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ر�سوم ال�سجالت... عقدة 
التجار مبن�سار “الغرفة”

ذكر م�ص���در م�ص����ؤول �أن غرفة جتارة و�صناعة 
خا�ص���ة  در��ص���ة  �إع���د�د  م���ن  �ص���تنتهي  �لبحري���ن 
بالر�ص����م �جلديدة �ملفرو�ص���ة على �أن�صطة �ل�صجل 
�لتج���اري، و�لت���ي جم���دت مار�س �ملا�ص���ي ملدة 3 
�أ�صهر بت�جيهات من رئي�س �ل�زر�ء، �صاحب �ل�صم� 
�مللك���ي �لأمري خليفة بن �ص���لمان �آل خليفة، ملزيد 

من �لت�صاور بني �جلهات ذ�ت �لعالقة.

تد�سني احلزمة الثالثة من اخلدمات احلكومية
املجل�س اطلع على مذكرة �سمو ال�سيخ علي بن خليفة ل�سوابط الإعاقة... �سمو رئي�س الوزراء يوجه:

�ملنام���ة - بن���ا: تر�أ����س رئي����س �ل����زر�ء 
�صاحب �ل�صم� �مللكي �لأمري خليفة بن �صلمان 
�آل خليفة، وبح�ص����ر ويل �لعه���د نائب �لقائد 
�لأعل���ى �لنائ���ب �لأول لرئي�س جمل����س �ل�زر�ء 
�ص���احب �ل�ص���م� �مللك���ي �لأم���ري �ص���لمان بن 
حمد �آل خليفة �جلل�ص���ة �لعتيادية �لأ�ص���ب�عية 
ملجل�س �ل�زر�ء، وذلك بق�رص �لق�صيبية �صباح 
�أم�س.و�طلع جمل����س �ل�زر�ء على �ملذك���رة �ملرف�عة 
من �للجنة �لتن�ص���يقية برئا�ص���ة �صاحب �ل�صم� �مللكي 

ويل �لعه���د نائب �لقائد �لأعلى �لنائ���ب �لأول لرئي�س 
جمل�س �ل�زر�ء ب�ص���اأن م�رصوع �إعادة هند�ص���ة �لإجر�ء�ت 
�حلك�مي���ة “هندرة” �حلزمة �لثانية، وقد وجه �ص���احب 
�ل�ص���م� �مللك���ي رئي�س �ل����زر�ء �إلى �لبدء يف تد�ص���ني 
�حلزمة �لثالثة من �خلدم���ات �حلك�مية؛ من �أجل �إعادة 
هند�صة �لإجر�ء�ت �حلك�مية فيها وتب�صيطها و�إمتامها 
للمتعاملني يف �أوقات زمنية �أق�رص، وذلك �صمن برنامج 
�إعادة هند�ص���ة �لإجر�ء�ت �حلك�مية )هندرة(. كما بحث 
جمل����س ال���وزراء ال����روط وال�ض���وابط واملعايري التي 

حتدد حالة �لإعاقة �لتي ت�ص���ت�جب منح �ص���اعتي ر�حة 
ي�مي���ا مدف�عتي �لأج���ر للم�ظف �أو �لعام���ل من ذوي 
�لإعاق���ة، �أو �لذي يرعى مع�قا م���ن �أقربائه من �لدرجة 
�لأول���ى، و�طل���ع �ملجل�س عل���ى �لت��ص���يات �ملرف�عة 
من �للجنة �ل�ز�رية للخدمات �لجتماعية و�لت�ص���الت 
و�لإعالم، و�لتي عر�ص���ها نائب رئي����س جمل�س �ل�زر�ء 
رئي�س �للجنة �ل�ز�رية �ملذك�رة �ص���م� �ل�صيخ علي بن 

خليفة �آل خليفة، وق���رر �ملجل�س �إحالتها �إلى 
�للجنة �ل�ز�رية لل�ص�ؤون �لقان�نية.

�سبابي مركز  بال  قاليل  املر�سح فرج لـ“$”:  اإيران تتوعد املحتجني على تدهور عملتها بالإعدام

�رصح �ملر�صح �لنيابي للد�ئرة �خلام�صة 
مبحافظ���ة �ملح���رق )ق���اليل و�ص�����حيها( 
ن�����ف �أحمد فرج ب���اأن برناجم���ه �لنتخابي 
يرتك���ز عل���ى �ل�ص���عي لتح�ص���ني �ل��ص���ع 
�ملعي�ص���ي للم��طن���ني وتعدي���ل قان����ن 
�لتقاعد، ومنح �لأول�ية لت�ظيف �لبحريني 
ملعاجلة م�صكلة �لبطالة.و�أكد عزمه تعديل 
�ل��ص���ع �ملعي�ص���ي من ناحية رفع �لرو�تب 

و�لع���الو�ت، وتعديل قان����ن تقاعد �ملر�أة، 
و�أل تك�ن م�ص���اوية للرجل. ودعا لأن تك�ن 
مملكة �لبحرين وجهة �صحية تتميز بتقدمي 
خدم���ات طبي���ة عالي���ة �جل����دة. ويف ه���ذ� 
�ل�صدد، �أردف فرج باأن منطقة قاليل تفتقر 
مركز� �ص���بابيا �أو ناديا من�ذجيا لل�ص���باب، 
لفتا �إل���ى �أن بحارة ق���اليل يطالب�ن مبرفاأ 
�أف�ص���ل لهم؛ ك�ن مرفاأهم �حلايل �صغري�، 
ولي����س مهي���اأ ول يحت�ي على ��ص���ر�طات 

�ل�صالمة لل�صيادين.

�ل�ص���لطات  �أعلن���ت  وكالت:   - ع���ص���م 
�لإير�نية �أن �لتهم���ة، �لتي مت ت�جيهها لع�رص�ت 
�ملعتقل���ني، �لذي���ن تالعب����� بالنظ���ام �مل���ايل 
و�لعملة �ل�ص���عبة بع���د تده�ر �لعمل���ة �ملحلية، 
هي “�لإف�ص���اد يف �لأر�س”. و�عتقلت �ل�صلطات 
�لإير�نية 29 �صخ�صا بتهمة �إثارة بلبلة �قت�صادية 
بعد �أن ه�ى �لريال �لإير�ين �إلى �أدنى م�صت�ياته 
�أمام �لدولر، بعد �أن بلغ 112 �ألف مقابل �لدولر 
يف �ل�ص����ق غري �لر�ص���مية. وبح�صب رويرز، قال 
غالم ح�ص���ني حم�ص���ني �إجئ���ي �ملتحدث با�ص���م 

�لر�ص���مي  �لتلفزي����ن  يف  �لق�ص���ائية  �ل�ص���لطة 
�لإير�ين، �إن “29 �صخ�ص���ا �عتقل�� و�صيحاكم�ن 
قريب���ا.. رمبا يت���م �عتقال �ملزي���د �لليلة وغد�.. 
يف  �لف�ص���اد  “�إ�ص���اعة  تهم���ة  كث���ريون  ي��ج���ه 
�لأر�س”. م�صري� �إلى �أن �لتهمة عق�بتها �لإعد�م 
يف اإيران.وبالإ�ض���افة اإلى هب���وط العملة، اأثارت 
يف  �حتجاج���ات  للعق�ب���ات  �ملت�قع���ة  �لع����دة 
�ل�ص��رع ت�صمنت �حتجاجات من �لتجار �مل��لني 
ب�ص���كل تقليدي للحكام يف �إير�ن، و�إلى غ�ص���ب 

5�لنا�س ب�صبب مز�عم �لربح و�لف�صاد. 15

• �صم� رئي�س �ل�زر�ء مرئ�صا جل�صة جمل�س �ل�زر�ء بح�ص�ر �صم� ويل �لعهد	

البحرين ت�ستورد ذهًبا بقيمة 94 مليون 
دينار بالن�سف الأول

اقتصاد البالد
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النعيمي يعر�س جتربة البحرين يف تطوير 
التعليم بالتكنولوجيا

بالدنا

7

2

10

لة
ام

 ش
ية

اس
سي

ة 
مي

يو

القفا�س: �سكلت مع هدى ح�سني 
فريق عمل ناجحا
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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن �لن�صخة: �ل�صع�دية: ريالن - �لك�يت: 200 فل�س - �لإمار�ت : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�صة - م�رص : جنيهان - �لأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - �ململكة �ملتحدة : جنيه ��صرليني - �ل�ليات �ملتحدة: دولر�ن - �أوروبا : 2 ي�رو

جائزة 
ال�سحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�سحافة ال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �سلمـــان 

فئة “التحقيق ال�سحايف” 
فئة “عمود الراأي”

2173 طلبا الف�ساء” ت�ستلم  “علوم 

لتدريب املرت�سحني اأكرب برنامج  اإطالق  ال�سيا�سية”:  “التنمية 

�ملنامة - بن���ا: �أعلنت �لهيئ���ة �ل�طنية 
لعل����م �لف�ص���اء ع���ن �نتهاء ف���رة �لتقدمي 
لاللتح���اق يف �أول بر�جمها “فري���ق �لبحرين 
للف�ص���اء”، وقد مت ��ص���تالم �أكرث من 2173 
ي�لي����   29 �إل���ى   7 م���ن  �لف���رة  يف  طلًب���ا 
�جلاري.و�أعرب وزير �مل���صالت و�لت�صالت، 
�ل�زي���ر �مل�ص����ؤول عن �لهيئة، كم���ال �أحمد عن 
�ص���عادته بالتفاع���ل مع �إعالن ت�ص���كيل برنامج 
فري���ق �لبحري���ن للف�ص���اء، �ل���ذي يعت���ر ن��ة 

لتاأ�ص���ي�س قط���اع �لف�ص���اء يف مملك���ة �لبحرين 
وف���ق �لت�جيه���ات �مللكي���ة �ل�ص���امية، �إذ يتم 
�لركي���ز يف ه���ذه �ملرحل���ة على بن���اء �لقدر�ت 
�ل�طنية لإن�صاء قاعدة ينطلق منها هذ� �لقطاع 
نح���� �إجناز�ت م�ص���تقبلية و�عدة مبا ي�ص���هم يف 
تعزيز م�صار�ت �لتنمية. و�أ�صاف �ل�زير �أن عدد 
�لطلبات يعك�س وعي �ل�صباب �لبحريني باأهمية 

ه���ذ� �لرنام���ج وم���ا يطرحه م���ن �آفاق 
م�صتقبلية وفر�س ن�عية.

للتنمي���ة  �لبحري���ن  معه���د   - �ملنام���ة 
�ل�صيا�ص���ية: �نطلق���ت م�ص���اء �لأح���د باك����رة 
لنتخاب���ات  �لتدريب���ي  �لرنام���ج  فعالي���ات 
2018 �ل���ذي ينظمه معهد �لبحري���ن للتنمية 
�ل�صيا�صية حتت �ص���عار “درِّب”.�صركز �حلملة 
على �لت���ص����ل �ملبا�����رص مع �ملر�ص����حني ومديري 
�حلمالت �لنتخابية و�ملهتمني بال�ص����اأن �لنتخابي، 
و�ص�ف يتم ��صتثمار من�صات �لت���صل �لجتماعي 

و�ل��ص����ائل �لتكن�ل�جي����ة يف ه����ذه �حلملة من خالل 
تفعي����ل قن��ت �لإعالم �لرقمي. ويعد هذ� �لرنامج 
�أك����ر برنام����ج تدريب����ي ت�ع�����ي م����ن ن�ع����ه  حيث 
يت�ص����من 3 حماور ه����ي �ملح�ر �لقان�����ين و�ملح�ر 
�ل�صيا�ص����ي و�ملح�ر �لإعالمي؛ وذل����ك من خالل 16 
فعالي����ة �ص����يتم تنفيذها خ����الل 27 ي�م����ا متتد يف 

�لفرة م����ن 29 ي�لي����� �جل����اري حتى 27 
�صبتمر �ملقبل.
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وزي���ر  �أن���اب  �لد�خلي���ة:  وز�رة   - �ملنام���ة 
�لد�خلية �لفريق �لركن �ل�ص���يخ ر��صد بن عبد�هلل 
�آل خليف���ة، رئي����س �لأم���ن �لع���ام �لل�����ء ط���ارق 
�حل�ص���ن، حل�ص����ر �لحتفال �لذي �أقامته �لإد�رة 
�لعامة للمباحث و�لأدلة �جلنائية مبنا�ص���بة �لي�م 
�لعاملي ملكافحة �لجتار بالأ�ص���خا�س، حيث كان 
يف ��ص���تقباله مدي���ر ع���ام �لإد�رة. و�أ�ص���ار رئي�س 
�لأمن �لع���ام، �إلى جمم����ع �لبالغات �لتي �ص���عبة 
�لجتار بالب����رص بال�ز�رة منذ عام 2010 لغاية 17 

ي�لي� 2018 عدد 186 بالًغا.

احل�سن: “الجتار بالب�سر” با�سرت 186 بالغا يف 8 اأعوام

• رئي�س �لأمن �لعام لدى ح�ص�ره �لحتفال �لذي �أقامته �لإد�رة �لعامة للمباحث	 5

يف جمل�س الرئي�س 
بقلم:تتجلى املواقف

4عبدالنبي الشعلة

مروة خمي�س

علي الفردان
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واأمنه���ا وا�ش���تقرارها اإجراءاته���ا حلماي���ة موارده���ا  ال�ش���عودية يف  م���ع  البحري���ن تق���ف 

تد�شني احلزمة الث�لثة من اخلدم�ت احلكومية ب�ش�أن م�رشوع “هندرة”
تفوي�س وزير الداخلية لتوقيع االتفاقية االأمنية بني الدول العربية... �شمو رئي�س الوزراء يوجه:

املنامة - بنا: تراأ�س رئي�س الوزراء �شاحب 
ال�ش���مو امللك���ي االأمري خليف���ة بن �ش���لمان اآل 
خليفة، وبح�شور ويل العهد نائب القائد االأعلى 
النائ���ب االأول لرئي����س جمل�س الوزراء �ش���احب 
ال�ش���مو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 
اجلل�شة االعتيادية االأ�ش���بوعية ملجل�س الوزراء 

وذلك بق�رص الق�شيبية �شباح اأم�س.
وق���د اأدلى االأم���ني العام ملجل����س الوزراء 

يا�رص النا�رص عقب اجلل�شة بالت�رصيح التايل:
اأدان جمل����س ال���وزراء حم���اوالت جماع���ات 
احلوث���ي االإرهابي���ة ا�ش���تهداف ناقلت���ي نف���ط 
�ش���عوديتني يف البحر االأحمر، والتي اأف�ش���لتها 
يقظة الق���وات البحرية التابعة لقوات التحالف 
العرب���ي، وو�ش���ف جمل�س الوزراء ه���ذا الهجوم 
اجلب���ان باأن���ه ت�ش���عيد اإرهاب���ي وتهديد خطري 
حلرية املالحة البحرية وخطوط املالحة الدولية 
والتج���ارة العاملية عرب م�ش���يق ب���اب املندب 
والبح���ر االأحم���ر، موؤكدا املجل����س وقوف مملكة 
البحري���ن الت���ام اإل���ى جان���ب اململك���ة العربية 
ال�ش���عودية ال�ش���قيقة يف كافة االإجراءات التي 
تتخذه���ا م���ن اأج���ل حماي���ة موارده���ا واأمنه���ا 

وا�شتقرارها.
ومبنا�ش���بة احتفال العامل بالي���وم العاملي 
ملكافح���ة االإجت���ار باالأ�ش���خا�س، اأك���د جمل����س 
الوزراء حر�س احلكومة على موا�ش���لة تدابريها 
واإجراءاتها التي جتعل من مملكة البحرين خالية 
من هذه اجلرمية واملمار�ش���ات غري االإن�ش���انية 
املرفو�ش���ة عاملي���ا، موؤكدا املجل�س ا�ش���تمرار 
مملكة البحري���ن يف التعاون مع املجتمع الدويل 
للت�شدي ب�ش���كل جماعي لكافة اأ�شكال االإجتار 
باالأ�شخا�س ورفع م�ش���توى الوعي واملعرفة يف 

املجتمعات بحقوق االإن�شان.
بع���د ذل���ك نظ���ر املجل����س يف املذك���رات 
املدرج���ة عل���ى ج���دول اأعمال���ه واتخذ ب�ش���اأنها 

القرارات التالية:
اأوالً: اطل���ع جمل����س الوزراء عل���ى املذكرة 
املرفوعة من اللجنة التن�شيقية برئا�شة �شاحب 
ال�ش���مو امللكي ويل العهد نائب القائد االأعلى 
النائ���ب االأول لرئي����س جمل����س الوزراء ب�ش���اأن 
م����رصوع اإع���ادة هند�ش���ة االإج���راءات احلكومي���ة 
“هندرة” احلزمة الثانية، واملدرج �شمن االإطار 
املوح���د للربام���ج احلكومي���ة ذات االأولوي���ة يف 
ن�ش���خته الثانية، ويهدف امل�رصوع اإلى حت�ش���ني 
ج���ودة اخلدم���ات احلكومية مب���ا يتنا�ش���ب مع 
تطلعات املواطنني واملقيمني، اإذ يبلغ جمموع 
اخلدمات 28 خدمة، حيث �شملت احلزمة االأولى 
على 8 خدمات حكومي���ة. اأما احلزمة الثانية من 

امل�رصوع، فقد ت�شمنت 20 خدمة ت�شمل عدد من 
اجلهات احلكومية مبا ينعك�س ب�شكل اإيجابي يف 
ت�ش���هيل وتب�ش���يط االإجراءات يف اخلدمات التي 
تقدمها هذه اجله���ات مبا يوفر الوقت واجلهد 

والكلفة ويحافظ على جودتها.
وقد وجه �ش���احب ال�ش���مو امللك���ي رئي�س 
ال���وزراء اإلى البدء يف تد�ش���ني احلزم���ة الثالثة 
من اخلدمات احلكومية؛ من اأجل اإعادة هند�ش���ة 
االإجراءات احلكومية فيها وتب�شيطها واإمتامها 
للمتعاملني يف اأوقات زمنية اأق�رص وذلك �شمن 
برنام���ج اإع���ادة هند�ش���ة االإج���راءات احلكومية 
)هن���درة(. كم���ا بارك �ش���احب ال�ش���مو امللكي 
رئي����س ال���وزراء اجله���ود الت���ي ي�ش���طلع بها 
�ش���احب ال�شمو امللكي ويل العهد نائب القائد 

االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء من 
خالل اللجنة التن�ش���يقية يف االإ�رصاف على اإعادة 
هند�شة االإجراءات يف 28 خدمة حكومية تقدمها 
6 وزارات وجه���ات حكومي���ة حالي���ا يف املرحلة 
االأول���ى والثاني���ة م���ن تد�ش���ني م����رصوع اإعادة 
هند�شة االإجراءات احلكومية )هندرة( بالتعاون 

مع ديوان اخلدمة املدنية.
ال����روط  ال���وزراء  جمل����س  بح���ث  ثاني���ا: 
وال�ش���وابط واملعايري التي حتدد حالة االإعاقة 
الت���ي ت�ش���توجب من���ح �ش���اعتي راح���ة يومي���ا 
مدفوعتي االأج���ر للموظ���ف اأو العامل من ذوي 
االإعاق���ة اأو ال���ذي يرعى معوقا م���ن اأقربائه من 
الدرج���ة االأولى، والتي ن�س عليها قانون رعاية 
وتاأهيل وت�ش���غيل املعوق���ني، واطلع املجل�س 

على التو�ش���يات املرفوعة من اللجنة الوزارية 
للخدم���ات االجتماعي���ة واالت�ش���االت واالإعالم، 
والت���ي عر�ش���ها نائ���ب رئي�س جمل����س الوزراء 
رئي�س اللجنة الوزارية املذكورة �ش���مو ال�ش���يخ 
علي بن خليفة اآل خليفة، وقرر املجل�س اإحالتها 

اإلى اللجنة الوزارية لل�شوؤون القانونية.
ثالث���ا: واف���ق جمل�س الوزراء على ال�ش���ماح 
لل����رصكات ذات راأ����س امل���ال االأجنب���ي مبزاولة 
اأن�ش���طة خدمات القطر واالإر�شاد بن�شبة 100% 
لفتح املجال اأمام ال�رصكات العاملية يف ممار�شة 
هذا الن�س���اط التجاري واال�ستثمار فيه والتملك 
يف ن�س���اط خدم���ات القطر واالإر�س���اد، وذلك يف 
�ش���وء التو�ش���ية التي عر�ش���ها نائ���ب رئي�س 
جمل�س الوزراء، رئي�س اللجنة الوزارية لل�شوؤون 

املالية و�شبط االإنفاق ال�شيخ خالد بن عبداهلل 
اآل خليفة.

رابع���ا: وافق جمل����س الوزراء عل���ى م�رصوع 
االتفاقي���ة االأمني���ة ب���ني دول جامع���ة ال���دول 
العربي���ة التي تهدف اإلى التع���اون بني الدول 
العربي���ة مبا يكف���ل الوقاية من خمتل���ف اأنواع 
اجلرائ���م ومالحقة مرتكبيها وتبادل املعلومات 
واخلربات التي من �شاأنها االإ�شهام يف الت�شدي 
ملن���ع ومكافحة اجلرمية على اختالف �ش���ورها، 
وفو�س املجل�س وزي���ر الداخلية بالتوقيع على 
هذه االتفاقية، وذلك يف �ش���وء تو�ش���ية اللجنة 
الوزاري���ة لل�ش���وؤون القانونية، والتي عر�ش���ها 
نائ���ب رئي����س جمل����س ال���وزراء رئي����س اللجنة 

املذكورة جواد العري�س.

• �شمو رئي�س الوزراء مرتئ�شا جل�شة جمل�س الوزراء بح�شور �شمو ويل العهد	

التعاون مع املجتمع 
الدويل للت�شدي 

ب�شكل جماعي لكل 
اأ�شكال االإجتار 

باالأ�شخا�س

ال�شماح لل�رصكات 
االأجنبية مبزاولة 

اأن�شطة خدمات 
القطر واالإر�شاد 

بن�شبة 100 %

• يا�رص النا�رص	
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مناق�سة �سبل تعزيز اأركان ال�سيا�سة املالية والنقدية

“الإ�سكان” ت�ستقبل دفعات جديدة من منتفعي وحدات “مدينة �سلمان”

الهالل الأحمر البحريني ي�ستقطب متطوعني جدًدا

دعم اجلهود املبذولة لزيادة تناف�سية االقت�ساد الوطني... �سمو رئي�س الوزراء و�سمو ويل العهد:

تنفيًذا الأمر �سمو ويل العهد بتوزيع 5000 وحدة �سكنية

نظم لقاء مفتوحا لتعريفهم بالعمل

املنام����ة - بن����ا: ا�س����تقبل رئي�����س ال����وزراء 
�ساحب ال�س����مو امللكي االأمري خليفة بن �سلمان 
اآل خليف����ة، ويل العه����د نائ����ب القائ����د االأعل����ى 
النائ����ب االأول لرئي�����س جمل�س الوزراء �س����احب 
ال�س����مو امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة، 
وذلك بق�رص الق�سيبية �سباح اأم�س. وخالل اللقاء 
ا�س����تعر�س �س����موهما ال�س����بل الكفيل����ة بتعزيز 
اأركان ال�سيا�س����ة املالي����ة والنقدي����ة مب����ا يحقق 
توجيهات ح�رصة �س����احب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�س����ى اآل خليف����ة عاهل الب����الد املفدى ويدعم 
اجله����ود املبذولة لزيادة تناف�س����ية االقت�س����اد 

الوطني.
و�سمن هذا ال�سياق، فقد مت ا�ستعرا�س عدد 
من املبادرات التي من �س����اأنها دعم اال�س����تقرار 
املايل وزيادة م�سادر دخل امليزانية وا�ستدامة 
التوازن املايل. وتطرق �س����احب ال�س����مو امللكي 
رئي�س الوزراء و�ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد 
نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء اإلى الربامج واملبادرات اجلاري تنفيذها 
واملقبلة منها ملواجهة االأو�ساع والتحديات، مبا 
ي�سمن ا�س����تمرار م�س����رية التنمية االقت�سادية، 

وحتقيق اأهداف وبرامج احلكومة التنموية.

الأم���ر  تنفي���ًذا  االإ�س���كان:  وزارة   - املنام���ة 
ويل العه���د نائ���ب القائ���د االأعلى النائ���ب االأول 
لرئي����س جمل�س الوزراء �س���احب ال�س���مو امللكي 
االأمري �س���لمان بن حمد اآل خليف���ة بتوزيع 5000 
وحدة �س���كنية، ويف اإطار توجيه���ات عاهل البالد 
�س���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، 
التي �سدرت يف �س���هر رم�سان املبارك مبا يلبي 
احتياجات املواطنني، ومتابع���ة جلهود احلكومة 
برئا�س���ة رئي�س الوزراء �س���احب ال�س���مو امللكي 
االأم���ري خليف���ة ب���ن �س���لمان اآل خليف���ة يف تنفيذ 
برنامج عملها، اأكدت وزارة االإ�س���كان ا�ستمرارها 
يف ا�س���تقبال دفعاٍت جديدة من منتفعي وحدات 

م�رصوع مدينة �سلمان االإ�سكاين. 
وقال���ت وزارة االإ�س���كان اإنَّ اإدارة اخلدم���ات 
م���ع  بالتوا�س���ل  قام���ت  بال���وزارة  االإ�س���كانية 
املواطن���ني امل�س���تحقني لال�س���تفادة م���ن ه���ذا 
امل����رصوع م���ن اأجل احل�س���ور اإلى ال���وزارة، الإمتام 
عملي���ة توزي���ع الوح���دات ال�س���كنية. ولفتت اإلى 
االإج���راءات  باإنه���اء  املخت�س���ني  املوظف���ني  اأَنّ 
التعاقدي���ة يف اإدارة اخلدم���ات االإ�س���كانية قاموا 
���من اأبرز االإر�س���ادات  بتق���دمِي عر����س مرئي ت�َسّ
القانوني���ة والفنية التي حتدد البن���ود القانونية 
واملالي���ة املدرجة يف العق���د والتي يجب االلتزام 
به���ا بالتف�س���يل كاإجراءات ا�ست�س���دار �س���هادة 

امل�س���ح واإجازة البناء، ف�س���اًل عن االأمور املتعلقة 
مبا يجب على املنتفعني االلتزام به تفاديا الإلغاء 

االنتفاع.
واأك���دت اأنه من املقرر اأن ت�س���تمر الوزارة يف 
توزيع اأكرث من 2800 وحدة �س���كنية جاهزة على 
املواطنني امل�س���تفيدين على دفع���اٍت متتالية 
حت���ى نهاية اأغ�س���ط�س، ذل���ك ال�س���تيعاب اأعداد 
امل�س���تفيدين من امل�رصوع ب�س���ورٍة منظمة، ليتم 
بعد ذلك ت�س���ليم امل�ستفيدين مفاتيح وحداتهم 
اإدارة املمتل���كات  ال�س���كنية بع���د قي���ام ق�س���م 
االإ�سكانية بالتاأكد من اأعمال ال�سيانة على جميع 
الوح���دات والتاأك���د م���ن جاهزيته���ا، وتزويدهم 

ب�س���هادات ال�س���مان اخلا�س���ة مبكونات الوحدة 
ال�سكنية ِوْفًقا ملا هو متبع يف اإجراءات الت�سليم.

واأو�سحت اأن م�رصوع مدينة �سلمان االإ�سكاين 
يعد اأحد امل�ساريع الرئي�سة املدرجة �سمن برنامج 
عم���ل الوزارة لبن���اء 25 األف وحدة �س���كنية، ِوْفقاً 
لاللتزام اخلا�س بقطاع ال�سكن االجتماعي الوارد 
يف برنامج عمل احلكومة، وموا�س���لة التزامها نحو 
حتقيق هدف اإجناز 40 األف وحدة �س���كنية �سمن 
االإط���ار الزمن���ي املحدد ح�س���ب توجيه���ات جاللة 
امللك وتوزيعها على امل�س���تحقني من اأ�س���حاب 
الطلبات يف جميع املحافظات، وذلك بالتوازي مع 

العمل على برامج تلبي الطلبات اجلديدة.

املنام���ة - بن���ا: ا�س���تقطبت جمعي���ة اله���الل 
االأحم���ر البحرين���ي عدًدا م���ن املتطوعني اجلدد يف 
�س���فوفها، حي���ث نظمت لقاًء مفتوًح���ا جرى خالله 
تعريفهم بن�س���اأة الهالل االأحمر البحريني واأهدافه 
ومبادئ���ه، اإ�س���افة اإل���ى اأه���م ال�س���فات الواج���ب 
توفره���ا يف املتطوعني و����رصورة اإملامهم مببادئ 

العمل االإغاثي واالإن�ساين.
وجرى خ���الل اللقاء تعريف املتطوعني اجلدد 
عل���ى جلان اجلمعية وعم���ل كل منها، وذلك بهدف 
متكينه���م من اختي���ار اللجن���ة االأن�س���ب مليولهم 
وخرباتهم، كما جرى التعريف باملبادئ االأ�سا�سية 

جلمعيات الهالل وال�سليب االأحمر وهي االإن�سانية، 
و�سيا�س���ة عدم االنحياز، واحلياد، واال�س���تقاللية، 

والطابع اخلريي، والوحدة، والعاملية.
كما ج���رى تعريف املتطوعني باأهداف الهالل 
االأحمر البحريني التي تعمل على حتقيق االأغرا�س 
االإن�س���انية داخ���ل وخ���ارج البحرين تطبيًق���ا ملبداأ 
التع���اون االإن�س���اين الدويل الذي اأقرت���ه معاهدات 
جنيف الدولية، اإ�س���افة اإلى امل�ساهمة مع ال�رصكاء 
باحلرك���ة الدولي���ة لل�س���ليب واله���الل االأحم���ر يف 
التخفي���ف م���ن االآالم الب�رصي���ة، وتق���دمي خدم���ات 
اجتماعية واإن�س���انية تتفق مع ر�سالة الهالل االأحمر 

وال�س���ليب االأحمر، والعمل على ن�رص مبادئ احلركة 
الدولية.

ورح���ب االأمني العام لله���الل االأحمر البحريني 
ف���وزي اأم���ني يف كلمة خ���الل اللق���اء باملتطوعني 
الدائ���م عل���ى  اجل���دد، موؤك���ًدا حر����س اجلمعي���ة 
للعم���ل  املتحم�س���ني  املتطوع���ني  ا�س���تقطاب 
والعطاء، ومو�س���ًحا اأن ذلك ياأتي يف اإطار ا�ستدامة 
رف���د اجلمعي���ة بدم���اء جديدة تع���زز م���ن قدرتها 
عل���ى حتقيق اأهدافها املتمثلة يف و�س���ع البحرين 
على اخلارطة العاملية للعمل االإغاثي واالإن�س���اين، 
وتق���دمي امل�س���اعدات للمحتاج���ني داخ���ل وخارج 

اململكة.
م���ن جانبه، اأكد رئي�س جلن���ة العالقات العامة 
يف اجلمعي���ة علي م���دن اأن اأب���واب اله���الل االأحمر 
البحرين���ي مفتوح���ة دائًم���ا لقب���ول املتطوع���ني، 
معرًب���ا ع���ن ا�س���تعداد اجلمعي���ة الدائ���م لتدريب 
وتاأهيل املتطوعني بالعمل االإن�ساين ووفق مبادئ 

احلركة الدولية لل�س���ليب االأحم���ر والهالل االأحمر، 
وامل�ساهمة يف ن�رص القانون الدويل االإن�ساين تقدمي 
اخلدم���ات وامل�س���اعدات للمحتاج���ني، والفًتا اإلى 
خ�سو�س���ية التط���وع يف اله���الل االأحم���ر البحريني 
حيث يحظى املتطوع���ون بتدريب نوعي يف جمال 

االإ�سعافات، والقانون الدويل االإن�ساين.

سمو رئيس الوزراء مستقبال سمو ولي العهد

• الهالل االأحمر البحريني ي�ستقطب جمموعة من املتطوعني اجلدد	

�سمو ويل العهد يتلقى �سكر ال�سلطان قابو�س

جاللة امللك يتلقى �سكر ال�سلطان قابو�س

... وجاللته يتلقى �سكر رئي�س كازاخ�ستان

ت�سمني حقوق املراأة يف املناهج الدرا�سية

“العمل” تنظم معر�س التوظيف العام غًدا

املنام���ة - بن���ا: تلق���ى ويل العهد نائب 
القائ���د االأعلى النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �س���احب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان 
ب���ن حمد اآل خليف���ة، برقية �س���كر جوابية من 
اأخي���ه �س���احب اجلاللة ال�س���لطان قابو�س بن 
�س���عيد �س���لطان عمان ال�س���قيقة، وذلك رداً 
على برقية �س���موه املهنئة له مبنا�س���بة يوم 

النه�سة املباركة ذكرى الثالث والع�رصين من 
يوليو املجيد.

معرب���ا جالل���ة ال�س���لطان يف برقيت���ه عن 
خال�س �سكره وتقديره ل�سمو ويل العهد على 
م�س���اعره االأخوية ال�س���ادقة، متمنياً ل�س���موه 
دوام ال�س���حة وال�س���عادة وململك���ة البحرين 

املزيد من التقدم والتطور.

املنام���ة - بن���ا: تلقى عاه���ل البالد 
�س���احب اجلالل���ة امللك حمد بن عي�س���ى 
اآل خليف���ة، برقية �س���كر جوابية من اأخيه 
�س���احب اجلالل���ة ال�س���لطان قابو�س بن 
�سعيد �سلطان عمان ال�سقيقة، وذلك ردا 
على برقي���ة جاللته املهنئة له مبنا�س���بة 
ي���وم النه�س���ة املبارك���ة ذك���رى الثالث 

والع�رصين من يوليو املجيد.
اأع���رب جالل���ة ال�س���لطان فيه���ا ع���ن 
خال�س �سكره وتقديره جلاللة امللك على 
م�س���اعر جاللت���ه االأخوية النبيل���ة، متمنيا 
جلاللته دوام ال�سحة وال�سعادة، وململكة 

البحرين املزيد من التقدم والتطور.

املنام���ة - بن���ا: تلقى عاه���ل البالد 
�س���احب اجلالل���ة امللك حمد بن عي�س���ى 
اآل خليفة برقية �س���كر جوابية من رئي�س 
جمهوري���ة كازاخ�س���تان ن���ور نزارباييف، 
وذلك رداً على تهنئة جاللته له مبنا�سبة 

يوم ميالده.
اع���رب فيه���ا ع���ن خال����س �س���كره 
وتقدي���ره جلالل���ة املل���ك عل���ى م�س���اعر 
جاللته االأخوية الكرمي���ة، متمنيا جلاللته 

موفور ال�سحة وال�سعادة.

مدينة عي�سى - وزارة الرتبية والتعليم: 
عق���د وكيل وزارة الرتبي���ة والتعليم للموارد 
واخلدم���ات حمم���د جمع���ة اجتماًعا م���ع فريق 
االأمانة العامة للمجل����س االأعلى للمراأة، وذلك 
بدي���وان الوزارة مبدينة عي�س���ى، حيث تطرق 
االجتم���اع اإل���ى عدد م���ن املو�س���وعات ذات 
ال�س���لة باأوجه التعاون بني الوزارة واملجل�س 
يف اإطار تنفيذ اخلطة الوطنية لنهو�س املراأة 
البحرينية، باالإ�سافة اإلى ا�ستعدادات الوزارة 
الحتفاالت مملك���ة البحرين مبئوي���ة التعليم 

النظامي خالل العام القادم.
وم���ن جان���ب اآخ���ر، ق���ّدم وكيل ال���وزارة 
وعدد من امل�سوؤولني نبذة عن جهود الوزارة 

يف تفعي���ل جلن���ة تكاف���وؤ الفر�س بال���وزارة، 
وذل���ك على �س���عيد اإدماج احتياج���ات املراأة 
ال���وزارة،  وا�س���رتاتيجيات  �سيا�س���ات  يف 
واإتاح���ة املجال لها لتويل خمتل���ف الوظائف 
اإل���ى  ال���وزارة،  يف  القيادي���ة  واملنا�س���ب 
جان���ب اإلقاء ال�س���وء على ت�س���مني املناهج 
الدرا�سية حلقوق املراأة والت�رصيعات اخلا�سة 
به���ذا ال�س���اأن، اإ�س���افًة اإل���ى مناق�س���ة جهود 
الوزارة فيما يتعلق مب�س���ار التلمذة املهنية 

للطالبات.
ح�رص اللقاء عدد من امل�س���وؤولني بوزارة 
الرتبي���ة والتعلي���م واالأمانة العام���ة للمجل�س 

االأعلى للمراأة.

مدينة عي�س���ى - وزارة العم���ل والتنمية 
جمل����س  لتوجيه���ات  تنفي���ًذا  االجتماعي���ة: 
ال���وزراء ب�س���اأن تنظي���م معار����س التوظيف 
لعر�س فر�س العمل املنا�سبة على الباحثني 
ع���ن عم���ل يف من�س���اآت القط���اع اخلا�س، ويف 
اإط���ار تكثيف جه���ود وزارة العم���ل والتنمية 
االجتماعي���ة لت�رصيع وت���رية اإدماج املواطنني 
يف �س���وق العمل، تنظم وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية “معر�س التوظيف العام”، وذلك 
يوم غد االأربعاء، االأول من اأغ�س���ط�س، يف بهو 
الوزارة مبدينة عي�س���ى. ي�سارك يف املعر�س، 
الذي يق���ام ليوم واحد، �رصكات وموؤ�س�س���ات 
تق���دم  حي���ث  اخلا����س،  القط���اع  يف  عامل���ة 
�س���واغرها الوظيفية يف القطاع���ات املهنية 
املختلف���ة للراغب���ني يف االلتح���اق به���ا، كما 

تعر����س وزارة العم���ل والتنمي���ة االجتماعية، 
وع���رب جناحها اخلا�س، فر����س عمل وظيفية 
متوف���رة يف بن���ك ال�س���واغر لديها، علم���اً باأن 
املعر�س ي�ستقطب املواطنني الباحثني عن 
عمل م���ن خمتل���ف التخ�س�س���ات واملوؤهالت 
الدرا�س���ية. ودع���ت ال���وزارة الباحث���ني ع���ن 
عمل، اإل���ى زيارة املعر�س وا�س���تثمار فر�س 
ممثل���ي  ولق���اء  يوفره���ا،  الت���ي  التوظي���ف 
املن�ساآت امل�ساركة مبا�رصة، وذلك من ال�ساعة 

الثامنة �سباحا وحتى الواحدة ظهرا.

• جاللة امللك	
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في مجلس الرئيس تتجلى المواقف
عرفت �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
من  م��واط��ن  ك��اأي  �سلمان،  ب��ن  خليفة 
جيلي، ومنذ اأن بداأ ُن�سجي واإدراكي يف 
التكوُّن، واأنا اأرى هذا الربان وهو يقود 
واقتدار،  حنكة  بكل  البحرين،  �سفينة 
مكانتها  لري�سخ  والتطور  النمو  نحو 
فكري  اإ���س��ع��اع  ك��م��ن��ارة  املنطقة  يف 
وح�ساري تر�سدنا اإلى بر الأمان و�سط 

رياح التحديات العاتية. 
�سلمان  بن  خليفة  ب�سمات  راأي��ت 
مناحي  ك��ل  يف  ب���ارًزا  وح�����س��وره  جلية 

حياتنا منذ تلك الفرتة.
وقد �ساءت الأقدار لحًقا اأن اأقرتب 
من �سموه واأتعّرف على هذه ال�سخ�سية 
الكاريزماتية اجلاذبة النافذة من خالل 
ع�سويتي يف جمل�س اإدارة غرفة جتارة 
جمل�س  وك��ذل��ك  ال��ب��ح��ري��ن،  و�سناعة 
وت�سعينات  ثمانينات  يف  ال�����س��ورى 

القرن املا�سي.
ثم اأكرمني اهلل العزيز القدير ب�رشف 
�سلمان  بن  خليفة  اإدارة  حتت  العمل 
وقيادته احلكيمة وزيًرا مبجل�س الوزراء 
يف  انتهت  مت�سلة  �سنوات  ع�رش  مل��دة 
العام 2005م لتبداأ بعدها فوًرا مرحلة 
ال�سخ�سية  بعالقتي  ارت��ق��ت  اأخ����رى 
ب�سموه اإلى م�ستويات متميزة، واأتاحت 
م�ستمر  ب�سكل  ب��ه  ال��ل��ق��اء  ف��ر���س  يل 
يف  وامل�ساركة  معه  واحل��وار  والتحدث 
جمل�سه  وح�سور  اجتماعاته  من  الكثري 

املوقر ومرافقته يف معظم اأ�سفاره.
يف هذه املرحلة من العالقة متكنت 
الأم��ري خليفة  اأك��ر من  الق���رتاب  من 
املقدام  القائد  ه��ذا  على  وال��ت��ع��رف 
وعلى  لذلك،  ونتيجة  اأو���س��ح،  ب�سكل 
م���دى ك��ل ه���ذه امل��راح��ل وال�����س��ن��وات 
هائل  بكمٍّ  متخمة  ذاك��رت��ي  اأ�سبحت 
الأح����داث  م��ن  ال��ك��ث��ري  تفا�سيل  م��ن 
�سّطرها  التي  وامل��واق��ف  والإجن���ازات 
ال��ت��ي عك�ست  ���س��ل��م��ان  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
القيادية  خ�سائ�سه  في�س  من  غي�ًسا 
الثاقبة  ال��روؤي��ة  بينها  وم��ن  ال��ف��ذة، 

والذاكرة اخلارقة والتخطيط واللتزام 
والعطاء  العمل  على  والطاقة  والدقة 
التحديات  ملواجهة  التام  وال�ستعداد 
والقدرة الفائقة على قراءة امل�ستقبل 
وعلى الت�سال والتوا�سل والنفاذ اإلى 

�سميم وجدان من يلقاهم.
ال��رئ��ي�����س خ��ل��ي��ف��ة بن  يف جم��ل�����س 
اخل�سال  تلك  بو�سوح  تتجلى  �سلمان 
وامل��ن��اق��ب وامل���واق���ف، وم��ن جمل�سه 
ويف هذه امل�ساحة املحدودة �ساأكتفي 
موقفني  اأم���ام  عجالة  على  بالوقوف 
�سفحات  يف  تفا�سيلهما  ُح���ِف���رْت 
دائًما،  اأ�سداوؤهما  وت��رتدد  التاريخ، 

واإلى الآن، يف جمل�س الرئي�س.
جنيف،  يف  ك���ان  الأول،  امل��وق��ف 
اأم���ارات  م��ن  وع���دد  البحرين  وك��ان��ت 
مع  معاهدات  تربطها  العربي  اخلليج 
مبوجبها  تتولى  العظمى  بريطانيا 
الأخرية �سوؤون اخلارجية والدفاع لهذه 
فقد  لبحرين  اإلى  وبالن�سبة  الإم��ارات. 
الالزمة  احلماية  توفر  بريطانيا  كانت 
مل��واج��ه��ة اأط��م��اع وت��ه��دي��دات اجل��ارة 
تبعية  تدعي  كانت  التي  اإيران  القوية 

البحرين لها. 
1968م قررت بريطانيا  العام  ويف 
والن�سحاب  امل��ع��اه��دات  تلك  اإل��غ��اء 
و�سحب  ال��ع��رب��ي  اخلليج  منطقة  م��ن 
وج��وده��ا  واإن���ه���اء  ال��دف��اع��ي  غطائها 
اإي��ران  ك�رّشت  عندها  فيها.  الع�سكري 
عن اأنياب اأطماعها وهّددت بال�ستيالء 
اإلى  و�سمها  واحتاللها  البحرين  على 

�سيادتها.
اأية  وقتها  البحرين  ل��دى  يكن  مل 
اإمكانيات ع�سكرية متكنها من  اأو  قوة 
الدفاع عن نف�سها، واأكر ما كان لديها 
ال�رشطة واحلرا�سة ل  جمموعة من رجال 

يتعدى عددها الثالثمائة فرد. 
وظ��رف  خميف  منعطف  م��ن  ل��ه  ي��ا 
خانق  قاتل  �سعور  من  له  ويا  ع�سيب، 
وجد  عندما  والقلق  الياأ�س  اإل��ى  يدعو 
م�سري  اأن  وق��ي��ادت��ه  البحرين  �سعب 

من  مهددة  وهويته  ووج���وده  وطنهم 
اأكرب واأقوى دول املنطقة.

