ميناب���ار(  العام���ة  الإدارة  لبح���وث  اإفريقي���ا 
تو�سي���ات توؤكد اهتمام مملك���ة البحرين ودولة 
فل�سطني بتلبي���ة احتياجات وتطلعات املواطن 
العرب���ي والرتق���اء مبنظومة العم���ل احلكومية 

العربية مبا يلبي هذه التطلعات.
وقال معهد الإدارة العامة )بيبا(، الذي نظم 
املوؤمتر يف دورته الرابعة يف رام اهلل، اإن املوؤمتر 
دعا اإل���ى ال�ستثمار يف بناء القدرات املوؤ�س�سية 
والفردية، وتطوير اأنظمة ومن���اذج واأطر لإدارة 
املخاط���ر يف املوؤ�س�س���ات احلكومي���ة، وتطوي���ر 
من�سة للخرباء واملمار�سني يف املنطقة العربية 
و�سمال اأفريقيا، ف�سالً ع���ن الدعوة اإلى خف�ص 
درجة تدخل احلكومة يف الإدارة؛ بهدف حت�سني 
جودته���ا ورفع درجات الإب���داع فيها، اإلى جانب 
اإ�رشاك املواطن يف حل امل�ساكل وتقدمي احللول 
لتحدي���ات طامل���ا تول���ت احلكوم���ات تقليدًي���ا 

اإدارتها والتعامل معها.

كما اأكدت التو�سيات اأن احلكومة ل حتتاج 
اإلى مناف�سة القطاع اخلا����ص، لكنها بحاجة اإلى 
اغتنام الفر�ص لال�ستف���ادة من التكنولوجيا يف 
اإجناز مهمتها على نحٍو اأف�سل، وحث احلكومات 
عل���ى العتم���اد عل���ى تقني���ات امل���دن الذكية 
لتح�س���ني ج���ودة احلي���اة لل�سكان وط���رق اإدارة 

الأ�سول واملوارد.
كم���ا ا�ستط���اع املوؤمت���ر اأن ي���رتك ب�سمته 
البحرينية على امل�ستوى الدويل من خالل اأوراق 
العمل البحريني���ة امل�سارك���ة يف املوؤمتر والتي 

بلغ���ت 27 ورق���ة عم���ل، وتناول���ت العديد من 
مو�سوع���ات الإدارة العامة يف خمتلف املجالت، 
اإذ اأ�س���اد امل�سارك���ون مبا احتوت���ه اأوراق العمل 
البحرينية من مو�سوعات اأثرت اأدبيات املوؤمتر، 
ونالت اهتمام العديد من املمار�سني والباحثني 

واملهتمني يف املنطقتني العربية والأوروبية.
كم���ا �سهد املوؤمت���ر تنظيم ال���دورة الثالثة 
لور�س���ة اأف�س���ل املمار�س���ات يف الإدارة العامة، 
والت���ي مت فيه���ا عر����ص املب���ادرات البحرينية 

والتجارب الناجحة يف الإدارة العامة.

املنام���ة - بن���ا: اأ�ساد وزير العم���ل والتنمية 
الجتماعي���ة جميل حميدان بدور جمعيات وروابط 
الجتماعي���ني ب���دول التع���اون، م�س���رياً اإل���ى اأن 
امللتقى 11 جلمعيات وروابط الجتماعيني بدول 
املجل�ص يف نوفم���رب املقبل �سيكون خطوة مهمة 
على طريق تعزيز جهود الت�سدي لظاهرة العنف 
الأ����رشي. واأو�س���ح حمي���دان، ل���دى لقائ���ه رئي�ص 
جمعي���ة الجتماعي���ني البحريني���ة حمي���د حم�سن، 

اأهمي���ة ال�ستفادة من التو�سي���ات التي �ستخرج 
ع���ن امللتق���ى، والت���ي م���ن املتوق���ع اأن تط���رح 
�سل�سل���ة من اخلطوات والآلي���ات الكفيلة بحماية 
الأ�رشة اخلليجية من اأخطار العنف الأ�رشي ونتائجه 
على الأ�رشة عموما، وذلك بناء على ما �سيتم طرحه 
من جتارب رائدة، واأفكار و�سبل للعالج والوقاية.

واأك���د الوزير دعمه جله���ود كل من جمعيتي 
اخلليجي���ة  واجلمعي���ة  البحريني���ة  الجتماعي���ني 

لالجتماعي���ني، وجلمي���ع الأن�سط���ة الرامي���ة اإل���ى 
املنظوم���ة  �سم���ن  الجتماع���ي  العم���ل  تعزي���ز 
اخلليجي���ة املوح���دة، ومنوهاً بال���دور الذي تقوم 
به اجلمعيتان والر�سال���ة التي توؤديانها يف خدمة 
املجتمع، يف نط���اق ال�رشاكة املجتمعي���ة، والعمل 
على رف���ع م�ست���وى الوعي املجتمع���ي يف مملكة 
البحري���ن ودول جمل����ص التع���اون ل���دول اخلليج 

العربية. 

املنام���ة - حمافظ���ة العا�سم���ة: ناق�ص املجل�ص 
التن�سيقي ملحافظ���ة العا�سمة جملة من الحتياجات 
اخلدمية والجتماعي���ة والأمنية للعا�سمة، وذلك بناء 
عل���ى ما مت ر�س���ده خ���الل الأ�سهر الفائت���ة من قبل 
جلنة الأحوال العامة وال�سكاوى واملقرتحات الواردة 
من قب���ل اأهايل العا�سمة، حي���ث ا�ستعر�ص املجل�ص 
خمالف���ات الأم���ن وال�سالم���ة يف املخاب���ز ال�سعبي���ة، 
وتقري���ر اآخر ح���ول بع����ص املخالف���ات واملالحظات 
اخلدمية يف مناطق العا�سمة، كما ناق�ص اإطالق حملة 
توعوية لاللتزام بنظاف���ة املرافق العامة وال�سياحية 

والتجارية.
ج���اء ذلك لدى تروؤ�ص حمافظ حمافظة العا�سمة 
ال�سي���خ ه�سام ب���ن عبدالرحم���ن اآل خليف���ة الجتماع 
ال�ساد����ص للمجل����ص التن�سيقي ملحافظ���ة العا�سمة 
لع���ام 2017 يف دورت���ه الثانية بح�س���ور ممثلني عن 
اجله���ات الأمني���ة واخلدمي���ة احلكومي���ة وم�سوؤولني 

باملحافظة.
ويف م�ستهل الجتماع، اأك���د املجل�ص التن�سيقي 
ال�سعبي���ة  الرقاب���ة عل���ى املخاب���ز  اأهمي���ة ت�سدي���د 
ملراع���اة ����روط الأم���ن وال�سالمة يف تركي���ب براميل 
���ى املجل�ص بو�سع براميل  “الكريو�سني”، وقد و�سّ
“الكريو�س���ني” يف �سناديق حمكمة بعيًدا عن العبث 
وم�سادر احلريق، وو�سع ا�سرتاطات الأمن وال�سالمة 

�سمن احل�سول على ترخي�ص لفتح املخابز ال�سعبية.
بعدها، ا�ستعر�ص املجل�ص عدًدا من املخالفات 
يف مناطق حمافظة العا�سمة، �سعًيا نحو بذل اجلهود 
بالتن�سي���ق والتعاون م���ع اجلهات املعني���ة ل�سمان 
اإيجاد حل���ول جمدية لبع����ص املخالف���ات املتكررة، 
مو�سًي���ا املجل����ص يف ه���ذا ال�س���اأن ب����رشورة ت�سديد 
الرقاب���ة عل���ى مواق���ع البن���اء، وخمالف���ة املقاولني 
الذين ل ي�سع���ون لوحات اإعالنية وا�سرتاطات و�سع 
احلواج���ز، بالإ�سافة لع���دم ال�سماح ببن���اء اأ�سوار من 
غ���ري ترخي����ص، وعم���ل مظ���الت لأ�سح���اب �سيارات 

الأجرة، وتكثيف احلمالت املرورية لر�سد املخالفات 
مبنطق���ة اجلف���ري، اإلى جان���ب ذلك اأو�س���ى املجل�ص 
بو�س���ع ا�سرتاطات حم���ددة لت�سيي���ج الأرا�سي غري 
املبني���ة وكذل���ك املواق���ع قي���د البن���اء يف حمافظة 

العا�سمة ومراعاة الطابع اجلمايل واحل�ساري.
كما قدم���ت مديرة اإدارة العالقات العامة بهيئة 
البحرين للثقافة والآثار هدى العلوي مقرتحا لإطالق 
حمل���ة توعوية تدع���و لاللتزام بالنظاف���ة وعدم رمي 
املخلف���ات يف املراف���ق العامة ال�سياحي���ة والتجارية 

بالعا�سمة.  

• جانب من الزيارة	

• لقطة تذكارية على هام�ص املوؤمتر الدويل	

• اجتماع املجل�ص التن�سيقي ملحافظة العا�سمة	

املنامة - بنا: ا�ستقبلت رئي�سة هيئة 
البحري���ن للثقاف���ة والآث���ار ال�سيخة مي 
بنت حمم���د اآل خليفة الرئي�ص التنفيذي 

لعقارات ال�سيف اأم�ص اأحمد يو�سف. 
وقامت خالل اللقاء بتعريف يو�سف 
وفعالي���ات هيئ���ة  اأن�سط���ة  اأب���رز  عل���ى 
البحرين للثقاف���ة والآثار املتبقية ل�سنة 
2017.  كما ا�ستعر�ص الطرفان جمموعة 
من اأب���رز اأن�سطة الهيئ���ة لل�سنة املقبلة 

2018 والت���ي حتتف���ي خالله���ا املحرق 
بكونها “عا�سمة الثقافة الإ�سالمية”. 

وتبادل الطرف���ان الروؤى حول اإمكان 
دع���م �رشكة عق���ارات ال�سي���ف عرب جممع 
�سيف املح���رق له���ذه الفعالي���ات كون 
املوق���ع �سيك���ون حماذياً للخيم���ة التي 
�ست�سيده���ا الثقاف���ة ق���رب قلع���ة عراد 
وجممع �سيف املحرق، والتي �ست�ستقبل 

عدداً من الفعاليات خالل ال�سنة. 

املنام���ة - هيئة البحري���ن للثقافة 
والآثار: ا�ستقبلت رئي�سة هيئة البحرين 
للثقافة ال�سيخة مي بنت حممد اآل خليفة 
والآث���ار مبكتبها اأم�ص �سف���ري جمهورية 
كوريا لدى مملكة البحرين كوه يون مو.

خليف���ة  اآل  م���ي  ال�سيخ���ة  وقام���ت 
بتعري���ف ال�سف���ري عل���ى اأب���رز م�ساري���ع 
واإجنازات هيئة البحرين للثقافة والآثار 
يف �سن���ة 2017، والت���ي حتم���ل عن���وان 

“اآثارنا اإن حكت”. 
امل�رشوع���ات  عل���ى  اأطلعت���ه  كم���ا 
حتتف���ي  اإذ   ،2018 ل�سن���ة  الطموح���ة 
الثقاف���ة  عا�سم���ة  بكونه���ا  املح���رق 
الإ�سالمية، كما �سيت���م خاللها ا�ستكمال 
طري���ق اللوؤلوؤ، املوق���ع البحريني الثاين 
املدرج عل���ى قائم���ة اليون�سكو للرتاث 

الإن�ساين العاملي. 
كذل���ك توقف���ت عن���د اأب���رز املعامل 
الثقافي���ة يف اململكة م���ن متاحف وقالع 
املتمثل���ة  الثقافي���ة  املوا�س���م  واأه���م 
باملهرج���ان ال�سنوي���ة كمهرج���ان ربي���ع 
البحري���ن  �سي���ف  ومهرج���ان  الثقاف���ة 
املق���ام حالياً، كما دع���ت ال�سفري جلولة 
ا�ستك�سافي���ة يف البحري���ن؛ وذل���ك مل���ا 
متثله الثقافة من اأهمية يف التعرف على 

ال�سعوب وتاريخها وعمقها. 
من جانب���ه، اأعرب ال�سف���ري عن اأمله 
يف حتقيق املزيد من التعاون امل�سرتك 
بني البلدي���ن، موؤك���داً اإقام���ة فعاليات 
الأي���ام الثقافي���ة الكورية ب���ني �سهري 
وذل���ك  املقبل���ني؛  ودي�سم���رب  اأكتوب���ر 

مبنا�سبة الأعياد الوطنية للبلدين. 

اجلنبية - املجل�ص البل���دي ال�سمايل: 
تفّق���د ع�س���و املجل����ص البل���دي للمنطقة 
ال�سمالية وممثل الدائرة ال�ساد�سة عبداهلل 
عا�س���ور املن���زل الواق���ع مبجم���ع 736 يف 
اإ�سكان عايل، والذي تعر�ص حلريق بتاريخ 
13 يولي���و اجل���اري دون وق���وع اإ�سابات 
ب�رشي���ة بح�س���ور رئي����ص املجل����ص حمم���د 
بوحم���ود وخمت�س���ني م���ن اإدارة التنمي���ة 
احل�رشية ب�سوؤون البلديات وموظفي ق�سم 

تنمية املدن والقرى باملجل�ص.
وق���ال عا�س���ور يف اأعقاب الزي���ارة اإنه 
ق���ام مبتابع���ة حال���ة العائل���ة ال�سحية يف 
امل�ست�سف���ى لالطمئن���ان عل���ى �سالمتهم 
و�سحته���م، وق���د قام���وا اأم�ص بزي���ارة مع 
اجله���ات املعنية للبي���ت املت�رشر بح�سور 
اأح���د اأف���راد الأ����رشة ملعاينة كاف���ة الأ�رشار 

الت���ي طال���ت الك���راج واأج���زاء م���ن الدور 
الأر�سي، مثنًيا على دور الدفاع املدين يف 
اإيقاف احلريق والتيقن من �سالمة �ساكني 

املنزل.
واأو�س���ح اأن “املن���زل ال���ذي تعر�ص 
للحري���ق كان من���زلً مدرًجا �سم���ن م�رشوع 
البي���وت الآيلة لل�سقوط ومنزل غري �سالح 

لل�سكن وتعي�ص فيه اأرملة مع ولدها”.
وتقّدم عا�سور ب�سك���ره اجلزيل لوزير 
الأ�سغ���ال و�س���وؤون البلدي���ات والتخطيط 
العم���راين ع�س���ام خل���ف عل���ى جتاوبه مع 
احلال���ة الطارئ���ة وال�ستجاب���ة الإن�ساني���ة 
ال�رشيع���ة، كما اأثن���ى على ال���دور الإن�ساين 
الكبري ال���ذي تقدمه دار الكرام���ة للرعاية 
الجتماعي���ة متمثل���ة يف الرئي�ص التنفيذي 

لها �سعد �سلطان.

وزير العمل: جهود خليجية للت�سدي لظاهرة العنف الأ�رضي
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سؤال الماليين 
ان�سغل اأع�س���اء ال�سلطة الت�رشيعية 
اأثناء مناق�سة م����رشوع امليزانية العامة 
يف الأ�سابي���ع الأخ���رة بالرتكي���ز على 
حفظ مكت�سب���ات املواطن���ن املالية 
و�سك���ن  غ���اء  ع���اوة  م���ن  املبا����رشة 
ومتقاعدين وكذل���ك الزيادة ال�سنوية 

لرواتب موظفي احلكومة.
ويب���دو اأن ان�سغال الن���واب باإبقاء 
عل���ى  الع���اوات  ا�ستحق���اق  ����روط 
حاله���ا قد اأغفلهم ع���ن التدقيق على 
م���ن  الر�سمي���ة  اجله���ات  م�رشوف���ات 
وزارات وهيئات وجمال�س، وم�ساريف 
ن�سه���د  فل���م  خ�سو�س���ا،  امل�ساري���ع 
ا�ستف�س���ارا نيابي���ا اأو �سوري���ا عن اأي 

منها.
املق���ال  ه���ذا  يف  و�ساأ�ستعر����س 
جمموع���ة م���ن الأرقام الافت���ة، والتي 
تثر بدورها العديد من الأ�سئلة ب�ساأن 
م���دى تنا�سب املاي���ن املدفوعة مع 
طبيع���ة امل�ساري���ع املعلن���ة واجلدوى 

املرجوة منها.

- جرى ����رشف اأكرث من 10 ماين 
دين���ار عل���ى م����رشوع “زي���ادة الرقعة 
اخل����رشاء يف البحري���ن”، و�سي�ستهل���ك 
األ���ف  و400  ملي���ون  مبل���غ  امل����رشوع 
دينار خ���ال ال�سنتن 2017 و2018، 
وال�س���وؤال هنا: هل حتق���ق على اأر�س 
الواق���ع م���ن خ����رشة م���ا يتنا�س���ب مع 

املبالغ املنفقة؟

- ر�س���دت وزارة ال�سح���ة مبلغ���ا 
دين���ار  األ���ف  و200  مليون���ا  يتع���دى 
لتحوي���ل مرف���ق تابع لها م���ن “خمزن 
هند�سي” اإلى “خمزن طبي”! و�ُسيدفع 
م���ن ميزانية الدولة لهذا الغر�س اأكرث 
م���ن 700 األ���ف دين���ار خ���ال �سنت���ي 
يتطلب���ه  ال���ذي  م���ا  و2018..   2017
املخزن احلايل من اإ�سافات وتعديات 

وت�سطيبات تربر �رشف هذا املبلغ؟

- جامعة البحرين ر�سدت اأكرث من 
700 األ���ف دين���ار لتو�سعة مبنى كلية 
احلق���وق، وكذل���ك 19 ملي���ون دينار 
لنق���ل كلي���ة الهند�سة م���ن فرعها يف 
مدينة عي�سى اإلى فرعها يف ال�سخر. 

ويحق لن���ا اأن ن�س���األ، هل يتطلب 
امل�رشوع���ان ه���ذه املبال���غ ال�سخم���ة؟ 
األي����س من الأج���دى بناء كلي���ة جديدة 
للهند�سة يف ال�سخ���ر مثا عو�سا عن 
نق���ل احلالي���ة، اأو الإبقاء عل���ى الكلية 
احلالي���ة وا�ستم���رار ربطه���ا باجلامعة 

الأم؟ 

- كلية بوليتكنك البحرين ت�سكل 
واقع���ا �سبيها بق�س����س اخليال، فقد 
ُر�سد للموؤ�س�سة الأكادميية التي ت�سم 
عددا حم���دودا م���ن الربام���ج والطلبة 
مبلغ 43 مليونا يف بند امل�ساريع )قيد 
التنفي���ذ( م���ن دون حتدي���د طبيعتها 

لل�سلطة الت�رشيعية! 

وم���ن هنا ن�س���األ: مل���اذا ُتخ�س�س 
هذه املبال���غ مل�ساريع كلي���ة �سغرة 
ويخ�س����س مل�ساريع جامع���ة البحرين 
مبال���غ تق���در 29 مليون دين���ار فقط 
مب���ا ت�سمه م���ن كلي���ات وتخ�س�سات 
متنوعة، مع خدمته���ا اأ�سعاف الأعداد 

من الطلبة؟

مل�ساري���ع  املدرج���ة  البيان���ات   -
اأنظم���ة املعلوم���ات واأنظم���ة احلا�سب 
احلكومي���ة  الأجه���زة  بع����س  يف  الآيل 
تط���رح اأ�سئل���ة ل نهاي���ة له���ا، فوزارة 
العم���ل والتنمية الجتماعي���ة ر�سدت 
273 األفا لتطوير اأنظمة احلا�سوب يف 

قطاع التنمية فقط!
وبح�س���ب البيانات، فق���د ُخ�س�س 
لقطاع العم���ل بذات الوزارة 411 األف 
دينار ل�سبكة معلومات احلا�سب الآيل، 
و246 األف دينار اأخرى لتطوير اأنظمة 
احلا�سوب، فيما ر�س���د ديوان اخلدمة 
املدني���ة مل�ساري���ع نظ���م املعلومات 
الإداري���ة اأك���رث م���ن 800 اآلف دين���ار 

)165 األفا خال عامن فقط(. 
فم���ا راأي الق���ارئ الك���رمي به���ذه 

البيانات؟ 

رجاء 
مرهون

Raja.marhoon
@gmail.com

أنسنة

• بدء اأعمال النظافة واإزالة املخلفات من مرفاأ الدراز	

االنتهاء من مناق�سات عقود نظافة وحرا�سة املرافئ
فريق حل�رش احتياجات الدراز تنفيًذا لتوجيهات رئي�س الوزراء... وزير الأ�سغال:

املنام���ة - وزارة الأ�سغال و�سوؤون 
اأكد  العم���راين:  البلدي���ات والتخطيط 
البلدي���ات  الأ�سغ���ال و�س���وؤون  وزي���ر 
والتخطي���ط العم���راين ع�س���ام خل���ف 
النته���اء م���ن املناق�س���ات املتعلقة 
املراف���ئ  وحرا�س���ة  نظاف���ة  بعق���ود 
البحرية يف جميع املناطق ومن �سمنها 
مرفاأ ال���دراز، موؤكدا اأن اأعمال النظافة 
قد بداأت بالفع���ل، اإذ متت اإزالة اأكرث 
من 5 اأطنان من املخلفات التي كانت 

يف مرفاأ الدراز.
قام���ت  ال���وزارة  اإن  خل���ف  وق���ال 
بت�سكي���ل فري���ق م���ن اجله���ات ذات 
العاق���ة حل�رش احتياج���ات قرية الدراز 
اإث���ر الزي���ارة التي ق���ام به���ا؛ تنفيذا 
لتوجيه���ات رئي����س ال���وزراء �ساح���ب 
ال�سمو امللكي الأمر خليفة بن �سلمان 

اآل خليفة. 
واأو�س���ح اأن العم���ل يج���ري حالي���ا 
لإع���داد املناق�س���ة املتعلق���ة باأعمال 
تطوي���ر مرف���اأ ال���دراز، وم���ن املوؤم���ل 
النتهاء منها يف القريب العاجل، وقال 
“فري���ق العم���ل بالوزارة ب���داأ بالفعل 
مببا����رشة الأعم���ال املطلوب���ة يف قرية 

الدراز”.

 بدء أعمال النظافة 
في المرفأ

النظاف���ة  اأعم���ال  “ب���داأت  وتاب���ع 
واإزال���ة املخلف���ات م���ن مرفاأ ال���دراز؛ 
متهيدا لت�سوير املرفاأ وتركيب بوابة 
وعم���ل منطقة مظللة لل�سيادين وبناء 
ا�سرتاحة لل�سيادي���ن اإ�سافة اإلى بناء 
املزلق ال���ذي يتم فيه اإنزال وت�سعيد 
القوارب وبناء مكتبن مع املرافق عند 
وللحار�س  للموظف���ن  املرف���اأ  مدخل 

وخمازن ومرفق �سحي للمرفاأ”.
واأ�س���اف “مت توجي���ه اإدارة الطرق 
لتوفر الإنارة ور�سف وتبليط املرفاأ 
كم���ا مت توجيه املخت�س���ن لحت�ساب 
التكالي���ف التقديري���ة لتطوير املرفاأ 
وت�سكيل جلنة من جميع الأطراف ذات 
العاق���ة با�رشت عملها مبا�رشة بعد عيد 

الفطر املبارك”.
وقال خلف “يعترب الأمن وال�سامة 
يف املرافئ البحرية الركيزة الأ�سا�س، 
الأم���ن  حتقي���ق  عل���ى  يعم���ل  فه���و 
وال�ستق���رار ويحافظ على �سر العمل 
وان�سباط���ه ودميومته عرب املاحظات 
اليومي���ة ورف���ع التقاري���ر الازمة عن 
املراف���ئ ومرافقها  ا�ستخ���دام  �س���وء 
قب���ل  م���ن  املرتكب���ة  واملخالف���ات 

ال�سيادين ومرتادي املرفاأ.

االنتهاء من مناقصة حراسة 
ونظافة المرافئ

واأردف “مت الإنته���اء من مناق�سة 
احلرا�س للمرافئ )...( اإل اأننا حلد الآن 
مل ن�ستل���م احلرا����س، وف���ور ا�ستامنا 
حرا�س املرافئ من ال�رشكة التي فازت 
بالعط���اء �سنق���وم بتوف���ر احلرا�س���ة 

الازمة ملرفاأ الدراز”.
واأ�ساف “لتجنب ح���دوث ما يحمد 
عقب���اه فا ب���د من توف���ر م�ستلزمات 
ال�سامة كتوفر خراطيم مياه بن كل 
50 م���رتا على امتداد اأر�سفة املرافئ 
ومعدات اإطف���اء متنوع���ة للتعامل مع 
م�س���در احلري���ق ح�سب نوع���ه وتوفر 
العم���ل  لفري���ق  الع���ايل  التدري���ب 
وجلميع موظف���ي املرافئ للتعامل مع 
الإ�سعافات الأولية وحوادث احلريق”.

الط���رق  بقط���اع  يتعل���ق  وفيم���ا 
وال����رشف ال�سح���ي، قال خل���ف: “بناء 
على توجيهات �ساحب ال�سمو امللكي 
رئي�س ال���وزراء لزيارة منطق���ة الدراز 
ولق���اء ممثلي اأهايل املنطق���ة واللقاء 
ال���ذي مت مع وجهاء واأعي���ان املنطقة، 
قامت الوزارة بزيارات ميدانية من قبل 
املخت�سن ملعاين���ة الطلبات والدفع 
بتنفيذه���ا وف���ق الإمكان���ات املتاحة، 
ويق���وم املخت�س���ون حالي���ا بدرا�س���ة 

الطلبات والتن�سيق مع اجلهات الأخرى 
ذات العاق���ة لإع���داد التقري���ر الفني 

واملايل لتلك الإحتياجات “

تطوير شارع “36” المحاذي 
للساحل 

“فيم���ا يتعل���ق بقط���اع  واأ�س���اف 
الط���رق فق���د مت الإنتهاء م���ن تنفيذ 
املرحل���ة الأولى والثاني���ة والثالثة من 
م����رشوع تطوي���ر القرية والت���ي �سملت 
املجمع���ات )538 - 540( يف مار����س 
م���ن العام 2005، علم���ا اأن املجمعات 
 )544  ،542  ،536( املتبقي���ة وه���ي 
مل يتم تطويرها؛ نظ���را لتحول م�رشوع 
تطوي���ر الق���رى اإل���ى م����رشوع التنمية 

احل�رشية”.

معظم المجمعات مرتبطة 
بالصرف الصحي 

اأم���ا فيم���ا يتعل���ق بقط���اع ال�رشف 
ال�سح���ي، قال “معظم منطق���ة الدراز 
مو�سلة ب�سبكة ال����رشف ال�سحي وهي 
املجمعات )536، 538، 540، و542(، 
اأم���ا منطقة املنازل اجلدي���دة وحديثة 
التق�سي���م والواقعة يف املجمع )544( 

فه���ي غ���ر مو�سل���ة ب�سبك���ة ال����رشف 
ال�سحي؛ وذلك نظرا لعدم توفر الطاقة 
الإ�ستيعابي���ة لل�سبك���ة العامة ال�رشف 
ال�سحي، ومن املوؤمل اأن يتم تو�سيل 
ه���ذه املناط���ق واملناط���ق املج���اورة 
اإلى  واملناط���ق امل�ستحدثة اجلدي���دة 
�سبكة ال�رشف ال�سحي بعد النتهاء من 
بن���اء خطوط ال����رف ال�سحي الرئي�سة 

العميقة يف املنطقة”.
اأم���ا بالن�سب���ة حل���ل م�سكل���ة جتمع 
اأو�س���ح  مي���اه الأمط���ار يف املنطق���ة، 
خل���ف اأنه “مت درا�س���ة مواقع جتمعات 
مي���اه الأمط���ار يف منطق���ة ال���دراز من 
قبل اللجن���ة املكلفة بدرا�سة جتمعات 
مياه الأمط���ار على م�ست���وى اململكة، 
اإذ مت ح����رش 39 موقع���ا ج���ار درا�ستها 
الأخ���رى؛  اجله���ات  م���ع  والتن�سي���ق 
التف�سيلية  الت�ساميم  متهيدا لإعداد 
له���ا لتو�سيلها ب�سبك���ة ت�رشيف مياه 

الأمطار يف املنطقة”.

ساحل أبوصبح وأعمال 
الصيانة 

م���ن جهة اأخ���رى، اأكد خل���ف اأنه مت 
النتهاء من اأعم���ال ال�سيانة والنظافة 

يف �ساح���ل اأبو�سب���ح، اإذ قام���ت بلدية 
املنطقة ال�سمالية بالتن�سيق مع �رشكة 
النظافة بتنظيف ال�ساحل بالكامل، كما 
مت تقليم النخي���ل والأ�سجار والنتهاء 

من تقليم امل�سطحات اخل�رشاء. 
واأ�س���اف “كم���ا مت �سيانة خطوط 
م���ن  والتاأك���د  املراف���ق  يف  املي���اه 
العام���ة،  تو�سي���ات امل���اء للمراف���ق 
كذلك مت �سبط موؤقت لت�سغيل الإنارة 
يف �ساح���ل اأبو �سبح وتركيب الأر�سية 

املطاطية يف منطقة الألعاب”.
واأكد خلف اأن املدير للعام لبلدية 
ال�سمالي���ة يو�س���ف الغتم ق���ام بجولة 
ميدانية موؤخ���را مبعية ع�س���و الدائرة 
الأخت فاطم���ة القط���ري لاطاع على 
�س���ر العم���ل فيم���ا يتعل���ق بالأم���ور 
البلدية، واألتقى خالها ببع�س الأهايل 
والطاع على اأعمال النظافة واحلدائق 

ميدانيا”.
واأ�ساف خلف: “مت توجيه املعنين 
يف بلدية املنطق���ة ال�سمالية لتكثيف 
وزيادة �ساعات العمل يف منطقة الدراز 
فيم���ا يتعلق باأعم���ال النظافة بالذات 
داخ���ل الأحي���اء وال�س���وارع الداخلي���ة، 

وزيادة اأعداد احلاويات”.

ال���������������دراز م���������رف���������اأ  م���������ن  خم������ل������ف������ات  اأط�����������ن�����������ان   5 اإزال���������������������ة 
اك��������ت��������م��������ال �������س������ي������ان������ة ون��������ظ��������اف��������ة ��������س�������اح�������ل اأب������و�������س������ب������ح
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اإلزام “الكهرباء” باإعادة التيار مل�سكن ت�سعيني

رف�ض دعوى معلمة اأولى تطالب باإعادتها “اأخ�سائية اأن�سطة”

موقوف يهرب من حمكمة التنفيذ ويقب�ض عليه باجلفري

زوجة ابنه ُتطالب بطرده من املبنى بعدما ا�شرتاه البنه

القرار مل يت�شمن اإ�شاءة ا�شتعمال ال�شلطة

�شدر �شده حكم يف ق�شية مطالبات مالية

قال املحام���ي غالب ال�رشيط���ي اإن حمكمة 
االأمور امل�شتعجلة الثانية حكمت باإعادة التيار 
الكهربائي ل�شق���ة مواطن ت�شعيني - ُرف�شت 
دع���وى تقدم���ت به���ا زوج���ة ابن���ه ل���دى جلنة 
املنازع���ات االإيجارية لطرده من �شقة يف بناية 
كان �شاهم باأمواله يف �رشائه البنه زوج املدعى 
عليه���ا - اإذ وهب ابن موكل���ه البناية لزوجته، 
والت���ي تقدمت بدعوى لط���رد والد زوجها من 
املبن���ى بدالً من ال�شماح ل���ه بالبقاء بقية عمره 

كما اتفق مع ابنه قبل �رشاء البناية له.
ورف�شت املحكم���ة برئا�شة القا�شي اأحمد 
ال�شديق���ي واأمان���ة �رش اأحم���د احلويحي، دعوى 
زوج���ة ابن موكل���ه، والتي تطل���ب فيها طرده 
م���ن ال�شقة امل�شار اإليها، بع���د اأن طلبت قطع 
التي���ار الكهربائ���ي ع���ن �شقته، حت���ى حترمنه 

م���ن البقاء فيها. وقال���ت املحكمة يف حيثيات 
حكمه���ا اإن الظاه���ر م���ن اأوراق الدع���وى ب���اأن 
ال�شقة مملوكة لزوجة االبن، واإنها قامت بقطع 
التي���ار الكهربائي حلرمان عمها )والد زوجها( 
م���ن االنتفاع بها، على الرغم من ثبوت حقه يف 
ال�شك���ن مل�شاعدته ابن���ه - زوج املدعية - يف 
�رشاء املبنى �شالف ذكره، وهو ح�شب ما انتهت 

اإليه جلنة املنازعات االإيجارية يف حكمها. 
واأ�شاف���ت اأن قطع التيار ع���ن ال�شقة يعد 
عقب���ًة ماديًة يقت�ش���ي على املحكم���ة اإزالتها 
لتواف���ر اال�شتعج���ال املتمثل يف ال����رشر الذي 

يحيط باملدعي نتيجة حرمانه من االنتفاع.
وق�شت املحكمة ا�شتناًدا ملا تقدم باإلزام 
املدعى عليها االأولى باإعادة التيار الكهربائي 
لل�شق���ة، واإلزامها مب�شاري���ف الدعوى ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
واأو�شح ال�رشيطي اأن وقائع الدعوى تتمثل 

يف اأن زوج���ة اب���ن موكله كانت ق���د طلبت من 
هيئة الكهرباء واملاء )املدعى عليها الثانية( 
قطع التيار عن �شق���ة عمها، وبالفعل مت ذلك 

حلرمانه من االنتفاع بها، على الرغم من ثبوت 
حق���ه ال�شكني فيه���ا، مبوجب احلك���م ال�شادر 
من الق�شاء بتاري���خ 31 مايو 2015، من جلنة 
املنازع���ات االإيجاري���ة، م�شتنًدا بذل���ك لن�شخة 
من احلكم ال�ش���ادر ون�شخة م���ن وثيقة ملكية 

العقار.
واأ�ش���ار اإل���ى اأن املحكمة ق���ررت االنتقال 
اإلى ال�شقة حمل التداعي لبيان عما اإذا قطعت 
املدع���ى عليه���ا االأول���ى )زوجة االب���ن( التيار 
الكهربائ���ي من عدم���ه، ونف���اًذا له���ذا القرار 
انتقل���ت املحكم���ة لل�شقة وتبني له���ا بالفعل 
انقط���اع التي���ار وتو�شيل تي���ار كهربائي من 

العقار املجاور.
واأكد ذلك اأمام املحكم���ة وكيل زوجة ابن 
موكل���ه، وال���ذي ذكر اأن التي���ار الكهربائي مت 
قطعه ع���ن ال�شقة بناًء على طلب املدى عليها 

االأولى لهيئة الكهرباء واملاء.

