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جائزة 
ال�صحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�صحافة اال�صتق�صائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �صلمـــان 

فئة “التحقيق ال�صحايف” 
فئة “عمود الراأي”
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الكفاءات البحرينية ترفع ا�صم اململكة عاليا
متنى ل�صكر اهلل وتلفت التوفيق يف رو�صيا 2018...العاهل:

�ملنام���ة - بن���ا: �لتق���ى عاه���ل �لب���اد �ساحب 
�جلال���ة �مللك حم���د بن عي�س���ى �آل خليفة �حلكمني 
�لدولي���ني نو�ف �سكر�هلل ويا����رص تلفت �مل�ساركني 
يف �إد�رة مباري���ات نهائي���ات كاأ����س �لع���امل 2018 

برو�سيا.
و�أ�س���اد جال���ة �ملل���ك باجله���ود �لت���ي يبذلها 
�حلكم���ان يف جمالهم���ا خلدمة وطنهم���ا، و�أثنى على 
ح�سورهم���ا للمرة �لثانية يف نهائي���ات كاأ�س �لعامل 
ومتثيلهم���ا �مل�رصف ململكة �لبحري���ن، موؤكًد� دعمه 
وم�ساندت���ه لهما يف ه���ذ� �لتمثيل �ل���ذي يرفع ��سم 

�ململكة عالًيا يف �أكرب �ملحافل �لكروية �لعاملية.
ويف �للق���اء، �أكد جالة �مللك �أن متثيل �لكو�در 

�لوطنية للمملكة يف حمافل عاملية هو مبعث لل�رصور 
و�لفخ���ر لن���ا على ما تنع���م به �لبحرين م���ن طاقات 
وكف���اء�ت يف خمتل���ف �ملج���االت، موؤك���ًد� ثقته �أن 
�لكفاء�ت �لبحرينية ق���ادرة على �إبر�ز ��سم �ململكة 

يف �أي جمال متى ما ح�رصت فيه.
و�أثنى جالة �مللك عل���ى �جلهود �حلثيثة �لتي 
تبذله���ا �جله���ات �ملعني���ة و�لتي مكن���ت �حلكمني 
من مو��سل���ة �لتميز يف جمال �لتحكي���م و�ختيارهما 
للم���رة �لثانية على �لتو�يل يف نهائيات كاأ�س �لعامل 
م���ا يوؤكد متانة �لتحكي���م �لبحريني ومو��سلة �الإرث 

�لتاريخي �لذي متيز به منذ �سنو�ت عدة.

املحفوظ:قيادة “التاأمني” نكثت تعهًدا اأمام جلنة نيابية

ك�س���ف �لنائب جال �ملحف���وظ عرب “�لباد” 
ع���ن نك���ث �لهيئ���ة �لعام���ة للتاأم���ني �الجتماعي 
تعهدها �أم���ام جلنة نيابية بح����رص �ساحية زيادة 

�ال�سرت�كات للربملان.
وقال �ملحفوظ �إن كبار �مل�سوؤولني بالهيئة 
�جتمع���و� بلجنة نيابي���ة بتاري���خ 3 �أبريل 2017، 
و�أف���ادو� �للجنة ب���اأن “زيادة ن�سب���ة �ال�سرت�ك لن 
مت���ر �إال بقانون، وعليه ميكن ملجل�س �لنو�ب منع 
�لزيادة”، و�إن هذ� �ملوقف يناق�س م�رصوع قانون 
�إ�س���اح نظام �لتقاعد، �ملح���ال للربملان، و�لذي 
ي�سل���ب �لربمل���ان �ساحي���ات كث���رية، �ستنتقل 

للهيئة.
وحّم���ل �ملحف���وظ �لهيئ���ة م�سوؤولي���ة وجود 
عج���ز �كت���و�ري بال�سندوق���ني �لع���ام و�خلا����س 
نتيج���ة زيادة �اللتز�مات �ملالية �مل�ستقبلية على 
�س���ايف �أ�سولهما، وكل ه���ذه �الإرب���اكات �ملالية 
بال�سندوقني حدثت ب�سبب قر�ر�ت خاطئة وغري 

مدرو�سة بالهيئة و�ل�رصكتني.
ولف���ت �إل���ى �أن �لهيئة �أن�س���اأت �رصكة �أ�سول 
�مل�سوؤول���ة عن �ال�ستثم���ار�ت، بر�أ�سم���ال يبلغ 3 
ماي���ني دين���ار، وت�ستثم���ر مببل���غ ي�س���ل �إلى 3 
ملي���ار�ت دينار، ومت�سائ���ا �ملحفوظ عن �لعو�ئد 

�القت�سادي���ة �ملجزي���ة �لت���ي حققته���ا 
�ل�رصكة منذ �إن�سائها.

2

6

علوي املو�سوي
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• جالة �مللك	
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متثيل الكــوادر الوطنيــة للبحــريـــن 
يف حمافل عاملية مبعث لل�رسور والفخر

التقى احلكمني الدوليني �شكر اهلل وتلفت ومتنى لهما التوفيق يف مونديال رو�شيا...  جاللة امللك:

املنام����ة - بن����ا: التقى عاه����ل البالد 
�شاحب اجلالل����ة امللك حمد بن عي�شى اآل 
خليفة احلكمني الدوليني نواف �شكراهلل، 
ويا�رس تلفت امل�شاركني يف اإدارة مباريات 

نهائيات كاأ�س العامل 2018 برو�شيا.
واأ�ش����اد جالل����ة امللك باجله����ود التي 
خلدم����ة  جمالهم����ا  يف  احلكم����ان  يبذله����ا 
وطنهم����ا، واأثنى عل����ى تواجدهم����ا للمرة 
الع����امل  كاأ�����س  نهائي����ات  يف  الثاني����ة 
ومتثيلهم����ا امل�����رسف ململك����ة البحري����ن، 
موؤك����ًدا دعم����ه وم�شاندت����ه لهم����ا يف هذا 

التمثي����ل الذي يرفع ا�ش����م اململكة عالًيا 
يف اأكرب املحافل الكروية العاملية.

وخ����الل اللق����اء، اأكد جالل����ة امللك اأن 
متثي����ل الك����وادر الوطني����ة للمملك����ة يف 
حمافل عاملية هو مبع����ث لل�رسور والفخر 
لن����ا على ما تنعم ب����ه البحرين من طاقات 
وكف����اءات يف خمتل����ف املج����االت، موؤكًدا 
ثقته باأن الكفاءات البحرينية قادرة على 
اإب����راز ا�ش����م اململكة يف اأي جم����ال متى ما 

تواجدت فيه.
كم���ا اأثنى جاللة املل���ك على اجلهود 

احلثيث���ة الت���ي تبذلها اجله���ات املعنية 
والت���ي مكن���ت احلكم���ني م���ن موا�شل���ة 
التمي���ز يف جم���ال التحكي���م واختيارهما 
للم���رة الثانية على الت���وايل يف نهائيات 
كاأ����س الع���امل ما يوؤك���د متان���ة التحكيم 
التاريخ���ي  االإرث  وموا�شل���ة  البحرين���ي 
ال���ذي متيز به من���ذ عدة �شن���وات، وعرب 
جاللت���ه عن متنيات���ه بالتوفيق للحكمني 
�شكراهلل وتلفت يف هذه املهمة العاملية 
وموا�شل���ة العم���ل عل���ى اإب���راز التحكيم 

•البحريني. جاللة امللك خالل لقائه احلكمني الدوليني �شكر اهلل وتلفت	

تطوير اخلدمات الرقابية للم�ستثمرين

تنفيذ تطوير الطرق املوؤدية اإلى املطار على 4 مراحل
اأحد م�شاريع الدعم اخلليجي... وزير “االأ�شغال”:

املنامة - وزارة االأ�شغال و�شوؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين: ق���ال وزي���ر االأ�شغ���ال 
و�شوؤون البلدي���ات والتخطيط العمراين ع�شام 
خل���ف اإن ال���وزارة تقوم بتنفيذ م����رسوع تطوير 
الطرق املوؤدية اإلى مطار البحرين الدويل على 
اأرب���ع مراح���ل، م�شرياً اإل���ى اأنه �شيت���م االنتهاء 
م���ن املرحلة االأول���ى يف الرب���ع االأول من العام 
2019. علماً باأن امل�رسوع بتمويل من ال�شندوق 

ال�شعودي للتنمية االقت�شادية العربية.
واأ�شاف الوزي���ر: بداأت ال���وزارة يف اأكتوبر 

2016 باإعداد الدرا�شات املرورية والت�شاميم 
التف�شيلية لتطوير �شبكة الطرق املوؤدية اإلى 
مط���ار البحرين ال���دويل، وق���د مت االنتهاء من 

املرحلتني االأولى والثانية موؤخراً.
وذكر باأنه مت موؤخراً طرح مناق�شة املرحلة 
االأول���ى، والت���ي ت�شمل تطوي���ر الطريق 2403 
واملقاب���ل ملبنى املطار ليك���ون ذا اجتاه واحد 
من دوار مطار البحرين الدويل اإلى �شارع عراد، 
حيث �شيكون هناك مدخالن موؤديني اإلى اجل�رس 
العل���وي املو�شل اإلى )م�ش���ار تنزيل الركاب( 

اأحدهم من دوار املطار واالآخر من �شارع عراد.
وت�شم���ل املرحل���ة الثاني���ة ا�شتب���دال دوار 
وتعدي���ل  �شوئي���ة  باإ�ش���ارة  احل���ايل  املط���ار 
وتو�شع���ة �ش���ارع خليف���ة الكبري و�ش���ارع عراد 
واإن�شاء ج�ش���ور علوية يف املرحل���ة الثالثة على 
تقاطع ال�شقر واأخرى على تقاطع �شارع 46 يف 

املرحلة الرابعة.
واأ�شار خلف اإل���ى اأن الوزارة قامت بدرا�شة 
ربط �شارع املحرق الدائ���ري ب�شارع املطار من 
خالل تطوير �شارع رق���م )20( املار بني مطار 

البحري���ن الدويل ومنطق���ة الب�شيتني؛ لتمكني 
املرور الق���ادم من املنامة و�شمال املحرق اإلى 

الو�شول اإلى املطار باأ�رسع وقت ممكن.
يذكر اأنه �شيتم االنتهاء من تنفيذ املرحلة 
االأولى يف الربع االأول م���ن العام 2019، والتي 
ت�شم���ل اإزال���ة دوار املط���ار وتعدي���ل ال�ش���ارع 
لي�شبح اجتاه واح���د بالطريق رقم 2403 على 
اأن يتوا�ش���ل العم���ل الحقا يف تنفي���ذ املرحلة 
الثانية. وم���ن املوؤمل ا�شتكم���ال امل�رسوع قبل 

االفتتاح التجريبي ملطار البحرين الدويل.

�شاحية ال�شيف - املجل�س 
االأعلى للبيئة: ا�شتقبل الرئي�س 
االأعل���ى  للمجل����س  التنفي���ذي 
للبيئ���ة حمم���د مبارك ب���ن دينه 
رئي�س �شوؤون اجلم���ارك ال�شيخ 
اأحم���د ب���ن حم���د اآل خليف���ة يف 
مكتب���ه مببنى املجل����س؛ لبحث 
ذات  املو�شوع���ات  م���ن  ع���دد 
االهتم���ام امل�ش���رتك يف املجال 

البيئي واجلمركي.
واأ�شاد بن دينه بامل�شتوى 
املتقدم من التع���اون امل�شتمر 
ب���ني اجلانبني، موؤك���داً ال�رساكة 
�ش���وؤون  م���ع  االإ�شرتاتيجي���ة 
ب���دور  الت���ي تتمت���ع  اجلم���ارك 
ريادي يف اخلط االأول ال�شتقبال 
الواردات وال�شادرات املتنوعة، 
والتي تخ�ش���ع للرقابة البيئية؛ 
من اأجل تنفيذ وحتقيق العديد 
م���ن االإ�شرتاتيجي���ات الوطني���ة 
الت���ي يتبناها املجل����س االأعلى 
للبيئة، ومبا يحق���ق االلتزامات 
البحرين  تتبناها مملك���ة  الت���ي 

على ال�شعيد الدويل.
م���ن جانب���ه، اأ�ش���اد رئي�س 
�ش���وؤون اجلمارك، بال���دور الذي 
ي�شطل���ع ب���ه املجل����س االأعل���ى 
تق���دمي  خ���الل  م���ن  للبيئ���ة 
اخلدم���ات يف منفذ ج����رس امللك 
فه���د وخمتل���ف املناف���ذ طوال 
االأ�شب���وع على م���دى 24 �شاعة 
باجله���ود  مثني���ا  متوا�شل���ة، 
الت���ي يبذله���ا حممد ب���ن دينه 
يف هذا ال�ش���اأن. وتن���اول اللقاء 
تطوير اخلدم���ات التي تقدمها 
اجله���ات الرقابي���ة يف املناف���ذ 
للم�شتثمري���ن من خ���الل تقليل 
القيود واالإجراءات الرقابية، مبا 
يخدم احلرك���ة التجارية وزيادة 
اال�شتثم���ار يف اململك���ة، ومب���ا 
يتما�شى م���ع تطلعات احلكومة 
لتح�ش���ني  الدائ���م  و�شعيه���ا 
اخلدمات املقدمة للم�شتثمرين. 
كما اتفق اجلانبان على تكثيف 
والت���ي  والزي���ارات،  اللق���اءات 
ت�شهم يف تعزي���ز اأوجه التعاون 
اأداء  وتطوي���ر  امل�شتقبلي���ة، 
اجلهات احلكومية، ملا فيه خري 

و�شالح الوطن واملواطنني

يمكنك شراء التذاكر عن طريق:
www.disneyonicebh.com

عـــرض خـــاص
على باقة العائلة!

16 - 20 يونيو 2018
تزامنًا مع أيام عيد الفطر
مـــركـــز البحـــريـــن الـــدولـــي
 للمعـــارض والمـــؤتمـــرات

• ع�شام خلف	
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جاللة امللك و�سمو رئي�س الوزراء و�سمو ويل العهد يهنئون ال�سي�سي

اأبناء وبنات الوطن املورد الأول للبناء التنموي

مبنا�سبة اأدائه اليمني الد�ستورية لوالية رئا�سية ثانية

خطوات مهمة اتخذت لتقدمي اخلدمات اإلكرتونيا... �سمو ويل العهد:

املنام���ة - بن���ا: بع���ث عاه���ل الب���اد 
�ساح���ب اجلال���ة املل���ك حمد ب���ن عي�سى 
اآل خليف���ة برقية تهنئة اإل���ى اأخيه رئي�س 
جمهورية م�رص العربية ال�سقيقة عبدالفتاح 
ال�سي�س���ي؛ وذل���ك مبنا�سبة اأدائ���ه، اأم�س، 
اليمني الد�ستورية لوالي���ة رئا�سية ثانية 
اأمام جمل�س النواب، اأعرب فيها جالته عن 
خال�س تهانيه ومتنياته للرئي�س ال�سي�سي 
بالتوفيق وال�سداد يف اأداء مهمته الرئا�سية 
اجلدي���دة، مب���ا يحقق تطلع���ات وطموحات 
ال�سع���ب امل����رصي نح���و مزيد م���ن التقدم 
واالزده���ار وموا�سلة م����رص ممار�سة دورها 
االإ�سرتاتيج���ي والري���ادي يف املنطقة ن�رصًة 

لق�سايا االأمة العربية واالإ�سامية.
البحري���ن  مملك���ة  اأن  جالت���ه  واأك���د 
�ستبقى على ال���دوام داعمة جلمهورية م�رص 

العربي���ة و�سعبها يف جمي���ع الظروف، معربا 
جالت���ه ع���ن تطلع���ه اإل���ى العم���ل الوثيق؛ 
لتعزي���ز العاقات التاريخية ب���ني البلدين 
وال�سعب���ني ال�سقيقني يف �ست���ى املجاالت 

وعلى االأ�سعدة كافة.
وبعث رئي����س الوزراء �ساح���ب ال�سمو 
امللكي االأمري خليف���ة بن �سلمان اآل خليفة 
برقية تهنئة اإلى اأخيه رئي�س جمهورية م�رص 
العربي���ة ال�سقيق���ة عبدالفت���اح ال�سي�سي؛ 
وذلك مبنا�سبة اأدائ���ه، اليمني الد�ستورية 
لوالي���ة رئا�سية ثانية اأم���ام جمل�س النواب، 
�سمنه���ا �سموه خال����س تهاني���ه ومتنياته 
للرئي����س ال�سي�س���ي بالتوفي���ق وال�س���داد 
يف اأداء مهمت���ه الرئا�سي���ة اجلدي���دة، خدمة 
لل�سع���ب امل����رصي ال�سقي���ق ومب���ا يحق���ق 
الرفع���ة  م���ن  مزي���د  يف  واآمال���ه  تطلعات���ه 

والتط���ور وموا�سل���ة م�رص ممار�س���ة دورها 
االإ�سرتاتيج���ي والري���ادي يف املنطقة ن�رصًة 

لق�سايا االأمتني االإ�سامية والعربية.
البحري���ن  مملك���ة  اأن  �سم���وه  موؤك���داً 
�ستبقى على ال���دوام داعمة جلمهورية م�رص 
العربي���ة و�سعبها يف جمي���ع الظروف، معربا 
�سموه عن تطلعه اإلى العمل الوثيق لتعزيز 
العاقات التاريخية بني البلدين وال�سعبني 
ال�سقيقني يف �ستى املجاالت وعلى خمتلف 

امل�ستويات.
اإلى ذلك، بعث ويل العهد نائب القائد 
االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء 
�ساح���ب ال�سم���و امللكي االأم���ري �سلمان بن 
حم���د اآل خليفة، بربقي���ة تهنئة اإل���ى اأخيه 
رئي����س جمهورية م����رص العربي���ة ال�سقيقة 
عبدالفت���اح ال�سي�سي؛ وذلك مبنا�سبة اأدائه 

اليم���ني الد�ستورية لوالي���ة رئا�سية ثانية 
اأمام جمل����س النواب، عرب فيه���ا �سموه عن 
�سادق تهانيه ومتنياته للرئي�س ال�سي�سي 
بالتوفيق وال�سداد يف اأداء مهمته الرئا�سية 
اجلدي���دة، مل���ا فيه خ���ري و�سال���ح ال�سعب 
امل����رصي ال�سقي���ق ومب���ا يحق���ق تطلعاته 

وطموحاته.
واأكد �سموه اأن مملكة البحرين �ستقف 
على الدوام اإلى جانب جمهورية م�رص العربية 
و�سعبها يف خمتلف الظروف، متمنيا �سموه 
للعاق���ات ب���ني البلدي���ن ال�سقيق���ني كل 
تقدم وازدهار ملوا�سل���ة توثيق العاقات 
االأخوي���ة احلميم���ة وتوثي���ق ع���رى التعاون 
االأخوي القائم بينهما يف املجاالت كافة مبا 

يحقق م�ساحلهما امل�سرتكة.

املنامة - بنا: ج���ّدد ويل العهد نائب 
القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س 
ال���وزراء �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي االأمري 
�سلمان بن حم���د اآل خليفة ارتياحه الكبري 
للم�س���ارات واخلط���ط االقت�سادي���ة التي 
يتم اتباعها، وم���ا اأثمرت عنه من االعتماد 
على ن�ساط���ات القطاعات غ���ري النفطية، 
والتي حقق بع�سها اإ�سهامات متنامية يف 
االقت�س���اد الوطن���ي، واأن التو�سع يف هذا 
النطاق يعت���رب جانبا حيويا يف ظل حتقيق 
مرات���ب م���ن النم���و للقطاع غ���ري النفطي 

كونه االأ�رصع اإقليميا.
واأ�س���ار �سم���وه اإل���ى م���ا مت اتخ���اذه 
م���ن خط���وات مهم���ة يف الف���رتة املا�سية 
يف تق���دمي اخلدم���ات والت�سهي���ات ع���رب 
املن�س���ات االإلكرتوني���ة، ووج���ه �سموه يف 
هذا ال�سدد اإلى موا�سلة تطوير اخلدمات 
االإلكرتونية، خ�سو�سا املتعلقة مبمار�سة 
االأن�سطة التجاري���ة ورخ�س البناء، يف اإطار 
التو�س���ع نحو �رصع���ة اإجن���از املعامات من 
خ���ال التوظيف االأمثل للتقنيات احلديثة 
الت���ي ت�سهم يف اخت���زال الوق���ت واجلهد 
خلدمة خمتلف القطاعات، مبا يعود ايجابا 
على املكانة التي تتبووؤها مملكة البحرين 
كحا�سن���ة لا�ستثمار، وحتقي���ق مزيد من 

التميز يف تقدمي اخلدمات للمواطنني.
واأ�سار �سم���وه اإلى اأن اململكة و�سمن 
روؤى عاه���ل الباد �ساح���ب اجلالة امللك 
الوال���د حمد ب���ن عي�س���ى اآل خليفة، ت�سري 
وف���ق نه���ج وا�س���ح نح���و اال�ستثم���ار يف 
ال�سباب البحريني وحتفيزهم وت�سجيعهم 
وتوف���ري البيئ���ة اخل�سب���ة له���م واإتاح���ة 
واالبت���كار  لاإب���داع  اأمامه���م  الفر����س 

والتمكني، ملا ميثله ذلك من جانب حيوي 
يجب اال�ستمرار فيه كونه ا�ستثمارا جمديا 

مل�س اجلميع خمرجاته.
واأك���د �سم���و ويل العهد ل���دى زيارته 
اأم����س اإلى جمل�س رئي����س املجل�س االأعلى 
لل�س���وؤون االإ�سامية �سم���و ال�سيخ عبداهلل 
بن خالد اآل خليفة، وجمل�س م�ست�سار جالة 
املل���ك ل�س���وؤون االإعام نبي���ل بن يعقوب 

احلم���ر، وجمل����س اأبن���اء املرح���وم حمم���د 
يو�س���ف ج���ال، اإميان���ه بق���درات ال�سباب 
البحرين���ي وعطائه���م يف االإ�سه���ام ببن���اء 
م�ستقبل ه���ذا الوطن العزي���ز ب�سواعدهم 
املب���ادرة واملنج���زة باإ�رصار كب���ري، والتي 
قدم���ت من���اذج يحت���ذى به���ا يف مواجهة 
التحديات وحتويلها اإلى اإمكانات وفر�س، 
ومب���ا قدمته م���ن عط���اء مميز رف���ع ا�سم 

مملكة البحري���ن عالياً يف خمتلف املحافل 
وال�سعد، يف ظل الدعم امل�ستمر من جالة 
عاهل الب���اد الداعم االأول مل�سرية نه�سة 
وتقدم ال�سباب البحريني، ويف هذا ال�سياق 
نوه �سم���وه بدور رواد االأعمال البحرينيني 
واإ�سهامه���م يف حتريك م�س���ارات مهمة يف 
االقت�ساد البحرين���ي حتى اأ�سبحت جتربة 
مملك���ة البحري���ن منوذجا مهم���ا يف ريادة 

االأعمال.
ولفت �سموه اإلى اأهمية موا�سلة خطى 
التطوي���ر لقطاع التعليم والتدريب، الذي 
ميث���ل االأ�سا�س الرا�سخ نح���و بناء قدرات 
واإمكان���ات اأبن���اء وبنات الوط���ن، كونهم 
امل���ورد االأه���م يف البناء التنم���وي والعمل 
عل���ى زي���ادة االإط���ار املعريف مب���ا تتطلبه 
خمتلف القطاعات والتي من بينها توظيف 
التقني���ات احلديثة واملتط���ورة، م�سيفا 
�سموه اأن قط���اع التعليم والتدريب ميثل 
حموراً مهما يف روؤية البحرين االقت�سادية 
2030 ومرتك���زا ا�سا�سي���ا لانط���اق نحو 
امل�ستقب���ل املن�س���ود، ك���ون التعليم هو 
اال�ستثمار االأمثل املوجه ل�سالح املواطن 

البحريني.
من جانبهم، اأع���رب اأ�سحاب املجال�س 
ع���ن �سكرهم وتقديره���م ل�ساحب ال�سمو 
امللك���ي ويل العه���د نائب القائ���د االأعلى 
النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء على 
ما يوليه �سموه من اهتمام بزيارة املجال�س 
وااللتقاء باأهايل البحرين وتوا�سله معهم، 
م�سيدين بالروؤى التي يحملها �سموه لنماء 
الوطن وازدهاره وتاأكيده على اأن ال�سباب 
ه���و املح���رك الرئي�س���ي للنم���و والتطور 

املن�سود للوطن.

تحرير االستثمار
ال اأح���د ي�سك يف اأن االقت�ساديات التي ازدهرت 
وتلك التي منت، واالأحرى التي و�سل �سيتها عنان 
ال�سم���اء، ه���ي الت���ي فتح���ت ابوابه���ا لا�ستثمارات 
املوجهة، ه���ي التي خطط���ت، ووجه���ت، وو�سعت 
ال���روؤى ام���ام �سان���ع الق���رار، فنه�س���ت وابتكرت، 
واأ�سبحت اأمنوذجا ل�سناع���ة التقدم، ومعوال للرخاء 

واالزدهار.
لق���د حتقق ه���ذا كله لل���دول الت���ي فهمت اأن 
التنمي���ة امل�ستدامة هي املنظومة املتكاملة التي ال 
ي�ستطيع قطاع اأن يغرد منفردا، وال ميكن ملجال اأن 
ي�سبح بفطرته يف االجتاه املعاك�س مل�سلحة الوطن 
واملواط���ن، حتقق ذلك يف ماليزي���ا و�سنغافورة، يف 
فيتن���ام وال�سني وتايلند، حت���ول االنغاق اإلى جنة 
مفتوح���ة على م�رصاعيها ام���ام التكنولوجيا الوافدة 
واالأموال والعقول املهاجرة، حتقق االنفتاح بعقلية 
مرمم االث���ار، فع���ادت اإليها اأجماده���ا، وا�ستعادت 
قوته���ا وعظي���م تاريخه���ا، وا�ستنه�س���ت من قلب 
وقواه���ا  املتواري���ة  مكنوناته���ا  املحبط���ة  الهم���م 
الناعم���ة، فاأ�سبحت يف عامل الي���وم يف طليعة القوى 
االقت�سادي���ة املوؤث���رة يف �سناع���ة الق���رار ال���دويل 
التنم���وي، من هنا ج���اءت القراءة املتاأني���ة لرئي�س 
ال���وزراء �ساح���ب ال�سم���و امللكي االأم���ري خليفة بن 
�سلم���ان حفظ���ه اهلل ورعاه عندما �س���دد يف االجتماع 
االأخ���ري ملجل�س الوزراء ب���ل ويف جمال�س���ه وحواراته 
على ����رصورة تذلي���ل العقب���ات اأم���ان امل�ستثمرين 
وتوفري الت�سهي���ات اأمام اال�ستثم���ارات املتنوعة، 
وفتح االأبواب اأمامها حتى تتمكن من �سد الفجوات 
التنموي���ة بني االنتاج واال�سته���اك، وبني الرثوات 

واحلاجات، ثم بني التطلعات واالإجنازات.
اإن مملكة البحرين مل ترتدد يف يوم من االأيام اأن 
تفتح اأبوابها لكل م�ساهم يف التنمية، لكل �رصيك يف 
بن���اء الدولة احلديثة، لذلك كان التحرر االقت�سادي 
وماي���زال مبثاب���ة قبلة احلي���اة التي حت�س���ل عليها 
اململكة كلما الح يف �سماوات النماء ما يعكر ال�سفو، 

وما يهدد �سامة التوجه.
عندئذ ظهر �سمو االأمري خليفة بن �سلمان كقائد 
مقدام، م�ستبق لزمانه ومكانه ف�سجع قيام الوحدات 
امل�رصفي���ة اخلارجي���ة )االوف�س���ور( يف �سبعيني���ات 
الق���رن املا�سي، وعندما فت���ح النوافذ اأمام تيارات 
اله���واء النقي���ة لينع����س قط���اع العق���ار بقرارات���ه 
التاريخي���ة �ساحما بتملكها لاأ�سقاء من دول جمل�س 
التعاون اخلليجي ولاأجانب املقيمني، ثم بال�سماح 
لهم بالتداول والتمل���ك الأ�سهم ال�رصكات امل�ساهمة 
العامة امل�سجلة يف �س���وق البحرين لاأوراق املالية، 
يف ثمانيني���ات وت�سعينيات الق���رن ذاته، باالإ�سافة 
طبعا النفتاحه اال�ستباقي على دول اخلليج االأع�ساء 
يف جمل����س التعاون عندما فتح احل���دود اأمام ال�سلع 
واملنتج���ات واالأموال خليجي���ة املن�س���اأ لتدخل الى 
اأ�س���واق البحري���ن م���ن دون اأي���ة ر�س���وم جمركي���ة، 
حتى قب���ل تفعيل ما كان ي�سمى اآن���ذاك باالتفاقية 

االقت�سادية املوحدة بني دول جمل�س التعاون.
كل ذل���ك يعط���ي انطباع���ا باأننا ل�سن���ا اأقل من 
ماليزي���ا و�سنغاف���ورة وغريهم���ا لك���ي نخو����س يف 
ا�ستثمارات مبتكرة، وكي نلبي رغبة روؤو�س االأموال 
الواف���دة يف توف���ري ت�رصيعات حلماي���ة اال�ستثمارات 
وتهيئ���ة االأر�سي���ة ال�ساحل���ة الإنب���ات وا�ستخ���راج 
�سناعات حمدثة ترتب���ط بالتعليم كاأ�سا�س وتنتقل 

بعد ذلك اإلى حقول معرفية اخرى.
اإن ت�سجي���ع القطاع اخلا�س عل���ى اال�ستثمار يف 
التعليم والتعلم اأ�سا�سي كان اأم جامعي اإمنا ي�سب 
يف االجت���اه ال�سحي���ح الرام���ي خلل���ق اأجي���ال واعدة 
وق���ادرة على قراءة م�ساه���د احلداثة بكل دقة وفرز 
وق���درة عل���ى حتقي���ق املطلوب منه���ا، اإن���ه م�سوار 
النماء التوافقي وااللتح���ام االأيديولوجي بني فكرة 
التعلي���م احلكومي ونظريه اخلا����س، بني ال�سمولية 
املطلوبة والراأ�سمالي���ة املوجهة، هنا مبكن حتقيق 
روؤي���ة احلكومة يف تطوير خدم���ات تعليمية و�سحية 
ال���ى جانب امل�رصفية واملالية وغريها. توجه حممود 
يا �ساح���ب ال�سمو، فتح االأب���واب، حترير االقت�ساد 
واال�ستثم���ار، تلك هي جرعة االإنقاذ الكربى، وفطنة 
االإجن���از املبارك���ة، ا�ستثم���ار متنوع يف بل���د �سديد 

التنوع.
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جمعية ال�ضحافيني تقيم غبقتها الرم�ضانية
بح�ص�ر عدد من امل�ص�ؤولني والأ�رسة ال�صحافية والإعالمية باململكة

اأقام���ت جمعي���ة ال�صحافي���ني البحريني���ة 
غبقته���ا الرم�صانية ال�صن�ية بح�ص����ر ال�صيخ 
را�ص���د بن عب���داهلل اآل خليف���ة وم�صت�صار جاللة 
امللك ل�ص�ؤون الإعالم نبيل احلمر ووزير الإعالم 
علي الرميحي والأ�رسة ال�صحافية والإعالمية يف 
اململكة، وقد األقى رئي�س جمعية ال�صحافيني 
البحريني���ة م�ؤن����س امل���ردي كلمة رح���ب فيها 
باحل�ص�ر، ونّ�ه مبا حتقق لل�صحافة البحريني 
م���ن تط�ر وازدهار يف ظل العهد الزاهر لعاهل 
البالد �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل 
خليفة، ومب���ا ت�فره احلك�مة م���ن بيئة خ�صبة 
لل�صحافي���ني بت�جيه ودعم مبا����رس من رئي�س 
ال�زراء �صاحب ال�صم� امللكي الأمري خليفة بن 
�صلم���ان اآل خليفة وم�صان���دة ويل العهد نائب 
القائ���د الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س 
ال����زراء �صاحب ال�صم� امللك���ي الأمري �صلمان 
ب���ن حم���د اآل خليفة، واأك���د امل���ردي ا�صتمرار 
جمعي���ة ال�صحافي���ني يف رعاي���ة م�صالح الأ�رسة 
ال�صحافي���ة و�صمان متا�ص���ك اجل�صم ال�صحايف 
واحلفاظ على م���ا حتقق للجميع من مكت�صبات 

وتنميتها.
بعدها، مت عر�س فلم عن م�صاركة الفنان 
في�ص���ل الأن�ص���اري يف برنام���ج “ذا ف�ي����س” 
ومتثيل���ه امل����رسف ململك���ة البحري���ن يف ه���ذا 
الربنام���ج، ثم ق���دم الأن�صاري و�صل���ة تفاعل 
معه���ا احل�ص�ر، بعده���ا مت ت�زيع اجل�ائز على 

الفائزين.

حمرر ال�ض�ؤون املحلية
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خلف: ح�رص دورات مياه احلدائق متهيًدا خل�صخ�صتها
حميدان: البحرين قطعت �ص�طا كبريا بتكاف�ؤ الفر�ص

واأمتتة العمليات اتفاقية لإطالق خدمات “امل�ثق اخلا�ص” 

الي�م ختام جائزة البحرين الكربى للقراآن الكرمي

100 % ارتفاع متو�ضط دخل املراأة يف ال�ضنوات الع�رش املا�ضية

نقلة نوعية يف تطوير الإجراءات... “العدل”:

برعاية جاللة امللك

مدين����ة عي�ض����ى - وزارة العم����ل والتنمي����ة 
الجتماعية: اأكد وزير العمل والتنمية الجتماعية، 
رئي�����س وفد مملكة البحرين امل�ض����ارك يف اأعمال 
موؤمت����ر العمل الدويل جميل حمي����دان، اأن مملكة 
البحري����ن قطعت �ضوط����اً كبرياً يف جم����ال تعزيز 
تكاف����وؤ الفر�����س ورف����ع مع����دل م�ضارك����ة املراأة 
يف �ض����وق العم����ل، وحتظ����ى هذه اجله����ود بدعم 
ومباركة من عاهل الب����الد �ضاحب اجلاللة امللك 
حم����د بن عي�ضى اآل خليفة، حي����ث اأن�ضاأ جاللته يف 
الع����ام 2001 “املجل�س الأعلى للم����راأة”، والذي 
ترتاأ�ضه قرين����ة العاهل رئي�ض����ة املجل�س الأعلى 
للمراأة �ضاحبة ال�ضمو امللكي الأمرية �ضبيكة بنت 
اإبراهي����م اآل خليفة، حيث ي�����رشف املجل�س بجدية 
وا�ضتمرار على تنفي����ذ اخلطط الوطنية يف جمال 
النهو�س بامل����راأة البحريني����ة يف كافة املجالت 

ومتكينها من حتقيق منجزات ومكا�ضب بارزة.
جاء ذلك يف كلمة األقاه����ا حميدان يوم اأم�س 
اأم����ام الدورة ال����� )107( ملوؤمت����ر العمل الدويل، 
املنعق����دة يف مدينة جنيف، يف الف����رتة 28 مايو 

اإلى 8 يونيو اجلاري.
واأ�ض����ار الوزير اإلى اأن ن�ضب����ة م�ضاركة املراأة 
بلغ����ت 39 % من اإجمايل القوى العاملة الوطنية 
يف مملك����ة البحري����ن، وو�ضلت اإل����ى اأكرث من 50 
القط����اع احلكوم����ي، وترتف����ع يف بع�����س  % يف 
القطاع����ات لت�ضل اإل����ى 80 %، كقطاع التعليم 

واخلدمات ال�ضحية.
ولفت اإلى اأن الإح�ضاءات والتقارير الوطنية 
اأو�ضح����ت ارتف����اع متو�ض����ط دخ����ل امل����راأة خالل 
الع�����رش �ضن����وات املا�ضية بن�ضب����ة 100 %. ولقد 
اأثمرت برامج التاأهيل والتدريب على امل�ضتوى 
الوطن����ي عن ارتفاع معدل اإدماج املراأة يف �ضوق 
العمل، ودعم انخراطه����ا يف جمالت عمل جديدة 
دون اأي �ض����كل من اأ�ض����كال التمييز يف املعاملة 

والمتيازات الوظيفية اأو الأجر.
وعن احلوافز التي تقدمه����ا مملكة البحرين 
لت�ضهي����ل اإدم����اج املراأة يف ع����امل الأعم����ال، اأكد 
حميدان، ان البحرين تق����دم العديد من احلوافز 
لت�ضهيل م�ضاركة املراأة يف �ضوق العمل من خالل 

برامج متويل املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة 
ودع����م برامج الأ�����رش املنتجة، مما دف����ع بالعديد 
م����ن الإناث لتاأ�ضي�س م�ضاريعه����ن اخلا�ضة، وقد 
و�ضلت ن�ضبة امتالك امل����راأة لل�ضجالت التجارية 
يف البحري����ن اإل����ى 39 % م����ن اإجم����ايل ال�ضجالت 
التجاري����ة، كم����ا مت متكينه����ا وظيفي����اً، وتتولى 
حالي����اً 45 % من املنا�ضب القيادي����ة العليا يف 
القطاع احلكومي، وت�ضارك يف املنا�ضب الإدارية 
املتو�ضط����ة بن�ضبة 59 %، موؤكداً يف هذا ال�ضياق 
اأن العمل واجله����ود م�ضتمرة؛ لكي حتظى املراأة 
دائم����اً باملكان����ة الالئق����ة واحلماي����ة الجتماعية 
تقدي����راً للدور ال����ذي تقوم به عل����ى �ضعيد بناء 

الأ�رشة واملجتمع.