ال�ساه  م��ن��دوب  عر�س  جنيف  ويف 
وحكومته على خليفة بن �سلمان القبول 
ب�سم البحرين اإلى اإيران مقابل �سمان 
بقاء اآل خليفة على �سدة احلكم فيها، 

اأو الزحف وال�ستيالء عليها بالقوة. 
هنا زاأر خليفة بن �سلمان يف جنيف 
قائالً:  ال�ساه وحكومته  مندوب  وجه  يف 
ل  احُل��ْك��م  اإن  ذل��ك،  يكون  لن  ل،  “ل، 
وطننا  �سالمة  تهمنا  م��ا  بقدر  يهمنا 
وكرامة �سعبنا. اإننا ل منلك الإمكانيات 
�سنواجهكم  لكننا  ل�سدكم  الع�سكرية 
وباأرواحنا  باأيدينا  و�سندافع عن وطننا 
ولن  باهلل  والثقة  بالإميان  مت�سلحني 
على  اأقدامكم  ت�سعوا  اأن  ت�ستطيعوا 

ترابه اإل فوق جثتي وجثث �سعبي”.
�سلمان  ب��ن  خليفة  ق��ال��ه  م��ا  ه��ذا   
�ساه  جعل  ما  وه��ذا  و�سالبة،  ثقة  بكل 
اإيران وحكومته يدركون اأن هذا القائد 
الكبري ي�ستحق الحرتام، واأنه، من دون 
�سك، ي�ستمد قوته و�سالبته وثقته من 
ف��اأدرك  ال��ويف،  �سعبه  ومن  لوطنه  حبه 
اأن القوة لن جتدي نفًعا يف  الإيرانيون 
الواثق من  ال�سلب  الرجل  مواجهة هذا 
�ساه  ليقّرر  عدالة ق�سيته؛  ومن  نف�سه 
اأ�سلوب  عن  التخلي  وحكومته  اإي���ران 
اإلى الو�سائل  التهديد بالقوة، واللجوء 
ال�سلمية حلل امل�سكلة عن طريق الأمم 
ا�ستفتاء  ب��اإج��راء  قبلوا  ث��م  امل��ت��ح��دة، 
ل�سعب البحرين كانوا هم اأدرى بنتائجه 

املتوقعة.
وهذا ما ح�سل بالفعل عندما وقف 
وطوائفه  اأطيافه  بكل  البحرين  �سعب 
من دون ا�ستثناء، وبكل الولء والإميان 
خلف قيادة اآل خليفة الر�سيدة، فظلت 
م�ستقلة  عربية  دول��ة  البحرين  بذلك 
امللحمة  ه��ذه  لت�ساف  ���س��ي��ادة،  ذات 
من  ونا�سع  طويل  �سجل  اإلى  البطولية 
حققها  التي  والإجن���ازات  النت�سارات 
خليفة بن �سلمان التي ر�سخت مكانته 

ال��ع��ظ��ي��م��ة يف ���س��م��ائ��ر ووج������دان كل 
العامل  اأنظار  اأمام  ورفعته  البحرينيني، 
كرجل �سالم حافظ على كيان و�سيادة 
اإراقة  دون  من  ا�ستقاللها  بالده وحقق 

نقطة دم واحدة.
الدوحة،  يف  ح�سل  الثاين  املوقف 
ع��ا���س��م��ة دول���ة ق��ط��ر، ع��ن��دم��ا اجتمع 
ملناق�سة  التعاون  جمل�س  دول  ق��ادة 
القوات  اجتياح  الناجمة عن  التطورات 
امل�سلحة العراقية حلدود دولة الكويت 
واحتاللها واإعالن �سمها حتت ال�سيادة 

العراقية يف العام 1990م.
ح��ا���رشًا  ���س��ل��م��ان  ب��ن  خليفة  ك���ان 
امل�سريي،  الجتماع  ذلك  يف  وم�سارًكا 
على  امللقاة  امل�سوؤولية  لثقل  مقدًرا 
ك��اه��ل��ه وك��اه��ل اأ���س��ق��ائ��ه ق���ادة دول 
امل��ج��ل�����س، وم���درًك���ا ل��ه��ول الأخ��ط��ار 
املحدقة باملنطقة نتيجة للزلزال الذي 
دول��ة  على  العراقي  ال��ع��دوان  اأح��دث��ه 

الكويت ال�سقيقة.
بالقلق  مفعمة  الأي���ام  تلك  كانت 
والتوتر واحلرية. يف ذلك الجتماع اأثري 
مو�سوع اخلالف مع قطر حول جزر حوار 
الواقعة حتت ال�سيادة البحرينية التي 

تطالب قطر ب�سمها اإليها.
حلل  املبذولة  امل�ساعي  اإط��ار  ويف 
بن  ع��ل��ى خليفة  ُع��ِر���س  اخل���الف  ه���ذا 
جزر  على  ال�سيادة  عن  التنازل  �سلمان 
�ستدفع  �سخمة  م��ب��ال��غ  م��ق��اب��ل  ح���وار 
حتقيق  من  لتمكينها  البحرين  حلكومة 

وتنفيذ براجمها التنموية الطموحة.
البحرين  ح��اج��ة  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
لتنفيذ  الالزمة  املالية  للموارد  امللحة 

اأن خليفة بن �سلمان،  اإل  تلك الربامج، 
وبكل التفهم والتقدير، رف�س العر�س 
قائالً ب�سوته الرخيم الرزين: “اإن تراب 
برفع  وقبل  ثمن”،  باأي  يباع  ل  الوطن 
الدولية  ال��ع��دل  حمكمة  اإل���ى  اخل���الف 
التي حكمت يف النهاية باأحقية و�رشعية 

�سيادة البحرين على جزر حوار.
خليفة  �سان  اأخ��رى،  وم��رة  وبذلك، 
كل  على  البحرين  �سيادة  �سلمان  بن 
�سرب من اأرا�سيها وحفظ حقها وحافظ 
على عالقات الأخوة واملودة بني مملكة 
وباقي  قطر  دولة  و�سقيقتها  البحرين 

دول جمل�س التعاون.
هذين  با�ستنها�س  اكتفيت  لقد 
من  امل��ئ��ات  ب��ني  م��ن  فقط  املوقفني 
املواقف الأ�سيلة وال�سجاعة خلليفة بن 
هذا  ي�سعان  لأنهما  اخرتتهما  �سلمان. 
الرجل يف موقع متقدم بني قادة العامل 
وكيان  مب�سري  م�سريهم  ربطوا  الذين 
�سانوا  والذين  واأوط��ان��ه��م،  �سعوبهم 
كيان  على  وحافظوا  �سعوبهم  كرامة 
يفرطوا  ومل  اأوطانهم  وهوية  و�سيادة 
اأي ظ��رف من  ت��راب��ه حت��ت  م��ن  يف ذرة 

الظروف.
جّل  ع��ن  بالتعبري  كلماتي  واأخ��ت��م 
بكل حلظة  و�سعادتي  واعتزازي  فخري 
اأق�سيها بالقرب من هذا القائد امللهم، 
واأك��ون  الدافق  حكمته  نبع  من  لأنهل 
�ساهًدا على مواقف عظيمة نتعلم منها 
�ستبقى  مواقف  حياتنا،  يف  ينفعنا  ما 
بها  وتهتدي  الوطن  ذاك��رة  يف  را�سخة 

الأجيال القادمة.

عبدالنبي الشعلة

رفع احلظر عن �صيد الروبيان اعتبارا من الغد

العب�صي ي�صيد مب�صمون الدكتوراه لعلي ال�صويخ

اأبدى ا�ستعداد “الوكالة” للتعاون مع ال�سيادين... حممد بن اأحمد:

دعوة لإن�ساء �سندوق حكومي لدعم �سحايا الجتار بالب�رش

و�س���وؤون  الأ�س���غال  وزارة   – املنام���ة 
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين: اأعلن وكيل 
الزراع���ة وال���روة البحري���ة ب���وزارة الأ�س���غال 
و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين ال�سيخ 
حمم���د بن اأحمد اآل خليفة عن رفع حظر �س���يد 
اأو ت���داول اأو بي���ع الروبي���ان اعتب���اراً من يوم 
غ���د )الأربع���اء( الأول من اأغ�س���ط�س من العام 
اجل���اري، وذل���ك اإث���ر الق���رار الذي �س���در عن 
وزير الأ�س���غال و�س���وؤون البلديات والتخطيط 
العم���راين ع�س���ام خلف بحظر ال�س���يد ملدة 5 
اأ�س���هر ابتداء من �س���هر مار����س ولغاية نهاية 

يوليو2018.
وحظر القرار عر�س وتداول وبيع الروبيان 
الطازج وغري امل�س���نع يف الأ�س���واق والأماكن 
العام���ة لغر�س الت�س���ويق اأو البيع خالل فرتة 

�رشيان احلظر املقررة مبوجب اأحكام القرار.
واأب���دى وكي���ل الزراع���ة وال���روة البحرية 
عن ا�س���تعداد وكالة الزراع���ة والروة البحرية 
للتعاون مع ال�س���يادين وال�س���تماع لوجهات 
نظره���م ومالحظاته���م يف �س���بيل تطوير هذا 
القطاع احلي���وي واحلفاظ على الروة البحرية 

مبملكة البحرين.

العم���ل:  �س���وق  تنظي���م  هيئ���ة   - املنام���ة 
ا�س���تقبل الرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم �س���وق 
العم���ل رئي����س اللجن���ة الوطنية ملكافح���ة الجتار 
بالأ�سخا�س اأ�سامة العب�سي يف مكتبه الأحد، رئي�س 
النيابة بالنيابة الكلية علي ال�س���ويخ والذي اأهداه 
ن�س���خة ر�س���الة الدكت���وراه التي ح�س���ل عليها من 
كلية احلقوق بجامعة البحرين، والتي حملت عنوان 
“احلماية اجلنائية ل�س���حايا الجتار بالب�رش: درا�سة 

يف الت�رشيع البحريني واملقارن”.
و اأ�ساد العب�سي باجلهود التي يبذلها الباحثون 
البحريني���ون يف اإعداد الدرا�س���ات التطبيقية التي 
ميكن اأن ت�سكل مرجًعا م�س���تقبلًيا ميكن العتماد 

عليه، متمنًيا لل�سويخ دوام التوفيق.
 بدوره ا�س���تعر�س ال�س���ويخ وهو ع�سو اللجنة 
الوطنية ملكافحة الجتار بالأ�سخا�س، اأهم النتائج 
التي تو�سلت اإليها ر�سالة الدكتوراه ومنها اإيراد 

تعري���ف لالأفع���ال املكونة جلرمية الجت���ار بالب�رش، 
وكذلك بع�س الأفعال املكونة لعن�رش ال�س���تغالل 
على نحو وا�سح ل لب�س فيه، وذلك من اأجل �سهولة 
تطبيقه���ا عل���ى الوقائع بعيداً ع���ن الختالفات يف 

تكييفها.

 كما دعت الر�سالة اإلى اإن�ساء �سندوق حكومي 
لدعم �س���حايا الجتار بالب�رش، والتكفل مب�س���اريف 
اإعادتهم لبالدهم اإذا كانوا اأجانب، ل �سيما يف حال 
كان املته���م جمهولً اأو مل تتواف���ر الأدلة الكافية 

�سده لالإدانة.

•  ال�سيخ حممد بن اأحمد	

• خالل اللقاء 	

وتعيد  الرئي�س“  “جمل�س  بكتابه  احلواج  عبداهلل  ن�شره  مقال   

“البالد” ن�شره اليوم، وميثل م�شاركة رئي�س جمل�س اإدارة  �شحيفة 
يتحدث  الذي  القيم  الإ�شدار  هذا  يف  ال�شعلة  عبدالنبي  البالد 

عن جمل�س رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن 

�شلمان اآل خليفة.
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حر�ص “الداخلية” على فاعلية الأداء ال�رشطي اأ�سهم بتحقيق اإجنازات دولية
ح�رض الحتفال مبنا�شبة اليوم العاملي لالجتار بالأ�شخا�س برعاية وزير الداخلية... رئي�س الأمن العام:

املنام���ة - وزارة الداخلية: اأن���اب وزير الداخلية 
الفريق الركن ال�ش���يخ را�ش���د بن عبداهلل اآل خليفة، 
رئي����س الأم���ن العام اللواء طارق احل�ش���ن، حل�ش���ور 
الحتف���ال ال���ذي اأقامت���ه الإدارة العام���ة للمباح���ث 
والأدلة اجلنائية مبنا�ش���بة الي���وم العاملي ملكافحة 
الجت���ار بالأ�ش���خا�س، حيث كان يف ا�ش���تقباله مدير 

عام الإدارة.
ورف���ع اللواء ط���ارق احل�ش���ن، خال����س التهاين 
والتربي���كات لعاهل الب���الد القائد الأعلى �ش���احب 
اجلالل���ة املل���ك حمد بن عي�ش���ى اآل خليف���ة، ورئي�س 
ال���وزراء �ش���احب ال�ش���مو امللك���ي الأم���ر خليفة بن 
�ش���لمان اآل خليفة، وويل العه���د نائب القائد الأعلى 
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ش���احب ال�شمو 
امللكي الأمر �ش���لمان بن حمد اآل خليفة، مبنا�ش���بة 
الإجن���از الذي حققته مملكة البحرين يف ملف مكافحة 
الجتار بالأ�شخا�س وح�ش���ولها على الفئة الأولى يف 
تقري���ر وزارة اخلارجية الأمركية اخلا�س بت�ش���نيف 
الدول مبجال مكافحة الجتار بالأ�شخا�س كاأول دولة 
يف منطقة ال�رضق الأو�ش���ط و�ش���مال اأفريقيا حت�ش���ل 

على هذا الت�شنيف الرفيع.
واأ�شاد يف هذا ال�ش���ياق باجلهود املتميزة التي 
يقوم بها �ش���احب ال�ش���مو امللكي ويل العهد نائب 
القائد الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، 
وحر�ش���ه الدوؤوب على النهو�س بهذا امللف واإحراز 
مكانة دولية متقدمة تعزز من مكانة البحرين عامليًّا 
يف هذا ال�ش���اأن، م�شيًفا اأن ما حتقق من اإجناز مبثابة 
تتويج لهذه اجلهود الناجحة، ويعك�س تقديًرا عامليًّا 
لدور البحرين وحر�ش���ها على تعزيز كل ما من �شاأنه 
تعزيز الأمن وال�ش���لم الدوليني يف حميطها الإقليمي 

والدويل.
واأع���رب رئي����س الأم���ن العام ع���ن بالغ �ش���كره 
وتقديره اإلى الفريق الركن ال�شيخ را�شد بن عبداهلل 
اآل خليفة على الدعم وامل�شاندة التي تلقاها اإدارات 
ومديري���ات ال���وزارة للنهو����س بواجباته���ا يف جمال 
حفظ اأمن وا�ش���تقرار الوطن واإ�شاعة الطماأنينة لدى 
املواطنني واملقيمني، منّوًها بالهتمام الذي يوليه 
الوزير وحر�ش���ه عل���ى زيادة ق���درة وفاعلي���ة الأداء 
ال�رضطي مم���ا اأ�ش���هم يف حتقيق ال���وزارة العديد من 
النجاحات والإجنازات على ال�شعيد املحلي والدويل.

واأ�ش���ار رئي����س الأمن الع���ام، اإل���ى اأن ما حققته 
وزارة الداخلي���ة من اإجنازات يف جمال مكافحة الجتار 
بالأ�ش���خا�س جاء نتاج عمل اأكرث م���ن 11 عاًما، متثل 
يف اإ�ش���دار وزير الداخلية قراًرا باإن�شاء �شعبة الجتار 
بالب�رض يف عام 2007 لتقوم بدورها يف تلقي البالغات 
ذات ال�ش���لة بالجت���ار بالأ�ش���خا�س، ومن ث���م اتخاذ 
اإج���راءات جمع ال�ش���تدللت واإحالة اأوراق الق�ش���ايا 

للنياب���ة العام���ة، وتنفي���ذ برامج وحم���الت تثقيفية 
وتوعوية يف جمال مكافحة الجتار بالأ�شخا�س، حيث 
بلغ جمم���وع البالغات التي با�رضته���ا الإدارة منذ عام 
2010 لغاية 17 يوليو 2018 عدد 186 بالًغا، فيما 
بلغ ع���دد املب���اين واملطاع���م الت���ي مت اإغالقها 77 
مرفًقا وذلك يف عامي 2017 و2018 بعد ا�شت�شدار 

الأمر من النيابة العامة.
كما اأولت الأكادميية امللكية لل�رضطة منذ حوايل 
10�شنوات وحتى يومنا هذا اهتماما بتوعية العاملني 
يف اإدارات وزارة الداخلية من �ضباط واأفراد من خالل 
تنظي���م الدورات وور����س العمل بالتع���اون مع الأمم 
املتحدة وعدد من املراكز واملوؤ�ش�ش���ات الأكادميية 
املتخ�ش�شة، حول الإجراءات الأمنية والقانونية عند 

مبا�رضة ق�شايا الجتار بالأ�شخا�س.
كم���ا قام���ت الإدارة باإن�ش���اء نظ���ام اآيل حلف���ظ 
املعلومات اخلا�ش���ة ب�ش���حايا الجتار بالأ�ش���خا�س، 
بالإ�ش���افة اإل���ى املحا�رضات التوعوي���ة التي تنظمها 
�ش���عبة الإع���الم اجلنائ���ي ب���الإدارة العام���ة للمباحث 
والأدل���ة اجلنائية لطلبة املدار�س واجلامعات يف هذا 

اخل�ش���و�س، معرًب���ا عن �ش���كره وتقدي���ره للعاملني 
يف الإدارة العام���ة للمباح���ث والأدل���ة اجلنائي���ة ومن 
بينهم منت�ش���بو اإدارة مكافح���ة الجتار بالب�رض وحماية 
الآداب العامة، و�شوؤون اجلن�شية واجلوازات والإقامة 
وم���ن بينه���م اإدارة البح���ث واملتابع���ة الأمني���ة من 
�ض���باط واأفراد على ما يقوم���ون به من جهود مكملة 
لتعزي���ز مكافح���ة الجتار بالأ�ش���خا�س، حي���ث اأثبتوا 
���ا يف كثر من الق�شايا التي �شهدتها  كفاءة واإخال�شً
الفرتة املا�ش���ية وتطلبت م�ش���اعفة اجلهد والعمل 
املتوا�ش���ل املره���ون باللت���زام بالقان���ون، مثمًن���ا 
ان�ش���باطهم املهن���ي وعملهم امل�ش���تمر عل���ى مدار 
ال�ش���اعة يف اإطار اجله���ود املبذولة ملكافحة اجلرمية 

واحلد من الظواهر ال�شلبية.
ونّوه اللواء طارق احل�ش���ن اإلى �رضورة موا�ش���لة 
العمل على تعزيز ال�رضاكة املجتمعية والتوا�ش���ل مع 
كافة الفعاليات، حيث اإننا اليوم ن�ش���عى اإلى تقدمي 
كافة اأنواع الدعم والرعاية اإلى ال�ش���حية واإن�شافها، 
وذلك من خالل توعيتها بحقوقها القانونية وتوفر 
الرعاي���ة الطبي���ة واإيداعها يف دور الرعاي���ة اأو مراكز 

الإيواء.
وخ���الل احلفل، األق���ى مدير ع���ام الإدارة العامة 
للمباح���ث والأدل���ة اجلنائية، كلمة، اأع���رب فيها عن 
ال�ش���كر والتقدير لوزير الداخلية عل���ى دعمه الدائم 
جله���ود الإدارة يف مكافح���ة اجلرمي���ة عموًما وجرمية 
���ا، موؤك���ًدا اأن الإجناز  الجت���ار بالأ�ش���خا�س خ�شو�شً
ال���ذي حققت���ه البحري���ن يف جم���ال جه���ود مكافح���ة 
الجتار بالأ�ش���خا�س، ي�ش���ّكل اعرتاًف���ا دوليًّا بالرغبة 
ال�ش���ادقة للمملك���ة يف مكافح���ة ه���ذه اجلرمية كما 
يعك�س يف الوق���ت ذاته امل�ش���اعي احلقيقية لتخاذ 
كافة الإج���راءات والتدابر الالزمة لو�ش���ع القوانني 

والتفاقيات الدولية مو�شع التنفيذ.
واأ�ش���ار اإلى اأن الت�ش���نيف الع���ايل الذي حققته 
اململك���ة ياأتي تتويج���اً لكافة اجله���ود املبذولة من 
قبل خمتلف اجلهات املعني���ة، وتفخر الإدارة العامة 
للمباحث والأدلة اجلنائية باأن لها دوًرا رئي�شيًّا فيه، 
من خالل ع�ش���وية اللجنة الوطني���ة ملكافحة الجتار 
بالأ�ش���خا�س والعمل على تفعي���ل مرئيات اللجنة يف 
نطاق اخت�شا�ش���ات الإدارة، ومن خالل اإدارة مكافحة 

الجت���ار بالب�رض وحماية الآداب العامة، التي ت�ش���طلع 
بق�ش���ايا الجتار بالأ�ش���خا�س �ش���واًء بالك�شف عنها 
ب�شورٍة ا�شتباقية، اأو بتلقي البالغات حولها ومتابعة 
الق�ش���ايا يف مراحلها املختلفة انته���اًء بتنفيذ كافة 
الق���رارات والأوامر والأحكام ال�ش���ادرة من املحاكم 

املخت�شة يف ق�شايا الجتار بالأ�شخا�س.
واطل���ع رئي�س الأم���ن العام، على اإيجاز ت�ش���من 
�شبل تطوير مهارات وقدرات العاملني ون�رض الثقافة 
املجتمعية الالزمة، بالإ�شافة اإلى الإجراءات املعمول 
به���ا يف التعام���ل م���ع الق�ش���ايا والبالغ���ات واإفهام 
املجني عليه بحقوقه القانونية وعر�ش���ه على طبيب 
خمت����س واإيداعه اأحد املراكز املخ�ش�ش���ة لالإيواء اأو 
التاأهي���ل اأو لدى جهة معتمدة تتعهد بتوفر �ش���كن 

له اإذا تبني اأنه بحاجة اإلى ذلك.
ويف ختام احلفل، ك���ّرم رئي�س الأمن العام عدًدا 
من ال�ض���باط والأف���راد املتميزي���ن يف اإدارة مكافحة 
تقدي���ًرا  العام���ة،  الآداب  وحماي���ة  بالب����رض  الجت���ار 
���ا للجمي���ع التوفي���ق  جلهوده���م وعطائه���م، متمنيًّ

وال�شداد يف خدمة الوطن.

اأهايل قاليل يعانون �سح الأدوية وعدم توفر التطعيمات
املنطقة بال مركز �شبابي و” فر�شة” ال�شيادين “�شغرة”... املر�شح فرج ل� “$”:

�رضح املر�شح النيابي للدائرة اخلام�شة مبحافظة 
املحرق )ق���اليل و�ش���واحيها( نواف اأحمد ف���رج باأن 
برناجم���ه النتخاب���ي يرتكز على ال�ش���عي لتح�ش���ني 
قان���ون  وتعدي���ل  للمواطن���ني  املعي�ش���ي  الو�ش���ع 
التقاعد، ومن���ح الأولوية لتوظيف البحريني ملعاجلة 
م�شكلة البطالة. واأكد عزمه تعديل الو�شع املعي�شي 
م���ن ناحية رفع الرواتب والع���الوات، وتعديل قانون 

تقاعد املراأة، واأل تكون م�شاوية للرجل.
واأ�ش���ار اإلى اأن اأهايل قاليل يعانون م�شكلة �شح 
الأدوي���ة يف املراكز ال�ش���حية، خ�شو�ش���ا تطعيمات 
الأطفال، فهي غر متوفرة يف جميع مراكز البحرين.

ودع���ا لأن تك���ون مملكة البحرين وجهة �ش���حية 
تتميز بتقدمي خدمات طبية عالية اجلودة.

احتياجات القرية
ويف هذا ال�ش���دد، اأردف فرج ب���اأن منطقة قاليل 
تفتقر مركزا �شبابيا اأو ناديا منوذجيا لل�شباب، لفتا 
اإل���ى اأن بح���ارة قاليل يطالب���ون مبرفاأ اأف�ش���ل لهم؛ 
كون مرفاأهم احلايل �شغرا، ولي�س مهياأ ول يحتوي 
على ا�ش���رتاطات ال�شالمة لل�شيادين. وطالب بتلبية 
احتياجات املواطنني ببناء مدار�س اإعدادية وثانوية 
لأبن���اء قاليل لبعد املدار�س التي يتعلم فيها الطلبة 

عن املنطقة؛ وذلك لوجود اأرا�س وا�شعة وخالية.
وق���ال: “يج���ب اأن يت���م تعديل البني���ة التحتية 
ملناط���ق قاليل خ�شو�ش���ا �ش���ارع ريا، اإذ خ�ش�ش���ت 
احلكومة ميزانية مر�ش���ودة لر�ش���ف ال�شوارع، ولكن 
مل تنفذ من جانب وزارة الأ�ش���غال و�شوؤون البلديات 

والتخطيط العمراين”.

مناطق الخامسة
وكان النائب ال�ش���ابق املر�ش���ح بالدائرة ذاتها 
حمم���ود املحمود ق���د وجه انتق���ادات لإهمال منطقة 

قاليل طوال ال�ش���نوات الأربع املا�ش���ية �ش���واء بلديا 
اأو برملاني���ا. وميثل الدائرة حاليا حتت قبة الربملان 

النائب حممد اجلودر.
وت�ش���م الدائ���رة اخلام�ش���ة مبحافظ���ة املح���رق 
مناطق: ق���اليل وجزر اأم���واج وديار املح���رق وجزيرة 
دملوني���ا. وتبل���غ الكتل���ة الناخبة قراب���ة 7199 وفق 
اإح�ش���اءات انتخاب���ات برمل���ان 2014. وتناف�س على 
مقعد الدائرة بالنتخابات املا�ش���ية 10 مر�ش���حني. 
وكان مقعد قاليل واملناطق املجاورة م�شنفا �شمن 
الدائرة الرابعة مبحافظة املحرق، ولكن جرى حتريك 
رق���م الدائرة قب���ل انتخابات برمل���ان 2014، وجرى 

اعتبارها الدائرة اخلام�شة.

• نواف اأحمد فرج	

تعزيز التعاون الفني بني “العمل” و “ال�سحة وال�سالمة”

والتنمي���ة  العم���ل   - عي�ش���ى  مدين���ة 
الجتماعي���ة: التق���ى وزي���ر العم���ل والتنمية 
الجتماعية، رئي�س جمل�س ال�ش���المة وال�شحة 
املهنية، جميل حمي���دان، يوم اأم�س يف مكتبه 
بالوزارة، رئي�س جمل�س اإدارة جمعية ال�ش���حة 
وال�شالمة املهنية البحرينية م�شطفى ال�شيد، 
وبح�ش���ور ع���دد م���ن اأع�ش���اء جمل����س اإدارة 
اجلمعية، حيث مت بحث �ش���بل تعزيز التعاون 
الفني بني الوزارة واجلمعية يف جمال ال�شحة 
وال�ش���المة املهني���ة. وخ���الل اللق���اء، اأ�ش���اد 
حميدان باأهداف ور�ش���الة اجلمعية وجتربتها 

الرائ���دة يف جم���ال تعزيز ال�ش���حة وال�ش���المة 
املهني���ة، كم���ا مت ا�ش���تعرا�س اأه���م الربامج 
والأن�شطة التي تعكف اجلمعية على تنفيذها 
يف املرحل���ة القادم���ة، وعل���ى راأ�ش���ها م�رضوع 
م�ش���عف لكل عائلة، الذي يه���دف اإلى توعية 
اأف���راد الأ����رضة وم�ش���اعدتهم يف التعرف على 
و�ش���ائل اإنقاذ احلالت اخلطرة مثل الختناق 
اأو الغرق عن طريق الإنعا�س القلبي والرئوي، 
حي���ث جنح���ت اجلمعية يف حتقي���ق 50 % من 
الع���دد امل�ش���تهدف، وهو تدري���ب 800 فرد 

حتى نهاية العام 2018م.

مروة خمي�ص

نائب مقعد قاليل وجزر اأمواج بالربملان

عدد الأ�صواتالنائب الفائزبرملان

3066عي�شى اأبو الفتح2002
3890عي�شى اأبو الفتح2006
3418حممود املحمود2010
3358حممد اجلودر2014
؟؟2018

لتح�شني الو�شع 
املعي�شي للمواطنني 

منح الأولوية 
لتوظيف البحريني 

تعديل الرواتب 
والعالوات

• •حممد اجلودر	 عي�شى اأبو الفتح	

• موا�شلة العمل على تعزيز ال�رضاكة املجتمعية والتوا�شل مع الفعاليات	

تثبيت قبول الدفعة الثانية يف البوليتكنك ينتهي اليوم
بوليتكنك   - عي�شى  مدينة 
اإدارة  م��دي��ر  �����رضح  ال��ب��ح��ري��ن: 
القبول والت�شجيل بكلية البحرين 
البحرين(  )بوليتكنك  التقنية 
تثبيت  ف��رتة  اأن  اهلل  م��ال  اأح��م��د 
الطلبة  من  الأول��ى  الدفعة  قبول 
للعام  ال��ك��ل��ي��ة  يف  امل��ق��ب��ول��ني 
2019م   -  2018 الأك���ادمي���ي 

اخلمي�س  ظهر  من  الثانية  ال�شاعة  عند  انتهت 
للطلبة  املجال  اإف�شاح  مبا�رضة  ليتم  املا�شي، 
ر�شائل  اإر�شال  مت  حيث  النتظار  قائمة  على 
للمقبولني منهم تفيد بقبولهم، موجًها اإياهم 
فرتة  خ��الل  قبولهم  بتثبيت  امل��ب��ادرة  اإل���ى 
اأق�شاها اليوم الثالثاء املوافق 31 يوليو. ودعا 

الطلبة الذين مت قبولهم ولكنهم 
خ�����ارج مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن خ��الل 
امل��ح��ددة،  القبول  تثبيت  ف��رتة 
الر�شالة  على  ال��رد  ����رضورة  اإل��ى 
من  اإليهم  املوجهة  الإلكرتونية 
قبل بوليتكنك البحرين، يوؤكدون 
من خاللها قبولهم العر�س، ومن 
اأو  اأهلهم  من  اأح��ًدا  ينتدبون  ثم 
الر�شوم  لدفع  البحرين  مملكة  يف  معارفهم 
القبول،  تثبيت  اإج����راءات  وامت���ام  الدرا�شية 
حيث تعد هذه اخلطوة مبثابة حجز املقعد اإلى 
اإلى مقر  حني عودة الطالب وتوجهه �شخ�شًيا 
يف  املطلوبة  امل�شتندات  لتوقيع  البوليتكنك 

موعد اأق�شاه 17 �شبتمرب 2018.

• اأحمد مال اهلل	
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اإزالة 25 �شجرة يك�شف عن خمالفات بناء مبدينة حمد

البحرين حققت اإجنازات ومكت�شبات رائدة وملمو�شة على جميع الأ�شعدة

اأمانة العا�شمة تتلم�س احتياجات املواطنني عن كثب

�شكاوى املواطنني والطلبات الواردة ترتفع 116 %

“ال�شوؤون الإ�شالمية” تطلق “اأف�شل اأيام الدنيا 3”

��ستعر�ض �لتعاون يف �لتنمية �مل�ستد�مة مع وكالت �لأمم �ملتحدة... عبد�هلل بن �أحمد:

تنفيًذ� لتوجيهات �سمو رئي�ض �لوزر�ء

�نتهاج �سيا�سة �لباب �ملفتوح تنفيًذ� لأو�مر �سمو رئي�ض �لوزر�ء... حمافظ �لعا�سمة:

برنامج ينفذه نخبة من �لو�عظني و�لو�عظات

�ملنام���ة - بن���ا: عق���د �جتم���اع جلن���ة �لتن�س���يق 
و�ملتابعة بني مملكة �لبحرين ووكالت منظمة �لأمم 
�ملتح���دة �أم����ض، بالديو�ن �لع���ام ل���وز�رة �خلارجية، 
برئا�س���ة وكي���ل وز�رة �خلارجي���ة لل�س���وؤون �لدولية 
�ل�سيخ عبد�هلل بن �أحمد �آل خليفة، وبح�سور �ملن�سق 
�ملقي���م للأم���م �ملتح���دة و�ملمثل �ملقي���م لربنامج 
�لأم���م �ملتح���دة �لإمنائي �أمني �ل�رشقاوي، وع�س���وية 
ممثلي �للجنة، وعدد م���ن �جلهات �حلكومية �ملعنية 

ووكالت �لأمم �ملتحدة �ملقيمة و�لإقليمية.
ويف بد�ي���ة �لجتم���اع، رح���ب وكي���ل �خلارجي���ة 
لل�س���وؤون �لدولي���ة باحل�س���ور، معرًب���ا عن �س���عادته 
و�متنانه ب�س���دور قر�ر رئي�ض �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو 
�مللكي �لأمري خليفة بن �س���لمان �آل خليفة، باإن�س���اء 
جلن���ة �لتن�س���يق و�ملتابعة ب���ني �لبحري���ن ووكالت 
منظم���ة �لأم���م �ملتحدة، كاإح���دى ثمار �إط���ار �ل�رش�كة 
�ل�سرت�تيجية لل�س���نو�ت من 2020-2018؛ بهدف 
دعم تنفيذ خطة عمل و�أولويات �حلكومة، ف�س���ًل عن 
تعزيز �لقدر�ت �ملوؤ�س�س���ية، و�ل�س���تثمار يف �لعن�رش 
�لب�رشي، ملر�عاة �حتياجات ور�س���ا �ملو�طنني، وفًقا 
لأعل���ى م�س���تويات ومعاي���ري �جل���ودة �لعاملية، ومبا 

ير�سخ ريادة وتقدم �ململكة.
و�أف���اد عبد�هلل ب���ن �أحم���د �آل خليفة، ب���اأن �إطار 
�ل�رش�كة �ل�سرت�تيجية �س���يتبع �آلية منظمة على مد�ر 
�لعام، ت�سمن �ل�رش�كة �لأمثل بني �جلهات �حلكومية 
م���ع �لوكالت �لأممية وعددها )16( وكالة، وت�س���مح 
باملتابع���ة �لدقيقة ل�س���ري عمل �مل�س���اريع �لقائمة، 
وتلق���ي مقرتح���ات للم�س���اريع �جلدي���دة، وذلك من 
�أجل ترجمة �لأهد�ف �ملر�س���ومة عل���ى �أر�ض �لو�قع، 
و�لتاأكد من �أن م�س���اريع ومب���ادر�ت �لتعاون مع تلك 
�ل���وكالت، تتو�ءم م���ع �أط���ر و�أولوي���ات بر�مج عمل 
�حلكومة، وروؤية �لبحرين �لقت�س���ادية 2030، وفًقا 
ملبادئ �ل�س���تد�مة و�لتناف�س���ية و�لعد�لة، و�خلطط 

حتقي���ق  ت�س���تهدف  �لت���ي  �لوطني���ة  و�ل�سيا�س���ات 
�لتنمية �مل�ستد�مة، ومنع �زدو�جية تنفيذ �مل�ساريع، 

و�ل�ستخد�م �لأمثل للميز�نيات �ملر�سودة.
وق���ال وكي���ل �خلارجية لل�س���وؤون �لدولي���ة: �إن 
مملكة �لبحرين توؤكد د�ئًما على قوة ومتانة �لعلقات 
�لقائم���ة م���ع �لأم���م �ملتح���دة يف خمتل���ف جم���الت 
�لتع���اون، وترح���ب باملب���ادر�ت �لتنموي���ة �خللقة، 
و�لرب�مج �لعملية �ملتميزة، وترغب يف �أن يكون �إطار 
�ل�رش�كة �ل�س���رت�تيجية، �لفريد من نوعه يف �ملنطقة، 
منوذًجا يحتذى على �مل�س���توى �لإقليمي، خ�سو�س���ا 
مع �لرتكيز على �ملجالت �لنوعية، مثل: بناء خريطة 
لل�س���تثمار�ت �جلدي���دة وري���ادة �لأعم���ال، ومو�رد 
�لطاق���ة �ملتج���ددة، وتعزيز �لق���در�ت �لإح�س���ائية 
و�ملعلوماتي���ة، وبر�مج �لتدريب �ملتطورة، و�لتنمية 
�لب�رشية و�مل�رشوعات �لنا�س���ئة وغريها، م�سرًي� يف هذ� 
�ل�سدد �إلى تقدمي �لبحرين موؤخًر� تقريرها �لطوعي 
�لأول ب�ساأن تنفيذ �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة 2030 
�أم���ام �ملنت���دى �ل�سيا�س���ي رفيع �مل�س���توى �ملعني 
بالتنمي���ة �مل�س���تد�مة، كاإجناز دويل جدي���د مرموق، 
ي�س���اف �إلى ما حققته من جناحات كبرية وم�سهودة 

على �س���عيد دع���م �جلهود �لأممية يف جم���ال �لتنمية 
�مل�ستد�مة.

ونوه �ل�س���يخ عبد�هلل بن �أحمد �إل���ى �لجتماعات 
�ملتو��س���لة م���ع وكالت �لأم���م �ملتح���دة وبر�جمها 
�ملتخ�س�س���ة، و�لت���ي ت�س���ب يف �لأه���د�ف ذ�ته���ا، 
وذل���ك �نطلًقا م���ن �رش�ك���ة حقيقية من �أج���ل تعزيز 
�لتنمية �مل�ستد�مة و�ل�س���املة، م�سدًد� على �أن �لأمن 
و�ل�ستقر�ر هما �لركيزة �لأ�سا�سية لنجاح و��ستد�مة 
�أي تنمي���ة. و�أو�س���ح �أن �لبحري���ن، حقق���ت �إجناز�ت 
ومكت�س���بات ر�ئدة وملمو�س���ة على جميع �لأ�س���عدة 
�لتنموية �لب�رشية و�حل�رشية، و�س���مان �لأمن �لغذ�ئي، 
ومبادر�ت وم�س���اريع �ل�س���باب، وتنمية روح �لبتكار، 
وه���ي �ملو�س���وعات �ملطروح���ة على ج���دول �أعمال 
�لجتم���اع، �لأمر �لذي يوفر �أر�س���ية خ�س���بة ومنتجة 

للتعاون �مل�سرتك.
م���ن جانبه، تق���دم �ل�رشق���اوي بال�س���كر حلكومة 
�لبحرين على �ل�س���تجابة و�ملب���ادرة، و�حلر�ض على 
تطوير وتعظيم �لتعاون �لتنموي �مل�ستد�م مع �لأمم 
�ملتح���دة، معرًبا ع���ن ثقته يف كف���اءة �لآلية �جلديدة 

لتنفيذ �إطار �ل�رش�كة �ل�سرت�تيجية. 

�ملنام���ة - �أمان���ة �لعا�س���مة: ناق�س���ت �أمانة 
�لعا�سمة مو�س���وعات طرحها �لعملء و�ملر�جعون 
تتعلق بعم���ل خمتلف �لأق�س���ام يف �لأمانة، و�أخرى 
تتعل���ق مبنظوم���ة �لعمل �مل�س���رتك م���ع �جلهات 
�حلكومي���ة �لأخرى �لتي ت�س���ارك �لأمانة يف تقدمي 

�خلدمات �لعامة للمو�طنني
جاء ذلك، لدى لقاء مدير عام �أمانة �لعا�س���مة 
�س���وقية حميد�ن ع���دًد� من �لعملء �س���باح �لأم�ض 
�ملبا����رش  لل�س���تماع  �لأمان���ة  مب���ادر�ت  �س���من 
مو��س���يع  وتلم����ض  و�ملقرتح���ات  للملحظ���ات 
�لحتياج���ات �لفعلي���ة لتطوي���ر منظوم���ة �لعمل، 

وذل���ك تنفيًذ� لتوجيهات رئي�ض �لوزر�ء �س���احب 
�ل�س���مو �مللكي �لأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة 

�لذي يوؤكد د�ئًما �أهمية �نتهاج �لأبو�ب �ملفتوحة 
للم�سوؤولني �أمام �ملو�طنني.

�لعا�سمة - حمافظة �لعا�سمة: �أعلن حمافظ حمافظة 
�لعا�س���مة �ل�س���يخ ه�س���ام ب���ن عبد�لرحم���ن �آل خليفة عن 
�رتفاع معدل �ل�س���كاوى و�لطلبات �لو�ردة للمحافظة عرب 
قنو�تها �لتو��سلية خلل �ملنت�سف �لأول من �لعام �جلاري 
بن�س���بة 116 % مقارنة بنف�ض �لفرتة من �لعام �ملا�س���ي، 
حي���ث تلقت �ملحافظة حتى نهاية �س���هر يونيو �ملا�س���ي 
381 �س���كوى ومق���رتح، مقارن���ة بعد 176 �س���كوى خلل 
�لعام 2017، م�س���ري�ً �إل���ى �أن �لرتفاع يعك�ض ثقة �لأهايل 
باخلدم���ات و�لأدو�ر �لتي توؤديها �ملحافظة يف �س���بيل حل 

م�ساكلهم ومتابعة طلباتهم مع �جلهات �ملعنية.
وق���ال: “تنفيذ�ً لتوجيه���ات رئي�ض �لوزر�ء �س���احب 
�ل�س���مو �مللكي �لأمري خليفة بن �س���لمان �آل خليفة ب�ساأن 

�نتهاج �سيا�س���ة �لب���اب �ملفتوح مع �ملو�طن���ني وتلم�ض 
�حتياجاته���م و�ل�س���تماع ل�س���كاويهم وطلباته���م، ووفقاً 
لتوجيه���ات ويل �لعه���د نائ���ب �لقائ���د �لأعل���ى �لنائ���ب 
�لأول لرئي����ض جمل����ض �ل���وزر�ء �س���احب �ل�س���مو �مللكي 
�لأمري �س���لمان ب���ن حمد �آل خليفة ملد ج�س���ور �لتو��س���ل 
ب���ني م�س���تخدمي �خلدم���ات م���ن �ملو�طن���ني و�ملقيمني 
و�مل�سوؤولني يف �جلهات �حلكومية، فاإن �ملحافظة حتر�ض 
ب�س���كل دوؤوب عل���ى تذييل �ل�س���عوبات �لتي ق���د تو�جه 
�ملو�طنني و�ملقيمني وتوجيهها نحو م�س���ارها �ل�سحيح، 
ولرتجم���ة ذلك ف���اإن �ملحافظة د�أبت عل���ى تعزيز مفهوم 
ديناميكي���ة �لعمل يف تلقي �س���كاوى �ملو�طنني من خلل 

تنويع قنو�تها �لتو��سلية”.

�لإ�س���لمية  و�ل�س���وؤون  �لع���دل  وز�رة   - �ملنام���ة 
و�لأوق���اف:  �نطلًق���ا من حر����ض وز�رة �لعدل و�ل�س���وؤون 
�لإ�س���لمية و�لأوقاف على ن�رش �لوعي و�لثقافة �لإ�س���لمية 
�لو�س���طية من خلل بر�مج �لوعظ و�لإر�ساد و�لتوجيه، �أعد 
ق�س���م �لبحوث و�ملعاهد و�ملر�كز �لدعوي���ة �لتابع لإد�رة 
�ل�س���وؤون �لدينية خطة متكاملة لربناجمه �لدعوي ملو�سم 
�حل���ج �لذي ُيق���ام للعام �لثالث على �لتو�يل حتت �س���عار 
“�أف�س���ل �أيام �لدني���ا”، وذلك عرب حزمة م���ن �ملحا�رش�ت 
و�لدرو�ض �لتي ُتعنى بتوعية �ملجتمع بف�س���ائل �سهر ذي 

�حلجة و�حلج و�لأحكام �لفقهية �ملتعلقة بهما.
وقال وكيل �لوز�رة لل�سوؤون �لإ�سلمية فريد �ملفتاح: 
�إن برنام���ج “�أف�س���ل �أيام �لدني���ا” �لذي �س���ينطلق خلل 

�لف���رتة 10 حتى 20 �أغ�س���ط�ض �ملقبل، يه���دف �إلى بيان 
�أح���كام وِحك���م و�آد�ب �حلج، علوًة على بيان ف�س���ل �لع�رش 
من ذي �حلجة، و�س���تقوم نخبة م���ن �لو�عظني و�لو�عظات 
من �لطائفتني �لكرميتني بتقدمي �ملحا�رش�ت و�لدرو�ض 
يف ع���دد م���ن موؤ�س�س���ات �ملجتمع �مل���دين بالتن�س���يق مع 
�جله���ات ذ�ت �لعلق���ة، مثل: مر�ك���ز �لإ�س���لح و�لتاأهيل 
ومر�كز رعاية �لأحد�ث بالتن�سيق مع وز�رة �لد�خلية، ودور 
رعاية �لو�لدين بالتن�سيق مع ق�سم رعاية �مل�سنني بوز�رة 
�لعمل و�لتنمية �لجتماعية، ومر�كز رعاية �لأجيال �لتابعة 
لإد�رة �ل�س���وؤون �لديني���ة، وع���دد من �ملجال����ض مبختلف 
�ملحافظات، ف�سلً عن �لدرو�ض �لتي ُتقام يف دور �لعبادة 

حتت �إ�رش�ف �إد�رتي �لأوقاف �ل�سنية و�جلعفرية.

�لبديع - بلدية �ملنطقة �ل�س���مالية: 
قالت بلدية �ملنطقة �ل�س���مالية �إن حملة 
�عتيادية لإز�لة بع�ض �لأ�س���جار �ل�س���ارة 
ك�س���فت عن خمالفات �إن�سائية يف �إحدى 

�لوحد�ت �لإ�سكانية مبدينة حمد.
و�أفادت �لقائم باأعمال رئي�ض ق�س���م 
�لرقابة و�لتفتي�ض �بت�س���ام حم�س���ن باأن 
�ل�س���جار �لت���ي مت �إز�لته���ا كانت تخفي 
خمالفات يف �إحدى �لوحد�ت �ل�س���كانية 
مبدين���ة حمد، ولفتت �إل���ى قيام �لبلدية 
مببا�رشة �لجر�ء�ت �لقانونية �للزمة جتاه 
�ملخال���ف، متهيد� لإحال���ة �ملخالفة على 

�لنيابة �لعامة.
من جهتها �أو�س���حت �لقائم باأعمال 

رئي�ض ق�سم �ملتنزهات و�حلد�ئق �سحى 
�ملدح���وب �أنه مت �لأحد �ملا�س���ي تنفيذ 
حمل���ة �إز�لة �س���ملت عدد 25 من �أ�س���جار 
�لكونكارب����ض مبدينة حمد، �ت�س���ح �أنها 
كان���ت تخف���ي خمالف���ات بن���اء يف �إحدى 
�لوحد�ت �لإ�س���كانية �لو�قعة خلفها فتم 
ف���ور� �إبلغ �لق�س���م �ملخت����ض �لذي قام 

برفع تقرير لوحدة �ل�سوؤون �لقانونية.
�لأ�س���جار  �ن  �ملدح���وب  و�أو�س���حت 
�مل�س���ار �إليه���ا زرع���ت يف �ملم���ر�ت بني 
حم���د،  مبدين���ة  �ل�س���كانية  �لوح���د�ت 
و�أ�س���ارت �إلى �أن �لإز�لة مت���ت بالتعاون 
مع ق�س���م �لرقاب���ة و�لتفتي����ض بالبلدية 

وبالتعاون مع وز�رة �لد�خلية.

