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معر�ض توظيف للدراز والقرى املجاورة

ال�سباحة لل�سالمة بربك  ا�سرتاطات  “ال�سمالية”: 

العثور على املعتمر البحريني يف امل�سجد احلرام

مدين���ة عي�س���ى - وز�رة �لعمل و�لتنمية 
�الجتماعي���ة: ق���ال وز�رة �لعم���ل و�لتنمي���ة 
�الجتماعية جميل حميد�ن �إن �لوز�رة �ستنظم 
���ا للتوظيف خم�س�س���ا الأهايل منطقة  معر�سً
�ل���در�ز و�لق���رى �لو�قعة على �س���ارع �لبديع 

بالفرتة �ملقبلة.
وز�ر وزي���ر �لعم���ل قري���ة �ل���در�ز �أم�س، 
وعقد لقاء مفتوحاً يف جمل�س علي عبد�لر�سا 

�ل�سمالي���ة  حماف���ظ  بح�س���ور  �لع�سف���ور، 
جمل����س  م���ن  و�أع�س���اء  �لع�سف���ور،  عل���ي 
�لن���و�ب و�لفعاليات �الجتماعي���ة، وعدد من 
�ملو�طن���ن. وتاأت���ي �لزيارة �سم���ن �سل�سلة 
من �الأن�سط���ة و�لزيار�ت �مليد�ني���ة، تنفيذ�ً 
لتوجيه���ات رئي�س �ل���وزر�ء �ساح���ب �ل�سمو 

�مللكي �الأمري خليف���ة بن �سلمان �آل 
خليفة.

قال رئي����س �للجنة �لفنية مبجل�س بلدي 
�ل�سمالية علي �ل�سويخ ل� “$” �إن �للجنة 
تعكف حالًيا على در��سة تعديل ��سرت�طات 
ومعايري �ل�سالمة يف برك �ل�سباحة؛ ال�ستمر�ر 

وق���وع ح���االت �لوف���اة �لناجت���ة ع���ن �إهمال 
ك�سب���ب  �ل�سالم���ة  وتعليم���ات  ��سرت�ط���ات 
رئي�س لوقوع تلك �حلو�دث. وذكر �أن �للجنة 
�رصعت منذ دي�سمرب �ملا�سي بفتح ملف برك 

�ل�سباحة، وناق�ست���ه يف 9 �جتماعات 
مبختلف درجاتها وم�سمياتها.

عرث �سباح �أم�س �ل�سبت على �حلاج �لبحريني 
حمم���د كاظم مطر �لذي فقد �الت�سال به منذ يوم 
�الأربع���اء �ملا�س���ي يف مك���ة �ملكرمة �أثن���اء قيامه 

باأد�ء منا�سك �لعمرة.
و�أ�س���ادت عائل���ة حمم���د كاظ���م مط���ر بدور 

�لقن�س���ل �لبحريني يف �لدي���ار �ملقد�سة �إبر�هيم 
�حلم���الت  وجمي���ع  ونائب���ه  �مل�سلم���اين  حمم���د 
ا  �لبحريني���ة �ملوجودة يف مكة �ملكرم���ة، خ�سو�سً
حمل���ة ال�سمطوط التي �سّخ���رت كوادرها ووزعت 
فرًقا للبح���ث يف �مل�ست�سفي���ات و�ملر�كز �الأمنية 

حت���ى عرث عليه �أم����س يف �مل�سجد �حلر�م 
وهو ب�سحة جيدة.

• �سورة �سوئية من قر�ر وزير �ملالية يف �جتماع �للجنة �لوز�رية لل�سوؤون �ملالية و�سبط �الإنفاق	

خ�سخ�سة حرا�سات “العا�سمة” وت�سريح موظفي “البلديات”

مكتب �سفريات يبيع تذاكر وهمية باآالف الدنانري

�أبل���غ وزي���ر �ملالية نائ���ب رئي����س �للجنة 
�لوز�ري���ة لل�س���وؤون �ملالي���ة و�سب���ط �الإنفاق 
�ل�سيخ �أحمد بن حممد �آل خليفة وزير �الأ�سغال 
�لعم���ر�ين  و�لتخطي���ط  �لبلدي���ات  و�س���وؤون 
ع�س���ام خل���ف باإع���ادة هيكلة وحتوي���ل جميع 
�أعم���ال �حلر��س���ة وجتمي���ل و�سيان���ة �حلد�ئق 
و�ملتنزه���ات يف �أمان���ة �لعا�سمة �إل���ى �لقطاع 

�خلا�س.
وجاء يف ن�س �لقر�ر، �لذي ح�سلت “$” 
ن�سخة من���ه، “تكلي���ف وز�رة �الأ�سغال و�سوؤون 
�لتن�سي���ق  �لعم���ر�ين  و�لتخطي���ط  �لبلدي���ات 
مع دي���و�ن �خلدمة �ملدني���ة ب�س���اأن �الإجر�ء�ت 
�لتنفيذية الإلغاء وظائ���ف خدمات عمال �الأمن 
و�حلر��س���ة وجتميل �ملتنزه���ات وفًقا لقانون 

و�أنظمة �خلدمة �ملدنية �ل�سادرة”.
ولفت يف ن�س خطاب �لقر�ر بتحديد ن�سبة 
لت�سغيل �لعمالة �لبحرينية يف �لعقود �جلديدة 

�لتي يتم �إبر�مها، بالتن�سيق مع وز�رة 
7�لعمل و�لتنمية �الجتماعية. 

الع�صفور: هواية احليوانات الأليفة 
والنجارة حتّولتا اإلى جتارة وم�صاريع

لقاء األحد
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للنيابة اإحالة   = غياب  اأيام   10
فر�ض الغرامة لإلزام الطالب باحل�صور... النعيمي:

�أكد وزي���ر �لرتبية و�لتعليم ماجد �لنعيمي 
�أن �نقط���اع �لطالب عن �لدر��سة فرتة تبلغ 10 
�أي���ام مت�سل���ة �أو منف�سلة م���دة كافية للداللة 
على ثب���وت �نقطاعه عن �ملدر�س���ة، وال د�عي 

لتقلي�س �ملدة �أو زيادتها.
وقال “يتم �إن���ذ�ر ويل �أمر �لطالب بكتاب 
م�سجل بعلم �لو�سول ملو�فاة �لوز�رة باأ�سباب 
�نقط���اع �لطالب ع���ن �لدر��س���ة، ويف حال عدم 
قب���ول �لوز�رة �أ�سباب �نقط���اع �لطالب �أو عدم 
��ستجابة ويل �الأم���ر لالإنذ�ر، تعد �للجنة تقرير�ً 
�إل���ى وزي���ر �لرتبي���ة  م�سفوع���اً بامل�ستن���د�ت 

باإحال���ة  �خلا����س  �لق���ر�ر  التخ���اذ  و�لتعلي���م؛ 
�ملخالف���ة �إلى �لنيابة �لعام���ة لتحريك �لدعوى 

�لق�سائية”.
وبن �أن ق�س���م �إلز�مية �لتعلي���م بالوز�رة 
يق���وم بح����رص ع���دد �الأطف���ال �ملت�رصب���ن من 
�لتعليم، ويتم ��ستدعاء �لطفل وويل �أمره �إلى 
ق�سم �إلز�مية �لتعليم؛ ملناق�سة �الأ�سباب �لتي 

�أدت �إلى ت�رصب �لطفل.
و�أو�سح �أن �لوز�رة تتخ���ذ �إجر�ء�ت �سابقة 
عل���ى طلب رفع �لدع���وى �لق�سائي���ة ��ستناد�ً 
للق���ر�ر رق���م 535 ل�سنة 2006 ب�س���اأن تنظيم 

وتنفي���ذ �الإل���ز�م من قبل �آب���اء و�أولياء 
�أمور �الأطفال �لذين بلغو� �سن �الإلز�م.

��سطر �ساحب �إحدى حمالت �ل�سفر و�ل�سياحة 
�لبحرينية لبيع ذهب زوجته و�سيارته وكل ما ميكن 
بيعه، لي�سدد بذلك جزًء� من �خل�سارة �لتي تعر�س 
لها؛ بع���د خد�عه من قبل مكتب �سفريات �سبق له 

�لتعامل مع���ه، باقتطاعه لتذ�ك���ر وهمية زعم �أنها 
م�سرتجعة ويرغب ببيعها باأ�سعار منا�سبة.

ونفى �ساح���ب �حلملة ل����“$”، �أن يكون 
هناك ط���رف مت�سبب الإيقاع���ه يف “�لورطة”، و�أن 
ما ح�س���ل كان �سبب���ه “ت�رصف غري م�س���وؤول” من 
�ساح���ب �إح���دى مكات���ب �ل�سفريات، كّب���د �حلملة 

خ�سائر كب���رية، وت�سب���ب يف تفوي���ت �لرحلة على 
�مل�سافري���ن. وق���ال �إن �حلمل���ة �أخ���ذت ج���و�ز�ت 
�مل�سافرين وت�سلم���ت �ملبالغ منهم �ملقدرة بنحو 
12 �ألًف���ا و800 دينار، و�سلمته���م �ساحب مكتب 

�ل�سفري���ات، لكن���ه �سل���م �حلمل���ة تذ�كر 
وهمية.

• 7 وزير �لرتبية و�لتعليم	
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البوتوكس و احلشو
سـعـر مـغري

١٧١٧٧٧١١
www.amh.org.bh

 مروة خمي�س

�سيد علي املحافظة

حمرر ال�س�ؤون املحلية

اأمين يعق�ب

حمرر ال�س�ؤون املحلية

رئيس الوزراء... يد ممدودة 
ألهالي القرى والمدن

3 2

اإثر قرار اأ�صدرته “وزارية �صبط الإنفاق”

�صاحب احلملة: بعت ذهب زوجتي و�صيارتي لتغطية اخل�صائر
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  قائد محنك مزج بين الحكمة والصبر والرؤية واالعتدال  

رئيس الوزراء... 
يد ممدودة ألهالي القرى والمدن

يفخ���ر اخلليجيون دائم���ا مبا تتميز به عالقاتهم اال�شتثنائية م���ع قياداتهم، من قنوات 
توا�ش���ل مفتوح���ة واأب���واب ق�ش���ور ودواوين مل تغل���ق يوماً اأم���ام املواطن���ن ومطالبهم 

و�شكاواهم.  

يف البحري���ن، �شعُب ي�شهد القا�ش���ي والداين بطيبته، اأنتج ق���ادة يتحدث العامل اأجمعه 
مب���ا يحملون من حكمٍة و�شرٍب واعت���داٍل وروؤيٍة. واإدراكاً ملا تقت�شيه م�شرية البناء والتنمية 
يف بحرينن���ا اجلميلة، واإح�شا�شا منه مبحبٍة تفي����س بها القلوب، خلق رئي�س الوزراء �شاحب 
ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة رابطاً ا�شتثنائياً مع االأهايل يف �شتى مدن 

البحرين وقراها. 

رجاء مرهون

زيارات وزارية مكوكية يف قرى ال�صمالية بتوجيهات �صموهاأحـيــاء الـعــا�صمـــة وقـراهــا ... عيــن ال تغفــل

املحرق... حب وزيارات وتوجيهات م�صتمرة ب�رسعة االإجنازحـ�صـــور قــوي يف جمالــ�س اجلنوبيــة وم�صاجـدهــا

خلف يزور فرضة البديع بعد تقرير أعدته “$” السنابس تتشرف بزيارتين ميدانيتين... وتوجيهات لـ “أم الحصم” 

 تقرير إعالمي ينقذ الحديقة المعلقة   الزالق مستبشرة بتوجيهات سموه 

رابط ا�شتثنائي بن �شموه 
 واالأهايل وتفاعل مبا�ش�ر

مع مطالبهم

�شمان مواكبة جميع 
 مناطق البحرين 

م�شرية التنمية

نهج وا�شح يف دفع 
 امل�شوؤولن لالقرتاب 

من املواطن الب�شيط

تت�شه���د و�شائل االإعالم على مدى قوة الرابط ومتانته، وت���روي ال�شحافة املحلية يومياً ف�شالً جديداً 
من ف�شوله عرب ما يردها من اأخبار و�شور لوفود اأهلية طرقت باب ق�ش �شموه، ف�ُشَفت بزيارته، اأو تقارير 
تظهر �شموه زائراً الإحدى امل�شاريع اخلدمية، من�شغالً بالتحقق من تفا�شيل م�شتوى االإجناز واجلودة فيها.  
وم���ن يراقب عن كثب التوجيهات والقرارات ال�شادرة ع���ن �شموه، �شيتجلى اأمامه مدى حر�س �شموه 
عل���ى ق���راءة ومتابعة جميع ما يطرحه املواطن���ون من �شكاوى عرب ال�شحافة وو�شائ���ل االإعالم، فغالبية ما 

تنقل���ه ال�شحف م���ن �شعوبات واإ�ش���كاالت تواجه املواطنن، ُت�ش���كل النواة لكثرٍي من الق���رارات املعلنة 
ال�شادرة عن جمل�س الوزراء. 

وال يكت���ِف �شاحب ال�شمو االأمري بذلك فح�ش���ب، بل ال تخلو جل�شة ملجل�س الوزراء من توجيهات �شموه 
اإل���ى الوزارات واجله���ات احلكومية ب�شورة متابعة احتياجات املواطن���ن وم�شاكلهم ومطالباتهم املثارة 

عرب ال�شحافة.

لي����س توجيه �شاحب ال�شمو االأمري خليفة قبل اأيام ل�شتة وزراء بالنزول ميدانياً لقرى اأم احل�شم والدراز و�شارع 
البدي���ع �شوى ا�شتمرار ملا اتخذه �شم���وه من نهج وا�شح يف دفع امل�شوؤولن لالقرتاب م���ن املواطن الب�شيط وتبني 
�شيا�ش���ة الباب املفتوح. ومل تقت�ش توجيهات وتو�شيات �شمو رئي�س الوزراء على الوزراء وقادة االأجهزة التنفيذية 
فق���ط، ب���ل ظل �شموه يحث اأع�شاء ال�شلطة الت�شيعية من نواب و�شورين دائماً على �شورة توحيد الكلمة ملا هو يف 

م�شلحة الوطن واملواطنن وفق ما يجمع ال�شلطتن من اأطر التعاون.

واأك���د �شم���و رئي�س ال���وزراء اأثناء ا�شتقباله ع���ددا من اأع�شاء ال�شلط���ة الت�شيعية بق�ش الق�شيبي���ة يف اأغ�شط�س 
املا�شي، حر�س احلكومة على الزيارات امليدانية للم�شاريع واملناطق للتحقق من كفاية اخلدمات يف خمتلف القرى 

واملدن، و�شمان ح�شول املواطن على اأرقى اخلدمات واأعالها جودة.
واأردف �شم���وه “اإن اأه���ايل القرى واملدن ه���م اأهلنا وراحتهم من راحتنا، ويهمن���ا اأن ن�شمن لهم العي�س الكرمي 

والبيئة اخلدمية املتطورة التي يطمح اإليها كل مواطن”.  

 رابط 
 استثنائي 

الباب 
المفتوح 

ت�ش���كل حمافظ���ة العا�شم���ة القل���ب الناب����س 
ململكتن���ا ال�شغرية و�شيان اقت�شادن���ا الرئي�س مبا 
حتتوي���ه من موؤ�ش�ش���ات مالية وم�شفي���ة و�شفارات 
اأجنبي���ة ومراف���ق �شياحية ومق���ار حكومي���ة. غري اأن 
اهتمام رئي�س ال���وزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمري 
خليفة ب���ن �شلم���ان اآل خليفة مل يكن يوم���اً منح�شاً 
عل���ى رعاية وت�شهيل االأن�شط���ة االقت�شادية واحلياة 
الدبلوما�شي���ة فق���ط، بل ظل���ت هموم االأه���ايل وما 
ينق�شه���م م���ن خدم���ات يف االأحي���اء والق���رى �شغله 
ال�شاغل.  وحظي���ت قرية ال�شناب�س باهتمام كبري من 
�شموه بعد اأن رف���ع نائب الدائرة عادل حميد �شوته 
يف اإحدى اجلل�شات النيابية حمذراً من انهيار حمتمل 
ملدر�ش���ة ال�شناب����س االبتدائية للبن���ات، م�شرياً اإلى 

احتمالية �سقوط الأ�سقف على روؤو�س الطالبات.    

مدرسة ابتدائية 
وعليه، قام رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي 
االأمري خليفة ب���ن �شلمان اآل خليفة بزي���ارة ميدانية 
اإلى قرية ال�شناب����س يف 10 اأغ�شط�س املا�شي، حيث 
جت���ول �شموه بالقري���ة واطلع عل���ى اأحوالها، وتفقد 

�شموه و�شع مدر�شة ال�شناب�س االبتدائية للبنات.
واأثمرت الزيارة الكرمية �شدور اأوامر عن �شموه 
ببن���اء مدر�ش���ة ابتدائية جديدة والب���دء ب�شيانة 

املدر�شة احلالي���ة ب�شكل عاجل و�شيع واالنتهاء 
منه���ا يف اأقرب فر�ش���ة ممكنة لتغن���ي عن نقل 
الطالب���ات، وت�شم���ن له���ن البق���اء يف قريتهن 

ا�شتجابة ملطالبات االأهايل واأولياء االأمور.
ويف االإطار ذاته، وجه �شاحب ال�شمو امللكي 
رئي�س الوزراء اإلى ا�شتم���الك عدد من االأرا�شي 
الت���ي تخدم متطلب���ات البني���ة التحتية وحُت�شن 
ج���ودة اخلدم���ات املقدم���ة الأه���ايل ال�شناب����س 
وت�شتكم���ل احتياج���ات القري���ة ومتطلباتها من 

املرافق واخلدمات احلكومية.

الزيارة المفاجئة  
ومل يكتِف �شموه باإ�ش���دار هذه االأوامر فح�شب، 
بل وفاجاأ امل�شوؤول���ن واملعنين ب�شيانة املدر�شة 
بزي���ارة غري معلنة م�شبق���اً يف 18 اأغ�شط�س املا�شي؛ 
للتحق���ق ميدانيًّا م���ن االنتهاء م���ن ال�شيانة العاجلة 
ملدر�شة ال�شناب�س االبتدائية للبنات التي اأمر �شموه 
بها قبالً.   واطماأن  �شموه على �شري العملية التعليمة 
يف اأول ي���وم النط���الق الف�ش���ل الدرا�ش���ي، وذلك يف 

اأجواء طيبة ومريحة لالأهايل والطالبات. 

وتبادل �شاح���ب ال�شمو امللك���ي رئي�س الوزراء 
خ���الل زيارت���ه امليداني���ة يف قري���ة ال�شناب����س م���ع 
االأه���ايل االأحاديث الودي���ة، وحر�س عل���ى اال�شتماع 
اإل���ى همومهم واحتياجاتهم ومطالبه���م، واأمر �شموه 

بتنفيذها فوًرا.

أم الحصم ... توجيهان 
واإل���ى جانب قرية ال�شناب����س، حظيت قرية اأم 
احل�ش���م يف حمافظ���ة العا�شمة باهتم���ام بالغ من 
�شموه، واأ�شدر توجيهات���ه بتعزيز الواقع اخلدمي 

يف ه���ذه املنطق���ة مرت���ن يف فرتة زمني���ة تقارب 
العام.  

ووج���ه �شاح���ب ال�شمو امللكي رئي����س الوزراء 
قب���ل اأي���ام ال���وزراء وامل�شوؤول���ن الإج���راء زيارات 
ميداني���ة ملنطق���ة اأم احل�ش���م، وتفق���د احتياجات 
االأه���ايل فيه���ا، ومتابع���ة امل�شاريع الت���ي تنفذ اأو 
اجل���اري تنفيذه���ا، والوق���وف عل���ى احتياجاته���ا، 
وا�شتكم���ال النواق�س فيها، والتاأكد من كفايتها، 
من املراف���ق والطرق وال�شف ال�شح���ي، واملراكز 

ال�شحية وال�شبابية واملدار�س واالإ�شكان.

ت�شه����د ق����رى املحافظ����ة ال�شمالي����ة يف االأي����ام 
االأخرية حراكا وزاريا غ����ري م�شبوق يهدف ا�شتكمال 
البني����ة التحتي����ة وتعزي����ز واق����ع اخلدم����ات يف هذه 
املناطق؛ وذلك تلبية لتوجيهات من رئي�س الوزراء 
�شاح����ب ال�شمو امللكي االأم����ري خليفة بن �شلمان اآل 
خليف����ة الذي اأم����ر 6 وزراء خدمين للن����زول ميدانياً 

اإلى الدراز والقرى الواقعة على �شارع البديع. 
وتنفيذا لتكليف �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س 
الوزراء، قام����ت وزيرة ال�شحة فائقة ال�شالح بزيارة 
ميدانية ملنطقة ال����دراز ومركز البديع ال�شحي، كما 
زارت ديواني����ة الع�شفور لتفق����د احتياجات االأهايل 
م����ن اخلدم����ات ال�شحي����ة والتاأكد م����ن كفايتها من 

املرافق ال�شحية وتطويرها. 
وج����اءت توجيه����ات �شاح����ب ال�شم����و امللك����ي 
رئي�س الوزراء ب�ش����اأن احتياجات قرية الدراز بعد اأن 
ا�شتقبل �شموه قبل اأ�شابي����ع وفداً من اأهايل القرية 
الذين قدموا ال�شكر والتقدير ل�شموه ملا يظهره من 

اهتمام بتنمية القرية. 

تسامح 
وجت�شي���داً مل���ا يحمل���ه  �شم���وه م���ن حمب���ة 
وت�شامح ل�شع���ب البحرين دون تفرق���ة اأو متييز، 
اأك���د �شم���و رئي�س ال���وزراء حر����س احلكومة على 

تلبية احتياجات جمي���ع املواطنن وتقدمي جميع 
اخلدمات التي ت�شمن مواكبة كل قرية ومدينة يف 
اأي م���ن مناطق البحرين مل�ش���رية التنمية يف باقي 

املناطق.
و�شه���دت قرية جنو�ش���ان يف االأي���ام االأخرية 
اأي�ش���اً زي���ارة م���ن قب���ل وزي���ر االإ�ش���كان با�ش���م 
احلم���ر، والذي و�شل للقري���ة بغر�س االطالع على 

احتياجاته���ا من اخلدمات االإ�شكاني���ة، بعد اأن اأمر 
�شمو رئي�س الوزراء بذلك.

وج���اء توجيه �شموه بعد تقري���ر ميداين اأجرته 
�شحيفة “البالد” ب�شاأن قرية جنو�شان وما ت�شهده 
من نق����س يف اخلدم���ات، وم���ا ي�ش���اور اأهلها من 
هواج�س بخ�شارة امل�شوع االإ�شكاين الذي ي�شيد يف 
منطقتهم بعد حديث عن ملكية خا�شة للم�شوع. 

فرضة البديع 
و�شهدت االأي���ام االأخرية زي���ارة وزارية ميدانية 
ملنطقة البدي���ع، جاءت نتيجة لتوجي���ه �شمو  رئي�س 
ال���وزراء اإثر تقري���ر اأوردته �شحيفة “الب���الد” ب�شاأن 
غي���اب احلرا�ش���ة وكث���ري م���ن اخلدمات ع���ن فر�شة 

“ميناء البديع”.

وعلي���ه، قام وزي���ر االأ�شغال و�ش���وؤون البلديات 
ع�شام خلف بزيارة ميداني���ة ملرفاأ البديع؛ للوقوف 
وا�شتكم���ال  وتفقده���ا  االأه���ايل  احتياج���ات  عل���ى 
النواق����س فيه���ا، وك�شف ع���ن قرب جتهي���ز املرفاأ 

الإقامة �شوق لل�شمك.
ما ت�شهده قرى �شارع البديع من زيارات وزارية 
مكوكي���ة توؤك���د متابعة �شموه ملا يط���رح يف و�شائل 
االإعالم ع���ن املناطق والقرى كخط���وة ت�شبق توجيه 
الوزراء وامل�شوؤولن يف اجلهات املعنية لتلبية هذه 

االحتياجات على وجه ال�شعة. 

يجد الزائ���ر للمحافظة اجلنوبي���ة رئي�س الوزراء 
�شاح���ب ال�شمو امللكي االأمري خليف���ة بن �شلمان اآل 
خليفة حا����شاً بقوة يف املجال����س وامل�شاجد، وماآثره 
ومواقفه تزي���ن اأحاديث االأه���ايل يف املحافظة التي 
تعد االأكرب جغرافياً.  واأك���د حمافظ اجلنوبية ال�شيخ 
عبداهلل بن را�شد اآل خليف���ة حر�س احلكومة برئا�شة 
�شمو رئي�س الوزراء على تلبية احتياجات املواطنن 
القاطن���ن يف الق���رى وذلك من امل�شاري���ع اخلدمية 

كافة.

زيارة المحتاجين  
واأ�ش���اف: اإن �شمو رئي�س ال���وزراء وّجه اأكرث من 
م���رة اإل���ى ����شورة ا�شتكم���ال حاجة جمي���ع القرى يف 
مملك���ة البحرين من اخلدم���ات اخلدمي���ة التي تلبي 
احتياجات االأهايل والقاطن���ن. وتفاعالً مع ما يوليه 
�شم���وه م���ن اهتم���ام بق�شاي���ا االأهايل، اأك���د خطيب 
جام���ع ال�شيخ عي�ش���ى بن �شلم���ان اآل خليفة مبنطقة 
�شاف���رة جا�شم الذوادي اأن “القي���ادة دائًما واأبًدا ما 
تقوم مب�شاريع وخدم���ات ل�شالح املواطن خ�شو�شا 
وال�شع���ب عموما”. ونوه ب���اأن “�شمو رئي����س الوزراء 
���ا بزيارة املحتاج���ن والفقراء وتلبية  يقوم �شخ�شيًّ
حاجاته���م ومطالبهم، فنحمد اهلل ع���ز وجل باأن لدينا 

رجال مثل �شموه قريبا من �شعبه”. 

الثمرة األخيرة 
اآخ���ر ثم���ار توجيه���ات �شاح���ب ال�شم���و امللكي 
رئي�س ال���وزراء لتعزيز واقع اخلدم���ات يف املحافظة 
اجلنوبي���ة، ه���و م���ا اأعلن���ه وزي���ر االأ�شغ���ال و�شوؤون 
البلديات والتخطيط العمراين عن االنتهاء من اإعداد 
الت�شامي���م اخلا�ش���ة لتطوير طرق جمم���ع 1056 يف 
منطقة الزالق، وال�شوع يف التنفيذ مع توافر االعتماد 

امل���ايل مليزاني���ة 2017 و2018.  واأك���د الوزي���ر اأن 
امل�شوع جاء تنفيذاً للتوجيهات ال�شادرة من رئي�س 
ال���وزراء �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي االأم���ري خليفة بن 
�شلم���ان اآل خليفة يف اجلل�ش���ة االعتيادية االأ�شبوعية 
ملجل����س ال���وزراء؛ وذل���ك بالوقوف عل���ى احتياجات 

اأهايل منطقة الزالق.

بالج الجزائر
ولفت اإلى اأن امل�شوع مدرج �شمن برنامج ر�شف 

الط���رق الرتابي���ة، وهو م����شوع متكام���ل، �شيت�شمن 
اإن�ش���اء �شبك���ة ال����شف ال�شح���ي وربطه���ا بال�شبكة، 
اإ�شاف���ة اإل���ى تطوير عدد م���ن الط���رق املوجودة يف 
املجم���ع 1056 بط���ول يق���ارب 8 كيلوم���رتات م���ن 
امل�ش���ارات املفردة التي تخ���دم 229 وحدة �شكنية، 
و�شيت���م تو�شي���ل طرق املجم���ع بال�شبك���ة الرئي�شة 
للطرق يف اململكة عرب تو�شيله مع �شارع بالج اجلزائر 
م���ن الناحي���ة الغربية. وق���ال خلف اإن ال���وزارة ب�شد 
اإن�ش���اء �شبكة لت�شيف مي���اه االأمطار وقنوات اأر�شية 

ال�شتخدامها من جانب اخلدمات االأخرى تالفياً لقطع 
االإ�شفلت م�شتقبالً، وتركيب �شبكة االإنارة والعالمات 
املروري���ة والإر�سادية و�سباغة اخلط���وط الأر�سية؛ 
لت�شهي���ل احلرك���ة املروري���ة واحلفاظ عل���ى �شالمة 
م�شتخدمي الطريق. واأك���د �شعي وزارة االأ�شغال اإلى 
تلبية احتياج���ات املواطنن يف تلك املنطقة وباقي 
املناطق الت���ي ت�شهد تطوراً عمراني���اً، والعمل على 
ت�شهيل تنقل القاطنن من واإلى م�شاكنهم بكل ي�ش 

واأمان.

ملحافظة املحرق مكانة خا�شة يف قلب رئي�س 
ال���وزراء �شاح���ب ال�شمو امللكي االأم���ري خليفة بن 
�شلم���ان اآل خليفة، فهي من قال الأهلها “اإن بيتي 
يف الرفاع ولكن قلبي معك���م يا اأهل املحرق، ولن 
يق���در اأحد على اأن يفرق بيني وبينكم ومن يحاول 
ذل���ك لن ينجح اأبدا”. و�شاح���ب ال�شمو دائم الثناء 
على اأه���ايل هذه املدين���ة العريقة مب���ا متثله من 
جت�شيد لقيم التعاي����س والتاآخي املجتمعي، فهي 
النموذج الذي يت�شم به اأبناء البحرين من اأخالقيات 
رفيع���ة تعك�س اأعلى قيم الت�شامح. ونادراً ما تخلو 
جل�ش���ة ملجل�س ال���وزراء م���ن ت�شديد �شم���وه على 
ال���وزراء واالأجه���زة احلكومي���ة ب����شورة االإ�شاع يف 
وترية امل�شاريع اخلدمية املوجهة الأهايل املحرق.

صيانة “المعلقة” 
وم���ا يبديه �شم���وه من تفاع���ل مبا����ش اإزاء ما 
يطرح���ه اأه���ايل املدينة من م�ش���اكل ومطالب عرب 
ال�شحاف���ة ما هو اإال �ش���ورة اأخرى ملا يحمله �شموه 
من م�شاع���ر اإزاء املحرق و�شواحيها.  وما اإن ن�شت 
�شحيف���ة “البالد” تقري���راً ميدانيا يظه���ر االأ�شار 
اجل�شيم���ة الت���ي اأ�شابت حديقة املح���رق املعلقة 
نتيجة غياب ال�شيانة واحلرا�شة عنها، حتى اأ�شدر 

�شم���وه اأمره الك���رمي اإلى وزارة االأ�شغ���ال و�شوؤون 
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين بعم���ل ال�شيانة 
حلديق���ة املح���رق املعلق���ة ف���وًرا وفتحه���ا اأم���ام 
املواطن���ن ب�شفة عاجلة؛ لتك���ون متنف�شا الأهايل 

املحرق خ�شو�شا وللمواطنن عموماً.
ووجه �شم���وه وزارة االأ�شغال ب����شورة اإخ�شاع 
املراف���ق العام���ة الت���ي ينتف���ع منه���ا املواطنون 
ويت���م ا�شتخدامها ب�ش���ورة يومي���ة وم�شتمرة اإلى 
�شيانة دورية ت�شم���ن احلفاظ على مرافقها التي 

مت ت�شخريه���ا خلدمة وراح���ة املواطن���ن. وعليه، 
�ش���ارع وزي���ر االأ�شغال و�ش���وؤون البلدي���ات ع�شام 
خل���ف بتنفي���ذ توجيه���ات �شم���و رئي�س ال���وزراء، 
وكلف املعني���ن بالوزارة البدء يف اأعمال ال�شيانة 

الفورية للحديقة وفتحها باأ�شع وقت ممكن.

قاللي
ومبوق���ف اآخ���ر ج�شد تفاع���ل �شاح���ب ال�شمو 
ال���وزراء م���ع ق�شاي���ا االأه���ايل،  امللك���ي رئي����س 

ومتابعت���ه الدائم���ة مل���ا يطرح���ه اأبن���اء �شعبه من 
مطالب و�شكاوى، ا�شتجاب �شموه فوراً ملنا�شدات 
اأطلقها نائب قاليل الإيجاد حل مل�شتنقعات املياه.  
وكان النائ���ب حممد اجلودر ق���د نا�شد �شموه عرب 
“الب���الد” لو�شع ح���ل جذري ملعان���اة اأهايل قاليل 
وواح���ات املحرق الناجتة جراء جتمع املياه امللوثة 
وم�شطحات الراكدة املوجودة يف ال�شوارع القريبة 
من املن���ازل، موؤك���ًدا اأنه���ا باتت ت�ش���كل تهديدا 

حقيقيا للبيئة وال�شحة.

نائب وأهالي 
واأ�ش���اف اجل���ودر اأن اأهايل ق���اليل والواحات 
طالب���وا بح���ل مل�شكلتهم، بع���د اأن اأ�شبحت املياه 
ت�شكل مرتعا للح����شات ال�شامة والبعو�س، ناهيك 
ع���ن الروائ���ح الغريب���ة والكريهة املنبعث���ة منها. 
وتابع اجلودر ب���اأن االأهايل اأ�ش���اروا يف منا�شدتهم 
اإل���ى اأن ه���ذه امل�شطح���ات ت�ش���وه املنظ���ر العام، 
واأن املي���اه الراك���دة املليئ���ة بالق���اذورات تزعج 
اخل���راب  وج���ه  وتعك����س  والزائري���ن  املقيم���ن 
واالإهمال والتلوث، مما يوؤثر �شلبا على املجمعات 

ال�شكنية الراقية.

ه���واج�������س ج��ن��و���ش��ان ت���دف���ع وزي�����ر االإ����ش���ك���ان ل���ل���ن���زول م��ي��دان��ي��اً 

ق���اليل ت�شتنج���د م���ن م�شتنقع���ات املي���اه... و�شم���وه ياأم���ر “البلديات”

• �شمو رئي�س الوزراء متحدثاً  الأهايل قرية ال�شناب�س	

• �شمو رئي�س الوزراء و �شمو ال�شيخ علي بن خليفة خالل زيارة مدر�شة ال�شناب�س	

• افتتاح �شوق النويدرات املركزي جاء بتوجيهات �شمو رئي�س الوزراء	

• 3 وزراء زاروا اأم احل�شم يف االأيام االأخرية تفعيال لتوجيهات �شموه	

• ... و�شموه وجه لر�شف الطرق الرتابية يف منطقة الزالق	

• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبال عددا من اأهايل عايل	

• •�شمو رئي�س الوزراء م�شتقبال وفدا من اأهايل املحرق	 �شموه وجه ل�شيانة حديقة املحرق املعلقة فوراً	

• اأهايل جنو�شان قلقون على امل�شوع االإ�شكاين	



4local@albiladpress.com بالدنا األحد 6 أغسطس 2017 
14 ذو القعدة 1438

العدد 3218 

خيمة نخول
موقع قلعة البحرين

4:30 - 9:30 مساًء

الدعوة عامة

www.bahrainsummer.bh

لالستفسار: 80008089
 +973 17112114 

7 - 7

يوليو       أغسطس

Option B : Logo

الرعاة:

دائماً ما تنجب و�سايا الرئي�س، جنباء يف كل جمال، �سفراء 
يف كل موق���ع، ما اأ�سبه الليلة، بالبارحة، بالأم�س اأو�سانا خليفة 
ب���ن �سلمان بال����رق، وها نحن الي���وم نقوم بتنفي���ذ الو�سية، 
ونتجه اإل���ى كوريا اجلنوبية وماليزي���ا واإندوني�سيا ومن بعدها 

الهند.
�سموه ب���داأ امللحمة مبملك���ة تايلند وجمهوري���ة الفلبني، 
وما بينهم���ا، وما بعدهما، ونحن اليوم نذهب اإلى بقية العائلة 
الآ�سيوي���ة، نحاول القتداء بال�سب���ق، ون�سعى اإلى اقتفاء الأثر، 

وناأمل يف حتقيق املزيد.
ذهب���ت مع الوف���د املرافق اإل���ى الهند، متام���اً على خطى 
الرئي����س، يف راأ�سي فكرة اأ�سا�سية مفاده���ا اأن العودة لبد اأن 
تك���ون ميمون���ة، وال�سيد يج���ب اأن يكون ثمين���ا، لذلك كانت 
الأ�سئلة ال�روري���ة حتا�رنا، ما الدرو�س الت���ي يجب اأن نخرج 
به���ا م���ن الزيارة؟ كي���ف ن�ستفيد م���ن التجربة؟ ث���م البحث يف 
اإم���كان نقلها اإلى اأر�س الوطن، هل نحن م�ستعدون ل�ستقبال 
تكنولوجي���ا اللحظ���ة؟ اأم اأنن���ا نحت���اج اإل���ى مزيد م���ن التهيئة 

واجلهوزية والإعداد؟
العجائ���ب ل متوت ولو مات �سانعوها، والغرائب ل تفقد 
بريقه���ا، ولو فق���دت الأ�سي���اء قدرته���ا على الإبه���ار، رئي�س 
الوزراء �ساحب ال�سم���و امللكي الأمري خليفة بن �سلمان حفظه 
اهلل ورعاه، عندما فتح طريق احلرير اإلى ال�رق، كان يف �سمريه 
ذلك اللتحام بثقافات اأخرى، ذلك احلوار احل�ساري مع �سعوب 
وعقول اأخرى، وعندما بداأنا امل�سوار على خطى الرئي�س كان يف 
�سمرينا ذلك اخليال اخل�سب الذي زرعه فينا جمل�سه املهيب، 
اإرادة املعرف���ة احلقة، رغبة التعرف عل���ى الآخر والتحاور معه، 
هنا يكمن الفرق اجلوهري بني املباداأة والتتبع، بني املبادرة، 
و�رع���ة التلبي���ة، �سموه يب���داأ، ونح���ن ن�ستلهم الع���ر، �سموه 
يبادر ونحن ن�سعى للتوا�س���ل، بالنتيجة ي�سبح الهدف حمددا 

والطريق ممهدا، والروؤى وا�سحة. 
 ذهبن���ا اإل���ى الهند، زرن���ا جامع���ات، اختلطن���ا بقوميات، 
حتاورن���ا م���ع عقول، ف���اإذا بنا نكت�س���ف اأن ما يقول���ه الرئي�س 
القائ���د يف جمل�س���ه، وم���ا يوجه ب���ه يف لقاءاته معن���ا قد حتقق 
عل���ى الأر�س، اأمم تري���د اأن تتعرف علينا اأي�س���اً، وت�سعى كي 
تكت�سف معنا حقائق الوجود، جميعنا يتذكر كلمات �سموه بعد 

كل زي���ارة يقوم بها اإلى ال�رق البعيد، اأقيموا عالقات �سداقة 
مع اجلمي���ع، افتح���وا لأنف�سكم اأبواب���ا كانت مو�س���دة، اأتيحوا 
لبالدك���م فر�سا جدي���دة للمعرفة والرتقي، وق���د قمنا بزيارة 
اأعجب معه���د تكنولوجي يف ال�رق، اإن���ه “اآي.اآي. تي”، الرفيق 
والزميل للمعهد الأمريك���ي املعروف “اأم اآي تي”، الفرق بني 
املوؤ�س�ست���ني اأن املعهد الهندي متتلك���ه احلكومة والأمريكي 
ميتلك���ه القطاع اخلا����س، املعه���د الهندي لديه م���ن الفروع 
ع�رون عل���ى امتداد القارة الهندية، واملعهد الأمريكي مزروع 
يف ذهنية كل من يتعل���م اإدارة الأعمال عن ظهر قلب، املعهد 
الهندي ل يقب���ل اإل واحدا يف الألف من اأعداد املتقدمني اإليه، 
والأمريك���ي يخ�سع ملقت�سيات ومعايري قد تكون مت�سابهة اإل 

قليال. 
لأول مرة يف حياتي اأجد الكم يف خدمة الكيف، مئات الآلف 
من الطلبة يدر�سون يف معه���د واحد بفروعه املختلفة، ويقوم 
بالتدري����س لهم ع����رات الآلف م���ن الأ�سات���ذة، الكم ل ميثل 
م�سكلة يف الهند، حيث توظيف الأعداد الهائلة خلدمة املجتمع 

ولتطوير معارفه وتعميق روؤاه. 
ث���الث جامع���ات اأخرى قمن���ا بزيارتها يف ال����رق العجيب، 
جميعه���ا خا�سة حي���ث التنوع يف التوجه والتب���ادل يف املواقع، 
جامع���ة “ا����س اأر ام” يف مدرا����س و “مانيب���ال” يف ماجنل���ور و 
“اميت���ي” يف نيودله���ي، اأ�سم���اء حفرت مواقعه���ا يف جغرافيا 

العلوم وانت�رت على املدى من الب�ر والعمق من الب�سرية.
خدم���ات �سياف���ة على اأعل���ى م�ست���وى و�سناع���ة �سياحة 
تعتمد على الإبهار والنت�سار وال�سيطرة، اإنها �سمة احل�سارات 
العريق���ة، ب�سمة يف كل اجتاه، اأثر يف كل موقع، وعجيبة يف كل 
طري���ق.  واأخريا عدت م���ن الهند بعد اأ�سب���وع حافل باملعارف 
والتج���ارب واحل���وارات، ول اأخفيكم ����راً كم كن���ت تواقا اإلى 
جمل�س الرئي�س الذي اأ�ركنا يف املحاولة، واأ�سار اإلينا بالبعيد، 

ووجهنا نحو ال�رق.

بقلم: الدكتور عبداهلل الحواج

مجلس الرئيس... 