حكم����ت املحكم����ة الك����رى املدني����ة االأول����ى 
)الدائرة االإدارية(، برئا�شة القا�شي جمعة املو�شى 
وع�شوي����ة كل من الق�ش����اة حممد توفي����ق وطارق 
عبدال�شك����ور وحمم����د الد�شوقي واأمان����ة �رش عبداهلل 
اإبراهي����م، برف�����ض دعوى تقدمت به����ا معلمة اأولى 
للغ����ة العربي����ة تعم����ل يف وزارة الرتبي����ة والتعليم، 
كان����ت تطالب فيها باأن تعيدها الوزارة لوظيفتها 

ال�شابقة ب�شفتها “اأخ�شائية اأن�شطة”.
وبّين����ت املحكمة يف اأ�شب����اب رف�شها للدعوى، 
باأن قرار نقل املدعية مل يت�شمن تنزيالً لوظيفتها 
اأو اإ�ش����اءًة اإليها اأو تنكيالً بها، بل اإن اإجمايل الراتب 
بعد النقل يزيد عل����ى راتبها قبل النقل، وال ميكن 
الت����ذرع باأن خم�ش�ض عالوة ال�شيارة الذي تتح�شل 

عليه مت خف�شه من 60 اإلى 20 ديناًرا.
ولفت����ت املحكم����ة اإلى اأن للجه����ة االإدارية حق 
نقل املوظفني م����ن اإدارة الأخرى ثابت؛ كلما دعت 
اإلى ذلك حاجة العمل وطاملا ا�شتهدفت من النقل 
وجه ال�شالح العام، مو�شحًة اأن قرار نقلها يف العام 
2013 ال يتعل����ق بقرار �شابق لتوقيفها عن العمل 

�شدر يف العام 2011.
وت�ش����ر وقائ����ع الدع����وى، ح�شبما ج����اء يف حكم 
املحكمة االإدارية، اإلى اأن املعلمة )املدعية( اأقامت 

دعواها وذكرت فيها اأنها كانت تعمل لدى املدعى 
عليها بوظيفة اأخ�شائية اأن�شطة مدر�شية، وبتاريخ 
22 مايو 2013 مت تغير م�شماها الوظيفي ونقلها 
من وظيف����ة اأخ�شائية باملدر�شة اإلى وظيفة معلمة 

اأولى ملادة اللغة العربية بذات املدر�شة.
وتنعى املدعية على هذا القرار عدم م�رشوعيته 
النطوائه على جزاء تاأديبي مقنع ف�شاًل عن م�شا�شه 
بحقوقها املادية من عالوات وبدالت وما اإلى ذلك، 
مما حدا به����ا اإلى اإقامة دعواها؛ للحك����م لها باإلغاء 
الق����رار االإداري ال�ش����ادر بنقلها لوظيف����ة مدر�شة 
اأولى لغ����ة عربي����ة واإعادتها لوظيفته����ا االأ�شا�شية 
اأخ�شائي����ة اأن�شط����ة مدر�شي����ة بال����وزارة، م����ع اإلزام 
املدع����ى عليه����ا بالر�ش����وم وامل�شاري����ف ومقاب����ل 

اأتعاب املحاماة.
م����ن جهته����ا، اأو�شح����ت املحكم����ة يف حيثيات 
حكمه����ا اأن امُل�َشلَّ����م ب����ه اأن للجه����ة االإداري����ة نق����ل 
املوظف����ني به����ا من م����كان اإل����ى اآخر وم����ن وظيفة 
اإلى اأخرى، وذلك كلم����ا دعت اإلى ذلك حاجة العمل 
وطامل����ا ا�شتهدفت من النقل وج����ه ال�شالح العام، 
وح����ق جه����ات االإدارة يف نق����ل املوظف����ني وفًق����ا 
ملقت�شي����ات العمل وتبًعا مل����ا تق�شي به امل�شلحة 
ب  العام����ة هو اأمر ترتخ�ض فيه جهة االإدارة وال معقِّ

عليه����ا يف ذلك، طامل����ا اأن قرارها قد خال من اإ�شاءة 
ا�شتعم����ال ال�شلط����ة ومل يت�شم����ن تنزي����الً لدرج����ة 
املوظف الوظيف����ة اأو تخفي�ًشا يف مرتبه اأو تفويت 
دوره يف الرتقي����ة باالأقدمية، وذل����ك دون اأن يكون 
للموظف احلق يف التم�شك بالبقاء يف مكان معني اأو 

يف وظيفة معينة.
وتابع����ت، فاإذا مل تبت����غ االإدارة بنقل املوظف 
ال�شالح الع����ام اأو انحرفت عن هذه الغاية واتخذت 
النق����ل �شبي����الً اإل����ى التنكي����ل باملوظ����ف اأو اإنزال 
العقاب ب����ه، تكون قد اأ�ش����اءت ا�شتعمال �شلطتها 

مما ي�شم القرار ال�شادر منها بعدم امل�رشوعية.
وملا كان للمدعى عليها مطلق التقدير يف كل 
م����ا يتعلق بتنظي����م العمل وتوزي����ع االخت�شا�شات 
عل����ى املوظفني وفًقا ل�شالح العمل، وكان الثابت 
اأن الدرج����ة املقررة لوظيف����ة معلم اأول هي الدرجة 
ال�شابع����ة التعليمي����ة، وه����ي ذات الدرج����ة املقررة 
لوظيف����ة اأخ�شائي����ة اأن�شط����ة مدر�شي����ة، واإذ خل����ت 
االأوراق مما يفيد اإ�ش����اءة ا�شتعمال ال�شلطة، واإذ مل 
يت�شم����ن قرار النقل املطعون عليه تنزيالً لوظيفة 
املدعي����ة اأو اإ�شاءة اإليها اأو تنكي����الً بها، االأمر الذي 
يك����ون معه هذا الق����رار قد �ش����در م�شتهدًفا ح�شن 
�شر العم����ل وال�شالح العام متفًق����ا و�شحيح حكم 

القان����ون ويغدو طل����ب اإلغائ����ه فاق����ًدا ل�شنده من 
القانون جديًرا بالرف�ض.

كما قال����ت اإنه وال ينال من ذلك ما ذهبت اإليه 
املدعي����ة من اأن القرار املطع����ون عليه ترتب عليه 
تخفي�����ض م�شتحقاته����ا املادي����ة، اإذ قدمت ك�شف 
رات����ب للتدليل عل����ى خف�ض بدل ال�شي����ارة من 60 
دين����ارا اإلى 20 دين����ارا، ذلك اأن الثاب����ت مبطالعة 
الك�ش����وف املقدمة من املدعي����ة اأن اإجمايل الراتب 
امل�شتحق لها بع����د النقل يزيد على اإجمايل الراتب 
امل�شتحق لها قبل النقل، االأمر الذي يغدو معه ذلك 
الدف����ع قائًما على غ����ر �شند من الواق����ع والقانون 
مبا يتعني االلتف����ات عنه، كما ال يغر مما تقدم ما 
مت�شكت به املدعية من انطواء القرار الطعني على 
ج����زاء تاأديبي مقنع، اإذ خل����ت االأوراق مما يدل على 

ذلك.
واأف����ادت املحكمة باأنه ال وجود الأية عالقة بني 
واقع����ة اإحالة املدعية اإل����ى التحقيق وتوقيفها عن 
العمل يف العام 2011، وقرار نقلها ال�شادر بتاريخ 
22 ماي����و 2013، ومن ثم ف����اإن �شاقته املدعية يف 
ه����ذا ال�شاأن ال يقطع بانطواء ق����رار نقلها على جزاء 
تاأديب����ي مقنع، وال يع����دو كونه من قبي����ل االأقوال 

املر�شلة التي مل يقم لها اأ�شل باالأوراق.

بعدما جلب اأحد اأف���راد مركز �رشطة مدينة حمد 
موقوًف���ا �ش���در بحق���ه اأم���ر قب�ض من قب���ل حمكمة 
التنفي���ذ املدني���ة؛ لوج���ود مطالبات مالي���ة �شده 
و�ش���در حكم باإلزامه بالدف���ع، ا�شتغل املنفذ �شده 
ان�شغ���ال رجل االأم���ن الذي كان يرافق���ه من املركز 

للمحكمة.
اله���رب  ومتك���ن املوق���وف )33 عاًم���ا( م���ن 
م���ن مبنى حمكم���ة التنفي���ذ الكائن ب���وزارة العدل 
املنطق���ة  يف  واالأوق���اف  االإ�شالمي���ة  وال�ش���وؤون 
الدبلوما�شي���ة، وتوج���ه اإلى اإحدى امل���زارع وات�شل 
ب�شدي���ق له خليجي، والذي اأعط���اه املال متكن من 
خالل���ه ا�شتئجار �شق���ة باجلفر و����رشاء هاتف، حتى 
ا�شتطاع اأفراد ال�رشطة القب�ض عليه مبنطقة اجلفر.

واع���رتف املتهم ب���اأن ما ن�شب اإلي���ه من اتهام 
باله���روب من قب�ش���ة ال�رشطة �شحي���ح، مبيًنا اأنه يف 
ح���وايل ال�شاع���ة 11 �شباًحا مت جلبه م���ن قبل مركز 
�رشطة مدينة حمد اإلى حمكمة التنفيذ؛ الأنه قد �شدر 

باملديونية �شده واأنه موقوف عليها.
واأ�ش���اف اأنه بداي���ًة كان جال�ًشا مع املوقوفني 
االآخري���ن، اإال اأن ال�رشط���ي نقل���ه اإلى قاع���ة االنتظار 
بجان���ب مكت���ب الق�ش���اة، واأم���ره باجللو����ض عل���ى 
اأح���د الكرا�ش���ي، وانتظرا حل���وايل 15 دقيقة حلني 
دخولهم���ا عل���ى القا�ش���ي، ومن ث���م اأخ���ذ ال�رشطي 
ملفه ودخل به منفرًدا عل���ى القا�شي وتاأخر بداخل 

املكتب حلوايل 3 دقائق.
ولف���ت اإلى اأنه واأثناء وج���ود ال�رشطي يف مكتب 
القا�شي التف���ت على قاعة االنتظار، والتي مل يكن 
فيه���ا اأي �رشطي اآخ���ر، والأن الفر�شة كان���ت �شانحًة 
ل���ه م���ا كان من���ه اإال اأن ه���رب من امل���كان عر باب 
املراجع���ني )املدخ���ل الرئي����ض ملحكم���ة التنفيذ( 

وخرج من مبنى الوزارة لل�شارع العام.
واأو�شح اأنه عندم���ا �شاهد �شيارة اأجرة متوقفة 

بجانب بوابة ال���وزارة ركب فيها وطلب من قائدها 
التوج���ه به ملنطقة ال�شقية، واأعط���اه اأجرته، اإذ كان 
لدي���ه بع�ض النقود، ومكث يف تلك املنطقة باإحدى 
امل���زارع ملدة 5 اأي���ام، وكان ينام يف “ب�شطة” فيها 
وبرفقت���ه عامل هندي يف املزرع���ة، والذي مل ميانع 
م���ن بقائه باملزرع���ة الأنه يعرف���ه م�شبًق���ا، رغم اأنه 

هارب من قب�شة ال�رشطة.
واأ�ش���ار اإلى اأنه كان ي�شرتي الطعام من الرادة 
املج���اورة للمزرع���ة، حت���ى ات�شل، عن طري���ق اأحد 
حم���الت االت�شال باالإنرتن���ت، ب�شديقه ل���ه خليجي 
اجلن�شي���ة، والذي مل يبلغ���ه اأنه هارب م���ن ال�رشطة، 
واأبلغه بحاجته ملبلغ 300 دينار واأعطاه رقم الهندي 
العام���ل يف املزرعة التي ينام فيه���ا حتى يتوا�شل 
مع���ه. وبالفع���ل ح����رش له ذل���ك ال�شديق م���ن خارج 

اململكة وات�شل به عر هاتف ذلك العامل، والتقى 
به بالقرب من جممع ال�شلمانية الطبي، وا�شتلم منه 
املبلغ امل���ايل املذكور، وكرر �شديقه ال�شوؤال عليه 
م���رًة اأخرى عن �شبب حاجت���ه للمال، فقرر له اأنه مير 

بظروف �شعبة، فان�رشف عنه �شديقه.
وتابع اأن���ه ا�شرتى بذلك املبلغ هاتًفا نقاالً كما 
ا�شتاأجر �شق���ًة مبنطقة اجلفر، حي���ث ا�شتقر فيها 
مل���دة 10 اأي���ام، اإال اأنه يف ي���وم القب����ض عليه كان 
ق���د ات�ش���ل ب�شديق اآخر ل���ه، وطلب من���ه تو�شيله 
اإلى منطق���ة املنامة، للذهاب اإل���ى مكتب تخلي�ض 
معامالت، وم���ا اإن و�شال بالقرب م���ن �شارع الفاحت 
حا�رشتهم���ا �شيارة �رشطة، وطلب اأفرادها منه بطاقة 
هويت���ه اإال اأنها مل تكن بحوزت���ه، ف�شاألوه عن ا�شمه 
فتبني اأنه مطلوب وموقوف على ذمة ق�شية مدنية.

واأك���د املتهم اله���ارب من قب�ش���ة العدالة اأن 
لدي���ه �شج���اًل جنائًيا �شابًقا يف جم���ال تعاطي املواد 

املخدرة وال�رشقات واالختال�شات.
فاأحالته النيابة العامة للمحاكمة اأمام املحكمة 
ال�شغ���رى اجلنائي���ة بع���د اأن اأ�شندت ل���ه تهمة اأنه 
بتاري���خ 9 اأبري���ل 2016، هرب بع���د القب�ض عليه 
قانوًن���ا، والتي ق�ش���ت مبعاقبته باحلب����ض ملدة 3 
اأ�شه���ر مع النف���اذ، فلم يقب���ل املتهم ه���ذا احلكم 

وطعن عليه باال�شتئناف.
وبجل�شته���ا يوم اأم�ض حكم���ت املحكمة الكرى 
اجلنائي���ة الثانية )ب�شفته���ا اال�شتئنافية( برئا�شة 
القا�ش���ي عبداهلل االأ����رشاف واأمانة �رش عبداهلل حممد، 
العقوب���ة  بتاأيي���د  والق�ش���اء  ا�شتئناف���ه  برف����ض 

ال�شادرة بحقه.

• غالب ال�رشيطي	

اأجلت املحكمة الك���رى اجلنائية 
االأول���ى حماكم���ة �ش���اب )22 عاًم���ا( 
مته���م بجلب علبتي خمل���الت حتتوي 
عل���ى 180 غراًما من املوؤث���ر العقلي 
)ال�شب���و(، ح���ال و�شول���ه قادًم���ا من 
باك�شت���ان، حت���ى جل�ش���ة 12 �شبتمر 

املقبل.
واأمرت املحكمة برئا�شة القا�شي 
�ش���الح القط���ان واأمان���ة ����رش عبداهلل 
حممد، با�شتم���رار حب�ض املتهم حلني 
اجلل�ش���ة املقبل���ة، و�رشّح���ت لوكيل���ه 
بن�شخ���ة م���ن اأوراق الدع���وى لالطالع 

عليها.
جم���ارك  يف  �شاب���ط  اأبل���غ  كان 
مط���ار البحرين ال���دويل اإدارة مكافحة 
املخ���درات اأنه عندم���ا و�شلت طائرة 
قادمة م���ن باك�شتان، وح���ال ا�شتالم 
املذك���ور اإل���ى العف����ض اخلا����ض ب���ه 
واملك���ون م���ن حقيبت���ني و�شن���دوق 
كارت���وين، ا�شتبه يف هيئت���ه ونه كان 

مرتبًكا.
وق���رر اأنه اأم���ر بتحويل���ه للم�شار 
االأحم���ر للتدقي���ق يف تفتي�ض حقائبه، 
التفتي����ض  خ���الل  ع���روا  وبالفع���ل 
الدقي���ق يف اإحدى حقائب���ه على كي�ض 
بال�شتيكي “نايل���ون” حتتوي بداخله 
على م���ادة ي�شتبه اأنها املوؤثر العقلي 
“ال�شب���و”، والتي كان���ت خمباأة داخل 
كارت���ون  بداخ���ل  خمل���الت  علبت���ي 

مو�شوع بني طيات مالب�شه.
ال�ش���اب  م���ع  التحقي���ق  وخ���الل 
اع���رتف باأنه يتعاط���ى املوؤثر العقلي 
“ال�شب���و” منذ قراب���ة 4 �شنوات، كما 
اأن���ه توج���ه اإل���ى جمهوري���ة باك�شتان 
م���ن اأجل ال���زواج هن���اك، واأثناء فرتة 
ا يبيعون  تواجده فيها �شاهد اأ�شخا�شً
“ال�شب���و” يف الطرق���ات، وعندما �شاأل 
عن �شعر الغ���رام الواحد، اأخره البائع 
باأن���ه يبيع���ه باأل���ف روبي���ة، والتي ال 
ت�شاوي اأك���ر من 3 دنان���ر ون�شف، 
فتعجب من ف���ارق ال�شعر الكبر بني 
باك�شتان والبحرين، حيث يباع الغرام 

الواحد هنا بحوايل 100 دينار.
واأو�شح اأنه وعلى اإثر ذلك ات�شل 
ب�شديق���ه يف مملك���ة البحرين، والذي 
يتعاطى معه ذات املوؤثر، و�شاأله عما 
اإذا كان يري���د م�شاركته يف �رشاء كمية 
للتعاطي فوافق عل���ى ذلك، والأنه مل 
يك���ن ميلك �ش���وى مبل���غ 400 دينار 
مل�رشوفات���ه، فقد طلب م���ن �شديقه 
اإر�ش���ال مبلغ 500 دين���ار له، ومتكن 
من ����رشاء 180 غراًما مبجموع ما تبقى 
لديه م���ن اأم���وال، وخب���اأ الكمية التي 

ا�شرتاها بداخل علبتي خملالت.
فاأحالته النياب���ة العامة للمحكمة 
بعدما وجه���ت اإليه تهم���ة اأنه بتاريخ 
28 مار����ض 2017، اأوالً: جلب املوؤثر 
العقل���ي “امليتامفيتام���ني” بق�ش���د 
االجت���ار يف غ���ر االأح���وال امل�رشح بها 

قانوًنا.
ثانًيا: حاز واأحرز بق�شد التعاطي 
م���ادة احل�شي����ض املخ���درة، واملوؤث���ر 
العقل���ي “امليتامفيتام���ني” يف غ���ر 

االأحوال املرخ�ض بقها قانوًنا.

����رشح  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
املدير العام ملديري���ة �رشطة املحرق باأن 
�رشطة املديرية متكنت م���ن القب�ض على 
جمموعة اآ�شيويني متورطني بحيازة وبيع 

مواد م�شكرة يف حمافظة املحرق.
واأو�ش���ح اأن���ه ف���ور ورود معلوم���ات 
تفيد قيام املذكوري���ن ببيع هذه املواد، 
مت مبا�رشة اأعم���ال البحث والتحري، والتي 
اأ�شف���رت عن حتدي���د هويته���م والقب�ض 
امل�شبوط���ات  حتري���ز  مت  كم���ا  عليه���م، 

ومبالغ مالية كانت بحوزتهم.
واأ�ش���ار املدير الع���ام ملديرية �رشطة 
حمافظ���ة املحرق اإل���ى اأن���ه مت ا�شتكمال 
االإج���راءات القانوني���ة الالزم���ة؛ متهي���داً 

الإحالة الق�شية اإلى النيابة العامة.

�شاب يجلب “ال�شبو” 
لفارق ال�شعر

القب�ض على اآ�شيويني 
حليازة وبيع مواد م�شكرة

عبا�ض اإبراهيم
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هن���اأت ال���دول الع���راق، مبنا�سبة 
حتري���ر املو�س���ل من تنظي���م داع�ش 
الإرهاب���ي، موؤك���دة ال���دول الوق���وف 
بج���وار الع���راق يف مكافح���ة الإرهاب 
نف���رح  معه���ا  ونح���ن  والتط���رف، 
بانت�س���ارات العراق وحترير مناطقها 

من الأيادي الإرهابية الغادرة.
لكن ل ينق�سي تعجبي من اأولئك 
املغيب���ن عن واقعه���م وهم يبحثون 
عن داع����ش يف املو�س���ل وغريها من 
امل���دن الت���ي �سقط���ت يف ي���د نظام 
ولي���ة الفقي���ه، ل دم���اء ل �سحاي���ا ل 
اإنه���م ل���ن يجدوا  معتقل���ون، يقين���اً 
�سيئ���ا، فق���د انتهى ال���دور املر�سوم 
لهم يف املو�س���ل، وليبحثوا عنهم يف 
مدن جدي���دة، ليكتم���ل معهم الهالل 

الإيراين الذي اأ�سبح قمراً.
ا�ستح����رت من التاري���خ القدمي 
احتالل الأخميني���ن الفر�ش املو�سل 
يف القرن الرابع قبل امليالد، ولكنني 
اأبيت اأن اأكرر مقولة اإن التاريخ يعيد 
نف�س���ه، وقلت بدلً منه���ا اإن الإن�سان 
نتائ���ج  ويرج���و  اخلط���اأ  ذات  يك���رر 

خمتلفة.
ل اأدري مل���اذا تداع���ى اإلى ذهني 
اأعن���ي  ال�سم���ن،  ب���ن  التق���ارب 
“الأخمينين” واأتب���اع من تعرفون... 
ه���ل هناك قا�سم م�س���رك؟ عدت من 
جديد اإلى التاريخ، وحتديداً 1743م، 
ول اأدري ه���ل اأقول فيه���ا لنادر �ساه 
فق���د  الع���ن  قري���ر  من  الفار�س���ي: 
جنح���وا فيما ف�سلت فيه، نعم فعلوها 

والعرب مازالوا بعيدين.
ولك���ن نوؤك���د اأن للباط���ل �سولة 
وللح���ق دولة، فنوم الأ�سد ل يعني اأن 

الفئران اأ�سبحت ملوك الغابة.

الموصل... للباطل 
صولة وللحق دولة

تدمير الموصل
هل �سيع���ود اأهل املو�سل اإلى مدينتهم 
بع���د انته���اء املع���ارك؟ وكي���ف ذل���ك؟ وَمن 
�سي�سم���ح له���م بالعودة؟ وهل مت���ت حماربة 
داع����ش من اأج���ل عودتهم؟ وه���ل كانت فعالً 
املع���ارك لتحرير املو�س���ل؟ اأم تنظيفها من 

اأهلها وتدمريها؟
نع���م و�سل���ت الق���وات الداع�سي���ة اإل���ى 
املو�س���ل باأ�سلح���ة ومعدات قليل���ة وخفيفة 
يف 10 يوني���و 2014م وا�ستول���ت عل���ى كل 
املع���دات والأ�سلح���ة التي تركه���ا اأفراد من 
اجلي�ش املزعوم وبتخطيط مر�سوم ُم�سبق ثم 
ب�سطوا �سيطرتهم على اأر�ش احلدباء يف اأقل 
من ثالثة اأيام، وراح �سحية هذا الحتالل اآلف 
م���ن اأبناء املو�سل �سواء بنحرهم بال�سكاكن 
اأو قتله���م بالر�سا����ش اأو رميه���م م���ن اأعلى 

املب���اين، وكان القت���ل وا�ستباح���ة الأعرا�ش 
وانته���اك احلق���وق الوجب���ة اليومي���ة لأه���ل 
املو�سل التي كانت تطبخ وتدار من طهران 
مب�سارك���ة من احل�سد الطائفي وامليلي�سيات 
الإيرانية يف العراق وفيل���ق الُفر�ش الإيراين، 
ومل يكن اأهل املو�س���ل اآمنن على اأنف�سهم 
وُه���م يف مدينتهم حتى اأُخرج���وا منها فكيف 
�سيح�سل���ون عل���ى اأمنه���م وحريته���م وُه���م 

عائدون اإليها؟
دمرت داع����ش مبباركة النظ���ام الإيراين 
وامليلي�سي���ات الإيراني���ة يف الع���راق مدين���ة 
املو�س���ل بن�سبة ت�سل اإلى اأك���ر من 90 % 
وقتل���ت ع����رات الآلف من اأهله���ا، ومازالت 
هن���اك جثث حت���ت اأنقا�ش الأبني���ة امُلدمرة، 
فه���ل يع���د الق�س���ف امُلتعم���د عل���ى اأبني���ة 

املو�س���ل وموؤ�س�ساتها و�ساكنيه���ا حتريًرا؟ 
واأين هي �س���ور الداع�سي���ن الذين �سقطوا 
يف ه���ذه املع���ارك؟ لن ين���ال اأه���ل املو�سل 
حظهم من العودة اإليها لأنها اأُعدت لغريهم، 
وه���ذا ما ن�سمي���ه التغيري الدميوغ���رايف، لقد 
كان���ت للنظ���ام الإي���راين اأ�سبقي���ة يف عملية 
التغي���ري الدميوغ���رايف حن قام بنق���ل اأبناء 
ال�سنة ال�سورين من ُمدنهم اإلى مواقع اأخرى 
يف �سوري���ا ونق���ل اأبن���اء ال�سيع���ة ال�سورين 
م���ن ُمدنه���م اإلى مواق���ع اأخرى غ���ري ُمدنهم، 
وه���ذا م���ا �سيكون علي���ه الأم���رُ يف املو�سل، 
فهل ت�ستطي���ع احلكومة العراقي���ة اأن توؤكد 
للمو�سلي���ن والعراقين والع���امل اأن اأهايل 
مدين���ة املو�سل م���ن النازح���ن وامُلهجرين 

�سيعودون اإلى ديارهم؟.

عبدعلي الغسرة

فالح هادي الجنابي 

املنا�سل  يحملها  ال��ت��ي  املهمة   
الأنظمة  بوجه  ول�سيما  احلرية  اأجل  من 
الفكر  وب��وج��ه  وال�ستبدادية  الطاغية 
ال��ظ��الم��ي ال��ق��م��ع��ي ع��ل��ى ع��ات��ق��ه، هي 
كل  يتحملها  نبيلة  اإن�����س��ان��ي��ة  م��ه��م��ة 
اإن�����س��ان اأب���ي ح��ر و���ري��ف م��وؤم��ن بقيم 
قيمها  ع��ن  ال��دف��اع  ويعترب  الإن�سانية 
وقطعا  الأ�سا�سية،  واجباته  �سلب  من 
الذين  ول�سيما  ك��ان  اأي  باإمكان  لي�ش 
مت��رغ��وا ب��وح��ل ال��ع��م��ال��ة واخل��ي��ان��ة اأن 
ي�رف  اإن�سانيا  ثقال  اأكتافهم  تتحمل 
املنا�سلن الأحرار، ومن ي�سعون للعمل 
من اأجل ت�سحيح م�سارهم امل�سبوه فاإن 
الن�سال  م�سوار  يكملون  قد  منهم  ثلة 
ليعودوا  اآخ����رون  يت�ساقط  فيما  ه��ذا 
جديد. من  واخليانة  العمالة  وح��ل   اإل��ى 
املقاومة الإيرانية يف م�سوارها الن�سايل 
ال�ستبدادي  املاليل  نظام  �سد  الطويل 
القمعي و�سد نهجه املعادي لكل ما هو 
اإن�ساين، �سارت مبثابة مدر�سة للن�سال 
قب�سا  اأفكارها  و�سارت  احلرية  اأجل  من 
ينري دروب املنا�سلن يف �سبيل احلرية 
العرب  من  الكثري  درو�سها  من  لياأخذوا 
التي تعينهم يف م�سوار ن�سالهم، وكانت 
ال�سيا�سية  وال��ت��ج��م��ع��ات  امل��ن��ا���س��ب��ات 
امل��ق��اوم��ة  ب��ه��ا  ت��ق��وم  ال��ت��ي  املختلفة 
يتجمع  وحمفل  منرب  مبثابة  الإي��ران��ي��ة، 
�سد  بالن�سال  امل��وؤم��ن��ن  جميع  فيه 
عامة  ب�سورة  وال�ستبداد  الدكتاتورية 
و�سد التطرف الديني والإرهاب ب�سورة 
الإي��ران��ي��ة  للمقاومة  وك��ان��ت  خ��ا���س��ة، 
الفر�سة  اأف�سحت  ب���اأن  نبيلة  م��واق��ف 
مت��رغ��وا  اأن  �سبق  م��ن  اأم����ام  وامل��ج��ال 
املاليل  لنظام  والتبعية  العمالة  بوحل 
ال�سائرة  الإرهابية  املتطرفة  والأح��زاب 
على نهجه نظري حزب اهلل الإرهابي، كما 
كان احلال مع من اأعلن قبل اأعوام تخليه 
عن العمالة لنظام املاليل وع�سويته يف 
ذلك احلزب الإرهابي، ففتحت املقاومة 
له  واأف�����س��ح��ت  اأح�سانها  ل��ه  الإي��ران��ي��ة 
املجال كي ي�سحح م�ساره وينقي فكره 
وذلك  املاليل  نظام  دن�ش  من  ووجدانه 
اأن  وب��ع��د  ه���ذا،  اللبناين  امل��ال  احل���زب. 
ال�سري على درب  وجد ثقال و�سعوبة يف 
من  تتمكن  ل  اأكتافه  اأن  ووج��د  احلرية 
حمل ثقل الأمانة املعهودة اإليه، مل يكن 
اأمامه اأمر �سوى العودة اإلى اأح�سان ويل 
من  معهم  تخندقه  للعامل  ليعلن  نعمته 
خالل جمموعة من العمالء الذين طردتهم 
منظمة جماهدي خلق من �سفوفها بعد 
يف  بالبقاء  جديرين  غ��ري  وجدتهم  اأن 
�سفوفها وبعد اأن بدر منهم ما ل ميكن 
غ�ش  خلق  كمجاهدي  منا�سلة  ملنظمة 
واأمام هكذا مناذج  عنه وجتاهله،  النظر 
املال  اأعلن  واأخالقيا،  اإن�سانيا  �ساقطة 
وهذا  امل��اليل  وحل  اإل��ى  عودته  اللبناين 
ما كان متوقعا منه خ�سو�سا اأن الإناء ل 

ين�سح اإل مبا فيه. “احلوار”.

درب يسير فيه 
األحرار فقط 

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

عندم���ا يتح���دث الع���امل ع���ن جن���اح 
البحري���ن فاإنه حتم���ا يتحدث عن �سيدي 
�ساح���ب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن 
�سلم���ان اآل خليفة رئي�ش الوزراء املوقر 
حفظ���ه اهلل ورع���اه الذي ا�ستط���اع اأيده 
اهلل ع���رب اخلط���ط املتتابع���ة اأن يحق���ق 
الأمن وال�ستقرار والتميز للبحرين على 
خمتلف امل�ستويات، فالنظام الأ�سا�سي 
عن���د �سموه متابع���ة كل �سغرية وكبرية 
وموؤ�س�ساته���ا  الدول���ة  اأجه���زة  كل  يف 
ل�سمان تقدمي اأف�سل اخلدمات واأرقاها 
للمواطن���ن، وقب���ل يومن اأم���ر �سموه 
اأي���ده اهلل بتنفي���ذ عدد م���ن امل�روعات 
التنموية وتعزيز البنية التحتية كاإن�ساء 

ج����ر مبا����ر يرب���ط ب���ن تقاط���ع �سارع 
خليف���ة بن �سلمان مع �س���ارع عي�سى بن 
�سلمان وذلك لت�سهيل احلركة املرورية 
اأم���ام املتجهن من املنام���ة اإلى مدينة 
عي�سى واملناطق الأخرى، كما اأمر حفظه 
اهلل مببا�رة تنفي���ذ املرحلة الثانية من 
تطوي���ر تقاط���ع اجل�رة ال���ذي �سي�سهل 
احلرك���ة اأم���ام القادم���ن م���ن املنام���ة 
باجتاه اجلنبي���ة والبديع والقرى واملدن 
الأخرى، واأي�س���ا اأمر �سموه باأن يطرح يف 
املناق�سة م����روع مركز الإقامة الطويلة 
لالأمرا�ش املزمنة باملحرق، ووجه كذلك 
اإلى تطوير �سوق املحرق القدمي باإن�ساء 
جمموع���ة م���ن املح���الت التجاري���ة ذات 

الت�ساميم التقليدية واملتكاملة خدمياً 
يف موق���ع اجلزء ال���ذي اح���رق يف �سوق 

املحرق القدمي.
كل امل�ساريع الت���ي تخدم املواطن 
يحر����ش �سي���دي �سم���و رئي�ش ال���وزراء 
ال�سحي���ح  م�ساره���ا  يف  و�سعه���ا  عل���ى 
بال�رعة املطلوبة، فم�سكلة الزدحامات 
املرورية اأ�سبح���ت ظاهرة مقلقة نتيجة 
املتغريات الكث���رية والتو�سع ال�سكاين، 
وه���ذا اجلان���ب يولي���ه �سموه اأي���ده اهلل 
اأهمية ك���ربى ويوجه با�ستم���رار بتنفيذ 
العديد م���ن م�روعات الطرق يف خمتلف 
مناط���ق البحرين وتوفري خدمات جديدة 
عاملي���ة امل�ست���وى، اأم���ا تطوي���ر �سوق 

املحرق الق���دمي فهو منه���ج املحافظة 
وال�سعبي���ة  التقليدي���ة  الثقاف���ة  عل���ى 
ك���ون مدينة املحرق له���ا زوايا تاريخية 
وجغرافي���ة واجتماعي���ة، و�سي�ساهم هذا 
التطوي���ر الذي اأمر ب���ه �سموه يف احلفاظ 
لل�س���وق  الأ�سا�سي���ة  املقوم���ات  عل���ى 
ال�سياحي���ة  املنفع���ة  حتقي���ق  وكذل���ك 
وتن�سيطه���ا باعتب���ار الأ�س���واق القدمية 

وجهات �سياحية بالدرجة الأولى.
اإن اهتم���ام �سي���دي �سم���و رئي����ش 
باأبنائ���ه  ورع���اه  اهلل  حفظ���ه  ال���وزراء 
املواطنن ل يقف عند حد، تيار متدفق 
من املحبة ويبادل���ه �سعبه احلب والولء 

والعرفان.

اهتمام سيدي سمو رئيس الوزراء 
بأبنائه المواطنين ال يقف عند حد

هل و�سلنا اإل���ى مرحلة فر�ش املزيد 
م���ن الر�س���وم غري امل���ربرة الت���ي تثقل 
كاه���ل املواطن لي����ش اإل؟! ه���ل و�سلنا 
اإل���ى امل�ست���وى ال���ذي ميكننا م���ن خالله 
فر�ش ر�سوم اإ�سافية لأننا نقدم خدمات 
ذات ج���ودة و�رعة عاليتن اأم اأننا مازلنا 
نتك���ئ، خ�سو�س���اً فيما يتعل���ق بتوفري 
اخلدم���ات الأ�سا�سية؟! هل �سنجادل يوماً 
يف اأن م���ا يدفع من ر�سوم ل يعد اإل كونه 
ر�سماً رمزيا يف حن اأن اخلدمات املقدمة 

تكلف الدول���ة الكثري؛ اأي اأكر مما يدفع 
اإليها، اأم اأننا يف طور الرتقاء اإلى تقدمي 

خدمات اأف�سل للمواطنن واملقيمن؟!
ق���رار حت�سيل ر�س���وم البنية التحتية 
حم���ل اإ�سايف ي�ساف اإل���ى ر�سيد الأحمال 
الوف���رية امللقاة على عات���ق املواطنن، 
وجتاهلن���ا امل�سا�ش مب�سال���ح املطورين 
اأو املقاول���ن الذي���ن �سي�سرجعون من 
زبائنهم املبال���غ الإ�سافية التي تفر�ش 
عليهم، فاإن املواط���ن العادي الذي قرر 

بع���د �سنوات اإعادة بن���اء منزله املتهالك 
����� مثالً �����، هو يف الغال���ب �سيكون يف عمر 
التقاعد ع���ن العمل، ملاذا نحمله تكاليفا 
ور�سوما اإ�سافي���ة اإذا �ساء هذا امل�سكن 
اأن يزي���د م���ن م�ساحة بنائ���ه ويعي�ش هو 

وعياله يف مكان اأرحب؟! 
احل���الت  ه���ذه  مث���ل  حت���دث  وق���د 
بن���اًء على ما ن�س���ت عليه امل���ادة 8 باأنه 
“ت�ستثنى من تطبي���ق اأحكام هذا القرار 
ما يلي: م�ساريع وزارة الإ�سكان وم�ساريع 

متوي���ل ال�سك���ن الجتماع���ي، واأي م�روع 
يقوم املال���ك فيه بهدم واإع���ادة بناء يف 
عقاره ب����رط اأن ال تزيد م�ساحة البناء عن 
العقار ال���ذي مت هدمه، ويف حالة الزيادة 
يق���وم بدفع كلفة البني���ة التحتية مقابل 
عل���ى  اأن���ه  اأي  الإ�سافي���ة”؛  امل�ساح���ات 
افرا����ش اإن كان���ت امل�ساح���ة الإ�سافية 
للبن���اء 50 مراً مربعاً ف���اإن مبلغ الر�سوم 

�سيكون 600 دينار.
هل قدرتنا وقفت على زيادة الر�سوم 

حت���ى ن�س���د عجزن���ا؟! اأمل نع بع���د �رورة 
وجود بدائل خمتلفة ومتنوعة ل�سد؟!