وال�ض���وؤون  الع���دل  وزارة   - املنام���ة 
الإ�ضالمي���ة والأوق���اف: وقع���ت وزارة العدل 
وال�ض���وؤون الإ�ضالمي���ة والأوق���اف م���ع هيئ���ة 
املعلوم���ات واحلكوم���ة الإلكرتوني���ة موؤخ���راً 
مذك���رة تفاه���م لإط���الق خدم���ات “املوث���ق 
عملياته���ا  واأمتت���ة  الإلكرتوني���ة،  اخلا����س” 
وتطوي���ر اإجراءاتها يف اإط���ار توجيهات اللجنة 
التن�ضيقي���ة برئا�ضة ويل العه���د نائب القائد 
الأعل���ى النائب الأول لرئي����س جمل�س الوزراء 
�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد 
اآل خليفة لتطوير اإج���راءات التوثيق ومتابعة 
لتنفي���ذ متطلب���ات تفعيل التعدي���الت التي 
اأجريت عل���ى قانون التوثيق موؤخ���راً ل�ضمان 
حتقي���ق نقل���ة نوعي���ة يف تطوي���ر الإج���راءات 

ويع���زز املزايا ال�ضتثماري���ة ململكة البحرين 
وف���ق امل�ض���رية التنموي���ة ال�ضامل���ة جلالل���ة 
املل���ك وتلبيًة لأهداف برنام���ج عمل احلكومة 

وتطلعات الروؤية القت�ضادية 2030.
ج���رى التوقي���ع م���ن قب���ل وزارة الع���دل 
وال�ض���وؤون الإ�ضالمية والأوقاف ممثلة بالوزير 
ال�ضيخ خال���د بن علي اآل خليف���ة، ومن جانب 
الإلكرتوني���ة  واحلكوم���ة  املعلوم���ات  هيئ���ة 
رئي�ضها التنفيذي حممد القائد، بح�ضور عدد 

من م�ضوؤويل الوزارة والهيئة.
واأكد  وزي���ر العدل وال�ض���وؤون الإ�ضالمية 
والأوق���اف اأهمية هذه املب���ادرة التي تعك�س 
جهود ال���وزارة الهادف���ة لتطوي���ر الإجراءات 
الأف���راد  ومتك���ن  اأمتتته���ا  ع���ر  العدلي���ة 

واملوؤ�ض�ض���ات ذات العالق���ة لال�ضتفادة منها 
 ،Bahrain.bh من خ���الل البواب���ة الوطني���ة
م�ض���رياً يف ذات ال�ض���دد اإلى حر����س الوزارة 
عل���ى تنفيذ توجيهات �ضاحب ال�ضمو امللكي 
ويل العه���د نائ���ب القائ���د الأعل���ى النائ���ب 
الأول لرئي�س جمل�س ال���وزراء الداعية لتعزيز 
دور القط���اع اخلا����س وجعله حم���ركاً رئي�ضياً 
لتحقيق التوجه���ات الرامي���ة للنهو�س بهذا 
القطاع وتعزيز ازده���اره وا�ضتدامته وت�رشيع 
وت���رية منوه ملا له م���ن انعكا�ضات على كافة 
الأ�ضع���دة وم�ضاهمت���ه الفعال���ة يف دفع عجلة 

التنمية يف اململكة.
م���ن جانبه، قال الرئي�س التنفيذي لهيئة 
املعلومات واحلكوم���ة الإلكرتونية اإن الهيئة 

حري�ضة على تدعيم البيئ���ة القانونية بكافة 
الأم���ور املتعلقة بالتقني���ة وت�ضتمر يف تعزيز 
التعاون والتن�ضيق مع الوزارة، يف �ضبيل فتح 
املج���ال وا�ضعاً اأمام متكينها من تقدمي مزيد 
م���ن خدماته���ا ب�ض���ورة اإلكرتوني���ة وبطريقة 

�ضهلة ومي�رشة. 
واأردف اأن تقدمي الدعم التقني للخدمات 
املتعلق���ة باملوث���ق اخلا�س جت�ض���د اجلهود 

املبذول���ة لدعم توجه���ات احلكوم���ة وتنفيذ 
خمرجات امللتق���ى احلكوم���ي وروؤية �ضاحب 
ال�ضم���و امللك���ي ويل العه���د نائ���ب القائ���د 
الأعل���ى النائب الأول لرئي����س جمل�س الوزراء 
ومبادرت���ه ب�ضاأن تطوير اخلدم���ات احلكومية 
يف جمال التحول الإلكرتوين وتر�ضيخ الثقافة 
وتطوي���ر  خلدم���ة  وت�ضخريه���ا  الإلكرتوني���ة 

املنظومة القانونية.

رعاي���ة  حت���ت  بن���ا:   - املنام���ة 
كرمي���ة من لدن عاه���ل البالد �ضاحب 
اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�ض���ى اآل 
خليفة، تنظ���م وزارة العدل وال�ضوؤون 
الأعلى  الإ�ضالمية والأوقاف واملجل�س 
لل�ضوؤون الإ�ضالمية اليوم الأحد احلفل 
اخلتام���ي جلائ���زة البحري���ن الك���رى 
الثالث���ة والع�رشي���ن للق���راآن الك���رمي، 
وذل���ك بع���د �ض���الة الرتاوي���ح بجامع 
مركز اأحمد الفاحت الإ�ضالمي، بح�ضور 
نائب رئي�س املجل�س الأعلى لل�ضوؤون 
الإ�ضالمية ال�ضيخ عبدالرحمن بن حممد 

اآل خليفة.
�رشح بذلك وكيل الوزارة لل�ضوؤون 
الإ�ضالمي���ة فري���د املفت���اح، واأ�ضاف: 
�ضيبداأ احلفل بتالوة عطرة من اآي الذكر 
احلكي���م، تليها كلمة ال���وزارة يلقيها 
الع���دل وال�ض���وؤون الإ�ضالمي���ة  وزي���ر 
والأوق���اف ال�ضي���خ خالد ب���ن علي اآل 
خليفة، وثم كلمة �ضيف احلفل وكيل 
وزارة الأوقاف بجمهورية م�رش العربية 
ال�ضقيق���ة اأم���ن عبدالواج���د، تليه���ا 
ت���الوة عطرة من الذكر احلكيم، بعدها 
�ضيتم تتويج الفائز باجلائزة الكرى 
للم�ضابق���ة، يل���ي ذل���ك تك���رمي بقية 
الفائزين يف فروع واأق�ضام امل�ضابقة، 
وه���ي: ف���رع احلف���اظ لطلب���ة املراكز 
واحللق���ات القراآنية التابع���ة للوزارة، 
وفرع ر�ضوان لعم���وم اجلمهور، وفرع 
بي���ان لطلب���ة املدار����س بال�رشاكة مع 
وزارة الرتبي���ة والتعليم، وفرع اأجران 
الب�ضيط���ة  الذهني���ة  الإعاق���ة  ل���ذوي 
بال�رشاك���ة م���ع وزارة العم���ل والتنمية 
الجتماعية، وف���رع غفران لنزلء مركز 

الإ�ض���الح والتاأهيل بال�رشاكة مع وزارة 
الداخلي���ة، وم�ضابقة �ضلمان الفار�ضي 
للناطقن بغ���ري اللغة العربية، ف�ضالً 
عن تكرمي اجلهات امل�ضاركة واأع�ضاء 

جلنة التحكيم.
واأ�ضاف املفت���اح قائالً: اإن جائزة 
الك���رمي  للق���راآن  الك���رى  البحري���ن 
الت���ي تقام للع���ام الثال���ث والع�رشين 
على الت���وايل من���ذ انطالقتها يف عهد 
املغفور ل���ه ال�ضيخ عي�ضى بن �ضلمان 
اآل خليف���ة طي���ب اهلل ث���راه يف الع���ام 
1996م، وحتظ���ى برعاي���ة كرمية من 
عاهل البالد منذ ت���ويل جاللته مقاليد 
احلكم يف البالد يف ع���ام 1999 وحتى 
يومن���ا ه���ذا، وتنظمه���ا وزارة الع���دل 
والأوق���اف  الإ�ضالمي���ة  وال�ض���وؤون 
واملجل�س الأعلى لل�ض���وؤون الإ�ضالمية 
���ا، وحتظ���ى ب�رشاك���ة جمتمعي���ة  �ضنويًّ
م���ع وزارة الرتبية والتعلي���م، ووزارة 
والتنمي���ة  العم���ل  ووزارة  الداخلي���ة، 
الجتماعية، قد ا�ضتحدثت يف ن�ضختها 
احلالية فرًعا جديًدا وهو فرع م�ضابقة 
�ضلم���ان الفار�ض���ي ال���ذي ي�ضته���دف 
الناطق���ن بغري اللغة العربية، ويرجع 
ت�ضميته بهذا ال�ضم تيمًنا بال�ضحابي 
اجللي���ل �ضلمان الفار�ض���ي ر�ضي اهلل 

عنه.
وا�ضتط���رد قائ���اًل: به���ذه الفروع 
والأق�ض���ام التي اأ�ضيفت على اجلائزة 
الك���رى، تك���ون اجلائزة ق���د �ضملت 
جميع م�ضتوي���ات وقطاعات املجتمع، 
واأ�ضب���ح باإم���كان اجلمي���ع امل�ضارك���ة 
فيه���ا �ضواء م���ن عموم النا����س اأو من 
ذوي  اأ�ضح���اب  اأو  املدار����س  طلب���ة 

الإعاقة، بل وحتى امل�ضاجن يف اإدارة 
الإ�ض���الح والتاأهيل، وك���ذا الناطقن 
بغري اللغ���ة العربية، بجانب ا�ضتمالها 
على اجلائ���زة املتعلقة بالن�ضاء، فهي 
بح���ق جائ���زة بحريني���ة متنوعة كرى 
�ضمل���ت جمي���ع قطاع���ات وم�ضتويات 
املجتم���ع، ويرجع الف�ضل يف ذلك بعد 
اهلل تعالى اإل���ى �ضاحب اجلاللة امللك 
ال���ذي اأول���ى ودع���م الق���راآن الك���رمي 
وحملته وحفاظه ومراكزه وم�ضابقاته، 
فل���ه كل ال�ضكر والمتن���ان على ذلك، 
وحفظ اهلل مليكنا واأيده ون�رشه وحفظ 

رئي�س وزرائه وويل عهده.
واأ�ضار اإل���ى اأن اجلائزة قد حملت 
من���ذ انطالقته���ا ع���دًدا م���ن الأهداف 
الرئي�ض���ة، تاأت���ي يف مقدمتها احلر�س 
على خدمة كتاب اهلل عز وجل والعناية 
ب���ه حفًظا وعلًم���ا وعم���اًل، وكذلك حّث 
النا�ضئة على حفظ كتاب اهلل عز وجل 
ومدار�ضته والعناية به، بالإ�ضافة اإلى 
تربي���ة الن����سء عل���ى حقائ���ق الكتاب 
العزيز وال�ضنة املطهرة، وعلى مبادئ 
الإ�ض���الم و�رشائعه ال�ضمحة. كما تهدف 
ب�ضكل مبا����رش اإلى تبني نوعية متميزة 
واإعداده���م  اهلل  كت���اب  حفظ���ة  م���ن 
ليكون���وا دعاة خري وعام���ل اإ�ضالح يف 

جمتمعهم واأمتهم.
ال���وزارة جميع املواطنن  وتدعو 
واملقيم���ن حل�ضور احلف���ل اخلتامي 
للجائزة م���ن اأجل دعم حفظ���ة القراآن 
وامل�ضارك���ة يف ت�ضجي���ع كاف���ة �رشائح 
وفئ���ات املجتمع لالإقب���ال على كتاب 
اهلل تعال���ى حفًظ���ا وت���الوة وجتوي���ًدا 

وتف�ضرًيا.

اأي���د وزي���ر الأ�ضغ���ال و�ض���وؤون 
العم���راين  والتخطي���ط  البلدي���ات 
ع�ض���ام خلف مق���رتح جمل�س بلدي 
املراف���ق  بخ�ضخ�ض���ة  املح���رق 
ال�ضحي���ة يف احلدائ���ق واملتنزهات 
العامة وحتديد ر�ض���وم لال�ضتفادة 

منها.
عل���ى  رده  يف  الوزي���ر  واأ�ض���ار 
تو�ضية املجل����س البل���دي اإلى اأنه 
مت اإحال���ة التو�ضي���ة اإل���ى اجله���از 
اأع���داد املرافق  التنفي���ذي؛ حل�رش 
واملتنزه���ات  باحلدائ���ق  العام���ة 
التابع���ة لبلدي���ة املح���رق ومبال���غ 
�ضيانتها ال�ضنوية؛ متهيدا لطرحها 

يف مزايدة عامة.
املح���رق  بل���دي  وكان جمل����س 
ق���د رف���ع يف اجتماع���ه املنعقد يف 
25 اأبري���ل املا�ض���ي تو�ضية بهذا 
ال�ضاأن، حيث اأكد مدير عام البلدية 
بالإناب���ة ال�ضي���خ حمم���د ب���ن اأحمد 
اآل خليف���ة اأن خ�ضخ�ض���ة املراف���ق 
العامة �ضتحميها م���ن هدر الأموال 
العام���ة للدول���ة الت���ي ت�ضتهلكها 
على ال�ضيانة، كم���ا �ضيحافظ على 
تل���ك املرافق يف ظل وج���ود اأعمال 

تخريبية م�ضتمرة.
وم���ن جهة اأخ���رى، دع���ا الوزير 
يف خط���اب اآخ���ر املجل����س البل���دي 
اإل���ى درا�ض���ة اإدراج اأح���د العقارات 
بالقرب من جام���ع الكوهجي باحلد 
�ضمن خط���ة ال�ضتمالكات يف دورة 
ل�ضتمالك���ه  القادم���ة  امليزاني���ة 

كمواقف لل�ضيارات.
وذكر اأن ال���وزارة ثمنت العقار 
ب�ضكل مبدئي، حيث بلغت التكلفة 
التقديري���ة ل�ضتمالك���ه 218 األف���اً 

و916 دينارا.

• حميدان متحدثاً اأمام موؤمتر العمل الدويل	

• توقيع التفاقية	

• ع�ضام خلف	



يح���ط قانون���ا اإ�ص���اح نظ���ام التقاعد 
امل���دين والع�صك���ري على طاول���ة جلنتني 
نيابيتني. اللجنة الأولى ال�صوؤون القانونية 
ال���راأي واملاحظ���ات  لإب���داء  والت�رشيعي���ة 
ع���ن �صامت���ه الد�صتورية، والأخ���رى جلنة 
اخلدم���ات الت���ي تعت���ر اجله���ة الأ�صيل���ة 
ملناق�ص���ة مواد م����رشوع القان���ون وتقدمي 

تقرير ب�صاأنه للجل�صة العامة.
و�صتجتم���ع جلن���ة ال�ص���وؤون القانونية 
�صباح الي���وم )الأحد( لنظر م���دى �صامته 
الد�صتورية، ويليها اجتماع يوم غد الإثنني 

للجنة اخلدمات.
القانوني���ة  ال�ص���وؤون  جلن���ة  واأم���ام 
امل���ادة )119( بالد�صت���ور والت���ي تن�ص 
عل���ى: “ينظم القان���ون �ص���وؤون املرتبات 
والإعان���ات  والتعوي�ص���ات  واملعا�ص���ات 

واملكافاآت التي تقرر على خزانة الدولة”.
ا اأحمر  وو�صعت املادة اإط���اًرا د�صتوريًّ
عل���ى مو�ص���وع تنظي���م القان���ون ل�صوؤون 
املعا�ص���ات، وال���ذي ميثل حم���وًرا رئي�صيًّا 
بالنقا�ص ب�صاأن م�رشوع قانون اإ�صاح نظام 

التقاعد، املحال للرملان حديًثا.
ونظًرا لدقة امل�صطلح���ات بالد�صتور، 
فقد وردت عبارات خمتلفة مقرتنة بقوننة 
احلق���وق والواجبات واحلري���ات، ومن بني 
ه���ذه العب���ارات الن����ص عل���ى اأن “ينظ���م 
القان���ون �ص���وؤون...” اأو “يرت���ب القان���ون 
املحاك���م على اخت���اف اأنواعه���ا )...(” اأو 
“ي�صع القانون الأح���كام اخلا�صة بالنيابة 
عل���م  القان���ون  “يب���ني  اأو   ”)...( العام���ة 
اململكة و�صعارها )...(” اأو “يجوز لاأفراد 
اإن�ص���اء املدار����ص واجلامعات  والهيئ���ات 
ووفًق���ا  الدول���ة  م���ن  باإ����رشاف  اخلا�ص���ة 

للقانون”.

ومل ت���رد هذه امل�صطلح���ات املرتبطة 
بالقان���ون عبًث���ا بالد�صت���ور، ول���كل كلمة 

معنى ودللة ومغزى.
وقد اق���رتن مو�ص���وع تنظي���م �صوؤون 
القان���ون”،  “ينظ���م  بعب���ارة  املعا�ص���ات 
واملق�ص���ود بها اأن ه���ذا املو�صوع املهم 
املرتبط ب�صوؤون حتقيق الأمان الجتماعي، 
وتوف���ر اأك���ر ق���در ممك���ن م���ن احلماية 
القت�صادي���ة لاأ����رشة، ذات ال�صل���ة بجيب 
املواط���ن، ومنه���ا املرتب���ات واملعا�صات 
واملكاف���اآت،  والإعان���ات  والتعوي�ص���ات 
قد ��س���رط �لد�ستور �أن يك���ون تنظيمها 
بقانون، يقره الرمل���ان، وهذا ل يعني اأن 
ياأتي قان���ون يفوِّ�ص ال�صلط���ة التنفيذية 
تنظي���م ه���ذه ال�ص���وؤون، لأن ذل���ك يعتر 
اإهداًرا حلق د�صتوري اأ�صيل، كفله امل�رشِّع 
لل�صلط���ة الت�رشيعية، ول ميك���ن التنازل اأو 

التخلي عنه باأّي �صكل من الأ�صكال.
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ك�صف النائب جال املحفوظ عر “الباد” 
عن نك���ث الهيئة العام���ة للتاأم���ني الجتماعي 
تعهده���ا اأمام جلنة نيابية بح�رش �صاحية زيادة 

ال�صرتاكات للرملان.
وقال املحفوظ اإن كبار امل�صوؤولني بالهيئة 
اجتمع���وا بلجنة نيابية بتاري���خ 3 اأبريل 2017، 
واأفادوا اللجنة ب���اأن “زيادة ن�صبة ال�صرتاك لن 
متر اإل بقان���ون، وعليه ميك���ن ملجل�ص النواب 
منع الزيادة”، واإن هذا املوقف يناق�ص م�رشوع 
قانون اإ�صاح نظام التقاعد، املحال للرملان، 
وال���ذي ي�صل���ب الرمل���ان �صاحي���ات كثرة، 

�صتنتقل للهيئة.
وحّم���ل املحف���وظ الهيئ���ة م�صوؤولية وجود 
عج���ز اكت���واري بال�صندوقني الع���ام واخلا�ص 
نتيج���ة زي���ادة اللتزامات املالي���ة امل�صتقبلية 
عل���ى �ص���ايف اأ�صولهم���ا، وكل ه���ذه الإرباكات 
املالي���ة بال�صندوق���ني حدثت ب�صب���ب قرارات 

خاطئة وغر مدرو�صة بالهيئة وال�رشكتني.
ولفت اإلى اأن الهيئ���ة اأن�صاأت �رشكة اأ�صول 
امل�صوؤول���ة عن ال�صتثم���ارات، براأ�صم���ال يبلغ 
3 مايني دين���ار، وت�صتثمر مببلغ ي�صل اإلى 3 
مليارات دينار، ومت�صائا املحفوظ عن العوائد 
القت�صادي���ة املجزية التي حققتها ال�رشكة منذ 
اإن�صائه���ا، واإن النتائج الهزيلة لا�صتثمارات ل 
تقود لنتيجة تفوي�ص الهيئة اأو ال�رشكة باتخاذ 
ق���رارات مهم���ة ترتبط بنظ���ام التقاع���د، الذي 
ميثل بوابة حتقيق الأم���ان الجتماعي مبختلف 

الدول.

شكاوى ومكافآت
وك�صف املحفوظ عر “الب���اد” اأن الهيئة 
العام���ة للتاأمني الجتماعي تغ���رِّد خارج ال�رشب 

احلكوم���ي، ول تخ�ص���ع ملظل���ة دي���وان اخلدمة 
املدنية، ولهذا فه���ي بعيدة عن عيون ال�صبط 
الإداري احلازم���ة، وذلك ب�صب���ب وجود �صكاوى 
للقي���ادات  مكاف���اآت  و����رشف  امل���ايل  اله���در 
واملوظف���ني بال�رشك���ة ل تق���ارن مب���ا ي�صتحقه 
املوظ���ف بالقط���اع الع���ام اأو العام���ل بالقطاع 

اخلا�ص.
الت�صغيلي���ة  امليزاني���ة  اأن  اإل���ى  ولف���ت 
للهيئة العام���ة للتاأمني الجتماع���ي واأ�صولها 
والتزاماته���ا، مب���ا يف ذلك روات���ب املوظفني، 
غر مدرج���ة �صمن امليزانية العامة للدولة، لذا 
فاإنه���ا ل تخ�صع لأحكام قانون اخلدمة املدنية، 
وهو اأم���ر موؤ�صف وجدي���ر باملراجعة اجلادة من 

قبل ال�صلطتني لتخاذ القرار املنا�صب.
وب���ني اأن الهيئ���ة ت����رشف مكاف���اأة �صنوية 
قيمته���ا 8 اآلف دينار لرئي����ص واأع�صاء جمل�ص 
الإدارة، ومطالًب���ا بفت���ح حتقي���ق ج���اد ب�ص���اأن 
مدى الت���زام الهيئة بقرار جمل����ص الوزراء رقم 
)25( ل�صن���ة 2015 لتنظيم املعاير والقواعد 
واأع�ص���اء  لروؤ�ص���اء  مكاف���اآت  مبن���ح  اخلا�ص���ة 
وم�صوؤولي���ات  احلكومي���ة  واللج���ان  املجال����ص 
اجله���ات احلكومي���ة، قائ���ًا “اإن الهيئ���ة تزعم 
اأنها اأوقفت �رشف املكافاأة ال�صنوية منذ اأعوام 
ولك���ن مبراجع���ة ميزانية الهيئ���ة ناحظ وجود 
ت�صخم يف نفقات املوظف���ني مبا يحمل �صبهة 

�رشف املكافاأة حتت عناوين اأخرى”.

زيادة االشتراك
وح���ّذر املحفوظ م���ن تك���رار �صيناريو رفع 
ن�صبة ال�صرتاك ع���ن البحرينيني يف حال انتقل 
ق���رار حتدي���د الن�صبة من الرمل���ان عر الن�ص 
علي���ه ب�صكل �رشيح بالقان���ون اإلى جمل�ص اإدارة 

الهيئة.
واأو�ص���ح اأن ن�صبة ال�صرتاك بالقطاع العام 

قفزت من 15 % بالعام 1986 اإلى 24 % منذ 
الع���ام 2007، واإن الن�صب���ة مر�صحة لازدياد يف 
ظل توجه حمموم من جهات بالدولة وتلميحات 
من الهيئ���ة، وم�صجاً رف�ص���ه لأّي زيادة بن�صبة 
ال�ص���رتاك يف الوقت الراهن، ووجوب اأن ل يتم 
معاجلة اأخط���اء الهيئة عر م���د اليد على جيب 

املواطن.

تضارب القرارات
و�صكك املحف���وظ يف ال�صيا�ص���ات احلالية 
لرت�صيد الإنف���اق باجلهات احلكومية، والتي مل 
ت�صفر عن وفورات مالية كبرة وفق التقديرات 
احلكومية، وذلك لت�صارب القرارات الأخرة، ما 
بني اإلغاء وزارات اأو جهات ر�صمية ويف املقابل 
ا�صتح���داث هيئ���ات وموؤ�ص�ص���ات جدي���دة، وما 
يرتت���ب عن ذلك م���ن ا�صتحداث ه���ذه اجلهات 
احلكومي���ة م�رشوف���ات ترهق امليزاني���ة العامة 

للدولة.
لدي���وان  ال�صنوي���ة  التقاري���ر  “اإن  وق���ال 
الرقابة املالية والإدارية ك�صفت عن خمالفات 

م���ن  بالعدي���د  وماحظ���ات و�صبه���ات ف�ص���اد 
اجلهات، ولكن مل حتل النياب���ة العامة اإل عدًدا 
قلياً من الق�صايا للمحكمة، وهو ما اأعاق �صدور 
قرارات ق�صائية رادع���ة �صد املت�صببني بهدر 
املال العام”. وبنّي اأن �صيا�صة فر�ص ال�رشائب 
والر�ص���وم والغرام���ات على املواطن���ني اأثبتت 
ف�صله���ا، واإنها امل�صدر اخلاط���ئ لزيادة موارد 
الدولة، وذل���ك دون مراعاة للنفقات ال�رشورية 
امللح���ة لاأ�رشة البحريني���ة ون�صبة وتنا�صب هذه 

امل�رشوفات مع الأجر ال�صهري لرب الأ�رشة.
واأك���د اأن ه���ذه ال�صيا�ص���ات القت�صادي���ة 
اخلاطئ���ة اأدت اإل���ى زيادة ن�صب���ة العاطلني عن 
العم���ل ووج���ود عاطل���ني جامعي���ني اأك���ر من 

العاطلني الأميِّني.
وانتق���د النائب ما اأ�صم���اه “تخاذل” بع�ص 
اأع�ص���اء جمل�ص النواب يف النحي���از للمواطنني 
و�صوته���م وتلم����ص معاناته���م احلقيقي���ة من 
خال الت�صدي للق���رارات القت�صادية املوؤذية 
لاأ�رش البحرينية وبخا�صة ذوي الدخل املتو�صط 

واملحدود.

• •وزير املالية	 النائب جال املحفوظ	

علوي املو�سوي

حمرر ال�سوؤون املحلية

لفر�ص  القانونية  الأداة 
اإجمايل ال�صرتاكم�صاهمة املوظفم�صاهمة جهة العملاأو تغير ن�صبة ال�صرتاكات

القان����ون رق����م )13( ل�صن����ة 
1975% 14% 7% 21

املر�صوم بقانون رقم )18( 
15 %5 %10 %ل�صنة 1986

قرار وزي����ر املالية رقم )1( 
18 %6 %12 %ل�صنة 2002

رق����م  املالي����ة  وزي����ر  ق����رار 
)26( ل�صن����ة 2007 )الن�صب 

املعمول بها حاليا(
% 18% 6% 24

الإرباكات املالية 
ب�صندوق التقاعد 

�صببها قرارات خاطئة 

�رشكة اأ�صول ت�صتثمر 
3 مليارات دينار 

ولكن النتائج هزيلة

هيئة التاأمني تغرِّد 
خارج ال�رشب احلكومي 

وبعيدة عن العيون 

�صكاوى من هدر مايل 
و�رشف مكافاآت مبالغ 

فيها لقيادات 

اأحّذر من تكرار �صيناريو 
رفع ن�صبة ال�صرتاك عن 

البحرينيني 

ن�صبة ال�صرتاك قفزت 
من 15 % بالعام 1986 

اإلى 24 % منذ 2007

 ل تعاجلوا اأخطاء 
الهيئة عر مد اليد 
على جيب املواطن

“الت�أمين�ت” ل تخ�سع ملظلة “اخلدمة” و8 اآلف دين�ر مك�ف�أة الإداريني

الد�ستور ُيكلِّف الربمل�ن تنظيم التق�عد بق�نون... ودون تفوي�ض لأحد

قيادتها نكثت تعهًدا اأمام جلنة نيابية قبل عام... املحفوظ ل� “$”:

“قانونية النواب” جتتمع اليوم... واأمامها اإطار اأحمر للمادة 119 باأبو القوانني:

ارت�����ف�����اع ن���س���ب���ة االش������ت������راك م�����ن رات�������ب م����وظ����ف ال���ح���ك���وم���ة

ما موقف أعضاء اللجنة القانونية من قانون التقاعد؟
املوقف   ال�صم

مل يرد على ا�صتف�صار ال�صحيفةماجد املاجد 

مل يرد على ا�صتف�صار ال�صحيفةان�ص بوهندي

مل يرد على ا�صتف�صار ال�صحيفةحممد مياد

مل يرد على ا�صتف�صار ال�صحيفةخالد ال�صاعر

رف�صجمال داود

مل ترد على ا�صتف�صار ال�صحيفةفاطمة الع�صفور
رف�صعلي العطي�ص
رف�صعي�صى تركي

امل������ع������ا�������ص������ات ت�����ن�����ظ�����ي�����م  يف  ال������������رمل������������ان  ح����������ق  ع����������ن  ال���������ت���������ن���������ازل  مي�������ك�������ن  ل 
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خلف: رفع مبالغ تاأمني حفريات ال�شوارع

394 األف دينار اإجمايل ميزانية م�شاريع املحرق البلدية

موجة حر الهبة مل ت�شهدها دول اخلليج منذ 140 �شنة

جامعة “اخلليج” م�شاريع م�شرتكة بني “االأطباء” 

ت�سمل اإن�ساء مالعب مبوا�سفات قيا�سية... عبداللطيف:

قد تتعدى الـ 50 درجة مئوية وت�ستمر حتى نهاية اأغ�سط�س املقبل

يف مقدمتها ن�رش البحوث والدرا�سات ال�سحية

بلـــغ اإجمـــايل ميزانية بلديـــة املحرق 
للعـــام  البلديـــة  مل�ساريـــع  املخ�س�ســـة 

2017 و2018 مبلغ 394 األف دينار.
جـــاء ذلـــك، يف رّد مديـــر عـــام بلدية 
بالإنابـــة عا�ســـم عبداللطيـــف  املحـــرق 
على خطاب ملجل�س بلـــدي املحرق حول 
ميزانية مناق�سات امل�ساريع املخ�س�سة 
املاليتـــن  ال�سنتـــن  خـــالل  للبلديـــة 

احلاليتن.
وحـــددت البلدية مل�ساريـــع احلدائق 
مبلـــغ 24 األـــف دينـــار ملناق�ســـة اإن�ساء 
مالعب مبوا�سفـــات قيا�سية، و10 اآلف 
دينـــار لإن�ســـاء �ســـور مم�ســـى الغو�ـــس، 
اإ�سافـــة اإلـــى 210 اآلف دينـــار مل�ـــرشوع 

اإعادة تاأهيل احلدائق.

وبلغـــت امليزانيـــة التـــي خ�س�ستها 
مل�ساريـــع ال�سوارع 25 األف دينار مل�رشوع 
مثلـــث مدخل احلد، فيمـــا خ�س�ست مبلغ 

25 األف دينار ملناق�سة املرحلة الثانية 
من م�رشوع تطوير �سارع 46. 

ور�سدت البلدية مبلغ 25 األف دينار 
مل�ساريع زراعة �سارع اأمواج وتوفري خزان 
)تنكر( للري، حيث ي�ستمل امل�رشوع على 
مد �سبكة الري مـــن قاليل وتوفري خزان، 
وتزويـــد اخلزانات التابعـــة لقاليل باملاء 
املعالـــج اإلـــى حن متديد �سبكـــة املياه 

املعاجلة باملحرق.
اأي�ًســـا م�ساريع  و�سملـــت امليزانيـــة 
زراعـــة مثلـــث احلو�ـــس اجلـــاف وتوفري 
خزان للري بطول 1440 مرًتا ومببلغ 25 

األف دينار.
جل�ســـات  توفـــري  مل�ـــرشوع  وحـــددت 
واأثاث لل�سواحل مبلغ 25 األف دينار، اإلى 
جانب 25 األف دينار اأخرى مل�رشوع اإعداد 

درا�سة لتطوير �سبكة الري.

حّذر خرباء اأر�ساد من البحرين ودول اخلليج 
العربي مـــن موجة حر”لهبة” على البحرين ودول 
اخلليح العربي خالل الأيام املقبلة وحتديًدا خالل 
ال 48 �ساعـــة املقبلـــة، وتوقعـــوا ا�ستمرار موجة 

احلر ال�سديدة على دول اخلليح العربي.
واأ�ســـار اخلـــرباء، اإلـــى اأن هـــذه املوجة وهي 
الأولى خالل مو�سم ال�سيف احلايل التي مل ت�سهد 
دول اخلليـــج العربي مثلها منذ حوايل 140 عاًما، 
مو�سحن اأن املوجة �ستكرر خالل اأ�سهر ال�سيف 

املقبلة ولعدة موا�سم، مبينن اأنها �ست�ستمر 
هذا العام حتى نهاية �سهر اأغ�سط�س القادم، 

واأن درجات احلرارة �ستتخطى يف بع�س الدول 
حاجز ال 47 درجة مئوية، وقد تتعدى يف بع�س 

املناطـــق حاجز ال 50 درجة مئوية، وت�سمل موجة 
احلر “الالهبـــة” ال�سعودية والبحريـــن والإمارات 
والكويـــت وقطـــر و�سلطنـــة عمان. واأ�ســـار خرباء 
اأر�ساد اإلى اأن اأكرث املناطق التي �ستتاأثر مبوجة 
ا املنطقة ال�رشقية  احلر هي ال�سعوديـــة وخ�سو�سً

وال�سحراوية، ودولة الكويت وجنوب العراق.
وتوقعـــت حمطات الأر�ساد اجلوية اأن ي�سهد 
هذا الأ�سبوع اأياًما �ساخنة يف عدد من دول اخلليج 
العربـــي، و�ستكون ال�سعودية الأكـــرث تاأثًرا بهذه 

املوجة.
ويف الوقـــت نف�ســـه، دعـــا اأطبـــاء وممار�سون 
عـــدم  اإلـــى  واملقيمـــن  املواطنـــن  �سحيـــون 
التعر�ـــس املبا�ـــرش والطويـــل لأ�سعـــة ال�سم�ـــس 
“احلارقـــة” والهواء الالفـــح امل�ساحب لها خالل 
هذه الأيام، وكرثة �رشب املاء لتفادي اأثر درجات 

احلرارة املرتفعة.
واأثار التحذير من موجة احلر “الالهبة” ردود 
فعل املواطنن البحرينين على مواقع التوا�سل 
تعليقـــات  مغـــردون  كتـــب  حيـــث  الجتماعـــي، 
ي�ستكون فيها من موجة احلر، ومن اأنها جاءت يف 
�سهر رم�سان وال�سيـــام، بينما اعتربها مغردون 

من ال�سعودية على “اأنها موجة �سواء طبيعية”.
وك�ســـف رئي�ـــس الأطباء يف جممـــع ال�سلمانية 
الطبـــي ال�ست�ســـاري جا�سم املهـــزع، اأن الإ�سابة 
بالإجهاد احلراري حتدث عندما يتعر�س ال�سخ�س 
لدرجة حرارة عالية، ويبداأ اجل�سم يف فقدان املاء 
وامللح يف اجل�سم موؤدًيـــا لالإ�سابة العام بالإعياء، 

بينما 
ث  حتـــد

�رشبـــة ال�سم�ـــس عندمـــا يفقـــد اجل�سم 
القدرة على تربيد نف�سه نتيجة التعر�س املبا�رش 
لأ�سعـــة ال�سم�ـــس لفـــرتة طويلـــة وت�سبـــح درجة 
حرارة اجل�سم عالية ب�سكل ميثل خطًرا على �سحة 

اجل�سم.
واأ�ســـار ال�ست�ســـاري املهزع، �رشبـــة ال�سم�س 
اأقل �سيوًعا ولكـــن اأكرث خطورة وميكن اأن توؤدي 
اإلى الوفاة، مبيًنا اأن الإجهاد احلراري اإن مل يعالج 
ب�ســـكل منا�سب �رشيًعا ميكـــن اأن يوؤدي اإلى �رشبة 

ال�سم�س.
واملقيمـــن  املواطنـــن  املهـــزع،  ون�ســـح 
جتنب التعر�س للحر ال�سديـــد املبا�رش مع ارتفاع 
درجات احلـــرارة، مو�سًحا اأن تعر�ـــس كبار ال�سن 
لل�سم�ـــس لفرتات طويلة قـــد يعر�سهم لالإ�سابة 
بجلطـــات املـــخ، بالإ�سافـــة اإلـــى اأنـــه ي�سبب يف 
العديـــد مـــن الأحـــوال نوبـــات ال�ـــرشع والإغمـــاء، 
مو�سًحـــا اأن التعر�س لدرجة احلـــرارة العالية فى 
ف�سل ال�سيف تزيد مـــن لزوجة الدم التي جتعل 
ا لدى  �رشيانه يف الأوردة وال�رشاين بطيًئا خ�سو�سً
كبار ال�سن واملر�سى، ومر�سى القلب وال�رشاين 
و�سغـــط الدم ممـــا يعر�سهم للخطـــورة التي قد 

ت�سل اإلى الوفاة.
وحـــّذر رئي�ـــس الأطبـــاء يف جممـــع ال�سلمانية 

الطبـــي يف ت�رشيحـــات ل “البـــالد” اأنه مع 
ارتفـــاع درجة احلرارة يحتـــاج اجل�سم اإلى 
الكثـــري من ال�سوائل التى ت�ساعد على عمل 
اأع�ســـاء اجل�ســـم احليوية بكفاءة، م�ســـدًدا على 
�ـــرشورة �رشب املـــاء، مبيًنا اأن املاء هـــو امل�رشوب 
املف�ســـل يف هذه الأجـــواء والقـــادر على تخفيف 
حرارة اجل�سم، ولي�ـــس امل�رشوبات الغازية، ب�سبب 
اإفـــراز اجل�سم للكثري من العـــرق و�سوائل واأمالح 

اجل�سم.
وذكر اأن هـــوؤلء املر�ســـى نن�سحهم بتناول 
كميـــات كبـــرية مـــن ال�سوائـــل وعـــدم التعر�س 
للحـــرارة العاليـــة �ســـواء املبا�رشة اأو غـــري مبا�رشة 
وتناول الأدوية اخلا�سة بهم بانتظام، والع�سائر 
اأو امل�رشوبـــات الدافئة، لأنهـــا حتتوى على عنا�رش 
تعو�ـــس فقـــدان الأمالح املعدنيـــة التى يفقدها 

اجل�سم اأثناء العرق.
واأو�ســـح املهزع، اأن جممع ال�سلمانية الطبي، 
ي�ستقبـــل العديد من حالت الإجهـــاد احلراري يف 
ف�سل ال�سيف، ولكنها تكون عادة من عمال البناء 
واالإن�ص���اءات الذي���ن ال يلتزم���ون ب����روط ال�صحة 
وال�سالمة، وعـــدم ارتدائهم للمالب�ـــس والقبعات 
الواقيـــة مـــن ال�سم�ـــس، ويتم عالجهم فـــوًرا حال 
و�سولهـــم باأف�سل املعايري الطبيـــة، م�سرًيا اإلى 
اأن مملكـــة البحريـــن حددت �ساعـــات العمل خالل 
فرتة ال�سيف، ومبا يحفـــظ عدم اإ�سابة العاملن 
بـــاأي اأ�رشار من جراء تعر�سهـــم لل�سم�س ودرجات 

احلرارة العالية.