• يف �جتماع جلنة �لتن�سيق و�ملتابعة بني �لبحرين ووكالت �لأمم �ملتحدة	

“كاسيت” السيد
رجع���ت من �إير�ن وعلى كتفي �أكرث من حقيب���ة معباأة بجو�هر وقنابل، لتجارب �إما 
جتعلك بعقل غائب �أو بق���وة حمارب. وقدرتك �أن حتول �لطعنات �إلى قبلت. جتارب 
قادتني �إلى قناعات مازلت �أنزف بع�س���ها على ورق �لكتابة، قد ت�س���نع �لعا�س���فة، 
وتعط���ي للجدل �أجنحة ن�رش �أو حتوله �إلى كتل ن���ار بني قارئ يتذوقها وقارئ يركلها، 
و�آخر يع�سها حنقا، بيد �أن هديف هدف فل�سفي هو �إخر�ج �جلماهري من �لربكة �لر�كدة 

�إلى حيث �سللت �لتغيري وموج �لتفكري و�لنقد و�ملر�جعة.
�س���دمني موقف مقاطع���ة جمعية �لوفاق لنتخابات برمل���ان 2002 وبقيت �أعاين 
�كتئابا فكريا، كيف بعد كل هذه �لت�سحيات، و�سنني �لغربة و�لعذ�ب، ووجود فر�سة 
ذهبية للملمة �جلروح، وزر�عة �أمل على نا�سية �حللم، تنك�رش �لأماين ب�سبب �سوء تقدير 
�ملوقف و�سعف �لتجربة؟ و�لَنّا�ض �ستدفع �لثمن؟ تاأملت كثري�، وبللت بع�ض �أور�قي 
بالدموع، لكني �رشخت، فلم �أوفر �أحد� بالنقد، وكنت �أر�ها حرنا عاما وتذكرت ر�س���الة 
ن���ز�ر قب���اين ))�إذ� كانت �رشختي ح���ادة وجارحة، و�أنا �أعرتف �س���لفا باأنها كذلك، فلأن 
�ل�رشخ���ة تك���ون بحجم �لطعنة، ولأن �لنزيف يكون مب�س���احة �جلرح((، وكنت �أجتول يف 
�س���و�رع �لبديع و��سعا كا�سيت نز�ر يقر�أ عتابه و�أنا �أردد معه، لكن عن �لبحرين: “من 
منا مل ي�رشخ بعد �ملقاطعة يف �لبحرين” بعدها فجرت قنابل �لكلمات �لر�ف�سة يف وجه 

�ملقاطعة موؤمنا �أل يفل �لدين �إل دين مثله.
هرولت �إلى �ل�س���يد و�ملرجع �لكبري حممد ح�سني ف�سل �هلل، �لذي �عتربه �ملرجع 
�لأك���رث ثر�ء فقهيا وتف�س���ري� ووعي���ا وجمال وح�س���ارة، هذ� �ل���ذي �أرى بعقله تتدلى 
قنادي���ل علي عليه �ل�س���لم، وعلى جبهته ت�رشق �س���م�ض كربلء، وتغفو على م�س���ارف 

�سغاف قلبه يتامى �حل�سني.
ه���ذ� �لذي �أوق���د بقلبي �س���وت زينب عليه���ا �ل�س���لم، ومهما �قرتب���ت من قمر 
�حل�س���ارة ي�س���دين �لع�س���ق لأهل �لبيت عليهم �ل�سلم جمال �إن�س���انيا، وتاأ�سل جذريا 

بفخر جذر ذهبي ل�سللة �لر�سول )�ض(.
جل�س���ت مع �ل�سيد يف مكتبه يف بريوت ببئر �لعبد يف حديث طويل مبحرين يف عامل 
�ل�سيا�س���ة، وتغري�ت �ملنطقة وحر�ئق �لإقليم من منطلق فكري، وبعد علمي. وجهت 
لل�س���يد �أ�سئلة عن �ملقاطعة وخيار �ملقاطعة لأغلب �ل�سيعة للربملان �لبحريني، �لتي 
بد�أت بور�س���تها يف �لرتفاع مك�رشة كل �لأرقام يف �لبحرين، وكنت �أ�س���األه يف �س���من 
�س���ياق �لرجل �ل���ذي عا�ض جتارب �ل�س���احات �ل�سيا�س���ية، ومن بعد نق���دي للحركات 
�لإ�س���لمية �ل�سيعية و�ل�س���نية، فاأجاب: �إن �حلركات �لإ�س���لمية ل ت�ستفيد من �أخطاء 
�ملا�س���ي، فمقاطع���ة �لنتخابات ل تخدم �لنا�ض، وهو ت�س���ييع لفر�ض �لتو��س���ل مع 

�لدولة وت�سيع حقوق للنا�ض ميكن �قتنا�سها، و�لوطن ل يبنى �إل بالتو��سل.
�س���جلت كل �للقاء يف كا�س���يت لن�رشه ون�رشته يف 2002 يف �س���حيفة �لو�سط وكان 
مبثاب���ة زلز�ل. وكان هديف �حلذر م���ن خطورة موقف �ملقاطعة، لك���ن خيار �ملقاطعة 

كان قد عباأ كل �لروؤو�ض.
ما قلته يف 2002 �أقوله �ليوم يف 2018 �ساركو� يف �لنتخابات �دعموها، تو�فقو� 
عل���ى نو�ب وطنيني دون �لنظر ملذهبهم، و�إمنا م���دى قلبهم على �لنا�ض و�لوطن. ل 
تكررو� �لأخطاء، و�أنتم �س���هدمت �ل�س���عف �لكبري لربملان 2014 ونو�با هم ي�سقطون 
��س���تجو�ب �لوزر�ء باأنف�سهم وكان باإمكانهم ��ستجو�ب وزير �ملالية و�لعمل و�ل�سحة، 
وغريهم وبلغة �أرقام وحقائق وعلى �لربملان �أن ي�س���قط بال�س���تجو�ب �أي وزير، وهذ� 
من حق �لنا�ض على �لنو�ب �إذ� ق�رش وزير. و�أنا مع نظرية تعميق ��س���تجو�ب �لوزر�ء بل 

ديكور �أو جماملة.
و�لن���و�ب �أنف�س���هم للأ�س���ف يغلقون جل���ان �لتحقيق، وهم ي�س���يقون �س���لحية 
�لقانون، وهم ير�س���حون �أنف�س���هم، فل ترون �إل �إعلناتهم �لنتخابية يف مو�سم جديد 

وعند تر�سيح جديد طبعا �إل ما نذر �أقول: �ساركو� ول تقاطعو�، و�أعيدو� �لأمل.

سيد ضياء الموسوي

s.dheya
@hotmail.com
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النعيمي يعر�ض جتربة البحرين يف تطوير التعليم بالتكنولوجيا 

اإطالق اأكرب برنامج لتدريب املرت�شحني لالنتخابات

الهيئة الوطنية لعلوم الف�شاء ت�شتلم 2173 طلًبا

خالل “قمة �لبتكار يف منطقة �ل�رشق �لأو�شط و�شمال �إفريقيا 2018”

16 فعالية بعنو�ن “درِّب”... “�لتنمية �ل�شيا�شية”:

عملية �لختيار �شتعتمد على نتائج �لمتحانات و�ملقابالت

�لقاه���رة - بنا: �ش���ارك وزير �لرتبي���ة و�لتعليم  
ماج���د �لنعيم���ي يف �لقم���ة �لوز�ري���ة �ملنعق���دة يف 
�لعا�ش���مة �مل�رشي���ة �لقاه���رة، حت���ت عن���و�ن “قمة 
�لبتكار يف منطقة �ل�رشق �لأو�ش���ط و�ش���مال �إفريقيا 
لع���ام 2018”، و�لت���ي يح�رشه���ا ع���دد م���ن �ل���وزر�ء 
و�مل�ش���وؤولني يف �ملنطقة. وخالل �أعمال �لقمة، قدم 
وزير �لرتبية عر�ش���اً ع���ن جتربة مملك���ة �لبحرين يف 
��شتخد�م وتوظيف تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شال 
يف تطوي���ر �لتعليم، خ�شو�ش���ا بعد تد�ش���ني م�رشوع 
جاللة �مللك حم���د ملد�ر�س �مل�ش���تقبل يف �ملد�ر�س 
�حلكومي���ة ع���ام 2005، ومن ثم �لنتق���ال بعد جناح 
هذ� �مل����رشوع �إلى مرحلة �أكرث تط���ور�ً وهي �لتمكني 
�لرقم���ي يف �لتعليم، و�لذي جاء بناًء على �لتوجيهات 
�مللكي���ة �لكرمي���ة من عاه���ل �لبالد �ش���احب �جلاللة 
�ملل���ك حمد ب���ن عي�ش���ى �آل خليف���ة، مما �ش���اهم يف 
حتقيق �لعديد من ق�ش�س �لنجاح �ملتميزة يف جمال 

�لبتكار و�لتعلم �لإلكرتوين.
وحت���دث �لنعيمي عن �إن�ش���اء �ملرك���ز �لإقليمي 
لتكنولوجي���ا �ملعلومات و�لت�ش���ال �ل���ذي يعمل يف 
�ململك���ة بالتن�ش���يق مع منظمة �ليون�ش���كو، م�ش���ر� 
�إل���ى �ملب���ادرة �لكرمي���ة، ل�ش���احب �جلالل���ة �مللك، 
و�ملت�ش���منة تخ�ش���ي�س )جائزة �ليون�شكو - �مللك 
حمد بن عي�شى �آل خليفة ل�شتخد�مات تكنولوجيات 
�ملعلومات و�لت�ش���ال يف �لتعليم( و�لتي �أ�ش���بحت 
م���ن �جلو�ئ���ز �ملتمي���زة على �ش���عيد ه���ذه �ملنظمة 

�لعاملية �لعريقة.
كما �أك���د �لوزير �أن مملكة �لبحرين، ��ش���تثمرت 
يف بنيتها �لتحتية �لتعليمية من خالل �إن�شاء �شبكات 
وبر�م���ج وتطبيق���ات �ملعلومات و�لت�ش���الت، مثل 
�حلو��ش���يب و�أجهزة �لعر�س  �لتفاعلية، و�لف�ش���ول 
�للكرتونية وغرها، مو�ش���حاً �أن �ل�ش���تثمار يف هذ� 
�ملجال هو ��ش���تثمار يف م�شتقبل �لأجيال، باعتبار �أن 
�لتعليم هو حجر �لز�وية يف بناء �لإن�ش���ان �لقادر على 

�لعطاء بكفاءة يف �شتى �ملجالت. 
وتط���رق �لوزي���ر يف �لعر����س �ل���ذي قدم���ه �إلى 
مر�حل تطور تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شال، ودور 
�جله���ات �ملعنية بها على م�ش���توى �ل���دول يف جمال 

تعزيز �ل�شتثمار فيها وو�شائل ��شتخد�مها وتطوير 
�لبن���ى �لتحتية �لالزمة لها، مبين���ا �أن مملكة �لبحرين 
نال���ت مر�كز متقدمة عاملياً على �ش���عيد تكنولوجيا 
�ملعلوم���ات و�لت�ش���ال، فعل���ى �ش���بيل �ملث���ال جاء 
ترتيب مملكة �لبحرين فيما يتعلق بالركائز �خلا�شة 
بتكنولوجي���ا �ملعلومات و�لت�ش���ال يف �ملركز �لر�بع 
يف موؤ�رش �لبنية �لتحتية لالت�شالت ح�شب تقرير �لأمم 
�ملتح���دة للحكوم���ة �لإلكرتوني���ة 2018، و�لذي بني 
�إجناز�تها يف �نت�ش���ار خدمة �لهو�تف �لنقالة، ون�ش���بة 
��شتخد�م �لنرتنت. كما حققت �لبحرين �ملركز �لأول 

عربيا و31 عامليا يف موؤ�رش�ت �لت�شالت لعام 2017 
)WTIS( وفقا لتقرير �لحتاد �لدويل لالت�ش���الت 

�ل�شادر عن �ملنتدى �لعاملي. 
وفيما يتعلق بال�شتعد�د �لتكنولوجي فقد كان 
ترتيب مملكة �لبحري���ن �لثاين عربيا و31 عامليا من 
�أ�ش���ل 138 دولة �ش���ملها تقرير �لتناف�شية �لعاملي 
-2017 2018، كما �أ�ش���ار �إلى �أن �لبحرين تقدمت 
يف موؤ�رش “�ش���هولة �لو�شول �إلى �ش���بكة �لنرتنت يف 
�ملد�ر����س” م���ن �ملرتب���ة 45 يف �لع���ام 2013 �إل���ى 

�ملرتبة 36 يف �لعام 2017.

�ملنامة - معهد �لبحرين للتنمية �ل�شيا�شية: 
�نطلقت م�ش���اء �لأحد باك���ورة فعاليات �لربنامج 
�لتدريب���ي لنتخابات 2018 �ل���ذي ينظمه معهد 

�لبحرين للتنمية �ل�شيا�شية حتت �شعار )درِّب(.
 �ش���رتكز �حلمل���ة عل���ى �لتو��ش���ل �ملبا����رش 
م���ع �ملرت�ش���حني ومدي���ري �حلم���الت �لنتخابية 
و�ملهتم���ني بال�ش���اأن �لنتخاب���ي، و�ش���وف يت���م 
��شتثمار من�شات �لتو��شل �لجتماعي و�لو�شائل 
�لتكنولوجي���ة يف ه���ذه �حلمل���ة من خ���الل تفعيل 
قنو�ت �لإعالم �لرقمي؛ باعتبارها �لو�شيلة �لأ�رشع 

و�شول للمجتمع يف �لفرتة �لر�هنة.
ويع���د ه���ذ� �لربنامج �أك���رب برنام���ج تدريبي 
توعوي م���ن نوعه لتدريب �ملرت�ش���حني ومديري 
�حلمالت �لنتخابية خلو�س �لنتخابات �لت�رشيعية 
و�لبلدية �ملقبلة، حيث يت�ش���من ثالثة حماور هي 
�ملح���ور �لقان���وين و�ملح���ور �ل�شيا�ش���ي و�ملحور 
�لإعالم���ي؛ وذل���ك م���ن خ���الل 16 فعالية �ش���يتم 
تنفيذها خ���الل 27 يوما متت���د يف �لفرتة من 29 
يوليو �جلاري حتى 27 �شبتمرب �ملقبل مق�شمة ما 
بني حما�رش�ت توعوية ودور�ت تدريبية متنوعة.

 وتناول���ت حما����رشة �لأح���د، و�لت���ي حمل���ت 

عن���و�ن �لإطارين �ل�شيا�ش���ي و�لقان���وين للعملية 
�لنتخابي���ة؛ وقدمته���ا �ملحامي���ة وع�ش���و جمل�س 
�ل�شورى دلل �لز�يد �لأطر �لد�شتورية و�لقانونية 
للعملية النتخابية من خ���ال عر�ض لأهم ال�رشوط 
�لقانوني���ة للمرت�ش���ح و�للتز�م���ات �لت���ي ينبغي 
ل���ه القي���ام بها ل�ض���مان ع���دم الإخ���ال بال�رشوط 
�لنتخابي���ة.  للعملي���ة  و�لقانوني���ة  �لد�ش���تورية 

وتطرق���ت �لز�يد �إلى تطور �مل�ش���اركة �لنتخابية 
يف �ململك���ة من���ذ �أول �نتخاب���ات نيابية جرت بعد 
تويل عاهل �لبالد �ش���احب �جلاللة �مللك حمد بن 
عي�شى �آل خليفة مقاليد �حلكم يف �لبالد، و�أكدت 
يف ذل���ك على �أنه لول �مل�رشوع �لإ�ش���الحي جلاللته 
مل���ا كنا ن�ش���هد ه���ذ� �لتط���ور �لدميقر�طي �لذي 

ت�شهده مملكة �لبحرين.

�ملنام���ة - بنا: �أعلن���ت �لهيئ���ة �لوطنية لعلوم 
�لف�ش���اء عن �نتهاء فرتة �لتق���دمي لاللتحاق يف �أول 
بر�جمه���ا “فريق �لبحرين للف�ش���اء”، وقد مت خاللها 
��ش���تالم �أك���رث من 2173 طلًبا خ���الل �لفرتة 7 - 29 

يوليو �جلاري.
و�أعرب وزير �ملو��ش���الت و�لت�ش���الت، �لوزير 
�مل�ش���وؤول ع���ن �لهيئ���ة كم���ال ب���ن �أحم���د حممد عن 
�ش���عادته بالتفاعل مع �إعالن ت�ش���كيل برنامج فريق 
�لبحرين للف�ش���اء، �لذي يعترب نو�ة لتاأ�ش���ي�س قطاع 
�لف�ش���اء يف مملكة �لبحرين وفق �لتوجيهات �مللكية 
�ل�ش���امية، �إذ يتم �لرتكيز يف ه���ذه �ملرحلة على بناء 
�لق���در�ت �لوطنية لإن�ش���اء قاعدة ينطل���ق منها هذ� 
�لقطاع نحو �إجناز�ت م�ش���تقبلية و�عدة مبا ي�شهم يف 

تعزيز م�شار�ت �لتنمية.
و�أ�ش���اف �لوزير �أن عدد �لطلب���ات يعك�س وعي 
�ل�ش���باب �لبحريني باأهمية ه���ذ� �لربنامج وما يطرحه 
ً� عن تطلعه  من �آفاق م�شتقبلية وفر�س نوعية، معربرّ

لت�شكيل فريق �لبحرين للف�شاء لينطلق نحو حتقيق 
�لطموح يف هذ� �ملجال.

 من جانب �آخر، ق���ال �لرئي�س �لتنفيذي للهيئة 
�لوطنية لعلوم �لف�ش���اء حممد �لع�ش���ري �إنه �شيتم 

خالل �لفرتة �ملقبلة �لبدء بفرز �لطلبات ويتبع عملية 
�لختي���ار �لتي �شت�ش���تند �إلى جمموع���ة من �ملعاير 
و�ش���تعتمد على نتائج �لمتحان���ات و�ملقابالت �لتي 
���ا �لتوفيق للجميع  �شيخ�ش���ع لها �ملتقدمون، متمنيًّ
يف �ملرحل���ة �لقادمة �لتي يتم م���ن خاللها �ختيار 10 
�أع�شاء لفريق �لبحرين للف�شاء ممن �شيعول عليهم 
لتنفيذ حزمة من �مل�ش���اريع �ملتعلقة بالف�ش���اء بعد 
�إمتامه���م لع���دة بر�م���ج تاأهيلية وتدريبي���ة يف د�خل 

�لبحرين وخارجها. 
يذك���ر �أن���ه مت ت�ش���كيل �لهيئة �لوطني���ة لعلوم 
�لف�ش���اء مبر�ش���وم ملكي رق���م )11( ل�ش���نة 2014 
وتعديالت���ه، وذلك للو�ش���ول بالبحرين �إلى م�ش���اف 
�ملر�كز �لدولية �ملتقدمة يف جمال علوم �لف�شاء، مبا 
يحقق �لتنمية �ل�ش���املة و�مل�شتد�مة، و�شدر مر�شوم 
رق���م )5( ل�ش���نة 2018 بت�ش���مية وزير �لت�ش���الت 
و�ملو��ش���الت كوزير معني بالإ����رش�ف و�لرقابة على 

�لهيئة.

• وزير �لرتبية و�لتعليم يعر�س جتربة �لبحرين يف قمة �لبتكار يف منطقة �ل�رشق �لأو�شط و�شمال �إفريقيا	

• 	

تعزيز م�شاهمة البحرينية يف احلياة ال�شيا�شية

املع�شكر ال�شيفي يقدم “اآين�شتاين يقراأ”

م  �لرف���اع - �ملجل�س �لأعلى للم���ر�أة: قدرّ
�ملجل�س �لأعلى للمر�أة حما�رشة حول م�شاركة 
�ملر�أة �لبحرينية يف �حلياة �ل�شيا�ش���ية، �شمن 
برنامج عمل “�ش���وت �ل�ش���باب 2030” �لذي 
�أطلق���ه �ملجل����س بالتعاون م���ع كل من وز�رة 
�شوؤون �ل�ش���باب و�لريا�شة و”متكني”، �لذي 
ت�شت�شيفه فعاليات “مدينة �شباب 2030”.

وق���دَّم مدير �ملركز �لإعالمي يف �ملجل�س 
�لأعلى للم���ر�أة حممد �حلمادي خالل �ملحا�رشة 
جو�نب من تاريخ م�ش���اركة �مل���ر�أة �لبحرينية 
يف �حلياة �ل�شيا�ش���ية، لفًتا �إلى �أن �لبحرينية 
ومن خالل هذه �مل�ش���اركة حققت �لكثر من 
�لتقدم لت�شجل بذلك بد�يات مبكرة �شاركت 
من خاللها يف ت�شكيل مالمح �لنه�شة �لوطنية 
�لتي تع���ود يف توقيتها لفرتة �لع�رشينات من 

�لقرن �ملا�شي.
و��ش���تعر�س �حلم���ادي جه���ود �ملجل�س 

�مل���ر�أة  م�ش���اهمة  لتعزي���ز  �لر�مي���ة  �لأعل���ى 
�لبحريني���ة يف �حلي���اة �ل�شيا�ش���ية، حي���ث مت 
�إلقاء �ل�ش���وء على برنامج �لتهيئة �لنتخابية 
���ا، �لذي يت�ش���من  �ل���ذي يت���م تنفي���ذه حاليًّ
تق���دمي �لدعم �لفني و�ل�شت�ش���ار�ت �لنوعية 
يف �ملج���ال �لقان���وين و�ل�شيا�ش���ي و�لإعالمي 
وغ���ره من �أوج���ه �لدعم للر�غبات بالرت�ش���ح 
�ملتوق���ع  و�لبلدي���ة،  �لنيابي���ة  لالنتخاب���ات 
�إقامتها خ���الل �لربع �لأخر م���ن �لعام �حلايل 
)2018(. و�أو�ش���ح للم�شاركني �أن �شيا�شات 
�لبحري���ن، ومب�ش���اندة م���ن �ملجل����س �لأعلى 
للم���ر�أة، ه���ي �شيا�ش���ات مر�عي���ة لحتياجات 
�مل���ر�أة �لبحريني���ة، وتعمل يف �جت���اه حتقيق 
مبادئ تكافوؤ �لفر�س من منطلق ما ت�ش���هده 
�مل�ش���رة �لتنموي���ة م���ن م�ش���اهمات موؤث���رة 
للمر�أة ت�ش���تدعي �ملحافظة على بيئة مر�عية 

للتو�زن بني �جلن�شني.

�ملنام���ة - وز�رة �لد�خلي���ة: ق���ام طلب���ة 
�ملع�ش���كر �ل�ش���يفي �لعا����رش �ل���ذي تنظم���ه 
�لأكادميي���ة �مللكي���ة لل�رشط���ة بالتع���اون مع 
�شندوق �لعمل )متكني( بامل�شاركة يف بر�مج 
تعليمي���ة وور����س عم���ل منوعة منه���ا برنامج 
“�آين�ش���تاين يقر�أ”، و�لذي يهدف �إلى تعزيز 
�لق���ر�ءة باأنو�عها ملا لها من تاأثر يف تكوين 
�ل�شخ�ش���ية وتنمية مفهوم �ل�رشد �لق�ش�ش���ي 
وقيمت���ه، �إ�ش���افة �إل���ى تنمي���ة ق���وة �لبي���ان 

و�حلو�ر و�لرجتال.
كما �ش���ارك �لطلبة بدورة يف �أ�شا�ش���يات 
�حلا�ش���ب �لآيل تقوم على تزويد �مل�شاركني 
باأح���دث �ملع���ارف و�لعلوم فيم���ا يتو�فق مع 
�حتياجات �شوق �لعمل وتاأهيلهم للتعامل مع 
�ملتغر�ت �لتقنية مبا يتو�فق مع �ملتطلبات 

�لتعليمية و�لتدريبية.
ويف �شياق مت�شل، �شارك طلبة �ملع�شكر 

“بن���اء  بعن���و�ن  �لأول���ى  عم���ل  ور����س   3 يف 
�لذ�ت” تهدف �إلى �ش���قل �لذ�ت و�إبر�ز روح 
�لتعاون و�لثق���ة يف �لنف�س وحتديد �لأهد�ف 
�مل�شتقبلية، وكانت �ملحا�رشة �لثانية بعنو�ن 
“�أنا �أقدر” �لتي تقوم على ك�ش���ف �لقدر�ت 
�لكامنة لدى �ملتدرب���ني وتوجيهها للطريق 
�ل�شحيح وفق قو�عد عملية حديثة وعدد من 
�لإ�ش���رت�تيجيات �لعلمي���ة يف جم���ال �ملوهبة 
و�لإب���د�ع. �أم���ا �ملحا����رشة �لثالث���ة، فكان���ت 
بعن���و�ن “�كت�ش���ف �لغو����س”، و�لتي مت من 
خاللها تعليم �لنا�ش���ئة عل���ى �لغو�س وطرقه 
�ل�ش���حيحة �لآمن���ة. ويف جان���ب �آخ���ر، �ش���ارك 
�لطلب���ة يف برنامج “و�جه جمه���ورك وتاألق”، 
و�ل���ذي ق���دم نب���ذة للطلب���ة ح���ول مه���ار�ت 
�لتحدث �ملختلفة ولغة �جل�شد �ملوؤثرة وك�رش 
حاجز �لرهبة من مو�جهة �جلمهور، �إ�شافة �إلى 

�رجتال �لكالم و�لثقة يف �لنف�س.

وا واجبكم أدُّ
تلقي���ت �أخر� عدد� من �لت�ش���الت �لهاتفية جلمع من �ملحرقيني ي�ش���كون بها 
تفاقم ظاهرة ركن �ل�شاحنات �لثقيلة بال�شاحات �ملفتوحة بالفرجان، م�شيفني باأن 

“�جلهات �مل�شوؤولة ل تويل لأ�شو�تهم بذلك �شاأنا”.
و�أو�ش���حو� باأن���ه وعالوة عل���ى �حتكار ه���ذه �ل�ش���احنات �لرب�حات و�مل�ش���احات 
�ل�ش���غرة يف �لأحياء �ل�ش���كنية، و�لتي ي�ش���تخدمها �لأهايل كمو�قف لل�شيار�ت، فاإن 

�ل�شو�شاء �لذي تخلفه �شباحا وم�شاء ل يطاق. 
و�ش���كو� �أي�شا من �مل�ش���اكل �ملتفرعة لهذ� �لأمر، كا�شطر�رهم ركن �شيار�تهم 
باملناطق �لبعيدة عن مقر �ل�ش���كن، وتعر�ش���ها بني �حلني و�لآخ���ر لالإتالف و�ل�رشقة 

و�خلد�س.
و�أ�ش���ارو� للم�ش���ايقات �لت���ي تتعر�س لها �لفتيات �أثناء �ش���رهن �مل�ش���افات 
�لبعيدة عن بيوتهن؛ نظر� لركنهن �ل�ش���يار�ت خارج �لفرجان، نظر� ل�ش���ح �ملو�قف، 

و�حتكار �ل�شاحنات للمتوفر منها.
وترتكز هذه �مل�ش���كلة غالب���ا بالفرجان �لقدمي���ة، كال�ش���نقل، و�لعمامرة، وبن 
هندي، و�ملري، و��شت�ش���ني، و�حلالة، و�لأحياء �ملحيطة بال�ش���وق، و�أماكن �أخرى �أثر 

�حلديث عنها بال�شحافة و�لإذ�عة �ل�شباحية، مر�ر� وتكر�ر�.
وكان �أحد �لنا�شطني �لجتماعيني �ملحرقيني، قد �أر�شل يل مقطع فيديو ل�شاحة 
�ملو�ق���ف �لعامة �لقريبة من م�شتو�ش���ف �حلال���ة، فعلى �لرغم من وج���ود �لعالمات 

�لإر�شادية �لتي متنع ركن �ل�شاحنات، �إل �أن �ملوقف كان غارقا بها متاما.
هذ� �مل�شهد �ليومي �مل�شجر و�ملخالف، ي�شتوجب �لإ�رش�ع بت�شكيل جلنة من قبل 
�جلهات �ملخت�ش���ة، ت�ش���ع خارطة عمل حازمة، تخدم بها �لنا�س، وتزيل �ملخالفات، 

و�لأهم معاقبة مرتكبيها. �أدو� و�جبكم.

إبراهيم النهام
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• وزير �ملو��شالت و�لت�شالت	
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�رشطيان يباغتان متجمهًر� فيعتدي على �أحدهما

“�لعمالية” تلزم �رشكة تنقيب عن �لنفط باأكرث من 626 �ألف دينار

ت�صمح لطفل بال�صفر ل�صلة �أرحامه ب�صمان عقاري بـ 20 �ألف دينار... “�ل�رشعية” 

نظري رواتب متاأخر دفعها لأكرث من �سنة

الأب منعه من ال�سفر مع زوجته العربية

بع���د معاناة ملدة تزيد عن �س���نة من دون 
روات���ب ومتابعة م�س���تمرة يف اأروق���ة املحاكم 
امتدت من العام 2016 وحتى تاريخ �س���دور 
احلكم يف ال�س���هر املا�س���ي، األزم���ت املحكمة 
العمالية اإحدى ال�رشكات الكربى املتخ�س�س���ة 
يف التنقيب عن النفط، باأن توؤدي ملجموعة من 
العمال وعددهم 27 عامال، اإجمايل تعوي�سات 
مالي���ة تزيد عن مبلغ وق���دره 626 األف دينار 
لهم جميعا كل بح�س���ب راتبه ال�سهري، وذلك 
ب�س���بب عدم دفعها رواتبهم لأكرث من �سنة يف 

الفرتة من العام 2015 وحتى 2016.
و�رشح مدير العالقات العامة يف �رشكة اأحمد 
جا�س���م و�رشكاوؤه ح�س���ن عقيل وعل���ي العايل 
القانوني���ة املحامي  وال�ست�س���ارات  للمحاماة 
عل���ي ط���ه، اأن ال�رشكة املدع���ى عليها تخلفت 
عن �سداد الأجور لعمالها منذ �سهر مار�س من 
العام 2015 حتى �س���هر مايو يف العام 2016، 
مما دفعه���م لرفع الدعاوى عليه���ا اأمام اإدارة 
الدع���وى العمالي���ة مطالبن باإلزامها ب�س���داد 
اأجوره���م والتعوي����س ع���ن التاأخ���ر يف �س���داد 

الأجور.
ومثل���ت ال�رشكة مبح���ام لها، وال���ذي دفع 
بع���دم اخت�س���ا�س الق�س���اء البحرين���ي لنظر 
الدع���اوى؛ كون اأن عقود العمل قد مت اإبرامها 
وتنفيذه���ا خ���ارج البحري���ن، وق���د رد حمامي 
العم���ال عل���ى ذل���ك ب���اأن اخت�س���ا�س حماكم 
البحري���ن ينعقد مبجرد اأن يك���ون اأحد اأطراف 
الدع���وى بحريني، واأن ال�رشك���ة املدعى عليها 
حتمل اجلن�س���ية البحرينية، وهو م���ا اأخذت به 
املحكمة، حيث رف�س���ت دف���اع حمامي ال�رشكة 

يف هذا ال�ساأن.
واأ�س���اف املحامي: مل تنك���ر ال�رشكة طوال 
فرتة �س���ري الدعاوى اأن للعمال اأجور متخلفة، 
ومل تقدم اأي دليل على �سدادها الأجور، الأمر 

ال���ذي دف���ع املحكم���ة لإلزامها مببال���غ الأجور 
والتعوي�س���ات املطالب به���ا، والتي بلغت ما 

يعادل اأكرث من 626 األفا و882 دينارا.
اأن وقائ���ع  الدع���وى  وج���اء يف تفا�س���يل 
املدع���ن  اأن  والع����رشون  ال�س���بعة  الدع���اوى 
اخت�س���موا املدعى عليها ال�رشكة املتخ�س�سة 
يف اأن�س���طة الدع���م ل�س���تخراج النف���ط والغاز 
الطبيعي واخلدمات الفنية للنفط والغاز، كل 
منهم يف دع���وى منف�س���لة، مطالبن يف ختام 
دعاواهم ب���اأن توؤدي املذك���ورة لهم رواتبهم 
املتاأخ���رة لأك���رث م���ن �س���نة ما ب���ن العامن 
2015 و2016 م���ع الفوائد القانونية بن�س���بة 
%10 من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام، 
م���ع التعوي�س عن التاأخري يف �س���داد الرواتب 
طبق���ا لقان���ون العم���ل، وذلك بعدما ف�س���لت 
جمي���ع املحاولت الودية يف حل امل�س���األة بن 
الأط���راف جميعا، الأمر الذي حدا بالعمال برفع 
الدع���اوى املاثلة للق�س���اء بالطلبات �س���الفة 

البيان.
وقالت املحكم���ة يف حيثي���ات حكمها اإنه 
وفق���ا للمادة )46( م���ن قانون العم���ل اأنه ل 
ترباأ ذمة �س���احب العمل م���ن الأجر اإل اإذا وقع 
العامل على ما يفيد ت�س���لمه لالأجر يف ال�سجل 

املع���د لذل���ك اأو يف ك�س���ف الأج���ور، اأو عل���ى 
اإي�س���ال خا�س يعد لهذا الغر����س، اأو باإمتام 
حتوي���ل اأج���ره اإلى ح�س���اب باأحد البن���وك بناء 
على طل���ب العامل، وحيث اإن���ه من املقرر يف 
ق�ساء التمييز على اأن �ساحب العمل باعتباره 
املدي���ن للعامل باأج���ره، هو ال���ذي يقع عليه 

عبء اإثبات براءة ذمته منه.
ومل���ا كان ذلك وكان���ت املدع���ى عليها، 
وهي املكلف���ة قانونا باإثبات �س���دادها لأجور 
املدعن، مل تقدم ما يفيد ت�سلمهم لرواتبهم 
ع���ن الفرتة املطالب بها م���ن 1 مار�س 2015 
وحتى 31 ماي���و 2016، ومن ثم تكون ذمتها 
م�س���غولة بالأج���ور ع���ن تل���ك امل���دة باملبالغ 
املح���ددة وفق���ا لرات���ب كل عام���ل واملق���رر 
بال���دولر الأمريك���ي اأو م���ا يعادل���ه بالدين���ار 
البحرين���ي، كل ح�س���ب راتبه ال�س���هري، وذلك 
اأخذا من �س���هادة الراتب لكل منهم والتحويل 
البنك���ي املقدم���ن من املدع���ن وترجمتها، 
والذي تعول عليهما املحكمة، وهو ما تق�سي 
معه بتعوي�سهم عن رواتبهم املتاأخر �رشفها.

فلهذه الأ�س���باب حكمت املحكم���ة باإلزام 
ال�رشكة املدعى عليه���ا باأن توؤدي للمدعن ما 
مقداره 626 األفا و882 دينارا و806 فلو�س، 
والفائدة بن�س���بة %6 �س���نويا م���ن الأجر الذي 
تاأخ���ر �رشف���ه مدة 6 اأ�س���هر اأو اأقل م���ن تاريخ 
ا�س���تحقاق الأجر وتزاد هذه الن�سبة بواقع 1% 
ع���ن كل �س���هر تاأخري بعد ذلك ومب���ا ل يجاوز 
ن�س���بة %12 �س���نويا من هذا الأجر واألزمتهما 
باملنا�س���ب من امل�رشوفات ومبقاب���ل اأتعاب 

املحاماة.
يذكر اأن ر�سوم الدعاوى املحكوم بها على 
الطرفن لن تقل عن 900 دينار لكل دعوى، 
والتي �س���وف ت�ستح�س���ل من ال�رشكة املدعى 
عليه���ا لت���ودع يف خزانة املحكمة، ف�س���ال عن 
ر�س���وم ال�س���يغ التنفيذية لالأحكام واملقدرة 

مببلغ 10 دنانري لكل دعوى من الدعاوى.

قالت املحامية هدى �سعد اإن املحكمة 
ال�س����غرى ال�رشعي����ة امل�س����تعجلة )الدائ����رة 
اجلعفرية( اأ�سدرت حكما م�ستعجال، رفعت 
فيه منع ال�س����فر املحكوم به يف وقت �سابق 
على ابن املدعى علي����ه زوج املدعية، حتى 
يتمكن من ال�س����فر برفقة والدته موكلتها، 
وفر�س����ت يف الوقت نف�س����ه على الأم اإيداع 
وثيقة عقار با�س����مها ل����دى خزانة املحكمة، 
ب�����رط �أن تزيد قيمته ع����ن 20 األف دينار، 
وذل����ك �س����مانا لع����ودة املدعية م����ع الولد 
املذكور اإلى مملك����ة البحرين، لتتمكن من 

اأن تزور والدتها التي متر بوعكة �سحية.
واأو�س����حت �س����عد اأن املدعي����ة اأقامت 
دعواه����ا اأم����ام املحكمة ال�س����غرى ال�رشعية 
بطلب احلكم ب�سفة م�ستعجلة بالآتي: اأول: 
اأ�سليا: برفع املنع من ال�سفر عن ال�سغري، 
مع ال�س����تعداد لتوف����ري اأي �س����مان تطلبه 

عدالة املحكمة.
املدع����ى  باإل����زام  احتياطي����ا:  ثاني����ا: 
علي����ه ب�س����فة عاجلة بال�س����فر م����ع املدعية 
واملح�س����ون ل�س����لة اأرحامها ببلد املدعية 

العربية اجلن�سية.
واأ�سارت اإلى اأن املدعية زوجة املدعى 
عليه ل�سحيح العقد ال�رشعي، وقد رزقا على 
فرا�س الزوجية بابن واحد من مواليد العام 
2013، وحيث اإن املدعى عليه �س����بق واأن 
ا�ست�س����در قرارا باملنع من �س����فر ال�سغري 
املذكور، قبل اأكرث من 3 �سنوات، ويرف�س 
زي����ارة املدعي����ة وابنه����ا لأهله����ا يف بالدها 
العربي����ة، وق����د حرمهم����ا وابنها م����ن روؤية 
وزي����ارة والدتها وباق����ي اأ�رشتها طوال تلك 
الفرتة، واأنه لي�س للمدعية نية باأن ت�س����افر 
بال�سغري �س����فر نقلة اأو انقطاع، ومل يثبت 
اأن املدعي����ة �س����افرت بال�س����غري دون اإذن 

والده املدعى عليه.
وتابع����ت، وقد قامت املدعية بال�س����فر 
م����ع ال�س����غري والعودة به م����رة واحدة فقط 
مع التزامه����ا باإيداع مبلغ ال�س����مان املقدر 
من القا�سي امل�ستعجل، وذلك مثبت لعدم 
وجود اأية اأ�س����باب جدية ملنع ال�س����غري من 
ال�س����فر م����ع والدت����ه احلا�س����نة ال�رشعية له، 
واأن له����ا العزم على البق����اء يف البالد، حيث 
اأقدم����ت على طل����ب من املحكم����ة الإدارية 
بتجدي����د اإقامته����ا كحا�س����نة، واأنها مقيمة 

ب�س����فة دائم����ة يف اململكة ومتتل����ك عقارا 
با�سمها، وم�ستعدة لتقدميه واأية �سمانات 
م�س����افة بغية �س����لة اأرحامها مل����رة واحدة 
فقط يف ال�س����نة مع ولدها ال�س����غري لي�سل 

اأرحامه.
ق����د  طارئ����ة  ظروف����ا  ب����اأن  واأف����ادت 
ا�س����تجدت ت�ستدعي �س����فر املدعية وابنها 
لبلدها، وذلك ل�سوء حالة والدتها ال�سحية، 
مما ا�س����تدعاها لرفع ه����ذه الدعوى بطلبها 

�سالف الذكر.
من جهته����ا، قالت املحكمة يف حيثيات 
حكمه����ا اإن����ه ع����ن مو�س����وع الدع����وى، م����ن 
املق����رر قانونا طبقا لن�س امل����ادة )178( 
من قان����ون املرافع����ات املدنية عل����ى اأنه: 
)يج����وز للمدع����ي اأن ي�ست�س����در اأم����را م����ن 
املحكم����ة مبنع املدع����ى عليه من ال�س����فر، 
اإذا قام����ت اأ�س����باب جدية تدع����و اإلى الظن 
باأن ف����رار املدعى عليه من اخل�س����ومة اأمر 
قريب الوق����وع وذلك م����ا مل يقدم املدعى 
عليه كفيال مقبول ل����دى املحكمة اأو تاأمينا 
نقدي����ا تق����دره املحكمة ل�س����مان تنفيذ ما 
ع�س����ى اأن يحكم به علي����ه يف الدعوى(، واأن 
من املقرر اأن موجبات اإ�س����دار الأمر باملنع 
من ال�س����فر وكذلك تقدير اأ�س����باب التظلم 
من ذلك الأم����ر هو من الأمور املو�س����وعية 
التي ي�ستقل بها القا�سي الذي يطلب منه 
اإ�سدار الأمر، ومن بعده املحكمة التي يرفع 

اإليها التظلم من هذا الأمر.
واأ�سافت اأنه ملا كان ذلك، وكان البادي 
من ظاه����ر اأوراق الدعوى وم�س����تنداتها اأن 
املدعي����ة تن����وي ال�س����فر بال�س����غري لزيارة 

اأهله����ا، واأنه����ا مقيم����ة يف مملك����ة البحرين 
اإقام����ة دائم����ة، بدلي����ل اأنها مازال����ت زوجة 
للمدع����ى عليه، وحيث اإنه للمدعية احلق يف 
روؤية الطفل لأهلها مبا له من التعرف على 
اأرحامه واأقاربه، فهو من �سلة الأرحام التي 
اأمر ال�س����ارع ب�س����لتها وحرمة قطعها، فمن 
ثم يكون الطلب يف هذه الدعوى اأقيم على 

�سند من ال�رشع والقانون.
وبالت����ايل لي�س ثمة م����ا يدعوها للفرار 
بالول����د املذك����ور م����ن دون ني����ة الع����ودة، 
م�س����افا لها ال�س����مان املايل التي �س����وف 
تودع����ه املدعية يف خزين����ة املحكمة والذي 
يبل����غ 20 األف دينار، �س����مانا لعودتها اإلى 
مملك����ة البحرين، وه����و ل ي�رش اأن م�س����دره 
املدع����ى علي����ه، حي����ث اإن ق����رار املنع من 
ال�س����فر قائم عل����ى تدبري اح����رتازي واإجراء 
وقتي يق�سد به التو�سل اإلى التاأمن على 
حقوق الغري من ال�س����ياع، ول يجوز حتويله 
اإلى اعتداء على احلرية ال�سخ�سية املقد�سة 
بنظر ال�رشيعة والقانون، وا�ستغالله لإحلاق 

ال�رشر املادي والأدبي بالآخرين.
ولفت����ت اإلى اأن����ه ثبت لها ع����دم توافر 
اأ�سباب املنع من ال�سفر، لعدم وجود اأ�سباب 
جدي����ة تدعو اإل����ى مظنة ف����رار امل�س����تاأنفة 
بالول����د خارج الب����الد من دون ع����ودة، وهو 
الأمر الذي لزمه رفع املنع عن ال�س����فر عن 
الولد يف احلكم ال�س����ادر يف الدعوى موؤقتا 
ول�سفرة واحدة فقط، مع اإيداع وثيقة عقار 
با�س����م املدعية تزي����د قيمته ع����ن 20 األف 
دين����ار يف خزينة املحكمة �س����مانا لعودتها 

مع الولد املذكور اإلى مملكة البحرين.

تنظ���ر املحكم���ة الك���ربى اجلنائي���ة 
 3 اأول���ى جل�س���ات حماكم���ة  الرابع���ة يف 
اأعم���ال  وارت���كاب  بالتجمه���ر  متهم���ن 
�س���غب تعر�س خاللها �رشطي لعتداء من 
اأحد املتهمن حال القب�س عليه، والذين 
ت���رتاوح اأعمارهم ما ب���ن 16 و18 عاما، 
واأمرت بتاأجيل الق�س���ية حتى جل�سة 12 
�س���بتمرب املقب���ل؛ لالطالع م���ع الت�رشيح 
للدف���اع  الق�س���ية  اأوراق  م���ن  ب�س���ورة 

وبندب حمام للمتهمن الأول والثاين. 
وتتمث���ل وقائ���ع �س���بط املتهم���ن 
يف ورود ب���الغ للنياب���ة العام���ة من غرفة 
قي���ام  مف���اده  الرئي�س���ة،  العملي���ات 

جمموع���ة م���ن املخرب���ن بالتجمهر على 
ال�س���ارع الع���ام مبنطق���ة النوي���درات يف 
جمم���ع 644، والذي���ن متكنوا م���ن اإغالق 
ال�س���ارع بحاوي���ات القمام���ة وخملف���ات 
الأخ�ساب، مما ا�ستدعى توجه قوات حفظ 
النظ���ام اإلى موق���ع الب���الغ؛ للتعامل مع 
املتجمهرين، والذين اأب�رشوا جمموعة من 
املتجمهرين يل���وذون بالفرار اإلى داخل 
املنطق���ة، فت���م تتبعه���م والقب�س على 
املتهم���ن الثالثة متلب�س���ن مبا ن�س���ب 
اإليه���م من اتهام���ات، وق���د تعر�س اأحد 
اأفراد ال�رشط���ة خالل القب�س على املتهم 
الأول اإلى مقاومة �سديدة من الأخري حال 
القب����س عليه، يف حماولة منه للهرب من 

قب�سة ال�رشطة.