واأخ���رياً، بع���د الإق���رار الع�س���ري م���ن 
جمل�ش النواب للميزانية العامة للعامن 
2017/ 2018، والإف�س���اح ع���ن وج���ود 
جه���ود لإيج���اد بدائ���ل لتنوي���ع م�س���ادر 
الدخ���ل، مازال توفري اخلدم���ات اخلا�سة 
بالبني���ة التحتي���ة رتيب���اً وبطيئ���اً، ورغم 
�سغ���ر امل�ساح���ة اجلغرافي���ة للبحرين مل 

نتمكن بعد من التفوق يف هذا املجال.

Ali.alsayegh15
@gmail.com علي الصايغتحصيل رسوم البنية التحتية

   لمحات

فاتن حمزة
fatin.hamza

@gmail.com

رؤية مغايرة



43 مليون دينار لتغطية الإ�صدار 
195 ل�صكوك “ال�صلم الإ�صالمية” 
املنامة - امل�رصف املركزي: اأعلن م�رصف البحرين 
 ISIN( 195 املرك���زي اأن���ه مت تغطي���ة الإ�صدار رق���م
الإ�صالمية  ال�صل���م  م���ن �صكوك   )BH0005349624
احلكومية ق�صرية الأج���ل التي ي�صدرها امل�رصف نيابة 
ع���ن احلكومة. وتبل���غ قيمة الإ�ص���دار 43 مليون دينار 
لف���رة ا�صتحق���اق 91 يوم���اً تب���داأ يف 19 يوليو 2017 
اإل���ى 18 اأكتوب���ر 2017. ويبلغ العائ���د املتوقع لهذه 
2.20 لالإ�ص���دار  % مقارن���ة ب�صع���ر   2.30 ال�صك���وك 
ال�صاب���ق بتاري���خ 21 يونيو 2017، علم���ا باأنه قد متت 

تغطية الإ�صدار بن�صبة 100 %.

الدولر يتكبد خ�صائر مع انتعا�ش “فروق الفائدة”
لن���دن - رويرز: تكبد الدولر خ�صائر لي�صج���ل اأدنى م�صتوياته يف 10 اأ�صهر 
مقاب���ل �صلة عمالت اأم�ش الثنني مع ابتهاج امل�صتثمرين ببيانات �صينية تبعث 
عل���ى التفاوؤل ليقبل���وا على معامالت ال�صتف���ادة من فروق اأ�صع���ار الفائدة يف 

عمالت مرتفعة العائد مثل الدولر الأ�صرايل.
وفاق الناجت املحلي الإجم���ايل لل�صني التوقعات بنموه 6.9 % على اأ�صا�ش 

�صنوي يف الربع الثاين من العام.
وقف���ز الدولر الأ�ص���رايل اإلى اأعلى م�صتوياته يف عام���ني واخرق م�صتويات 
مقاومة فنية مهمة يف نطاق 0.7778-0.7700 دولر. و�صجلت العملة 0.7814 

دولر يف اأحدث �صعر لها.
وا�صتقر الدولر مقابل الني عند 112.575 يناً.

  للتوا�صل:  )ق�صم القت�صاد: 17111455(              ق�صم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ش: 17580939(              )ال�صراكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ش: 17111434(
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اقتصاد
81.6 مليون دينار كويتي �صايف اأرباح “بيتك” للن�صف الأول 2017

14.37 فل�ش لل�صهم.. وبن�صبة منو 15.2 % 

الكوي���ت -”بيت���ك”: ق���ال رئي����ش جمل����ش 
“بيت���ك”  الكويت���ي  التموي���ل  بي���ت  يف  الإدارة 
حم���د امل���رزوق اإن “بيت���ك” حق���ق �ص���ايف اأرباح 
للم�صاهمني ع���ن الن�صف الأول من العام اجلاري 
2017، قدرها 81.6 مليون دينار كويتي مقارنة 
مببل���غ 70.9 ملي���ون دين���ار كويتي خ���الل نف�ش 

الفرة من العام ال�صابق وبن�صبة منو 15.2 %.
كما بل���غ �صايف اي���رادات التموي���ل للن�صف 
الول م���ن الع���ام اجل���اري 210.8 ملي���ون دينار 
كويتي بن�صب���ة منو 2.7 % مقارنة بنف�ش الفرة 
من العام ال�صابق، وبلغ اجمايل اإيرادات الت�صغيل 
للن�ص���ف الول من العام اجل���اري 343.2 مليون 
دين���ار كويتي بن�صبة من���و 9.1 % مقارنة بنف�ش 
الف���رة من الع���ام ال�صاب���ق، وكذلك بل���غ �صايف 
اإيرادات الت�صغي���ل 200.3 مليون دينار كويتي 
لفرة الن�صف الول من 2017، بن�صبة منو 22.1 

% مقارنة بنف�ش الفرة من العام ال�صابق.
كم���ا انخف�ش اجم���ايل م�رصوف���ات الت�صغيل 
للف���رة مببلغ 7.5 مليون دين���ار كويتي وبن�صبة 
انخفا����ش 5 % ع���ن نف����ش الف���رة م���ن الع���ام 

ال�صابق.
وبلغت ربحية ال�صهم 14.37 فل�صا مقارنة ب� 
12.49 فل�صا عن نف�ش الفرة من العام ال�صابق 

بن�صبة زيادة 15.1 %.
كما ارتفع اجم���ايل املوج���ودات لي�صل الى 
17.165 ملي���ار دين���ار بزي���ادة قدره���ا 666.1 
مليون دينار، وبن�صبة زيادة 4 % عن نهاية العام 

.2016
ومن���ت حمفظة التموي���ل لت�صل الى 8.914 
مليار دينار بزيادة قدره���ا 738.5 مليون دينار 
ون�صبته���ا 9 %عن نهاية ع���ام 2016، وارتفعت 
ح�صاب���ات املودعني لت�صل اإل���ى 11.377 مليار 

دين���ار، بزي���ادة قدره���ا 714.9 ملي���ون دين���ار، 
وبن�صب���ة زيادة 6.7 % عن نهاي���ة العام 2016، 
كما بلغت حقوق امل�صاهمني 1.795 مليار دينار 

وذلك بنهاية الن�صف الأول من العام اجلاري .
بالإ�صاف���ة اإلى ذلك بلغ مع���دل كفاية راأ�ش 
املال 17.55 % متخطي���ا احلد الأدنى املطلوب 
وقيمت���ه 15 %، وه���ي الن�صبة الت���ي توؤكد على 

متانة املركز املايل ل� “بيتك”.
واأ�صار املرزوق ال���ى اأن الرباح التي حققها 
“بيت���ك” توؤكد جناح ا�صراتيجي���ة الركيز على 
العمل امل����رصيف الأ�صا�صي وحتقي���ق منو م�صتقر 
وم�صتدام �صمن اطار الداء املتوازن واملتنا�صق 
وال�صتم���رار يف تعزيز اخلدم���ات امل�رصفية وفق 
اأعلى املعايري على م�صت���وى املجموعة يف تركيا 
والبحرين وماليزيا واملانيا وغريها من املناطق 
التي يعم���ل فيها “بيتك”، معت���را اأن ما حتقق 

يوؤك���د اأن البن���ك ي�ص���ري عل���ى طري���ق الربحي���ة 
امل�صتدامة، وتدعيم قاعدة راأ�ش املال، وحتقيق 
الري���ادة حملي���ا وعاملي���ا يف �صناع���ة ال�صريف���ة 

الإ�صالمي���ة، لفتاً ال���ى اأن العملي���ات الت�صغيلية 
الدولية للبنك تتميز بتنوع جغرايف وا�صح ي�صب 

كله يف م�صلحة الربحية وجودة الأ�صول.
وقال اإن وكالة مودي���ز للت�صنيف الئتماين 
ثبتت ت�صنيف الودائع طويلة الأجل عند م�صتوى
A1 مع تعدي���ل النظرة امل�صتقبلي���ة من �صلبية 
ال���ى م�صتق���رة، م�صيفا- ح�صب م���ا ا�صارت اليه 
امل�صتق���ل  الئتم���اين  التقيي���م  اأن  الوكال���ة- 
الأ�صا�ص���ي ل�”بيت���ك” الذي يعد واح���دا من اأكر 
البنوك الكويتية وتزيد ح�صته ال�صوقية املحلية 
عل���ى 20 % من اجمايل ا�ص���ول النظام امل�رصيف 
الأن�صط���ة  ق���وة  الكوي���ت، يعك����ش  املحل���ي يف 
الإ�صالمية يف البنك وتنوعها التي تدعم الربحية، 
وم�صتوي���ات ال�صيولة العالي���ة ور�صملته القوية 
الت���ي ت�صهد حت�صن���ا وق���وة مقارنة م���ع البنوك 

النظرية الأخرى �صواء حملياً اأو عاملياً.

• حمد املرزوق	

“البحرين والكويت” يحقق 32.2 مليون دينار �صايف اأرباح عائدة للم�صاهمني
بزيادة ن�صبتها 8.1 %.. خالل الن�صف الأول من العام 2017

املنامة - بنك البحرين والكويت: اأعلن جمل�ش 
اإدارة بنك البحرين والكويت عن حتقيق ربح �صاف 
عائ����د للم�صاهم����ني مق����داره 32٫2 ملي����ون دينار 
خالل الن�صف الأول من العام 2017، مقابل 29٫8 
مليون دينار حققها البنك يف نف�ش الفرة من العام 
املا�صي، اأي بزيادة ن�صبتها 8٫1 % بعد ا�صتيعاب 
اآثار اعادة عر�ش نتائ����ج ال�صنة املا�صية مببلغ 1.5 
ملي����ون دين����ار نتيج����ة لتطبيق املعي����ار املحا�صبي 
 .)IFRS 9( 9 ال����دويل لإعداد التقارير املالية رقم
وبلغ العائ����د على ال�صهم للن�ص����ف الأول من العام 
2017 27 فل�ص����اً مقاب����ل 28 فل�ص����اً خ����الل الفرة 
نف�صها م����ن العام ال�صابق. وق����د ا�صتعر�ش جمل�ش 
اإدارة البن����ك النتائ����ج املالية املذك����ورة واأقرها يف 

اجتماع عقده اأم�ش الثنني 17 يوليو 2017.
وتعليقاً على ه����ذه النتائج، �رصح جمل�ش اإدارة 
البن����ك: “اأن ه����ذه النتائ����ج املالي����ة اجلي����دة التي 
حققه����ا البنك والتح�صن املط����رد يف جميع موؤ�رصات 
الأداء تعت����ر مر�صي����ة ومتما�صي����ة مع خط����ط البنك 
لع����ام 2017 يف ظ����ل ظ����روف مالي����ة واقت�صادي����ة 
�صعبة. وبالرغ����م من التحديات يف القطاع امل�رصيف، 
يظ����ل التفاوؤل والثقة متفائل����ني يف قدرة البنك يف 
موا�صل����ة تطوي����ر الأداء وتعزي����ز القيم����ة امل�صافة 

للم�صاهمني”.
ونت����ج عن النم����و اجليد يف جميع م����وارد الدخل 
زيادة ن�صبته����ا 5٫7 % يف اإيرادات الت�صغيل لتبلغ 
70،3 ملي����ون دينار خالل الن�ص����ف الأول من العام 
2017، مقاب����ل 65٫4 ملي����ون دينار خ����الل الفرة 
نف�صه����ا من الع����ام 2016. وارتفعت �صايف الفوائد 
بن�صب����ة 3٫3 % نظراً لفعالي����ة اإدارة املركز املايل 
للبن����ك والرقاب����ة اجليدة عل����ى تكالي����ف التمويل، 
مدعوماً بزيادة معدلت الفائدة العاملية. وباملثل، 
الر�ص����وم  )وت�صم����ل  الأخ����رى  الإي����رادات  �صه����دت 
والعمولت وال�����رصف الأجنبي وال�صتثم����ار( حت�صناً 

بلغ����ت ن�صبت����ه 16٫5 % م�صتفي����دة م����ن مبادرات 
تنويع م�صادر الدخل لدى البنك والإدارة احل�صيفة 
ملحاف����ظ ال�صتثمار. وا�صتم����رت ا�صتثمارات البنك 
يف �رصكات زميل����ة وم�صاريع م�صركة يف حتقيق اأداء 
ق����وي، ونتج عنها زيادة ح�صة البن����ك يف اأرباح تلك 
ال�����رصكات وامل�صاريع بن�صب����ة 9٫4 % مقابل نف�ش 
الفرة من ال�صنة ال�صابقة، وذلك وفقا لبيان تلقت 

“البالد” ن�صخة منه اأم�ش.
وا�ص����اف البي����ان “نتج عن ال�صع����ي املتوا�صل 
م����ن جانب البنك يف تطوير م����وارده الب�رصية وتعزيز 
عمليات����ه وقنوات العمل زي����ادة معتدلة يف تكاليف 
الت�صغي����ل الت����ي بلغ����ت ن�صبته����ا 3٫6 % لالأ�صهر 
ال�صتة الأول����ى من العام 2017 لتبلغ 26٫7 مليون 
دين����ار )مقاب����ل 25٫7 ملي����ون دين����ار يف الن�ص����ف 
الأول م����ن العام 2016(”. ومع ذلك، حت�ّصنت ن�صبة 
التكلف����ة اإلى الدخل من 39٫3 % يف الن�صف الأول 
من الع����ام 2016 اإل����ى 37٫9 % للفرة مما ي�صري 
اإل����ى متكن البنك م����ن حتقيق الإي����رادات ويف ذات 

الوقت �صبط لتكاليف الت�صغيل.
واأو�ص����ح البي����ان “مت�صياً م����ع �صيا�ص����ة البنك 
احلذرة اخلا�صة باملخ�ص�صات التي متكن البنك من 
تعزيز مركزه املايل اإلى جانب متطلبات التخ�صي�ش 
العالي����ة نتيجة لتطبيق املعي����ار املحا�صبي الدويل 
لإع����داد التقاري����ر املالي����ة رق����م IFRS 9( 9(، زاد 
البن����ك خم�ص�صات����ه مببل����غ 10٫8 ملي����ون دين����ار 
للن�ص����ف الأول من العام 2017 )مقابل 9،4 مليون 

دينار يف الن�صف الأول من العام 2016(.
 وا�صتط����رد “ارتف����ع جمم����وع الدخ����ل ال�صامل 
العائ����د للم�صاهمني للن�صف الأول من العام 2017 
م����ن 13٫7 مليون دين����ار يف 30 يونيو 2016، اإلى 
40٫4 ملي����ون دينار نتيج����ة للتح�صن يف احتياطي 
القيم����ة العادل����ة ملحفظ����ة البن����ك ال�صتثمارية يف 
الأوراق املالي����ة ونتيجة لرتفاع الربح ال�صايف خالل 

ال�صنة اجلارية”.
وبالن�صب����ة لالأ�صه����ر الثالث����ة املنتهي����ة يف 30 
يونيو 2017، ذكر البيان “حقق البنك ربحاً �صافياً 
بل����غ 16٫4 ملي����ون دينار، مقاب����ل 15٫2 دينار يف 
ذات الف����رة من الع����ام 2016، اأي بزي����ادة ن�صبتها 
8٫2 %. ويع����ود ال�صبب يف ذل����ك اإلى زيادة جيدة 
لتبل����غ   %  2٫9 ن�صبته����ا  الت�صغي����ل  اإي����رادات  يف 
34،8 ملي����ون دين����ار، مدعوما بنم����و ن�صبته 16٫0 
% يف الي����رادات الأخرى الت����ي بلغت 11،4 مليون 
دينار. وبلغ����ت امل�رصوفات الت�صغيلية للربع الثاين 
من الع����ام 2017 مبلغ 13،5 ملي����ون دينار، مقابل 
12٫7 ملي����ون دين����ار خ����الل الف����رة املماثلة من 
الع����ام 2016، ومتطلبات خم�ص�ص����ات �صافية عند 
4،6 ماليني دين����ار مقابل 5٫7 ماليني دينار خالل 

الفرة نف�صها من العام 2016”.
الرئي�����ش  ق����ال  البن����ك،  اأداء  عل����ى  وتعليق����اً 
التنفي����ذي ريا�����ش �صات����ر “ج����اء العالن ع����ن هذه 
النتائج املر�صية التي حققها البنك على الرغم من 
البيئة الت�صغيلية ال�صعب����ة التي ت�صهدها ال�صواق 
املالية. هذا الأداء اجليد جاء نتيجة لل�صيا�صة احلذرة 

الت����ي اتخذها البنك والتي تع����زز مكانته يف ال�صوق 
وثقافت����ه املتوا�صل����ة يف التميز وخدمات����ه النوعية 
الت����ي يقدمه����ا لعمالئ����ه، علماً ب����اأن بن����ك البحرين 
والكوي����ت يوا�صل اأداءه اجلي����د يف ال�صوق املحلية، 
كم����ا اأن مبادراته الإقليمي����ة والدولية ت�صري ح�صب 
اخلط����ة املر�صوم����ة وت�صي����ف زخماً يف النم����و لعمل 
البن����ك”. وخ����الل الن�ص����ف الأول من الع����ام 2017، 
ا�صتلم البنك املوافقة النهائية من اجلهة الرقابية 
على ال�رصكة ال�صتثمارية املزمع ان�صائها يف اململكة 
املتح����دة بال�رصاكة مع اح����دى املوؤ�ص�صات املرموقة 
 يف اململك����ة وه����ي “�رصك����ة اأجي����ال لإدارة الأ�صول” 
 ”AEGILA Capital Management Ltd“
وقد مت تعي����ني فري����ق الإدارة لل�رصك����ة املذكورة، 
و�صتق����وم ال�رصكة ع����ن قريب مببا�����رصة اأن�صطتها يف 
املركز املايل العامل����ي يف مدينة لندن.وقام البنك 
بطرح ع����دة حمالت ترويجية خ����الل الربع الثاين من 
العام اجل����اري به����دف اتاحة اخلدم����ات واملنتجات 
املالي����ة للعمالء باأ�صع����ار تناف�صية للغاي����ة تقديراً 
لولئه����م، اإ�صاف����ة اإل����ى جوائ����ز قّيم����ة يف برنام����ج 
الهريات املتميز، ت�صمل “جائزة املليونري الفوري 

الث����اين”. واأود اأن اأغتن����م ه����ذه الفر�ص����ة لتق����دمي 
خال�����ش ال�صك����ر لعمالئنا عل����ى تعامالتهم وولئهم 
لبن����ك البحري����ن والكوي����ت”. يذك����ر اأن امليزاني����ة 
العمومي����ة للبنك بلغ����ت 3٫494 ملي����ون دينار يف 
نهاية �صهر يونيو 2017، وهي اأقل بن�صبة 5٫6 % 
عن ذات الفرة من الع����ام ال�صابق، نظراً لتوجهات 
الكف����اءة  م����ن  مزي����د  نح����و  ال�صراتيجي����ة  البن����ك 
والأ�صل����وب الفع����ال يف اإدارة امليزاني����ة العمومية. 
وا�صتم����رت اأعم����ال الإقرا�����ش وال�صتثم����ار ب�صكل 
فعال، حيث بلغت القرو�ش وال�صلفيات 1695٫5 
ملي����ون دينار )1767٫1 ملي����ون دينار يف دي�صمر 
 765٫5 املالي����ة  الأوراق  يف  وال�صتثم����ار   )2016
ملي����ون دين����ار )768٫1 مليون دين����ار يف دي�صمر 
415٫9 مليون  2016(. وبلغ����ت حمفظة اخلزان����ة 
دينار )401٫6 مليون دين����ار يف دي�صمر 2016(. 
وظل مركز البنك بالن�صبة ملحفظة الأ�صول ال�صائلة 
والتموي����ل يف م�صتوي����ات مريح����ة، وبلغ����ت حمفظة 
الأ�ص����ول ال�صائلة )املكونة من نق����د واأر�صدة لدى 
بن����وك مركزي����ة وودائ����ع ل����دى بن����وك وموؤ�ص�صات 
مالي����ة اأخرى واأذونات خزانة( عن����د ن�صبة 26٫0 % 
من اإجمايل الأ�ص����ول، وقاعدة ودائع العمالء مبقدار 
2171٫4 مليون دينار، وبلغت ن�صبة القرو�ش اإلى 
ودائع العمالء 78٫1 %. وبلغت حقوق امل�صاهمني 
477٫3 مليون دينار مع ن�صبة مالئمة لراأ�ش املال 

جاوزت احلد الأدنى للمتطلبات الرقابية. 
 ويف ذات الجتماع الذي اأقر فيه جمل�ش الدارة 
النتائج املالية، ناق�ش املجل�ش جدول اأعماله الذى 
�ص����م عددا من املوا�صيع منها مراجعة ما حتقق من 
ا�صراتيجي����ة البن����ك لل�صن����وات )2016 - 2018(، 
وا�صراتيجي����ة التقني����ة للف����رة القادم����ة، وتقرير 
ال�صيول����ة الرب����ع �صن����وي للبنك، والتقري����ر الن�صف 
�صن����وي لأداء حمفظة ال�صتثمار. كم����ا قام املجل�ش 

مبراجعة بع�ش ال�صيا�صات الئتمانية.

• ريا�ش �صاتر	 • مراد علي مراد	

“البور�صة” تقفل على ارتفاع 1.26 نقطة
طرح 23.5 مليون �صهم للبيع باملزاد اليوم

تبداأ من 8.46 مليون دولر... “الركة”:

تطرح بور�صة البحرين 23.5 مليون �صهم 
م���ن اأ�صهم جمموع���ة الركة امل�رصفي���ة للبيع 
بامل���زاد العلني يف �صوق الأوامر اخلا�صة فيها 

اليوم الثالثاء.
واأعل���ن مدي���ر اإدارة مراقب���ة التداول لدى 
البور�ص���ة اإبراهي���م الع���رادي، اخلبري املكلف 
مبوجب قرار حمكمة التنفي���ذ الرابعة يف ملف 
يف   ،04/2014/05063/8 رق���م  التنفي���ذ 
بي���ان ن�رص على موقع البور�صة اأم�ش عن عر�ش 
الأ�صهم املحج���وزة ملجموعة الركة امل�رصفية 

البال���غ عدده���ا 23.5 ملي���ون �صه���م، للبي���ع 
بامل���زاد العلن���ي يف �صوق الأوام���ر اخلا�صة يف 

البور�صة.
وب���ني الع���رادي اأن البي���ع �صيك���ون وفق 
ال����روط التالي���ة: �سيت���م البيع دفع���ة واحدة 
ع���ن طريق امل���زاد العلن���ي يف �ص���وق الأوامر 
اخلا�ص���ة، وذلك مل�صر واح���د اأو اإلى جمموعة 
من امل�صرين من خ���الل الو�صطاء املعتمدين 
يف البور�صة، وذلك الي���وم الثالثاء 18 يوليو، 
الأ�صه���م معرو�ص���ة للبي���ع خ���الل  و�صتبق���ى 
اجلل�صات القادمة حتى اإمتام املزاد اأو اإ�صعار 

اآخر.

واأ�س���اف اأنه ي�سرتط لتنفي���ذ الأوامر على 
الأ�صه���م املعرو�ص���ة اأن يق���وم كل م�ص���ر اأو 
جمموعة م���ن امل�صرين بتق���دمي اأوامر ال�رصاء 
بعد فتح ح�صاب اأوراق مالية لدى نظام الإيداع 
املركزي يف البور�صة، مع حتديد عدد الأ�صهم 

العائدة لكل طرف من اأطراف املجموعة.
للم���زاد  الأ�صا����ش  ال�صع���ر  اأن  واأو�ص���ح 
�صيك���ون كم���ا حددت���ه املحكمة، وه���و 0.36 
دولر، اأي )36 �صنت���ا( لل�صهم الواحد، )8.46 
ملي���ون دولر ال�صعر الأ�صا�ص���ي للمزاد( ويتم 
�صداد الثمن بالدين���ار عن طريق �صيك اإداري 

با�صم وزارة العدل وال�صوؤون الإ�صالمية.

املنامة - بور�صة البحرين: اأقفل “موؤ�رص 
البحري���ن الع���ام” اأم�ش الثنني عن���د م�صتوى 
نقط���ة   1.26 وق���دره  بارتف���اع   1،315.34
مقارن���ة باإقفال���ه اأم����ش الأول، يف حني اأقفل 
“موؤ����رص البحري���ن الإ�صالم���ي” عن���د م�صتوى 
2.55 نقطة  بانخفا����ش وق���دره   1،102.04

مقارنة باإقفاله ال�صابق.
وق���د بلغ اإجم���ايل كمي���ة الأوراق املالية 
املتداولة اأم����ش يف “بور�صة البحرين” 3.01 
ملي���ون �صهم ووحدة ، بقيم���ة اإجمالية قدرها 
609.93 األ���ف دين���ار، مت تنفيذها من خالل 

66 �صفقة. 
ملي���ون   2.99 امل�صتثم���رون   وت���داول 
�صه���م، بقيم���ة قدره���ا 607.40 األ���ف دينار 

مت تنفيذه���ا م���ن خ���الل 65 �صفق���ة، ورك���ز 
امل�صتثم���رون تعامالته���م عل���ى اأ�صهم قطاع 
البن���وك التجارية والذي بلغ���ت قيمة اأ�صهمه 
املتداول���ة 416.37 األف دين���ار اأي ما ن�صبته 
ل���الأوراق  الإجمالي���ة  القيم���ة  م���ن   68.26%
 2.38 قدره���ا  وبكمي���ة  املتداول���ة  املالي���ة 
ملي���ون �صه���م، مت تنفيذه���ا م���ن خ���الل 27 

�صفقة.
ومت اإب���رام �صفق���ة واحدة عل���ى وحدات 
ال�صناديق ال�صتثمارية العقارية املدرجة يف 
بور�صة البحرين بقيم���ة قدرها األفني و525 
دين���ارا اأي م���ا ن�صبت���ه %0.41 م���ن القيم���ة 
الإجمالية لالأوراق املالي���ة املتداولة يف حني 

بلغت الكمية قدرها 25 األف وحدة.

املحرر القت�صادي
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عودة العمليات الت�شغيلية لطبيعتها باخلط اخلام�س
تاأثرت خالل حادثة �النقطاع �مل�ؤقت �أبريل �ملا�ضي... “�ألبا”:

“�ألب���ا”: ��ضتكمل���ت �رشك���ة �أملني����م  ع�ضك���ر- 
�لبحرين )�ألبا( عملي���ات ��ضتعادة خاليا �ل�ضهر بخط 
�ل�ضه���ر �خلام�س �لتي تاأثرت خ���الل حادثة �النقطاع 
�مل�ؤق���ت للطاق���ة يف �أبري���ل �ملا�ض���ي �إل���ى حالتها 

�لطبيعية �ملعتادة.
ومبنا�ضبة هذ� �لنجاح، �أقامت �ألبا �حتفاالً خا�ضاً 
لتك���رمي فري���ق عم���ل ��ضتع���ادة خاليا خ���ط �ل�ضهر 
�خلام�س �أم�س �الثنني 17 ي�لي� 2017 بقاعة �ل��حة 
بال�رشكة، وذلك بح�ض�ر رئي�س جمل�س �الإد�رة �ل�ضيخ 

دعي���ج بن �ضلم���ان بن دعي���ج �آل خليف���ة، و�لرئي�س 
�الإد�رة  و�أع�ض���اء  م����ري،  �لتنفي���ذي لل�رشك���ة تي���م 

�لتنفيذية. 
�لى ذلك، تقدم �ل�ضيخ دعيج بن �ضلمان �آل خليفة 
بال�ضك���ر جلميع من �ضاه���م يف ��ضتع���ادة خاليا �خلط 
�خلام�س ب�ضكل �آم���ن و�رشيع ويف وقت قيا�ضي،م�ضري� 
�ل���ى �أن �ل�رشعة �لتي متت بها عملي���ة ��ضتعادة خاليا 
خط �ل�ضه���ر �خلام�س هي دليل �ضاط���ع على �إخال�س 
وتف���اين فريق �لعمل �ملعني بذلك يف �لبا. من جانبه، 

ق���ال �لرئي����س �لتنفيذي لل�رشك���ة تيم م����ري “كان 
�لعمل على ��ضتعادة �خلالي���ا يف خط �ل�ضهر �خلام�س 
من �أب���رز و�أ�ضعب �لتحديات �لتي و�جهتها �ل�رشكة يف 
تاريخه���ا. �إال �أن �ملرونة �لتي متت���ع بها فريق �لعمل 
مكن���ت �ل�رشكة م���ن حتقيق هذ� �الإجن���از على م�ضت�ى 
�ل�ضناعة من حيث �رشعة ��ضتعادة خاليا خط �ل�ضهر”، 
متقدما بالتهنئة جلمي���ع م�ظفي �ل�رشكة و�ملقاولني 
�ملعني���ني و�لعاملني معهم عل���ى جه�دهم يف جتاوز 

هذ� �لتحدي �ل�ضعب بكفاءة وب�ضالمة و�أمان.

“عقارية الغرفة” تطالب بتجميد “ا�شرتداد كلفة البنية التحتية” 
ناق�ضت م�ضتجد�ت تنظيم م�ؤمتر يف نهاية �لعام

�ل�ضناب����س - بي���ت �لتجار: بحثت جلن���ة �لقطاع 
�لعقاري بغرفة جتارة و�ضناعة �لبحرين يف �جتماعها 
�ل���دوري �لذي عق���د م�ؤخ���ر�ً ببي���ت �لتج���ار برئا�ضة 
ح�ض���ن �بر�هيم كمال عدد�ً م���ن �مل��ض�عات �ملهمة 
�أبرزها كلفة �إن�ضاء وتط�ير �لبنية �لتحتية يف مناطق 
�لتعم���ري، وم�ضتجد�ت تنظيم م�ؤمتر عقاري يف نهاية 

�لعام �جلاري 2017.
ووفقا لبيان �ض���ادر �أم�س “تطرق رئي�س �للجنة 
ح�ض���ن كم���ال �إل���ى قان����ن ��ض���رد�د تكلف���ة �لبنية 
�لتحتي���ة ومدى �ل�رشر �ملرتب من ذلك على �لقطاع 
�لعق���اري حاليا جر�ء تطبيق ه���ذ� �لقان�ن، حيث دعا 
�إلى �أهمي���ة �لنظر يف هذ� �مل��ض����ع �ملهم من خالل 

�للجنة �مل�ضركة بني �لغرفة وجمل�س �لن��ب”. 
و�أ�ضاف �لبيان “طالب���ت �للجنة ب�رشورة جتميد 
م����رشوع قان����ن ��ض���رد�د تكلف���ة �لبني���ة �لتحتي���ة 

وتط�ر�ته لفرة م�ؤقتة تتنا�ضب مع �ل�ض�ق �لعقاري 
�ملحلي، و�إعادة �لنظ���ر يف بع�س �لر�ض�م �ملفرو�ضة 
عل���ى �لقطاع، كما مت خ���الل �الجتماع مناق�ضة مقرح 
تنظي���م زي���ار�ت ميد�ني���ة �إل���ى ع���دٍد م���ن �ل�رشكات 
�لعقاري���ة، وكذل���ك �مل���ضل���ة يف ترتي���ب زيارتني 
للريا�س وجده باململك���ة �لعربية �ل�ضع�دية لالطالع 
عل���ى �مل�ضاريع �لعقاري���ة �لقائم���ة و�ال�ضتفادة من 

�خلرب�ت �ل�ضع�دية بهذ� �ملج���ال”. و�أكد كمال على 
�أهمية مر�ع���اة وم�ضاندة �لقط���اع �لعقاري يف �ل�قت 
�حلايل م���ن �لر�ض����م وبع����س �لق���ر�ر�ت، م�ضري�ً يف 
ذ�ت �ل�ق���ت �إلى �أهمية �ال�ضتفادة من جتارب �لدول 
�ملتقدم���ة يف هذ� �لقطاع �حلي�ي لنقله �إلى �لبحرين 
لدعم �لقط���اع �خلا�س و�القت�ض���اد �ملحلي وم��كبة 

روؤية �لبحرين �القت�ضادية للعام 2030.

• من �للقاء	

توجه لإيجاد ت�رشيعات لالرتقاء بـ“املقاهي واملطاعم” 

بدء حماكمة “باركليز” ب�شاأن مدفوعات قطرية يناير 2019

�ل�ضناب�����س - بيت �لتجار: عقدت 
جلن����ة �ملقاه����ي و�ملطاع����م بغرف����ة 
جت����ارة و�ضناع����ة �لبحري����ن برئا�ض����ة 
�أحمد �ل�ضل�����م �جتماعها م�ؤخر�ً ببيت 
�لتج����ار م����ع جمل�����س بل����دي �ملنطقة 
�ل�ضمالي����ة برئا�ض����ة حمم����د ب�حم�����د 
وعدد م����ن �أع�ضاء �ملجل�����س �لبلدي، 
�لتفتي�����س  ق�ض����م  رئي�����س  بح�ض�����ر 
ب�ز�رة �ل�ضناع����ة و�لتجارة و�ل�ضياحة 
وف����اء �لبحارن����ة، حي����ث مت �لتاأكي����د 
عل����ى �أهمي����ة ت�ضكي����ل فري����ق عم����ل 
للنظ����ر يف �الإ�ضكاليات �لتي تعر�س 
�لنه��س بقطاع �ملقاهي و�ملطاعم، 
و�ملطالبة ب�����رشورة ت�رشيع وخلق عدد 
م����ن �لت�رشيعات و�لق��ن����ني �ملنظمة 
للقط����اع و�لكفيلة ب����ردع �ملخالفني 

و�ملتجاوزين.
كم����ا مت �ط����الع �للجن����ة ملجل�����س 
بل����دي �ملنطق����ة �ل�ضمالي����ة على �أهم 
�حلل�����ل لع����دد م����ن �ملناط����ق �لتي 
تنت�رش فيها �ملقاه����ي و�ملطاعم غري 
�ملرخ�ض����ة ومنها منطقة �ضار و�ضارع 
�لهملة وعدد م����ن �ملناطق �ملختلفة 

يف �ملحافظة �ل�ضمالية. 