املنامة - جمعية الأطباء البحرينية: 
اأعلنت جمعية الأطباء البحرينية عزمها 
الدخول يف م�ساريع م�سرتكة مع جامعة 
اخلليج العربـــي، يف مقدمتها التعاون 
يف جمـــال ن�ـــرش البحـــوث والدرا�ســـات 
علـــى  اعتمـــاًدا  والطبيـــة  ال�سحيـــة 
ا للجامعة يف هذا  امل�ستوى املتقدم جدًّ

املجال.
جاء ذلـــك، خـــالل اجتمـــاع م�سرتك 
بن اجلانبـــن تراأ�سه من جانب جامعة 
اخلليـــج العربي رئي�ـــس اجلامعة خالد 
العوهلـــي بح�سور نائبه خالـــد طبارة، 
فيمـــا تراأ�س الجتماع من جانب جمعية 

الأطباء رئي�ســـة اجلمعية غادة القا�سم 
بح�سور نائب الرئي�س مناف القحطاين 

وع�سوة جمل�س الإدارة نوار احلمر.
واأكد اجلانبان خالل الجتماع اأهمية 
تعزيز التعاون يف جمال برنامج التعليم 
الطبـــي امل�ستمـــر، وذلـــك مـــن خـــالل 
م�ساركة اأطباء جامعة اخلليج العربي يف 
اإعداد وتن�سيـــق ور�س عمل وموؤمترات 
الهيئـــة  مـــن  معتمـــدة  �ساعـــات  ذات 
الوطنيـــة لتنظيـــم املهـــن واخلدمات 
ال�سحيـــة، اإ�سافة اإلى م�ساركـــة اأطباء 
اجلامعة ذوي اخلـــربات الكبرية يف ن�رش 
اأبحاث طبية يف املجلة الطبية للجمعية.

كمـــا بحـــث الجتمـــاع و�ســـع اآليـــة 
مل�ساركـــة طلبة جامعـــة اخلليج العربي 
يف “جلنـــة طلبة الطب جلمعيـــة الأطباء 
تعزيـــز  ي�سمـــن  ومبـــا  البحرينيـــة”، 
معارفهم ومهاراتهم ويوفر لهم فر�سة 
مواتية لدخول الو�سط الطبي فيما هم 

ل يزالون على مقاعد الدرا�سة.
وعقـــب الجتمـــاع نظمـــت جامعـــة 
اخلليـــج العربـــي لوفد جمعيـــة الأطباء 
جولـــة ميدانية يف اأروقـــة اجلامعة جرى 
خاللهـــا التعـــرف عن كثب علـــى مركز 
املحاكاة اجلديـــد يف اجلامعة ومناق�سة 

�سبل ال�ستفادة من هذا املركز.

• عا�سم عبد اللطيف	

• خالل اللقاء	

تتجــــه وزارة الأ�سغــــال و�ســــوؤون 
البلديــــات والتخطيط العمــــراين اإلى 
رفع مبلــــغ التاأمن علــــى املقاولن 
احلفريــــات  م�ساريــــع  يف  العاملــــن 
يف الطــــرق، لتبلــــغ مقــــدار التكلفــــة 
التقديرية للحد الأدنى لتكلفة اإعادة 

ر�سف ال�سارع.
جــــاء ذلــــك، يف خطــــاب موّجه من 
وزيــــر الأ�سغــــال والبلديــــات ع�ســــام 
خلــــف ملجل�س بلدي املحــــرق، والذي 
مــــن املقّرر طرحه علــــى جدول اأعمال 
بعــــد  اليــــوم،  العتيــــادي  الجتمــــاع 
موافقــــة اللجنــــة املاليــــة والقانونية 

باملجل�س على املقرتح.
وذكر الوزير يف خطابه اأن الوزارة 
يــــرد اإليهــــا العديــــد مــــن ال�ســــكاوى 
واملالحظــــات مــــن املواطنــــن بعدم 
قيام املقاولن العاملن يف م�ساريع 

احلفريــــات يف الطرق باإ�سالح الطرق 
بعد النتهاء من تنفيذ خدمات البنية 
التحتية بعد مرور فرتة زمنية طويلة.

واأ�سار اإلى اأن اأحــــد اأهم الأ�سباب 
لت لهــــا الإدارة املخت�سة  التي تو�سّ
يف الــــوزارة ب�ســــاأن تــــرك احلفر دون 
مبلــــغ  انخفا�ــــس  يف  تتمثــــل  ردم، 
التاأمــــن الذي يرتاوح بــــن 10 اإلى 
20 ديناًرا للمرت الطويل، وهو يعترب 
ا، اإذا ما  ــــا منخف�ًسا جــــدًّ مبلغا تاأمينيًّ
اأخــــذ يف العتبار �سعــــر اإن�ساء ور�سف 

اجلزء الذي مت حفره من الطريق.
واأ�ساف: وعليــــه، راأت الإدارة اأن 
يتــــم تعديل �سعــــر التاأمــــن ليكون 
م�ساوًيا على اأقل تقدير للحد الأدنى 
لتكلفــــة اإعادة ر�سف ال�ســــارع، وفًقا 
للمــــرت الطويل، وهو مــــا �سيمثل اأداة 
اإ�سافيــــة تلــــزم املقاولــــن باإعــــادة 
الطريــــق اإلى و�سعيته حــــال النتهاء 

من اأعمال احلفريات.

بدور املالكي

 مناشدة سمو رئيس الوزراء 
لتبكير الرواتب

راتب �سهر يونيـــو 2018 تتقا�سمه التزامات �سهرية روتينية، و3 
منا�سبـــات تاأخـــذ كل منها وطرهـــا. املنا�سبة الأولـــى م�رشوفات �سهر 
رم�سان املبـــارك، والثانية م�ستلزمات عيد الفطـــر ال�سعيد، والثالثة 
دخول العطلة ال�سيفية، وما يرافقها من نفقات �سفر اأو اإدماج الأبناء 

بربامج مفيدة.
طـــوال الأيـــام املا�سية مل تتوقـــف الت�سالت وتدفـــق الر�سائل، 
�ســـواء من املوظفـــن بالقطاع احلكومي اأو املتقاعديـــن اأو م�ستحقي 
مبالغ الدعم النقدي لالأ�رش حمدودة الدخل، الذين يرون الأمل امل�ستمر، 
بتوجيهـــات رئي�س الـــوزراء �ساحـــب ال�سمو امللكي الأمـــري خليفة بن 

�سلمان اآل خليفة.
وكلفني مواطنون برفع منا�ســـدة للمقام ال�سامي؛ للنظر يف تبكري 
�رشف راتب �سهـــر يونيو، �سواء �رشفه قبل حلول العيد ال�سعيد اأو بعد 
عطلته مبا�ـــرشة؛ من اأجل تغطيـــة امل�رشوفات وتخفيـــف ال�سغط على 

جيب الأ�رشة.
واأبلغُت املواطنن اأن �سمو رئي�س الوزراء يتلم�س دوما احتياجات 
املواطنـــن، من جميع الفئـــات واملناطق، ومل يـــرتدد �سموه باإ�سدار 
اأوامـــره الكرمية بتبكري �ـــرشف الرواتب مبنا�سبات واأعيـــاد بال�سنوات 
ال�سابقـــة، واآخرهـــا توجيهه ال�سامـــي ب�رشف الرواتب قبـــل حلول عيد 

الفطر املبارك بالعام املا�سي.

راشد الغائب

rashed.ghayeb
@albiladpress.com
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وزير الديوان امللكي وامل�شري ي�شتقبالن �شمو ال�شيخ نا�رص بن حمد

احل�شن يرعى ختام م�شابقة الأمن العام للقراآن

مبنا�ضبة �ضهر رم�ضان املبارك

بح�ضور 82 م�ضاركا من خمتلف الإدارات

الرف���اع - القي���ادة العام���ة لق���وة دف���اع 
البحري���ن: ا�ضتقب���ل وزي���ر الدي���وان امللك���ي 
ال�ضي���خ خال���د ب���ن اأحم���د اآل خليف���ة، والقائد 
الع���ام لق���وة دف���اع البحري���ن امل�ض���ر الركن 
ال�ضي���خ خليفة بن اأحمد اآل خليفة، م�ضاء اأم�س، 
قائ���د احلر����س امللكي �ضم���و العمي���د الركن 
ال�ضي���خ نا�رص بن حم���د اآل خليف���ة، وعددا من 
اأف���راد العائل���ة املالك���ة الكرمي���ة، وعددا من 
امل�ضوؤولني وجموعا من املواطنني واملقيمني 
الذي���ن قدموا لهم���ا اأ�ضدق الته���اين واأطيب 
التربي���كات بحلول �ضه���ر رم�ض���ان املبارك، 
وال���ذي ياأتي يف اإطار حر�ضهم���ا على تكري�س 
هذه الع���ادة ال�ضنوية يف التوا�ض���ل والتاأكيد 
على ع���ادات املجتم���ع البحرين���ي الأ�ضيلة يف 
ال�ضه���ر الف�ضي���ل وامل�ضتمدة م���ن روح ديننا 

الإ�ضالمي احلنيف.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: حت���ت رعاي���ة 
رئي����س الأمن العام اللواء طارق احل�ضن، اأقامت 
الإدارة العام���ة للحرا�ضات، حف���ل ختام م�ضابقة 
الأم���ن الع���ام الثالث���ة ع����رصة للق���راآن الكرمي، 
م���ن منت�ضب���ي وزارة  82 مت�ضابق���اً  مب�ضارك���ة 

الداخلية من خمتلف الإدارات.
وبه���ذه املنا�ضبة، اأكد رئي����س الأمن العام 
اأهمية اإقامة مثل هذه امل�ضابقات والتي تعك�س 
حر����س وزارة الداخلية ودورها يف خدمة القراآن 
الك���رمي والعم���ل على حتقيق معاني���ه ال�ضامية 
م���ن خالل غر����س ال�ضفات احلمي���دة وتعزيزها 
ل���دى كل رجال الأم���ن، يف اإط���ار اأداء ر�ضالتهم 
النبيلة يف حفظ اأمن الوطن و�ضون املكت�ضبات 

الوطنية.
كم���ا اأعرب رئي����س الأمن الع���ام عن �ضكره 
وتقديره لالإدارة العام���ة للحرا�ضات على ح�ضن 
الإدارات  جمي���ع  وكذل���ك  امل�ضابق���ة،  تنظي���م 

امل�ضاركة فيها.
ويف خت���ام احلفل، كرم رئي����س الأمن العام 
الفائزي���ن يف ف���روع امل�ضابق���ة، بالإ�ضافة اإلى 

اجلهة املنظمة وجلنتي التحكيم والتنظيم.

املنام���ة - مكتب النائب ع���ادل الع�ضومي: 
حتت رعاية نائب رئي�س الربملان العربي ع�ضو 
جمل����س الن���واب ع���ادل الع�ضومي،  نظ���م مركز 
احلورة والق�ضيبية الجتماعي وب�رصاكة جمتمعية 
مع فريق قادة امل�ضتقب���ل مهرجان القرقاعون 
ال�ضن���وي )فرج���ان لول( ال���ذي اأقي���م يف �ضاحة 
جمل����س اأهايل مبنطق���ة احلورة وبح�ض���ور اأكرث 
م���ن ٧٠٠ طفل وطفل���ة وعدد كبر م���ن اأهايل 

املنطقة، م�ضاء اأم�س الأول.
ي�ض���ارك  املجتمعي���ة  ال�رصاك���ة  و�ضم���ن 

باملهرجان يف مبادرة “�ضابع جار” التي تنظمها 
وزارة ال�ضب���اب والريا�ض���ة بالتع���اون مع مركز 
الإبداع ال�ضبابي اإلى جانب ذلك مت دعوة العديد 
من اجله���ات حل�ض���ور املهرجان منه���ا: اطفال 
املوؤ�ض�ض���ة اخلرية امللكية، اطفال بيت بتلكو، 
ومت توزيع اأكرث من 1000 هدية على احل�ضور.

وت�ضم���ن املهرجان العدي���د من الفعاليات 
امل�ضاحبة من الف���رق �ضعبية والفري�ضة، تعليم 
الأطفال كيفي���ة �ضناعة ال�ضابون وتزين الكب 
كي���ك، واإحت���وى املهرج���ان على ورك���ن خا�س 

لت�ضوي���ر والطباع���ة الفوري���ة وتلوي���ن الوجه، 
والبي���ت اله���زاز واللع���اب املتنوع���ه، واختتم 

الربنامج بتوزيع وجبات �ضحور على احل�ضور.
و�ضاه���م يف املهرجان كل م���ن �رصكة كردي 
ماك�س كداعم ر�ضم���ي للفعالية، حمالت عجيب 
للهدايا، مركز الأن���وار للتخفي�ضات، حمل واحة 
العود للعطور ، مرك���ز ا�ضرت الطبي، �رصكة فيفا 
لالت�ض���الت، منت���زه عذاري الرتفيه���ي، مطعم 
زي بيت���زا، مطعم �ض���رب ايوب، حلوي���ات �ضعد 
الدين، ومركز امي���ان لال�ضنان، �ضالون بيوتي، 

مطع���م درة البحرين ل���الأكالت ال�ضعبية وم�ضنع 
اكوافينيا للمياه.

ومن جانب���ه، عرب الع�ضومي راعي احلفل عن 
�ضعادته برعاي���ة احلفل وباحل�ضور الكبر الذي 
�ضه���ده من خمتل���ف الأعمار وبتفاع���ل احل�ضور 
موؤك���دا ا�ضتم���رار اقامة مث���ل ه���ذه الفعاليات 
املرتبط���ة بال���رتاث والت���ي تعمل عل���ى اإ�ضعاد 
الأه���ايل مبختل���ف اأعماره���م م�ضي���ًدا بالتنظيم 
الرائ���ع للحفل مما كان ل���ه اأطيب الأثر يف اإجناح 

املهرجان.

واأعرب الع�ضوم���ي �ضكره وتقديره لكل من 
�ضاه���م يف دع���م مهرج���ان القرقاع���ون )فرجان 

لول(.
ويفيِ اخلت���ام قدم الع�ضوم���ي �ضكره لالأهايل 
بجمي���ع اأعمارهم على ح�ضوره���م الكبر متمنًيا 

لهم كل التوفيق والنجاح.
اأعرب���ت رئي�ض���ة العالق���ات العام���ة  فيم���ا 
مبرك���ز احل���ورة والق�ضيبية �ضيخ���ة الزايد  عن 
�ضكرها جلمي���ع الأهايل واحل�ضور الذي فاق كل 

التوقعات.

• وزير الديوان امللكي والقائد العام لدى ا�ضتقبالهما �ضمو ال�ضيخ نا�رص بن حمد 	

قانون لمكافحة “التطبيل”
“الطبال���ة” ه���م اآفة ال�ضع���وب، و�رصطانها، ومر�ضها، وهم املعي���ق لأبنائها من 

التنف�س، والوثب للم�ضتقبل، وبناء حياة جديدة.
وت�ضر �ضيناريوهات ال�ضوؤم، كيف ميهر هوؤلء بت�ضلق اأكتاف الرجال، واقتنا�س 

ما لي�س لهم، عرب �رصعنة الباطل، والت�ضفيق له، والنحناء اأمامه.
ولطامل���ا اأكدت ال�ضواهد اأن النه�ض���ه، والتطور، هو بالأذن امل�ضغية من الدولة 

للنقد البناء، وب�ضيا�ضة يكون املواطن لب اهتمامها الأول.
ه���ذا النهج املتح�رص، يحارب ب�ض���دة، من مرتب�ضي طري���ق “ال�ضورت كت”، من 

ياأخذون ما لي�س لهم، من وظائف، ومنا�ضب، ومزايا، وغر ذلك.
اإن الدول���ة وموؤ�ض�ضات املجتمع املدين، وو�ضائ���ل الإعالم قاطبة، مدعوة لف�ضح 
ه���وؤلء “ال�رصاق” ومواجهة هذا العبث، بثقافة حياة وتعامل، مبا يحفظ حقوق اأبنائنا 
م���ن اله���در، وال�ضي���اع، واإن تطلب الأمر �ض���ن قان���ون ملكافحة “التطبي���ل” اأ�ضوة 

مبكافحة الف�ضاد؛ لأنه اأ�ضد منه، واأخطر.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

الع�شومي يرعى احتفالية “فرجان لول” لأهايل الق�شيبية واحلورة
بح�ضور اأكرث من 700 طفل وعدد كبر من الأهايل
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توفري م�سخات الأن�سولني للم�سابني بال�سكري من الأيتام

ختام امل�سابقة الثقافية الرم�سانية اخلام�سة

حتويل املر�صى يف حالة �صحية �صعبة اإلى حيوية وقوة “الفار�س”

برعاية وزير �صوؤون ال�صباب والريا�صة

ال�صي���ف - املوؤ�ص�ص���ة اخلريي���ة  �صاحي���ة 
امللكية: حتت رعاية ممثل جللة امللك للأعمال 
اخلريي���ة و�صوؤون ال�صباب رئي����س جمل�س اأمناء 
املوؤ�ص�ص���ة اخلريية امللكية �صم���و ال�صيخ نا�رص 
بن حم���د اآل خليفة  وقع���ت املوؤ�ص�صة اخلريية 
امللكي���ة اتفاقية م�رصوع “الفار����س” مع وزارة 
ال�صح���ة و�رصك���ة يونيفر�صال ل���لأدوات الطبية 
لتوف���ري م�صخات الأن�صول���ن للأطفال الأيتام 
وامل�صابن بداء ال�صكري من النوع الأول، حيث 
وقع التفاقية كل من لأم���ن العام للموؤ�ص�صة 
اخلريي���ة امللكي���ة م�صطف���ى ال�صي���د ووكي���ل 
وزارة ال�صحة وليد املانع واملدير العام ل�رصكة 

يونيفر�صال للأدوات الطبية جمعة اجلفريي. 
كم���ا وق���ع ا�صت�ص���اري الأمرا����س الباطنية 
وال�صك���ري والغ���دد ال�صم���اء يف م�صت�صفى نور 
التخ�ص�ص���ي اأ�صع���د الدف���ر اتفاقي���ة الأطباء 

ال�صت�صارين امل�صاهمن يف امل�رصوع.
“فار����س(”؛ لأن  وق���د مت اختي���ار ا�ص���م  
امل����رصوع يحول طف���ل اأو �صاب���ا يف حالة �صحية 
�صعب���ة اإل���ى حيوي���ة وق���وة الفار����س، ويتمتع 
بال�صح���ة والعافي���ة وي���وؤدي واجبات���ه اليومية 

ب�صل�صة.
وبه���ذه املنا�صبة، تق���دم م�صطفى ال�صيد 
بخال����س ال�صك���ر والتقدي���ر اإلى �صم���و ال�صيخ 
نا����رص بن حمد اآل خليفة عل���ى رعايته الكرمية 
�صم���وه  واهتم���ام  التفاقي���ة  توقي���ع  حلف���ل 
بتفعي���ل ال�رصاكة املجتمعي���ة يف خدمة الأيتام 
واملحتاجن يف مملكتن���ا الغالية، وما يقوم به 
�صموه م���ن جهود كبرية يف دعم العمل اخلريي 
والإن�صاين ال���ذي تقوم ب���ه املوؤ�ص�صة اخلريية 

امللكية.
واأو�صح ال�صيد باأن م�رصوع “فار�س” يهدف 
اإل���ى التخفيف من معاناة الأطف���ال امل�صابن 
ب���داء ال�صكري من الن���وع الأول وذلك من خلل 
توف���ري م�صخات الأن�صولن الت���ي تغنيهم عن 
احلق���ن اليومي بالإب���ر و�صتكون عون���اً لهم يف 
حت�صن �صحته���م، وم�صاعدتهم للحياة ب�صكل 
طبيع���ي اأ�صوة باأقرانهم م���ن الأطفال الأ�صحاء 

باإذن اهلل تعالى.
وبن اأن م����رصوع فار�س ي�صتهدف الأطفال 
�صواءُ من الأيتام اأو غري الأيتام امل�صابن بداء 
ال�صكري من الن���وع الأول حيث �صتبداأ املرحلة 
الأولى من امل�رصوع بتوفري م�صخات الأن�صولن 
لع���دد 20 طفلً على اأن يتم زي���ادة العدد بناًء 
على الداعمن وامل�صاهمن يف امل�رصوع ملدة 5 

�صنوات ب�صكل مبدئي.
واأ�ص���اف ب���اأن املرحل���ة الأول���ى للم����رصوع 
من تربع���ات اأهل اخلري وري���ع املعر�س الفني 
اخل���ريي لط���لب مدار����س البحري���ن، وتك���ون 
لع�رصي���ن طف���ًل ملدة ع���ام واحد �صام���ًل املبلغ 
Medtro -  ��صوم تركيب م�صخة الأن�صولن

ic 640g بالإ�صاف���ة اإلى توف���ري امل�صتلزمات 
اخلا�ص���ة لت�صغي���ل امل�صخ���ة، وال�صت�ص���ارات 

والفحو�ص���ات الطبية والعلجي���ة، داعياً جميع 
املواطنن وال�رصكات واملوؤ�ص�صات والعيادات 
الطبي���ة للم�صاهمة يف ه���ذا امل����رصوع الإن�صاين 
اله���ام وال���ذي �صي�صاهم يف م�صاع���دة الأطفال 
امل�صابن بداء ال�صكري، م�صيداً بتعاون وزارة 
ال�صح���ة و�رصك���ة يونيفر�صال ل���لأدوات الطبية 
وم�صت�صفى النور التخ�ص�ص���ي على مبادرتهم 

يف دعم هذا امل�رصوع.
م���ن جانب���ه، اأ�ص���اد ولي���د املان���ع مب�رصوع 
الفار�س وجميع الأطراف امل�صاهمة يف امل�رصوع 
الإن�صاين الهام والأهداف ال�صامية التي ي�صعى 
اإل���ى حتقيقها وال���ذي �صي�صاه���م يف التخفيف 
من معان���اة الأطفال امل�صابن ب���داء ال�صكري 
ال�صح���ة  وزارة  ت����رصف  ع���ن  معرب���اً  واأ�رصه���م 
بامل�صاهم���ة يف ه���ذا امل�رصوع الإن�ص���اين، موؤكداً 
و�ص���ع وزارة ال�صحة كافة الإمكان���ات لإجناحه 
من خ���لل توفري جميع امل�صتلزم���ات ال�صهرية 
اخلا�ص���ة لت�صغي���ل امل�صخ���ة ب�ص���كل جم���اين 

للجميع.
من جهته، اأك���د جمعة اجلفريي اأن التوقيع 
على اتفاقي���ة تفاهم بن اأط���راف اأربعة دليل 
عل���ى اأن �صع���ب البحرين �صعب معط���اء وقادر 
على تقدمي اأف�صل اخلدم���ات والرعاية لأبنائه 
الأيتام واملحتاجن، وهذا ما تعلمناه من عاهل 
الب���لد �صاحب اجلللة امللك حمد بن عي�صى اآل 
خليف���ة ومن احلكوم���ة برئا�صة رئي����س الوزراء 
�صاحب ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن �صلمان 
اآل خليف���ة وم���وؤازرة ويل العه���د نائ���ب القائد 
الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س جمل����س الوزراء 
�صاح���ب ال�صمو امللكي الأم���ري �صلمان بن حمد 
اآل خليفة، حي���ث عملوا جاهدين على ن�رص مظلة 
الرعاي���ة والهتمام ب���كل ما يجتاح���ه املواطن 

للعي�س عي�صة كرمية.
واأ�صاف كما ي�رصنا اأن نتوجه بال�صكر اجلزيل 
ملمث���ل جللة امللك للعم���ال اخلريية و�صوؤون 
ال�صب���اب رئي����س املجل����س العل���ى لل�صب���اب 
والريا�ص���ة رئي�س اللجنة الوملبي���ة البحرينية 
�صمو ال�صيخ نا�رص بن حمد اآل خليفة واإلى الأمن 
الع���ام م�صطفى ال�صيد وفريق املوؤ�ص�صة الذي 
�صاند امل�رصوع ودفع ب���ه ُقُدًما لريى النور، كما 

اأن ال�صكر مو�صول لوكي���ل وزارة ال�صحة وليد 
املانع واجلهة الطبية الداعمة ممثلة يف الطبيب 
املخت����س يف الأمرا�س الباطنة واأمرا�س ال�صكر 

والغدد ال�صماء اأ�صعد الدفر. 
واأكد اأن �رصكة يونيفر�صال للأدوات الطبية 
تت�رصف بامل�صاهمة يف امل�رصوع اخلريي؛ لأننا من 
هذا امل�رصوع نهدف يف املقام الأول خلدمة هذه 
ال�رصيحة التي ت�صتح���ق كل الدعم والحت�صان. 
ونحن على يقن باأن امل�صاهمة يف اأعمال اخلري 
ل تقدر بثم���ن واآملن م���ن اأن ي�صتفيد اأبناوؤنا 
م���ن الفوائ���د اجلم���ة الت���ي تقدمه���ا امل�صخة 
مل�صتخدميه���ا وه���ي عديدة، وميك���ن اإيجازها 
واخت�صاره���ا يف اخلا�صي���ة الذكي���ة للم�صخ���ة 
والت���ي تق���وم ب���اأداء وظيف���ة �صبيه���ة ببع�س 
وظائف البنكريا����س ال�صليم لتمنح امل�صتخدم 

حماية متقدمة عند حاالت الهبوط.
م���ن جانبه، اأ�ص���اد اأ�صعد الدف���ر باجلهود 
املبذولة من قبل قيادة جللة امللك  يف الهتمام 
بالعم���ل اخلريي والإن�ص���اين مما يدل على مدى 
الرقي الكبري الذي و�صلت له مملكتنا الغالية، 
مثمن���ا بجه���ود �صم���و ال�صيخ نا�رص ب���ن حمد اآل 
خليفة واملوؤ�ص�صة اخلريية امللكية على تبنيها 
للم�رصوع املهم، معرباً فخره بامل�صاهمة يف هذا 
امل�رصوع الإن�صاين والذي �صي�صاهم من خلله يف 
تقدمي اخلدمات ال�صت�صارية املجانية للأطفال 
امل�صابن وعائلته���م، بالإ�صافة اإلى تركيب 
م�صخ���ة الأن�صول���ن وتدريب الطف���ل وعائلته 
عليه���ا لفرة �صهرين، ومتابعة احلالة ال�صحية 
للطفل ب�صكل دقيق اإ�صاف���ًة اإلى متابعة خطة 

التغذية اخلا�صة به.
وقال اإن اأهمية امل����رصوع تاأتي يف اأن النوع 
الأول م���ن مر����س ال�صك���ري يتمث���ل بفق���دان 
الطف���ل قدرته عل���ى تنظيم م�صت���وى ال�صكر، 
فاإما يكون عاليا جدا فيعم���ل غيبوبة كيتونية 
اأو ينخف����س ب�ص���كل �صديد فيك���ون يف غيبوبة 
هب���وط ال�ضكري، مما ينتج عن ذلك م�ضاعفات 

خطرية جداً.

يف ليلة رم�صاني����ة مميزة وبرعاية وزير 
�ص����وؤون ال�صباب والريا�ص����ة  ه�صام اجلودر 
اختتم����ت امل�صابق����ة الثقافي����ة الرم�صانية 
اخلام�ص����ة، حيث اقيم����ت اجلول����ة النهائية 
للم�صابق����ة والتي تاأهلت اليها م�صبقاً فرق 
كل من ) مركز �صباب �صافرة / مركز �صباب 
دم�صتان / مركز �صباب كرانة / مركز �صباب 
ال�صهلة اجلنوبية (. وبداأت اجلولة النهائية 
بن الفرق الأربعة وبعد مناف�صة قوية بن 
امل�صارك����ن اأ�صتط����اع فريق مرك����ز �صباب 
دم�صت����ان اأن يفوز باملرك����ز الأول فيما جاء 
فريق مركز �صباب ال�صهل����ة اجلنوبية ثانياً 
يف حن اأ�صتطاع مركز �صباب كرانة اأن يحرز 
املركز الثالث بعد مناف�صة قوية مع فريق 
مركز �صباب �صافرة ال����ذي جائ رابعاً حيث 
احتاج املنظفون حل�صم املركز الثالث بعد 
تعادل الفريقن بعدد الجابات ال�صحيحة 
والوق����ت ،وا�صتط����اع بعده����ا اأن يح�صمه����ا 
مركز �صب����اب كرانه ب�ص����وؤال ال�رصعة والذي 

تفوق فيه على مركز �صباب �صافرة.
ويف اخلت����ام ق����ام رئي�س جمل�����س اإدارة 
مرك����ز �صب����اب اأبو�صيب����ع �ص����ادق �صلمان 
الجتماعي����ة  الربام����ج  ق�ص����م  ورئي�����س 
باملحافظة ال�صمالية حياة احلليبي، ومدير 
اإدارة جمم����ع الكاونري م����ول علي ال�صود 

بتقدمي اجلوائز للفرق الفائزة. 
جوائ����ز  النهائي����ة  اجلول����ة  وتخلل����ت 

للجمهور الغف����ري والتي امتلئت به ال�صالة 
رق����م )1( مبجمع الكاون����ري مول مبنطقة 
اأبو�صيبع. و�رصح �صادق �صلمان باأن النجاح 
الت����ي ظه����رت علي����ه امل�صابقة ه����ذا العام 
ياأتي ب�صبب التغطي����ة املتميزة من اللجنة 
الثقافية والعلمية والذي �صاهمت باجناح 

احل����دث برغ����م قل����ة المكان����ات، كم����ا وجه 
ال�صكر ل����وزارة �صوؤون ال�صب����اب والريا�صة 
على رعاية هذه امل�صابقة لهذا العام، ووجه 
ال�صكر اجلزيل لإدارة جممع الكاونري مول 
ل�صت�صافتها هذا احلدث للعام الرابع على 

التوايل.

• جانب من توقيع اتفاقية م�رصوع “الفار�س”	

• جانب من حفل ختام امل�صابقة الثقافية اخلام�صة	

التفاحة المسمومة
بع�س الوزارات مثل الراجيدي���ا الإغريقية الأ�صا�س فيها احلزن والأمل. واإ�صلحها كتنظيف 
اأب���و الهول بفر�ص���اة اأ�صنان، والبريقراطية فيه���ا مثل بقعة زيت تكح���ل ال�صواحل للناظرين من 

بعيد، لكنها تقتل اأ�صماك الزينة.
معرك���ة )التفاح���ة امل�صموم���ة( معركة قدمية يف البحري���ن، ولي�س �رصطا الوزي���ر هو من هذه 

الف�صيلة، فقد يكون متنفذ �صيطان مع وزير بلون ملئكي.
ه���ل تعلمون اأن بع�س ال���وزارات الوزير حمرم، وقلبه على النا����س، ولكن متنفذ غري مرئي 
فيه���ا هو وراء خراب الوزارة، وقد يك���ون يف وزارة وزير م�صلح، لكن الوكيل قرو�صطي يخرج من 
راأ�ص���ه غبار البريوقراطية، وقد يكون الوكيل من الأحجار الكرمية والوزير م�صطرب. التعميم اأمر 

خاطئ، لكن ينبغي لكل وزارة ت�صحيح اأمورها، والك�صف عن تفاحتها.
وعندم���ا اأمار�س عملية اجلراحة النقدية يف غرفة عملي���ات ال�صحافة لأي وزارة اأو هيئة، على 
امل�ص���وؤول فيه���ا اكت�صاف هل اخللل من الوزي���ر اأو الوكيل اأو متنفذ، وه���ذه م�صوؤولية الوزارة ل 
م�صوؤولي���ة الكاتب، واأنا اأرف����س �صخ�صنة النقد، و�صاأ�ص���ع لأي وزارة اكت�صاف التفاحة امل�صممة، 

وهذا دورهم، ولي�س دوري.
يف البحري���ن قيادة حكيمة حت���اول اأن تفر�س ال�صعادة على قلوب املواطنن كفر�س ف�صتان 
عر����س اأبي����س طويل عل���ى �صج���ادة حم���راء، وبع����س وزراء اأو وكلء اأو متنفذين، همه���م اإلبا�س 
املواطن���ن ثياب بوؤ�ص���اء فيكتور هيجو. هوؤلء العين���ة منهم اأ�صبحوا ميتلك���ون �صهادة عليا يف 
قيادة املواطن مل�صلخ الرواتب، واإلقاء )قراعن( وبقايا ذبيحة الراتب، يك�صك�صه املواطن بقية 

ال�صهر هو واأبناوؤه ال�صغار .
اأع���رف حرارة �ضوط مطالب �ضندوق النقد الدويل لفر�ض مزي���د من التق�ضف على البحرين، 
لك���ن يجب األ يكون املواطن وح���ده من عليه دفع ال�رصيبة، بع�س ال���وزراء يتفننون عرب قرارات 
جائ���رة تفاجئن���ا كل يوم بجل���د املواطن بقرار بحج���ة التق�صف، والدين الع���ام، وبع�صها قرارات 
وزارية فردية لتلميع ح�رصة اأ�صطورة القرار الذي ا�صتطاع اأن يرجع املوازنة للحكومة بفائ�س، ولو 
كان الفائ�س املرجع خلزينة الوزارة جاء من �رصائب م�صنوعة من دموع واأوجاع واأحزان الكادحن.

اإن حزمة الر�صوم اجلنونية املبالغ فيها، تقود اإلى اكتئاب وطني عام، وت�صبب تاآكل الطبقة 
الو�صط���ى ورميه���ا عظم���ا لذئب الن�صي���ان. �صحيح هناك َدين ع���ام كبري، لكن اأي�ص���ا يجب عدم 
التغاف���ل عن اأخطاء و�صيا�صات وق���رارات كارثية لوزراء م�صوا، ووزراء مازال���وا، فكانوا جزء اأزمة 
ل�صيا�صات وخطط بخ���رت ملين الدنانري يف م�صاريع ا�صتثمارية فا�صلة كانت من البداية مت�صي 

بعكازين يف ماراثون م�صاريع حتتاج اإثبات وجود.
للأ�ص���ف هناك خامة بع����س جمال�س اإدارة ل يعرف���ون كيف يعمل ال�صتثم���ارات، ودرا�صات 
اجل���دوى. وهذه ال�صيا�ص���ات �صببت البطالة لدى حت���ى اأ�صحاب ال�صهادات العلي���ا، يقول كاتب 
�صاخ���ر ي�ص���ف عذاب اجلامعي العاطل باأجمل تو�صيف: “بعد اأن ح�ص���ل على “اللي�صان�س” بداأ يف 

“حت�صري” املاج�صتري، وبعد اأن ح�صل على “املاج�صتري” بداأ يف “حت�صري” ال�صاي للزبائن”.
اأق���ول: اإن اأخ���ذ رواتب النا�س يف نهاي���ة كل �صهر، و�صلخه���ا يف ال�صاحات العام���ة، و�صنقها 
مب�صنق���ة الر�صوم اجلنونية املتكاثرة كتكاث���ر اأرانب اإ�صبانية لن يحل الأزمة، بل �صن�صنع طبقات 

من الفقراء َيرون من ال�صم�س رغيف خبز �صاخن.
اأ�صب���ح اأك���ر من وزير اأو وكيل اأو متنفذ يف الوزارة ح�ص���ب املت�صبب، يتفنن يف ح�رص م�صالح 

املواطنن يف زوايا املوت البطيء.
يقول جلل عامر: )اأ�صبحنا نعالج الوزارة على نفقة املواطن(. قلب القيادة مع النا�س، ومع 
نب����س املجتمع، لك���ن الإ�صكالية يف متنفذين يف الوزارات يعرف���ون توجيهات القيادة، لكنهم ل 

يطبقون اإل ما يف ذهنهم.
�ص���وؤال مهم مل���اذا: ي�صطر �صمو رئي�س ال���وزراء، ويف حالت متنوعة لإج���راء عمليات جراحية 
لأك���ر من ق�صية يف اأكر من وزارة بعد �صماع اأنب���اء ا�صتغاثة ملواطنن، وهم غافلون، فاأين هي 

اأطقم الوزارات؟
علين���ا يف ال�صحاف���ة اإ�صع���ار الوزير، وطاقمه بوج���ود تفاحة م�صمومة، وه���م عليهم التنقيب 
لكت�صافه���ا، وق���د يكون موظف �صغري يق���ود لإزالة وزير، اأو وكيل ب�صب���ب اجتهاد فردي ونخره 
امل�صمم يف �صجرة الوزارة، والوزير ل يعلم، فكما اأنزلت اآدم وحواء تفاحة قد متنفذ ب�صيط يكون 

�صببا يف هز كر�صي وزير اأو وكيل.

سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

قهوة الصباح

حمرر ال�سوؤون املحلية
التأمينات... استمرار النزف من الجرح

هيئ���ة التاأمينات الجتماعية، مل���اذا افرقنا ول تزال ذاكرتي تن���زف ح�صورك، اعرف باأين 
حاول���ت اأن اأ�صل���ك طرقا اأخرى لأبتعد عنك، لكن كل حماولتي باءت بالف�صل، ووحدك بقيت على 

باب الذاكرة تنزفن اأملا.
ل���ن اأقول كلما مكررا، ولكني �صاأرم���ي اجلوكر منذ بداية اللعبة معك، امل�صكلة وما فيها اأنه 

كان لديك ف�صاد ربيتيه على �صدرك، اأ�رصبتيه من حمالبك حتى كرب، َف�َصاَد.
اأن���ت تعرفن باأين اأعلم كيف تغلغلت مياه الف�صاد اجلوفية لديك، واأين ا�صتقرت وعلى اأي 
عمق، هذه املياه التي خالطتها ملوحة املخالفات والتجاوزات حتى اأ�صحت ع�صية على املعاجلة 

وال�صتخدام.
وج���ه التاأمينات اليوم غري قادر على البت�صام رغم كل املحاولت الطارئة ملعاجلة التجاعيد 
الت���ي طلعت عليه بفعل الف�صاد والتج���اوزات واملخالفات، رغم اأنها اأنهكت نف�صها يف ا�صتخدام 

امل�صتح�رصات، اأمل يف جتميل وجهها لي�صتعيد طلته البهية.
جرثوم���ة الف�صاد التي انت����رصت واحتلت جميع مفا�ص���ل التاأمينات هي جمل����س الإدارة، هذا 
املجل����س امل�صوؤول عن كل اخليبات التي جترها التاأمينات منذ الدمج حتى الآن، ول نعني جمل�س 
الإدارة يف الهيئة فقط، بل جمل�س الإدارة الذي عن نف�صه يف ذراعي الهيئة ال�صتثمارين كذلك.