رحلة إلى الشرق

• �سمو ال�سيخ خليفة بن علي معزيا عائلة الفقيدة	

�صمو ال�صيخ خليفة بن علي يعزي عائلة جابر العلي ال�صباح
بتكليف من رئي�س الوزراء 

املنامة - بن���ا: بتكليف من 
رئي����س ال���وزراء �ساح���ب ال�سمو 
امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 
اآل خليف���ة، ق���ام �سم���و ال�سي���خ 
خليف���ة بن عل���ي بن خليف���ة اآل 
خليف���ة بتق���دمي واج���ب الع���زاء 
يف وف���اة املغفور له���ا باإذن اهلل 
تعالى اأرمل���ة ال�سيخ جابر العلي 
حم���د  �سع���اد  ال�سب���اح  ال�س���امل 
�سالح احلمي�س���ي، وذلك بدولة 

الكويت ال�سقيقة.
ونقل �سموه تعازي وموا�ساة 
�ساح���ب ال�سمو امللك���ي رئي�س 
ال���وزراء اإل���ى عائل���ة الفقي���دة، 
داعًي���ا �سم���وه املولى ع���ّز وجّل 
اأن يتغمدها بوا�س���ع رحمته واأن 
ي�سكنها ف�سيح جناته واأن يلهم 

ذويها ال�سر وال�سلوان.
واأك���د �سموه عم���ق ما يربط 
قيادت���ي و�سعب���ي البلدي���ن من 
اأخوي���ة متمي���زة تقوم  عالق���ات 
عل���ى و�سائج القرب���ى واحلر�س 
املتبادل من البلدين على تعزيز 

التعاون يف كل املجالت.
م���ن جانبه���م، اأع���رب اأبن���اء 
العل���ي  جاب���ر  ال�سي���خ  عائل���ة 
خال����س  ع���ن  ال�سب���اح  ال�س���امل 
ل�ساح���ب  والتقدي���ر  ال�سك���ر 
ال�سم���و امللك���ي رئي����س الوزراء 
على م�ساع���ره الطيبة، م�سيدين 
باجلهود التي يق���وم بها �سموه 
من اأج���ل تعزيز عالق���ات الأخوة 
واملحب���ة الت���ي ترب���ط البلدي���ن 
وال�سعب���ني ال�سقيقني، متمنني 
ل�سموه موف���ور ال�سحة والعافية 

وال�سعادة.
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“ال�شمالية” يف  االج���ت���م���اع���ي���ة  امل�������ش���اع���دات  م����ن  ا����ش���ت���ف���ادت  اأ��������رة   5647

تـنـظـيـم مـعـر�ص تـوظـيــف خــا�ص لأهـالــي الــدراز
زار القرية والتقى االأهايل تنفيذاً لتوجيهات رئي�س الوزراء... حميدان: 

مدين���ة عي�ش���ى - وزارة العمل والتنمي���ة االجتماعية: زار وزير 
العم���ل والتنمية االجتماعي���ة جميل حميدان اأم����س، قرية الدراز يف 
املحافظة ال�شمالية، يرافقه امل�شوؤول���ون واملخت�شون يف الوزارة، 
وعق���د لقاء مفتوحاً يف جمل�س علي عبد الر�ش���ا الع�شفور، بح�شور 
حماف���ظ ال�شمالي���ة علي الع�شف���ور، واأع�ش���اء من جمل����س النواب 

والفعاليات االجتماعية، وعدد من املواطنني.
ومت باللق���اء ط���رح ومناق�ش���ة احتياج���ات اأهايل قري���ة الدراز 
والق���رى املج���اورة، ب�ش���اأن اخلدم���ات العمالي���ة واالجتماعية التي 
ت�شه���م يف توف���ر امل�شت���وى املعي�ش���ي الالئ���ق للمواطنني، عرب 
ت�شهيل وتي�شر اإجراءات ح�شولهم على خمتلف اخلدمات، و�شمان 
اال�شتف���ادة املثل���ى من منظوم���ة وم�روعات احلماي���ة االجتماعية، 
والت���ي ت�شم���ل توف���ر فر����س العم���ل الالئق���ة، وبرام���ج التاأهيل 
والتدري���ب والتاأم���ني �ش���د التعط���ل، ف�ش���اًل عن برام���ج ال�شمان 
االجتماع���ي والرعاي���ة االجتماعي���ة املقدم���ة للمواطن���ني كافة يف 
اململكة. وتاأتي هذه الزيارة �شمن �شل�شلة من االأن�شطة والزيارات 
امليدانية، تنفيذاً للتوجيهات الكرمية ال�شادرة عن رئي�س الوزراء 
�شاحب ال�شم���و امللكي االأمر خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة، ب�شاأن 
تكلي���ف عدد من الوزراء الذين ميثلون خمتلف القطاعات اخلدمية 
بزيارة اأم احل�شم والدراز والقرى الواقعة على �شارع البديع لتفقد 
احتياج���ات االأهايل فيها، ومتابع���ة امل�شاريع التي تنفذ، اأو اجلاري 
العم���ل على تنفيذها، وتعريف االأهايل بخدم���ات الرعاية والربامج 

التنموية للمواطنني يف قطاعي العمل والتنمية االجتماعية.

 استقرار األسر
ويف كلم���ة بهذه املنا�شبة، اأ�شاد الوزي���ر حميدان بالتوجيهات 
الكرمي���ة ل�شاح���ب ال�شم���و رئي�س جمل����س الوزراء، والت���ي تعك�س 
حر�س �شم���وه على تقدمي اأق�ش���ى اخلدمات املمكن���ة للمواطنني 
وتلبي���ة احتياجاته���م االأ�شا�شية يف اإطار تنفي���ذ احلكومة ملنظومة 
احلماي���ة االجتماعية ال�شامل���ة، موؤكداً اأن ال���وزارة �شتوا�شل وبكل 
جدي���ة حتقي���ق اأه���داف احلكوم���ة لتعزيز فر����س العي����س الكرمي 
للمواطن���ني، والتاأكد من توفر اخلدمات كاف���ة اأمامهم مع �شمان 
كفايته���ا وجودتها، وذل���ك عرب منحهم االأولوي���ة يف خمتلف برامج 
وم�شاريع عمل ال���وزارة والنظر يف متطلباته���م االجتماعية وتوفر 

فر�س العمل الالئق التي تر�شخ من ا�شتقرار االأ�ر. 
واأكد حميدان اأهمي���ة مثل هذه اللقاءات التفاعلية والتوا�شل 
ب���ني اجله���ات احلكومي���ة وخمتل���ف ال�رائ���ح االجتماعي���ة؛ الإطالع 
املواطن���ني عل���ى خمتل���ف اخلدم���ات واالإج���راءات للح�ش���ول على 
تلك اخلدم���ات، وبالذات م���ا يتعلق منها باملكت�شب���ات املعي�شية 
للمواطن���ني، م�ش���راً يف ه���ذا ال�شياق اإل���ى اأن ح�ش���ور امل�شوؤولني 
يف وزارة العم���ل والتنمي���ة االجتماعي���ة اإلى منطقة ال���دراز ياأتي يف 
اإط���ار خطة �شامل���ة لتعزيز التوا�ش���ل املبا�ر مع االأه���ايل وتلم�س 
احتياجاته���م والعم���ل على تلبيته���ا، وهي فر�ش���ة يف الوقت ذاته 
لتعريف املواطنني باأنواع اخلدمات التنموية التي توفرها الوزارة 

يف قطاعي التنمية االجتماعية والعمل.

معرض للتوظيف
وفيما يتعلق بامل�شاريع املوجهة اإلى اأبناء املحافظة ال�شمالية 
يف جمال توظي���ف وتاأهيل الباحثني عن عمل، ق���ال الوزير الوزارة 
اإنه يوجد يف املحافظة مركزان متكامالن لتقدمي خدمات التوظيف 
والتدريب والتاأم���ني �شد التعطل، وهما مركز املحافظة ال�شمالية 
يف جمم���ع “الكاونرتي م���ول”، الذي ي�شتقبل م���ا معدله من 2000 
اإل���ى 3000 مراجع �شهرياً، ومركز مدينة حمد للتوظيف والتدريب، 
الذي ي�شتقبل ما معدله من 2500 اإلى 3500 مراجع �شهرياً، ويتم 
من خاللهما تقييم ق���درات الباحثني عن عمل لتحديد احتياجاتهم 
التدريبي���ة وتر�شيحهم لوظائف باأجور منا�شبة، م�شراً اإلى اأنه نظراً 
للكثاف���ة ال�شكاني���ة للمحافظ���ة، �شتقوم ال���وزارة بتنظيم معر�س 
للتوظي���ف خم�ش����س الأهايل منطقة ال���دراز والق���رى الواقعة على 

�شارع البديع بالفرتة املقبلة.
كم���ا اأك���د الوزير ا�شتم���رار م�شاري���ع تعزيز ا�شتق���رار العمالة 
الوطني���ة يف �ش���وق العم���ل ع���رب �شيا�ش���ة دع���م اأج���ور املواطنني 
العاملني بالقطاع اخلا�س من خالل م�روع حت�شني االأجور للعاملني 
بالتع���اون مع �شن���دوق العمل )متك���ني(، والذي يكف���ل ا�شتقرار 

العمالة الوطنية وزيادة اإنتاجيتها ورفع م�شتواها املعي�شي.
وك�شف حميدان، خالل الزيارة، عن بع�س امل�روعات التنموية 
امل�شتقبلي���ة املزمع تنفيذها يف املحافظ���ة ال�شمالية، ومنها مركز 
“األب���ا” االجتماعي يف منطقة البديع، الفتاً اإل���ى اأنه مت االنتهاء من 

اإعداد الت�شاميم للم�روع.

الضمان االجتماعي
و����رح الوزي���ر للح�ش���ور يف املجل����س �شل�شل���ة م���ن اخلدمات 
الت���ي تعمل الوزارة على تطويرها مب���ا يتوافق مع احلجم ال�شكاين 
املتزايد وتن���وع احتياجات املواطنني، موؤك���داً اأن الهدف االأ�شمى 

للحكومة هو رفع امل�شتوى املعي�شي للمواطنني.
واأكد اأن الوزارة ما�شية يف تكري�س اجلهود املت�شلة بالرعاية 
االجتماعية ل�شمان حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة عرب عدد من 
الربام���ج االإمنائية ومن ذلك ال�شمان االجتماع���ي، وهي م�شاعدات 
اجتماعي���ة تقدمه���ا احلكومة لالأف���راد واالأ����ر ذات الدخل املحدود 
امل�صتوفني ل����روط اال�صتحقاق املن�صو�ص عليها بالقانون، الفتاً 
اإل���ى اأن 5647 اأ�رة يف املحافظ���ة ال�شمالية ا�شتفادت من م�شاعدة 

ال�شمان االجتماعي.
كما تقوم الوزارة انطالقاً من مبداأ ال�راكة املجتمعية والوقوف 
م���ع االأ����ر البحرينية بتعوي�س بع����س االأ�ر عن احل���وادث الطارئة 
كالتعوي�ش���ات عن ح���االت حريق املنازل، اإذ تق���دم يف هذا ال�شاأن 
تعوي�ش���ات ع���ن االأ����رار املادية الت���ي يخلفها احلري���ق، وتوفر 
امل���كان املوؤقت الإيواء االأ�رة التي ن�شب حريق يف منزلها اإذا دعت 

احلاج���ة، موؤكداً اأن هذه احلماية االجتماعي���ة للمواطنني �شوف يتم 
تعزيزها خالل الفرتة القادمة. 

وتط���رق الوزير كذلك اإلى “م�روع خطوة للم�شاريع املنزلية”، 
اإذ يق���دم جميع االحتياجات والت�شهي���الت املطلوبة لالأ�ر واالأفراد 
لبدء م�شاريعهم التجارية م���ن منازلهم، والذي يهدف اإلى حت�شني 
و�شع الف���رد البحرين���ي اقت�شادي���اً واجتماعياً وتط���وره االإنتاجي 

وتنميته لالعتماد على ذاته وا�شتدامة اإنتاجيته.

المنظمات األهلية
وعلى �شعيد مت�شل، اأكد حميدان اأن املنظمات االأهلية تعترب 
�ريكاً اأ�شا�شاً مع احلكومة يف تنفيذ برامج الوزارة املجتمعية، داعياً 
بهذه املنا�شبة املواطنني لال�شتفادة من وجود 90 جمعية اأهلية يف 
املحافظة ال�شمالية، حيث يوجد مقر اجلمعيات ال�شبابية وي�شتفيد 
من���ه حالياً اأكرث 12 جمعية �شبابية مدعومة من قبل الوزارة، اإ�شافة 
اإل���ى املركز الوطني لدع���م املنظمات االأهلية ال���ذي يتولى عملية 
متكني املنظم���ات االأهلية من خ���الل تقدمي اال�شت�ش���ارات الفنية 

واملالية والتقييم املوؤ�ش�شي، ومن خالل برنامج املنح املالية.
وحت���دث باللق���اء حماف���ظ ال�شمالية عل���ي الع�شف���ور، واأ�شاد 
بتوجيهات �شمو رئي�س الوزراء للم�شوؤولني بزيارة القرى والوقوف 
عل���ى احتياجات ومتطلبات املواطنني ب�ش���ورة مبا�رة، م�شراً اإلى 
اأن زي���ارة وزي���ر العم���ل والتنمية االجتماعي���ة �شتكون له���ا نتائج 

اإيجابي���ة، خ�شو�شاً اأن جتربة املحافظة مع ال���وزارة خالل ال�شنوات 
املا�شي���ة اأثبتت جناحه���ا، م�شراً اإلى اأن كل مل���ف يتم فتحه يثمر 
عن اإجنازات جدي���دة للمواطنني، معرباً عن اأمله يف اأن تف�شي هذه 
الزي���ارة اإلى اآليات عمل حمددة يف ملف���ات توظيف املواطنني من 
اأهايل املحافظة، وكذلك تعزيز الرعاية االجتماعية لالأ�ر البحرينية.

وظائف جاذبة
 وحت���دث النائ���ب جالل املحف���وظ م�شي���دا بتوجيه���ات �شمو 
رئي�س جمل�س الوزراء، للوزراء بزي���ارة القرى وتلم�س احتياجاتهم، 
م�ش���راً اإلى اأن هذا اللقاء املبا�ر ي�شكل فر�شة لتفهم االحتياجات 
الفعلي���ة للمواطنني من اأهايل القري���ة، الفتاً اإلى اأن من اأهم اآليات 
معاجل���ة م�شكل���ة الباحثني ع���ن عمل  تكمن يف تعدي���ل بع�س مواد 
قان���ون العمل االأهلي بالقط���اع اخلا�س، موؤك���داً اأن جمل�س النواب 
�شيق���وم بتعديالت لبع�س ن�شو�س القانون الإلزام القطاع اخلا�س 
ببحرن���ة الوظائف اجلاذبة للمواطنني، الفتاً اإلى ان هذه التعديالت 

املقرتحة �شيتم مناق�شتها يف الدورة املقبلة للربملان.
وم���ن جانبه، اأبدى النائب حمد الدو�ري رغبة يف تفعيل مقرتح 
رف���ع خم�ش�س االإعاق���ة اإلى 200 دين���ار �شهرياً بدالً م���ن ال� 100 
دين���ار الت���ي ت�رف حالي���اً، موؤك���داً اأهمية هذه الزي���ادة يف تغطية 
تكاليف رعاية ذوي االإعاق���ة وتلبية احتياجاتهم، كما طالب مبزيد 
م���ن التن�شي���ق بني وزارة العم���ل والتنمية االجتماعي���ة واملحافظة 

ال�شمالية ب�شاأن احلماية االجتماعية التي تقدم للمواطن، ف�شالً عن 
تكثيف التوعية بخدمات الوزارة املتنوعة والتي تالم�س احتياجات 

املواطنني االأ�شا�شية.

األسر المنتجة
واأك���د ع�شو جمل�س ال�شورى ال�شابق علي عبدالر�شا الع�شفور 
اأن منطق���ة ال���دراز تعترب من اأكرب قرى البحري���ن من حيث الكثافة 
ال�شكاني���ة، مما يحتم النظر بجدي���ة يف �شاأن توفر احتياجات اأهايل 
املنطقة، خ�شو�شاً ما يتعلق بتوظيف الباحثني عن عمل من �شباب 
القري���ة، م�شراً اإلى اأن القري���ة حتتاج اإلى مرك���ز اجتماعي �شامل، 

خ�شو�شا مع وجود قطعة اأر�س خم�ش�شة لهذا املركز. 
كم���ا دعا اإلى اإعادة فتح مرك���ز ال�شوف احلريف بالدراز، والذي 
كانت ت�شتفيد منه االأ�ر املنتجة من اأبناء القرية، م�شراً اإلى اأهمية 
املحافظ���ة على هذه احلرفة الرتاثية الت���ي ت�شكل معلما من معامل 

مملكة البحرين.

طاقات الشباب
ب���دوره، قال رئي�س ن���ادي االتفاق اأحمد امل���رزوق اإن من اأهم 
عوامل اال�شتق���رار واالأمن املجتمعي هو ا�شتق���رار ومتا�شك االأ�رة 
وا�شتثمار طاقات ال�شباب الباحث عن العمل، داعياً يف هذا ال�شياق 
اإل���ى ����رورة العمل عل���ى حتدي���ث بيان���ات العاطل���ني يف القرية 
وح����ر رغباتهم يف نوعي���ة الوظائف املرغوبة؛ متهي���داً لتاأهيلهم 

وتوظيفهم يف القطاع اخلا�س يف وظائف جمزية.
اأما نائب رئي�س جامعة البحرين علي من�شور فاأ�شاد بتوجيهات 
�شم���و رئي�س ال���وزراء، داعياً اإلى معاجلة م�شكل���ة البطالة وت�شكيل 
جلن���ة اأهلي���ة تعن���ى بح����ر اأع���داد الباحثني ع���ن عم���ل وتاأهيلهم 

وتوظيفهم يف خمتلف موؤ�ش�شات القطاع اخلا�س.
كم���ا اأ�شار اأحم���د الوداع���ي اإل���ى دور املنظم���ات االأهلية ويف 
مقدمتها اجلمعيات اخلري���ة التي �شاهمت يف م�شاعدة العديد من 
االأ�ر املتعففة، ما يتطل���ب ت�شهيل اإجراءات منح الرتاخي�س جلمع 
امل���ال بغي���ة التي�شر على اجلمعي���ات للقيام مبهامه���ا نحو خدمة 
هذه االأ�ر. كما اأ�ش���ادت ع�شو املجل�س البلدي للمحافظة ال�شمالية 
فاطمة القطري مبجم���ع االإعاقة ال�شامل يف منطقة عايل، موؤكدة اأنه 
�ش���وف يحدث نقلة نوعية يف جمال رعاية وتاأهيل وتوظيف وحماية 

ذوي االإعاقة.

• وزير العمل والتنمية االجتماعية يف زيارة لقرية الدراز	

52088  …QÉŒ πé°S ,øjôëÑdG áμ∏‡ ,áeÉæŸG ,11159 Ü.¢U (á∏Ø≤e) .Ü.Ω.¢T ¢ùcOCG ∂æH

                         

(á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T ¢ùcOCG ∂æH
2017  ƒ«fƒj 30 IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG

www.addaxbank.com

.øjôëÑdG áμ∏‡ - hôîa »L ΩEG »H »c IOÉ°ùdG πÑb øe â©LhQ »àdGh 2017 ƒ«fƒj 30 ‘ á«¡àæŸG IÎØ∏d ∂dPh Iô°üàîŸG IóMƒŸG á«dÉŸG ºFGƒ≤dG øe √ÓYCG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG êGôîà°SG ”

πæjR º°SÉL
IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf

»ª«©ædG ⁄É°S
IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ

 óMƒŸG ‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H
á«μjôeC’G äGQ’hódG ±’BÉH    2017 ƒ«fƒj 30 ‘ Éªc

2017 ƒ«fƒj 302016 Èª°ùjO 31

(á©LGôe)(á≤bóe)

äGOƒLƒŸG
¬ªμM ‘ Éeh ó≤ædG4^9253^884

™«Ñ∏d áMÉàe äGQÉªãà°SG4^3835^855

á∏«eR äÉcô°T ‘ äGQÉªãà°SG20^28021^686

iôNCG äGOƒLƒe170296

äGOƒLƒŸG ´ƒª›29^75831^721

äÉHƒ∏£ŸG
ÚªgÉ°ùŸG øe  ¢Vhôb9^6499^649

iôNCG äÉHƒ∏£e1^6422^616

äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›11^29112^265

á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M
∫ÉŸG ¢SCGQ81^22281^222

QGó°UEG IhÓY42^11142^111

áæjõN º¡°SCG(700)(700)

áªcGÎe ôFÉ°ùN(108^275)(107^286)

ÊƒfÉb »WÉ«àMG3^9233^923

äGQÉªãà°SÓd ádOÉ©dG áª«≤dG »WÉ«àMG186186

á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M ´ƒª›18^46719^456

á«μ∏ŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›29^75831^721

    óMƒŸG á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M ‘ äGÒ¨àdG ¿É«H
á«μjôeC’G äGQ’hódG ±’BÉH    2017 ƒ«fƒj 30 ‘ á«¡àæŸG ô¡°TCG áà°ù∏d

´ƒªéŸG
 ôFÉ°ùN

áªcGÎe

»WÉ«àMG
 ádOÉ©dG áª«≤dG

äGQÉªãà°SÓd
»WÉ«àMG

ÊƒfÉb
 º¡°SCG

áæjõN
 IhÓY
QGó°UEG

¢SCGQ
∫ÉŸG (á©LGôe) 2017

19^456 186 3^923 (107^286) (700) 42^111 81^222   2017 ôjÉæj 1 ‘

(989) - - (989) - - - IÎØ∏d πeÉ°ûdG πNódG ´ƒª›
18^467 186 3^923 (108^275) (700) 42^111 81^222 2017 ƒ«fƒj 30 ‘

(á©LGôe) 2016

17^409 186 3^648 (109^758) - 42^111 81^222   2016 ôjÉæj 1 ‘

1^578 20 - 1^558 - - - IÎØ∏d πeÉ°ûdG πNódG ´ƒª›

(700) - - - (700) - - IÎØdG ∫ÓN áª∏à°ùe áæjõN º¡°SCG

18^287 206 3^648 (108^200) (700) 42^111 81^222 2016 ƒ«fƒj 30 ‘

 óMƒŸG ájó≤ædG äÉ≤aóàdG ¿É«H
á«μjôeC’G äGQ’hódG ±’BÉH    2017 ƒ«fƒj 30 ‘ á«¡àæŸG ô¡°TCG áà°ù∏d

2016  ƒ«fƒj 30 2017 ƒ«fƒj 30

(á©LGôe) (á©LGôe)

äÉ«∏ª©dG á£°ûfCG
1^558 (989) áæ°ùdG íHQ /(ôFÉ°ùN)

:äÉjƒ°ùJ

(1^252) (872) á∏«eR äÉcô°T ìÉHQCG øe ∂æÑdG á°üM

(58) - äGQÉªãà°S’G ™«H øe íHQ

(1^151) (14) iôNCG äGOGôjEG

470 1^472  äGQÉªãà°SE’G áª«b ¢VÉØîfEG

(433) (403)
 ‘ äGÒ¨àdG πÑb äÉ«∏ª©dG ìÉHQCG

á«∏«¨°ûàdG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG

:á«∏«¨°ûàdG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG ‘ äGÒ¨àdG

2^481 314 Ió«≤ŸG Ió°UQC’G

173 126 iôNCG äGOƒLƒe

(1^222) (974) iôNCG äÉHƒ∏£e

999 (937)
 á£°ûfCG øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG ‘É°U

äÉ«∏ª©dG

QÉªãà°S’G á£°ûfCG
84 -  äGQÉªãà°S’G ™«H øe á∏°üfi ≠dÉÑe

1^817 14 áàHÉãdG ™FGOƒdG ≈∏Y áª∏à°ùŸG IóFÉØdG

- 2^278 á∏«eR äÉcô°T øe á∏°üfi ìÉHQCG

 
1^901 2^292

 á£°ûfCG øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG ‘É°U
QÉªãà°S’G

2^900 1^355  ¬ªμM ‘ Éeh ó≤ædG ‘ IOÉjõdG ‘É°U
1^541 3^570  IÎØdG ájGóH ‘ ¬ªμM ‘ Éeh ó≤ædG

4^441 4^925 IÎØdG ájÉ¡f ‘ ¬ªμM ‘ Éeh ó≤ædG

:‘ á∏ã‡
1 1 ¥hóæ°üdG ‘ ó≤ædG

4^440 924   ∑ƒæÑdG iód á«dÉ◊G Ió°UQC’G

- 4^000 (Éeƒj 90 øe πbCG ∫ÓN ≥ëà°ùJ) áàHÉãdG ™FGOƒdG

4^441 4^925

   óMƒŸG πNódG ¿É«H
á«μjôeC’G äGQ’hódG ±’BÉH    2017 ƒ«fƒj 30 ‘ á«¡àæŸG ô¡°TCG áà°ù∏d

á«¡àæŸG ô¡°TCG áà°ù∏dá«¡àæŸG ô¡°TCG áKÓã∏d

  ƒ«fƒj 30 ‘ƒ«fƒj 30 ‘

2017201620172016

(á©LGôe)(á©LGôe)(á©LGôe)(á©LGôe)

á∏«eR äÉcô°T ìÉHQCG ‘ ∂æÑdG á°üM8721^252473642

 äGQÉªãà°SG ™«H øe íHQ-58--

º¡°SCG ìÉHQCG OGôjEG-32-32

iôNCG äGOGôjEG141^1515700

 πNódG ‹ÉªLEG8862^4934781^374

ÚØXƒŸG áØ∏μJ(63)(78)(31)(32)

óFGƒØdG äÉahô°üe(20)(20)(10)(10)

 äGQÉªãà°S’G áª«b ¢VÉØîfG(1^472)(470)(1^472)(73)

iôNCG á«∏«¨°ûJ äÉahô°üe(320)(367)(199)(127)

 IÎØdG íHQ / (IQÉ°ùN)(989)1^558(1^234)1^132

IÎØ∏d ôNB’G πeÉ°ûdG πNódG-20-20

IÎØ∏d πeÉ°ûdG πNódG ´ƒª›(989)1^578(1^234)1^152



األحد 6 أغسطس 2017 
14 ذو القعدة 1438

6local@albiladpress.comالعدد 3218  بالدنا

@paáÓè€a @ÚÌb‰« @ÚÓ«b‡nu¸a @ÚÓ‡‰n€aÎ @›‡»€a @ÒäaåÎ @o–‹m

@Åbnnœa @#@È„c @›‡« @Â« @ÊÏrybj€aÎ @fib‡«˛a @lbzñc @ÒÜbè€aÎ

@Ô„br€a@’ib�€bi@kÌäán€aÎ@—Ó√Ïn‹€@Ò6é@ç◊ãæ@áÌáßa@ã‘æa

NÔ«b‡nu¸a@Ò6é@ç◊ãæ

@Ÿ€â◊Î @›‡« @Â« @µrybj€a @ÒäaåÏ€a @Ï«ám @Újéb‰æa @ÍâËiÎ

@LÔ8ã€a@‚aÎá€a@Ò6œ@fi˝Ç@ç◊ãæa@Ú»uaãfl@∂g@fib‡«˛a@lbzñc

@Ô€b™ @¿ @bËflá‘Ì @>€a @Ú‹flbì€a @ÈmbfláÇ @Âfl @ÒÜb–né¸aÎ

N›�»n€a@áö@µfldn€a@Ÿ€â◊Î@kÌäán€aÎ@—Ó√Ïn€a

kÌäán€aÎ@—Ó√Ïn‹€@Ò6é@ç◊ãfl@Åbnnœa

Ê˝ÄÄÄÄÄ«g

بعت ذهب زوجتي و�ضيارتي لتقليل اخل�ضائر والق�ضية لدى ال�رشطة
بعد خداعه من قبل مكتب �سفريات... �ساحب حملة �سفر و�سياحة لـ“$”:

ا�سطـــر �ساحـــب اإحـــدى حمالت 
ال�سفـــر وال�سياحـــة البحرينيـــة لبيع 
ذهـــب زوجتـــه و�سيارتـــه وكل مـــا 
ميكـــن بيعـــه، لي�ســـدد بذلـــك جزًءا 
مـــن اخل�ســـارة التـــي تعر�ـــض لها؛ 
بعـــد خداعـــه من قبـــل اأحـــد مكاتب 
ال�سفريـــات التي �سبق لـــه التعامل 
معهـــا، من خـــالل اقتطاعـــه لتذاكر 
وهمية زعم اأنهـــا م�سرتجعة ويرغب 

ببيعها باأ�سعار منا�سبة.
لـ“البالد”  ونفى �ساحب احلملة 
مت�سبـــب  طـــرف  هنـــاك  يكـــون  اأن 
“الورطـــة”، واأن  لإيقاعـــه يف هـــذه 
مـــا ح�ســـل كان �سببـــه “ت�رصف غري 
م�ســـوؤول” مـــن قبل �ساحـــب اإحدى 
مكاتـــب ال�سفريـــات، كّبـــد احلملـــة 
خ�سائـــر كبرية، وت�سبـــب يف تفويت 

الرحلة على امل�سافرين.
وحـــول توقعاتـــه ب�ســـاأن دافـــع 
�ساحب مكتـــب ال�سفريات من وراء 
اإحداثـــه لهـــذه امل�سكلة، قـــال “اإنه 
علم يف وقت لحـــق اأن �ساحب ذلك 
املكتب مديون مببلغ يقدر بنحو 15 
األف دينـــار، واأنه �سيتعر�ض للحب�ض 
يف حال عـــدم ت�سديده لذلك الدين، 
وعليـــه يتوقـــع اأن ذلـــك كان هـــو 

الدافع وراء قيامه بهذا الت�رصف”. 
وتابع حـــول تفا�سيل امل�سكلة، 
اأن �ساحب مكتب ال�سفريات عر�ض 
ب�سكل ر�سمي علـــى احلملة جمموعة 

من تذاكر ال�سفر اإلى مدينة م�سهد، 
وقدمهـــا باأ�سعار جيـــدة، وعليه مت 
التفاق على �ـــرصاء التذاكر، وتوقيع 

العقود وا�ستالم الأر�سدة.
واأ�ساف اأنه بناًء على ذلك قامت 
احلملة بن�رص اإعالنات الرحلة، واأخذت 
وا�ستلمـــت  امل�سافريـــن  جـــوازات 
املبالـــغ منهـــم واملقـــدرة بنحو 12 
و�سلمتهـــم  دينـــار،  و800  األًفـــا 

ل�ساحب مكتب ال�سفريات.

المفاجأة
وذكر اأنه يف اليوم التايل ت�سلمت 
احلملة التذاكر، وقامت بالتاأكد من 
�رصكة الطـــريان باأن احلجز �سليم، اإل 
اأن املفاجاأة كانت حني قام �ساحب 
املكتـــب باإلغاء احلجز يف وقت لحق 
دون علـــم �ساحـــب احلملـــة، وقبـــل 
يومني مـــن موعد الرحلـــة اأر�سل له 
ر�سالة “وات�ـــض اأب” اأبلغه فيها اأنه 
لظـــروف معينة مت اإلغاء احلجز، واأنه 
�سيحولـــه على رحلـــة ثانية يف اليوم 
التـــايل اإذا رغـــب بذلـــك، فاأبلغتـــه 

مبوافقتي.
وقال “اإن احلملـــة اأبلغت حينها 
التعامل  امل�سافرين بامل�سكلة ومت 
مـــع الأمـــر ب�سهولـــة، اإل اأن �ساحب 
املكتب كّرر فعلته يف املرة الثانية، 
ووعد بتحويـــل رحلتهم لليوم الذي 
يليـــه اإل اأنه عاد وكـــّرر فعلته للمرة 

الثالثة، وعليه مت اإلغاء الرحلة”.
امل�سكلـــة  هـــذه  اأن  واأ�ســـاف 

تكـــّررت لديـــه يف الرحلـــة الثانية 
اأغ�سط�ض، واأن  واملقّررة بتاريخ 6 
ـــا لأن جتد حالً  احلملـــة ت�سعى حاليًّ
لهـــا وت�سيـــري الرحلـــة يف تاريخ 8 

اأغ�سط�ض.
وبنّي �ساحب احلملة اأن هناك 
جهـــوًدا كبـــرية بذلـــت ومازالـــت 
تبـــذل يف �سبيل التقليل من حجم 
اخل�ســـارة، حيث ذكر اأنـــه ا�سطر 
و�سيارتـــه  زوجتـــه  ذهـــب  لبيـــع 
وغريهـــا من احلاجيـــات وذلك يف 
�سبيل التقليل من حجم اخل�سارة، 
ال�ساعـــات  حتمـــل  اأن  يف  موؤمـــاًل 
القادمـــة “الب�سارة” ب�ساأن اإمتام 

اإجراءات الرحلة الثانية. 
وكان �ساحـــب احلملة اأكد يف 
ت�سجيل �سوتي بّثه عرب و�سائل 
التوا�ســـل الجتماعـــي، “اأنه لن 
يدخر جهـــًدا يف �سبيل ا�سرتجاع 
اأمـــوال امل�سافريـــن، حيث قام 
باتخاذ الإجـــراءات الالزمة لدى 
اجلهـــات الأمنيـــة والقانونيـــة 
يف اململكة، لتقـــوم بدورها يف 

معاجلة تلك امل�سكلة”.
وحول �سبـــب تواجده خارج 
اململكة يف هذه الفرتة، اأو�سح 
اأنـــه ذاهـــب ليعالـــج م�سكلـــة 
اأخـــرى تتعلـــق بتبـــدل مطـــار 
العودة اإلى اململكة لعدد من 
اإلى عدم  اإ�سافة  امل�سافرين، 
توفـــر تذاكـــر عـــودة 15 من 

امل�سافرين اإلى البحرين.
• �سورة �سوئية للرحلة امللغاة يف 1 اأغ�سط�ض	

مواطنون: انخفا�ض م�ضتوى النظافة يف احلجيات  
تفاعالً مع تقرير “$” ب�ساأن مزاحمة امل�سانع 

تفاعل متابعو �سفحة “البالد” على 
تطبيــــق “ان�ستغرام” مــــع التقرير الذي 
اأوردتــــه ال�سحيفة بعدد  اأم�ض “ال�سبت” 
ب�ساأن مزاحمــــة امل�سانع للمنازل والفلل 

يف منطقة احلجيات. 
ونقــــل التقرير �سكــــوى الأهايل عرب 
نائبهــــم حممد املعريف من الآثار ال�سلبية 
التي ترتكها امل�سانــــع مبا تت�سمنه من 
ور�ــــض ومداخن، و�سكن عمال عزاب على 

واقع املنطقة ال�سكنية. 
خمت�ــــرص  علــــى  املواطنــــون  وعلــــق 
التقريــــر املن�ســــور، فيمــــا اتخــــذ اأحدهم 
خطــــوة اإ�سافيــــة باإر�ســــال �ســــور تظهر 
تدين م�ستــــوى النظافة ب�ســــكل مقزز يف 
منطقة احلجيات، وحتديداً جممع 929.  

وتعليقاً علــــى تقرير امل�سانع، قال 
اأحــــد املعلقــــني “a9cff”: “اللــــوم على 
النواب، البلديــــني، املحافظ مع الأ�سف 
لقد تكرر خطاأ “عــــراد”، اأين التخطيط؟ 
اأيــــن النظرة امل�ستقبليــــة؟ ملاذا يتحول 
الأحيــــاء ال�سكنيــــة اإيل اأ�ســــواق وور�سات 
؟ وال�ســــوؤال الأهــــم ... اإلــــى متــــى هــــذا 

التخبط؟”
 :”mr.t1305“ واأ�ساف معلــــق اآخر
“اأي واهلل ملوعني جبدنا بهل ال�ساحنات 
واملعــــدات الثقيلــــة، م�سويــــن زحمه يف 

الفريج!! “.
aziza h“ اأخــــرى  ��رصحت مواطنة 

madi005” امل�سكلــــة، بالتــــايل: هذي 
امل�سانــــع بنيــــت علــــي اأرا�ــــض موهوبة 

مــــن احلكومة عندما كانــــت الرفاع اأر�ساً 
ف�ساء... حــــان الوقت لإزالتها وحتويلها 
اإلــــى املناطــــق ال�سناعيــــة فهــــي كمــــا 
يف تقريركــــم حما�ــــرصة مــــن ال�سمــــال... 

واجلنوب... وال�رصق...”. 

�ساطريــــن  “البلديــــة  واأردفــــت: 
علينه وهذلــــني ماي�سوفونهم، والور�ض 
والكراجــــات يف كل داعو�ض من احلجيات 
اإلــــى ال�سوق القــــدمي اإلى �ســــارع ال�سيخ 

حمود”.

�ضيد علي املحافظة

حمرر ال�ضوؤون املحلية



األحد 6 أغسطس 2017 
14 ذو القعدة 1438

العدد 3218  7 local@albiladpress.comبالدنا

مواقف إدارة “الجنسية والجوازات” مرة أخرى
ال ت����زال �سكاوى املواطن����ن م�ستمرة من �سح مواقف ال�سي����ارات التابعة 
ل�����إدارة العامة للجن�سية واجلوازات واالإقام����ة، مو�سحن اأن اأعداد املواقف ال 

تلبي الطلب، وهو ما يعطل م�ساحلهم ويوؤخرها.
وي�سطر العديد منهم لركن �سياراتهم مبناطق بعيدة، وال�سري م�سيا على 
االأق����دام حتى االإدارة والعك�����س، حتت اأ�سعة ال�سم�س ال�ساخن����ة، ويتجه اآخرون 
ملكات����ب تخلي�س املعام�����ت كخيار اإجب����اري، وبدفع ر�س����وم اإ�سافية لكلفة 

التخلي�س.
وم����ددت االإدارة العامة للجن�سية واجلوازات واالإقامة - م�سكورة - اأوقات 
العم����ل حتى الفرتة امل�سائي����ة لتخفيف ال�سغط واالزدحام����ات على اأق�سامها 
املختلف����ة، اإال اأن اإ�س����كال �سح املواقف يظ����ل موؤثرا لدى جم����وع املراجعن، 
خ�سو�سا اأثناء الفرتة ال�سباحية، وهو ما يطرح جمددا فكرة فتح فروع ل�إدارة 

باملحافظات واملجمعات التجارية؛ لت�سهيل اإجراءات املراجعن. 
وتلق����ي اأزمة �ُسح املواقف - بالعموم - ظ�لها على االختناقات املرورية 
املت�ساع����دة، الت����ي بدورها ترتبط بتزاي����د اأعداد ال�سي����ارات بال�سوارع، حيث 
امل�ساحنات الك�مية والعراكات بن ال�سائقن، وتعطل امل�سالح لهذا وذاك.

وت����دور كل ه����ذه االإ�سكاالت يف فل����ك واحد، املواطن واملقي����م من يدفع 
�رضيبته، ومتى ما بداأت الدولة بحلحلة اأحد هذه االإ�سكاالت املوؤرقة، ف�ستنفك 
عقد االأخرى تلقائيا، املهم وج����ود الرغبة واالإرادة واالهتمام باإحداث التغيري 

املن�سود.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

تعزيز الثقافة ال�سحية لدى موظفي “الإ�سكان”

ا م�سرتًكا “الهملة اخلريية” تنظم زواًجا جماعيًّ

وت�رسيح موظفي “البلديات” خ�سخ�سة حرا�سات “العا�سمة” 
اإثر قرار اأ�سدرته “وزارية �سبط االإنفاق”

اأبل���غ وزي���ر املالية نائب رئي����س اللجنة 
الوزارية لل�س���وؤون املالية و�سب���ط االإنفاق 
ال�سي���خ اأحم���د ب���ن حمم���د اآل خليف���ة وزير 
االأ�سغ���ال و�س���وؤون البلدي���ات والتخطي���ط 
العمراين ع�سام خلف باإعادة هيكلة وحتويل 
جمي���ع اأعم���ال احلرا�س���ة وجتمي���ل و�سيانة 
احلدائق واملتنزهات يف اأمانة العا�سمة اإلى 

القطاع اخلا�س.
وج���اء يف ن����س الق���رار، ال���ذي ح�سل���ت 
“الب����د” على ن�سخ���ة منه، “تكلي���ف وزارة 
االأ�سغ���ال و�س���وؤون البلدي���ات والتخطي���ط 
العمراين التن�سيق مع ديوان اخلدمة املدنية 
ب�ساأن االإج���راءات التنفيذي���ة الإلغاء وظائف 
خدم���ات عم���ال االأم���ن واحلرا�س���ة وجتميل 
املتنزه���ات وفًق���ا لقانون واأنظم���ة اخلدمة 

املدنية ال�سادرة”.

ولفت يف ن�س خطاب القرار 
العمالة  لت�سغيل  ن�سبة  بتحديد 
البحريني���ة يف العقود اجلديدة 
التي يتم اإبرامه���ا، بالتن�سيق 
والتنمي���ة  العم���ل  وزارة  م���ع 

االجتماعية. 
ال�سادر  الق���رار  وا�ستند 
الوزاري���ة  اللجن���ة  باجتم���اع 
وال�س���وؤون املالي���ة و�سبط 
االإنفاق، وفًقا لقرار �ساحب 
رئي����س  امللك���ي  ال�سم���و 
ب�س���اأن  ال���وزراء  جمل����س 
الوزارية  اللج���ان  ت�سكيل 

وحتديد اخت�سا�ساتها.
ووّجه الوزير يف ختام 
القرار باتخاذ االإجراءات 
وتوجي�������ه املعنيي�������ن 

•لتنفيذه. 	

�سورة �سوئية من قرار وزير املالية يف اجتماع اللجنة الوزارية 

لل�سوؤون املالية و�سبط االإنفاق

العثور على املعتمر البحريني يف امل�سجد احلرام
�سل الطريق بعد انف�ساله عن املجموعة املرافقة له

ع���ر �سب���اح اأم����س ال�سب���ت عل���ى احل���اج 
البحريني حممد كاظم مطر الذي فقد االت�سال 
به من���ذ يوم االأربعاء املا�س���ي يف مكة املكرمة 

اأثناء ما كان يف طريقه الأداء منا�سك العمرة.
واأف���ادت عائلة احلاج يف ات�سال باأن الوالد 
كان برفق���ة جمموع���ة �سغ���رية م���ن اأ�سدقائه 
وكان���وا يف طريقهم من امليق���ات اإلى امل�سجد 
احل���رام الأداء منا�س���ك العم���رة اإال اأن���ه وب�سبب 
�سع���وره بالتع���ب والأن���ه ي�ستخ���دم “الع���كاز” 
اأن ي�ستق���ل  مل�ساعدت���ه عل���ى امل�س���ي، ق���ّرر 
اإح���دى �سي���ارات التاك�س���ي للو�س���ول للح���رم 
الأداء املنا�س���ك وااللتق���اء م���ع اأ�سدقائه الحًقا 
يف الفن���دق وال���ذي ال يبعد م�ساف���ة طويلة عن 

امل�سجد احلرام.
واأ�ساف���ت: ل���دى و�سوله واأدائ���ه منا�سك 
العمرة خرج للفندق اإال اأنه �سل الطريق وعاود 
الرج���وع للم�سجد احلرام، حيث اأخرب رجال االأمن 
اأن���ه �سل طريق���ه وجرى حتويله عل���ى عدد من 
مكات���ب االأم���ن اإال اأنهم مل ي�ستطيع���وا اإر�ساده 
للفن���دق وحينها قّرر البق���اء يف امل�سجد احلرام 

حت���ى يحظ���ى باأح���د املعتمري���ن البحريني���ن 
ليخربه عما جرى.

واأو�سحت: ب�سبب �سّنه، ومعاناته من بع�س 
االأمرا�س املزمنة �سعر احلاج بالتعب واالإجهاد 
ال�سديد مما اأدى لبقائه يف امل�سجد احلرام حتى 
عرت علي���ه �سباح اأم����س ال�سب���ت اإحدى فرق 
البح���ث التي �سكلته���ا احلم����ت البحرينية يف 

مكة املكرمة.

واأ�س���ادت عائل���ة حمم���د كاظم مط���ر بدور 
القن�سل البحريني يف الديار املقد�سة اإبراهيم 
حمم���د امل�سلم���اين ونائب���ه وجمي���ع احلم����ت 
ا  البحرينية املوجودة يف مكة املكرمة، خ�سو�سً
حملة ال�سمطوط التي �سّخرت كوادرها ووزعت 
فرًقا للبحث يف امل�ست�سفيات واملراكز االأمنية 
حت���ى عر عليه اأم����س يف امل�سج���د احلرام وهو 

ب�سحة جيدة.

•  فرق البحث من احلم�ت البحرينية متكنت من العثور على احلاج حممد كاظم مطر	

املنامة - وزارة االإ�سكان: حتت 
رعاية وزير االإ�س���كان با�سم احلمر، 
نظمت وزارة االإ�سكان بالتعاون مع 
م�ست�سف���ى ال����رضق االأو�سط حلقات 
طبي���ة متنوع���ة عل���ى م���دار اأ�سبوٍع 
كام���ل، وذلك يف اإط���ار تعزيز �سحة 
املوظ���ف وتوف���ري خدم���ات �ساملة 
�سحي���ة  عم���ل  بيئ���ة  يف  وممي���زة 
م�ستدام���ة بتعزيز الوع���ي ال�سحي 

باأهمية الفح�س الدوري.
اأن  االإ�س���كان  وزارة  واأك���دت 
امل�ست�سف���ى قدَّم حما�رضات �سحية 
توعوية عن ه�سا�سة العظام وكيفية 
العناي���ة ب�سحة االأ�سن���ان، وتثقيفا 

�سحي���ا ح���ول اأهمي���ة تواف���ر عن�رض 
“د” باجل�س���م، وح�س���ل  فيتام���ن 
ا�ست�س���ارات طبية  املوظفون على 
جمانية قدمها املخت�سون يف الطب 
الع���ام وط���ب االأ�سن���ان، والعظ���ام 
والع�ج الطبيعي، والتغذية، وعدد 

من املجاالت املهمة االأخرى.
الطبية  الفحو�س���ات  اأن  يذك���ر 
�سمل���ت قيا�س موؤ����رض كتلة اجل�سم 
وم�ستوى ال�سكر وال�سغط وف�سيلة 
ال���دم، وم�ست���وى الهيموجلوب���ن، 
وقيا����س كثاف���ة العظ���ام وفح�س 
فيتام���ن “د”، ف�س���ً� ع���ن توزيع 

مل�سقات تثقيفية.