و�ض����دد �ل�ضل�م عل����ى �أهمية رفع 
�ل�����ز�ر�ت  �إل����ى  �ملقرح����ات  كاف����ة 
�ملعني����ة بالدول����ة و�لعم����ل على ردم 
�لفج�����ة بني تطبي����ق �لقان�����ن �أمام 
م����ا  �أو�ض����اع  �ملخالف����ني وت�ضحي����ح 
ميك����ن ت�ضحيح����ه م����ن �ملتجاوزين، 
م�ضيد�ً بتع����اون بل����دي �ل�ضمالية مع 
�للجن����ة و�لذي �ضي�ضه����م بال �ضكل يف 
�رتقاء هذ� �لقط����اع �حلي�ي بال�ضكل 

�ملاأم�ل. 
و ��ضتعر�ض����ت �للجن����ة �ي�ضا مع 
جمل�����س بل����دي �ل�ضمالي����ة ع����دد�ً من 
�لظ��هر �ل�ضلبي����ة �ملنت�رشة يف بع�س 
�ملقاهي و�ملطاعم و�إمكانية تطبيق 
�ل����ر�دع حلماي����ة �ملجتم����ع  �لقان�����ن 
من تل����ك �ملظاهر �مل�ؤث����رة على هذ� 

�لقطاع �حلي�ي و�لق�ضاء عليها. 
وتط����رق �ملجل�����س �لبل����دي �إل����ى 
�أهمي����ة تكام����ل �الأدو�ر من قبل جميع 
�جله����ات �ملعني����ة ذ�ت �لعالقة الأجل 
�إح����كام تطبيق و�إنف����اذ �لقان�ن على 
�ملخالفني، ومن جهة �أخرى دعا بلدي 
�ل�ضمالية �ملخالف����ني ب�رشورة �للج�ء 
للجهات �ملعنية لتعديل �أو�ضاعهم. 

لن����دن - روي����رز: ق����ّرر قا�����س 
�أم�����س �الإثنني �أن يك�����ن �لتا�ضع من 
ب����دء حماكم����ة  2019 م�ع����د  يناي����ر 
باركلي����ز و�أربعة من كب����ار م�ض�ؤوليه 
�لتنفيذي����ني �ل�ضابق����ني �ملتهم����ني 
باالحتي����ال فيما يتعل����ق مبدف�عات 
غ����ري معلن����ة مل�ضتثمري����ن قطري����ني 
�ضم����ن عملي����ة جلم����ع مت�ي����ل طارئ 
بقيمة 12 مليار جنيه ��ضرليني )15 

مليار دوالر( يف 2008.
و�ته����م مكت����ب جر�ئ����م �الحتيال 
بن����ك  �ملا�ض����ي  �ل�ضه����ر  �خلط����رية 
باركليز وج�ن فاريل وروجر جينكينز 
وت�ما�����س كاالري�����س وريت�ضارد ب�ث 
بالتاآم����ر الرتكاب جر�ئ����م �حتيال من 

خالل �لتمثيل �لز�ئف عند �لتفاو�س 
للح�ض�ل على مت�يل من قطر.

وي��جه �لبن����ك وفاريل وجينكينز 
اتهاًم����ا بالت����ورط يف م�ساع����دة مالية 

خمالفة للقان�ن.
وح����ّدد �لقا�ض����ي �ن����درو �يدي�س 
م�ع����د ب����دء �ملحاكم����ة خ����الل جل�ضة 
حمكم����ة بلن����دن ��ضتغرق����ت �أقل من 

�ضاعة �أم�س �الإثنني.
ملي����ار   12 باركلي����ز  وجم����ع 
��ضرليني من خ����الل عمليتي مت�يل 
يف ي�ني� و�أكت�بر 2008 معظمها من 
م�ضتثمرين �أثرياء يف �خلليج مما �أتاح 
للبنك تفادي تاأميم����ه يف خ�ضم �أزمة 

�الئتمان.

33 مليار ورقة مالية بقيمة �شوقية 7.9 مليار دينار
�فتتاح  “�لبحرين للمقا�ضة” بعد ح�ض�لها على  -A... مدير �لعمليات:

 زينب العكري من املنامة 

قال مدير �لعمليات يف �رشكة �لبحرين للمقا�ضة، 
عب����د�هلل عابدين، �إن 33 مليار ورقة مالية من �أ�ضهم 
و�ضند�ت و�ضك�ك وغريها م�دعة حتت مظلة �رشكة 
�لبحري����ن للمقا�ضة �لت����ي بد�أت عملها م�ؤخ����ًر�، و�أن 
�لقيمة �ل�ض�قية الأ�ضه����م �الأور�ق �ملالية فقط يبلغ 

ح��يل 7.9 مليار دينار.
100 جن�ضي����ة م�ضجل����ة يف  �أن هن����اك  و�أ�ض����اف 
�ل�رشكة ويدل جمم�����ع �الأور�ق �ملالية �مل�دعة �لتي 
ت�ضم����ل �ل�ضند�ت و�ل�ضك�����ك و�الأ�ضهم و�ل�ضناديق 
�لعقارية على �أن ب�ر�ضة �لبحرين ق�ية، مبيًنا �أنه ال 
ت�جد �إخفاق����ات يف �لب�ر�ضة ب�ضبب وج�د �لق��نني 
و�الأح����كام، م�ضرًي� �إل����ى �أن هن����اك 148 �ألف م�ضاهم 
م�ضجل����ني فيها وه����ي �أرقام ممت����ازة، ولكننا نطمح 

لالأف�ضل.
ج����اء ذلك، خ����الل �مل�ؤمت����ر �ل�ضح����ايف لالفتتاح 
�لر�ضمي ل�رشك����ة �لبحرين للمقا�ضة يف مقر �لب�ر�ضة 
مبرفاأ �لبحرين �ملايل، �أم�س، بح�ض�ر وزير �ل�ضناعة 
و�لتج����ارة و�ل�ضياح����ة �ل�زير �مل�ض�����ؤول عن ب�ر�ضة 
�لبحري����ن ز�ي����د �لزي����اين، وحمافظ م�����رشف �لبحرين 
�ملركزي ر�ضي����د �ملعر�ج، ورئي�����س و�أع�ضاء جمل�س 
�إد�رة �لب�ر�ض����ة و�رشك����ة �لبحري����ن للمقا�ض����ة وعدد 
م����ن �مل�ض�ؤول����ني يف �ل�����رشكات �مل�ضاهم����ة �ملدرجة 

و�ل��ضطاء �ملعتمدين يف �لب�ر�ضة.
م����ن جانبه، ق����ال �لرئي�س �لتنفي����ذي للب�ر�ضة 
و�لع�ض� �ملنتدب ل�رشكة �لبحرين للمقا�ضة، �ل�ضيخ 
خليفة ب����ن �إبر�هي����م �آل خليفة، “�إن �رشك����ة �لبحرين 
للمقا�ض����ة ح�ضلت على تقيي����م  -A من قبل �رشكة 
تقيي����م خمت�ض����ة، وهذ� �لتقيي����م جيد وي�ؤك����د �أنها 
حققت كل �ملعاي����ري �ملطل�بة، وجاءت �ل�رشكة نتاج 
عم����ل من ثالث �ضن������ت، �ذ ح�ضلنا عل����ى دعم كبري 
من م�رشف �لبحرين �ملركزي ووز�رة �لتجارة وجمل�س 

�إد�رة �لب�ر�ضة”.
و�أ�ض����اف �أن م�����رشف �لبحري����ن �ملرك����زي لديه 
ق��نني �حر�زي����ة وقائية ومتقدمة ي�ضمن لكل ذي 

حق حقه، وي�ضمن عدم �لتالعب. 
وك�ض����ف �أن �لب�ر�ض����ة ب�ضدد �إط����الق م�رشوعني 
�ضريفعان من معدالت �لتد�ول، هما م�رشوع “�قر��س 

�الأ�ضهم”، وم�رشوع “�لبي����ع على �ملك�ض�ف”، وهذ�ن 
�مل�رشوعان �أو �خلدمتان من قبل �لب�ر�ضة �ضيزيد�ن 

من قيمة �لتد�والت ب�ضكل مبا�رش.
وع����ن �الأم�����ر �اليجابية، قال �ل�ضي����خ خليفة بن 
�إبر�هي����م “نعتق����د �إن حت�ي����ل �الأرب����اح للم�ضاهمني 
مبا�����رشة ف�ر �الإع����الن عنها �ضتك�ن ل����ه �إيجابية على 
حت�ضني ج�����دة خدمات �لب�ر�ض����ة، عندها لن يك�ن 
�مل�ضاهم����ني م�ضطري����ن �إل����ى �نتظار �إع����الن �ل�رشكة 
�مل�ضاهم����ة مل�عد ت�زي����ع �الأرباح، ث����م �لذهاب �إلى 
مكان حم����دد و�النتظار ريثما يح�ضل�����ن على �ضيك 
باالأرب����اح، وم����ا ق����د يرتب عل����ى ذلك م����ن متاعب 

و�أخطاء هم يف غنى عنها”.
و�أ�ض����اف: “�أما بالن�ضبة خلدم����ات �ل�رشكات فقد 
�أ�ضبحت �لب�ر�ضة م�ضجل����ة رئي�ضية جلميع �ل�رشكات 
�ملدرجة، وهذ� �ضي�ضاهم يف تقدمي خدمة )�لت�ض�يت 
�الإلك����روين( للم�ضاهمني، بدالً م����ن �نتظار �جلمعية 

�لعم�مية حتى يق�ل �مل�ضاهم كلمته”.
�أول تك�ي����ن ل�ض�����ق �لبحري����ن  “من����ذ  وتاب����ع: 
لل�ضي�ل����ة ز�د حجم �لتد�ول �أرب����ع �أ�ضعاف، حيث �إن 
�مل����الك ق����ررو� �أن يدخل������ �ل�ض�ق، ونح����ن فخ�رون 
بتاأ�ضي�س �رشكة �لبحري����ن للمقا�ضة و�لتي �ضتت�لى 
ب�ض����كل  �لتقا�����س  وخدم����ات  وم�ض�ؤولي����ات  مه����ام 
ا وفنيًّا عن �لب�ر�ضة، وذلك �ضيمكنها  م�ضتقل �إد�ريًّ

����ا و��ضتحد�ث  م����ن تط�ير �خلدم����ات �ملت��فرة حاليًّ
خدمات �أخرى وتقدميها لعم����الء �ل�رشكة مبا يت��فق 

مع �ملعايري �لدولية �ملعتمدة يف هذ� �ملجال”.
و�أك����د �أن����ه م����ن �أه����م �أه����د�ف تاأ�ضي�����س �ل�رشكة 
�لت����د�ول بع����د  م����ا   ه����� تعزي����ز وتن�ي����ع خدم����ات 
 )POST TRADE SERVICES( لت��كب هذه 
�خلدم����ات ما ه� مطبق يف �الأ�ض������ق �ملتقدمة، ومبا 
ي�ضمن ج�دة هذه �خلدمات وت�فريها للم�ضتثمرين 

وفق �ملعايري �لدولية.

بوجيري: المخاطرة في عمليات 
المقاصة محدودة جدًّا

ب���دوره، ق���ال رئي����س جمل����س �إد�رة ب�ر�ضة 
�لبحري���ن رئي����س جمل����س �إد�رة �رشك���ة �لبحري���ن 
للمقا�ض���ة، عبد�لك���رمي ب�ج���ريي: “�إن �ملخاطرة 
�، وعندم���ا  يف عملي���ات �ملقا�ض���ة حم���دودة ج���دًّ
يتع���ر �مل�ضري عن دفع �مل���ال ال نق�م بتح�يل 
�الأ�ضهم له وت�ؤول ملكي���ة هذه �الأ�ضهم للب�ر�ضة 
ون�ضبح �أحر�ر يف �لت�رشف بها، لكننا ال نلزم �لبائع 
با�ضتعادتها الأنه باعها من طرفه و�أنهى معاملته 

مع �رشكة �لبحرين للمقا�ضة”.
� �أن يح���دث  و�أ�ض���اف: “م���ن �مل�ضتبع���د ج���دًّ

تالعب كم���ا حدث مثالً يف )�ض�ق �ملناخ( قبل 30 
ب  عاًم���ا، الأن �لتقنية �حلديث���ة و�ل�ضفافية ت�ضِعّ

� من عمليات �لتالعب”. جدًّ
وتاب���ع: “�أن �الأم�ر �لنف�ضية لها دور �أ�ضا�ضي 
يف �أي �ض����ق، حيث �لفرد �لعادي لديه تخ�ف من 
�لتعام���ل و�أين يذه���ب ويف �أي �ضه���م �ضي�ضتثمر 
وكيفي���ة �ال�ضتثم���ار، �الآن �ض����ق �لبحرين يعتمد 
ب�ضكل �أ�ضا�ضي على �ل��ضطاء و�ل�رشكاء، �إن �لفرد 
يتخ�ف من دخ����ل �ل�ض�ق وذل���ك خالًفا الأ�ض��ق 
�أوروب���ا و�أمريكا �لتي يحركه���ا �الأفر�د وي�ضرون 

باملاليني”.
و�أكد �أن دور �ل�رشكة يف �لب�ر�ضة ه� ت�ضهيل 
�الأم�ر على �الأفر�د، حيث يتم تعليمه على طريقة 
فت���ح �حل�ض���اب و�لت���د�ول، وهذ� يتطل���ب جه�د 

ووقت، معرًبا عن قناعته بالنتيجة.
و�أو�ض���ح �أن �إن�ضاء �رشكة �لبحري���ن للب�ر�ضة 
ل���ن ي�ضهم يف زي���ادة �لت���د�ول، حي���ث �إن معظم 
�ل�رشكات �مل�ضاهمة يف �لبحرين لديها جزء ب�ضيط 
من ر�أ�ضمالها مت���د�ول يف �لب�ر�ضة بن�ضبة 20 % 
تقريًبا، وال ت�ضجع �ملقا�ضة على تد�ول جزء �أكرب 
و�إمنا على �جلزء �ملطروح، وذلك �ضبب �ل�رشعة يف 

�الإجناز و�لعمليات”.
و�أك���د �أن �فتتاح �رشك���ة �لبحري���ن للمقا�ضة 

���ا يف تاريخ قطاع ر�أ�س �ملال يف  يعترب حدًثا ن�عيًّ
�ململكة و�لذي من �ضاأنه ��ضتقطاب وجذب �ملزيد 
من �ال�ضتثمار�ت �ملحلي���ة و�الإقليمية للم�ضاهمة 
يف تعزيز ثقة �مل�ضتثمري���ن يف هذ� �لقطاع ورفع 
ت�ضني���ف قط���اع ر�أ�س �مل���ال يف �ململكة من قبل 
م�ؤ�ض�ض���ات �لت�ضني���ف �ملعني���ة بتقيي���م �ملناخ 

�ال�ضتثماري يف �لدول.
و�أو�ض���ح ب�ج���ريي �أن �فتتاح �ل�رشك���ة ياأتي 
تت�يًج���ا جله�د �مل�ض�ؤول���ني يف ب�ر�ضة �لبحرين 
خالل �ل�ضن�����ت �الأخرية �ملا�ضية و�لتعاون �لذي 
حظي���ت ب���ه �لب�ر�ضة م���ن قبل م����رشف �لبحرين 
�ملرك���زي، م�ؤك���ًد� �أن هذ� �الإجناز ياأت���ي يف �إطار 
خطته���ا  تنفي���ذ  ال�ضتكم���ال  �لب�ر�ض���ة  جه����د 
�ال�ضر�تيجي���ة �لتي تهدف �إل���ى تط�ير خمتلف 
ج��ن���ب �لعم���ل يف �لب�ر�ضة، وتق���دمي خدماتها 
وف���ق �ملعاي���ري �لدولي���ة �ملعتم���دة يف �الأ�ض��ق 
�ملتقدمة، و�اللتز�م مبتطلب���ات م�رشف �لبحرين 

�ملركزي. 
واأ�س���اف اأن مزاول���ة ن�س���اط �رشك���ة البحرين 
للمقا�ضة �ضي�فر لل�رشكة �ملرونة �ملطل�بة لتلبية 
تطلع���ات و�حتياجات عمالء �ل�رشك���ة من م�ضدري 
و�مل�ؤ�ض�ض���ات  و�مل�ضتثمري���ن  �ملالي���ة  �الأور�ق 

مقدمي خدمات �حلافظ �الأمني وغريها.

• من �فتتاح �رشكة �لبحرين للمقا�ضة	

 ت�شوير خليل اإبراهيم

النفط ي�شعد اإلى 49 دولًرا مع تباطوؤ احلفر باأمريكي
لندن -رويرز: �ضعد �لنفط �إلى نح� 49 دوالًر� 
للربمي���ل �أم�س �الإثنني، مع تباط����ؤ من� عدد من�ضات 
�حلف���ر �لنفط���ي يف �ل�اليات �ملتحدة مم���ا �ضاهم يف 
�نح�ضار �ملخ���اوف من �أن يبطل �رتف���اع �إنتاج �لنفط 
�ل�ضخ���ري �الأمريكي �أثر خف�س �الإنت���اج �لذي تق�ده 
منظمة �أوب���ك. وكانت �رشكة بيكر هي�ز قالت �جلمعة 
�إن �ل����رشكات �الأمريكية �أ�ضاف���ت حفارتي نفط على 

م���دى �الأ�ضب�ع �ملنتهي يف 14 ي�لي� لي�ضل �الإجمايل 
�إلى 765 حفارة.

وذل���ك �أعل���ى م�ضت�ى من���ذ �بري���ل 2015 لكن 
وت���رية �لزي���اد�ت تباطاأت. وبلغ مت��ض���ط �حلفار�ت 
�جلدي���دة يف �الأ�ضابيع �الأربعة �الأخرية 5 حفار�ت وه� 

�أدنى م�ضت�ى منذ ن�فمرب 2016.
وتعززت �أي�ًضا �لت�قعات باأن ��ضتعادة �لت��زن 

�لت���ي طال �نتظاره���ا يف �ض�ق �لنف���ط مت�ضي قدما 
بفع���ل الهبوط احلاد يف خمزونات اخلام الأمريكية يف 

�الأ�ضب�ع �ملنتهي يف �ل�ضابع من ي�لي�.
وز�د خام �لقيا�س �لعاملي برنت خم�ضة �ضنتات 
�إل���ى 48.96 دوالر للربمي���ل بحل����ل �ل�ضاعة 1219 
بت�قيت جرينت�س بينما تر�جع �خلام �الأمريكي خم�ضة 

�ضنتات ليجري تد�وله عند 46.49 دوالر للربميل.
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واأفاد املر�س���د ال�سوري حلقوق الإن�سان 
الأ�سب���وع املا�س���ي مبقت���ل البغ���دادي غداة 
اإعالن العراق الن����ر على الدواع�ش يف مدينة 

املو�سل. 
وق���ال املر�سد الذي ي�ستند اإلى �سبكات 
م�س���ادر وا�سعة يف �سوريا، اأن لديه معلومات 
م���ن قي���ادات يف تنظيم داع����ش توؤكد مقتل 
البغ���دادي، لكن ب���دون اأن يت�سنى له حتديد 

مكان اأو موعد اأو ظروف ح�سول ذلك.
وخالل الأ�سهر الأخ���رة انت�ر العديد من 

ال�سائعات حول مقتل البغدادي.
واأعلن اجلي����ش الرو�سي يف 22 يونيو اأنه 
يح���اول التثبت من مقتل البغ���دادي يف غارة 

جوية رو�سية يف �سوريا يف مايو.
واأعلن���ت الوليات املتحدة من جهتها اأن 
لي�ش بو�سعها تاأكيد اأو نفي مقتل البغدادي، 

الذي ر�سدت وا�سنطن 25 مليون دولر ملن 
يحدد مكانه اأو يقتله.

وظل البغدادي متوارياً عن الأنظار، حيث 
ت���رددت �سائع���ات تفيد باأنه تنق���ل مراراً يف 
املناط���ق الت���ي ي�سيطر عليه���ا تنظيمه بني 

جانبي احلدود العراقية ال�سورية.
وكان الظه���ور العلني الوحيد للبغدادي، 
وه���و من مواليد العراق ويبل���غ من العمر 46 
عاماً، يف يوليو 2014 يف جامع النوري الكبر 
بغ���رب املو�س���ل. من ج���اب اآخر، اأك���د لهور 
طالباين، امل�سوؤول الكردي الكبر يف مكافحة 
الإره���اب، ام����ش الثن���ني، اأنه متاأك���د بن�سبة 
%99 م���ن اأن اأبو بكر البغدادي زعيم داع�ش 
م���ا زال على قيد احلياة، واأن���ه موجود جنوب 
الرقة ب�سوريا، وذلك بعد تكهنات باأنه ُقتل.

وق���ال طالباين يف مقابلة م���ع “رويرتز”: 
“البغ���دادي ح���ي بالتاأكي���د مل مي���ت. لدينا 
معلوم���ات باأنه ح���ي. ونعتق���د بن�سبة 99 % 

اأنه ح���ي.. ل تن�سوا ج���ذوره التي متتد لوقت 
تواجد تنظيم القاعدة يف العراق. كان يختبئ 

من اأجهزة الأمن. اإنه يعرف ما يفعله جيدا”.
وق���ال امل�س���وؤول اإن���ه م���ن املتوق���ع اأن 
يكون زعم���اء داع�ش يف امل�ضتقبل من �ضباط 
املخاب���رات، الذين خدموا حتت قيادة �سدام 
ح�س���ني، والذي���ن يع���ود له���م ف�س���ل و�سع 

ا�سرتاتيجية التنظيم.
واأو�سح طالب���اين اأن تنظيم داع�ش يغر 
تكتيكاته، رغم تراجع معنويات مقاتليه، واأن 
الق�ضاء على التنظيم قد يحتاج 3 اأو 4 اأعوام.

وتوقع طالباين اأنه “بعد الهزمية �سيلجاأ 
تنظي���م داع�ش اإلى �سن ح���رب ع�سابات على 
غ���رار تنظي���م القاع���دة، ولكن ب�س���ورة اأ�سد 

عنفاً”.

طه���ران � العربية ن���ت: هدد رئي����ش اأركان 
القوات امل�ضلحة الإيراني���ة، اللواء حممد باقري، 
الأمركي���ة  والق���وات  القواع���د  با�سته���داف 
املتواج���دة يف املنطقة اإذا م���ا �سنفت الوليات 

املتحدة احلر�ش الثوري على قائمة الإرهاب.
واأك���د باق���ري يف كلم���ة ل���ه خ���الل مهرجان 
للق���وات الربي���ة التابع���ة للحر����ش الث���وري يف 
مدين���ة م�سه���د، �سباح اأم�ش الثن���ني، اأن “قيام 
الث���ورة  حر����ش  ب���ني  بامل�س���اواة  الأمركي���ني 

واملجموع���ات الإرهابي���ة م���ع فر����ش عقوب���ات 
م�سابهة، يعترب جمازفة كبرة لأمركا وقواعدها 

الع�سكرية وقواتها يف املنطقة”، وفق ما قال.
واأف���ادت وكال���ة “ت�سني���م” الإيراني���ة نقالً 
عن العالق���ات الإعالمية لرئا�س���ة اأركان القوات 
امل�سلحة اأن اجلرنال باق���ري اأ�سار يف كلمته اإلى 
اأن “القدرات ال�ساروخي���ة الإيرانية هي قدرات 
دفاعية وغري قابلة للتفاو�ش حتت اأي �رشط من 
ال�رشوط”، ح�س���ب تعبره. وهاج���م رئي�ش اأركان 

القوات امل�سلحة الإيرانية الت�ريحات الأمركية 
حول فكرة “تغير النظام” يف طهران، وقلل من 

اأهمية العقوبات اجلديدة على احلر�ش الثوري.
كم���ا حذر باق���ري امل�رع���ني يف الكونغر�ش 
الأمركي من عواقب فر�ش عقوبات جديدة على 

الربنامج ال�ساروخي الإيراين، املثر للجدل.
يذكر اأن احلكوم���ة الإيرانية اأعلنت يف اأواخر 
يوني���و املا�سي، ع���ن تخ�سي����ش موازنة �سخمة 
لزيادة الإنفاق على برناجمها ال�ساروخي املثر 

للج���دل ولفيل���ق القد����ش، جن���اح العملي���ات 
اخلارجي���ة للحر����ش الث���وري وامل�سن���ف على 
قائم���ة الإره���اب الدولي���ة من���ذ ع���ام 2007، 

وقدرت بحوايل 620 مليون دولر تقريباً.
واأعلن جمل�ش ال�سورى الإيراين )الربملان( 
اأن ه���ذه امليزانية جاءت ملواجه���ة العقوبات 
الأمريكية، واإج���راءات الكونغر����ش التي تتجه 
نح���و ت�سني���ف احلر����ش الث���وري عل���ى قائمة 

املنظمات الإرهابية.

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

فرار 14 كويتًيا مالحقني ق�سائًيا اإلى اإيران 
الكويت ـ أ ف ب:

 ف����ر 14 كويتًيا دينوا بت�سكيل خلي����ة مرتبطة بطهران بحرا الى ايران، بح�سب ما ن�رت �سحيفة 
كويتية اأم�ش الثنني.

واوردت �سحيفة ال�سيا�سة الكويتية نقال عن م�سادر اأمنية رفيعة امل�ستوى ان 14 �سخ�سا فروا 
ال����ى ايران على منت قوارب �ريعة بعد ان اأ�سدرت حمكم����ة التمييز بحقهم قرارها النهائي بال�سجن 

لفرتات ت�سل الى 10 �ضنوات يف ق�ضية التح�ضري لعتداءات يف الكويت.
وتع����ذر عل����ى فران�ش بر�����ش احل�سول عل����ى تعليق م����ن وزارة الداخلية. وكانت حمكم����ة التمييز 
نق�ض����ت ال�ضهر املا�ضي ق����رارا اأ�ضدرته حمكمة ال�ضتئناف باإخالء �ضبيله����م وحكمت على 21 مدعى 
عليهم بال�سجن، بينهم حكم مدى احلياة، لدانتهم بت�سكيل خلية مرتبطة بايران وحزب اهلل يف لبنان 
بهدف التخطيط لعتداءات يف الكويت. واملتهمون الذين فروا كان اأخلي �ضبيلهم بعد قرار اأ�ضدرته 

حمكمة ال�ضتئناف العام املا�ضي قبل ان تنق�ش حمكمة التمييز القرار وت�ضدر حكمها النهائي. 
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القاهرة ـ سكاي نيوز: 

اأك���د الأم���ني الع���ام جلامع���ة ال���دول 
العربي���ة اأحم���د اأبو الغيط، اأم����ش الثنني، 
وف���ق  اليمني���ة  الأزم���ة  ت�سوي���ة  ����رورة 
مرجعي���ات املبادرة اخلليجي���ة، وخمرجات 
احل���وار الوطن���ي اليمن���ي، وق���رار جمل�ش 
الأم���ن رقم 2216، وذلك خ���الل ا�ستقباله 
املبعوث الدويل اإلى اليمن اإ�سماعيل ولد 
ال�سي���خ اأحمد. وق���ال املتح���دث الر�سمي 
با�سم الأمني العام، حممود عفيفي، اإن اأبو 
الغيط ا�ضتم���ع خالل املقابل���ة اإلى عر�ش 
املبع���وث الدويل لأهم نتائ���ج الت�سالت 
الت���ي اأجراه���ا خ���الل الف���رتة الأخ���رة مع 
الأط���راف اليمني���ة والإقليمي���ة والدولي���ة 
واأو�س���ح  اليم���ن.  يف  بالأزم���ة  املعني���ة 
املتح���دث الر�سمي اأن الأمني العام حر�ش 
على اإعادة التاأكي���د على املواقف الثابتة 
اليمني���ة،  الأزم���ة  اإزاء  العربي���ة  للجامع���ة 
ات�ساق���ا م���ع الق���رارات ال�س���ادرة يف هذا 
ال�ساأن عن اجلامعة العربية، واآخرها القرار 

ال�سادر عن قمة عمان يف مار�ش 2017.

 كييف ـ اف ب:

ب���رتو  الأوك���راين  الرئي����ش  دع���ا   
اإل���ى  الثن���ني،  اأم����ش  بورو�سنك���و، 
“حما�سب���ة” رو�سي���ا يف ق�سي���ة حتط���م 
اإت����ش  “اإم  رحل���ة  املاليزي���ة  الطائ���رة 
17” الت���ي اأ�سف���ر �سقوطه���ا يف ال�رق 
يولي���و  اأوكراني���ا، يف  م���ن  النف�س���ايل 

2014، عن مقتل 298 �سخ�سا.
ع���ن  بر����ش  فران����ش  ونقل���ت 
بورو�سنك���و، قول���ه عل���ى �سفحته على 
موق���ع في�سبوك: “اإنه���ا جرمية �سارخة، 
وكان م���ن املمكن تفاديه���ا لو مل يكن 
هناك عدوان رو�سي، ومعدات و�سواريخ 

رو�سية اأتت من الأرا�سي الرو�سية”.
واأ�ساف:”م�سوؤوليتنا جتاه ال�سحايا 
والأجيال القادمة اأن نثبت اإلى املعتدي 
الإرهابي اأنه يج���ب اأن يحا�سب على كل 

اجلرائم املرتكبة”.
يذكر اأن الطائرة املاليزية من طراز 
“بوينغ 777” �سقطت ب�ساروخ يف �رق 
اأوكراني���ا، فوق م�رح املع���ارك العنيفة 
بني قوات كييف واملتمردين املوالني 
لرو�سيا، يف 17 يوليو 2014، خالل رحلة 

بني اأم�سرتدام وكوالملبور.

أنقرة ـ رويترز:

 واف���ق الربمل���ان الرتك���ي، اأم����ش 
الثنني، على متديد حالة الطوارئ ملدة 
ثالث���ة اأ�سه���ر، وفقا ملا ذك���رت تقارير 

اإعالمية.
وكانت احلكومة الرتكية قد اأر�سلت 
يف وقت �سابق ام�ش  طلبا للربملان، ملد 
حالة الطوارئ التي فر�ست بعد حماولة 

انقالب فا�سلة يف يوليو املا�سي.
واأفاد بيان نقلته رويرتز من مكتب 
رئي�ش ال���وزراء الرتكي بن علي يلدرمي 
اأن جمل����ش ال���وزراء طلب م���ن الربملان 
مد حال���ة الطوارئ 3 اأ�سهر اأخرى اعتبارا 
م���ن يوم غ���د الأربع���اء. ميداني���ا، اأ�ضفر 
انفجار مركب���ة ع�سكرية تركية يف جنوب 
�رق تركي���ا، اأم�ش الثنني، ع���ن اإ�سابة 
17 جندي���ا، اإث���ر عبوات نا�سف���ة زرعها 
متمردون من حزب العمال الكرد�ستاين.

ونقل���ت روي���رتز عن بي���ان للجي�ش 
الرتك���ي اأن املركب���ة كان���ت م���ارة عرب 
منطق���ة يوك�سكوف���ا يف اإقلي���م هكاري، 
الواقع على احلدود م���ع اإيران والعراق، 
اأن  م�سيف���ا  النفج���ار،  وق���ع  عندم���ا 

امل�سابني نقلوا اإلى امل�ست�سفى.
وكان اجلي����ش ق���ال يف وقت �سابق 
اإن 4 م���ن اجلرح���ى يف حالة خطرة، لكن 
بيان���ا لحقا ق���ال اإن الإ�ساب���ات لي�ست 

خطرة.

مايدوغوري ـ اف ب:

 قتل 8 اأ�سخا�ش، واأ�سيب 15 اآخرون، 
يف هجوم انتحاري نفذته امراأة داخل م�سجد، 
يف مدينة مايدوغوري عا�سمة �سمال �رقي 
نيجريا، التي غالبا ما ت�ستهدفها هجمات 
جماع���ة “بوكو حرام”. وفج���رت النتحارية 
نف�سه���ا يف امل�سج���د عقب �س���الة الفجر، 
ح�سبما اأعلن م�س���وؤول يف الوكالة الوطنية 
لإدارة الط���وارئ )نيما( ل�”فران�ش بر�ش”.  
وقال امل�س���وؤول اإن ال�سكان تتبعوا الفتاة 
بع���د اأن �سكوا بحركته���ا، وعندما اقرتبت 
م���ن امل�سجد طالبوه���ا بالتوقف لكي يتم 
تفتي�سه���ا، اإل اأنها اندفع���ت نحو امل�سجد 

وفجرت عبواتها.
واأ�ساف اأنه مت حتديد موقع تواجد 3 
انتحاريات يف مايدوغوري قرابة التوقيت 
نف�س���ه، قتل���ت اثنت���ان منه���ن يف منطقة 
مامانت���ي اأثناء حماولتهم���ا تخطي الطوق 
الوقائ���ي ال���ذي مت حف���ره عن���د اأط���راف 
املدين���ة، فيم���ا فجرت الثالث���ة نف�سها يف 

�سواحي �سيماري.
وه���ي امل���رة الثانية يف اأ�سب���وع التي 
حتاول فيها 4 انتحاريات الت�سبب مبجزرة 

يف مايدوغوري.

القدس المحتلة ـ العربية نت: 

�سمح����ت �رطة الحت����الل يف القد�ش، 
“اقتحامات  اأم�����ش الثن����ني، با�ضتئن����اف 
امل�ستوطنني” لباحات احل����رم القد�سي، 

عرب باب املغاربة.
ويرف�����ش موظفو الأوق����اف الدخول 
للم�سج����د الأق�سى، ب�سب����ب تثبيت اأجهزة 
اإلكرتونية على باب����ي الأ�ضباط واملجل�ش 
للي����وم الثاين عل����ى التوايل، م����ع احلفاظ 
على تواجد ع�����رات الفل�سطينيني داخل 
احل����رم. وي�سه����د الأق�س����ى توت����راً من����ذ 
اجلمعة، بع����د مقتل 3 فل�سطينيني داخل 
احل����رم كان����وا اأطلق����وا النار عل����ى �رطة 

الحتالل وقتلوا 2 منهم.
اإ�رائي����ل  ا�ستغل����ت  ذل����ك،  وعق����ب 
الفر�س����ة لتثبيت اأجه����زة مراقبة وك�سف 
مع����ادن عل����ى بواب����ات امل�سج����د، وهو ما 
قابله امل�سلمون داخل املدينة املقد�سة 

بالرف�ش.

عمان ـ بترا:

 نب���ه وزي���ر اخلارجي���ة الأردين، اأمين 
ال�سف���دي، اأم����ش الثن���ني، اإل���ى تبع���ات 
ا�ستم���رار التوت���ر والت�سعي���د يف احل���رم 
القد�س���ي ال�ري���ف، موؤكدا ����رورة العمل 
ب�ضكل فوري على اإع���ادة الهدوء واحرتام 
الو�س���ع القان���وين والتاريخ���ي القائم يف 

الأماكن املقد�سة.
وقال ال�سفدي، يف ت�ريحات لوكالة 
الأنب���اء الأردنية، اإن من ال�رشوري اأن تفتح 
اإ�رائي���ل امل�سج���د الأق�سى ب�س���كل كلي 
وف���وري. واأو�سح وزير اخلارجي���ة، اأن ثمة 
ات�س���الت اأردني���ة مكثف���ة يقودها امللك 
عبداهلل الثاين من اأجل اإعادة فتح امل�سجد 
الأق�سى ووق���ف الت�سعي���د وبالتايل نزع 
فتيل اأزمة �سيكون من ال�سعب تطويقها 
اإذا م���ا ا�ستم���ر الت�سعي���د. واأك���د �رورة 
ا�ستن���اد التهدئة اإلى اإع���ادة فتح الأماكن 
املقد�سة اأمام امل�سلني، واحرتام الو�سع 

التاريخي القائم.

العريش ـ رويترز: 

قت���ل 5 جن���ود م�ري���ني، بينهم 
�ضابط، واأ�ضيب 6 اآخرون، يف هجومني 
منف�سل���ني عل���ى مدرعت���ني لل�رطة 

�ضمال �ضيناء، اأم�ش الثنني.
وق���ال م�س���در اأمن���ي م����ري اإن 
العري����ش.  وق���ع يف مدين���ة  احل���ادث 
وت�ضهد حمافظة �ضمال �ضيناء هجمات 
جماع���ات  م���ن  دوري  �سب���ه  ب�س���كل 
م�سلح���ة، اأخطرها تنظيم “اأن�سار بيت 

املقد�ش” التابع ل�”داع�ش”.
ويف املقابل، ف���اإن تزايد الن�ضاط 
الإرهاب���ي فى م�ر تزامن مع مالحقات 

اأمنية على حماور عدة.
فخ���الل الأي���ام املا�سي���ة، دمرت 
طائ���رات اجلي����ش اأوكارا للم�سلح���ني 
الداخلي���ة  اأعلن���ت  كم���ا  �ضين���اء،  يف 
امل�رشية الق�ض���اء على عدة جمموعات 
يف حمافظ���ات خمتلف���ة، كانت تخطط 
العملي���ات  م���ن  العدي���د  لتنفي���ذ 

الإرهابية.