عبا�س �إبر�هيم

حمرر �ل�ص�ؤون �ملحلية

حمرر �ل�ص�ؤون �ملحلية

• علي طه	

هذه رؤيتي إلصالح التقاعد
كل م���ا خل�س���ت اإليه نتائ���ج جلنة التحقي���ق الربملانية للتاأمين���ات، وكل ما كتبه 
جميع الكت���اب وال�س���حافين واأفاد به املنت���دون يف الندوات والنواب وال�س���وريون 
والنقابيون، نزفته “البالد” حرًبا اأحمر على �سدر �سفحاتها منذ �سنن، منذرة بقدوم 

)الترينيدو( الذي �سيقلع جيوب النا�س وميزقها اإرًبا.
التاأمينات تقع على خط الزلزل، وكل ما ن�رش من زلزال ف�س���اد ر�سد عرب مقايي�س 
الف�س���اد الرخرتية ي�س���ري اإلى تنام���ي وقع اله���زات ويب�رش بارت���دادات عنيفة من نوع 

الف�ساد الفاخر.
اليوم نعلق من اأجل التخل�س من دهون و�سحوم ال�سعارات املغلوطة التي تقدمها 
الهيئ���ة يف وجباتها للجماهري والقي���ادة، وحمذرين من كمية الذعر الذي اأطلقها وزير 

املالية يف مرئياته حلل الأزمة.
م�س���وؤولو التاأمين���ات والقائمون وامل�رشف���ون عليها مل يطلقوا حتذي���ًرا بل اأرادوا 
تخدير النا�س واملجتمع عن احللول احلقيقية لالأزمة التي اأملت بها �سناديق التقاعد 

اإزاء عدم متكن القائمن عليها من اإي�سال ال�سفينة اإلى بر الأمان.
قبل احلديث عن احللول نريد اأن نعلن اأن كل قرار �سيىء �سوف ي�سدر عن اللجنة 
امل�سرتكة ملناق�سة قانون التقاعد هو مبثابة اإطالق ر�سا�س من �سالح “كال�سنكوف” 
عل���ى �س���در املواطنن، لذلك فاملواطنون ما زالوا حمتم���ن بجاللة امللك بعد الذعر 

الذي اأ�سابهم من مرئيات وزير املالية.
معظم ما مت طرحه يف ال�س���حافة والن���دوات عبارة عن انتقادات وبع�س املرئيات 
والف�س���ائح للفري���ق القائم عل���ى الهيئة، ولكننا الي���وم نورد روؤيتن���ا بالأرقام وهي 

ت�سكل حلولً ملا تعانيه ال�سناديق من م�ساكل.
اأول: اإع���ادة هيكلية و�سيا�س���ة اآلي���ات ال�س���تثمار وتبديل وج���وه القائمن على 
جمال�س الإدارة وتطعيم فرق ال�س���تثمار باخلربات، واإيقاف التوجيه واإعادة بو�س���لة 
ال�س���تثمار، والعمل على حتويل الأموال امل�ستثمرة يف الأوراق املالية وال�سندات اإلى 

م�ساريع طويلة الأجل، م�ساريع اإنتاجية �سناعية بالدرجة الأولى.
ثانًي���ا: ن�س���بة العوائد يج���ب اأن ل تقل عن 7 % لال�س���تثمار، وعند ه���ذه النقطة 
�س���تكون عوائد ا�س���تثمارات ال�س���ناديق )10 مليارات دولر( نحو 260 مليون دينار 
ا اأن اأذرع التاأمينات )�رشكة اأ�سول، و�رشكة اأمالك( حتقق  ا، فالذي حا�س���ل حاليًّ �س���نويًّ
عوائد ل تفوق 55 مليون دينار كمتو�س���ط �س���نوي عن اخلم�سة الأعوام املا�سية التي 

ا�ستثمروا فيها.
يف حالة ا�س���تثمار مبالغ التاأمينات على اأكمل وجه وحتقيق عوائد ت�سل اإلى 6 % 
ا، وجتدر الإ�س���ارة اأن  فقط �س���يغطي هذا املبلغ 52 % من رواتب املتقاعدين �س���نويًّ
ا من 15 % اإلى 20  ن�سبة 6 % لي�ست ب�سعبة التحقيق اإذا عرفنا اأن البنوك تربح �سنويًّ
%، واأن ن�س���بة اأرباح )ال�سوق احلرة( تفوق ن�سبة اأذرع التاأمينات ال�ستثمارية، وعلى 
�س���بيل املثال فاإن اأحد البنوك يف اإحدى دول اخلليج يعطي ن�س���بة 5 % على الودائع، 
وهو رقم يفوق باأكرث من ال�س���عف ن�سبة قيمة الودائع التي متلكها اأ�سول لدى ثالثة 

بنوك حملية.
ثالًثا: يجب الرجوع اإلى قانون مزايا التقاعد 1986 الذي نظم تف�س���يالت املزايا 
التقاعدية، يف تلك ال�سنة �سدر قرار بوقف التاأمن على الأجانب ون�سبة ا�سرتاكهم )6 
%( )9 %( على اأ�سحاب العمل، وهذا القرار يعترب فر�سة ا�ستثمارية �سائعة وموردا 

ماليا �سخما ل�سناديق التقاعد مت اإيقافه.
وبح�س���بة اأولية لهذه املبالغ، فاإن عدد الأجانب يف البحرين ح�س���ب الإح�س���ائيات 
الأخرية 759 األف اأجنبي وعند ح�س���اب 30 ديناًرا كمتو�سط ل�سرتاك الأجانب �سيكون 

ا. مدخول ال�سناديق من هذه ال�سرتاكات 273 مليون دينار �سنويًّ
عند تطبيق ا�س���رتاك الأجانب هنالك امتيازات ع���دة، اأولها، اأن حجم الأموال التي 
ا �سينخف�س بن�سبة 6 % )ن�س���بة ال�سرتاك يف ال�سناديق(  تخرج خارج اململكة �س���نويًّ
ووفًق���ا لالأرقام ف���اإن حجم الأموال التي تر�س���ل خلارج البحري���ن )927 مليون دينار( 
والبحري���ن يف تطبيقها �س���تحافظ على 58 ملي���ون دينار، وكذلك �ست�س���اهم يف دخل 
ال�س���ناديق، و�سيحت�س���ب للعام���ل/   املوظف الأجنب���ي مكافاأة بعد انته���اء خدمته يف 

البحرين.
رابًعا: يف العام ذاته )1986( �س���در قرار اأي�ًس���ا بتخفي�س ن�سبة ا�سرتاك �ساحب 
العمل من 15 % اإلى 9 %، وعند تعديل هذه الن�س���بة، ولو ب�س���كل تدريجي اأو بن�س���بة 

قليلة �ستتوفر اأموال �سخمة لل�سناديق اأي�ًسا.
ا، واأن املوظفن  خام�ًس���ا: مدخول ال�س���رتاكات نح���و 450 مليون دين���ار �س���نويًّ
املتقاعدي���ن ياأخذون من اأمواله���م التي حفظوها طوال فرتة عملهم، وال�س���رتاكات 
اجلديدة تكون حمفوظة للموظفن الذين �سيتقاعدون لحًقا، اأي اأن ال�سرتاكات هي 

احتياطي للذين �سيقومون بالتقاعد لحًقا.
�ساد�ًس���ا: وفًقا لت�رشيحات امل�س���وؤولن يف التاأمينات فاإن امل�رشوفات التقاعدية 
497 مليون دينار، وعند احت�ساب التوفري الذي �ستحققه الهيئة من اإ�سالح ال�ستثمار 
وتطبي���ق ال�س���رتاكات على الأجانب، �سيت�س���ح اأنه �س���يتم دخ���ل 533 مليون دينار، 
وهو ما يغطي ن�س���بة امل�رشوفات التقاعدية من دون ح�س���اب ال�سرتاكات ورفع ن�سبة 

�ساحب العمل املوقوفة من 9 % عن كل موظف مواطن اإلى 15 %.
اخلال�سة: لي�س هنالك حاجة لتعديل القانون احلايل، ولي�س هنالك حاجة للم�سا�س 

بامتيازات املتقاعدين.
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يف اإطار حملة النظام الإيراين على 
عروبة العراق ووحدة �س���عبه و�سيادة 
اأرا�سيه وو�سط لهيب ال�سيف احلارق، 
قام النظ���ام الإيراين بقط���ع اإمدادات 
الطاق���ة الكهربائية عن جنوب العراق 
ال���ذي ُيع���اين الأمري���ن م���ن الوج���ود 
الإيراين بجان���ب نق�ص املياه، فاليوم 
اجلن���وب الأ�س���م الراف����ص لاحت���ال 
الفار�س���ي وحكومات���ه املتتابعة التي 
اأ�رضت كثرًيا بالعراق ومزقته و�س���تت 
�س���عبه و�رضق���ت ثرواته الت���ي �رضفت 
عوائدها على ن���زوات النظام الإيراين 
التو�سعية يف املنطقة العربية يعي�ص 
با كهرب���اء، ويدعي النظ���ام الإيراين 
اأن )ق���رار وق���ف ت�س���دير الكهرب���اء 
للعراق يتعلق بتحويل العراق املبالغ 
اإلى طه���ران(، وتنا�س���ى  امل�س���تحقة 
النظام الإي���راين اأن الأمر بي���د اأدواته 

الطائفية. 
وياأتي هذا التوج���ه الإيراين جتاه 
العقوب���ات  فر����ص  ب�س���بب  الع���راق 
النظ���ام  عل���ى  والدولي���ة  الأمريكي���ة 
الإيراين والتي ت�سببت يف عدم قدرته 
على ت�سدير النفط اإلى اخلارج، ويف رد 
لل�سعب العراقي على هذه ال�سيا�سات 
اخلارقة قام بحركة احتجاجات وا�سعة 
يف الب����رضة وذي ق���ار وديالى ومناطق 
اأخرى و�س���ط العراق وجنوبه و�ستمتد 
املواطن���ون  ورف����ص  �س���ماله،  اإل���ى 
حج���ة احلكوم���ة يف قط���ع الإم���دادات 
الكهربائي���ة باأن )النق�ص يف الكهرباء 
�سببه حاجة اإيران اإليها(! وهذه احلجة 
ل تتف���ق م���ع املتح���دث با�س���م وزير 
الكهرباء العراقي يف 8 يوليو 2018م 
باأن �س���بب قط���ع اإي���ران الكهرباء عن 
العراق هو )تراكم الديون امل�س���تحقة 

على بغداد(. 
الإم���دادات الكهربائية  اإن قط���ع 
الإيرانية عن العراق له �س���وابق، حيث 
2017م ويف  اأوائ���ل  ح�س���ل ذل���ك يف 
يوليو 2016م بحجة عدم دفع العراق 
ا�ستحقاقات الكهرباء اإلى اإيران، ومن 
امل�س���تحيل اأن تك���ون لإي���ران دي���ون 

م�ستحقة من العراق.
ويف ظل ه���ذا البتزاز ال�سيا�س���ي 
الإيراين تربز املروءة وال�رضف العربي، 
اإذ اأعلن���ت دول���ة الكوي���ت ال�س���قيقة 
واململكة العربية ال�س���عودية دعمهما 
ل�سقيقتهما العراق و�سد حاجة العراق 
من الطاقة الكهربائية، ووجه �ساحب 
ال�س���مو ال�س���يخ �س���باح الأحمد اجلابر 
ال�س���باح اأم���ري دولة الكوي���ت حفظه 
اهلل ورعاه بالإ�رضاع بتقدمي امل�ساعدة 
الكهربائية للعراق يف �س���وء الظروف 
التي يواجهه���ا ال�س���عب العراقي من 
اأجل التخفيف من معاناة حر ال�س���يف 
ال�س���ديد، ومنه���ا توف���ري املول���دات 

الكهربائية.

إيران وكهرباء العراق

يف ال�س���غرية والكب���رية تله���ج جماعة ب�س���ار 
الأ�سد رئي�ص �سوريا ال�س���ابق مبقولة “انت�ساره” 
يف حرب ت�س���فية ثورة ال�سوريني، وت�سعه جمّدداً 
يف موقع القادر على الفعل واتخاذ القرار وتوزيع 
الأدوار واأوراق “النف���وذ” على الأتباع وامللحقني 

واملخربين وكتبة التقارير... اإلخ.
ويف ذلك �سيء من ال�سّح واأ�سياء من التزوير 
والبل���ف والكذب بكل طبقاته واأ�س���واته واأنواعه، 
�س���وى اأن ال�س���ّح ن�س���بي، والباق���ي كام���ل مت���ام 
الكمال، مبعنى اأن العنوان الراهن لنكبة �سوريا هو 
انك�سار البيئة امُلعاِر�س���ة وبقاء الع�سبة الأ�سدية 
يف مكانه���ا، لكن لئح���ة “املنت�رضي���ن” الفعليني 
الطويل���ة ت�س���ع الرو�ص يف راأ�س���ها والإ�رضائيليني 
وراءهم وترتك للفتات واحلطام ال�سورّيني عنواناً 

ملتب�ساً ل يوجد “اأف�سل” من الأ�سد لتلّب�سه!
وف���ق ذل���ك القيا����ص تله���ث تلك الع�س���بة 
لإعطاء الفتات طابع الب�س���اعة ال�س���لبة! واحلطام 
نكه���ة العمران الذي مل يبَق لإمتامه �س���وى حوا�رض 

ال�س���مال املحاذي���ة لرتكي���ا، وب�س���عة مايني من 
“الإرهابي���ني” الذي���ن �س���يعر�ص عليهم )رمبا؟( 
م���ا ُعِر�َص على نظرائه���م يف الغوطة واجلنوب، اأي 

الت�سليم اأو الإفناء، قتاً اأو تهجرياً!
وتدخ���ل عل���ى الهام�ص هن���ا ا�س���تعادة الأداء 
يف �س���كله رغم غياب م�س���مونه، وتع���ود الرتكيبة 
احلليف���ة )اللبناني���ة( لتلعب دور مكرّب ال�س���وت! 
الذي يعّبئ الهواء بالهواء، ول يقّدم من امل�س���هد 
اإلّ ال�سجيج الآتي من ترداد �سدى اخلواء، وهذا يف 
املعلوم، �رضب من البلف ال�ساخب واإل لكان لقرع 

الطبول فعل احلديد والنار ولي�ص �سوت الفراغ!
يف اأية ناحية “�س���يادية” ُيقّرر ب�س���ار الأ�سد؟! 
يف ترتيبات احل���دود الإ�رضائيلي���ة؟ اأم يف ترتيبات 
احلدود الرتكية؟! اأم يف ق�س���ة اإعادة النازحني؟ اأو 
يف م�س���ري “النفوذ” الإي���راين؟ اأو يف بقاء اأو رحيل 
القواع���د الأمريكي���ة يف ال����رضق؟! اأو يف ترتيبات ما 
ُي�س���ّمى ب�”احلل ال�سيا�س���ي”، اأو حت���ى يف حتريك 
بقايا قطعاته الع�سكرية يف اأي اجتاه؟ اأو يف تنظيم 

وم�س���ك �لنق���اط �حلدودية مع لبن���ان �أو �لأردن �أو 
الع���راق فعلياً ولي�ص �س���ورياً؟ بل ه���ل ميلك اأن 
ُيقّرر �س���يئاً غري الإذعان ملا يتوافق عليه الرو�ص 
مع املعنيني يف ال�س���اأن ال�س���وري، من طهران اإلى 
تل اأبيب اإلى وا�س���نطن اإلى بريوت حتى يف �س���اأن 

تخّر�سات “اإعادة الإعمار”؟!
ال�س���يء الوحيد والأكيد ال���ذي ميلكه ويجهد 
لتقدمي���ه واإظهار توقه الت���ام لذلك التقدمي، هو 
نزوعه الفطري للقتل والفتك بعموم ال�س���وريني 
“الآخري���ن” وا�س���تعداده لرتكاب اأي �س���يء غري 
ب�رضي يف ذلك ال�س���ياق، ولو عاد الأمر اإليه ملا ترك 
الري���ادة لأفران الغ���از النازي���ة، ولحتلت الغوطة 
م���ن زمان مق���ام “اأو�س���فيتز”! وملا �س���مح بعودة 
ن���ازح واحد! وملا اكتفت مذابح ال�س���ويداء باأرقام 
�س���حاياها، وملا م�ّص “دولة داع�ص” �س���يم! وملا 
بق���ي يف داريا َمن ُيبلَّ���غ باأن ابنه مات يف ال�س���جن 

“نتيجة اأزمة قلبية”!. “امل�ستقبل”.

صافي 
الياسري

مع انتهاء احلقب���ة الذهبية للعاقات 
الأمريكي���ة الإيراني���ة اإب���ان عه���د الرئي�ص 
اأوبام���ا الت���ي قام���ت اأ�سا�س���ا عل���ى غ�ص 
الطرف عن الكثري من اجلرائم واملخالفات 
الإيرانية وتدخات املايل يف �سوؤون بلدان 
ال����رضق الأو�س���ط العربية، وف���وز الرئي�ص 
ترامب وت�س���لمه كر�س���ي الرئا�س���ة، بداأنا 
نقراأ �سفحة �سيا�سية ا�سرتاتيجية جديدة 
جت���اه اإي���ران تعتمد ب�س���كل اأ�س���ا�ص على 
حما����رضة النظام بالعقوبات القت�س���ادية 
والع���زل دوليا ودعم املعار�س���ة الإيرانية 
و�لنتفا�سة �ل�س���عبية يف �لد�خل لإ�سقاط 
قال���ت  ال�س���دد  وبه���ذا  امل���ايل،  نظ���ام 
�سحيفة “وول �سرتيت جورنال” اإن )جون 
بولتون( م�ست�س���ار الأمن القومي للرئي�ص 
الأمريكي دونالد ترامب �س���يعقد اجتماعاً 
مع امل�س���وؤولني يف البنتاغون وم�سوؤولني 
لبح���ث  الأمريكي���ة  الإدارة  يف  اآخري���ن 

ا�سرتاتيجية جديدة جتاه اإيران.
وياأت���ي ه���ذا الجتم���اع بعد اأي���ام من 
اإط���اق ترامب تغريدة �س���ارمة عرب تويرت 
�س���د الرئي����ص الإي���راين ح�س���ن روح���اين، 
بعد اأن قرر �س���حب الولي���ات املتحدة من 
التف���اق الن���ووي واإعادة فر����ص عقوبات 

اقت�سادية �سارمة �سد طهران.
�س���يناق�ص  اجلدي���د  الجتم���اع 
ا�س���رتاتيجية وا�سحة جتاه امللف الإيراين، 
مبا يف ذلك ما ميكن للوليات املتحدة اأن 
تقدمه يف حال التو�س���ل لتفاق جديد مع 
طهران، وما اإذا كانت وا�س���نطن م�ستعدة 
ل�س���تخدام القوة الع�س���كرية اإل���ى جانب 
ال�س���غط القت�س���ادي لإجبار اإي���ران على 

الرتاجع عن مواقفها يف ال�رضق الأو�سط.
وت�س���ري ال�س���حيفة اإل���ى اأن الجتماع 
�س���يتم بني جلنة املدراء يف اإدارة ترامب، 
وه���ي جلنة على م�س���توى جمل����ص الوزراء 
معني���ة مب�س���ائل الأم���ن القومي يراأ�س���ها 
بولت���ون ويتاأل���ف اأع�س���اوؤها م���ن وزي���ر 
الدفاع جيم ماتي�ص ورئي�ص هيئة الأركان 
امل�سرتكة اجلرنال جوزيف دانفورد ووزير 
اخلارجي���ة ماي���ك بومبي���و بالإ�س���افة اإلى 

م�سوؤولني اآخرين.
وعل���ى الرغم م���ن عدم اإع���ان البيت 
الأبي����ص عن الجتم���اع، اإل اأن م�س���وؤولني 
يف الإدارة قال���وا اإن هذه هي املرة الثالثة 
التي يعقد فيه���ا بولتون اجتماعا من هذا 

النوع منذ توليه من�سبه.
ومن غري الوا�سح اخليارات الع�سكرية 
التي قد يطرحها م�سوؤول البنتاغون خال 
الجتماع، اإل اأنه �سابقاً، عملت وزارة الدفاع 
على و�سع خيارات ع�سكرية حمدودة، مثل 
اإيقاف اإمداد الأ�س���لحة واملعدات الإيرانية 
التي ت�سل اإلى احلوثيني الذين يحاربون 
احلكومة املدعومة م���ن الوليات املتحدة 

يف اليمن.
وت�س���ري ال�س���حيفة اإلى اأن البنتاغون 
ل ي�س���عى للدخ���ول يف ح���رب م���ع اإي���ران 
يف نف����ص الوق���ت ال���ذي يعمل في���ه على 
ت�سديد ا�س���رتاتيجيته لبناء قدرات الردع 
ملواجهة رو�س���يا وال�س���ني، فيم���ا ل تزال 
نتيجة املحادثات مع كوريا ال�س���مالية غري 
معروف���ة اإل���ى الآن، ورداً على �س���وؤال وجه 
ملاتي�ص فيما اإذا كانت الوليات املتحدة 
�س���رتد ع�س���كرياً على اإيران ق���ال ماتي�ص 
“لق���د ح���ان الوق���ت لإيران لكي ت�س���بط 

�سلوكها وتت�رضف مب�سوؤولية”. 
و�س���ف خط���اب ترام���ب باملت�س���دد 
جت���اه اإيران من���ذ بداية حملته الرئا�س���ية، 
حيث انتقد ب�س���دة التفاق النووي املوقع 
م���ع اإي���ران يف 2015، وحت���ى عندم���ا عمل 
)هرب���رت مكما�س���رت( كم�ست�س���ار لاأم���ن 
القومي، قامت الإدارة الأمريكية مبراجعة 
ال�سيا�س���ة الإيراني���ة حي���ث انعك����ص ذلك 
خال خطاب األق���اه ترامب يف ت�رضين الأول 
2017، اأعل���ن فيه عن خط���وات ملواجهة 
ن�س���اط �إي���ر�ن “املزع���زع لا�س���تقرار” يف 
ال����رضق الأو�س���ط، ي�س���مل ذل���ك العمل مع 
حلف���اء الولي���ات املتحدة لإيق���اف عماء 
طهران الإرهابيني يف املنطقة. “احلوار”.

االستراتيجية األميركية 
الجديدة تجاه إيران )1(

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

م�رضوع اإطاق اأول دوري لاألعاب الإلكرتونية 
لكرة ال�سلة على م�ستويني، الأول موجه اإلى لعبي 
الأندي���ة الوطنية املن�س���وية حت���ت مظلة الحتاد 
البحريني لكرة ال�س���لة والث���اين بطولة للجماهري 
الريا�س���ية عل���ى م�س���توى اململك���ة واجلماه���ري 
اخلليجية، م���ن امل�رضوعات الكب���رية التي تعك�ص 
روح التطوي���ر والبتكار ومواكب���ة التطور العلمي 
والتكنولوج���ي ومواجه���ة متطلب���ات الع�رض التي 
يتحلى بها �س���يدي �سمو ال�س���يخ عي�سى بن علي 
اآل خليف���ة رئي�ص الحتاد البحريني لكرة ال�س���لة، 
فلم يكتف �س���موه بالتخطيط التنظيمي ال�س���ليم 
والدقي���ق للعبة كرة ال�س���لة، اإمنا عمل على نطاق 

اأو�س���ع واأ�رضك اجلماهري الريا�س���ية يف الأن�س���طة 
والربامج مبفهوم ع�رضي، اأي الألعاب الإلكرتونية 
الت���ي اأ�س���بحت ميدان���ا ل���روح اخلل���ق والبتكار 
والإب���داع اجلمي���ل، اأك���ر مم���ا هي مقت����رضة على 
الت�سلية و�سغل الفراغ، فهذه النوعية من الألعاب 
الإلكرتوني���ة الريا�س���ية حمرك���ة للتفكري وحتفز 
الاع���ب عل���ى حم���اكاة الواق���ع واإعادة �س���ياغته 
بروؤيت���ه ال�سخ�س���ية، بل اإنها األعاب ت�س���اعد على 
منو الإح�سا�ص والإدراك ب�سورة وا�سحة، وميكننا 
الق���ول اإنها حت���دد اأجن���ح الطرق والأ�س���اليب يف 
التوجي���ه والتنظي���م، وتنقل اخل���ربات والتجارب 

على اعتبار اأن لها �سلة بالنزعة التعليمية.

يف تعليق له قال �سيدي �سمو ال�سيخ عي�سى 
بن عل���ي: )اإننا نحر�ص يف كل مو�س���م على تنويع 
البط���ولت وامل�س���ابقات الت���ي تق���دم لاأندي���ة 
الوطني���ة، ويف هذا املو�س���م اجته الحت���اد لإقامة 
دوري الألعاب الإلكرتونية التي �س���تكون الأولى 
يف املنطقة، و�س���تكون موجهة اإلى لعبي الأندية 
ومعتمدة �س���من الروزنامة، كما اأن الحتاد ف�سل 
اإ�رضاك اجلماهري ال�ساوية يف البطولة وذلك بهدف 
اإثراء م�س���ريتها مبا يدع���م توجهاتنا يف ن�رض ثقافة 

كرة ال�سلة بني اجلماهري(.
اإن الربامج التي ي�سعها �سموه حتقق نتائج 
باهرة وتائم طابع الع�رض الذي نعي�ص فيه والذي 

يت�س���ف بالبناء والتوافق العظيم بني الريا�س���ة 
والثقاف���ة والتعلي���م باملفاهي���م احلديث���ة، فاإذا 
كان���ت للمدار�ص وامل�س���اجد واملكتبات ر�س���الة، 
فقد اأوجد �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي ر�سالة على 
�سوء فكر م�س���تنري للعبة كرة ال�سلة، وجعل منها 
�سببا لكت�ساف امللكات و�سقل الفكر والوجدان 
كا�س���تثمار ثق���ايف واجتماعي واقت�س���ادي طويل 
الأمد متعدد العطاء، وهنا اأقول... مل تكن عبقرية 
ابن �سينا مقت�رضة على لون من األوان املعرفة، بل 
كانت عبقرية مو�سوعية متعددة اجلوانب، و�سمو 

ال�سيخ عي�سى بن علي كذلك.

سيدي سمو الشيخ عيسى بن علي 
وبرامج تحقق نتائج باهرة

عبدعلي 
الغسرة

علي نونفي أشياء “المنتصر”

تفجرت ق�سية ال�س����هادات املزورة وجذبت 
اهتم����ام النا�ص يف الآونة الأخرية، حيث اأ�س����بحت 
حديثهم و�س����غلهم ال�ساغل يف املنتديات العامة 
والديواني����ات، واحلقيق����ة اأّن تزوير ال�س����هادات 
لي�����ص وليد ال�س����اعة بل يعود ل�س����نوات م�س����ت 
عندم����ا مت القب�����ص عل����ى فئ����ة نهج����ت تزوي����ر 
�س����هادات جامعية مقابل مبالغ مالية وم�سدرها 
اإح����دى البل����دان العربي����ة، بالرغ����م م����ن اأّن هناك 
جامعات اأمريكية واأوروبية وبريطانية متورطة يف 

تزوير ال�سهادات اأي�ساً. 
اإّن كارثة تزوير ال�س����هادات تدعو اإلى القلق 
لأن ع����دد من مت ك�س����فهم م����ن حملة �س����هادات 
وتتول����ى   ،400 يناه����ز  الي����وم  حت����ى  التزوي����ر 
الأغلبية منهم التدري�����ص اجلامعي، وهذا ما يثري 
املخاوف من م�س����تقبل التعليم اجلامعي ب�س����كل 

خا�����ص والبناء التعليمي ب�س����كل عام، كون هوؤلء 
الأ�س����اتذة غري جديرين بالنهو�����ص بهذه املهمة 
الكبرية واخلطرية يف اآن واحد، ومن حق كل فئات 

املجتمع اخلوف على م�ستقبل اأبنائهم العلمي. 
اإزاء كارث����ة به����ذا احلجم ف����اإّن كل الآراء وبا 
ا�س����تثناء تدعو اإل����ى اتخاذ اإج����راءات بالغة احلزم 
بح����ق كل املزوري����ن، كونه����ا جرمي����ة ل اأخاقية 
هدفها الأول نيل مكا�س����ب �سخ�سية بحتة، ولبد 
من ك�س����ف من اأقدم على ه����ذه اجلرمية ومعاقبة 
م����ن يثب����ت تورطه����م ثاني����ا، كم����ا اأّن املطلوب 
حيال ق�س����ية بالغة الأهمي����ة كالتزوير ال�رضعة يف 
التحقيق واتخ����اذ العقوبات لردع من ت�س����ول له 

نف�سه اقرتاف مثل هذا الفعل الااأخاقّي. 
وفور الإع����ان عن حالت التزوي����ر فاإّن حالة 
من ال�س����تياء العام اأ�س����ابت املجتم����ع، واذا كان 

البع�ص قد و�س����ف ق�س����ية التزوير باأنها م�سكلة 
ته����ز كيان املجتمع، ف����اإّن اآخرين اعتربوها اآفة ل 
ميكن اأن يق����وم بها اإلّ �س����عاف النفو�ص بهدف 
ك�سب المتيازات ال�سخ�سية التي ل ي�ستحقونها، 
وبالت����ايل فاإّن من ال�رضورة الت�س����دي لهذه الآفة 

بكل الطرق والق�ساء عليها. 
ل اأعتق����د اأن����ه م����ن التجن����ي اأن يك����ون على 
الفئ����ة الت����ي انتهج����ت التزوير طريقا لل�س����هرة 
والوجاه����ة الجتماعية اإرجاع ما تلقته من عاوات 
مالية مقابل �س����هادتي املاج�س����تري والدكتوراه 
املزورتني طيلة فرتة العمل بها، ولي�ست عقوبة 
مبالغ����ا فيه����ا املطالب����ة بعزلهم م����ن وظائفهم 
ل�س����بب يف غاية الأهمية هو اأنهم لي�سوا جديرين 

بها.

 جريمة
sm.adnan56محمد المحفوظ الشهادات المزورة

@hotmail.com

    ومضة قلم

باإلذن



“�ملركزي”: تغطية �أذونات 
حكومية بـ 70 مليون دينار

�ملنامـــة - �لبحريـــن �ملركـــزي:  �أعلن م�رصف 
�لبحرين �ملركزي عن تغطية �لإ�صد�ر رقم 1714 
)ISIN BH0002739405( من �أذونات �خلز�نة 
�حلكوميـــة �لأ�صـــبوعية �لتي ي�صـــدرها نيابة عن 
�حلكومـــة. وتبلغ قيمـــة هذ� �لإ�صـــد�ر 70 مليون 
دينـــار لفـــرة ��صـــتحقاق 91 يوًمـــا تبـــد�أ فـي 1 
�أغ�صـــط�س 2018  وتنتهـــي يف 31 �أكتوبر 2018، 
كما بلغ معدل �صـــعر �لفائـــدة على هذه �لأذونات 
3.98 % مقارنة ب�صعر 3.94 % للإ�صد�ر �ل�صابق 

بتاريخ  25 يوليو 2018.

�لإمار�ت تتيح لل�صياح ��صرد�د “�لقيمة �مل�صافة”
دبـــي - وكالت: قررت دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �إعفاء �ل�صـــياح من �رصيبة �لقيمة 

�مل�صافة، حيث �صمحت لهم با�صرد�دها عند خروجهم من �لدولة.
ووفقا للموؤ�ص�صة �ملالية “KPMG”، هناك 140 دولة حول �لعامل تقوم بتطبيق �رصيبة 
�لقيمة �مل�صافة. وتقوم بع�س �لبلد�ن باإتاحة �لفر�صة �أمام �ل�صياح ل�صتعادة �رصيبة �لقيمة 
�مل�صـــافة يف منافذها، حيث ميكن للأجانب تقدمي �لي�صـــالت و��صرد�د �ملبالغ �ملدفوعة 
مقابـــل �ملنتجات �مل�صـــر�ة.  وتقـــدم دول �أخرى خدمات ��صـــرد�د �ل�رص�ئـــب د�خل �ملتاجر 
نف�صـــها لل�صياح، حيث تقدم دول مثل �أ�صر�ليا و�أملانيا وفرن�صا و�صنغافورة و�ليابان خدمة 
ا�ضتعادة �رضيبة القيمة امل�ضافة لزوارها مع تطبيق ال�رضوط والأحكام.  وتعمل هيئة ال�رضائب 
�لحتادية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة على نظام رقمي متكامل متطور لإقامة �ت�صـــال 
مبا�رض مع نقاط البيع، مما ي�ض���مح بالتن�ض���يق بني جتار التجزئة، مما ميكن لل�ضياح من تقدمي 

طلبات ��صرد�د �لأمو�ل لعمليات �ل�رص�ء ب�صل�صة و�صهولة كبريتني.

  للتو��صل:  )ق�صم �لقت�صاد: 17111455(              ق�صم �لإعلنات : )�ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�ضرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  �لفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
“اإنفيتا” ُتطلق �رشكة لإدارة مطالبات تاأمني املركبات

BIBF و” الهندي للمحا�سبني” يتعاونان لتطوير الدرا�سات املالية

البحرينيون يرفعون ا�سم اململكة يف منتدى عاملي باملك�سيك

ر�سوم ال�سجالت... عقدة التجار يف من�سار “الغرفة”

2.5 مليون دينار اأرباح “�سيكو” الن�سفية

الوقت يداهمها و�ضهران عن املوعد النهائي

مرتفعة 19 % قيا�صا بالعام �ملا�صي

ذكـــر م�صـــدر م�صـــوؤول �أن غرفـــة جتـــارة 
و�صـــناعة �لبحرين �صتنتهي من �إعد�د در��صة 
خا�صـــة بالر�صـــوم �جلديدة �ملفرو�صـــة على 
�أن�صطة �ل�صجل �لتجاري، و�لتي جمدت مار�س 
املا�ض���ي ملدة ثالث���ة اأ�ض���هر بتوجيهات من 
رئي�س الوزراء، �ض���احب ال�ضمو امللكي الأمري 
خليفـــة بـــن �صـــلمان �آل خليفـــة، ملزيـــد من 

�لت�صاور بني �جلهات ذ�ت �لعلقة.
وتنته���ي مهلة التاأجيل الأخرية يف �ض���هر 

�صبتمرب �ملقبل.
و�أكد �مل�صدر �أن �للجنة �ملوؤقتة و�ملعنية 
بدر��صـــة هذه �لر�صـــوم مل تنته �إلـــى �لآن من 
�ملو�صـــوع، رغم �أن �آخر �جتماع عقدته كان يف 

يونيو �ملا�صي.
واأ�ضار امل�ضدر اإلى اأن عمل اللجنة م�ضتمر 
و�أن �لغرفـــة بانتظار �لنتهاء من �لد�ر�صـــات 
�لتي تقـــوم بها �إحدى �ل�رصكات �ل�صت�صـــارية 
�لتي جرى تكليفها بدر��صة حيثيات �لر�صوم، 
و�لتي �صت�صلمها خلل �صبتمرب �ملقبل، و�لتي 

�ضيتم على �ضوئها رفع ت�ضورات الغرفة.
وبني �أنه مل يتم �لتطرق �إلى �أي ت�صور�ت 
حاليا ب�صـــاأن موقف �لغرفة و�ل�صارع �لتجاري 
من كيفية �حت�صـــاب �لر�صوم �جلديدة، وذلك 
رغم وجود رف����س قاطع من التجار لأي زيادة 
يف �لر�صـــوم �حلاليـــة �لتـــي �عتربوهـــا ترهق 
كاه���ل اأ�ض���حاب املوؤ�ض�ض���ات م���ع ارتفاع يف 
�لنفقات �لت�صـــغيلية �لتي ت�صمل �ملحروقات 

و�لكهرباء ور�صوم �لعمال وغريها.
اإل اأن بع����س اأع�ض���اء اللجنة اأ�ض���اروا اإلى 
بع�س �ملقرحـــات �لتي طرحت، كاحت�صـــاب 
�لر�صـــوم على �أ�صا�س عدد �لعمال، و�أن يكون 
هناك جتميد للر�صـــوم حلني ت�صحيح �أو�صاع 
�لتجار فيما يتعلق باختيار �لأن�صـــطة �خلا�صة 
بهم، خ�صو�صا �أن �لر�صوم �جلديدة �صتح�صب 

بناًء على عدد �لأن�صـــطة �لتجارية، و�لتي كان 
ي�صـــيفها �لتجـــار حتى دون �حلاجـــة �إليها يف 
�صبيل �حل�صول على رخ�س �إ�صافية لت�صغيل 

�لعمالة �لأجنبية.
وتاأتـــي ت�رصيحـــات �مل�صـــوؤول يف �لوقت 
�لذي يد�هم فيه �لوقـــت �لغرفة، قبل �نتهاء 
مهل���ة رفع ت�ض���وراتها اإل���ى وزارة ال�ض���ناعة 
و�لتجـــارة لتبيان ر�أيها ب�صـــاأن �آليـــة �أو مقد�ر 
�لر�صـــوم �لتي ينبغي فر�صـــها، بح�صب وجهة 

نظر �ل�صارع �لتجاري.
ويف مطلع يونيو املا�ضي عقدت الغرفة 
لقـــاء ت�صـــاوريا عـــام ح�رصه جمموعـــة كبرية 
من �أ�صحاب �لأعمال، �صـــمن م�صاعيها لأخذ 
مقرحـــات �لقطاع �خلا�س ب�صـــاأن “�حلدود 
�ملعقولة” مل�ض���توى رفع الر�ضوم اجلديدة، 
وذل���ك متهيدا لرفع املقرتح���ات اإلى وزارة 

�لتجارة و�ل�صناعة من �أجل هيكلتها.
وكانت �لبحرين رفعت ر�صـــوم �ل�صـــجل 

�لتجـــاري يف 2012 مـــن 30 دينـــار� �إلى 50 
دينار�، �إل �أنه يف �لنظام �حلايل �صيتم فر�س 
ر�صوم ما بني 50 و�ألف دينار على �لأن�صطة 
�لتجاريـــة ولي�صـــت �ل�صـــجلت، مبعنـــى �أنه 
ميكن اأن يدفع �ض���جل جتاري واحد ر�ض���وم 
اأكرث من ن�ض���اط، وهو مامل يكن موجودا من 

ذي قبل.
وق�ض���ية الر�ض���وم التجاري���ة ه���ي اأك���رث 
�لق�صايا �ملحلة جدلية على طاولة غرفة جتارة 
و�صـــناعة �لبحرين، و�صـــيكون �حل�صول على 
تنازلت من احلكومة مبثابة انت�ض���ار ملجل�س 
الإدارة احلايل، والذي �ضهد بع�س النتقادات 
عل���ى خلفي���ة توزيع منا�ض���ب جل���ان الغرفة 
وتنفيذ �لقـــر�ر�ت �لتي خرجت بها �جتماعات 
�جلمعية �لعمومية يف �أبريل �ملا�صـــي، و�لتي 
�ضهدت خاللها اأحداث دراماتكية اأبرزها كان 
التمهيد لإقالة الرئي�س التنفيذي الذي مازال 

من�ضبه �ضاغرا اإلى اليوم.

�ملنامـــة - �صـــيكو:  �أعلن بنك �صـــيكو عن 
�رتفاع �صـــايف �أرباحـــه يف �لن�صـــف �لأول �لعام 
�جلاري بن�صـــبة %19 لت�صـــل �إلـــى 2.5 مليون 
دينـــار، مقابل 2.1 مليـــون يف �لفرة ذ�تها من 

�لعام �ملا�صي. 
وارتف���ع الدخ���ل الت�ض���غيلي بح�ض���ب بيان 
ر�صـــمي بن�صـــبة %19 لي�صـــل �إلـــى 6 مليـــني 
دينـــار مقابل 5.1 مليون خلل نف�س �لفرة من 
2017، كما زادت النفقات الت�ض���غيلية، والتي 
ت�صمل نفقات �ملوظفني و�مل�صاريف �لإد�رية 
�لعامـــة و�مل�صـــاريف �لأخرى، لت�صـــل �إلى 3.2 
مليـــون دينـــار مقابـــل 2.8 مليون يف �لن�صـــف 

�لأول من �لعام �ملا�صي. 
وبلغت ربحيـــة �ل�صـــهم 6.74 فل�س مقابل 
5.06 فل�س يف �لن�صف �لأول من �لعام 2017. 
واأرتف���ع اجمايل الدخل ال�ض���امل خالل الن�ض���ف 
�لأول مـــن �لعـــام 2018 بن�صـــبة %8 لي�صـــل 
�لى مبلـــغ 2.7 مليون دينارمقابـــل 2.5 مليون 

للن�صف �لأول من �لعام 2017.
وقال رئي�س جمل�س �لإد�رة �ل�صـــيخ عبد�هلل 
بن خليفـــة �آل خليفة “�ض���هدت جميع قطاعات 
�لأعمال ن�صـــاطاً مطـــرد�ً ونتائـــج �إيجابية خلل 

�لن�صف �لأول من �لعام”.
واأو�ضح البيان اأن �ضايف اأرباح الربع الثاين 
من �لعام �جلاري �رتفعت بن�صـــبة %39 لت�صل 
�إلى 1.07 مليون دينـــار مقابل  مبلغ 769 �ألفا 
خـــلل �لفرة نف�صـــها من �لعام �ملا�صـــي، كما 
ارتفع الدخل الت�ضغيلي للبنك بن�ضبة %21، �إذ 
بلـــغ 2.8 مليون دينار مقابـــل 2.3 مليون خلل 

الربع الثاين من العام 2017. 
و�ض���عدت النفق���ات الت�ض���غيلية يف الربع 

�لثاين من 2018، لت�صل �إلى 1.6 مليون دينار 
مقابـــل 1.4 ملي���ون يف الربع الثاين م���ن العام 
املا�ض���ي، فيما زادت ربحية ال�ض���هم من 1.87 

فل�س لت�صل �إلى 2.89 فل�س.
و�صـــجلت �لأر�صـــدة �لإجمالية يف �مليز�نية 
�لعموميـــة 137.5 مليـــني دينـــار كمـــا يف 30 
يونيـــو 2018، مقارنًة بــــ 131.3 مليون كما يف 

نهاية �لعام 2017. 
وحققـــت �لأ�صـــول �ملـــد�رة منـــًو� ملحوًظا 
بن�صبة %47 لت�صل �إلى 681.97 مليون دينار، 
مقابل 465.4 مليون دينار كما يف نهاية �ل�صنة 

�ملا�صية.
اأما قيمة الأ�ض���ول املحتفظ بها لدى �رضكة 
�صيكو خلدمات �ل�صناديق �ل�صتثمارية �لتابعة 
و�ململوكـــة بالكامـــل للبنك، فقد منت لت�صـــل 
�إلـــى 2.3 مليار دينار مقارنـــًة مبا جمموعه 2.2 

مليار دينار كما يف 31 دي�صمرب 2017.
 وو��صل �لبنك �ملحافظة على قاعدة ر�أ�س 

ماليـــة جيدة تفـــوق �ملتطلبـــات �لتنظيمية، �إذ 
بلغ جممـــوع حقوق �مل�صـــاهمني كمـــا يف نهاية 
�لفـــرة 54.6 مليون دينار مقابل 59.8 مليون 
يف نهاية �لعـــام 2017. ويعود �نخفا�س قاعدة 
ر�أ�س �ملال عن نهاية دي�صمرب 2017 �إلى قيام 
�صيكو ب�رص�ء �أ�صـــهم خزينة مبا ن�صبته %10 من 
�أجمايل �لأ�صـــهم �مل�صجلة و�ل�صادرة بقيمة 5.9 
مليـــني دينـــار خلل �لن�صـــف �لأول مـــن �لعام 
2018. كذلك قام البن���ك بتوزيع اأرباح نقدية 

على �مل�صاهمني بقيمة 1.93 مليون دينار.  
ومـــن جانبهـــا قالـــت �لرئي�ـــس �لتنفيـــذي 
ل�صـــيكو، جنلء �ل�صري�وي “و��صـــل قطاع �إد�رة 
اإذ حقق���ت جمي���ع  الإيجاب���ي،  الأ�ض���ول من���وه 
�ض���ناديق �ض���يكو اأداًء قوًيا مقارنة باملوؤ�رضات 
�لقيا�صـــية و�صناديق �لأ�صـــتثمار �مل�صابهة يف 

�لأ�صو�ق”.

املنامة - اإنفيتا: اأعلنت �رضكة اإنفيتا 
البحرين، عن تاأ�ض���ي�س اأول �رضكة لإدارة 
مطالبات �لتاأمـــني �ملتعلقة باملركبات 
)TPA( على م�صـــتوى �ملنطقة ومقرها 

�ملنامة.
لإدارة  اإنفيت���ا  �رضك���ة  وح�ض���لت 
�ملطالبـــات علـــى ترخي�س مـــن م�رصف 
�لبحرين �ملركزي لتقدمي خدمات �إد�رة 
مطالبات �لتاأمني وتقـــوم حاليا باأعمال 

لقيا�س �أد�ء �ل�رصكة. 
و�صـــيكون مقر �ل�رصكـــة �لرئي�س يف 
البحري���ن و�ض���تتطلع م�ض���تقبال لتقدمي 
خدماتهـــا و�فتتـــاح فروع تابعـــة لها يف 

دول جمل�س �لتعاون �خلليجي.
�صـــمن  �ل�رصكـــة  خدمـــات  وتنـــدرج 
ت�صـــنيف )InsureTech(، حيـــث �إنها 
تعتمد علـــى �لقنـــو�ت �لرقمية لتقدمي 
خدماتهـــا عن طريـــق تطبيـــق �لهو�تف 
�لذكيـــة ومـــلء ��صـــتمار�ت �ملطالبـــات 
��صتف�صـــار�ت  و�لـــرد علـــى  �إلكرونيـــا 
�لعمـــلء عـــن طريـــق خدمـــة �مل�صـــاعد 
الإفرتا�ض���ي، وهو تطبيق حمادثة ذكي 

خا�س باإنفيتا. 
وقال رئي�س جمل�ـــس �لإد�رة ر�هول 
بهـــال �إن “�ل�رصكـــة لـــن تقـــدم خدمات 
ت�صـــوية مطالبـــات �لتاأمـــني فقـــط، بل 

�صتوفر �أي�ًصا خدمات �لتو��صل �ل�صبكي 
و�مل�صـــاعدة علـــى �لطريـــق و��صـــتبد�ل 
املركب���ات اإلى ����رضكات التاأم���ني، )...( 
نحن ب�ضدد اإن�ضاء �ضبكة تزويد اخلدمات 
مبوج���ب اتفاقي���ة ثالثي���ة ب���ني �رضكات 
التاأمني ومقدمي اخلدمات و�رضكة اإدارة 

مطالبات �لتاأمني”.
وتابع “خدماتنا �صُتح�صن من جتربة 
حاملي وثائق التاأمني و�ض���تقلل الوقت 
�لتاأمني،  لتقـــدمي وت�صـــوية مطالبـــات 
كما �أنها �صـــتخف�س �لتكاليـــف �لإد�رية 

ل�رصكات �لتاأمني”.

�جلفـــري - BIBF: وق���ع معهد البحرين 
 )BIBF( و�ملاليـــة  �مل�رصفيـــة  للدر��صـــات 
مذكرة تفاهم مع املعهد الهندي للمحا�ضبني 
�لقانونيني )ICAI( لتعزيز مهنة �ملحا�صبة 

و�ملر�جعة وتطويرها باململكة.
مبوجـــب  �لهنـــدي  �ملعهـــد  و�صـــيوفر 
�ملذكـــرة �مل�صـــاندة �لفنيـــة لــــ BIBF من 
خـــلل تعزيز مناهجه �حلاليـــة وتطوير منهج 
حما�ض���بي معتمد لت�ض���هيل ح�ض���ول طلبته 
على ع�صـــوية ICAI. و�صـــيتعاون �لطرفان 
لإجـــر�ء �لختبـــار�ت �ملهنية لطلبـــة �ملعهد 
�ملوؤهلني. ويوفر �لتعاون فر�صـــة لأع�صـــاء 

معهـــد ICAI لتطوير م�صـــريتهم �ملهنية، 
حيث �صي�صـــبح �ملعهـــد مركـــز�ً لتعزيز بناء 
الق���درات املحلية الوطني���ة. ووقع املذكرة 
رئي�ـــس �ملعهـــد �لهندي نافـــني ن.د جوبتا، 

ومدير معهد BIBF �أحمد �ل�صيخ. 
وقال نافني “�صتعمل �ملوؤ�ص�صتان على 
تعزيز بر�مج �لتدريب و�لتطوير، و�صـــنعمل 
تكنولوجيـــا  مثـــل  مبـــادر�ت  علـــى  �صـــويا 
و�ملحا�صـــبة  و�لت�صـــالت  �ملعلومـــات 
و�ملالية”. وقال �ل�صيخ “�صنتعاون يف بر�مج 
م�صـــركة لتعزيـــز مهـــار�ت �لقـــوى �لعاملة 

�ملحلية”.

موؤ�ض�ض���ة  اإجناز:اأر�ض���لت  املنامة - 
اإجن���از البحرين برعاية “متك���ني” وفًد� 
من ط���الب اإجن���از للم�ض���اركة يف منتدى 

“جي �أي ورلدو�يد” �لعاملي �لأول.
وعقد املنتدى يف للمك�ضيك، و�ضهد 

ح�صور 600 طالب من 50 دولة. 
 50 م���ن  باأك���رث  الط���الب  و�ض���ارك 
ن�صاًطا، وم�صابقة و�حدة باليوم، تتمحور 
جميعه���ا حول ري���ادة الأعم���ال. ومتكن 
وترك���ي  املك���ريات  حمم���د  الطالب���ان 
�لقحطاين مـــن �حتـــلل �ملركزين �لأول 
و�لثـــاين مـــن »م�صـــابقة �لإقنـــاع«، �أمـــا 
الطالبة نور بن �ض���م�س فحلت يف املركز 

�لثاين يف م�صـــابقة »�صـــانعو �لتغيري«، 
ور�ض���ح الطال���ب عبدالرحم���ن ال�ض���باغ 

لنهائيات م�صابقة م�صتوى �لذكاء.
وعقد �ملنتـــدى لأول مرة هذ� �لعام 
يف �إطار �لحتفالت مبرور 100عام على 
تاأ�صـــي�س “جي �أي ورلدو�يد”، وت�صـــتمر 
�لفعاليات 18 �ض���هًرا. وح����رض املنتدى 
اأكرث من 700 م�ض���ارك. وا�ضتمع ح�ضور 
�ملنتـــدى باهتمـــام لكلمـــات عـــدد من 
اأه���م املتحدث���ني على م�ض���توى العامل، 
كما ��صـــتفاد �لطلب من جل�صـــات حو�ر 
اخلريجني وور�س عمل اإطالق امل�ض���اريع 

�لر�ئدة.