الهملة – جمعية الهملة الثقافية 
اخلريي���ة االجتماعي���ة : اإمياًنا باأهمية 
اللحمة الوطنية والرتابط االجتماعي، 
تدعو جمعية الهملة الثقافية اخلريية 
الراغب���ن يف امل�ساركة  االجتماعي���ة 
يف ال���زواج اجلماع���ي امل�س���رتك بن 
اإلى املبادرة  الطائفتن الكرميتن 
لت�سجيل اأ�سمائه���م، وذلك من خ�ل 
زيارة اجلمعية اأو التوا�سل معها عرب 

الهاتف 17602166.
وت�س���كل ه���ذه الدع���وة العام���ة 
ح�سيل���ة لثمرة م�ستمرة م���ن العطاء 
للجمعي���ة الت���ي حملت عل���ى عاتقها 
توطي���د اأوا����رض الرتاب���ط االجتماعي 
م���ن خ�ل اإقام���ة هذا امل����رضوع الذي 
ال ي�ستثن���ي اأح���ًدا من اأبن���اء البحرين 
ويرتك���ز عل���ى مبداأ اللحم���ة الوطنية 
والرتاب���ط االأخوي ل�أ�سق���اء يف وطن 

واحد.
وخ�ل ال�سن���وات الع�رض املا�سية 
ا�ستف���اد نحو 400 �س���اب و�سابة من 
امل�رضوع ال���ذي ي�سمل دعم املقبلن 
عل���ى احلي���اة الزوجي���ة مث���ل تقدمي 
هداي���ة عيني���ة عل���ى هيئ���ة اأجه���زة 

كهربائي���ة وغ���رف ن���وم. ولقي حفل 
ال���زواج املا�سي ترحيًب���ا وا�سًعا من 
جهات ر�سمية واأهلية وح�سوًرا فاع�ً 
من اأبن���اء العائل���ة املالك���ة والتجار 
ورئي����س االأوق���اف اجلعفري���ة وكبار 
ال�سخ�سي���ات. ومن املزمع اإقامة هذا 
العر�س يف نهاي���ة العام اجلاري على 

اأر�س نادي الت�سامن الريا�سي.
ويف ه���ذا االإطار، توّج���ه اجلمعية 
البي�ساء  االأي���ادي  دع���وة الأ�سح���اب 
من اأه���ل البحرين الك���رام واجلهات 
وال����رضكات واملوؤ�س�س���ات لدعم هذا 

الزواج اجلماعي.
اجلدي���ر بالذكر اأن ه���ذا امل�رضوع 
م�ستم���ر للع���ام احل���ادي ع����رض عل���ى 
الت���وايل، وجمع يف مو�سم���ه املا�سي 
80 زوًج���ا وزوجة م���ن اأبناء البحرين، 
قران���ه،  عق���د  مبنا�سب���ة  بع�سه���م 

واآخرون لزواجهم.

10 اأيام غياب مدة كافية لإحالة املخالفة لـ “النيابة العامة”
فر�س الغرامة الإلزام الطالب باحل�سور... النعيمي:

اأك���د وزي���ر الرتبي���ة والتعلي���م ماج���د 
النعيم���ي اأن انقطاع الطال���ب عن الدرا�سة 
فرتة تبل���غ 10 اأي���ام مت�سل���ة اأو منف�سلة 
م���دة كافية للدالل���ة على ثب���وت انقطاعه 
ع���ن املدر�سة، وال داعي لتقلي�س املدة اأو 

زيادتها.
وقال “يتم اإنذار ويل اأمر الطالب بكتاب 
م�سج���ل بعل���م الو�س���ول ملوافاة ال���وزارة 
باأ�سب���اب انقطاع الطالب عن الدرا�سة، ويف 
حال ع���دم قبول ال���وزارة اأ�سب���اب انقطاع 
الطالب اأو عدم ا�ستجابة ويل االأمر ل�إنذار، 
تع���د اللجنة تقريراً م�سفوع���اً بامل�ستندات 
اإلى وزير الرتبي���ة والتعليم؛ التخاذ القرار 
اخلا�س باإحالة املخالفة اإلى النيابة العامة 

لتحريك الدعوى الق�سائية”.
واأ�ساف “اإن غاية الوزارة وفقاً ملا ورد 
يف املادة الثامنة هي اإحلاق الطفل يف �سن 
االإلزام للح�سور اإلى املدر�سة، ولي�س مبلغ 
الغرام���ة يف حد ذات���ه، اإذ اإن قانون التعليم 
يل���زم - وفقاً لن�س امل���ادة الثامنة - ويل 
اأمر الطفل اأو متويل رقابته باإحلاق الطفل 
يف اإح���دى املوؤ�س�س���ات التعليمي���ة التابعة 
للنظ���ام التعليم���ي املعمول ب���ه يف مملكة 

البحرين”.
اللوائ���ح  ال���وزارة ت�س���ع  اأن  واأو�س���ح 
والقرارات التي ت�سمن معها بقاء الطالب 
عل���ى مقاع���د الدرا�س���ة حتقيق���اً الأه���داف 
التعلي���م الواردة يف ن�س املادة الثالثة من 

ذات القانون.
وبن اأن ق�سم اإلزامية التعليم بالوزارة 

يقوم بح����رض عدد االأطف���ال املت�رضبن من 
التعلي���م، ويت���م ا�ستدع���اء الطف���ل وويل 
اأم���ره اإلى ق�سم اإلزامي���ة التعليم؛ ملناق�سة 

االأ�سباب التي اأدت اإلى ت�رضب الطفل.
واأ�ساف: ت�سع الوزارة ا�ستناداً للقانون 
اإج���راءات تربوية ملعاجلة اأ�سب���اب انقطاع 
الطالب ولت�سجي���ل الطالب باملدر�سة، وال 
تلجاأ ال���وزارة اإلى رفع دعوى ق�سائية على 
ويل اأم���ر الطال���ب اأو مت���ويل رقابت���ه اإال يف 
حال عدم مقدرتها على حل اأ�سباب انقطاع 

الطالب ودياً.
واأردف اأن الوزارة تقوم باتخاذ اإجراءات 

�سابقة على طلب رف���ع الدعوى الق�سائية 
ا�ستن���اداً للقرار رق���م )535( ل�سنة 2006 
ب�ساأن تنظي���م وتنفيذ االإلزام بالن�سبة الآباء 
اأولي���اء اأم���ور االأطف���ال الذين بلغ���وا �سن 

االإلزام.
واأك���د اأن املواط���ن البحرين���ي بلغ من 
الوع���ي م���ا يجعله ق���ادراً على ح���ث اأبنائه 
عل���ى موا�سل���ة التعليم، وما عل���ى الوزارة 
اإال تكثي���ف التوعي���ة والتوجي���ه ب���دالً م���ن 
ال���زج بالعقوبات املادي���ة، مبا ميكنها من 
اأداء واجبه���ا وحتقي���ق اأهدافه���ا الرتبوية 

والتعليمية جتاه اأبنائنا الطلبة.

•  وزير الرتبية والتعليم ماجد النعيمي	

“اإلزامي���ة التعليم” حل����رض اأعداد املت�رضبن
حل اأ�سباب انقطاع الطالب ودًيا مع االأ�رضة اأواًل 

 مروة خمي�س

 مروة خمي�س

اأمين يعقوب



األحد 6 أغسطس 2017 
14 ذو القعدة 1438

8local@albiladpress.comالعدد 3218  بالدنا

ا�شتحداث ا�شرتاطات لل�شالمة يف برك ال�شباحة املنزلية والتجارية بـ “ال�شمالية”

اإزالـة 128 األــف طـن خملفــات يف “ال�شماليـة”بالن�شــف الأول 

اإ�شادة بتوجيهات رئي�س الوزراء بتنفيذ املرحلة الثانية من تقاطع اجل�رسة  

توفيــر مـــواد الدفـــان وال�شخـــور مـن املحجـــر الوطنـــي

مناق�شة امل�شودة واإقرارها يف الدور املقبل... ال�شويخ لـ “$”:

1773 اإخطارا و34 حملة توعوية بيئية بالنظافة... الغتم: 

�شوق ال�شمك مبرفاأ البديع يرى النور �شبتمرب املقبل... الدو�رسي:

اطلع على �سري العمل واطماأن على املخزون... اخلياط:

قال رئي�س اللجنة الفنية مبجل�س بلدي ال�شمالية 
علـــي ال�شويخ لـ “البالد” اإن اللجنة تعكف حاليا على 
درا�سة تعديل ا�سرتاط���ات ومعايري ال�سالمة يف برك 
ال�سباحة؛ نظرا ال�ستمرار وقوع حاالت الوفاة الناجتة 
ع���ن اإهمال ا�سرتاط���ات وتعليم���ات ال�سالمة ك�سبب 

رئي�س لوقوع تلك احلوادث.
وذك���ر اأن اللجن���ة �رشع���ت من���ذ دي�سم���ر العام 
املا�س���ي بفتح ملف ب���رك ال�سباح���ة، وناق�سته يف 9 

اجتماعات مبختلف درجاتها وم�سمياتها.
واأ�س���ار اإل���ى اأن اللجن���ة وخ���الل درا�سته���ا هذا 
املل���ف التفتت اإلى عدم وج���ود معايري وا�سرتاطات 
خا�سة للرتخي����س لرك ال�سباحة يف االأمالك اخلا�سة 
)املنزلي���ة(، وعليه طرحت اللجنة منوذج ا�سرتاطات 
ب���رك ال�سباح���ة يف اململك���ة العربي���ة ال�سعودية، يف 

حني طرح���ت املوؤ�س�س���ة امللكية لالإنق���اذ وال�سالمة 
املائي���ة منوذج اال�سرتاطات املعتم���دة يف ا�سرتاليا 

لدرا�شتهما والبناء عليهما.

وب���ني اأن اللجنة كانت تاأمل اأن يتم االنتهاء من 
درا�س���ة النم���وذج املقرتح واال�ستف���ادة من التجربة 
اال�سرتالي���ة، يف اأقل فرتة زمنية ممكنة، وقبل مو�سم 

ال�سي���ف واالإقب���ال ال�سديد فيه على ب���رك ال�سباحة، 
اإال اأن الدرا�سات م���ا زالت بحاجة للمزيد من الوقت؛ 
ليت���م االعتم���اد النهائ���ي لال�سرتاط���ات. وع���ن اآخر 

امل�ستج���دات، اأف���اد باأن اللجنة �سرتت���ب الجتماع مع 
اجلهات ذات العالقة؛ لعر����س م�سودة اال�سرتاطات 
ال�سامل���ة ل���رك ال�سباح���ة املنزلية وب���رك ال�سباحة 
التجاري���ة املقدم���ة من قب���ل فريق عم���ل املوؤ�س�سة 
امللكي���ة لالإنق���اذ وال�سالمة املائي���ة، ودرا�ستها من 
الناحي���ة القانونية، والعمل عل���ى اإقرارها على اأر�س 
الواق���ع يف دور االنعقاد الرابع من الف�سل الت�رشيعي 

احلايل.
ولف���ت اإل���ى اأن دواف���ع اللجن���ة م���ن ط���رح هذا 
معاي���ري  ا�ستح���داث  ح���ول  متح���ورت  املو�س���وع، 
وا�سرتاطات فني���ة وا�سرتاطات تنظيمية للرتخي�س 
لرك ال�سباحة املنزلية والتجارية، اإلى جانب تفعيل 
جلن���ة الوقاية من ح���وادث الغ���رق من قب���ل االإدارة 
العام���ة للدفاع املدين بالتن�سيق م���ع وزارة ال�سحة، 
اإ�ساف���ة اإلى تكثيف احلمالت التفتي�سية لر�سد برك 

ال�سباحة غري املرخ�سة يف املحافظة ال�سمالية.

اجلنبية - بلدية املنطقة ال�سمالية: قال املدير 
الع���ام لبلدية املنطقة ال�سمالي���ة يو�سف الغتم “اإن 
حج���م املخلف���ات املزال���ة بالن�سف االأول م���ن العام 

2017 بلغ 128 األف طن”. 
واأ�ساف الغتم يف ت�رشيح �سحايف “مبتابعة وزير 
االأ�سغ���ال و�س���وؤون البلدي���ات والتخطي���ط العمراين 
ع�سام خل���ف قامت البلدي���ة بت�سدي���د الرقابة على 
خملف���ات البن���اء، وحت�س���ني م�ست���وى نظاف���ة قرى 
ال�سمالي���ة، وعمل حمالت توعوي���ة بيئية بال�رشاكة مع 

االأهايل”. 
واأو�س���ح اأن كمية املخلفات املزالة يف املنطقة 
ال�سمالية خالل الن�سف االأول من العام اجلاري بلغت 
128 األ���ف طن، كان ن�سيب النفايات املنزلية منها 
68 األ���ف ط���ن، بينما بلغت خملف���ات البناء 36 األف 
ط���ن، اإ�سافة اإلى املخلفات الزراعية التي بلغت 24 

األف طن”.  وقال الغتم “اإن القمامة املنزلية �سكلت 
اأعل���ى ن�سبة من املخلفات املزال���ة، اإذ بلغت ن�سبتها 
68 األف طن من اإجمايل املخلفات املزالة، مبا يعادل 
اإزالة 380 طنا يوميا من القمامة املنزلية و500 طن 

من املخلفات عموما”. 
واأك���د اأن ق�س���م النظافة يبا����رش يف الوقت ذاته 
املخالف���ات، اإذ بلغ عدد االإخطارات ال�سحية املحررة 
يف الن�س���ف االأول 1773 اإخط���ارا، كان ن�سيب اإلقاء 
خملف���ات البن���اء 518 خمالفة، واملخلف���ات الزراعة 
77 خمالف���ة، بينما جاءت خمالف���ات “البالعات” 59 

خمالفة، و54 خمالفة اأخرى متعلقة بالنظافة. 
واأ�س���ار الغت���م اإلى اأنه “على الرغ���م من الرقابة 
امل�س���ددة عل���ى خملف���ات البن���اء، وعملي���ات االإزالة 
امل�ستمرة اإال اأننا نفاجاأ بحجم كبري من هذه املخلفات 
تلق���ى يوميا يف ال�ساح���ات املفتوحة مما ي�سكل عبئا 

و�سغطا على العم���ل ينعك�س �سلبا على طبيعة �سري 
العمل وتقدمي اخلدمات للمواطنني”.

اإجراءاته���ا  البلدي���ة باتخ���اذ  “تق���وم  واأ�س���اف 
عل���ى املتجاوزي���ن  الغرام���ات  القانوني���ة وفر����س 
للقان���ون”، م�س���ريا اإلى اأن ه���ذه الظاه���رة ال�سلبية 
يج���ب اأن تنته���ي واأن يعي كل ف���رد اأهمية احلفاظ 
عل���ى النظاف���ة العام���ة واملظهر احل�س���اري ململكة 
البحرين”.  ودعا اجلميع اإلى ممار�سة دورهم الرقابي 
للحد من ظاه���رة رمي خملفات البن���اء، والتبليغ عن 
اأي خمالفات يف هذا ال�ساأن تعود بال�رشر على البيئة.

وب�س���اأن احلمالت التوعوية البيئي���ة، قال الغتم 
“بل���غ عدد حمالت النظافة 34 حملة يف جميع مناطق 
ال�سمالية خالل الربع الثاين من العام اجلاري”، م�سريا 
اإلى حمالت النظاف���ة بال�رشاكة مع االأهايل الذين يقع 
عليهم دور كب���ري يف احلافظ على نظافة القرى وهم 

�رشيك اأ�سا�س يف عمل البلدية. 
واأو�س���ح اأن حم���الت النظاف���ة تت���م بالتن�سيق 

مع اأع�س���اء املجل�س البل���دي، اإذ يتوا�س���ل االأع�ساء 
باملجل�س مع االأهايل ويتم حتديد املناطق التي يراد 
اأن ينظ���م ب�ساأنه���ا حملة نظاف���ة والتن�سيق مع �رشكة 
النظاف���ة للبدء يف احلملة تزامن���ا مع ا�ستغالل احلملة 
يف توعية اجلمهور باحلفاظ على االأنظمة والقوانني.

ودع���ا الغت���م اإل���ى ����رشورة تع���اون اجلمي���ع يف 
مو�س���وع النفايات م���ن حيث االلت���زام بوقت اإخراج 
القمام���ة، اإ�سافة اإلى تعاونه���م يف االلتزام بالقانون 
بال���ذات فيما يتعلق مبخلفات البناء. وتابع اأن وجود 
اأك���ر من 34 حملة توعوية بيئية خالل الن�سف االأول 
م���ن الع���ام 2017 يعك����س حج���م الدور ال���ذي تقوم 
ب���ه البلدي���ة يف توعية اجلمه���ور، وما حمل���ة “القرية 
اجلميل���ة” اإال منوذج تقدمه بلدية املنطقة ال�سمالية 
يعك����س حقيق���ة الفهم ملعن���ى ال�رشاك���ة املجتمعية 

ب�سورة عملية. 

اأ�ساد رئي�س جلنة اخلدمات واملرافق العامة وممثل 
الدائ���رة الثالثة باملجل����س البلدي للمنطق���ة ال�سمالية 
عب���داهلل الدو�رشي بتوجيه���ات رئي�س ال���وزراء �ساحب 
ال�سمو امللكي االأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة لوزارة 
االأ�سغال �سوؤون البلديات والتخطيط العمراين مببا�رشة 
تنفي���ذ املرحلة الثانية من م�رشوع تطوير تقاطع اجل�رشة 
الذي �سي�سهل احلركة اأمام القادمني من املنامة باجتاه 

اجلنبية والبديع والقرى واملدن االأخرى. 
للجه���ات  ال���وزراء  رئي����س  توجيه���ات  اأن  وذك���ر 
احلكومية تاأتي يف ظل اهتمام وحر�س �سموه ومتابعته 
الدائمة واطالعه على احتياجات املواطنني يف املناطق 
كافة للتخفيف من االزدحامات املرورية واإيجاد احللول 

الالزم���ة للحد منه���ا.  واأو�سح اأن م����رشوع تطوير تقاطع 
اجل�رشة – املرحلة الثانية يهدف اإلى و�سع حلول عاجلة 
لتخفي���ف االزدحام���ات املروري���ة وحت�س���ني ان�سيابية 
احلرك���ة يف التقاط���ع املذكور خللق حرك���ة مرورية حرة 
ب���دون توقف.  يت�سمن امل�رشوع تغيريات اإ�سافية على 
التقاط���ع لتك���ون احلرك���ة املرورية اأك���ر ان�سيابية يف 
جمي���ع االجتاهات، م���ن خالل ان�ساء م�س���ار لنقل احلركة 
املروري���ة من �س���ارع ال�سيخ عي�سى م���ن اجلهة ال�رشقية 
اإل���ى اأعلى اجل����رش دون توقف من اجله���ة ال�رشقية، ومن 
خالل نقل احلرك���ة املروية من �سارع عي�سى بن �سلمان 
اإل���ى �س���ارع ويل العهد بال توقف لت�سب���ح احلركة على 
التقاطع بال توقف بع���د اأن يتم حتويل التقاطع احلايل 

اإل���ى تقاطع حر بال اإ�س���ارات �سوئية مم���ا �سيخفف من 
م�سكلة االزدحام املروري على تقاطع اجل�رشة، و�سيزيد 
م���ن طاقت���ه اال�ستيعابي���ة. واأردف: اأن الف���رتة الزمنية 
لتنفي���ذ امل����رشوع تق���در بح���وايل )11( �سه���راً تقريباً، 

وناأمل باأن يتم االنتهاء منه يف موعده املحدد. 
وقال “تابعت م�ستجدات امل�رشوع وطالبت باالإ�رشاع 
يف الب���دء بتنفي���ذه خ���الل ال���دور االنعق���اد املا�س���ي، 
خ�سو�س���اً اأن االأه���ايل القاطن���ني يف املنطق���ة ينقلون 
ب�سكل م�ستم���ر تطلعهم الإجناز هذا امل�رشوع املهم. ويف 
ال�سياق ذات���ه، اأ�ساد الدو����رشي بافتتاح ال���وزارة اأخريا 
املنح���در اجلديد للحرك���ة املرورية من �س���ارع اجلنبية 
باجت���اه املنام���ة �سم���ن م����رشوع تطوير تقاط���ع اجل�رشة 

)املرحلة االأولى(، والذي ي�ساهم يف تخفيف االزدحامات 
املرورية، خ�سو�سا يف �ساعات الذروة باعتبار اأن �سارع 

اجلنبية يعتر �رشياناً رئي�ساً للمدينة ال�سمالية.
م���ن جانب اآخر، ق���ال الدو����رشي، اإن وزارة االأ�سغال 
و�سوؤون البلديات والتخطيط العم���راين �ستبداأ بتنفيذ 
�س���وق ال�سم���ك مبرف���اأ البدي���ع يف �سبتم���ر املقب���ل، 
ويت�سمن 16 فر�سه، كم���ا مت تخ�سي�س عمال النظافة 
يف املرفاأ، والعمل ج���ار لتخ�سي�س رجال االأمن حلرا�سة 
املرف���اأ، ويف الوق���ت ذات���ه، �ستق���وم ال���وزارة بتطوير 
ال�س���ارع و�سيان���ة االن���ارة. كم���ا مت رفع مق���رتح لوزير 
االأ�سغ���ال لبناء مقر جمعية البديع لهواة ال�سيد باملرفاأ 

لدرا�شته واملوافقة عليه.

املنام����ة - وزارة االأ�سغ����ال و�س����وؤون البلديات 
والتخطي����ط العمراين: ق����ام وكيل �س����وؤون االأ�سغال 
اأحم����د اخلي����اط بجول����ة يف حمج����ر البحري����ن الوطني 
مبنطق����ة حفرية يرافقه عدد م����ن اأع�ساء جلنة البناء 
والت�سيي����د بغرفة جتارة و�سناع����ة البحرين برئا�سة 
االأمني املايل عي�سى الرفاعي، ومدير اإدارة هند�سة 
املواد �سمري عفوين، وممثلون عن ال�رشكة التي تدير 

املحجر حالياً.
ويف بداية اجلولة، ق����دم اخلياط ملمثلي اللجنة 
�رشح����اً مف�سالً حول تطور العم����ل يف املحجر الوطني 
مبين����اً اأن اللجن����ة الوزارية لالإعم����ار والبنية التحتية 
كلفت وزارة االأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط 
العمراين )�سوؤون االأ�سغال( مب�سوؤولية تعيني م�سغل 
للمحج����ر واإعطاء االأولوية اإلى امل�ساريع احلكومية يف 
احل�سول على املواد املطلوب����ة ملا لهذه امل�ساريع 
من تاأثري مبا�رش على اخلدم����ات املقدمة للمواطنني 
مثل امل�ساري����ع االإ�سكانية وخدم����ات البنى التحتية 

كالطرق وال�رشف ال�سحي.
واأكد اأن دور الوزارة يف املحجر تنظيمي بالدرجة 

االأول����ى ل�سمان االلت����زام باملوا�سف����ات والكميات 
املنتج����ة واالأ�سع����ار ومتابعة االأولوي����ات يف ت�رشيف 
امل����واد بالتن�سي����ق مع اجله����ات احلكومي����ة االأخرى، 
علم����اً اأن ه����ذه التغي����ريات ج����اءت يف اط����ار مبادرة 
اال�ستخ����دام االأمث����ل للموارد الطبيعي����ة يف اململكة، 
كما اأنها �ست�ساعد على حت�سني بيئة العمل و�سالمة 
العامل����ني يف املحج����ر. وتفق����د اخلي����اط ووفد جلنة 

البن����اء والت�سيي����د بالغرفة العملي����ات املختلفة من 
ا�ستخراج ومعاجلة وت�رشيف ملواد املحجر من �سخور 
ورمال وا�ستمعوا اإلى �رشح مف�سل من القائمني على 
اإدارة ت�سغيل املحجر حول هذه املراحل وما يرافقها 
من اإج����راءات ادارية واأمنية وبيئي����ة و�سالمة اإ�سافة 
اإلى متابعة و�سول امل����واد اإلى امل�ساريع احلكومية 
ح�سب االأولويات. وحث وكيل �سوؤون االأ�سغال جميع 

العاملني يف قطاع االإن�ساءات يف امل�ساريع احلكومية 
اإلى االلت����زام باحل�سول على مواد الدفان وال�سخور 
م����ن امل�س����ادر املعتمدة �س����واء كانت م����ن املحجر 
الوطن����ي اأو امل�ست����وردة م����ن اخل����ارج م����ن م�سادر 
معتم����دة، واأثنى وف����د الغرفة على ه����ذا التوجه من 

�سوؤون االأ�سغال.
كم����ا اأك����د اخلي����اط اأن امل����واد امل�ستخرجة من 

املحج����ر اأو م����ن امل�س����ادر االأخرى املعتم����دة تكون 
ذات ج����ودة ومطابقة للموا�سف����ات املعمول بها يف 
قط����اع االإن�ساءات، اإذ يتم التاأك����د من ذلك من خالل 
االختبارات الدوري����ة وامل�ستمرة التي تتابعها اإدارة 
هند�سة امل����واد يف ال����وزارة بالتن�سي����ق مع اجلهات 
املعني����ة. يذكر اأن املحج����ر مت اإعادة ت�سغيله ب�سكل 
كام����ل يف منت�س����ف �سه����ر اأغ�سط�����س 2015، اإذ مت 
االتفاق مع )�رشكة نا�س اأ�سفلت( وهي اأي�ساً ال�رشكة 
الت����ي مت تر�سي����ة املرحل����ة االأولى عليه����ا واملعنية 
يف عملي����ات ت�رشي����ف املواد التي كان����ت متوفرة يف 
املحجر م����ن �سخ����ور حماية وم����واد دفان، علم����اً اأن 
املحجر كان متوقعاً له اأن ينتج حوايل 4 - 5 ماليني 
طن �سنوياً حتى انتهاء املخزون واملتوقع اأن يكون 

ذلك يف خالل عامني اإلى 3 اأعوام بحد اأق�سى.
ويف خت����ام اجلولة تق����دم رئي�����س واأع�ساء جلنة 
البن����اء والت�سيي����د بال�سك����ر والتقدي����ر اإل����ى اخلياط 
والطاق����م امل�رشف على املحجر، مثمن����ني اإتاحة مثل 
ه����ذه الفر�سة لهم لالط����الع عن كثب عل����ى طبيعة 

العمل يف املحجر.

• اأحد اجتماعات اللجنة ب�ساأن برك ال�سباحة	

• اجتماع عمل	

�شيدعلي املحافظة

• علي ال�شويخ	

• يو�سف الغتم	

• عبداهلل الدو�رشي	
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ومضات

من اأب���رز اإف���رازات احل���رب الدائرة يف 
�سوري���ا منذ ما يقرب م���ن �سبع �سنوات وما 
يجري يف العراق اخلا�سع لالحتالل منذ العام 
اخت���اط الأوراق واملفاهي���م الت���ي   2003
درج الكثريون عل���ى ا�ستعمالها طوال تلك 
ال�سنوات، ومنه���ا مفهوم املقاومة وال�رصاع 
العربي ال�سهيوين و�رصقة الأر�ض وحتريرها 
والتهج���ري والتطهري وم���ا اإلى ذل���ك، فقد 
اأف���رزت هذه احل���رب حتى الآن عل���ى الأقل 
ت�سابه���ا كب���ريا يف الأ�سلوب ال���ذي متار�سه 
اإي���ران ومعها ح���زب اهلل والنظ���ام ال�سوري 
ومعه العراقي مع ذلك الذي ميار�سه العدو 

ال�سهيوين يف فل�سطني املحتلة.
وم���ع اأن املفاهيم اأ�سح���ت خمتلطة اإل 
اأن الأ�سل���وب يف التعامل م���ع الآخر والأر�ض 
مت�سابه اإلى ح���د التماثل من قبل من يقول 
اإنه عدو لاآخر، بني من يتحدث عن املقاومة 
وب���ني الع���دو ال�سهي���وين، خ�سو�سا حني 
يكون العن�رص العربي العامل امل�سرتك عند 
الثنني، فما ميار�سه العدو ال�سهيوين بحق 
ع���رب فل�سط���ني امل�سلم���ني وامل�سيحيني 
جن���ده يح���دث ب�س���ورة �سب���ه مطابق���ة يف 
�سوريا والعراق عندما يكون العن�رص العربي 

احلقيقي هو الهدف.
العدو ال�سهيوين وبعد احتالله الأر�ض 
العربي���ة وبوج���ود املقاوم���ة ب���داأ يف اتب���اع 
اأ�سل���وب تهوي���د الأر����ض العربي���ة قطع���ة 
قطع���ة بط���رق ملتوية يكون اأحيان���ا قانونه 
اخلا�ض اأحده���ا، وتكون الق���وة هي الأخرى 
اأحد اأ�ساليبه، وهذا ما جنده ب�سورة م�سابهة 
عند م���ن يتحدث ع���ن مقاومته ه���ذا العدو 
ال�سهي���وين ولكن���ه يتفق معه كث���ريا عند 
تعامل���ه م���ع العن����رص العربي املق���اوم، وما 
ح���دث يف الع���راق طوال ال�سن���وات ال�سابقة 
اأو م���ا يح���دث يف �سوريا يف الوق���ت الراهن 
ه���و متاما ما يح���دث يف فل�سطني، فالنظام 
يختل���ق الأزمات يف املناط���ق العربية بدعم 
م���ن اإي���ران ويتحدث ع���ن ما اأ�سم���اه حترير 
املدن العراقية من الإرهاب ولكن هدفه يف 
احلقيقة تهجري �سكانه���ا واإفراغها ل�سكان 
جدد كن���وع من التطهري العرق���ي والتغيري 
الدميوغ���رايف ال���ذي حتدثن���ا عن���ه كثريا يف 

ال�سابق.
وعل���ى اجلانب الآخر جن���د ما يحدث يف 
�سوري���ا يتطاب���ق مع الذي ح���دث يف العراق 
عندما يجري تدمري املدن والقرى ال�سورية 
لإجب���ار �سكانها عل���ى املغ���ادرة ل�ستحالة 
العي����ض فيه���ا ثم تهجريه���م اإل���ى مناطق 
اأخ���رى، ث���م فتح الب���اب لعنا����ر اأخرى بدل 
ال�س���كان الأ�سليني، واله���دف من كل ذلك 
ر�سم خريط���ة جديدة للعراق و�سوريا قائمة 
عل���ى الف���روق الديني���ة والعرقي���ة كبداية 
لتق�سي���م الأر�ض على ه���ذا الأ�سا�ض، وجند 
اإيران العن�رص امل�سرتك يف كل تلك احلالت 
ومعه���ا اأخ���ريا ما ي�سم���ى باحل�س���د ال�سعبي 

وحزب اهلل.
فم���ا الف���رق ب���ني ما يق���وم ب���ه العدو 
ال�سهي���وين يف فل�سط���ني وم���ا يق���وم ب���ه 
النظ���ام ال�سوري والعراق���ي بدعم اإيراين يف 
�سوري���ا والعراق م���ع اأننا ن�سمع ع���ن العداء 
بني اجلانبني جتاه العن�ر العربي؟! ل فرق.

حزب اهلل والبعث 
وإيران والصهيونية

مجد إيطاليا 
من ورق!

بعد انهي���ار كيانها وهزميتها مع اأملانيا يف 
احلرب العاملية الثانية حينما كانت حتت احلكم 
الفا�س���ي الذي ا�ستعم���ر ليبيا، وج���دت اإيطاليا 
نف�سه���ا يف املغي���ب ومل تعد تلع���ب دوراً يذكر 
ل عل���ى ال�سعيد الدويل ول حت���ى على ال�سعيد 
الأوروبي، ثم فجاأة يف الآونة الأخرية دخلت على 
خط الرئي�ض الدمر اأوباما الذي “ذلف بال رجعة” 
وبقيت حمافظة على م�رصوعه امل�سبوه التدمريي 
يف دع���م احل���ركات الإخواني���ة واملتطرفة، ومن 
الغري���ب اأنه���ا تق���وم بدع���م وت�سلي���ح عدد من 
امليلي�سي���ات الليبي���ة وتعم���ل عل���ى تقوي����ض 
اجلي����ض الوطني الليبي بقي���ادة امل�سري خليفة 
ب���ن قا�سم حفرت ال���ذي اأع���اد الكرام���ة للجي�ض 
الليب���ي بع���د اأن مزقت���ه امللي�سي���ات الإخوانية 
املدعومة من قطر، ب���ل مل تتوان اإيطاليا موؤخراً 
ع���ن اإر�سال �سف���ن حربية يف حرك���ة ا�ستفزازية 
خرق���ت بها �سي���ادة ال���دول لتتوغ���ل يف املياه 
الليبية لكن امل�سري حفرت بكرامة رد باأنه اأعطى 
الأوامر بق�سف اأية �سف���ن حربية اإيطالية تدخل 
املي���اه الليبي���ة، فو�سع���ت اإيطالي���ا نف�سها يف 

�سخرية بتجروؤ حفرت على تهديدها.
ال�سوؤال الغريب يف هذا الوقت والذي يحتاج 
جلواب اأغرب منه هو يف ماذا تفكر اإيطاليا وهي 
حت���اول اأن تقو����ض ال�ستق���رار الليب���ي؟ بل يف 
ماذا كانت فكرت وه���ي تبيع قطر �سفنا حربية 
باأربعة ملي���ارات دولر يف وقت عزلت فيه دول 
جمل�ض التعاون الدوح���ة؟ بل ما الذي تفكر فيه 
اإيطالي���ا وه���ي حتتف���ي بال�رصاج عمي���ل الحتاد 
الأوروب���ي ومنف���ذ �سيا�س���ات الغ���رب يف ليبي���ا 
وهي ت�ستقبل���ه وتدعمه وتراهن عليه بل جتعله 
يقيم يف عا�سمتها لأ�سابيع ويجتمع مبخابراتها 
وعمائه���ا وهي تعلم اأن ملي�سيات ال�راج خليط 
من الإخوان وال�سلف وامل�ستنفعني واملرتزقة؟ 
م���ا هي لعبة روما اجلديدة التي حتلم با�ستعادة 
جمده���ا الأ�سطوري يف وقت انته���ت فيه األعاب 
امل�ست���وى  عل���ى  ال�سالحي���ة  منتهي���ة  ال���دول 
ال�ستعماري، فل���م تعد هناك فر�سة ل لإيطاليا 
ول لغريها ل�ستعمار ال���دول، واإن كانت تتخيل 
باأنها ق���ادرة عل���ى ا�ستعادة جمده���ا منذ حقبة 
عم���ر املختار فلتتاأكد ب���اأن امل�سري خليفة حفرت 

اأقوى من عمر املختار واأق�سى منه واأن عليها اأن 
تفكر قبل اإر�سال �سفنها العاطلة عن العمل منذ 
اأيام ال�ستعمار الفا�سي اإل���ى ال�سواحل الليبية، 
فحفرت لن ي���رتدد يف ق�سفها ولتحفظ روما ماء 

وجهها.
لك���ن تبق���ى ع���دة ا�ستف�س���ارات، م���ا لعبة 
اإيطالي���ا منف���ردة عندما تدعم قط���ر مبا�رصة ول 
تق���ف على احلياد ب���ل تر�سل الأ�سلح���ة لها؟ ما 
هي لعب���ة اإيطاليا وهي تر�س���ل ال�سفن احلربية 
وتنته���ك �سيادة ليبيا؟ ما ه���ي م�سلحة اإيطاليا 
من ت�سلي���ح امللي�سي���ات الإ�سامي���ة املتطرفة 
ودعم اأعم���ال الإرهاب يف ليبي���ا؟ اإيطاليا تخدم 
م���ن؟ ومن يق���ف وراءها وهي الدول���ة الأوروبية 
غري املوؤثرة كربيطانيا وفرن�سا؟ اإنها ثروة ليبيا 
النفطية التي وعد بها العميل ال�رصاج روما، هذا 

هو ال�رص.
 

تنويرة: تفقد الأ�سياء بريقها كلما اقرتبت 
منها اأكرث.

فالح هادي الجنابي 

 اأمر مثري لل�سخرية وال�سمئزاز اأن 
يف  اخلارجية  ال�سيا�سة  رئي�سة  تبادر 
من  لزيارة طهران  الأوروب��ي  الحت��اد 
اأجل ح�سور حفل تن�سيب املا روحاين 
يف دورة رئا�سية جديدة، خ�سو�سا اأن 
نظام  فيه  ي�ر  وق��ت  يف  ياأتي  الأم��ر 
نهجه  موا�سلة  على  القمعي  امل��ايل 
الإعدامات  بت�سعيد  ويقوم  الدموي 
ب�سورة غري م�سبوقة، ل�سيما اأن �سهر 
متوز وحده �سهد تنفيذ حكم الإعدام 
و�سملت  امل��واط��ن��ني،  م��ن   101 يف 
ال�سبان  وع�����رصات  ام��راأت��ني  القائمة 
 واإع�����دام اث��ن��ني م��ن��ه��م يف ال�����س��ارع.
اأو�ساعا  ي��واج��ه  ال��ذي  امل��ايل  نظام 
الرف�ض  �سعبة ووخيمة ويتخبط جراء 
ب�سبب  ���س��ده  واخل���ارج���ي  ال��داخ��ل��ي 
من  يحاول  وانك�سافه،  اأمره  افت�ساح 
اأن  روح��اين  املا  تن�سيب  حفل  خال 
يعيد �سيئا من املاء لوجهه وي�ستعيد 
جراء  فقده  ال��ذي  اعتباره  من  �سيئا 
الإن�سانية،  ومعاداته  ودمويته  اإجرامه 
وه���و ع��ن��دم��ا ي��ح��اول ت�����س��وي��ق امل��ال 
روح���اين ك��واج��ه��ة لع��ت��دال واإ���س��اح 
مزعومني، فاإن اأمره افت�سح يف الداخل 
قبل اخلارج عندما قام بتعيني اأع�ساء 
القمع  راأ�ض  اأخذ موافقة  حكومته بعد 
يف اإيران املا خامنئي، وموغريني تبدو 
ب�سورة بائ�سة جدا عندما حت�رص هكذا 
وتطلعات  لآم��ال  معاد  م�سبوه  حفل 
وتف�سيا. جملة  الإي����راين   ال�سعب 
العامل كله  ال��ذي �سهد  روح��اين  امل��ا 
نف�سها،  م��وغ��ري��ن��ي  مقدمتهم  ويف 
دورت��ه  يف  �سهدت  اإي����ران  اأن  كيف 
الأولى ارتفاعا غري م�سبوق  الرئا�سية 
يف الإعدامات وكذلك ت�ساعد م�ستوى 
وازدياد  الإي��راين  ال�سعب  �سد  القمع 
الأ����رصي  والتفكك  وامل��ج��اع��ة  الفقر 
اأطلق يديه  النظام  اأن  والإدم��ان، كما 
اأبعد  اإلى  تدخاته  لت�سعيد  عهده  يف 
حد ممكن يف دول املنطقة، ول ندري 
ما اجلديد الذي اأتى اأو �سياأتي به املا 
روح���اين وه��و جم��رد دم��ي��ة مك�سوفة 
امل��ا خامنئي. الأك���رب  اجل���اد  ي��د   يف 
املجتمع الدويل ومنظمة الأمم املتحدة 
من  م��دع��وون  احلقوقية  واملنظمات 
اأجل ف�سح واإدانة هذا احلفل امل�سبوه 
واإع�����الن رف�����س��ه وع����دم ال��ق��ب��ول به 
خ�سو�سا اأنه ي�ستهدف تلميع وجتميل 
القمعي  امل��اليل  لنظام  الب�سع  الوجه 
لهذا  ي�سمح  ل  اأن  وي��ج��ب  ال��دم��وي، 
وهزائمه  تراجعاته  غمرة  ويف  النظام 
اأن  والأخاقية  والفكرية  ال�سيا�سية 
براءة  �سهادة  ومينح  اأنفا�سه  يلتقط 
يده  اإن  ك��روح��اين، حيث  دم��وي  مل��ال 
الإي��راين  ال�سعب  اأبناء  بدماء  تلطخت 
زي��ارة  باإمكان  ولي�ض  بعيد  اأم��د  منذ 
موغريني وماليني الزيارات اأن تنظف 
ه��ذا ال��ن��ظ��ام م��ن ج��رائ��م��ه وجم���ازره. 

“احلوار املتمدن”.

لن تصلح موغريني 
ما أفسده الماللي

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

الزيارة التي قام بها �سيدي جاللة امللك حمد 
بن عي�سى اآل خليف����ة عاهل الباد املفدى حفظه 
اهلل ورعاه اإلى ال�سقيقة الكربى اململكة العربية 
ال�سعودية ولقاوؤه نائب خادم احلرمني ال�ريفني 
�ساح����ب ال�سمو امللكي الأمري حمم����د بن �سلمان 
ب����ن عبدالعزيز اآل �سعود، ل تعك�����ض فقط اأوا�رص 
القرب����ى واملودة والروح الأخوي����ة ال�سادقة بني 
البلدي����ن ال�سقيقني، واإمنا توؤك����د وقوف مملكة 
البحري����ن حكومة و�سعبا م����ع ال�سقيقة ال�سعودية 
على خمتلف الأ�سع����دة ال�سيا�سية والقت�سادية 
والأمني����ة والعتزاز بدوره����ا الرائد يف الدفاع عن 
الأمتني العربية والإ�سالمية والعمل على حتقيق 

طموح����ات وتطلع����ات �سعوبن����ا واحلف����اظ عل����ى 
املكت�سبات، فاململك����ة العربية ال�سعودية تقود 
الي����وم الأم����ة يف حماربتها الإره����اب والوقوف يف 
وجه املوؤامرات وتخو�ض اأكرث من معركة يف وقت 
واحد لأنها باخت�سار تلعب دورا كبريا يف حتقيق 

ال�سام بالعامل اأجمع وحتمل م�سعل النور اأمامنا.
اإن الدور املتعاظم والقوي للمملكة العربية 
ال�سعودية وقيادتها املنظمة لعب دورا مهما يف 
اإعط����اء الأم����ة العربية املزيد من الق����وة والوحدة 
والق����درة عل����ى بل����وغ الأه����داف، لأن لل�سعودية 
اأعزه����ا اهلل ون�ره����ا ق����درة عجيب����ة عل����ى و�س����ع 
براجمه����ا مو�س����ع التطبي����ق ولها موق����ف موحد 

وح����ازم وانت�س����ار �سيا�سي كامل، وه����ذا ما جعل 
اأ�سح����اب املخططات الرجعية الذين ي�ستهدفون 
�س����ق وحدة ال�سعوب العربي����ة واخلليجية حتديدا 
ي�رصبون كاأ�ض املوت واخل�رصان وميتطون اللعنات 
وي�س����ريون عل����ى درب الأ�س����واك، فالوق����وف يف 
وجه ال�سعودية بات اأم����را م�ستحيال ومن يعاديها 

يعادي كل العرب وامل�سلمني.
من املع����روف اأن املع����ارك الكبرية ل ميكن 
اأن يخو�سه����ا اإل “الكبار” وال�سعودية هي القائد 
وامل�سيطر مهما ا�ستعملت امليلي�سيات الإخوانية 
ومن يدعهما من و�سائل، ومهما قامت به و�سائل 
اإعامه����م من م����وؤازرة وك����ذب وت�سخيم وتقدمي 

�سورة غ����ري مطابقة للواقع واإ�ساع����ات، فعوامل 
الف�سل يف هذه الدعاية وا�سحة والنهيارات التي 
اأ�ساب����ت م�رصوعه����م ال�سيا�سي اأ�سبح����ت كالرمل 
الذي يلعب به الأطفال وحالة الهروب عربت عن 

نف�سها ب�سكل وا�سع. 
اململك����ة العربي����ة ال�سعودي����ة حت����دد اليوم 
مامح امل�ستقبل العربي و�ستقود الأمة نحو مدن 
الأفراح وهذه حقيقة معروف����ة للقا�سي والداين 
اإل مل����ن ل يريد التعلم م����ن التاريخ ومازال م�رصا 
عل����ى اأن يك����ون حليفا لأع����داء الع����رب كالفر�ض 

وغريهم.