 اأبوالغيط ي�ضدد على 
مرجعيات حّل اأزمة اليمن

أوكرانيا

 تركيا 

 نيجيريا

رو�ضيا وراء “جرمية” 
حتطم “املاليزية”

الربملان ميدد حالة 
الطوارئ 3 اأ�سهر

8 قتلى ب� “هجوم 
ن�سائي” على م�سجد  

 اإ�رائيل ت�سمح للم�ستوطنني 
باقتحام الأق�سى

 ... وجهود اأردنية لإعادة 
فتح امل�سجد الأق�سى

 مقتل 5 جنود يف 
هجومني مبدينة العري�ش
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عقوبات اأوروبية على 16 م�سوؤوال �سوريا “ب�سبب الكيماوي”

االحتاد االأوروبي ين�سّم جلهود ت�سوية االأزمة اخلليجية

رو�سيا: ت�سارب يف املعلومات حول مقتل زعيم “داع�ش”

اإيران تهدد با�ستهداف القوات االأمريكية باملنطقة

جي�ش الأ�سد: اأنهينا وجود “داع�ش” بريف الرقة

م�ر توؤكد الوقوف بح�سم اأمام �سيا�سات دعم الإرهاب

م�ضوؤول اأمني كردي يوؤكد بقاء البغدادي حًيا بجنوب الرقة

و�سب���ق اأن قال وزي���ر اخلارجية الربيطاين 
بوري����ش جون�س���ون اأم����ش ل�سحافي���ني قب���ل 
اجتم���اع جمل�ش وزراء اخلارجي���ة الأوروبيني اإن 
املجل����ش �سيتفق على فر����ش العقوبات على 
16 �سخ�س���ا، ومنها فر�ش من���ع ال�سفر )حظر 
دخول اإلى الحتاد الأوروبي( وجتميد الأ�سول 

امل�رفية التابعة لهم يف اأوروبا.
يذك���ر اأن املعار�س���ة ال�سوري���ة اأعلنت 4 
اأبري���ل املا�ض���ي عن �ضق���وط 80 قتيال و200 
جريح جراء الهج���وم باأ�ضلحة كيميائية يف بلدة 
خان �سيخ���ون مبحافظة اإدل���ب، متهما دم�سق 
با�ستخ���دام اأ�سلح���ة كيميائي���ة هن���اك. ونفت 
ال�سلطات ال�سورية جمي���ع التهامات املوجهة 
اإليها واأعلنت اأنها مل ت�ستخدم اأ�سلحة كيميائية 
�س���د املواطنني امل�ساملني والإرهابيني وكل 
الرت�سانة الكيميائية ال�سورية نقلت اإلى خارج 
البالد باإ�راف منظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية. 
وردا عل���ى ه���ذا الهج���وم املزع���وم ومن دون 
اإظه���ار اأية اأدل���ة دامغ���ة توؤك���د اأن ال�سلطات 
ال�سورية نفذته، ا�ستهدفت البحرية الأمركية 
ب�سواري���خ توماه���وك ليلة 7 اأبري���ل املا�سي 

قاعدة “ال�سعرات” الع�سكرية قرب حم�ش.
م���ن جانب اآخ���ر، اأنهت قوات م���ن اجلي�ش 
ال�س���وري وحلفاوؤها اأم�ش الثنني وجود تنظيم 
الغرب���ي  الرق���ة  ريف���ي حمافظ���ة  داع����ش يف 
واجلنوبي الغربي ح�ضبم���ا ذكرت وكالة الأنباء 
ال�سوري���ة “�سانا”. ونقل���ت “�سانا” عن م�سدر 
ع�سكري �س���وري قوله ان وح���دات من اجلي�ش 

ال�سوري نفذت عملي���ات مكثفة �سد جتمعات 
وحم���اور حترك تنظي���م )داع����ش( وا�ستعادت 
�سيطرته���ا على حقل الديلع���ة النفطي بريف 
الرق���ة اجلنوبي الغربي بع���د الق�ضاء على اخر 
جتمعات التنظيم فيه.  وقال املر�سد ال�سوري 

وامل�سلح���ني  ال�س���وري  النظ���ام  “ق���وات  اإن 
املوالني لها من جن�سيات �سورية وغر �سورية 
وبا�سن���اد م���ن الق�س���ف املكثف عل���ى مواقع 
تنظيم )داع�ش( حققت تقدما و�سيطرت على 
حق���ول نفطي���ة يف ري���ف الرقة اجلنوب���ي فيما 

ان�سحب عنا�ر التنظيم من حقول نفطية اخرى 
يف غرب منطق���ة”. واأ�ساف املر�س���د اأنه بهذا 
التقدم انتهى وجود تنظيم داع�ش يف الريفني 
الغربي واجلنوبي الغربي ملدينة الرقة وباتت 

املنطقة حتت �سيطرة القوات احلكومية.

 واأ�ض���اف العواد اأن جمل����ش الوزراء �ضدد 
“عل���ى م���ا عرب عنه البي���ان من تاأكي���د الدول 
الأربع على ا�ضتم���رار اإجراءاتها احلالية اإلى اأن 
تلتزم ال�سلط���ات القطري���ة بتنفيذ املطالب 
العادلة كاملة، التي ت�سمن الت�سدي لالإرهاب 

وحتقيق ال�ستقرار والأمن يف املنطقة”.
م���ن جانب اآخ���ر، اأك���د الرئي����ش امل�ري، 
عبدالفتاح ال�سي�س���ي، اأن ثوابت �سيا�سة م�ر 
اخلارجي���ة تقوم عل���ى مبادئ ع���دة منها عدم 
التدخ���ل ف���ى ال�س���وؤون الداخلية لأي���ة دولة، 
موؤك���دا اأن م����ر ف���ى املقابل ل ت�سم���ح لأحد 

بالتدخل فى �سوؤونها.
و�س���دد ال�سي�س���ي، خ���الل ا�ستقباله ام�ش 
الثن���ني، وزي���ر اخلارجي���ة الكويت���ي، ال�سيخ 
�سب���اح اخلالد احلم���د ال�سب���اح، بح�سور وزير 
اخلارجي���ة امل�ري �سامح �سك���ري، على اأهمية 
الوقوف بح�س���م اأمام ال�سيا�س���ات التي تدعم 
الإرهاب والت�سدي ملحاولت زعزعة ا�ستقرار 
ال���دول العربي���ة والعبث مبق���درات �سعوبها، 
وذل���ك وفق���اً لوكال���ة اأنب���اء ال����رشق الأو�ضط. 
واأعرب الرئي�ش امل�ري، عن تقديره للم�ساعي 

احلميدة التي تقوم بها الكويت بقيادة الأمر 
�سب���اح الأحم���د اجلاب���ر ال�سباح، فيم���ا يخ�ش 
الأزم���ة م���ع قطر، والت���ي توؤك���د حر�سها على 

تعزيز الت�سامن والتوافق العربي.
م���ن جهته، اأك���د وزير اخلارجي���ة امل�ري، 
�سام���ح �سك���ري، تقدير ب���الده للجه���ود التي 

يبذلها اأمر الكويت لت�سوية الأزمة القطرية.
وق���ال �سك���ري، اإن م�ر متم�سك���ة بقائمة 

املطال���ب املقدمة لقط���ر، وا�ستم���رار العمل 
بحزم���ة التدابري والإج���راءات املتخذة �ضدها، 
على �ضوء ما تلم�ضه دول الرباعية من ا�ضتمرار 
قطر يف اتباع نهج املماطلة والت�سويف، وعدم 
اكرتاثه���ا بال�سواغ���ل احلقيقي���ة التي عربت 
عنها الدول الأربع وتطلعات �سعوب املنطقة 

يف الت�سدي بحزم لالإرهاب والتطرف.
الى ذلك، اأعلنت مفو�سة الحتاد الأوروبي 

ال�سامية لل�سوؤون اخلارجية والأمنية، فيديريكا 
موغريين���ي، اأنها تخط���ط للقيام بزي���ارة اإلى 
الكوي���ت ي���وم الأح���د الق���ادم لدع���م جه���ود 
ت�سوية الأزمة م���ع قطر. وقالت موغريني، يف 
موؤمتر �سحف���ي عقدته ام�ش الثن���ني: “اأنوي 
القيام بزي���ارة اإلى املنطق���ة، وبالتحديد اإلى 
الكويت القائمة بدور الو�ساطة، التي نوؤيدها 
ونتوا�س���ل معها دائما، واأعت���زم زيارتها يوم 

الأحد”.
واعت���ربت مفو�س���ة ال�سيا�س���ة اخلارجية 
يف الحت���اد الأوروب���ي، يف ت�ريحات اأدلت بها 
�سابقا، اأن الأزمة احلالية مع قطر “هي الأعمق 
م���ن كل ما جرى يف اأي وقت م�سى، وت�سويتها 

لن تكون اأمرا �سهال”.
اخلليجي���ة  ال���دول  موغرين���ي  ودع���ت 
اإل���ى “ت�سوية ه���ذا التوتر �سيا�سي���ا وب�سورة 
�ريعة ح���ول طاولة املفاو�س���ات، وبالعتماد 
عل���ى جه���ود الو�ساطة املمتازة الت���ي يبذلها 
اأمر الكوي���ت”، ال�سيخ �سب���اح الأحمد اجلابر 

ال�سباح.

•  اأطباء �ضوريون ينددون با�ضتخدام الأ�ضلحة الكيماوية.	

• العاهل ال�ضعودي امللك �ضلمان خالل تروؤو�ضه جل�ضة جمل�ش الوزراء.                                 )وا�ش(	

• زعيم تنظيم “داع�ش” اأبوبكر البغدادي	

عواصم ـ وكاالت:

 فر�ض الحتاد الأوروبي عقوبات على 16 عاملا وع�سكريا �سوريا كانوا �سالعني، بح�سب اعتقاده، 

دول  وزراء خارجية  عليها  وافق  التي  اجلديدة  العقوبات  وت�سمل  ب�سوريا.  الكيميائية  بالهجمات 

�سوريني  ع�سكريني  و8  علماء   8 الثنني  ام�ض  بروك�سل  اجتماعهم يف  خللال  الأوروبلللي  الحتللاد 

رفيعي امل�ستوى. وبذلك يرتفع عدد املدرجة اأ�سماوؤهم على لئحة عقوبات الحتاد الأوروبي اإىل 

بالإ�سافة اإىل 67 �سركة فر�ست عليها العقوبات ب�سبب �سلتها باحلكومة ال�سورية. �سخ�سا،   255

عواصم ـ وكاالت:
برئا�سة  الثنني، يف مدينة جدة  ام�ض  ال�سعودي، خال جل�سة عقدها،  الللوزراء  اأكللد جمل�ض   

خادم احلرمني ال�سريفني العاهل ال�سعودي امللك �سلمان بن عبد العزيز، اأن الإجراءات �سد قطر 

�ست�ستمر حتى تنفيذها ملطالب الدول الربع الداعية اىل مكافحة الرهاب.

ونقلت وكالة “وا�ض” ال�سعودية الر�سمية عن وزير الثقافة والإعام، عواد بن �سالح العواد، 

قوله عقب الجتماع “اإن جمل�ض الوزراء ا�ستمع... اإىل جملة من التقارير عن م�ستجدات الأحداث 

ال�سعودية،  العربية  اململكة  من  ال�سادر  امل�سرتك  البيان  اإىل  ال�سياق  هذا  يف  وتطرق  وتطوراتها، 

وجمهورية م�سر العربية، ودولة الإمارات العربية املتحدة، ومملكة البحرين”.

عواصم ـ وكاالت:

 اأعلن الكرملني، اأم�ض الثنني، عن ت�سارب يف املعلومات التي تلقاها حول مقتل زعيم تنظيم 

ال�سوري  املر�سد  واأعلنه  يونيو،  يف  مقتله  الرو�سي  اجلي�ض  رجح  الللذي  البغدادي،  اأبوبكر  داع�ض 

حلقوق الإن�سان الأ�سبوع املا�سي.

ت�سلنا  الللتللي  “املعلومات  لل�سحافيني  بي�سكوف،  دميلللرتي  الكرملني،  با�سم  الللنللاطللق  وقلللال 

متناق�سة وتقوم وكالت ا�ستخباراتنا بالتحقق منها”، م�سيفاً “لي�ض لدينا معلومات اأكيدة”.

القاهرة تفر�ش على القطريني “تاأ�سرة” دخول
القاه���رة � وكالت: اأك���د م�س���در اأمني 
رفي���ع امل�ست���وى مبط���ار القاه���رة الدويل، 
اأم����ش الثنني، بدء تطبي���ق تاأ�ضرية م�ضبقة 
على دخ���ول القطري���ني اإلى الب���الد، ابتداء 
من اخلمي����ش املقبل. واأو�س���ح امل�سدر اأن 
التاأ�س���رة امل�سبقة �سوف يت���م ا�ستخراجها 
من ال�سف���ارات امل�رية يف اخل���ارج، م�سًرا 
اإل���ى اأن  �سلط���ة ج���وازات مط���ار القاه���رة 

واملوانئ امل�ري���ة تلقت تعليمات بتطبيق 
النظ���ام اجلديد.  واأ�سار اإل���ى اأن التعليمات 
ت�ضمنت ا�ضتثن���اء الأزواج والزوجات واأبناء 
وبن���ات امل�ري���ني، والط���الب القطري���ني 
الدار�سني يف اجلامعات احلكومية امل�رية، 
عل���ى اأن ي�سم���ح له���م بالدخ���ول بتاأ�س���رة 
�سياحي���ة م���ن املطار مل���دة 3 اأ�سه���ر، قبل 

توفيق اأو�ساعهم مب�سلحة اجلوازات.

لندن � وكالت: اعترب وزير الدولة الإماراتي 
لل�س����وؤون اخلارجي����ة اأن����ور قرقا�����ش، اأن “انعدام 
الثق����ة” مع الدوح����ة وراء تفاقم الأزم����ة احلالية، 
ب����ني ال�سعودي����ة والإمارات والبحري����ن وم�ر من 

جهة، وقطر من جهة اأخرى.
وق����ال قرقا�����ش يف ت�ريحات اأدل����ى بها من 
اأم����ام “ت�ساتام هاو�ش” يف لن����دن، اأم�ش الثنني، 
اإن قط����ر لديها احتياطي نق����دي ي�سل اإلى 300 
ملي����ار دولر، لكن����ه ي�ستخدم يف دع����م اجلماعات 

الإرهابية.
واأ�ساف اأن “دعم قطر للتنظيمات الإرهابية 
يف �سوريا اأ�سع����ف املعار�سة املعتدلة”، م�سرا 
اإل����ى ت����ورط الدوحة بدع����م اإرهابي����ني يف �ضوريا 
وليبي����ا. وق����ال الوزي����ر الإمارات����ي اإن “قطر لها 
عالقات بالقاعدة وتنظيمات م�سابهة”، كما اأنها 
“تاريخًيا متول الإرهاب على اأعلى امل�ستويات”. 
واأردف قرقا�ش: “قطر اأنفقت املاليني لإ�سعاف 

م�����ر وعملت على زعزعة ا�ستق����رار ال�سعودية”، 
واأو�سح: “ال����دور القطري يف زعزع����ة ال�ستقرار 

يج����ب اأن يتوقف”. وتابع: “ل����ن ن�سعد اأكرث من 
التداب����ر ال�سيادي����ة الت����ي حتق لن����ا”، يف �سبيل 

“�سمان األ تعود قطر لدعم الإرهاب”.
ودعا اإلى فر�ش “مراقبة دولية” على قطر، 
للتاأكد من التزامه����ا بتعهداتها، ووقف رعايتها 
لالأف����كار الإرهابي����ة. وق����ال قرقا�����ش اإن مذكرة 
التفاه����م التي وقعتها الولي����ات املتحدة وقطر 
ب�س����اأن متوي����ل الإرهاب متث����ل تط����ورا اإيجابيا، 
م�س����ددا على اأن “هناك موؤ�رشات على اأن ال�ضغط 

الذي ميار�ش على الدوحة ينجح”.
واأ�س����اف: “نح����ن )الدول الداعي����ة ملكافحة 
الإرهاب( م�ستع����دون لأن ت�ستغرق هذه العملية 
وقتا طويال”. وبداأت الأزمة قبل 40 يوًما، عندما 
قطع����ت ال�سعودي����ة والإم����ارات والبحرين وم�ر 
عالقاته����ا مع قطر، بعد تورط الأخرية يف عمليات 

دعم ومتويل الإرهاب.
وف�سلت معظ����م امل�ساعي الدولية يف حلحلة 
الأزم����ة، التي كان اآخرها على ي����د وزير اخلارجية 

الأمركي ريك�ش تيلر�سون.

قرقاش: قطر أنفقت المليارات على دعم اإلرهاب

ن����رت �سحيفة “تليغراف” الربيطانية مقالً لفلورين نويف بعنوان “ الإعدامات يف املو�سل مع انهيار قوانني 
احلرب”. وقال كاتب املقال اإن “هناك الكثر من مزاعم التعذيب والقتل �سد عنا�ر تنظيم داع�ش من قبل الفرقة 

اخلام�سة يف اجلي�ش العراقي يف �سمال املدينة”.
واأ�ساف اأنه �ساهد بعينيه اأحد اجلنود ينزع مالب�ش اأحد امل�ستبه بانتمائهم للتنظيم ويعر�سه ل�سد اأنواع التعنيف 
والإذلل، بينما ي�سد اأحد عنا�ر اجلي�ش �سعره ويركله اآخر ب�ربة موجعه يف ظهره، م�سيفاً اأن “امل�ستبه به كان ي�رخ 
متاأملاً طالباً الرحمة منهم”. وتابع اأن “اجلي�ش العراقي يعترب اأن العائالت التي بقيت داخل املو�سل ومل تفر منها، 

تنتم���ي لتنظيم الدولة، وتعاملهم كاأعداء”. وخت���م بالقول اإن منظمة هيومن رايت�ش 
ووات�ش نقلت عن �سهود عيان” اأن جمموعة من اجلي�ش العراقي قامت بتعذيب عدد 
من املعتقل���ني وتنفيذ اإعدامات ميدانية من دون حماكم���ة، اإ�سافة اإلى �رب مربح 

للمعتقلني ورمي اأحدهم من فوق تل �سخري بعد رميه بالر�سا�ش يف راأ�سه”.

االإعدامات يف املو�سل

• وزير الدولة الإماراتي لل�سوؤون اخلارجية اأنور قرقا�ش	

ال�سعودي���ة: مقاطع���ة قط���ر �ست�ستم���ر حت���ى تنفي���ذ املطال���ب كامل���ة



البالد سبورت

انطلق��ت مبقر االتح��اد البحريني 
لكرة الس��لة أول تدريبات الطواقم 
للموس��م  تحض��رًا  التحكيمي��ة؛ 

الريايض الجديد 2017 - 2018.
وأكد رئي��س لجنة الحكام باالتحاد 
ط��ارق الع��ريب، أن اللجنة وقفت 
الرتتيبات  ع��ى جاهزي��ة جمي��ع 
الحكام  الالزمة ملراحل تحض��رات 
للموسم الريايض املقبل، الذي يأيت 
ضمن اهتامم ودع��م اتحاد اللعبة 

لقضاة كرة السلة.
وق��ال الع��ريب ل�”البالد س��بورت” 
إن الحكام س��يخضعون خالل فرتة 
التحض��رات إىل تدريب��ات بدني��ة 
لرفع جاهزية الح��كام فنيًّا وبدنيًّا، 
مح��ارضات  إلق��اء  إىل  باإلضاف��ة 
علمي��ة ونظرية إىل جانب مراجعة 
التعديالت الجدي��دة التي أجريت 

عى قانون اللعبة.
وأكد العريب يف ترصيحه أن مرحلة 
الفوائ��د  س��تحقق  التحض��رات 

املرجوة منها، مش��ًرا إىل دور لجنة 
الحكام يف االتحاد يكمن يف تقديم 

املزيد من الدعم للحكام.
وقال: “منتلك العدي��د من الحكام 
الدوليني الذي��ن أداروا العديد من 
املباري��ات القارية املهم��ة، ونأمل 
من خالل هذه التحضرات أن نعزز 
الجوان��ب اإليجابية لديهم وتقليل 
السلبي منها، كام تساهم بانخراط 
بالدولي��ني  املس��تجدين  الح��كام 
الكتس��اب املزي��د م��ن الخ��رات 

وتناقلها”.
وأوض��ح العريب أن الف��رتة الحالية 
مهم��ة  تحضري��ة  مرحل��ة  تع��د 
للموسم الريايض املقبل، مشرًا إىل 
اس��تمرار تدريبات الح��كام بواقع 
أس��بوعيًّا  تدريبية  ثالث وح��دات 
يف أيام الس��بت واإلثنني واألربعاء، 

حتى موعد انطالقة املوسم. 
وأك��د العريب أنه س��يتم مناقش��ة 
األخط��اء الت��ي ظه��رت يف بعض 

لتدارك  امل��ايض  املوس��م  مباريات 
الوقوع بها، كام س��يتم االس��تفادة 
من االيجابيات مبا يساهم بالنهوض 

مبستوى حكام السلة.
وأكد الع��ريب أن لجنة الحكام تويل 
اهتامًم��ا كبرًا بجمي��ع الحكام مبا 
العمرية،  املراح��ل  فيه��م ح��كام 

خاصة وأنهم ميثلون رافًدا رئيس��يًّا 
“نطمح  وق��ال:  الص��االت،  لقضاة 
لتوسيع القاعدة التحكيمية ولذلك 
نوليه��م االهتامم ال��الزم مع توفر 
سبل النجاح من محارضين وفنيني 
إلعدادهم، مع العمل عى تكثيف 
دورات الح��كام املس��تجدين التي 

تسهم يف ظهور املواهب التحكيمية 
املميزة”.

ولفت رئيس لجن��ة الحكام طارق 
العريب إىل أن مجلس إدارة االتحاد 
ا بالحكام، مثنًيا  ي��ويل اهتامًما خاصًّ
ع��ى الدع��م الكب��ر ال��ذي تلقاه 
اللجن��ة من قب��ل مجل��س اإلدارة 

برئاسة سمو الشيخ عيىس بن عيل 
بن خليفة آل خليفة.

إدارة  مجل��س  أن  الع��ريب  وأك��د 
االتحاد برئاس��ة سمو الشيخ عيىس 
بن ع��يل يض��ع يف س��لم أولوياته 
االهت��امم بقط��اع الحكام، مش��رًا 
إىل أن س��موه حري��ص عى وضع 
الخطط الكفيلة بتطويرهم وزيادة 
ع��دد الحكام من خ��الل االهتامم 
به��م باعتباره��م عن��رًصا رئيس��يًّا 
يف تطوي��ر ك��رة الس��لة البحرينية 
ورشيًكا أساس��يًّا فيه��ا، مضيًفا أن 
الحكام البحرينيني يثبتون كفاءتهم 
يف إدارة املباري��ات عى املس��توى 
الخارجي ودامئًا م��ا يحصلون عى 
اإلش��ادة يف هذه املش��اركات وهو 
ما جعل الحك��م البحريني مطلوًبا 
الخليجية  البط��والت  يف مختل��ف 
طيبة  واكتس��ب سمعة  واآلسيوية 
عى املس��توى الخارجي نفتخر بها 

جميًعا.

العربي: انطالق تدريبات حكام كرة السلة
أشاد بدعم سمو الشيخ عيسى بن علي 

محمد الدرازي

اتحاد الكرة        المركز اإلعالمي

انطلق��ت تدريب��ات ح��كام كرة 
القدم؛ تحضرًا للموس��م الريايض 
الجديد 2017 - 2018، وذلك عى 
التابعة لالتحاد  املالعب الخارجية 

البحريني لكرة القدم. 
حض��ور  التدريب��ات  وش��هدت 
ومتابع��ة كب��رة من قب��ل لجنة 
الح��كام، يتقدمه��م رئي��س لجنة 
الحكام يوسف محمد، مدير إدارة 
الح��كام وس��كرتر لجن��ة الحكام 
جاس��م محمود، مس��اعد سكرتر 
لجنة الح��كام خليف��ة الدورسي، 
وأعض��اء لجن��ة الحكام يوس��ف 
القطان، خالد العالن، خالد خليل 

وخليفة إبراهيم.
وتعتر التحض��رات األولية خاصة 
إذ  للح��كام،  الب��دين  باإلع��داد 

خصصت إدارة الحكام أيام األحد 
والثالثاء واألربعاء من كل أسبوع 
بقيادة عضو  البدني��ة  للتدريبات 
اللجنة خالد خليل، عى أن تشهد 
الف��رتة القادمة تحض��رات أخرى 

أيًضا،  التحكيمي  بالس��لك  خاصة 
حيث س��يقدم عضو اللجنة خالد 
العالن محارضات وتدريبات فنية.

وق��ال مدير إدارة الحكام جاس��م 
محم��ود إن ب��دء إع��داد الحكام 

للموس��م الجدي��د ج��اء مبك��رًا؛ 
بهدف وص��ول األطقم التحكيمية 
للجاهزي��ة املطلوب��ة قب��ل ب��دء 

املوسم الجديد.
ولف��ت إىل أهمية اإلع��داد املثايل 
للح��كام ع��ى جمي��ع األصعدة، 
مشيًدا بالتفاعل الكبر الذي أبداه 
الح��كام يف التدريب األول، والذي 
ش��هد حضور 76 حك��اًم من أصل 
110، فيام غ��اب البعض لالرتباط 
خارجيًّا أو محليًّا أو لظروف أخرى.
املحلي��ة  التحض��رات  أن  وأك��د 
الف��رتة  يف  س��تتواصل  للح��كام 
املقبلة، وستشهد إقامة محارضات 
نظري��ة ل��رح آخ��ر التعديالت 
واملس��تجدات بقانون اللعبة قبل 

بدء املوسم الجديد.

الشورى  تس��لم رئيس مجلس 
عى بن صالح الصالح نسخة من 
كتاب “ن��ادي البحرين للتنس 
أربعون عاًم��ا من اإلنجازات... 
مس��تمرة”،وذلك  واملس��رة 
م��ن رئي��س ن��ادي البحري��ن 
للتنس خمي��س محمد املقلة، 
بحض��ور نائب رئي��س النادي 
م��رزا عي��ىس الس��امك، وقد 
أش��اد رئيس مجلس الش��ورى 
بالجهود الكبرة التي يقوم بها 
نادي البحري��ن للتنس يف نر 
وتطوير لعبة التنس يف مملكة 
البحرين، كام أعرب عن إعجابه 
البحرين  نادي  بقيام  الش��ديد 
الرائدة  الخط��وة  بهذه  للتنس 
التنس  تاريخ  واملهمة بتسجيل 
البحرين��ي والعاملي من خالل 
ه��ذا الكت��اب الرائ��ع، والذي 
ميث��ل إضاف��ة كب��رة للمكتبة 

الرياضي��ة يف البحرين ومرجًعا 
مهامًّ لألجيال الحالية والقادمة، 
متمنيًّا لن��ادي البحرين للتنس 

املزيد من التقدم واالزدهار.
جاء ذلك، أثناء استقبال رئيس 
مجل��س الش��ورى صباح أمس 

البحرين  ن��ادي  لوف��د  اإلثنني 
للتنس مبناسبة ذكرى مرور 40 

عاًما عى تأسيس النادي.

انطالق التدريبات البدنية لحكام الكرة

مشاركة 76 حكًما كرويًّا في التدريبات البدنية

رئيس “الشورى” يتسلم نسخة من كتاب نادي البحرين للتنس 

جانب من تدريبات الحكام

من تسلم رئيس مجلس الشورى

جانب من انطالق تدريبات حكام السلةطارق العربي
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“البالد سبورت”: بعد التعاقد 
مع الضارب علي محمد 
عبدالنبي وصانع األلعاب 
أحمد العلوي هل لديكم 
صفقات جديدة؟

“عيييى حسيين”: بتلييك الصفقتيين 
يكون النييادي األهيل قد أنهى جميع 
التعاقييدات املحلييية لتدعيم صفوف 
للموسييم  اسييتعداًدا  األول  الفريييق 
املقبل، ومل يتبقى علينا إال التعاقد مع 
محييرف أجنبي فقييط لنعزز صفوف 
الفريييق، ونأمل أن نوفييق يف اختيار 
الالعب املناسييب، وبصورة عامة فإننا 
مرتاحييون ميين الصفقييات التييي تم 
إبرامها مؤخرًا ونأمل بأن يكون فريقنا 

عند حسن ظن جامهريه ومحبيه.

“البالد سبورت”: وهل لديكم 
تحركات للتعاقد مع محترف 
أجنبي جديد أم أنكم تسعون 
للمحافظة على الدومينيكي 
“الفيس”؟

املحييرف  يعتيير  “عيييى حسيين”: 
األول  الخيييار  الفيييس  الدومينيييي 
بالنسييبة لنييا، ورئيييس الجهيياز عالء 
الحلواجي هو ميين يقود هذا امللف، 
وال أخفييي عىل الجميع بأننا دخلنا يف 
مفاوضييات معه ونأمييل بأن نوفق يف 
الحصول عىل موافقته لالسييتمرار مع 
الفريييق ومواصلة حصييد اإلنجازات 
والنتائييج اإليجابية للقلعيية الصفراء، 
حيييث إن الفيييس يعييد مكسييًبا لنا 

ونتطلع لبقائه قدر اإلمكان.

“البالد سبورت”: وهل من 
الممكن أن نشهد محترًفا 
جديًدا غيره في حال عدم 
التوصل إلى اتفاق معه؟

“عيى حسيين”: كل االحتامالت واردة، 
ولكننا سنسييعى ألن يكون ضمن كتيبة 
النسييور يف املوسييم املقبل، فهو مرتاح 
مع الفريق ولديه الرغبة يف البقاء معنا، 
ولكنه كذلييك ينظر إىل باقييي العروض 
املتاحة له، ومن السابق ألوانه أن يتخذ 
قرارًا مبكييرًا منذ اآلن مييع تبقي حوايل 
شييهرين ونصف عىل املوسييم الريايض، 
وهو ما حصل يف املوسييم املايض عندما 
توصلنييا معييه إىل اتفيياق قبييل انطالق 

الدوري بفرة ليست بالطويلة.

“البالد سبورت”: بالعودة 
إلى الصفقتين الجديدتين، ما 
هو سبب اختيار علي محمد 
وأحمد العلوي؟

“عيى حسيين”: بالنسبة لالعب عيل 
محمييد فإنييه ال غني عيين التعريف، 
فهو مستقبل بالدرجة األوىل وضارب 
يف الوقت ذاته، وسييبق لييه أن لعب 
يف مركييز الليرو وحصييل عىل أفضل 
العب حر يف بطوليية األندية العربية 
التييي أقيمييت يف تونس عييام 2015 
وله تجارب جيدة كضارب سييواء مع 
داركليب أو النجمة ومؤخرًا البسيتن، 
وهو متميز كثريًا يف االسييتقبال، ولديه 
قدرات جيييدة يف الهجوم من مركز 4 

وحائط صد جيد أيًضا.
وأما بالنسييبة لصانييع األلعاب أحمد 
العلوي، صحيح أنه توقف عن اللعب 
خالل املوسييمن املاضين ولكنه قادر 
عييىل الظهييور بصورة جيييدة متى ما 
انتظييم يف الحصييص التدريبييية وهو 
يذكييرين بصانع األلعيياب الحايل عيل 

حبيب الذي توقف كذلك عن اللعب 
ملدة موسييمن ليحصل عىل استغنائه 
وقد تألق معنا كثريًا وحصدنا العديد 
ميين األلقيياب والبطييوالت املحلييية 

والخارجية.
وأحمد العلييوي صانع ألعاب متمكن 
ودفاعييه جيييد ونحيين واثقييون من 
قدراته ونتمنييى بأن يكون خري معن 

لزميله عيل حبيب.

“البالد سبورت”: وهل 
ترى بأن صفوف الفريق 
أصبحت كاملة في 

جميع المراكز؟

نعييم،  حسيين”:  “عيييى 
صفوفنا أصبحت متكاملة 
إىل حد كبرية وكام ذكرت 

لييك مل يتبق لدينا سييوى 
املحييرف، ففييي مركييز 4 
لدينييا نييارص عنييان وعيل 
محمييد، ويف مركز2 محمد 

وكالهام  محمييد  وأمن  عنان 
يسييتطيعان اللعب يف مركز 

4 كذلك، وأما بالنسييبة ملركز االرتكاز 
)3( فلدينا العب الخرة مريزا عبدالله 
وابيين النييادي املتميز عيييل الصرييف 
والنجم الواعد عباس الخباز، ويف مركز 

حمد صناعة اللعب عيل حبيب  أ و

العلوي، ويف مركييز الالعب الحر أمين 
هرونيية وعيى عبدالوهيياب، واألول 
يشييكل لنييا إضافة قوية عييىل اعتبار 
أنه أحد أبرز الالعبن يف مركز الالعب 
الحيير، فهو يجيد االسييتقبال والدفاع 
بشكل رائع األمر الذي سيجعل األهيل 
أفضل فريق يتمتع بقوة االستقبال 
وهو ما كنا نحتاجه وشييكل لنا 
املواسييم  نقطة ضعف خالل 
ا  السابقة ألننا منتلك خطًّ
هجوميًّييا قويًّا تنقصه 

تهيئة الكرة األوىل.
فإن  عييام  وبشييكل 
شيياب  فريقنييا 
ومعظم عنارصنا يف 
مقتبل العمر وهو 
ا  جدًّ إيجييايب  أميير 
مبسييتقبل  ويبرش 
للكييرة  باهيير 
األهالوية،  الطائييرة 
فمييريزا وأمييين هرونة هام 
أكيير العبيين يف الفريق 
فإنهييام  ذلييك  ومييع 

متميييزان ويشييكالن دعامة أساسييية، 
فاألول قدم مستويات الفتة وكان عنرًصا 
مؤثرًا والثاين غني عن التعريف وذكرت 
مسبقا بأنه يشكل صفقة رائعة بالنسبة 
لنا ونأمل بأن نوفييق يف تحقيق النتائج 
التي تلبي تطلعات الجامهري العاشييقة 

للقلعة الصفراء.

“البالد سبورت”: ما قراءتك 
للموسم المقبل على صعيد 
المنافسة؟

“عيى حسيين”: سييتكون املنافسيية 
ا يف ظل التسابق املحموم بن  قوية جدًّ
الفرق القوية عىل اسييتقطاب أفضل 
الالعبن، فلقد رأينا االسييتعداد املبكر 
لنادي النجمة حامل لقب الدوري يف 
ابييرام عدة صفقييات محلية باإلضافة 
إىل املحرف ليلسون، وداركليب ميتلك 
االسييتقرار يف صفوف نظييرًا الحتامل 
بقاء معظييم العبيه الذييين مثلوه يف 
املوسييم املنرصم وستشكل عودة عيل 
إبراهيييم إضافيية قوييية، ولغاية اآلن 
طبعا مل نشهد تحركات لباقي األندية 
ومع ذلك فإنني عىل ثقة بأن الدوري 
سيشييتعل وسييتكون املنافسة حامية 

الوطيس بن 4 – 5 أندية.

