“املركزي” ي�أمر بنوكا برد
مبالغ نقدية حمتجرة لزبائن

السنة العاشرة  -العدد 3505

األحـــد
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 4رمضان 1439

علي الفردان من املنامة
 24صفحة  200 -فلس

يومية سياسية شاملة

طل���ب م��ص�رف البحري���ن املرك���زي م���ن بنوك
جتارية عامل���ة يف البالد معاجلة ق�ضية احتجاز مبالغ
�سحبت من �أر�صدة الزبائن دون علمهم على الأرجح
نتيجة عمليات �سحب مل تنجز �إلكرتونيا؛ ب�سبب خلل
يف االت�ص���ال� ،سواء م���ن �أجهزة ال��ص�راف الآيل ومن
�أجهزة نقاط البي���ع يف املحالت التجارية �أو
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امل�شرتيات عرب الإنرتنت.
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حتت راية قائد امل�سرية التنموية ال�شاملة جاللة امللك� ...سمو ويل العهد:

التنوع مرتكز الو�سطية وم�صدر قوة للمجتمع البحريني

•�سمو ويل العهد يف زيارة ملجل�س �سمو ال�شيخ علي بن خليفة
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تقلي�ص االرتداد الأمامي �إلى � 3أمتار و�إلغاء اجلانبي

ا�شرتاطات جديدة للتعمري مبناطق الإ�سكان
املنام���ة  -وزارة الأ�شغ���ال و�ش����ؤون
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين :ك�ش���ف
وزي���ر الإ�سكان با�سم احلم���ر ووزير الأ�شغال
و�ش����ؤون البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين
ع�صام خل���ف عن �إجناز واعتم���اد ا�شرتاطات
التعم�ي�ر ملناط���ق الإ�س���كان بالتواف���ق بني
الوزارت�ي�ن واملجال����س البلدي���ة ،مبين�ي�ن
�أن تطبيقه���ا �سي�سه���م يف ع�ل�اج الكثري من
امل�شكالت القائمة كما �أنها �ستحد كثريا من
املخالفات امل�ستقبلية.
وقال وزي���ر الأ�شغ���ال “�إن اال�شرتاطات
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ت�سهم يف زي���ادة م�ساحة البن���اء يف الوحدات
الإ�سكاني���ة وتقلي����ص م�ساح���ات االرت���داد
الأمام���ي �إل���ى � 3أمت���ار فقط و�إلغ���اء م�ساحة
االرتداد اجلانبي يف بع�ض الأنواع التي تتميز
بواجهات حمدودة”.
وقوبل���ت اخلط���وة برتحي���ب رئي����س
جمل����س �أمانة العا�صم���ة ور�ؤ�س���اء املجال�س
البلدي���ة الثالثة ،واعتربوه���ا معاجلة للكثري
من املخالف���ات القائمة وتتي���ح للمواطنني
القدرة عل���ى التو�سع داخل منازلهم
من دون خمالفات.
8

الإم�ساك3:22 :

رقم الت�سجيل GBJP 773

االفطــار6:20 :

األحد  20مايو 2018
 4رمضان 1439
العدد 3505

2

local@albiladpress.com

مبارك عليكم شهر رمضان
وعساكم من عواده

على بركة اهلل
انطلقنا مع
ناصر11

شكــر خـاص

وعـــلـــى الـــخيـــر نــلـــتقــي

بالدنا

local@albiladpress.com

3

األحد  20مايو 2018
 4رمضان 1439
العدد 3505

حتت راية قائد امل�سرية التنموية ال�شاملة جاللة امللك� ...سمو ويل العهد:

التنوع مرتكز الو�سطية وم�صدر قوة للمجتمع البحريني

•�سمو ويل العهد يف زيارة ملجل�س �سمو ال�شيخ علي بن خليفة

•�سمو ويل العهد يزور جمل�س �سمو ال�شيخ حمد بن حممد

• ...و�سموه يف زيارة ملجل�س ال�شيخ خالد بن �أحمد وال�شيخ خليفة بن �أحمد

املنام����ة  -بنا� :أك����د ويل العهد نائب
القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
ال����وزراء �صاح����ب ال�سم����و امللك����ي الأمري
�سلم����ان ب����ن حم����د �آل خليف����ة �أن املجتمع
البحرين����ي عرف برتابطه وتالحمه ومت�سكه
بالوطني����ة �شع����ارًا يعي�ش����ه يف واقع حياته
حتت راية قائد امل�سرية التنموية ال�شاملة
عاهل البالد �صاح����ب اجلاللة امللك الوالد
حم����د بن عي�سى �آل خليف����ة ،والذي ا�ستمد
من تعاليم الإ�سالم �أ�سمى معاين الت�سامح
مم����ا جعل م����ن التن����وع مرتك����زاً للو�سطية
وم�صدر قوة ومتيز يف املجتمع البحريني.
و�أ�ش���ار �سم���وه �إل���ى �أن الثواب���ت
الوطنية للمملك���ة قد ج�سدت هذا التوجه
لتك���ون الو�سطية والت�سام���ح نهجا ً ت�سري
علي���ه ،موا�صل ًة ملا غر�س���ه الآباء والأجداد

م���ن قيم ومبادئ حافظ���ت على االن�سجام
يف املجتمع البحريني واالحرتام والتقدير
للتنوع الذي مييزه.
ج���اء ذل���ك ل���دى زي���ارة �سم���وه �إلى
جمل����س نائ���ب رئي����س جمل����س ال���وزراء
�سم���و ال�شيخ عل���ي بن خليف���ة �آل خليفة،
وجمل����س �سم���و ال�شيخ حمد ب���ن حممد �آل
خليف���ة ،وجمل����س وزير الدي���وان امللكي
ال�شي���خ خالد بن �أحم���د �آل خليفة والقائد
العام لقوة دف���اع البحرين امل�شري الركن
ال�شي���خ خليفة بن �أحم���د �آل خليفة ،حيث
تب���ادل �سموه الته���اين بال�شه���ر الكرمي،
م�ؤك���داً �سموه �أن هذه اللق���اءات يف �شهر
التوا�صل والت�آخ���ي واخلري يلم�س اجلميع
فيها �أ�صالة املجتم���ع البحريني مبا يعزز
التكام���ل والتعا�ض���د ب�ي�ن اجلميع �ضمن

للتوا�صل( :ق�سم الأخبار والتحقيقات)17111444 :

الأ�رسة البحرينية الواحدة.
و�أ�ضاف �سموه �أن التم�سك بالو�سطية
كمنه���ج را�سخ يعزز من م�س�ي�رة البحرين
نحو �أهدافها التنموي���ة الطموحة بتكاتف
جميع �أبناء البحرين املخل�صني.
م���ن جانبه���م� ،أعرب �أ�صح���اب ال�سمو
واملعايل عن �شكرهم وتقديرهم ل�صاحب
ال�سمو امللك���ي ويل العهد نائ���ب القائد
الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي����س جمل����س
ال���وزراء عل���ى زيارته التي ت�أت���ي يف �إطار
م���ا يحر�ص عل���ى تكري�س���ه م���ن توا�صل
بني خمتلف �أبن���اء البحرين والت�أكيد على
ع���ادات املجتم���ع البحرين���ي الأ�صيلة يف
ال�شه���ر الف�ضي���ل ،داع�ي�ن اهلل �أن يحفظ
البحري���ن و�أهلها يف ظل امل�سرية الوطنية
ال�شاملة جلاللة امللك.

dragoncitybh
dragoncitybahrain

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :
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�شكلت منطلقات لربامج احلكومة برئا�سة �سمو رئي�س الوزراء� ...سمو ال�شيخ علي بن خليفة:

الركائز اجلامعة تعززت يف العهد الزاهر جلاللة امللك
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تلتقي يف املجل�س بالبحرين عرب رجاالتها املحت�شدة ...م�شاهدات “:”$

جمل�س �سمو ال�شيخ علي بن خليفة “قبة الوحدة الوطنية”

اال���س��ت��ف��ادة م��ن الأوق�����ات الإمي��ان��ي��ة لتوطيد ال��ت��وا���ص��ل وال��ت��ق��ارب ب�ين �أب��ن��اء املجتمع ال��واح��د

�س���موه يقدم در�س���ا متجددا بتعزي���ز الهوية الوطنية

امل����ج����ل���������س د�أب ع�����ل�����ى اح�����ت�����������ض�����ان اجل���م���ي���ع

�سمو ن��ائ��ب رئي�س ال����وزراء ي��وج��ه حتية �شكر وت��ق��دي��ر �إل���ى �سمو ويل العهد لت�رشيفه املجل�س

يجمع املجل�س من ت�صدى لتمزيق قما�شة الوطن

تتدفق �أفواج الزوار من جميع الفئات وخمتلف املناطق

ت�صوير :ر�سول احلجريي وخليل �إبراهيم

•�سمو ال�شيخ علي بن خليفة م�ستقبال مبجل�سه عددا من كبار �أفراد العائلة املالكة وامل�س�ؤولني واملواطنني

املنام���ة  -بنا� :أكد نائ���ب رئي�س جمل�س الوزراء
�س���مو ال�ش���يخ علي بن خليفة �آل خليف���ة �أن الركائز
اجلامعة التي ي�س���تند �إليها املجتمع البحريني والتي
�أ�ش���اعت قي���م املحب���ة والتعاي�ش تع���ززت يف العهد
الزاهر لعاهل البالد �ص���احب اجلالل���ة امللك حمد بن
عي�سى �آل خليفة و�شكلت منطلقات لربامج احلكومة

بقيادة رئي�س الوزراء �ص���احب ال�سمو امللكي الأمري
خليفة بن �سلمان �آل خليفة.
وفيما نوه �س���مو نائ���ب رئي�س جمل����س الوزراء
بالزي���ارات التي يقوم بها ويل العه���د نائب القائد
االعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ص���احب
ال�س���مو امللك���ي الأمري �س���لمان ب���ن حم���د �آل خليفة

للمجال����س وبدورها يف الإعالء من قيم التوا�ص���ل يف
املجتمع ،فقد وجه �س���مو نائب رئي�س جمل�س الوزراء
حتية �ش���كر وتقدير ل�س���مو ويل العه���د على ت�رشيف
جمل�س �سموه بزيارته الكرمية.
ج���اء ذلك ل���دى ا�س���تقبال �س���مو نائ���ب رئي�س
جمل�س الوزراء ،مبجل�س���ه �أم�س لعدد م���ن كبار �أفراد

العائل���ة املالك���ة الكرمية ورجال الدين وال�ص���حافة
والإعالم ور�ؤ�ساء البعثات الدبلوما�سية واملواطنني،
الذي���ن رفع���وا التهاين ل�س���مو نائ���ب رئي�س جمل�س
الوزراء مبنا�سبة �شهر رم�ضان املبارك.
ويف اللق���اء ،تب���ادل �س���مو نائ���ب رئي�س جمل�س
الوزراء مع احل�ض���ور الأحاديث الودية واملو�ضوعات

ذات ال�صلة بال�شان الوطني ،حيث �أكد �سموه �أهمية
اال�س���تفادة من هذه الأوقات االمياني���ة املباركة يف
كل ما يقرب من املولى عز وجل ،ويف كل من �ش����أنه
�أن يوطد قيم التوا�صل والتقارب بني �أبناء املجتمع
الواحد ،باعتبارها �أحد �أبرز ال�صفات التي جبل عليها
�أبناء البحرين وتوارثوها عن الآباء والأجداد.

من مقا�صد املجل�س
احلفاظ على موروث
التوا�صل االجتماعي

را�شد الغائب

�أ�س���بل العين�ي�ن و�أرخِ ال�س���مع �إ�ص���غا ًء مبجل�س
نائ���ب رئي�س الوزراء �س���مو ال�ش���يخ عل���ي بن خليفة
�آل خليف���ة؛ لأن �س���موه يُقدِّم در�س���ا متجددا بتعزيز
الهوية الوطنية.
�أكتب عن جمل�س �أعتربه قب���ة للوحدة الوطنية،
مل اليم�ي�ن
حي���ث د�أب عل���ى احت�ض���ان اجلمي���ع ،و َّ
والي�سار ،وجمع من ت�ص���دى لتمزيق قما�شة الوطن،
و�أذاب الف���وارق االجتماعية ،وين���ادي دوما بالوحدة
الوطنية قوال وفعال.
تتدف���ق �أف���واج زوار جمل�س �س���موه م���ن جميع
الفئات ،وخمتلف املناطق وامل�ش���ارب والتوجهات،
يخط���ون جميع���ا ،بطريق واحد ،نحو �ص���در املجل�س،
مل�صافحة �صاحبه ،و�رس �أبيه.
احلدث باملجل�س ال يقت�رص بالت�رشف مب�ص���افحة
�س���مو ال�ش���يخ عل���ي ب���ن خليف���ة �آل خليف���ة و�أجناله
و�ض���يوف �س���موه ،وتب���ادل التهنئ���ة بحلول �ش���هر
رم�ض���ان املب���ارك ،و�إمنا اغتن���ام الفر�ص���ة لتلتقي
بالبحري���ن ،عرب رجاالتها املحت�ش���دة ،مبوقع مركزي
واحد.
وتخل����ص من زي���ارة املجل����س لنتيج���ة �أن كبار
�أفراد العائلة املالكة الكرمية ،وامل�س�ؤولني بالدولة،
و�أع�ضاء جمل�سي ال�شورى والنواب ،وال�سفراء ،ورجال
ال�ص���حافة واملال والأعمال ،قد ثبّتوا ب�أجندة امل�ساء
امل�رضوب النعقاد املجل����س ،تنبيها ،ال يقبل الإغفاء

فتح املجال�س
الرم�ضانية املقرر
الأول مبدر�سة احلياة
قيم املحبة والرتابط
تقومان على الغفران
وتهذيب النف�س
�أو التفوي���ت ،لت�أكي���د ح�ض���ور جمل����س عام���ر ،حتية
لبهاء مقامه ،و�سمو مقا�ص���د �صاحبه ،باحلفاظ على
موروث التوا�ص���ل االجتماعي ،وفتح املجال�س؛ لأنها
املقرر الأول مبدر�س���ة احلياة ،كم���ا �أفا�ض يف ال�رشح
املعلم الأول رئي�س الوزراء �ص���احب ال�س���مو امللكي
الأمري خليفة بن �س���لمان �آل خليفة بقوله “جمال�سنا
مدار�سنا”.