السعودية بقوتها تحدد مالمح 
المستقبل العربي

ل مير لقاء اأو جمل�ض اأو حمفل اإل ويت�سدر دور 
ال�سواع����د البحريني����ة اهتمام وحدي����ث وتوجيهات 
�ساح����ب ال�سم����و امللكي الأمري خليف����ة بن �سلمان 
اآل خليفة، رئي�ض الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه، 
ويف ح�س����ور هذا املو�س����وع بعمق معاني����ه تقدير 
ملكان����ة ال�سواعد الوطني����ة امل�ساهمة يف بناء البلد 
لدى خليفة بن �سلم����ان، وهذا اأمر يعرفه القا�سي 

والداين.
وميك����ن ا�ستلهام تلك املكانة ع����رب ما توليه 
احلكوم����ة بقي����ادة �سم����وه م����ن درا�س����ة وتنفي����ذ 
واإع����ادة تقييم اخلط����ط ال�سرتاتيجي����ة، لهذا جاء 
تاأكيد �سموه باأن “الوق����ت حان للعودة لان�سغال 
بالتنمية والتطوي����ر، ويكفي الوقت واجلهد الذي 

ترك����ز يف جمالت اأخرى وان�رف ع����ن التنمية التي 
هي مق�س����د وغاية ال�سعوب اإلى جانب اأجواء الأمن 
وال�ستق����رار”، ثم يتوافق ذلك مع ثناء �سموه على 
جن����اح ال�سرتاتيجيات احلكومية الذي ي�ستند على 
ال�سواع����د الوطني����ة املناط بها تنفي����ذ برامج هذه 
ال�سرتاتيجي����ات، واملعن����ى اجلمي����ل يف ذل����ك اأن 
�سم����وه ربطه مبحبة الوط����ن واحلر�ض على ريادته 

يف خمتلف املجالت.
واإذا رجعن����ا اإل����ى العق����ود الأربع����ة املا�سية، 
يتجل����ى اهتم����ام �سم����وه باجلهود والربام����ج التي 
ت�سته����دف تعزي����ز دور الك����وادر الوطني����ة، وهذا 
يتفرع اإلى عم����ل كبري ي�سمل التعلي����م والتدريب 
والتوظي����ف يف قطاعات التنمي����ة املختلفة، وهذه 

النقط����ة عل����ى وج����ه اخل�سو�ض تعن����ي يف جوهرها 
م����ا اأثمرت عن����ه توجيهات �سموه ط����وال ال�سنوات 
املا�سي����ة م����ن فتح املج����ال لأبن����اء البل����د لإثبات 
وجوده����م بج����دارة على اأ�سا�����ض تكاف����وؤ الفر�ض، 
ولي�����ض اأدل عل����ى ذلك م����ن تعابري العت����زاز التي 
يحر�����ض عليها �سموه بالإ�سهام����ات الفاعلة لأبناء 
البلد ورجالت����ه يف خمتلف جمالت العمل الوطني، 
وهي التي �ساغت �سفحات م�رصقة مل�سرية التقدم 

يف مملكة البحرين.
ح����ري بنا اأن نعي����د التاأكيد عل����ى اأن اإجنازات 
�سم����و رئي�ض ال����وزراء الت����ي حتقق����ت للوطن من 
اأو�سم����ة وجوائز اأممية يف جم����الت التنمية الب�رية 
وال�سل����م  والأم����ن  والثقاف����ة  الإن�س����اين  وال����رتاث 

وتعزيز ال�سام، متث����ل اأمنوذًجا وقدوة لأبناء البلد 
ينتهجون دربها.

اإن اهتم����ام �سمو رئي�ض الوزراء بتقدير جهود 
ال�سواع����د الوطنية والإ�سادة به����ا والثناء عليها يف 
كل فر�س����ة �سانحة، يب����ث روح الت�سجيع واحلما�ض 
وبذل املزيد من اجلهد، والأكرث اأهمية من ذلك، اأن 
�سموه يوجه الوزراء وكبار امل�سوؤولني لأن يفتحوا 
املجال للمتميزين من اأبناء البلد ل�سغل املنا�سب 
القيادي����ة، حيث يت����اح للمجتهدي����ن واملخل�سني 
والطموح����ني منهم تقدمي الأف����كار التطويرية من 
جهة، وحتقيق التناف�ض بني تلك الكوادر من جهة 
اأخ����رى ليتحقق الهدف املن�سود وه����و جيل مبتكر 

يخطط للم�ستقبل مب�سوؤولية وجدارة.

سمو األمير خليفة بن سلمان 
عادل عيسى  المرزوقومكانة السواعد الوطنية

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة



“�ستاندرد �آند بورز” 
ُت�سنف �لكويت عند 

نيوي���ورك -روي���رز: - �أك���دت وكال���ة �ستاندرد 
�آند ب���ورز للت�سني���ف �الئتماين ت�سني���ف �لكويت عند 
“+AA/A-1” مع نظ���رة م�ستقرة. وقالت �لوكالة 
�إن �لنظ���رة �مل�ستق���رة تعك����س �لتوقعات ب���اأن مو�زنة 
�لكوي���ت �لعام���ة و�خلارجي���ة �ستظل قوي���ة خالل فرة 
�لتوقع���ات. و�أ�ساف���ت �أن تقارب �ل�سيا�س���ة �خلارجية 
�لكويتي���ة مع جمل�س �لتعاون �خلليجي �سيحد من �الآثار 

�ملمتدة الأزمة قطر.

12 % منو �أرباح “�أجيليتي” �لكويتية بالربع �لثاين 
 

دب���ي -رويرز: �أعلنت �رشكة �أجيليت���ي للمخازن �لعمومية �لكويتية منو �سايف �أرباحها يف 
�لربع �لثاين من �لعام بن�سبة 12 % بف�سل �أن�سطة �لبنية �لتحتية.

وقال���ت �ل�رشك���ة يف بيان �أر�سل عرب �لربيد �الإلكروين �إن �س���ايف �لربح يف �الأ�سهر �لثالثة 
�ملنتهي���ة يف يونيو بلغ 16.8 مليون دينار كويت���ي )55.75 مليون دوالر( مقابل 15 مليون 

دينار قبل عام.
وتوقع بنك �سيكو �لبحريني �أن تبلغ �الأرباح �لف�سلية الأجيليتي 15.86 مليون دينار.

وقال���ت �أجيليتي �إنها تتوقع �نخفا�س �لر�سوم �لقانونية بعدما تو�سلت لت�سوية لدعوى 
ق�سائية يف �لواليات �ملتحدة م�سيفة �أن هذ� �سينعك�س جزئيا على نتائج �لربع �لثالث ويبد�أ 

�الأثر �لكامل لالنخفا�س يف �لربع �الأخري.

  للتو��سل:  )ق�سم �القت�ساد: 17111455(              ق�سم �الإعالنات : )�ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )�ال�سر�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�س: 17111434(

السنة التاسعة - العدد 3218 

األحد
6 أغسطس 2017 

14 ذو القعدة 1438

business@albiladpress.com

10

اقتصاد
“تنظيم االت�صاالت” تعتزم اإلغاء تراخي�ص “الغزال”

“امل�صارف” تدعو الإيجاد حلول للم�صاريع املتعرثة

يوافقون على �رشوط االندماج و “االأهلية”  م�صاهمو “�صوليدرتي” 

�رشورة ملحة   تنظيم تراخي�ص “ت�صوية املنازعات” 

بر�أ�س مال مدفوع 11.2 مليون دينار وح�سة �سوقية 15 % 

حفظاً حلقوق �مل�ستثمرين مبجل�س �لتعاون... جنم:

�ملنامة - �سوليدرتي: عقدت �رشكتا �سوليدرتي 
�لتكاف���ل �لع���ام و�الأهلي���ة للتاأم���ن �جتماعاتهم���ا 
�لعامة غ���ري �لعادية يوم �خلمي����س �ملا�سي، وو�فق 
م�ساهم���و ال�ركت���ن عل���ى ����روط عملي���ة االندماج 
�لت���ي من �ملتوقع �النتهاء منه���ا يف دي�سمرب 2017. 
و�سيك���ون لل�رشكة �جلديدة �لتي �سيطلق عليها ��سم 
“�سوليدرتي �لبحرين” ر�أ�س مال مدفوع قدره 11.2 
ملي���ون دين���ار، ويتوقع �أن يكون له���ا ح�سة �سوقية 
تبل���غ 15 % و10 مر�كز خلدمة �لعمالء يف جميع �أنحاء 
�لبالد، مم���ا يجعلها �أك���رب �رشكة للتاأم���ن �لتكافلي 

وو�حدة من �أبرز �رشكات �لتاأمن يف �لبحرين.
ومبوج���ب بنود �تفاقية �لدم���ج، يحق مل�ساهمي 
�رشك���ة �سوليدرت���ي �لتكافل �لع���ام �أن يح�سلو� على 
2.5 �سهم من �أ�سهم �رشكة �الأهلية للتاأمن لكل �سهم 
من �أ�سه���م �رشك���ة �سوليدرتي �لتكاف���ل �لعام، على 
اأ�سا�س التقييم���ات امل�ستقلة وذل���ك بح�سب �روط 
م����رشف �لبحرين �ملركزي. ولت�سهي���ل عملية �لدمج، 
و�فق م�ساهمو �الأهلية عل���ى حتويل ترخي�س �ل�رشكة 
م���ن تاأمن تقليدي �إلى تاأمن تكافلي �إ�سالمي، كما 

و�ف���ق �مل�ساهمون على زيادة ر�أ�س �ملال �مل�رشح به 
ل�رشكة �الأهلية للتاأمن �إلى 12 مليون دينار.

وتر�أ����س �جتم���اع �ل�رشكة �الأهلي���ة للتاأمن نائب 
رئي����س جمل����س �الإد�رة عب���د �الإله �لقا�سم���ي، وقال 
“�سنق���وم بت�سخ���ري خربتنا �لتي ترب���و على �أكرث من 
�أرب���ع عقود م���ن �أج���ل �الرتق���اء بخدم���ة عمالئنا، مع 
�لركي���ز عل���ى حتقيق عو�ئ���د متمي���زة للم�ساهمن 
و�أ�سح���اب �مل�سلح���ة”. و�أ�س���اف “قاع���دة �مل���و�رد 
�لب�رشي���ة لل�رشكت���ن �ملدجمتن �ستوف���ر كادر ب�رشي 

متميز لدفع عجلة منو �ل�رشكة �إلى �المام”.
م���ن جانبه، ق���ال �لرئي����س �لتنفي���ذي ملجموعة 
م���ن  ل���كل  �الأم  �ل�رشك���ة  �لقاب�س���ة،  �سوليدرت���ي 
�سوليدرتي �لتكافل �لع���ام و�الأهلية للتاأمن، �أ�رشف 
ب�سي�سو “لقد ا�ستحوذنا على ح�سة االأغلبية يف �ركة 
�الأهلية للتاأمن يف �لعام 2016،و�سعد�ء جد� بتناغم 
و�ن�سج���ام �لعمليات �لتاأميني���ة لل�رشكتن”. و�أ�ساف 
“�أن �الندماجات �أ�سبح���ت �رشورة ملحة من �أجل خلق 
موؤ�س�س���ات مالي���ة �أك���رب و�أقوى ق���ادرة على تقدمي 
جترب���ة فريدة للعمالء”. و�أو�سح “�أن �لكيان �جلديد، 

�سوليدرت���ي �لبحري���ن، �سيك���ون �أكرب �رشك���ة تكافل 
وو�حدة من �أبرز �رشكات �لتاأمن يف �لبحرين”.

وبع���د �النته���اء م���ن عملي���ة �لدم���ج، �سير�أ�س 
�سوليدرت���ي �لبحري���ن ج���و�د حمم���د �لذي ق���ال “�إن 
�الأهلي���ة هي �ل�رشي���ك �ملثايل ل�سوليدرت���ي �لتكافل 
�لع���ام”. و�أ�س���اف “يع���د ه���ذ� �أول �ندم���اج ت�سهده 
�لبحري���ن من���ذ عقدي���ن يف قط���اع �لتاأم���ن. ونتوقع 
�أن ي���وؤدي ه���ذ� �لدمج �إل���ى تكثيف وتعزي���ز قدرتنا 
�مل�سرك���ة عل���ى خدم���ة كافة عمالئن���ا م���ن �الأفر�د 

و�ل�رشكات”.
و�ختت���م “ ن�سكر �مل�ساهمن كافة على دعمهم، 
كما نعرب ع���ن تقديرنا للعمل �ل���دءوب �لذي تقوم 
ب���ه �إد�رة �ل�رشكتن. كذل���ك �لتقدي���ر الإد�رة مر�قبة 
�سوق ر�أ�س �مل���ال و�إد�رة �لتاأمن �لتابعتن مل�رشف 
و�لتج���ارة  �ل�سناع���ة  ول���وز�رة  �ملرك���زي  �لبحري���ن 
و�ل�سياح���ة وجمي���ع �جله���ات �ملعني���ة عل���ى دعمهم 

�مل�ستمر”.

�ملنام���ة - د�ر �لق���ر�ر: �أك���د �الأم���ن �لعام 
ملركز �لتحكي���م �لتجاري لدول جمل�س �لتعاون 
لدول �خللي���ج �لعربية “د�ر �لق���ر�ر” �أحمد جنم 
باأن �لو�سع �ال�ستثماري �لر�هن ويف ظل �إ�سد�ر 
معظم دول جمل�س �لتعاون �لت�رشيعات �لوطنية 
�ملنظم���ة للتحكيم �ملحل���ي و�ل���دويل ت�سجيعاً 
لتدفق روؤو�س �الأم���و�ل �الأجنبية و�ال�ستثمار�ت 
و�لتج���ارة �لبيني���ة بن دول �ملجل����س، يفر�س 
�أن يك���ون هناك �آلية لتنظي���م �إ�سد�ر تر�خي�س 
مر�ك���ز وموؤ�س�س���ات ت�سوي���ة �ملنازع���ات، ومن 
�سمنه���ا مراك���ز التحكيم وذلك حلف���ظ حقوق 
�مل�ستثمري���ن و�ملتخا�سمن بال�سوق �خلليجية 

�مل�سركة.
وقال “ب���ات من �ل����رشوري �س���دور ت�رشيع 
يف دول جمل����س �لتع���اون ينظ���م �آلي���ة �إ�سد�ر 
تر�خي�س موؤ�س�سات ت�سوي���ة �ملنازعات خا�سة 
�أعماله���ا، بحي���ث  مر�ك���ز �لتحكي���م ملمار�س���ة 
ين����س يف �لت�رشيع �جلهة �مل�سوؤول���ة عن �إ�سد�ر 
�لرخي����س وينظ���م �أعماله���ا و�ملر�قب���ة عليها 

وال����روط الواج���ب توافرها يف مدي���ره وكيفية 
ممار�ستها لعمله���ا وحتديد �لر�سوم �مل�ستحقة 

عليها.
و�أ�س���اف جنم �أنه من غ���ري �ملنطقي �إطالق 
�لعنان للجمعيات �ملهنية يف حرية �إن�ساء مر�كز 
حتكيم تابعة لها �أو حرية �لتعاون يف فتح فروع 

ملر�كز وهيئات حتكي���م �أجنبية، م�سري�ً �إلى �أنه 
يف اجلانب االآخر هناك مناذج م�رفة يحتذى بها 
و�سعت ت�رشيعات و�سو�ب���ط الإ�سد�ر تر�خي�س 
�إ�سه���ار مر�ك���ز �لتحكي���م، م�ست�سه���د�ً بتجرب���ة 
�لبحري���ن يف �إن�س���اء مرك���ز �لبحري���ن للتحكي���م 
�لتجاري �لدويل، و�لذي �سكل له جمل�س حتكيم 
بق���ر�ر م���ن رئي�س جمل����س �لوزر�ء، ث���م بتجربة 

�إن�ساء غرفة �لبحرين لت�سوية �ملنازعات.
كم���ا نوه جن���م بالتجرب���ة �لر�ئ���دة لكل من 
�إم���ارة دبي يف �إن�ساء مركز دبي للتحكيم �لدويل 
و�إم���ارة �ل�سارق���ة يف �إ�سه���ار مرك���ز �ل�سارق���ة 
للتحكي���م �ل���دويل ومرك���ز �الإم���ار�ت للتحكيم 
�لبحري وكذلك �ململكة �لعربية �ل�سعودية �لتي 
رخ�س���ت الإ�سهار �ملرك���ز �ل�سع���ودي للتحكيم 
�لتجاري، فيما نظم قانون �لتحكيم �لقطري يف 
�ملو�د �ملدني���ة و�لتجارية �ل�سادر بقانون رقم 
)2( ل�سن���ة 2017، و�لذي و�س���ع �سو�بط ملنح 
�لر�خي�س باإن�ساء مر�كز �لتحكيم وفروع مر�كز 

�لتحكيم �الأجنبية د�خل دولة قطر.

�أعلن���ت هيئ���ة تنظي���م �الت�س���االت عن 
عزمه���ا �إلغ���اء �لر�خي����س �ملمنوح���ة ل�رشكة 
�لغ���ز�ل لالت�ساالت، بناًء على �ملادة رقم 35 
من قان���ون �الت�س���االت �ل�س���ادر باملر�سوم 

بقانون رقم 48 ل�سنة 2002.
وكان���ت �لر�خي����س �ملمنوح���ة لل�رشك���ة 
بتاريخ 13 فرب�ير 2008 تت�سمن �لرخي�س 
�لعادي خلدمات �لقيمة �مل�سافة، و�لرخي�س 

�ملمتاز خلدمات �الت�ساالت �لدولية.
وبح�س���ب وثائ���ق ر�سمي���ة ف���اإن �لهيئة 
�أغ�سط����س �جل���اري، م���ن   3 دع���ت، بتاري���خ 
لدي���ه �عر��س على عزمها �إلغ���اء �لر�خي�س 
�ملمنوحة لل�رشكة باإخطاره���ا بذلك كتابيًّا مع 
ذكر االأ�سب���اب املربرة لذلك يف موعد اأق�ساه 

30 يوًما من تاريخ ن�رشه باجلريدة �لر�سمية.

ي�سار �إل���ى �أن �لهيئة �ألغ���ت �لر�خي�س 
�ملمنوح���ة ل�رشكة �أطياف لالت�س���االت و�لبنية 
�لتحتي���ة مبوجب قانون �الت�س���االت �ل�سادر 
و�ملر�س���وم بقانون رق���م 48 ل�سنة 2002 يف 
�سهر اأبريل املا�سي، وذل���ك بعد اأن اأخطرت 
يف تاري���خ 16 فرب�ي���ر �ملا�س���ي �الأطر�ف من 
ذوي امل�سلح���ة عن عزمها اإلغ���اء الرتاخي�س 
�ملمنوح���ة لل�رشكة م���ن قبل �لهيئ���ة مبوجب 
قانون �الت�ساالت �ل�سادر و�ملر�سوم بقانون 
رق���م 48 ل�سنة 2002، ودعته���م �إلى تقدمي 

مالحظاتهم بهذ� �خل�سو�س.
وكان رئي�س جمل����س �إد�رة هيئة تنظيم 
�الت�س���االت حممد �لعام���ر قال عل���ى هام�س 
تكنولوجي���ا  “�بت���كار�ت  موؤمت���ر  �فتت���اح 
�ملعلوم���ات يف �كت�ساف �ملعرف���ة” �إن هناك 
نح���و 30 �رشك���ة غ���ري ن�سطة عمل���ت يف قطاع 
�الت�ساالت �أغلقت خالل �لعامن �ملا�سين.

�ملنامة - جمعية �مل�سارف: دعا �لرئي�س 
�لتنفي���ذي جلمعي���ة م�س���ارف �لبحرين وحيد 
�لقا�س���م لوجود تع���اون �أكرب ب���ن �حلكومة 
و�لقط���اع �مل����رشيف وغرف���ة جت���ارة و�سناعة 
�لبحري���ن يف �إج���ر�ء م�س���ح �سام���ل للم�ساريع 
�ملتع���رثة يف �لبحري���ن و�لعمل مع���ا؛ من �أجل 
�إيج���اد �حلل���ول �ملالئم���ة لها لتخفي���ف �أعباء 
�ملت�رشري���ن من ����رشكات وبن���وك و�أفر�د مما 
ي�س���ب يف م�سلحة �جلمي���ع ويدعم �القت�ساد 

�لوطني.
و�أ�ساد �لقا�سم بتكلي���ف جمل�س �لوزر�ء 
�للجن���ة �لوز�ري���ة لالإعم���ار و�لبني���ة �لتحتي���ة 
برئا�س���ة نائب رئي�س جمل����س �لوزر�ء  �ل�سيخ 
خالد بن عبد�هلل �آل خليفة، كجهة ي�سند �إليها 
در��سة م�ساري���ع �لتطوير �لعقارية �ملتعرثة، 
ثم �سدور �ملر�س���وم رقم )14( ل�سنة 2015 
ب�ساأن ت�سكي���ل جلنة ت�سوية م�ساريع �لتطوير 
�لعقارية �ملتعرثة، و�لت���ي تقوم بدور فاعل 
ورئي�س يف معاجلة م�ساريع �لتطوير �لعقاري 
�ملتعرثة يف �لبحري���ن. و�أو�سح �أنه �إلى جانب 
هذه �مل�ساريع تو�جه �لبنوك �لوطنية �لعديد 
من �مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة �ملتعرثة 
الأ�سباب خمتلفة، حيث تقوم �لبنوك بدر��سة 
كل حالة على ح���دة، و�إيجاد �حللول �ملنا�سبة 
مل�ساعدته���ا وتاأهيله���ا، الفتا �إل���ى �أن غرفة 
جت���ارة و�سناعة �لبحرين تب���ذل �أي�سا جهود� 
طيب���ة بالتعاون مع �سندوق �لعمل “متكن” 
يف م�ساع���دة �ملوؤ�س�س���ات �ل�سغرية �ملتعرثة 
ودعمها ماليا وبدعم م���ن �جلهات �لق�سائية 

يف �ململكة.
و�قرح �لقا�سم �إطالق �سندوق م�سرك 
ب���ن �لبنوك لدر��سة هذه �مل�ساريع �ملتعرثة 
و�راء ما ي�ستحق منها الإنقاذ البنوك املت�ررة. 
و�أعرب عن ��ستعد�د جمعية �مل�سارف للقيام 
مبا يلزم م���ن ترتيبات و�جتماع���ات و�قر�ح 
احللول ذات ال�سلة بامل�ساريع املتعرثة التي 

تكون �لبنوك طرفا فيها.
و�أ�س���ار �لقا�سم �إل���ى �أن �لقطاع �خلا�س 
مب���ا في���ه �لقط���اع �مل����رشيف يرق���ب �سدور 
قانون �الإفال����س �لذي �أعلن���ت وز�رة �لتجارة 
موؤخر� �أنه���ا �نتهت من در��س���ة جميع جو�نبه 
و�أحالته �إلى �جله���ات �ملعنية، خ�سو�سا و�أن 
هذ� �لقانون ينظم عملية �إعادة جدولة ديون 
�ل����رشكات �ملفل�سة؛ حتى تتمك���ن من مز�ولة 

�أعمالها مرة �أخرى.

• •�أ�رشف ب�سي�سو	 •جو�د حممد	 عبد�الله �لقا�سمي	

• �أحمد جنم	

• وحيد �لقا�سم	

5 مليارات دوالر عائدات متوقعة ملعدات املناولة بـ “اخلليج”
دب���ي - فرو�س���ت �أند �سوليف���ان: تفيد 
�أبح���اث �رشك���ة فرو�س���ت �أند �سوليف���ان، �أن 
عائد�ت �ل�س���وق ملعد�ت مناول���ة �ملو�د يف 
دول جمل�س �لتعاون �خلليجي بلغت قيمتها 
3.78 ملي���ار دوالر يف �لع���ام 2014، وم���ن 
�ملتوق���ع �أن حتافظ على مع���دل منو �سنوي 
مرك���ب يزيد ع���ن 4 % وتوقع���ات بعائد�ت 
ت�س���ل �إلى 5 ملي���ار�ت دوالر بحل���ول �لعام 
2020. وتت�س���در �ل�سعودي���ة بن�سبة 46 % 
و�الإمار�ت بن�سبة 35 % قائمة �أكرب �الأ�سو�ق 
يف �ملنطقة، ومن �ملتوقع �أن يو��سال �لتو�سع 
�ل�سوقي م�ستقبالً. و�أكد منظمو �أكرب معر�س 

متخ�س�س لل�سحن و�للوج�ستيات يف �ملنطقة 
“ماتريال���ز هاندلنج” يف مي�سي فر�نكفورت 
�ل�رشق �الأو�سط على �أهمي���ة �ملنطقة �لتي ال 
تز�ل حمور �لركي���ز �لرئي�سي و�لتي جتذب 
�الأ�سماء �لر�ئدة يف �سناع���ات �للوج�ستيات، 

�لتخزين، و�ل�سحن.
���ا من 21  ووق���ع �أك���رث م���ن 130 عار�سً
دول���ة خمتلفة، ميثل���ون 250 عالمة جتارية، 
�لتا�سع���ة  �ل���دورة  يف  للم�سارك���ة  بالفع���ل 
�لقادمة من معر�س مناولة �ملو�د “ماتريالز 
هاندلن���ج” �ل����رشق �الأو�سط، ويع���د ماتريالز 
هاندلن���ج �ل����رشق �الأو�سط، �حل���دث �لتجاري 

ومن�س���ة �لتو��س���ل �ملتخ�س�س���ة �لوحي���دة 
�سل�سل���ة  �إد�رة  �لوج�ستي���ات،  ل�سناع���ات 
التوري���د والتخزي���ن. باالإ�ساف���ة اإل���ى ذلك، 
وعل���ى �لرغم من �لتباط���وؤ �لعام يف �جتاهات 
�لنم���و �القت�س���ادي يف جمي���ع �أنح���اء �لعامل، 
�إال �أن �سناع���ات مناول���ة �مل���و�د و�خلدمات 
�للوج�ستي���ة و��سل���ت ت�سجي���ل معدالت منو 

�سحية ن�سبيًّا يف �ملنطقة.
كم���ا وقع �أكرب 20 م���ورًد� الأنظمة مناولة 
�مل���و�د يف �لع���امل، للم�سارك���ة يف �ملعر����س 
�لذي يقام يف �لفرة من 11 �إلى 13 �سبتمرب 
يف مركز دبي �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�س.

اأمل احلامد
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“الغرفة” تنظم ندوة اإدارة ال�ش�ؤون املالية و “الأعمال”

“النفط” يرتفع بف�شل بيانات ق�ية لل�ظائف الأمريكية

الدولر ي�شعد بعد تقرير عن “الت�ظيف” و “خف�ض ال�رضائب” 

للم�شن�عات اخل�شبية براأ�ض مال 16 األف دينار الرتخي�ض لـ “برو�شبكت” 

انتهاء ت�شفية اأعمال “العاملية للخدمات الفنية”

“ال�طنية للنفط والغاز” تد�شن �شفتحها على “لينكد اإن”

110 �رشكات جديدة باإجمايل 483 �ألف دينار

19 موؤ�س�سة تغري ن�ساطها بال�سوق �ملحلية

وزير �لنفط يثمن جهود فريق �لعمل

�أو�سح����ت �لبيان����ات �ملن�س����ورة عل����ى موقع 
)�سج����ات( �لتابع ملركز �لبحري����ن للم�ستثمرين 
ع����ن �لرتخي�����ص �إلى 110 �����رشكات جديدة تعمل 
يف خمتل����ف �لأن�سط����ة �لتجاري����ة و�ل�سناعي����ة يف 
�ململكة خال �لأ�سب����وع �ملا�سي باإجمايل روؤو�ص 
�أم����و�ل ت�س����ل �إلى 483 �أل����ف دين����ار، ومن بني 
تل����ك �لأن�سط����ة م�سنع برو�سبك����ت للم�سنوعات 

�خل�سبية.
ملرك����ز  �لر�سمي����ة  �لبيان����ات  و�أظه����رت 
ع����ن  �مل�س����وؤول  �ملرك����ز  وه����و  �مل�ستثمري����ن، 
�لرتخي�����ص لل�����رشكات �ل�سناعي����ة و�لتجاري����ة يف 
�لبحري����ن، �أن����ه مت ت�سجيل 106 �سج����ات ن�سطة 

دون ترخي�ص و4 �رشكات ن�سطة.
و�أ�س����ارت �لبيانات �إلى �أن����ه مت ت�سجيل 52 
�رشكة ذ�ت م�سوؤولي����ة حمدودة دون ترخي�ص و3 
�رشكات ن�سطة، و41 �سجل ل�رشكة �ل�سخ�ص �لو�حد 
دون ترخي�ص و�رشك����ة و�حدة ن�سطة، و9 �سجات 
ل�رشكة ت�سامن دون ترخي�ص، و4 �سجات لفروع 

ل�رشكات �أجنبية دون ترخي�ص.
و�أو�سح����ت بيان����ات �ملرك����ز �أن �أكرب روؤو�ص 
�لأم����و�ل �لتي مت ت�سجيله����ا ل�رشكة �سوكر �أفنيو، 
حي����ث بل����غ ر�أ�ص �مل����ال 35 �ألف دين����ار، وتعمل 
�ل�رشك����ة يف �أن�سطة �لن����و�دي �لريا�سية �خلا�سة، 
كما مت ت�سجيل �رشكة “�أم تي �أم هولدينغ”، وبلغ 
ر�أ�����ص مالها 30 �أل����ف دينار، وتعم����ل �ل�رشكة يف 

�أن�سطة �ل�رشكات �لقاب�سة.
كم����ا رخ�ص �ملرك����ز �إلى م�سن����ع برو�سبكت 

للم�سنوعات �خل�سبية بر�أ�ص مال 16 �ألف دينار، 
ويعم����ل �مل�سنع يف جم����ال �سناع����ة �لأثاث، كما 
مت �لرتخي�ص �إل����ى �رشكة فيو�سن مرجند�ي�سن ب� 
21 �أل����ف دينار وتن�سط يف جم����ال �أن�سطة �خلربة 
�ل�ست�ساري����ة يف جم����ال �لإد�رة، �أن�سط����ة �أخ����رى 
تتعل����ق بالت�سويق و�لرتويج، �لبي����ع نظري ر�سم 
�أو عل����ى �أ�سا�����ص عق����د، �إ�سافة �إل����ى �لرتخي�ص 
ل�رشكتني �لأولى ب� 15 �ألف دينار، و�لثانية باألف 

دينار.
و�أ�سارت �لبيانات �أنه مت ت�سجيل 100 �رشكة 
بروؤو�����ص �أم����و�ل خمتلفة ت����رت�وح ب����ني 22 �ألف 
دينار وحتى 50 دينار� وي�سل �إجمايل �ملبلغ �إلى 

365 �ألف دينار.
كم����ا رخ�����ص �ملركز �إل����ى 4 ف����روع ل�رشكات 
�أجنبي����ة، وه����ي: �رشك����ة “دي �إي �إي �إنرتنا�سونال 

ملتد” �لأيرلندية، وتعمل يف جمال �أن�سطة �خلربة 
�ل�ست�سارية يف جم����ال �لإد�رة و�أن�سطة �ملكاتب 
�لرئي�س����ة �أو �لإد�رية، كما مت ت�سجيل فرع ل�رشكة 
�أجنبية �إمار�تية، وهي “ميل باور �سي�ستمز )�ص م 
ح(”، وتعم����ل يف جمال �أن�سطة �ملكاتب �لرئي�سة 
�أو �لإد�ري����ة، وف����رع لل�رشك����ة �لفرن�سي����ة “فايفز 
�إي����ه �سي �إل”، و�لتي تعم����ل يف �لأن�سطة �ملهنية 
و�لعلمي����ة و�لتقني����ة �لأخرى، كم����ا مت �لت�سجيل 
لف����رع ل�رشكة نا�رش حممد �لبد�ح، و�رشيكه للتجارة 
�لعام����ة و�ملق����اولت )ورث����ة نا�رش حمم����د �لبد�ح 
و�رشيكه����م( �لكويتية، و�لتي تن�س����ط يف ت�سييد 
�ملب����اين و�لتجارة �لعامة )ما عد� �لآليات �لثقيلة 
و�ل�سي����ار�ت و�لأ�سلحة و�ملبي����د�ت و�مل�رشوبات 
�لروحي����ة و�لأن�سطة �لأخرى �لتي تتطلب مو�فقة 

من �جلهات �ملخت�سة(.

قدمت �ل�رشك���ة �لعاملية للخدم���ات �لفنية 
طلًب���ا �إلى مركز �مل�ستثمري���ن لت�سفية �أعمالها 

من �سوق �لبحرين �ختيارًيا. 
و�أعل���ن �ملرك���ز ع���ن تق���دم �ل�سي���خ حممد 
عبد�لرحم���ن حممد �آل خليفة؛ بو�سفه �مل�سفي 
�لقان���وين لل�رشك���ة ذ�ت �مل�سوؤولي���ة �ملحدودة 
�لت���ي حتمل ��سم “�لعاملي���ة للخدمات �لفنية” 
طلب���ا لإ�سهار �نته���اء �أعم���ال ت�سفي���ة �ل�رشكة 
ت�سفي���ة �ختياري���ة و�سطب قيده���ا من �ل�سجل 
�لتجاري، وفًقا لأحكام قانون �ل�رشكات �لتجارية 
�ل�س���ادر باملر�س���وم بقان���ون رق���م 21 ل�سن���ة 
2001، وذل���ك وفًق���ا لأحدث بيان���ات ن�رشت يف 

�جلريدة �لر�سمية.
وبل���غ ر�أ�ص مال �ل�رشك���ة �لتي طلبت �سطب 
قيدها طوًعا من �ل�سوق خال �لأ�سبوع �ملا�سي 
20 �ألف دينار، با�ستثمار حملي بقيمة 10 �آلف 
دين���ار تعود لل�سيخ ه�سام عبد�لرحمن حممد �آل 
خليفه �لذي ميتل���ك 50 % من �إجمايل ح�س�ص 
�ل�رشكة، وبا�ستثم���ار �أجنبي “بريط���اين” بقيمة 
10 �آلف دين���ار تعود لزياد زكريا كنعان �لذي 
ميتلك 50 % من �إجمايل ح�س�ص �ل�رشكة، وذلك 

وفًق���ا للبيان���ات �ملن�س���ورة على موق���ع مركز 
�مل�ستثمرين.

وعملت �ل�رشكة �لتي تاأ�س�ست يف 21 مار�ص 
2006 باأن�سط���ة �خل���ربة �ل�ست�سارية يف جمال 

�لإد�رة، و�أن�سطة مهنية وعلمية وتقنية �أخرى.
وعلى �سعيد مت�س���ل، �ت�سح من �لبيانات 
�لر�سمية �أن 19 �رشكة تقدمت بطلبات تت�سمن 
تغي���ري �سكلها �لقانوين وحتويل ن�ساطها، هي: 
4 ����رشكات طلبت حتويلها م���ن موؤ�س�سة فردية 
�إل���ى �رشكة ذ�ت م�سوؤولي���ة حمدودة، و3 �رشكات 
طلبت حتويل ن�ساطها من �رشكة ذ�ت م�سوؤولية 
حمدودة �إلى �رشكة �ل�سخ�ص �لو�حد، و3 �رشكات 
طلبت تغيري ن�ساطها من �رشكة �ل�سخ�ص �لو�حد 
�إل���ى �رشك���ة ذ�ت م�سوؤولية حم���دودة، و�رشكتان 
�إل���ى �رشك���ة ذ�ت  ت�سام���ن طلبت���ا حتويلهم���ا 
م�سوؤولي���ة حم���دودة، كما طلب���ت �رشكة حتويل 
ن�ساطه���ا من �رشك���ة �ل�سخ�ص �لو�ح���د �إلى فرع 
من موؤ�س�سة فردية، وحتويل �رشكة ت�سامن �إلى 
�رشكة �ل�سخ����ص �لو�حد، و�أي�ًسا حتويل موؤ�س�سة 
فردي���ة �إل���ى �رشك���ة �ل�سخ����ص �لو�ح���د، و�رشكة 
�ل�سخ�ص �لو�حد �إلى موؤ�س�سة فردية، وموؤ�س�سة 
فردية لفرع �رشكة �ل�سخ�ص �لو�حد، و�رشكة ذ�ت 
م�سوؤولي���ة حم���دودة �إلى �رشك���ة ت�سامن، وفرع 

م���ن موؤ�س�س���ة فردية �إلى �رشك���ة ذ�ت م�سوؤولية 
حمدودة.

وكان���ت بع����ص �ل����رشكات �لت���ي تقدم���ت 
بطلبات حتويل ن�ساطها، و�أعلنت عن ر�أ�ص مال 
�ل����رشكات �جلديدة، ه���ي: “نيو تي���ك للتجارة” 
بر�أ����ص م���ال 1000 دين���ار، و”فلي���ك للحل���ول 
�لتجاري���ة” بر�أ����ص مال 25 �أل���ف دينار، و”مني 
ب���اور” بر�أ�ص م���ال 20 �ألف دين���ار، و”نيودنت 
للم�ستلزم���ات �لطبية” بر�أ�ص مال �ألفني دينار، 
و”بل���و مارين���ا للعق���ار�ت” بر�أ�ص م���ال 5000 
دينار، و”�إمن���اء للت�سويق” بر�أ�ص مال 10 �آلف 
دينار، و”حمور للخدمات �ل�سناعية” بر�أ�ص مال 
20 �أل���ف دينار، و”�لفنيون” بر�أ�ص مال 1000 
دينار، و”�حللول و�لأنظم���ه �ملتحدة �لتجارية” 
بر�أ�ص م���ال 10 �آلف دين���ار، و”�ملجال” بر�أ�ص 
م���ال 60 �أل���ف دين���ار، و”تكنولوجي���ا �حلدي���د 
�لعرب���ي” بر�أ�ص مال 220 �أل���ف دينار، و”�أبر�ج 
ب���ال �لتجاري���ة” بر�أ����ص م���ال 1500 دين���ار، 
و”نانوت���ك خلدم���ات �لتنظيف���ات بر�أ����ص مال 
3000 دينار، و”ماك �ستورز”  بر�أ�ص مال 250 
�أل���ف دينار، و”ماك لاأور�ق �ملالية” بر�أ�ص مال 
57 �ألف دينار، و”�آم���ار 1 لا�ستثمار �لعقاري” 

بر�أ�ص مال 100 �ألف دينار.

�ملنام���ة - �لهيئة �لوطني���ة للنفط و�لغاز: 
د�سنَّت �لهيئة �لوطنية للنفط و�لغاز �سفحتها 
�لر�سمي���ة على �سبكة �لتو��س���ل �ملهني �لأكرب 
يف �لع���امل “لينك���د �إن” �لت���ي ت�س���م قاع���دة 
م�ستخدم���ني تتكون من �أكرث م���ن 467 مليون 
منت�سب، من بينه���م �ملهتمون و�ملتخ�س�سون 
و�ملهند�سون و�لفنيون و�جلهات ذ�ت �لعاقة 
بالقط���اع �لنفط���ي و�ل�سناع���ات �لأخرى، حتت 
National Oil & Gas Autho - »نن���و�ن 
ity«، وذل���ك يف �سوء ما تبديه �لإ�سرت�تيجيات 
و�لعاق���ات �لدولي���ة بالهيئة م���ن حر�ص على 
تعزي���ز حمفظتها �خلا�سة مبن�س���ات �لتو��سل 
�لجتماع���ي، �إلى جانب ترقي���ة وتطوير ح�سابها 
�لر�سمي على موقع “�ن�ستجر�م” و “يوتيوب”. 
وثمن وزير �لنف���ط �ل�سيخ حممد بن خليفة 
�آل خليفة جه���ود فريق �لعمل بالإ�سرت�تيجيات 
و�لعاق���ات �لدولي���ة وحر�سه���ا �لد�ئ���م عل���ى 
�لتو�جد عرب �سبك���ة �لإنرتنت ومو�قع �لتو��سل 
�لجتماعي، م�سيد�ً بتبنيها �لتوجه �لإ�سرت�تيجي 
�ملعا����رش يف ن����رش ثقاف���ة �ل�ستخ���د�م �لذك���ي 

�لإلكرتوين خلدماتها �ملتعلقة بالقطاع �لنفطي 
و�لقطاعات �لأخرى ذ�ت �لعاقة،وتعزيز زيادة 
�لنت�س���ار م���ن خال زي���ادة ��ستخ���د�م من�سات 
�لتو��سل �لجتماعي وقنو�ته �لرقمية �ملتعددة 

باإط���اق �ل�سفحة �لر�سمي���ة للهيئة على �سبكة 
�لتو��سل �ملهني �لأكرب يف �لعامل »لينكد �إن«، 
و�لت���ي �ست�سهم بدع���م �مل�ساعي يف ن����رش �أخبار 

فعاليات �لهيئة.

“�لتج���ارة  بي���ت �لتج���ار - غرف���ة 
�لرتوي���ج  جلن���ة  تنظ���م  و�ل�سناع���ة”: 
و�ملعار�ص و�ملوؤمت���ر�ت بغرفة جتارة 
و�سناعة �لبحرين برئا�سة ع�سو جمل�ص 
�لإد�رة �أحام يو�سف جناحي ندوة حول 
�إد�رة �ل�س���وؤون �ملالية ومن���و �لأعمال، 
وذل���ك يف �ل�ساع���ة 10:30 م���ن �سباح 
بقاع���ة   2017 �أغ�سط����ص   8 �لثاث���اء 
�ملجل����ص ببي���ت �لتج���ار وبالتعاون مع 

�رشكة “كي بي �إم جي”.
وقال���ت جناح���ي �إن �لن���دوة �لت���ي 
�سيت���م تقدميه���ا باللغ���ة �لإجنليزي���ة 
�ست�سل���ط �ل�س���وء عل���ى ق���درة �حل���ل 
�لتقن���ي �جلديد من �رشك���ة “كي بي �إم 
جي” يف �لبحري���ن �أل وهو خدمة �حللول 
وكيفي���ة  للموؤ�س�س���ات،  �ملحا�سبي���ة 
م�ساع���دة �ل����رشكات يف �إد�رة �إجر�ء�تها 
�ملالي���ة بكف���اءة وفعالية. كم���ا �سيتم 
تو�جهه���ا  �لت���ي  �لتحدي���ات  مناق�س���ة 
�أهمها �لتطبيق �حلتمي  �ل�رشكات حالياً 
لنظام �رشيبة �لقيمة �مل�سافة �جلديد.

كم���ا �سيت���م ��ستعر�����ص �لبو�ب���ة 
�لتدريبية �ملوؤ�س�سية �جلديدة �خلا�سة 
بال�رشك���ة، و�لت���ي �أطلق عليه���ا ت�سمية 

“مركز كي بي �إم جي �لتعليمي”، حيث 
تقدم هذه �لبو�بة جمموعة متكاملة من 
�لرب�مج �لتدريبية على �سبكة �لإنرتنت 
لل�رشكات ع���رب خمتل���ف �لقطاعات مما 

يخفف من تكلفة �لتدريب.
�أ�سح���اب  جمي���ع  جناح���ي  ودع���ت 
ورو�د �لأعم���ال و�ملهتم���ني للح�س���ور 
و�مل�سارك���ة يف ه���ذه �لن���دوة �ملهم���ة 
و�ل�ستفادة من �خلربة �لو��سعة ل�رشكة 
“ك���ي ب���ي �إم ج���ي” يف �إد�رة �ل�س���وؤون 

�ملالية ومنو �لأعمال.