“البالد سبورت”: ومتى سيبدأ 
الفريق تحضيراته للموسم 
المقبل؟

“عيى حسيين”: ميين املؤمل أن يبدأ 
الفريق تحضرياته الفنية مطلع شييهر 
سييبتمر املقبل، فيام سيييصل املدرب 
التونييي منري بن قييارة قبل بدء فرة 

بعرشة أيام تقريًبا.

“البالد سبورت”: وهل أنت 
متفائل بتحقيق لقب محلي 
أو خارجي الموسم المقبل؟

“عيى حسيين”: إنني عييىل ثقة بقدرة 
العبينا عييىل الظهور املتميز واسييتعادة 
لقب الدوري واملحافظة عىل لقب كأس 
سييمو ويل العهييد، وأما عىل املسييتوى 
الخارجي فلدينا مشاركة خارجية تتمثل 
يف بطولة األندية العربييية ومثلام متكنا 
من الفوز باللقب العييريب مرتن، فنحن 
قادرون عىل حصده للمرة الثالثة، فلدينا 
فريق يضم خرية العنارص الوطنية ونأمل 
بييأن نكون عند حسيين مجلييس اإلدارة 

والجامهري األهالوية.
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أمين محمد أثناء توقيعه

جانب من الصفقات األخيرة التي أبرمها األهلي

علي محمد عبدالنبي يوقع للنسور

الفيس خالل تواجده في المدرجات

يحتفي نادي االتحاد اليوم )الثالثاء( بفريقه الناشئني لكرة اليد، وذلك للنتائج املتقدمة التي 
حققها يف منافسات املوسم الريايض املايض، عى صالة النادي الثقافية يف متام الساعة 8 

مساًء.
وسرعى الحفل رئيس االتحاد البحريني لكرة اليد عيل عيىس مبعّية ومجلس إدارة نادي 

االتحاد برئاسة أحمد جعفر. ويأيت تكريم فريق الناشئني لحصوله عى املركز األول يف بطولة 
الكأس واملركز الثالث عى صعيد مسابقة الدوري باإلضافة للمركز الثالث يف دوري الشباب. 

ويأيت الحفل يف هذا التوقيت لتكريم الالعبني عى ما قدموه من مستويات ونتائج كبرة 
باملوسم املايض نالت عى رضا إدارة النادي والجهازين الفني واإلداري ولتحفيزهم يف مرحلة 

لإلعداد الحالية للموسم الجديد. 

نادي االتحاد يكّرم ناشئي اليد اليوم

  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(

سعد شداد أفضل مدرب 
بألعاب القوى في آسيا

 “األحمر” يواجه “النشامي”
 29 أغسطس

الرفاع – االتحاد البحريني أللعاب القوى: حصل 
مدرب منتخبنا الوطني أللعاب القوى للمسافات 
املتوسطة والطويلة سعد شداد عى جائزة أفضل 

مدرب يف قارة آسيا والتي يرف عى منحها 
االتحاد اآلسيوي أللعاب القوى. وكان االتحاد 
اآلسيوي أللعاب القوى قد أعلن عن جوائزه 

الخاصة بعام 2016 خالل الحفل الذي أقيم عى 
هامش بطولة آسيا التي استضافتها الهند مؤخرًا.
وأعرب املدرب سعد شداد عن سعادته الكبرة 

بالحصول عى هذه الجائزة بعدما نجح يف تحقيق سلسلة من اإلنجازات 
كمدرب خالل العام املايض كان آخرها مساهمته الفاعلة يف تحقيق امليدالية 

الذهبية للعداءة “روث جيبيت” يف سباق 3 آالف موانع والعديد من 
النجاحات واإلنجازات األخرى. 

وأضاف شداد أن الحصول عى جائزة أفضل مدرب يف آسيا يعتر وسام فخر 
واعتزاز بالنسبة له بعد مشوار طويل يف عامل ألعاب القوى بدأه كالعب ثم 

كمدرب اآلن وهو ما يشجعه عى امليض قدًما يف مواصلة العطاء مع أم األلعاب 
حيث يخوض تجربة رائعة كمدرب مع االتحاد البحريني أللعاب القوى برئاسة 

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
وتابع “هذا اإلنجاز ما كان ليتحقق لوال تضافر وتعاون جميع األطقم الفنية 

واإلدارية التي عملت معي باإلضافة إىل دعم مجلس إدارة االتحاد وجهود 
العدائني والعداءات وسيكون هذا اإلنجاز الجديد مبثابة الحافز نحو تقديم 

املزيد من الجهد واملثابرة لحصد العديد من اإلنجازات لرياضة ألعاب القوى 
البحرينية..”.

وأكد شداد أن حصوله عى هذه الجائزة يشكل مدعاة للفخر واالعتزاز بصفته 
مدرًبا عربيًّا متكن من الحصول عى هذه الجائزة من بني نخبة من املدربني 
اآلسيويني، متطلًعا ألن تساهم هذه الجائزة يف تشجيع باقي املدربني العرب 

للتألق والتميز يف عامل ألعاب القوى لحصد املزيد من الجوائز املامثلة.

علي مجيد

وافق منتخب األردن عى مواجهة منتخبنا الوطني االول لكرة القدم وديًّا، 
وذلك يف أواخر شهر أغسطس املقبل بناًء عى دعوة تلقاها من االتحاد 

البحريني. 
إذ أرسل االتحاد األردين خطاًبا رسميًّا لنظره البحريني أكد فيها قبوله الدعوة 

لخوض اللقاء والذي يأيت يف إطار تحضرات املنتخبني لتصفيات كأس آسيا 
.2019

وتأيت هذه املواجهة ُقبيل لقاء “النشامى” مع أفغانستان لحساب املجموعة 
الثالثة والجولة الثالثة من التصفيات، إذ يتصدر املنتخب األردين الرتتيب برصيد 

4 نقاط. 
فيام منتخبنا الوطني الذي يقيم معسكرًا خارجيًّا بالتشيك حاليًّا فهو سيلتقي 

منتخب الصني تايبيه يف 5 سبتمر املقبل يف استاد البحرين الوطني ضمن 
منافسات املجموعة الخامسة للتصفيات. 

ويحتل منتخبنا “األحمر” صدارة املجموعة برصيد 4 نقاط وذلك برصيد 4 
نقاط من تعادل أمام سنغافورة )0-0(، وفوز عى تركامنستان )2-1(. 

سعد شداد

استطاعت متسابقة فريق 
البحرين للتحمل 13 هويل 
لورانس أن تواصل سلسلة 

انتصاراتها يف تحدي ريسني 
للرجل الحديدي، الذي أقيم 

وسط أجواء قارسة الرودة أدت 
لإللغاء سباق السباحة. 

ومل تحتفل لورانس بانتصارها 
بسبب البداية املرتبكة للسباق 

جراء الطقس. وقالت يف هذا 
السياق: “عى الرغم من قيص 

للريط، مل أدرك أنني فزت 
يف السباق حتى تأكدوا من 

الوقت”. وتعتر لورانس من 
املتسابقات املتخصصات يف 

سباقي السباحة والدراجات، 
ومع إلغاء السباق األول 
احتاجت إىل أن تضاعف 

مجهودها عى الدراجة للتقدم 
بفارق مريح. وقد كان لها ذلك، 

حيث استطاعت أن تتقدم 
بفارق أربع دقائق عن أقرب 
متسابقة لها مع انتهاء سباق 

الدراجة والدخول يف سباق 
الجري. وأضافت حول ذلك: 

“لقد كان السباق صعًبا بسبب 
إلغاء مرحلة السباحة”. 

واستطاعت لورانس أن تختتم 
السباق بفارق 57 ثانية فقط 
عن جودي روبرتسون التي 

حلت ثانًيا. يف األثناء، حل 
زمييل لورانس خافير غوميز 

وبني هوفامن يف املركز الخامس 
يف سلسلة بطوالت االتحاد 

الدويل للرتايثلون وسباق 
اكتسرا بيفر كريك عى التوايل. 

وقال غوميز حول نتيجته: “لقد 
بذلت أقىص ما بجهدي للصعود 
عى منصة التتويج. عى الرغم 
من النتيجة فأنا سعيد مبستوى 

لياقتي”. من جهته، قال 
هوفامن: “التسابق من عى 
هذا االرتفاع متعب للغاية، 
ولكنني استمتعت بالسباق، 

ومروك للفائزين”. 

لورانس تواصل انتصاراتها في ريسين

هولي لورانس

انتهينا من الصفقات 
المحلية ونفاوض “الفيس”

مدير فريق الطائرة األهالوية لـ “البالد سبورت”:

فريقنــا يضم أفضل المســتقبلين والموســم المقبل “نار”

عبدالنبي والعلوي إضافة فنية.. واإلعداد في سبتمبر
حسن علي

قال مدير الفريق األول للكرة الطائرة بالنادي األهيل عيىس حسن إن الفريق أنهى صفقاته املحلية بعد التعاقد مع الضارب عيل 
محمد عبدالنبي وصانع األلعاب أحمد العلوي وتجديد التعاقد مع أمني محمد للموسم الثالث عى التوايل، كاشًفا عن وجود 

مفاوضات مع املحرتف الدومينييك الفيس للدفاع عن ألوان النسور يف املوسم املقبل.
وأكد حسن ل� “البالد سبورت” اكتامل صفوف الطائرة األهالوية استعداًدا للموسم املقبل، ليتبقى فقط التعاقد مع املحرتف 

األجنبي، معرًبا عن تفاؤله الكبر بالقدرة عى املنافسة يف املوسم القادم وحصد املزيد من البطوالت يف ظل ما يضمه الفريق من 
عنارص شابة ومتميزة يف جميع املراكز تتصف بالخرة والقدرات الفنية العالية.

وتحدث حسن عن الصفقات األخرة التي أبرمتها الطائرة األهالوية والعديد من األمور األخرى التي تتعلق باللعبة يف هذا الحوار.

عيسى حسن

شعار نادي االتحاد 
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السلة  لكرة  األول  الفريق  مدير  قال 
إن  ك���ازروين،  احسان  املنامة  بنادي 
سيدشن  الفريق 
اإلع����������داد 
ل���ل���م���وس���م 
ال�����ري�����ايض 
ال��ج��دي��د ي��وم 

الخميس املقبل.
وذك�����ر ك�����ازروين 
أن  سبورت”  ل�”البالد 
قد  السلة  كرة  جهاز 
العرشين  ي��وم  ح��ّدد 
الجاري  الشهر  م��ن 
م����وع����ًدا الن��ط��الق 
األول  الفريق  تحضريات 
يف  للمشاركة  مت��ه��ي��ًدا 

مسابقات املوسم املقبل.
املدرب  بأن  الفريق  مدير  وقال 
سيقود  ميالد  عقيل  الوطني 
تدريبات الفريق، بعد أن جددت 
وأسندت  فيه  ثقتها  النادي  إدارة 
يف  املنامة  سلة  تدريب  مهمة  إليه 

املوسم الجديد.
نحو  املنامة  إدارة  نّية  كازروين  ونفى 
أجنبي  مدرب  مع  التعاقد  إىل  التوجه 
لقيادة الفريق، مؤكًدا أن اإلدارة أعطت 

ثقتها الكاملة يف املدرب ميالد.
وأوضح كازروين أن إعداد “سلة الزعيم” 

سيقترص عىل التحضريات املحلية فقط، 
إقامة  نحو  للتوجه  نّية  ال  أن  مضيًفا 

معسكر تدريبي خارجي.
وحول برنامج الفريق يف مرحلة اإلعداد، 
سيكون  الربنامج  أن  ك��ازروين  أض��اف 
حسب الخطة املوضوعة من قبل الجهاز 
عىل  ستشتمل  والتي  واإلداري  الفني 
بالجاهزية  الدخول  لغاية  عدة  مراحل 

املطلوبة ملسابقات االتحاد القادمة.
وقال كازروين إن املنامة سيخوض عدًدا 
املستوى  متدرجة  الودية  املباريات  من 

ضمن خطة التحضري للموسم الجديد.
وعن محرتف الفريق، أشار كازروين إىل 
يعكفان  واإلداري  الفني  الجهازين  أّن 

الذاتية  السري  من  ع��دد  دراس��ة  عىل 
متهيًدا  املميزين،  املحرتفني  لبعض 

الختيار األفضل.
وكانت إدارة املنامة قد جددت الثقة يف 
املدرب القدير عقيل ميالد ووقعت معه 
الفني،  لالستقرار  تحقيًقا  جديًدا؛  عقًدا 
خصوًصا مع األداء اإليجايب الذي قدمه 
باملوسم  الفريق  مع  عمله  فرتة  خالل 

املايض.
جديًدا  توجًها  املنامة  إدارة  واتخذت 
قيادة  بوصلة  بتغيري  الجديد  للموسم 
القيادة  إىل  وال��ع��ودة  السلة  فريق 
من  املهمة  إسناد  خالل  من  الوطنية 
جديد اىل املدرب عقيل ميالد، وذلك يف 

توجه جديد ملجلس اإلدارة بغية تغيري 
خالل  النادي  يف  املتبعة  االسرتاتيجية 

السنوات املاضية. 
وجاءت رغبة اإلدارة املنامية يف التمسك 
النجاح  بعد  ميالد  امل��درب  بخدمات 
الذي حققه خالل فرتة عمله مع الجهاز 

الفني لفريق السلة يف املوسم املايض.
وكان املنامة قد تعاقد مع ميالد لتدريب 
النهايئ  قبل  الدور  خالل  السلة  فريق 
وضعه  ازداد  أن  بعد  الدوري،  لبطولة 
الثاين  حرًجا، وبات قريًبا من فقد لقبه 

يف املوسم املايض عىل املستوى املحيل.
كانت  التي  اآلم��ال  ميالد  ُيخيب  ومل 
عىل  اإلبقاء  استطاع  إذ  عليه،  معقودة 

حظوظ فريق العاصمة قامئة يف املنافسة 
يف  نجح  أن  بعد  ال��دوري،  لقب  عىل 
إىل  وقادها  الزعيم  سلة  توازن  إعادة 
تحقيق الفوز وتعديل النتيجة يف املباراة 
الثانية للدور نصف النهايئ أمام الحالة، 
بعد أن كان متأخرًا بلقاء مقابل ال يشء، 
الثالث  اللقاء  يف  بعدها  املنامة  لينترص 
كالروس  اإلسباين  املدرب  مع  والفاصل 
ويتأهل إىل النهايئ الذي حسمه بنتيجة 

3/0 عىل حساب املحرق.
ويف سياق متصل بالفريق، فقد جّددت 
حسني  محمد  القائد  مع  النادي  إدارة 

“كمبس”، لثالثة مواسم قادمة.
مشواره  املنامة  فريق  ويدشن  ه��ذا 
كأس  ب��واب��ة  ع��رب  الجديد  باملوسم 
السوبر، حينام يصطدم باملحرق يوم 30 

أغسطس املقبل.
وستقام مباراة كأس السوبر من مواجهة 
واحدة يتّوج فيها الفائز بطال للمسابقة.
الظهور  املنامة يف مواصلة  إدارة  وتأمل 
باملستويات القوية خالل املوسم املقبل، 
فنية جديدة ممثلة  قيادة  وذلك تحت 

يف املدرب الوطني عقيل ميالد.
يشار إىل أن نادي املنامة قد حقق لقب 
بطولة دوري زين الدرجة األوىل، وحل 
يف املركز الثالث ونال امليدالية الربونزية 
التي  لألندية   37 الخليجية  البطولة  يف 

استضافها النادي شهر مايو املايض.

20 يوليو انطالق تدريبات بطل دوري السلة
بقيادة الوطني عقيل ميالد

محمد الدرازي

س��جل مهاج��م فري��ق فندق 
“نوفوتيل” عامر حس��ن مثانية 
أه��داف ليق��ود فريق��ه لفوز 
س��احق ع��ىل منافس��ه فريق 
فندق “س��ويس بي��ل” بنتيجة 
14 مقابل 3، ك��ام أحرز فريق 
فندق “ويسنت” فوزًا كبريًا عىل 
فريق فندق “كي��ه” بنتيجة 9 
مقابل 3 ضمن مباريات الدور 
التمهي��دي لبطول��ة الفن��ادق 
الثاني��ة للصاالت لك��رة القدم 
والت��ي أقيمت عىل صالة نادي 

البحرين باملحرق.
يف املباراة األوىل استطاع فريق 
“نوفوتي��ل” أن يثب��ت نفس��ه 
كأحد أبرز املنافسني عىل لقب 
بعدم��ا حقق  وذلك  البطول��ة 
فوزًا ساحًقا عىل منافسه فريق 
“س��ويس بيل” بنتيج��ة 14-3 
بع��د مباراة م��ن جانب واحد. 
“نوفوتي��ل”  مهاج��م  وف��رض 
نفس��ه كنجم للمب��اراة بعدما 
سجل مثانية أهداف يف املباراة 
س��اهمت بش��كل كبري يف فوز 

فريقه بهذه النتيجة. 
وانته��ى الش��وط األول بتقدم 
بنتيج��ة  “نوفوتي��ل”  فري��ق 
األهداف  -6صفر، حيث سجل 
كل من محمد عباس )هدفني( 
وع��امر حس��ن ورض��ا فتحي 

وحس��ني جعفر وحمد سلامن. 
وواص��ل “نوفوتيل” مسلس��ل 
الث��اين  الش��وط  يف  أهداف��ه 
وس��جل له عامر حس��ن سبعة 
أه��داف إىل جانب زميله حمد 
س��لامن، في��ام أح��رز أهداف 
فريق “س��ويس بي��ل” كل من 
)هدفني(  بن��اين  عبدالرحم��ن 
وراجو ميا. وبهذه النتيجة رفع 
“نوفوتي��ل” رصيده من النقاط 
إىل 9 نقاط من ثالثة انتصارات 

العام  الرتتيب  بص��دارة  لينفرد 
للبطول��ة، وضم��ن التأهل إىل 
الدور قبل النه��ايئ، فيام تلقى 
“س��ويس بيل” خسارته الثانية 

من مباراتني لعبها.
ويف املب��اراة الثانية حقق فريق 
“ويس��نت” فوزًا كبريًا أيًضا وكان 
ع��ىل حس��اب فري��ق “كي��ه” 
بنتيج��ة 3-9، يف مب��اراة تألق 
فيها العب “ويس��نت” طه عيل 

بتسجيله خمسة أهداف.

وانتهى الشوط األول من اللقاء 
بتقدم فريق “ويس��نت” بنتيجة 
-4صفر، حي��ث أحرز األهداف 
كل م��ن ط��ه ع��يل )هدفني( 
وحسني البحراين وأحمد العايل. 
ونجح فريق “كيه” من تقليص 
الفارق إىل 2-4 بتسجيل العبه 
مرتىض كامل هدف��ني، قبل أن 
يس��جل طه عيل ثالثة أهداف 
وزميله عبدالله الشعلة والالعب 
جابر، وسجل أيًضا مرتىض كامل 
هدًف��ا لفريقه “كي��ه” لتنتهي 
املباراة بفوز “ويس��نت” بنتيجة 
3-9. وبه��ذا الف��وز رفع فريق 
“ويس��نت” رصيده م��ن النقاط 
إىل 7 نقاط من فوزين وتعادل، 
ليضمن التأه��ل إىل الدور قبل 
النهايئ، فيام تلقى فريق “كيه” 

خسارته الثالثة عىل التوايل.
وتستكمل اليوم مباريات الدور 
بإقام��ة  للبطول��ة  التمهي��دي 
مباراتني، حي��ث تجمع املباراة 
األوىل فريق فندق “سوفيتيل” 
فن��دق  فري��ق  ومنافس��ه 
“نوفوتيل” يف مباراة قوية تقام 
يف متام الس��اعة السابعة مساء، 
فيام تجمع املباراة الثانية فريقا 
“س��ويس بيل” وفندق الخليج 
والت��ي تق��ام يف متام الس��اعة 

الثامنة مساء.

عمار يقود “نوفوتيل” لفوز عريض ببطولة الفنادق
اللجنة اإلعالمية

لقطة من لقاء “نوفوتيل” و”سويس بيل”.

فريق المنامة لكرة السلة

“القوارب السريعة” تبدأ 
اإلعداد لبطولة العيد الوطني

 تغطية - اللجنة اإلعالمية : تستعد لجنة 
“قروب البحرين للقوارب الرسيعة” إلقامة 

بطولة العيد الوطني األوىل، وذلك تزامًنا مع 
احتفاالت اململكة بالعيد الوطني املجيد وعيد 

جلوس حرضة صاحب الجاللة امللك بالرابع 
من شهر ديسمرب املقبل عاهل البالد املفدى 

حمد بن عيىس آل خليفة حفظه الله ورعاه.  
عقدت اللجنة املنظمة العليا للبطولة 

االجتامع التحضريي األول بحضور كافة أعضاء 
اللجنة وعدد من املتسابقني واملهتمني بهذه 

النوعية من الرياضات البحرية.
وتم يف االجتامع مناقشة العديد من املحاور 

املهمه وأبرزها الفئات املشاركة والدعم 
والرعاية للبطولة، واملكان املقرتح إلقامة 

السباق والتحضري اإلعالمي للحدث الكبري 
الذي يتزامن مع املناسبة الوطنية العزيزة عىل 

قلوب جميع أهايل اململكة.
وتعليًقا عىل هذه االستعدادات قال سلطان صقر زويد رئيس اللجنة 

املنظمة العليا للبطولة سلطان أن أعضاء اللجنة يتطلعون وكلهم رشف 
وأمل أن يتكرم ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية وشؤون الشباب 

رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة ليكون راعًيا لهذه الفعالية 

الرياضية الذي تحتضن أبناء الوطن يف فعالية رياضية، ويف مناسبة 
وطنية عزيزة عىل قلوب الجميع، مؤكًدا أن اللجنة املنظمة سوف تجري 

املراسالت الرسمية عىل أمل تحقيق هذه الغاية.
بدوره، رصح جميل الشواي النائب األول لرئيس اللجنة املنظمة العليا 
أنه تم التحضري لهذه الفعالية من مختلف النواحي الفنية واللوجستية 
املطلوبة، مؤكًدا أنه تم اإلعداد لإلعالن عن الفعالية وترويجها بصورة 

إعالمية تتناسب وحجم أهميتها واملناسبة التي تقام تزامًنا معها.
واسرتسل بالقول “تم تشكيل فريق عمل مختص ملتابعة آخر التطورات 

واستعداد الفرق املشاركة، وعمل التقارير الالزمة ورفعها للجهات 
املختصة”. 

جميل الشواي

سلطان صقر

قام نادي نور البحرين توست ماسرت 
األسبوع املايض بتكريم نيله عبدالله 

عبدالله املري عضو مجلس إدارة االتحاد 
البحريني لرفع االثقال ورئيسة اللجنة 

النسائية باالتحاد خالل االجتامع 
القيادي التعليمي املحرتف الفتتاح 

الدورة الجديدة لنادي نور البحرين 
توست ماسرت والذي حمل شعار “يال 
رياضة” باإلضافة إىل تكريم عدد من 
الالعبني املتميزين يف رياضات أخرى.

وجاء هذا التكريم للمري نظري لقيادتها 

الرائعة يف منصبها رئيًسا للجنة النسائية 
وكونها أول سيدة توىّل هذا املنصب من 
حني نشأته يف العام 1972، وتم تكريم 

إحدى البطالت املتميزات يف االتحاد 
الالعبة وهي الالعبة لطيفة محمد. 

وذكرت رئيسة نادي نور البحرين 
توست ماسرت مي عبدالعزيز والذي 

ينتمي للمنظمة العاملية التوست ماسرت، 
أن النادي يعنى بشكل أسايس بفنون 

التواصل والخطابة وتوطيد القيادة 
يف روح األفراد حيث هذا كله يسهم 

بشكل مبارش يف تطوير الفرد والذي 
يعكس إيجابيًّا عىل املجتمع، ومع هذا 
إال أننا نسعى جاهدين أن كل اجتامع 

يحمل طابًعا مميزًا وعنواًنا بارزًا نتمكن 
من خالله تسليط الضوء عىل املبدعني 

واملتميزين من شتى املجاالت يف 
مملكتنا الغالية، واململكة تزخر بالكوادر 

التي رفعت راية البالد يف املحافل 
املحلية والدولية وأثبت العنرص النسايئ 
جدارته ومتيزه، عن نفيس أشكر االتحاد 

البحريني لرفع األثقال عىل تعاونه 

املميز معنا وأمتنى التوفيق للجميع 
وألعضاء نادي نور البحرين جميعا حيث 
عملنا كفريق متحد متعاون متآخ كفياًل 

أن يزيدنا تفرًدا ومتيزًا. 
من جهته، أعربت عضو مجلس إدارة 
االتحاد البحريني لرفع األثقال رئيسة 

لجنة النشاط النسايئ نيله املري عن 
سعادتها بهذا التكريم، ومؤكدة أنه 
يجعلها تبذل املزيد من الجهود من 

أجل تحقيق املزيد يف مجالها ومهامها 
جانب من التكريم ومناصبها .

المير نيله  يكرم  ماسترز  توست  البحرين  نور  نادي 
أم الحصم       االتحاد البحريني لرفع األثقال



هن��أ النائ��ب األول لرئي��س املجل��س 
األعىل للشباب والرياضة رئيس االتحاد 
البحريني أللعاب القوى قائد اسطبالت 
الخالدية سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، أخيه ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبي��ة البحريني��ة الرئي��س الفخري 
لالتح��اد املليك للفروس��ية وس��باقات 
الق��درة قائ��د الفري��ق املل��يك للقدرة 
س��مو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، 
مبناس��بة تحقيق الفريق املليك للقدرة 
لقب بطولة سباق “أرجنتون” الفرنيس 
للق��درة، بعد أن نجح الفارس الش��اب 
حم��د جناح��ي املرك��ز األول ملس��افة 
130 كيلوم��رًا، قاطًع��ا املس��افة ع��ىل 
ظهر الجواد “س��مرية” بتوقيت وقدرة 
06:24.57 س��اعة وبرسعة 20 كيلومرًا، 
وال��ذي نجح خالله م��ن حجز مقعده 
بنهائي��ات كأس العامل للش��باب املقرر 

إقامتها بإيطاليا.
وأك��د س��موه أن ما تحظى ب��ه رياضة 
البحرينية  القدرة  الفروسية وس��باقات 
م��ن اهت��امم ودع��م من ل��دن حرضة 
عاه��ل الب��الد الفدى صاح��ب الجاللة 
امللك حمد بن عيىس آل خليفة، دفعها 

ألن تتبوأ مكان��ة مرموقة عىل الصعيد 
العامل��ي بع��د أن فرضت مس��توياتها 
الت��ي  الكب��رية  والنجاح��ات  القوي��ة 
حققتها مبختلف املش��اركات واملحافل 
الدولي��ة واس��تطاعت أن تكس��ب ثقة 
واح��رام الجميع وأن تصب��ح البحرين 

بلدا متقدم��ا، ليعّزز بذلك مكانتها عىل 
مستوى العامل بهذه الرياضة العريقة.

وقال س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليفة: “لقد لعب س��مو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة دورًا بارزًا يف ترجمة 
رؤى وتوجيهات عاه��ل البالد املفدى، 

للنه��وض برياض��ة الق��درة البحرينية 
ووصوله��ا لهذه املكان��ة الكبرية. حيث 
كان للجهود املميزة التي بذلها س��موه 
الدور الفاعل يف أن يحقق الفريق املليك 
للقدرة العديد م��ن النتائج املرشفة يف 

البطوالت واملشاركات العاملية”.

وقد هنأ س��موه الفارس حمد جناحي 
بتحقيقه ه��ذه النتيجة املرشفة يف هذا 
السباق الذي ش��هد تواجد العديد من 
الفرس��ان من مختل��ف أنح��اء العامل، 
مش��يًدا سموه باملس��توى الفني الكبري 
ال��ذي ظهر ب��ه الفارس وم��ا تحىل به 
م��ن إرصار وعزمية، والذي أهله إلحراز 
ه��ذه النتيج��ة ورف��ع اس��م مملك��ة 
البحرين عالًيا بهذه املش��اركة الدولية، 
مش��يًدا س��موه كذلك بالنتيج��ة التي 
حققه��ا الفارس محمد املقداد بحصوله 
عىل املرك��ز الثال��ث والف��ارس محمد 
الخامس  املرك��ز  عبدالصم��د بتحقيقه 
يف الس��باق، مثمًنا سموه جهود الجهاز 
الفن��ي واإلداري للفريق املليك للقدرة، 
ومتمنًي��ا س��موه يف الوق��ت ذات��ه كل 
التوفيق والنجاح وللفريق املليك للقدرة 
باملشاركات القادمة وتحقيق املزيد من 
اإلنجازات التي تضاف للسجل املرشف 

للقدرة البحرينية.

خالد بن حمد يهنئ “قائد الملكي” بإنجاز “أرجنتون”   
سموه يشيد بمستوى الفارس جناحي وبتأهله لبطولة العالم للشباب

الرفاع        المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة
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جانب من تتويج الفارس حمد جناحي بالمركز األول بالبطولةسمو الشيخ خالد بن حمدسمو الشيخ ناصر بن حمد

من منافسات دوري المراكز الشبابية

كش��ف العب ك��رة اليد حس��ن 
منص��ور أن��ه تلق��ى العديد من 
الع��روض املحلي��ة تب��دي رغبتها 
بالتعاق��د معه للموس��م الريايض 
بعد غيابه  الجدي��د 2018/2017 

عن الساحة ملوسمني متتاليني. 
وق��ال منصور يف ترصيح ل� “البالد 
س��بورت” لق��د تحص��ل ع��ىل 3 
عروض حت��ى اآلن من ِقبل أندية 
البحري��ن،  الحص��م،  أم  بارب��ار، 
باإلضافة لوس��يط أخ��ره عن نية 
توبيل مبفاوضات��ه. مضيًفا “تعتر 
عروض أندية بارب��ار، أم الحصم، 
البحري��ن رس��مية كوين جلس��ت 
معه��م ع��ىل طاول��ة املفاوضات 
وبينت له��م العائق الوحيد الذي 
يق��ف أمام��ه يف مزاول��ة اللعبة، 
ومتى ما تم حل هذه اإلش��كالية 
من ِقبل أي ناٍد، فإنه س��يوقع عىل 
كش��وفاته وس��يمثل قميص��ه يف 

املوسم الحديد”.
وب��ني منصور أن غيابه ملوس��مني 

متتاليني عن فريق��ه “األم” باربار 
يأيت بس��بب “نوبات العمل” التي 
تجعل��ه غري ق��ادر ع��ىل االلتزام 
التدريبي والذي من شأنه أن يؤثر 
عىل مس��تواه البدين والفني، وأنه 
من خ��الل اجتامعه م��ع األندية 

الت��ي تحدثت مع��ه، أطلعها عىل 
تحقي��ق مبتغ��اه من أج��ل قبول 

عرضه.
وأشار منصور إىل ناديي باربار وأم 
الحصم يعت��ران هام األكرث جدية 
معه يف التحرك واملحاولة لتعديل 

وضع��ه العم��يل، بعدما اش��رط 
البحري��ن بقبول عرضه��م أوالً ثم 
حل مش��كلته وهذا م��ا مل يوافق 

عليه. 
وعن فكرة العودة بعد توقف دام 
موس��مني، أوضح منصور أنه يرى 
يف نفسه الرغبة الكبرية يف معاودة 
مداعبة الكرة من جديد وخصوًصا 
أنه قادر عىل العطاء ولكنه يحتاج 
فقط للتدرب ليك يستعيد مستواه 
الحقيق��ي، كام أنه ال ي��زال يتابع 
بع��ض املباريات يف وق��ت فراغه 
ويتمنى بش��دة أن يك��ون حارًضا 
يف أرضي��ة امللع��ب ليق��م بدوره 

كالسابق. 
الجدي��ر ذكره، أن منص��ور تدرج 
لعبة ك��رة اليد يف مدرس��ة باربار 
ويعتر من العن��ارص الجيدة وقد 
ظه��ر يف بطول��ة ن��ادي البحرين 
الرمضانية مؤخ��رًا بعدما غاب يف 

املوسمني املاضيني. 

بعد غياب موسمين متتاليين

العروض تنهال على العب اليد حسن منصور 
علي مجيد

لقطة لالعب حسن منصور 

“ناصر 10” تسلم الفائزين 
سيارات “الفخامة”

تغطية – املكتب اإلعالمي: تنفيًذا لتوجيهات ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، قامت 
اللجنة املنظمة العليا لدورة سموه الثالثة لأللعاب الرياضية “نارص10” 

بتسليم السيارات للفائزين بها وذلك بحضور رئيس اللجنة توفيق 
الصالحي، ونائب املدير العام لرشكة الفخامة للسيارات نجم آل سنان.

وكان سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة قد وجه بتوزيع عرش 
سيارات مقدمة من رشكة إبراهيم خليل كانو “تويوتا” والفخامة 

للسيارات عىل جامهري الدورة، وذلك بهدف تحقيق أكر نسبة من 
الحضور الجامهريي للبطولة وحث الجامهري عىل الوقوف إىل جانب 

فرقها الكروية يف كافة جوالت.
وبهذه املناسبة، أكد آل سنان أن دعم سمو الشيخ نارص بن حمد 

آل خليفة للدورة كان السبب الرئييس وراء ظهورها بصورة متميزة 
عالوة عىل تحقيقها للنجاح التام يف نسخها العرش، مشريًا إىل أن وجود 

رشكة الفخامة للسيارات ضمن رعاة دورة نارص بن حمد لأللعاب 
الرياضية تأيت يف إطار السياسة العامة للرشكة والتزامها بحس املسؤولية 

االجتامعية تجاه الشباب البحريني.

خالل تسليم السيارات

متسك فريق مركز شباب أبوقوة بصدارة 
دوري املراك��ز الش��بابية لك��رة الق��دم 
)#دورينا( بفوزه مس��اء أمس األول عن 
منافسه س��لامباد بثالثة أهداف مقابل 
هدف��ني ورفع رصيده إىل تس��عة عرشة 
نقطة وأبقى س��لامباد عىل سبعة عرشة 

نقطة يف مباراة متوترة.
سجل للفائز قاس��م عبدالجبار )بالخطأ 
يف مرم��اه 29(، محمد عي��اد )47(، عالء 
حبي��ل )83( م��ن ركل��ة جزاء، وس��جل 
لس��لامباد عبدالله حميدان ) 57و 74(، 
ونال الع��ب أبوقوة محمد عياد البطاقة 

الحمراء )65(.
بداي��ة املباراة كان��ت متواضعة وتوقف 
اللع��ب أكرث من مرة لس��قوط أكرث من 
العب، وبعد ثلث س��اعة ارتف��ع األداء 
وازدادت الف��رص، لكن املباراة ش��هدت 
التحامات كثرية واضطر الحكم الستخدام 
البطاق��ات الصف��راء مثاين م��رات، منها 

خمس ضد فريق أبوق��وة وثالث مرات 
ضد فريق سلامباد.

بعد ط��رد أح��د أفضل العب��ي الدوري 
عي��اد ضغط فريق س��لامباد بقوة حتى 
سجل هدف التعادل، لكن العبي أبوقوة 
اس��تعادوا مس��تواهم وهاجموا للظفر 
بالنق��اط التي تقربهم م��ن اللقب قبل 

خوض الجولة األخرية.