ي�ستقبل �س���مو ال�شيخ علي بن خليفة �آل خليفة
زوار املجل����س بكل م���ودة .وال تتوق���ف الأفواج ،فما
�إن يُغلق ب���اب املجل�س ،لدقائق ،حت���ى يعاد فتحه؛
�إيذانا بدخول جمموعة جديدة من املهنئني بال�ش���هر
الف�ضيل.
وم���ع كل جمموعة تف���د ،وتتمو�ض���ع مبقاعدها،
وبعد �أن ي�أخذ �س���مو ال�ش���يخ علي ب���ن خليفة موقعه

باملجل�س ،يفتح باب النقا�ش الودي بني احل�ض���ور،
مت�أثرا بلون الزوار ،وميكن لقارئ ال�صور �إدراك نوع
احلوار من �شخ�صيات �ضيوف �صدر املجل�س ،الذين
مثلوا جمي���ع امل�ؤ�س�س���ات الد�س���تورية والقطاعات
احلي���ة باملجتمع� ،س���واء احلكومي���ة �أو الربملانية �أو
الق�ضائية �أو الدبلوما�سية �أو االقت�صادية.
ن�صيحة �س���مو ال�ش���يخ علي بن خليفة للح�ضور

�أن ي�س���موا بقيم املحب���ة والرتاب���ط باملجتمع ،وهي
قيمت���ان م���ن ركائز �ش���هر ال�ص���وم ،وتقوم���ان على
الغف���ران وتهذي���ب النف�س ،ومترينه���ا على لقاءات
اجتماعية متنوعة ،ومعانقة نعمة التعاي�ش ،وذلك �رس
متانة الوحدة الوطنية.
لهذه الأ�س���باب جمتمعة� ...أ�س���بل العينني و�أرخ
ال�سمع �إ�صغا ًء مبجل�س البحرين.
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ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ أﺳﻮاق ﻣﻴﺪوي و ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺒﻼد اﺷﱰك و اﺣﺼﻞ ﻋﲆ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻔﻮز ﺑﻘﺴﻴﻤﺔ ﺗﺴﻮق ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٥٠دﻳﻨﺎر ﻳﻮﻣﻴﺎً

ﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﻷﺳﻮاق ﻣﻴﺪوي ﻓﺮوع ﺧﺎرج ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ؟

ﻳﻮﺟﺪ
ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ

اﻻﺳﻢ

اﻟﻬﺎﺗﻒ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
أﻣﺎم اﻻﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.

اﻟﴩوط:
ﺗﻮﺿﻊ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻣﻘﺮ ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺒﻼد.
آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﺴﻠﻢ اﳌﺸﺎرﻛﺎت اﻟﺴﺎﻋﺔ  ١٠ﻣﺴﺎ ًء ﰲ ﻧﻔﺲ ﻳﻮم اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻻ ﻳﺤﻖ ﳌﻮﻇﻔﻲ أﺳﻮاق ﻣﻴﺪوي  /ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺒﻼد و أﻗﺎرﺑﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ اﻻﺷﱰاك ﰲ اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ.

ﺗﺎﺑﻌﻮﻧﺎ ﻋﲆ

القا�سمي وال�صباح نقال م�شاعر املوا�ساة النبيلة لقيادتي البلدين

رئي�س “امل�ساحة” يتلقى تعازي الإمارات والكويت

بقلم :الدكتور عبداهلل الحواج

مجلس الرئيس ...صحة المواطن أوال
مع مطلع �ش���هر رم�ضان الف�ض���يل تعودنا �أن تكون لرئي�س الوزراء �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خليفة بن �سلمان �آل خليفة حفظه اهلل ورعاه مكارمه احلميدة وتوجيهاته املباركة ال�سديدة ،وقراراته
القاطعة يف كل حمفل وكل جمال ،فما بالك لو كان الأمر متعلقًا ب�صحة املواطن ،بقدرته على مكافحة
املر�ض واالنت�ص���ار على تداعياته الرهيبة ،بالت�أكيد �س���يكون الأمر خمتلفا ،فالتوجيه ال�س���امي كان
قاطعا ،والإ�ش���ارة ب�رضورة توفري الدواء باعتباره حقا لكل مواطن كان يف �ص���ورة قرار قاطع ال ت�أويل
فيه وال ت�أجيل.
بالأم�س وجه �س���موه وزارة ال�ص���حة للإ�رساع يف اتخاذ خمتلف التداب�ي�ر والإجراءات الالزمة لتوفري
جميع الأدوية لعالج الأمرا�ض كافة حتى تلك التي ترتبط بنقل وزراعة الأع�ضاء.
التوقيت كان عبقريا مع �إ�ش���اعة حالة من اجلدل ب�ش����أن جدول الأولويات الذي يتحكم يف نوعية
الأدوية املطلوبة ،وتلك التي ميكن النظر فيها “فيما بعد”.
هن���ا مل يتحمل �س���موه �أن يحرم �أي مري�ض من �أي دواء مهم���ا كانت املربرات منطقية� ،أو ترتيب
ال��ض�رورات مدققا� ،أن ال���دواء وكل دواء مهم ،و�أن العالجات كافة �رضوري���ة حتى لو مل يكن بالبحرين
انت�ش���ار ملر����ض ما ال ق���در اهلل؛ �أن الإن�س���ان هو الرثوة احلقيقي���ة لكل زمان ويف كل مكان ،و�ص���ون
�صحته ر�سالة مقد�سة ال تقبل الق�سمة على �أية �أرقام و�أية اعتبارات ،و�أن عملية البناء وحتقيق النماء
واالزدهار ال ميكن لهما �أن تتحققا �إال لو كان الإن�سان �سليما معافى ،قويا قادرا ،عفيا مهابا.
لذلك خرج التوجيه ال�سامي الكرمي يوم �أم�س ،وك�أنه قرار بقانون ،التزاما مو�ضوعيا مع املواطن
الباحث عن البقاء والنماء ،عن ال�سالمة والعافية ،عن الطم�أنينة والأمان ،وال �أظن وال �أحد غريي يظن �أن
الأمم ال�س���ليمة تنمو �إال بالعقول ال�س���ليمة ،و�أن العقل ال�سليم يحتاج �إلى ج�سد �سليم ،مل تكن مفاج�أة
يل �شخ�ص���يا �أن ي�ستهل الرئي�س القائد ال�شهر الكرمي بتوجيهه ال�سامي ب�أن يكون توفري الدواء وكل
دواء قرارا ال يخ�ضع للفح�ص �أو التدقيق� ،إال يف احلدود التي ترتبط باجلودة وال�صالحية والكمية التي
حتتاج �إليها �أ�سواقنا املتنامية با�ستمرار.
يق���ول البع����ض :مل يكن يف الإمكان �أف�ض���ل مم���ا كان ،لكن �س���موه يعرف دائما �أن���ه يف الإمكان
الأف�ضل ،ويف الإمكان الأرقى ،ويف الإمكان الأبدع� ،إن مملكة اخلدمات املمتازة ،ت�أتي من منطقة يرتفع
فيها الوعي التنموي عن ما عداه من �س�ل�امل �أولويات ،فيتقدم الب�رش كل اخلطط امل�س���تدامة ،ويرتاجع
كل �شيء رمبا �أمام حاجة ه�ؤالء الب�رش يف تعليم �أرقى و�صحة �أف�ضل ،هما املوردان غري النا�ضبني ،وهما
املحركان الأ�سا�س���يان ملقود احل�ضارة يف الدول التي ت�سعى لتنه�ض ،وتفكر لتبقى ،ومت�ضي دائمًا
�إلى الأمام وال تنظر �أبدا �إلى الوراء.

املنام���ة  -بنا :ا�س���تقبل رئي�س جهاز امل�س���احة
والت�س���جيل العقاري ال�ش���يخ �س���لمان بن عبداهلل بن
حم���د �آل خليف���ة كال من رئي����س جمل����س �إدارة هيئة
ر�أ����س اخليم���ة لال�س���تثمار ورئي�س دائ���رة اجلمارك
ب�إم���ارة ر�أ�س اخليمة بدولة الإمارات العربية املتحدة
ال�ش���قيقة ال�شيخ �أحمد بن �صقر بن حممد القا�سمي،
ووزي���ر الإع�ل�ام ال�س���ابق بدول���ة الكويت ال�ش���قيقة
ال�ش���يخ حمد اجلابر العلي ال�ص���باح ،لتقدمي خال�ص
تع���ازي وموا�س���اة قيادتي دول���ة الإم���ارات العربية
املتح���دة ودولة الكويت ال�ش���قيقتني ال���ى القيادة
الر�ش���يدة مبملكة البحرين والى ال�ش���يخ �سلمان بن
عب���داهلل �آل خليف���ة و�إخوانه وعم���وم العائلة الكرمية
بوفاة املغفور له ب�إذن اهلل تعالى ال�شيخ عبدالرحمن
بن عبداهلل بن حمد بن عي�سى �آل خليفة.
ويف اال�ستقبال� ،أعرب ال�شيخ �سلمان بن عبداهلل

•رئي�س جهاز امل�ساحة والت�سجيل العقاري م�ستقبال املبعوثني الإماراتي والكويتي

بن حمد �آل خليفة عن �شكره وتقديره البالغ ملا نقله
ال�ش���يخ �أحمد بن �ص���قر بن حممد القا�سمي وال�شيخ
حم���د اجلاب���ر العلي ال�ص���باح من م�ش���اعر املوا�س���اة
النبيلة لقيادتي البلدين ال�شقيقني يف وفاة الفقيد

الراحل والتي تعرب عن عمق عالقات الأخوة ال�صادقة
والوثيق���ة الت���ي تربط ب�ي�ن مملكة البحري���ن ودولة
الإم���ارات العربية املتحدة ال�ش���قيقة ودولة الكويت
ال�شقيقة.

خالد اجلبري ي�شارك يف فعاليات برنامج التهيئة لل�شهر املبارك

“ال�ش�ؤون الإ�سالمية” :خطة للوعظ والإر�شاد يف رم�ضان
املنام���ة  -وزارة الع���دل وال�ش����ؤون الإ�س�ل�امية
والأوقاف :ا�س���تقبل وكيل الوزارة لل�ش����ؤون الإ�س�ل�امية
ب���وزارة الع���دل وال�ش����ؤون الإ�س�ل�امية والأوق���اف فري���د
املفت���اح مبكتبه �أخريا ،خالد اجلبري م���ن اململكة العربية
ال�س���عودية؛ يف �إط���ار م�ش���اركته يف فعالي���ات برنام���ج
التهيئة ل�شهر رم�ضان املبارك الذي نظمه ق�سم البحوث
واملعاهد واملراكز الدعوية التابع لإدارة ال�ش�ؤون الدينية
بالوزارة.
وق���دم اجلب�ي�ر ع���ددا م���ن املحا��ض�رات والدرو����س
بالتن�س���يق مع عدد من م�ؤ�س�س���ات املجتمع املدين ودور
العبادة واملجال�س العامة� ،إذ قدم حما�رضة خا�صة بالن�ساء
مبركز �أنفال اخلري الن�س���ائي بعنوان “مقا�ص���د ال�ص���وم
و�أ�رساره” ،وحما�رضة بعنوان “ق���د �أفلح من زكاها” بجامع
�ش���يخان الفار�سي ،وحما�رضة ملنت�س���بي احلر�س الوطني،
وخاط���رة بعنوان “ف�ض���ل الدع���اء” يف دار املن���ار لرعاية
الوالدين ،ف�ض�ًل�ااً ع���ن حما�رضة “وفُتحت �أب���واب اجلنان”
بجام���ع �س���بيكة الأن�ص���اري ،وخاط���رة بعنوان “ف�ض���ائل

“اخلدمة” يعقد لقاءات مع
م�س�ؤويل املوارد الب�رشية
املنام���ة  -بنا :عقد ديوان اخلدمة املدنية
عددًا من اللقاءات مع م�س�ؤويل املوارد الب�رشية
يف اجلهات احلكومية على مدى يومني.
و�أكد مدير �إدارة االت�ص���ال بديوان اخلدمة
املدنية ع�ص���ام احلايكي يف بيان �ص���حايف ن�رش
�أم�س �أهمية ا�س���تمرار عقد مثل هذه اللقاءات
م���ع املعني�ي�ن بامل���وارد الب�رشي���ة تعزي���زًا
للتوا�ص���ل وال�رشاك���ة م���ع اجله���ات احلكومية
ون��ش�ر ثقافة اخلدمة املدنية� ،إ�ض���افة ملا �أثمر
عن اللقاءات ال�س���ابقة من تب���ادل للمعلومات
واخلربات واطالع اجله���ات احلكومية على �آخر
م�س���تجدات �إجراءات و�أنظمة وتعليمات ديوان
اخلدمة املدنية.
ومت من خ�ل�ال اللقاءات ا�س���تكمال عر�ض
�أبرز املوا�ض���يع املتعلقة باخلدمة املدنية� ،إذ
ا�س���تعر�ض املعنيون ب����إدارة الرقابة الإدارية
تعليمات اخلدمة املدنية ب�ش�أن النظم اخلا�صة
بالرقاب���ة الإداري���ة عل���ى اجله���ات احلكومية،
والت���ي ته���دف �إلى بي���ان م�س����ؤوليات ومهام
الرقابة الإدارية و�آليات مبا�رشة العمل الرقابي
على اجلهات احلكومية.
وق���ام املعني���ون ب����إدارة التوظي���ف
با�س���تعرا�ض دليل �إج���راءات التوظيف والذي
يحت���وي على �أب���رز مهام وم�س����ؤوليات الإدارة
مث���ل تخطي���ط وتنظي���م وتنفي���ذ التوظي���ف
املحلي واخلارجي للجهات احلكومية ،ودرا�سة
وحتليل طلبات التوظيف الختيار املر�ش���حني
املنا�سبني.