�أ�سعار  نيوي���ورك -روي���رتز: �رتفع���ت 
�لنفط بعد �أن عززت بيانات قوية للوظائف 
�لأمريكية �لآمال بنم���و �لطلب على �لطاقة، 
لك���ن �أ�سعار �خل���ام �نخف�ست عل���ى �أ�سا�ص 
�أ�سبوع���ي متاأث���رة بارتفاع �س���ادر�ت �أوبك 
وقوة �إنتاج �لوليات �ملتحدة. وقالت وز�رة 
�لعمل �لأمريكية �إن �أرباب �لعمل �لأمريكيني 
وظف���و� عم���ال بعدد يزيد ع���ن �لتوقعات يف 

يوليو وز�دو� �أجورهم.
و�رتفعت �لعق���ود �لآجلة خلام �لقيا�ص 
�لعاملي مزيج برن���ت 41 �سنتا، �أو ما يعادل 
يف  للربمي���ل  دولر   52.42 �إل���ى   ،%  0.8
�لت�سوي���ة، بينم���ا ز�د خ���ام غ���رب تك�سا����ص 
�لو�سي���ط �لأمريكي 55 �سنت���ا، �أو ما يعادل 
1.1 %، �إلى 49.58 دولر للربميل. وكانت 
�لعقود �لآجلة للخام �نخف�ست يف �لتعامات 
�ملبك���رة قب���ل �أن يحف���ز تقري���ر �لوظائ���ف 

�ملتعاملني على �ل�رش�ء.

�نخف�س���ت  �أ�سبوع���ي،  �أ�سا����ص  وعل���ى 
�لعق���ود �لآجل���ة خل���ام برن���ت وخ���ام غ���رب 
لأق���رب  �لأمريك���ي  �لو�سي���ط  تك�سا����ص 
��ستحقاق باأقل من 1 %. ويقول حمللون �إن 
�لأ�ضعار تعر�ضت ل�ضغوط جر�ء �رتفاع �إنتاج 
�لولي���ات �ملتحدة و�أوبك �إل���ى جانب زيادة 
�س���ادر�ت �ملنظم���ة و�إن كانت ق���وة �لطلب 

حدت من �خل�سائر.
وبينما تقود منظم���ة �لبلد�ن �مل�سدرة 
للب���رتول )�أوبك( جهود� خلف�ص �لإنتاج 1.8 
ملي���ون برمي���ل يومي���ا بالتعاون م���ع بع�ص 
�ملنتج���ني �مل�ستقل���ني مثل رو�سي���ا، ز�دت 
�س���ادر�ت �ملنظم���ة يف يوليو �إل���ى م�ستوى 
قيا�س���ي وفق���ا لتقري���ر لتوم�س���ون رويرتز 

لأبحاث �لنفط.
وبلغ���ت �ل�س���ادر�ت يف يولي���و 26.11 
مليون برميل يوميا بزيادة 370 �ألف برميل 

يوميا جاء معظمها من نيجرييا.

نيوي���ورك -روي���رتز: يتجه �لدولر 
�س���وب حتقيق �أك���رب مك�س���ب يف يوم 
و�حد هذ� �لعام مقابل �سلة من �لعمات 
�ملناف�سة بع���د تقرير ق���وي للوظائف 
�لأمريكي���ة يف يوليو وتعليقات لرئي�ص 
�ملجل����ص �لقت�س���ادي �لوطن���ي جاري 
كوهني  ب�ساأن خف�ص �رش�ئب �ل�رشكات 

يف �لوليات �ملتحدة.
وقفز موؤ����رش �لدولر �ل���ذي يقي�ص 
�أد�ء �لعمل���ة �لأمريكي���ة مقاب���ل �س���ت 
عم���ات مناف�سة نح���و 1 % �إل���ى �أعلى 
م�ستوى يف �أ�سبوع عند 93.774 بعد �أن 
قال���ت وز�رة �لعم���ل �لأمريكية �إن عدد 

�لوظائ���ف يف �لقطاعات غ���ري �لزر�عية 
ز�د 209 �آلف وظيفة �ل�سهر �ملا�سي، 
وبعد �لتعليقات �لتي �أدى بها كوهني 

لتلفزيون بلومربج.
 و�سجل���ت �أح���دث ق���ر�ءة للموؤ����رش 

93.529 بارتفاع ن�سبته 0.7 %.
ويتج���اوز ع���دد �لوظائ���ف توقعات 
خرب�ء �قت�ساد يف ��ستطاع �أجرته رويرتز 
بزي���ادة 183 �أل���ف وظيفة فيم���ا �رتفع 
متو�سط �لأجر يف �ل�ساعة 0.3 % ليماثل 
�لتوقع���ات بعد زي���ادة بلغت 0.2 % يف 

يونيو.

زينب العكري

اأمل احلامد

• �أحام جناحي	

الذهب يرتاجع مع احتمال رفع اأ�شعار الفائدة
لندن -رويرتز: هبط �لذهب 1 % يوم 
�جلمعة بعد بيان���ات �أف�سل من �لتوقعات 
للوظائ���ف يف �لولي���ات �ملتح���دة دعمت 
�ل���دولر وفتحت �لب���اب �أم���ام �حتمال 
�أن يرف���ع جمل����ص �لحتياطي �لحتادي 
)�لبن���ك �ملرك���زي �لأمريك���ي( �أ�سع���ار 

�لفائدة للمرة �لثالثة هذ� �لعام.
وز�دت �ل����رشكات �لأمريكي���ة ع���دد 
�لوظائ���ف باأكرث من �ملتوقع يف يوليو، 
كما رفعت متو�س���ط �أجر �ل�ساعة باأعلى 
وت���رية يف خم�سة �أ�سه���ر يف �إ�سارة على 
حت�س���ن �سوق �لعم���ل وتطمني ملجل�ص 
�لحتياط���ي �لحت���ادي ب���اأن �لت�سخ���م 
�سريتفع تدريجيا لي�سل �إلى �مل�ستوى 
�مل�ستهدف �لبالغ 2 %. و�رتفع �لدولر 

�لأمريكي عقب ن�رش �لبيانات بعدما كان 
�نخف����ص قرب �أدن���ى م�ست���وى يف 15 
�سهر� مما جعل �لذهب �ملقوم به �أعلى 

ثمنا للم�ستثمرين غري �لأمريكيني.
1802 بتوقيت  �ل�ساع���ة  وبحل���ول 
جرينت�ص �نخف�ص �لذهب يف �ملعامات 
�لفورية 0.8 % �إل���ى 1257.66 دولر 
لاأوقية )�لأون�سة( بعدما هبط 1.1%. 
ويتجه �ملعدن �لأ�سف���ر �سوب �ختتام 
�لأ�سبوع على �نخفا����ص ن�سبته 0.9 % 
بعدم���ا �سع���د على مد�ر ثاث���ة �أ�سابيع 

متتالية.
و�نخف�ص �لذهب يف ت�سوية �لعقود 
�لأمريكية �لآجل���ة ت�سليم دي�سمرب 0.8 

% �إلى 1264.60 دولر لاأوقية.
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ب���ن  املت�صاع���د  التوت���ر  كان 
للوالي���ات  احلليف���ن  اجلانب���ن 
املتح���دة يف �صم���ال غ���رب �صوري���ا 
ال�صه���ر املا�صي قد اأث���ار املخاوف 
م���ن فتح جبه���ة جدي���دة للقتال يف 

احلرب ال�صورية متعددة االأطراف.
ومل ي���رد حت���ى االآن تعلي���ق من 
امل�صوؤولن االأت���راك. وقالت اأنقرة 
اإنه���ا ال تخط���ط ل�ص���ن ح���رب �ص���د 
وحدات حماية ال�صعب الكردية لكن 
قواتها م�صتعدة للرد على اأي حترك 
عدائي من الق���وات املوجودة على 

اجلانب االآخر من احلدود.
وتعترب اأنق���رة ميلي�صيا وحدات 
حماية ال�صع���ب الت���ي اأقامت حكما 
ذاتيا يف مناطق ب�صمال �صوريا على 
احل���دود مع تركي���ا امت���دادا حلزب 
العمال الكرد�صت���اين الذي يخو�ض 
مت���ردا �ص���د الدول���ة الرتكي���ة منذ 

عقود.

  للتوا�صل:  )ق�صم ال�صوؤون الدولية: 17111482(              ق�صم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ض: 17580939(              )اال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ض: 17111434(

اجلربا: م�رص و�صيط نزيه يف االأزمة ال�صورية
أبوظبي - سكاي نيوز عربية

قال رئي�ض تيار الغد ال�صوري، اأحمد اجلربا، اأم�ض ال�صبت، اإن م�رص اأكرث الدول التزاما حلل 
االأزم���ة ال�صورية بالطرق ال�صلمية، م�صريا اإل���ى اأن القاهرة تعد و�صيطا نزيها وجيدا يف االأزمة 

ال�صورية كونها مل ت�صارك نهائيا يف �صفك الدماء ب�صوريا.
واأ�ص���اف اجلربا اأن ذلك ظهر بو�صوح من خالل اإجناز م����رص لو�صاطة من اأجل اإبرام اتفاق 
لوق���ف اإطالق النار بن ف�صائل املعار�صة املعتدلة وقوات النظام يف ريف حم�ض ال�صمايل، 
وذلك برعاية احلكومة امل�رصية و�صمانة وزارة الدفاع الرو�صية، وقد مت التوقيع على االتفاق 
يف 31 يوليو املا�صي. واأكد اجلربا اأن االتفاق ي�صمل كامل ريف حم�ض ال�صمايل واأنه ي�صم 3 
مدن رئي�صة هي تلبي�صة والر�صنت واحلولة، اإ�صافة اإلى ع�رصات القرى والبلدات يف املنطقة.

و�صدد اجلربا على اأن اجلانب امل�رصي مل يتجاوز يف اأي تف�صيل حدود الو�صاطة والرعاية، 
بل كان “داعًما دوًما ما نطرحه يف املفاو�صات”.
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 القدس – رويترز:

اأظهرت وثائ���ق ق�صائية يوم اجلمعة 
ال���وزراء  لرئي����ض  �صابق���ا  م�صاع���دا  اأن 
االإ�رصائيل���ي بنيامن نتنياه���و وافق على 
االإدالء باأقوال���ه ك�صاهد اإثبات يف ق�صيتي 
ك�صب غري م�رصوع يجري ا�صتجواب نتنياهو 
فيهم���ا كم�صتبه به. ياأتي ق���رار اآري هارو 
املدير ال�صاب���ق ملكتب نتنياهو باأن يديل 
باأقوال���ه ك�صاه���د اإثب���ات مبوج���ب اتفاق 
ت�صوية يتعل���ق باتهامات بالف�صاد وجهت 
اإلي���ه يف ق�صية منف�صل���ة. ويعطي القرار 
بعدا جديدا للتحقي���ق اجلاري مع نتنياهو 
من���ذ ف���رتة طويل���ة. وو�ص���ف نتنياهو يف 
ر�صالة م�صورة بالفيديو على “في�صبوك” 
التط���ورات الت���ي حدث���ت ي���وم اجلمع���ة 

باعتبارها “ف�صيحة االأ�صبوع املحتومة”.
عام���ا(   67( نتنياه���و  ويخ�ص���ع 
ال�صتجواب ال�رصط���ة يف ق�صيتن اإحداهما 
تتعل���ق بهداي���ا رج���ال اأعمال ل���ه والأ�رصته 
واالأخرى تتعلق مبحادثات بينه وبن نا�رص 

اإ�رصائيلي.

واشنطن – أ ف ب:

املتح���دة  الوالي���ات  اأعلن���ت 
يف  �صت�ص���ارك  اأنه���ا  اجلمع���ة 
املفاو�ص���ات الدولية حول التغري 
املناخي من اأجل حماية م�صاحلها، 
بالرغم من قراره���ا االن�صحاب من 
اتفاق باري�ض ح���ول ارتفاع حرارة 

االأر�ض.
وتعت���زم وا�صنط���ن امل�صاركة 
ب�صورة خا�ص���ة يف موؤمتر االأطراف 
االأم���م املتحدة  املقب���ل التفاقية 
االإطارية ب�صان تغري املناخ املقرر 
عقده يف نوفم���رب يف بون باأملانيا. 
يف  اخلارجي���ة  وزارة  واأو�صح���ت 
بيان اأن “هذه امل�صاركة �صت�صمل 
ح���ول  اجلاري���ة  املفاو�ص���ات 
لتطبي���ق  التوجيهي���ة  اخلط���وط 

اتفاق باري�ض”.
وح���ذر رئي����ض معه���د املوارد 
العاملية اندرو �صتري بهذا ال�صدد 
من اأن “الوالي���ات املتحدة ميكن 
اأن ت�ص���ارك ب�صورة بن���اءة يف هذه 
املفاو�صات” لكن “طرفا يت�رصف 
ب�ص���ورة اأحادية ب�ص���اأن املناخ لن 
ي�صتمع اإليه اأح���د اإن اأراد اإ�صعاف 
اأو تقوي����ض االتفاق ب���اأي طريقة 

كانت”.

كابول – أ ف ب:

االأفغاين  اأك���د زعي���م احل���رب 
ال�صاب���ق قلب الدي���ن حكمتيار يف 
لقائ���ه االأول م���ع االإع���الم االأجنبي 
من���ذ عودته اإلى بلده يف اآخر ابريل 
بع���د 20 عاما يف املنف���ى، تاأييده 
حلكومة قوي���ة، معتربا االنتخابات 

“الطريق الوحيد اإلى ال�صلطة”.
وقال زعيم احل���زب االإ�صالمي 
يف اللق���اء ال�صح���ايف يف كابول اإن 
“الو�ص���ع يف اأفغان�صت���ان يحت���اج 
اإلى حكوم���ة مركزية قوية يديرها 
رئي�ض ناف���ذ، واإال فمن امل�صتحيل 
واال�صتقرار”،  ال�ص���الم  ا�صتع���ادة 
لرئي�ض  “كي���ف ميك���ن  مت�صائ���ال 
عاجز ع���ن تعين حاك���م اأو اإقالته 
اأن ينت����رص يف احل���رب؟”. كما اأكد 
الرج���ل، ال���ذي وق���ع يف �صبتم���رب 
الرئي����ض  م���ع  لل�ص���الم  اتفاق���ا 
اأ����رصف غني اأتاح عودت���ه، اأن لديه 
“انتق���ادات جمة حلكومة” الوحدة 
الوطني���ة املنبثقة م���ن ا�صتحقاق 

2014 امللتب�ض النتائج.

كيغالي – رويترز:

النهائي���ة  النتيج���ة  اأظه���رت 
لالنتخابات الرئا�صي���ة يف رواندا اأم�ض 
ال�صبت اأن الرئي�ض بول كاجامي حقق 
ف���وزا �صاحقا ليح�صل على فرتة ثالثة 
يف ال�صلط���ة الت���ي اأم�ص���ى فيها حتى 

االآن 17 عاما.
وحظ���ي كاجام���ي باإ�ص���ادة دولية 
لدوره يف التع���ايف االقت�صادي ال�رصيع 
يف رواندا التي �صه���دت اإبادة جماعية 
ع���ام 1994 راح �صحيته���ا نح���و 800 

األف �صخ�ض من التوت�صي والهوتو.
لكنه واجه اأي�ص���ا اإدانات متزايدة 
ب�صبب م���ا ي���راه منتق���دوه وجماعات 
حقوقي���ة انته���اكات وا�صع���ة حلقوق 
االإعالم  لو�صائ���ل  االإن�ص���ان وتكميم���ا 
للمعار�ص���ة  وقمع���ا  امل�صتقل���ة 

ال�صيا�صية.
ووفقا للجن���ة االنتخابات الوطنية 
فاإن كاجامي، البالغ من العمر 59 عاما 
وال���ذي كان زعيما �صابقا للمتمردين، 
فاز بن�صبة 98.63 % بعد االنتهاء من 
ف���رز كل االأ�صوات يف االق���رتاع الذي 

جرى يوم اجلمعة.

واشنطن – رويترز:

ق���ال م�ص���وؤول اأمريك���ي ب���ارز يوم 
اجلمع���ة اإن ما يق���در بنحو 2000 مقاتل 
من تنظي���م داع�ض ما زالوا موجودين يف 
مدينة الرقة ال�صورية ويحاربون من اأجل 
البقاء اأم���ام هجوم ت�صنه ق���وات �صوريا 
الدميقراطي���ة املدعوم���ة م���ن الواليات 

املتحدة منذ يونيو.
واأ�صاف املبعوث االأمريكي اخلا�ض 
ل���دى التحالف ال���ذي يقات���ل “داع�ض” 
�صوري���ا  ق���وات  اأن  مكج���ورك  بري���ت 
الدميقراطي���ة طه���رت نح���و 45 % من 
الرق���ة منذ بدء هج���وم يف اأوائ���ل يونيو 
لل�صيطرة على معقل التنظيم يف �صمال 
لل�صحافي���ن  قائ���ال  واأردف  �صوري���ا. 
“اليوم يف الرقة يحارب )م�صلحو( داع�ض 
م���ن اأجل كل املباين املتبقية ويقاتلون 

من اأجل بقائهم”.

واشنطن – أ ف ب:

اأعل���ن البنتاغ���ون، ي���وم اجلمع���ة، اأن 
ق���وات خا�ص���ة اأمريكي���ة ت�صاع���د القوات 
االإماراتي���ة والقوات املحلي���ة يف عملياتها 
�ص���د تنظي���م القاع���دة يف اليم���ن. وق���ال 
املتحدث با�ص���م البنتاغون، الكابنت جيف 
ديفي����ض، اإن اله���دف من ه���ذه العمليات 
التي جت���ري ب�ص���كل رئي�ص���ي يف حمافظة 
�صبوة، حيث ين�صط التنظيم ب�صكل خا�ض، 
ه���و “تدم���ري “ق���درة القاعدة عل���ى �صن 

عمليات اإرهابية.
واأك���د اأن “ه���ذا يت�صمن ع���دداً قليالً 
جداً من الق���وات االأمريكية عل���ى االأر�ض، 
وهم هناك خ�صو�صاً من اأجل امل�صاعدة يف 

تدفق املعلومات”.
اإع���الن  ياأت���ي ه���ذا الت�رصي���ح غ���داة 

االإمارات اإطالق عملية “وا�صعة النطاق”.
واأو�صح���ت �صف���ارة االإم���ارات يف 
وا�صنطن لفران����ض بر�ض اأن “العملية 
تدعمه���ا ق���وة جتم���ع ب���ن االإم���ارات 

والواليات املتحدة”.

بنغازي – رويترز:

ق���ال م�صوؤول���ون اإن انفج���ارا اأ�صاب 
عددا من امل�صلن لدى مغادرتهم م�صجدا 
يف مدينة بنغازي ب����رصق ليبيا يوم اجلمعة 
لي�صتهدف فيما يبدو حليفا قبليا رئي�صيا 
للقائد الع�صك���ري املتمركز يف �رصق ليبيا 

خليفة حفرت للمرة الثانية.
وق���ال م�ص���وؤول طب���ي اإن 7 اأ�صخا�ض 
اأ�صيب���وا يف االنفجار لك���ن الزعيم القبلي 
�صال���ح االأطيو�ض مل ي�ص���ب باأي �رصر. ومل 

يت�صح من وراء الهجوم.
انفج���ار  يف  امل�صاب���ن  اأح���د  وق���ال 
اجلمع���ة لرويرتز اإن عب���وة نا�صفة و�صعت 
بجوار اأحذية امل�صلن عند مدخل امل�صجد. 
وقال اإن اثنن من اأطفال االأطيو�ض �صمن 
اجلرحى. واأ�صي���ب االأطيو�ض، زعيم قبيلة 
املغاربة، وهو يغادر نف�ض امل�صجد يف حي 
�صي���دي فرج ببنغ���ازي يف نوفم���رب ت�رصين 
الث���اين الع���ام املا�صي بع���د �صهرين من 
�صيطرة قوات حف���رت على عدد من مرافئ 

النفط الرئي�صة بدعم من قبيلة املغاربة.

م�صاعد �صابق لنتنياهو �صاهد 
اإثبات يف ق�صيتي ر�صوة

 أميركا

 أفغانستان

 رواندا

وا�صنطن �صت�صارك يف 
مفاو�صات املناخ

حكمتيار يوؤكد دعمه حلكومة 
قوية واإجراء انتخابات

الرئي�ض يفوز بفرتة 
ثالثة باأغلبية �صاحقة

 م�صوؤول اأمريكي: نحو 2000 
من “داع�ض” يف الرقة

 قوات اأمريكية خا�صة 
باليمن ملواجهة القاعدة

 انفجار مب�صجد يف بنغازي 
ي�صتهدف حليًفا حلفرت

األحد 6 أغسطس 2017 
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روحاين يحذر وا�سنطن: طهران �سرتد على اأي انتهاك لالتفاق النووي

اجلي�ش اللبناين يدمر مواقع لـ “داع�ش” يف بلدة القاع

تركيا تر�سل تعزيزات ع�سكرية اإلى احلدود مع �سوريا

    لدى اأدائه اليمن الد�صتورية

    م�صدر ع�صكري يف بريوت : ال تن�صيق بينه وبن نظريه ال�صوري 

وقال يف خط���اب تن�صيبه اإن “اجلمهورية 
االإ�صالمي���ة ل���ن تكون املب���ادرة اإل���ى انتهاك 
تبق���ى  ل���ن  لكنه���ا   )...( الن���ووي  االتف���اق 
اأي�ص���ا �صامت���ة اإذا مل تف الوالي���ات املتحدة 

بالتزاماتها”.
اأن “اإي���ران )...( �ص���رتد عل���ى  واأ�ص���اف 

العقوبات بتدابري مالئمة ومتبادلة”.
ويف وقت �صابق قال روحاين “اإن انتهاك 
اللتزاماته���ا  املتك���رر  االأمريكي���ة  احلكوم���ة 
والعقوبات اجلديدة على اإيران )...( ميكن اأن 

تكون مدمرة” لالتفاق النووي.
وبداأ روحاين، رجل الدين املعتدل، واليته 
الثانية ر�صميا اخلمي�ض بعدما �صادق املر�صد 

االأعلى اآية اهلل علي خامنئي على انتخابه.
حكومة بال ن�صاء

وتط���رح الت�صكيلة احلكومية ت�صاوؤالت يف 
اإي���ران حيث يواجه روحاين منذ اأيام انتقادات 
م�صوؤول���ن ياأخذون عليه اأنه تخلى عن تعين 
ن�ص���اء يف منا�ص���ب وزاري���ة ومل مين���ح �صوى 
منا�ص���ب قليلة لالإ�صالحي���ن الذين �صاندوه 
يف حملته االنتخابية. وكانت احلكومة ال�صابقة 

ت�صم ثالث ن�صاء بن نواب رئي�ض الوزراء.
وان�صح���ب املر�صح���ون االإ�صالحي���ون من 
ال�صباق يف العامن املذكورين دعما لروحاين 
ال���ذي انتخ���ب يف املرتن على وع���د بتطبيع 
العالقات مع الغرب وتعزيز احلريات الثقافية 

واالجتماعية وال�صيا�صية.
وق���ال رئي����ض ح���زب “وح���دة ال�صع���ب” 
االإ�صالحي علي �صخوري راد لفران�ض بر�ض اإن 
“روحاين اأثار تطلعات كربى ويبدو اليوم اأنه 

اأخذ م�صافة” عنها.
واأك���د اأن���ه بعدوله ع���ن تعي���ن ن�صاء يف 
منا�صب وزارية، اإمنا اأراد “تفادي امل�صكالت 
م���ع رج���ال الدي���ن” و”جتن���ب اأي �صعوب���ات 

حمتملة” يف بداية واليته.
ت�صكيل���ة  بع���د  الرئي����ض  يك�ص���ف  ومل 
حكومت���ه، واأمامه مهلة اأ�صبوع���ن اعتبارا من 
ال�صبت الإعالنها، وال للحكومة من اأن تنال ثقة 

جمل�ض ال�صورى.

وم���ن املتوق���ع بح�ص���ب م�صادر ع���دة اأن 
يحتف���ظ وزي���را اخلارجية حممد ج���واد ظريف 

والنفط بيجان مندار زنقانة مبن�صبيهما.
االأخ���رية  االأ�صابي���ع  يف  روح���اين  وواج���ه 
�صعوب���ات مع توقيف الق�ص���اء الذي ي�صيطر 
علي���ه املحافظ���ون �صقيقه ح�ص���ن فريدون 
التهام���ه بالف�ص���اد، وا�صط���ر فري���دون اإل���ى 
دفع كفاله قدره���ا 7،6 مليون يورو من اأجل 

االإفراج عنه.
كم���ا تواج���ه مهم���ة روح���اين تعقي���دات 
متزاي���دة م���ع فر����ض العقوب���ات االأمريكي���ة 
وت�صدي���د الرئي����ض دونال���د ترام���ب موقف���ه 
ب�صورة متزاي���دة حيال اإيران، يف وقت يحتاج 
الرئي����ض اإلى ا�صتثم���ارات اأجنبي���ة مبليارات 
ال���دوالرات لتحري���ك االقت�ص���اد واحل���د م���ن 
البطالة التي تط���اول %12،7 من املواطنن 

يف القوة العاملة.

يذك���ر اأن جمموع���ات التنظي���م تتواج���د يف 
منطق���ة حدودية يف اأق�ص���ى ال�صمال ال�رصقي من 

احلدود اللبنانية ال�صورية.
اإلى ذل���ك، اأبلغ م�صدر ع�صك���ري “رويرتز” 
اأم����ض اأن اجلي�ض اللبناين لن يتعاون مع اجلي�ض 
ال�صوري لقتال “داع�ض” يف منطقة على احلدود 

بن البلدين راف�صا بذلك تقريرا اإعالميا حمليا 
عن وجود تن�صيق ع�صكري مبا�رص بن اجلي�صن.

وق���ال امل�صدر اإن اجلي�ض اللبناين لديه من 
القدرة الع�صكرية ما ميكنه من مواجهة التنظيم 
املت�ص���دد وهزميت���ه دون اأي دع���م اإقليم���ي اأو 
“اجلمهوري���ة” الت���ي  دويل. وكان���ت �صحيف���ة 

ت�صدر يف لبن���ان قد اأفادت اأم����ض ال�صبت، نقال 
عن م�صادر، بحدوث تن�صيق ع�صكري مبا�رص بن 
اجلي�صن اللبناين وال�صوري فيما يخ�ض الهجوم 

املقبل على “داع�ض”.
وذكر امل�صدر الع�صكري اأن اجلي�ض اللبناين 
يهاج���م “داع�ض” منذ ف���رتة مبنعها من تو�صيع 

نطاق انت�صارها وقطع طرق اإمدادها.
وقال���ت الوكال���ة الوطنية لالإع���الم ووحدة 
االإع���الم احلرب���ي حل���زب اهلل اأم����ض اإن اجلي����ض 
اللبن���اين ق�صف مواقع تابع���ة للدولة االإ�صالمية 
يف منطقت���ي را�ض بعلب���ك والقاع يف �صمال �رصق 

لبنان.

• ح�صن روحاين يلتقي وزيرة خارجية االحتاد االأوروبي فيديريكا موغرييني يف طهران يوم 5 اأغ�صط�ض 2017 )اأ ف ب(	

اأحد عنا�رص اجلي�ض اللبناين )اأر�صيفية(

• تركيا تعزز انت�صارها الع�صكري عند احلدود مع �صوريا )اأر�صيفية(	

طهران – أ ف ب:

�أن بالده �سرتد يف  �أم�س �ل�سبت من  حذر �لرئي�س �الإي��ر�ين ح�سن روحاين �لواليات �ملتحدة 

�أمام  �لد�ستورية  �ليمني  �أد�ئ��ه  �لنووي، وذلك خالل  �نتهاك لالتفاق  �أي  “�ملنا�سب” على  �ل�سكل 

جمل�س �ل�سورى على وقع �نتقاد�ت حللفائه �الإ�سالحيني.

�أد�ئ��ه �ليمني، ��ستقبل روحاين )68 عاما( وزيرة خارجية �الحتاد �الأوروب��ي فيديريكا  وقبل 

و�ل��دول  �إي��ر�ن  �ل��ذي وقعته  �لنووي  �إىل بذل جهد �كرب للحفاظ على �التفاق  د�عيا  موغرييني 

�لكربى يف 2015 بعد عقوبات �أمريكية جديدة على طهر�ن.

دبي/بيروت – قناة العربية / رويترز:

يو��سل �جلي�س �للبناين ق�سفه ملو�قع تنظيم د�ع�س يف بلدة �لقاع �للبنانية �ملحاذية للحدود 

للتح�سينات  مبا�سرة  �إ�سابات  حتقيق  من  “�حلدث”،  مر��سل  بح�سب  �جلي�س،  ومتكن  �ل�سورية. 

�لتابعة للتنظيم على طول �سل�سلة جبال لبنان �ل�سرقية. وكان �جلي�س قد �سن، �سباح �أم�س �ل�سبت، 

يف  ��ستعمل  كما  �لبالد.  �سرق  �لقاع  بلدة  “د�ع�س” يف  قو�عد  على  مكثف  مدفعي  ق�سف  عمليات 

�إىل مناطق حماذية  �لهاون، يف م��و�ز�ة تقدم قو�ت خا�سة منه  عمليات �لق�سف �ملدفعية وقذ�ئف 

للجبال �لتي يتو�جد فيها “د�ع�س” يف جرود �لقاع ور�أ�س بعلبك.

أنقرة – رويترز:

�حل��دود  �إىل  ع�سكرية  تعزيز�ت  �أر�سلت  تركيا  �إن  �ل�سبت  �أم�س  لالأنباء  دوج��ان  وكالة  قالت   

�جلنوبية مع �سوريا ونقلت مدفعية ودبابات �إىل �ملنطقة ليال.

و�أ�سافت �لوكالة �أن �جلي�س �أر�سل مد�فع ودبابات ومركبات ع�سكرية �إىل �إقليم كل�س �حلدودي 

�جلي�س  �إن  �أك��ر�د  م�سوؤولون  وق��ال  �الأك���ر�د.  عليها  ي�سيطر  �لتي  �ل�سورية  عفرين  ملنطقة  �ملقابل 

�ملا�سية حيث جرى  �لقليلة  �الأ�سابيع  باملنطقة يف  وحلفائها  �لكردية  �لقو�ت  مع  ��ستبك  �لرتكي 

تبادل قذ�ئف �ملدفعية و�إطالق �ل�سو�ريخ.

قطر ت�صارك يف مرا�صم اأداء الرئي�ض االإيراين اليمن
دبي - قناة العربية

االقت�ص���اد  وزي���ر  قط���ر  اأر�صل���ت 
والتجارة، اأحمد بن جا�صم اآل ثاين، ممثالً 
له���ا يف مرا�ص���م اأداء الرئي����ض االإيراين 
ح�صن روحاين اليم���ن الرئا�صية لفرتة 

والية ثانية.
م�صارك���ة قطر يف املنا�صبة تاأتي يف 
ظ���ل اأزمتها م���ع عدد م���ن دول اخلليج 
الت���ي تطال���ب الدوح���ة ب�صل�صل���ة م���ن 
املطال���ب، من بينها وقف العالقات مع 
اإيران، اإ�صافة اإل���ى وقف دعم ومتويل 
ون�رص  اإرهابين،  وا�صت�صاف���ة  االإرهاب، 

خطاب الكراهية والتطرف يف االإعالم.

وكان���ت وكالة “ت�صني���م” االإيرانية 
الر�صمي���ة اأفادت ب���اأن رئي����ض الوزراء 
القط���ري عب���داهلل ب���ن نا����رص اآل ثاين، 
�صيمث���ل ب���الده يف مرا�ص���م اأداء اليمن 
للرئي�ض االإيراين ح�ص���ن روحاين لوالية 
ثانية. ونقلت الوكالة ت�رصيحاً عن رئي�ض 
ال���وزراء القط���ري اأك���د في���ه م�صاركته 
يف املرا�ص���م ممث���اًل الأم���ري قط���ر، الفتاً 
اإل���ى اأن بالده تق���در وتثمن ولن تن�صى 
الدعم االإيراين لها يف ظروف العقوبات 
احلالية، يف اإ�صارة اإلى مقاطعة الرباعية 

العربية لها منذ �صهرين.

بغداد – العربية.نت:

رح���ب الربمل���ان واحلكوم���ة العراقية 
الريا����ض  ب���ن  الدبلوما�ص���ي  باحل���راك 
وبغ���داد، كم���ا طالب���ت الكت���ل ال�صيا�صية 
اإل���ى  الزي���ارات  م���ن  مبزي���د  العراقي���ة 
ال�صعودي���ة وتوطيد العالق���ات، جاء ذلك 
بع���د تاأكي���د ال�صعودية على دع���م العراق 

حكومة و�صعباً.
و�صهد احل���راك الدبلوما�صي املتبادل 
بن البلدين عل���ى اأكرث من �صعيد ترحيًبا 
برملاني���ا وحكوميا يف بغ���داد، بعد االإعالن 
ع���ن تاأ�صي�ض جمل����ض تن�صيق���ي لالرتقاء 
بالعالق���ات ب���ن البلدين اإل���ى امل�صتوى 
اال�صرتاتيج���ي، وفت���ح اآف���اق التع���اون يف 
خمتل���ف املج���االت ال�صيا�صي���ة م���ن خالل 
تبادل الزيارات وال�صف���راء، واالقت�صادية 
بفتح املناف���ذ، واالأمنية مبحاربة االإرهاب، 
والتع���اون الع�صك���ري امل�ص���رتك ل�صب���ط 

احلدود.
قط���ار  يف  املتب���ادل  احل���راك  ه���ذا 
العالقات ال�صعودية العراقية اأعاد العراق 
اإلى حميطه العربي من خالل اململكة التي 
اأ�صاد مبواقفها اآخر الزائرين اإليها مقتدى 
ال�صدر زعي���م التيار ال�ص���دري، من خالل 
بيان مكتبه الذي حتدث عن دعم �صعودي 
حلكومة و�صعب العراق على جميع ال�صعد.

زي���ارة ال�ص���در اإل���ى اململك���ة وقبلها 
زيارة رئي�ض احلكومة حيدر العبادي ووزير 
داخليته قا�ص���م االأعرجي القت ردود فعل 
مرحب���ة من كت���ل �صيا�صي���ة طالبت مبزيد 
م���ن الزيارات والعالق���ات. ويرى مراقبون 
اأن ثمة زيارات منتظرة اإلى ال�صعودية من 
قبل زعامات عراقية لال�صتمرار يف تد�صن 
عه���د جديد م���ن التق���ارب ب���ن البلدين 

اجلارين.
الزي���ارات، بح�ص���ب  وتكت�ص���ب ه���ذه 
اإف�ص���ال  يف  اأهمي���ة  العراق���ي،  ال�ص���ارع 
حم���اوالت الفتن���ة الطائفي���ة يف املنطقة، 
ب�صبب تدّخالت خارجي���ة مبنية على اأ�ص�ض 

الهيمنة الدينية وال�صيا�صية.
وه���ذا م���ا يرف�ص���ه ال�ص���ارع العراقي 

والكثري من ال�صيا�صن.

العراق.. ترحيب بالحراك الدبلوماسي بين الرياض وبغداد
تأسيس مجلس تنسيقي لالرتقاء بالعالقات بين البلدين

ن����رصت �صحيفة “الديلي تليغ���راف” الربيطانية مو�صوعا بعنوان “نيك تيموث���ي اليد اليمنى �صابقا 
لترييزا ماي يو�صح �صبب عدم �صري االنتخابات االأخرية ح�صبما خطط حزب املحافظن”.

وقال���ت ال�صحيفة اإن تيموثي حتدث للم���رة االأولى عن االأ�صباب الت���ي اأدت اإلى تراجع �صيطرة حزب 
املحافظن احلاكم على جمل�ض العموم بعد االنتخابات االأخرية رغم التوقعات واال�صتطالعات التي كانت 

ت�صري قبلها اإلى اأن احلزب �صيعزز موقفه ويزيد ح�صته يف املجل�ض.
واأ�ص���ارت التليغ���راف اإل���ى اأن تيموث���ي عرب عن اعتق���اده باأن ح���زب املحافظن يف طريق���ه خل�صارة 
االنتخاب���ات خالل ال�صنوات اخلم����ض املقبلة اإن مل يقم بعدة اأمور �رصورية. وذك���رت ال�صحيفة اأن تيموثي 
ال���ذي ا�صتق���ال م���ن من�صبه كمدير ملكت���ب رئي�صة ال���وزراء قبل نح���و 3 اأ�صهر ق���ال يف ت�رصيحات خا�صة 
لل�صحيف���ة اإن املحافظن تراجع���وا يف االنتخابات االأخرية ل�صبب اأ�صا�صي وه���و اأنهم تخلوا عن تعهد ماي 

ال�صابق باإحداث التغيري املطلوب يف البالد ومالوا نحو ا�صتمرار الو�صع القائم.

“يد ترييزا ماي اليمنى”

• لقاء �صابق بن خادم احلرمن ال�رصيفن ورئي�ض الوزراء العراقي )اأر�صيفية(	

دبي - قناة العربية:

اأكد رئي�ض ال���وزراء العراقي، حيدر 
العب���ادي، اأن احل�ص���د ال�صعبي يقع حتت 
قي���ادة املرجعي���ة والدول���ة ول���ن يحل، 
ولفت اإلى اأن ا�صتعادة املو�صل حتققت 
بتكاتف جميع الق���وات العراقية، واأنه ال 
ميك���ن الأحد احت���كاره. و�ص���دد العبادي، 
خالل احتفالي���ة اأقامتها فرق���ة العبا�ض 
القتالي���ة، على اأهمية ال���دور الذي لعبه 
احل�صد ال�صعبي يف حماربة تنظيم داع�ض.
احل�ص���د  ت�صكي���ل  اأن  اإل���ى  واأ�ص���ار 
ج���اء بعد فت���وى اجلهاد الكفائ���ي التي 
اأ�صدره���ا املرج���ع الدين���ي ال�صيد علي 
ال�صي�صت���اين، واأن هذه الق���وة هي التي 
جلب���ت الن����رص اإل���ى الع���راق. كم���ا اأ�صاد 
العبادي بجه���ود قوات ط���ريان اجلي�ض 
وجمي���ع اأبناء الع���راق مبختلف طوائفهم 
املو�ص���ل،  ا�صتع���ادة  يف  وم�صاهمته���م 
واأعلن اأن اال�صتعدادات الع�صكرية جارية 
لبدء معركة ا�صتع���ادة تلعفر من قب�صة 

التنظيم.

 العبادي “يح�ّصن” امليلي�صيات: 
احل�صد حتت قيادة الدولة



البالد سبورت

هنأ رئيس االتح��اد البحريني 
لكرة السلة سمو الشيخ عيىس 
ب��ن عيل بن خليفة آل خليفة 
رئيس االتحاد البحريني للكرة 
الطائرة الشيخ عيل بن محمد 
آل خليف��ة، مبناس��بة إح��راز 
منتخبن��ا الوطن��ي للناش��ئني 
الرابعة عرشة  البطول��ة  لقب 
للمنتخبات العربية للناش��ئني 

يف  اخ��را  اختتم��ت  الت��ي 
العاصم��ة األردني��ة - عامن، 
وذلك بعد الفوز عىل املنتخب 

العامين.
وأكد سمو الش��يخ عيىس بن 
ع��يل آل خليف��ة أن الطائرة 
ع��ىل  اعت��ادت  البحريني��ة 
تحقي��ق اإلنج��ازات املمي��زة 
ع��ىل  البحري��ن  ململك��ة 

والعريب،  الخليجي  الصعيدين 
مش��رًا سموه إىل الدور الكبر 
الذي يلعب��ه رئيس االتحادين 
للك��رة  والع��ريب  البحرين��ي 
الطائرة الشيخ عيل بن محمد 
آل خليف��ة باالرتق��اء باللعبة 

وتطويرها.
وأضاف س��موه “هذا اإلنجاز 
الع��ريب الجدي��د يض��اف إىل 

املتواصلة  اإلنجازات  سلس��لة 
التي حققتها لعبة كرة الطائرة 
يف البحرين عرب أجيال مختلفة، 
وه��ذا إن دّل ع��ىل يشء فإمنا 
يدل ع��ىل العمل الكبر الذي 
البحريني  يقوم ب��ه االتح��اد 
للعب��ة لجعل البحرين واحدة 
من ال��دول الرائ��دة يف الكرة 
الطائرة عىل املستوى العريب”.

وأش��اد س��مو الش��يخ عيىس 
بن عيل آل خليفة باملس��توى 
الكب��ر الذي قدم��ه املنتخب 
الوطني للكرة الطائرة للناشئني 
يف البطول��ة العربي��ة والت��ي 
جعلته بطاًل فوق العادة لهذه 
البطولة، مهنًئا سموه الالعبني 
الفن��ي  الجهازي��ن  وأف��راد 

واإلداري بهذا اللقب.

الطائرة البحرينية باتت رائدة على المستوى العربي
سمو الشيخ عيسى بن علي مهنئا علي بن محمد بإنجاز الناشئين:

اتحاد السلة       المركز اإلعالمي 

سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة
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يستعد 3 العبني بحرينيني شباب لخوض 
تجرب��ة احرتافي��ة يف ن��ادي غلينغهام 
اإلنجليزي لكرة الق��دم، والذي ينافس 

.league 1 ضمن الدرجة الثانية
يأيت ذل��ك يف أعقاب الزي��ارة التي قام 
به��ا الالعب اإلنجليزي الس��ابق ووكيل 
الالعب��ني حاليًّ��ا، روب��رت تايل��ور، إىل 

البحرين.
أح��د  وق��ال حس��ن عبدالل��ه وه��و 
املتطوع��ني ال��ذي أرشف ع��ىل التكفل 
بكاف��ة املصاريف املتعلقة بزيارة وكيل 
الالعب��ني للبحرين “إن روب��رت تايلور 
وصل إىل اململكة خالل الفرتة 18 حتى 
24 يولي��و امل��ايض، حيث ق��ام بعملية 
رص��د لعدد من الالعب��ني، قبل أن يقع 

االختيار عىل 3 العبني”.
وأوضح أن الالعب��ني الثالثة هم: العب 
املالكية محم��ود يارس، الع��ب املنامة 
حس��ني محمد والعب الرف��اع الرشقي 

عبدالرحمن أكرم.
وأشار حس��ن عبدالله إنه قام بالتكفل 
بجميع مصاريف ق��دوم وكيل الالعبني 
روب��رت تايل��ور؛ بهدف االط��الع عىل 
إمكاني��ة اس��تقطاب العب��ني بحرينيني 
لخوض تجارب احرتافية خارج اململكة، 
وضم��ن الن��ادي اإلنجلي��زي عىل وجه 

التحديد.
وأش��ار إىل أن رص��د ومتابع��ة تايل��ور 

لالعبني اشتمل عىل نواح مختلفة.

وذك��ر أن تايلور قام بزيارات لتدريبات 
لك��رة  العمري��ة  الفئ��ات  منتخب��ات 
القدم، مقدًما ش��كره التحاد الكرة عىل 

التسهيالت التي قدمت له.

ولف��ت إىل أن تايلور ق��ام أيًضا بزيارة 
بع��ض ال��دورات التي تق��ام يف املدن 
والقرى، باإلضافة إىل زيارة األكادمييات 
املختلف��ة املنت��رشة يف البحرين، عالوة 

ع��ىل متابعة الي��وم الختام��ي لدوري 
املراك��ز الش��بابية لكرة الق��دم، والذي 
نظمته وزارة شؤون الشباب والرياضة، 
حيث أقي��م لقاءان عىل اس��تاد مدينة 

خليف��ة الرياضية عىل هام��ش الختام 
والتتويج.