قب���ل اأيام ك�صف وزير النفط ال�صيخ حممد بن خليف���ة اآل خليفة، ليعلن عن “اإطلق �صندوق 
بالتعاون مع الهيئة العامة للتاأمن الجتماعي لل�صتثمار يف م�صاريع النفط والغاز، وبحجم ي�صل 

اإلى مليار دولر وعوائد جمزية تراوح بن 10 % و20 %”.
الغريب اأن ذراع التاأمينات ال�صتثماري مل يخرج حتى الآن ليتحدث عن هذا ال�صتثمار الذي 

يعترب �صفقة رابحة وفًقا حلديث وزير النفط، حيث �صيحقق عوائد ت�صل اإلى 20 %.
وهن���ا تولد بع�س ال�صتف�ص���ارات والت�صاوؤلت، هل راأ�س املال ال���ذي �صت�صارك فيه الهيئة 
م�صمون عودته، اإذ ثمة قرار ين�س على اأنه يف حال دخول الهيئة يف اأي ا�صتثمار يجب �صمان عودة 
راأ�س املال، وهل من املمكن اأن تتحدث التاأمينات عن كيفية احل�صول على عوائد ت�صل اإلى 15 
% م���ن ال�صندوق امل�صرك مع وزارة النفط؟ وكيف �صتقوم الوزارة يف الدخول بهذا ال�صتثمار 
وثم���ة فتوى من البن���ك املركزي اأن التاأمين���ات الجتماعية لي�صت جهة اإقرا����س، وكيف �صتقوم 

باإخراج اأموال طائلة من اأموال املوؤمن عليهم، وهي فعلًيا تعاين عجزا اكتواريا يف ال�صيولة؟ 

علوي الموسوي



ارتفاع الت�ضخم وانخفا�ض 
البطالة مبنطقة اليورو

 فرانكف���ورت - اأف ب: ارتف���ع مع���دل الت�ضخ���م 
ال�ضن���وي يف منطقة اليورو يف ماي���و اإلى 1,9 % مقابل 
1,2 % يف اأبري���ل بف�ض���ل االرتف���اع الكب���ر يف اأ�ضعار 
املحروق���ات, وفق ما اأعلن مكتب االإح�ضاءات االأوروبي 

يورو�ضتات.
من جهة ثانية, ا�ضتقر معدل البطالة يف ابريل عند 
8,5 % مقارنة مع 8,6 % يف مار�ض )بعد املراجعة(. 

وي�ضتم���ر مع���دل البطال���ة يف الرتاج���ع يف منطق���ة 
اليورو منذ اأن تدنى عن عتبة 10 % الرمزية يف �ضبتمرب 

 .2016

“زين” لعمالئها: متديد ت�ضجيل بطاقات الدفع االآجل
املنام���ة - زين البحرين: اأعلنت �رشكة زين البحري���ن عن متديد مهلة ت�ضجيل عمالء بطاقات الدفع 
االآجل لثالثة اأ�ضهر اإ�ضافية بهدف متكني العمالء من اإمتام عملية ت�ضجيل بطاقات الدفع االآجل, وذلك 
اعتم���اداً لالإعالن الذي اأطلقته هيئ���ة تنظيم االت�ضاالت. وميكن لعمالء زي���ن البحرين ت�ضجيل بطاقات 
الدفع االآجل من زين بوا�ضطة عملية التحقق من هوية امل�ضرتك عن طريق م�ضح ب�ضمة االأ�ضابع, وذلك 
قبل املوعد النهائي اجلديد يف 2 �ضبتمرب 2018. �ضيوؤدي عدم الت�ضجيل يف الفرتة املحددة اإلى تعليق 
اخلدم���ة موؤقتاً, واإلى تعطيل اخلدم���ة نهائياً يف 2 دي�ضمرب 2018 حال عدم الت�ضجيل خالل فرتة تعليق 
اخلدم���ة. وتاأتي هذه املبادرة كجزء من جه���ود هيئة تنظيم االت�ضاالت امل�ضتم���رة والرامية اإلى حماية 
العم���الء من االحتيال و�رشق���ة الهوية. ميكن لعمالء ال�رشك���ة اإمتام عملية الت�ضجي���ل يف جميع متاجر زين 
البحري���ن, اأو من خالل خدم���ة زين اإك�ضرب�ض للتو�ضيل املنزيل املتوفرة عل���ى بوابة املتجر االإلكرتوين 
على الرابط www.eshop.bh.zain, حيث يتوجب على العمالء تقدمي الطلب, و�ضيح�رش اأحد ممثلني 

زين البحرين املدربني الإمتام العملية بالوقت املالئم للعمالء.

  للتوا�ضل:  )ق�ضم االقت�ضاد: 17111455(              ق�ضم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 , النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ض: 17580939(              )اال�ضرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ض: 17111434(
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257 مليون دينار الأرباح الف�صلية لـ 39 �رشكة بحرينية

عوائد املوؤ�ض�ضات املدرجة بالبور�ضة ارتفعت 15 % بالربع االأول

ارتفع���ت اأرب���اح 39 �رشك���ة وم�رشًفا 
مدرًجا يف بور�ضة البحرين يف الربع االأول 
لتبل���غ 256.9 ملي���ون دين���ار يف بادرة 
على حت�ض���ن اأداء االقت�ض���اد البحريني 
يف وقت ت�ضتمر فيه البالد يف اإ�ضالحات 
اقت�ضادي���ة ت�ضمل فر�ض �رشيبة القيمة 

امل�ضافة مع نهاية العام.
وبح�ض���ب بيانات جمعته���ا “البالد” 
�ضمل���ت جميع ال����رشكات املدرج���ة عدا 
�رشكت���ني مل تعلنا نتائجهم���ا الف�ضلية, 
فاإن قطاع اخلدم���ات كان االأف�ضل اأداًء 
على م�ضت���وى القطاع���ات االقت�ضادية 
لل�رشكات املدرج���ة يف ال�ضوق, اإذ �ضجل 
من���وًّا يف االأرب���اح ق���دره 36 % يف الربع 

االأول.
وبل���غ اإجم���ايل االأرباح الت���ي �ضجلها 
قط���اع اخلدم���ات وي�ض���م 10 ����رشكات 
بحريني���ة, نحو 43 مليون دينار يف الربع 
االأول من 2018 مقارن���ة مع 32 مليون 
دينار يف نف�ض الفرتة من العام ال�ضابق.

وج���اءت النتائ���ج االإيجابي���ة بف�ضل 
حت�ض���ن اأداء عدد من ال�رشكات من بينها 
�رشكت���ا االت�ض���االت “بتلك���و” و”زين”, 
اإذ من���ت اأرب���اح االأول���ى بن�ضب���ة 60 % 
والثانية بن�ضبة 120 %, كما �ضكل اأداء 
�رشك���ة جممع البحري���ن لالأ�ض���واق احلرة 
دفعة كبرة الأرباح القطاع, اإذ ارتفعت 
اأرب���اح ال�رشك���ة بن�ضب���ة 25 % لتبلغ 19 
ملي���ون دين���ار, كم���ا ارتفع���ت ربحي���ة 
�رشك���ة البحرين لل�ضينم���ا 162 % لتبلغ 
4 مالي���ني دينار, فيم���ا ارتفعت اأرباح 
“ترافكو” 12 % لتبلغ 866 األف دينار.
وتاأت���ي نتائج قط���اع اخلدمات رغم 
ت�ضجي���ل عدد م���ن ال����رشكات تراجًعا يف 
ربحيته���ا مثل �رشك���ة عق���ارات ال�ضيف 
الت���ي انخف�ضت ربحيته���ا بن�ضبة 7 %, 
و�رشكة بي ام اي والتي تراجعت اأرباحها 
بن�ضب���ة 19 %, اإلى جانب �رشكة البحرين 
انخف�ض���ت  والت���ي  ال�ضف���ن  لت�ضلي���ح 

ربحيتها بن�ضبة 14 %.
وجنحت �رشكة نا�ض يف ت�ضجيل زيادة 
فلكي���ة زادت عن 1500 %, حيث منت 
ربحيته���ا للربع االأول من 31 األف دينار 
يف  اآالف   509 لتبل���غ   2017 الع���ام  يف 

نف�ض الفرتة من 2018.

 انخفاض في ربحية قطاع 
التأمين

وفيما يتعلق ب���اأداء قطاع التاأمني, 
والذي متثل���ه 5 �رشكات بحرينية مدرجة 
يف بور�ضة البحري���ن, فقد تراجع بن�ضبة 
9 % يف الربع االأول من العام اجلاري, اإذ 
بلغت اإجمايل اأرباح �رشكات التاأمني نحو 
2.8 مليون دينار مقارنة مع 3.1 مليون 

دينار.
وجاء اأداء القطاع متاأثًرا بنتائج �رشكة 
البحرين الوطني���ة القاب�ضة, والتي تعد 
االأكرب على م�ضتوى القطاع, اإذ تراجعت 
ربحيتها للربع االأول بن�ضبة 66 % لتبلغ 
682 األف دينار مقارنة مع مليوين دينار 

يف ذات الفرتة من العام املا�ضي.
البحريني���ة  ال�رشك���ة  وا�ضتطاع���ت 
الكويتية للتاأمني اأن ت�ضاعف ربحيتها 
يف الربع االأول م���ن العام اجلاري بن�ضبة 

106 %, وذلك اإلى نحو مليون دينار.
اأما �رشكة �ضوليدرت���ي والتي اأعلنت 
نتائجه���ا الربعية االأولى لهذا العام بعد 
اندماجه���ا م���ع “االأهلية” فق���د حققت 
زي���ادة يف الربحية بلغ���ت 121 % لتبلغ 
564 األ���ف دينار يف الرب���ع االأول, فيما 
حققت �رشكة التكاف���ل الدولية منوًّا يف 
الربحي���ة بل���غ 124 % لتبل���غ اأك���ر من 

350 األف دينار بنهاية الربع االأول.

 تراجع ربحية الفنادق 
والسياحة

و�ضج���ل قط���اع الفن���ادق وال�ضياحة 
والذي ي�ضم 4 �رشكات فندقية و�ضياحة, 
تراجعاً بن�ضب���ة 7 % ليبلغ 2.62 مليون 

دينار.
وجاء االأداء ال�ضلبي لقطاع الفنادق, 
م���ع انخفا�ض ربحي���ة كل م���ن جمموعة 
فن���ادق اخللي���ج بن�ضب���ة 12 % و�رشك���ة 
 .%  68 بن�ضب���ة  الوطني���ة  الفن���ادق 

للفن���ادق  بن���ادر  �رشك���ة  وا�ضتطاع���ت 
تقلي����ض خ�ضائره���ا الربعي���ة م���ن نحو 
مليون دين���ار يف الرب���ع االأول من العام 
املا�ض���ي, اإل���ى نح���و 880 األ���ف لنف�ض 
الف���رتة م���ن الع���ام 2018. كما متكنت 
ال�رشكة البحريني���ة للرتفيه العائلي من 
التغلب على خ�ضائره���ا وحتقيق ربحية 

بلغت نحو 370 األف دينار.

 “ألبا” تدفع بقطاع الصناعة 
اأرب���اح القط���اع ال�ضناعي  وقف���زت 
بن�ضب���ة 26 % يف الرب���ع االأول من العام 
اجل���اري لتبلغ 35 ملي���ون دينار مقارنة 
مع 27.7 مليون دينار يف 2017. وجاءت 
نتائج قط���اع ال�ضناعة وال���ذي ي�ضم 3 
�رشكات فقط, اإيجابية بف�ضل منو ربحية 
�رشكة اأملنيوم البحرين )األبا( بن�ضبة 32 
% لتبل���غ 33.8 ملي���ون دين���ار وهو ما 

ي�ضكل معظم ربحية القطاع.
دمل���ون  �رشك���ة  اأداء  حت�ض���ن  كم���ا 

للدواج���ن, والتي من���ت ربحيتها بن�ضبة 
166 % لتبلغ 350 األف دينار, اأما �رشكة 
البحرين ملطاحن الدقيق فقد تراجعت 
ربحيتها 59 % لتبلغ 813 األف دينار يف 

الربع االأول.

 صعود البنوك التجارية 
قفزت اإجمايل اأرباح البنوك التجارية 
املدرجة يف الربع االأول من العام اجلاري 
بنح���و 13 % لتبلغ 112.2 مليون دينار 
مقارنة م���ع 99.5 مليون دينار يف نف�ض 

الفرتة من العام 2017.
وا�ضتطاعت خم�ضة بنوك جتارية من 
حتقي���ق منو يف ربحيته���ا يف الربع االأول 
من العام اجلاري, يف حني ُمني م�رشفان 

برتاجع يف م�ضتوى اأرباحهما.
وت�ضدر البنك االأهلي املتحد قائمة 
اأك���رب البنوك م���ن ناحية قيم���ة االأرباح 
وذل���ك مببلغ قدره 174.7 مليون دوالر 
)65.7 ملي���ون دين���ار( اإذ متك���ن م���ن 
حتقيق منو يف الربحية خالل الربع االأول 
من 2018 وذلك بن�ضب���ة 10 % مقارنة 

مع ذات الفرتة من العام ال�ضابق.
اأم���ا م���ن حي���ث التط���ور يف م�ضتوى 
الربحية فجاء بنك البحرين االإ�ضالمي يف 
ال�ض���دارة, اإذ حقق من���وًّا يف ربحيته بلغ 
نح���و 267 % يف الرب���ع االأول من العام 
2018, اإذ بلغ���ت اأرباح���ه 2.2 ملي���ون 

دينار.
اإلى ذلك, ارتفعت االأرباح املجمعة ل� 
9 �رشكات مدرجة �ضمن قطاع اال�ضتثمار 
بن�ضبة 2 % لتبلغ 59 مليون دينار, اإذ ال 
ت�ضم النتائج بنك انف�ضتكورب الذي مل 
يعلن نتائج���ه, وبنك طيب وهو موقوف 

عن التداول.
وتراجعت ربحية انوف�ضت بن�ضبة 64 
% لتبل���غ 2.98 ملي���ون دوالر يف الربع 
االأول, كما تراجعت اأرباح �رشكة ا�ضتراد 
بن�ضب���ة 14 % لتبل���غ 4.4 مليون دوالر. 
وجنحت جمموعة ج���ي اف ات�ضى املالية 
يف رفع اأرباحها للربع االأول بن�ضبة 14% 

لتبلغ 36.4 مليون دينار.

“ال�ضالم” يطلق حملة خا�ضة ببطاقات فيزا
“الغرفة” تتلقى اأكرث من 500 طلب لع�صوية اللجان

اإغالق باب الرت�ضح

ال�ضناب����ض - الغرفة: اأغلق���ت غرفة جتارة 
و�ضناعة البحرين ب���اب الرت�ضح لع�ضوية جلان 
الغرف���ة للدورة 29 بعد اأن و�ض���ل اإجمايل عدد 
الطلب���ات 682  طلب���ا, منها  548  طلب���ا مكتمل 
البيانات, و134 طلبا غر مكتمل البيانات, كما 
ُقّدر اإجمايل عدد الن�ضاء امل�ضاركات ب�  58  �ضيدة 
اأعم���ال بن�ضبة 11 %, فيما و�ض���ل اإجمايل عدد 
االأع�ضاء غر البحرينيني امل�ضاركني   56 ع�ضو 
بن�ضب���ة 10 %, وذلك يف ح���دٍث تاريخي منقطع 

النظر ت�ضهده الغرفة والأول مرة.
وجاءت تفا�ضي���ل ن�ضبة الطلبات املتقدمة 
ل���كل جلنة كما يلي: جلنة ال�ضناعة والطاقة 60 
طلبا بن�ضبة 9 %, جلنة العقار واالإن�ضاء 70 طلبا 
بن�ضبة 10 %, جلنة النقل واخلدمات اللوج�ضتية 
36 طلب���ا بن�ضب���ة 5 %, جلن���ة ال�ضحة 30 طلبا 
بن�ضبة 4 %, اللجنة املالية والتاأمني وال�رشائب 
49 طلبا بن�ضبة 7 %, جلنة الروة الغذائية 30 
طلب���ا بن�ضبة 4 %,- جلنة التكنولوجيا 64 طلبا 
بن�ضب���ة 9 %, جلنة ال�ضيافة وال�ضياحة 68 طلبا 
بن�ضب���ة 10 %, جلنة االأ�ضواق التجارية 97 طلبا 
بن�ضب���ة 14 %, وجلنة التعلي���م 44 طلبا بن�ضبة 

.% 7

ونوه���ت الغرف���ة اأن���ه �ضيجري ف���رز اأ�ضماء 
اللج���ان  لع�ضوي���ة  املتقدم���ني  امل�ضارك���ني 
ومراجعة البيان���ات؛ ليت�ضنى لفريق العمل رفع 
تو�ضي���ة بهذا اخل�ضو����ض, معربًة ع���ن خال�ض 

اعتزازه���ا وتقديرها لكل م���ن �ضارك يف تقدمي 
طلب���ات ع�ضوية جلان الغرف���ة, متمنية للجميع 
النج���اح والتوفي���ق خلدم���ة القط���اع اخلا����ض, 

وتطوير قطاعات االأعمال يف اململكة.

املنام����ة - ال�ض����الم - البحري����ن: 
اأطل����ق م�����رشف ال�ض����الم - البحري����ن, 
جمموع����ة  عل����ى  الرتويجي����ة  حملت����ه 
بطاقات����ه فيزا االئتماني����ة وبطاقات 
الدفع امل�ضب����ق. وذكر بيان للم�رشف 
اأم�����ض اأنه “ميكن حلامل����ي البطاقات 
االآن اال�ضتف����ادة م����ن ه����ذا العر�����ض 
ف�ض����ل  يف  ال�ضف����ر  اأثن����اء  اخلا�����ض 
ال�ضي����ف, وميتد العر�ض اخلا�ض من 
1 يوني����و اإل����ى 25 اأغ�ضط�ض 2018. 
مع كل معاملة تق����وم بها با�ضتخدام 
بطاق����ات م�رشف ال�ضالم عند الت�ضوق 
تلقائي����اً  احت�ضابه����ا  �ضيت����م  دولي����اً 
للح�ضول على فر�ض����ة الفوز بجائزة 
نقدي����ة قّيم����ة ت�ضل حت����ى 5 دنانر 

لكل املعامالت الدولية.
وق����ال رئي�ض اخلدمات امل�رشفية 
لالأف����راد, حممد بوحج����ي “متا�ضياً مع 
التزامنا املتوا�ضل يف توفر منتجات 
مبتكرة لعمالئنا الك����رام ومكافاأتهم 
عل����ى والئهم للم�����رشف, فاإن����ه ي�رشنا 
اأن نقدم احلمل����ة الرتويجية اخلا�ضة 
عل����ى جميع بطاقات في����زا االئتمانية 
وبطاقات الدف����ع امل�ضبق خالل فرتة 

ال�ضي����ف. حامل����ي بطاق����ات م�����رشف 
ال�ض����الم االئتمانية وبطاق����ات الدفع 
امل�ضب����ق ميكنهم االآن اال�ضتفادة من 
كل معامل����ة يت����م ا�ضتخدامه����ا دولياً 
و�ضتمنحه����م الفر�ضة للف����وز بجائزة 
نقدية قّيمة كلما ا�ضتخدمت بطاقتك 
اأك����ر, كلما زادت فر�ض����ك يف الفوز. 
و�ضيتم االإعالن عن 30  فائزاّ �ضاحب 
اأعل����ى ا�ضتخ����دام للبطاق����ة يف خ����ارج 
البحرين بجوائز نقدية ت�ضل قيمتها 
حتى 5 د.ب على كل معاملة دولية”.

� الربع األولعلي الفردان
كات المدرجة ��  ارباح ال��
 التغي��  2018 2017 القطاع

 %13 112.27 99.57 البنوك التجارية
كات االستثمارية  %2 59.00 57.60 البنوك وال��

 �  %9- 2.82 3.11 التام��
 %36 43.79 32.1 قطاع الخدمات

 %7- 2.62 2.84 الفنادق والسياحة
 %26 35.02 27.69 الصناعة 

 

 

• حممد بوحجي	

 االت�ضاالت ترفع اأرباح قطاع اخلدمات 36 %

اأ
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ال�شيخ: نظام اإقامة الأجانب يجذب روؤو�س الأموال

�رشك���ة  ومال���ك  الأعم���ال  رج���ل  اأ�ش���اد 
عب���داهلل  لل�شيارات”،اإبراهي���م  “مونرتي���ال 
ال�شي���خ، بتوجي���ه ويل العه���د نائ���ب القائد 
الأعل���ى النائب الأول لرئي����س جمل�س الوزراء 
، �شاح���ب ال�شم���و امللكي الأم���ر �شلمان بن 
حم���د اآل خليف���ة، لوزي���ر الداخلي���ة الفري���ق 
الرك���ن ال�شيخ را�ش���د بن عب���داهلل اآل خليفة 
اإل���ى اإعداد م�رشوع قرار يق�ش���ي مبنح رخ�شة 
بالكفال���ة  الأجان���ب  للم�شتثمري���ن  اإقام���ة 
ال�شخ�شي���ة ت�ش���ل اإلى ع����رش �شن���وات، قابلة 
للتجدي���د ملدد مماثلة،  م�شددا على اأن “هذا 
الق���رار ي�شهم ب�شكل مبا����رش يف حتفيز املناخ 
القت�ش���ادي  النم���و  لتحقي���ق  ال�شتثم���اري 
يف خمتل���ف القطاع���ات �شم���ن اإ�شرتاتيجي���ة 
التنمي���ة القت�شادية الت���ي ت�شتهدف تعزيز 
موق���ع البحرين كوجه���ة اقت�شادية عاملية”، 
م�شيف���ا اأن “الق���رار مبجرد تنفي���ذه �شيقلل 
من احلواجز اأمام دخول امل�شتثمرين الأجانب 
واملوؤ�ش�ش���ات التجاري���ة، و�شيزي���د من فتح 

ال�ش���وق البحرين���ي لال�شتثم���ارات اخلارجي���ة 
خ�شي�ًش���ا لل����رشكات ال�شغ���رة واملتو�شطة 
احلج���م، م���ا ي�شهم يف ج���ذب روؤو����س الأموال 
العاملي���ة للبحرين”. وقال اإن “تلك القوانني 
والتوجيه���ات �شتحافظ على مرك���ز البحرين 
جهة جاذبة لال�شتثمارات”، موؤكدا اأن “توجيه 
�شاح���ب ال�شم���و امللك���ي ويل العه���د ينع�س 

اقت�شاد اململكة”.

21 موؤ�ش�شة تغري ن�شاطها يف ال�شوق بـ 629.7 األف دينار
اأبرزها “اجنيف�شت للم�شاريع” ب� 380 األًفا ... “امل�شتثمرين”:

اأعلن مركز البحرين للم�شتثمرين التابع لوزارة 
ال�شناعة والتجارة وال�شياحة عن تقدم 21 موؤ�ش�شة 
متنوعة الأن�شطة عامل���ة يف ال�شوق املحلي بطلبات 
لتغي���ر �شكله���ا القان���وين وحتوي���ل ن�شاطه���ا اأو 
حتوي���ل اأن�شطة فروع تابعة له���ذه املوؤ�ش�شات اإلى 
����رشكات قائمة بذاتها، باإجمايل روؤو�س اأموال ي�شل 

اإلى 629.7 األف دينار.
واأظه���رت اأح���دث بيان���ات ن����رشت يف اجلريدة 
الر�شمية اأن اأبرز املوؤ�ش�شات التي تقدمت بطلبات 

لتحوي���ل �شكله���ا القان���وين، هي: �رشك���ة ال�شخ�س 
الواح���د التي حتم���ل ا�شم “اجنيف�ش���ت للم�شاريع” 
لت�شب���ح �رشك���ة ذات م�شوؤولية حم���دودة براأ�شمال 
380 األف دين���ار. و�رشكة “اجنيف�ش���ت للم�شاريع” 
هي �رشك���ة ال�شخ�س الواح���د، لرج���ل الأعمال فريد 
بدر رئي�س جمل����س الإدارة، وتاأ�ش�شت ال�رشكة التي 
تن�ش���ط يف جمال بيع و����رشاء الأوراق املالية “اأ�شهم 
و�شن���دات” حل�ش���اب ال�رشكة فق���ط، يف 29 نوفمرب 
املا�ش���ي، براأ�شم���ال 380 األ���ف دين���ار، مبجم���وع 
ح�ش����س 200، وبلغت القيم���ة ال�شمية لكل �شهم 
1900 دين���ار، با�شتثم���ار حمل���ي 380 األف دينار، 

مدفوع نقًدا.
وات�ش���ح من البيان���ات اأن ال����رشكات املتقدمة 
لتغي���ر ن�شاطه���ا توزع���ت كالت���ايل: 5 موؤ�ش�شات 
م�شنف���ة �رشك���ة ال�شخ����س الواح���د لت�شب���ح �رشكة 
ذات م�شوؤولي���ة حمدودة مب���ا ن�شبته 23.81 % من 
اإجمايل الطلبات املتقدم���ة، و3 موؤ�ش�شات م�شنفة 
�رشك���ة ذات م�شئولية حمدودة اإل���ى �رشكة ال�شخ�س 
الواح���د مب���ا ن�شبت���ه 14.29 %، كم���ا مت حتويل 3 
موؤ�ش�ش���ات م�شنف���ة فردي���ة اإل���ى �رشك���ة ال�شخ�س 
الواح���د مب���ا ن�شبت���ه 14.29 %، وكذل���ك تغي���ر 
ن�شاط 3 موؤ�ش�ش���ات م�شنفة فردية اإلى �رشكة ذات 

م�شوؤولية حم���دودة مبا ن�شبت���ه 14.29 %، واأي�ًشا 
حت�يل ن�ش���اط م�ؤ�ش�شتن م�شنفت���ن فردية �إلى 
�رشك���ة ت�شامن مب���ا ن�شبت���ه 9.52 %، كما تقدمت 
م�ؤ�ش�شت���ان فرديت���ان بطلب لتح�ي���ل ن�شاط فرع 
واح���د لكل منها اإلى �رشك���ة ذات م�شوؤولية حمدودة 
مبا ن�شبت���ه 9.52 %، و�رشكة ال�شخ����س الواحد اإلى 
موؤ�ش�شة فردية مبا ن�شبته 4.76 %، و�رشكة ت�شامن 
اإل���ى �رشكة ذات م�شوؤولية حمدودة مبا ن�شبته 4.76 
%، وحتوي���ل �رشك���ة ذات م�شوؤولية حم���دودة اإلى 

�رشكة ت�شامن مبا ن�شبته 4.76 %.
وال�رشكات املتقدمة بطلب���ات لتغير ن�شاطها 

بروؤو����س اأمواله���ا جدي���دة، ه���ي: �ش���اج العاملي���ة 
التجاري���ة براأ�شم���ال 100 األ���ف دين���ار، و”اإ�س تي 
كوري���ر” براأ�شم���ال 50 األ���ف دين���ار، و”جموهرات 
و”عق���ار  دين���ار،  األ���ف   50 براأ�شم���ال  املعل���م” 
اإك�شرب����س” براأ�شمال 20 األف دينار، و”نا�س الثقة 
للمق���اولت” براأ�شم���ال 5 اآلف دين���ار، و”النبهان 
لال�شت�ش���ارات” براأ�شم���ال 5 اآلف دينار، و”بلودان 
ملقاولت البناء وال�شباغة” براأ�شمال 5 اآلف دينار، 
و”مرت�ش���ى مو�شى غلوم للمق���اولت” براأ�شمال 5 
اآلف دينار، كما مت ت�شجيل 12 �رشكة بروؤو�س اأموال 

متنوعة بنحو 9.7 األف دينار.

100 مليار دولر ا�شتثمارات بالتكنولوجيا املالية عرب 8.8 األف �رشكة
تطبيقاتها ل تزال ت�شكل حتدًيا للم�شارف... يو�شف:

املنام����ة – جمعي����ة امل�ش����ارف:  ك�ش����ف رئي�س 
جمل�����س اإدارة جمعي����ة م�ش����ارف البحري����ن ورئي�����س 
جمل�����س اإدارة احت����اد امل�ش����ارف العربي����ة �شابق����اً 
عدنان اأحمد يو�شف اأن �شناعة التكنولوجيا املالية 
يف املنطق����ة ت�شهد تدفق����ات ا�شتثماري����ة �شخمة، 
لفت����ا اإلى اأن بع�س الإح�ش����اءات ت�شر اإلى اأن حجم 
ال�شتثمارات الرتاكمي يف التكنولوجيا املالية حول 
الع����امل لغاية �شهر نوفمرب 2016 قد زاد على 100 

مليار دولر، يف اأكرث من 8800 �رشكة.
واأ�ش����اف يو�شف يف واحد م����ن �شل�شلة مقالت 
املالي����ة  “التكنولوجي����ا  عن����وان  حت����ت  يكتبه����ا 
واأبعاده����ا امل�رشفية والقت�شادية” اأنه على �شعيد 
املنطق����ة، �ُشّجل وجود 105 �رشكات نا�شئة يف جمال 
التكنولوجي����ا املالية يف نهاي����ة العام 2015 يف 12 
دول����ة عربية. يرتكز 73 % من ه����ذه ال�رشكات يف 4 
دول هي الإمارات العربية املتحدة )30 �رشكة(، م�رش 

)17 �رشكة(، الأردن )15 �رشكة( ولبنان )15 �رشكة(. 
واأو�شح بالرغم اأن امل�شاريع ال�شغرة واملتو�شطة 
ت�ش����كل بني  80 % و 90 % من املوؤ�ش�شات وتوفر 

20 % اإلى  40 % من جميع وظائف القطاع اخلا�س، 
اإّل اأن ن�شب����ة اإقرا�شه����ا تبل����غ 8 % م����ن القرو�����س 
الئتماني����ة التي تقّدمه����ا البن����وك العربية يف دول 
ال�رشق الأو�شط و�شم����ال اإفريقيا. وتابع يو�شف “اأما 
بالن�شبة للبن����وك ، فاإن امل�ش����ارف ل تزال ترّكز يف 
املقام الأول عل����ى تطبيق����ات التكنولوجيا املالية 
يف عمليات املدفوعات. وم����ع ذلك، فاإن امل�شارف 
تتطلع على نحو متزايد ل�شتخدام التكنولوجيا عرب 
“�شال�ش����ل القيم” )Value chain( باأكملها، لكن 
اختي����ار التكنولوجي����ا املالية املنا�شب����ة والتطبيق 
الناج����ح له����ا، ل ت����زال ت�ش����كل حتدًي����ا للم�شارف، 
خا�شة تلك الت����ي لديها ثقاف����ة ابتكارية �شعيفة. 
اأما بالن�شبة اإلى امل�ش����ارف العاملية الكبرة، فهي 
ت�شتخ����دم عدًدا كب����ًرا من املقارب����ات للتعامل مع 
التكنولوجيا املالية، وهي تاأمل يف خف�س تكاليفها 

على املدى الطويل”.

• عدنان يو�شف	

• ابراهيم ال�شيخ	

اأمل احلامد



قسائم متعددة التصانيف: مخطط
جتارية، استثمارية، سكنية، مشاريع خاصة

يقع بالقرب من البحر في موقع متميز 
عند مدخل ديار احملرق 
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مسار املستقبل للعقارات
1- للبيع أرض سكينة في خليج توبلي تقع 
متر   421٫7 املساحة  املرزوق.  مخبز  خلف 

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

مخطط  اجلنبية  في   B4 أرض  للبيع   -2
مربع. متر   300 املساحة  خالد.  الشيخ 

املطلوب 32 دينار للقدم.

3-للبيع أرض سكنية في اجلنبية قريبة من 
وزاوية  شارعني  على  تقع  فهد  امللك  جسر 
دينار   30 املطلوب  مربع.  متر   468 املساحة 

للقدم.

متر   394 املساحة  عالي.  في  أرض  للبيع   -4
مربع. املطلوب 20 دينار للقدم.

هاتف: 33277337  -   39993932
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ال�شعودية: اإقرار 9 موقوفني بالتوا�شل مع منظمات معادية
دبي- العربية.نت: 

اأعلن���ت النيابة العامة ال�شعودية م�شاء اأم�س ال�شب���ت اأن 9 موقوفني اأقروا بالتوا�شل مع 
منظم���ات معادي���ة. واأو�شحت اأن الق�شية ت�ش���م 17 موقوفاً، مت اإخ���الء �شبيل 8 منهم حلني 

ا�شتكمال االإجراءات.
واأف���ادت النيابة يف بيان �شادر عنها اأنه اإ�شارة اإلى البيان ال�شادر من رئا�شة اأمن الدولة 
ب�س���اأن القب�ص على عدد م���ن الأ�سخا�ص بعد ر�سد ن�ساط من�سق له���م والعمل املنظم للنيل 
م���ن اأمن وا�شتقرار اململكة، و�شالمه���ا االجتماعي، وامل�شا�س باللحم���ة الوطنية، فاإن النيابة 
العام���ة تو�شح اأن���ه با�شتجواب املتهمني ومواجهته���م باالأدلة والقرائ���ن املتوفرة �شدهم، 
اأقروا قيامهم بالتوا�سل والتعاون مع اأفراد ومنظمات معادين للمملكة، وجتنيد اأ�سخا�ص يف 
جهة حكومية ح�شا�شة للح�شول منهم على معلومات ووثائق ر�شمية لالإ�رضار مب�شالح اململكة 

العليا، وتقدمي الدعم املايل واملعنوي لعنا�رض معادية يف اخلارج.

السنة العاشرة - العدد 3519 
األحد

3 يونيو 2018 
18 رمضان 1439

international@albiladpress.com
العالم
14

دبي - قناة العربية:

دمشق – أ ف ب: 

دبي- العربية.نت:

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

و�شل اإلى �شنع���اء، مارتن غريفيث، 
املبع���وث االأمم���ي اإل���ى اليم���ن، يف اإط���ار 
جولت���ه اجلدي���دة الت���ي بداأه���ا اخلمي����س 
املا�ش���ي بلق���اء الرئي�س عبدرب���ه من�شور 
هادي وعدد م���ن اأع�شاء حكومته. وذكرت 
اأن غريفي���ث  �شيا�شي���ة ميني���ة  م�ش���ادر 
�شيلتق���ي ع���دداً م���ن ق���ادة ميلي�شي���ات 
احلوث���ي وم�شوؤولني يف حكوم���ة االنقالب 
غ���ر املعرتف بها، لبح���ث ترتيبات اإعادة 
اإحي���اء مفاو�شات احلل ال�شيا�شي، يف اإطار 
روؤية يعتزم املبعوث االأممي عر�شها على 
جمل�س االأمن يف ال�شابع من يونيو اجلاري.

وعلى راأ�س الق�شاي���ا التي �شيبحثها 
املبع���وث الأممي جتني���ب مدين���ة وميناء 
واإقن���اع  ع�شكري���ة،  معرك���ة  احلدي���دة 
باالن�شح���اب منه���ا، وت�شلي���م  احلوثي���ني 

االإ�رضاف عليها لالأمم املتحدة.
ال���دويل  املبع���وث  زي���ارة  وتاأت���ي 
فيم���ا اأفادت م�شادر حملي���ة مينية باأن 
امليلي�شي���ات االنقالبية متنع املدنيني 
الراغبني يف مغادرة احلديدة من اخلروج 
ما يثري املخاوف من ا�ستخدامهم دروعاً 
ب�رضية، واأنها ن����رضت اآليات ثقيلة �شمال 

املدينة.

قال وزي���ر خارجية النظام ال�شوري، 
ولي���د املعلم، اأم�س ال�شبت، اإنه يجب اأن 
تن�شح���ب القوات االأمركي���ة من قاعدة 
التنف يف جنوب �شوري���ا، م�شيفاً “نحن 
مل ننخرط بع���د باأي مفاو�س���ات تتعلق 
بجبه���ة اجلن���وب”. وداف���ع املعل���م عن 
الوج���ود االإي���راين يف �شوريا معت���راً اأنه 
“�رضع���ي”، الأنه ج���اء بطلب م���ن النظام 
ال�شوري، “على عك����س القوات الرتكية 
واالأمركي���ة املوج���ودة يف البالد ب�شكل 
غر �رضعي”. واأو�ش���ح املعلم اأن دم�شق 
مل تنخ���رط حت���ى الآن يف اأي مفاو�سات 
مطالب���اً  اجلنوبي���ة،  باجلبه���ة  مرتبط���ة 
ب����رضورة ان�شح���اب الق���وات االأمركي���ة 
من قاع���دة التنف يف البادي���ة ال�شورية. 
واأ�ش���اف يف موؤمتر �شح���ايف اأن احلكومة 
توا�شلت مع قوات �شوريا الدميقراطية، 
املدعومة من الوالي���ات املتحدة، ولكن 

عملية التفاو�ص مل تبداأ.

اأم����ص  جت���ددت الحتجاج���ات م�س���اء 
ال�شب���ت يف االأردن ، للي���وم الثال���ث عل���ى 
الت���وايل، �ش���د قان���ون ال�رضيب���ة املث���ر 
للج���دل. واأف���اد مرا�شل العربي���ة يف عمان 
م���ن  ع���دد  يف  جت���ددت  الحتجاج���ات  اأن 
املحافظات االأردنية، ويف عمان ، حيث عمد 
املحتجون اإلى قطع بع�س الطرق، يف حني 
منعت القوى االأمني���ة املنت�رضة املحتجني 
يف  الراب���ع  ال���دوار  اإل���ى  الو�ش���ول  م���ن 
العا�شم���ة. اإلى ذلك، اأكدت القوى االأمنية 
على �رضورة �شب���ط النف�س يف التعامل مع 
املتظاهري���ن، كم���ا اأك���د املحتج���ون على 
“�شلمية” حتركاتهم وتظاهراتهم، بح�شب 
ما اأف���اد مرا�شل العربية. واأظهرت العديد 
من الفيديوهات التي مت تداولها اجلمعة 
وال�شب���ت، املتظاهري���ن ي�شلم���ون عل���ى 
القوى االأمنية، بود وحمب���ة، داعني اإياهم 

للذهاب اإلى ال�شحور.

قال م�شوؤول عراق���ي، اإن م�شلحي 
تنظي���م داع����س االإرهاب���ي، قتلوا 12 
ف���ردا م���ن اأ�رضة واح���دة، بينه���م ن�شاء 
واأطفال، يف هجوم على منزلهم بقرية 

�شمايل البالد.
واأك���د نائب حمافظ �شالح الدين، 
عم���ار حكم���ت، اأن الهج���وم  وق���ع يف 
وق���ت مبك���ر ام����س ال�شب���ت، يف قرية 
الفرحاتي���ة، ومل يت�س���ح عل���ى الفور 

�شبب ا�شتهداف االأ�رضة.
ي�ش���ار اإل���ى اأن الق���وات العراقية 
ط���ردت تنظي���م داع����س م���ن جمي���ع 
االأرا�شي الت���ي كان ي�شيطر عليها يف 
ال�شاب���ق، لكن “داع�س” وا�شل تنفيذ 
هجم���ات متقطع���ة ت�شته���دف ب�شكل 

اأ�شا�شي قوات االأمن.