•وكيل الوزارة لل�ش�ؤون الإ�سالمية م�ستقبال خالد اجلبري

ال�صرب” مبجل�س العامر مبدينة عي�سى.
كما مت التن�س���يق مع وزارة �ش����ؤون الإعالم لت�سجيل
عدد من حلقات اجلبري� ،إذ �س���جل برناجمً���ا �إذاعيًا بعنوان
“�أعظ���م �أيام الدني���ا” عرب �إذاعة القر�آن الكرمي� ،إ�ض���افة
لربنامج تلفزيوين بعنوان “فقه التفا�ؤل”.
يذك���ر �أن برنامج التهيئة ل�ش���هر رم�ض���ان املبارك
وال���ذي ا ُختتم �أخريا يهدف �إلى تهيئ���ة النفو�س والأجواء
ال�س���تقبال ه���ذا ال�ش���هر الف�ض���يل م���ن خ�ل�ال ع���دد من

املحا�رضات والدرو�س التوعوية.
و�أعد ق�سم البحوث واملعاهد واملراكز الدعوية خطة
متكاملة للوعظ والإر�ش���اد خالل ال�ش���هر الف�ض���يل حتت
�ش���عار “يا باغي اخلري �أقبل” �شملت �سل�سلة من الدرو�س
واملحا�رضات يف خمتلف امل�ؤ�س�سات� ،إ�ضافة �إلى الربنامج
الوعظي اليومي يف دور العبادة ،ويقدمها عدد من الدعاة
من اململكة املغربية ومن جمهورية م�رص العربية� ،إ�ضافة
�إلى  147واعظا وواعظة تابعني للوزارة.

بالدنا

local@albiladpress.com

الدالل ينال املاج�ستري عن واقع مقروئيتها يف دول “التعاون”:
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7

األحد  20مايو 2018
 4رمضان 1439
العدد 3505

قهوة الصباح
سيد ضياء الموسوي
s.dheya
@hotmail.com

ملك يزرع كواكب ويصنع قناديل

• الرئي�س امل�ؤ�س�س للجامعة الأهلية عبداهلل احلواج يكرم امل�شاركني مبنتدى البحوث

مروة خمي�س

تو�صل����ت �أطروح����ة ماج�ست��ي�ر �إل����ى �أن  % 57م����ن
املجتمع اخلليج����ي يف�ضلون ق����راءة ال�صحف املطبوعة
باملنزل.
و�أج����رى الدرا�سة الباحث عزي����ز ح�سن الدالل ،الذي
نال درج����ة املاج�ست��ي�ر عن ر�سال����ة بعن����وان “مقروئية
ال�صح����ف املطبوعة ل����دى اجلمهور اخلليج����ي” ،من قبل
ق�سم الإعالم والعالقات العامة بكلية الآداب والعلوم يف
اجلامعة الأهلية.
ي�ش����ار �إلى �أن����ه مت اختي����ار الدرا�س����ة لتقدميها يف
منتدى البحوث الذي نظمته اجلامعة الأهلية حديثا.

المشكلة
ومتح����ورت م�شكل����ة البحث ح����ول ال�س�����ؤال التايل:
م����ا م����دى مقروئي����ة ال�صح����ف املطبوعة ل����دى اجلمهور
اخلليج����ي ،وما هي العوامل امل�ؤث����رة على ذلك ،ال�سيما
بع����د انت�شار ال�صحافة الإلكرتوني����ة وتطورها �إلى �صيغ
�أكرث تفاعلية؟
وق����ال الدالل :هدف����ت الدرا�سة �إل����ى التعرف على
مقروئي����ة ال�صحافة املطبوعة ل����دى اجلمهور اخلليجي،
وامل�ص����در الرئي�س الذي تعتمد علي����ه العينة للح�صول
على املعلومات ،ومدى االعتماد على ال�صحف املطبوعة
كم�ص����در مهم للمعلوم����ات ،ودرجة الثق����ة باملعلومات
الواردة يف هذه ال�صح����ف املطبوعة ،و�أبرز املو�ضوعات
التي تتابعها العينة يف ال�صحف املطبوعة.
ووا�ص����ل “اعتم����دت الدرا�س����ة املنه����ج امل�سحي،
لدرا�س����ة م�شكلة الدرا�س����ة وحتليل �أبعاده����ا و�أهميتها
و�أثرها ،وبلغت عينة الدرا�سة  883مفردة من املجتمع

اخلليج����ي ،مت توزيعه����ا ب�ش����كل املت����اح م����ن كل دولة
م����ن دول جمل�س التع����اون اخلليجي ال�س����ت ،وا�ستخدم
الباح����ث اال�ستبانة ك�أداة للبحث ك����ي تُ�سهم يف حتقيق
�أه����داف الدرا�سة ،وجتيب على �أ�سئلته����ا وتتنا�سب مع
فر�ضياتها بعد التحقق من م�ؤ�رشات �صدقها وثباتها”.
النتائج
و�أظه����رت النتائ����ج �أن �أك��ث�ر م�ص����در تعتم����د عليه
العين����ة للح�ص����ول عل����ى املعلوم����ات كان����ت مواق����ع
التوا�صل االجتماعي بن�سبة ( ،)% 50.7تالها “ال�صحف
الإلكرتوني����ة” بن�سب����ة ( ،)% 24.3وج����اء “التلفزيون”
بن�سبة (.)% 11.1
و�أن ( )% 7.1فق����ط من عين����ة الدرا�سة يعتمدون
بدرج����ة كبرية عل����ى ال�صح����ف املطبوع����ة كم�صدر مهم
للمعلوم����ات ،و�أن ( )% 41.2منهم يتعر�ضون لل�صحف
املطبوعة يوميًّا ،و( )% 89.1منهم يثقون باملعلومات
الواردة يف ال�صحف املطبوعة كم�صدر مهم للمعلومات.
و�أن الت�ص ّف����ح واملتابعة هي �أغل����ب �أمناط تعر�ض
العين����ة لل�صح����ف املطبوع����ة �إذ و�صل����ت ن�سبته����م �إلى
( ،)% 88.9و�أن ( )% 56.7منه����م يف�ضل����ون املن����زل
لقراءة ال�صحف املطبوعة ،و( )% 43.7يف�ضلون العمل
لقراءة ال�صح����ف املطبوعة ،و�أن �أكرث املو�ضوعات التي
تتابعها العين����ة يف ال�صحف املطبوعة هي املو�ضوعات
االجتماعي����ة ( ،)% 69.0تاله����ا املو�ضوعات ال�سيا�سية
( ،)% 67.6ث����م املو�ضوع����ات الثقافي����ة (،)% 41.6
واملو�ضوع����ات االقت�صادي����ة ( .)% 32.2وتب��ي�ن �أن
( )% 95.9م����ن عين����ة الدرا�س����ة يتعر�ض����ون لل�صح����ف
الإلكرتونية ،و(� )% 97.4أكدوا �أن لل�صحف الإلكرتونية
ت�أثريًا على م�ستقبل ال�صحف املطبوعة .وتبني �أن �أكرث

الت�أث��ي�رات املرتتب����ة عل����ى اعتم����اد اجلمه����ور اخلليجي
عل����ى ال�صح����ف املطبوعة كم�ص����در للمعلوم����ات كانت
“الت�أث��ي�رات املعرفية” ،تالها “الت�أثريات ال�سلوكية” ،
ثم “الت�أثريات الوجدانية”.

توصيات
وبنا ًء عل����ى نتائج الدرا�سة ،ق����دم الباحث جمموعة
من التو�صيات ،منها� :إ�شاعة املفاهيم العلمية احلديثة
يف ال�صحاف����ة املطبوع����ة وخا�صة بني اجلي����ل ال�صحفي
اجلدي����د ،وجع����ل مع����امل ن�ش�أته����م وفق معاي��ي�ر تواكب
التطور الإعالمي ،والت�شجيع على اتباع �أ�سلوب ال�صحافة
اال�ستق�صائي����ة يف مو�ضوع����ات ال�صحاف����ة اخلليجي����ة
املطبوع����ة ،و�إن�ش����اء مرك����ز خليجي متخ�ص�����ص لتطوير
ال�صحاف����ة املطبوع����ة ،وعق����د ملتق����ى خليج����ي �سنوي
يُناق�����ش حتديات ال�صحاف����ة املطبوع����ة وو�ضع احللول
الناجعة لزي����ادة مقروئيتها ،وترتيب �أولويات مقروئية
اجلمهور اخلليجي ملو�ضوعات ال�صحف و�إعطاء ال�ش�ؤون
املحلية واالجتماعية املزيد من الرتكيز واالهتمام.
كما �أو�صى �أن تقوم امل�ؤ�س�سات ال�صحفية بتطوير
�إ�صداراتها ،وتقومي املمار�سة املهنية من حيث ال�شكل
وامل�ضمون ،وحتقيق املوا�صفات ال�صحافية املعا�رصة
الت����ي فر�ضته����ا عوام����ل التدف����ق املعلومات����ي الهائل
ونوعي����ة اجلمهور وخ�صائ�صه يف التعام����ل مع ال�صحافة
املطبوع����ة ،ومواكب����ة التط����ور الإعالم����ي واال�ستجاب����ة
ملتغ��ي�رات املناف�سة مع “الإعالم اجلديد” من خالل منح
�أولوية ملوا�ضيع التحلي����ل والر�أي والتق�صي والتف�سري
عل����ى املوا�ضي����ع والق�ضاي����ا الإخباري����ة ،وجتديد طرق
توزيع ال�صحف املطبوعة ،عرب �إي�صالها للقارئ يف مكان
�سكنه وعمله والأماكن التي يق�صدها.

ومتتد �ش���علة ب�إ�صابعك الذهبية ،و�أنت تفتح مدينة املا�س ،ترت�سم �أفقا ،وتنداح �أجنما،
لت�صنع �شم�سا مبدينة ر�سمتها �سماء وقناديل.
ه���ذا �أن���ت �أبا �س���لمان ،تتنق���ل ببلورتك ال�س���حرية تزرع كرم���ا ،وتخت�رص الزمن م�ش���اريع
منوذجية ،لرت�ش على كل جرح �س���كرا وباقة ورد �إجناز ،غري عابئ ب�أ�س���نان �إع�ص���ار� ،أو �أظافر
طوفان �سيا�سي� ،أو �سكينة موج.
قلب���ت كل املوازين ،فانقلبت اال�س���تحالة �إلى وجود و�إمكان ،حت���ى انقلبت العنقاء على
�رشوطه���ا ،وحتولت اجل���دران �إلى حدائق ،وال�ص���خور �إلى م���دن واعدة ،يدف����أ فيها املواطن،
وي�سرتيح فيها ،ويغط على �أبوابها زهر و�سنديان.
كما النور�س ال ي�س�ت�ريح من مزاحمة الأفق ..كما ال�ش���م�س ال متل من الإ�رشاق ..كما النجم
يكافئ الظالم بالإ�رشاق ..كما املوانئ ال تتعب من االنتظار ..كما اجلبال ال تقبل �إال بالر�سوخ..
كما ال�سماء ال تلتحف �إال بالكربياء ..كما الكون ال ير�ضى �إال بالدوران.
ك���م عني تقر�ؤك انتظارا ،و�أنت تطل على مدينة �سلمان ،تعزف كرما ،وروحً ا �سمحة ،ويدا
حاني���ة تفت���ح قلوبا لتبذر اال�ستق���رار اطمئنانا ل�سنني طويلة ،يبحثون ع���ن ع�ش �آمن ،و�أر�ض
تهذب الأرجل من ال�سري الطويل م�شيا على �سكاكني ال�صرب النازف وقوفا وا�ست�رشافا.
طلت���ك يف منطقة الدراز ،و�أنت توزع الأ�سكن اجلميلة ،واملطلة على البحر ،تن�سج �شعارك
اجلمي���ل مبوق���ف �أجمل «�إن �أجمل يوم ،يوم مل نع�شه بعد ،و�أجم���ل البحار بحر مل ترتده �أ�رشعتنا
بعد ،و�إن �أجمل الأنهر نهر مل يكت�شف بعد ،و�أجمل الكلمات تلك التي مل نقلها بعد».
ه���ذه هي طقو�س���ك يف تطبيب اجلراح ،ويف �صياغة ق�صيدت���ك ،تعزفها بيانو ملكيا على
بحر مدينة �سلمان معلقات ،حروفها� :ستة �ضواح لهذه املدينة املباركة .وقد مت �إكمال ن�سب
الإجناز يف ما يزيد عن  3000وحدة �سكنية بهذه املدينة ،وكان خيارك باليد البي�ضاء بان تبلغ
طاقتها اال�ستيعابية �أكرث من � 90ألف ن�سمة.
هك���ذا �أنت ت�صنع امل�ستحيل ،ليك�ب�ر طموح ،ويرق�ص فرح ،وي�ضحك �أمل حفل �رسور ،تنرث
ال���ورد على كل خريط���ة ديلمونية لكل مواطن ،من دون متييز ب�ي�ن مواطن ومواطن ،ومدينة
ومدين���ة ،وهكذا هم الكبار وتلك �أبجدياتهم �أوام���ر ملكية� ،إذ �أمر جاللتكم ببناء � 40ألف وحدة
�سكني���ة ،ميث���ل عالمة فارقة يف م�س�ي�رة الإ�سكان التي متتد �إلى ما يق���ارب  60عامًا� ،شهدت
�إن�ش���اء العدي���د من امل���دن الإ�سكانية ،وم�شاري���ع املجمعات الإ�سكاني���ة يف خمتلف حمافظات
اململكة ،ووفرت �آالف الطلبات الإ�سكانية للمواطنني.
كم �أم تدعو لك؟ كم دمع يتيم كفكفت مب�ؤ�س�ستك امللكية؟ كم عابد يرفع �أكفه لل�سماء
ب�إطال���ة عمرك؟ و�أنت تبني م�سجدا ،وترمم كني�سة ب�إن�سانية �أكرب من الأيديولوجيات ،والأفكار
ال�ضيقة؟ كم ه���ي �إطاللتك مبعية �سمو رئي�س الوزراء ،و�سمو ويل العهد ر�سالة لكل الإقليم،
ولكل العامل بتالحم جبل ال�صمود قيادة ،وحكومة ،ووالية عهد؟
خطواتك���م البي�ض���اء ملكا و�أمراء يف الإطالل���ة امليمونة ر�سالة تاريخية ب����أن البحرين ملك
عظي���م مع حكومة حكي���م وويل عهد �أمني ل�شع���ب ويف .هي البحرين معزوف���ة مو�سيقى� ،أنتم
العازفون والزمن ال�صدى.