وبنّي حس��ن عبدالله أن��ه بالتعاون مع 
ن��ادي ب��وري، ت��م تنظيم ي��وم إلقامة 

تجارب حرة لالعبني واكتشاف مواهبهم 
وقدراته��م، وذل��ك مبش��اركة أكرث من 
120 العًب��ا تحت أنظار تايلور وبحضور 
الالعب الس��ابق أحمد الحجري، حيث 
شارك يف املنافس��ات العبو أندية أيًضا، 
مشرًا إىل أن اتحاد الكرة ساهم يف دعم 

هذه الفعالية أيًضا.
ولف��ت إىل أن تايل��ور اس��تقر يف ختام 
تجربته وزيارته ع��ىل اختيار 3 العبني، 
والذين سيكون بإمكانهم خوض تجربة 
قص��رة مع الن��ادي اإلنجلي��زي، حيث 
غ��ادر الالع��ب عبدالرحم��ن أكرم يوم 
أمس األول، عىل أن يدشن تجربته يوم 

الثالثاء املقبل.
وبنّي عبدالله أن مصاريف السفر لبعض 
الالعبني مل تغط بالش��كل الكامل حتى 
اآلن، متمنيًّ��ا أن يك��ون هن��اك تحرك 
من الجهات لدع��م الالعبني ووصولهم 
يف  االحرتافي��ة  التجرب��ة  خ��وض  إىل 
الن��ادي اإلنجليزي، باإلضاف��ة إىل دعم 
ه��ذا العمل التعاوين م��ن أجل تصدير 
املواهب الكروية للخارج وتطويرها مبا 

يسهم يف تطور مستويات الكرة.
وأشار عبدالله إىل أن تايلور لديه وكالة 
رياضية TG Agency، مبيًنا أن س��بق 
وأن درب فريق الناشئني بنادي نوريتش 
س��يتي، كام كان العًبا يف صفوف أندية 
س��يتي  نوريت��ش  س��يتي،  مانشس��رت 

وجيلنجهام اإلنجليزيني.

3 العبين يخوضون تجربة احترافية بنادي غلينغهام اإلنجليزي
بعد زيارة وكيل الالعبين تايلور للبحرين

أحمد مهدي
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جانب من متابعة تايلور لالعبين

حسين محمد

محمود ياسر

عبدالرحمن أكرم

وّج��ه االتح��اد البحرين��ي لكرة 
السلة دعوة املشاركة يف البطولة 
التي  األبط��ال  لألندية  العربي��ة 
املغربية  العاصم��ة  س��تحتضنها 
الرب��اط باس��تضافة نادي س��بأ 
املغ��ريب، وس��تقام خ��الل الفرتة 
م��ن 27 أكتوبر حت��ى 5 نوفمرب 

املقبلني، إىل نادي املحرق.
وأرس��ل االتحاد كتاًب��ا إىل إدارة 
املوافقة عىل  يتضم��ن  املح��رق 
مش��اركة “األحم��ر” يف البطولة، 
وذلك فور تسلم االتحاد خطاب 
االتحاد العريب املسئول عن إقامة 

وتنظيم البطوالت العربية.
وميتلك املحرق أحقية املش��اركة 
يف البطول��ة كون��ه بط��ل كأس 
خليف��ة بن س��لامن يف املوس��م 

املايض.
وينتظر اتحاد السلة قرار املحرق 
الرغب��ة  إب��داء  النه��ايئ بش��أن 

باملش��اركة، إذ ميتلك النادي حق 
تثبيت املش��اركة من عدمها، ويف 
حال مل تثب��ت اإلدارة املحرقاوية 
إىل  االتحاد  س��يلجأ  مش��اركتها، 

توجيه املشاركة لناٍد آخر.
وتعكف إدارة املحرق عىل دراسة 
دعوة املشاركة يف البطولة متهيًدا 

لرفع خط��اب املوافقة إىل اتحاد 
اللعبة، م��ع وجود رغب��ة كبرة 
امل��ؤرشات واملعلومات  حس��ب 
القريب��ة من القلع��ة الحمراء يف 
التمثيل العريب للسلة البحرينية.

وكان املح��رق قد فرض نفس��ه 
عىل الساحة املحلية بقوة خالل 

بع��د حصوله  املنرصم،  املوس��م 
عىل النس��خة األوىل للقب كأس 
خليفة بن سلامن، ونيله امليدالية 
الفضي��ة واملركز الث��اين يف دوري 

زين للرجال.
وكان��ت آخ��ر مش��اركة لألندية 
البحريني��ة يف البطول��ة العربية 
تع��ود إىل ع��ام 2010، حين��ام 
ش��ارك املحرق يف لقب النسخة 
الثالث��ة والعرشين م��ن البطولة 
التي أقيمت مبدينة اإلس��كندرية 
وقّدم حينها مستويات  املرصية، 
الفت��ة، إذ اس��تطاع التأه��ل إىل 

الدور الثاين.
وس��بق للمنامة أن مثل الس��لة 
البحريني��ة يف النس��خة الثاني��ة 
أقيم��ت  الت��ي  والعرشي��ن 
منافس��اتها يف العاصمة اللبنانية 
ب��روت، وحقق نتائ��ج إيجابية 

بحصوله عىل املرتبة الرابعة.

هنأ رئيس مجلس إدارة النادي األهيل خالد كانو وإخوانه أعضاء مجلس اإلدارة القيادة الرشيدة، وممثل عاهل البالد 
لألعامل الخرية وشئون الشباب، رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة، رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة بإنجاز املنتخب الوطني للناشئني للكرة الطائرة بفوزه بلقب البطولة العربية التي 
اختتمت مؤخرًا يف اململكة األردنية الهاشمية.

وأشار رئيس مجلس إدارة النادي األهيل خالد كانو إىل املسرة الناجحة للكرة الطائرة البحرينية التي حققت سلسلة 
من اإلنجازات الباهرة يف السنوات األخرة، واصًفا تلك اإلنجازات باملفخرة للرياضة البحرينية، وأنه جاء نتيجة دعم 
كبر من قبل القيادة الرشيدة ومتابعة حثيثة من قبل القامئني عىل الرياضة البحرينية، إىل جانب التخطيط السليم 
الذي أمثر عن نجاح باهر عىل صعيد اللعبة، وأشاد رئيس مجلس إدارة النادي األهيل بالروح العالية التي تحىل بها 

العبو منتخبنا الوطني للناشئني للكرة الطائرة وحرصهم وإرصارهم لتمثيل مملكة البحرين خر متثيل يف البطولة العربية.

اتحاد السلة يوجه دعوة المشاركة العربية لنادي المحرق

 رئيس األهلي يهنئ باللقب العربي

محمد الدرازي

فريق المحرق لكرة السلة

  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(

 الشباب يواصل صدارة دوري 
كرة الصاالت

اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي: أسفرت نتائج الجولة 9 من دوري االتحاد 
وبيت التمويل الكويتي لكرة قدم الصاالت عن فوز فرق: املحرق والحد 

والشباب. ولعبت منافسات الجولة 9 مساء يوم أمس األول عىل صالة 
االتحاد البحريني لرياضة ذوي اإلعاقة يف مدينة عيىس الرياضية.

يف اللقاء األول، متكن املحرق من تخطي التضامن بنتيجة )15-4(.
سجل للمحرق: محمد السندي )6 أهداف(، عيل صالح )3 أهداف(، 

سلامن مال )هدفني(، جاسم الجنب، عيل عبدالرسول، عبدالرسول مرزا 
وجسام صالح، فيام سجل للتضامن: محمد أحمد )3 أهداف( وأحمد 

ميك.
ويف اللقاء الثاين، فاز الحد عىل منتخبنا تحت 20 عاًما بنتيجة )6-1(. 

وسجل للحد: محمد عبدالكريم )هدفني(، محمد يوسف، محمد خالد، 
جوشوا فوزي ويوسف أحمد، فيام سجل ملنتخبنا حامد عبدالله.

ويف اللقاء الثالث، واصل الشباب صدارته بفوزه عىل املالكية )7-1(.
سجل للشباب: صالح حميد )3 أهداف(، عيل أحمد، أحمد عبدالجليل، 
محمد عبدالكريم وأحمد عبدالنبي، فيام سجل للاملكية زهر درويش.
ويشر الرتتيب حاليًّا إىل صدارة الشباب برصيد 22 نقطة، ثم الحد 19 

نقطة، املحرق 5 نقطة، قاليل 10 نقاط، منتخبنا تحت 20 عاًما ب� 9 نقاط، 
املالكية 3 نقاط، وأخرا التضامن دون أي نقطة.

وستلعب منافسات الجولة 10 يوم الجمعة املقبل املوافق 11 أغسطس 
املقبل، حيث سيلعب املالكية مع قاليل عند 4.30 عرًصا، وعند 6 مساء 

سيلعب منتخبنا تحت 20 عاًما مع املحرق، فيام يلعب التضامن مع الحد 
عند 7.30 مساء، يف حني سيكون فريق الشباب خاضًعا للراحة اإلجبارية.

الرفاع              اتحاد الطاولة

تحت رعاية رئيسة االتحاد 
البحريني لكرة الطاولة الشيخة 

حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، 
ينطلق مساء اليوم األحد دوري 

جيبك للسيدات لكرة الطاولة عىل 
صالة االتحاد بالرفاع.

وسيشارك يف الدوري 6 فرق 
هي: نادي البحرين، وزارة الرتبية 

والتعليم، وزارة الداخلية، نادي 

توبيل، نادي عايل ونادي سامهيج.
وسيلتقي يف املباراة األوىل عند 

الساعة الخامسة والنصف فريق 
الداخلية مع نادي سامهيج، 

واملباراة الثانية بني نادي البحرين 
ووزارة الرتبية والتعليم، واملباراة 

الثالثة بني نادي عايل ونادي 
توبيل.

وسيقام نظام الدوري من دور 

واحد، بحيث تلعب جميع الفرق 
مع بعضها البعض، والفريق 

الحائز عىل أكرب عدد من النقاط 
سيكون بطاًل للدوري.

وعقد االتحاد البحريني لكرة 
الطاولة اجتامًعا تنسيقيًّا مع 

مسئويل الفرق املشاركة، بحضور 
عضو مجلس اإلدارة رئيس لجنة 

املسابقات عبدالله فرج.

وأنهى االتحاد البحريني 
لكرة الطاولة كافة الرتتيبات 

والتجهيزات الخاصة بانطالق 
دوري جيبك للسيدات لكرة 
الطاولة الذي من املتوقع أن 

يشهد منافسة قوية عىل اللقب 
يف ظل اإلمكانات العالية التي 

متتلكها الالعبات.
وأكد رئيس لجنة املسابقات 

عبدالله فرج أن االتحاد حريص 
عىل إخراج املساقة بأفضل صورة 

تنظيمية بتوجيهات مبارشة من 
رئيسة االتحاد الشيخة حياة بنت 
عبدالعزيز آل خليفة التي كانت 
عىل متابعة مبارشة بكافة األمور 
املتعلقة بدوري جيبك للسيدات، 

متمنيًّا كل التوفيق والنجاح للفرق 
املشاركة.

انطالق دوري جيبك للسيدات لكرة الطاولة اليوم

 حياة بنت عبدالعزيز 

تواصل اللجنة املنظمة ملهرجان فلكس 
الريايض لبناء األجسام تحضراتها 

النطالقة النسخة السابعة الذي سيقام 
بتنظيم مركز فلكس الريايض بالتعاون 

مع االتحاد البحريني لرفع األثقال، خالل 
يومي 13 و14 من شهر أكتوبر املقبل 
عىل الصالة الثقافية مبتحف البحرين 

الوطني.
وقال املدير الفني للمهرجان، يونس 

أحمد، إنه تم االنتهاء من كافة 

التجهيزات املرتبطة بعمل الصالة خالل 
منافسات املهرجان، حيث تم الرتتيب 
لعمليات اإلضاءة والصوت، باإلضافة 

إىل اعتامد امليداليات الرسمية للفائزين 
والدروع وشهادات املشاركني.

وأوضح أن نسخة هذا العام ستشهد 
تغيرًا يف عملية بيع التذاكر، حيث 
سيكون بإمكان الراغبني يف الحضور 

التسجيل إلكرتونيًّا عرب أحد املواقع الذي 
سنعلن عنه يف وقت الحق.

وأشار إىل أن اللجنة تستعد يف الفرتة 
القليلة املقبلة لإلعالن عن الراعي 

الرسمي للمهرجان.
يشار إىل أن سيشمل املهرجان 3 فئات 
هي: الناشئني، الرجال واألساتذة يف 3 
ألعاب: بناء أجسام، فيزيك وكالسيك.

فئة الناشئني لبناء األجسام ستشتمل عىل 
فئتني هام 75 وأكرث من 75 كجم.

وستكون بطولة الرجال للفيزيك شاملة ل� 
8 فئات هي 158، 162، 166، 170، 174، 

178، 182 وأكرث من 182 سم.
أما بطولة الرجال ل� muscular فيزيك 

فستشتمل عىل ذات الفئات أيًضا.
بطولة الرجال الكالسيك لبناء األجسام، 

ستشتمل عىل الفئات: 158، 162، 165، 
168، 172، 176، 180 وأكرث من 180 

سم.
بطولة الرجال لبناء األجسام ستشتمل 

عىل 11 فئة هي: 55، 60، 65، 70، 75، 
80، 85، أكرث من 90، 95، 100 وأكرث من 

100 كجم. ويف بطولة األساتذة لألعامر 
40 حتى 49 ستكون الفئات: 70، 80، 90 

وأكرث من 90 كجم.
ويف بطولة األساتذة لألعامر 50 حتى 59 
ستكون الفئات: 80 وأكرث من 80 كجم، 
فيام ستكون بطولة األساتذة لألعامر 60 

حتى 64 مفتوحة لجميع األوزان.
الجدير بالذكر أن املهرجان أقيمت 

نسخته األوىل عام 2004، ويشهد يف كل 
عام مشاركة واسعة محليًّا وخارجيًّا.

تواصل التحضير لمهرجان فلكس لبناء األجسام
تغطية       اللجنة اإلعالمية

يونس أحمد

خالد كانو

رفع رئيس االتحاد البحريني 
للكرة الطائرة الشيخ عيل بن 

محمد آل خليفة أطيب التهاين 
والتربيكات إىل مقام عاهل البالد 

صاحب الجاللة امللك حمد بن 
عيىس آل خليفة، ورئيس الوزراء 

صاحب السمو املليك األمر 
خليفة بن سلامن آل خليفة، 

وويل العهد نائب القائد األعىل 
النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء صاحب السمو املليك 
األمر سلامن بن حمد آل خليفة، 

وممثل جاللة امللك لألعامل 
الخرية وشؤون الشباب رئيس 

املجلس األعىل للشباب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 

سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة، مبناسبة فوز منتخبنا 

الوطني للناشئني للكرة الطائرة 
بلقب البطولة العربية الرابعة 
عرشة والتي اختتمت اخرًا يف 

اململكة األردنية الهاشمية.
وأكد الشيخ عيل بن محمد آل 

خليفة أن اإلنجاز يعد مثرة لدعم 

القيادة الرشيدة ورعاية سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
للحركة الرياضية، مشرًا سموه 

إىل أن هذا اإلنجاز الجديد للكرة 
الطائرة جاء ليؤكد من جديد 
سالمة الخطط والربامج التي 

يتبعها االتحاد البحريني للكرة 
الطائرة يف سبيل تحقيق املزيد 
من اإلنجازات املرشفة ململكة 

البحرين.
وأضاف “لقد رضب أبطالنا أروع 

األمثلة يف متثيل الوطن خر 

متثيل بعدما فازوا باللقب العريب 
وقدموا مستويات الفتة عكست 
املستوى املتطور للكرة الطائرة 

البحرينية، ونأمل بأن يكون هذا 
اإلنجاز مبثابة الدافع لتحقيق 

مستويات أفضل يف بطولة العامل 
تحت 19 عاًما والتي ستحتضنها 

اململكة بعد أيام..”  
وأضاف الشيخ عيل بن محمد 

أن اإلنجاز الجديد سيدفع 
مجلس إدارة االتحاد لتقديم 

املزيد من الدعم لهذا املنتخب 

الواعد يف إطار االسرتاتيجية التي 
أطلقها االتحاد مؤخرًا ملواصلة 

مسرة النجاحات املتميزة للكرة 
الطائرة البحرينية، مبدًيا اعتزازه 

باستمرار تحقيق اإلنجازات 
والتي تعكس الجهود الكبرة 
التي يبذلها االتحاد واألطقم 

الفنية واإلدارية والالعبني 
يف سبيل إعالن شأن اململكة 

ورفع رايتها خفاقة يف املحافل 
الخارجية.

األبط��ال ضرب��وا أروع األمثل��ة ف��ي تمثي��ل الوط��ن
رئيس اتحاد الطائرة يهدي اإلنجاز العربي للقيادة الرشيدة

الرفاع       االتحاد البحريني للكرة الطائرة

الشيخ علي بن محمد آل خليفة

حظي منتخبنا الوطني للناشئني للكرة 
الطائرة العائد م��ن العاصمة األردنية 
عامن محماًل بلق��ب البطولة العربية 
باس��تقبال  للناش��ئني  الرابع��ة عرشة 
رس��مي حافل م��ن اللجن��ة األوملبية 
البحرينية، وذلك لدى عودته أمس إىل 

أرض الوطن.
وكان��ت عض��و مجل��س إدارة اللجنة 
األوملبي��ة البحريني��ة الش��يخة حياة 
بنت عبدالعزيز آل خليفة، يف مقدمة 
بقاعة  األبط��ال  مس��تقبيل منتخ��ب 
الترشيف��ات مبطار البحري��ن الدويل، 
بحض��ور املدي��ر التنفيذي للش��ؤون 
الرياضية باللجنة األوملبية جليل أسد 
ونائب رئيس االتحاد البحريني للكرة 
الطائرة جهاد خلفان وأمني الرس فراس 
الحلواج��ي وعدد م��ن أعضاء مجلس 

إدارة االتحاد.
بن��ت  حي��اة  الش��يخة  واس��تقبلت 
عبدالعزي��ز األبطال بال��ورود ونقلت 
لهم تحيات وتهاين ممثل جاللة امللك 
لألعامل الخرية وشئون الشباب، رئيس 
والرياضة،  للش��باب  األع��ىل  املجلس 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو 
الش��يخ نارص ب��ن حم��د آل خليفة، 
وهنأت الالعبني عىل النتائج اإليجابية 
املتمي��زة الت��ي حققوه��ا يف املعرتك 
العريب ليظهروا املعدن األصيل لالعب 
البحرين��ي ويربهن��وا ع��ن املس��توى 
املتط��ور الذي وصلت إليه لعبة الكرة 

الطائرة البحرينية.
وأضاف��ت أن النتائ��ج الت��ي حققه��ا 
املنتخ��ب تش��يع أجواًء م��ن التفاؤل 
مبس��تقبل أكرث متي��زًا للك��رة الطائرة 
البحرينية يف املستقبل وتجّسد سالمة 

الخطط والربام��ج التي يتبعها االتحاد 
البحريني للكرة الطائرة برئاسة الشيخ 
عيل بن محمد آل خليفة يف بناء فرق 

القاع��دة، مش��يدة باملكان��ة املتميزة 
للك��رة الطائرة البحريني��ة والتي تبني 
مدى ما تتمتع به اململكة من مواهب 

ب��ارزة وقاع��دة صلب��ة م��ن الالعبني 
الواعدين.

بن��ت  حي��اة  الش��يخة  وطالب��ت 

عبدالعزي��ز الالعب��ني مبواصلة العمل 
املس��تويات  أفض��ل  تقدي��م  ع��ىل 
والنتائج يف االستحقاقات القادمة ويف 

مقدمتها بطولة العامل للناش��ئني تحت 
19 عاًم��ا الت��ي س��تحتضنها اململكة 
والس��عي لتطوير أدائه��م إىل األفضل 
دوًم��ا لتحقيق املزيد م��ن النجاحات 
واإلنج��ازات املرشف��ة للوطن، مؤكدة 
وق��وف اللجن��ة األوملبي��ة البحرينية 
برئاس��ة سمو الش��يخ نارص بن حمد 
وتقدي��م  جانبه��م  إىل  خليف��ة  آل 
الدعم الالزم لهم مبا يوس��ع من رقعة 

اإلنجازات والنتائج.
ومن جانبه، أشاد نائب رئيس االتحاد 
ال��ذي يحظى  جهاد خلف��ان بالدعم 
ب��ه االتحاد من قب��ل اللجنة األوملبية 
البحرينية برئاسة س��مو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة، مشرًا إىل أن هذا 
اإلنجاز يعد مثرة من مثار دعم القيادة 
الرش��يدة وس��موه للحركة الرياضية، 
مؤك��ًدا يف الوق��ت ذات��ه أن اإلنجاز 
العريب هو نتاج للخطة االس��رتاتيجية 
التي وضعها االتح��اد لتحقيق التميز 
والت��ي  البحريني��ة  الطائ��رة  للك��رة 
تتمح��ور حول هذا املنتخ��ب، مؤكًدا 
ح��رص االتح��اد عىل مواصل��ة حصد 
األلقاب والبطوالت لترشيف س��معة 

اململكة يف كافة املحافل الخارجية.
وبدوره��م، أع��رب العب��و املنتخ��ب 
والجهازان الفني واإلداري عن شكرهم 
البحرينية  األوملبية  للجن��ة  وامتنانهم 
عىل ما تقدمه لهم من دعم ومساندة 
كان لها أبلغ األث��ر يف تحقيق العديد 
من النتائج الطيب��ة والتي كان آخرها 
الف��وز بلقب البطول��ة العربية والتي 
ستشكل دافًعا لهم من أجل رفع اسم 
املش��اركات  عالًيا مبختلف  البحري��ن 

الخارجية.

جانب من استقبال منتخب ناشئي الطائرة

حياة بنت عبدالعزيز في مقدمة مستقبلي المنتخب
ضاحية السيف        اللجنة األولمبية
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للناش��ئني  الوطني  منتخبن��ا  حقق 
لكرة اليد فوزه الثاين عىل املنتخب 
األرجنتني للناشئني بنتيجة )24/20( 
يف املباراة التي أقيمت صباح أمس 
)السبت( عىل صالة اتحاد اليد بأم 
الحصم ضمن االستعدادات األخرية 
للمش��اركة يف  للمنتخ��ب متهي��داً 
نهائيات كأس العامل بجورجيا والتي 
تنطلق يوم الثالثاء املقبل وتس��تمر 

حتى العرشين من الشهر الحايل.
وك��ّرر األحم��ر البحرين��ي فوزه يف 
مباراته الثانية بعد أداٍء س��يطر من 
خالله عىل مجريات اللقاء يف أغلب 
فرتات��ه وكان الط��رف األفض��ل يف 
الجانبني الدفاعي والهجومي، وعمد 
امل��درب ابراهيم عب��اس إىل إرشاك 
االطمئنان  بع��د  الالعب��ني  جمي��ع 
للمش��اركة  الفريق  جاهزي��ة  عىل 

املونديالية املرتقبة.
وانتهى الشوط األول لصالح منتخبنا 
بنتيجة )12/10( وشهد بداية قوية 
م��ن جان��ب العبين��ا يف تقدمه��م 
بالنتيج��ة بفارق وصل إىل خمس��ة 
أه��داف قبل أن يب��دأ األداء العام 
بالرتاجع النس��بي يف ظل التغيريات 

التي ق��ام بها الجه��از الفني وبعد 
تحقيق اله��دف من املباراة لضامن 
املحافظة عىل جاهزية الالعبني من 
الناحية الفنية وتفادي أية إصابات 
محتملة، يف املقاب��ل قّدم املنتخب 
األرجنتين��ي مس��توى أفض��ل من 
الصورة التي كان فيها خالل مباراته 
األوىل لكنه عجز عن تحقيق نتيجة 
الف��وز املعن��وي له يف آخ��ر مباراة 

استعدادية للنهائيات.
وأك��د إداري املنتخب عيل ريض أن 

املس��توى الذي ظهر عليه املنتخب 
يف مبارات��ه األخرية كان أمرًا متوقًعا 
بعد التعرف عىل إمكانيات الالعبني 
يف املباراة الس��ابقة وتحديد املهام 
املطلوب��ة منه��م من قب��ل الجهاز 
الفني، مشريًا إىل أن انتهاء املعسكر 
الداخيل بعد املب��اراة مبارشة وقال 
إن الفري��ق يس��تعد حاليًّا إىل حزم 
أموره للس��فر اىل جورجيا فجر يوم 

اإلثنني املقبل.
وأش��ار ريض إىل أن امل��درب أعطى 

الالعب��ني راح��ة إجباري��ة يف الفرتة 
الحالية وس��يبدأ مران��ه األول فور 
وصوله العاصمة تبلييس وقبل يوم 
واحد من اللقاء األول أمام املنتخب 
الفرنيس ي��وم الثالثاء املقبل والذي 
س��يقام يف مت��ام التاس��عة صباًح��ا 

بتوقيت مملكة البحرين.
وأع��رب اإلداري عيل ريض عن ثقته 
الكاملة يف الالعبني بتقديم مستوى 
يليق بحجم االستعداد الذي حصل 
عليه املنتخب ط��وال فرتة اإلعداد 
والت��ي تخللته��ا التدريبات املحلية 
يف وق��ت مبك��ر، وم��ن ث��م إقامة 
معس��كرات خارجي��ة باللعب أمام 
منتخبات م��ن مختلف املدارس يف 
ك��رة اليد ما أكس��ب الالعبني خربة 
االحتكاك البدين وس��اهم يف زيادة 
وبخصوص  لهم،  الفنية  االس��تفادة 
خروج اثنني من الالعبني األساس��يني 
بسبب اإلصابة، قال ريض إن املدرب 
أوجد الحلول املناسبة لهذه النقطة 
وت��م إيج��اد البديل الجاهز لس��د 
النقص الحاصل باالستعانة بالالعبني 
القادري��ن عىل تأدي��ة واجباتهم يف 

مراكز النقص وعىل أكمل وجه.

منتخب الناشئين يكّرر فوزه وديًّا على االرجنتين
قبل السفر إلى جورجيا للمشاركة في مونديال اليد 

اتحاد اليد       المركز اإلعالمي

وص��ل م��درب الفري��ق األول لكرة 
القدم بنادي الشباب، السوري هيثم 
جطل؛ متهي��ًدا لقيادة الفريق يف فرتة 
تحضرياته للموس��م الريايض الجديد 

.2018/2017
وجاء وصول جطل بعد قيادة مساعد 
املدرب هش��ام املاح��وزي لتدريبات 
“املاروين” خالل الف��رتة املاضية منذ 
بداية تدشني اإلعداد، قبل أن يستلم

جطل املهم��ة مع وصوله أمس األول 
)الجمعة(.

ويس��تعد الش��بابيون لخوض تجربة 
الدرج��ة األوىل م��ن جدي��د، بعدما 
صعد الفريق املاروين املوس��م املايض 
إثر إحرازه لقب دوري الدرجة الثانية 

بجدارة واستحقاق كبريين.
واملوس��م الجدي��د س��يكون الراب��ع 
للمدرب السوري، بعد أن قاد الفريق 
خالل 3 مواسم ماضية، كان يف األول 
يف منافس��ات الدرج��ة األوىل، قب��ل 
أن يهب��ط املاروين موس��مني للدرجة 
الثانية وعاد يف املوس��م الجديد حاليًّا 

ملصاف األندية الكبار.
ويس��عى الفري��ق امل��اروين لتثبيت 
أقدام��ه يف مص��اف األندي��ة الكبار، 
خصوًص��ا بعدم��ا قىض موس��مني يف 
دوري “الظ��ل”، يف ح��ني س��يدخل 
الفريق املوس��م الجدي��د فاقًدا ألبرز 
عنارصه وه��و الالعب الش��اب عيل 
م��دن، وال��ذي انتق��ل إىل صف��وف 
النجم��ة يف صفق��ة ملدة 3 مواس��م، 

بعدما ق��دم مس��تويات الفتة رفقة 
نادي��ه واملنتخب��ات الوطني��ة، وكان 
هداًف��ا للش��باب يف الدرج��ة الثانية 

املوسم املايض.
وضمن برنامج الجهاز الفني للشباب، 
م��ن املؤمل أن يخ��وض الفريق لقاًء 
وديًّ��ا ثانًيا ي��وم اإلثن��ني املقبل أمام 

فريق املحرق.
وكان الشبابيون خاضوا اللقاء الودي 

األول الخمي��س املايض أم��ام فريق 
البحرين، وانتهى بنتيجة )1-1(. 

ويس��عى الجهاز الفني للش��باب من 
خالل سلس��لة املباريات الودية التي 
س��يخوضها للوقوف عىل مس��تويات 
الفري��ق الفنية قبل بدء املش��وار يف 
دوري الدرجة األوىل الذي س��يبدأ 9 
سبتمرب املقبل، حيث سيلعب الشباب 
أم��ام االتح��اد يف لق��اء الصاعدي��ن 

الجديدين للدرجة األوىل.
وكان الش��باب قد أبرم عدة صفقات 
محلي��ة منه��ا مع الع��ب االتفاق يف 
املوس��م املايض عبدالرحمن عبدالله 
الشهري ب�”كاكا”، كام استعاد خدمات 
سيد أحمد جعفر “كرميي” الذي مثل 
الرفاع يف املواسم املاضية بعد أن كان 
العًب��ا يف صفوف امل��اروين، باإلضافة 
إىل التعاق��د مع املدافع األيرس نضال 
إسامعيل، والحارس أحمد فالح الذي 
مثل فريق الشاخورة يف دوري املراكز 
الش��بابية الذي نظمته وزارة شؤون 

الشباب والرياضة.

أح��رز البط��ل العامل��ي املحرتف س��امي 
الثالث وتقل��د بامليدالية  الحداد املرك��ز 
الربونزية يف بطولة يف بطولة IFBB تيتان 
الطبي��ة )تامبا( للمحرتف��ني التي تنظمها 
بالتع��اون   Wings & Strength جه��ة 
مع مرك��ز تيتان الطب��ي واالتحاد الدويل 
للمحرتف��ني يف فندق غراند حياة ش��اطئ 
تامب��ا ب��اي بالواليات املتح��دة األمريكية 
والت��ي أس��دل الس��تار عىل منافس��اتها 

باألمس.
وقّدم الحداد مس��تًوى مرشًفا عىل خشبة 
امل��رسح وأداًء قويًّا نظ��رًا لإلعداد الجيد 
ال��ذي س��بق ه��ذه املش��اركة العاملي��ة 
املهم��ة يف مس��ريته ومس��رية الرياض��ة 
البحريني��ة، حيث يؤكد ه��ذا اإلنجاز ما 
وصلت إلي��ه الرياض��ة البحرينية عموًما 
ورياضة بناء األجس��ام خصوًصا ومنافسة 
الالعب��ني البحرينيني ألق��وى أبطال العامل 
ومزاحمته��م لهم عىل منص��ات التتويج، 
وه��و دليل قاطع عىل الدعم الكبري الذي 
تقدمه القيادة الحكيم��ة بالبالد للقطاع 

الشبايب والريايض.
وش��هدت منافسات وزن 212 باوند التي 

ش��ارك فيها البطل سامي الحداد منافسة 
قوية وش��ديدة بني 16 العًبا من مختلف 
أنح��اء الع��امل، حيث حق��ق املركز األول 
الالعب األمرييك ديريك لونس��فورد، وجاء 
ثانًيا األمرييك جاكوب ويلس��ون بينام حل 
اب��ن البحرين س��امي الح��داد يف املركز 

الثالث.
وقد أعرب البطل العاملي س��امي الحداد 
عن س��عادته بهذا اإلنجاز ال��ذي اعتربه 
الزاخ��رة  اململك��ة  لس��جالت  يض��اف 
البحرين  باإلنج��ازات املرشف��ة ململك��ة 
يف املج��ال الريايض، مثمًن��ا الدعم الكبري 
والالمح��دود ال��ذي تقدم��ه ل��ه اللجنة 
األوملبي��ة البحرينية وعىل رأس��ها ممثل 
جالل��ة امللك لألع��امل الخريية وش��ئون 
الش��باب رئيس املجلس األعىل للش��باب 
والرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 
س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة، 
ودع��م االتح��اد البحريني لرف��ع األثقال 
وعىل رأسه الش��يخ عبدالله بن راشد آل 
خليفة وكل من دعمه وس��انده، وأكد أنه 
سيواصل طريق العطاء من أجل ترشيف 

اململكة يف جميع املحافل الرياضية.

جطل يصل ويبدأ المهمة مع الشباب

الحداد ثالثا في بطولة IFBB للمحترفين

أحمد مهدي

أم الحصم         االتحاد البحريني لرفع األثقال 

هيثم جطل

سامي الحداد

جانب من المباراة 

4 ذهبيات لمركز الدوي في 
عالمية التايكواندو

الوطني وقمبر يشاركان في 
إدارة مونديال ناشئي اليد

البالد سبورت: فرض فريق مركز الدوي الريايض نفسه ونجح 
يف تحقيق العديد من امليداليات امللونة يف بطولة أندية العامل 

للتايكواندو املقامة حاليا يف العاصمة األردنية - عامن وذلك يف 
واحدة املشاركات الخارجية الناجحة للفريق الذي ميثل مملكة 

البحرين يف هذه البطولة. 
و كان النجاح األبرز لالعب عبدالله فؤاد الذي استطاع تحقيق 

امليدالية الذهبية بعد مباراة نهائية حامسية وصلت ذروتها 
للجولة الرابعة الفاصلة، حيث قدم الالعب البحريني الناشئ 

مستوى الفت يف هذه البطولة.
 ويف مسابقة الفتيات نجحت الالعبة عائشة احمد يف تحقيق 

امليدالية الذهبية يف فئة السيدات تحت وزن 67 كجم، و نالت 
الالعبة حنني حسن الرسدي امليدالية الذهبية لفئة الناشئات، و 
كذلك نالت الالعبة داليا جميل الرواجفة امليدالية الذهبية يف 

فئة الناشئات تحت وزن 36 كجم.
و تواصلت النجاحات لفريق الدوي الريايض حينام حقق 

الالعب يوسف أحمد عالء امليدالية الربونزية، و حصل الالعب 
محمد برهومي عىل امليدالية الربونزية يف فئة األشبال، و حصل 

الالعب جيكوب رايس عىل امليدالية الربونزية يف فئة الناشئني.
وتعليقا عىل هذه املشاركة اإليجابية مثن الكابنت عبدالله 

الدوي متابعة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 
األول لرئيس املجلس األعىل للشباب و الرياضة رئيس االتحاد 

البحريني أللعاب القوى و تهنئة سموه الخاصة للفريف مؤكدا 
أن فريقه نجح من خالل هذه البطولة يف إثبات قدرته الفنية 
عرب مجموعة مميزة من الالعبني و الالعبات اللذين كانوا عىل 

مستوى املسئولية و التفاين و اإلخالص للفريق و لترشيف 
التايكواندو البحرينية خري ترشيف.

و أضاف "لقد كانت فرتة اإلعداد لهذه البطولة جيدة نجحنا 
من خاللها يف غرس العديد من األمور الفنية الالزمة للفريق و 

العمل عىل تقوية أفراده ليظهروا بالصورة الفنية املطلوبة".
و لفت عبدالله الدوي إىل أن النتائج اإليجابية تدفع الفريق إىل 
املزيد من املشاركات املتاحة من أجل فتح مجال أوسع لالعبني 

للحصول عىل منافسة حقيقية يشارك بها نخبة من األبطال.

اتحاد اليد – املركز اإلعالمي: 
توّجه الحكامن الدوليان معمر 

الوطني ومحمد قمرب إىل العاصمة 
الجورجية تبلييس للمشاركة يف 

إدارة مباريات نهائيات كأس العامل 
السابعة والتي تنطلق يوم الثالثاء 
املقبل وتستمر حتى العرشين من 

الشهر الحايل مبشاركة 24 منتخًبا من مختلف دول قارات العامل.
ومتثل مشاركة الحكمني البحرينيني يف جورجيا املحطة السادسة لهام يف 

مشوارهام التحكيمي والتي كان آخرها املشاركة يف بطوالت العامل للشابات يف 
روسيا والناشئني يف روسيا قبل عامني كام سبق لهام إدارة مباريات كأس العامل 

يف كرواتيا للشابات ويف سولفاكيا للناشئات.
وتعترب مشاركة الصافرة البحرينية يف نهائيات كأس العامل تأكيًدا للمكانة التي 

تحتلها كرة اليد البحرينية وما تناله من ثقة كبرية من قبل االتحاد الدويل 
يف االستعانة باألطقم التحكيمية البحرينية يف مختلف البطوالت العاملية، 

كام أنها تعكس القاعدة املتينة التي ميتلكها اتحاد اليد يف وجود العديد من 
األطقم الدولية والقارية التي حصلت عىل فرصة التمثيل الخارجي يف مختلف 

البطوالت.
واستعد الوطني وقمرب إىل مونديال جورجيا قبل أكرث من شهر ونص من خالل 

التدريبات البدنية وإجراء اختبارات الشرت يف البحرين للوصول إىل الجاهزية 
املطلوبة لياقيًّا، كام خضعا إىل العديد من املراجعات الخاصة بقانون اللعبة 

استعداًدا لالمتحان النظري الذي يطبق عادًة قبل انطالق البطولة وتحت 
إرشاف اللجنة الفنية باملونديال.

حنين حسن أحرزت ذهبية الناشئات

معمر الوطني ومحمد قمبر 



أشمماد عضو املجلس البلدي الشممايل 
والعب املحممرق السممابق محمد أبو 
الشوك، ومدرب فريق املالكية أحمد 
صالممح الدخيممل مببممادرات النائممب 
األول لرئيس املجلس األعىل للشممباب 
البحريني  االتحمماد  والرياضممة رئيس 
أللعمماب القمموى، الرئيممس الفخممري 
لالتحاد البحريني لرياضة ذوي اإلعاقة 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
وذلك عىل هامش زيارتها منافسات 
دوري خالد بن حمممد الخامس لكرة 
القممدم للصمماالت للمراكز الشممبابية 
واألنديممة غري املنضويممة تحت مظلة 
االتحاد البحريني لكرة القدم ولذوي 

اإلعاقممة والفتيات وذلممك عىل صالة 
مدينممة خليفممة الرياضية، ويسممتمر 
حتى الرابع عرش من سممبتمرب املقبل، 
وبتنظيم من وزارة شممؤون الشممباب 
املكتممب  بالتعمماون مممع  والرياضممة 
اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفممة، وتحممت شممعار #ملتقى 

األجيال.
وكان العضممو البلممدي أبممو الشمموك، 
واملممدرب الدخيل قاممما بزيارة أمس 
األول ملنافسممات الدوري وحضورها 
جانبمما مممن املباريممات، وزارا معرض 

الصور يف الدوري.
وأشمماد أبممو الشمموك برعايممة ودعم 

سممموه مختلف األنشطة والفعاليات 
الشممبابية خصوصمما الرياضية، والذي 
يعكس اهتام سممموه بتهيئة األجواء 
املناسممبة للشممباب البحريني لإلبداع 

وإطالق قدراتهم وإمكاناتهم.
ولفت أبو الشمموك إىل أن منافسممات 
الدوري تعتممرب من املسممابقات التي 
بممدأت تأخممذ مسمماحة واسممعة من 
الرواج، خصوصا مع ضمها العديد من 
الفرق التي متثل مختلف مدن مملكة 

البحرين وقراها.
يف  املنافسممات  هممذه  أن  إىل  ونمموه 
تواصلها يعود مردودها الفني بشكل 
إيجايب عممىل الرياضممة البحرينية من 

خالل اكتشمماف املواهممب التي ميكن 
االستفادة منها يف األندية واملنتخبات 
الوطنيممة. مممن جانبممه، أكممد مدرب 

فريممق املالكية أحمممد صالح الدخيل 
أن سمممو الشمميخ خالد بممن حمد آل 
خليفة حريص كل الحرص عىل إطالق 

املبممادرات املختلفة التممي تعكس ما 
يتمتع به سممموه من بعد إنساين كبري 
واهتام واسع بجميع فئات املجتمع، 
مقدما الشممكر لسممموه عممىل دعمه 
ورعايته هذا التجمع الريايض الشبايب.
وقممال الدخيل إن دائرة املشمماركة يف 
الممدوري اتسممعت عرب منممح الفرصة 
لتواجممد 59 فريقمما ميثلممون املراكممز 
الشبابية واألندية غري املنضوية تحت 
مظلممة اتحاد الكممرة والفتيات وذوي 
اإلعاقممة، وهممو األمممر الممذي يعطي 
مجمماال أكربا ألكممر عممدد ممكن من 
الشباب لالنخراط يف هذه التجمعات 

الرياضية.

أبو الشوك والمدرب الدخيل يشيدان بمبادرات خالد بن حمد
لدى زيارتهما جانبًا من منافسات الدوري 

اللجنة اإلعالمية       دوري خالد بن حمد

أبوالشوك والدخيل والحكم نواف شاهين يتوسطون فريقي سافرة وأبوصيبع

سافرة يتخطى أبوصيبع  العب سار حسين عبدالرضا 
يتصدر قائمة الهدافين

اللجنة المنظمة تدعم الحكم 
نواف شاهين

يف اللقاء األول يوم أمس األول، متكن فريق مركز شباب سافرة 
من تخطي فريق مركز شباب أبوصيبع بواقع 3 أهداف مقابل 

اثنني ضمن الجولة الثالثة للمجموعة األوىل.
وانتهى الشوط األول من اللقاء بالتعادل بهدف للجانبني، حيث 
تقدم سافرة عرب نجمه األول واألميز عيل صالح، قبل أن يعادل 

جعفر البناء النتيجة لفريق أبوصيبع.
ويف الشوط الثاين، شهدت املباراة إثارة كبرية، ففريق سافرة 
عاد ليكون يف املقدمة مرة أخرى بفضل تسديدة قوية لعيل 

صالح الذي منح األفضلية لفريقه، لكن أبوصيبع عاد مرة أخرى 
وسجل هدف التعادل عرب سيد ضياء هاشم.

ومع تبقي نحو 40 ثانية عىل نهاية املباراة، ظن الجميع أن 
اللقاء يتجه نحو التعادل؛ ليخطف مركز شباب سافرة هدف 

الفوز عرب الالعب أحمد غالب.
وبناء عىل نتيجة أمس، فإن ترتيب املجموعة األوىل يشري حاليا 

إىل صدارة سافرة برصيد 7 نقاط، ثم املحرق 6 نقاط، بوري 
وكرزكان 4 نقاط لكليها، البحري 3 نقاط، وأخريا أبوصيبع 

بنقطة وحيدة.

يتصدر العب نادي سار حسني عبدالرضا قامئة الهدافني بعد 

نهاية الجولة الثانية بتسجيله 6 أهداف، منها خاسية يف مركز 

شباب عراد يف الجولة الثانية، وهدف يف شباك الجرسة، ويأيت 

خلف عبدالرضا العبا رأس الرمان قاسم حسن وفاضل عادل، 

والعب السنابس محمد عبدالكريم بتسجيلهم 5 أهداف.

ومن املتوقع أن تزداد املنافسة يف الجوالت القادمة يف ظل 

الغزارة التهديفية التي تشهدها املباريات، إىل جانب وجود 

طابور طويل من الالعبني الذين ال يبتعدون كثريا عن متصدر 

الهدافني، إذ يتواجد العب سار املحرتف املغريب محمد 

الفكاك، وزميله بشار عبدالصمد، والعب القادسية يوسف 

محمد، وأخريا العب سلاباد حسني القصاب بتسجيلهم 4 

أهداف.