مبادرة اأممية الن�شحاب 
احلوثيني من احلديدة

املعلم:  الوجود 
االإيراين ب�شوريا �رضعي

جتدد التظاهرات 
يف االأردن

“داع�س” يرتكب “مذبحة 
عائلية” يف العراق

ال�سعودية تعني وزيرا جديدا للعمل وتروج للثقافة وحماية البيئة
امللك �شلمان ي�شدر جمموعة من االأوامر امللكية

اإلى ذل���ك، اأ�ش���در اأوامر باإن�ش���اء عدد من 
املحمي���ات، على اأن حت���دد املحميات امللكية 
وت�شمى باأمر من رئي�س جمل�س الوزراء، ويكون 
لكل حممي���ة ملكية جمل�س اإدارة وجهاز يتولى 
الإ����راف عل���ى تطويره���ا ويتمت���ع ب�سخ�سية 

اعتبارية وباال�شتقالل املايل واالإداري.
ب���ن  خال���د  املهند����س  تعي���ني  مت  كم���ا 
�شالح ب���ن حممد املديفر نائب���اً لوزير الطاقة 

وال�شناع���ة والرثوة املعدنية ل�شوؤون التعدين 
باملرتبة املمتازة، وتعيني املهند�س نا�رض بن 
عبدالرزاق بن يو�شف النفي�شي م�شاعداً لوزير 
الطاقة وال�شناعة وال���رثوة املعدنية باملرتبة 
املمت���ازة. و�شدر اأم���ر ملكي باإعف���اء الدكتور 
علي بن نا����رض الغفي�س، وزير العمل والتنمية 
االجتماعي���ة م���ن من�شبه، وتعي���ني املهند�س 
اأحمد بن �شليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيرا 

للعمل والتنمية االجتماعية.
اإل���ى ذل���ك، �ش���در اأم���ر ملك���ي، بتعي���ني 
املهند����س هيثم ب���ن عبدالرحمن ب���ن عبداهلل 
العوهل���ي نائب���اً لوزي���ر االت�ش���االت وتقني���ة 
وتعي���ني  املمت���ازة،  باملرتب���ة  املعلوم���ات 
املهند����س عب���داهلل ب���ن اإبراهيم ب���ن عبد اهلل 
ال�شع���دان رئي�ش���اً للهيئ���ة امللكي���ة للجبي���ل 
وينب���ع مبرتبة وزي���ر، وتعيني الدكت���ور خالد 

بن �شالح ب���ن عبداهلل ال�شلطان رئي�شاً ملدينة 
املل���ك عب���داهلل للطاق���ة الذري���ة واملتج���ددة 
مبرتب���ة وزير. كم���ا عني الدكت���ور عبد اهلل بن 
�س���امل بن جابر املعطاين نائب���اً لرئي�ص جمل�ص 
ال�ش���ورى مبرتبة وزير. وعني الدكتور نا�رض بن 
عبدالعزي���ز الداود نائباً لوزير الداخلية مبرتبة 
اآل  وزي���ر. ومت تعي���ني ال�شي���خ عبداللطي���ف 

ال�شيخ وزيًرا لل�شوؤون االإ�شالمية.

• العاهل ال�شعودي خالل اجتماع يف اململكة يوم 15 اأبريل 2018 )رويرتز(	

دبي- العربية.نت:

 اأ�ش���در خادم احلرمني ال�رضيفني، امللك �شلم���ان بن عبد العزيز، اأم�س ال�شبت، جمموعة من 
االأوامر امللكية ق�شت باإن�شاء وزارة مب�شمى وزارة الثقافة، وف�شلها عن وزارة االإعالم، وتعديل 

وزارة الثقافة واالإعالم لتكون وزارة االإعالم.
كما �شدر اأمر ملكي بتعيني االأمر بدر بن عبداهلل بن فرحان اآل �شعود، وزيراً للثقافة.

واأ�ش���در املل���ك �شلمان اأم���را ملكيا ق�ش���ى باإن�شاء هيئ���ة ملكية ملكة املكرم���ة وامل�شاعر 
املقد�شة.

رف�س حزب الثقة الوطنية )اعتماد مّلي( 
طلب ا�شتقال���ة اأمينه العام مه���دي كروبي، 
وهو اأحد زعم���اء احلركة اخل����رضاء املعار�شة 
والقابع حتت االإقامة اجلرية منذ 8 �شنوات.
و�شوتت اللجن���ة املركزية للحزب خالل 
اجتماعه���ا اخلا�س ليلة اجلمع���ة، على رف�س 
ا�شتقالة مه���دي كروبي من االأمان���ة العامة، 
وال���ذي كان قد قدمه���ا اإلى املوؤمت���ر العام 
الث���اين للحزب الذي ُعقد اجلمع���ة املا�شية، 

وفق وكالة “اإي�شنا” للطلبة االإيرانيني.
وكان مه���دي كروب���ي، ق���د هاج���م خالل 
ر�شالة ا�شتقالته اإلى احلزب، املر�شد االأعلى 
للنظام الإيراين علي خامنئ���ي، لعدم اتخاذه 
قرارا باالإف���راج عنه وعن مر ح�شني مو�شوي 

الزعيم االآخر للحركة اخل�رضاء.
وق���ال كروب���ي اإن ق���رار اإنه���اء االإقام���ة 
اجلرية على ما يبدو “اأ�شبح بيد ملك املوت 
عزرائي���ل الذي اإم���ا �سياأخذنا قب���ل ال�سخ�ص 

االآخر اأو ياأخذه قبلنا”.
وذكر موقع “�شح���ام نيوز” التابع حلزبه 
وال���ذي ن����رض الر�شال���ة اأن ق�ش���د كروبي من 
“ال�سخ����ص الآخر” هو املر�ش���د االأعلى علي 
خامنئ���ي، الذي بيده الكلم���ة االأخرة يف قرار 

االإفراج عن زعماء احلركة اخل�رضاء.
وقدم كروب���ي مرة اأخ���رى ا�شتقالته من 
االأمان���ة العام���ة للح���زب اإلى املوؤمت���ر العام 
الث���اين للحزب ال���ذي عقد اجلمع���ة املا�شية 
و�ش���ط خالفات داخلية و�رضاع م���ع ال�شلطات 
االأمني���ة. وكرر اأمني عام حزب الثقة الوطنية 

و�سفة لنتخابات الرئا�سية عام 2009 التي 
و�ش���ل بها الرئي�س االإي���راين ال�شابق اأحمدي 
جن���اد لوالية ثاني���ة باأنها “�شوري���ة ومثرة 
لل�سخرية”، حيث يقول زعماء احلركة اخل�رضاء 
واأن�شاره���ا اإن احلر����س الثوري ق���ام بتزوير 
النتائج ل�شالح جناد بدعم مبا�رض من املر�شد.
وكان كروبي، الرئي�س ال�شابق للرملان 
اخل����رضاء  احلرك���ة  زعم���اء  واأح���د  االإي���راين 
املعار�ش���ة واخلا�شع لالإقامة اجلرية مع مر 
ح�شني مو�شوي )رئي�س وزراء اإيران ال�شابق(، 
وج���ه ر�شالة مفتوحة يف يناي���ر املا�شي، اإلى 

خامنئي، قال فيه���ا اإن االحتجاجات ال�شعبية 
االأخرة جاءت ب�شبب الظل���م والف�شاد وعدم 
حتم���ل خامنئ���ي امل�شوؤولية كمر�ش���د للبالد 

طيلة العقود الثالثة املا�شية.
وه���ذه املرة الثالثة الت���ي يرف�س فيها 
حزب كروبي ا�شتقالته رغم اأنه اأكد اأن و�شعه 
ال�سح���ي مل يع���د ي�سعف���ه عل���ى ال�ستم���رار 
مبهام���ه، بينم���ا يخ�س���ى قادة احل���زب الذي 
ت�ش���كل عام 2005 اأن ت���وؤدي ا�شتقالة اأمينه 

العام اإلى حدوث ان�شقاقات داخل احلزب.

تحت اإلقامة الجبرية.. حزب الثقة يرفض استقالة كروبي
حتطم مقاتلة اإيرانية 

يف اأ�شفهان
دبي - العربية.نت:

 حتطمت طائرة ع�شكري���ة اإيرانية، اأم�س 
ال�شبت، ب�شحراء يف اأ�شفهان و�شط البالد من 
طراز مقاتالت” اإف 7” بينما متكن الطّياران 
من الهبوط ب�سالمة. وذكرت وكالة “فار�س” 
اأن املقاتلة �شقطت يف �شحراء ح�شن اآباد، يف 

اأطراف منطقة جرقوية، مبحافظة اأ�شفهان.
واأف���ادت الوكال���ة اأن قائ���دي الطائ���رة 
متكن���ا من القفز منها قب���ل اأن ت�شقط، بينما 
حتطمت الطائرة ومت العثور على حطامها يف 

متام ال�شاعة 14:00 بالتوقيت املحلي.
كم���ا نقلت ع���ن قائم مق���ام جرقوية اأن 
الطيارين �ساملني ومل ي�سابا باأية جروح وقد 

مت نقلهما اإلى اأ�شفهان.
وتتبع املقاتل���ة للجي�س االإي���راين الذي 
اأ�ش���در بيانا اأعلن فيه ب���اأن الطيار وم�شاعده 
متكنا من الهبوط ب�سالمة بعد ما قادا الطائرة 
لت�شق���ط مبنطقة غر ماأهول���ة بال�شكان بعد 

فقدان ال�شيطرة عليها الأ�شباب فنية.
وحتط���م  �سق���وط  ح���وادث  وتزاي���دت 
الطائ���رات يف اإيران خالل ال�شن���وات االأخرة، 
حي���ث اإنه يف فراير املا�شي، حتطمت طائرة 
ركاب اإيراني���ة، كان���ت حتم���ل 60 راكب���ا و6 

اأفراد للطاقم، باأ�شفهان.

• مهدي كروبي	
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 تق���ول �لأ�سط���ورة �لقدمي���ة �إن���ه 
يف �إح���دى �للي���ايل  وعلى �س���وء �لقمر 
تق���ع عني �لأم���ر على فت���اة من عامة 
�ل�سع���ب، فال يهد�أ له ب���ال ول ي�ستقر 
له جفن، �إلى �أن يحظ���ى بقلب �لفتاة 
�ساربا كل �لعه���ود و�ملو�ثيق عر�ض 
ج���و�ده  �لأم���ر  وميتط���ي  �حلائ���ط، 
ويخطف فتات���ه ويدخل بها �إلى ق�رصه 
�أم���رة متوج���ة رغ���م �أن���ف �حلاقدين، 
 وترج���م �لأمر ه���اري �لأ�سط���ورة �إلى 
و�قع ملمو�ض باختياره �ملمثلة ميجان 
لت�سب���ح زوجت���ه و�أم���رة عل���ى عر�ض 
بالده متج���اوز� كل �لأعر�ف و�لتقاليد 

�ل�سائدة يف بالده.
تابع �لع���امل باأ�رصه �لزو�ج �مللكي، 
يف  حظوظه���ن  �لفتي���ات  وندب���ت 
و�ل�سمال  بريطانيا و�مل�رصق و�ملغرب 
و�جلن���وب بع���د �سياع فر�س���ة ذهبية 
حظي���ت به���ا ميج���ان! ول �أنك���ر على 
ميجان �أبد� حقه���ا يف �لبهجة و�لفرحة 
و�حلياة حتى �إن مل يحالفها �حلظ فيما 
�سبق، �إل �أنني  �سمعت �إحدى �لفنانات 
تتحدث بانك�سار عل���ى �سا�سة �لتلفاز 
قائل���ة �إن �لأم���ر هاري حفي���د �مللكة 
�إليز�بي���ث �رت�س���ى �أن يقرتن مبمثلة 
مطلقة ولديها �أبناء ولي�ست من بالده 
)و�حن���ا �لأجلح و�لأملح ما ير�سى فينا 

لأننا ممثالت( على حد تعبرها! 
 وعل���ى �لرغم م���ن ب���ر�ءة كلماتها 
�لتي حتمل �لكثر من عالمات �لتعجب 
�ملرت�سم���ة يف د�خلها، وجدت كلماتها 
تتحدث عن و�قع مرير ل تز�ل تعي�سه 
�مل���ر�أة يف �ل�رصق، وهو �لت�سنيف �لذي 
ماز�ل يطالها تباعا لعرقها �أو مهنتها 
�أو م�ستوى تعليمها، بل �إن �لكثر من 
�لأمهات ي�سعن �رصوطا لزو�ج �أبناءهن 
حالي���ا عك�ض م���ا م�سى، حي���ث كانت 
ال�رشوط تتعلق ب�س�ؤال اأهل الفتاة عن 
�مل�ست���وى �لأخالق���ي لل�ساب �ملتقدم 
خلطبتها، �أما �لآن فقلة يودون دخول 
البي����ت من اأب�ابها، لذا باتت ال�رشوط 
تتعلق بالفتاة يف �أغلب �لأحيان، حيث 
ي�س���رط اأن تك����ن بي�س���اء و�سنع���ة 

وتعرف �لطبخ و�لأهم �أنها موظفة!
 يف �إحدى �ل�سن���و�ت ولدى �إجر�ئي 
عدد� من �ملقاب���الت طر�أ على بايل �أن 
�أ�س���األ �أحدهم عن �سب���ب �إ�رص�ره على 
�أن ياأخ���ذ بناته �ل�س���ت للحج، وهالني 
باإجابته وه� يق�ل البع�ض ي�سرط اأن 
تك���ون �لفتاة موظف���ة ولديها �سيارة 
و�جلدي���د �أن تكون ق���د �أدت فري�سة 

�حلج. 
 لق���د �أ�سبحت قيود �ل���زو�ج �أ�سد 
مر�رة من �أي وقت م�سى  خ�سو�سا �أن 
تلك �لقيود باتت تطال �ملر�أة ب�سكل 
خا����ض، فيما ينع���م �ل�سب���اب مبطلق 
�ل���زو�ج  و�س���ن  �لختي���ار  يف  �حلري���ة 
و�لر�س���ا ِبه كما ه���و دون �أدنى �لتز�م 
اأو ����رشوط،  فهل يا ت���رى �ستطل علينا 
ميج���ان ����رصق �أو�سطي���ة تك����رص حو�جز 

�ملاألوف يف عاملنا �ل�رصق �أو�سطي.

“سندريال”

كل من���ا فيه �سيء من د�ع����ض، لي�ض �رصطاً �أن 
يقت���ل �أو يكفر �أو يحتقر �لأديان �أو حتى يوؤمن �رص�ً 
يف قلب���ه بالتطرف، يكف���ي �أن ي�سكت ويتفرج ول 
يحرك �ساكناً حتى ي�سبح ن�سر�ً لد�ع�ض و�لقاعدة 
و�ل���ويل �لفقيه، وهنا لبد �أن �أوج���ه كلمة �سادقة 
و�رصيح���ة لدع���وة �سمو �ل�سيخ حمم���د بن ز�يد ويل 
عه���د �أبوظبي �لرج���ل �ملت�سام���ح �مل�ستنر �لذي 
��ستدع���ى روؤيت���ه لنت�س���ار �لتط���رف يف �ملنطقة 
وعج���ز و�سائل �لإع���الم �خلليجية ع���ن �أن حتت�سن 
موؤمت���ر وزر�ء �لإعالم لل���دول �ملقاطعة لقطر و�أن 
تتح���رك بقوة وفعالية و��سح���ة برعاية موؤمتر دعا 
في���ه وزر�ء �لإع���الم “�إلى تطوي���ر �ل�سرت�تيجيات 
و�خلط���ط �لإعالمية مبا ي�سم���ن �لو�سول �لأف�سل 
�إل���ى �ل���ر�أي �لعام بفئات���ه كافة ويقط���ع �لطريق 
عل���ى �أ�سح���اب �لأف���كار �ملتطرف���ة ع���ر تفعيل 
جمي���ع �لأدو�ت �لإعالمية وخ�سو�سا �أدو�ت �لإعالم 
�جلديد �لت���ي بات���ت �لو�سيلة �لأف�س���ل ملخاطبة 
�جلمه���ور وحتديد� فئة �ل�سب���اب �لتي ت�ستهدفها 
�أن  �سم���وه  و�أ�س���اف  �لإرهابي���ة”،  �لتنظيم���ات 
حماربة �لتطرف و�لإره���اب �إعالميا وفكريا ل تقل 
�أهمي���ة عن حماربت���ه �أمني���ا وع�سكري���ا، ولبد من 

��سرت�تيجي���ات ��ستباقية قائمة على �رصح مفاهيم 
وم�سامني �خلط���اب �لإ�سالمي �لد�عي �إلى �ل�سالم 

و�لت�سامح وبث روح �لأمل و�لإيجابية”.
وهنا يل �سوؤ�ل موجه ل���وزر�ء �لإعالم يف دولنا 
�خلليجية �سمن تر�سيد ومر�قبة �لخرت�ق �حلا�سل 
يف ه���ذه �لأجه���زة دون عل���م �أو رمب���ا بعل���م وهي 
كارث���ة، �نت�سار �لدع���و�ت �ملتطرف���ة و�ملحر�سة 
عل���ى �لإره���اب يف و�سائل �لإعالم ذ�ته���ا، فتاأملو� 
ور�قب���و� بر�مج قن���و�ت تلفزيوناتك���م و�إذ�عاتكم 
وما يبثه بع�ض �لدع���اة من تكفر وكر�هية ود�ض 
وت�سويه بل حتري�ض و��سح �سد �سيا�سات �لدول 
ذ�تها، فكيف ت�ستقي���م �لدعوة ملكافحة �لإرهاب 
و�لتط���رف �لتي دع���ا لها �سمو ويل عه���د �أبوظبي 
مع وج���ود جيوب يف دولنا ترعى �لإرهاب، حتى �أن 
بع�ض �ملجمعات �لتجارية تبنت بدعة بن�رص �لأفكار 
�ملتطرف���ة عر بث دع���و�ت حتري�سي���ة وكر�هية 
�سد �لأدي���ان �لأخرى عر مك���ر�ت �ل�سوت حتت 
�سم���ع وب�رص �ل�سلط���ات، �أ�ستغ���رب كيف مل تلفت 

هذه �ملظاهر نظر �مل�سوؤولني؟
�إن دع���وة �سم���و �ل�سي���خ حممد بن ز�ي���د �إلى 
تن�سيق �ملو�قف وتطوير �آليات �لتعاون ملو�جهة 

�آف���ة دعم ومتوي���ل و�حت�سان �لتط���رف و�لإرهاب 
ب���ني �ل���دول �لأرب���ع �ملقاطعة لقطر ه���ي فر�سة 
�سانحة وقوية للتحرك �جلدي لي�ض فقط ملو�جهة 
�لدعو�ت بل ل�س���د �لهجمات �خلبيثة �ملوجهة من 
قطر وتركيا و�إي���ر�ن �لتي ت�ستهدف �لدول �لأربع 
وخ�سو�س���ا يف �لفرتة �لأخرة �لت���ي ك�سفت فيها 
تركي���ا وجهها مبعاد�ة �ململكة �لعربية �ل�سعودية 
ودولة �لإم���ار�ت �لعربي���ة �ملتحدة ب�س���كل �سافر 
ظه���ر يف �لتحري�ض من ر�أ�ض �لهرم �أردوغان �لذي 
دعا لتدويل �حلرم �ملكي دون �أن يام �لت�سدي له 
بال�سكل �ملطلوب.. �إل �ململكة �لعربية �ل�سعودية 
ل يج���ب �أن يت�ساهل �لإعالم �خلليج���ي مع كل من 

يتعر�ض للمملكة.
من هنا يجب �لتفاعل مع دعوة حممد بن ز�يد 
بقوة وفعالية لنت�س���ال �إعالمنا �خلليجي �لر�سمي 

من حالة �ل�سبات.

تنوي���رة: ��سعد للقم���ة بال�ستائ���م ول تهبط 
لل�سفح باملد�ئح.

�لق�س����ض  م���ن  �لكث���ر  هن���اك 
و�حلكايات من �لعديد من �ملو�طنني 
يف خمتلف مناطق �لبحرين، ون�سمعها 
يف �إذ�عة �لبحرين �أو نقر�أها يف �ل�سحف 
�لتو��س���ل  ح�ساب���ات  يف  نتابعه���ا  �أو 
�لجتماعي، ويطالب فيها �ملو�طنون 
ب�رصعة ت�سليمه���م وحد�تهم �ل�سكنية، 
ل�سيما �أولئك �لذي���ن ح�سلو� بالفعل 
عل���ى �سه���اد�ت �ل�ستحق���اق، و�أجرو� 
�ل�سحب وح�سلو� على �لوحد�ت لكنهم 
�ملفاتي���ح  �ملفاتي���ح...  �نتظ���ار  يف 
بالن�سبة له���م لي�ست قًطعا من حديد، 
بل ��ستقر�ر، �سكين���ة، هدوء، وح�سن 
د�ف���ئ لأ�رصه���م مهم���ا كان حجم ذلك 

�حل�سن.
وه���ا ه���و �ساحب �ل�سم���و �مللكي 
�لأم���ر خليفة ب���ن �سلم���ان �آل خليفة 
رئي�ض �لوزر�ء �ملوقر حفظه �هلل ورعاه، 
ي�ست�سعر تلك �ملعاناة من جانب هذه 
�ل�رصيحة ليوجه يف جل�سة جمل�ض �لوزر�ء 
�إلى “�رصعة توزي���ع �لوحد�ت �ل�سكنية 
�جلاهزة يف �مل�ساريع �لإ�سكانية ومنها 
�لوح���د�ت �جلاهزة يف مدينة �رصق �حلد 
�لإ�سكانية بالإ�ساف���ة �إلى 280 وحدة 
�سكنية يف م����رصوع �إ�سكان �لبحر �لتي 
تاأخر توزيعها لع���دم ��ستكمال �لبنية 
�لتحتية يف تلك �مل�ساريع”، بالإ�سافة 
ل���وز�رة  �أو�م���ر �سم���وه  �إل���ى �س���دور 
�لإ�سكان ب�رصعة �إمت���ام �لبنية �لتحتية 
و�ملر�فق �لتي تخ���دم �مل�رصوعني مبا 
يحق���ق �رصعة �لإجناز و�رصع���ة ت�سليمها 
للمو�طنني ب�سكل متكام���ل خدماتًيا، 
وعل���ى �أن �سم���وه كان يوج���ه بت�رصيع 
وت���رة �لعم���ل، �إل �أن هن���اك �جلان���ب 
�جلم���ايل و�لبيئي �ملهم، حيث �أو�سى 
�سم���وه باأن يك���ون متكام���اًل ل ي�سيع 
و�سط �رصعة �لعمل، و�أن يكون ب�سورة 

عالية من �جلودة يف كل مر�فقه.
وذ�ت �لهتم���ام �ل���ذي جن���ده من 
�سم���و رئي����ض �ل���وزر�ء، ن���ر�ه �أي�ًس���ا 
ل���دى �للجنة �لوز�ري���ة لالإعمار و�لبنية 
�لتحتية برئا�سة نائ���ب رئي�ض �لوزر�ء 
�ل�سي���خ خالد ب���ن عب���د�هلل �آل خليفة، 
حي���ث و�س���ع ال�سي���خ خال���د النق���اط 
�ملهم���ة ملتابع���ة جمري���ات عمل هذه 
�للجن���ة وت�سجي���ل �لتق���دم يف �إجن���از 
�مل�ساري���ع �لإ�سكانية مبختلف مناطق 
�لب���الد، ومع وج���ود �س���كاوى من قبل 
�ملو�طن���ني بالن�سب���ة لتاأخ���ر ت�سلي���م 
�لوح���د�ت يف عدد من �مل�ساريع، فاإننا 
عل���ى ثق���ة تامة ب���اأن �للجن���ة �ستتابع 

�لتطور�ت يف هذ� �ل�ساأن. 
�لعمل كبر �أيه���ا �لقارئ �لكرمي، 
و�ملو�زنات  �لقت�سادي���ة  و�لظ���روف 
هي �لفي�سل وه���ي حمور �لرتكاز، �إل 
�أن �لدولة لديها م�رصوع كبر تلبية لأمر 
جاللة �لعاهل �ملفدى بتوفر 40 �ألف 
وحدة �سكنية، وما ورد يف �ملخطط من 
�لتز�م بتوف���ر 25 �ألف وحدة �سكنية 
يف �لفرتة م���ن 2015 �إلى 2018، كل 
ذل���ك به���دف توف���ر �ل�سك���ن �لالئق 
�لبحريني �لك���رمي ليعي�ض  للمو�ط���ن 
مع �أ�رصته يف ر�حة بال، و�للجنة برئا�سة 
�ل�سي���خ خال���د ه���ي �لأج���در لرتجم���ة 
توجيهات �سمو رئي�ض �لوزر�ء لتذليل 
�ل�سعوبات و�لتحديات �أمام �مل�ساريع 
�لتع���اون بني  �لإ�سكاني���ة، وحتقي���ق 
خمتلف �لوز�ر�ت و�لهيئات �حلكومية 
لالإجناز وف���ق مرتك���ز�ت برنامج عمل 
�حلكومة يف �ساأن �مل�ساريع �لإ�سكانية، 
فن�س���األ �هلل �أن ي�س���دد خط���ى �جلميع 

ويكتب لهم �لنجاح.
�سم���و  توجيه���ات  �أع���ادت  لق���د 
�لأم���ر خليف���ة ب���ن �سلم���ان �لبهج���ة 
���ا �أولئك �لذين  للمو�طن���ني، خ�سو�سً
�ل�سحاف���ة  ع���ر  �سوته���م  �أو�سل���و� 
�ملحلية و�لإع���الم �لإلكرتوين و�لإذ�عة 
منا�سدين �سم���وه �لنظر يف معاناتهم، 
وج���اءت توجيه���ات �سم���وه و��سح���ة 
وحمددة من ناحية �للتز�م بالتوقيت 

�لزمني.

سمو رئيس الوزراء 
يحرك المشاريع 
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سوالف

غ���اب 21 نائب���ا ع���ن جل�س���ة جمل����ض �لنو�ب 
�لأخرة وترتب على ذلك تعطل وتاأجيل 9 م�ساريع 
بقو�نني كانت مدرجة على جدول �لأعمال، ونذكر 
�لق���ارئ ومن مل يطلع على تلك �مل�ساريع )م�رصوع 
قان���ون بتعديل بع����ض �أح���كام قان���ون موؤ�س�سة 
�لإ�س���الح و�لتاأهيل، م�رصوع قان���ون ب�ساأن تنظيم 
�سوق �لعمل، م�رصوع قان���ون ب�ساأن رعاية وتاأهيل 
وت�سغيل �ملعاقني، م�رصوع قان���ون باإ�سافة مادة 
جديدة ب�ساأن تنظيم �ل�سحاف���ة و�لطباعة و�لن�رص، 
م�رصوع قانون بتعديل �ملادة �خلام�سة من �لقانون 
رق���م )27( ل�سنة 2005 ب�س���اأن �لتعليم، وم�رصوع 

قانون بتعديل م���ادة من قانون �لبلديات، م�رصوع 
قان���ون بتعديل مادة من قان���ون تنظيم �ملباين، 
وم����رصوع قان���ون باإن�ساء �سن���دوق متويل �لبيوت 

الآيلة لل�سق�ط(.
هن���اك حقيقة �أولي���ة ل جد�ل حوله���ا هي �أن 
من ل يتحم���ل �لعبء �لثقيل خلدم���ة �ملو�طن يف 
�أي���ة جه���ة �أو هيئة ر�سمي���ة وغره���ا ل ميكنه �أن 
يك���ون م�ساركا يف م�س���رة �لتنمي���ة �لوطنية ويف 
جم���ال �لعمل �لدميقر�طي و�ملوق���ع �لذي يوؤهله 
خلدم���ة �مل�سلح���ة �لعلي���ا للوط���ن و�ملو�طنني، 
فاإن كان عذر �لغياب ع���ن �جلل�سة هو “�ل�سيام” 

ب���در،  “يف  رم�س���ان  يف  حارب���و�  فامل�سلم���ون 
و�لقاد�سي���ة، وفتح بالد �لأندل����ض، عني جالوت، 
حط���ني، ح���رب �أكتوبر 1973 ح���ني �نت�رص �لعرب 
عل���ى �إ�رص�ئيل، و�إن كان �لعذر ه���و �قرت�ب نهاية 
�لف�سل �لت�رصيع���ي �لر�بع و�لتفرغ للر�حة �أو مزيد 
من �لتفكر يف خو�ض �لنتخابات �لقادمة وتوزيع 
�لطاقة للخطابات �جلديدة و�لوعود و�لخرت�عات، 
فتل���ك م�سيب���ة و�إ�سع���ال ع���ود ثق���اب �أمام عني 
�ملو�ط���ن �لذي على �أقل تقدي���ر كان ينتظر عدم 
ن�سيان���ه ولو “م���رة و�حدة” خ�سو�س���ا وهو ي�سعر 
ب�سي���ل جارف من �لإحباطات ب�سبب حقول �ل�سوك 

�لتي زرعها �لنو�ب يف طريقه بدل حقول �لورد.
�أو رمب���ا يك���ون �لعذر ه���و �أن ه���وؤلء �لنو�ب 
�لغائبني ل يتح�س�سون �آلم �لنا�ض وم�ساكلهم ول 
يعرف���ون �مل�سوؤولية و�أق�س���ى تقليعاتهم �جلمل 
�ملنمق���ة و�لتالع���ب بالألف���اظ و�ل�سع���ار�ت �لتي 

يتخبطون فيها.
عموم���ا... �إجناز جدي���د مت تد�سينه     لل�سادة 
�لن���و�ب “�لغائبني” �أو و�سع حجر �لأ�سا�ض لف�سل 
جدي���د �سيكون �ساهد� على �لعمل و�سدق �لنو�يا 

و�أيام �لعطاء.. �أهم �سيء �سيامكم مقبول.

النواب الغائبون عن الجلسة... 
“عفية” صيامكم مقبول

للح����ر�ك  �لت�س����دي  �تفق����و� عل����ى  �أن  بع����د 
�ل�سعب����ي يف �سوري����ا ودع����م �لديكتات����ور يف حربه 
وقمعه �أبن����اء �ل�سعب �ل�س����وري مبختلف �لأ�سلحة 
�ملميت����ة، وبع����د �أن �تفقو� على تق�سي����م �لغنائم 
وم����ا �أكرثه����ا يف �لأر�����ض �ل�سوري����ة، هاه����م �لآن 
يدخلون مرحل����ة �ل�رص�عات فيما بينهم وحماولت 
�لتخل�ض من بع�سه����م �لبع�ض لال�ستفر�د باجلزء 
�لأكر من �لكعكة �ل�سورية بعد �أن �نبطح �لنظام 
�أر�سا و�رت�سى وجود� ديكوريا حتى �إن كان على 

ح�ساب �سعبه و�أر�سه و�سيادة و��ستقالل دولته.
فقد ن�رصت �سحيفة “لوفيج����ارو” �لفرن�سية 
تقري����ر� �أ�س����ارت في����ه �إل����ى �أن �إ�رص�ئي����ل متار�ض 
�سغوط����ا م����ع رو�سي����ا م����ن �أج����ل �سح����ب �لقو�ت 
�لإير�نية من �جلنوب �ل�سوري لتحل حملها قو�ت 
�لنظ����ام... هذه �ملنطقة هي م����ا يهم �إ�رص�ئيل من 

�لق�سي����ة �ل�سوري����ة بالأ�سا�ض وخ�سو�س����ا �أن بها 
ميل�سي����ات حزب �هلل �لتابعة لإي����ر�ن، وهي �ساحة 
�لهتم����ام و�ل�رص�ع و�لتناف�����ض �لأ�سد بني خمتلف 
�لأط����ر�ف �ملعنية بالأزم����ة مثل �إ�رص�ئي����ل و�إير�ن 

ورو�سيا و�لوليات �ملتحدة �لأمركية.
وم����ن �لو��سح �أن رو�سي����ا ��ستجابت بالفعل 
للمطل����ب �لإ�رص�ئيل����ي، وه����و ما يت�س����ح يف دعوة 
�لرئي�ض �لرو�س����ي بوتني بعد لقائه �ملجرم ب�سار 
�لأ�س����د يف �سوت�س����ي، ي����وم 17 مايو، �إل����ى رحيل 
“�لق����و�ت �لأجنبية” من �سوري����ا، وكذلك ت�رصيح 
وزي����ر �خلارجية �لرو�سي، �سرج����ي لفروف �لذي 
�أك����د في����ه �أن “�لق����وة �لع�سكرية �لوحي����دة �لتي 
يجب �أن ُي�سمح بتو�جدها يف �جلنوب، بالقرب من 
�لأردن و�إ�رص�ئيل، هي �جلي�ض �حلكومي �ل�سوري، 
و�أن �سحب جميع �لقو�ت غر �ل�سورية )�لأجنبية( 

يجب �أن يت����م على �أ�سا�ض �تف����اق متبادل”... ثم 
ج����اء مندوب رو�سي����ا �لد�ئم ل����دى �لأمم �ملتحدة، 
فا�سيل����ي نيبينزيا، ليوؤك����د يف 30 مايو �لتو�سل 
�إل����ى �تف����اق ح����ول �سح����ب �لق����و�ت �لإير�نية من 
مناط����ق جن����وب غ����رب �سوري����ا قرب �حل����دود مع 

�إ�رص�ئيل، وتوقع تطبيقه خالل �أيام.
وعل����ى �لأر�����ض �ل�سوري����ة، ت�س����ر �أنب����اء �إلى 
�أن مو�سك����و �أقنع����ت طه����ر�ن باإبع����اد قو�تها عن 
�ملو�ق����ع �جلنوبي����ة �ل�سورية، �لو�قع����ة على بعد 
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انطلقت بطولة الزالق الرمضانية العارشة لكرة القدم للسداسيات، والتي تقام يف الفرتة من 17 من شهر مايو الجاري األول من رمضان، وتستمر 
منافساتها حتى الرابع من يوليو املقبل، ويصادف التاسع عرش من شهر رمضان، حيث تم توزيع الفرق املشاركة الـ 12 عىل ثالث مجموعة، وكل 

مجموعة أربعة فرق، ويتأهل أصحاب املراكز األول والثاين مبارش، إضافة إىل أفضل ثالثني، وتشجيعا للمشاركة ورفع حدة املنافسات، وتقديم 
األفضل حرصت اللجنة عىل تخصيص جوائز مالية للفائزين باملراكز األوىل.

وشهدت انطالقة البطولة من أول ليايل شهر رمضان تنافسا قويا منذ اليوم األول وحضور مميز من جانب الالعبني والجامهري، وحرص عدد من 
أعضاء مجلس االدارة مبتابعة اليوم األول من املنافسات، حيث تهدف اللجنة ومتاشياً مع تطلعات مجلس اإلدارة بجذب أكرب عدد من املشاركني 
للنسخة العارشة. وتقام البطولة تحت إرشاف اللجنة الفنية باملركز، ويوليها املركز أهمية كبرية ودعم متواصل، حيث شهدت منذ النسخة األوىل 

تطوراً واضحاً يف كل عام. وتعترب هذه البطولة فرصة النتقاء الخامات والعنارص الواعدة وتشكيل فرق قادرة عىل متثيل املركز خري متثيل يف 
مختلف املشاركات والبطوالت. ويحرص مركز شباب الزالق بإقامة هذه البطولة سنويا.

انطالق بطولة الزالق العاشرة
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أكد ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وشئون الشــباب رئيس املجلس األعىل 
اللجنــة  رئيــس  والرياضــة  للشــباب 
األوملبية البحرينية ســمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة أن اســتقبال عاهل 
البــالد حــرة صاحب الجاللــة امللك 
حمد بــن عيىس آل خليفــة للحكمني 
البحرينيــني الدوليني نواف شــكر الله 
إدارة  يف  املشــاركني  تلفــت  ويــارس 
نهائيــات كأس العــامل التي ســتقام يف 
روســيا بعد أقــل من أســبوعني، يعربرّ 
بكل جــالء عن دعم جاللته املســتمر 
البحرينيــة بصــورة عامــة  للرياضــة 
وكوادرهــا اإلداريــة والفنية عىل وجه 
الخصوص، مشريًا سموه إىل أن استقبال 
جاللة امللك املفدى للحكمني شكر الله 
وتلفت ســيمثل لهام دافًعــا قويًّا من 
أجل تقديم الحكمني ملستويات متميزة 
تعكس قدرة الطاقــات البحرينية عىل 
مواجهــة التحديــات وترتجــم إرادتها 
الصلبة عىل عكــس الوجه املرشق عن 
بالدها يف املحفل العاملي الكروي األكرب.
وأعرب ســمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفــة عن فخره واعتــزازه بالحكمني 
شــكر الله وتلفت ملشاركتهام للمرة يف 
إدارة منافسات بطولة كأس العامل بعد 
أن تواجدا يف الربازيل عام 2014، مؤكًدا 
أن اختيار الحكم البحريني للتواجد مع 
أطقم حكام كأس العــامل يؤكد التطور 
امللموس يف مستوى الحكام البحرينيني 
ويعزز مكانــة التحكيم البحريني عىل 
الساحة الدولية بعد النجاحات الكبرية 
التي حققهــا الحكم البحريني وقيادته 

ملباريــات البطوالت الدوليــة والعاملية 
بــكل اقتــدار، مشــريًا ســموه إىل أن 
ظهورهام يف هذا العــام بالتحديد هو 
إنجاز يضاف إىل عــام الذهب كونهام 
ســيمثالن البحرين يف كربى البطوالت 

الكروية.
وهنأ ســمو الشــيخ نارص بن حمد آل 
خليفة شــكر الله وتلفــت لتواجدهام 
يف إدارة نهائيــات كأس العــامل الــذي 
جاء اختيارهام لتتويج املسرية املتميزة 
لهــؤالء الحــكام من خــالل مردودهم 
الدوليــة  االســتحقاقات  يف  اإليجــايب 
امتــداد  عــىل  واإلقليميــة  والقاريــة 
السنوات القليلة املاضية موضًحا سموه 
أن تواجد الحكمني البحرينيني يف كأس 
العامل يعــزز اإلرث التاريخي للتحكيم 
البحرينــي عىل الصعيــد الدويل بصفة 

عامة وكأس العامل بصفة خاصة.
وأبدى سمو الشيخ نارص بن حمد إميانه 
البحرينيني  العميق بقــدرة الحكمــني 
عــىل تقديــم مســتويات متميــزة يف 
نهائيــات كاس العــامل املقبلــة خاصة 
بعد املســتويات التحكيميــة املتميزة 
التــي ظهر عليهــا الحكمــني يف إدارة 
الســمعة  وتأكيد  املباريات،  مختلــف 
الطيبــة للحكــم البحرينــي وإظهــار 
إمكانياته الحقيقية وتصاعد مستوياته 
الفنيــة، مشــريًا إىل أن اختيار الحكمني 
البحرينيــني يعترب دافًعا كبــريًا للحكام 
الشباب يف اململكة من أجل السري عىل 
خطــى الحكام املتميزيــن ونيل رشف 
متثيــل البحرين يف املحافــل الخارجية 

وأهمها كأس العامل لكرة القدم.