يف اجتماع تر�أ�سه حميدان

بحث م�ستجدات زيادة ر�أ�س مال “الأ�رسة”

•وزير العمل والتنمية االجتماعية يرت�أ�س اجتماع اجلمعية العمومية العادية لبنك الأ�رسة

مدين����ة عي�س����ى  -وزارة العم����ل والتنمي����ة
االجتماعي����ة :تر�أ�����س وزي����ر العم����ل والتنمي����ة
االجتماعي����ة ،رئي�����س جمل�����س �إدارة بن����ك الأ���س�رة
جميل حميدان ،اجتماع اجلمعية العمومية العادية
ال�سنوي����ة لبن����ك الأ���س�رة ،بح�ض����ور كل م����ن نائب
رئي�س جمل�س الإدارة م�صطفى ال�سيد ،والرئي�س
التنفيذي خالد عتيق ،و�أع�ضاء جمل�س الإدارة.
ويف االجتم����اع ،مت ا�ستعرا�����ض امل�ستج����دات
ب�ش�����أن زي����ادة ر�أ�س م����ال البنك ،يف �إط����ار ال�سعي
امل�ستم����ر لدع����م امل�شاري����ع التنموي����ة ال�صغرية
واملتناهي����ة يف ال�صغر؛ به����دف متكينها من �أداء
دور فعال يف تعزيز امل�شاريع الوطنية دعمًا لنمو
االقت�صاد الوطني.
وواف����ق جمل�����س الإدارة عل����ى ميزاني����ة البنك
للعام .2018
و�أك����د �أع�ض����اء جمل�����س الإدارة �أهمي����ة تطوير
اخلط����ط امل�ستقبلي����ة؛ �سعيًا ملواكب����ة امل�ستوى
املمي����ز والأداء اجلي����د ال����ذي حقق����ه البن����ك يف
ال�سن����وات املا�ضي����ة ،ف�ض��ل�ا عن اال�ستف����ادة من
الفر�����ص املتاح����ة لتخط����ي التحدي����ات املتوقعة
التي قد تواجه م�سرية البنك.
و�أك����د حمي����دان �أن بن����ك الأ���س�رة متك����ن م����ن
الإ�سهام بفاعلية يف حت�سني م�ستوى دخل العديد
م����ن الأف����راد والأ���س�ر م����ن ذوي الدخ����ل املحدود
ورواد الأعم����ال ،وذلك من خ��ل�ال تطوير اخلدمات
التمويلي����ة الت����ي يقدمها لأ�صح����اب امل�ؤ�س�سات
ال�صغ��ي�رة واملتو�سط����ة ،م�ش��ي�رًا يف الوقت ذاته
�إل����ى ق�ص�����ص النج����اح وامل�شاري����ع الت����ي حققها
العمالء امل�ستفيدون م����ن خدماته خالل ال�سنوات
املا�ضية.

	
  

مملكة البحرين
بلدية المنطقة الجنوبية
تعلن بلدية المنطقة الجنوبية عن طرح المناقصة/المزايدة الداخلية اآلتية:
الموعد النهائي لتقديم العطاءات

الموضوع

رقم الوثائق

تأجير لوحات إعالنية من نوع (الموبيز)
لمدة  6شهور في المنطقة الجنوبية

م ز 3/2018

الخميس
31/5/2018

تأجير آليات لمدة سنة

م ن 13/2018

الخميس
31/5/2018

اليوم  /التاريخ

الوقت
1:30
ظهراً
1:30
ظهراً

• فعلى الراغبين الدخول في هذه المناقصة/المزايدة ممن تتوافر فيهم الكفاءة الالزمة ،استالم
الوثائق عن طريق الحضور الى قسم الموارد البشرية والخدمات االدارية (مجموعة المشتريات)
ببلدية المنطقة الجنوبية.
• لالستفسار االتصال بمكتب الموارد البشرية على رقم – 17986102 - 17986101
( 17986106 - 17986104وحدة المشتريات – مكتب رقم  13بلدية المنطقة الجنوبية مبنى 61
شارع مشتان مجمع  914الرفاع الشرقي ) خالل الدوام الرسمي.
• بإمكانكم الحصول على وثائق المناقصة/المزايدة اعتباراً من يوم األحد الموافق 20/5/2018م.
• تودع العطاءات في الصندوق المخصص لذلك بمكتب تقديم العطاءات بمبنى بلدية المنطقة
الجنوبية.
• تخضع هذه المناقصة/المزايدة ألحكام المرسوم بقانون رقم (  ) 36لسنة  2002بشأن تنظيم
المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية والئحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم
رقم (  ) 37لسنة 2002م.
• كما يجب مراعاة الشروط التالية :
 .1أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري على أن تكون مشتملة على نشاط موضوع
المناقصة/المزايدة.
 .2أن تدون األسعار اإلجمالية و أسعار الوحدات (بحسب األحوال).
 .3ضرورة ختم جميع المستندات األصلية أو المصورة بختم الشركة صاحبة العطاء.
• يفتح صندوق المناقصة/المزايدة في يوم االحد الموافق  ،3/6/2018ويمكن لكافة المشاركين
في المناقصة/المزايدة حضور هذه الجلسة.

األحد  20مايو 2018
 4رمضان 1439
العدد 3505

بالدنا
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تقلي�ص االرتداد الأمامي �إلى � 3أمتار و�إلغاء اجلانبي ببع�ض الأنواع ...وزيرا الإ�سكان والأ�شغال:

ا�شرتاطات جديدة للتعمري مبناطق الإ�سكان للحد من املخالفات

�إق�����رار اال����ش�ت�راط���ات ب��ع��د درا����س���ة م�ستفي�ضة وب��ال����شراك��ة م��ع امل��ج��ال�����س البلدية

املنام���ة  -وزارة الأ�شغ���ال و�ش����ؤون البلدي���ات
والتخطي���ط العم���راين� :أ�ش���اد وزير الإ�س���كان با�سم
احلمر ووزير الأ�شغال و�ش����ؤون البلديات والتخطيط
العم���راين ع�ص���ام خلف ب�إجن���از واعتم���اد ا�شرتاطات
التعم�ي�ر ملناطق الإ�سكان بالتواف���ق بني الوزارتني
وبني املجال�س البلدية ،مبين���ا �أن تطبيقها �سي�سهم
يف عالج الكثري من امل�شكالت القائمة كما �أنها �ستحد
كثريا من املخالفات امل�ستقبلية.
و�أك���د الوزي���ر خل���ف �أن اال�شرتاط���ات اجلديدة
للتعم�ي�ر يف املناط���ق الإ�سكانية جاءت بع���د درا�سة
م�ستفي�ض���ة ومب�شارك���ة جميع اجله���ات ذات العالقة
وبالتعاون مع املجال�س البلدية التي قدمت مرئياتها
وفق احتياج���ات ومتطلبات الأهايل ومبا يحافظ على
املظه���ر الع���ام للمباين ،كم���ا �أنها ا�ستجاب���ة للكثري
م���ن املقرتحات النيابي���ة والبلدي���ة .و�أ�ضاف “عانت
البلديات من كثري من التج���اوزات يف الفرتة الأخرية
خ�صو�ص���ا فيما يتعلق بالبناء عل���ى االرتداد اخللفي
�أو اجلانب���ي� ،إذ �إن اال�شرتاط���ات اجلدي���دة للتعم�ي�ر
عاجل���ت هذا الإ�شكال” .وتابع “اال�شرتاطات اجلديدة
�ستحافظ على الفكرة التخطيطية الأ�صيلة للمجمعات
الإ�سكاني���ة �إال �أنها يف الوقت نف�سه �ست�سمح بتنظيم
�أعم���ال التو�سع���ة يف الوح���دات ال�سكني���ة وت�سهي���ل
الإجراءات مبا يخدم املواطنني”.
و�أ�ش���ار الوزير خلف �إلى �أهمي���ة التن�سيق القائم
م���ع وزارة الإ�سكان املعنية بامل�رشوع���ات الإ�سكانية،
مبين���ا �أن اال�شرتاط���ات اجلديدة �ستمك���ن البلديات
من �إ�صدار رخ�ص البناء مبا�رشة دون حتويلهم لوزارة
الإ�سكان �إال يف حاالت حمدودة.
ووا�صل خل���ف “اال�شرتاطات اجلدي���دة �ستمثل
�أداة قانوني���ة قوية بيد البلدي���ات كما �أنها �ست�ساعد
على ت�سوي���ة ن�سبة كب�ي�رة من خمالف���ات البناء ومن
�أبرزه���ا خمالف���ات البناء عل���ى احلد اجلانب���ي والبناء
�ضم���ن ح���رم االرت���داد الأمام���ي” .وب�ي�ن �أن اعتم���اد
اال�شرتاط���ات �سيحافظ على الن�سق العام واحل�ضاري
للتعم�ي�ر كما �أن���ه �سي�ضم���ن التو�س���ع يف البناء وفق
القانون واال�شرتاطات ما �سيحد كثري من املخالفات
و�سيعالج الكثري من املخالفات القائمة دون احلاجة
�إلى حتويلها للق�ض���اء .من جهته ،بني وزير الإ�سكان
�أن اال�شرتاط���ات تعطي مدى التعاون والتن�سيق بني
املعني�ي�ن مبا ي�سه���م يف تنظيم �أعم���ال التو�سعة يف
الوح���دات ال�سكنية وكما م���ن �ش�أنه ت�سهيل وتب�سيط
الإج���راءات مب���ا يخ���دم املواط���ن م���ع املحافظة علي
الفكرة التخطيطية الأ�صلية للمجمعات الإ�سكانية.
و�أو�ضح احلم���ر �أن اال�شرتاط���ات �ستحافظ على
الطاب���ع املعماري وال�ش���كل اجلم���ايل مل�شاريع مدن
البحرين اجلديدة .وق���ال “�إن اال�شرتاطات ت�سهم يف
زيادة م�ساحة البناء يف الوحدات الإ�سكانية وتقلي�ص
م�ساحات االرت���داد الأمامي �إلى � 3أمت���ار فقط و�إلغاء