ضمن إطار خطواتها املختلفة، قامت اللجنة املنظمة لدوري 
خالد بن حمد بدعوة الحكم املساعد الدويل نواف شاهني؛ 

لحضور جانب من املنافسات.
وشهد شاهني املنافسات يوم أمس األول، والتقى مدير الدوري 

عيل العريب.
وجاءت هذه الخطوة من جانب اللجنة املنظمة تضامنا مع 
الحكم نواف شاهني ودعا له بعد االستبعاد غري الحضاري 

الذي تحصل عليه من بطولة األندية العربية.
وأعرب شاهني عن شكره الجزيل لسمو الشيخ خالد بن حمد 

آل خليفة عىل هذه املبادرة بتخصيص الدوري للفئة الشبابية، 
مشريا إىل إعجابه الكبري باملستويات املقدمة، ومتمنيا التوفيق 

للجميع.

من مباراة سافرة وأبوصيبع

شاهين يصافح العبي فريق أبوصيبع

الشرقي يحتاز القرية 

دمستان يتألق ويضرب كرباباد بالخمسة

255 هدفا بعد الجولة الثانية 

 حقق فريق مركز شباب الرفاع الرشقي فوزاً مهًا عىل حساب 
مركز شباب القرية بثالثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات 
املجموعة الثانية بعد مباراة مثرية شهدت حاالت طرد وأخطاء 

كثرية.
وجاءت بداية املباراة مثرية بعد أن سجل الرفاع الرشقي هدفه 
األول عىل طريق عيل مثنى يف الدقيقة الثانية، ورسعان ما زاد 
الرشقي النتيجة لصالحه بتسجيله هدفني متتاليني عن طريق 

عيل مثنى يف الدقيقة 10 ومحمد ماهر يف الدقيقة 15.
ويف الشوط الثاين استطاع فريق القرية تقليص النتيجة عن 

طريق صادق عبدالعزيز يف الدقيقة 21.

شهدت منافسات الجولة الثانية من دوري خالد بن حمد 
للمراكز الشبابية لكرة القدم تسجيل 137 هدفا يف 20 
مباراة مبعدل يقرتب من 7 أهداف يف املباراة الواحدة، 

لرتتفع حصيلة األهداف بعد ختام الجولتني األوىل والثانية 
إىل 255 هدفا.

وتعترب املجموعة الثالثة األكر تهديفا يف هذه الجولة 
بتسجيل 30 هدفا، تليها املجموعة السابعة بتسجيل 22، 
بينا اكتفت فرق املجموعة السادسة بتسجيل 7 أهداف 
يف الجولة، ويعترب أعىل نتيجة تم تسجيلها بالجولة الثانية 
مبباراة فريقي نادي سار ومركز شباب عراد، التي انتهت 

لصالح األول بم 11 هدفا مقابل 3 أهداف، ويف شأن 
البطاقات امللونة، فقد أسفرت الجولتني األوىل والثانية 

عن إشهار 52 بطاقة صفراء، فيا شهدت الجولتني إشهار 
4 بطاقات حمراء.

صعد دمستان لوصافة املجموعة الثانية بعد تحقيقه فوزا مستحقا 

هو الثاين له عىل حساب كرباباد بخمسة أهداف مقابل هدفني، 

ورفع رصيده عىل 6 نقاط يف املركز الثاين خلف املتصدر مركز شباب 

النعيم، فيا بقي رصيد كرباباد عند 3 نقاط مرتاجعا للمركز الخامس.

ونجح دمستان مبساندة جاهريه الفاعلة يف مواصلة عروضه القوية 

والجادة عندما نجح يف التفوق عىل خصمه عرب السيطرة امليدانية 

لالعبيه عىل ألرضية امللعب، وسجل أهداف الفائز فاضل عباس، مريزا 

عبداإلله، فرقان عبدالنبي، والشقيقني رضا وطه الفردان، فيا سجل 

هديف كرباباد عيل عبدالله ومحمد ريض.

جانب من لقاء الرفاع الشرقي والقرية

مباراة عراد وسار شهدت أعلى تسجيل لألهداف

عبدالرضا هداف الدوري يتسلم جائزة أفضل العب في إحدى المباريات

فرحة العبي دمستان مع جماهيرهم الوفية
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4 لقاءات 
في الجولة الثالثة اليوم 

تتواصل اليوم األحد منافسات الجولة الثالثة من الدوري، وذلك 
بإقامة 4 مباريات عىل صالة مدينة خليفة الرياضية.

فضمن املجموعة الرابعة، عند 5 عرصا، يلتقي فريق مركز شباب 
جدحفص مع فريق مركز شباب كرانة.

وعند 6 مساء، يلعب فريق مركز شباب الوسطى مع نادي الدير. 
وضمن املجموعة الخامسة، عند 7 مساء، يلعب فريق نادي عايل 

مع فريق مركز شباب سند. وعند 8 مساء، يلتقي فريق مركز شباب 
القادسية مع فريق مركز شباب السهلة الجنوبية.
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األحد 6 أغسطس

الدوري الفرنسي

الدرع الخيرية

)وكاالت(: كشف والد الربازييل نيامر، الجولة  1
املنتقل مؤخرا لصفوف باريس س��ان 
جريمان، األس��باب الت��ي دفعت نجله 
للرحيل عن صفوف برش��لونة، مشريا 
إىل انه كان يود أن يظل ابنه يف النادي 

الكتالوين.
 El“ وخ��ال مقابلت��ه م��ع برنام��ج
اإلذاع��ي،   ”Partidazo de COPE
عل��ق والد نيامر عىل رفض برش��لونة 
دفع مبلغ ال���26 مليون يورو الخاص 
مبكافأة تجديد عق��د ابنه مع الفريق 
الكتال��وين، بحجة أن املهاجم الربازييل 
مل يع��د يس��تويف ال��روط النتقال��ه 

للفريق البارييس.
وق��ال مهاج��ام إدارة البارس��ا “إذا مل 
يدف��ع الن��ادي ال أس��تطيع أن أفعل 
ش��يئا، برش��لونة خرس دعمي بقراره 
هذا، كنت يف صفه��م وحاولت إقناع 
نيامر بالبق��اء... إنه بند بالعقد، وبناء 
ع��ىل التجديد ارتفع��ت قيمة الرط 

الجزايئ، إذا مل يحرتم األشخاص أقوالهم 
لن أحرتم ما يكتبونه”.

وبس��ؤاله حول ع��دم رغبته يف رحيل 
نجله عن صفوف الفري��ق الكتالوين، 
أجاب “أعتق��د أنه ينبغ��ي أخذ رأيه 
يف االعتب��ار، لق��د كان قراره، اس��تمع 

لنصائ��ح أصدقائ��ه، كان يريد خوض 
هذا التحدي وهو اآلن يواجه مصريه”.
وأضاف “لقد تحىل بالش��جاعة، لديه 
الح��ق يف أخذ هذا الق��رار، كنا ننتظر 
الوقت املناس��ب لاختيار بحرية، عند 
عودته من الصني اتخذ القرار وأبلغناه 

للن��ادي، وتع��ني ع��ىل باريس س��ان 
جريمان دفع قيمة الرط الجزايئ”.

وع��ام إذا كان ني��امر رح��ل ليصب��ح 
األفض��ل، أج��اب وال��ده “أن يك��ون 
األفضل ال، الربس��ا لديه بطله )مييس( 
ونج��يل يحرتمه، تخيل أن العامل أجمع 
يق��ول إن علي��ه أن يك��ون بدي��ا له 
)مييس(، مل يكن األمر عادال بالنس��بة 

لهام”.
وتابع “سيكون من الصعب عىل نيامر 
الف��وز بالك��رة الذهبية م��ع باريس، 
ابني يف خطر ألن التفكري يف أن س��ان 
جريم��ان لديه ضامنات الف��وز بالكرة 
الذهبي��ة، جن��ون، كان هذا س��يكون 

أسهل يف البارسا”.
ووقع نيامر ع��ىل عقد يربطه بالنادي 
الفرنيس حت��ى صي��ف 2022 بعدما 
دف��ع الب��ي إس ج��ي قيم��ة الرط 
الجزايئ يف عقده مع برش��لونة، البالغة 

222 مليون يورو.

)وكاالت(: أكد الربتغايل كريس��تيانو 
رونالدو مهاجم ريال مدريد اإلسباين 
ل��دى مثوله أم��ام الق��ايض اإلثنني 
امل��ايض يف قضي��ة اتهام��ه بالتهرب 
الرضيبي أنه يود العودة إىل إنكلرتا، 
حسب ما كشف راديو “كادينا سري” 

اإلسباين.
ونقل راديو كادينا س��ري عن رونالدو 
قول��ه يف املحكم��ة: “مل أواج��ه أي 
مش��اكل يف إنكل��رتا )...( ولهذا أود 

العودة إىل إنكلرتا”.
ومث��ل رونالدو اإلثن��ني أمام القايض 
يف محكمة قرب مدريد ملدة س��اعة 
ونصف الس��اعة، ونف��ى االتهامات 
املوجهة إليه يف قضية تهرب رضيبي 

بقيمة 14,7 مايني يورو.

ويوّجه القضاء اإلس��باين إىل رونالدو 
تهمة ته��رب رضيبي بقيم��ة 14,7 
مايني ي��ورو )17,3 ماي��ني دوالر(، 
واستغال “هيكلية رشكة أنشئت يف 
العام 2010 إلخف��اء مداخيل حصل 
عليه��ا يف إس��بانيا من حق��وق بيع 

الصور، عن سلطات الرضائب”.
وتعترب الس��لطات ما قام به رونالدو 
“خرقاً إرادي��اً اللتزاماته الرضيبية يف 
إس��بانيا”، وذلك عن طريق رشكات 
“أوفش��ور” مقرها يف الجزر العذراء 
أيرلن��دا  يف  وأخ��رى  الربيطاني��ة، 

املعروفة بتساهلها الرضيبي.
لكّن النج��م الربتغايل أكد أّن الركة 
موضع الش��كوى مل تنش��أ يف 2010، 
بل يف 2004 عندما كان ال يزال العباً 

يف صف��وف نادي مانشس��رت يونايتد 
اإلنكليزي.

وانتق��ل رونال��دو )32 عام��اً( م��ن 
مانشسرت يونايتد إىل ريال مدريد يف 
2009. ووفق��اً لإلذاعة، فإّن رونالدو 

أّكد م��راراً أّن الس��لطات الربيطانية 
س��بق أن راقب��ت رشكات��ه وأنها مل 
تجد شيئاً غري عادي، وشّدد عىل أنه 
تلقى نصيحة من مانشس��رت يونايتد 
بتأس��يس الركة  الن��ادي  ومحامي 
بقوله إّن املحامي “كريس )فارنيل( 
قال يل إّن ه��ذا ما يفعله كل العبي 
كرة القدم، ومل أرد أن أكون استثناء”.
وتابع: “أريد أن أكون اس��تثناء دامئاً 
ع��ىل أرض امللعب، ولك��ّن خارجه، 

أريد أن أكون رجًا كاآلخرين”.
ويف حال إدانته، ستفرض عىل رونالدو 
“غرامة ال تقل عن 28 مليون يورو”، 
مع حكم بالس��جن يص��ل إىل ثاث 
سنوات ونصف السنة، حسب نقابة 

الخرباء يف وزارة املالية.

)وكاالت(: ذك��رت تقاري��ر صحفي��ة 
بريطانية أنَّ الربتغايل جوزيه مورينيو 
م��درب مانشس��رت يونايت��د يأُمل يف 
تدعي��م صفوف��ه قبل انتهاء موس��م 
االنتقاالت الحالية، بصفقة من العيار 

الثقيل.
وقالت صحيفة “إكسربس” الربيطانية 
أمس الس��بت، إنَّ مورينيو، طلب من 
الويل��زي جاري��ث بيل، جن��اح ريال 

مدريد، التقدم بطل��ب إلدارة النادي 
املليك للرحيل عن النادي.

وُيعترب بي��ل أحد الاعبني الذين تأمل 
إدارة الش��ياطني الحم��ر يف التعاق��د 
معه��م خاص��ة بعد مج��يء املدرب 
الربتغ��ايل ع��ىل رأس القي��ادة الفنية، 

وبدء مروعه الجديد مع النادي.
وم��ا زال مس��تقبل بي��ل م��ع ريال 
مدري��د مح��ل ش��ك؛ بس��بب عدم 

الثق��ة م��ن الجمه��ور واإلع��ام بعد 
اإلصابات املتك��ررة التي الحقته منذ 
انضم للري��ال، وزاد القلق بعد رغبة 
فلورنتين��و بريي��ز، رئي��س الري��ال يف 

التعاقد مع مبايب.
ق��ال يف ترصيح��ات  كان موريني��و، 
س��ابقة، إنَّ “التعاقد م��ع العب مثل 
بيل، س��يكون إضافة عظيمة للامنيو، 
لك��ن عىل الاع��ب الذه��اب لإلدارة 

وتقدي��م طلب للرحيل ع��ن النادي، 
حتي يظه��ر للجميع نيت��ه لانضامم 
لليونايت��د، وم��ن ثم تتح��رك اإلدارة 

لضمه.
ويأمل مدرب ريال مدريد وتش��يليس 
الس��ابق، يف إنه��اء ف��رتة االنتقاالت 
الجاري��ة بالتعاق��د مع أح��د العبني 
إم��ا جاريث بيل، أو الك��روايت إيفان 

برييسيتش جناح إنرت ميان.

والد نيمار يخرج عن صمته 

رونالدو يصدم جمهور ريال مدريد

هدف مورينيو

)وكاالت(: ذكرت تقارير صحفية أنَّ ليونيل مييس مهاجم برشلونة، 
د إلدارة النادي الكتالوين الاعب الذي سُيعوِّض رحيل الربازييل  حدَّ

نيامر دا سيلفا، إىل باريس سان جريمان.
وقالت صحيفة “دييل ميل” الربيطانية نقًا عن “كوريري ديللو 

سبورت” اإليطالية أمس السبت، إّن مييس طلب من إدارة ناديه 
التعاقد مع مواطنه باولو ديباال، مهاجم يوفنتوس.

وأشارت الصحيفة إىل أنَّ مييس ُيريد أن يكون ديباال زميله الجديد 
يف برشلونة، خاصة بعد املوسم الجيد الذي قدمه يف دوري أبطال 

أوروبا، وقيادة البيانكونريي للتأهل لنهايئ البطولة.
كان يوفنتوس وافق عىل بيع ديباال لربشلونة مطالًبا مببلغ 120 مليون 

يورو، أو 90 مليون باإلضافة إىل قائد البلوجرانا أندريس إنييستا.
ورحل نيامر عن برشلونة بعد فسخ تعاقده مببلغ 222 مليون يورو، 

ل ثاثًيا قوًيا مع مييس، ولويس سواريز، يف 3 مواسم. بعدما شكَّ
ورغم أنَّ تقارير صحفية كانت قد أشارت إىل أنَّ برشلونة وصل 

ملرحلة متقدمة مع التفاوض مع فيليب كوتينيو نجم ليفربول، إال 
أنَّ تقارير صحفية خرجت أمس، لتؤكد انتهاء اهتامم البارسا بالنجم 

الربازييل.
وقالت صحيفة “ليفربول إيكو” املقربة من الريدز، إنَّ برشلونة أنهى 

اهتاممه بالتعاقد مع كوتينيو.
كانت تقارير صحفية، ملَّحت إىل أنَّ ابتعاد كوتينيو عن لقاء ليفربول 

أمام أتلتيكو مدريد يف كأس أودي األربعاء املايض، ومباراة أتلتيك 
بيلباو أمس السبت، يرجح انتقاله إىل برشلونة.

لكن الصحيفة اإلنجليزية، قالت إّن األملاين يورجن كلوب مدرب 
ليفربول، يرفض التخيل عن الاعب، وأنَّ غيابه عن مواجهة بيلباو؛ 

بسبب اإلصابة فقط.

الخيار المفضل

)وكاالت(: تتجه األنظار اليوم األحد إىل 
ملعب وميبيل يف لندن الذي يحتضن 
مباراة درع املجتمع اإلنكليزية لكرة 

القدم بني تشيليس وأرسنال بطيل 
الدوري الكأس، يف اختبار لجاهزية 
الفريقني، قبل أسبوع من انطاق 

الدوري املمتاز.
تّوج تشيليس يف املوسم املايض بطًا 

للدوري املمتاز للمرة السادسة يف 
تاريخه يف املوسم األول له بإرشاف 

مدربه اإليطايل أنطونيو كونتي.
وأحرز أرسنال لقب الكأس للمرة الثالثة 
عرة )رقم قيايس( بفوزه يف النهايئ عىل 

تشيليس بالذات 1-2، منقذاً موسمه 
بعد فشله يف احتال مركز مؤهل إىل 
دوري أبطال أوروبا للمرة األوىل منذ 

نحو 20 عاماً.
يبدأ تشيليس حملة الدفاع عن 

لقبه بطًا للدوري باستقبال برينيل 
عىل ملعبه ستامفورد بريدج يف 12 

أغسطس، ويفتتح أرسنال مشواره يف 11 
منه ضد ليسرت سيتي.

عّزز الفريقان صفوفهام استعداداً 
للموسم الجديد، ففضًا عن البطوالت 
املحلية، يخوض تشيليس غامر دوري 

أبطال أوروبا، يف حني يشارك أرسنال يف 
“يوروبا ليغ”.

ويف ظل الصفقات الخيالية التي تربمها 

األندية األوروبية العريقة، ال سيام 
يف انكلرتا، كانت للفريقني حصة من 
التعاقدات وإن أعلن كونتي احتامل 
ضم العب أو اثنني أيضاً قبل إقفال 

باب االنتقاالت الصيفية يف نهاية الشهر 
الجاري.

وأنفق تشيليس حتى اآلن حوايل 140 
مليون يورو بضمه مهاجم ريال مدريد 

واملنتخب اإلسباين ألفارو موراتا ملدة 
5 سنوات يف صفقة قدرت ب�80 مليون 

يورو، كام ضم العب وسط موناكو 
بطل الدوري الفرنيس الدويل تييموي 

باكايوكو ملدة خمسة مواسم، واملدافع 
األملاين انتونيو روديغر من روما اإليطايل 

والحارس األرجنتيني وييل كابايريو من 
مانشسرت سيتي.

وجاء التعاقد مع موراتا بعدما خرس 
تشيليس معركته مع مانشسرت يونايتد 
الذي اضطر لدفع 84,70 مليون يورو 
من أجل ضم مهاجم إيفرتون الدويل 

البلجييك روميلو لوكاكو.
وسيخلف موراتا مواطنه دييغو كوستا 

الذي أبلغه كونتي يف نهاية املوسم 
املايض أنه لن يعتمد عليه يف تشكيلته.

وأكد كونتي أنه يجري محادثات يومية 
مع مسؤويل النادي من أجل تعزيز 

صفوف الفريق باعبني جدد استعداداً 
للموسم الجديد.

وذكرت وسائل اإلعام الربيطانية أّن 
تشيليس مهتم باعب وسط منتخب 

انكلرتا ونادي أرسنال أليكس أوكسايد-
تشامربالين، والدويل اآلخر روس باركيل 

مدافع إيفرتون.
وأرشك كونتي مهاجمه اإلسباين الجديد 
يف املباراتني الوديتني أمام بايرن ميونيخ 

األملاين )3-2( وإنرت ميان اإليطايل 
.)1-2(

يذكر أّن تشيليس تغلب عىل أرسنال 
قبل نحو أسبوعني 0-3 يف مباراة ودية 

أيضاً يف الصني.
ويفتقد تشيليس نجمه البلجييك إدين 

هازار الذي خضع مطلع حزيران/يونيو 
إىل جراحة ملعالجة كرس يف الكاحل 

األمين، ستبعده عن املاعب ثاثة أشهر.
ذكرت تقارير صحفية عدة أّن هازار من 

ضمن الاعبني الذين يرغب برشلونة 
اإلسباين يف التعاقد معهم لتعويض 

رحيل الربازييل نيامر إىل باريس سان 
جريمان الفرنيس يف صفقة قياسية بلغت 

222 مليون يورو.
لكّن كونتي رد بالقول: “هناك شائعات. 

إيدن سعيد جداً للبقاء معنا وبدء 
املوسم الجديد”، مضيفاً: “نحن بصدد 

محاولة رشاء العبني، وليس بيعهم”.
ولن يشارك باكايوكو بسبب إصابة يف 
الركبة، والفرصة سانحة أمام النيجريي 

فيكتور موزيس للمشاركة ألّن عقوبة 

اإليقاف التي فرضت عليه يف نهايئ 

الكأس املوسم املايض ال تنطبق عىل 

مباراة األحد.

وبعدما قّرر متديد مشواره الذي بدأ 

مع أرسنال قبل 21 عاماً، نجح املدرب 

الفرنيس أرسني فينغر يف إقناع إدارة 

النادي اللندين بتحطيم رقمه القيايس 

وإنفاق 60 مليون يورو من أجل ضم 

املهاجم الدويل الفرنيس ألكسندر 

الكازيت من ليون، وذلك ضمن مسعاه 

لتعويض املوسم املخيب الذي عاشه 

فريقه وفشله يف الحصول عىل مركز 

مؤهل إىل دوري األبطال.

سّجل الكازيت هدفه األول عىل ملعب 

أرسنال يف مباراة ودية األحد أمام 

إشبيلية اإلسباين )2-1(، لكنه تعرض إىل 

إصابة أكد فينغر أنها ليست خطرة.

وسيشكل الكازيت ثاثياً هجومياً قوياً 

إىل جانب التشييل ألكيسيس سانشيز 

واألملاين مسعود أوزيل، لكّن فينغر أشار 

إىل أّن املهاجم الفرنيس الجديد بحاجة 

إىل الوقت للتأقلم مع الفريق.

وقال فينغر: “يف بعض األحيان يستغرق 

األمر بضعة أشهر، وأحياناً يستغرق وقتاً 

قليًا جداً”.

وتابع: “اليشء الوحيد الذي يجب 

أن أقوله عن الكازيت هو أنه يتأقلم 

برسعة أسبوعاً بعد أسبوع. ولكن اعتقد 

أنه يحتاج اىل شهر او شهرين”.

ومن املحتمل ان يبقى سانشيز عىل 

مقاعد البدالء النه استأنف تدريباته 

مع الفريق الثاثاء بسبب تأخر عطلته 

الصيفية ملشاركته مع منتخب باده يف 

كأس القارات بروسيا، وسط تكهنات 

مستمرة حول رغبته يف ترك النادي 

اللندين.

لكن فينغر توقع ان يحرتم املهاجم 

التشييل قراره بعدم بالرحيل بقوله “لن 

افصح عن الكثري يف ما يتعلق بسانشيز، 

لكن اليشء الوحيد الذي استطيع ان 

اقوله لكم انه يف كامل تركيزه وان 

قراري واضح: بكل بساطة سيبقى 

وسيحرتم ذلك”. وينتهي عقد الاعب يف 

30 يونيو 2018.

بداية مثيرة لموسم إنجلترا 



األحد 6 أغسطس 2017 
14 ذو القعدة 1438

العدد 3218  21 Business@albiladpress.com

يق���ول الع�صف���ور “ول���دت يف املنام���ة يف 
الع���ام 1969، ودر�ص���ت مبدر�ص���ة اب���ن �صينا 
البتدائي���ة ث���م “اأبوبكر ال�صدي���ق الإعدادية”، 
ث���م يف “اجلابري���ة الثانوية ال�صناعي���ة”، وبعد 
ذل���ك التحق���ت بجامعة البحري���ن حيث ح�صلت 
على �صهادة بكالوري�س يف الهند�صة املعمارية 
)...( ث���م ح�صل���ت عل���ى دبل���وم يف اخلدم���ات 
امل�رصفية واملالية وبعدها ح�صلت على دبلوم 
يف الأعمال امل�رصفية واملحا�صبة بالنت�صاب من 
جامعة البحرين، ووا�صل���ت درا�صتي حيث نلت 
البكالوري����س م���ن معه���د البحري���ن للدرا�صات 

.”BIBF“ امل�رصفية واملالية
اأثن���اء عمل���ي يف بن���ك �صوي����س وه���و بنك 
فرن�ص���ي ا�صتثم���اري، عمل���ت اأي�ًص���ا يف �رصك���ة 
الأوراق املالية وال�صتثمار “�صيكو” للم�صاربة 
بالأ�صه���م وال�صن���دات احلكومي���ة يف بور�ص���ة 
البحرين ملدة 20 عاًم���ا )...( كنت اأدر�س ع�رصًا 
وبع���د انتهائ���ي م���ن الدرا�صة، ب���داأت ممار�صة 
هواي���ة تربي���ة احليوان���ات الأليفة م���ع �رصيكي 
عبداملنعم حجري وهو ابن عمتي يف ذات الوقت 
الذي اأعمل فيه ب�رصكة األبا يف تلك الفرتة وذلك 
بع���د نح���و 7 اأعوام م���ن بداية عمل���ي يف م�رصوع 

“بيت هومز”.

 هواية تحولت إلى تجارة

ويق����ول الع�صف����ور “اإن اأول امل�صاري����ع الت����ي 
بداأته����ا مع �رصيك����ي عبداملنعم حجري من����ذ نحو 15 
عاًما هو بيع م�صتلزم����ات واأغذية احليوانات الأليفة 
����ا اأن لدين����ا هواي����ة تربية  “بيت����ز ف����ارم”، خ�صو�صً
احليوان����ات التي طورناها لت�صب����ح جتارة، اإذ كانت 
البداية باحل�صول عل����ى م�صتل زراعي وكنا ن�صرتي 
احتياج����ات وم�صتلزمات واأغذية هذه احليوانات من 
ال�صوبرمارك����ت ونبيعها باملتجر، ث����م تطور العمل 
�صيًئا ف�صيًئا فا�صتوردنا م����ن دبي ثم تايلند وبعد 

ذلك اأوروبا”.
ا منذ 15 اإلى 16  ن�صتورد �صحنة واح����دة �صهريًّ
عاًم����ا من م�صتلزم����ات احليوانات الأليف����ة واأعالفها 
واإك�ص�صواراته����ا )...( وفتحنا فرًعا ثانًيا يف الهملة، 
وثالًث����ا يف البديع واملردود منه����ا ممتاز )...( وكان 
الإقب����ال يف البداي����ة ب�صيًطا ومقت�����رصًا على الأجانب 
ل�����رصاء اأغذي����ة القطط والكالب والطي����ور، ثم تو�صع 
الإقبال على �����رصاء اأغذية الأران����ب وال�صناجب، رمبا 
ب�صبب و�صائل التوا�ص����ل الجتماعي التي �صاهمت 
يف زيادة رغبة النا�س يف تربي����ة احليوانات الأليفة، 
وح�صلن����ا على وكالت عاملية ل�صترياد م�صتلزمات 
احليوان����ات الأليف����ة واأغذيته����ا وتاأكدن����ا من �صري 
الأم����ور ب�صكل جي����د وعدم ح����دوث اأي م�صكالت، ثم 
اأ�صبح����ت لدين����ا الرغب����ة يف دخول حتدي ث����اٍن وهو 
م�رصوع “لوغ هومز” الذي يتم فيه ا�صترياد الأكواخ 
اخل�صبي����ة للعب الأطف����ال واملظ����الت وم�صتلزمات 
احلدائق التي ت�صمل الأر�صيات والكرا�صي اخل�صبية 
و”ال�صونا” واألعاب الأطف����ال التي متيزنا بها لأنها 
م�صنوع����ة م����ن الأخ�ص����اب على خالف ما ه����و موجود 
يف ال�ص����وق، م�صنوع����ة م����ن احلدي����د والبال�صتي����ك، 
والنا�����س متعط�صة لالألع����اب امل�صنوعة من اخل�صب 

ل�صتخدامها يف الرو�صات واملدار�س.
امل�����رصوع يحت����وي كذلك عل����ى اأك����واخ خ�صبية 
للحيوانات التي تعترب تكملة مل�رصوع “بيت هومز” 
����ا يف م�����رصوع “بيت����ز ف����ارم”  )...( ون�صت����ورد �صهريًّ
)Bets Farm( الذي ا�صتهرن����ا به ثم قمنا بتغيري 
ا�صم����ه اإلى “بيت هومز” ليتما�صى مع “لوغ هومز”، 

اأما م�رصوع “لوغ هومز” ن�صتورد له �صحنة واحدة كل 
3 اأ�صهر. 

أول صالون للحيوانات األليفة
بداأنا اأول �صالون حالقة للحيوانات يف البحرين 
قبل 12 عاًما يقدم خدمات تقليم الأظافر وتنظيف 
الأ�صن����ان والأذن واحلالق����ة التجميلي����ة اأو تخفي����ف 
ال�صع����ر ب�صبب ارتف����اع احلرارة، وبداأن����ا يف ا�صترياد 
اأغرا�����س احليوان����ات الأليفة من تايلن����د، بعد ذلك 
ا،  افتتحن����ا �صالونات اأخ����رى و�صلت اإل����ى 10 حاليًّ
واحلج����وزات مكتمل����ة يف فرع����ي املنام����ة والهملة، 
وت�صتغرق عملية احلالق����ة للحيوانات ما بني �صاعة 
اإل����ى �صاعتني، وتعترب اأ�صعارنا تناف�صية مقارنة مع 
ال�صوق، حيث تبداأ من 25 دينار للحيوانات ال�صغرية 
و35 ديناًرا للحيوانات الكبرية )...( واحلالقة مهمة 
حت����ى ل ت�صاب احليوانات بالأمرا�����س، ويتم جلبها 
م����رة واحدة يف ال�صه����ر اأو م����رة كل �صهرين، ويوجد 
اإقبال كب����ري على هذه ال�صالون����ات، ويتم حالقة ما 

بني 7 اإلى 8 حيوانات يف اليوم.

فندق إلقامة الحيوانات
ويق����ول الع�صفور “مع رغب����ة النا�س يف ال�صفر 
للخ����ارج اأ�ّص�صن����ا مكاًن����ا خم�ص�ًص����ا يف “بيت هومز” 
لإقامة احليوانات الأليف����ة يف اأقفا�س مكيفة نظري 
����ا، ويتم اأخذه����ا يف جول����ة يوميًّا  مبل����غ م����ادي يوميًّ
خ����ارج الأقفا�س، كما توجد عرو�����س �صاملة لإقامة 
احليوان����ات تت�صم����ن ا�صتحمامه����ا وعر�صه����ا على 
الطبي����ب البيط����ري يف حالة مر�س احلي����وان الأليف 
عل����ى اأن يتحمل �صاحبه التكلفة، )...( وتبلغ تكلفة 
����ا و7 دنانري  اإقام����ة ال�صغرية منه����ا 5 دنانري يوميًّ
للحيوانات الكبرية، و4 دنانري للقطة ال�صغرية و5 
دنانري لالأك����رب حجًما، وياأتي كث����ريون لطلب اإقامة 

حيواناتهم ال�صغرية”.

مجال عمل جديد قبل التقاعد
وعن بدايات دخوله يف جمال الأكواخ اخل�صبية، 
يو�ص����ح الع�صفور كن����ت موظًفا بالقط����اع البنكي، 

واأحبب����ت دخ����ول جمال عم����ل اآخ����ر اأن�صغل ب����ه قبل 
تقاع����دي املبكر، وق����د تقاعدت منذ ح����وايل العام 
)...( فك����رت مب�����رصوع  اأو عام����ني  الع����ام  ون�ص����ف 
الأك����واخ اخل�صبية حتى قبل تقاعدي عندما زرت مع 
�رصيكي مب�رصوع لبي����ع احليوان����ات الأليفة والأعالف 
الأليفة،  والإك�ص�ص����وارات وم�صتلزمات احليوان����ات 
����ا متخ�ص�ًص����ا للحيوانات الأليف����ة يف اأملانيا،  معر�صً
ولفت نظرن����ا يف ال�صاحات اخللفية للمنازل الأكواخ 
اخل�صبي����ة التي �صهدن����ا تركيبها مبح�����س ال�صدفة 
بطريق����ة ب�صيط����ة، وق����د جذبني هذا الأم����ر لالطالع 
عليه اأكرث والقراءة عنه اأونالين وزيارة مقر ال�رصكة، 
����ا اأن لدي �صغًفا باأعم����ال النجارة، وبالفعل  خ�صو�صً
زرت ال�رصك����ة وعلم����ت منها اأنها امل����رة الأولى التي 
ياأت����ي لزيارته����م �صخ�س من الوط����ن العربي ككل، 
ولي�����س اخلليج فح�صب )...( فهذا النوع من الأكواخ 

اخل�صبية غري متواجد يف الوطن العربي حتى الآن.
وعقد اللقاء مع ال�رصكة يف 2013، وقد ت�صجعت 
ا اأن  ال�رصك����ة الأم لالأك����واخ اخل�صبية كث����رًيا خ�صو�صً
الأج����واء يف البحري����ن تتنا�صب مع ه����ذه النوعية من 
الأكواخ اأكرث م����ن الأجواء يف مقره����ا الرئي�صي )...( 
فمن امل�صكالت التي تتعر�س لها الأخ�صاب هنالك 
ع����دم تعر�صه����ا حل����رارة ال�صم�س وهط����ول الأمطار 

با�صتم����رار ما يوؤدي اإل����ى تعفنها، وهذا ل يحدث يف 
املنطقة، مبيًنا اأن م�صكلة تعفن الأخ�صاب الطبيعية 
تتم عرب معاجلة الأخ�ص����اب يف الأفران لت�صبح جافة 
ول يح����دث به����ا اعوجاج وتعف����ن، وه����ذه امل�صكلة 
لي�ص����ت موج����ودة يف البحري����ن ودول اخللي����ج حيث 
ترتف����ع درجات حرارة ال�صم�����س وال�رصر الوحيد على 
اخل�ص����ب من هذه احل����رارة املرتفعة ه����و تغري لون 
الأخ�ص����اب )...( ويتم طالء الأخ�صاب بالورني�س ملنع 
تعر�صها للرطوبة املرتفعة يف اخلليج ومقر ال�رصكة 

الأم.

تجربة األكواخ
شخصيا قبل 4 سنوات

 ا�صرتي����ت و�رصيكي 4 اأك����واخ خ�صبية لتجربتها 
����ا قب����ل 4 �صن����وات، وبعد نح����و 3 اأعوام من  �صخ�صيًّ
جتربتها والتاأكد من جناحها )...( بالطبع كل م�رصوع 
له �صلبي����ات واإيجابيات، وهذا الن����وع من الأخ�صاب 

بحاجة لطالئه بنوعية معينة تتنا�صب مع اأجوائنا.
بداأن����ا يف تنفي����ذ م�����رصوع الأك����واخ اخل�صبية يف 
ا لالأكواخ اخل�صبية  العام 2016، حيث جهزنا معر�صً
وا�صتوردنا اأول �صحن����ة )...( كانت اأول م�صاركة لنا 

مبعر�س البحري����ن للحدائق والتي لق����ت ا�صتجابة 
كب����رية م����ن امل�صتهلك����ني نظ����ًرا ل�صهول����ة و�رصعة 
تركي����ب الأك����واخ خالل ف����رتة وجيزة ت����رتاوح بني 
يوم����ني و3 اأي����ام، وذلك يعتمد على حج����م الأكواخ، 
بالإ�صاف����ة اإل����ى مقاومته����ا للمياه، كم����ا اأن تكلفة 
بنائه����ا اأق����ل بكثري من البن����اء التقلي����دي، وكونها 
ذات ط����راز جدي����د ويتما�صى م����ع احلدائق مما جعل 
امل�صتهلكني يت�صجع����ون لقتنائها وتركيبها على 
ا اأنها ل ت�صكل عبًئا اإ�صافيًّا على  الأ�صطح؛ خ�صو�صً
املب����اين القائمة ول حتتاج اإل����ى ا�صتخراج ت�صاريح 
م����ن وزارة �صئون البلدي����ات والتخطي����ط العمراين 
لإن�صائه����ا، اإ�صاف����ة اإل����ى اأنه����ا متتاز بخف����ة وزنها 
و�صهول����ة اإعادة هيكلتها ونقلها من مكان اإلى اآخر، 
وه����ذه العوامل من اأ�صباب جناحه����ا )....( واأكرث من 
80 اإلى 90 % م����ن اإجمايل مقتني الغرف والأكواخ 
اخل�صبي����ة حتم�ص����وا له����ا بع����د روؤيتها ل����دى الأهل 

والأ�صدقاء.

تركيب األكواخ 
على طريقة “اللوغو”

اإن الغ����رف والأك����واخ اخل�صبي����ة ت�صت����ورد م����ن 
هولن����دا ويت����م تركيبه����ا يف البحرين عل����ى طريقة 
األعاب الأطفال “اللوغ����و”، واأ�صبحت منت�رصة؛ لأنها 

اأقل تكلفة من البناء التقليدي بنحو الن�صف.
ي�ص����ار اإل����ى اأن املنتج����ات الهولندي����ة ال�صنع 
تنا�صب الأجواء اخلليجية احلارة وامل�صم�صة وتعتمد 
على احلف����اظ على البيئة، بحي����ث اأن كل املنتجات 
يت����م ت�صنيعها باعتماد من جمل�����س رعاية الغابات 

املتجددة.
ويقول الع�صفور اإن ال�رصكة الأم نفذت مطاعم 
م����ن الأخ�ص����اب، وغريها م����ن الأف����كار )...( وت�صل 
تكلفة بن����اء ا�صرتاح����ة مكونة من غرفت����ني ومطبخ 
و�صالة من الأخ�صاب اإلى نحو 15 األف دينار مقارنة 

بنحو 70 األف دينار لت�صييدها بالبناء العادي.

أعشق السفر لفوائده الكثيرة
وعن ال�صفر، اأح����ب ال�صفر مع �رصيكي منذ كنت 
اأبل����غ 17 عاًما، حيث كنا نوفر من م�رصوفنا اليومي 
لل�صف����ر اإلى م�رص وتركي����ا، واأع�ص����ق ال�صفر لفوئده 
الكثرية، ول زلت اأحبه )...(، يف ال�صفر للعمل ل اأحب 
رك����وب التكا�صي فاأ�صبح����ت ا�صتاأجر ال�صيارات من 
مطار ام�ص����رتدام واأتنقل يف اأوروب����ا وذلك منذ نحو 
8 اأو 9 �صنوات وج����اءت فكرة ا�صتئجار �صيارة لدى 
زي����ارة معر�����س يف اأملانيا، ثم اأ�صبحن����ا نقوم بهذه 

اجلولة ب�صورة �صنوية.
اقتناه����ا  �صي����ارة  اأول  اأن  الع�صف����ور  يتذك����ر 
�صفرليه “تران�س ام” يف العام 1989 بي�صاء اللون 
من دولة الإمارات العربي����ة املتحدة ثم �صيارة األفا 

روميو.

زوجتي داعمة لي في النجاح
وفيما يتعلق بالأ�رصة، يق����ول اإن عائلته مكونة 
من 3 اأبناء اأكربهم عبداهلل ويبلغ 17 عاًما ثم ح�صن 
وال�صغ����ري عي�ص����ى، وق����د �صاندته زوجت����ه ووقفت 
����ا اأن عمله يبداأ  بجانب����ه ليتمكن من النجاح خ�صو�صً
م����ن ال�صباح اإل����ى ال�صاع����ة الرابعة ع�����رصًا، ثم تغري 
واأ�صبح العمل ينتهي يف اخلام�صة ع�رصًا، ويف امل�صاء 
اأكمل درا�صتي حتى تخرجت وبعدها بداأت هوايتي، 
فكنت اأخرج الثامنة �صباًحا حتى الثامنة اأو التا�صعة 
م�صاء، وهلل احلمد قدرت زوجتي الو�صع و�صاندتني.

تصوير: رسول الحجيري

ع��امل املتناق�س��ات كثري يف دنيان��ا، فالكثري م��ن االخرتاعات بداأت بتج��ارب ب�سيطة وهواي��ات، وكثري من 

رج��ال االأعمال واالأثرياء بداأوا حياتهم  بتطوي��ر رغباتهم ومتابعة ما يهوونه بالدرا�سة اأو باملمار�سة 

حت��ى اإذا تدرجوا فيها واأتقنوها فتحت لهم اأبواب اأخرى م��ن امل�ساريع اال�ستثمارية فبلغوا بها �ساأًنا 

مل يكون��وا قد فكروا فيه يوًما ما. �سيفنا الي��وم رجل اأعمال حّول هوايته يف تربية احليوانات 

االأليف��ة والنج��ارة اإىل جت��ارة ا�ستثماري��ة مبعي��ة ابن عمت��ه اإىل جانب عمل��ه يف امل�ساربة 

باالأ�سه��م وال�سندات احلكومية يف بور�سة البحرين، وقد �ساندته زوجته ووقفت بجانبه 

ليك�س��ب  النج��اح وين��ال التف��وق يف عمل��ه وحتوي��ل هوايت��ه اإىل م�ساري��ع ... اإنه رجل 

االأعم��ال البحرين��ي علي الع�سفور الذي دخل عامل التجارة واالأعمال قبل نحو 16 

عاًم��ا بهواية تربية احليوانات، ثم حتول��ت تلك احلرفة اإىل جتارة انطلقت 

وازده��رت ليفتت��ح بعده��ا اأول �سالون حلالق��ة احليوان��ات االأليفة يف 

البحري��ن ث��م افتت��ح فندًق��ا الإقامته��ا واالهتم��ام بها، ومن��ذ قرابة 

عامني بداأ م�سروًعا اآخر يف تركيب الغرف واالأكواخ اخل�سبية الذي 

يعترب االأول من نوعه يف اململكة.

“لوغ هوم��ز”، و “بيت  ل�  العام  املدي��ر  الع�سفور،  “الب��الد” التق��ت 
هومز”، وحاولت �سرب اأغوار جناحه. وفيما يلي ن�ص احلوار:

أول مشاركة بمعرض البحرين للحدائق شهدت إقبااًل واسعا

زوجتي 
تفهمت 

ظروف 
العمل 

والدراسة

اأمل احلامد

أول صال��ون ف��ي البحري��ن للحيوان��ات األليفة وفن��دق إلقامتها

درست الهندسة المعمارية واألعمال المصرفية والمحاسبة 

• الع�صفور متحدًثا ل� “$”	

• اأثناء ت�صييد اأحد الأكواخ اخل�صبية	

العصفور: هوايتا الحيوانات األليفة 
والنجارة تحولتا إلى تجارة ومشاريع 
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 6 أغسطس
1825 

تعلن  بوليفيا   -
ا�شتقاللها عن بريو.

 1896
ت�شم  فرن�شا   -
مدغ�شقر اإلى ال�شيادة 

الفرن�شية.

1945
ال�����والي�����ات   -  
قنبلة  تلقي  املتحدة 
الولد  �شميت  ذري���ة 
مدينة  على  ال�شغري 
اليابانية  هريو�شيما 
 80 مقتل  اإل���ى  اأدت 
وتلتها  ن�شمة،  األ���ف 
قنبلة  اأي�����ام   3 ب��ع��د 
اأخ�������رى ه����ي ال���ول���د 
مدينة  على  ال�شمني 
اليابانية  ن��اج��ازاك��ي 
بني  م��ا  بحياة  اأودت 
األف   80 اإلى  األف   60

ن�شمة.

1962
ا����ش���ت���ق���الل   -  

جامايكا.

1966
زاي��د  ال�شيخ   -  
بن �شلطان اآل نهيان 
احلكم  مقاليد  يتولى 

يف اإمارة اأبوظبي

1977
بيجن  مناحم   -  
الت�رشيع  فر�س  يقرر 
االإ�����رشائ����ي����ل����ي ع��ل��ى 

ال�شفة الغربية.

فيلــم “خطبـــة العمــــر”
بمركز كانــــو الثقافـــي

بدء ورش العمل التي تسبق  مهرجان 
خالد بن حمد للمسرح الشبابي

“شنو الكالم هذا؟” أحدث أعماله..