مدينة حمد يتعادل مع 
الشاخورة

تعادل فريق مركز ش��باب مدينة حمد 
مع فريق مركز ش��باب الشاخورة بثالثة 
أهداف ل��كل منه��ام يف املب��اراة التي 
جمعته��ام يف الثامن��ة من مس��اء أمس 
األول ع��ىل ملعب اتح��اد الريف ضمن 
الثامنة، وأح��رز فريق مدينة  املرحل��ة 
حم��د أول أه��داف املب��اراة )29( عن 
طريق��ه نجم��ه أحمد املقل��ة، وأضاف 

الع��ب مدينة حمد س��عيد عون هدف 
فريقه الث��اين )22(، وش��هدت الدقيقة 
)38( تسجيل الشاخورة هدفه األول عن 
طريق العبه املتألق س��لطان السالطنة، 
الذي عاد وس��جل ه��دف فريقه الثاين 
)52( بعدم��ا م��رر له أفض��ل العب يف 
املباراة زميله يف الفريق ميك سلامن كرة 
جميلة أمام املرمى، وأكمل ميك سلامن 
نجوميت��ه بتس��جيله اله��دف الثال��ث 
للش��اخورة )60( مانًح��ا التقدم لفريقه 
بعد أن كان خارًسا بهدفني، إال أن البديل 
الناجح ملدينة حمد الالعب حمد محمد 
أفس��د فرحة أبناء الش��اخورة بتسجيله 
ه��دف التع��ادل )87( بع��د نزوله إىل 

أرضية امللعب بثالث دقائق فقط.
وبدأ فري��ق مدينة حمد املباراة ضاغًطا 
ومكثًفا لهجامته عىل مرمى الش��اخورة 
من خ��الل اللعب عىل األط��راف ورفع 
الكرات العالية للمهاجمني أمام املرمى، 

ع��ىل العكس من الش��اخورة الذي كان 
متواضًعا وصوله إىل مرمى مدينة حمد، 
إال أن الش��اخورة عادة بق��وة يف الربع 
س��اعة األخرية من الشوط األول، وشهد 
الشوط الثاين عودة الشاخورة الحقيقية 
فننش��ط خط��ه الوس��ط ال��ذي أوصل 

الكرات العدي��د إىل املهاجمني وكان له 
ما أراد من األه��داف ويف الوقت الذي 
فشل يف املحافظة عىل تقدمه قبل نهاية 
املب��اراة بث��الث دقائق، واس��تحق نجم 
الشاخورة ميك سلامن لقب أفضل العب 
يف املباراة نظرًا ملا قدمه من مجهود كبري 

طيلة املباراة وتس��جيله الهدف الثالث 
لفريق��ه وتهيئته كرة الهدف الثاين، أدار 
املباراة الحكم محمد بو نفور وس��اعده 

عيل مسعد وأحمد سيف.
ويلتق��ي يوم بعد غ��ٍد الخميس مدينة 
حم��د والقّري��ة يف السادس��ة والنصف 
عىل اس��تاد نادي اتحاد الريف، ويلعب 
يف  وأبوصيب��ع  الش��اخورة  الجمع��ة 
السادسة مساء، ويف الثامنة مساء يلتقي 
ال��زالق ودمس��تان ع��ىل اس��تاد اتحاد 

الريف.
واقرب الحسم خصوًصا مع بقاء مباراة 
واحدة للفرق املتنافس��ة ع��ىل اللقب، 
إذ س��يلعب يوم الس��بت املقبل أبوقوة 
ضد كرانة يف الخامس��ة عرًصا عىل استاد 
مدين��ة خليفة الرياضية، ويف الس��ابعة 
مساء سيالقي سلامباد الهملة، ومل تتضح 
هوي��ة البطل حتى اآلن، وسُتحس��م يف 

اليوم األخري. 

أبو قوة يهزم سلماباد بصعوبة ويبقى في الصدارة
دوري المراكز الشبابية

ت����ع����ادل م���دي���ن���ة ح���م���د وال����ش����اخ����ورة ب��ث��اث��ي��ة ل���ك���ل ف��ري��ق
ضاحية السيف        اللجنة اإلعالمية



الثالثاء 18 يوليو 2017 
24 شوال 1438

20sports@albiladpress.comالعدد 3199  رياضة

وكاالت: اس��تعاد املهاجم الربازييل 
ألكس��ندر باتو بعضا من سحره يف 
ارشاف املداف��ع ال��دويل اإليط��ايل 
الس��ابق فابيو كانافارو، وذلك من 
خالل األهداف التي س��جلها حتى 
اآلن يف الدوري الصيني لكرة القدم.
ويب��دو ان املهاج��م البال��غ م��ن 
العم��ر 27 عاما أق��دم عىل رهان 
راب��ح عندم��ا ق��رر ترك ال��دوري 
اإلس��باين ونادي فياري��ال يف أوائل 
الس��نة الحالية، لاللتحاق بتيانجني 
كوانجي��ان الصين��ي ال��ذي ضم يف 
الفرتة ذاتها العب الوسط البلجييك 
أكس��ل فيتس��ل من زينيت س��ان 

بطرسبورغ الرويس.
وق��اد بات��و فريق��ه اىل الفوز عىل 
شنغهاي ش��ينهوا -3صفر يف عطلة 
نهاية األس��بوع، مسجال هدفا رائعا 
من تسديدة قوية، رافعا رصيده اىل 
9 أه��داف يف 16 مباراة خاضها يف 
دوري الس��وبر الصيني حتى اآلن، 
بينه��ا مثاني��ة يف آخ��ر 9 مباريات، 
خالف��ا لزميل��ه يف الفريق نفس��ه 
األرجنتين��ي كارل��وس تيفيز الذي 

سجل هدفني فقط حتى اآلن.

وغرد العب ميالن اإليطايل السابق 
بع��د الفوز التاس��ع لفريقه يف 17 
مب��اراة، قائ��ال “يج��ب أن تؤم��ن 

بنفسك”.
وع��ىل رغم ان ال��دوري الصيني ال 
يقارن ببط��والت ايطاليا أو انكلرتا 
أو اس��بانيا، اال انه منح باتو فرصة 
ومل  التهديف��ي.  حس��ه  اس��تعادة 
يكتف الالعب بتس��جيل األهداف، 
بل يساعد زمالءه يف بلوغ الشباك.

وحظي باتو بإش��ادة م��ن كانافارو 
الذي قال “لس��ت متفاجئا باألداء 
الذي يقدم��ه باتو - كنا عىل دراية 
بقدرات��ه قب��ل ضم��ه” مقابل 18 
مليون يورو. وأضاف االيطايل الذي 
أح��رز مع بالده لق��ب كأس العامل 
2006 يف أملاني��ا، ان بات��و “اندمج 

رسيعا يف املجتمع الصيني”.

فخور 

وعىل رغ��م تس��جيله 63 هدفا يف 
150 مباراة مع ميالن اإليطايل الذي 
داف��ع عن الوانه بني العامني 2007 
و2012، عك��رت االصابات مس��رة 
باتو األوىل يف أوروب��ا، قبل انتقاله 

اىل كورنثيانز الربازييل يف 2013.
وأع��ر الالعب ال��ذي لفت األنظار 
عندما قاد وهو يف الس��ابعة عرشة 
من عمره فريقه األول انرتناسيونال 
للف��وز عىل برش��لونة اإلس��باين يف 
كأس الع��امل لألندية عام 2006، اىل 
ساو باولو )2015-2014( وتشليس 

اإلنكلي��زي )2016( قبل انتقاله اىل 
فياريال الصيف املايض.

وم��ن املؤك��د ان املس��توى الذي 
يقدمه باتو يف الصني سيعوض عليه 
األوقات الصعبة التي اختربها بعد 
تخ��يل ميالن عن خدماته، الس��يام 
مع كورنثيانز الذي نقل عن رئيسه 

روبرت��و دي اندراندي قوله يف تلك 
الف��رتة “نحن نص��يل نه��ارا وليال، 

آملني يف ان نتمكن من بيع باتو”.
ومل يكن باتو املستفيد الوحيد من 
انتقال��ه اىل ال��دوري الصين��ي، بل 
أفاد فياريال من ذلك ألنه اش��رتى 
الالع��ب الربازي��يل الصيف املايض 

مقابل 3 مالي��ني يورو فقط، وباعه 
يف يناير ب�18 مليونا.

ويأم��ل بات��و يف مواصل��ة عروضه 
الجيدة ما قد يفته له باب العودة 
اىل املنتخ��ب الربازي��يل الذي دافع 
عن ألوانه للمرة األخرة عام 2013، 
وهو س��يحظى مبس��اندة هجومية 
م��ن الفرن��يس انطوين موديس��ت 
ال��ذي انضم مؤخرا اىل تيانجني من 

كولن األملاين، معارا ملدة سنتني.
األكيد ان باتو اس��تعاد ابتس��امته 
وبدا ذلك جليا يف احتفاله الصاخب 
بعد هدف��ه يف مب��اراة األحد ضد 

شنغهاي شينهوا.
موازية  كاناف��ارو  س��عادة  وكانت 
لسعادة باتو وقد استند قلب دفاع 
يوفنت��وس وريال مدريد اإلٍس��باين 
املالع��ب  يف  خربت��ه  اىل  الس��ابق 
للق��ول “ليس مثة الع��ب معصوم 
ع��ن األخط��اء، وهو )بات��و( ليس 
اس��تثناء لكنه نجح يف خلق الكثر 
من الفرص وضحى بنفسه من أجل 

النادي”.
وختم “أنا لس��ت سعيدا وحسب، 

بل أنا فخور جدا به ايضا”.        

الدوري الصيني يعيد لباتو بعًضا من سحره

وكاالت :  أغل��ق الالعب الويلزي 
غاري��ث باي��ل الب��اب أم��ام أي 
احتامالت للرحيل عن ناديه ريال 
مدري��د اإلس��باين، مؤك��داً أنه ال 
يوجد ما ميكن مناقش��ته يف هذا 

املوضوع.
وق��ال باي��ل يف مقابل��ة نرشتها 
أمس صحيفة “ماركا” اإلس��بانية: 
“أنا العب بريط��اين ودامئاً أحلم 
بالع��ودة لوطني، ح��دث نفس 

األمر مع بيكهام ومع العبني
إنكليز آخرين حرضوا إىل إسبانيا، 
ال يشء جديد يف هذا الخصوص، 
أنا سعيد باللعب يف ريال مدريد، 
االهتامم يظل ك��ام هو، لكن مبا 

أنه ال يوجد يشء
مح��دد أو عروض ف��ال يوجد ما 

ميكن مناقشته”.
وأكد باي��ل أنه مل يفك��ر أبداً يف 
مس��تقبله خ��ارج أس��وار ناديه 
الحايل، وأض��اف قائاًل: “كل يشء 
كان معقداً بسبب إصابتي وليس 
ليشء آخ��ر، ال زلت ق��ادراً عىل 
لع��ب ك��رة القدم بش��كل جيد 
للغاي��ة، عندما س��أكون يف كامل 
لياقت��ي س��أقدم أفض��ل ما لدي 

مرة أخرى، لقد وّقعت عىل عقد 
طويل املدى مع ريال مدريد وأنا 
سعيد يف هذا النادي، من املؤكد 
أن هذا املوس��م س��يكون رائعاً، 
خطتي ه��ي تس��جيل األهداف 

هنا”.
ويأمل الالعب الويلزي يف تقديم 
أفضل ما لديه بعد موس��م شهد 
العدي��د م��ن العرثات ملس��رته 
ومعانات��ه م��ن إصاب��ة قوية يف 

الكاحل.
وأضاف: “يف العام املايض كان من 
الصعب أن أصل إىل أفضل حااليت 
بس��بب األمل، لق��د عمل��ت بجد 

من أج��ل التع��ايف واآلن ميكنني 
أن أخ��وض اس��تعدادات ما قبل 

املوسم بكل قوة”.
م��ن  باي��ل  اإلصاب��ة  وحرم��ت 
الوصول إىل الفرتة الحاس��مة من 
املوس��م املايض يف كام��ل لياقته، 
رغم أنه ش��ارك لبض��ع دقائق يف 
نهايئ بطولة دوري أبطال أوروبا، 
الذي أقيم يف مسقط رأسه مبدينة 

كارديف، عاصمة ويلز.
وفاز ري��ال مدريد يف ذلك اللقاء 
1-4 عىل يوفنتوس اإليطايل وتوج 
باللقب األورويب للعام الثاين عىل 

التوايل.

واس��تطرد بايل قائاًل: “ليك أكون 
صادقاً، عملت بشكل قوي للغاية 
قبل س��تة أس��ابيع م��ن النهايئ 
ل��يك أصل إليه يف كام��ل لياقتي، 
التواجد ع��ىل مقاعد البدالء كان 
املكافأة األكرب بالنسبة يل، ألنه لو 
مل أقم بهذا العمل مل أكن ألتواجد 

هناك”.
وتابع: “عملت بقوة، 12 س��اعة 
يومياً، من أج��ل أن أكون جاهزاً 
يف النه��ايئ، من أج��ل التعايف من 
إصابة الكاحل وميكنني االستمتاع 
بتل��ك الدقائق الت��ي كانت تعد 
أفض��ل مكاف��أة يل، رف��ع الكأس 
أمام عائلت��ي وأصدقايئ كان أمراً 

مذهاًل”.
وأع��رب باي��ل ع��ن أمنيت��ه بأن 
يكون املوسم القادم هو األفضل 
بالنسبة له، واختتم قائاًل: “عندما 
تعافي��ت يف الع��ام امل��ايض من 
اإلصاب��ة اس��تعدت 50 % م��ن 
لياقتي، حاول��ت أن أكون أفضل 
مل  الكاح��ل  يف  اإلصاب��ة  ولك��ن 
تسمح يل بهذا، هديف اآلن هو أن 
أصل إىل لياقة عالية واالس��تمرار 

يف اللعب مع ريال مدريد”.

غاريث بايل يغلق باب الرحيل عن ريال مدريد
وكاالت : أكد الرئيس التنفيذي لبايرن 

ميونيخ كارل هاينتس رومينيغه أن بطل 
الدوري األملاين لكرة القدم مل يعد مهتام 
بضم الجناح الدويل التشييل اليكسيس 

سانشيس من ارسنال اإلنكليزي.
وعدل بايرن عن فكرة ضم النجم التشييل 

بعدما حصل مدربه اإليطايل كارلو انشيلويت 
عىل مبتغاه بضم العب الوسط الكولومبي 

خاميس رودريغيز باالعادة لعامني من ناديه ريال مدريد االسباين.
وقال رومينيغه ملجلة “كيكر” األملانية “مل تعد لنا عالقة )مبوضوع 

سانشيس(. اتفقنا مع مدربنا بأننا ال نريد إضافة )أي العب جديد( 
يف خط املقدمة. لن يكون األمر منطقيا”.

وذكرت وسائل اإلعالم يف اآلونة األخرة أن بايرن يزاحم مانشسرت 
سيتي اإلنكليزي عىل خدمات سانشيس )28 عاما( الذي يتبقى له 

عام من عقده مع أرسنال، وهو مياطل يف متديد ارتباطه بالنادي 
اللندين.

وأشارت وسائل اعالم بريطانية اىل ان أرسنال قد يتخىل عن أفضل 
هداف يف تاريخ املنتخب التشييل مقابل 90 مليون يورو، اال ان 
املدرب الفرنيس لفريق “املدفعجية” أرسني فينغر أكد األسبوع 

املايض بقاء سانشيس، مضيفا “الالعبون مرتبطون بعقود ونتوقع ان 
يحرتموها، وهذا ما نريده. إنه )سانشيس( يضيف قيمة رائعة اىل 

الفريق واعتقد ايضا انه يحب النادي كثرا”.
ويغيب سانشيس عن الجولة التحضرية-الرتويجية التي يقوم بها 

أرسنال يف اسرتاليا والصني، لحاجته اىل الراحة بعد مشاركته مع 
منتخب بالده يف كأس القارات 2017 حيث بلغ النهايئ قبل ان 

يخرس أمام أملانيا بطلة العامل، يف الثاين من يوليو الحايل.
ويبدأ بايرن جولته يف الصني وسنغافورة األربعاء عندما يتواجه مع 

أرسنال يف شنغهاي.    

بايرن يصرف النظر عن سانشيز 

وكاالت:  متر األيام وال يزال اإلسباين 
ألفارو موراتا العباً يف ريال مدريد 

وينتظر تحديد مستقبله بشكل قاطع، 
بعدما فشلت عملية انتقاله لصفوف 

مانشسرت يونايتد اإلنكليزي ومع تزايد 
احتامالت انضاممه مليالن اإليطايل.
ومل يكن موراتا محظوظاً بالشكل 

الكايف مثل زميله الكولومبي خاميس 
رودريغيز، الذي وجد ضالته بني صفوف 

بايرن ميونيخ األملاين، قبل أن يبدأ 
ريال مدريد جولته يف الواليات املتحدة 

األمركية استعداداً للموسم الجديد.
وسافر املهاجم الدويل اإلسباين مع 
ريال مدريد يف الرحلة التي مل 

يرغب أبداً باملشاركة فيها، 
وها هو عىل الجانب 
اآلخر من املحيط 

األطلنطي يرتقب 
أخباراً جديدة عن 
مصره ومستقبله.
واعرتف املدرب 
الربتغال جوزيه 

مورينيو، املدير الفني لنادي مانشسرت 
يونايتد اإلنكليزي، األسبوع املايض أنه 
يرغب يف ضم موراتا لصفوف فريقه 

مشراً إىل أن ريال مدريد يتحمل 
مسؤولية تعقيد امتام الصفقة بعدم 

تقديم تسهيالت يف هذا الشأن.
وبعد إخفاقه يف ضم موراتا، استقر 
مورينيو عىل ضم املهاجم البلجييك 

روميلو لوكاكو مقابل 85 مليون يورو 
)97 مليون و400 ألف دوالر( دفعها 

مانشسرت يونايتد لصالح إيفرتون، 
وهو ما يكشف بشكل أو بآخر عن 

التطلعات املادية الكبرة التي يرغب 
ريال مدريد يف تحقيقها مقابل التنازل 

عن العبه.
وأكدت صحيفة “ماركا” اإلسبانية” 

اليوم االثنني أن موراتا يرص عىل الرحيل 
من ريال مدريد، حيث مل يتغر يشء 

يف األسابيع األخرة فيام يتعلق مبوقفه 
الذي يرص عليه منذ نهاية املوسم 

املايض، عندما قرر ترك النادي املدريدي 
عىل خلفية خشيته من عدم املشاركة 

يف املباريات بالشكل الكايف يف املوسم 
الجديد الذي ينتهي بإقامة بطولة كأس 

العامل 2018 بروسيا.
وال يتطلع موراتا )24 عاماً( الكتساب 

أهمية أكرب يف ريال مدريد وحسب، بل 
أيضاً يف املنتخب اإلسباين، الذي ينافس 

فيه مواطنه دييغو كوستا عىل مركز 
رأس الحربة األسايس.

يذكر أن كوستا ال يرتبط بتعاقد مع 
أي ناد يف الوقت الراهن، بعدما قرر 

اإليطايل أنطونيو كونتي، املدير الفني 
لتشيليس، عدم االعتامد عليه يف املوسم 

القادم.
ويف الساعات األخرة، أشارت الصحافة 

اإلسبانية إىل اهتامم نادي إيه يس ميالن 
اإليطايل بضم موراتا، يف إطار صحوة 
التغير التي تجتاح أركانه واملدعومة 
من قبل مالكه الجديد، رجل األعامل 

الصيني يل يونغهونغ.
وأنفق النادي اإليطايل حتى هذه 

اللحظة 200 مليون يورو لعقد صفقات 
رشاء العبني جدد مثل اإليطايل ليوناردو 

بونوتيش والرتيك هاكان تشالهان أوغلو 
والربتغايل أندريه سيلفا واألرجنتينيني 

ماتيو موساكيو ولوكاس بيليا.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل 
سيستمر النادي اإليطايل يف ضخ املزيد 

من االستثامرات يف سوق االنتقاالت 
الصيفية وعقد صفقة ضخمة كصفقة 

ضم العب بحجم موراتا، الذي مل يفارق 
بعد مقاعد بدالء ريال مدريد؟.

ولن يكون التكهن بشعور موراتا بالرضا 
إذا ما انتقل إىل ميالن رضباً من رضوب 
التنبؤ املستحيل، فاألمر ال يتعلق فقط 

بانتقاله إىل نادي تاريخي سيمنحه 
فرصة كبرة للعب من أجل اللحاق 
باملونديال، ولكن أيضاً ألن الدوري 

اإليطايل يحمل ذكريات رائعة للمهاجم 
اإلسباين.

ولعب موراتا يف الفرتة ما بني عامي 
2014 و2016 موسمني يف غاية األهمية 

مع يوفنتوس يف الدوري اإليطايل، 
وأثبت أنه قادر عىل التأقلم مع كرة 

قدم متتاز بالقوة والندية كالكرة 

اإليطالية.
وخاض موراتا مع يوفنتوس نهايئ دوري 
أبطال أوروبا عام 2015، ولكنه مل يفلح 

يف تجنيب فريقه خسارة املباراة أمام 
برشلونة بنتيجة 3-1.

ومل تكن عودته لريال مدريد، الذي 
قرر رشاؤه بشكل نهايئ، هي العودة 

املأمولة ملوراتا، الذي قد يعود مرة 
أخرى للدوري اإليطايل من بوابة ميالن، 

رغم أن هذا التصور ال يزال حتى اآلن 
قيد التكهنات.

واليشء املؤكد يف هذا املوضوع هو 
رغبة ميالن يف ضم الالعب اإلسباين، 

كام بينت الترصيحات األخرة لرئيسه 
التنفيذي ماركو فاسوين، حيث قال: 

“نرغب يف ضم العب واحد منهم، إما 
موراتا أو بيلويت أو أوباميانغ”.

واآلن سرنى إذا ما كان ميالن، الذي 
يبحث عن مهاجم من العيار الثقيل، 

سيلبي التطلعات املادية لريال مدريد، 
التي مل يقدر عىل تلبيتها مانشسرت 

يونايتد.

ألفارو موراتا يواجه المجهول قبل مونديال 2018

كارل رومينيغه
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50 ألف دينار دعم من “NBB” لمركز الشيخ محمد بن خليفة

بالشراكة مع مجموعة شيسيدو 

“الحواج” تدشن ورشة تدريبية إلطالق منتجها الجديد 

 50،000 الوطن���ي دعم���اً مببل���غ  البحري���ن  بن���ك  ق���دم 
دين���ار ملركز ال�شيخ حممد ب���ن خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة 

التخ�ش�شي للقلب. 
و�شل���م املدي���ر الع���ام ملجموع���ة املعام���الت امل�رصفية 
املحلي���ة ببن���ك البحري���ن الوطن���ي عبدالعزيز االأحم���د، �شيك 
الدعم اإلى مدير مرك���ز ال�شيخ حممد بن خليفة بن �شلمان اآل 
خليف���ة التخ�ش�شي للقلب يف م�شت�شفى ق���وة دفاع البحرين 

ري�شان حمود البدران. 
واأك���د ري�شان اأن هذا الدعم �ش���وف ي�شهم يف �رصاء اأجهزة 
طبية اإ�شافية حت�شن من م�شتوى اخلدمات املقدمة من مركز 
القلب وق�ش���م العناية املركزة والإع���داد اأطباء للتخ�ش�س يف 

هذا املجال. 
كم���ا نقل ري�ش���ان حتياته لرئي�س جمل����س االإدارة فاروق 
املوؤي���د واأع�شاء جمل�س اإدارة البنك والرئي�س التنفيذي جني 
دوران���د، متمنياً له���م دوام التقدم واالزده���ار، وقدم �شكره 
وتقديره لهم على الدعم امل�شتمر الذي يقدمه البنك للمركز. 
من جانبه �رصح االأحمد قائالً “اإننا نويل اجلانب االجتماعي 
واالإن�ش���اين اأهمية كب���رة واأنه من واجبن���ا امل�شاهمة مع مركز 
ال�شي���خ حممد ب���ن خليفة ب���ن �شلمان اآل خليف���ة التخ�ش�شي 
للقل���ب وبقية اجلمعيات واملوؤ�ش�ش���ات اخلرية واالجتماعية 
والثقافية وال�شحية الأداء واجباتهم والتزاماتهم جتاه املجتمع 

يف مملكة البحرين وحتقيق االأهداف اخلرة املن�شودة”.

قامت جمموعة احلواج الرائدة يف قطاع التجزئة 
بال�رصاكة مع جمموعة �شي�شيدو “�شابقا ت�شمى بيوتي 
بري�شتيج انرتنا�شونال” بعق���د فعاليتها التدريبية 
واإط���الق منتجها املرم���وق، بتاري���خ 4 يوليو بفندق 

موفنبيك.
ت�شمنت الفعالية عر�س اأزياء، مقاطع ترويجية 

للعالم���ات التجاري���ة، كلمة ملهمة ملدي���ر عام �رصكة 
احل���واج عبدالوهاب احلواج، حي���ث مت تقدمي ور�س 
عم���ل تدريبه من قبل مدي���رة العالمة التجارية جيني 
كاديليني���ا ومت تق���دمي بع����س الفق���رات املث���رة 
والتي توؤطر لليل���ة م�شيئة وبراقة ال تن�شى من قبل 
عار�شي االأزياء واالإعالميني، �شفراء اجلمال، مندوبي 

املح���الت واأكرث من ذلك بكثر.  كم���ا ح�رص الفعالية 
كب���ار م�شوؤولني جمموع���ة احلواج كمدي���ر العمليات 
�ش���ام نارايان���ان ومدير ق�ش���م قط���اع التجزئة حازم 
عبد ال���رازق ومدير ق�شم �شاكر عب���داهلل ونيكوال�س 

ردريجو�س وم�شوؤول املوارد الب�رصية �شليمان ترك.
العالم���ات التجاري���ة التي برزت م���ن خالل هذه 

الفعالي���ة ه���ي على النح���و الت���ايل: Alaia - اإعادة 
 Happy Few Doors“،“ اط���الق م����رصوع منتجه���ا
Issey Miyake – والذي اأجريت فيها عر�س االأزياء 
 Narciso ،والتدريب على منتجات العالمة التجارية
Rodriguez - اطل���ق برنام���ج Muse وكما قامت 
العالم���ة التجاري���ة Elie Saab باالإعالن �شحافياً عن 

برناجمه���ا يف و�شائ���ل التوا�ش���ل االجتماعي���ة والتي 
.GirlofNowBH# حتمل �شعار الها�شتاق

قامت جمموعة احل���واج و�شي�شيدو بتنظيم هذا 
التدريب واإطالق العالم���ات التجارية؛ بهدف جتهيز 
املوظفني ورف���ع اأداء املبيعات جتاه قطاعي االأزياء 

واجلمال عايل التناف�شية.

“بتلكو”: نمو “+ 4G ”  باستخدام تطبيقات ذات ترددات مكثفة

“إبراهيم خليل كانو” تنال جائزتين من “تويوتا للمعدات”

الهمل����ة - بتلك����و: اأعلنت �رصك����ة بتلكو، عن 
تو�شع����ة نط����اق تغطيته����ا ل�شبك����ة 4G+ عل����ى 
ال�شعي����د املحل����ي حي����ث ت�شاع����ف ع����دد تل����ك 
املواق����ع ب�شكل كبر خالل الع����ام املا�شي. كما 
اأعلنت ال�رصكة للمرة االأولى عن بدء حقبة جديدة 
خلدم����ات املوبايل ب�شهر ماي����و 2016 وذلك مع 
بداية اإطالق خدمة 4G+ فائقة ال�رصعة لعمالئها، 
مما يجعلها اأول �رصكة اإت�شاالت يف اململكة التي 
توفر بيانات ذات �رصعة عالية،وذلك وفقا لبيان 

لبتلكو اأم�س.
وقال����ت الرئي�����س التنفيذي ل�رصك����ة بتلكو، 
منى الها�شم����ي: “ياأتي منو خدمة 4G+ يف اإطار 
تلبية متطلبات الزبائن املتزايدة للح�شول على 
�شبكة موبايل موثوقة ومتوفرة على نطاق وا�شع 
اذ متثل التكنولوجي����ا تغطية اأف�شل، واإ�شتقرار 
 +4G اأك����رث، واأداء اأ�����رصع. وكذل����ك توف����ر خدمة
جتربة موبايل متت����از ب�رصعات حتميل مذهلة من 
�شاأنها اأن ُتعزز ب�شكل كبر من جتربة الزبائن”.

واأ�شاف����ت الها�شمي “اإن بتلك����و �شتوا�شل 
العمل بال كلل لتبني اأُ�ش�س قوية بغر�س تطوير 
�شبكاتها وحت�شني جتربة االإت�شاالت لزبائنها”.

من جهته، اأع����رب مدير عام وحدة الت�شويق، 
مايك �شتانف����ورد، عن مدى فاعلية �شبكة بتلكو 
4G+ كونه����ا ُتعد احلل االأمثل لتلبية متطلبات 
الزبائن با�شتخدام تطبيقات ذات نطاق ترددي 
مكثف وعري�س، م�شراً اإلى اأنه ي�شاهم يف تغير 

اأمناط حياتهم الرقمية ب�شكل كبري.
واأ�ش����اف “تعم����ل �شبكة 4G+ عل����ى تعزيز 
مكانة البحرين العاملية من حيث توفر خدمات 

االإت�شاالت املتقدم����ة للم�شتهلكني وال�رصكات. 
فتوفر هذه اخلدمة هو اإنعكا�س لاللتزام امل�شتمر 

واال�شتثمار يف البنية التحتية للمملكة”.
وعمدت بتلك����و باالإ�شتثمار يف زيادة تطوير 
�شبكاته����ا وتعزيزه����ا، وبالتعاون م����ع �رصيكتها 
اأريك�شون، قامت موؤخراً باإجراء اأول جتربة ل�شبكة 
G5 يف البحرين باملق����ر الرئي�شي لل�رصكة،وفقا 

للبيان.

حازت �رصكة اإبراهيم خليل كانو على جائزتني 
مرموقت���ني يف جم���ايل االإجن���ازات اال�شتثنائي���ة 
واالأداء املتمي���ز يف املبيعات م���ن �رصكة “تويوتا 
للمع���دات ال�شناعي���ة” وذلك خ���الل احلفل الذي 

اأقيم يف مدينة ناغويا الواقعة يف اليابان. 
وتاأتي هذه اجلوائز تقديرا لنجاحاتها البارزة 
يف تعزي���ز مكان���ة العالم���ة التجاري���ة “تويوت���ا” 
كواحدة من اأف�ش���ل العالمات التجارية يف ال�شوق 

املحلية. 
وت�شلم���ت ال�رصك���ة ممثل���ة بق�ش���م الهند�شة 
ومناولة املواد “جائ���زة الرئي�س” الف�شية وذلك 
الإجنازاته���ا اال�شتثنائية خ���الل العام كما ت�شلمت 
اإلى  “جائ���زة االأداء املتمي���ز” اإ�ش���ادة بو�شولها 
ال�شوقي���ة املق���ررة وحتقيقه���ا ن�شب���ة  احل�ش���ة 

مبيعات قيا�شية. 
م���ن جانب���ه، اأعرب املدي���ر الع���ام التنفيذي 
للمبيعات يف �رصكة اإبراهيم خليل كانو، اإ�شماعيل 
اأك���ر، عن �شعادته بح�شول �رصك���ة اإبراهيم خليل 
كان���و على ه���ذه اجلوائز قائال “ن�شع���ر بال�شعادة 
البالغ���ة حل�شولن���ا على جائ���زة الرئي����س رفيعة 

امل�شتوى حيث تع���د تكرميا بالغ االأهمية للوكالء 
الذي���ن تفوق���وا يف جمي���ع جوانب عملي���ات البيع 

اأعل���ى م�شتوي���ات خدم���ات  تق���دمي  وبرع���وا يف 
الزبائن”. 

“سيتي سنتر” يعايد 3 متسوقين بـ 1000 دينار 

“عقارات السيف” تتبرع لجمعيتين بسيارتين

�شن���رت البحري���ن” عيدي���ة قّيم���ة لثالثة 
مت�شوق���ني حمظوظ���ني يف �ش���كل بطاق���ات 
هداي���ا بقيم���ة 1000 دينار ل���كل منهم خالل 
الف���رتة بني 25 - 27 يوني���و، وذلك احتفاالً 
بعيد الفطر املب���ارك. وُيعتر “�شيتي �شنرت 
البحري���ن” اأك���ر ُوجه���ة للت�ش���وق والت�شلية 
والرتفيه مبملكة البحرين ويتميز بت�شكيلة ال 
نظر لها من اأ�شهر املتاجر العاملية وخيارات 
املطاع���م واملرافق الرتفيهي���ة احل�رصية كما 

يت�شل مبا�رصة بفندقني عامليني فخمني.

وفاز املت�شوقون اأن���ور الرم�شان وجون 
جوزيف و�شيد كاظم بالعيدية القّيمة وح�شل 
كّل واحد منه���م على بطاق���ات هدايا “اأحلى 
عيدي���ة” بقيم���ة 1000 دين���ار مبنا�شبة عيد 
الفط���ر ال�شعيد.  وتاأّهل كل من ت�شوق بقيمة 
30 دين���اراً اأو اأك���رث يف متاج���ر “�شيتي �شنرت 
البحري���ن” خالل عطل���ة عيد الفط���ر لفر�شة 
الف���وز بالعيدية القّيمة، وف���از مت�شوق واحد 
يومياً بالعيدية املبهجة على مدار ثالثة اأيام 

متتالية.

موؤخ���ًرا مبركبت���ني ل�شال���ح جمعيت���ني 
خريتني يف مملك���ة البحرين وذلك يف �شياق 
برناجمه���ا اله���ادف اإل���ى م�شان���دة جمموع���ة 
وا�شع���ة من اجلمعي���ات اخلري���ة التي تخدم 
الق�شايا االإن�شاني���ة املتنوعة على امل�شتوى 

املجتمع املحلي.
حي���ث قدم���ت �رصك���ة عق���ارات ال�شي���ف 
ميني با�س من ط���راز تويوتا ل�شالح املعهد 
ال�شع���ودي البحريني للمكفوف���ني باالإ�شافة 
اإل���ى �شي���ارة �شالون كي���ا ل�شال���ح اجلمعية 

البحرينية الأولياء املعاقني واأ�شدقائهم.

وح����رص مرا�ش���م الت�شليم كل م���ن رئي�س 
جمل����س اإدارة �رصكة عق���ارات ال�شيف، عي�شى 
جنيب���ي، ونائ���ب رئي�س جمل����س اإدارة ال�رصكة 
ورئي�س جلن���ة ال�رصاكة املجتمعي���ة م�شطفى 
ال�شي���د، باالإ�شافة اإل���ى الرئي����س التنفيذي 
ل�رصك���ة عق���ارات ال�شي���ف اأحمد يو�ش���ف اإلى 
جان���ب ع�ش���وي جلن���ة ال�رصاك���ة االجتماعي���ة 
زكريا بوعالي واأمل ج���الل.  و�شهدت مرا�شم 
اال�شتالم كذل���ك ح�شور رنائب رئي�س جمل�س 
اإدارة اجلمعي���ة البحريني���ة الأولي���اء املعاقني 

واأ�شدقائهم عبدالرحمن ال�شيد.

• منى الها�شمي	

• يف ال�شورة املدير العام التنفيذي للمبيعات من �رصكة اإبراهيم خليل كانو، اإ�شماعيل اأكر ومن وكالة تويوتا البحرين 	
كل من مدير العمليات خالد كانو، ومدير مبيعات اأول، ق�شم الهند�شة ومناولة املواد ه�شام اأندراو�س.