•ع�صام خلف

•با�سم احلمر

خ��ل��ف :اال���ش�تراط��ات اجل��دي��دة �أداة ق��ان��ون��ي��ة ق��وي��ة ب��ي��د ال��ب��ل��دي��ات وت�����س��اع��د ع��ل��ى ت�سوية املخالفات
احل��م��ر :اال���ش�تراط��ات ت�ساعد “الإ�سكان” يف ت�سوية خمالفات البناء ب�ين املنتفعني والبلديات
االرت���داد اجلانب���ي يف بع����ض الأن���واع الت���ي تتمي���ز
بواجهات حم���دودة” .وتابع “اال�شرتاط���ات ا�ستجابة
ملقرتح نيابي واقرتاح���ات بلدية �أخرى على م�ستوى
املجال����س البلدية والأجهزة التنفيذي���ة ب�إلغاء بع�ض
االرتدادات وزيادة م�ساحة البناء ،خ�صو�صا مع ارتفاع
قيمة العقار والرغبة يف اال�ستخدام الأمثل للأرا�ضي”.
و�أ�ضاف �أن اال�شرتاطات اجلديدة �ست�ساعد على
ت�سوي���ة ن�سب���ة من خمالف���ات البناء ب�ي�ن املنتفعني
والبلدي���ات يف املحافظات الأربع ،والتي مت حتويلها
�إل���ى الق�ضاء ،ومن �أبرزها خمالف���ات البناء على احلد
اجلانبي والبن���اء �ضمن حرم االرتداد الأمامي ،يف حني
�أنه���ا �ستعت�ب�ر الأداة القانوني���ة للبلدي���ات ملجابهة
خمالفات البناء الأخرى غري املقبولة واحلد منها ملنع
الت�شوي���ه والع�شوائي���ة الناجتة عن تل���ك املخالفات
خ�صو�صا البناء على كل احلد الأمامي.
وقال احلم���ر �إن اال�شرتاط���ات اجلديدة �ستمكن
البلدي���ات م���ن �إ�ص���دار رخ����ص البن���اء مبا��ش�رة دون
حتويله���م لوزارة الإ�س���كان �إال يف حاالت حمدودة ويف
فرتة انتقالي���ة معلومة من قبل �أق�سام الرتاخي�ص يف
البلديات املختلفة �أو املكاتب اال�ست�شارية.
وق���ال �إن ال���وزارة قامت ب���دور كب�ي�ر يف �إعداد
م�س���ودة اال�شرتاطات وبعده���ا مت التن�سي���ق ب�شكل
مكث���ف م���ع �أق�س���ام الرتاخي����ص يف البلدي���ات الأربع
لإبداء املالحظات وت�ضم�ي�ن املالحظات يف امل�سودة
النهائي���ة على املجال�س البلدي���ة التي وافقت عليها
بع���د �أن نوق�شت ب�شكل م�ستفي�ض يف اجتماعات عدة
مع جلان فرعية ورئي�سة .ودعا املنتفعني بالوحدات
الإ�سكاني���ة املخالف���ة �إلى �رسع���ة تعدي���ل �أو�ضاعهم
بالتن�سي���ق م���ع البلدي���ات املخت�ص���ة يف مناطقه���م،

ا�شرتاطات لت�أجري املنازل داخل �أحياء املحرق القدمية
املح���رق  -حمافظة املح���رق :قال ع�ضو
جمل�س الن���واب عبا�س املا�ض���ي �إن املجل�س
يبحث ع���ددًا م���ن الإج���راءات منه���ا ا�شرتاط
املوافقة امل�سبق���ة من قبل املحافظات على
عق���ود ت�أجري املن���ازل خا�صة بو�س���ط الأحياء
ال�سكني���ة لكي تت���م حماربة ظاه���رة ت�أجريها
على العمالة الآ�سيوية من فئة العزاب.
جاء ذلك يف املجل�س الأ�سبوعي ملحافظة
املح���رق .من جانب �آخر� ،أك���د حمافظ املحرق

•م�رشوع �إ�سكاين

�سلم���ان ب���ن هن���دي �أن الأه���ايل يت�شوق���ون
للق���اء جاللة امللك خالل لي���ايل �شهر رم�ضان
املبارك لتقدمي التهنئة جلاللته بهذا ال�شهر
الف�ضي���ل ،معربني عن �أ�سم���ى �آيات التهاين
والتربي���ك وخال����ص التمني���ات �إل���ى جاللته
مبنا�سبة �شهر رم�ضان املبارك �ضارعني �إلى
الباري ع ّز وج��� ّل �أن يعيد هذه الأيام املباركة
على جاللت���ه بوافر ال�صح���ة وال�سعادة وعلى
�شعب البحرين باخلري والربكات وامل�رسات.

تزيني �شوارع و�أ�سواق “اجلنوبية” مبنا�سبة رم�ضان

•�أحمد االن�صاري

•حممد بو حمود

ولال�ستف���ادة مما ت�ضمنته تل���ك اال�شرتاطات لتجنب
الإجراءات من قبل اجلهات املخت�صة.

الخزاعي :نقلة نوعية
عرب رئي�س جمل�س �أمانة العا�صمة حممد اخلزاعي
ع���ن �سعادته ب�إق���رار اال�شرتاط���ات اجلديدة للتعمري
يف املناط���ق الإ�سكاني���ة ،معت�ب�را �أنه���ا �ستمثل نقلة
نوعية للحد م���ن الكثري من املخاط���ر القائمة ولي�س
املخالفات.
وقال “املخالفات املرتكبة هي عبارة عن خماطر،
وعندم���ا منتل���ك قانون���ا ع�رصيا يعالج ه���ذه املخاطر
بحكمة فهو ما نبحث عنه ،ولذلك نحن يف جمل�س �أمانة
العا�صمة من امل�ؤيدين له���ذه اال�شرتاطات اجلديدة
والتي �ستكون وا�ضحة للجميع”.
و�أ�ض���اف “اجلميع مت�رضر من البناء الع�شوائي يف
امل���دن الإ�سكاني���ة من قبل بع����ض القاطنني ما يحد
من جمالية امل���دن الإ�سكانية واال�شرتاطات اجلديدة
�ستمكن من احلف���اظ على ال�شكل العام كما �ست�سمح
بالتو�سع يف البناء من دون خماطر �أو خمالفات”.

•حممد اخلزاعي

بوحمود :تعالج المخالفات
ب���دوره� ،أك���د رئي����س جمل����س بل���دي املنطق���ة
ال�شمالي���ة حممد بوحم���ود �أن اال�شرتاط���ات اجلديدة
للتعم�ي�ر يف امل���دن الإ�سكانية مت���ت درا�ستها داخل
املجل����س البل���دي وم���ن اللجن���ة الفني���ة ،مبين���ا �أن
املجل����س ي�ؤي���د �إق���رار اال�شرتاطات الت���ي �ست�سمح
مبعاجل���ة الكثري من املخالف���ات القائمة كما �ستتيح
للمواطن�ي�ن القدرة على التو�س���ع داخل منازلهم من
دون خمالفات.
وق���ال “حدث���ت الكثري م���ن النقا�ش���ات و�أبدينا
بع�ض املالحظات ،وح�صل توافق عام يف النهاية على
اال�شرتاطات التي �ستخدم اجلميع”.

األنصاري :تخدم المواطنين
م���ن جهت���ه� ،أكد رئي����س جمل�س بل���دي املنطقة
اجلنوبية �أحم���د الأن�ص���اري �أن اال�شرتاطات اجلديدة
للتعم�ي�ر يف امل���دن الإ�سكاني���ة �ستخ���دم املواطنني
القاطنني يف املدن الإ�سكانية و�ست�سمح لهم بالبناء
والتو�سع من دون خمالفات م���ع مراعاة اال�شرتاطات

•حممد �سنان

اجلدي���دة التي وج���دت حلماية املظه���ر العام للمدن
الإ�سكانية ،وكذلك للحد من املخاطر يف عملية البناء.
وق���ال “ح�ص���ل تواف���ق ب�ي�ن املجل����س البلدي
وب�ي�ن اجلهاز التنفي���ذي وب�ي�ن وزارة الإ�سكان على
اال�شرتاطات بعد �سل�سلة اجتماعات و�إبداء املالحظات
املطلوبة م���ن جانبنا” .و�أ�ضاف “�إق���رار اال�شرتاطات
خط���وة عل���ى الطري���ق ال�صحيح ملعاجل���ة امل�شكالت
القائمة ،كما يجب مراع���اة املدن الإ�سكانية القدمية
بحيث تطبق �أكرث على املدن الإ�سكانية اجلديدة”.

سنان :خطوة تطويرية
ب���دوره� ،أكد رئي�س جمل�س بل���دي املحرق حممد
�سنان �أن اال�شرتاط���ات اجلديدة للتعمري يف املناطق
الإ�سكاني���ة خطوة تطويرية مهم���ة يف �سبيل االرتقاء
باال�شرتاطات التعمريية يف جميع املناطق.
وقال “كان لدينا يف جمل�س بلدي املحرق بع�ض
املالحظ���ات التي قمن���ا برفعها �إل���ى وزارة الإ�سكان
ووزارة الأ�شغ���ال و�ش����ؤون البلدي���ات والتخطي���ط
العم���راين ،وح�ص���ل تواف���ق ع���ام عل���ى اال�شرتاطات
الإ�سكانية”.

� 8.8ألف �سيارة بنطاق الدائرة الرابعة ...حممد بن �أحمد:

� 756.5ألف دينار ل�صيانة حدائق املحرق يف  13عاماً
�سيدعلي املحافظة

�أف���اد القائم ب�أعمال املدير العام لبلدية املحرق
ال�شيخ حممد بن �أحم���د �آل خليفة ب�أن �إجمايل تكاليف
�صيانة احلدائ���ق واملتنزهات بلغت � 756ألفا و572
دينارا منذ العام  2005وحتى هذا العام.
ج���اء ذلك ردا منه على ا�ستف�سار لع�ضو املجل�س
البل���دي غ���ازي املرباطي بخ�صو�ص �إجم���ايل تكاليف
�صيانة احلدائق واملتنزهات الدورية منها �أو الناجتة
عن �أعمال التخريب منذ ذلك العام.
من جهة �أخرى� ،أفاد مدير �إدارة ال�ش�ؤون الإدارية
واملالية بالإدارة العام���ة للمرور حممد علي البنخليل

ب�أن �إجمايل عدد ال�سي���ارات الواقعة يف نطاق الدائرة
الرابعة مبحافظة املحرق � 8882سيارة .وف�صل قوله
�إن جمم���ع  211ي�ضم � 1254سي���ارة ،و� 1591سيارة
ي�ضمها جممع � ،213إل���ى جانب � 1054سيارة مبجمع
 ،214و� 1486سيارة يف جممع � ،215إ�ضافة �إلى 3497
�سي���ارة مبجم���ع  .216ولف���ت �إل���ى �أن الإح�صاء �شمل
ع���دد ال�سيارات ح�سب امل�سج���ل عناوين �أ�صحابها يف
نطاق الدائرة الرابعة .ويتجه جمل�س بلدي املحرق يف
اجتماعه االعتيادي اليوم �إلى املوافقة على ا�ستمالك
عقاري���ن ق���رب مدر�س���ة اال�ستقالل وحمط���ة التزود
بالوقود مبجمع 215؛ لإقامة مواقف لل�سيارات تخدم
�أهايل املنطقة ومرتادي �سوق املحرق.

مع بداية �شهر اخلري والعطاء

•غازي املرباطي

املنامة تكت�سي بالأنوار احتفاء بقدوم رم�ضان

الرف���اع – بلدي���ة اجلنوبية :زين���ت بلدية
املنطقة اجلنوبية ال�شوارع الرئي�سة والأ�سواق
بالإن���ارة الليلي���ة ،جريا ً على عادته���ا ال�سنوية
مبنا�سب���ة حلول �شه���ر رم�ضان ،حي���ث �شملت
�أعم���ال الزين���ة دوار ال�ساعة ،وج���زءا من �شارع
ويل العه���د ،وج���زءا من �شارع الرف���اع ،و�سوق
الرف���اع ،وبواب���ة مدينة عي�س���ى ،ودوار البحري.
كما مت تزيني عدد م���ن النخيل و 300مرت من
ال�شج�ي�رات ،وتركي���ب  36ك���رة م�ضيئة و20
عبارة م�ضيئة تهنئ بق���دوم ال�شهر الف�ضيل،
�إ�ضاف���ة لرتكي���ب �إ�ض���اءة جدي���دة يف �س���وق

الرفاع ،وكذلك تركيب  17قطعة م�ضيئة على
�أعمدة الإنارة ب�شارع ويل العهد و�شارع الرفاع.
ورفع املدير العام لبلدية اجلنوبية عا�صم
عبداللطي���ف ،التهاين والتربي���كات �إلى عاهل
البالد �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل
خليفة ،ورئي�س الوزراء �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة ،وويل العهد
نائ���ب القائ���د الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س
جمل�س ال���وزراء �صاحب ال�سم���و امللكي الأمري
�سلم���ان بن حم���د �آل خليفة ،و�شع���ب البحرين
الويف مبنا�سبة حلول �شهر رم�ضان.

مع بداية �شه���ر اخلري والعط���اء ،اكت�ست املنامة
بحلة رائع���ة تتنا�سب مع حلول �شهر رم�ضان املبارك،
بو�ضع العديد من و�سائل الزينة من الأعالم والأ�ضواء
املتلألئة� ،إذ حر�صت على توزيعها يف املناطق ب�شكل
يعك�س �أجواء �شهر رم�ضان الف�ضيل ،وما تقدمه �أمانة
العا�صم���ة برئا�س���ة ال�شي���خ حممد بن �أحم���د �آل خليفة
من فعالي���ات و�أن�شطة متنوعة ترتكز على قيم ال�شهر
الكرمي .وزينت �أمانة العا�صمة ج�رس م�شاة �شارع الفاحت
و�ش���ارع املل���ك في�ص���ل وتقاط���ع الف���اروق وتقاطع
ال�سيف بالإن���ارة الليلية وم�صابي���ح الزينة وفواني�س
رم�ضان .وعرب �أهايل املحافظة عن �سعادتهم باملظهر
احل�ض���اري والرتاث���ي و�إحي���اء املنا�سب���ات الديني���ة
والوطنية يف �أجواء روحانية تعزز بهجة اجلميع.