• ر�هول بهال	

علي الفردان

�ض���كلت جلن���ة وكلف���ت �رضك���ة ا�ضت�ض���ارية ول جدي���د حت���ى الي���وم 

• •�ل�صيخ عبد�هلل بن خليفة	 جنلء �ل�صري�وي	
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“جي �إف �إت�ش”: �ن�سمام �رشكاء ��سرت�تیجینی لـ “ذي �إنرتتیرن”

عمومیة “عهدة” تو�فق على �لتقريرين �ملايل و�لإد�ري

“�إنوف�ست”: ل تطور�ت �أثرت على تد�ول �ل�سهم

�لنفط يو��سل �لرتفاع و “�لأمريكي” يالم�ش 70 دولًر�

�لبحرين ت�ستورد ذهًبا بقیمة 94 ملیون دينار بالن�سف �لأول

2.7 ملیون دينار �أرباح “زين �لبحرين” �لن�سفیة

يقفل على �رتفاع طفیف موؤ�رش “�لبور�سة” 

84.3 % منها من الإمارات

 ارتفعت 88.2 % عن العام املا�ضي 

تداول 6.26 مليون �ضهم و�ضند

ا�ض���توردت البحرين نحو 5.6 مليون قطعة 
من �ض���بائك الذهب واملجوهرات خالل الن�ضف 
الأول من 2018، م���ن 28 دولة، بقيمة اإجمالية 
تتج���اوز ال���� 94 مليون دين���ار، وذلك بح�ض���ب 
اآخ���ر اإح�ض���اءات هيئ���ة املعلوم���ات واحلكوم���ة 

الإلكرتونية.
واأظهرت البيانات الأولية التي اأ�ض���درتها 
�ض���وؤون اجلمارك اأن اململكة ا�ض���توردت حوايل 
2.9 مليون �ض���بيكة ذهب بقيم���ة اإجمالية تبلغ 
47.5 ملي���ون دينار وي�ض���ل وزنها اإلى 2980 
غراًم���ا م�ض���توردة من دول���ة الإم���ارات العربية 
املتحدة، اململك���ة العربية ال�ض���عودية، تركيا، 

�ضوي�رسا، كندا.
فيما بلغت قط���ع احللى واملجوهرات التي 
اأجزاوؤه���ا م���ن ذه���ب 2.6 ملي���ون قطع���ة تزن 
ح���وايل 2969 غراًما بقيم���ة اإجمالية تبلغ 46.5 
مليون دينار م�ض���توردة من اأ�ضرتاليا، الإمارات 
العربي���ة املتح���دة، ال�ض���ن، اململك���ة العربية 
ال�ض���عودية، اململكة املتحدة، الهند، الوليات 
اإ�ض���بانيا،  اندوني�ض���يا،  الأمريكّي���ة،  املّتح���دة 
اإيطاليا، اأروبا، اأملانيا، ب�ضائع بحرينية مرجعة، 
بلجي���كا، تايالن���د، تركي���ا، جمهوري���ة الكونغو 
الدميقراطية، جمهورية كوريا اجلنوبية، �ضانت 
كيت�س ونيفي�س، �ض���نغافورة، �ضوي�رسا، فرن�ضا، 
فيتن���ام، كمبوديا، كندا، لبن���ان، هولندا، هونغ 

كونغ.
واأ�ض���ارت البيانات اأن اململكة ا�ض���توردت 
حوايل  347.953 �ض���بيكة ذهب بقيمة اإجمالية 
تبلغ 5.6 مليون دينار وي�ض���ل وزنها اإلى 346 
غراًما يف يناير املا�ض���ي، و 356.424 �ض���بيكة 

ذه���ب بقيم���ة 5.8 مليون دينار وي�ض���ل وزنها 
اإل���ى 356 كيل���و غراًم���ا يف فرباي���ر املا�ض���ي، 
وازدادت كمية ال�ض���بائك امل�ضتوردة يف مار�س 
حيث بلغ عددها 547.985 �ض���بيكة ذهب تزن 

حوايل 551 غراًما بقيمة 8.7 مليون دينار.
ويف يناير مت ا�ض���ترياد 614.658 �ض���بيكة 
ذهب ت���زن ح���وايل 630 غراًما بقيم���ة اإجمالية 
تبلغ 10 مالين دينار، وازدادت كمية ال�ضبائك 
امل�ض���توردة مايو املا�ض���ي حيث مت ا�ض���ترياد 
589.393 �ضبيكة ذهب، تزن 583 غراما بقيمة 
9.2 مليون دينار، فيما مت ا�ضترياد 513.926 
�ض���بيكة ذهب، تزن 514 غراًما بقيمة 8 مالين 

دينار يف يونيو املا�ضي.
وتو�ض���ح الإح�ض���ائيات اأن���ه مت ا�ض���ترياد 
209.774 قطع���ة من احللي واملجوهرات ذات 
اأجزاء من الذهب وي�ض���ل وزنها اإلى 288 غراًما 
بقيم���ة 3.9 مليون دينار خالل يناير املا�ض���ي، 
فيما مت ا�ض���ترياد 271،776 قطعة، تزن 314 
غراًم���ا بقيم���ة اإجمالي���ة 4.9 ملي���ون دين���ار يف 
فرباير املا�ض���ي، وارتفعت الكمية امل�ضتوردة 
يف مار����س اإل���ى 425.020 قطعة، ت���زن حوايل 

503 غرامات بقيمة 7.9 مليون دينار.
فيم���ا مت ا�ض���ترياد 444.952 قطع���ة من 
احلل���ي واملجوه���رات يف ابريل املا�ض���ي، تزن 
497 غرام���ا بقيمة 9.5 ملي���ون دينار، وزادت 
الكميات امل�ض���توردة خالل مايو املا�ضي حيث 
بلغت 576.504 قطعة، تزن حوايل 636 غراما 
وبقيم���ة 9.8 ملي���ون دين���ار، فيم���ا كانت اأكرب 
الكمي���ات امل�ض���توردة خ���الل يونيو املا�ض���ي 
حيث بلغ���ت 711.363 قطعة، تزن 731 غراما 

وبقيمة 10.5 مليون دينار.
فيما مت ا�ضترياد 1.064 قطعة من اأ�ضناف 
�ض���ياغة من ذهب بقيمة 14.730 دينار، فيما 
ا�ض���توردت 514 قطعة من اأ�ضكال ذهب ن�ضف 

م�ضغولة اآخر بقيمة 4.332 دينار.
وجاءت الإم���ارات باملرتبة الأولى من ناحية 
قيمة الكميات امل�ض���توردة حي���ث بلغت 79.3 
مليون دينار، و�ضوي�رسا ثانيا بقيمة 3.4 مليون 
دينار، تليها الهند بقيمة 2.9 مليون دينار، ثم 
اإيطاليا حي���ث بلغت قيمة الكميات 1.8 مليون 
دينار، وال�ض���عودية خام�ًض���ا بقيم���ة 1.5 مليون 

دينار.

البحرين  زي���ن  حققت �رسكة 
اأرباح���ا �ض���افية خالل الن�ض���ف 
الأول م���ن العام اجل���اري بلغت 
مقارن���ة  دين���ار،  ملي���ون   2.73
ب�نح���و 1.45 ملي���ون دين���ار يف 
الع���ام  م���ن  املقابل���ة  الف���رتة 
زي���ادة  بن�ض���بة  اأي  املا�ض���ي، 

و�ضلت اإلى 88.2%.
وزادت اأرب���اح ال�رسكة، خالل 
الرب���ع الثاين من الع���ام اجلاري 
وفقا لبيان ر�ض���مي من�ضور على 
اأم�س،  البحري���ن  بور�ض���ة  موقع 
بن�ض���بة %29، مقارن���ة ب�اأرب���اح 
الفرتة نف�ض���ها من عام 2017، 
حيث حققت 1.22 مليون دينار، 

قيا�ضا ب� 948 األف دينار.
وكان ال�رسكة ربحت يف الربع 
الأول م���ن 2018 ح���وايل 1.11 
ملي���ون دين���ار، مقارن���ة ب��503 
اآلف دين���ار للف���رتة ذاته���ا من 

.2017
وبلغت اأرباح العام املا�ضي 
4.31 مليون دينار، مرتفعة من 

4.25 مليون يف 2016.

“موؤ����رس  اأقف���ل  البور�ض���ة:   - املنام���ة 
البحري���ن الع���ام” ي���وم اأم����س عند م�ض���توى 
1370.5 بارتفاع وقدره 0.97 نقطة مقارنة 
باإقف���ال اأم����س الأول، يف حن اأقف���ل “موؤ�رس 
البحرين الإ�ض���المي” عند م�ض���توى 994.77 

مرتفعا نقطتن مقارنة باإقفاله ال�ضابق.
املالي���ة  الأوراق  كمي���ة  اإجم���ايل  وبل���غ 
املتداولة يف “البور�ضة” 6.26 مليون �ضهم 
و�ض���ند، بقيمة اإجمالي���ة و�ض���لت اإلى 1.65 
ملي���ون دين���ار، مت تنفيذه���ا من خ���الل 78 

�ضفقة.
وتداول امل�ضتثمرون 6.26 مليون �ضهم، 
بقيمة قدرها 1.64 مليون دينار مت تنفيذها 
من خ���الل 77 �ض���فقة، مركزي���ن تعامالتهم 
على اأ�ض���هم قطاع البن���وك التجارية، والذي 

بلغت قيمة اأ�ض���همه املتداولة 1.48 مليون 
دين���ار اأي م���ا ن�ض���بته %89.68 م���ن القيمة 
الإجمالية ل���الأوراق املالية املتداولة وبكمية 
قدره���ا 5.6 ملي���ون �ض���هم، مت تنفيذها من 

خالل 44 �ضفقة.
وج���اء البن���ك الأهل���ي املتح���د يف املركز 
الأول، اإذ بلغت قيمة اأ�ضهمه املتداولة 1.44 
ملي���ون دينار، اأي م���ا ن�ض���بته %87.73 من 
القيمة الإجمالية وبكمية قدرها 5.47 مليون 

�ضهم، مت تنفيدها من خالل 37 �ضفقة.
اأم���ا املرك���ز الث���اين، فكان من ن�ض���يب 
�رسك���ة اأملنيوم البحرين )األب���ا( بقيمة قدرها 
61.6 األف دينار، اأي ما ن�ض���بته %3.74 من 
القيمة الإجمالية ل���الأوراق املالية املتداولة 
وبكمي���ة قدرها 97 األف �ض���هم، مت تنفيذها 

من خالل 3 �ضفقات. ثم جاءت �رسكة البحرين 
لالت�ض���الت )بتلكو( بقيم���ة قدرها 35.92 
األف دينار، اأي ما ن�ض���بته %2.18 من القيمة 
الإجمالية ل���الأوراق املالية املتداولة وبكمية 
قدرها 143.69 األف �ض���هم، مت تنفيذها من 

خالل 7 �ض����فقات.
ومت ي���وم اأم�س تداول اأ�ض���هم 16 �رسكة، 
ارتفعت اأ�ض���عار اأ�ض���هم 6 منه���ا، وانخف�س 
�ض���عر �رسك���ة واح���دة، فيم���ا حافظ���ت بقية 
ال�رسكات على اأ�ض���عار اإقفالتها ال�ضابقة. اأما 
على م�ضتوى ال�ضندات، فقد مت اإبرام �ضفقة 
واح���دة بقيم���ة قدره���ا 550 دين���ارا، اأي ما 
ن�ضبته %0.03 من القيمة الإجمالية لالأوراق 
املالية املتداولة، يف حن بلغت الكمية 500 

�ضند.

دب���ي - مبا����رس: اأك���دت جمموعة 
“جي اإف اإت�س” قيام �رسكة “جي اإف 
اإت�س كابيت���ال” التابعة لها بتوقيع 
جمموع���ة  م���ع  ا�ض���تثمار  اتفاقي���ة 
“الزرع���وين  و�رسك���ة  “الفطي���م” 
لال�ض���تثمار” للح�ض���ول على ح�ض���ة 
“ذي  �رسك���ة  يف  املوؤث���رة  الأقلي���ة 

اإنرتتيرن”. 
وقال���ت ال�رسكة يف بيان ل�ض���وق 
م���ع  �رساكته���ا  ح���ول  امل���ايل  دب���ي 
جمموعة الفطيم” و�رسكة “الزرعوين 
لال�ض���تثمار”، اإنه مت تعين “جا�ضم 
ال�ض���ديقي رئي�ًض���ا جدي���ًدا ملجل�س 

اإدارة �رسكة “ذي اإنرتتيرن”.

اإنرتتي���رن”  “ذي  وتاأ�ض�ض���ت 
املق���درة بقيمة 150 ملي���ون دولر 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة يف 

عام 2001.
واأ�ض���ارت جي اإف اإت����س يف بيان 
يوم ال�ض���بت، اإل���ى توقي���ع اتفاقية 
الفطي���م  جمموع���ة  م���ع  ا�ض���تثمار 
والزرعوين لال�ضتثمار، حيث ح�ضلوا 
على ح�ض���ة الأقلية املوؤثرة يف �رسكة 
“ذي اإنرتتيرن” بجانب جي اإف اإت�س.
واأو�ض���حت ال�رسك���ة اأن جمموع���ة 
لال�ض���تثمار  والزرع���وين  الفطي���م 
�ضيقومان بدور حيوي لتحقيق قيمة 

اأعلى ل�رسكة “ذي اإنرتتيرن”.

العمومي���ة  اجلمعي���ة  وافق���ت 
العادية لعهدة بنك الإ�ضكان العقاري 
)عهدة(، التي عقدت بن�ضاب قانوين 
بل���غ %57.2، على جمي���ع البنود مبا 
فيه���ا القوائ���م املالي���ة املوحدة عن 
الف���رتة املالية م���ن 8 نوفمرب 2016 

اإلى 31 دي�ضمرب 2017.
كما �ضادقت اجلمعية على تقرير 
جمل����س الإدارة ع���ن اأعم���ال العه���دة 
ومركزه���ا املايل عن الف���رتة املالية 
من 8 نوفمرب 2016 اإلى 31 دي�ضمرب 

.2017
واأب���راأت اجلمعي���ة ذم���ة اأع�ض���اء 
جمل����س الإدارة من امل�ض���وؤولية فيما 
يتعلق بكاف���ة ت�رسفاتهم عن الفرتة 

املالية املعنية.
ومتت املوافقة على اإعادة تعين 
اأع�ضاء هيئة الرقابة ال�رسعية للعهدة 
 2018 املنتهي���ة  املالي���ة  لل�ض���نة 
وتفوي����س جمل����س الإدارة لتحدي���د 
اأتعابه���م، واإع���ادة تعي���ن مدقق���ي 
لل�ضنة  للعهدة  احل�ضابات اخلارجين 
املالي���ة املنتهي���ة 2018 وتفوي�س 

جمل�س الإدارة لتحديد اأتعابهم.

و�ضندوق “عهدة”، اأول �ضندوق 
لال�ض���تثمار العقاري متوافق واأحكام 
ال�رسيع���ة الإ�ض���المية يت���م اإدراج���ه يف 
البور�ضة، يهدف لتزويد امل�ضتثمرين 
بفر�ضة لال�ضتثمار يف قطاع العقارات 
بالبحرين من خ���الل حتديد العقارات 
اجلذابة وامل���درة للدخل يف البحرين. 
عالوة على ذلك، فاإن �ضندوق العهدة 
يه���دف اإلى القي���ام بكافة الأن�ض���طة 
امل�ضموح بها من خالل ن�رسة الكتتاب 
و�ضند �ض���ندوق العهدة جتاه حتقيق 

هدف ال�ضتثمار.
ويبلغ حجم ال�ضندوق الذي اأ�ضدر 
يف 29 دي�ضمرب 2016، اأكرث من 19.8 
مليون دين���ار، ويتكون م���ن عقارين 
كبريين يحققان دخ���ال جيًدا دون اأي 
ديون، وامل�رسوع الأول هو “ال�ض���قية 
ب���الزا” ال�ض���كني التج���اري، ويتكون 
من �ض���قٍق �ض���كنية وحم���الت جتارية 
ويقع يف منطقة ال�ض���قية. اأما امل�رسوع 
الث���اين، فه���و عب���ارة ع���ن املراف���ق 
التجاري���ة مل�رسوع “دان���ات املدينة” 
متع���دد ال�ض���تعمالت والذي يتكون 
م���ن 39 حم���ال جتاري���ا و3 م�ض���احات 
اإ�ضافة  املعار�س،  وا�ضعة ل�ضتخدام 

اإلى حمالت خم�ض�ضة للمكاتب.

نفت �رسكة “اإنوف�ضت”، املدرجة 
والكوي���ت،  البحري���ن  بور�ض���تي  يف 
وجود اأي تط���ورات حدثت موؤخًرا من 
�ض���اأنها التاأث���ري على الت���داول على 
اأ�ض���هم ال�رسكة يف جل�ضة تداول اأم�س 

يف بور�ضة الكويت.
واأ�ض���افت ال�رسك���ة، يف بيان ن�رس 

عل���ى موقع بور�ض���ة البحري���ن اأم�س 
،”لي����س ل���دى ال�رسك���ة اأي معلومات 
غ���ري  الت���داول  ه���ذا  اأ�ض���باب  ع���ن 
العتي���ادي، بخالف ما مت الإف�ض���اح 

عنه �ض������اب��ًقا”.
و�ضهد �ض���هم ال�رسكة تداول غري 
اعتي���ادي يف بور�ض���ة الكويت اأم�س، 
حيث مت تنفيذ 95 �ض���فقة، لتداول 

اأكرث من 2.8 مليون �ضهم.

وا�ض����لت  لن����دن:   - نيوي����ورك 
اأ�ض����عار النفط الرتفاع بعد تراجعها 
لالأ�ض����بوع الراب����ع يف خت����ام تعامالت 
اجلمع����ة املا�ض����ية، م�ض����تفيدة م����ن 
�ض����عف الدولر الأمريكي الذي جعل 
ال�ض����لع اأكرث جاذبي����ة ويف ظل تقييم 
العاملية  الإمدادات  ب�ض����اأن  املخاوف 

من اخلام.
وارتفع����ت عق����ود خ����ام “برنت” 
القيا�ض����ي ت�ض����ليم �ض����بتمرب بن�ض����بة 
0.75 % اإلى 74.86 دولر للربميل، 
فيم����ا ارتفع خام “ناميك�س” بن�ض����بة 
1.75 % اإلى 69.89 دولر للربميل، 
م�ض����اًء   02:07 ال�ض����اعة  مت����ام  يف 

بتوقيت مكة املكرمة.

وتزامن ذلك م����ع انخفا�س موؤ�رس 
الدولر –الذي يقي�س اأداءه اأمام �ضلة 
من العمالت الرئي�ضية- بن�ضبة 0.20 
% اإلى 94.48 نقطة، وي�ضكل تراجع 
العملة الأمريكية دعًما لأ�ضعار ال�ضلع 
املقوم����ة به����ا، اإذ يجعله����ا اأرخ�����س 

حلاملي العمالت الأخرى.
واأف����ادت “بلوم����ربغ” ب����اأن ثالثة 
حقول نفطية يف بحر ال�ض����مال �ضتبداأ 
تقلي�س اإنتاجها قبل حترك احتجاجي 
عم����ايل يف وقت لحق م����ن يوم اأم�س، 
فيما ل يزال امل�ض����تثمرون يرتقبون 
التوت����رات يف ال�����رسق الأو�ض����ط عل����ى 
خلفي����ة العقوب����ات الأمريكي����ة عل����ى 

اإيران.

�ملحرر �لقت�سادي

زينب �لعكري

�ملحرر �لقت�سادي

 �ملحرر �لقت�سادي



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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) CR2018 -111176( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه اعتراض 

بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  خالل  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
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) CR2018 -110709( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  خالل  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: رضي علي رضي رضي

االسم التجاري احلالي: رضي علي رضي رضي
االسم التجاري املطلوب: اسواق رضي علي رضي رضي

األنشطة التجارية املطلوبة: جتارة/ بيع صابون ومنظفات
جتارة/ بيع األغذية واملشروبات

جتارة/ بيع منتجات التبغ

قيد رقم: 19918-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

اعالن لسنة 2018
بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية

تريندز هاوس/ ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها/ 

علي محمد حسني كاظم العالي باعتباره  املصفي القانوني لشركة شركة 

القيد  مبوجب  محدودة  مسئولية  ذات  كشركة  املسجلة  ذ.م.م،  هاوس  تريدرز 

اختيارية  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،74453 رقم 

وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية 

الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد: 93904
26/7/2018

وزارة الصناعة والتجارة - مركز البحرين للمستثمرين
إعالن رقم  )9914( لسنة 2018

بشأن حتويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة

إليه  إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم  تعلن 
املسجلة  الواحد(  الشخص  )شركة  ش.ش.و،  العاملية  للحلول  تاليا  مالك 
مبوجب القيد رقم 93904 بطلب حتويل الشكل القانوني من شركة الشخص 
الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال  وقدره 50٫000 دينار بحريني

البحرين  مركز  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 
للمستثمرين مشفوعا باملستندات املؤيدة واملبررة لالعتراض خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوم عمل من تاريخ نشر هذا اإلعالن

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة ترانس اريبيان ديفليمنت

سجل جتاري رقم 1-8650

بناء على قرار املساهمني في شركة ترانس اريبيان ديفليمنت، املسجلة على 
القيد رقم 8650-1، بتصفية الشركة إجباريا وتعني السيد/ 

 ميرزا ابراهيم سلمان حسن املرزوق مصفيا للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 
 ،2001 لعام   )21( رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات 
وعمال بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة 
من  يوم   15 خالل  الالزمة،  باملستندات  مدعومة  إليه،  مطالباتهم  تقدمي  إلى 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي:

مكتب 31، مبنى 657، طريق 2811، مجمع 428، السيف
صندوق بريد 18213

رقم املوبايل: 39626280 )973+(

إعالن بحل وتصفية

شركة وارتسيال ش.ذ.م.م

سجل جتاري رقم 69553

بناء على قرار الشركاء في شركة وارتسيال ش.ذ.م.م، املسجلة مبوجب القيد 
رقم 69553، بتصفية الشركة اختياريا وتعني السيد/  جاسم اسد مصفيا 

للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 
 ،2001 لعام   )21( رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات 
وعمال بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة 
من  يوم   15 خالل  الالزمة،  باملستندات  مدعومة  إليه،  مطالباتهم  تقدمي  إلى 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي:

السيد/ جاسم اسد
رقم االتصال: 39642223 )973+(

newco@msbahrain.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

الدرعية للمالبس ذ.م.م

سجل جتاري رقم 92065

إليها  تقدم  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تصفية  بطلب   92065 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  ذ.م.م،  للمالبس  الدرعية 
الدوسري  حبيب  عبداهلل  مبارك  سلوى  وتعيني  اختيارية  تصفية  الشركة 

كمصفي للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 
 ،2001 لعام   )21( رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات 
وعمال بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة 
من  يوم   15 خالل  الالزمة،  باملستندات  مدعومة  إليه،  مطالباتهم  تقدمي  إلى 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
املصفي: سلوى مبارك عبداهلل حبيب الدوسري

رقم املوبايل: 39407007 )973+(
blosomfashion@gmail.com :البريد اإللكتروني

املنامة - البحرين

فقـدان جــواز ســفر
انا املدعو مالك الرمضان محمد فرحة

N 005581924  مت فقدان جواز سفر رقم 

فعلى من يجده االتصال بنا على الرقم :

33446333 او تسليمه الى السفارة السورية 

أو الى أقرب مركز شرطة

 التاريخ: 30/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

ادارة التسجيل
اعالن بشأن تغيير االسم التجاري

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم إليها  الفياصل 
الدوات البناء والنجارة اخلفيفة ذ.م.م، واملسجلة حتت قيد رقم 67267، بطلب تغيير 

االسم التجاري من:
الفياصل ألدوات البناء والنجارة اخلفيفة ذ،م،م

AL FAIYSEEL BUILDING MATERIALS & CARPENTRY
لتصبح: الفياصل ملواد البناء ذ.م.م

AL FAYASIL BUILDING MATERIALS WLL
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة أقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن
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ال�شعودية ت�شت�شيف 1500 حاج من ذوي �شحايا حرب اليمن
الرياض ـ واس:

اأ�ش���در املل���ك �شلمان بن عبدالعزي���ز اآل �شعود اأمرا يق�ش���ي با�شت�شافة 1500 حاج من 
ذوي قتلى مينيني و�شودانيني حاربوا �شمن التحالف العربي، والذي تقوده ال�شعودية �شد 
احلوثي���ني. وذكرت وكالة االأنب���اء ال�شعودية، اأم�س االإثنني اأن ه���ذه اال�شت�شافة تاأتي �شمن 
برنام���ج �شيوف خ���ادم احلرمني ال�رشيفني حلج ه���ذا العام، الذي ت�رشف علي���ه وزارة ال�شوؤون 
االإ�شالمي���ة والدعوة واالإر�شاد. و����رشح وزير ال�شوؤون االإ�شالمية والدع���وة واالإر�شاد ال�شعودي 
ال�شي���خ عبداللطي���ف اآل ال�شيخ باأن “�ش���دور هذا االأمر الكرمي من خ���ادم احلرمني ال�رشيفني 
امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود ياأتي امتدادا الأعماله اجلليلة، ومكارمه املتوا�شلة جتاه 
امل�شلم���ني بعامة وذوي القتلى بخا�شة، وتقديرا للت�شحيات البطولية التي قدمها ال�شهداء 
االأبرار يف الدفاع عن حيا�س الدين، واأر�س اليمن ال�شقيق وكرامة وعزة اأهله”، بح�شب قوله. 

وتبداأ منا�شك احلج هذا العام يف 19 اأغ�شط�س املقبل، و�شتمتد حتى 24 من ال�شهر نف�شه.

السنة العاشرة - العدد 3577 
الثالثاء

31 يوليو 2018 
18 ذو القعدة 1439

international@albiladpress.com
العالم
14

رام اهلل ـ رويترز:

بغداد ـ السومرية:

واشنطن ـ اب:

نيروبي ـ رويترز:

قالت م�ش���ادر فل�شطينية واإ�رشائيلية 
اأم�س االثنني اإن اجلي�س االإ�رشائيلي اعتقل 
20 فل�شطينيًّا يف ال�شفة الغربية املحتلة 
وزارة  ون���ددت  �شحافي���ني،   4 بينه���م 
االإع���الم الفل�شطينية ونقاب���ة ال�شحفيني 
به���ذه االعتق���االت. وذك���ر ن���ادي االأ�شري 
الفل�شطين���ي اأن حمل���ة االعتقاالت �شملت 
العديد م���ن امل���دن والق���رى واملخيمات 
الفل�شطينية بعد مداهمة عدد من املنازل.

وقال اأفيخاي اأدرعي املتحدث با�شم 
اجلي�س االإ�رشائيل���ي يف تغريدة على تويرت 
���ا  ”اعتقل���ت ق���وات االأم���ن 20 فل�شطينيًّ
اإرهابي���ة  ي�شتب���ه ب�شلوعه���م بن�شاط���ات 
واأعم���ال �شغ���ب عنيف���ة �ش���د املدني���ني 
وق���وات االأم���ن“. واأ�شاف ”كم���ا اعتقلت 
قوات االأم���ن 4 فل�شطينيني ي�شتبه فيهم 
بالتحري�س يف اإطار ن�شاطات قناة القد�س 
الت���ي مت اإعالنه���ا منظم���ة اإرهابية كما مت 
م�شادرة و�شائ���ل بث وم���واد تكنولوجية 

و�شيارة“.

يف  االأعل���ى  الق�ش���اء  جمل����س  اأعل���ن 
العراق اأم����س االإثن���ني اأن حمكمة جنايات 
ديال���ى اأ�ش���درت اأحكاًما باالإع���دام �شنًقا 
بح���ق 4 متهمني اأدين���وا باالنتماء لتنظيم 
“القاعدة” وارتكابهم عمليات اإرهابية يف 

املحافظة عام 2007.
ونق���ل موق���ع قن���اة “ال�شومرية” عن 
املتحدث با�ش���م جمل�س الق�ش���اء االأعلى، 
عب���د ال�شت���ار بريق���دار قول���ه اإن “الهيئة 
االأول���ى يف حمكمة جناي���ات ديالى نظرت 
باالنتم���اء  اأدين���وا  متهم���ني   4 ق�شاي���ا 
لتنظي���م “القاعدة” )�شابق���ا( وارتكابهم 
عملي���ات اإرهابي���ة”. واأ�ش���اف بريقدار اأن 
“من ب���ني العمليات االإرهابي���ة التي قام 
به���ا املدان���ون خط���ف وقت���ل 5 اأ�شخا�س 
من عائل���ة واحدة و�رشقة مبال���غ مالية بعد 
الهج���وم على منزلهم يف منطق���ة الغالبية 

مبحافظة ديالى خالل العام 2007”.

اأعلن وزير اخلارجي���ة االأمريكي مايك 
بومبي���و اأن الوالي���ات املتح���دة ال ته���دف 
اإلى ب�شط هيمنتها على منطقة املحيطني 
الهندي واله���ادئ، موؤكدا رف�س بالده اأي 

حماولة لذلك من قبل دول اأخرى.
ويف كلم���ة األقاه���ا، اأم����س االإثنني، يف 
الغرف���ة التجارية االأمريكي���ة بوا�شنطن يف 
ا�شتعرا����س حم���اور ال�شيا�ش���ة اخلارجي���ة 
الإدارة الرئي����س دونال���د ترامب يف منطقة 
اآ�شيا واملحيطني الهن���دي والهادئ، قال 
الوزي���ر: “الوالي���ات املتح���دة ت�شعى اإلى 
عق���د ����رشاكات ولي����س الهيمن���ة” يف هذه 
املناط���ق. واأ�ش���اف بومبي���و: “الوالي���ات 
املتح���دة ل���ن ت�شع���ى اأب���دا اإل���ى فر����س 
هيمنتها على منطق���ة املحيطني الهندي 
دول���ة  اأي  وج���ه  يف  و�شتق���ف  واله���ادئ، 
تتطل���ع اإلى ذل���ك”. كما ذك���ر بومبيو اأنه 
يخطط لزيارة كل من ماليزيا و�شنغافورة 

واإندوني�شيا االأ�شبوع املقبل.

قال رئي�شا اإريرتي���ا وال�شومال اأم�س 
االثنني اإن البلدين يعتزمان اإقامة عالقات 
دبلوما�شي���ة، يف اأح���دث موؤ����رش اإلى حت�شن 
العالقات يف اأرجاء منطقة القرن االأفريقي 

بعد التقارب بني اإريرتيا واإثيوبيا.
الرئي����س ال�شوم���ايل حممد  وو�ش���ل 
عب���د اهلل اإل���ى العا�شمة االإريرتي���ة اأ�شمرة 
ي���وم ال�شبت لعقد اجتماع���ات مع الرئي�س 

اإ�شيا�س اأفورقي.
وق���ال الرئي�ش���ان يف بي���ان م�ش���رتك 
دبلوما�شية  عالق���ات  البل���دان  ”�شيقي���م 
التج���ارة  ويع���ززان  ال�شف���راء  ويتب���ادالن 
التب���ادالت  ع���ن  ف�ش���اًل  واال�شتثم���ار، 

التعليمية والثقافية“.
و�شكل ق���رار اإ�شيا�س بدعوة عبد اهلل 
ف�ش���اًل جدي���ًدا للبلدين بع���د �شنوات من 
توتر العالق���ات، فيما يعك�س كيفية تغري 
ال�شيا�شة يف املنطقة من���ذ و�شول رئي�س 
الوزراء اأب���ي اأحمد اإلى ال�شلط���ة يف اأدي�س 

اأبابا هذا العام.

اإ�رشائيل تعتقل 20 فل�شطينيا 
بينهم 4 �شحافيني

احلكم باإعدام 4 متهمني 
باالإرهاب يف العراق

بومبيو: ال ن�شعى للهيمنة على 
“الهندي” و”الهادئ”

ال�شومال واإريرتيا يقيمان 
عالقات دبلوما�شية

التحالف: اإيران توا�صل تهديد املالحة يف باب املندب
معارك عنيفة يف البي�شاء... واحلوثي يتكّبد خ�شائر ب�رشية

وفيما يتعلق بالتطورات امليدانية، اأعلن 
ترك���ي املالك���ي اأن القوات اليمني���ة املوالية 
للرئي����س عبد رب���ه من�شور ه���ادئ، املدعومة 
م���ن قبل التحالف، تتقدم على كافة اجلبهات، 
م�شرًيا اإل���ى ا�شتعادة �شل�شل���ة جبلية يف جبهة 
تع���ز وال�شيط���رة عل���ى منطقة اأب���واب احلديد 

ومواقع ا�شرتاتيجية يف املحاور ال�شمالية.
واأ�ش���اف اأن الق���وات احلكومي���ة ت�شتع���د 

لتحرير مدينة زبيد.
وفيم���ا يخ����س اجلان���ب االإن�ش���اين، اأك���د 
املتح���دث اأن التحال���ف يتخذ كاف���ة االإجراءات 
حلماي���ة املدنيني، واتخ���ذ العديد من اجلهود 

االإن�شانية لتقدمي امل�شاعدات.
واأ�ش���اف اأنه ال تزال املنافذ اليمنية تعمل 
بت�شهيالت م���ن التحالف، واأن هناك 22 منفًذا 
ا يف اليمن م���ا زالت تعمل.  ���ا وجويًّ ���ا وبحريًّ بريًّ
واأكد اأن التحالف منح اأكرث من 28 األف ت�رشيح 

بحري مليناء احلديدة.
واأ�ش���ار كذل���ك اإلى اأن اأك���رث من 5 ماليني 
مين���ي ي�شتفيدون من م�شاع���دات مركز امللك 

�شلمان لالإغاثة.
واته���م املتح���دث با�شم التحال���ف جماعة 
“اأن�ش���ار اهلل” )احلوثي���ني( باأنه���ا “توا�ش���ل 
انته���اك القانون ال���دويل ب���زرع االألغام” و”ال 
ت���زال تتخذ املدني���ني دروعا ب�رشي���ة”، ح�شب 
ت�رشيحه. واأ�ش���اف اأن التحالف دمر 5 اآالف من 

االألغام التي زرعها احلوثيون.
ا، ُقت���ل واأ�شيب نحو 86 عن�رشًا من  ميدانيًّ
ميلي�شي���ات احلوثي يف  مع���ارك �شنها اجلي�س 
اليمن���ي يف مديرية املالج���م التابعة ملحافظة 

البي�شاء، وفق م�شدر ع�شكري.
الوطن���ي،  اجلي����س  ق���وات  �شن���ت  كم���ا 
م�شنودة بط���ريان التحالف، هجوماً على مواقع 
االنقالبيني ب�شع���اب احلم�شة واأطراف ف�شحة 

مبديرية  املالجم. 
م���ن جهة اأخرى، حرر اجلي�س اليمني، بدعم 
م���ن التحال���ف، �شال�ش���ل جبلي���ة ا�شرتاتيجية 
�شم���ن عملي���ة ع�شكري���ة وا�شع���ة اأطلقها نحو 

مركز مديرية برط يف اجلوف.
واأك���د قائد لواء احل�شم يف اجلي�س اليمني، 

العمي���د ه���ادي حم���ران اجلعي���دي، اأن ق���وات 
اجلي�س متكنت من حترير �شل�شله جبال املرحة 
والع�شا����س  واخليال���ة  وامل�شام���ة  والعجم���اء 
مبديري���ة ب���رط، بع���د اأن ا�ستكمل���وا ت�أم���ن 

�شل�شلة جبال االأمهور. كذلك نّوه اجلعيدي باأن 
احلوثيني تكبدوا خ�شائر ب�رشية ومادية كبرية، 
خالل املعارك، و�شط ته���اٍو وفرار لعنا�رشهم، 

مع تقدم م�شتمر للجي�س الوطني.

• املتحدث با�شم التحالف العربي العقيد الركن تركي املالكي	

وّجه التحالف العربي بقيادة ال�سعودية، الذي يقوم بعملية ع�سكرية يف اليمن، اتهامات لإيران 

باأنها “توا�سل تهديد” املالحة يف م�سيق باب املندب والبحر الأحمر.

واأكد املتحدث با�سم التحالف العقيد الركن تركي املالكي خالل موؤمتر �سحفي اأن التحالف 

�سيوا�سل اجلهود لتاأمني املالحة البحرية يف البحر الأحمر. 

كما اأ�سار اإىل اأن حمافظة �سعدة ب�سمال اليمن اأ�سبحت “نقطة لإطالق ال�سواريخ البالي�ستية 

الإيرانية”. 

لبنان.. حتذيرات من تفجريات واغتياالت حال التاأخر بت�صكيل احلكومة
ح���ّذر معار����س لبن���اين م���ن ع���ودة االغتياالت 
والتفج���ريات لتهز اال�شتق���رار اله�س يف لبنان، بعد 
ف�شل �شعد احلريري بت�شكي���ل حكومة جديدة، رغم 

مرور 3 اأ�شهر على االنتخابات النيابية.
وكتب النائب ال�شابق فار�س �شعيد يف تغريدة 
ل���ه عل���ى ح�شابه عل���ى موق���ع “توي���رت” اإن “عودة 
االغتي���االت والتفجريات اإلى لبن���ان غري م�شتبعدة. 

حذاِر”. 
ويذك���ر اأن �شعي���د كان ي�شغ���ل من�شب االأمني 
الع���ام لتجم���ع ق���وى “14 اآذار” املن���اوئ ل�شوري���ا 
و�شيا�ش���ات الرئي����س ب�ّش���ار االأ�شد، قب���ل اأن ينهار 
هذا التجم���ع خلالفات داخلية اأذكتها عملية انتخاب 

مي�شال عون رئي�ًشا للبالد يف العام 2016.
وفيم���ا اعت���ر وزي���ر الداخلي���ة والبلدي���ات يف 
حكوم���ة ت�رشيف االإعم���ال احلالية، نه���اد امل�شنوق، 
اأن فت���ح معرك���ة رئا�شة اجلمهورّية باك���ًرا هو الذي 
يوؤّخر تاأليف احلكومة، ق���ال حمللون كبار، اإن لبنان 
قد ُيواج���ه اأزمة وزارّي���ة اأخطر من اأزم���ة االنتخابات 
ا،  ���ا واقت�شاديًّ الرئا�شّي���ة املا�شي���ة �شيا�شيًّا واأمنيًّ

وق���د تفتح االأب���واب على كل االحتم���االت مبا فيها 
اأزمة حكم ال خ���روج منها اإال بتحّرك وا�شع يف ال�شارع 
يفر����س حكم���ا ير�ش���ي الوط���ن واملواط���ن ولي�س 

اأ�شحاب امل�شالح اخلا�شة واالإثراء غري امل�رشوع.
ودخل���ت اأزم���ة تاأليف احلكوم���ة يف مرحلة اأكرث 
تعقيًدا، لي����س من ارتف�ع �سقف ال�رشوط من اأطراف 
مق���ررة يف احلكم فح�ش���ب، بل اأي�ًشا م���ن الربط مع 

التط���ورات االإقليمي���ة وما يح���دث يف ملفات كرى 
مت�شل���ة بها. ه���ذه امل���رة، ال يرتبط تاأخ���ر التاأليف 
مب�شكالت احل�ش�س على امل�شتوى الداخلي، ولي�س 
منطلًق���ا م���ن الف���راغ الرئا�شي كما ح���دث بعد عام 
2014، اإذ اإن���ه اليوم يرتبط بتغيريات يف املوازين 
ال�شيا�شية التي اأحدثتها تطورات �شوريا واملنطقة.

واأبدت م�شادر لبنانية مطلعة، خ�شيتها من اأن 

يكون مل���ف ت�شكيل احلكومة قد حتّول ب�شكل كبري 
من داخلي اإل���ى خارجي، وقالت: اإن “ما يح�شل غري 
مفهوم وغري مرر، فالعقد الداخلية حُتّل بالتوافق 
اإذا كانت نّيات اجلميع �شادق���ة بت�شهيل التاأليف، 
اأّم���ا االإبق���اء عل���ى ال�شق���وف العالي���ة والت�شّدد يف 
املطالب بوجه �شعد احلريري فال ميكن تف�شريه اإاّل 

ا، اأو تنفيًذا الأجندات اأجنبية”. اإيعاًزا خارجيًّ
واأبدت امل�شادر اعتقادها باأنه “اإذا مل تت�شّكل 
احلكومة خ���الل اأي���ام قليلة، ف���اإّن االأم���ور �شتزداد 
تعقيًدا ولن يكون هناك حكومة قبل نهاية العام”.

وتتحدث بع�س ال�شخ�شي���ات اللبنانية، عن اأّن 
ا �شوريا، حري�شة على  االأطراف االإقليمية وخ�شو�شً
اأن تك���ون كّف���ة احلكوم���ة اللبنانية املقبل���ة راجحة 
له���ا. فف���ي املرحل���ة املقبلة ب���ريوت مدع���وة اإلى 
اتخ���اذ موقف م���ن ملفات ذات بع���د اإقليمي ت�شمل 
�شوريا واإيران، ويف طليعته���ا: اآلّية عودة النازحني 
العالق���ات  وا�شتع���ادة  اإل���ى بالده���م،  ال�شوري���ني 
اللبناني���ة - ال�شوري���ة بكامل اأوجهه���ا، والعقوبات 
املرتقب���ة على اإيران ابتداء من ال�شاد�س من ال�شهر 
املقب���ل. واأخ���رًيا ولي����س اآخ���ًرا م�شاألة اإع���ادة اإعمار 

�شوريا.

مناورات رباعية يف البحر االأحمر

اأعل���ن اجلي�س امل����رشي، اأن قوات خا�شة 
م���ن م�رش واالإم���ارات وال�شعودي���ة والواليات 
املتحدة االأمريكية، تق���وم بتدريبات ت�شتمر 
ع���دة اأي���ام، وعل���ى م���دار ال�شاع���ة يف املياه 

االإقليمية بالبحر االأحمر.
با�ش���م  الر�شم���ي  املتح���دث  وق���ال 
اجلي����س امل�رشي، اأم�س االإثن���ني، يف بيان، اإن 
التدريبات تاأت���ي يف اإطار فعاليات التدريب 
امل�رشي االأمريك���ي امل�شرتك “ا�شتجابة الن�رش 

.”2018
املا�شي���ة  االأي���ام  اأن  البي���ان  واأو�ش���ح 
للتدري���ب  التمهيدي���ة  املراح���ل  �شه���دت 

“ا�شتجاب���ة الن����رش 2018” حي���ث مت تنظيم 
العدي���د م���ن االأن�شطة والفعالي���ات، وكذلك 
تنفي���ذ اإدارة اأعم���ال قت���ال م�شرتك���ة نهاًرا 
وليالً، لتاأمني منطقة بحرية �شد التهديدات 
املختلف���ة”. ويتزامن ذلك م���ع و�شول قطع 
بحري���ة تابع���ة للجي����س االأمريك���ي واجلي�س 

االإماراتي للم�شاركة يف فعاليات التدريب.
تاأتي هذه التدريبات بعد اأيام قليلة من 
ا�شتهداف احلوثيني لناقلة نفط �شعودية يف 
البحر االأحمر ملحقني بها اأ�رشاًرا، اأعلنت على 
اإثرها ال�شعودية تعليق جميع �شحنات النفط 

اخلام عر باب املندب.

بيروت ـ وكاالت:

عواصم ـ وكاالت:

القاهرة ـ أ ش أ:

• �شعد احلريري	



وبح�س���ب رويرتز، ق���ال غالم ح�سني 
حم�سني اإجئي املتح���دث با�سم ال�سلطة 
الر�سم���ي  التلفزي���ون  يف  الق�سائي���ة 
اعتقل���وا  �سخ�س���ا   29“ اإن  الإي���راين، 
و�سيحاكم���ون قريبا.. رمب���ا يتم اعتقال 
املزي���د الليل���ة وغ���دا.. يواج���ه كثريون 
تهم���ة “اإ�ساع���ة الف�س���اد يف الأر����ض”. 
م�س���ريا اإل���ى تهمة عقوبته���ا الإعدام يف 

اإيران.
وبالإ�ضافة �إلى هبوط �لعملة، �أثارت 
العودة املتوقع���ة للعقوبات احتجاجات 
يف ال�س���وارع ت�سمن���ت احتجاج���ات م���ن 
التجار املوالني ب�سكل تقليدي للحكام 
يف اإي���ران، واإل���ى غ�سب النا����ض ب�سبب 

مزاعم الرتبح والف�ساد.
وق���ال اإجئ���ي ي���وم ال�سب���ت اإن 18 
�ضخ�ضا �عتقلو� فيما يتعلق مبز�عم عن 
ك�سب غ���ري م�رشوع من تعامالت يف جمال 
ال����رشف الأجنبي وا�ست���رياد غري قانوين 

ل�ضيار�ت فارهة.
واأو�س���ح اأن “ه���وؤلء �لأف���ر�د مت���ت 
مالحقته���م ب�سب���ب التالع���ب يف النظام 
والإخ���الل  ال�سعب���ة  والعمل���ة  النق���دي 
الب������الد  يف  القت�س���ادي  بالنظ�������ام 
و�ضيت��م �لبدء مبحاكمتهم قريبا �إن �ضاء 

اهلل”.
الأح���كام  اأح���د  الإع���دام  وميث���ل 
الق�سائية، التي م���ن املمكن اأن ت�سدر 

ب�ساأن تهمة “�لإف�ضاد يف �لأر�ض”.
وو�س���ف الرئي����ض الأمريكي دونالد 

ترام���ب التف���اق النووي مع اإي���ران باأنه 
م���ن اأ�سواأ التفاق���ات يف العامل، لكن يف 
حماولة لإنقاذه، ُيعد �ل�رشكاء �لأوروبيون 
في���ه حزمة �إج���ر�ء�ت �قت�ضادية ملو�زنة 

الن�سحاب الأمريكي.
وق���ت  يف  قال���ت  فرن�ض���ا  �أن  غ���ر 
�ضابق هذ� �ل�ضه���ر، �إن من �مل�ضتبعد �أن 
ت�ستطي���ع القوى الأوروبي���ة و�سع حزمة 
�قت�ضادية لإير�ن من �أجل �إنقاذ �لتفاق 

�لنووي قبل نوفمرب.

يف غ�ضون ذلك، �إنطلقت يف �ضوت�ضي، �م�ض 
الثنني، اجلولة العا�رشة م���ن حمادثات اأ�ستانا 
مب�ضاركة وفود �ل���دول �ل�ضامنة وممثلني عن 
النظ���ام ال�سوري واملعار�س���ة، و�سط توقعات 
باأن حتت���ل منطقة خف����ض الت�سعيد يف اإدلب 
�ملحادث���ات، �إ�ضاف���ة �إل���ى �لرتكي���ز �لرو�ضي 
عل���ى الق�سايا الإن�سانية و اإعادة الالجئني اإلى 

مناطق �سيطرة النظام.
و�سيك���ون مل���ف املعتقل���ني واملخفيني 
ق����رش� �أي�ض���ا حا����رش� يف موؤمت���ر �أ�ضتان���ا، �إذ �إن 
�لختفاء �لق����رشي يف �ضوريا �ضالح حرب، �ت�ضع 

نط���اق ا�ستخدام���ه خ���الل ال�سن���وات الثم���اين 
املا�سية.

فم���ا ل يقل عن 95 األف �سخ�ض، ل يزالون 
قيد �لختفاء �لق�رشي من قبل �لأطر�ف �لفاعلة 

على ال�ساحة ال�سورية، منذ عام 2011.
ووثقت ال�سبك���ة ال�سورية حلقوق الإن�سان 
ح���الت �لختفاء �لق�رشي، م�ضجل���ة �أكرث من 81 
األ���ف �سخ����ض اأخفته���م ق���وات النظ���ام ق�رشا، 
بينه���م 1546 طفال، و4837 ام���راأة، ونحو 10 
�آلف �ضخ����ض بينه���م ن�ض���اء و�أطف���ال، �ختفو� 
على يد التنظيم���ات امل�سلحة، يف حني ل يزال 

جمهول م�سري اأكرث من 8 �آلف �أخفاهم د�ع�ض.
حلق���وق  ال�سوري���ة  ال�سبك���ة  وك�سف���ت 
الإن�سان اأن نحو 1500 �سخ�ض اختفوا على يد 
الف�سائ���ل امل�سلحة الكردي���ة. اأما من اأخفتهم 
�ملعار�ض���ة �مل�ضلح���ة فتج���اوز عددهم 1800 

�سخ�ض بح�سب التقرير.
وتبقى عمليات �لإخفاء �لق�رشي ون�رش �لذعر 
يف �سوريا �سيا�سة ممنهجة اتبعها نظام الأ�سد 
يف عمليات مل ت�ضتثن �أحد� وطالت �أغلب فئات 
�ملجتم���ع م���ن مدني���ني و�ضيا�ضي���ني ون�ضطاء 

و�ضحافيني.

الذين  املعتقلني،  لع�شرات  توجيهها  مت  التي  التهمة،  اأن  الإي��ران��ي��ة  ال�شلطات  اأعلنت 

يف  “الإف�شاد  ه��ي  املحلية،  العملة  ت��ده��ور  بعد  ال�شعبة  والعملة  امل��ايل  بالنظام  تالعبوا 

الأر�ض”. واعتقلت ال�شلطات الإيرانية 29 �شخ�شا بتهمة اإثارة بلبلة اقت�شادية بعد اأن هوى 

الريال الإيراين اإىل اأدنى م�شتوياته اأمام الدولر، بعد اأن بلغ 112 األف مقابل الدولر يف 

ال�شوق غري الر�شمية. 