النجم البحريني فلبراتشي والبقاء في القمة

يعر�س اليوم االأحد 6 اأغ�شط�س عند ال�شاعة الثامنة والن�شف م�شاء مبركز عبدالرحمن 
كانو الثقايف الفيلم الفائز باملركز االأول يف م�شابقة احتاد نقابات عمال البحرين لالأفالم 
الق�شرية “خطبة العمر” تاأليف اإبراهيم را�شد الدو�رشي، واإخراج ومونتاج حممد اإبراهيم 
الدو����رشي. يطرح الفيلم يطرح ق�شية طموح ال�شباب املعرب عن اإ�رشارهم بتنمية ذاتهم 
وا�شتكم���ال درا�شاته���م العليا حتى واإن عمل���وا يف وظائف متوا�شع���ة يف بداية عملهم، 
واأ�شبح���وا بعد فرتة من الكفاءات املوؤثرة والفاعلة يف مواقع العمل، وقد و�شع املخرج 
الدو����رشي روؤيته الفني���ة.  واأ�شاف بعدا جماليا مما جعل الفيل���م ي�شتحق الفوز باملركز 

االأول يف امل�شابقة.
�ش���ارك يف الفيل���م حممد اإبراهيم الدو�رشي، ورا�شد االأن�ش���اري يف التمثيل، وحممود 
املخو����رش يف الت�شوير وهند�شة ال�شوت، وعلوي ال�رشخات يف التمثيل واالإ�شاءة، وزينب 

ح�شن يف ترجمة حوارات الفيلم اإلى اللغة االإجنليزية.

أحداث

كن حذراً من بع�س االأ�شخا�س الو�شوليني 
يف تعاملهم معك يف العمل. 

ال تقط���ع االأم���ل، فقد جتد احل���ب ال�شادق 
قريباً وتبني عالقة مع �شخ�س. 

ق���د تناق����س و�شعاً �شحي���اً ذا �شل���ة باأحد 
اأوالدك ي�شغل بالك ويثري قلقك.

امتن���ع ق���در االإمكان ع���ن االأطعم���ة الغنية 
بالدهون والزيوت، فهي م�رشة لك.

تط���رح الي���وم بع����س الق�شاي���ا املهمة يف 
العمل وبانتظارك مفاجاآت �شارة.

التفريط يف ال�شح���ة خطاأ بحق نف�شك، ولن 
ت�شعر بالندم اإال بعد فوات االأوان.

خط���ط للم�شتقب���ل بخطى ثابت���ة، وال�شيما 
على �شعيد ال�شحة اجليدة.

تعي�س اأزمة مع احلبيب حتاول اأن تتخطاها 
وتنهي خالفاتك معه. 

اإعط���اء العم���ل الوقت يج���ب اأن يرتافق مع 
اإعطاء ممار�شة الريا�شة. 

عليك اأن تقوي عالقت���ك بال�رشيك، فاأنت ال 
ت�شعره كفاية باأنه موجود.

عالقتك جي���دة بروؤ�شائ���ك يف العمل حافظ 
عليها، وكن على قدر امل�شوؤولية. 

ت���وؤدي دوراً كب���رياً يف التاأث���ري يف ال�رشي���ك 
بف�شل قدرتك الكبرية على االإقناع.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

تتوا�ش���ل التح�ش���ريات قب���ل 
انط���الق مهرج���ان جائ���زة خالد بن 
حم���د للم����رشح ال�شباب���ي لالأندي���ة 
ال�شبابي���ة  واملراك���ز  الوطني���ة 
ولذوي االإعاق���ة يف ن�شخته الثالثة 
حتت �شع���ار لنغر�س ب�شمة، والذي 
�شيق���ام على �شال���ة مركز املحرق 

ال�شبابي النموذجي.
حت���ت  املهرج���ان  و�شيق���ام 
رعاي���ة كرمية م���ن النائ���ب االأول 
لرئي����س املجل�س االأعل���ى لل�شباب 
والريا�شة رئي�س االحتاد البحريني 
الفخري  الرئي����س  الق���وى  الألعاب 
لالحت���اد البحرين���ي لريا�شة ذوي 
االإعاق���ة �شم���و ال�شي���خ خال���د بن 
حم���د اآل خليفة، وذلك بتنظيم من 
وزارة �ش���وؤون ال�شب���اب والريا�شة 
بالتع���اون م���ع املكت���ب االإعالمي 
ل�شم���و ال�شي���خ خال���د بن حم���د اآل 
خليفة حت���ت �شعار لنغر�س ب�شمة، 
وياأت���ي اإقام���ة املهرج���ان �شم���ن 
اإحدى املب���ادرات الكرمية ل�شموه 
يف دعم ال�شباب يف املجال الثقايف 
 5 الف���رتة  واالإن�ش���اين، وذل���ك يف 

وحتى 21 اأكتوبر املقبل.
و�شمن خط���ة اإدارة املهرجان، 
تقام اليوم اأولى ور�س العمل التي 
ت�شب���ق انطالق املهرج���ان، والتي 
تاأتي بهدف تق���دمي الدعم الالزم 
للم�شاركني من خالل التعرف على 
الفن���ون املختلفة، وحماولة  اأنواع 
تواج���ه  ق���د  معوق���ات  اأي  ت���اليف 

امل�شاركني من ممثلني وخمرجني 
وموؤلفني.

وق���ال مدير املهرج���ان جمال 
الغي���الن اإن اإقام���ة ور�س العمل يف 
وقت مبكر جاء به���دف اال�شتعداد 
االأمث���ل للمهرجان، وحتقيقا الأكرب 

فائدة للم�شاركني.
الي���وم  ور�ش���ة  اأن  واأو�ش���ح 
�شتك���ون عبارة عن ن���دوة �شتنظم 
اليوم-االأح���د، وذل���ك حتت عنوان 
للم����رشح؟(،  بحاج���ة  نح���ن  )ه���ل 
و�شيتحدث فيها را�شد جنم، فيما 
�شتديرها �شفاء العلوي، وذلك يف 
مقر اأ�رشة االأدباء والكتاب مبنطقة 

الزجن.

وحول الور����س القادمة اأي�شا، 
اأو�ش���ح الغي���الن اأن ور�ش���ة ف���ن 
امل�رشح �شيقدمها الفنان جمعان 
الرويعي يف الفرتة 20 وحتى 30 
اأغ�شط�س اجل���اري، على اأن تقدم 
االأ�شتاذة �شديقة االأن�شاري يوم 

24 اأغ�شط�س اجلاري ور�شة تتعلق 
بف���ن املكياج، وذلك عل���ى �شالة 
مركز املحرق  ال�شبابي النموذجي 

يف الب�شيتني.
ودعا الغيالن جميع امل�شاركني 
اإل���ى احل�ش���ور واال�شتف���ادة م���ن 
خمرج���ات الور�شتني؛ ملا لهما من 
تاأثري كبري عل���ى خمرجات االأعمال 
الفنية التي �شتقدم يف املهرجان.

الهيب  جن��م  للقمة  جم��ددا  يعود 
الهوب البحريني املبدع فلربات�شي مع 
هذا؟”  الكالم  “�شنو  اجلديدة  االأغنية 
والذي يقدمها مع جنم الراب الكويتي 
الكويتية  للنجمة  مميز  ظهور  مع  دايف 
كليب  الفيديو  يف  ال��ه��اج��ري  �شجون 
الذي يحقق اليوم اأعلى امل�شاهدات يف 

موقع يوتيوب.
االأغ��ن��ي��ة خ��ل��ي��ط��ة م���ن ال��ك��ل��م��ات 
بلحن  العامية  والعربية  االإجن��ل��ي��زي��ة 
مم��ي��ز وح�����ش��دت ال��ف��ي��دي��و ل��الأغ��ن��ي��ة 
ن�شبة م�شاهدة عالية، وجاءت  اجلديدة 
بعد  خ�شو�شا  م��ث��ن��ي��ة،  التعليقات 
الكبري موؤخرا للنجم فلربات�شي  النجاح 
“اأي ال”،  اأغنية  اأوتلو يف  الدي جيه  مع 
من  فالي”  �شو  “وي  اأغنية  يف  وقبلها 

االألبوم الناجح “تو �شي�س”.
ويعترب جنم الهيب الهوب ال�شاب 
يف  نف�شه  يقدم  وال��ذي  عا�شم،  ح�شام 
ع���امل ال��ه��ي��ب ه���وب حتت 

اأو  “فلب”  ا����ش���م 
“فلربات�شي”، 

اأح���������د 

البحرين  يف  ال��ق��الئ��ل  ال����راب  م��غ��ّن��ي 
يغّنون  الذين  ككل،  االأو�شط  وال�رشق 
بحما�شة وعاطفة �شديدة. وعلى الرغم 
ثقافتي  بني  تف�شل  ثقافته  اأن  من 
فلربات�شي  ع��رف  وامل��غ��رب،  البحرين 
االندماج  اإل��ى  تهدف  له  ميزة  هذه  اأن 
للعامل  وال�شماح  الغربي  املجتمع  مع 
العربي بعبور املياه التي لطاملا بدت 
لعمق  ن��ظ��راً  �شعبة؛  فيها  ال�شباحة 

قعرها. مل يلبث فلب 
ال��ذي 

مي�����ت�����از 
ب��ع��اط��ف��ت��ه وط��اق��ت��ه 
واأه����داف����ه وم��واه��ب��ه 
الرائعة اأن التقى 
جيه”  “دي  ال��� 
ال���ب���ح���ري���ن���ي 
“دي  امل��ب��دع 
اآوتالو”  جيه 
ال����ع����ام  يف 
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وح�����ي�����ن�����ه�����ا 
ق����رر االن�����ش��م��ام 
اإل��������ى “اآوت���������الو 
 ” ك�شنز ا د و بر
مل����و�����ش����ي����ق����ى 
ال���ه���ي���ب ه���وب 
ال�����������رائ�����������دة يف 
ال��ب��ح��ري��ن. ون��ت��ي��ج��ًة 

لذلك، اأ�شبح جزءاً من األبوم االأ�شتوديو 
“التاريخ قيد االإعداد” اخلا�س ب� “دي 
فنانني  ي�شم  وال���ذي  اآوتالو”،  جيه 
�شهريين  جن��وم  ع��ن  ف�شالً  حمليني، 
املو�شيقى  عامل  اإل��ى  منتمني  عاملياً، 
وه��اه��و م��ع ال��دي.ج��ي��ه اأوت��ل��و يقدم 
وكانت  الناجحة،  احلفالت  من  العديد 
حلبة  م���وؤخ���را يف  واأجن��ح��ه��ا  اأ���ش��ه��ره��ا 
فلربات�شي  ويقدم  الدولية.  البحرين 
خالل  من  ج��دا  متميز  ت�شوير  اأغنياته 
ب�شورة  ال�شورة  مع  الكلمات  توظيف 
الهيب هوب مع املحافظة على اجلذور 
مع  فلربات�شي  وي�شرتك  البحرينية، 
عامل  يف  املعروفة  االأ�شماء  من  العديد 
الهيب  مغني  اأم���ث���ال  ه���وب  ال��ه��ي��ب 
املعروف  فهد  نواف  الكويتي  الهوب 
با�شم “دايف” يف عامل امليوزيك، ان�شم 
البحريني  الديزجيه  اإل���ى  اأي�����ش��ا  ه��م 
“اآوتالو بروداك�شنز”؛ لتقدمي االأف�شل.

مو�شيقى  بني  دايف  �شوت  يجمع 
بي”  اآن���د  “اآر  وال����  هوب”  “هيب  ال��� 
من  والقليل  والريغي  واجلاز  وال�شول 
املو�شيقى العربية / ال�رشق االأو�شطية، 
يف  خمتلفة  ثقافات  بني  بذلك  مازجاً 
���ش��وت ف��ري��د م��ن ن��وع��ه. ول���دى دايف 
خطط مل�شاريع جديدة؛ بهدف االرتقاء 
تقدمي  ويف  اأعلى  اآفاق  اإلى  مبو�شيقاه 

اجلديد واملميز.

  ح�شلت جاكوار XJ على اجليل االأحدث 
م���ن التقني���ات امل�شاع���دة لل�شائق���ني، من 
اأبرزه���ا “نظ���ام مراقب���ة التقدم عل���ى جميع 
االأ�شطح” ال���ذي ي�شّهل قيادة ال�شيارة ذات 
الدف���ع اخللف���ي على الثل���ج، اأو اجللي���د، اأو 
الع�ش���ب الرط���ب، ويجعلها اأك���ر اأماناً، كما 
يتي���ح النظام حتكماً جي���داً بدوا�شة الوقود، 
اإذ يعمل على اإدارة املكابح ودوا�شة الوقود 

ب�ش���كل اآيل، خ�شو�ش���اً عند 
من  االنطالق 

حال���ة 

الثبات، وذلك من خ���الل تطبيق عزم حمرك 
منخف�س جداً عل���ى العجالت، ما يوفر تقدماً 
�شل�شاً معدوم االنزالق، وح�شول نظام الدفع 

على فعالية اأكرب.
وملفهوم اأكر راح���ة، زودت “جاغوار” 
�شيارته���ا بنظ���ام متكيف لتثبي���ت ال�رشعة، 

يتول���ى 

م�شوؤولي���ات القي���ادة والتعام���ل م���ع رتابة 
القيادة و�شط االزدح���ام املروري، من خالل 
ا�شتخدام ح�شا�شات ال���رادار البعيدة املدى 
التي ت�شمن للنظ���ام وب�شورة اآلية، احلفاظ 
عل���ى م�شاف���ة اأم���ان تف�ش���ل ال�شي���ارة عن 
املركب���ة الت���ي اأمامها، مهما تباط���اأت �رشعة 
ال�شيارة االأمامية، و�شوالً 
التوق���ف  اإل���ى 

الكامل.

مرسيدس GT وGT C-AMG رودستر قمة القيادة المكشوفة 

اأج���واء  يف  عالياً   AMG-مر�شيد�س حتلق    
فقد   ،AMG GT عائلة  م��ع  ومنع�شة  م��ت��ج��ددة 
لل�شيارات  امل��رم��وق��ة  التجارية  ال��ع��الم��ة  اأط��ل��ق��ت 
مثريين  طرازين  اأفالرتباخ  من  واالأداء  الريا�شية 
ذات  الريا�شية  ال�شيارة  لهذه  رود���ش��رت  ن��وع  من 
�شيارة  جانب  فاإلى  املنطقة.  اأ�شواق  يف  املقعدين 
 AMG GT �شيارة  تعزز  رود�شرت،   AMG GT
قوة  مع  املجموعة،  هذه  اإمكانات  من  رود�شرت   C
عزم  واأق�شى  ح�شانا(،   557( كيلووات   410 تبلغ 
للدوران قدره 680 نيوتن.مرت، مما يجعلها ال�شيارة 
اخللفي،  للمحور  الن�شط  التوجيه  وبف�شل  االأق��وى. 
املحور  على  اإلكرتوين  بتحكم  التفا�شلي  والقفل 
 AMG اخللفي، اإلى جانب نظام التعليق الريا�شي
 AMG �شيارة  ت�شمن   ،RIDE CONTROL

GT C رود�شرت اأداًء ديناميكياً باأعلى م�شتوى.
واالت�����ش��ال،  الت�شويق  ق�شم  رئي�س  وي��ق��ول 
لينارت  االأو���ش��ط  ال�رشق  مر�شيد�س-بنز  �شيارات 
مولر-تويت: “تو�شع �شيارتا AMG GT رود�شرت 

�شيارات  عائلة  من  رود�شرت   AMG GT Cو
اإ�شافة  خ��الل  م��ن  وذل��ك   ،AMG GT

االأن��اق��ة  م��ن  ج��دي��د  م�شتوى 
الريا�شية واملوا�شفات 

طرازي  بني  احل�رشية 
و  AMG GT S

 .AMG GT R
كلتا  وت��ع��ت��رب 

الرود�شرت  �شيارتي 

الريا�شية  ال�شيارات  لع�شاق  املثايل  اخليار  مبثابة 
امل��ث��رية  امل��غ��ام��رات  وراء  دوم����اً  ي�شعون  ال��ذي��ن 
�شياراتنا  اإن  االأدرينالني.  م�شتوى  من  ترفع  التي 
باحلرية  ق��وي��اً  ���ش��ع��وراً  اجل��دي��دة متنح  ال��رود���ش��رت 

والت�شويق �شمن بيئة ح�رشية باأداء فائق”. 
تتحّول كلتا �شيارتي الرود�شرت من منط الكوبيه 
اإلى منط ال�شيارات الريا�شية املك�شوفة بلم�شة زر 
واحدة حتى اأثناء احلركة. ويحظى ال�شقف القما�شي 
ال��وزن  خفيف  هيكل  من  بالدعم  الطبقات  ثالثي 
يتكون من املاغن�شيوم/ الفوالذ/ االأملنيوم، ويتم 
القيام  وميكن  ثانية،   11 غ�شون  يف  وغلقه  فتحه 
بذلك عند القيادة ب�رشعة ت�شل اإلى 50 كيلومرتا يف 
ال�شاعة. كما يتم توفري حماية اإ�شافية عند ت�شغيل 
مع  االأملنيوم  من  متكاملة  عتبة  عرب  ال�شقف  اآلية 
األوان  ما بني ثالثة  االختيار  دّوارة. وميكن  ق�شبان 
ومبا  والبيج،  واالأحمر  االأ�شود  هي  العلوي  لل�شقف 
واالأل��وان  ع�رش،  االأح��د  اخلارجية  االأل��وان  مع  يتنا�شب 

الداخلية الع�رشة. 

تتباهى �شيارة AMG GT C رود�شرت مبحرك 
تقّدم  اإذ  ل��رتات؛   4.0 ب�شعة   V8 امل��زدوج  التوربو 
مر�شيد�س-AMG م�شتوى اإ�شايف من القوة ملحرك 
ل��رتات، مما يربز   4.0 ب�شعة   V8 امل��زدوج  التوربو 
ال�شخ�شية احل�رشية للطراز اجلديد. وبقوة تبلغ 410 
كيلووات )557 ح�شانا(، فاإن القوة الق�شوى لهذا 
�شيارة  تولده  ال��ذي  القوة  م�شتوى  تتجاوز  الطراز 
AMG GT S مبقدار 35 كيلووات )47 ح�شانا(، 
وتقل مبقدار 20 كيلووات )28 ح�شانا( عن �شيارة 
GT R من مر�شيد�س-AMG. وي�شل اأق�شى عزم 
للدوران اإلى 680 نيوتن.مرت من 1900 اإلى 5750 
دورة يف الدقيقة، يف حني تنطلق ال�شيارة من الثبات 
اإلى �رشعة 100 كيلومرت يف ال�شاعة خالل 3.7 ثوان، 
وتت�شاعد حتى ت�شل ال�شيارة اإلى �رشعتها الق�شوى 

عند 316 كيلومرتا يف ال�شاعة.
وتولد �شيارة AMG GT رود�شرت قوة قدرها 
350 كيلووات )476 ح�شانا(، وعزم دوران مقداره 
من  مذهل  باأداء  كذلك  وتت�شارع  نيوتن.مرت،   630
الثبات اإلى 100 كيلومرت يف ال�شاعة خالل 4.0 ثوان، 
وت��ب��ل��غ ���رشع��ت��ه��ا 
 302 الق�شوى 
ت  ا مرت كيلو
يف ال�شاعة.

سيارات

إعداد: طارق البحار

 ب���ال���ت���ع���اون م����ع ����رشك���ة ه����اريل 
عن  جيب  �رشكة  ك�شفت  ديفيد�شون، 
ا�شم  حتمل  رينيجيد  من  خا�شة  ن�شخة 
يعني  ال���ذي   ”Hell’s Revenge“
ه��ذه  ب��ن��اء  ومت  اجلحيم”،  “انتقام 
واحدة  ن�شخة  منها  �شنع  التي  ال�شيارة 
ل��رايل   25 ال���  بالذكرى  احتفاالً  فقط 
ب�شناعتها  وق��ام  االأوروب���ي،   .H.O.G

“كراج اإيطاليا كا�شتامز”.
من  امل�شتوحاة  ال�شيارة  وح�شلت 
فريد  ط��الء  على  ال��دراج��ات  ت�شاميم 
ي��ت��ك��ون م��ن 4 ط��ب��ق��ات م��ن ال��ده��ان 
املطفي ومن ثم طبقة من طالء النريان 
امل�����ش��ت��ع��ل��ة، وب��ع��د ذل���ك مت ط��الوؤه��ا 
على  للحفاظ  �شفافة  حماية  بطبقة 

ال�شيارة  ح�شلت  كما  االأ�شلي.  الطالء 
 LED وم�شابيح  خا�شة  نواب�س  على 
وبطانة حماية �شفلية و�شعارات هالريل 

خم�صو�صة  �أل��وي  وجنوط  ديفيد�صون 
غودريت�س  اإف  ب��ي  ب���اإط���ارات  مغلفة 

املخ�ش�شة لل�شري على الطرق الوعرة.

نسخة نارية من جيب رينيجيد 

XJ تقنيات جاكوار أيونك تفوز بالجائزة األولى في فئة السيارات الكهربائية
 ُتّوج���ت �شي���ارة هيون���داي اأيون���ك اإلكرتي���ك بلق���ب 
“االأف�شل قيمة” بني ال�شيارات الكهربائية، وفقاً لدرا�شة 
م�شحية اأجريت حديث���اً، ُوجد اأنها تدعم اإقبال منطقة ال�رشق 

االأو�شط على ال�شيارات الكهربائية والهجينة.
وَمنحت الدرا�شة التي اأجرتها جملة ال�شيارات االأملانية 
“اأوتو بيلد” بالتع���اون مع �رشكة اال�شت�شارات واملعلومات 
“يوروتاك�س �شفاِكه” ال�شيارة اأيونك اإلكرتيك من هيونداي 
لقب “بطل القيمة 2017” بعدما حافظت بعد اأربع �شنوات 
على 60.65 % م���ن قيمتها االأ�شلية املقدرة، على اأ�شا�س 

م�شافة �شنوية مقطوعة قدرها 10 اآالف كيلومرت.
واأع���رب رئي�س العملي���ات يف هيونداي موت���ور اأوروبا 
توما�س �شميت، يف هذه املنا�شبة عن فخره بح�شول ت�شمية 
ال�شي���ارة اأيون���ك اإلكرتيك “بطل القيم���ة للعام 2017” يف 
اأملانيا، م�شرياً اإلى اأن اجلائزة “جتدد تاأكيد ثقتنا يف اأيونك 
التي تق���دم اأف�شل �شم���ان وتتيح مدى قي���ادة مل�شافات 
طويلة، ف�شالً عن اأحدث مزاي���ا ال�شالمة وقدرات االت�شال، 
وذلك ب�شع���ر تناف�شي للغاية”، ما يعن���ي “التمتع بالتنقل 
الكهربائي من دون تنازالت”، وقال: “�شنقوم هذا ال�شيف 
باإط���الق اآخ���ر �شيارة من ط���رز اأيون���ك، وهي اأيون���ك بلغ-
اإن القابل���ة لل�شح���ن، بعد جناحنا يف اإط���الق �شيارتي اأيونك 

هايربيد الهجينة واإلكرتيك الكهربائية العام املا�شي”.
وح�ش���دت هيون���داي اأيون���ك اجلائ���زة متفوق���ة على 
ال�شيارتني فولك�شفاغ���ن اإي-غول���ف الكهربائية، وبي اإم 
دبلي���و i3، يف حني �ُشنفت اأيونك هايربي���د بدورها واحدة 
م���ن اأف�شل ال�شيارات التي حتاف���ظ على قيمتها، وذلك يف 

اإجناز اآخر لهيونداي.
وت�ش���ّكل اأيونك جزءاً م���ن اإ�شرتاتيجية هيونداي موتور 
العاملي���ة لال�شتدامة، الرامي���ة اإلى اإطالق 14 ط���رازاً بيئياً 
بحل���ول الع���ام 2020، بينه���ا خم�س مركبات هجين���ة واأربع 
قابل���ة لل�شح���ن واأربع كهربائي���ة وواح���دة كهربائية عاملة 

بخاليا الوقود.
وُتعت���رب هيونداي اأيون���ك اأول �شي���ارة يف العامل تاأتي 
بثالثة طرز عامل���ة بقوى حركة كهربائية خمتلفة، اإلكرتيك 
الكهربائ���ي، وهايربيد الهجني، وبل���غ-اإن الهجني القابل 
لل�شحن بالقاب����س الكهربائي، وتاأتي مكفولة ب�شمان ملدة 
5 �شن���وات غري حمددة امل�شاف���ة. وينطبق ذلك على جميع 
املركب���ات الت���ي تب���اع ل���دى وكالء هيون���داي املعتمدين، 
وي�شم���ل �شماناً ملدة ثماين �شن���وات اأو 200 األف كيلومرت 

على البطارية ذات اجلهد العايل.
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 Sergio اأعلن���ت مازيراتي عرب رئي�شه���ا التنفيذي
Marchionne اأن جميع �شي���ارات مازيراتي �شتكون 
هجين���ة اأو كهربائي���ة بع���د 2019 لتتما�شى مع قوانني 
االحتاد االأوروب���ي ال�شديدة اخلا�ش���ة بانبعاثات عوادم 
ال�شيارات، وذكر �شريجيو اأن 50 % من جمموع �شيارات 

جمموع���ة فيات كراي�شلر �شتك���ون كهربائية يف 2022، 
وذك���ر اأن م�شتقب���ل الطاق���ة يف ال���دول االأوروبي���ة بعد 
اإعالن العديد من الدول قطع �شيارات الديزل والبنزين 
يف امل�شتقب���ل القري���ب دفع ال�رشكة لتغي���ري �شيا�شتها 

والتحول ب�شكل اأ�رشع اإلى ال�شيارات الكهربائية.

tariq.albahar@albiladpress.comمسافات
السنة التاسعة - العدد 3218 

األحد
6 أغسطس 2017 

14 ذو القعدة 1438

األسود 
 اأعلن���ت Bentley Motors ع���ن التفا�شيل الكاملة 
Bentley Flying Spur V8 S Black Ed -  طط���راز
tion اجلدي���د، وه���و عب���ارة عن �شي���ارة تلب���ي متطلبات 
العم���الء املتميزين يف منطقة ال�رشق االأو�شط الذين يبحثون 
عن �شيارة �شالون فاخرة باأداء عاٍل تتمّتع مبزيد من اجلمالية 
الديناميكي���ة امللفت���ة. مت ابت���كار جمموع���ة اللم�ش���ات اخلارجية 
والداخلي���ة االأّخاذة م���ن جانب م�شممي العالم���ة التجارية الربيطاني���ة العريقة؛ لكي تعك�س 
ال�شخ�شي���ة الريا�شي���ة جداً له���ذه ال�شيارة.  وقد ج���رى توفري زخارف ملاع���ة باللون االأ�شود 
م���ع تعتيم جمموعة االأ�شواء واإ�شفاء اإطار اأ�شود ملاع للنواف���ذ مع مرايا جانبية باللون ذاته، 
اإ�شاف���ة اإل���ى ت�شميم عجالت جدي���دة، وكل هذا مينح ال�شي���ارة مظهراً معا����رشاً وديناميكياً 

ي�شتكمل القوة الهائلة التي يولدها حمرك V8 S ال�شهري.

F22 رابتر 

جاذبية

 ك�شف����ت �رشكة ف����ورد ر�شمًيا عن ن�شخ����ة خا�شة مرعبة 
 F150 ووحي����دة يف الع����امل م����ن بي����ك اأب اإف150- راب����رت

Rapter م�شتوحاة من طائرة F22 رابرت املقاتلة.
ومت عر�س ه����ذه الن�شخة اال�شتثنائية من هذا البيك اأب 

عايل االأداء خالل جتمع جمعي����ة الطائرات االختبارية لهذا العام 
كما واأنه عر�س للبي����ع يف مزاد علني لدعم هذه اجلمعية، وقد بيع ب� 

300 األ����ف دوالر. ومت ا�شتيحاء ت�شميم ه����ذا البيك اأب من طائرة لوكهيد مارتن اإف22 
رابرت املقاتلة اال�شتثنائية كما وتزين مبج�شم لهذه الطائرة على �شبك التهوية االأمامي وعلى 
املرايا اجلانبية التي ميكن اإ�شاءتها و�شعار F22 على اجلوانب، كما ومت طالوؤه باللون االأ�شود 

والف�شي مع اأقوا�س عجالت م�شنوعة من الكاربون فايرب.

 دافع���ت بور�ش���ه بنج���اح ع���ن مركزه���ا االأول ب���ني العم���الء 
االأمريكيني، وفقا ملا اأظهرت���ه النتيجة احلا�شمة ل� “درا�شة اأداء 
ال�شيارات وت�شنيعها وت�شميمها” )“اأبيل” APEAL( الثانية 
والع�رشين التي اأجراها معهد اأبحاث ال�شوق االأمريكي “جاي.دي. 

ب���اور” فللمرة الثالثة ع�رشة على التوايل، اأح���رز �شانع ال�شيارات 
الريا�شية املرك���ز االأول يف الت�شنيف العام، ما يعني بقاء بور�شه 

العالم���ة التجاري���ة االأكر جاذبي���ة يف قط���اع ال�شي���ارات بالن�شبة اإلى 
ال�شائق���ني االأمريكي���ني. كما ح�شدت ط���رازات بور�ش���ه “911” و”كاين” 

و”م���كان” املراك���ز االأول���ى �شمن فئاتها. وق���د �شارك يف اال�شتبان���ة اأكر م���ن 69000 عميل ل�شيارة 
جديدة، قيموا يف خالله 243 طرازا من 33 �شانعا �شمن 10 فئات. يقول رئي�س �رشكة بور�شه االأملانية 
ل�شناعة ال�شيارات ورئي�شه���ا التنفيذي اأوليفر بلومه: “تعزز نتائج درا�شة )جاي.دي. باور( ثقتنا باأن 

اإ�شرتاتيجيتنا �شحيحة.
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 لبنانيون ي�صرخون 
“#حاكموا_�صفاحي_الأدوية”

ح����از امللف الطبي وال�صحي يف لبنان على ن�صي����ب الأ�صد من تعليقات املغردين يف 
الب����الد، وذلك بعد توارد اأنباء عن مقا�صاة ممر�ص����ة يف اإحدى م�صت�صفيات بريوت بتهمة 
بي����ع اأدوية مقدمة من وزارة ال�صحة، ملعاجلة مر�صى �رشط����ان، وا�صتبدالها باأدوية اأخرى 

فا�صدة ومنتهية ال�صالحية، وفق ما نقلته �صحف لبنانية.
ووفقا مل�صادر اإعالمية لبنانية فاإن التحقيق يف الق�صية ا�صتغرق 6 �صنوات، اأوقفت 

خاللها املمر�صة عن العمل يف لبنان قبل اأن تنتقل للعمل يف ال�صعودية.
وفى حترك مواز، د�صن مغ����ردون لبناني����ون ها�صتاغ”#حاكموا_�صفاحي_الأدويه “ 
طالبوا باإنزال اأ�صد العقوب����ات على املمر�صة وبتو�صيع التحقيقات. كما دعوا مل�صاعفة 

فعالية مكافحة الف�صاد الذي بات ينخر كل مفا�صل الدولة، ح�صب قولهم.
م����ن جهة اأخ����رى، نا�صد اآخرون و�صائ����ل الإعالم بالرتيث والت����زام احلياد حتى تنتهي 

الق�صية.
وو�صلت تداعيات الق�صية اإلى ال�صعودية،حيث اأطلق ن�صطاء �صعوديون “#القب�س_
علي_دكتوره_الجرام_مطلب”. واحت����ل الها�صتاغ مركزا متقدما يف لئحة الها�صتاغات 

الأكرث تداول يف ال�صعودية، ولبنان ليح�صد اأكرث من 80 األف تغريدة خالل 24 �صاعة.

“ف�صل” اآليات يوتيوب حلماية الأطفال

النظام الغذائي العايل الدهون مرتبط ب�صرطان الرئة
رجح���ت درا�صة اأجري���ت يف الآون���ة الأخرية 
اأن يزي���د خطر الإ�صابة ب�رشط���ان الرئة بني من 
يتناولون الكث���ري من الده���ون امل�صبعة، وهو 
ن���وع “�صيء” م���ن الده���ون موج���ود بكرثة يف 

اأطعمة مثل الزبد وحلوم الأبقار.
ووج���دت الدرا�ص���ة اأن احتم���ال اإ�صابة من 
يتناول���ون دهون���ا م�صبع���ة باأمرا����س خبيثة يف 
الرئ���ة يزي���د 14 % عم���ن ل يتناول���ون دهونا 

كثرية يف طعامهم.
وقالت دانك�صيا يو م���ن مركز فاندربيلت 
الطب���ي يف ناف�صي���ل بولي���ة تني�ص���ي والت���ي 
�صاركت يف اإعداد الدرا�صة اإن الطريقة املثلى 
خلف�س خط���ر الإ�صابة ب�رشط���ان الرئة هو عدم 
التدخ���ني لك���ن اتب���اع “نظ���ام غذائ���ي �صحي 
رمب���ا ي�صاعد اأي�صا يف خف����س الإ�صابة ب�رشطان 

الرئة”.

واأ�صافت “ت�صري نتائجنا على الأخ�س اإلى 
اأن زيادة تناول الدهون غري امل�صبعة املتعددة 
مع الإقالل من تن���اول الدهون امل�صبعة خا�صة 
بني املدخنني اأو املقلعني عن التدخني حديثا 
رمبا ل ي�صاعد يف من���ع اأمرا�س القلب والأوعية 

فح�صب ولكن �رشطان الرئة اأي�صا”.
وتو�صي اجلمعي���ة الأمريكية للقلب باتباع 
حمي���ة غذائية لتف���ادي ارتفاع �صغ���ط الدم اأو 

حمي���ة البحر املتو�ص���ط للم�صاع���دة يف الوقاية 
من اأمرا����س القلب والأوعي���ة الدموية. ويركز 
كال النظامني الغذائيني على الطهي بالزيوت 
وتن���اول  امل�صبع���ة  غ���ري  والده���ون  النباتي���ة 
املك�رشات والفواكه واخل����رش ومنتجات الألبان 
قليل���ة الد�ص���م واحلب���وب الكامل���ة والأ�صماك 
والدواج���ن واحل���د من تن���اول اللح���وم احلمراء 

وال�صكر وامللح.

احلرائق تلتهم 2000 
هكتار من الغابات يف تون�س

اأم����س  التون�صي���ة  الفالح���ة  وزارة  قال���ت 
ال�صبت اإن احلرائق التي ت�صتعر يف غابات البالد 
الواقعة يف �صمال اأفريقيا منذ نحو اأ�صبوع اأتت 

على حوايل 2000 هكتار.
وقال كاتب الدولة لدى وزير الفالحة عمر 
الباهي يف موؤمتر �صحايف “�صجلنا عدة حرائق يف 
مناطق خمتلفة من البالد بلغت نحو 100 حريق 

ت�صببت يف خ�صارة 2000 هكتار”.
ويكافح رجال الإطف���اء منذ اأ�صبوع تقريبا 
لل�صيطرة عل���ى احلرائق الت���ي اندلعت ب�صكل 
متزام���ن تقريب���ا يف جب���ال حمافظ���ات جندوبة 
وبنزرت وال���كاف والق�رشي���ن وقف�صة مما زاد 

ال�صكوك من اأنها قد تكون حرائق متعمدة.

�صرطة اأملانيا: نحتاج قوانني اأ�صد 
ملكافحة اجلرمية الإلكرتونية

دعا م�ص���وؤول كبري بال�رشط���ة الأملانية 
يف مقابل���ة ن�رشته���ا �صحيف���ة دي فيل���ت 
اأم����س ال�صبت اإلى �صن قوانني اأكرث �رشامة 
ملكافحة اجلرمية الإلكرتونية عرب �صبكات 
)داركن���ت(  القانوني���ة  غ���ري  الإنرتن���ت 

ومنظومات اأخرى للجرمية املنظمة.
وق���ال هوجل���ر مون����س رئي����س اإدارة 
ال�رشط���ة اجلنائية الحتادي���ة “املت�صللون 
اأ����رشارا  ي�صبب���وا  اأن  ميك���ن  املحرتف���ون 
بالغ���ة. اإنه���م ي�صكل���ون خطرا عل���ى الأمن 
والقت�ص���اد... يج���ب اأن ينعك����س ذلك يف 

اأحكام العقوبات اأي�صا”.

“غوغل” تخترب تقنية للن�صر 
على غرار “�صناب �صات”

اأف����اد م�صدر مطل����ع باأن �رشك����ة غوغل 
تعك����ف حاليا على تطوير تكنولوجيا متكن 
ال�����رشكات الإعالمي����ة من اإنت����اج مو�صوعات 
منت����دى  عل����ى  املوج����ودة  لتل����ك  مماثل����ة 

)دي�صكفر( التابع ل�صناب �صات.
وذك����ر امل�ص����در الذي حت����دث �رشيطة 
ع����دم ن�رش ا�صم����ه اأن م�رشوع غوغ����ل امل�صمى 
)�صتام����ب( يف مراحل الختب����ار املبكرة مع 

النا�رشين.
وت�صاب����ق �����رشكات التكنولوجي����ا مث����ل 
غوغ����ل وفي�صب����وك و�رشكة �صن����اب املالكة 
ل�صن����اب �صات الزم����ن لتطوي����ر اأدوات ن�رش 
لل�رشكات الإعالمية مللء تطبيقاتها اخلا�صة 

بالأخبار والرتفية والريا�صة وغريها.

www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

السنة التاسعة - العدد 3218 

األحد
6 أغسطس 2017 
14 ذو القعدة 1438

األخيرة
مواقيت 
الصالة

ت�صه���د اآليات حماية الأطفال على موقع يوتيوب للتوا�صل الجتماعي عرب الفيديو ف�صال 
يف اأدائه ح�صب بع�س اجلهات التطوعية التي تراقب حمتوى اأداء اليوتيوب. واأثار هذا الف�صل 
يف الأداء خماوف حيال �صالمة الأطفال امل�صتخدمني للموقع. وهناك قلق م�صتمر حيال اإمكانية 
ا�صتخ���دام مواق���ع التوا�صل الجتماع���ي يف ا�صتغالل الأطف���ال جن�صيا ع���رب الإنرتنت، ويدرك 
القائم���ون على اليوتيوب هذه امل�صكلة. وهناك �صبكة خا�ص���ة من املتطوعني تتولى مراقبة 

اليوتيوب للتعرف على امل�صاركات والتعليقات املثرية للقلق.
وقال���ت �صبكة “ترا�صت���د فالغرز” ملراقبة يوتي���وب اإن ال�رشكة تعاين م���ن تراخي �صديد 
يف التعام���ل م���ع ال�صكاوى الت���ي تر�صل اإليها، وهن���اك خوف من حتول بع����س املواد املرئية 

املن�صورة على املوقع اإلى م�صدر خطر على امل�صتخدمني، خا�صة الأطفال منهم.
وقال اأحد اأع�صاء �صبكة ترا�صتد فالغرز اإن ال�رشكة تلقت اأكرث من 9000 بالغا يف دي�صمرب 

2016 فقط، لكنها مل ترد على اأي منها حتى الآن.

املمثل الكوميدي كوميل ناجنياين مع زوجته غوردون، التي �صاركت يف تاأليف فيلمهما 
الكوميدي “املر�صى الكبار”، اأثناء ت�صويرهما يف فندق �صوهو يف لندن قبل اإجراء مقابلة 

حول الفيلم اجلديد )الأوبزرفر(

    المعلمون وساعات التمهن
من���ذ اأن بداأت وزارة الرتبية والتعلي���م برنامج دبلوم التمهن يف العام 2013، عدد من 
ال�صكاوى تواتر من مدر�صني، ب�صبب ما يعتربونه عائقا اأمام ترقياتهم وعبًئا ثقيال، لدرجة 

اأن البع�س منهم و�صف �صاعات التمهن باأنها اإهانة ولي�صت متهنا!
الربنام���ج الذي مت و�صعه بهدف التاأهيل الرتب���وي ملنت�صبي وزارة الرتبية والتعليم، 
وتعزي���ز املكون الرتبوي النف�صي لديهم، ورف���ع كفاءتهم املهنية، وتنمية وعيهم باأهمية 

مهنة التعليم واللتزام باأخالقياتها، ل ينبغي اأن يكون �سبًبا لإحباط املعلم.
ل ميك���ن اأن يقلل اأح���د من اأهمية الدور الذي يلعبه املعل���م يف املجتمع، ومدى تاأثريه 
على تكوين �صخ�صية اأجيال قادمة واإعدادهم تربوًيا وعلمًيا ليكون كل فرد منهم اأمنوذًجا 

للمواطن ال�صالح لوطنه والإن�صان املت�صالح مع نف�صه وجمتمعه وبيئته.
يف الق���رن الأخري من الألفي���ة الثانية ا�صتبدل���ت معظم البلدان العربي���ة م�صمى وزارة 
الرتبي���ة والتعليم بوزارة املعارف، وكان الهدف من تق���دمي الرتبية على التعليم وا�صًحا، 
وه���و التاأكيد على اأهميتها، فمن بني ع�رشات التعاريف التي وردت يف اأدبيات الرتبية ثمة 

تعريف جامع و�صامل يوجزها يف عبارة “عملية �صناعة الإن�صان”.
املعلم الذي قال فيه ال�صاعر “قم للمعلم وفه التبجيال.. كاد املعلم اأن يكون ر�صول”، 
يج���ب اأن يحظ���ى بالتقدير والهتم���ام املنا�صبني، واإل فكيف ميك���ن اأن ناأمتنه على تربية 
اأبنائنا و�صناعة �صخ�صياتهم ونحن ل نوفيه حقه من الرعاية والهتمام، فمعلم واحد حمبط 

�صينقل بال �صك اإحباطه لآلف من الطالب الذين يتتلمذون على يديه.
معان���اة املعلمني ب�صاأن �صاعات التمهن لبد اأن توؤخ���ذ بعني العتبار، ويجب النظر يف 
البع���د النف�صي لها، ول ينبغ���ي التهاون يف معاجلتها، مع ����رشورة مراعاة ظروف املعلمني 
م���ن قب���ل اإداراتهم املدر�صي���ة بحيث ل يتعار����س ح�صورهم دورات الربنام���ج مع اأدائهم 

لواجباتهم الرتبوية والتعليمية.
لتحقيق الغاية من التمهن مبا ي�صهم يف حتقيق اجلودة يف التعليم وخمرجاته، ومتكني 
املعلم���ني من دخ���ول �صلم الرتقي الوظيف���ي وحتفيزهم لزيادة العطاء؛ عل���ى الوزارة اأن 
ت�صتمع لآرائهم واأن ت�رشكهم يف اخلطط كافة، التي مت�س م�صتقبلهم الوظيفي، حتى ت�صبح 
مهن���ة املعلم جاذبة ل منفرة، فيتناف�س عليها الأف�ص���ل ويرتقى فيها الأجدر ممن تنطبق 

عليهم معايري التقييم الرتبوية والأكادميية.
عندما ي�صمن املعلم اأن ملهنته اأفًقا وا�صًعا، واأن طموحه قابل للتحقق �صي�صعى جاهدا 
لتح�صني كفاءت���ه، و�صرتتفع روحه املعنوية، وهذا بالتاأكي���د �صينعك�س اإيجاًبا على البيئة 
التعليمي���ة املحيطة به من معلمني وط���الب، و�صيكون املجتم���ع يف النهاية هو امل�صتفيد 

الأول، اإذ �صتكتمل لديه واحدة من اأهم حلقات البناء والتنمية. 

أيمن همام
ayman.hamam
@albiladpress.com

360 درجة

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

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

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

 موجة الحر الشديدة التي تشهدها أوروبا دفعت الدب 
القطبي بحديقة حيوان بودابست في المجر إلى إلقاء 

نفسه على مكعبات الثلج )أ ف ب(

الطق�س حار 
ورطب مع بع�س 

ال�صحب احيانا.

الرياح متقلبة الجتاه من 5 اإلى 10 عقد 
ولكنها �صمالية �رشقية بوجه عام من 10 

اإلى 15 عقدة اأحيانا يف النهار.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اقدام.
درجة احلرارة العظمى 41 درجة مئوية، 

وال�صغرى 31 درجة مئوية.
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