بالدنا

local@albiladpress.com
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رئي�س “حتقيق التقاعد” واحتاد العمال يحاكمان رد وزير املالية على تو�صيات اللجنة النيابية ...الع�صفور لـ “:”$

ا�ستمرار �رصف مكاف�آت غري قانونية وهبوط عائد اال�ستثمار للن�صف �سنويًّ ا
را�شد الغائب

ك�شف رئي�س جلنة حتقي���ق برملانية لـ “البالد”
ع���ن ا�ستمرار الهيئ���ة العامة للت�أم�ي�ن االجتماعي يف
�رصف مكاف�آت ل�شخ�صيات قيادية بالرغم من �صدور
قرار من �سم���و رئي�س الوزراء بوقف �رصف املكاف�آت
حلني تنظيمها.
ور�أ�س النائ���ب جميد الع�صف���ور جلنة التحقيق
الربملاني���ة ح���ول �صنادي���ق التقاعد الت���ي تدار من
الهيئ���ة العامة للت�أم�ي�ن االجتماع���ي ،والتي قدّمت
تقريرها للمجل�س الأ�سبوع املا�ضي.
وذكر �أن العائد على ا�ستثمارات الهيئة يرتاجع
�سنة عن �سنة بن�سبة .% 50
وطال���ب ب�إعالء قيمة ال�شفافي���ة يف �إعالن �أ�سماء
وم�ؤه�ل�ات كب���ار امل�س�ؤول�ي�ن املتول�ي�ن م�س�ؤولية
�إدارة اال�ستثم���ارات ،وذلك لأنه���م ي�ستثمرون �أموال

• النائب جميد الع�صفور

•وزير املالية

امل�شرتك�ي�ن واملتقاعدي���ن ولي�س �أم���وال ال�رشكة �أو
جه���ة خا�ص���ة .واقرتح ن��ش�ر الأ�سماء وال�س�ي�ر الذاتية
باملوقع الإلكرتوين للهيئة ليطلع عليها العامة.

•ح�سن احللوجي

وطع���ن الع�صفور يف ا�ستقاللي���ة الهيئة باتخاذ
قرارات مت�صلة باال�ستثمار.
ولفت �إلى �أن جهات حكومية ترتاخى يف ت�سديد

•كرمي ر�ضي

اال�شرتاكات ع���ن الإ�صابات عن العمال الأجانب ،مما
يُحمِّ���ل الهيئة �س���داد الفارق ،وتك���ون بالنهاية هي
اخلا�رسة.

وتن�رش “البالد” تو�صية جلنة التحقيق ،ورد وزير
املالية ،ث���م تعقيب من االحتاد العام لنقابات عمال
البحرين ورئي�س اللجنة النائب جميد الع�صفور.

الرقم

توصية اللجنة

رد وزير المالية

1

مراجع����ة �سيا�س����ة اال�ستثم����ار املعم����ول
به����ا حاليا ،وو�ض����ع نظام جدي����د حلوكمة �إدارة
اال�ستثم����ار ،وذلك لرفع كف����اءة القائمني على
اال�ستثمار وزيادة عوائده

�رشك����ة �إدارة الأ�ص����ول –وهي ال�رشكة التي تدير ا�ستثم����ارات الهيئة العامة-
تقوم مبراجعة دورية (-كل � 3سنوات كحد �أق�صى) -ل�سيا�سة اال�ستثمار لديها.
كما تعم����ل ب�شكل دوري على حتديث اخلط����ة اال�سرتاتيجية لتوزيع الأ�صول
اال�ستثمارية .وحققت �رشك����ة �إدارة الأ�صول ن�سبة عائد بلغت حوايل ( )8.93%يف
دي�سمرب .2017

2

�إع����ادة النظ����ر يف القائم��ي�ن عل����ى �إدارة
العملي����ات اال�ستثماري����ة احلالي����ة يف الهيئ����ة
العامة للت�أمني االجتماعي

�رشك����ة �إدارة الأ�صول حتت رقابة م�رصف البحري����ن املركزي وبرتخي�ص منها،
وملتزم����ة بكافة الأنظمة املعتمدة من امل�رصف ،ووفق����ا لذلك تتم عمليات اختيار
وتعي��ي�ن القائمني على �إدارة اال�ستثمارات .يتول����ى �إدارة املحفظة اال�ستثمارية
يف ال�رشك����ة فريق خمت�ص يتمتع باخلربة املالية واال�ستثمارية وامل�ؤهالت العلمية
العلي����ا يف الدرا�س����ات املالي����ة واالكتواري����ة� ،إل����ى جان����ب �شه����ادة املحلل املايل
املعتم����د ،و�إدارة املخاط����ر .كما يعمل مع فريق العم����ل موظفني متخ�ص�صني يف
املحا�سب����ة والتدقيق ،وي�رشف على جميع �أعمال ال�رشكة جمل�س �إدارة م�ستقل مكون
م����ن �أهل اخل��ب�رة واالخت�صا�ص وهم نخبة م����ن رجال الأعم����ال البارزين يف القطاع
اخلا�ص ،بالإ�ضافة �إلى ممثلني ل�صناديق التقاعد.

3

الت�أكي����د على ���ض�رورة ا�ستقاللية الهيئة
العام����ة للت�أم��ي�ن االجتماع����ي فيم����ا تتخذه من
قرارات تت�صل بعملية اال�ستثمار

جمل�����س �إدارة �رشك����ة �إدارة الأ�صول ،ومبوجب تفوي�ض جمل�����س �إدارة الهيئة
العام����ة للت�أم��ي�ن االجتماع����ي ،ميتل����ك ر�ؤي����ة م�ستقل����ة ومتكامل����ة لإدارة احلقيبة
اال�ستثمارية.
تق����وم ال�رشكة -ب�شكل م�ستقل -مبراجعة الفر�����ص اال�ستثمارية يف الأ�سواق
املحلي����ة واخلارجية واتخاذ الإجراءات الالزمة وفق لوائح احلوكمة املعمول بها يف
ال�رشكة؛ العتمادها ومن ثم متابعة �أداء املحفظة اال�ستثمارية.

�إن بع�����ض الق����رارات اخلاطئة يف التوجه ال�ستثم����ارات خا�رسة مثل
�إنق����اذ م�ؤ�س�س����ات مالية خا���س�رة �أو انت�شال اقت�صاد جه����ة معينة مما ال
يدخ����ل يف �صلب م�صلحة الهيئة و�أعمالها ،ت�ؤكد وجود عدم ا�ستقاللية
بق����رارات اال�ستثمار يف الهيئة ب�ش����كل ال يعرب عن البناء على امل�صلحة
اال�ستثمارية للهيئة وتعظيم العائد ل�صالح تنمية موارد الهيئة.
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طلب درا�س����ة �آليات جدي����دة لزيادة عدد
امل�شرتكني يف �صناديق التقاعد

الهيئة العامة تدر�س با�ستمرار تطوي����ر الأو�ضاع احلالية لل�صناديق و�أنظمة
التقاعد والت�أمني االجتماعي ،لتواكب �أف�ضل املمار�سات املعمول بها عامليا.
مت م�ؤخرا التوافق بني ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية على �إ�صدار تعديل
عل����ى القانون ،يق�ضي ب�شم����ول العاملني بعقود م�ؤقتة يف القط����اع العام لأحكام
قانون تنظيم معا�شات ومكاف�آت التقاعد ملوظفي احلكومة ،الأمر الذي من �ش�أنه
امل�ساهمة يف زيادة عدد امل�شرتكني يف ال�صندوق.
كم����ا تقوم الهيئ����ة العامة بدرا�سة فر�����ص جديدة لتو�سعة نط����اق التغطية
الت�أميني����ة وزيادة �أع����داد امل�شرتك��ي�ن ،مبا يتنا�سب م����ع الأو�ض����اع االقت�صادية
واالجتماعية للدولة( .الت�أمني على االجانب ،ت�أمني الأمومة).

لطامل����ا طالب االحتاد الع����ام لنقابات عمال البحري����ن ب�أن ت�شمل
مظل����ة الت�أم��ي�ن االجتماعي العم����ال الأجان����ب وامل�ؤقتني م����ا �سي�ؤدي
غر�ضني يف الوقت نف�سه وهما حماية العمال مبظلة الت�أمينات من جهة
وزيادة موارد الهيئة من جهة �أخرى.
وال يحت����اج الأمر �إلى تعديل يف الت�رشيعات فالت�أمني على الأجانب
كان موج����ودا بالفعل يف قان����ون الت�أمينات حلظة �صدوره ومت توقيف
تنفيذ هذا البند.
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قيام الهيئة العامة بح�رص وتدقيق املبالغ
املتعلقة بالتكاليف الإكتوارية ،التي فر�ضتها
بع�����ض القوانني والقرارات على احلكومة فيما
يخ�����ص بع�����ض املناف����ع الت�أميني����ة ،والت����ي مل
ت�سددها وزارة املالي����ة للهيئة ،واال�ستمرار يف
املطالبة ب�سداد هذه االلتزامات احلكومية

ح�رصت الهيئة املبالغ اخلا�صة باملنافع الت�أمينية وتف�صيلها ،ووزارة املالية
ملتزمة ب�سداد جزء من املبلغ املذكور ب�شكل دوري للهيئة العامة ،وذلك مبوجب
مذكرة التفاهم املربمة بني اجلهتني.
املبال����غ امل�ستحق����ة للهيئ����ة حت����ى �شه����ر دي�سم��ب�ر  2017بلغ����ت
 55,701,259.310دينار.

ي�ؤكد االحتاد الع����ام لنقابات عمال البحرين على �أنه يجب حتديد
فرتة معينة ل�سداد هذه املبالغ وال يكون الوقت مفتوحا خا�صة.
واحلدي����ث عن مبل����غ كبري جدا لو ع����اد للهيئة لأمك����ن �أن ينع�ش
مواردها.
كم����ا �أنه يجب �أن تكون له����ذه الأموال فوائ����د م�ستحقة �إزاء هذه
املدة الدولية التي حرمت منها الهيئة.

امل�شكل����ة �إن احلكومة مل ت�سدد املبالغ بقيمته����ا االكتوارية ،والهيئة
مثل ال�صندوق الذي ي�ستلم من احلكومة ويُ�سلم للم�شرتكني.
هذه الطريقة ال ت�ؤدي ال�ستثمار ،وت�ؤدي النعكا�س �سلبي.
يوج����د تراك����م ملبال����غ مل ت�سدد من احلكوم����ة ،وهي مبال����غ لو �سددت
بالقيمة االكتوارية لنتج عنها ا�ستثمار ب�صناديق التقاعد.
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التزام جميع الوزارات واجلهات احلكومية
بت�سدي����د ما عليها من ا�شرتاكات �إ�صابة العمل
للعاملني لديها من غري البحرينيني

الهيئ����ة العام����ة طالب����ت اجله����ات احلكومية ب�س����داد املبال����غ امل�ستحقة عن
ا�شرتاكات �إ�صابة العمل للعاملني غري البحرينيني لديها يف القطاع احلكومي.
�سبق للهيئة ح�رص تل����ك املبالغ ،وجمموع قيمتها  11,559,397.700دينار
حتى �شهر دي�سم��ب�ر  ،2015وبد�أت اجلهات وفقا لذلك ب�سداد املبالغ امل�ستحقة
عن ا�شرتاكات �إ�صابة العمل اعتبارا من �شهر يناير .2016

ي�ؤك����د االحتاد الع����ام لنقابات عمال البحري����ن على وجوب حتديد
ف��ت�رة لالنتهاء من هذه املبالغ خا�صة و�أن العمال امل�صابني قد م�ضى
على �إ�صاباتهم فرتة طويلة وم����ن امل�ؤكد �أن بع�ضهم غادروا البحرين
دون اال�ستفادة من حقوقهم املكفولة لهم وفقا للقانون.
�إن الديون امل�س����تحقة على جهة العم ل للع ما ل هي يف �أعراف وقوانني
العم ل تعترب دينا ممتازا يجب �أن ت كون له الأولوية على جميع االلتزامات.

اجله����ات احلكومية ترتاخى يف ت�سدي����د اال�شرتاكات عن الإ�صابات عن
العم����ال الأجانب .ع����دم االلتزام بال�س����داد يجعل الهيئة تتحم����ل الفارق يف
املبالغ ،وبالتايل ف�إن اخلا�رس هو الهيئة.
الهيئة طالبت ولكن مل يحدث جتاوب مع هذه املطالبة.
يج����ب عل����ى وزارة املالية �أن ال تك����ون م�ستحقات الهيئ����ة �آخر ما يتم
�سداده.
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وجوب ا�ستمرار الهيئة يف مطالبة احلكومة
متمثل����ة يف وزارة املالي����ة ب�س����داد االلتزام����ات
املالي����ة للحكوم����ة ،املتعلق����ة بتكلف����ة القيمة
الر�أ�سمالي����ة االكتواري����ة ل�صن����دوق معا�ش����ات
ومكاف�����آت التقاع����د لأع�ضاء جمل�س����ي ال�شورى
والنواب واملجال�س البلدية

ي�ؤك����د االحت����اد الع����ام لنقابات عم����ال البحرين عل����ى وجوب دفع
احلكوم����ة امل�ستحق����ات املتوجبة عليها ب�ش�أن �صن����دوق تقاعد النواب
وال�شوريني والبلديني خا�ص����ة و�أن هذه الفئة تتقا�ضى راتبا تقاعديا
بن�سب����ة  80%وه����ي ن�سبة عالية �إذا ما ا ُخ����ذ يف االعتبار ارتفاع الرواتب
واملكاف�آت لهذه الفئة.