هاراري ـ رويترز:

عواصم - وكاالت:

باريس ـ أ ف ب:

باماكو ـ رويترز:

بيروت ـ ا ف ب:

اأدلى رئي�ض زميبابوي ال�سابق روبرت 
موجاب���ي )94 عام���ا( ب�سوت���ه يف بلدي���ة 
ه���ار�ري �أم����ض �لثن���ني يف �أول �نتخابات 
جتريها البالد ل تت�سمن ا�سمه على اأوراق 

القرتاع.
ودخل موجابي، الذي بدا عليه الهزال 
و�لذي كان برفقة زوجته جري�ض �إلى حجرة 
�لق���رت�ع و�أم�ض���ى عدة دقائ���ق وهو ميالأ 
بطاقة اقرتاعه مب�ساعدة اأحد امل�ساعدين. 
وجتمع ح�س���د كبري خارج اللجنة وكان 
بع�ضه���م يهل���ل بينما كان �لبع����ض �لآخر 

ي�سيح م�ستنكرا.
وع���زل موجابي من ال�سلط���ة يف اأواخر 
نوفم���رب �ملا�ضي يف �نق���الب فعلي �ضعد 
بحليفه اإمر�سون مناجناج���وا اإلى ال�سلطة. 
ومناجناج���و� هو �ملر�ضح �لأوفر حظا للفوز 
يف النتخابات. واأع���رب موغابي عن رغبته 
بهزمية حزب���ه �ل�ضابق �لذي دفعه للخروج 

من ال�سلطة بعد حكم دام 37 عاما. 
وقال “ل ميكنن���ي الت�سويت لزانو-

الوطن���ي  الحت���اد  الوطني���ة”،  اجلبه���ة 
�لأفريق���ي لزميبابوي-�جلبه���ة �لوطني���ة 
ال���ذي يحك���م الب���الد من���ذ ا�ستقالله���ا يف 

.1980
زميباب���وي  يف  الناخب���ون  وي���ديل 
باأ�ضو�تهم لنتخاب رئي�ض ونو�ب و�أع�ضاء 
املجال����ض البلدي���ة يف عملي���ات ت�سويت 

تاريخية هي �لأولى منذ �ضقوط موغابي.

�عت���رب عدد من �خلرب�ء �إن���ه �ذ� كانت 
اميانوي���ل  الفرن�س���ي  الرئي����ض  �سعبي���ة 
م���ن  ماك���رون �سجل���ت تراجع���ا يف ع���دد 
ا�ستطالعات الراأي ب�سبب م�ساألة األك�سندر 
بينال، معاون���ه ال�سابق املتهم بامل�ساركة 

يف �عمال عنف، فانها مل ت�ضهد �نهيار�.
وكان ماك���رون اعت���ر م�ساأل���ة بينال 
“زوبع���ة يف فنج���ان”، يف ح���ني �عتربه���ا 
�آخ���رون �ضم���ا بطيئا قد يع���اين منه طو�ل 
وليته. و�فاد حتقيق �أجرته موؤ�ض�ضة �إيالب 
للدرا�س���ات ان 8 فرن�ضي���ني من ��ضل 10 
�سع���روا ب”ال�سدمة” ج���ر�ء ق�ضية بينال، 
يف ح���ني اعتر اثنان م���ن ا�سل 3 )بح�سب 
م�ضاأل���ة  �نه���ا  و�ي(  �وبيني���ون  موؤ�ض�ض���ة 
�إيب�ضو�ض  “خط���رية”. و�أف���ادت موؤ�ض�ض���ة 
ب���اأن ماكرون تراجع 4 نقاط بنهاية يوليو، 
وب���ات يتمت���ع ب���� 32 % فق���ط م���ن �لآر�ء 
�لإيجابية، وهي �أدنى ن�ضبة له منذ �ضبتمرب 

.2017
امل�س���رتك  الع���ام  املدي���ر  وق���ال 
ملوؤ�ض�ض���ة �إيفوب فريديري���ك د�بي “لقد 
كان مل�ضاأل���ة بينال تاأث���ر فعلي، �إل �أنه مل 

يح�سل حتول جذري يف الراأي العام”.

قال���ت وزارة الإدارة الإقليمي���ة اأم�ض 
�لثنني �إن هجمات م�ضلحني �أو �أعمال عنف 
اأخرى عطلت نحو 5 مراكز القرتاع يف مايل 
�أثن���اء �لنتخاب���ات �لرئا�ضي���ة ومل تتمك���ن 
3 باملئ���ة م���ن مراكز القرتاع م���ن العمل 
عل���ى الإط���الق. واأظهرت بيان���ات الوزارة 
اأن 4632 مرك���زا لالق���رتاع م���ن ب���ني 23 
�ألف مركز تعطل فيه���ا �لت�ضويت ب�ضبب 
”هجم���ات م�ضلح���ة �أو �أعمال عن���ف �أخرى“ 

منها 644 مركزا مل تعمل على الإطالق.
وكان ت�ساع���د عن���ف املت�سددين من 
الق�سايا الرئي�سي���ة يف حمالت العديد من 
مر�ضحي �ملعار�ضة �لذين ناف�ضو� �لرئي�ض 
�إبر�هي���م �أبوبك���ر كيت���ا م���ع تز�ي���د ع���دد 
الهجم���ات وارتفاع اأعداد القتلى يف �سمال 
وو�سط مايل. واأعلنت جماعة تابعة لتنظيم 
�لقاعدة يف �ل�ضحر�ء م�ضوؤوليتها عن هجوم 
بقذائف املورت���ر على قرية اأجويلهوك يف 
منطقة كيدال ال�سمالية خالل النتخابات. 
ويف الهج���وم اأطل���ق م�سلح���ون 10 قذائف 
مورتر �نفجرت و�حدة على م�ضافة نحو مئة 
مرت م���ن اأحد مراكز القرتاع مم���ا اأدى اإلى 

تعليق �لت�ضويت ب�ضكل موؤقت.

خط���ف تنظي���م داع����ض 36 مدنيا 
عل���ى �لأقل م���ن حمافظ���ة �ل�ضويد�ء، 
جن���وب  يف  �لدرزي���ة،  �لغالبي���ة  ذ�ت 
�سوريا، خ���الل الهجوم الذي �سنه قبل 
5 اأي���ام واأوقع اأكرث م���ن 250 قتيالً، 
وفق ما �أورد �ملر�ضد �ل�ضوري حلقوق 

الإن�سان، اأم�ض الثنني.
رام���ي  املر�س���د،  مدي���ر  وق���ال 
عبدالرحم���ن، اإن التنظي���م “خطف 36 
�ضيدة وطف���ل �أثناء هجوم���ه �لأربعاء، 
متكن���ت 4 �سي���دات منهم م���ن الفرار 
يف وق���ت لحق، فيما ع���رث على جثتي 
�إحد�هم���ا م�ضاب���ة  �أخري���ني،  �ثنت���ني 
بطلق ناري يف راأ�سها والأخرى م�سنة”، 
مرجح���ا اأن تكون “توفيت جر�ء �لتعب 
خ���الل �ضره���ا”. وبالت���ايل، ف���اإن 30 
�سخ�س���ا ل يزال���ون حمتجزي���ن ل���دى 

التنظيم املتطرف.
“�ل�ضوي���د�ء  �ضبك���ة  و�أف���ادت 
24” �ملحلي���ة لالأنب���اء عل���ى موقعها 
�لإلك���رتوين ب���اأن جمي���ع �ملخطوفني 
م���ن قرية �ل�ضبكي يف ري���ف �ل�ضويد�ء 
�ل�رشق���ي، وه���م “20 �سي���دة ت���رتاوح 
�أعماره���ن بني 18 و60 عام���اً، �إ�ضافة 

اإلى حوايل 16” طفالً وطفلة.

زيمبابوي

فرنسا

مالي

موجابي ي�سوت يف اأول 
انتخابات بعد الإطاحة به

�سعبية ماكرون ترتاجع 
بعد م�ساألة بينال

العنف يعطل الت�سويت 
يف 5 مراكز اقرتاع
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اإيران تعتقل املحتجني على تدهور عملته� وتتوعد ب�إعدامهم

اإيران اخرجي من �شوري�... حملة توا�شلية لطرد ميلي�شي�ت طهران

وجهت تهمة “�لإف�ضاد يف �لأر�ض” لع�رشات املعتقلني

�سوت�سي حتت�سن اجلولة ال� 10 من اأ�ستانا وتركز على الالجئني

• �سورة اأر�سيفية لحتجاجات �سابقة يف اإيران	

• مقاتلو حزب اهلل يف منطقة القلمون الغربي يف �سوريا )رويرتز(	

ر نا�شطون �شوريون واإيرانيون لإطالق حملة عرب مواقع التوا�شل الجتماعي،  لت�شليط  يح�شّ

ال�شوء على ممار�شات اإيران يف �شوريا عرب ميلي�شياتها.

وتطالب احلملة بطرد طهران من �شوريا، حتت عنوان “اإيران اخرجي من �شوريا” .

و�شيتم اإطالق احلملة من حول العامل، كما �شيتم ن�شر تغريدات ب�شورة مكثفة خالل �شاعات، 

لت�شل الر�شالة اإىل جميع الأطراف الدولية والإقليمية املعنية.

“داع�ض” اختطف 36 �سيدة 
وطفالً خالل هجوم �ل�ضويد�ء

طهران: املفاو�سات مع الوليات املتحدة م�ستحيلة حاليا

غواهاتي ـ أ ف ب:

اأعلن يف الهند، اأم�ض الثنني، �سحب اجلن�سية من 4 ماليني �ضخ�ض يف ولية �آ�ضام جنوب �رشقي �لبالد، 
وذلك مبوجب قائمة من �ضاأنها ترحيل مو�طنني غالبيتهم من �مل�ضلمني �لناطقني بالبنغالية.

وقال �ملدير �لعام لل�ضجالت يف �آ�ضام: “�إنه يوم تاريخي لآ�ضام و�لهند ب�ضكل عام. حققنا خطوة مهمة 
تتعلق بن�رش اأول م�سودة كاملة لل�سجل الوطني للمواطنني”.

ونقلت وكالة فر�ن�ض بر�ض عن �مل�ضوؤول قوله، �إن �لذين مل ت�ضملهم �لقائمة “لديهم فر�ضة كبرة” 
لالعرت��ض على ت�ضجيل �أ�ضمائهم بالقائمة �لنهائية. وقبيل �لإعالن عن �لقر�ر، فر�ضت �ل�ضلطات �لهندية 
عل���ى كل �ض���كان �لولية تقدمي وثائق توؤكد �أنهم �أو �أفر�د �أ�رشهم كانو� يعي�ضون يف �لبالد، قبل 24 مار�ض 
1971، وذل���ك لإثبات �أنهم مو�طنون هن���ود. من جهتها، قالت �رشطة �حلدود �ملحلية يف وقت �ضابق، �إن 

بع�ض �لوثائق �لتي يقدمها �لأفر�د �لذين يعتقد باأنهم مهاجرون غر �رشعيني “لي�ست �سليمة”.

جمزرة �شحب جن�شية تطول 4 ماليني �شخ�ص يف الهند

طهران ـ إرنا:

�لإير�ني���ة،  �خلارجي���ة  وز�رة  �أك���دت 
اأن املفاو�س���ات م���ع الولي���ات املتح���دة 
احلايل.وق���ال  الوق���ت  يف  م�ستحيل���ة 
�ملتح���دث با�ضم �خلارجية �لإير�نية بهر�م 
قا�ضمي يف موؤمت���ر �ضحايف، �أم�ض �لثنني، 
اإنه “مع �ضيا�ضات �لوليات �ملتحدة هذه، 
لن يبقى هناك �أي جم���ال للتفاو�ض، لأن 

وا�سنطن اأثبتت عدم م�سداقيتها”.
واأو�سح اأنه “نظ���ر� للظروف �لر�هنة، 
مبا يف ذلك �ن�ضح���اب �أمركا من �ل�ضفقة 
م���ع �إي���ر�ن من جان���ب و�ح���د، و�إج���ر�ء�ت 
و��ضنط���ن �ملعادي���ة لطه���ر�ن وجهودها 
ملمار�سة ال�سغط القت�سادي على بالدنا 
وفر����ض عقوب���ات، ل���ن تكون هن���اك �أي 

اإمكانية للمفاو�سات”.

عواصم ـ وكاالت:

• تظاهر�ت مناه�ضة لقانون �ملو�طنة يف �آ�ضام	
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يواجه أحد أندية العاصمة مأزقا كبريا قبل انطالق املوسم الريايض 2018 - 2019 عرب املطالبات املالية لالعبي إحدى ألعابه 
الجامعية. وقال مصدر “البالد سبورت” إن غالبية الالعبني طلبوا من الجهاز اإلداري زيادة مالية مقابل اللعب يف منافسات 

املوسم الجديد؛ بهدف الضغط من أجل إحداث تغيري يف موضوع مستحقاتهم املتأخرة، والتي تعدت املوسم الواحد ومل 
ترصف لهم حتى اآلن. مصدرنا يفيد أن الالعبني ضاقوا ذرًعا من تصديق األعذار املتكررة إلدارة النادي بعدم وجود سيوله 
لرصف رواتبهم وأن عليهم االنتظار، ويف الوقت نفسه يشاهدون بأم أعينهم أمواال طائلة ترصف يف باقي األلعاب وبأرقام 
مختلفة عىل التعاقدات والتجديدات من هنا وهناك، بينام هم يعتربون أنفسهم أوالد النادي الذين ترعرعوا ونشأوا فيه 

منذ الصغر، لكنهم ال يتحصلون عىل حقوقهم ويتم املامطلة واإلهامل بحقهم.
وأكد مصدرنا أن الالعبني سيستمرون يف تأدية التدريبات وإعطاء وقت محدد إلدارة الفريق والنادي يف تحقيق طلباتهم، 

وإال فإن األمور ستسري لطريق مجهول.

مأزق كبير ألحد أندية العاصمة

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

يواص��ل منتخبن��ا الوطن��ي لكرة الس��لة 
للشباب تحضرياته املحلية الجادة استعداًدا 
للمش��اركة يف بطولة كأس آسيا ملنتخبات 
الشباب )تحت 18 عاًما(، التي ستستضيفها 
العاصمة التايلندية - بانكوك، خالل الفرتة 
م��ن 5 حت��ى 11 أغس��طس املقبل، وهي 
املؤهل��ة لكأس العامل للش��باب )تحت 19 
عاًما(. واس��تأنف منتخبنا التحضريات قبل 
أيام، وذل��ك بعد عودته من املش��اركة يف 
البطولة العربية لكرة السلة للشباب التي 
أقيمت يف العاصمة املرصية القاهرة وظفر 

فيها منتخبنا باملركز الثاين.
وستس��تمر تحضريات األحمر الشاب حتى 
موعد املغ��ادرة لبانكوك واملق��رر له يوم 

الخميس الثاين من شهر أغسطس املقبل.

  الوصول للجاهزية

 ويسعى الجهاز الفني للوصول للجهوزية 
الفني��ة العالي��ة املطلوب��ة لخ��وض غامر 
منافس��ات البطولة اآلسيوية التي ستشهد 
تواجد نخبة من املنتخبات اآلس��يوية، من 
أج��ل تس��جيل الظهور امل��رف يف هذه 

البطولة وتحقيق النتائج اإليجابية.

  قائمة األحمر الشاب

 وس��يرتأس البعثة البحريني��ة يف البطولة 
نائب رئيس اتحاد الس��لة ن��ارص القصري، 
وتض��م القامئة الجهازي��ن الفني واإلداري 
واملكون من: مدير املنتخبات غسان قاروين، 

اإلداري م��وىس جعف��ر، م��درب املنتخب 
للمدرب  س��لامن رمض��ان، واملس��اعدين 
حس��ني قاهري وحس��ن ميك واختصايص 
الع��الج الطبيعي ماركو، واإلعالمي املرافق 
للبعث��ة هش��ام جعف��ر واملص��ور أحمد 
املح��اري.  وتضم قامئة “األحمر” 12 العًبا، 
وه��م: كريم محمد، عيل حس��ني، راش��د 
أحمد، مزمل أمري، مصطفى حس��ني، باقر 
عيى، ن��واف نبيل، عي��ى أحمد، أحمد 
حس��ني، أحمد خليفة، عبدالله الكوهجي، 

وعيل جابر.

 اليوم مباراة ودية

 وس��يخوض األحمر الش��اب اليوم الثالثاء 

مباراة ودية ج��ادة مع منتخبن��ا الوطني 
األول، وذل��ك عىل صالة زين لكرة الس��لة 
بأم الحصم، يف مواجهة س��يلجأ من خاللها 
الجه��از الفني بقيادة س��لامن رمضان إىل 
االس��تفادة الفنية الكاملة من أجل ضامن 
وص��ول املنتخ��ب للص��ورة األفض��ل قبل 

خوض املحفل اآلسيوي.

  منتخبنا بالمجموعة الثالثة

وكان��ت قرعة البطولة قد وضعت منتخبنا 
الوطن��ي يف املجموع��ة الثالث��ة إىل جانب 
نيوزلن��دا وأس��رتاليا وصاحب  منتخب��ات 

األرض والضيافة املنتخب التايلندي.
وضمت املجموعة األوىل منتخبات: إيران، 

فيام  وأندونيس��يا،  كازاخس��تان  الياب��ان، 
ضمت املجموعة الثانية منتخبات: الصني، 
الفلبني، لبن��ان واإلمارات، أم��ا املجموعة 
الرابعة فضمت: كوريا، الصني تايبيه، الهند 

وسوريا.

  نظام البطولة

 وينص نظ��ام البطولة عىل تأهل الفريق 
صاح��ب املركز األول م��ن كل مجموعة 
مبارشة إىل الدور ربع النهايئ، فيام ستلعب 
الفرق صاحبة املركزين الثاين والثالث من 
كل مجموع��ة مرحل��ة التصفيات “بآلي 

أوف” املؤهلة لدور الثامنية.
 ويف لق��اءات مرحل��ة ال� “ب��آلي أوف” 
س��يلعب الفري��ق صاحب املرك��ز الثاين 
م��ن املجموع��ة األوىل م��ع الثالث من 
املجموع��ة الثانية، والفائ��ز منهم يتأهل 
ملالق��اة أول املجموع��ة الثالث��ة يف دور 
الثانية  الثامنية، وسيلعب ثاين املجموعة 
مع ثال��ث املجموعة األوىل والفائز يالقي 
أول املجموعة الرابعة، فيام سيلعب ثاين 
املجموع��ة الثالث��ة مع ثال��ث املجموعة 
األوىل،  أول  س��يالقي  والفائ��ز  الرابع��ة 
وسيلعب ثاين املجموعة الرابعة مع ثالث 
املجموع��ة الثالثة والفائز س��يالقي أول 

الثانية.
 وس��تحظى املنتخب��ات األربع��ة الت��ي 
س��تتأهل إىل الدور نصف النهايئ بفرصة 

التأهل إىل بطولة كأس العامل 2019.

ضم��ن الخط��ة الفني��ة للجن��ة الحكام 
التابع��ة لالتحاد البحريني لكرة الس��لة 
والرامية إىل إعداد الحكام بطريقة مثالية 
للموسم الريايض -2018 2019 انطلقت 
مبق��ر االتح��اد البحرين��ي لكرة الس��لة 
املحارضات النظرية والتدريبات العلمية 
التحكيمية  والفني��ة والبدنية للطواق��م 
عىل أن تس��تمر لغاية 10 من أغسطس 

املقبل.
وتم إعداد برنامج ب��دين ولياقي للحكام 
ولس��تة أيام يف األس��بوع، كام س��يقدم 
املراق��ب ال��دويل فاض��ل غل��وم ع��ىل 

مح��ارضات للح��كام ع��ن التحديث��ات 
الجديدة التي اعتمدها االتحاد البحريني 
لك��رة الس��لة واالتح��اد ال��دويل للعبة 
والخاصة مبباريات كرة السلة؛ األمر الذي 
ميثل زي��ادة يف خربات الحكام وتثقيفهم 
حول مس��تجدات النظ��ام التحكيمي يف 
كرة الس��لة مب��ا يس��اهم يف تعزيز قوة 
الحكام ودرايتهم الفنية ويقلل من نسبة 

األخطاء.
وتحرص لجنة الحكام باالتحاد البحريني 
لكرة الس��لة ع��ىل بدء اإلع��داد للحكام 
مبدة زمنية مناسبة قبل انطالق الدوري؛ 

للوق��وف عىل الجاهزي��ة البدنية الفنية 
للحكام وتزويدهم بأحدث التغيريات يف 
النظام التحكيمي لكرة السلة؛ األمر الذي 
ميهد إىل تحقيق فوائد عديدة ومرجوة يف 
نجاح مباري��ات الدوري وضامن إيصالها 

من جانب الحكام إىل بر األمان.
ول��دى االتح��اد البحريني لكرة الس��لة 
نخب��ة من الح��كام الدولي��ني املتميزين 
الذي��ن ميتلكون خ��ربة عالي��ة يف مجال 
التحكيم، إضافة إىل الح��كام الصاعدين 
من الش��باب والراغبني يف كس��ب املزيد 
من الخ��ربات ودامئا ما يح��رص االتحاد 

عىل االرتقاء مبهارته��م وقدراتهم الفنية 
الريايض،  للموس��م  اس��تعدادا  والبدنية 
والذي يتضمن العديد من املسابقات يف 

مختلف الفئات العمرية.
ومين��ح االتح��اد البحريني لكرة الس��لة 
برئاس��ة سمو الش��يخ عيى بن عيل آل 
خليف��ة أولوي��ة للحكام، ويح��رص دامئا 
االتح��اد ع��ىل وض��ع الخط��ط الكفيلة 
بتطويره��م وزي��ادة عدد الح��كام من 
خالل االهتامم بهم، والعمل عىل تطوير 
مهاراته��م باعتباره��م عنرصا رئيس��ا يف 

تطوير كرة السلة البحرينية.

األحمر الشاب يستعد لبطولة آسيا ويالقي المنتخب األول اليوم

حكام كرة السلة يخوضون تدريبات مكثفة للموسم الجديد

يغادر الخميس إلى تايلند للمشاركة في المحفل اآلسيوي السالوي

اتحاد السلة              المركز اإلعالمي

اتحاد السلة           المركز اإلعالمي

من تدريبات سابقة لمنتخب الشباب بقيادة سلمان رمضان

كثريًا ما “ُتركل” كرة القدم من قامئة 
األولويات عند املسؤولني يف اللجنة 
األوملبية، العتقاد تبنينّ مع السنوات 
أنه ال يتناسب مع الحالة البحرينية 

االستثنائية!
كان االعتقاد دامئًا أن حفظ استقاللية 

كيان كرة القدم الذي يستند عىل 
جمعية عمومية ُمعتربة تضم 19 نادًيا، 

هو النهج العميل الصحيح للتطور يف 
بلد تنساب عباءة الدميقراطية من أعىل 
الكتف وحتى أخمص القدمني، فوجدت 
اللجنة األوملبية نفسها مرتاحة من عناء 

مسؤولية كربى رغم شعورها بالحرج 
من النتائج املتواضعة يف الكثري من 

األحيان.
لكن املسألة ليست بهذه السهولة، فال 

اتحاد الكرة قادر وحده عىل تحقيق 
قفزة نوعية للعبة األكرث شعبية يف العامل 
وال اللجنة األوملبية مبقدورها أن تكون 

سفينة نوح وتنقذ وحدها أكرث من 
24 اتحاًدا ال يستطيع نصفهم تسلق 

التحديات دون “عناية خاصة”.
لذلك، لعبت كرة القدم دامئًا دور 
“األخت الكربى” التي تعتمد عىل 

ذاتها يف إدارة شؤونها، وهذا ما دفع 
مجالس اإلدارات امُلتعاقبة عىل االتحاد 

للبحث عن موارد مالية تضاف إىل 
امليزانية املعتمدة من قبل اللجنة 

األوملبية، بهدف تسيري نشاط “الساحرة 
املستديرة” بالشكل املمكن، عىل أمل 
أن ينتشلها قطار املستقبل ذات يوم 

من “خريف العنوسة” الذي تصبح فيه 
الفرصة شبه معدومة!

إال أن املتطلبات تتزايد يوًما بعد آخر 
من أجل الحفاظ عىل الكرة البحرينية 
من تجاعيد الزمن، وأن تبقى عىل أثر 
نظرياتها يف دول الخليج الاليت دخلن 

عش البطوالت اإلقليمية والعاملية 
ورفعن األلقاب والكؤوس عالًيا متاًما، 

كام ُيرفع الطفل الوليد بعد طول 
انتظار، وكان ذلك بفضل االهتامم 

الكبري الذي حظيت به األندية بوصفها 
الرحم الذي يلد املواهب والنجوم.

غري أن الكرة البحرينية مل تتغري كثريًا، 
فال زالت تعاين من مشكلة الجمود 

وقلة اإلمكانية املادية، وهي يف واقع 
الحال مثل الحلوى البحرينية، مل تطور 
نفسها كنظريتها العامنية التي أصبحت 
تعرض اليوم يف تغليف أنيق يشجعك 
عىل رشائها حتى وإن كنت غري مقتنع 
بأنك عىل وشك أن تأكل حلوى بطعم 

العلكة الالصقة!
وهنا تكمن املشكلة، فلم يرفع أحد من 

املسؤولني الذين تعاقبوا عىل عضوية 
مجلس إدارة اتحاد الكرة نفسه من 
مقعده حتى عندما كانت سكاكني 

النقد حادة، يف الفرتة التي مل يكن فيها 
الناس يعتمدون عىل اخرتاع اسمه 

“النافيجيرت” يرسم الخرائط واملسارات 
بضغطة زر، فيتوهون يف دوامة لها 

بداية وليس لها نهاية وخصوًصا عندما 
يأيت موسم كرة القدم الذي يتزامن 

عادة مع بطولة كأس الخليج أو 
تصفيات كأس العامل.

ولكن، ماذا ميكن أن يفعل أعضاء 
مجلس إدارة اتحاد الكرة الحاليون 
والسابقون عندما يكون وجودهم 
يف مجلس إدارة يتشكل عرب دعوة 

النتخابات لجنة عمومية تقوم بتنظيمها 
رشكة عالقات عامة، فيصبح الحفل 
االنتخايب بهيًّا، بينام التقارير األدبية 

واملالية ُمحزنة؟!

 الكرة البحرينية.. 
على حافة العنوسة!

أحمد كريم

لقطة

a7med.karim@gmail.com

ahmed.kareem
@albiladpress.com

أكد مصدر “البالد س��بورت” أن 
عالقة نجم منتخبنا الوطني لكرة 
الس��لة محمد كويد م��ع ناديه 
املنام��ة ش��ارفت ع��ىل االنتهاء 
بعدم��ا وص��ل األم��ر لتهدي��د 
الالع��ب مجلس إدارة “الزعيم” 
بتصعيد املوض��وع للقضاء لفك 

االرتباط بينهام.
وشهدت األيام املاضية الكثري من 
املناقش��ات واملداوالت لحلحلة 
عقد كويد مع املنامة، إذ يهدف 
الالعب إىل االنتقال لناٍد آخر، إال 
أن املنامة متمس��ك به مبوجب 
العقد املربم بينهام واملتبقي منه 
5 س��نوات بعد انقض��اء مثلها، 
ولك��ن قان��ون االتح��اد الدويل 
“الفيبا” ال يجي��ز عقدا يصل ل� 
10 سنوات بل نصفها، وهذا ما 

دعا الالعب ألن يعلن رحيله من 
قلعة الجفري.

وبني مصدرن��ا أن العالقة كانت 
طبيعي��ة لحد ما بني الطرفني إال 
أن رس��الة كوي��د إلدارة النادي 
بطرق باب القضاء لفك االرتباط 
غ��ري القان��وين عك��رت األجواء 
وقرب��ت النهاي��ة بينهام بصورة 
غري طيبة، بعد فرتة تعترب مثالية 
الالعب  م��ن خالله��ا  تعمل��ق 
ملنصات  الصع��ود  م��ن  ومتكن 
التتويج محلًيا وخارجًيا بقميص 

“الزعيم”.
يذكر أن نادي املنامة تعاقد مع 
أبن��اء كويد يف صفقة تعترب هي 
األكرب يف تاريخ لعبة كرة الس��لة 
البحريني��ة والت��ي بلغت 155 

ألف دينار يف سبتمرب 2013.

بالمنام��ة؟! كوي��د  محم��د  عالق��ة  انته��ت  ه��ل 
البالد سبورت

أبناء كويد مع رئيس نادي المنامة
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أسبوع مليء بالذهب والفضة لفريق البحرين للتحمل 13

املنامة - بنا: حملت نهاية 
األسبوع املايض املزيد من 
اإلنجازات لفريق البحرين 

للتحمل 13، إذ استطاع كل من 
برينت مكامهون، ودانييال رايف 
وخافيري غوميز أن يفوزوا بذهب 

البطوالت التي شاركوا بها، فيام 
استطاعت أشليغ جينتيل أن 

تفوز بفضية سباق االتحاد الدويل 

للرتايثلون الذي أقيم يف أدمونتون، 
ويف الوقت ذاته حقق ديفيد 
بلييس فضية بطولة سويرسا 

للرجل الحديدي. 
وخالل فوزه ببطولة كندا للرجل 
الحديدي، استطاع مكامهون أن 

يحقق زمنا جديدا يف البطولة 
مقداره 8:31:33 ثانية عىل الرغم 

من حرارة الجو املفاجأة. 

وتصدر متسابق فريق البحرين 
للتحمل 13 السباق منذ جولة 
السباحة، واستطاع أن يعززها 

خالل سباقي الدراجات والجري. 
من جهتها، عملت جينتيل جاهدة 
للفوز بفضية سباق االتحاد الدويل 
للرتايثلون، إذ خرجت متأخرة من 

سباق السباحة بزمن وقدره 39 
ثانية، إال أنها عادت مرة أخرى 

لتزاحم متصدري السباق؛ لتخطف 
يف النهاية امليدالية الفضية. 

ويف سويرسا، كان بلييس قريًبا 
من الحفاظ عىل لقبه يف هذه 
البطولة، إال أنه واجه مشاكل 
معوية مام ساهم يف انخفاض 

أدائه. لكنه أنه استطاع أن يواصل 
ويحصل عىل فضية السباق. 

وأشار بلييس إىل سعادته بأدائه 

عىل الرغم من متاعب املعدة 
التي واجهها. يف األثناء، استطاعت 

رايف أن تقدم أداء مذهال يف 
بطولة زيوريخ للرجل الحديدي، 

إذ حافظت عىل لقبها بزمن 
وقدره 1:56:18 ثانية. 

ومن جهته، ظفر غوميز بذهبية 
النسخة األوىل من تحدي براق يف 

زمن وقدره 1:13:48 ثانية.

أك��د األم��ن الع��ام للجن��ة األوملبي��ة 
أن  عس��كر  عبدالرحم��ن  البحريني��ة 
مملك��ة البحري��ن ستش��ارك ب��دورة 
األلعاب اآلسيوية الثامنة عرشة )آسياد 
جاكرتا وباملبانغ 2018( التي س��تنطلق 
م��ن 18 اغس��طس لغاي��ة 2 س��بتمرب 
املقبلن بأكرب وفد يف تاريخ مش��اركاتها 
باأللع��اب اآلس��يوية يض��م قرابة 170 
رياضيا ما بن العبن ومدربن وإدارين 
وإعالمي��ن وذلك به��دف تحقيق غلة 
وافرة من امليدالي��ات امللونة وتحقيق 
املركز األول آس��يوياً يف مسابقة ألعاب 

القوى تحديدا.
جاء ذلك خالل املؤمت��ر الصحايف الذي 
اقامت��ه اللجن��ة األوملبية مس��اء أمس 
األول األح��د بفندق الريجنيس بحضور 
ممثيل وسائل اإلعالم املحلية وعدد من 
املسؤولن يف اللجنة وممثيل االتحادات 
املش��اركة والذي كش��فت  الرياضي��ة 
خالل��ه األوملبي��ة ع��ن ال��زي الريايض 
الجدي��د املوحد للمنتخب��ات الوطنية 
وال��ذي سيدش��ن اعتبارا م��ن الدورة 

اآلسيوية.
ونقل عس��كر للحض��ور تحيات ممثل 
جاللة امللك لألعامل الخريية وش��ؤون 
الشباب، رئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياضة، رئيس اللجنة األوملبية، سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة  وشكر 
وس��ائل اإلع��الم عىل تعاونه��ا يف إبراز 

أنشطة اللجنة.
وق��دم عس��كر عرض��ا متكام��ال ع��ن 
مش��اركة البحري��ن يف دورة األلع��اب 
اآلس��يوية، تحدث خالله عن تش��كيل 
البعثة التي سيرتأسها سمو الشيخ نارص 
ب��ن حمد آل خليف��ة وبحضور النائب 

األول لرئيس املجلس األعىل للش��باب 
والرياض��ة، رئي��س االتح��اد البحريني 
أللعاب القوى س��مو الش��يخ خالد بن 
حم��د آل خليف��ة ، فيام س��يكون بدر 
نارص مدي��را للبعث��ة بتواج��د جميع 
اعض��اء مجل��س إدارة اللجنة األوملبية 
باستثناء عبدالله الدورسي الذي اعتذر 
ع��ن التواجد، كام تض��م البعثة الوفد 

اإلداري واإلعالمي والطبي.

نبذة عن الدورة

الت��ي  ال��دورة  أوض��ح عس��كر ب��أن 
يف  س��تقام  أندونيس��يا  س��تحتضنها 
مدينتن وهي جاكرتا العاصمة ومدينة 
باملبانغ التي تبعد س��اعة جوا وساعتن 
برا، مش��رياً إىل أن البحرين ستشارك يف 
13 لعبة س��تقام من بينه��ا 10 ألعاب 
يف جاكرت��ا وه��ي ألعاب الق��وى، كرة 
القدم، كرة اليد، الجوجيتسو، السامبو، 
التايكون��دو،  الدراج��ات،  الفروس��ية، 
الرشاع، املصارعة، و3 ألعاب يف باملبانغ 
وهي الرماية والبولينج والرتايثلون، وأن 
الدورة املنظمة ستوفر 10 تذاكر ألفراد 

البعثة للتنقل بن املدينتن.
وأض��اف “ ال��دورة ستش��هد 40 لعبة 
رياضية مبشاركة حوايل 16 ألف ريايض 
ميثلون 45 دولة وس��تقام 463 مسابقة 
لكال الجنس��ن ومن املتوقع أن تحظى 
الدورة مبشاهدة من 5 مليار مشاهد..”.

104 العبين يمثلون 13 لعبة

وكشف عسكر عن أعداد الالعبن الذين 
سيش��اركون يف ال��دورة، حيث تتصدر 
ألعاب القوى قامئة أكرب وفد ب� 37 عداء 
وعداءة والبولينج 6 العبن، والدراجات 

العب��ان، والفروس��ية 4 فرس��ان، وكرة 
الق��دم 20 العب، وك��رة اليد 16 العبا، 
والجوجيتسو 6 العبن، والسامبو العب 
واحد، والرشاع العب واحد، والرماية 7 
رماة، والرتايثلون العب��ان، والتايكوندو 
الع��ب واملصارعة الع��ب، ويبلغ عدد 
الجه��از الفني واإلداري ل��كل األلعاب 
51، كام اس��تعرض عس��كر فرتة جميع 
املس��ابقات والتي س��تبدأ بكرة القدم 
التي س��تنطلق يف 10 أغسطس وانتهاء 

بالرتايثلون يف 2 سبتمرب.
واض��اف أن اللجنة األوملبي��ة اختارت 
األلعاب بن��اء عىل قدرته��ا يف تحقيق 
امليداليات، حيث فس��ح املج��ال أمام 
االتحادات الق��ادرة عىل بلوغ منصات 
التتوي��ج وتحقيق الذه��ب أوال يف عام 
الذه��ب أو الفضة والربون��ز عىل أقل 
تقدي��ر، ولذل��ك ت��م اس��تبعاد لعبتي 
الريشة الطائرة واملبارزة وقد  خضعت 
جمي��ع االتح��ادات للتقيي��م من قبل 
اللجنة الفنية، الفتا النظر إىل أن مشاركة 
منتخب الكرة جاءت عىل نفقة االتحاد 
ذاته وليس من ميزانية األوملبية تنفيذا 
لربنامج االتح��اد للوصول باملنتخب إىل 

أوملبياد طوكيو 2020.

الحكام البحرينيون

وكش��ف عس��كر ع��ن قامئ��ة الحكام 
البحرينين املشاركن يف الدورة والذين 
يت��م اختيارهم م��ن قب��ل االتحادات 
اآلس��يوية وهم ع��امر محفوظ )حكم 
س��احة دويل( و عبدالل��ه صالح )حكم 
مس��اعد( يف كرة القدم، معمر الوطني 
حك��م دويل( و محم��د قم��رب )حكم 
دويل( يف ك��رة الي��د، ع��يل عبدالل��ه 

يوس��ف )حك��م دويل( يف رفع األثقال، 
ع��ادل عبدالله األس��د )حكم دويل( يف 
الرماية، حس��ن س��عد )حكم دويل( يف 
التايكوندو، فاضل غلوم مراقب دويل( 

يف كرة السلة.

طموحنا يتخطى الـ 19 ميدالية

أك��د عس��كر ب��أن مملك��ة البحرين 
حصلت يف النسخة املاضية التي اقيمت 
مبدينة إنشيون الكورية الجنوبية العام 
2014 ع��ىل 19 ميدالي��ة متنوعة من 
بينه��ا 9 ميدالي��ات ذهبية و6 فضيات 
و4 برونزي��ات حي��ث اح��رزت ألعاب 
القوى 18 ميدالية ملونة واليد ميدالية 
واح��دة وجاءت اململكة يف الرتتيب 12 
بالج��دول العام، ويف النس��خة املقبلة 
تس��عى لتحقيق حصيلة أكرب س��واء يف 
املجموع الع��ام أو امليداليات الذهبية 

والحص��ول عىل املرك��ز األول يف ألعاب 
القوى.

الميزانية ونظام المكافآت

وأوضح عس��كر أن امليزانية التقديرية 
للمش��اركة اآلس��يوية تبلغ حوايل 130 
ألف دين��ار ورمبا أق��ل أو أكرث بقليل، 
حي��ث أن ذل��ك يعتم��د عىل كش��ف 
الحساب الختامي بعد املشاركة، حيث 
تشمل التكلفة الس��كن وتذاكر السفر 
املرصوف��ات  وجمي��ع  واملخصص��ات 
األخرى، فيام مل تخصص اللجنة األوملبية 
ميزانية خاصة إلع��داد املنتخبات وأن 
كل اتح��اد تكف��ل لوح��ده بذلك من 

ميزانيته.
وأضاف بأن املش��اركة ب��دورة األلعاب 
اآلس��يوية مكلف��ة مقارن��ة باألوملبياد 
حيث أن االقام��ة يف القرية باألوملبياد 

تعد مجانية أما اإلقامة يف اآلسياد فإنها 
مقابل رسوم.

اللجن��ة األوملبية  وأوضح عس��كر بأن 
لديه��ا نظام خ��اص باملكاف��آت يف كل 
اس��تحقاق س��واء عاملي أو آسيوي أو 
ع��ريب أو خليج��ي وهن��اك مكاف��آت 

سرتصد ملن يحقق أي ميدالية ملونة.

من سيحمل العلم؟

البعث��ة  ب��أن إدارة  وكش��ف عس��كر 
اختارت ثالثة العب��ن لحمل علم وفد 
البحري��ن يف طاب��ور العرض  مملك��ة 
بحفل االفتتاح وس��يتم االختيار الحقا، 
حيث أن ذل��ك يعتمد عىل مدى قدرة 
أحده��م يف التواجد بطاب��ور العرض، 
بسبب احتامل وجود منافسات يف يوم 
االفتتاح، حيث أن مسابقتي كرة القدم 
واليد ستنطلقان قبل االفتتاح الرسمي.

الكشف عن الزي الرياضي الجديد

وبعد نهاية املؤمتر دش��ن األمن العام 
اللب��اس الريايض الجدي��د للمنتخبات 
الوطني��ة اعتبارا من منافس��ات دورة 
قام��ت  وال��ذي  اآلس��يوية  األلع��اب 
بتصميمه رشك��ة بحرينية، حيث يتميز 
اللب��اس باألناق��ة والجودة واس��توحي 
تصميمه من ش��عار مملك��ة البحرين 
الذي يكت��يس باللونن األحمر واألبيض 
وش��عار عام الذهب الذي أطلقه سمو 
الش��يخ ن��ارص ب��ن حم��د آل خليفة، 
ويحم��ل اللباس هوي��ة جديدة مميزة 
الخارجية  مش��اركاتها  يف  للمنتخب��ات 
ويأيت ذل��ك بعد النجاح ال��ذي حققه 
الزي املوحد ال��ذي تم اطالقه يف العام 
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األولمبية تشارك بآسياد جاكرتا بـ 104 العبين يمثلون 13 رياضة
دش�����ن�����ت ال�����ل�����ب�����اس ال�����ري�����اض�����ي ال����ج����دي����د

عسكر: ميزانية المشاركة تقدر بـ 130 ألفا ومكافآت مالية لألبطال
حسن علي

الزميل ناصر محمد اثناء مداخلته عبدالرحمن عسكر متحدثا في المؤتمر

الزي الرياضي الجديد للجنة األولمبية

من منافسات الرجل الحديدي

يدشن منتخبنا األوملبي لكرة القدم 
مشواره يف دورة األلعاب اآلسيوية 

التي ستقام مبدينة جاكرتا اإلندونيسية 
يوم 10 أغسطس املقبل، مبقابلة 

منتخب اإلمارات، ضمن منافسات 
.E الجولة األوىل للمجموعة

وسيلعب منتخبنا األوملبي أوىل 
مبارياته أمام األبيض اإلمارايت 
عند الساعة 3 عرصا بتوقيت 

مملكة البحرين )7 مساء بتوقيت 
إندونيسيا(.

وكانت اللجنة املنظمة لآلسياد قد 
غريت موعد انطالقة منافسات كرة 

القدم، إذ تم تقدميها لتنطلق يوم 
العارش من أغسطس املقبل.

وبحسب جدول باقي املباريات 
للمنتخب يف املجموعة، فإن لقاء 

الجولة الثانية سيجمع أوملبينا مبنتخب 
كوريا الجنوبية يوم 12 أغسطس أمام 
منتخب كوريا الجنوبية عند 12 ظهرا 

بتوقيت البحرين.
وسيلعب األوملبي لقاءه الثالث يف 

الجولة الثالثة أمام منتخب قريغزستان 
يوم 15 أغسطس عند 12 ظهرا، يف 

حن سيخضع
للراحة اإلجبارية للمجموعة يف 

املجموعة الرابعة، عىل أن يختتم 
مبارياته يوم 20 أغسطس مبواجهة 

منتخب ماليزيا عند 3 عرصا بتوقيت 
البحرين.

وستقام جميع مباريات منتخبنا 
 SI يف دور املجموعات عىل ملعب

JALAK HARUPAT، باستثناء لقاء 
WIBA-  االيزيا سيقام عىل ملعب

.WA MUKTI
وينص نظام التأهل يف الدورة 

اآلسيوية عىل ترشح صاحبي املركزين 
األول والثاين من كل مجموعة من 
املجموعات الست إىل دور ال� 16، 

إضافة إىل أفضل 4 منتخبات تحتل 
املركز الثالث.

وبحسب جدول املباريات، فإن 
مباريات دور ال� 16 ستقام يومي 23 

و24 أغسطس، ثم ربع النهايئ يوم 
27، نصف النهايئ يوم

29، وأخريا املباراة النهاية ومباراة 
تحديد املركزين الثالث والرابع يوم 1 

سبتمرب املقبل.
يشار إىل أن منتخبنا األوملبي سيشارك 

بداية الشهر املقبل يف بطولة ودية 
مبيامنار قبل مغادرته إىل االستحقاق 

منتخبنا األولمبي لكرة القدماألوملبي اآلسيوي بإندونيسيا.

األولمبي يدشن مشواره في اآلسياد بمواجهة اإلمارات
أحمد مهدي



أك��د امل��درب الوطن��ي عبداملنعم 
الدخي��ل واملخ��رج واملمثل عباس 
السامك عىل أهمية الدور املحوري 
الذي يقدمه النائ��ب األول لرئيس 
املجلس األعىل للش��باب والرياضة 
رئي��س االتح��اد  البحريني أللعاب 
القوى س��مو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة يف دعم الحركة الشبابية 
والرياضي��ة يف اململك��ة عرب تقديم 
إىل  الهادف��ة  للمب��ادرات  س��موه 
تطوير مهارات الشباب يف مختلف 
املج��االت، جاء ذلك أثن��اء حضور 
جان��ب من دوري خال��د بن حمد 
الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة، وبتنظيم 
من قب��ل وزارة ش��ؤون الش��باب 
والرياض��ة بالرشاك��ة م��ع املكتب 
اإلعالمي لس��مو الش��يخ خالد بن 
حمد، وتحت شعار ملتقى األجيال 
يف الف��رة م��ن 24 يوني��و املايض 
ولغاية 9 أغس��طس املقبل، حيث 
يأيت هذا الدوري ضم��ن مبادرات 

سموه الداعمة للشباب يف املجالني 
الريايض واإلنساين.

ويقام الدوري هذا العام مبش��اركة 
واس��عة من قبل املراكز الش��بابية 
واألندية الوطني��ة والفتيات وذوي 

العزمية والوزارات والجاليات.
وأش��ار املدرب عبداملنعم الدخيل 
إىل أن اهتامم س��مو الش��يخ خالد 
بن حم��د بتنظي��م ال��دوري عىل 
مدار السنوات املاضية ساهم كثريًا 
يف تخريج ع��دد كبري من املواهب 
الرياضي��ة املتميزة يف ك��رة القدم 
داخ��ل الص��االت وتل��ك املواهب 
قادرة عىل إثراء مس��رية املنتخبات 
الوطني��ة داعًي��ا األندي��ة الوطنية 
إىل اس��تغالل فرصة إقامة الدوري 
الكتش��اف املواه��ب وضمه��ا إىل 

فرقها استعداًدا للموسم الريايض.
وب��ني الدخي��ل أن دوري خالد بن 
حم��د لك��رة القدم يع��ج بالعديد 
م��ن املواه��ب الرياضي��ة القادرة 
عىل االنض��امم إىل األندية الوطنية 

املواهب تحتاج  واملنتخبات وهذه 
إىل الرعاي��ة واالكتش��اف وزي��ادة 
منس��وب الخ��ربة لديها يف س��بيل 

الوصول بها إىل الجاهزية التامة.
أم��ا املخرج واملمثل الس��امك فقد 
أش��ار إىل أن دوري خالد بن حمد 
للمراكز الشبايب هو ملتقى حقيقي 
بني أبناء ق��رى ومدن اململكة وبني 
أجي��ال متعاقب��ة يف دوري تنافيس 
مث��ري، مضيًف��ا أن ه��ذا الح��دث 

يحقق العديد من األهداف، أبرزها 
أنه يع��زز مبدأ الوطني��ة والعالقة 
املش��اركني،  جميع  بني  االجتامعية 
مش��ريًا إىل أن هذا التجمع الريايض 
مين��ح املس��احة للش��باب إلطالق 
بلعب��ة  وإبداعاته��م  قدراته��م 
كرة الق��دم، مام يس��هم يف ظهور 
التي  الكروية  املواهب  واكتش��اف 
يس��تفاد منها عىل صعي��د األندية 

املحلية واملنتخب الوطني.