شكر اهلل: لقاء جاللة الملك 
شعور ال يوصف

أكــد الحكم الــدويل نواف شــكر الله 
عن ســعادته الكبرية بلقاء جاللة امللك 
قبيل التوجه إىل روسيا إلدارة مباريات 
نهائيات كأس العامل 2018، وقال شــكر 
اللــه “يف الحقيقــة ينتابني شــعور ال 
يوصف حينــام كان لقــاًء مفاجًئا مع 
جاللته، وأشــكر الله أن من عيل بلقاء 
جاللتــه حيــث ترشفت بالســالم عىل 
جاللتــه، وهــذا اللقــاء والســالم عىل 
جاللته هو أكرب دعم معنوي وأبوي يل 
كحكم قبل الســفر إىل روســيا لتمثيل 
مملكة البحريــن بأكملها وليس متثياًل 

باسمي فقط”.
وأضاف نواف شكر الله “لقد استمعنا 

إىل توجيهــات جاللتــه حفظــه قبــل 
وكانــت  العــامل،  كأس  إىل  مغادرتنــا 
توجيهــات نــرية وشــكلت لنــا دعاًم 
معنويًّــا قويًّا قبــل التواجــد يف أقوى 
العامليــة، ويكفي  الكروية  البطــوالت 
فخرًا بالنسبة يل أن تكون هذه املقابلة 
واللقاء هو األول لنواف شــكر الله مع 
جاللة امللك، ونحن ســنعمل جاهدين 
لرفع اســم اململكــة وأن نكــون عند 
حسن ظن الجميع وعىل رأسهم جاللة 
امللك وســمو رئيس الوزراء وويل العهد 

وشعب البحرين”.
ه شــكر الله الشكر الجزيل لسمو  ووجرّ
الشــيخ نارص بن حمد آل خليفة عىل 
معتربًا  للرياضيــني  الدائــم  احتضانــه 
أن هــذا األمر ليــس بغريب عىل رجل 
الرياضية األول وملهم الشــباب ســمو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة والذي 
كــرس جهــوده يف خدمــة الرياضيني 
والرياضة البحرينيــة، متمنيًّا أن يوفق 
يف مهمتــه مع زميله يــارس تلفت وأن 
يصب ذلك يف صالح رفع اسم الرياضة 

البحرينية.

تلفت: كلمات الملك الدعم 
الحقيقي والمحفز الرئيسي 

أكد الحكم الدويل املساعد يارس تلفت 
ترشفه بالسالم عىل جاللة امللك املفدى 
حمــد بــن عيــىس آل خليفــة، ولقاء 
ه  جاللته قبل مغــادرة البحرين للتوجرّ
إىل روسيا من أجل االنضامم إىل األطقم 
التحكيميــة التــي ســتدير مباريــات 
نهائيات كأس العامل 2018، وقال تلفت 
“إنــه لرشف كبــري وعظيــم أن نلتقي 

جاللته مع هذا اإلنجــاز الذي يتحقق 
للتحكيــم البحريني ومملكــة البحري 
بتواجدنا للمرة الثانية يف نهائيات كأس 
العــامل أنا والحكم الدويل نواف شــكر 

الله”.
وأضاف يارس تلفــت قائاًل “لقاء جاللة 
امللك واالســتامع لكلامته كانت مبثابة 
الدعــم الحقيقــي واملحفــز الرئيــي 
لنا كممثلــني عن التحكيــم البحريني 
واآلســيوي يف هــذا املحفــل الكــروي 
الكبري، وأنها خــري تحفيز قبل املغادرة 
لعزميتنــا  قويــة  إضافــة  وستشــكل 
وإرصارنــا عىل تقديم املســتوى الجيد 
الذي يعكس تطور التحكيم البحريني، 
وما كلامت جاللته إىل ثقة ومســؤولية 
مضاعفة نضعها عىل عاتقنا وســنعمل 
عىل إمتامهــا عىل أكمل وجه ونأمل أن 

يوفقنا الله فيها”.
وأشــاد الحكــم الدويل املســاعد يارس 
تلفــت باحتضان ســمو الشــيخ نارص 
كان  والــذي  خليفــة  آل  بــن حمــد 
لســموه كذلــك دور يف رفــع الجانب 
املعنوي باهتاممــه وحرصه عىل كافة 
األمــور املتعلقة بالتواجــد يف نهائيات 
كأس العــامل، وعرب تلفت عن ســعادته 
البالغــة، متمنيًّــا أن يتمكــن وزميلــه 
نواف شــكر الله من رد الدين للقيادة 
الرشيدة وســمو الشيخ نارص بن حمد 
وشــعب البحريــن بتقديــم الصــورة 
املرشفة للتحكيم البحريني وللكفاءات 
البحرينية يف املونديــال والذي يحظى 
مبتابعــة جامهرييــة كبرية مــن جميع 

أقطار الكرة األرضية.

البحريني للتحكيم  التاريخي  اإلرث  يعّزز  العالم  كأس  في  وتلفت  شكراهلل  تواجد 
حمد: ب��ن  ن��اص��ر  للحكمين...  الملك  باستقبال  أش���اد 

ناصر بن حمد يتوسط الحكمين الدوليين شكر اهلل وياسر تلفت

أكد رئيس نادي املالكية جاسم 
عبدالعال متسكه بخدمات املدرب 

الوطني أحمد صالح الدخيل لقيادة 
الفريق األول لكرة القدم للموسم 

الخامس عىل التوايل بعد النجاحات 
التي حققها مع “فارس الغربية” يف 

املواسم املاضية.
وأعلن رئيس نادي املالكية رفضه 

الستقالة الدخيل ورغبته يف االبتعاد 
مضيًفا “إننا نرفض استقالته بشكل 
قاطع ومتمسكون بخدماته ملوسم 

خامس.. فال يوجد بديل آخر ونحن 

نرغب يف استمراره عىل رأس الجهاز 
الفني ملواصلة النجاحات واملكتسبات 

التي تحققت عىل يديه..”.
وأوضح عبدالعال أن نادي املالكية 

ليس لديه خيارات أخرى وإنه ال 
يفكر إال يف املدرب أحمد صالح 

الدخيل.
ولدى سؤاله عن إمكانية تلقى 

الدخيل عروًضا لتدريب أندية محلية 
أخرى، وبالتايل عدم رغبته يف التجديد 
للاملكية قال عبدالعال “ال أعتقد بأن 

لديه عروًضا ولكننا كام ذكرت لك 

سابًقا متمسكون به وال ميكننا التخيل 
عنه وسنحاول إقناعه بالبقاء مع 

الفريق ملوسم إضايف خامس.. كام أننا 
مل نفاوض أي مدرب بديل وسنسعى 

جاهدين لإلبقاء عىل خدماته 
والجلوس معه خالل الفرتة القادمة 

ونأمل التوفيق يف ذلك..”.
ويشار إىل أن املدرب أحمد صالح 

الدخيل متكن من قيادة املالكية 
لتحقيق لقب بطولة الدوري ألول مرة 
يف تاريخ النادي يف املوسم قبل املايض 

2016/2017، وقد أنهى منافسات 

املوسم املنرصم 2017/2018 يف املركز 
الرابع وحل وصيًفا يف كأس النخبة 

وخاض أول مشاركة يف كأس االتحاد 
اآلسيوي وأصبح من فرق املقدمة يف 

عهد املدرب الدخيل.
وكان نادي املالكية قد أصدر قرارًا 

بحل جميع األجهزة الفنية واإلدارية 
لكرة القدم )األول والشباب والناشئني 

واألشبال واألكادميية( وتم تكليف 
جهاز كرة القدم بإعادة ترشيح األطقم 

الفنية واإلدارية العتامدها من قبل 
مجلس اإلدارة.

أقيم تحت رعاية الفريق الركن يوسف 
بن أحمد الجالهمة وزير شؤون الدفاع 

مساء يوم الجمعة 1 يونيو 2018، 
حفل ختام بطولة وزير شؤون الدفاع 

الرمضانية للبولينج والبليارد والسنوكر، 
والتي أقيمت عىل صاالت نادي ضباط 

قوة دفاع البحرين خالل شهر رمضان يف 
الفرتة من  8 مايو ولغاية 29 مايو 2018.

بدأ الحفل بتالوة آيات من الذكر الحكيم 
بعدها ألقيت كلمة ترحيبية بهذه 

املناسبة، بعدها تفضل وزير شؤون 
الدفاع بتوزيع الكؤوس عىل الضباط 

الفائزين باملراكز األوىل يف منافسات 
بطولة البولينج، حيث حاز عىل املركز 

األول وجائزة أعىل 3 أشواط يف البطولة 
النقيب يوسف عطية الله آل سعود، 

وجاء يف املركز الثاين الرائد صالح محمد 
البوفالح، فيام احتل املركز الثالث 

وجائزة أعىل معدل الرائد محمد عبدالله 
املناعي.  

 ويف مسابقة السنوكر جاءت نتائجها 
بحصول املقدم ركن سعد عيل البنخليل 

عىل املركز األول، فيام حقق املركز 
الثاين املقدم ركن محمد يوسف بوزيد. 

أما املركز الثالث، فقد كان من نصيب 
الشيخ فارس عبدالله آل خليفة. 

 ويف منافسات لعبة البليارد حقق املركز 
األول املقدم الركن عيل عبدالله العيد، 

وجاء يف املركز الثاين الرائد مطلق حسن 
ع، بينام احتل املركز الثالث الرائد  املطورّ

صالح محمد البوفالح.  
 وقام وزير شؤون الدفاع بعدها بتكريم 

اللجان واملساهمني يف تنظيم البطولة، 
ويف ختام الحفل هنأ وزير شؤون الدفاع 

الالعبني الفائزين بكؤوس مسابقات 
البطولة واملشاركني عىل املستوى املتميز 

الذي ظهروا به خالل مشاركتهم، وأعرب 

سعادته عن شكره للقامئني عىل البطولة 

لحسن التنظيم. 

 وعىل هامش االحتفال بختام البطولة 

أقيمت وصلة فنية من الرتاث الشعبي 

البحريني )رقصة الفريسة( ضمن حفل 

القرقاعون، شارك فيها عدد كبري من 

أطفال وعوائل ضباط قوة دفاع البحرين، 

إضافة إىل مسابقات ثقافية، كام أقيمت 

الغبقة الرمضانية التي نظمها نادي 

ضباط قوة دفاع البحرين.

فريق المالكية لكرة القدم

من ختام البطولة

عنه ب���دي���ل  وال  ب��ال��دخ��ي��ل  م��ت��م��س��ك��ون  ع���ب���دال���ع���ال: 

خ���ت���ام ب��ط��ول��ة وزي�����ر ش�����ؤون ال����دف����اع ال��رم��ض��ان��ي��ة

حسن علي

اب���������ت���������ع���������اده م�������رف�������وض
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17 انطالق بطولة المرحوم محمود المردي الثالثة والعشرين للشطرنج

تنطلق يف الثامنة والنصف من مساء يوم 
األحد بقاعة دملون بفندق غولدن توليب 
بطولة املرحوم محمود املردي الرمضانية 

الثالثة والعرشين يف رياضة الشطرنج، 
والتي تقام بتنسيق بني االتحاد الخليجي 
للشطرنج وأكادميية البحرين للشطرنج. 

وتأيت بطولة هذا العام بحلة جديدة 
ومبنافسة يعشقها العبو الشطرنج، وهي 
اللعب الخاطف “البليتز” جيث يحصل 

كل العب عىل زمن قدره ثالث دقائق 
مع إضافة ثانيتني عن كل نقلة، ويعترب 

هذا النظام هو “فورمال 1” يف الشطرنج 
وتم زيادة عدد الجوالت لتصل اىل 16 

جولة عىل مدار يومني حيث سيتم إجراء 
11 جولة يف اليوم األول و5 جوالت يف 

اليوم الثاين )الثالثاء( متبوعة بحفل 
الختام وتوزيع الجوائز عىل الفائزين. 
ويف ترصيح ملدير البطولة السيد طه 

حسني أنه وضمن توجه اللجنة املنظمة 
للبطولة الضفاء املنافسة واستقطاب اقوى 

الالعبني تقرراعتامد نتائجها يف التصنيف 
الدويل وتم تسجيلها لدى االتحاد الدويل 
للعبة، وستحتسب نتائجها مع التصنيف 
املقبل الذي سيصدر شهر يوليو وكذلك 

استخدام برنامج التزويج “سويس منجر” 
العاملي وتوفر نتائج البطولة أوال بأول 

عىل االنرتنت، ويرشف عىل البطولة 

الحكم البحرينية مليحة الجمري والحكم 
املغريب لعريب بن يحيا والحكم الفلبينية 
ماغراسيا ميشيل، الجميع مدعو ملتابعة 

أطوار البطولة ومشاهدة املنافسة الكبرية 
بني الالعبني حيث رسعة التفكري واتخاذ 
القرارات يف ثواين قليلة جدا. وللراغبني 

يف التسجيل واملشاركة ميكن ارسال االسم 
عىل الرقم 33266677

ظفــر فريــق املنامــة بلقب 
بطولة كأس كرة الســلة لفئة 
الشــباب، إثــر تغلبه يف عىل 
منافسه فريق املحرق بنتيجة 
103/84، يف املبــاراة النهائية 
التــي أقيمت بينهام مســاء 
أمــس )الســبت(، عىل صالة 

اتحاد اللعبة بأم الحصم.
وجاءت نتائج أشواط املباراة 
عــىل النحــو التــايل: 23/16 
املنامــة،   27/14 املحــرق، 

و28/19  املنامــة   41/19
املحرق. 

وبتحقيقه لقب كأس الشباب، 
يكــون نــادي املنامــة قــد 
بسط ســيطرته املطلقة عىل 
مســابقات املوســم الريايض 
ذهبيا  موســام  كافة، محققا 
بجــدارة واســتحقاق، عقب 
فــوزه يف جميــع البطوالت، 
إذ ســبق له أن فاز ببطوالت 
دوري األشــبال، كأس ودوري 

الشــباب،  دوري  الناشــئني، 
ســلامن  بــن  خليفــة  كأس 

ودوري الرجال.
نائب  قــام  املبــاراة،  وعقب 
رئيس مجلــس إدارة االتحاد 
نارص القصــري وعضو مجلس 
بتتويج  الخاجة  االدارة عــيل 
الذهبية  بامليداليات  املنامــة 
وكأس البطولــة، فيــام تقليد 
فريــق املحــرق امليداليــات 

الفضية.

بــدأ منتخبنــا الوطني لكرة الســلة 
للناشئني تجمعه املحيل األول بقيادة 
املدرب عيل كويد ومســاعده أحمد 
قاهــري، وذلــك باجتــامع أول أقيم 
عىل صالة زين بأم الحصم استعداًدا 

لالستحقاقات القادمة.
واســتدعى مدرب منتخبنــا الوطني 
لكــرة الســلة للناشــئني عــيل كويد 
قامئة أولية تضــم 31 العًبا ميثلون 7 
أنديــة مختلفة، إضافــة إىل 3 العبني 
تم ضمهــم للقامئة األولية من دوري 

املدارس. 
 وتضــم القامئــة األوليــة كل مــن 
عيل محمود حســن، يوســف أحمد 
البرصي، عمران عبدالله نجف، نارص 
كريــم العنزور، حســن عزيز عباس، 
أحمــد هشــام عبدالرضــا، وعــامر 

يوســف حســني من نــادي املنامة، 
محســن عــيل حســني، عــيل جهاد 
ريض، يوســف محمد ميالد، محمود 
محمد عبدالعزيز، محمد زهري  عيل، 
ومحمد هاشــم البدوي مــن النادي 
األهــيل، خالــد نبيل بوهــزاع، عامر 
عبدالقــادر صالح  بوجريي،  جاســم 
ثــاين، وإبراهيم محمد ســعدي من 
نــادي الحالة، محمد عبدالله جعفر، 
اليزيد عدنان الخالــدي، أحمد عيل 
حسن، وحسني حسن البناء من نادي 
ســامهيج، عمــران هاين عــيل، عيل 
حسن مراد، وعبدالله عيل األنصاري 
من نادي املحرق، أمين محمد كويد، 
وعبداللــه نــادر عبدالله مــن نادي 
سرتة، عباس جميل البرصي من نادي 
النويــدرات، محمــد هشــام بدوي 

)دوري املــدارس(، يوســف أحمــد 
ناجي )دوري املدارس(، سامي أحمد 

العبادي )دوري املدارس(.
 ويســتعد منتخبنــا الوطنــي لكرة 

السلة للناشئني للمشاركة يف البطولة 
الخليجيــة للمنتخبــات يف نســختها 
لنهائيات  واملؤهلة  السادســة عرشة 
كأس آسيا واملزمع إقامتها يف الشارقة 

باإلمارات العربية املتحدة يف الفرتة ما 
بني 25 أغسطس حتى 30 من الشهر 
ذاته.  ورحب الجهاز الفني للمنتخب 
بجميع الالعبــني املتواجدين، متمنيًّا 

لهم التوفيق والسداد.
 ورشح الجهاز الفني لالعبني تفاصيل 
مرحلة اإلعــداد، مطالبهــم برورة 
بالتعليــامت  وااللتــزام  االنضبــاط 
الفنــي  الجهازيــن  عــن  الصــادرة 
التدريبات  عــىل  واملواظبة  واإلداري 
بجدية خاصة وأنهــم ميثلون مملكة 
البحرين من خالل ارتدائهم لقميص 

املنتخب.
 وتتكون مرحلــة اإلعداد من فرتتني، 
حيــث إن الفــرتة األوىل تبدأ بتوزيع 
القامئة األولية عىل مجموعات يشارك 
فيهــا جميــع الالعبــني املختاريــن، 
بينام ســتقلص القامئة خالل املرحلة 
الثانية من اإلعداد والتي تكثف فيها 
يف  للمشاركة  اســتعداًدا  التحضريات 

االستحقاق الخليجي.

كويد يختار 31 العًبا في القائمة األولية لناشئي السلة

“الزعيم” يهزم المحرق ويحصد كأس شباب السلة

اإلع��داد بداية  قبل  تحضيريًّا  اجتماًعا  يعقد  المنتخب 

تربع على عرش البطوالت للفئات كافة

محمد الدرازي

البالد سبورت

أم الحصم           اتحاد السلة:

جانب من االجتماععلي كويد

تعاقد نادي النهضة 
السعودي مع املدرب 

الفرني من أصول 
جزائرية عبدالقادر 

بهلول، ليقود الفريق 
األول لكرة القدم يف 

دوري األمري محمد بن 
سلامن للموسم املقبل 

.2018/2019
وبهلول أرشف عىل 

تدريب الفريق األول 

لكرة القدم بالنادي 
األهيل البحريني املوسم 

املايض، إذ مل يكمل 
مسريته مع “النسور” 

بعد سلسلة من النتائج 
السلبية التي أدت إىل 

إنهاء التعاقد بني الطرفني.
وذكرت وسائل إعالمية 
نقاًل عن عضو مجلس 

إدارة نادي النهضة جاسم 
الدورسي قوله بأن اختيار 

بهلول جاء بعناية كاملة 
ضمن الكثري من امللفات 

ومتت دراسة السرية 
الذاتية للمدرب خاصة أن 

املدرب من فئة الشباب 
والذي بالتأكيد سيكون 
ا من الالعبني. قريًبا جدًّ
ومل تكن مسرية بهلول 

ناجحة مع األهيل 
البحريني يف املوسم 

املايض، وهو األمر الذي 

عجل برحيله عن القلعة 
الصفراء بعد عدم رضا 

اإلدارة األهالوية عن 
أداء فريقها، والذي هبط 

نهاية املوسم إىل دوري 
الدرجة الثانية.

يشار إىل أن النادي 
األهيل تعاقد فيام تبقى 
من املوسم مع املدرب 

التوني يوسف املناعي، 
والذي مل ينجح يف إبقاء 

الفريق ضمن دوري 
الدرجة األوىل بعد 

هبوطه للدرجة الثانية، 
يف حني لجأت إدارة 
األهيل إىل االستعانة 

بخدمات املدرب الوطني 
عيىس السعدون الذي 
سيقود “النسور” بدًءا 

من املوسم املقبل 
2018/2019 يف دوري 

الدرجة الثانية.
عبدالقادر بهلول

النهضة السعودي يتعاقد مع مدرب األهلي السابق “بهلول”
أحمد مهدي

من منافسات الشطرنج

جانب من تتويج المنامة
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كش��ف رئيس اللجن��ة املنظم��ة العليا 
لدورة نارص بن حمد لأللعاب الرياضية 
»نارص 11« توفيق الصالحي أن النجاح 
الذي حققته الدورة يف نسختها الحادية 
عرشة يع��ود إىل دعم واهت��ام ممثل 
جاللة املل��ك لألعال الخريية وش��ئون 
الش��باب رئيس املجلس األعىل للشباب 
األوملبي��ة  اللجن��ة  رئي��س  والرياض��ة 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة، ومتابعة سموه لإلجراءات التي 
تتخذها اللجنة املنظمة العليا يف س��بيل 
إب��راز ال��دورة بصورة مثالي��ة من كافة 
النواحي، مش��ريًا إىل أن اللجنة املنظمة 
قامت بتنفيذ توجيهات س��مو الش��يخ 
نارص بن حمد آل خليفة بش��كل متقن 
وعملت عىل اس��تحضار كافة أس��باب 
النجاح للدورة مبا يتناسب مع االحتفال 
بالنس��خة الحادية عرشة لها وما حققته 
من إنجازات متمي��زة ومخرجات رائعة 

للحركة الشبابية والرياضية يف اململكة.
وق��ال الصالحي يف ترصيح له مبناس��بة 
إس��دال الس��تار عىل “ن��ارص11” “لقد 
وصل��ت ال��دورة إىل نس��ختها الحادية 
ع��رشة وهو دليل واضح عىل النجاحات 
التي حققتها باعتباره��ا مرشوًعا وطنيًّا 
يجم��ع الش��باب البحرين��ي ويش��كل 
راف��ًدا للحرك��ة الرياضي��ة يف اململكة، 
وق��د حرصت اللجن��ة املنظم��ة العليا 
ا من  عىل التحضري من��ذ وقت مبكر جدًّ
تأمني كافة عوامل النجاح لها مبا يتوافق 
مع أهدافها وقيمها ورس��التها الجديدة 
الت��ي باتت تتف��ق متاًما م��ع املرشوع 
الوطني “استجابة” والرامي إىل تحقيق 
االرتقاء للحركة الرياضية والش��بابية يف 
اململكة واستغالل جميع املوادر املتاحة 
والدخ��ول يف رشكات حقيقية مع كافة 
الجه��ات وبناء تحالفات مهمة من أجل 

خدمة القطاعني الشبايب والريايض”.
وأضاف الصالح��ي “لقد حققت الدورة 
ا  يف ه��ذا الع��ام نقلة نوعية ب��ارزة جدًّ
وجعلته��ا تتجة إىل العاملية بفضل رؤية 
سمو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 
ودعوته لنجم فريق ريال مدريد الالعب 
الدويل الفرنيس كريم بنزميا، األمر الذي 
أعط��ى ال��دورة بع��ًدا عامليًّ��ا لتتخطى 
الجان��ب املحيل واإلقليم��ي وجعلها يف 
دائرة االهتام العاملي وتس��ليط الضوء 
عليه��ا من قبل مختلف وس��ائل اإلعالم 
العاملي��ة واإلقليمية واملحلي��ة ما جعل 
املب��اراة النهائي��ة تس��تقطب أكرث من 
ع��رشة آالف متف��رج وهو نج��اح آخر 

يضاف لسجل هذه البطولة”.
وتابع الصالحي “عملت اللجنة املنظمة 
العليا للدورة بكل جد واجتهاد وسابقت 
جميع اللجان الزم��ن من أجل التحضري 
واإلعداد للدورة بصورة مثالية واالستعانة 
واملؤهلة  املدرب��ة  الوطني��ة  بالك��وادر 
لقي��ادة ال��دورة يف نس��ختها الحادي��ة 
عرشة، وهو األمر ال��ذي انعكس إيجاًبا 
عىل إخراج الدورة بحلة تنظيمية زاهية 
واملحافظة عىل اإلنجازات التي تحققت 
للدورة وتعزيز مكتسباتها، ونحن نثمن 
عالًيا تلك الجهود التي بذلت ونثني عىل 
عمل جميع اللجان التي اتس��مت بروح 

الفريق الواحد واإلحس��اس باملس��ئولية 
تجاه ش��باب بلدهم”. ون��ّوه الصالحي 
إىل دور وسائل اإلعالم املختلفة يف نجاح 
ال��دورة وقال “من��ذ انطالقة النس��خة 
االوىل م��ن دورة نارص بن حمد ووصوال 
إىل النس��خة الحادية عرشة كان ومازال 
اإلع��الم رشي��ًكا أساس��يًّا يف النجاحات 
الت��ي تحقق��ت للدورة وبذل��ت جميع 
وس��ائل اإلع��الم جهوًدا كب��رية يف نجاح 
“نارص11” وأفردت لها مس��احات كبرية 
يف التغطية اإلعالمي��ة وإبرازها بطريقة 
احرتافي��ة ورائعة، األمر الذي س��اهم يف 
نجاحها ووص��ول تغطيتها إىل أكرب عدد 
من الجاهري س��واء داخ��ل البحرين أو 
خارجها ونحن يف اللجنة املنظمة العليا، 
نثّم��ن عالًيا هذا التعاون البناء ونش��يد 
ب��دور وس��ائل اإلع��الم الت��ي انصهرت 
جهوده��ا مع جهود اللجن��ة املنظمة يف 
بوتقة واحدة وكان الهدف األس��مى هو 

نجاح التجمع الشبايب الريايض”. 
وتاب��ع الصالح��ي “إن لتع��اون الف��رق 
املش��اركة يف “ن��ارص11” دورًا أساس��يًّا 
يف نجاح ال��دورة، فقد كان��وا متعاونني 
م��ع اللج��ان الفنية واإلداري��ة وحرصوا 
عىل تنفيذ القوان��ني التي تحكم الدورة 
باإلضاف��ة إىل حرصهم عىل إعداد فرقهم 
بصورة متمي��زة للتنافس ع��ىل اللقب، 
األمر الذي ساهم يف جعل الدورة واحدة 

من أقوى الدورات التنافسية”. 
وأثن��ى الصالح��ي ع��ىل دور ال��رشكات 
قائ��اًل  املتعاون��ة  والجه��ات  الراعي��ة 
»ال��رشكات الراعي��ة كانت عون��ا لنا يف 
الدورة وهي األس��اس املت��ني للنجاحات 
الت��ي تحقق��ت عىل م��دار الس��نوات 
املاضية، إذ أثبتت تلك الرشكات حس��ها 
ش��باب  تج��اه  ومس��ئوليتها  الوطن��ي 
البحرين واس��رتاتيجيتها تجاه القطاعني 
الش��بايب والريايض من خالل الدخول يف 

رشاكة مهمة مع اللجن��ة املنظمة العليا 
ودع��م ال��دورة كونه��ا تحم��ل أهداًفا 
ومعاين كبرية، وتشارك فيها رشيحة كبرية 
م��ن أبناء مملك��ة البحري��ن وهو االمر 
الذي جعل من الرشكات الراعية تحرص 
س��نويًّا عىل التواجد ضمن عائلة الرعاة 

للدورة”.

رابطة ريال مدريد تكرم وتشكر

قدمت رابطة نادي ريال مدريد اإلسباين 
الرس��مية مبملكة البحرين بع��د نهاية 
املب��اراة النهائية ل”ن��ارص 11”، وخالل 
مراس��م التتويج هدية تذكارية لس��مو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة تقديرًا 
وعرفاًنا بالدور الكبري الذي يلعبه سموه 
يف تطوير الرياض��ة البحرينية والخطط 
املس��تقبلية التي يضعها وترجمتها عىل 
أرض الواقع، كا قدم��ت الرابطة أيًضا 
هدية تذكاري��ة للضيف النجم الفرنيس 
والعب ريال مدريد كريم بن زميا تكرمًيا 
له ع��ىل مش��واره الطويل م��ع النادي 
اإلس��باين الشهري وإس��هاماته الكبرية يف 
اإلنج��ازات التي تحققت ط��وال العقد 
املايض، وبهذه املناس��بة وّج��ه الرئيس 
الفخري لرابطة محمد العليوي ش��كره 
وتقديره الكبريي��ن للجنة املنظمة عىل 
التع��اون املث��ايل يف ه��ذه االحتفالي��ة 

الكروية.

اللجنة المنظمة تكرم النجم 
الفرنسي الكبير

كرم��ت اللجنة املنظم��ة لبطولة “نارص 
11” النجم الفرنيس املعروف والش��هري 
كريم بنزمي��ا وقدمت له هدية تذكارية 
خالل مراس��م التتويج مبناسبة حضوره 
للمباراة النهائية تقديرًا له عىل ما قدمه 
يف مش��واره الكروي الزاخ��ر مع األندية 
الت��ي مثله��ا ومش��وار منتخ��ب بالده 

الفرنيس قدمها له سمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة، ويعت��رب حضور النجم 
املع��روف من أبرز وأه��م اللحظات يف 
نس��خة هذا العام ورمبا يعت��رب تاريخيًّا 
ال س��يا وأن زيارته ترافقت مع تحقيق 
نادي ريال مدري��د للقب دوري أبطال 
أورب��ا للم��رة الثالثة ع��رشة يف تاريخه 

كرقم قيايس يف القارة األوربية.

الزعيم.. الفريق المثالي

حصد فريق الزعيم لقب الفريق املثايل 
بعد مشوار حافل وزاخر متيز باالنضباط 
وااللتزام الكبريين داخل وخارج امللعب 
من قبل العبيه ينم عىل الروح الرياضية 
العالي��ة التي يتحلون بها، ومل يأت لقب 
الفري��ق املثايل من ف��راغ بل كان فريق 
الزعي��م بح��ق يف نس��خة “ن��ارص 11” 
مفاج��أة البطولة خصوًص��ا مع وصوله 
ل��ألدوار اإلقصائي��ة وخروج��ه ب��رشف 
أم��ام حام��ل اللقب يف نس��خة “نارص 
10” فري��ق بتلك��و ج��رز يونايتد من 
الدور رب��ع النهايئ بع��د حلوله وصيًفا 
ضم��ن املجموع��ة األوىل خل��ف فريق 

فيكتوريوس وبفارق األهداف فقط.

 سر شعار طموح

دخل فريق طموح نس��خة ه��ذا العام 

“ن��ارص 11” كفريق غام��ض نوًعا ما يف 
ظل غياب املعلومات عن العبيه، إال أنه 
كان بقدر االس��م الذي يحمله “طموح” 
البحريني��ة  للجاه��ري  نفس��ه  وق��دم 
يف أبه��ى ص��وره من خالل مس��تويات 
فنية ب��ارزة وبقي��ادة فني��ة جيدة من 
قب��ل امل��درب أحمد عيىس ومس��اعده 

عبدالنارص حسن.
والشعار الذي حمله الفريق كان مميزًا 
يف كل يشء خصوًص��ا وأن م��ن صممه 
وابتكره ها أنجال س��مو الش��يخ نارص 
بن حمد آل خليفة “س��مو الشيخ حمد 
وسمو الشيخ محمد”، إذ حمل سموها 
الكثري من املعاين يف الش��عار الذي يرمز 
 ”H“ إىل أس��مي س��موها حيث حرف
يش��ري إىل س��مو الش��يخ حمد، وحرف 
“M” يش��ري إىل سمو الشيخ حمد، وهو 
م��ا أكده امل��درب أحم��د عيىس خالل 
كش��فه لهذه املعلومة يف ترصيح للجنة 
اإلعالمي��ة بعد ف��وز فريق��ه يف املباراة 

النهائية وتتويجه باللقب.

ماكينة األهداف إيمانويل

قدم مهاجم فريق طموح إميانويل نفسه 
بصورة مميزة من خ��الل خطفه للقب 
الهداف برصي��د 12 هدًفا، واملفارقة أن 
إميانويل ب��دأ اصطياد الش��باك وهزها 
من��ذ مبارات��ه الثاني��ة عندم��ا تفجرت 
أه��داف 4 مرات بعدما غ��اب عن هز 
الش��باك يف املب��اراة األوىل أمام الفخار، 
وواص��ل إميانوي��ل هوايت��ه املحببة يف 
جمي��ع املباريات بعد ذلك لحني املباراة 
النهائية التي سجل خاللها هدفني فكان 

من نجوم البطولة.

عبدالرضا.. نجم فوق العادة

اختيار نجم فري��ق بتلكو جرز يونايتد 
حس��ن عبدالرض��ا كأفض��ل الع��ب يف 

البطول��ة مل يأت من ف��راغ بل جاء عن 
قناعة من خالل متيزه يف جميع مباريات 
فريقه وحصوله عىل لقب أفضل العب 
يف 3 مباري��ات ومس��اهاته الفاعلة يف 
نتائج فريقه ووصول��ه للمباراة النهائية 
عىل الرغم خس��ارته للق��ب أمام فريق 
طم��وح، وكان عبدالرضا من أبرز العبي 
فريقه منذ النسخة املاضية التي ساهم 

خاللها يف تتويجه باللقب للمرة األوىل.

النجار يترك الصافرة للنجومية

حصد حارس مرمى فريق الصقر األبيض 
مج��دي النجار جائ��زة أفضل حارس يف 
نس��خة “نارص 11” من خالل املستوى 
الفن��ي املمي��ز والص��ورة الجميلة التي 
رس��مها بني الخش��بات الث��الث، وجاء 
تتويج النجار بالجائزة بعد مشوار حافل 
م��ع فريقه وخروجه م��ن الدور نصف 
النه��ايئ أمام فري��ق طم��وح بالركالت 
الرتجيحية، ومل تهتز شباك النجار إال مرة 
واح��دة كانت أمام طموح، واملفارقة أن 
مجدي النجار يعترب من الحكام العاملني 
يف اتح��اد الكرة منذ فرتة طويلة ويتميز 

بالخربة التحكيمية الجيدة.

قيادة فنية تمنح سلمان األفضلية

حق��ق مدرب فريق بتلكو جرز يونايتد 
الشيخ سلان بن عبدالرحمن آل خليفة 
جائ��زة أفضل مدرب يف البطولة باختيار 
اللجن��ة املكلفة، وي��أيت اختياره نظري ما 
لعبه م��ن أدوار فنية ب��ارزة مع فريقه 
ومساهمته يف وصوله للمباراة النهائية، 
وكان س��لان ب��ن عبدالرحمن املدرب 
ال��ذي ق��اد الفريق لتحقي��ق اللقب يف 
نسخة العام املايض “نارص 10” ووصول 
الجرز للمب��اراة النهائية هذا العام أكد 
حضوره املتمي��ز يف نهايئ البطولة للمرة 

الرابعة عىل التوايل.

ال����ص����ال����ح����ي: ت���ن���ف���ي���ذ أف�����ك�����ار ن����اص����ر ب�����ن ح���م���د ق��������ادت ال�����������دورة ل��ل��ع��ال��م��ي��ة
أشاد بدور اللجان والشركات الراعية ووسائل اإلعالم المختلفة

ايمانويل هداف بطولة “ناصر 11”  محمد العبيدلي يستلم جائزة أفضل مدير فريق في البطولة

مجدي النجار يستلم جائزة أفضل حارس  هدية تذكارية من اللجنة المنظمة لكريم بنزيما سلمان بن عبدالرحمن يستلم جائزة أفضل مدرب 

توفيق الصالحي 

اللجنة اإلعالمية:

رابطة ريال مدريد تقدم هدية تذكارية لسمو الشيخ ناصر بن حمدرابطة ريال مدريد تقديم هدية تذكارية لكريم بنزيما
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أب��دى م��درب ك��رة الس��لة 
العنزور  الوطن��ي عبدالكريم 
رغب��ة واضحة يف االس��تمرار 
مبنصبه مدرب��ا للفريق األول 
لكرة السلة بنادي البحرين يف 

املوسم الريايض املقبل.
وق��ال العن��زور ل��� “الب��اد 
يف  يرغ��ب  إن��ه  س��بورت” 
االس��تمرار لبناء ما بدأه عند 
تدري��ب  مس��ؤولية  تولي��ه 
الفري��ق منذ نحو 3 مواس��م 
ماضي��ة، وال يريد ترك النادي 
يف هذا الوقت وبكل بس��اطة 
وه��دم ما ق��ام به م��ن بناء 
وأعامل تطويري��ة أثناء توليه 

قيادة تدريب الفريق.
وأك��د أن اتخاذه ق��رار البقاء 
مع “الغزال” للموس��م الرابع 
الت��وايل ه��و خط��وة  ع��ى 
صحيح��ة تص��ب يف مصلحة 
النادي، مش��را إىل أن رحيله 
س��يمحو كل بناه مع الفريق 

الذي س��يعود لنقطة البداية، 
وس��يكلفه الوقوع يف العديد 

من اإلخفاقات.
وأوضح العنزور أنه سّخر كل 
طاقاته يف سبيل تطور ونجاح 
الفريق، واالرتقاء مبس��توياته 
الفنية والتقدم ملراكز متقدمة 
ع��ر النتائج اإليجابي��ة التي 
حققه��ا يف املواس��م املاضية 
بع��د أن كان س��ابقا ينافس 
الرتتي��ب، الفتا  عى مؤخ��رة 
إىل أن الفريق استطاع كسب 
رضا إدارة الن��ادي والجمهور 

واحرتامهم.
وأبدى العن��زور ارتياحه التام 
من تع��اون إدارة النادي مع 
والفن��ي  اإلداري  الجهازي��ن 
لفريق الس��لة برفقة املدرب 
املس��اعد ص��اح عبدالكريم 
أحم��د،  عبدالل��ه  واإلداري 
مضيف��ا أن اإلدارة ال تدخ��ر 
توف��ر  س��بيل  يف  جه��دا 

املتطلبات كاف��ة، عاوة عى 
إعطائه��م كام��ل الصاحيات 

اإلدارية والتدريبية. 
بصدد  إن��ه  العن��زور  وق��ال 
االجتامع م��ع إدارة النادي يف 
األيام القليلة املقبلة؛ من أجل 
النقاط ع��ى الحروف،  وضع 
البس��يطة  وحل بعض األمور 
العالق��ة التي من ش��أنها أن 

تساهم يف إزالة كل املعوقات 
واملساهمة يف مواصلة العمل 
مع الفريق، ودفعه ملزيد من 
التطور عى املستويات كافة.

وأض��اف بأن املوس��م املقبل 
س��يكون اس��تكامل لعمله يف 
املواس��م الفائتة، وأّن الهدف 
األسمى له ولسلة الغزال هو 
مواصل��ة تقديم املس��تويات 
الجي��دة والظه��ور بالص��ورة 

املرشفة.
وكش��ف العنزور ع��ن تلقيه 
عددا م��ن العروض التدريبية 
املحلي��ة التي أبدت رغبتها يف 
التعاق��د معه، ل��إرشاف عى 
قيادة فرقها الساوية باملوسم 
يح��رتم ويقدر  وأنه  املقب��ل، 
تلك العروض، مؤكًدا أن نادي 
البحرين ميتل��ك األولوية بني 

العروض األخرى.