يوجد تراخي من وزارة املالية يف ت�سديد امل�ستحقات.
العالقة ما بني الوزارة والهيئة العامة للت�أمني ت�ؤثر على ا�ستقالليتها
و�صالحيتها باملطالبة مب�ستحقاتها.
الت�أخري غري مربر من وزارة املالية.
�إ�رصار جلنة التحقيق على هذه التو�صية لوجود ت�أثري مبا�رش على العائد
على اال�ستثمار.
الوزارة غري ملتزمة بت�سديد امل�ستحقات للهيئة.
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�س����داد م����ا تبقى م����ن التزام����ات احلكومة
لل�صنادي����ق التقاعدي����ة ،الت����ي �أ�ش����ار �إليه����ا
التقري����ر ال�سن����وي لدي����وان الرقاب����ة املالي����ة
والإدارية للعام 2016/2015

وزارة املالي����ة ملتزم����ة ب�سداد املبالغ ال����واردة يف التقري����ر ال�سنوي لديوان
الرقاب����ة املالي����ة والإداري����ة للع����ام  2015/2014املت�ضمن املبال����غ امل�ستحقة
للهيئة على احلكومة من خالل االتفاقية املربمة بني الوزارة والهيئة العامة.
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عدم ���ص�رف املكاف�����آت لرئي�����س و�أع�ضاء
جمل�س الإدارة و�أع�ض����اء اللجان التي ت�شكل �إال
بع����د �صدور قرار م����ن �صاحب ال�سم����و امللكي
رئي�س جمل�س الوزراء بتحديد تلك املكاف�أة

الهيئ����ة ملتزم����ة بالتوجيهات احلكومي����ة منذ �صدورها ،حي����ث مل ت�رصف �أي
مكاف�����آت لأع�ضاء جمل�����س الإدارة للفرتة م����ن � 2015إل����ى  ،2017و�أنها ال ت�رصف
املكاف�آت لأع�ضاء جمل�س الإدارة عن ع�ضوية اللجان التي يتم ت�شكيلها.
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الت����زام الهيئ����ة العام����ة باال�ستثم����ار يف
ال�سوق املحلي����ة ،وفقا ملبد�أ التناف�سية القائم
على اال�ستثمار الأف�ضل

ن�سب����ة اال�ستثم����ارات املحلية تبلغ �أك��ث�ر من  50%ح�س����ب التوزيع اجلغرايف
للأ�ص����ول .وتع����د الهيئة م����ن �أكرب امل�ستثمري����ن يف مملكة البحري����ن ،وت�ساهم يف
�أغلب البن����وك وامل�ؤ�س�سات املالية املحلية بها� ،إلى جانب امل�ساهمة يف ال�رشكات
الكربى ،وهي من العوامل الرئي�سية لتحقيق اال�ستقرار املايل والنمو االقت�صادي
باململكة ،وذلك من خالل ا�ستثماراتها املتنوعة وم�شاريعها التطويرية.
وم����ن �أهم امل�شاريع املحلية التي قامت بتنفيذه����ا الهيئة م�ؤخرا هو م�رشوع
تطوي����ر الن����ادي البحري وحتويله �إلى م���ش�روع عقاري �ضخ����م ،بالإ�ضافة �إلى زيادة
ح�صة ال�رشكة يف �رشكة عقارات ال�سيف.

الهيئ����ة العامة حت�رص تل����ك املبالغ ،وتقوم ب�إ�شع����ار وزارة املالية بها ب�شكل
دوري لتن�سيق عملية �سدادها.

تعقيب االتحاد العام لنقابات عمال البحرين

تعقيب النائب مجيد العصفور

االحتاد الع����ام ي�ؤيد مراجعة �سيا�سة اال�ستثم����ار احلالية والتي مل
تدر على الهيئة ب�أرباح ب�أكرث من  2%بح�سب تقرير اللجنة ،و�إن احلاجة
�إلى احلوكمة والت�أكد من كفاءة القائمني على اال�ستثمار �أ�صبح �رضورة
ملحة لعدم تكرار الإخفاقات املالية ال�سابقة.
كم����ا �أنه من اجلدي����ر بالذك����ر �أن �إدارة هذه ال�رشك����ة كانت ثالثية
الأطراف وكان للتمثيل العمايل مقعد يف �إدارتها والآن مل تعد ذلك مما
يغيّب الر�أي العمايل املمثل مل�صلحة امل�ؤمّن عليهم.

م����ا يهم جلنة التحقي����ق انعكا�س احلوكمة على النتائ����ج ،وما يتبع من
�إجراءات حاليا على �رشكة �أ�صول ،وجتاهل الإ�شارة ل�رشكة �أمالك ،ف�إن الهدف
من هذه احلوكمة �أن ينعك�س على العائد على اال�ستثمار.
ولوحظ �إن العائد عل����ى اال�ستثمار يرتاجع �سنة عن �سنة بن�سبة ،50%
ف�أين �أثر هذه احلوكمة على النتائج.
ال توجد نتائج لاللتزام باحلوكمة ،وذلك دليل على وجود خلل بالهيئة
العامة للت�أمني االجتماعي وال�رشكتني �أ�صول و�أمالك.
يوج����د الت����زام بالقوان��ي�ن لك����ن االلت����زام غ��ي�ر منعك�س عل����ى نتائج
اال�ستثمار.

من خالل متابعة االحتاد العام لنقابات عمال البحرين للت�رصيحات
ال�صحفي����ة ال�صادرة م����ن النواب يالح����ظ بح�سب ت�رصي����ح رئي�س جلنة
التحقي����ق يف �صنادي����ق التقاعد ب�����أن ال�رشكة وظفت �أم����وال الهيئة يف
م����وارد ال عالقة لها بزي����ادة العوائد ومل تف الهيئة بكالمها �إلى اخلبري
االكتواري.
يرى االحتاد العام امتناع الهيئة عن الإف�صاح عن ال�سرية الذاتية
مل����ن يدي����رون ا�ستثم����ارات الهيئة ومن يدي����رون �رشكت����ي اال�ستثمار
التابعت��ي�ن لها ي�ؤكد على �رضورة �إع����ادة النظر يف القائمني على �إدارة
اال�ستثمارات احلالية للهيئة.

م����ن الغريب �أن ال وجود برد الهيئة ل�رشكة �أمالك وق�رص الرد على �رشكة
�أ�صول� .إذا كان فعال التوظيف على �أ�سا�س معايري م�رصف البحرين املركزي
فما املانع من �إعالن هذه املواقع.
احتجاج اللجنة بعدم وجود �شفافية يف �إ�شهار ه�ؤالء املوظفني للعموم
على �صفحة ال�رشكة باملوقع االلكرتوين.
الأم����وال التي تديرها ال�رشكة لي�ست �أمواله����ا و�إمنا �أموال امل�شرتكني
واملتقاعدين فما املانع من ن�رش الأ�سماء وامل�ؤهالت ،وملاذا ال تفتح الهيئة
الباب لإجراء م�سابقات ل�شغل الوظائف واختيار الأجدر.
�أطالب بال�شفافية يف التعيني وملن يت�صدى للمواقع القيادية.
توج����د عوامل اقت�صادي����ة يف بع�ض �أنواع اال�ستثم����ار ،مبا يعني وجود
تدخالت ،ويف االجتماعات املتك����ررة للجنة التحقيق جرى نقا�ش حول حاجة
الهيئ����ة للتدخل مل�ساعدة بنك لعدم االنهيار �أو غري ذلك .لي�س من وظيفة
الهيئ����ة �إنقاذ م�ؤ�س�سة مالية متعرثة �أو �رشكة تريد �أن تقوم مب�رشوع فتعظم
م����ن دور هذه ال�رشك����ة .املطلوب �أن ترى الهيئة �أي����ن م�صلحة امل�شرتكني
وتبحث عن العائد الذي يعود بالنفع على امل�شرتكني ولي�س البنك املتعرث
�أو غريه.
و�أ�شك يف ا�ستقاللية الهيئة التخاذ قرارات مت�صلة باال�ستثمار.

ي�ؤكد االحتاد الع����ام لنقابات عمال البحرين على �أنه يجب حتديد
ف��ت�رة معينة ل�سداد هذه املبالغ وع����دم تعومي موعد ال�سداد ،من خالل
�إط��ل�اق عبارة االلتزام بدون موعد حمدد ،حيث �أن هذا وارد يف �أكرث من
ن�سخة لتقرير الرقابة املالية ما يدل على تقادم هذا املو�ضوع.
و�إن االلتزام ال يكون حمل اعتبار �إال �إذا حُدد مبدة معينة.

ال تعليق

ي�ؤكد االحت����اد العام لنقاب����ات عمال البحرين عل����ى اال�ستثمار يف
االقت�ص����اد احلقيق����ي وه����و القائم على �إن�ش����اء امل�ؤ�س�س����ات االنتاجية
امل�ستدام����ة اجلدي����دة التي تول����د وظائ����ف ذات مردود ع����ايل القيمة
امل�ضافة وت�ستقطب العمالة البحرينية.
ولق����د كان للبحرين جتارب ناجحة يف هذا املجال مثل �ألبا وبناغاز
وجارمكو واحلديد وال�صلب وغريها.

مل ترد الهيئة على تو�صية اللجنة ب�شكل دقيق.
ويجب التفكري يف �إ�ضافة العمالة الأجنبية باال�شرتاكات التقاعدية لأن
عددهم كبري ،و�أموال ا�شرتاكاتهم �ست�سهم يف حتويلها ال�ستثمارات كبرية
تعود بالنفع على امل�شرتكني.
ا�ش��ت�راكات الأجان����ب كان معمول به����ا وجرى وقفه بق����رار من جمل�س
الوزراء ،واللجنة تطالب ب�إعادة النظر يف هذا املو�ضوع.
ورد الهيئة جتنب التعقيب على طلب اللجنة املحددة.

الت�أكيد على �رضورة تنفيذ ما ورد بتقرير ديوان الرقابة.

وجدت جلنة التحقيق �رصف مكاف�آت بالرغم من �صدور قرار من رئي�س
جمل�س الوزراء بوقف �رصفها.
مل ي�ص����در القرار وا�ستمر ���ص�رف بع�ض املكاف�����آت ،و�أعتربها خمالفة
قانونية.

�أ�ؤك����د عل����ى ���ض�رورة �أن يك����ون اال�ستثم����ار املحل����ي �أك��ب�ر ،وذلك لأن
اال�ستثمارات بال�رشكات الزميلة ينتج بعائد كبري.
ال�سوق املحلي له �ضمانة �أكرث واملخاطرة �أقل.

“هواوي” تختار “�إن جي �إن”
�رشيكًا لتنمية الكوادر البحرينية
املنام���ة  -ه���واوي� :أبرمت �رشك���ة “هواوي”،
اتفاقي���ة �رشاكة مع مرك���ز تدري���ب “�إن جي �إن”،
التاب���ع ملجموع���ة “�إن ج���ي �إن �إنرتنا�شيون���ال”
للنظم املتكاملة وا�ست�شارات تقنية املعلومات،
بهدف تدريب طيف وا�س���ع من مواطني البحرين
عل���ى �أح���دث تقني���ات املعلوم���ات واالت�صاالت
بحل���ول الع���ام  .2019وتهدف ه���ذه ال�رشاكة �إلى
تنمية قدرات الكوادر الوطنية وتعزيز مهاراتهم
و�صق���ل خرباته���م م���ن خ�ل�ال دورات متخ�ص�صة
وح�صولهم على �شهادات “هواوي” املهنية.
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هجر�س ي�ؤكد دور البنوك يف دعم القطاعات االقت�صادية
ال�سناب�س  -الغرفة :اجتمع القائم ب�أعمال الرئي�س التنفيذي لغرفة جتارة و�صناعة البحرين عارف
�أحمد هجر�س بالرئي�س التنفيذي لبنك الربكة الإ�سالمي حممد عي�سى املطاوعة والوفد املرافق له ،حيث
�أ�ش���اد هجر�س بالدور احليوي الذي تلعبه البن���وك وامل�صارف املحلية يف تعزيز القطاعات االقت�صادية
والتجارية واال�ستثمارية؛ كونها حمركا ً رئي�سا للدفع بعجلة التنمية االقت�صادية وم�سرية الإ�صالح التي
ت�شهده���ا البحرين .و�أثنى هجر�س عل���ى جهود جمموعة الربكة ودورها الرائ���د يف دعم القطاع امل�رصيف
واال�ستثم���اري وجهودها يف تعزيز االقت�صاد وتن�شيط حركة اال�ستثمار� ،إ�ضافة �إلى دورها امل�ضطلع يف
ج���ذب اال�ستثم���ارات اخلارجية وتوطينها يف البالد ،ودعم قطاع امل�ؤ�س�س���ات ال�صغرية واملتو�سطة من
خالل طرح برامج وم�شاريع تعزز من �إنتاجيتها.
وم���ن جانب���ه� ،أعرب املطاوعة عن ترحيب���ه امل�ستمر بالتعاون مع الغرف���ة يف كل ما ي�صب مب�صلحة
القط���اع اخلا����ص املحل���ي واالقت�ص���اد الوطني ،م�ؤك���داً تق���دمي التموي�ل�ات والت�سهي�ل�ات املختلفة
للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة؛ للم�ساهمة يف ازدهارها وتو�سعها واخلروج من ال�سوق املحلية.