وأشاد بتقديم سمو الشيخ خالد بن 
حمد للمبادرات الشبابية يف املجال 
الريايض، كام أش��اد مببادرة سموه 
بإط��الق مهرجان خال��د بن حمد 
للمرسح الش��بايب الذي يتمكن من 

إثراء مسرية املرسح يف البحرين.

 نتائج المباريات

 متكن فريق وزارة شؤون الشباب 
والرياضة من تخطي فريق وزارة 

اإلس��كان بنتيجة كبرية قوامها 13 
هدًف��ا مقابل هدف��ني يف  املباراة 
الت��ي أقيم��ت بينهام لحس��اب 
الجول��ة الثاني��ة م��ن املجموعة 

الثانية.
 ومتكن فريق وزارة شؤون اإلعالم 
من اجتياز عقبة منافس��ة فريق 
معه��د اإلدارة العامة ب�19 هدًفا 
مقابل هدف يتيم يف اللقاء الذي 
جمعهم ضمن منافس��ات الجولة 

الثانية من املجموعة األوىل. 
كام حقق فريق وزارة املالية فوزًا 
ا ومهاماًّ عىل حساب فريق  مستحقاًّ
واالتص��االت  املواص��الت  وزارة 
بثالثة أه��داف مقابل ال يشء، يف 
اللق��اء الذي جمعهام، لحس��اب 
الجولة الثانية للمجموعة الثانية.

وحقق فريق وزارة الداخلية فوزًا 
ا عىل حساب فريق  كبريًا ومستحقاًّ
وزارة الخارجي��ة بنتيجة )11-2(، 
يف اللقاء الذي جمعهام، لحساب 

الجولة الثانية للمجموعة األوىل.

املنامة - بنا: انفرد فريق مركز شباب 
السهلة الش��املية بصدارة املجموعة 
األوىل إث��ر فوزه عىل حس��اب فريق 
مركز ش��باب كرزكان بثالثة أهداف 
الت��ي  املب��اراة  مقاب��ل ه��دف، يف 
جمعت بينهام مساء أمس األول، يف 
افتتاح منافس��ات الجولة الخامس��ة 
لدوري املراكز الش��بابية الثاين لكرة 
الق��دم )#دورين��ا( وال��ذي تنظمه 
وزارة ش��ؤون الش��باب والرياض��ة، 
انسجاما مع رؤية ممثل جاللة امللك 
الش��باب  الخريية وش��ؤون  لألعامل 
رئي��س املجل��س األع��ىل للش��باب 
والرياض��ة رئي��س اللجن��ة األوملبية 
البحريني��ة س��مو الش��يخ نارص بن 
حم��د آل خليفة الرامي��ة إىل زيادة 
نس��بة الربامج املوجهة إىل الش��باب 
البحريني وتنفيذها بصورة مستمرة 
طوال العام، وهو األمر الذي يتوافق 

مع سياسات املجلس األعىل للشباب 
يف  الش��باب  إرشاك  يف  والرياض��ة 
املجاالت  متنوعة مبختل��ف  برام��ج 
وإس��راتيجية وزارة ش��ؤون الشباب 
والرياضة برئاسة هش��ام الجودر يف 
تعظيم دور املراكز الشبابية واألندية 

الوطنية يف احتضان الشباب.
وفض فريق السهلة الشاملية رشاكة 
الصدارة مع فريق أبوقوة الذي تعرث 
أمام فريق دار كليب بهدف دون رد.
ورفع فريق السهلة الشاملية رصيده 
انتص��ارات   4 م��ن  نقط��ة   13 إىل 
وتع��ادل واح��د، فيام تلق��ى فريق 
كرزكان الخسارة الثانية مقابل ثالثة 
انتص��ارات وتجم��د رصي��ده عند 9 

نقاط يف الثالث مؤقتا.
وجاءت أهداف املب��اراة األربعة يف 
الش��وط الثاين، حيث س��جل لفريق 
الس��هلة الش��املية حس��ني عبدالله 

هدفني )47( و )55(، وعيل ش��بيب 
)89(، في��ام س��ّجل ه��دف كرزكان 

جعفر ياسني )76(.
وأح��رج فري��ق ن��ادي دار كلي��ب 
صاحب املركز السادس برصيد ثالث 
نق��اط فريق مرك��ز ش��باب أبوقوة 
متصدر املجموعة األوىل برصيد عرش 
نقاط بف��وزه علي��ه بنتيجة -1صفر 
يف املب��اراة التي جمع��ت الفريقني 
عىل ملع��ب اس��تاد اتح��اد الريف 
يف السادس��ة من مس��اء أمس األول 
ضم��ن منافس��ات املجموعة األوىل، 
وس��جل هدف املباراة الوحيد لنادي 
داركليب الالعب س��لامن خالد )15( 
بالخط��أ يف مرم��اه، وبه��ذه النتيجة 
ارتفع رصيد داركليب من النقاط إىل 
6 مع��ززا حظوظه يف املنافس��ة عىل 
الصع��ود إىل املرحل��ة الثانية، بينام 
تجمد رصيد مركز شباب أبوقوة عىل 

النقاط العرش ليفق��د مركز الصدارة 
الذي انفرد به مركز ش��باب السهلة 
الش��بابية برصيد 13 نقطة بعد فوزه 
يف املب��اراة الثانية عىل مركز ش��باب 
ك��رزكان صاحب املركز الرابع برصيد 

9 نقاط.

لقاَءا اليوم

يق��ام اليوم لقاءان ضم��ن لقاءات 
املجموعة األوىل يف إطار منافسات 
الجول��ة الخامس��ة، إذ يلتق��ي يف 
املباراة األوىل يف الس��اعة السادسة 

مساء عىل استاد نادي اتحاد الريف 
فريق��ا مركز ش��باب ص��دد ومركز 

شباب سافرة.
ص��دد ميتل��ك 6 نق��اط يف املرك��ز 
الخام��س، وهو قادم من خس��ارة 
يف الجول��ة الرابع��ة أمام الس��هلة 
بهدف��ني دون مقاب��ل،  الش��املية 
بين��ام ميتل��ك س��افرة 9 نق��اط يف 
املركز الثالث بفارق 4 أهداف عن 

كرزكان الرابع.
ويف املب��اراة الثاني��ة يلع��ب فريق 
مركز شباب السهلة الجنوبية ونادي 
مقابة يف الساعة الثامنة مساء عىل 

امللعب ذاته. 
الس��هلة الجنوبية يقب��ع يف املركز 
الثامن األخري بأربع خس��ائر، وقبله 
السابع نادي مقابة من دون رصيد 
أيض��ا، لكن ف��ارق األهداف يصب 

لصالح مقابة.

خالد بن حمد قّدم مبادرات رائدة في الرياضة والمسرح

السهلة الشمالية ينفرد بالصدارة.. وداركليب ُيسقط حامل اللقب

أشادا بتنظيم دوري سموه لكرة الصاالت... الدخيل والسماك:

مقابلتان في #دورينا اليوم

الضيوف مع العبي الفريقين

لجنة اإلعالم واالتصال                  دوري خالد بن حمد

افتت��ح رئي��س لجن��ة الح��كام 
القدم  البحرين��ي لكرة  باالتحاد 
الدولية  الدورة  الدورسي  خليفة 
للح��كام املحليني MA ومقيمي 
الحكام، يف مقر االتحاد بالرفاع. 

وجرت مراس��م االفتتاح بحضور 
رئي��س قس��م ش��ؤون الح��كام 
باالتحاد جاسم محمود، وأعضاء 
اللجن��ة: خال��د الع��الن وصالح 

العبايس. 
ويح��ارض يف ال��دورة املح��ارض 
الدويل السعودي عيل الطريفي، 
واملحارض ال��دويل للياقة البدنية 
األردين حسن الخالدي، وتستمر 
حتى 3 أغسطس املقبل مبشاركة 

34 دارسا و16 مقيام للحكام. 
وخ��الل كلمته بحف��ل االفتتاح، 
نق��ل خليفة ال��دورسي تحيات 
رئي��س االتح��اد البحريني لكرة 
القدم الشيخ عيل بن خليفة بن 
أحمد آل خليفة لجميع الحضور. 
وأكد خليف��ة الدورسي أن إقامة 
ال��دورة تأيت ضم��ن إطار عملية 
االرتقاء بالسلك التحكيمي، مبينا 
أن مث��ل هذه الدورات تس��اعد 
عىل صقل وتطوير عمل الحكام. 

ونوه ال��دورسي بأهمية ش��حذ 
العزمية من قبل الحكام؛ للتطوير 
واالرتقاء إىل مس��تويات أفضل، 
مؤكدا أن الحكم البحريني قادر 
عىل التمي��ز ومواصلة املش��وار 

الناجح للصافرة البحرينية. 
وأكد أن لجنة الح��كام حريصة 
ع��ىل تقديم جميع التس��هيالت 
بنج��اح عمل  الكفيلة  والس��بل 
الحكام، مستمدة ذلك من دعم 

مجلس إدارة االتحاد. 
املحارضي��ن  بوج��ود  وأش��اد 

منوه��ا  والخال��دي،  الطريف��ي 
بخربته��ام وكفاءته��ام يف املجال 
التحكيم��ي، ومتمنيا لهام طيب 

اإلقامة يف بلدهام الثاين. 
بدوره، أكد رئيس قس��م شؤون 
الح��كام باتح��اد الكرة جاس��م 
محم��ود أن ال��دورة تعد ضمن 
إط��ار أنش��طة قس��م الح��كام 
املعتم��دة م��ن قب��ل اللجن��ة؛ 
بهدف إطالع الح��كام عىل آخر 
املس��تجدات يف قانون لعبة كرة 
القدم، ع��رب املحارضات النظرية 

والعملية. 
ون��وه إىل أهمية إقام��ة الدورة 
ال��ذي  توقيته��ا  يف  خصوص��ا 
يس��بق انطالق املوسم الريايض 
الجدي��د 2018 - 2019، داعي��ا 
الح��كام املش��اركني إىل تحقيق 
االس��تفادة املث��ىل الت��ي تكفل 
املنشود، ومنوها بوجود  التطور 
والخالدي،  الطريفي  املحارضين 
مؤكدا أنهام من خرية املحارضين 
واملشهود لهام بالكفاءة العالية. 
من جهت��ه، قدم املحارض الدويل 
ع��يل الطريف��ي ش��كره لرئيس 
اتح��اد الكرة ولجمي��ع أعضائه، 
مبينا أن��ه موجود بني أهله عىل 

أرض مملكة البحرين. 
بالح��كام  الطريف��ي  وأش��اد 
البحرينيني الذي��ن يعتربون من 
خ��رية الحكام عىل ح��د وصفه، 
مؤك��داً أهمي��ة بح��ث الحكام 
ع��ن س��بل تطوير أنفس��هم يف 
أم��ور  أي  قب��ل  األول  املق��ام 
الطاقم  مبشاركة  ومنوها  أخرى، 
املوندي��ال خ��الل كأس الع��امل 
منتصف  اختتمت  الت��ي   2018

الشهر الجاري يف روسيا.

افتتاح الدورة الدولية للحكام المحليين MA والمقّيمين
اتحاد الكرة                         المركز اإلعالمي

جانب من الدورة

من لقاء داركليب وأبوقوة

 MMA سبارتان” يرعى منتخب“
للمشاركتين اآلسيوية والعالمية

اتحاد فنون القتال املختلطة - املركز اإلعالمي: قدم نادي “سبارتان” 
 ،“ MMA“ الريايض رعايته للمنتخب الوطني لفنون القتال املختلطة

وذلك لدعم فرة إعداد املنتخب للمشاركة يف النسخة الثانية من بطولة 
آسيا املفتوحة لفنون القتال املختلطة للهواة التي ستحتضنها العاصمة 
الصينية بيكني يف الفرة -10 15 سبتمرب املقبل، واملشاركة يف النسخة 
الخامسة من بطولة العامل للهواة التي ستستضيفها وتنظمها مملكة 

البحرين يف الفرة -8 11 نوفمرب من هذا العام. 
 جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها أمني الرس العام باالتحاد البحريني 
لفنون القتال املختلطة وليد خالد سيار ورئيس لجنة املنتخبات الوطنية 

باالتحاد أحمد خالد الوزان للنادي يوم األحد املوافق 30 يوليو. وفور 
وصولهام للنادي كان يف استقبالهام مالك النادي فارس الكوهجي، الذي 

رحب بزيارتهام للنادي. بعدها قاما بجولة يف أرجاء النادي، اطلعا خاللها 
عىل الخدمات التي يقدمها النادي للمشركني، وما يحتويه النادي عىل 
أحدث األجهزة الرياضية الخاصة باإلعداد والتحضري البدين. بعد ذلك، 

تفضل مالك النادي بتقديم رعايته للمنتخب الوطني MMA الذي 
تنتظره مشاركتني األوىل يف البطولة اآلسيوية بالصني والثانية يف بطولة 

العامل باململكة. 
 من جانبه، قال أمني الرس العام باالتحاد البحريني لفنون القتال 

املختلطة وليد خالد سيار: “نثمن رعاية النادي للمنتخب الوطني لفنون 
القتال املختلطة، والتي سيكون لها بالغ األثر يف تحضري الالعبني بالصورة 

املناسبة. فهذه الرعاية تعكس حرص واهتامم النادي عىل مد جسور 
التعاون والرشاكة مع االتحاد البحريني لفنون القتال املختلطة، لتطوير 
وارتقاء هذه الرياضة وتحقيقها املزيد من النتائج املرشفة التي تضاف 

لسلسلة اإلنجازات التي نجحت يف تحقيقها يف مختلف املشاركات 
القارية والدولية”، موجها يف الوقت ذاته الشكر والتقدير ملالك النادي 

فارس الكوهجي عىل هذه الرعاية التي ستدفع الالعبني للوصول 
للجهازية البدنية املطلوبة قبل املشاركتني اآلسيوية والعاملية.

الثالثاء 31 يوليو 2018 
18 ذو القعدة 1439
18sports@albiladpress.comالعدد 3577 رياضة



الثالثاء 31 يوليو 2018 
18 ذو القعدة 1439

العدد 3577 19 sports@albiladpress.comرياضة

تلبي��ة لدع��وة ممثل جالل��ة امللك 
الش��باب  الخريية وش��ؤون  لألعامل 
رئي��س املجل��س األع��ى للش��باب 
والرياض��ة رئي��س اللجن��ة األوملبية 
البحرينية قائد الفريق املليك للقدرة 
س��مو الش��يخ ن��ارص بن حم��د آل 
خليف��ة، ق��رر النائ��ب األول لرئيس 
املجل��س األعى للش��باب والرياضة 
رئي��س االتح��اد البحرين��ي أللعاب 
القوى قائد اسطبالت الخالدية سمو 
الش��يخ خال��د بن حم��د آل خليفة 
العودة من جديد إىل مامرسة رياضة 
الس��باقات  يف  واملش��اركة  الق��درة 

املحلية والبطوالت الخارجية. 
وكانت أوىل بوادر عودة سمو الشيخ 
خالد ب��ن حمد آل خليف��ة لرياضة 
القدرة هي وجود س��موه اىل جانب 
س��مو الش��يخ ن��ارص بن حم��د آل 
خليفة وفرسان الفريق املليك للقدرة 
يف الس��باق األخري يف س��باق شانتيه 
بفرنس��ا، حي��ث حرص س��موه عى 
دعم الفريق املليك وُش��وهد سموه 
وه��و يتابع تح��ركات الفرس��ان يف 
العديد من املراحل من أجل تحقيق 
النتائ��ج اإليجابية، كام كان س��موه 
يتابع مش��اركة س��مو الش��يخ نارص 
بن حم��د آل خليفة قبل الدخول يف 
منطقة الفحص البيط��ري مع نهاية 

كل مرحلة. 
 ومن املؤمل أن يش��كل سمو الشيخ 
ن��ارص بن حم��د آل خليفة وس��مو 

الش��يخ خال��د بن حم��د آل خليفة 
بع��د عودت��ه إىل منافس��ات القدرة 
ثنائيا كبريا، إذ حقق سموهام العديد 
من اإلنجازات املتميزة والبارزة عى 
املس��توى املحيل كام كان لسموهام 
حضورا مثاليا عى مستوى البطوالت 

الخارجية. 
 وبهذه املناس��بة أكد س��مو الشيخ 
ن��ارص بن حمد آل خليفة أن س��مو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة يعترب 
م��ن الفرس��ان املتميزي��ن القادرين 
عى اإلبداع وتحقي��ق اإلنجازات يف 

مختلف ميادين القدرة.
وقال سموه وهو يرحب بعودة سمو 
الش��يخ خال��د بن حم��د آل خليفة 
لرياضة القدرة “يعترب ش��قيقي سمو 
الش��يخ خال��د بن حم��د آل خليفة 
فارس��ا محنكا، كي��ف ال ونحن كلينا 
ترعرعن��ا يف كن��ف ح��رة صاحب 
الجالل��ة املل��ك حمد ب��ن عيىس آل 
خليفة عاهل الب��الد املفدى الفارس 
األول وف��ارس م��ن فرس��ان العرب 
األقوياء األش��داء وقد نهلنا من بحر 
جاللته العديد من معاين الفروس��ية 
والشجاعة والنبل واإلقدام والشهامة 
حت��ى أصبحن��ا نعش��ق الفروس��ية 
والخيل والتح��دي وتخطي الصعاب 
من أجل الوص��ول إىل هدفنا وتزيني 
صدورنا مبيداليات الفوز واالنتصار يف 

رياضة القدرة العاملية”. 
 وأض��اف س��مو الش��يخ ن��ارص بن 

حمد آل خليفة “س��عيد جدا بتلبية 
س��مو الش��يخ خال��د بن حم��د آل 
خليفة دع��ويت للعودة مج��ددا إىل 
مامرس��ة رياضة القدرة، فقد ابتعد 
س��موه عن رياضة الق��درة وهو يف 
ريع��ان اإلنج��ازات وال ميكنن��ي أن 
أراه يرتجل عن صه��وة جواده باكرا 
وهو الفارس الش��جاع املقدام وميثل 
امت��دادا لألجي��ال الس��ابقة ولطاملا 
أثرى س��موه ميادين القدرة وحقق 
إنجازات رائع��ة يف مختلف امليادين 
حتى أصب��ح محط األنظ��ار يف تلك 

البطوالت ويشار له أيضا بالبنان”. 
 وتابع س��موه “عودة س��مو الشيخ 
خالد ب��ن حمد آل خليف��ة لرياضة 
القدرة س��تمثل لنا يف الفريق املليك 
قوة إضافي��ة ونقلة نوعي��ة جديدة 
يف مج��ال العم��ل الفن��ي واإلداري، 
وقد ش��اهدنا م��دى االحرتافية التي 
يتمتع بها س��موه يف س��باق شانتيه 
بفرنس��ا وكان مبثابة الفارس الشامل 
يف ذلك الس��باق ال��ذي خرجنا منه 
بفوائ��د فنية عديدة، لك��ن الفائدة 
األكرب واألهم هي رؤية سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة وهو يعود 
إىل مامرس��ة رياضة األجيال وميتطي 

صهوة الجواد”. 
وكشف س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة “يدا بيد نتدرب، وميكنني 
أن أفصح ع��ن مفاج��أة قريبة جدا 
وهي رؤية س��مو الش��يخ خالد بن 

حمد آل خليفة يف مش��اركة خارجية 
قريبة، وه��و اآلن يف مرحلة اإلعداد 
الفني والبدين لهذه املشاركة ونالحظ 
عى محياه اإلرصار واإلقدام من أجل 
الع��ودة مج��ددا إىل االنتصارات يف 
الق��درة، وأنا عى ثق��ة كاملة بقوة 
سموه وخربته وهو الذي يتكئ عى 
تاري��خ من األج��داد واآلب��اء الذين 
التحدي وميتلكون شجاعة  يعشقون 

ال ميتلكها أحد غريهم”. 

  خالد بن حمد: لبيت الدعوة 
بكل فخر 

ومن جهته، قال س��مو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة “لقد وجه أخي 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
دعوة للعودة مجددا لرياضة القدرة 
بعد انقط��اع عنها، ومن الش��هامة 
واملروءة تلبي��ة دعوة الكريم وعدم 
رفضها وقد لبيت دعوة سموه بكل 
فخ��را واعت��زاز وب��دأت يف العودة 

تدريجي��ا إىل رياض��ة الق��درة التي 
تربيت عليها وتعلمت من فارس��ها 
األول ح��رة صاحب الجاللة امللك 
املفدى كل معانيها وشهامتها ونبلها 
ومهاراتها، وأن��ا فخور جدا بالعودة 
مج��ددا ملامرس��ة رياض��ة األجداد 

واآلباء”. 
 وبني س��موه “إن عوديت إىل رياضة 
القدرة كانت بفضل س��مو الش��يخ 
ن��ارص بن حم��د آل خليف��ة الذي 
ح��رص ع��ى دعويت ملامرس��ة هذه 
الرياضة، وكان سموه حريصا يف كل 
لقاءاتنا عى إقناعي للعودة مجددا، 
وقررت تلبية دعوة سموه الذي أرى 
فيه س��مح السجايا والقوة والبسالة 
والف��ارس املق��دام وقائ��د الق��درة 
البحريني��ة إىل مي��دان االنتصارات 
ك��ام قررت أن أس��اهم مع س��موه 
يف مواصل��ة دروب النج��اح للقدرة 

البحرينية”. 
 وأش��ار س��موه “أخوض تدريبات 
مكثف��ة هذه األي��ام تح��ت قيادة 
الفارس س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة، الذي وض��ع يل برنامجا 
مط��وال ومكثفا؛ من أجل اكتس��اب 
الق��درات البدنية والفني��ة لرياضة 
الق��درة، وأس��تعد حالي��ا للظه��ور 
مجددا يف أوىل مش��اركايت الخارجية 
إنج��از  تحقي��ق  إىل  أتطل��ع  وأن��ا 
جديد ميثل دافع��ا يل نحو املواصلة 

واالنتصارات”.

خالد بن حمد يعود لـ “القدرة” ويستعد ألولى مشاركاته الخارجية
سموه: من الشهامة والمروءة تلبية دعوة الكريم ناصر بن حمد

ناصر بن حمد: جاللة الملك زرع فينا حب الفروسية وخالد بن حمد فارس محنك
    المكتب اإلعالمي

املنام��ة - بن��ا: اس��تقبل وزي��ر ش��ؤون 
الش��باب والرياضة هشام الجودر رئيس 
لجنة رياضات املوروث الش��عبي خليفة 

القعود. 
وخالل اللقاء بحث وزير شؤون الشباب 
والرياض��ة م��ع رئي��س لجن��ة رياضات 
املوروث الش��عبي التعاون املش��رتك بني 
الجانب��ني يف تنظي��م الفعالي��ات الرتاثية 
الخاصة باأللعاب الرياضية الس��ائدة يف 
ف��رتة اإلباء واالج��داد والس��بل الكفيلة 
مبش��اركة الش��باب يف تل��ك الربامج مبا 
يتوافق مع اس��رتاتيجية ال��وزارة الرامية 
اىل تعريف الش��باب والناشئة بتاريخهم 

األصيل وتراثهم املجيد. 
واس��تمع الجودر إىل رشح ع��ن رزنامة 
لجن��ة رياض��ات املوروث الش��عبي وما 
تتضمنه��ا من مس��ابقات وم��ن أبرزها 
منافسات موسم نارص بن حمد لرياضات 

امل��ورث الش��عبي البحري ومس��ابقة “ 
فارس امل��وروث” باالضاف��ة اىل الخطط 
املستقبلية التي تسعى اللجنة لتنفيذها. 
وأش��اد وزير شؤون الش��باب والرياضة 

ب��دور لجنة رياضات املوروث الش��عبي 
واهتاممه��ا الواض��ح ب��ارشاك الش��باب 
والن��شء يف الربام��ج التي س��ينظمها مبا 
يس��اهم يف تش��كيل قاعدة أساسية من 

الشباب والناشئة للمحافظة عى الرتاث 
الش��عبي األصيل وضامن نقله من جيل 
اىل جي��ل. وم��ن جانب��ه أش��اد القعود 
باهتامم وزير ش��ؤون الشباب والرياضة 
باالرتقاء برياضة املوروث الشعبي والتي 
تعت��رب جزء أصي��ل ال يتجزأ م��ن تاريخ 
البحري��ن وتراثها العريق مش��ريا اىل أن 
لجنة امل��وروث الش��عبي وضع��ت لها 
اهداف وقيم ورس��الة تس��عى للوصول 
لها ومن بينها ارشاك الشباب والناشئة يف 
برامجه��ا لتعريفهم بألعاب اجدادهم يف 

تلك الفرتة. 
ون��وه القع��ود اىل أن لجن��ة رياض��ات 
املوروث الش��عبي حريص��ة كل الحرص 
عى التعاون مع وزارة الشباب والرياضة 
يف تنظي��م فعاليات مش��رتك وستش��هد 
الفرتة املقبل��ة تأطري ذل��ك التعاون من 

أجل إطالق الربامج املشرتكة.

انطلق��ت مس��اء ام��س االثن��ني 
البطولة العربية لكرة الطاولة التي 
تس��تمر حتى 6 أغس��طس املقبل 
الوطنية لكرة  مبش��اركة منتخباتنا 
الطاولة وذل��ك يف جمهورية مرص 

العربية. 
 وحرصت رئيس��ة مجل��س إدارة 
االتح��اد البحريني لك��رة الطاولة 
الش��يخة حي��اة بن��ت عبدالعزيز 
آل خليف��ة ع��ى لق��اء الالعب��ني 
والالعب��ات وحثه��م ع��ى تقديم 
أفض��ل املس��تويات، حيث أعطى 
تواجد الش��يخة حي��اة دافع كبري 
أكدوا  الذي��ن  لالعب��ني والالعبات 
أنه��م سيس��عون لتقدي��م أفضل 
بأفض��ل  والخ��روج  املس��تويات 
النتائ��ج بإذن الل��ه والصعود عى 

منصات التتويج. 
 وأجري��ت قرعة الف��رق بحضور 
االتح��اد  إدارة  مجل��س  عض��و 

محمد  الطاول��ة  لك��رة  البحريني 
جعفر والجه��از الفني املكون من 
املدربني بوريس بانيسيك وديجان 

وبوريس فوكيليك. 
يف  الرج��ال  منتخ��ب  ووق��ع   
الف��رق يف املجموع��ة األوىل م��ع 
منتخبات فلس��طني ومرص وقطر، 
أم��ا املجموع��ة الثاني��ة ضم��ت 

واليمن،  والسودان  ولبنان  الجزائر 
ومنتخ��ب لش��بالت يف املجموعة 
األوىل إىل جان��ب منتخب��ات مرص 
ولبنان، ومنتخب الش��باب للفرق 
م��ع  األوىل  املجموع��ة  يف  وق��ع 
منتخبي تونس والسودان، أما فرق 
األش��بال فوقع يف املجموعة األوىل 
إىل جانب منتخب��ات مرص ولبنان 

والعراق. 
 وبدأت املنتخبات مش��وارها مساء 
أم��س حي��ث التق��ى املنتخ��ب يف 
املواجه��ة االفتتاحي��ة م��ع منتخب 

مرص. 
ويش��ارك منتخبنا ب� 14 العباً والعبة 
ه��م: محم��د عب��اس عبدالوهاب، 
إلياس أحمد اليايس، راشد خالد سند، 
يوس��ف س��امي البوفالس��ة، مرتىض 
سيدحسني، سيدعيل محمود، سلامن 
محمد، سيدحسني حسن، عيل عباس 
مريم  عب��اس،  فاضل  عبدالوه��اب، 
عبدالله العايل، رقي��ة أحمد اليايس، 

فاطمة عبدالله العايل، وأمروتا. 
الوطني��ة  منتخباتن��ا  وخاض��ت 
حصصها التدريبية األوىل يوم أمس 
األول وس��ط ح��امس وجدية من 
الالعبني والالعب��ات، إضافة إىل أن 
املنتخبات عقدت اجتامعات فنية 

مع املدربني.

الجودر يبحث مع القعود خطط لجنة “الموروث الشعبي”

منتخبات الطاولة تبدأ مشوارها في البطولة العربية
الرفاع                اتحاد الطاولة

جانب من اللقاء

 جانب من الحصص التدريبية 

 سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد خالل التدريبات األخيرة

“الفورموال 1” تتراجع عن نقل 
التجارب الشتوية للبحرين

علي مجيد

كشف موقع “يورو سبورت” أن حلبة البحرين 
الدولية كانت مرشحة الستضافة مرحلة التجارب 

الشتوية ملنافسات املوسم 2019، ولكن الفكرة 
ألغيت من جانب املسؤولني.

وجاء يف الخرب أن مسؤويل الفورموال 1 وضعت 
البحرين الخيار األول بشكل قوي الستضافة 

التجارب الشتوية؛ بسبب الظروف الجوية الجيدة، 
والتي اتفقت عليها غالبية الفرق املشاركة، ونقلها 

من حلبة برشلونة اإلسبانية املقرر استضافتها 
للتجارب بسبب الشكوى املتكرة من الظروف 

الجوية الصعبة يف كتالونيا.
وكان من املقرر إقامة التجارب الشتوية يف حال 

تم نقلها إىل البحرين بني 18 وحتى 21 فرباير، ثم 
تنطلق التجارب الثانية من 26 فرباير حتى األول 

من مارس قبل انطالق املوسم بجائزة أسرتاليا، 
ولكن مل تكتمل املفاوضات بشأن هذه الفكرة 

بعد أن حسم املسؤولون األمر بإقامة التجارب يف 
أوروبا عموًما أو استمرارها يف حلبة برشلونة أو 
نقلها إىل حلبة خرييز املتقوقعة يف إسبانًيا أيًضا. 

وسبق للبحرين استضافة التجاربة الشتوية لبطولة 
العامل للفورموال 1 يف الفرتة من 2006 حتى 2009 

إضافة ملوسم 2014.

حلبة البحرين الدولية
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)وكاالت(: أقر نجم كرة القدم الربازييل 
نيامر ال��ذي تعرض النتق��ادات خالل 
نهائيات كأس الع��امل 2018 الفراطه يف 
الس��قوط عىل أرض امللعب، بأنه يبالغ 
يف بع��ض األحي��ان، وذل��ك يف رشيط 
إعالين قدم نفس��ه فيه عىل أنه “رجل 
جديد”، وداعيا منتقديه ملساعدته عىل 
النهوض. ويف إع��الن إلحدى العالمات 
التجارية لش��فرات الحالقة، يظهر نجم 
نادي باريس سان جرمان الفرنيس وهو 

يقول “يف امكانك��م االعتقاد أين أبالغ، 
ويف بع��ض االحيان رمب��ا األمر صحيح، 
ولك��ن الحقيقة هي أنن��ي أعاين عىل 

أرض امللعب”.
وتاب��ع أغىل الع��ب يف الع��امل “عندما 
أك��ون غ��ر مه��ذب، لي��س الين طفل 
مدلل، ب��ل الين مل أتعلم أن أحبط )...( 
يف داخيل، ال يزال طفل صغر. يف بعض 
االحيان يس��حر هذا الطفل العامل ويف 
بعض االحيان يزعج��ه. أحارب لالبقاء 

عىل هذا الطفل بداخ��يل، ولكن ليس 
عىل أرض امللعب”.

عام��ا   26 البال��غ  املهاج��م  وتع��رض 
تعم��ده  بس��بب  قوي��ة  النتق��ادات 
الس��قوط واملبالغ��ة يف تصنع األمل عىل 
أرض امللع��ب يف نهائي��ات املوندي��ال 
الرويس الذي ش��هد خ��روج بالده من 
الدور ربع النه��ايئ عىل يد بلجيكا )-1
2(. واعت��رب منتقدو نيامر ان س��قوطه 
املتكرر أش��به بحركات متثيل، علام انه 

كان موضع س��خرية أيض��ا عرب مواقع 
التواصل االجتامعي.

وأردف نيامر الذي يقيض حاليا اجازته 
يف الربازيل “تعتقدون اين سقطت كثرا، 
ولكن الحقيقة هي أنني مل أسقط. لقد 
انه��رت، وهذا ما يس��بب أملا أكرب من 

كاحل خضع لعملية جراحية”.
وكان املهاج��م ق��د تع��رض الصابة يف 
مشط القدم يف 25 فرباير املايض خالل 
مباراة فريقه ضد مرس��يليا يف الدوري 

املح��يل وأجرى عملي��ة جراحية مطلع 
م��ارس اس��تدعت غيابه ع��ن املالعب 
قرابة 3 اش��هر عاد بعدها للمش��اركة 
يف صفوف منتخب ب��الده يف مونديال 

روسيا.
وأك��د نيامر أنه أحت��اج لبعض الوقت 
لتقب��ل االنتق��ادات والنظ��ر اىل املرآة 

والتحول اىل رج��ل جديد ولكن “اليوم 
أنا هنا. أقع، ولكن وحده من يس��قط 
يف   )...( مج��ددا  النه��وض  بامكان��ه 
امكانك��م متابع��ة توجي��ه االنتقادات 
يل، ولك��ن يف امكانكم مس��اعديت عىل 
النهوض. عندما أنهض، الربازيل بأرسها 

ستنهض معي”.

)وكاالت(: كان األه��يل يأم��ل يف بداية 
أسهل لحملة الدفاع عن لقب الدوري 
املرصي، لكنه سيواجه اإلسامعييل الذي 
جدد تش��كيلته تحت قيادة الجزائري 
خر الدين مضوي، مع انطالق النسخة 

60 من املسابقة، اليوم الثالثاء.
ويخ��وض 18 نادي��ا املس��ابقة يف ظل 
ظروف صعبة، بس��بب تعديل االتحاد 
األفريقي ملواعيد مس��ابقاته، وتداخل 
األفريقي��ة  م��ع  املحلي��ة  البط��والت 

والعربية.
ووص��ف عام��ر حس��ن رئي��س لجنة 
املس��ابقات يف االتح��اد امل��رصي لكرة 

القدم هذا املوسم بأنه “استثنايئ”.
وأضاف “سيكون موسام استثنائيا بكل 
املقاييس، ألنه يبدأ يوم 31 يوليو 2018، 
وينتهي يف بداية أغسطس 2019، نظرا 
لك��رة البطوالت، حيث تتنافس 6 فرق 
يف 3 بطوالت مختلفة هي دوري أبطال 
والبطولة  الكونفيدرالية  وكأس  إفريقيا 
العربية لألندية باإلضافة إىل املسابقتن 

املحليتن”.
وسيبدأ البطل مشوار الدفاع عن اللقب 
ضد صاحب املركز الثاين املوسم املايض.
وانترص األهيل مرتن عىل اإلس��امعييل 
املوس��م امل��ايض، ومل يخ��ر أمامه يف 
الدوري من��ذ هزميت��ه 1-3 يف نوفمرب 

.2010
ووصف محمد يوسف املدرب املساعد 
لأله��يل ومدير كرة الق��دم يف النادي، 
املب��اراة الت��ي س��تقام ي��وم الخميس 

املقبل، بأنها افتتاحية صعبة للدوري.
وأض��اف بعد الف��وز عىل تاونش��يب 
أبط��ال  دوري  يف  البتس��واين،  رول��رز 
إفريقي��ا يوم الس��بت امل��ايض “أغلقنا 
ملف دوري األبطال مؤقتا عقب الفوز 
عىل تاونشيب، وتركيزنا انتقل للدوري 

املحيل.
جي��دا  اإلس��امعييل  “درس��نا  وتاب��ع 
خ��الل  الودي��ة  مباريات��ه  وش��اهدنا 
معس��كره يف عامن، ومشاركته يف دورة 

صاللة الودية”.

ويدخل األه��يل املواجهة بعدما أنعش 
آماله يف دوري األبطال بتحقيق فوزين 
متتالين، تحت قي��ادة املدرب الجديد 
باتري��س كارت��رون، ليع��وض البداية 
الضعيف��ة التي ش��هدت حصوله عىل 
نقطة واحدة يف أول مباراتن، ما كلف 

مدربه السابق حسام البدري منصبه.
وي��درك خ��ر الدي��ن مض��وي مدرب 
اإلسامعييل الجديد، أنه يخوض اختبارا 
صعبا مبحاولة إع��ادة درع الدوري إىل 

اإلسامعيلية، ألول مرة منذ 2002.
وقال مضوي “أحمل عىل عاتقي مهمة 
إسعاد جامهر اإلسامعييل، والسعادة ال 
تتحقق إال باملنافسة عىل لقب الدوري، 
وهذا م��ا أعمل عليه أنا وكافة الالعبن 

الذين أرى أنهم متميزون حقا”.
الس��ويري كريس��تيان  ورمبا يخوض 
ج��روس أصع��ب مهم��ة يف مس��رته 
كم��درب، بقي��ادة الزمال��ك الذي عن 

ثالثة مدربن مختلفن املوسم املايض.
وب��دأ الزمالك الدوري املوس��م املايض 

تحت قيادة املدرب نيبوشا يوفوفيتش، 
الق��ادم م��ن الجب��ل األس��ود قبل أن 
يس��تعن بإيهاب جالل ثم خالد جالل 
الذي ق��اد الفريق للف��وز بلقب كأس 
مرص. ومنذ أن قاد الربتغايل جيسوالدو 
فري��را، الزمال��ك، للق��ب ال��دوري يف 
2015، تعاقد النادي مع تسعة مدربن 
مختلفن. وتس��بب عدم االس��تقرار يف 
ابتعاد الزمالك عن البطوالت األفريقية، 
بعدم��ا احت��ل املرك��ز الرابع املوس��م 
امل��ايض، لكن طموح جروس يبدو كبرا 

يف رحلته الجديدة.
وقال املدرب السويري ملوقع الزمالك 
عىل اإلنرتن��ت “هدفنا املنافس��ة عىل 
اللقب م��ن أول يوم، أثق يف املجموعة 
الحالي��ة من الالعب��ن وأعلم ان لديهم 

خربات تؤهلهم للفوز بالبطولة”.
مبواجه��ة  مش��واره  الزمال��ك  ويب��دأ 
برتوجي��ت غ��دا الثالثاء، وق��ال طارق 
يحي��ى م��درب الفري��ق الق��ادم من 

السويس إنه ال يخىش ناديه القديم.

وأضاف “ال منلك امكانات املنافسة عىل 
اللقب، وهدفنا هذا املوسم أن نظل يف 

منطقة األمان”.
وستكون األنظار معلقة عىل براميدز، 
وهو االس��م الجديد لألسيوطي النادي 
مس��تثمرون  اش��رتاه  الذي  املتواض��ع 
س��عوديون، وأنفق��وا بب��ذخ من أجل 

تحدي هيمنة األهيل عىل اللقب.
امل��درب  بقي��ادة  برامي��دز  ويفتت��ح 
الربازييل ألربتو فالنتيم، مش��واره، ضد 

إنبي، يوم الجمعة.
ويلتق��ي الداخلي��ة م��ع وادي دجلة 
واإلنت��اج الح��ريب مع ح��رس الحدود 
العائ��د لل��دوري املمت��از بع��د غياب 
اس��تمر موس��من ونج��وم املس��تقبل 
الواف��د الجدي��د م��ع طالئ��ع الجيش 
اليوم األربعاء. ويلع��ب الجونة العائد 
أيض��ا لل��دوري املمت��از ض��د املرصي 
البورسعيدي الخميس فيام يلعب مرص 

للمقاصة ضد سموحة يوم الجمعة.

سـاعـدونـي علـى النهـوض

افتتـاح الدوري المصـري

نيمار

األهلي يبدأ حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة اإلسماعيلي

)وكاالت(: يواج��ه يورج��ن كل��وب 
املدير الفني لليفربول، مهمة صعبة 
خالل املوس��م املقبل، بعدما حدث 
يونايتد،  مانشس��رت  مب��اراة  خ��الل 

الودية، املاضية.
وكش��فت تقارير صحافية إنجليزية، 
عن نشوب خالف بن املرصي محمد 
صالح والسنغايل س��اديو ماين، ثنايئ 
ليفربول خالل املواجهة الودية، التي 

فاز بها الريدز 4-1.
 ”givemesport“ موقع  وبحس��ب 
اإلنجليزي، فإن األزمة نشبت بسبب 
ركلة الجزاء التي حصل عليها صالح 

يف الدقيقة 28 من املباراة.
وأضاف: “صالح كان يستعد للتسديد 
ولكنه فوجئ بأن ماين يتجه للتنفيذ، 
ودخال يف نق��اش، انتهى بتدخل من 
جيم��س ميلرن، الذي س��حب صالح 

من قميصه فورًا”.
وسيتعن عىل كلوب، تحديد ترتيب 

الالعب��ن لتس��ديد ركالت الجزاء، يف 
ظ��ل وجود ميلرن، ال��ذي اعتاد عىل 

أن يكون ه��و املنفذ لركالت الجزاء، 
وفابينيو الذي كان له س��جال مميزا 

م��ع موناك��و، باإلضاف��ة إىل صالح 
وماين.

خــالف بيــن مانــي وصــالح

محمد صالح وساديو ماني

)وكاالت(: تعرض الالعب 
اإلنجليزي واين روين، إلصابة 

بالغة، خالل خوض مباراة فريقه 
دي يس يونايتد بالدوري األمريك 

للمحرتفن، أمام  كولورادو 
رابيدز.

وانتهت املباراة بفوز يونايتد، 
بنتيجة 1-2، يوم األحد، ومتكن 

روين من إحراز الهدف األول 
لفريقه، لكنه تعرض بعد ذلك 

إلصابة بكر يف األنف.
وقال روين، عرب حسابه عىل 

موقع شبكة التواصل االجتامعي 
تويرت “سعيد بتسجيل أول 

هدف يل مع دي يس يونايتد”.
وتابع “تعرضت لكر يف األنف 

وجرح تطلب 5 غرز”.
وسجل روين هدف التقدم 

لفريقه، بكرة مرت بن ساقي 
حارس املرمى تيم هوارد، لكنه 
تعرض لكر يف األنف، خالل 
الوقت املحتسب بدل الضائع.

)وكاالت(: ذكرت تقارير صحافية 
إسبانية، أن الحارس األملاين 

مارك أندريه تر شتيجن، قطع 
إجازته الصيفية وانضم ملعسكر 

برشلونة، من أجل التحضر 
للموسم الجديد. وقالت صحيفة 

“موندو ديبورتيفو”، إن تر 
شتيجن قطع إجازته، مظهرا مرة 
أخرى التزامه مع الفريق، منوهة 

أن هذه ليست املرة األوىل 
التي يفعل فيها ذلك. وأشارت 

الصحيفة، إىل أن شتيجن سيكون 
تحت قيادة إرنستو فالفردي، 
بداية من أمس اإلثنن، وميكن 

لألخر االعتامد عىل الحارس 
األملاين خالل مواجهة روما 
الودية املقبلة. وتواجد تر 

شتيجن مع منتخب بالده يف 
نهائيات مونديال روسيا، هذا 

الصيف، ولكنه مل يشارك بشكل 
أسايس يف البطولة التي ودعها 

املانشافت من دور املجموعات. 

تقاليد شتينغنإصابة روني

توتنهام يخسر سيسوكوكوفاتش يتمسك بليفاندوفسكي
)وكاالت(: شدد الكروايت نيكو 
كوفاتش، املدير الفني لبايرن 
ميونخ األملاين، عىل استمرار 

مهاجم الفريق، البولندي روبرت 
ليفاندوفسيك، خالل الفرتة املقبلة، 

مؤكًدا متسك النادي بالالعب.
وأشارت عدة تقارير صحفية 
مؤخرًا، إىل وجود رغبة لدى 

ليفاندوفسيك، للرحيل عن البافاري، 
يف ظل اهتامم من ريال مدريد 

ومانشسرت يونايتد بضمه.
وقال كوفاتش، خالل ترصيحاته 

لشبكة سكاي سبورتس “ال يوجد 
يشء مع روبرت، من الواضح أنه 
لن يرتك هذا النادي ألننا ال نريد 

التخيل عنه”.
وأضاف “نريد أن نحقق الكثر معه 

وهو العب عظيم، وحقق الكثر 
يف البوندسليجا وسجل العديد من 
األهداف، واآلن يف املوسم الجديد 

سيواصل ذلك بالتأكيد”.
وتابع “صحيح أن ليفاندوفسيك 

يخطط للذهاب ملكان آخر، 
ولكنه سيكون معنا، ولن نسمح 

ألي شخص خارجي أن يهدم أمن 
واستقرار الفريق بهذه الطريقة”.

وأوضح “روبرت ميتلك عقًدا، 

ال أعرف مدته بالتحديد، ولكن 
سيستمر معنا ألطول فرتة ممكنة”.

وأتم “إنه العب محرتف بشكل 
كامل، ويعلم أن لديه عدة أشياء 

يسعى لتحقيقها، فهو يريد النجاح 
وتسجيل األهداف وسيثبت ذلك يف 

املستقبل”.

)وكاالت(: خفف ماوريسيو 
بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبر 

املنافس يف الدوري اإلنجليزي 
املمتاز لكرة القدم من املخاوف 

بشأن طول فرتة غياب العب 
الوسط موىس سيسوكو الذي 

عاىن من إصابة يف عضالت الفخذ 
الخلفية خالل الهزمية أمام 

برشلونة يف مباراة استعدادية قبل 
بداية املوسم.

ودفع املدرب األرجنتيني بجورج-
كيفن نكودو يف الشوط األول من 

اللقاء الذي أقيم أمام برشلونة 
يف كأس األبطال الدولية. وفاز 

بطل الدوري اإلسباين 3-5 بركالت 
الرتجيح عقب انتهاء املباراة 

بالتعادل 2-2 عقب الوقت األصيل.
وقال بوكيتينو ملحطة توتنهام 
التلفزيونية ”نعم، أعتقد أن 

إصابته بسيطة. رمبا يكون مرهقا 

بعض اليشء لكنني أعتقد أن 
اإلصابة ليست كبرة.

”سننتظر...لأليام املقبلة لرؤية ماذا 
سيحدث“.

وغاب فيكتور وانياما وإيريك 
الميال ثنايئ خط وسط توتنهام عن 

لقاء برشلونة.
وقال بوكيتينو ”إيريك )الميال( 
تعرض الصابة عضلية بسيطة 

عقب لقاء روما ولهذا السبب فقد 
كان موجودا معنا هنا ويحدونا 

األمل أن يلعب أمام ميالنو“.
وأضاف ”عاد فيكتور )وانياما(...
إىل لندن لرؤية الطبيب. أعتقد 

أنها نفس املشكلة التي عاىن منها 
املوسم املايض يف ركبته.

”سنقيم حالته يف األيام القليلة 
املاضية وسرنى ماذا سيحدث“.