حق��ق نج��وم فري��ق نظارات 
ع��امر لقب بطولة نادي طران 
لكرة  الثالثة  الرمضانية  الخليج 
الق��دم، وذلك بع��د تغلبهم يف 
املب��اراة النهائي��ة ع��ى فريق 
الحرم ب��ركات الرتجي��ح، بعد 
لقاء مميز وإثارة كبرة للغاية، 
وشهد حضور نائب رئيس نادي 
ط��ران الخليج عدن��ان خادم، 
املنصوري  مؤسسة  عام  ومدير 
للتموين فريد منصوري ومدير 
عام مفروش��ات أحمد رشيف، 
عبدالرحم��ن رشيف، والاعب 
ال��دويل الس��ابق حس��ن زليخ 
والذين قاموا بتتويج األبطال. 

 وتقدم فري��ق الحرم أوالً قبل 
النظ��ارات  نج��وم  ُيح��رز  أن 
التع��ادل، وبالتايل ت��م اللجوء 
لركات الرتجيح التي حس��مت 

األمور ملصلحة نظارات عامر. 
 وش��هد الحفل الختامي كلمة 
لرئي��س اللجنة املنظمة عمران 
النجداوي عر فيها عن سعادته 
بنجاح البطولة وش��كر كل من 
كانت ل��ه يد يف ه��ذا النجاح 

الكب��ر س��واًء املنظمني “مدير 
البطولة جاسم املطاوعة ورئيس 
اللجنة الفنية عبدالرزاق قمر”، 
والرعاة والصحف املحلية وقناة 
البحري��ن الرياضي��ة واملعل��ق 
خالد املنشد واملنظمني والفرق.
بعدها، تم تتويج فريق نظارات 
عامر ب��كأس البطولة ومكافأة 
مالية 500 دينار والحرم بكأس 

املركز الثاين ومبلغ 300 دينار، 
ن��ادي طران  الرعاة  وتكري��م 
للتموين  املنص��وري  الخلي��ج، 

ومستشفى األمل. 
البطولة  ك��ام تكري��م ح��كام 
عبدالله، ممدوح  س��مر  وهم 
عم��ر،  س��ليامن  عبدالعزي��ز، 
واملراقبني  عبدالرس��ول  محمد 
عي��ى الدورسي وس��مر حرم 

النويدرات،  املث��ايل  والفري��ق 
س��لطان  البطول��ة  وه��داف 
الس��اطنة من الح��رم، وأفضل 
م��ن  ش��اكر  حس��ني  ح��ارس 
نظارات ع��امر، وأفضل مدرب 
حس��ني حرم من فريق الحرم، 
وأفض��ل الع��ب بالبطولة عيل 
حرم م��ن فريق الحرم، وأفضل 

العب مثايل أحمد عجان.

كشف عن تلقيه عددا من العروض التدريبية

العنزور: أرغب في البقاء مع سلة البحرين

نظارات عمار بطل بطولة طيران الخليج

محمد الدرازي

البالد سبورت

عبدالكريم العنزور

 جانب من تتويج أبطال بطولة نادي طيران الخليج

ختام بطولة اتحاد التنس 
الرمضانية للزوجي غدًا

“الرحاب” يتأهل لنهائي الطائرة 
بمركز شباب الهملة

مدينة عيى – اتحاد التنس: يسدل الستار مساء يوم غٍد اإلثنني 
املوافق 4 من شهر يونيو الجاري عى منافسات بطولة االتحاد 

البحريني للتنس الرمضانية للزوجي عى ماعب االتحاد مبقره بجامعة 
بوليتكنك البحرين مبدينة عيى، حيث كانت البطولة قد انطلقت يوم 
اإلثنني املوافق 21 من شهر مايو املايض، وشهدت مشاركة واسعة وبلغ 

عدد الفرق املشاركة 26 فريقا، وشهدت منافسات وندية عالية.
وسيجمع نهايئ بطولة االتحاد البحريني للتنس الرمضانية للزوجي 

املختلط مساء يوم غٍد عند الساعة التاسعة مساء كل من الثنايئ فؤاد 
الرويعي ونازيل نادر، والذين سيواجهون حامسة الثنايئ أرشف أتاباين 

وجيني هيتون، بينام يلتقي قبلها عند الساعة الثامنة والنصف يف نهايئ 
الرتضية كل من الثنايئ محمد سلامن ومايا يواجهان الثنايئ آيب وعمر، 

وينتظر أن تشهد املباريات الختامية منافسات قوية وندية عالية؛ نظراً 
ملا قدمته جميع الفرق املشاركة من مستويات خال منافسات البطولة 

ومبارياتها يف األيام القليلة املاضية. وقد خصصت اللجنة املنظمة 
للبطولة جوائز مالية للفائزين باملراكز األوىل؛ تشجيعاً لرفع مستوى 
املنافسات يف هذه البطولة التي تقام مبناسبة شهر رمضان الكريم، 

حيث إن العدد املشارك من الفرق، والذي بلغ 26 فريقاً يؤكد مدى 
االهتامم باملشاركة يف هذه البطولة الرمضانية.

“لن نفرط بالعبينا”.. أوراق خريف!

علي مجيد

“زالبية”

ali.majeed
@albiladpress.com

زاوية يتطرق فيها “البالد سبورت” للحديث عن أبرز القضايا واألحداث الرياضية 
التي أخذت صدى في مالعبنا المحلية عبر الموسم 2018/2017.

يف الوقت الذي تتباىك فيه 
غالبية األندية املحلية )إعاميًّا( 

من شحِّ خزائنها وضعف 
املوارد املالية وتقليص امليزانية 

املخصصة من ِقبل وزارة شؤون 
الشباب والرياضة، نندهش مع 
نهاية كل موسم ريايض يخرج 

علينا رئيس ناٍد أو مسؤول 
ميثله ويرصح بالفم املليان 

“لن نفرط باعبينا ولن نساوم 
عليهم”، يف موقف قوي وحازم 

ومبثابة تهديد ووعيد أمام 
الطامعني واملرتبصني، ولكن 

بعد فرتة وجيزة ندرك متاًما أن 
تلك املقولة ما كانت إال أوراق 

خريف”!
فعى سبيل املثال ال الحرص، 

رئيس نادي املالكية جاسم 
عبدالعال رصح يف هذا الجانب 

“أن إدارة ناديه وعشاق 
الفارس يراهنون عى الفرسان 

واملحافظة عى مكتسبات 
األعوام املاضية من خال 

املحافظة عى الاعبني وعدم 
التفريط بهم وغلق الباب 

عى الجهات كافة الطامعة 
واملرتبصة لزعزعة واستقرار 

الفريق وخطف نجومه...”. هذا 
الحديث كان بتاريخ 22 مايو، 

وبعدها بأيام قليلة رحل العبه 
سيد محمد السهاوي لصفوف 

األهيل )انتقال حر(، ورحيل 
ثاٍن بات وشيًكا لاعبه الدويل 

سيدرضا عيى لصفوف الرفاع، 

والقامئة قد تطول يف األيام 
املقبلة!

رئيس نادي الشباب مرزا أحمد 
هو اآلخر له ترصيح يف هذا 

الشأن “... أن اإلدارة جادة يف 
املحافظة عى وحدة الفريق 

الذي تعبت يف تكوينه منذ 3 
مواسم ماضية، ولن نفرط يف 

أي من العبي فريق الكرة مهام 
كانت املغريات، وأن التمسك 

بالاعبني وتدعيم االستقرار 
الفني خطوة تجسد اسرتاتيجية 

النادي يف الحفاظ عى أبنائه 
املتميزين...”. هذا الكام ما 

زال ساري املفعولية حتى اآلن، 
ولكن إىل متى سيصمد املاروين 
خصوًصا أن غالبية العبيه ويف 

مقدمتهم “دوليو األوملبي” 
وسيد أحمد جعفر “كرميي” يف 

مرصد األندية؟!
الخاصة.. “الوسط الريايض” 

ومسؤولو الرياضة “كبارًا 
وصغارًا”، متفقون أن األندية 
واملناطق القروية هي املنبع 

واملصدر األساس لاعبني 
مبختلف األلعاب، والكمية التي 

يتم تصديرها بني فرتة وأخرى 
أكرث وأكر مام هي موجودة 

يف أندية املدن، والدالئل كثرة 
ال تعد وال تحىص، كام أن 

الجميع يتفق أيًضا عى أن 
األندية القروية تفتقر لألموال 

وللمرشوعات االستثامرية 
التي تدر عليها أمواالً تدعم 

أهدافها وتجعلها تحافظ عى 
مكتسباتها واسرتاتيجيتها 

التي عملت عليها لسنوات 
وسنوات عديدة، 
وهذا ما يضعها 

أمام “ُطعم سهل 
االبتاع” أمام 

“أندية األموال” التي 
تدغدغ مشاعر “النادي 

الفقر” وتجعل ُلعاب 
الاعب “املغلوب عى 
حاله” يسيل من شدة 

املغريات وتحرك فيه روح 
التفاؤل واألمل لتكوين وبناء 
مستقبله بالشكل الذي يلبي 
طموحه وهذا ما لن يتحقق 

وهو يف ناديه العاجز.

ali.radhi9@gmail.com

لقطة للمشاركين في البطولة

فريق الرحاب

متكن فريق الرحاب بقيادة محمد املوييش بطل املجموعة األوىل من 
إقصاء أخبار الخليج بقيادة سلامن عبدالله، مستغا غياب أفضل نجوم 

فريق أخبار الخليج بالدور األول، وفاز عليه بنتيجة شوطني مقابل 
ال يشء. وقد بدأ فريق الرحاب املباراة بحامسة كبرة، مستغا غياب 

العب مهم بفريق أخبار الخليج، وكان له ذلك حيث واصل تقدمه 
خال الشوط األول، لكن العبي أخبار الخليج وبفضل خرة قائده 

سلامن عبدالله استطاع أن يجاري الرحاب طوال وقت الشوط األول 
مقاربا للنتيجة طوال هذا الشوط، حيث انتهى الشوط األول بتقدم 

الرحاب ب�� 25 نقطة مقابل 20 نقطة.
ليدخا الفريقان الشوط الثاين وسط إرصار فريق أخبار الخليج للظفر 

نتيجة هذا الشوط ومحاولة تأجيل تأهل الرحاب، لكنه اصطدم يخروج 
قائد الفريق سلامن عبدالله بعد تعرضه لإصابة التي اضطرته للخروج 

من هذا الشوط تاركا فراغا واضحا بالفريق، إضافة إىل غياب أفضل 
العبيه، مام صعب املهمة عى الفريق، ليواصل الرحاب تقدمه بهذا 

الشوط وسط إرصار العبي أخبار الخليج ملعادلة النتيجة بعد الحامسة 
الكبرة الذي بدا عليهم بعد تعرضهم لخسارة قائد الفريق، لينتهي هذا 

الشوط بتقدم الرحاب بنتيجة 25 نقطة مقابل 22 ويتأهل الرحاب 
ملاقاة فريق األيام بنهايئ دورة كرة الطائرة مبركز شباب الهملة.

البالد سبورت



هن��أ رئيس االتحاد اآلس��يوي لكرة 
القدم الش��يخ س��لامن بن إبراهيم 
آل خليفة مجل��س اإلدارة الجديد 
لالتح��اد الكويت��ي لك��رة الق��دم؛ 
مبناسبة حصوله عىل ثقة الجمعية 
العمومي��ة لالتح��اد، مبدي��اً ثقته 
بق��درة املجل��س عىل إع��ادة كرة 
القدم الكويتية إىل مكانتها املتميزة 
ع��ىل الصع��د اإلقليمي��ة والقارية 

والدولية.
جاء ذلك أثناء الزيارة التي قام بها 
رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
إىل الكويت مساء الجمعة، والتقى 
خالله��ا الش��يخ أحم��د اليوس��ف 
الصب��اح رئي��س االتح��اد الكويتي 
لكرة القدم وأعضاء مجلس اإلدارة 
ال��ذي تم انتخابه  الجديد لالتحاد 

األسبوع املايض. 
 وأكد رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة 
الق��دم حرص االتح��اد القاري عىل 
تقدي��م الدعم واملس��اندة لالتحاد 

الجدي��د حتى ي��ؤدي أهدافه بكل 
كف��اءة، داعيا املجل��س إىل العمل 
ب��روح الفري��ق الواح��د؛ لتحقيق 
طموح��ات منتس��بي ك��رة القدم 

الكويتية.
وقال الش��يخ س��لامن بن إبراهيم 
آل خليف��ة إن تاري��خ ك��رة القدم 
اآلس��يوية يحفظ للكويت بصامتها 
املؤثرة ع��ىل الس��احة القارية من 
خالل إنج��ازات منتخباتها وأنديتها 
وتقدميه��ا للعدي��د م��ن النج��وم 
املتميزين، ونحن واثقون بأن الكرة 
الكويتية قادرة عىل استعادة دورها 
الطليع��ي ع��ىل الصعيد اآلس��يوي 
بفض��ل ما تتمتع به م��ن إمكانات 
متميزة وإرادة صلبة ورغبة واضحة 
للعمل الج��اد واملخلص يف االرتقاء 

مبنظومة اللعبة”. 
واطلع الشيخ س��لامن بن إبراهيم 
آل خليف��ة عىل خط��ط وتوجهات 
مجل��س اإلدارة الجدي��د لالتح��اد 

الكويت��ي لك��رة الق��دم، مش��يدا 

باألفكار الجديدة للمجلس، منوها 

مبا يتملكه رئي��س وأعضاء االتحاد 

م��ن خ��رات مرتاكمة وع��زم عىل 

النهوض مبسرية كرة القدم الكويتية 

متمني��ا  املج��االت،  مختل��ف  يف 

للمجلس الجديد التوفيق والسداد 

يف رس��م مستقبل أكرث إرشاقاً للعبة 

يف البالد.

م��ن جانب��ه، رحب الش��يخ رئيس 

االتحاد الكويتي لكرة القدم أحمد 

اليوس��ف الصب��اح بزيارة الش��يخ 

س��لامن بن إبراهيم آل خليفة إىل 

الكويت، مبين��ا أن الزيارة تعكس 

حرصه عىل التواصل املس��تمر مع 

أرسة كرة القدم اآلسيوية، والوقوف 

عىل أبرز التحدي��ات التي تواجهها 

االتح��ادات الوطني��ة يف مختل��ف 

أنح��اء القارة، مؤك��دا عزم مجلس 

إدارة االتح��اد الجديد عىل رس��م 

الخط��ط والرامج التي تس��هم يف 

تحقي��ق اآلمال املرج��وة بالنهوض 

مبكون��ات الك��رة الكويتي��ة ع��ىل 

املستويات كافة.

الكويتية الكرة  منظومة  لتطوير  داع��م  “اآلس��ي��وي”  إبراهيم:  بن  سلمان 
العمومية الجمعية  بثقة  ال��ج��دي��د  االت���ح���اد  ه��ن��أ 

سلمان بن إبراهيم يتسلم علم االتحاد الكويتي

الكويت                      مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

نفى رئيس نادي داركليب محفوظ 
ثامر تلقي ناديه أي عروض رس��مية 
لالس��تفادة من خدمات أبرز العبيه 
 2018/2019 املقب��ل  املوس��م  يف 
موضح��ا ب��أن ما يرتدد ه��ي مجرد 
واجته��ادات  وإش��اعات  أقاوي��ل 

صحافية.
وذك��ر محفوظ أن صان��ع األلعاب 
محم��ود حس��ن ومحم��د يعقوب 
عبدالواحد  إبراهيم ومحمود  وعيل 
مل يتلق��وا أي ع��روض رس��مية من 

األندية املحلية.
يناق��ش  الن��ادي مل  أن  وأش��ار إىل 
لغاية اآلن جمي��ع امللفات املتعلقة 
بالفري��ق األول، مث��ل التعاق��د مع 
املح��رتف األجنب��ي أو التعاق��دات 
املحلي��ة أو بالنس��بة مللف املدرب، 

مضيف��ا “لق��د تعاقدنا م��ع مدرب 
برازييل لقيادة فرق الفئات الس��نية 
بين��ام مل نتن��اول امللف��ات املرتبطة 
بالفريق األول وسنقوم خالل الفرتة 

األمور  لكاف��ة  بالرتتي��ب  القادم��ة 
واللجن��ة الرياضي��ة ه��ي املختصة 

بتلك النواحي”.
ومل يب��ن ثام��ر م��ا إذا كان النادي 

سيجدد التعاقد مع املدرب الوطني 
ف��ؤاد عبدالواحد ملوس��م ثان عىل 
التوايل أم ال، مكتفيا بالقول “الرؤية 
غري واضح��ة... رمبا يك��ون املدرب 
وطني��ا ورمبا يكون أجنبي��ا لتوحيد 
املدرسة يف النادي، ولكننا مل نجتمع 
ومل نق��رر وجميع الخي��ارات تبقى 
مفتوحة والقرارات بيد مجلس إدارة 

النادي وال تصدر مني أنا فقط”.
ك��ام أوض��ح ثام��ر أن م��ا يتعل��ق 
بالالع��ب األجنبي املحرتف، فالخيار 
مفتوح كذل��ك للتعاقد مع محرتف 
أو االعتامد ع��ىل الالعبن املحلين، 
مك��ررا قول��ه إن ذل��ك يعتمد عىل 
تصور مجلس اإلدارة باإلجامع، وأن 
املجلس ل��ن يس��تعجل اتخاذ مثل 

تلك القرارات.

يف إنجاز جدي��د وفريد من نوعه 
عىل مستوى رياضة بناء األجسام، 
نال س��لطان الغان��م نائب رئيس 
االتح��اد البحريني لرف��ع األثقال 
ثقة القارة اآلسيوية ومنطقة غرب 
آسيا ليرتأس اتحاد غرب آسيا لبناء 
األجس��ام ليتخذ هذا االتحاد من 
مملك��ة البحرين مق��راً له، حيث 
س��يضم اتحاد غرب آسيا 12 دولة 
تح��ت مظلت��ه، وه��ي كل م��ن: 
مملكة البحرين - اململكة العربية 
اإلم��ارات  دول��ة   - الس��عودية 
العربية املتحدة -  س��لطنة عامن 
- دولة الكويت - اململكة األردنية 
الهاش��مية - الجمهوري��ة العربية 
الس��ورية - جمهوري��ة العراق - 
الجمهوري��ة اللبنانية - جمهورية 
إيران - دولة فلس��طن جمهورية 
اليمن، وجاء ذل��ك يف االنتخابات 
الت��ي أقيمت خ��الل بطولة غرب 
آس��يا يف الف��رتة م��ن 3 وحتى 6 
من ش��هر مايو امل��ايض، وقد كان 
ذلك بحضور النائب األول لرئيس 
االتحاد الدويل لبناء األجسام عادل 
فهيم ممث��ال لالتحاد الدويل   كام 
كان ذل��ك بدعم وحض��ور رئيس 

االتحاد اآلس��يوي لبناء األجس��ام 
واللياقة البدنية أوشري غباتار، وأىت 
ذلك تجدي��ًدا للثق��ة التي حصل 
عليها الغان��م يف منغوليا بعضوية 
املكتب التنفيذي التحاد قارة آسيا 
لبن��اء األجس��ام، وتعزي��زا ملكانة 
البحرين خصوصا  وأهمية مملكة 
يف مج��ال رياض��ة بناء األجس��ام 
بجمي��ع فئاتها.  ك��ام وفاز الغانم 
بعضوية املكت��ب التنفيذي، وهو 
املنصب الذي يعد من أهم ركائز 
والقارية،  اإلقليمي��ة  االتح��ادات 
وكان��ت االنتخاب��ات ق��د عقدت 
ال��دويل  االتح��اد  إرشاف  تح��ت 

وبحض��ور رئيس االتح��اد الدويل 
لبناء األجس��ام رافئيل س��انتونجا 
ش��خصيا، ونال الغانم هذا الفوز 
بعد نيل ثقة رئييس االتحاد الدويل 
األجسام  لبناء  اآلس��يوي  واالتحاد 
ل��دور مملك��ة البحري��ن الفعال 
والحي��وي يف نهضة وتق��دم لعبة 
بناء األجس��ام يف القارة اآلس��يوية 
ونيل ثقة جميع الدول اآلس��يوية 
التي ش��اركت يف بطولة آسيا لبناء 
األجسام واللياقة البدنية، وأقيمت 
عىل هامش��ها انتخاب��ات االتحاد 
املنغولية  العاصم��ة  اآلس��يوي يف 
أوالن بات��ور يف الف��رتة م��ن 26 

ولغاية 29 أبري��ل املايض بحضور 
أكرث م��ن 23 دولة، وق��ال الغانم 
م��ا كان ذلك ليتحقق لو ال الدعم 
الالمحدود التي تولينا إياه قيادتنا 
الرش��يدة، وقائد النهضة الرياضية 
لألع��امل  املل��ك  ممث��ل جالل��ة 
الخريية وش��ؤون الش��باب رئيس 
والرياضة  للشباب  األعىل  املجلس 
رئيس اللجن��ة األوملبية البحرينية 
س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة بتش��جيع الكوادر الوطنيه 
لني��ل املناصب اإلداري��ة الدولية 
والقاري��ة واإلقليمية التي تعكس 
ثق��ة ومكانة اململك��ة لدى هذه 
الدول؛ ليتس��نى لنا وضع بصمتها 
عىل الصعي��د ال��دويل والقاري و 
اإلقليم��ي واإلس��رتاتيجية الواضح 
التي رس��مها الش��يخ عبدالله بن 
راش��د آل خليفة؛ لنيل اإلنجازات 
الرياضية واإلدارية عىل حد السواء 
ونكرر ما هذه إال بعض مثار غرس 
املرشوع اإلصالحي لحرضة صاحب 
الجالل��ة ملك الب��الد الذي نال يف 
أحد أهم مواقع��ه نهضة الرياضة 

والشباب.

الخيارات مفتوحة بخصوص المدرب والمحترف

الغانم رئيًسا وعضًوا ب� “تنفيذي اآلسيوي”

رئيس داركليب ينفي تلقي العبيه أي عروض رسمية

البحرين مقر التحاد غرب آسيا لبناء األجسام

حسن علي

أم الحصم                     اتحاد رفع األثقال

فؤاد عبدالواحد محفوظ ثامر

سلطان الغانم
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“الذيب العيناوي” يفوز 
ببطولة نادي سار

ختام بطولة كرة القدم 
الرمضانية للضباط

توج فريق الذيب العيناوي بلقب بطولة نادي سار الرمضانية “12” لكرة 
القدم، وذلك بعد فوزه يف املباراة النهائية عىل فريق دملون للدواجن 
بأربعة أهداف مقابل واحد، يف اللقاء الذي جمع الطرفن مساء أمس 
األول عىل ملعب نادي سار، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة نادي 

سار ورجل األعامل أحمد يوسف.   وأقيمت املباراة النهائية وسط 
أجوار احتفالية متكن خاللها فريق الذيب العيناوي من حسم النتيجة 

مبكرا بعد تسجيله 3 أهداف متتالية عر عامر ميحد وعبدالعزيز فالح 
وعبدالله الجزاف، قبل أن يقلص دملون للدواجن عر العبه قاسم سعيد، 

يف حن سجل نارص محمد سعود الهدف الرابع لفريقه؛ ليؤكد جدارته 
بالتتويج.   وبعد نهاية املباراة، توج رئيس نادي سار عباس عبدالوهاب 

الفريقن الحاصلن عىل املركزين األول والثاين، إذ سلم كأس البطولة 
وامليداليات الذهبية لالعبي فريق الذيب العيناوي،  كام قلد العبي فريق 

دملون للدواجن امليداليات الفضية.   كام سلم عبدالوهاب الفائزين 
بالجوائز الفردية، إذ حصل الالعب نارص محمد سعود من فريق الذيب 
العيناوي عىل جائزة هداف البطولة، فيام حصل زميله يف الفريق جاسم 

يحيى عىل جائزة  أفضل حارس، يف حن حصل زميلهم يف الفريق أيضا 
عامر ميحد عىل جائزة أفضل العب، يف حن ذهبت جائزة الالعب املثايل 
إىل قاسم سعيد من فريق دملون للدواجن، وحصل مدرب فريق الذيب 

العيناوي عيىس العيناوي عىل جائزة أفضل مدرب.

أقيمت مساء الجمعة املباراة النهائية لبطولة كرة القدم الرمضانية 
للضباط، التي ينظمها االتحاد الريايض لألمن العام عىل مالعب نادي 

ضباط األمن العام، حيث تغلب الفريق األول عىل الفريق الثاين 
بالركالت الرتجيحية بعد انتهاء وقت املباراة بالتعادل. 

وبهذه املناسبة، قّدم املرشف عىل تنظيم البطولة الرمضانية للضباط 
لكرة القدم النقيب أحمد سعيد بوبشيت التهنئة لجميع الفرق 

املشاركة يف البطولة عىل األداء الفني الرفيع الذي شهدته والروح 
الرياضية التي متيز بها الالعبون املشاركون، معرًبا عن شكره لنادي 

ضباط األمن العام عىل الجهود املتكاملة التي قام بها التي ساهمت 
يف حسن التنظيم وإنجاح البطولة. ويف الختام، قام املرشف عىل تنظيم 

البطولة بتتويج الفريق الفائز ووصيفه.

من تتويج الفريق البطل

من التكريم

البالد سبورت
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تكريم البستكي لحصولها على جائزة “النجم الصاعد”

“مونتريال” تسدد قرض هيا الدوسري بالسحب الثاني

الجوائز الرمضانية مستمرة مع “إكزوزتك”

يف اإجن���از جدي���د لعنا����رش ال�رشك���ة، ُمنحت 
اخت�شا�شي���ة البيئ���ة بدائرة االأم���ن وال�شالمة 
وال�شح���ة والبيئ���ة ب�رشك���ة اخللي���ج ل�شناع���ة 
البرتوكيماويات رمي الب�شتكي جائزة “النجم 
ال�شاعد”، وه���ي اإحدى فئ���ات جائزة االحتاد 
والبرتوكيماوي���ات  للكيماوي���ات  اخلليج���ي 

“جيبكا” للرعاية امل�شئولة لالأفراد. 
وبه���ذه املنا�شّبة كرم الع�ش���و املنتدب 
البرتوكيماوي���ات  ل�شناع���ة  اخللي���ج  ل�رشك���ة 
اإبراهيم امل�شيطري رمي وذلك بح�شور رئي�س 
ال�رشك���ة عبدالرحمن جواه���ري، ورئي�س نقابة 
عمال ال�رشكة، ونائبه، وعدد من اأع�شاء االإدارة 

التنفيذية، وامل�شوؤولني بال�رشكة.
وخالل التكرمي، قّدم امل�شيطري التهنئة 
والتربيك لرمي، معلقا ب���اأن جهودها ت�شتحق 
كل ال�شك���ر والثناء، م�ش���ريا اإلى اأن هذا الفوز 
اإمن���ا يعك����س �شالمة نه���ج ال�رشك���ة يف توجيه 
االهتمام الكبري للرعاية امل�شوؤولية وتكري�س 
هذا االلت���زام لدى عنا�رش ال�رشك���ة، موؤكدا باأن 
ال�رشك���ة تفخر بتميزها الكب���ري يف هذا اجلانب 
امله���م م���ن العمل عل���ى ال�شعي���د االإقليمي، 
حيث ح�شل���ت ال�رشكة على الكثري من اجلوائز 
املهمة يف جمال الرعاي���ة امل�شوؤولة لل�رشكات 

واالأفراد.

بعد انق�شاء االأ�شبوع الثاين من �شهر رم�شان 
املب���ارك ويف ترقب جمي���ع العم���الء، اأعلنت �رشكة 
مونرتيال لل�شيارات عن فوز هيا الدو�رشي بجائزة 
“ن�ش���دد عنك قرو�شك والتزمات���ك” وذلك عقب 
اإج���راء ال�رشكة �شحبها ي���وم االإثنني املا�شي حتت 

اإ�رشاف مندوب وزارة التجارة وال�شناعة.
واأعرب���ت الفائزة هيا عن فرحه���ا قائلة “لقد 
حالفني احلظ اأخريا ومل اأكن اأتوقع الفوز خ�شو�شا 
اأن ه���ذه ال�شي���ارة هي الثانية الت���ي ن�شرتيها من 
�رشكة مونرتيال لل�شيارات، واأ�شكر �رشكة مونرتيال 
عل���ى هذه اجلائزه التي اأذهلتني واأمتنى الفوز يف 

ال�شحوبات االأخرى”.

وا�شلت �رشك���ة “اإكزوزتك” لل�شيارات توزيع اجلوائز والهدايا العينية 
والنقدي���ة القيم���ة لعمالئها وذل���ك �شمن عرو�شها الك���ربى املعتادة فى 
�شه���ر رم�شان املبارك، حيث مت ال�شحب عل���ى الدفعة الثانية من اجلوائز، 
وهي تذكرتا �شفر مع االإقامة وقد فاز بهذه اجلائزة اإبراهيم الذواذي، كما 
فاز باجلائزة النقدي���ة وقدرها 1000 دوالر حممد �شنقور، ومن املقرر اأن 
جترى خالل االأيام املقبلة �شحوب���ات اأخرى على العديد من اجلوائز القيمة 

التي �شبق ل�رشكة اإكزوزتك ر�شدها واالإعالن عنها. 
وعل���ق رئي�س ال�رشك���ة نبيل اأمني، م�ش���ريا اإلى اأن هن���اك دفعة جديدة 
م���ن الفائزين من العمالء الذين �شتدخ���ل اأ�شماءهم يف ال�شحوبات القادمة، 
وق���ال: “اإن اإكزوزت���ك داأب���ت يف رم�ش���ان �شنويا على من���ح جوائز معتربة 
و�شخية نقدية وعينية من منطلق التقدير والعرفان لعمالء اإكزوزتك الذين 

�شنظل نعتربهم �رشكاوؤنا يف النجاح”.
واأب���دى اأمني اعتزازه وتقديره باالفتت���اح الر�شمي الأحدث فروع �رشكة 
الت�شهيالت فى منطقة احلجيات، مبعر����س اإكزوزتك لل�شيارات، وقال اإن 
ذل���ك يرتجم ال�رشاك���ة االإ�شرتاتيجية بني اإكزوزت���ك والت�شهيالت، ويعك�س 

احلر�س امل�شرتك على ما َي�شب يف م�شلحة عمالء ال�رشكتني.

Yaris بتلكو” تتبرع لـ “دار المنار لرعاية الوالدين”محمد مكي يفوز بتويوتا“

“نسيج” تنظم حفل إفطار لموظفيها اأعلنت �رشكة اإبراهيم خليل كانو، 
الوكي���ل احل�رشي ل�شيارات تويوتا يف 
مملكة البحرين ع���ن الفائز بال�شحب 
ل�شه���ر  الرتويجي���ة  حلملته���ا  االأول 

رم�شان املبارك.
ب�شي���ارة  مك���ي  حمم���د  وف���از 
تويوت���ا Yaris �شمن حمل���ة تويوتا 
الرم�شاني���ة للمبيع���ات، والتي تتيح 
للعم���الء فر�ش���ة الف���وز بواح���دة من 
�شي���دان   Yaris تويوت���ا  �شيارت���ي 
اأو �شي���ارة تويوت���ا Prius عن���د �رشاء 
�شي���ارة تويوت���ا �شمن ف���رتة احلملة 
�شه���ر  ط���وال  املمت���دة  الرتويجي���ة 

رم�شان املبارك. 
والق���ت احلملة جناح���ا باهرا منذ 
انطالقه���ا وذل���ك بف�شل م���ا توفره 
منه���ا  فري���دة  مزاي���ا  م���ن  للعم���الء 
خ�شوم���ات على موديالت خمتارة من 
�شيارات تويوت���ا، وعرو�س متويلية 
مميزة، وخ�شومات ت�شل اإلى 25 % 
على خدمات لومار وزيبارت وفر�شة 

الفوز ب�شيارة تويوتا جديدة. 
الرتويجي���ة  احلمل���ة  اإط���ار  ويف 
�شيتمك���ن العمالء م���ن احل�شول على 
�شي���ارات  م���ن  خمتلف���ة  مودي���الت 
تويوتا باأ�شعار خمف�شة. وت�شمل هذه 

 Yaris املودي���الت �شي���ارة تويوت���ا
 Avalon �شي���دان االأنيقة وتويوت���ا 
 Yaris الفاخ���رة، اإذ تتمت���ع تويوت���ا
بت�شمي���م ع�رشي وعمل���ي يوفر اأعلى 
درج���ات الراح���ة لل���ركاب، ف�شالً عن 
متيزه���ا مب�شتويات عالية من اجلودة 
واالعتمادي���ة مم���ا يعزز م���ن مكانتها 
ك�شي���ارة �شيدان رائ���دة يف اململكة. 
 Avalon بينما جتم���ع �شيارة تويوتا
مبنته���ى الدقة بني الرق���ي والراحة، 
كم���ا تنفرد مبيزات اأخ���رى كمظهرها 
الريا�شي الالفت، ا�شتجابتها ال�رشيعة 

ومق�شوراتها الداخلية الفاخرة.

قدمت بتلكو، اإحدى اأبرز ال�رشكات 
الداعم���ة للعم���ل اخل���ريي يف اململكة، 
تربعا ماليا لدار املنار لرعاية الوالدين 
�شم���ن التزامه���ا امل�شتم���ر بدعم فئة 

كبار ال�شن يف املجتمع.
وقام املدير العام للموارد الب�رشية 
في�ش���ل اجلالهمة بتقدمي �شيك الدعم 
لالأم���ني امل���ايل ل���دار املن���ار لرعاي���ة 
الوالدين يو�شف ����رشيف يف اجتماع عقد 

مبقر بتلكو الرئي�س بالهملة.
ي�ش���ار اإل���ى اأن مرك���ز دار املن���ار 
يق���دم الرعاي���ة النهارية لكب���ار ال�شن 
م���ن الرج���ال والن�شاء؛ به���دف الرتكيز 
على تعزي���ز مواهب امل�شنني من خالل 
جمموع���ة م���ن الربامج، مم���ا ي�شاعدهم 

عل���ى موا�شلة م�شاركته���م الفاعلة يف 
املجتمع. 

وتع���د بتلكو م���ن الداعمني ملركز 
دار املنار منذ �شنوات، حيث اإن املركز 
واحد من املوؤ�ش�شات التي تتلقى دعما 

�شنويا م���ن ال�رشكة. وق���د داأبت بتلكو 
على تقدمي الدعم ملجموعة وا�شعة من 
املوؤ�ش�ش���ات، مما يعك����س القيم التي 
تتحل���ى بها ال�رشك���ة، وي�شهم يف تقوية 

الروابط املجتمعية.

اأقام���ت �رشكة ن�شي���ج و�رشكاوؤها 
حف���ل اإفط���ار ملوظفيه���ا يف فندق 
فور�شيزونز البحرين بح�شور اأع�شاء 

جمل����س االإدارة واالإدارة التنفيذية، 
وياأتي تنظي���م هذا التجم���ع احتفاًء 
بال�شه���ر الف�شي���ل؛ تعزي���زا لقي���م 

ال�رشك���ة  اإدارة  ب���ني  التوا�ش���ل 
وموظفيها مما يعك�س روابط االإخاء 

واملحبة بني العاملني.
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ك���ر احلدي���ث ح���ول تخل���ف تويوتا ع���ن ����ركات ال�سيارات 
الكربى التي ت�سعى للدخول بقوة اإلى عامل ال�سيارات الكهربائية، 
Sh i  ييبدو اأن تويوتا بعد ت�ريح رئي�س ق�سم املحركات لديها
zuo Abe ال تبحث للدخول اإلى هذا املجال، فقد اأكد �سيزو اأن 

ال�سي���ارات الهجينة ت�سكل اأهمية اأكرب م���ن ال�سيارات الكهربائية 
بالن�سب���ة لتويوت���ا. �سي���زو ق���ال “نحن نتوق���ع اأن اأف�س���ل �سالح 
ملواجهة ال�رشوط اجلديدة حول االنبعاثات هو موا�صلة العمل على 

ال�سيارات الهجينة”.

مسافات

م���ن ال�سي���ارات ال�سيني���ة املمي���زة يف 
4 مبظهره���ا  اإ����س  ج���ي  �صي���ارة  البحري���ن 
الق���وي ومق�سورته���ا  الريا�س���ي واأدائه���ا 
الرحبة واملريحة وت�سميمها الع�ري الرائع 
وقوتها التي تتجاوز اخلي���ال، والتي تعترب 
رائ���دة �سي���ارات SUV، وه���ي م���زودة ب� 9 
اأنظم���ة اأم���ان يف �سيارة واح���دة، اإ�سافة اإلى 
التقني���ات احلديثة واملتط���ورة، حيث تاأتي 
مبح���رك تريبو جديد كليا م���ن اجليل الثاين 
ل� “جي اأيه �ص���ي موتور”، منخف�س للوقود، 
وا�صته���اك وقود �صام���ل 6.3 ليرتات لكل 
100 كل���م بني ال�سيارات من الفئة نف�سها، 
وت�سميم نق���ل احلركة ب�6 �رع���ات، والذي 
ي�صتطي���ع تغي���ري ترو�س ال�رشع���ة يف غ�صون 
0.2 ثاني���ة، ونظ���ام ESP االإلكرتوين الذي 
ي�ساع���د يف ثب���ات ال�سيارة عن���د املنحدرات، 
ونظام ECO للحفاظ على ا�صتهاك الوقود 

وال�سديق للبيئة لقيادة اقت�سادية.

 GS8 تتمت���ع �سي���ارة الدف���ع الرباع���ي
مبحركها الفع���ال وبالعديد من املوا�سفات 
املمي���زة، فه���ي جمه���زة بنظ���ام دف���ع “اآي 
قي���ادة  جترب���ة  ل�سم���ان  دي”؛  دبلي���و   4

مريح���ة واآمنة عل���ى بالطرق���ات مهما كانت 
اأنواعه���ا، وهي م���زودة بالعديد م���ن املزايا 
واملوا�سفات الت���ي جتعل من القيادة متعة 

ا�ستثنائية.