• مايك �شتانفورد	
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يحق���ق األب���وم النجم���ة اللبنانية نان�س���ي عج���رم اجلديد: 
“حا�س���ة بيك”، جناحات كبرية منذ طرحه عرب املتاجر الرقمية 
ويف الأ�سواق العربية. الألبوم التا�سع يف م�سرية نان�سي، يحّقق 
جناح���ات كبرية يف ف���رة زمنية ق�سرية، حي���ث نفذت طبعته 
الثالثة بعد اأ�سابيع على طرحه، وت�سّدر املرتبة الأولى باأعلى 

مبيع���ات يف الأ�س���واق العربية من���ذ فرة ل ي�سته���ان بها. اأما 
على �سعيد الأرقام الإلكرونية، فتحقق اأغنيات العمل ن�سب 
ا�س���تماع وم�س���اهدة مرتفعة جداً و�س���لت اإلى ما يفوق ال�70 
مليون م�س���اهدة، بعد اأكرث من �س���هرين على طرحه ر�سمياً يف 

الأ�سواق.
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وق������وع م��ع��رك��ة 
انت�رص  وال��ت��ي  الأرك 
ف��ي��ه��ا امل�����س��ل��م��ون 
امل���وح���دون ب��ق��ي��ادة 

ال�سلطان.
اأب���������و ي���و����س���ف 
ي��ع��ق��وب امل��ن�����س��ور 
على  عظيما  انت�سارا 
قوات مملكة ق�ستالة 
ب��ق��ي��ادة األ��ف��ون�����س��و 

الثامن.

1918
معاهدة  توقيع 
بني  وحماية  �سداقة 

فرن�سا وموناكو.

 1925
ال��زع��ي��م ال��ن��ازي 
ين�رص  ه��ت��ل��ر  اأدول�����ف 

كتابه كفاحي.

 1936
ب��������دء احل����رك����ة 
ا�سبانيا  يف  الوطنية 

بقيادة فرانكو.

 1971
الد�ستور  �سدور 
امل�����وؤق�����ت ل���دول���ة 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة 

املتحدة. 

 1974
امل�رصي  الرئي�س 
ال�سادات  اأن��ور  حممد 
ي���ط���ال���ب الإحت�������اد 
باإنهاء  ال�سوفييتي 
مهمة خربائه يف م�رص.

مسافات

تجنبوا استخدام “الجوال” أثناء المشي!

 إصابة خالد بوصخر 

بنزيف في المخ

 ا�س����تملت قائمة ال�س����لبيات الطويلة، التي تنتج عن ال�ستخدام املبالغ 
فيه للهواتف الذكية، على اإحداث تغيري ب�س����كل كبري من طريقة ال�س����ري يف 
ال�س����ارع، اإذ اأ�س����بحت طريقة �سري املوظفني وال�سباب ت�س����به اإلى حد كبري 
كبار ال�سن واملتقاعدين، وهم يفح�سون الربيد الإلكروين والر�سائل اأثناء 

التنقل.
ووفقاً ملا ن�رصته �س����حيفة “ديلي ميل” الربيطانية، اكت�سف العلماء اأن 
الهواتف املحمولة جتعلنا من�سي اأكرث بطئا، مع خطوات مبالغ فيها، لتجنب 
العقبات التي ي�سعب روؤيتها ب�سبب التحديق يف �سا�سات الهواتف. ويقول 
العلماء اإن هذا التغيري يف اخلطوة ميكن اأن ي�س����بب م�س����اكل للظهر والرقبة 
على املدى الطويل. ويقول املوؤلف الرئي�سي للدرا�سة، التي اأجريت بجامعة 
اأجنلي����ا رو�س����كني يف كامربيدج، اإن خطوات امل�س����ي به����ذه الطريقة تكون 

م�سابهة خلطوات �سخ�س يف الثمانينيات من عمره.
ووجد الباحثون اأن �رصعة ال�سري اأثناء كتابة ر�سالة ن�سية ت�ستغرق حوايل 
ن�س����ف �رصعة اأولئك الذين ل ي�ستخدمون هواتفهم اأثناء ال�سري على الأقدام، 
وتك����ون خط����وات هوؤلء اأق�����رص مبق����دار الثلث، لأنه����ا تعتمد عل����ى روؤيتهم 

الطرفية، لتجنب التعرث وال�شقوط، حيث ت�شتت الهواتف انتباههم.

فيروز تطل من جديد بأغان من وحي النغم األوروبي  

اعت���اد جمهور املطربة ف���ريوز اأن تطل عليهم )جارة 
القمر( م���ن فوق خ�س���بات اأعرق املهرجانات وامل�س���ارح 
العربي���ة لكنه���ا فاجاأتهم ه���ذه املرة باإطالل���ة عرب موقع 

التوا�سل الجتماعي في�سبوك لطرح اأحدث اأغنياتها.
ون����رصت ال�س���فحة الر�س���مية لفريوز على في�س���بوك 
مقطعا �س���غريا م���ن اأغنية جديدة بعن���وان )ميكن( وهي 
الأغنية الثانية يف األبومه���ا الغنائي اجلديد )ببايل( الذي 

�سي�سدر يف 22 �سبتمرب املقبل.
والأغنية مرجمة من اأغنية )اإمياجن( للمغني وامللحن 
جون لين���ون، فيما تولت املخرجة والكاتبة رميا عا�س���ي 
الرحباين، ابنة ف���ريوز، كتابة الكلم���ات بالعربية، واأ�رصف 

�ستيف �سيدويل على توزيع العمل اجلديد.
وتق���ول كلمات الأغنية “لوين بدن���ا نفل من كل اإيل 
عم بي�سري ما فينا نكفي ذل قتل وخوف وتهجري باإيدينا 
عم بنخرب كل اللي بنيناه ل حكم ول كرا�س���ي ل حقد ول 
بغ�س ل دين ول م�ساري ول حروب تلي الأر�س �سو اللي 

مانعنا نوحد اللي نحنا ق�سمناه ميكن اأنا عم احلم”.
وخ���الل اأدائه���ا لالأغنية داخ���ل ال�ستديو ب���دا �سوت 
ف���ريوز مالئكيا عذبا قاهرا للزم���ن وعابرا لل�سنني. وقال 
الناق���د الفني عب���دو وازن اإن ه���ذا ال�سوت يط���ل علينا 

معيدا اإلينا ال�سوق واحلنني جلمهور فريوز.
واأ�س���اف لروي���رز “ف���ريوز متار�س الي���وم نوعا من 
التح���دي لتثب���ت اأن �سوتها م���ازال فريوزي���ا �ساحرا كما 
اعتدناه ولي�س هناك من طريقة اأخرى لتخاطب نا�سها اإل 

عرب هذا ال�سوت”.
واعت���رب وازن اأن الأغ���اين الق�س���رية الت���ي تقدمه���ا 
حالي���ا تعك����س واقع���ا يعي�س���ه اللبناني���ون وتعي�سه هي 
وت�سع���ر به. وق���ال “�سوت فريوز يبقى ه���و اجلوهر وهو 
كالن���ار الذي يظل حتت الرم���اد.. وجمهورها ينتظرها يف 
خري���ف العمر فيجد اأن الربيع ي�سكن يف �سوتها.. وفريوز 
تثبت اليوم اأنه���ا مل تكن مغنية فح�سب بل كانت اأ�سا�س 
التجربة الرحبانية ومن دونها مل تكن هذه التجربة وجدت 

هويتها”.
وكانت �سفح���ة الفنانة فريوز ق���د اأطلقت يف يونيو 
املا�س���ي اأول اأغني���ة م���ن األب���وم )بب���ايل( حمل���ت عنوان 
)ملني( وذلك مبنا�سبة الذكرى احلادية والثالثني لرحيل 

زوجها عا�سي الرحباين.
وتق���ول كلمات الأغني���ة “ملني بت�سه���ر النجمة؟ ليه 
بتخل�س العتم���ة؟ ملني بيبكي احلور؟ ليه الأر�س بتدور؟ 
اإل���ك اأو اإيل اأو م�س ل�س���ي” وهي اأغنية عربتها ابنتها رميا 
كرجمة من اأغني���ة “بور كي فاي ليتوال” اأو )ملن ت�سهر 

النجمة( للمغنية جيلبري بيكو.
و�ستطلق فريوز هات���ني الأغنيتني ب�سكل ر�سمي يف 
�سبتمرب املقبل �سمن جمموع���ة حتتوي على ع�رص اأغنيات 
هي ببايل، ملني، ميكن، ما تزعل مني، اأنا وياك، حكايات 
كت���ري، بغري دين، بي���ت �سغري بكن���دا، ورح نرجع نلتقي. 

والألبوم من اإنتاج �رصكة )ديكا ريكوردز( العاملية.

“الشيخ جاكسون” 
ينافس

في عيد األضحى 

 فنانات خليجيات هجرن بلدانهن للعمل في الكويت

ق���ررت ال�رصكة املنتج���ة لفيل���م “ال�سيخ جاك�س���ون” طرح 
العمل يف ال�سينمات خ���الل مو�سم عيد الأ�سحى املقبل، وال�سري 
على طريقة فيلم “ه���روب ا�سطراري” للنجم اأحمد ال�سقا الذي 
يحقق اإي���رادات قيا�سية منذ طرحه يف دور العر�س مبو�سم عيد 

الفطر املقبل.
ويعتم���د فيلم “ال�سي���خ جاك�سون” على ظه���ور عدد كبري 
م���ن النج���وم ك�سيوف �رصف، وه���و ما حدث بالفع���ل يف “هروب 
ا�سط���راري” و�ساهم ذلك يف حتقي���ق الفيلم جلماهريية كبرية، 
ولك���ن يختلف ظهور �سيف ال����رصف يف “ال�سيخ جاك�سون” حيث 

يق���دم كل فن���ان دورا مب�ساحة اأكرب ولي����س كم�سهد واحد فقط 
كما حدث مع فيلم اأحمد ال�سقا.

وتعود اأح���داث الفيلم اإلى يوم وفاة مايكل جاك�سون الذي 
هَزّ العامل، وخا�سًة عامل ال�سيخ الذي كان يلقبه اجلميع جاك�سون 
يف �سن���وات الدرا�س���ة، ولك���ن م���اذا يرب���ط �سيخ واإم���ام م�سجد 
باأ�سطورة مو�سيقى البوب الأمريكي؟ وال�سوؤال الأهم، هل �سوف 
ي�ستطي���ع ممار�سة حياته ب�سكل طبيعي بعد ذلك، اأم �ستعود به 
ذكرياته وعالقاته مبن اأحبهم اإلى ال�سوؤال الأهم يف وجدانه ؟ هل 

هو ال�سيخ اأم جاك�سون اأم الثنان يف قلب رجل واحد؟

منذ  والفنانني  الفن  منبع  الكويت  تعد 
الدرامي على مدار  النتاج  عقود، بحكم كثافة 
خليجيا  الأول  املركز  تت�سدر  جعلها  ما  العام، 
منطقة  يف  التلفزيوين  الن��ت��اج  م�ستوى  على 
كل  فيها  تتوافر  الكويت  اأن  خا�سة  اخلليج، 
يف  تقدم  اأن  ت�ساعد  التي  الفنية  المكانات 
 40 م��ن  اأك��رث  املا�سي  رم�سان  �سهر  مو�سم 
العمل  انتاج  عنا�رص  خا�سة  درام��ي��ا،  م�سل�سال 
املال  راأ�س  وفرة  منها  وبكرثة  موجودة  الفني 
لكرثة عدد املنتجني، اإ�سافة اإلى عدد الفنانني 
الذين ي�ساركون يف هذه  العمر  مبختلف فئات 
والتاأليف  والإخ��راج  الت�سوير  وطاقم  الأعمال 
والقنوات الف�سائية التي ت�سوق لهذه الأعمال 

اأي�سا.
لكن مرت فرة على امل�سل�سالت الكويتية 
اأجل  من  كذلك  الن�سائية،  الوجوة  فيها  ندرت 
التنويع جعلت القائمني على هذه امل�سل�سالت 
ن�سائي  وجه  لأي  م�رصاعيه  على  الباب  يفتحون 
لكثري  الباب  فتح  ما  فيها،  ي�سارك  اأن  ي��ود 
مملكة  من  وبالذات  اخلليجيات  الفنانات  من 
ال�ستقرار  وي��ق��ررن  بلدهن  يهجرن  البحرين 
الكويت حتى ي�سبحن قريبات من  النهائي يف 
واأب��رز  ينتج،  جديد  درام��ي  م�سل�سل  اأي  انتاج 
من  الكويت  يف  ا�ستقررن  ال��الت��ي  الفنانات 
واملطربة  الفنانة  الفني  بالو�سط  العمل  اأجل 
مروة بن �سغري والفنانة �سناء �سالح والفنانة 

والفنانة  �سامل  �سلمى  والفنانة  عبداهلل  ب��دور 
مي عبداهلل والفنانة نور غندور والفنانة بثينة 
الرئي�سي والفنانة ليلى عبداهلل، كذلك ان�سمت 
التي قررت  الفنانة هدى اخلطيب  لهن موؤخرا 
ب�سكل نهائي اأن ت�سقر يف الكويت بعد ما كونت 
�سداقات وا�سعة بالفن واأي�سا النجمة العراقية 
مي�س كمر ا�سطرت اأن ت�ستقر يف الكويت بعد 
الفنية  العرو�س  من  عليها  الطلب  وج��دت  ما 
بداأن  فنانات  هناك  كذلك  مو�سم،  كل  ي��زداد 
م�سوارهن الفني يف الكويت وبعدما ملع جنمهن 
املثال  �سبيل  على  الأ�سلي  وطنهن  اإلى  عدن 
التي ا�ستقرت  البحرينية زهرة عرفات  الفنانة 
اأن  وا�سطرت  عاماً   15 من  اأك��رث  الكويت  يف 

اولده���ا  ك��رب  بعدما  البحرين  لبلدها  ت��ع��ود 
لدخولهم يف اجلامعات كذلك الفنانة الماراتية 
فاطمة احلو�سني والماراتية بدرية احمد وعبري 
اأميان  والعمانية  اأمرية حممد  والبحرينية  اأحمد 
واإ�سافة  ح�سني  ومرمي  املجرن  ولطيفة  حممد 
من  لفرة  ا�ستقررن  �سبت  واأب��رار  �سيالء  اإلى 

الزمن ومن ثم عدن لبلدهن.
يف امل��ق��اب��ل اأي�����س��ا ه���ن���اك ف��ن��ان��ات 

الكويت  يف  ال�ستقرار  يتمنني  خليجيات 
على  جتربهن  العائلية  ظروفهن  لكن 

اأر�س  الأمنية على  عدم حتقيق هذه 
املثال  �سبيل  على  منهن  ال��واق��ع 
التي  حممد  مروة  ال�سعودية  الفنانة 
ح��اول��ت اأك���رث م��ن م��رة لكن وج��دت 

البحرينية  الفنانة  كذلك  �سعباً،  الأمر 
اأهلها  منعها  التي  بور�سيد  �سابرين 

ال�ستقرار،  بنية  للكويت  لل�سفر 
ع��م��ران  اأ���س��ي��ل  للفنانة  اإ���س��اف��ة 
و���س��ي��م��اء ���س��ب��ت ب��ح��ك��م ظ���روف 

يف  ال�ستقرار  وج��دت  عائلتها 
م�ستحيل،  �سبه  اأم��راً  الكويت 

عبد  فاطمة  الفنانة  كذلك 
وعد  والفنانة  الرحيم 

والفنانة  ال�سعودية 
ه����ي����ف����اء ح�����س��ني 
وغ����ريه����ن ال��ك��ث��ري 

ب���ح�������س���ب م���وق���ع 
ال�������������س������اه������د 

اللكروين.

    BUZZ      
أحداث

يطراأ اليوم ما يدعوك اإلى تنظيم اأولوياتك 
يف العمل

حت�سل عل���ى النتائج املبتغاة وعلى ترقية 
مل تكن تتوقعها

تطرح جمموعة م���ن الأف���كار وتناق�سها مع 
احلبيب 

اأنت مقبل على مرحلة حرجة يف حال وا�سلت 
اإهمالك 

اجللو����س خلف املكاتب وقت���اً طويالً لي�س 
جيداً 

تلتقي �سخ�ساً ين���ال عملك اإعجابه لكن قد 
ت�سطدم بواقع 

تفك���ر يف التخل�س م���ن العمل الذي يلهيك 
عن الريا�سة

حاول اأن تتفهم ال�رصيك، فهذا �سرييحكما 
ومينحكما الثقة

يف  لكنه���ا  �سعب���ة،  باحلقيق���ة  املواجه���ة 
النهاية �ستحدد العالقة 

ت�ستفي���ق م���ن �سب���ات عميق وتق���رر فجاأة 
ممار�سة الريا�سة يومياً

ي�ساه���م ه���ذا الي���وم يف تغي���ري الوقائ���ع، 
فيكون مل�سلحتك 

تنتقل اإلى املوق���ع املنا�سب لك، فال تغري 
من قراراتك 
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 تداول م�ستخدمو ملواقع التوا�سل الجتماعي 
مقطع فيديو يظهر نق���ل الفنان الكويتي خالد بو 
�سخر، ال���ى م�ست�سفى مبارك بع���د اإ�سابته بوعكة 

�سحية تبني انها نزيف داخلي يف املخ.
ويخ�س���ع جن���م املو�س���م اخلام�س م���ن برنامج 
املواهب ال�سهري “�ستار اأكادميي” الى الفحو�سات 
الطبية الالزمة، خا�سة بالت�سوير الطبقي املحوري 

بالأ�سعة وتخطيط الدماغ والق�سطرة.
ودع���ا جن���وم خليجي���ون لب���و �سخ���ر بال�سفاء، 
م���ن ابرزهم النجم���ة البحريني���ة ابرار �سب���ت التي 
ن�رصت اأي�س���اً �سورته عرب ح�ساباته���ا على �سبكات 

التوا�سل.
وج���اءت بالفيدي���و يف معر����س ال���رد على من 
اتهموا بو�سخر بالك���ذب وادعاء مر�سه، واأو�سحت 
اأنه موج���ود يف املبنى اجلديد من م�ست�سفى مبارك 
يف اجلناح رقم 21 وحتديداً يف غرفة العزل رقم 4. 
ون����رصت الفنانة البحرينية ام���رية حممد �سورة 
له من داخ���ل امل�ست�سفى معلقة عليها: “ دعواتكم 
خلالد اثر وعكة �سحية وهي نزيف باملخ دعواتكم، 
الله���م رب النا����س، مذه���ب الباأ����س، ا�سف���ه اأنت 

ال�ّسايف، ل �سايف اإل اأنت”.
و�سارك���ت الفنان���ة البحريني���ة �س���ذى �سب���ت 
جمهورها �سورة خلال���د، وعلقت :”كل�س مو خو�س 
خ���رب اهلل ي�سفيك اخ���وي الغايل بوحم���د اأ�ساأل اهلل 
العظي���م رب العر�س العظي���م اأن ي�سفيك”. ودعم 
الفن���ان الكويت���ي ط���ارق العلي �سديق���ه وكتب: 
“�سالمات الفن���ان خالد بو�سخ���ر بوحمد مات�سوف 

�رص”.
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ي�ستع���د م����رصح جلجام����س لتق���دمي م�رصحية 
بعن���وان “نزه���ة” يف مهرج���ان الري���ف امل�رصحي 
التا�س���ع الذي �سيق���ام يف الفرة م���ن 20 – 30 
اغ�سط����س املقب���ل عل���ى خ�سب���ة م����رصح ال�سال���ة 

الثقافية.
امل�رصحية عن ن�س “نزهة يف ميدان املعركة” 
للموؤل���ف ال�سب���اين فرنان���دو اربال وم���ن اإعداد 
واإخ���راج احم���د �سلط���ان وم�ساعد خم���رج عبداهلل 
البك���ري ومن متثيل كل من على الماراتي وحمد 
العب���داهلل وعبداهلل البكري ومن���ى الروبي وفهد 
ال���زري واحم���د �سلط���ان. ت�سمي���م �سينوغرافيا 
حرك���ة  واإدارة  البك���ري  عب���داهلل  وا�ستعرا����س 
وتنفيذ اإ�ساءة اأفنان املرباطي وتنفيذ الديكور 
عبدالرحم���ن الرويعي وهند�س���ة موؤثرات �سوتية 

عبدالرحمن العطاوي. 
عل���ى  امل�رصحي���ة  بروف���ات  زارت  “الب���الد” 
خ�سب���ة م����رصح مدر�سة بدر الك���ربى و�سجلت هذه 

الوقفات:
يق���ول املخ���رج احم���د �سلط���ان ان املوؤلف 
فرنان���دو كت���ب ه���ذه امل�رصحي���ة نتيج���ة اأحداث 
عا�سها خ���الل احل���رب العاملية الثاني���ة وينتمي 
مل����رصح العب���ث ويتكلم ب�س���ورة عامة ع���ن ثيمة 
احل���رب وتاأثريها عل���ى ال�سع���وب وال�سخ�سيات 
كذلك �سخ�سي���ات حقيقية، وحينما قمت باإعداد 
الن����س ذهبت بعي���دا يف ما وراء احل���رب كالفنت 
الت���ي تق�س���م ال�سع���ب الواحد وال�رصاع���ات دون 
ذك���ر ا�سماء او مناط���ق بل جعل���ت امل�ساألة عامة 

والر�سالة موجهة للجميع. 
ونوه �سلطان باجلهود التي يبذلها الفنانني 

وطاق���م امل�رصحية متمنيا ان يك���ون العر�س عند 
ح�سن الظن وي�ستمتع اجلمهور.

ام���ا م�ساع���د املخرج عب���داهلل البك���ري فقد 
او�س���ح ان وت���رية العم���ل ت�سري بنج���اح واجلميع 
متحم����س لتق���دمي العم���ل وال�سعوب���ات الت���ي 
واجهته���م ه���ي ال�سعوبات املتع���ارف عليها يف 
امل����رصح مث���ل ع���دم التجان����س يف البداي���ة ولكن 

تختف���ي  ف�سيئ���ا  �سيئ���ا 
ال�سعوبات م���ع تكرار الربوفات. م�سيفا البكري 
ان �سب���ب اجتاه���ه لالعم���ال الت���ي حتم���ل طابعا 
�سيا�سي���ا مث���ل ه���ذه امل�رصحية ه���و ان امل�رصح ل 
ينف�سل عن ال�سيا�سة وكالهما يكمل بع�سه، فال 
ميك���ن ان ل نلتف���ت لكل ال����رصور واحلروب التي 
حت���دث يف العامل وجنعلها بعي���دا عن امل�رصح، بل 
العك����س ينبغي طرحها على خ�سب���ة امل�رصح لي�س 
كثيم���ة احلرب يف معناها وامنا البحث عن ال�سالم 
وال�ستقرار وتو�سيل الر�سالة ال�سمي للم�ساهد.

واختت���م البكري حديثه بتق���دمي ال�سكر الى 
م����رصح جلجام�س و “ كلفن ميديا” والى اإ�سماعيل 
مراد وفرقته واإلى كل الأخوة الفنانني والفنيني. 
اأفنان املرباط���ي اإدارة حركة وتنفيذ اإ�ساءة 
قال���ت عن هذه التجربة: لق���د جذبني الن�س بكل 
مفرداته والعمومي���ة التي يطرحها بني �سطوره، 
فهو لي����س �سيا�سيا باملعنى ال�سامل وامنا اي�سا 

يطرح ق�سايا اخرى يف احلياة مثل الت�سلط وعدم 
الالمبالة وغريها م���ن الأمور. واأردفت املرباطي 
انها جتربة جديدة بالن�سبة لها يف تنفيذ الإ�ساءة 
وال�سينوغرافي���ا والت���ي تتطلب مه���ارة من نوع 
خا����س، فالإ�ساءة تعتمد على التوقيت واحلد�س 
خط���وات  ل���كل  امل�ستم���رة  واملتابع���ة  الق���وي 
املمثلني واأي�س���ا اختيار الأل���وان وتاأثريها على 

احلدث اآيا كان. 
املع���روف اأن املخ���رج واملوؤل���ف امل�رصح���ي 
الأ�سب���اين فرناندو اآرابال )املول���ود عام 1932( 
كتب م�رصحية نزهة يف ميدان معركة “ عام 1952 
اأي يف نف����س الع���ام الذي ظهرت في���ه م�رصحية “ 
يف انتظار غ���ودو” ل�سموئيل بيكيت الذي يدين 
له اأراب���ال يف الكثري م���ن الأ�س���كال وامل�سامني 
امل�رصحية. تعترب م�رصحية اآرابال هذه ذات الف�سل 
الواح���د م���ن اأ�سه���ر م�رصحيات���ه تندي���دا باحلرب 

واأهوالها. 

للمشاركة في مهرجان الريف المسرحي التاسع

“جلجامش” يقدم “نزهة” للمخرج أحمد سلطان
اأ�سامة املاجد

• •جانب من الربوفات	 البكري و�سلطان واملرباطي	
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متطرف �شوداين يقتل والده ب�شبب م�شاهدة التلفاز
هزت جرمية نادرة �صاحي���ة احلاج يو�صف �رشقي 
العا�صم���ة ال�صوداني���ة اخلرط���وم، حيث اأق���دم �صاب 
مت�صدد على قتل والده خنقا، نتيجة نقا�صات دينية.

ووفقا لو�صائل اإعالم حملي���ة فاإن �صابا مت�صددا 
دخل يف نقا�صات دينية مع والده، ت�صببت يف خالفات 

اأ�رشي���ة دفعت ال�ص���اب البالغ من العم���ر 22 عاما اإلى 
قت���ل والده. وبن���اءا على التحري���ات مت القب�س على 
ال�ص���اب و�صقيقه، بع���د ال�صتب���اه بتورطهما يف قتل 
والدهما. واأف���ادت �صحيفة التيار اأن���ه بعد التحقيق 
معهما انهارا و�صجال اعرتافا بارتكاب اجلرمية. ووفقا 

لل�صحيفة ف���اإن ال�صاب املوقوف عل���ى ذمة اجلرمية 
كان كث���را ما يدخ���ل يف نقا�صات مع وال���ده القتيل 
بخ�صو����س م�صاهدة التلف���از، وتط���ّورت النقا�صات 
خلالف���ات اأ�رشية، اإذ قام ال�ص���اب بتخدير اأفراد الأ�رشة 
مبادة منومة ثم قام بخنق والده بو�صادة حتى املوت.

يوم العمل الطويل م�شر بالقلب
تو�ص����ل عدد من علماء ال�صحة اإلى نتائج تبني اأن العم����ل ل�صاعات طويلة يوميا يت�صبب مب�صاكل 

�صحية خمتلفة ومنها عدم انتظام دقات القلب.
وحول املو�صوع، قال العلماء “اأجرينا درا�صات �صملت نحو 9 اآلف �صخ�س، من الدمنارك وال�صويد 
وفنلن����دا وبريطانيا. وخالل الدرا�صات، قمنا مبراجع����ة البيانات الطبية للمتطوعني والطالع على عدد 
�صاع����ات عملهم اليومية، فتبني اأن غالبية الأ�صخا�س الذي����ن يعملون لأكرث من 55 �صاعة يف الأ�صبوع، 
يعان����ون م����ن م�صاكل �صحي����ة اأهمها الرجف����ان الأذيني وعدم انتظ����ام دقات القلب، فيم����ا كان الذين 

يعملون لفرتات اأق�رش، اأقل عر�صة لتلك امل�صاكل”.
كم����ا بين����ت الدرا�ص����ات اأن الذي����ن يدمنون عل����ى العمل ل�صاع����ات طويلة، خ�صو�ص����ا يف املكاتب 
وال�����رشكات الكبرة، يعانون من ارتفاع معدلت ال�صمنة و�صغط الدم وم�صكالت الإدمان على الكحول؛ 
وذل����ك لعدم امتالكه����م الوقت الكايف للقي����ام بالتمارين الريا�صي����ة اأو ال�صرتخ����اء يف اأماكن جتنبهم 
ال�صغوطات النف�صية الناجمة عن العمل. لذلك، ين�صح العلماء مبراجعة جدول العمل للذين يعانون من 

مثل تلك امل�صكالت، وي�صددون على اأهمية ممار�صة الريا�صة ومراقبة �صغط الدم والنظام الغذائي.

ال�شجن 16 عاما لأمريكي قتل 21 قطة
اأ�ص���درت اإح���دى حماكم ولي���ة كاليفورنيا قرارا ب�صج���ن اأحد مواطني الولية مل���دة 16 عاما بعد 
اإدانت���ه بقت���ل 21 قطة. ووفقا ل�صحيف���ة USA Today، فمنذ العام 2015، بداأ �ص���كان اأحد اأحياء 
كاليفورنيا يالحظون اختفاء بع�س القطط، ليعرثوا عليها مقتولة بعد فرتة، فقاموا بتقدمي بالغات 

حول تلك احلوادث لق�صم ال�رشطة التابع للمنطقة”.
 واأ�صاف���ت ال�صحيف���ة “مت العثور على اجلاين عن طريق ال�صدف���ة، عندما لحظت اإحدى دوريات 
ال�رشط���ة قطة مقتول���ة داخل اإحدى ال�صيارات املركون���ة، حيث عرث يف ال�صيارة الت���ي تبني اأنها تعود 
لل�ص���اب الأمرك���ي روبرت روي، على فراء قط���ط و�صكني وقفازات ملطخة بالدم���اء، واأثناء التحقيق 

اعرتف ال�صاب اأنه قتل 21 قطة بطريقة وح�صية”.

اكت�شاف 27 عد�شة 
ل�شقة يف عني امراأة

فوج���ئ فري���ق جراح���ي بوج���ود 27 عد�ص���ة 
ل�صقة يف عني امراأة بريطانية م�صنة، وذلك اأثناء 

جتهيزها لإجراء عملية جراحية جراحة يف عينها.
وقال���ت �صحيفة ديل���ي م���رور الربيطانية 
اإن جراحي م�صت�صفى بل���دة �صوليهل الربيطانية 
وج���دوا هذا الع���دد ال�صخم م���ن العد�صات عالقة 
يف ع���ني املري�ص���ة البالغة م���ن العم���ر 67 عاماً، 
وت�صببت لها يف م�صاكل �صحية مثل جفاف العني 

الذي �صاعد عليه تقدمها يف العمر.
وكانت ه���ذه احلادثة قد وقع���ت يف نوفمرب 
م���ن الع���ام املا�ص���ي اإل اأن احلدي���ث عنه���ا كرث 
موؤخًرا يف املجل���ة الطبية الربيطانية، وهي احلالة 
التي حتدث عنها روب���ال مورجاريا، طبيب عيون 
متخ�ص����س كان من بني اجلراحني امل�صاركني يف 
العملي���ة، اإنهم مل ي�صاهدوا مثل ه���ذه احلالة من 
قب���ل. يذكر اأن الأطب���اء اكت�صف���وا يف البداية 17 
عد�ص���ة ل�صق���ة فقط، وبع���د اإج���راء الفحو�صات 
اكت�صف���وا وج���ود 10 عد�ص���ات اأخ���رى عالق���ة يف 
العني، فيم���ا اأو�صحت املري�صة اأنها كانت ت�صع 
تلك العد�صات الال�صقة �صهريا ملدة 35 عاماً من 

دون ا�صت�صارة الطبيب ب�صكل منتظم.

تهمة الغت�شاب متنع 
زواج �شعد ملجرد

اأكدت وكيلة اأعم����ال النجم �صعد ملجرد، اإميان 
اخلمي�ص����ي، اأن الفنان املغرب����ي �صيتزوج قريباً من 

فتاة تون�صية.
Jawh -“  ققالت اخلمي�صي يف لقاء مع برنامج

ra by night”، عل����ى اإذاع����ة “جواه����ر”، اإن ملجرد 
ارتب����ط بعالقة عاطفية مع فت����اة تون�صية منذ فرتة، 
غ����ر اأنه ل يزال يف باري�����س ل ميكنه مغادرتها قبل 
احلكم النهائي يف ق�صية اغت�صاب فتاة ق�صى على 

اإثرها 6 اأ�صهر يف ال�صجن.
واأ�صاف����ت اخلمي�ص����ي اأن ملج����رد كت����ب وحلن 
جمموعة اأغان خالل الفرتة التي ق�صاها يف ال�صجن، 

اإحداها اأغنية مغربية، �صيتم اإطالقها قريباً.
واأ�صاف����ت اأن اأول حفل للمجرد ف����ور مغادرته 

فرن�صا �صيكون يف املغرب، ويليه اآخر يف تون�س.
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عائلة ثرية 
تت�شول ب�شيارات فارهة

ان�صغل���ت مواقع التو�صل الجتماع���ي ال�صعودية اأم����س الثنني بعملية 
اعتق���ال �رشطة منطق���ة الق�صي���م، 21 �صخ�ص���ا، بينهم ن�ص���اء واأطفال، من 
اأ����رشة عربية، اأثن���اء ت�صولهم يف مواقع خمتلفة مبدين���ة بريدة م�صتعملني 5 

�صيارات، اإحداها حديثة.
واأفاد املتح���دث با�صم �رشطة الق�صيم الرائد ب���در ال�صحيباين بالقب�س 
على املت�صولني من قبل دوريات الأمن وقوة املهمات والواجبات اخلا�صة، 

بح�صب �صحيفة “عكاظ” ال�صعودية، الثنني 17 يوليو. 
واأ�صار ال�صحيباين اإل���ى اأن املتهمني يقطنون يف �صقق �صكنية بربيدة، 
وعمدوا ل�صتيقاف املركبات وا�صتعطاف من فيها للح�صول على م�صاعدة. 
واأ�ص���اف “عرث بحوزة املقبو�س عليهم على مبلغ مايل قدره 12049 ريال، 
ومبل���غ اآخر ق���دره 150 درهم���ا اإماراتيا، وجموهرات وهوي���ات اإقامة بدول 

خليجية عدة”.
كم���ا مت “�صبط 5 مركبات ا�صتغلها اأفراد الأ�رشة للت�صول، اإحداها كانت 
م���ن نوعية حديث���ة”. ويواجه اأف���راد الأ�رشة املقيم���ني يف اململكة، عقوبات 
م�ص���ددة بينها ال�صجن والغرامة، ومن ثم الرتحيل النهائي خارج ال�صعودية، 
وال���ذي يعن���ي ع���دم ال�صماح له���م بالعودة جم���ددا للمملك���ة. والت�صول يف 
ال�صعودية، ظاهرة تكافحها ال�صلطات املخت�صة، ول�صيما يف مكة واملدينة 

املنورة.

م�شرع ملكة جمال بريطانية يف حادث ماأ�شاوي

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

 أطفال يلعبون مع كلب في 
نافورة مياه بمدينة نيس 

الفرنسية )رويترز(

الطق�س حار لكنه رطب 
يف بع�س املناطق، وغائم 

جزئياً.

الرياح متقلبة الجتاه من 5 اإلى 
10عقد، ولكنها �صمالية اإلى �صمالية 

�رشقية من 10 اإلى 15عقدة.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اقدام.
 درجة احلرارة العظمى 44 درجة مئوية، 

وال�صغرى 32 درجة مئوية.

 : AMAIUB
 

www.amaiu.edu.bh

www.amaiu.edu.bh

17787978  /  17787950 
17879380 

•

•
•
•
•

لقي����ت ملكة اجلمال ال�صابقة لربيطانيا �صكاي اأوليفيا ميت�صل، م�رشعها، يف حادث �صر مروع، 
�صم����ال غ����رب بريطانيا. وفارقت �صديق����ة �صكاي احلي����اة يف نف�س احلادث واأ�صيب����ت اأخرى كانت 

جال�صة يف املقعد اخللفي، فيما اأ�صيب �صائق ال�صيارة املقابلة بجروح.
ووقع احلادث اأثناء قيادة �صكاي )18 عاًما(، �صيارتها، ومعها �صديقتان، وا�صطدمت ب�صيارة 
عل����ى طريق بالقرب من قرية بوت����ل. واأو�صحت متحدثة با�صم �رشطة منطق����ة كمربيا التي �صهدت 

ا يدعمون الأ�رس يف هذا الوقت. الواقعة “اإن ال�صباط املدربني تدريًبا خا�صً
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