روبرت ليفاندوفسكي

موسى سيسوكو
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صيانة “باس” تجّدد الحصول على اآليزو

“سيتي سنتر” يوفر أروع الخيارات الترفيهية
تناسب مختلف أفراد العائلة

“بناغاز” تكرم متطوعيها لبرامج إنجاز البحرين

املح���رق - با����س: ج���ددت اإدارة هند�ش���ة 
و�شيانة الطائرات ب�رشكة خدمات مطار البحرين 
“با����س” ح�شولها على �شه���ادة اآيزو 17025، 
وهي �شهادة حتدد املتطلب���ات العامة التقنية 
ومتطلب���ات اإدارة اجلودة، حيث تغطي عمليات 
االختب���ار واملتطلب���ات القانوني���ة ومتطلب���ات 

االأمان والبيئة.
ويعن���ي احل�شول عل���ى هذه ال�شه���ادة اأن 
اإدارة هند�شة و�شيانة الطائرات يف “با�س” قد 
ا�شتوف���ت املتطلب���ات االإداري���ة والفنية، التي 
تت�شم���ن عل���ى نظ���ام االإدارة والتحليل وجودة 
اإ�شدار التقارير، مب���ا ي�شاهم يف تقدمي ال�رشكة 
خلدماتها وفق اأعل���ى م�شتويات اجلودة لقطاع 
الطريان يف مملك���ة البحرين. حيث توفر ال�رشكة 
خدم���ات ال�شيانة الأكرث م���ن 90 % من اإجمايل 
امل�شغل���ن مبطار البحرين الدويل، وهي قادرة 
كذل���ك عل���ى تطوي���ر اأعمالها يف جم���ال �شيانة 
الطائ���رات مبا يت���واءم مع التو�شع���ة اجلديدة، 
الت���ي �شت�شاه���م يف ا�شتقطاب ����رشكات طريان 

اإ�شافية.  
هذا، ويت�شمن عمل اإدارة هند�شة و�شيانة 
الطائرات معاينة الطائ���رات بعد و�شولها اإلى 

مطار البحرين الدويل، وقبل اإقالعها، باالإ�شافة 
اإلى الك�ش���ف اليومّي واإ�ش���الح االأعطال. كذلك 
فاإن التدري���ب امل�شتمر ومواكب���ة التكنولوجيا 
البحريني���ة  الك���وادر  تاأهي���ل  ع���ر  احلديث���ة، 
واال�شتثم���ار فيها، هي اأهم عوام���ل جناح اإدارة 
هند�شة الطائرات وال�شيانة يف �رشكة “با�س”.  

جتدر االإ�شارة اإلى اأن ق�شم هند�شة الطريان 
يف “با����س” حا�شل عل���ى االعتماد م���ن الوكالة 
االأوروبية ل�شالمة الطريان EASA الأداء �شيانة 
الطائ���رات، باالإ�شاف���ة اإل���ى ثم���ان موافق���ات 
تنظيمية اأخرى من �شلطنة عمان ودولة االإمارات 

العربية املتحدة وتركيا.

املنام���ة - �شيت���ي �شنرت: يوا�ش���ل �شيتي 
�شنرت البحري���ن جهوده لتوفري اأف�شل التجارب 
الرتفيهي���ة املقرونة باأ�شع���د اللحظات جلميع 
اأفراد العائلة خالل مو�شم ال�شيف، عر العديد 
م���ن االأن�شط���ة الرتفيهي���ة، واأف�ش���ل خي���ارات 

الطعام التي تلبي خمتلف االأذواق.
ويحت�ش���ن �شيت���ي �شنرت البحري���ن العديد 
م���ن اخليارات الرتفيهية الت���ي �شتن�شي الزوار 
حرارة ال�شيف، وتتي���ح االأطفال ال�شغار ق�شاء 
رائع���ة، وم���ن ه���ذه اخلي���ارات مرك���ز الرتفيه 
العائل���ي “ماجيك بالنيت”، ومرك���ز “بالي�شي” 
الرتفيه���ي، و “ڤوك����س �شينيك���و”، واحلديقة 
املائي���ة “واه���ووو!”، ومرك���ز البولين���غ “ياال! 
بولينغ”، اإلى جانب جمموعة وا�شعة من خيارات 

الطعام العاملية املتاحة يف املركز.
ويوف���ر مرك���ز الرتفي���ه املمي���ز “ماجي���ك 
بالنيت” اأف�شل جت���ارب االألعاب التي �شتدخل 
البهج���ة عل���ى قل���وب ال�شغ���ار، حي���ث ميك���ن 

للعائ���الت ق�شاء يوم حاف���ل بالفرح واملرح مع 
اأجمل االألعاب واجلوالت احلما�شية التي تنا�شب 
كافة االأعم���ار. يفتتح املركز اأبواب���ه يومياً من 
ال�شاع���ة 10 �شباح���اً اإلى ال�شاع���ة 10 ليالً خالل 
اأيام اال�شبوع، ولغاية ال�شاعة 12 منت�شف الليل 
اأي���ام اخلمي����س واجلمعة.. ملعرف���ة املزيد حول 

ماجيك بالنيت، يرجى زيارة: 
ينفرد “بالي�شي” مبفه���وم “جتربة الواقع 
امل���زدوج” امل�شم���م الإح���داث قف���زة نوعية يف 
الطريق���ة التي يلع���ب بها االأطف���ال. �شيعي�س 
االطفال مغامرة لعب فريدة تدمج بن االألعاب 
الفعلية والواقع االفرتا�شي من خالل ا�شتخدام 
جم�ّش���ات تقني���ة تفاعلية تتجاوب م���ع حركات 
االأطفال، وباإمكان االأطفال اال�شتمتاع بعدد من 
التحديات مع هذا املفهوم املبتكر الذي يحقق 

نقلة نوعية يف جتربة االأطفال مع اللعب. 
كما ميكنك م�شاهدة اأح���دث اأفالم ال�شينما 
العاملي���ة هذا ال�شي���ف يف “ ڤوك�س �شينيكو”، 

م����رشوع م�ش���رتك م���ع ڤوك����س �شينم���ا، ويوفر 
�شا�ش���ات عر����س عادي���ة، وجتارب ممي���زة من 
�شمنه���ا جتربة يف.اآي.ب���ي الفاخ���رة، باالإ�شافة 
اإل���ى اآمياك�س، اأكرث جترب���ة �شينمائية غامرة يف 

العامل. 
اأروع  “واه���ووو!”  حديق���ة  توف���ر  فيم���ا 
التجارب املائية مع جمموعة فريدة من االألعاب 
واملنزلقات املائية الفريدة التي تنا�شب كافة 
اأف���راد العائل���ة، والت���ي تلبي تطلع���ات ع�شاق 

الت�شويق واملغامرة. 

ياال! بولينغ لينز آند لونج
يحت�ش���ن �شيت���ي �شن���رت البحري���ن مرك���ز 
البولين���غ “ياال! بولينغ لين���ز اآند لوجن” املجهز 
ب���� 12 م�شار بولينغ ليوفر اأجم���ل اأوقات املرح 
ل�شق���ل  واالأ�شدق���اء  العائل���ة  م���ع  والرتفي���ه 

املهارات بلعبة البولينغ.

املنامة - بنا غاز: اأقامت �رشكة غاز البحرين 
الوطنية )بناغاز( حفال لتكرمي متطوعي ال�رشكة 
الأن�شطة وبرام���ج اإجناز البحري���ن؛ مل�شاندتهم 
لهذه الرامج التي ته���دف اإلى اإلهام ال�شباب 
البحريني واإعداده؛ ليك���ون قادًرا على النجاح 
يف خمتلف جماالت العمل، حتت رعاية الرئي�س 
التنفي���ذي ال�شيخ حممد بن خليف���ة اآل خليفة 
وبح�ش���ور اأع�ش���اء االإدارة التنفيذي���ة واالأمن 
الع���ام لالحتاد الع���ام لنقابات عم���ال البحرين 

ح�شن احللواجي واأع�شاء النقابة العمالية. 
الرئي����س  بكلم���ة  االحتف���ال  وا�شته���ل 
التنفي���ذي والت���ي ق���دم م���ن خالله���ا �شك���ره 
وتقديره جلميع املتطوع���ن على م�شاندتهم 

ودعمه���م لرامج اإجناز البحري���ن متمنًيا منهم 
م�شاعف���ة اجله���ود لتحقي���ق االأه���داف الت���ي 
ي�شب���وا اإليه���ا القائم���ن على ه���ذه الرامج 

واالرتقاء بها. 
يذك���ر اأن ال�رشكة بداأت م�شاركتها الفعلية 
 2011 الع���ام  يف  البحري���ن  اإجن���از  برام���ج  يف 
مب�شارك���ة 5 موظف���ن فق���ط، ونظ���ًرا للدعم 
املتوا�شل والت�شجيع من اإدارة ال�رشكة وزيادة 
الوع���ي ل���دى املوظف���ن باأهمي���ة امل�شاهمة 
الن�شط���ة يف مث���ل ه���ذه الرام���ج وم���ا تهدف 
اإليه، ارتفع ع���دد املتطوعن لي�شل اإلى اأكرث 
م���ن 40 متطوعا ومتطوعه م���ن خمتلف دوائر 
واأق�ش���ام ال�رشكة. ونتيجة للدع���م امل�شتمر من 

االإدارة التنفيذي���ة، ح�شل���ت ال�رشكة هذا العام 
على املرك���ز الثاين جلائزة اخلدم���ة التطوعية 
ملوؤ�ش�شة اإجناز البحرين؛ مل�شاهمتها باأكرث من 
342 �شاعة تطوعي���ة و59 برناجما ومب�شاركة 

43 متطوع ومتطوعة من املوظفن.
ويف ب���ادرة طيب���ة م���ن ال�رشك���ة، مت يف هذا 
احلفل تكرمي فريق طالب���ات اجلامعة امللكية 
للبن���ات احلا�شل على املركز االأول يف م�شابقة 
“ال�رشك���ة” �شم���ن مب���ادرات اإجن���از البحري���ن 
الرئي����س  ق���دم  االإبداع���ي، حيث���اإذ  للتفك���ري 
التنفيذي تهانيه لهن على هذا االإجناز م�شيدا 
باجله���ود الت���ي بذلنه���ا يف اإع���داد م�رشوعهن 

املبتكر.

“فود بوكس” تفتتح “Yoya’s” أحدث مطاعمها بالعدلية

أطفال “جيبك” يزورون نادي عبدالرحمن كانو

ترع���ت �رشكة كري���دي مك�س مببل���غ 2000 دينار لالحت���اد الن�شائ���ي البحريني؛ 
م�شاهمة منها يف تعزيز ال�رشاكة املجتمعية.

بحجم ا�شتثمارات تخطت الن�شف مليون 
دوالر وا�شتم���رارا للخط���وات الثابت���ة الت���ي 
تخطوها �رشك���ة فود بوك����س الإدارة املطاعم 
مبملك���ة البحرين، مت افتت���اح مطعم “يوياز” 
ال���ذي تطل���ق علي���ه ال�رشك���ة اأف�ش���ل اأ����رشار 
العدلي���ة املخباأة، املطع���م الذي مت ت�شميمه 
على طراز اأوروب���ي مع مل�شات �رشقية رقيقة، 
والذي حتتوي قائم���ة الطعام الغنية اخلا�شة 
ب���ه على مزيج من االأطب���اق الغربية وال�رشقية 
مع اإ�شافات لنكه���ات من خمتلف دول البحر 

االأبي�س املتو�شط.
واإ�شاف���ة اإل���ى ذل���ك ابتك���رت “يوي���ا” 
جمموع���ة جديدة م���ن احللويات الت���ي تنفرد 
وتتمي���ز به���ا وتقدمه���ا الأول م���رة مبملك���ة 

البحرين. 
مل�ش���ات  امل���كان  ديك���ورات  وتعك����س 
جمالية متزج ما بن لونن من اأرقى االألوان، 

االأزرق امللكي والذهب���ي، مما يعطي للمكان 
فخامة الق�شور االأوروبية القدمية.

يذك���ر اأن �رشكة فود بوك�س افتتحت منذ 
عام���ن اأول م�رشوعاتها مبملكة البحرين، وهو 
مطع���م “فود �شتوب” مبدينة التنن يف ديار 
املحرق، حيث حقق جناحا كبريا ملا يتميز بها 
م���ن اأطباق فري���دة ُقِدمت الأول م���رة مبملكة 
البحري���ن وحازت اإعج���اب الزبائن من خمتلف 
الدول، مما دفع ال�رشكة اإلى و�شع خطة عاجلة 
الفتت���اح فروع اأخ���رى داخل وخ���ارج اململكة 

قريبا. 
وكانت رئي����س جمل�س اإدارة فود بوك�س 
مي خلف قد ا�شتقبل���ت اأم�س عددا كبريا من 
ال�شحافي���ن وامل�شورين مبطع���م العدلية، 
واأب���دوا  باأج���واء املطع���م  ا�شتمتع���وا  حي���ث 

اإعجابهم بجودة الطعام ومتيزه.

�ش���رتة - جيب���ك: نظمت جلن���ة االأن�شطة 
ل�شناع���ة  اخللي���ج  ب�رشك���ة  االجتماعي���ة 
�شم���ن  زي���ارة  بتنظ���م  البرتوكيماوي���ات 
الرنامج ال�شيفي الأبناء املوظفن اإلى نادي 
عبدالرحمن كانو االإجتماعي للوالدين، وذلك 

مل�شاركة امل�شنن الفرحة والبهجة.
عبدالرحم���ن  ال�رشك���ة  رئي����س  واأع���رب 
جواه���ري ع���ن بالغ �شك���ره لرئي����س واأع�شاء 
اللجن���ة عل���ى ه���ذه املب���ادرة االن�شانية التي 
تزرع يف اأبنائنا ثقافة التطوع وروح االإن�شانية 
وت�شجعه���م على حب الغري، موؤك���ًدا اأن اإدارة 
ال�رشكة حري�شة على تر�شيخ القيم االإن�شانية 
واالأخالقية لي�س ل���دى موظفيها فح�شب، بل 
كذلك اأبنائهم، معتًرا هذه املبادرة جزًءا من 

برامج ال�رشاكة املجتمعية جليبك.
كم���ا اأع���رب جواهري ع���ن �شعادته بهذه 
املب���ادرة الت���ي ت�شه���م يف رد اجلمي���ل لهذه 
الفئة الغالية الت���ي �شاهمت بجهدها يف بناء 
اململك���ة وازدهارها وت�شتح���ق منا اليوم كل 
دع���م وم�شان���دة، ممتدًح���ا الرعاي���ة واخلدمة 

املتميزة التي يقدمها نادي عبدالرحمن كانو 
االجتماع���ي للوالدي���ن، حيث يتمت���ع النادي 

ب�شمعة طيبة على م�شتوى اململكة.
االأن�شط���ة  يف  امل�شارك���ة  اأن  واأ�ش���اف 
ال�شيفّية يعمل على حتفي���ز الطالب لتجربة 
اأ�شي���اء جديدة ونافع���ة حي���ث �شت�شهم هذه 
الرامج يف توفري اأوقات ممتعة تت�شم بالكثري 
م���ن الفرح بعي���ًدا عن ال�شغوط���ات اليومّية، 
وتتيح للم�شارك���ن تكوين �شداقات جديدة 

وتطوير مهاراتهم االجتماعية.
ويف ختام تعليقه، وّج���ه جواهري الدعوة 
الأولي���اء اأم���ور الطلب���ة باحلر�س عل���ى اإحلاق 
اأبنائه���م برام���ج االأن�شط���ة ال�شيفي���ة التي 
تنظمه���ا ال�رشكة ملا لها من فوائد جّمة اأبرزها 
امل�شاهمة يف بناء الثقة بالنف�س عر التفاعل 
م���ع االآخري���ن مما يك�شبه���م اخل���رة وُيح�شن 
م���ن احرتامه���م الأنف�شه���م ولالآخري���ن ويوفر 
لهم تعل���م مه���ارات جديدة ت�شي���ف الكثري 
ل�شخ�شياتهم وتعود عليهم بالنفع والفائدة.
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غاب���ت الفنان���ة يارا ع���ن مواق���ع التوا�ص���ل االجتماعي، 
وحتديدا موقع “تويرت”، حيث مت حظر �صفحتها عن املوقع، 
اأو رمب���ا يارا ه���ي التي ق���ررت الغياب يف الف���رتة املا�صية. 
وعادت االأمور الى ن�صابها موؤخرا، حينما اأطلت يارا من جديد 

عل���ى حمبيها ومتابعيها على “توي���رت”، حيث مت رفع احلظر 
ع���ن ح�صابه���ا، اأو رمبا قررت العودة الى الع���امل االفرتا�صي، 
وكتبت ر�صالة جلمهورها: “م�صاكم خري وحب واإح�صا�س وكل 

�صي حلو متلكم ا�صتقتلكم”.

مسافات

“القاهرة السينمائي” يمنح حسن حسني جائزة “فاتن حمامة”

 قرر مهرج���ان القاهرة ال�صينمائي ال���دويل، تكرمي الفنان 
الكبري ح�ص���ن ح�صنى مبنحه جائ���زة “فاتن حمام���ة التقديرية”، 
يت�صلمه���ا يف حف���ل افتتاح ال���دورة االأربعني للمهرج���ان، التي 
تنطل���ق 20 نوفمرب املقب���ل، وتختتم فعالياته���ا 29 من نف�س 

ال�صهر.
 تك���رمي “ح�صن���ي” ياأت���ي تقدي���ًرا مل�صريت���ه ال�صينمائية 
امل�صيئ���ة واحلافل���ة باالإجن���ازات الب���ارزة، اإ�صافة اإل���ى مكانته 
املرموق���ة كاأحد اأبرز الفنانني يف تاريخ ال�صينما امل�رصية. وقال 
رئي����س املهرجان حمم���د حفظي: “يعد االحتف���اء بالفنان ح�صن 
ح�صن���ى فى مهرج���ان القاه���رة ال�صينمائ���ي تتويًج���ا لواحد من 
النجوم الذين اأثروا ال�صا�صة امل�رصية والعربية باأعمال خالدة فى 
ذاك���رة ال�صينما، كما اأن النجم الكب���ري خا�س عديد من التجارب 

التى قدمها النجوم ال�صباب، �صنًدا ومعلًما لهم”.
 واأ�صاف اأن الفنان ح�ص���ن ح�صنى، �صاحب ر�صيد كبري من 
االأف���ام ال�صينمائية نال عن بع�صها جوائ���ز يف الداخل واخلارج. 
من جانب���ه، اأعرب الناقد يو�صف �رصي���ف رزق اهلل، املدير الفني 
للمهرج���ان عن �صعادته بتكرمي ح�صن ح�صن���ى، باعتباره ظاهرة 
ك���ربى يف عامل التمثي���ل، ا�صتط���اع احلفاظ عل���ى مكانته الأكرث 
م���ن ن�صف قرن، مما يعك�س موهبًة فري���دة. حول التكرمي، قال 
الفن���ان الكبري ح�ص���ن ح�صنى: “تكرمي���ي يف مهرج���ان القاهرة 
ال�صينمائ���ي بجائ���زة فاتن حمام���ة التقديرية هو اأه���م جائزة يف 
حيات���ي، وكاأين اأح�صل على االأو�ص���كار، يكفي اأن اجلائزة حتمل 
ا�صم فاتن حمامة. اإنه تتويج مل�صواري الفني الذي قطعته على 

مدى 60 عاًما”.
ول���د الفنان الكب���ري ح�صن ح�صن���ي يف مدين���ة القاهرة عام 
1931، اأح���ب التمثيل ف���ى فرتة مبكرة من حيات���ه و�صارك يف 
معظ���م الف���رق امل�رصحية يف مدر�صت���ه وح�صل عل���ى العديد من 

امليداليات و�صهادات التقدير من وزارة الرتبية والتعليم.
يف منت�صف الت�صعينيات بداأت مرحلة جديدة يف حياة ح�صن 
ح�صن���ي كان اأك���رث ما مييزه���ا م�صاركته يف اأف���ام ال�صباب التي 
ب���داأت يف تل���ك الفرتة، بدءاً م���ن اأفام ع���اء ويل الدين وانتهاء 
باأف���ام رامز ج���ال، ومرورا باأحم���د حلمي وحمم���د �صعد وحممد 
هنيدي وهاين رم���زي واأحمد مكي، وكذلك اأحم���د ال�صقا وكرمي 
عبدالعزي���ز اإذ كان هو مبثاب���ة ناظر املدر�صة ال���ذي منح اأغلب 
م���ن �صاركهم من جنوم االألفي���ة الثالثة �صه���ادة التفوق وختم 

النجومية.

 Google تطبيق
Earth يجلب ميزة 
قياس المسافات 
iOS على

زينب العسكري تكشف ألول القفاص: شكلت مع هدى حسين فريق عمل ناجحا
مرة عن مهنتها قبل التمثيل

ُتعد خدمة Google Earth اأداة رائعة تتيح 
ل����ك القيام برحات افرتا�صي����ة اإلى املواقع التي 
كن����ت ترغب دائًم����ا يف زيارته����ا اأو لديك ف�صول 
ال�صتك�صافه����ا، ومن املعلوم للجمي����ع اأن اخلدمة 
متوف����رة عل����ى جمي����ع من�ص����ات الت�صغي����ل �صواء 
اأجهزة احلا�صوب “ويب، تطبيق منف�صل” اأو على 
الهوات����ف املحمول����ة. ،من جانبه ح�ص����ل التطبيق 
 ،iOS عل����ى حتديث جديد يدع����م نظ����ام ت�صغيل
وق����د حمل التحديث معه مي����زة قيا�س امل�صافات 
التي لطامل����ا كان امل�صتخدمني ينادون بها، جنًبا 

اإلى جنب هذه االإ�صاف����ة كانت متاحة �صابًقا على 
ك����روم واآندروي����د واالآن اأ�صبحت متاح����ة وب�صكل 
 .iOS ر�صم����ي جلميع م�صتخدم����ي التطبي����ق على
وم����ع هذه امليزة �صتتمكن االآن من قيا�س م�صافة 
معين����ة من نقط����ة اإلى نقط����ة اأخ����رى، وال يختلف 
اثنان على اأهمي����ة وفائدة هذه امليزة، حيث على 
�صبيل املث����ال ميكن قيا�����س امل�صافة بني بيتك 
ومكان العمل مث����ًا، اأخرًيا لا�صتفادة من حتديث 
Google Earth ميكن����ك حتميل����ه مبا�����رصة م����ن 

�صفحته يف متجر اأبل �صتور.

اأكد املخرج حممد القفا�س انه مازال يف 
مرحلة اختيار عمل درامي للمو�صم املقبل، 
م�صريا الى انه ي�صكل مع هدى ح�صني فريق 
عم����ل ناجح، و�رصح اأن����ه ال ميانع يف اأن يقال 
عن����ه “روح �صوداوية” يف اللوكي�صن مقابل 
اأن يك����ون لوكي�صنه من�صبط����ا ويرف�س ان 

يكون هناك ت�صيب فيه.
القفا�س �����رصح لانباء الكويتية موؤخرا 
م�صاأل����ة توزي����ع اجلوائز الت����ي باتت ترتبط 
باالأعم����ال الدرامية يف �صه����ر رم�صان واأكد 
باأن����ه مل ين����ل جائزة ع����ن اإخراج����ه مل�صل�صل 
“زوارة خمي�س”، وكذلك احلال يف م�صل�صل 
“اأمن����ا رويح����ة اجلن����ة”، يف ح����ني اأنن����ا نرى 
البع�����س ينظ����م ويقي����م مهرجان����ات فنية 
وي����وزع فيها اجلوائز دون ح�صيب اأو رقيب 
ودون حت����ى معاي����ري فنية وا�صح����ة! وقال: 
“�صخ�صيا يحزنني ان يكون هذا االأمر يحدث 
يف الكويت التي هي منارة الفن يف اخلليج، 
وهذا الت�رصف مبنزلة جرمية ونوع من اأنواع 
الف�ص����اد وتف�صي����ل للم�صال����ح والعاقات 
ال�صخ�صية على املهنية، وال اأريد اأن ُيفهم 
م����ن كام����ي اأنن����ي اأطالب باحل�ص����ول على 
جائزة بل ما اأريده اأن يح�صل على التكرمي 
واجلائزة كل من ي�صتحق، الأنني دائما اأقول 
اإنني اأرغ����ب يف املناف�صة على املركز االأول 

ولي�صت اجلائزة االأولى”.

وع����ن اذا كان املخرج ه����و �صيد العمل 
و�صاحب القرار كم����ا هو متعاف عليه قال: 
“لاأ�ص����ف املخرج يف اخللي����ج لي�س احللقة 
االأق����وى، وال اأحتدث هنا عل����ى اجلميع، الأنه 
يف النهاي����ة هن����اك خمرج����ون يف اخلليج هم 
اأ�صح����اب تاريخ وب�صمة ومنهم حممد دحام 
ال�صم����ري، اأحمد املقلة، منري الزعبي، وعلي 

العلي”.
وعن ما �صيقدم����ه يف املو�صم الدرامي 
املقب����ل ق����ال: “هناك عدد م����ن الن�صو�س 
الت����ي قدمت يل ومازل����ت يف مرحلة البحث، 
فم����ا اأري����د تقدمي����ه ه����و عم����ل خمتلف عن 
ال�صائ����د اأو عما قدمته م����ن قبل، واأمتنى لو 
كان ه����ذا العم����ل فنتازي����ا اأو خي����اال علميا، 

واأعتق����د اأن امل�صاهد ب����ات واعيا وم�صتعدا 
لتقبل مثل هذه االأعمال، واأتفهم اأننا نواجه 
حتدي����ا م����ن نوع اآخ����ر وهو م����كان الت�صوير 
ال����ذي يتك����رر ب�ص����ورة توؤث����ر �صلب����ا عل����ى 
العم����ل، ل����ذا اأمتن����ى ان يكون هن����اك قرار 
يحظر الت�صوي����ر يف املنزل نف�صه الأكرث من 
5 م����رات، اإال اإذا كان هن����اك تغري جذري يف 
امل����كان، واالأف�ص����ل لو باتت هن����اك مدينة 
اإعام جمهزة، وان تكون هناك روؤية خمتلفة 
للجه����ات الرقابية على االأعم����ال الدرامية، 
خا�ص����ة اأنن����ا �صاهدنا يف املو�ص����م املا�صي 
م�صل�ص����ا مثل “اخلطايا الع�رص” حيث ُرف�س 
رقابيا يف الكويت ولكنه حقق جناحا وا�صعا 
يف �صفوف امل�صاهدي����ن والنقاد، مع العلم 

انه ناق�س ق�صية ج����دا ح�صا�صة وهي خيانة 
املراأة لزوجها ولكنه طرحها بفكر جريء.

واأكد يف حواره م����ع االنباء الكويتية اأن 
فتح ال�صوق ال�صينمائية ال�صعودية اأبوابها 
�صتك����ون امل�صوؤولي����ة م�صاعف����ة بحك����م اأن 
الرقابة �صتكون اأكرب ولن يكون هناك جمال 
كما هو احلال حاليا يف الدراما التلفزيونية 
بااللتفاف حول االأمر، والى جانب متطلبات 
االإبهار الق�صة من الناحية الب�رصية، واجلراأة 
يف الفكر املطروح فجمهور ال�صينما يختلف 
عن جمه����ور التلفزي����ون، و�صخ�صي����ا اأعمل 
على م�����رصوع �صينمائ����ي مع اإح����دى �رصكات 

االإنتاج و�صيكون عما غري تقليدي.

ك�صفت الفنانة البحرينية املعتزلة زينب الع�صكري الأول مرة عن املهنة 
التي عملت بها قبل دخولها املجال الفني.

الفنانة املعتزلة ن�رصت �صورة مل���كاٍن اأثرّي قدمي، على ح�صابها اخلا�س 
عل���ى “�صناب �ص���ات”، الفتة اإل���ى اأن هذا املكان ميثل له���ا ذكريات جميلة 

عندما كانت تعمل م�صورة لتليفزيون البحرين، بح�صب “جلويل”. 
زين���ب علقت على ال�ص���ورة، بقولها: “ذكرياتي اجلميل���ة يف هاملكان.. 
كنت م�صوره لتلفزيون البحرين �صابقا”، وهو التعليق الذي اأثار جدال كبريا 
ب���ني متابعيها، خ�صو�صا اأن هذه املهنة نادراً ما كانت تعمل فيها الن�صاء يف 

اخلليج.
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السعوديون أكثر شعوب العالم استخداما لـ “سناب شات”

شبهها الباحثون باللهب والروح المسمومة

أشهر الكتب التي أحدثت جدال كبيرا وقت صدورها

ت�شري االإح�شاءات اإلى اأن ال�شعوديني هم 
اأكرث �شعوب العامل ا�شتخداما لتطبيق �شناب 

�شات.
موقع OZY اأورد يف هذا ال�شياق اأكد فيه 
اأن فتح تطبيق �شناب �شات والبحث يف خريطة 
حرارية الأك���رث امل�شتخدم���ني للتطبيق يثبت 
اأن اأك���رث االأماكن الت���ي يتم فيه���ا ا�شتخدام 

التطبيق هي اململكة العربية ال�شعودية.
وي�شري التقري���ر اأن �شعبية التطبيق اأدت 
اإل���ى ظه���ور م�شاهري �شعودي���ني على �شناب 
�شات من الفن���ان العنود بدر الإخباره مبظهره 
ال�شبي���ه باملو�شة ، الما العقيل ، ومن تاأمالت 
حممد ال���ري اإلى الثنائي ال�شقي���ق براقة ثناء 

و�شخاء عبد.
ووفق���ا ملوق���ع الريا�س بو�ش���ت ي�شيف 
التقري���ر اأن 9 ملي���ون �شخ�س م���ن اأ�شل 32 

ملي���ون ي�شتخدم���ون تطبي���ق �شن���اب �ش���ات 
بزي���ادة قدرها حوايل 30 يف املئ���ة عن العام 

املا�شي.
كما ت�شري االإح�شاءات اإلى اأن ال�شعوديني 
يف جدة و الريا�س يلتقطون فيديو 40 مرة يف 

اليوم مبعدل 35 دقيقة يف اليوم.
 Ampere كم���ا يوؤكد م�شح اأجرت���ه �رشكة
Analysis ، هذا الع���ام ل�شت وع�رشين دولة 
– مبا يف ذل���ك اأ�شرتالي���ا والربازيل وفرن�شا 
واأملانيا واليابان والواليات املتحدة – طلبوا 
في���ه م���ن م�شتخدم���ي االإنرتنت ع���دد املرات 
التي ا�شتخدموه���ا يف تطبيق م�شاركة ال�شور 
والفيدي���و اأن اأك���رث م���ن ثلث���ي ال�شعوديني 
الذين اأجابوا عل���ى اأ�شئلة امل�شح ي�شتخدمون 
تطبي���ق �شن���اب �ش���ات فيديو وهو م���ا يجعل 

ال�شعوديني االأكرث ا�شتخداما للتطبيق.

أحداث

تن���ازل عن تقاع�ش���ك للقي���ام ببع�س 
التمارين 

تواج���ه م�ش���كالت واأزم���ات يف جمال���ك 
املهني

تغيري يف االأفق يدل على نهاية مرحلة 

 و�شع ممي���ز يف حيات���ك، ت�شيطر على 
انفعاالتك 

لع�شبيت���ك  ح���د  لو�ش���ع  االأوان  اآن 
وانفعاالتك 

ال تن���اور م���ن تطبي���ق م���ا و�شف���ه لك 
الطبيب

املبالغة قد توؤدي اإلى عواقب وخيمة 

حاول اأن تك���ون �شاحب اأخ���الق عالية 
مع الزمالء

يجعل���ك هذا الي���وم تتاأكد م���ن بع�س 
االأمور 

ع�شبيت���ك  عل���ى  ت�شيط���ر  اأن  ح���اول 
الزائدة

بحث دائم عن اال�شتقرار، وهذا يحتاج 
اإلى خطوات 

ال�ش���ارة  املاأك���والت  م���ن  خف���ف 
وا�شتع�س باخل�رشاوات 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

على  االت���ف���اق  ي�شبه  م��ا  ه��ن��اك  ك���ان  اإذا 
التعبري  األوانا معينة من  التي جتعل  االأ�شاليب 
خمتلف  االأم���ر  ف���اإن  االأدب،  ل�شفة  م�شتحقة 
وبالتايل  وحمتواه،  االأدب  مل��ادة  بالن�شبة  جدا 
كتب  خرجت  التاريخ  مر  وعلى  كلها.  لر�شالته 
ا�شتلهمت العقل يف كل حركة و�شكنه، ورفعت 
احلرية  عن  البحث  وهي�شترييا  االإ�شالح  األوية 
موؤلفيها.كتب  يت�شور  ك��ان  كما  واحلقيقة 
ولكنها  و�شجيجه  املجتمع  بعجيج  الت�شقت 
واعتربها  كبريا  جدال  اأث��ارت  نف�شه  الوقت  يف 
واالأع���راف  التهذيب  روح  عن  خروجا  البع�س 

وت�شخر من القيم وتعمل على التحري�س.
يف هذا التقرير حاولنا ان ن�شلط ال�شوء على 
احلياة  قافلة  خ��ارج  اعتربت  التي  الكتب  اأه��م 
واأثارت جدال وقت �شدروها وتطرقت اإلى اأزمة 
والروح  باللهب  اأ�شبه  وكانت  االإن�شاين  الوجود 

امل�شمومة يف نظر الكثري من الباحثني.

“نقد الفكر الديني”
والتي  العظم  ج��الل  ل�شادق  الكتاب  ه��ذا 
احدث   1969 العام  يف  االأول��ى  طبعته  �شدرت 
من  يعترب  والزال  الوقت  ذلك  يف  كبرية  �شجة 
ونقد جميع  قراءة  التي غا�شت يف  الكتب  اأجراأ 
عمليا  نقدا  وتقاليده  العربي  املجتمع  جوانب 
نفاذا،  عميقا  حتليال  وحتليلها  �شارما  علمانيا 
حيث كان نادرا ما يقوم الفكر العربي بالت�شدي 
ال�رشيح للبنى الفكرية واالإيديولوجية 
الغيبية ال�شائدة 
امل���ج���ت���م���ع،  يف 
هذا  اقتحام  الن 
امل����ج����ال مي�����س 
اأك����رث امل��ن��اط��ق 
ح�����ش��ا���ش��ي��ة يف 
املجتمع العربي. 
عبارة  كتاب 
ع����ن ���ش��ل�����ش��ل��ة 
درا�شات 
ية  نقد

جريئة  وحم��اول��ة  الديني  للفكر 
العظم جعلته يف قف�س  قام بها 
حماكمته  مت��ت  ح��ي��ث  االت���ه���ام، 
العام  دي�شمرب   17 يف  النا�رش  مع 
االتهام  الئحة  يف  وج��اءت   1969
ال�شماوية  االأدي���ان  اإل��ى  تطرقه 

عامة والدين االإ�شالمي خا�شة.

“ مصير البشرية” 
ن��وي  ل��ي��ك��ون��ت دي  ك��ت��اب 
العام  يف  الثالثة  طبعته  �شدرت 
على  يحتوي  كتاب  وهو   1963
الب�رش،  نظريات مفزعة عن تطور 

ومكان االإن�شان احلقيقي يف هذا العامل، ومعنى 
واعترب  االأر���ش��ي��ة،  ال��ك��رة  �شطح  على  وج���وده 
تغريا  اإح��داث  على  القادر  الكتاب  انه  حينها 

كليا يف التفكري العلمي. 
النظرية  وب�شدة  ب��ق��وة  يناق�س  الكتاب 
امل���ادي���ة ع��ل��ى ���ش��وء ال��ت��ط��ور وال��ن��ظ��ري��ات 
ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة احل���دي���ث���ة، وي��ب��ح��ث ن��ظ��ري��ة “ 
حيث  واحل��ي��اة  االإن�����ش��ان،  وج��ود  ال�شدفة”يف 
الكرة  ان التوجد قطعا على �شطح  كان ميكن 
معار�شة  املادية  النظرية  ويعار�س  االأر�شية، 
�شديدة الن العلم قدم االأدلة املقنعة الكافية 
على تاريخ احلياة الب�رشية التي يجب ان ترتفع 
الكتاب  ه��ذا  ب��اأن  علما  امل��ادي��ة.  النظرية  عن 

لغة   12 اإل��ى  وترجم  ن�شخة  مليون  منه  بيعت 
لغة،  الن�شخ يف كل  اأالف  منه ع�رشات  وبيع  حية 
واملوؤلف دي نوي األف �شبعة كتب يف الفل�شفة 
والعلوم يعد اأكرثها من اأمهات الكتب العاملية 
ونال عليها جائزة ارنولد دي موند العام 1944 
و�شنف الكتاب كواحد من خري الكتب العلمية 
القرن  م��ن  االأول  الن�شف  يف  ���ش��درت  ال��ت��ي 

الع�رشين

“ تكوين العقل الحديث “
 1966 العام  يف  القيم  الكتاب  هذا  �شدر 
جلون هرمان راندال ويتحدث يف جممله واأجزاءه 
االإن�شانية  التاريخ..تاريخ  ه��ذا  من  حقبة  عن 

تطور  يف  اأثرها  الفكري...وعن 
االأجيال  االإن�شاين على  املجتمع 
اإلى ع�رشنا احلديث. وهو مبثابة 
حماولة جريئة جديرة بالتقدير 
وجدارتها اأكرث و�شوحا يف نظر 
ان  اإميان  عن  يعتقدون  الذين 
يف  يتلخ�س  االإن�شانية  ت��اري��خ 
التطور  هذا  الن  فكرها،  تطور 
وكل  الزمان  على  املت�شل  هو 
اإلى  باقية  �شل�شلته  من  حلقة 
والتمحي�س  البحث  قيد  اليوم 
واملفكرين  العلماء  جانب  من 
م�شري  ان  ي��ع��ت��ق��دون  وم����ن 
النهاية  يف  ره���ن  االإن�����ش��ان��ي��ة 

مب�شري العقل االإن�شاين.

“ ما بعد الالمنتمي”
يف هذا الكتاب الذي �شدرت طبعته االأولى يف 
العام 1965 يوا�شل الكاتب االجنليزي الرائع كولن 
ول�شون ما كتبه يف كتابه االأول “ الالمنتمي “ والذي 
خط فيه مذهبا فل�شفيا جديدا يف احلياة، فهو ي�رشح 
فل�شفة الوجودية اجلديدة التي يدعو اإليها وحتليل 
دقيق ونقد عميق لكبار الفال�شفة من وايتهيد الى 
للعامل  جديدة  روؤي��ة  ويت�شمن  �شارتر،  اإلى  هو�رشل 
النظري  املجالني  يف  للفل�شفة،  جديدا  ومفهوما 

والتطبيقي معا.

“هكذا 
تكلم 

زرادشت”
الفيل�شوف  كتب  اأ�شهر 

االأملاين فريدريك نيت�شه والذي عرفت فل�شفته 
عرفه  يف  لل�شعيف  رحمة  فال  العنف،  بفل�شفة 
الراقون”ان   “ االأقوياء  وعلى  زارا،  يقول  كما 
العنيفة معا،  الغريبة  االآراء  يحكموا..مبثل هذه 
الراقون  يجتمع  ان  زراد�شت”بعد   “ يطالعنا 
يف غارة فيتحدث اإلى العراف ال�شاخر والكاهن 

ون�رشه. 
وظل  ال��ق��وة،  فل�شفة  ر�شول  نيت�شه  ك��ان 

حمل اإعجاب الكثريين من اأبناء ع�رشه.

“ المتمرد”
للفيل�شوف   1951 ال��ع��ام  ���ش��در  ك��ت��اب 
ق���راءات  وف��ي��ه  ك��ام��و  األ��ب��ري  ال��ث��ائ��ر  الفرن�شي 
اأ�شكاله،  بكافة  التمرد  على  القائمة  لفل�شفته 
وقد جذبت اآراءه الكثري من ال�شباب حول العامل 
اأهمها  ومن  وا�شعة  �شهرة  رواياته  حققت  كما 

رواية “ الطاعون”.

“ في الشعر الجاهلي”
معار�شة  ح�شني  لطه  الكتاب  ه��ذا  اأث���ار 
للغة  جديداً  نقدياً  اأ�شلوباً  يقدم  الأنه  �شديدة 
النقدي  االأ���ش��ل��وب  يخالف  واآداب��ه��ا.  العربية 
القدمي املتوارث. هذه املعار�شة قادها رجال 
و�شحب  اإمي��ان��ه،  يف  ح�شني  طه  واتهم  االأزه���ر، 
اأجزائه.  بع�س  لتعديل  االأ���ش��واق  من  الكتاب 
عام  با�شا  �شدقى  اإ�شماعيل  وزارة  وق��ام��ت 
لكلية  كرئي�س  اجلامعة  من  بف�شله  1932م 
اأحمد  االآداب. فاحتج على ذلك رئي�س اجلامعة 
طه  يعد  ومل  ا�شتقالته.  وق��دم  ال�شيد،  لطفي 
ح�شني اإلى من�شبه اإال عندما تقلد الوفد احلكم 

العام 1936.

اأ�سامة املاجد

31 يوليو
1790

ب���راءة  اأول  ت�شجيل 
اخ���رتاع يف ال��والي��ات 

املتحدة.

1943
التي  املباحثات  ب��داأ 
دع����ا اإل��ي��ه��ا رئ��ي�����س 
م�شطفى  م�رش  وزراء 
ال��ن��ح��ا���س م���ع ع��دد 
العربية  ال����دول  م��ن 
امل�����ش��ت��ق��ل��ة ل��ب��ح��ث 
املنا�شبة  ال�شيغة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���وح���دة 
ومتخ�س  ال��ع��رب��ي��ة، 
اآخ��ر  ذل��ك بوقت  ع��ن 
تاأ�شي�س جامعة الدول 

العربية.

1947
االإع�����الن ع��ن ان��ت��ه��اء 

ع�شبة االأمم.

1964
�صورة  �أول  �ل��ت��ق��اط 
م��ق��رب��ة ل���الأر����س من 
ع��ل��ى ���ش��ط��ح ال��ق��م��ر 
بثتها �شفينة الف�شاء 
االأمريكية “رينجر 7”.

1991
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 
ال�شوفيتي  واالحت��اد 
ي����وق����ع����ان ات���ف���اق���ا 
عدد  خلف�س  تاريخيا 
اإلى  النووية  الروؤو�س 

حوايل الثلث.
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األخيرة

يعـود للحيـاة اأثناء التح�ضيـر لدفنـه
و�قع���ة غريبة �سهدته���ا �إحدى �لبل���د�ت �للبنانية، فبينما كان���ت عائلة ت�ستع���د ملر��سم دفن �أحد 

�أفر�دها، فوجئت بعودة “�مليت” �إلى �حلياة جمدًد�.
 ويف وق���ت كان���ت فيه عائلة ق�سطة مبنطق���ة مغدو�سة ب�سيد� جنوب لبن���ان ت�ستعد ملر��سم دفن 
�إبر�هي���م ق�سط���ة، �لذي تويف �ل�سبت، فوجئ �أهايل �لبلدة باإع���ان �لعائلة عودة �مليت �إلى �حلياة. وبعد 
نعي �لعائلة لفقيدها ب�سكل ر�سمي وحتديد يوم �أم�س �لإثنني موعًد� لت�سييعه، ومو�عيد تقبل �لتعازي 
يف �لبلدة، تر�جعت �لعائلة عن بيان �لنعي، و�سارعت �إلى �إلغاء مر��سم �لدفن بعد عودة قلب �مليت �إلى 
�لنب�س جمدًد�.  و�سددت �لعائلة يف بيان بعد �ساعات على �إعان �لوفاة، على �أن “م�سيئة �هلل �أقوى من 
�إر�دة �لإن�س���ان”، و�أن���ه “ب�سلو�ت �لأحبة عاد قلب �أبو �سوقي يخفق من جديد، وهو حاليًّا بحالة م�ستقرة 
يف �مل�ست�سف���ى”. و�عت���ذرت �لعائل���ة من �جلميع، و�سك���رت كل من تعاطف معها، معلن���ة “�إلغاء �لنعي 
و�ملر��سم �ملذكورة فيه”. وعربرّ �أهايل بلدة مغدو�سة عن فرحتهم بخرب عودة “�أبو �سوقي” من �ملوت، 
بينم���ا �أ�سار �آخرون على و�سائل �لتو��سل �لجتماعي �إل���ى �حتمال �أن تكون عائلة �لفقيد قد ت�رسعت يف 

�إعان خرب �لوفاة وحتديد مر��سم �لدفن.

 Social
media

ميالنيا تواجه هجوم 
ال�ضحافيني بـ  “اأذكى �ضالح”

�أثارت �سيدة �أمريكا �لأولى ميانيا تر�مب �لإعجاب على و�سائل �لتو��سل �لجتماعي، بعد 
تعاملها “�لأنيق” مع �سحافيني هاجمو� زوجها �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب.

و�أظه���رت لقطات مياني���ا و�لرئي�س �لأمريكي خارج �لبي���ت �لأبي�س، �جلمعة، يف �لطريق 
لركوب طائرة مروحية كانت �ستقلهم لنادي تر�مب �لوطني للغولف يف نيو جري�سي، قبل �أن 
يتعر�سو� حل�سد م���ن �ل�سحافيني، �نهالو� على �لرئي�س باأ�سئل���ة “�تهامية” متعلقة مبحاميه 
�ل�سابق مايكل كوهني. ومل يوؤثر هجوم �ل�سحافيني على ميانيا، �لتي قابلت �حل�سد �ملتجمع 
بابت�سام���ة رقيقة هادئ���ة، مما �أثار �إعج���اب رو�د و�سائ���ل �لتو��سل �لجتماع���ي، وفًقا ملوقع 
“ياه���و”. وعل���ق �أحدهم على موقع “�إن�ستغر�م”: “�أنا معج���ب بالثقة و�لرقي �لذي تبعثينه”، 
و�أ�س���اف �آخر “ميانيا مثال للجم���ال و�لأناقة”. وظهرت ميانيا مبظه���ر �أنيق للغاية، مرتدية 

ا �أبي�س �للون بالكامل، وحملت حقيبة �سفر�ء يقدر ثمنها ب�2300 دولر، وفًقا للموقع. زيًّ

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

�لطق�����س ح�س����ن بوجه عام 
ولكن����ه ح����ار م����ع ت�ساع����د 
�لأتربة يف بع�س �ملناطق.

�لرياح �سمالية غربية من 7 �إلى 12 عقدة 
وت���زد�د �رسعتها م���ن 15 �إل���ى 20 عقدة 

وت�سل من 22 �إلى 27 عقدة �أحيانا.

�رتفاع �ملوج من قدم �إلى 3 �أقد�م قرب �ل�سو�حل، ومن 3 �إلى 
6 �أقد�م يف عر�س �لبحر. درجة �حلر�رة �لعظمى 41 و�ل�سغرى 

30. �لرطوبة �لن�سبية �لعظمى 80 % و�ل�سغرى 30 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س �لإد�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

ت�سدر عن د�ر �لباد لل�سحافة و�لن�رس و�لتوزيع 

  للتو��سل مع ق�سم �لعانات : �ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            �ل�سرت�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�س�سة �لأيام للن�رس

�إد�رة �لتحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

الفجـــر: 03:34
الظهـر:  11:44
العصــر: 03:13
المغرب: 06:26
العشاء: 07:56

مواقيت 
الصالة

• بانور�ما مل�سار�ت �لنجوم و�لنيازك فوق جبال تني �سان، خارج �أملاتا، كاز�خ�ستان )رويرتز(	

BAHRAIN.SHARAFDG.COMالرقم المجاني : ٨٠٠٠٨٠٠٧ SHARAF DGSHARAF DG SHARAF DG ONLINE

AX40M3030/SG
Intensive Triple Air Purification

Capacity: 40 ㎡

AX60M5051WS/SG
Air Purifier with Virus Doctor

Capacity: 60 m²

BD 134.990
Was BD 149.990

You Pay

BD 169.990
Was BD 189.990

You Pay

Pure air, wide and fast Reduces over 99% of PM2.5 Smart detection & Display

Samsung Air Purifier
Visibly clean air you can trust
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