جاكوار E-PACE.. للجيل الجديد وعشاق التميز
ت�صتوح���ي جاك���وار EiPACE ت�سميمها 
“FiTYPE”، وه���ي  اخلارج���ي م���ن �صي���ارة 
تتميز ب�سبكة “جاكوار” االأمامية واالأبعاد التي 
متنحه���ا مظه���راً اأنيق���اً، وكذلك ق����ر م�سافة 
االأج���زاء املعّلق���ة “overhangs” م���ن االأمام 
واخللف واجلوانب القوي���ة التي متنح ال�سيارة 
مظه���راً جريئاً، ع���دا عن حركته���ا الديناميكية 
الر�سيق���ة التي تتي���ح �سهول���ة التحكم ب�سكل 
فوري، وتتجلى اللم�س���ات التي متيز �سيارات 
“جاك���وار” الريا�سية من خ���الل ان�سيابية خط 

ال�سقف وت�سميم النوافذ اجلانبية املميزة. 
تعترب جاكوار EiPACE اجلديدة �سيارة 
ريا�سية متعددة اال�ستخدامات مدجمة بخم�سة 
مقاع���د، جتم���ع ب���ني ت�سمي���م واأداء �سيارات 
“جاك���وار” الريا�سية يف �سي���ارة رباعية الدفع 
ذات مق�سورة رحبة، وتت�س���م مبزايا الت�سميم 
والقيادة الديناميكية التي تعرف بها �سيارات 
“جاك���وار”، والت���ي ت�سفي طابع���اً عملياً على 
هويته���ا، اإلى جانب التقني���ات املتطورة التي 
تبق���ي ال�سائ���ق عل���ى ات�س���ال دائ���م بالع���امل 

اخلارجي. 
م���ن  ع���اٍل  م�ست���وى   EiPACE جاك���وار 
االت�س���ال وال���ذكاء واملرونة والتج���اوب تتمتع 
جاكوار EiPACE مب�ستوى عاٍل من االت�سال 
والذكاء، اإذ ت�س���م بني مكوناتها �سا�سة عر�س 
قيا�س 10 بو�سات تعمل بطريقة اللم�س وتتيح 
للعم���اء االرتب���اط بتطبيقاته���م املف�صلة مبا 
InCo i كم���ا يتيح نظام ،Spotify    ذلك
trol من “جاكوار الن���د روڤر” للعماء احلفاظ 
على ال�سيارة اآمن���ة متاماً من خالل تعقبها على 
هواتفهم الذكية، مع ا�ستدعاء خدمات الطوارئ 
ب�س���كل تلقائي عن���د التعر�س للح���وادث، كما 
تتيح لل�سائق���ني التحقق مب�ستوي���ات الوقود 
وامل�ساف���ات املقطوع���ة ع���ن ُبع���د با�ستخدام 
الهات���ف الذك���ي اأو ال�ساع���ة الذكي���ة. وميك���ن 
للعم���اء التحكم بدرجة احل���رارة داخل ال�صيارة 
I i  أأو حتى ت�صغيلها عن بعد با�صتخدا م نظا م

 .Control
وتنط���وي املق�س���ورة على اأرق���ى خدمات 
االت�صال الرقم���ي التي تلبي احتياجات العائلة 

الع�رية، حيث توف���ر 4 مقاب�س لل�سحن بقدرة 
12 فولت و5 خمارج ات�سال USB، ف�سالً عن 
االإنرتنت وايiف���اي بتقنية 4G، والتي ت�سمح 

بات�سال 8 اأجهزة يف اآن واحد.  
مب�ساح���ة   EiPACE جاك���وار  وتتمت���ع 
داخلي���ة ا�ستثنائية �سمن فئته���ا، حيث تت�سع 
هذه ال�سيارة الريا�سية املتعددة اال�ستخدامات 
املدجم���ة خلم�س���ة اأ�سخا����س يجل�س���ون براح���ة 
تام���ة مع ف�سح���ة وا�سعة بني املقاع���د االأمامية 
واخللفي���ة، كما اأن بنية نظ���ام التعليق اخللفي 
بوا�سطة الو�سالت املتكاملة تتيح فرد م�ساحة 
اإ�سافي���ة ل�سندوق االأمتعة، مم���ا ي�سمح بو�سع 
عرب���ة اأطفال وجمموع���ة من م�س���ارب اجلولف 

وحقيبة �صفر كبرية.   
القابل���ة  “الديناميكي���ات  تقني���ة  وتتي���ح 
 Configurable Dynamics للتحك���م” 
لل�سائ���ق ال�سيط���رة ب�سكل اأكرب عل���ى ال�سيارة 
من خ���الل االإع���دادات اخلا�سة ب�سب���ط دوا�سة 
الوقود والتوجيه وناق���ل احلركة االأتوماتيكي، 
وكذلك عند ا�ستخ���دام نظام التعليق التكيفي 

والديناميك���ي. وتقوم الديناميكيات التكيفية 
العج���الت  ال�سائ���ق وحرك���ة  بر�س���د مدخ���الت 
وهيكل ال�سيارة واإبالغ ال�سائق ب�سكل ا�ستباقي 
التخ���اذ اإج���راءات تعديل نظا م عملي���ة التخميد 
لتح�س���ني التحك���م بال�سيارة وخف���ة حركتها يف 
 EiPACE جمي���ع الظ���روف. وتتوفر جاك���وار
مبحرك البنزين “اإجنينيوم” بقوة 300 ح�سان، 
وت�س���ارع من 0 – 100 كم يف ال�ساعة يف غ�سون 
6،4 ث���وان، قب���ل اأن يبل���غ ال�رع���ة الق�س���وى 

املحددة اإلكرتونياً 243 كم يف ال�ساعة. 
ويعترب نظام الدفع الن�سط رباعي العجالت 
يف EiPACE االأول م���ن نوع���ه يف �سي���ارات 
“جاك���وار”، ويجمع بني قوة اجلر الفائقة وقوة 
الدف���ع الت���ي تتمتع به���ا العج���الت اخللفية يف 
�سي���ارات “جاكوار”، كما يوف���ر اإمكانات هائلة 
على �سعيد عزم الدوران مب���ا يتيح اال�ستقرار 
االأمث���ل لل�سيارة ويع���زز الديناميكية والكفاءة 
يف ا�صتهاك الوق���ود يف جميع الظروف وحاالت 

الطق�س.

ن�رشت اإدارة �صامة الطرق االأمريكية 
 SUV �قائمة بال�سيارات ال NHTSA
الفاخ����رة ال����� 9 االأك����ر اأمان����اً ملودي����ل 
هذا الع����ام، وذكر املعه����د اأن التقييم 
كان بن����اًء على اختب����ارات عدة جتريها 

مث����ل اختب����ار احل����وادث م����ن جميع 
االجتاهات، ويتم تقييمها على 
االأ�رار التي يتعر�س لها �سواء 
اأو الراك����ب االأمام����ي  ال�سائ����ق 
اأو حت����ى االأطف����ال يف املقاعد 

اخللفية.
XC90 فولفو
XC60 فولفو

GLE مر�سيد�س

GLC مر�سيد�س
RX لكز�س
NX لكز�س

Q7 اأودي
Q5 اأودي

MDX اأكيورا

أكثر 9 سيارات SUV فاخرة أمانًا في 2018

GS4.. متميزة جدا وصول طرازي طوارق وتيرامونت الجديدين كليًا المنطقة
و�صول طرازي طوارق وتريامونت اجلديدين البحرين

و�صل���ت للبحرين واملنطقة موؤخ���را مركبتان جديدتان 
يف فئ���ة ال�سي���ارات متع���ددة اال�ستعم���االت م���ن االأملانية 
فولك����س واجن واللت���ان مت تزويدهما مبمي���زات االت�صال 

والتقنية العالية وال�سالمة.
مت اإطاق طراز طوارق اجلديد كليا و�صيارة تريامونت 
اجلدي���دة كلي���ا ذات �سبع���ة مقاع���د، اإ�ساف���ة اإل���ى طوارق 
اجلديدة، والتي وتعترب اأكرث �صيارات فولك�س واجن تطورا 
حت���ى االآن، وهي مريحة بقدر ما ه���ي ديناميكية، ما ي�سمن 
لل�صائق���ن ال�صغوف���ن بالت�صمي���م والتكنولوجي���ا جتربة 
قي���ادة نخبوية، �ستفتح املجال اأمام ط���وارق للو�سول اإلى 
نخب���ة جديدة من ال�صائقن. وتتي���ح فولك�س واجن قمرتها 
ط���وارق  يف  م���رة  الأول   Innovision بالكام���ل  الرقمي���ة 
اجلدي���دة. كما ت�صتعر�س فولك�س واجن يف طوارق اجلديدة 
املفه���وم املث���ايل لت�سمي���م امل�ساح���ة الداخلي���ة الرقمية 
امل�صتقبلي���ة. كم���ا قامت فولك����س واجن الكوي���ت بك�صف 

النقاب عن الطراز االأول ل�صيارة تريامونت التي 
تع���د ال�صيارة ذات املقاعد ال�صبع���ة االأكرث قوة وجراأة 
على االإطاق م���ن فولك�س واجن، وت�صيف العامة التجارية 
�صفح���ة جديدة اإلى �صج���ل جناحها يف املنطق���ة، بف�صل ما 
تقدم���ه تريامونت من خ�صائ�س وجتهيزات تلبي متطلبات 

احلياة اليومية للعائالت ب�سعر مناف�س.

وركزت فولك�س واجن عند تطوير هذه ال�صيارة ب�صبعة 
مقاع���د عل���ى ابتكار ت�صمي���م عملي ي�صم���ن توفري منوذج 

مثايل من ال�سيارات العائلية متعددة اال�ستعماالت.
واعتم���دت فولك�س واجن على اآلية طي مبتكرة لل�صف 
الث���اين م���ن املقاعد؛ لتوف���ر م�ساح���ة كافية للدخ���ول اإلى 
واخلروج من ال�سف الثالث م���ن املقاعد مبنتهى ال�سهولة 
حت���ى عند و�سع املقعد املخ�س����س للطفل يف مكانه، دون 

اأن يحد ذلك من رحابة ال�سيارة اأو راحة الركاب.
كما تويل جميع �صي���ارات فولك�س واجن م�صاألة �صامة 
العائ���الت اأولوي���ة ك���ربى، اإذ تت�سمن جتهي���زات ال�سالمة 
يف �صي���ارة تريامون���ت ح���زا م اأمان من ثاث نق���اط يف جميع 
املقاع���د، اإ�سافة اإل���ى الو�سائد الهوائي���ة اجلانبية حلماية 
الراأ����س، والتي تتواف���ر يف ال�سفوف الثالثة م���ن املقاعد، 
ف�س���ال ع���ن الت�سمي���م االآم���ن للمق�س���ورة، وال���ذي ي�سبه 

القف�س.
وتعمل جميع هذه التقني���ات بان�صجا م تا م لت�صاهم يف 
احلفاظ على �صامة العائات. تتوافر طوارق اجلديدة باأربع 
ن�سخ متفاوتة ه���ي: Trendline مبح���رك 2.0 ليرت و3.6 

.Comfortline، Highline ،ليرتات
وتتواف���ر �صي���ارة تريامون���ت باأربع���ة ط���رازات ه���ي 
 S املجهزة مبحرك �صعة 2.0 ليرت، وتريامونت S تريامونت

وSE وSEL املجهزة مبحرك �صعة 3.6 ليرتات.

سانتافي
اأب����رز م����ا مييز هيون����داي �سانت����ايف 2019 ه����و النقلة 
النوعي����ة يف الت�صمي����م اخلارج����ي، حي����ث ت�صه����د مقدمتها 
ظهور امل�صابيح االأ�صا�صية بحجم �صغري مقارنة مب�صابيح 
ال�سباب واالنعط����اف اأ�سفلها بحجم اأكرب، مع ال�سبك اجلديد 
يف املنت�سف. من اجلانبني تت�سم �سانتايف 2019 بالب�ساطة مع 
احلفاظ عل����ى الهوية، واأخرياً تظهر اخللفي����ة بت�صميم يحمل بع�س 
التموج����ات وامل�صابيح اجلدي����دة يف اخللف. تغريت ت�صمية �صانتايف يف اجلدي����د لتحمل الفئة االأق�رش 
ب�سف����نينّ من املقاعد ا�س����م �سانتايف، بينما حتمل الفئة االأطول ب� 3 �سف����وف للمقاعد ا�سم �سانتايف 

.XL
ميكانيكي����اً حتمل �سانتايف خياراتها املعتادة من املح����ركات، وهي 4 �سلندرات ب�سعة 2.4 لرت، 
ينتج قوة تبلغ 185 ح�صانا، وحمرك 4 �صلندر تريبو ب�صعة 2.0 لرت ينتج قوة اأكرب من 230 ح�سانا.

ماكالرين رقم 15 ألف

سبورتاج 2019

احتفل���ت ماكالري���ن اأتوموتي���ف بت�سني���ع �سيارتها رقم 
15،000 يف مركز ماكالرين لالإنتاج مبدينة ووكينج، بعد �سبع 

�صنوات فقط على انطاق االأعمال الت�صغيلية لل�رشكة.
ومتثل ال�سي���ارة رقم 15000، وهي 570S Spider بلون 

Curacao االأزرق من عائلة ال�سيارات الريا�سية، والتي ت�سمى 
ب���� Sports Series، اإجنازاً متمي���زاً لل�ركة الربيطانية املتخ�س�سة 

ب�سناعة ال�سيارات الريا�سية الفاخرة وال�سيارات اخلارقة، وتاأتي بعد اأقل 
من 18 �سهراً من اإنتاج ال�سيارة رقم 10 اآالف يف دي�سمرب 2016.

واأدى ط���رح عملي���ة حتول ثاني���ة يف االإنتاج الع���ام 2016 لتلبية الطلب العامل���ي املرتفع على 
�سيارات ماكالرين، اإلى م�ساعفة حجم االإنتاج من نحو 10 �سيارات يومياً اإلى 20 �سيارة، بحيث يتم 
اإنتاج اأكر من 90 باملئة من ال�سيارات يف ووكينج وت�سديرها اإلى اأكر من 30 �سوقاً حول العامل.

ك�سف���ت كيا ر�سمياً عن �سبورت���اج 2019 بتحديثات جديدة، 
وح�صلت على حتديثات خارجية ب�صيطة لت�صتمر يف املناف�صة مع 
هيونداي تو�سان، هوندا CRiV، مازدا CXi5 يف فئة مرغوبة 
ب�صكل كبري حول الع���امل. التحديثات اخلارجية �صملت املقدمة، 

حيث تظه���ر امل�سابي���ح اجلديدة م���ع ال�سدام واأن���وار ال�سباب 
ال�سفلي���ة. من اخلل���ف تقت�ر التحديثات عل���ى الت�سميم الداخلي 

للم�صابي���ح، اإ�صاف���ة اإل���ى ذلك وفرت كي���ا جنوط جدي���دة بت�صاميم 
ريا�سية تبداأ من 16 “اإن�س” و�سوالً اإلى 19 “اإن�س”.

من الداخ���ل يظهر املقود اجلديد والكون�سول الو�سطي ال���ذي ح�سل على حتديثات يف الت�سميم 
ومزي���ج من اللونني االأ�سود والرمادي يف الداخلي���ة، وتظهر املقاعد اجللدية بتطريز اأحمر وذلك للفئة 
العلي���ا GT. تتوف���ر �صبورتاج بخليط هجن جديد من حمرك 4 �سلن���درات ديزل، لكنه لن يجد طريقه 

اإلى اأ�سواقنا املحلية.

    BUZZ      
السنة العاشرة - العدد 3519 

األحد
3 يونيو 2018 
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ضد مجهول
يدور امل�سل�سل يف اإطار 
م���ن الغمو����س واالإثارة 
ح���ول مهند�س���ة ديكور 
و�سف���ي  ن���دى  تدع���ى 
ابنة،  متزوج���ه ولديه���ا 
حت���دث خاف���ات كبرية 
بينها وبن زوجها الذي 
يعرت����س عل���ى عمله���ا 
واهتمامه���ا الزائ���د ب���ه 
وتاأخرها كل يوم، وبعد 
بتخيريها  يق���و م  ذل���ك 
اإال  بينه وب���ني عمله���ا، 
عمله���ا،  تخت���ار  اأنه���ا 
بتطليقه���ا  ويق���وم 
ابنته���ا  م���ن  ويحرمه���ا 
الوحي���دة، ومتر بحادث 
حياته���ا  يقل���ب  كب���ري 
راأ�سا على عقب، وُتقتل 
ابنته���ا بع���د تعر�سه���ا 
لالغت�ساب، وتقوم ندي 

بالبحث عن القاتل.

ربع رومي
ح���ول  االأح���داث  ت���دور 
اأ����رة  �ساب���ني تعي����س 
كل منهم���ا يف م�ست���وى 
وي�سع���ى  ب�سي���ط، 
حتقيق  اإل���ى  ال�ساب���ان 
عملهم���ا،  يف  النج���اح 
لك���ن نتيجة لع���دد من 
ينجح���ان  ال  الظ���روف 
يف القي���ام بذل���ك، ومن 
وال���د  دخ���ول  بينه���ا 

اأحدهما ال�سجن.
بطولة: م�سطفى خاطر، 

اأمري كرارة، هالة فاخر.

“القاهرة السينمائي” يطلق الموقع اإلنجليزي
ال�صينمائي  القاه����رة  د�صن مهرجان 
بن�سخت����ه  اجلدي����د  االإلك����رتوين  موقع����ه 
من�س����ة  مبثاب����ة  ليك����ون  االإجنليزي����ة 
معلوماتية، تنقل اأخبار وفعاليات الدورة 
ال����� 40 من عم����ر املهرج����ان، ياأتى ذلك 
����ا من اإدارة املهرج����ان على تطوير  حر�صً
منظوم����ة العمل، وم�صاي����رة املهرجانات 
العاملي����ة، عل����ى اأن يتم اإط����الق الن�سخة 

العربية قريًبا.
رئي�����س  حفظ����ي،  حمم����د  وق����ال 
املهرج����ان: “م����ن امله����م تطوي����ر موقع 
املهرج����ان وفق اإط����ار علم����ى مدرو�س، 
لي�سهل على اجلميع م����ن �سناع ال�سينما 
مبختلف اأنح����اء العامل ت�سجي����ل اأعمالهم 

على املوقع وفق اآلية مي�رة”.

حفظي اأكد اأن املوق����ع ا�ستقبل فى 
االأ�سب����وع االأول م����ن اإطالق����ه نح����و 100 
فيل����م م����ن اأوروب����ا واأم����ريكا واإفريقي����ا 
واآ�صي����ا، م�ص����رًيا اإل����ى اأن ال�صينمائي����ن 
و�ركات االإنتاج والتوزي����ع م�ستمرة فى 
اإر�ص����ال اأفامها، ما يعك�����س رغبة كبرية 
يف امل�صارك����ة بدورة املهرجان اجلديدة، 
لتك����ون �سا�س����ة “القاه����رة ال�سينمائي” 
زاخرة باالأعمال املمي����زة التي نتمنى اأن 

ت�صكل وجبة �صينمائية ثرية للجمهور.
ويف ال�سي����اق اأ�س����ار حفظي اإل����ى اأنه 
مت ت�سمي����م ال�سع����ار “اللوج����و” اخلا�س 
بالدورة اجلدي����دة، على ي����د الفنان اآدم 
عب����د الغفار، وال����ذى ا�صتم����د األوانه من 
األوان مباين منطقة و�سط البلد يف مدينة 
القاه����رة، الت����ي �ستكون م�س����در اإلهام 

ت�سميمات الدورة االأربعني كافة.

تي في

نصائح للصائمين

الكنافة
الكناف���ة ه���ي م���ن اأك���ر اأن���واع احللويات 
الرم�صاني���ة �صعبية عل���ى االإط���اق. هناك عدة 
ح�صوات يت���م ا�صتخدامها يف حت�ص���ري الكنافة، 
وه���ي الف�ست���ق واجلبن���ة والق�سط���ة. تختل���ف 
املك���َون  ال�سمن���ة  تبق���ى  ولك���ن  احل�س���وات، 
االأ�صا�ص���ي ال���ذي ال ميك���ن اال�صتغن���اء عنه عند 
حت�ص���ري الكناف���ة مم���ا يجع���ل ه���ذا الن���وع من 

احللويات عال جداً بال�صعرات احلرارية.
قطعة �صغرية من الكنافة حتتوي على450 
�سعرة حرارية ومبجرد و�س���ع كمية اإ�سافية من 
القط���ر عليها ترتفع ع���دد ال�سع���رات احلرارية 

املوجودة يف الكنافة.
 تن���اول الكناف���ة با�ستم���رار خ���الل �سه���ر 
رم�ص���ان املب���ارك ي�صب���ب لك زي���ادة يف الوزن 
واأي�س���اً يزيد من خطر تعَر�س���ك الرتفاع ال�سكر 

يف الدم وارتفاع الكولي�سرتول اأي�ساً.
ن�سيحتن���ا لك ه���ي االلتزام بتن���اول قطعة 
�صغ���رية من ه���ذا النوع م���ن احللوي���ات مرة يف 
االأ�صب���وع خال ال�صهر الف�صي���ل وحماولة و�صع 
كمية خفيفة جداً م���ن القطر اأو ا�صتبدال القطر 
العادي بذل���ك الاليت الذي يحت���وي على كمية 

اأقل من ال�سعرات احلرارية.

“كلب����س2”  م�سل�س���ل  زال  م���ا 
للفن���ان اأم���ري ك���رارة مرتبًع���ا على 
عر�س اأكر امل�سل�سالت م�ساهدة فى 
ال�سباق الرم�سانى وحتطيًما لالأرقام 
مالي���ني   3.5 مبع���دل  القيا�سي���ة، 
م�ساه���دة للحلقة ال���� 13 قبل مرور 
20 �ساعة على ن�رها عرب القناة الر�سمية ل�سبكة 
“احلياة” مبوقع الفيديوهات ال�صهري يوتيوب.

قال���ت املمثلة �سف���اء �سلطان 
اإنه���ا تتاب���ع يف رم�س���ان االأعم���ال 
الت���ي �سارك���ت فيه���ا، اإ�سافة اإلى 
امل�ص���رتك  العرب���ي  امل�صل�ص���ل 
امل����ري  وامل�سل�س���ل  “تانغ���و”، 
“الرحلة”. وراأت اأن الدراما ال�سورية 
ه���ذا الع���ا م حققت تط���وراً ملحوظاً عل���ى �صعيدي 

مع عائشة بهلولال�سكل وامل�سمون، ويف طريقها اإلى التعايف.

مطبخ

المقادير:

1 كوب زبدة 200 جم

ن�سف كوب �سكر ناعم 67 جم

1 ون�صف كوب دقيق جميع اال�صتعماالت 200 جم

ن�صف ملعقة �صاي م�صحوق اخلمرية 2 جم

للتزيني )ف�ستق، لوز اأو بندق(

الطريقة
i 1 تخف����ق الزب����دة م����ع ال�سكر ث����م ي�ساف 
الدقي����ق وم�صح����وق اخلم����رية. تك����ور اإل����ى )30 
ك����رة( �صغرية وتو�صع يف �صيني����ة الفرن وتزين 

بالبندق.
2 - تدخ����ل الفرن حتت درجة )160°( ملدة 
)8 دقائ����ق(، ث����م ترفع وترتك جانب����اً حتى تربد، 

وتو�سع على حامل �سبكي ثم تقدم.

الغريبة
 للتواصل واإلضافة: 

tariq.albahar@albiladpress.com

الزي���اين 	• را�س���د  ب���ن  عبداللطي���ف  جمل����س 
38880883

جمل�س ال�ساعي: 39696898	•
جمل�س عبدالرحمن بوجميد: 39656333	•
جمل�س البنعلي: 39444174	•
جمل�س عي�سى اأحمد اأبو الفتح: 39685785	•
جمل�س عبدالعزيز بوزبون: 39000025	•
جمل�س ح�صن حممد �صويطر: 39455298	•
جمل�س بوعلي: 39682220	•
النعيم���ي: 	• ن�س���ف  �سلم���ان  املرح���وم  جمل����س 

39465315
جمل�س �سوقي عبدالرحمن املناعي: 39456058	•
جمل�س حممد عي�صى الوزان: 39675566	•
جمل����س عثمان حمم���د �رشي���ف الري����س واإخوانه: 	•

39673300
جمل�س اجلودر: 37770666	•
جمل����س ال�سي���خ علي اأحم���د العو�س���ي واأوالده: 	•

39441176
جمل�س املرحو م احلاج جواد بن ح�صن بن �صيف: 	•

 39457653
جمل�س اأحمد الكوهجي: 36613613	•

جمل�س جا�صم مراد: 39458191	•
جمل�س يو�سف بن اأحمد كانو: املاحوز	•
فخ���رو: 	• يو�س���ف  ب���ن  عب���داهلل  اأبن���اء  جمل����س 

39831737
جمل�س حممد عيد بوخما�س واإخوانه: 39672072	•
جمل�س عائلة اآل خرفو�س: 36668801 	•
جمل�س الطوا�س: 39622962	•
جمع���ة: 	• وعبدالرحم���ن حمم���د  عب���داهلل  جمل����س 

3969117
جمل�س ح�سن ح�سني الري: 39604873	•
جمل�س عثمان �ريف: 39673300	•
العل���وي: 	• جعف���ر  كاظ���م  �صي���د  اأبن���اء  جمل����س 

39766766
جمل�س علي �سيار واأوالده: 39258494 	•
جمل�س جمال يو�صف املطوع: 39913113	•
جمل����س حممد عل���ي ال�صي���خ من�ص���ور ال�صرتي: 	•

39333374
جمل�س اأحمد حمفوظ العايل: 36411000	•
جمل�س خالد �سليمان الب�سام: 39453339	•
جمل�س عبا�س عبداهلل ال�راج: 39466604	•

ــد
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األ

خا�ص



ت���ويف 5 �أمريكيني يف �لواليات �ملتح���دة، حتى يوم �جلمعة، يف تف�شي جديد لبكترييا “�إي كوالي”، 
من بينها 4 حاالت مرتبطة بتناول �خل�س �لروماين �مللوث بهذه �لبكترييا �لقاتلة.

وذك���ر مركز مكافحة �الأمر��س و�لوقاي���ة بالواليات �ملتحدة �أنه مت ت�شجيل 25 حالة جديدة م�شابة 
ببكترييا “�إي كوالي”، مما رفع �لعدد �الإجمايل للمر�شى �إلى 197 حالة يف 35 والية، مت نقل 89 �شخ�شا 
منه���م للم�شت�شفيات. ورب���ط م�شوؤولون يف �ملجال �ل�شح���ي بني تف�شي بكتريي���ا “�إي كوالي” وتناول 
�خل����س �لروماين، �لذي يزرع يف منطقة يوما بوالي���ة �أريزونا، لكن �إد�رة �الأدوية و�لغذ�ء �الأمريكية تقول 

�إنه ال �أدلة على ذلك، وفقا ل�شحيفة “�لغارديان” �لربيطانية.

عمرو دياب و�بنته... “جاذبية وقلب �أ�سود”

حريق هائل يف نيو مك�سيكو يخلي 
قرية من �سكانها

�لعثور على طيار حيا بعد 30 
عاما من �إ�سقاط طائرته

ق���ال م�شوؤول���و �الإطف���اء �إن حريق���ا هائال، 
�أججه �نخفا�س ن�شب���ة �لرطوبة و�رتفاع درجات 
�حل���ر�رة، ��شتع���ر �أم����س �ل�شب���ت يف والية نيو 
مك�شيكو ب�شم���ال �لواليات �ملتح���دة مما �أجرب 
�ش���كان �إح���دى �لق���رى �لنائي���ة عل���ى مغادرة 
منازله���م. و�أف���اد حتذير على موق���ع �إلكرتوين 
يتن���اول �أي معلوم���ات ع���ن �حلر�ئ���ق يف ني���و 
مك�شيكو ب���اأن �حلريق يف مقاطع���ة كولفاك�س 
بالوالي���ة مل يتم �إخماده بعدم���ا ت�شاعف حجمه 
ي���وم �جلمعة لياأتي على م���ا يزيد على 16 �ألف 
فد�ن بالقرب من قرية �شيمارون �لتي يقطنها 
1100 من �ل�ش���كان. و�أ�ش���در �مل�شوؤولون �أمر 
�إج���الء �إلز�ميا يوم �جلمع���ة يف �شيمارون بعدما 
ه���دد �حلريق نح���و 300 منزل. وذك���ر �ملوقع 
�أن �حلري���ق �أتى عل���ى 14 مبنى ملحقا مبع�شكر 

قريب للك�شافة كان قد جرى �إخالوؤه.

بع���د نح���و 30 عاماً على فق���د�ن �أثره جر�ء 
�سق���وط طائرت���ه خ���ال االجتي���اح ال�سوفيتي 
الأفغان�شت���ان، �أعلنت، �جلمع���ة، جمعية قد�مى 
�ملحارب���ني �لرو����س �لعث���ور على طي���ار حربي 

رو�شي حياً، بعد �عتباره يف عد�د �الأمو�ت.
وق���ال رئي�س �حت���اد �ملظلي���ني، فالريى 
نوفو�شت���ي”  “ري���ا  لوكال���ة  فو�شرتوت���ني، 
�لرو�شي���ة: “ال ي���ز�ل حي���اً، �إن���ه �أم���ر مده����س 
للغاي���ة، �إن���ه �الآن بحاجة للم�شاع���دة”. ورف�س 
فو�شرتوت���ني - �لذي ير�أ����س �جلانب �لرو�شي 
يف �للجن���ة �لرو�شي���ة �الأمريكية الأ����رى �حلرب 
و�جلنود �ملفقودين يف �ملعارك - �لك�شف عن 
هوية �لطيار بد�عي �ل�رية. وقال فيا�شي�شالف 
كالين���ني، وهو نائ���ب رئي�س منظم���ة لقد�مى 
�أ�شقط���ت  �لرو�ش���ي  �لطي���ار  �إن  �ملحارب���ني، 
طائرته عام 1987 ويرج���ح �أنه تخطى �ل�شتني 

من �لعمر، ويريد �لعودة �إلى �لوطن.
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قالت �لرئي����س �لتنفيذي لالحتاد �ل�شعودي لالأمن �ل�شي���رب�ين و�لربجمة و�لدرونز  نوف األخيرة
�لر�كان �إن �ل�شعودية هي �الأولى عربياً يف عدد �لهجمات �ل�شيرب�نية �ملوجهة يف 2018 ورقم 

17 عاملياً. 
و�أ�شاف���ت �أن �أهمية �إن�شاء �الحتاد �ل�شعودي لالأم���ن �ل�شيرب�ين تاأتي حلاجة �ل�شعودية يف 
بناء وتنمية كو�در ب�رية ل�ش���د �لهجمات �ل�شيرب�نية �ملوجهة للمملكة، الفتة �إلى �أن �الحتاد 

هدفه �كت�شاف �ملو�هب وتطوير �ملهار�ت.

ن����رت جنى دي���اب، �بنة �لفن���ان �مل�ري عم���رو دياب، �أم����س �ل�شبت، �ش���ورة جتمعها 
بو�لدها وهي ترتدي ف�شتاناً لونه �أ�شود على �شفحتها �خلا�شة على مو�قع �لتو��شل �ل�شهري 

“�إن�شتغر�م”، و�أرفقت �ل�شورة بقلب “�أ�شود �للون”.
�ل�ش���ورة ح�شلت عل���ى �أكرث من 20 �ألف “الي���ك” بعد 4 �شاعات من ن�ره���ا، وتد�ولتها 
مو�قع �لتو��شل �الجتماعي، وو�شفها كثريون باأنها �أنيقة وجذ�بة كو�لدها “�له�شبة”. يذكر 

�أن �ل�شورة �لتقطت يف حفل ح�شول جنل عمرو دياب “عبد�هلل” على �ل�شهادة �لثانوية.

مربوك ل�سمو �ل�سيخ عي�سى بن علي... مربوك للبحرين

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175
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الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
albiladpress@الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

�ل���ط���ق�������س 
رطب  ولكنه  حار 

�أحيانا.

 �لري���اح جنوبي���ة �رقي���ة �إلى 
جنوبية من 7 �إلى 12 عقدة وت�شل 

من 13 �إلى 18 عقدة �أحيانا.

 �رتفاع �ملوج م���ن قدم �إلى قدمني قرب �ل�شو�حل ومن 2 �إلى 4 
�أق���د�م يف عر�س �لبحر. درحة �حلر�رة �لعظمى 46 و�ل�شغرى 31 درجة 

مئوية. �لرطوبة �لن�شبية �لعظمى 85 % و�ل�شغرى 20 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س �الإد�رة

 اأحمد البحر 
�لرئي�س �لتنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س �لتحرير

 اأمين همام 
مدير �لتحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com
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مواقيت 
الصالة

علمـاء يطـورون مـادة جتـدد مينـا �لأ�سنـان
ق���ال علم���اء بريطاني���ون 
ميك���ن  م���ادة  ط���ورو�  �إنه���م 
مين���ا  ت�شاع���د يف جتدي���د  �أن 
م���ن  �ل���ذي  �الأم���ر  �الأ�شن���ان، 
�شاأن���ه �أن ي�شع ح���د� لت�شو�س 
�الأن�شج���ة  �الأ�شنان.بخ���الف 

�الأخرى، ال ميكن �أن تنمو �ملينا 
جم���دد� �إن �هرت�أت، مما يوؤدي 
�إل���ى �الأمل وفق���د�ن �الأ�شن���ان 
لدى ما يق���رب من 50 % من 
�شكان �لعامل.وق���ال باحثون يف 
جامع���ة كوين م���اري يف �لعا�شمة 

�إنه���م طورو�  �لربيطاني���ة لندن، 
طريق���ة لتنمية �مل���و�د �ملعدنية 
بعدما وج���دو� بروتينا قادر� على 
حتفي���ز منو �لبل���ور�ت، مما ميهد 
�الأن�شجة �ل�شلبة  �لطريق لتجديد 

مثل مينا �الأ�شنان و�لعظام.

�لربق ي�صيء �صماء مدينة هانوفر باأملانيا خالل عا�صفة رعدية )�أ ف ب(

ال�شحافة... �شلطة وم�ش�ؤولية
كلم����ا عظمت �ل�شلط����ة كربت معه����ا �مل�شوؤولية.. ه����ذه �لعالقة �لطردية 
ق����د تنطبق على �ل�شحافة �أكرث من غريها من �مله����ن �الإن�شانية؛ نظر� للدور 
�ملوؤث����ر �لذي ت�شلع به لتنوير �ملجتم����ع وت�شكيل وتوجيه �لر�أي �لعام، ونقل 

�شوت �ل�شعب �إلى �حلكومة و�لعك�س.
�ل�شحاف����ة يف �لبحري����ن حتظى بتقدي����ر ورعاية كبريين م����ن لدن رئي�س 
�ل����وزر�ء �شاحب �ل�شمو �مللكي �الأمري خليفة بن �شلم����ان �آل خليفة، �إذ يوؤكد 
�شموه يف كل منا�شبة حر�شه على قر�ءة ما تن�ره �ل�شحافة �لوطنية من �أخبار 

وحتليالت ومقاالت مت�س �لوطن و�ملو�طن.
�شم����و رئي�س �لوزر�ء منح �ل�شحافيني، خالل زي����ارة ملجل�س �شمو �ل�شيخ 
عل����ي بن خليفة �آل خليفة �الأربع����اء �ملا�شي، �شالحية و��شعة عندما قال لهم 
“��شتمرو� يف عملكم �لوطني، فاإنني �أقر�أ بعناية ما تكتبون، و�أوجه على �إثره 
بت�شحيح �الأخطاء وتقومي نهج �لعمل”، معرب� �شموه عن �متنانه �ل�شديد لكل 

�شوت وقلم ور�أي ينبه عن �أي تاأخري يوؤثر على م�شلحة �ملو�طنني.
�شلط����ة حقيقية مينحها �شموه لل�شحافة تتجاوز �لتعبري �ملجازي للمفكر 
و�ل�شيا�ش����ي �الأيرلندي �إدموند ب����ريك حني قال لل�شحافي����ني و�ملر��شلني: 
“�أنت����م متثلون �ل�شلطة �لر�بعة”، وذلك �أثناء نقا�س برملاين يف �لعام 1787 

ب�شاأن فتح جل�شلت جمل�س �لعموم �لربيطاين للتغطية �ل�شحافية.
ه����ذه �ل�شلطة �لعظيمة �لتي منحها �شمو رئي�����س �لوزر�ء لل�شحافة تلقي 
عل����ى عاتق جمي����ع �ل�شحافيني يف �لبحرين م�شوؤولية كب����رية؛ تفر�س عليهم 
�اللت����ز�م �ملطل����ق بو�جب����ات و�أخالقي����ات �ملهن����ة، وحت����ري �لدق����ة و�لتحلي 
باملو�شوعي����ة، و�حلر�س على تق����دمي �شحافة ر�قية وملتزم����ة تفر�س على 

�جلميع �حرت�مها بحرفيتها وم�شد�قيتها.
�أحيان����ا مييل �ل�شحافيون �إلى �ملبالغ����ة �لتي قد ت�شل �إلى حد �لتهويل، 
ورمب����ا يلج����اأون �إلى ��شتخ����د�م �أو�شاف وعب����ار�ت رنان����ة ال تتنا�شب مع حجم 
�حلدث؛ بغر�س �إثارة �لقارئ و�حل�شول على �أكرب عدد من �مل�شاهد�ت، لكن 
ه����ذ� �الأ�شلوب غري �مل�ش����وؤول يوؤدي يف نهاية �ملطاف �إل����ى فقد�ن �ل�شحايف 
م�شد�قيت����ه وخ�شارته هيبة قلمه �أمام جمهوره، و�رعان ما ياأفل جنم �لكاتب 

�إذ� نزعت عنه �شفة �الأمانة.
للعمل �ل�شحايف �رور�ت �أخالقية ال تبيح �ملحظرو�ت �ملهنية، �لتي ما �إن 
مت جتاوزه����ا �شيتعر�س �ل�شحايف مل�شري “فت����ى �إي�شوب”، �لذي �دعى كذبا 
وج����ود ذئب، وب�شب����ب تكر�ره تلك �حليل����ة �لرخي�شة مل ي�شدق����ه �لنا�س ومل 

يهب �أحد لنجدته عندما هاجمه �لذئب فعال و�أكله وخر�فه.

أيمن همام

ayman.hamam
@albiladpress.com

360 درجة

�ل�سعودية �لأولى عربيا بعدد �لهجمات �ل�سيرب�نية

�خل�س �لروماين يقتل 5 �أمريكيني

لوحة فنية بري�ش���ة �لفنان حممود غريب مبنا�شبة تكرمي موؤ�ش�شة “وطني �المار�ت” ل�شمو �ل�شيخ 
عي�ش���ى بن علي ب���ن خليفة �آل خليفة تقدير� جله���ود �شموه يف جمال �لعم���ل �لتطوعي على �مل�شتوى 

�لعربي، وذلك يف �حتفاالت �الإمار�ت مبئوية ز�يد، �لتي جاءت حتت �شعار “هذ� ماكان يحبه ز�يد”.
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