جراء عمليات �سحب غري مكتملة عرب ال�رصاف ونقاط البيع

“املركزي” ي�أمر بنوكا برد مبالغ نقدية حمتجرة لزبائن ويلوح بعقوبات
ب��������ن��������وك اح�����ت�����������س�����ب�����ت �أم����������������������وال زب����������ائ����������ن �������ض������م������ن �أرب��������اح��������ه��������ا
علي الفردان

طل���ب م��ص�رف البحري���ن املركزي م���ن بنوك
جتاري���ة عامل���ة يف الب�ل�اد معاجلة ق�ضي���ة احتجاز
مبالغ �سحبت من �أر�صدة الزبائن دون علمهم على
الأرج���ح نتيجة عمليات �سح���ب مل تنجز �إلكرتونيا؛
ب�سبب خل���ل يف االت�صال� ،سواء من �أجهزة ال�رصاف
الآيل ومن �أجهزة نقاط البيع يف املحالت التجارية
�أو امل�شرتيات عرب الإنرتنت.
واعت�ب�ر “املرك���زي” �إث���ر اجتماع �أج���راه قبل
�أ�سابيع مع بنوك ،بح�سب م�صادر م�رصفية مطلعة،
�أن احت�س���اب ه���ذه املبال���غ ،الت���ي مل يطالب بها
�أ�صحابها ،لعدم متتعهم بالثقافة اال�ستهالكية �أو
القانوني���ة الالزمة� ،ضمن بند الدخل لهذه البنوك
�أمرا غري مقبول.
و�أم���ر امل��ص�رف املرك���زي بع����ض البن���وك
بتعوي����ض الزبائ���ن الذي���ن �سحبت منه���م مبالغ
ج���راء عمليات �سحب غري مكتلم���ة ،على �أن ي�شمل
التعوي����ض املبل���غ املخ�ص���وم م���ن احل�ساب���ات
امل�رصفي���ة �إل���ى جانب ن�س���ب فائدة عل���ى ح�سب
الف�ت�رة التي مت فيه���ا الإبقاء عل���ى املبالغ لدى
البنك.
ونبه امل�رصف املرك���زي �إلى �أن بع�ض البنوك
العامل���ة حتتف���ظ باملبال���غ النقدي���ة بنق���ود غري
مطبقة لفرتة طويل���ة دون اتخاذ �أي تدابري لنقل
ه���ذه الأموال �إلى العمالء ،كما �أن بع�ض امل�صارف
اعت�ب�رت هذه الأموال الناجتة عن �إخفاق يف عملية
ال�سحب من نقاط البيع وال�رصاف الآيل� ،أنها مبالغ
تدخ���ل �ضمن الدخل ،وبالت���ايل تكون يف ح�سابات
الدخل واخل�سارة.
ودعا “املركزي” �إلى �إعادة ح�رص هذه املبالغ
التي مت خ�صمها م���ن الزبائن دون �إمتام عمليات
ال��ش�راء �أو ال�سح���ب النق���دي ،وذل���ك �ضم���ن بن���د
املطلوبات ولي�س بند الدخل.

زب���ائ���ن ال ي��ع��ل��م��ون ب�����س��ح��ب م��ب��ال��غ م���ن ح�����س��اب��ات��ه��م
“املركزي” اج��ت��م��ع ب��ال��ب��ن��وك و�أب��ل��غ��ه��م :ه���ذه ه��ي الإج�����راءات
�إل��������زام ال���ب���ن���وك ب�����رد امل���ب���ال���غ �إل������ى ال���زب���ائ���ن م����ع ال���ف���وائ���د
كم���ا وج���ه امل��ص�رف االنتق���اد لع���دم وج���ود
جه���ود كافية لتثقي���ف الزبائن ب�ش����أن حقهم يف
املطالب���ة مبثل هذه الأم���وال وفقً���ا للممار�سات
املحلي���ة والدولي���ة املتعلق���ة بح���دود رد املبالغ
املدفوع���ة الت���ي حددته���ا “بنف���ت” ،و”في���زا”،
و”ما�سرتدكارد”.
و�أمر امل�رصف املرك���زي البنوك بتقدمي خطة
وافية للتعامل مع هذه الق�ضية ،و�أن يتم م�ستقبال
معاجل���ة املبالغ الت���ي مل ي�سحبها الزبائ���ن فعليا ً
م���ن بطاقات اخل�ص���م واالئتمان؛ ب�سب���ب خط�أ يف

 34مليون دوالر التبادل التجاري بني البحرين والعراق

ال�سناب����س  -الغرف���ة� :أع���رب رئي����س
غرف���ة جتارة و�صناعة البحري���ن �سمري عبداهلل
نا����س خالل اجتماع���ه بالقائم ب�أعم���ال �سفارة
جمهوري���ة الع���راق املعتم���دة ل���دى البحري���ن
خلي���ل عبدالر�ضا حمي�سن ال�شمري عن اعتزازه
وتقديره بالعالق���ات الأخوية والتاريخية التي
جتم���ع اململك���ة بجمهورية الع���راق ال�شقيقة،
م�ؤك���دا �أهمية تنمية معدل التبادالت التجارية
بني اجلانبني ،والتي و�صلت حتى نهاية العام
� 2017إل���ى نحو  34مليون دوالر وذلك ح�سب
م�ؤ�رشات التجارة اخلارجية لدى اجلهاز املركزي
للمعلومات ،داعيا �إلى ت�شجيع توافد �أ�صحاب
الأعم���ال وممثلي خمتل���ف القطاعات التجارية
وال�صناعي���ة العراقي���ة للقدوم �إل���ى البحرين
واال�ستثم���ار فيها ،م�ؤكدا تطلع الغرفة لزيادة
�آفاق التج���ارة البينية بني البلدين ال�شقيقني
من خالل �إقامة امل�شاريع امل�شرتكة والت�شجيع
على تبادل الزيارات بني الوفود االقت�صادية.
و�أك���د نا����س اهتم���ام الغرف���ة باالرتق���اء
مب�ستوى العالقات الثنائي���ة بني البلدين من
خ�ل�ال تفعيل دور القط���اع اخلا�ص يف البلدين
لتنمي���ة وتن�شي���ط اال�ستثم���ارات امل�شرتك���ة،
م�ش�ي�را �إل���ى �أهمية تذلي���ل كاف���ة املعوقات
التي تعرت����ض النهو����ض بالتب���ادل التجاري
بني البحرين والعراق ،وخلق �رشاكة اقت�صادية
ب�ي�ن البلدين ،خا�ص���ة و�أنهما ميتل���كان كافة
املقومات والفر����ص اال�ستثمارية ما ميكنهما

حتقي���ق تل���ك ال�رشاك���ة ،م�شددا عل���ى ترحيب
القط���اع اخلا����ص البحرين���ي بالتع���اون م���ع
نظريه العراقي يف �شت���ى القطاعات التجارية
وال�صناعية.
م���ن جانبه� ،أك���د القائم ب�أعم���ال ال�سفارة
العراقي���ة ل���دى اململك���ة رغبة ب�ل�اده بتنمية
وتفعي���ل حج���م العالق���ات االقت�صادي���ة م���ع
البحري���ن ،م�شيدا مبا تتميز ب���ه من ت�سهيالت
ومميزات عديدة جاذب���ة للم�ستثمرين ،ومعربا
يف الوق���ت ذات���ه ع���ن �أمل���ه يف زي���ادة حج���م
اال�ستثم���ارات والتبادالت التجاري���ة العراقية
البحريني���ة بامل�ست���وى ال���ذي يتنا�س���ب م���ع
الفر����ص والإمكان���ات املتوف���رة يف البلدين،
م�ش�ي�را �إل���ى تطلع ب�ل�اده �إلى تنمي���ة وتدعيم
خمتل���ف �أوجه التعاون التج���اري واالقت�صادي
م���ع اململكة ،ومرحب���ا بتعزيز �آلي���ات التعاون
بني غرفة جتارة و�صناع���ة البحرين وال�سفارة
العراقي���ة لدى اململكة لتحقي���ق كل ما يخدم
تط���ور امل�صال���ح االقت�صادي���ة امل�شرتك���ة،
ولفت �إلى �رضورة تبادل الزيارات بني الوفود
التجارية خا�ص���ة القطاعية املتخ�ص�صة ،مبينا
��ض�رورة تفعيل بنود مذك���رة التفاهم املربمة
ب�ي�ن غرفة التج���ارة البحرينية واحت���اد الغرف
التجاري���ة العراقي���ة؛ م���ن �أجل الدف���ع بتعزيز
وتنمية العالق���ات االقت�صادية ب�ي�ن البلدين
والنهو����ض بها مبا يرتقي بالآمال والتطلعات
امل�شرتكة.

للتوا�صل( :ق�سم االقت�صاد)17111455 :

االت�ص���ال بني �شبكة �أجهزة ال�رصاف �أو نقاط البيع
عند �إجراء عملية ال�سحب �أو ال�رشاء من املحالت.
ولوح امل�رصف بعقوبات مالية وغرامات حيال
عدم االلتزام بالأوام���ر والتعلميات التي �أ�صدرها
جلمي���ع امل�ص���ارف العامل���ة يف اململك���ة ،والت���ي
يج���ب �أن تلتزم بها يف �شهر ماي���و اجلاري ،وذلك
بعد �أن منح البنوك ع���دد من الأ�شهر حل�رص اخللل
ومعاجلته.
و�أل���زم امل��ص�رف املرك���زي ،البن���وك بالقيام
بحملة توعي���ة للزبائن عل���ى �أن تت�ضمن تو�ضيح

�آلي���ة تق���دمي ال�ش���كاوى والإج���راءات ال�ستدرداد
املبال���غ املالي���ة املخ�صوم���ة م���ن احل�ساب���ات يف
ح���ال �إخف���اق االت�ص���ال �أو امتام عملي���ة ال�سحب،
�إل���ى جان���ب التوعي���ة ب�أهمي���ة �أن يق���وم الزبائن
بالتحقق با�ستمرار من تطاب���ق املبالغ امل�سحوبة
مع الر�سائل الن�صي���ة مع ك�شف احل�ساب البنكي،
�إل���ى جان���ب توعي���ة القائم�ي�ن على نق���اط البيع
ب�أهمي���ة احلفاظ على حق���وق الزبائن وامل�شرتين
م���ن املحالت التجاري���ة عرب بطاق���ات االئتمان �أو
بطاقات اخل�صم امل�رصفية.

وبح�س���ب التفا�صيل ،ف����إن معلومات و�صلت
�إلى م�رصف املركزي ب�أن هناك مبالغ حمتجزة لدى
بع�ض البنوك م�ستحقة لزبائن بنوك �أخرى ،وذلك
عرب عمليات �سحب نقدية متت بطريقتني الأولى
ه���ي عند حماول���ة �أحد الزبائن �سح���ب مبلغ نقدي
م���ن �أحد ��ص�راف بنك �آخ���ر (لي�س م�ص���در البطاقة
امل�رصفي���ة) ،فيحدث خط����أ �أو ف�ش���ل يف االت�صال
وال يت���م �سح���ب املبلغ م���ن جانب الزب���ون ،ولكن
يف املقاب���ل يتم خ�صمه م���ن ح�سابه امل�رصيف دون
علمه.
ويف احلالة الثانية ،يقوم الزبون بالتوجه �إلى
�أحد املح�ل�ات التجارية امل���زودة ب�أجهزة ال�سحب
االلكرتوين ،والتي يتم من خاللها مترير البطاقات
امل�رصفي���ة� ،إذ يت���م متري���ر البطاقة عل���ى اجلهاز
لدفع ثمن �رشاء �سل���ع� ،إال �أن اجلهاز يبلغ املوظف
والزبون بف�شل عملية ال�سحب �أو ا�ستنفاذ الوقت
املت���اح لإج���راء عملي���ة التحويل امل���ايل ،لكن يف
املقابل يتم خ�صم املبلغ من ح�ساب الزبون دون
علمه.
ويف احلالة الثالثة ،يتم �رشاء �سلعة ما من �أحد
املحالت �أو مزودي اخلدمات ،عرب مواقع الإنرتنت،
�إذ يت���م �إب�ل�اغ الزب���ون بف�ش���ل عملي���ة ال�سحب �أو
نقل الأم���وال ،لكن يف املقابل يت���م خ�صم املبلغ
م���ن ح�ساب الزب���ون �صاحب البطاق���ة .ومل يت�سن
احل�صول عل���ى تعليق من جانب م��ص�رف البحرين
املرك���زي بخ�صو�ص تطورات ه���ذا املو�ضوع� ،إال
�أن بع�ض البنوك ب���د�أت بالفعل بتكثيف جهودها
التوعوي���ة للزبائن .يذك���ر �أن متو�سط ال�سحوبات
النقدي���ة اليومية م���ن �شبكة ال��ص�راف الآيل التي
تربط خمتل���ف البنوك البحرينية تقدر  3.8مليون
دين���ار ،يف حني يقدر متو�س���ط العمليات اليومية
ل�سحوب���ات ال��ص�راف بنحو  44.7عملي���ة يوميا� ،إذ
يوج���د يف البحري���ن نح���و  28بنكا ً تعم���ل يف قطاع
التجزئة بح�سب �آخر اح�صاءات متوفرة.

بقيمة مبدئية تقدر بنحو  10ماليني دوالر

“دملونيا” تبيع  5090مرتًا مربعًا لإن�شاء م�رشوع �صحي

املنامة -هيلث �آيلند� :أعلنت �رشكة هيلث �آيلند،
�رشك���ة التطوير العق���اري البحريني���ة املالكة جلزيرة
دملونيا ،عن بيع نحو  5090مرتًا مربعًا من الأرا�ضي
�إل���ى مرك���ز دمل���ون للت�أهيل؛ به���دف �إن�ش���اء من�ش�أة
�شاملة لإع���ادة الت�أهيل والع�ل�اج الداخلي واخلارجي
الالح���ق للأمرا����ض والإ�صابات ال�شدي���دة ،وم�ساعدة
املر�ض���ى ممن يعانون �صعوب���ات ج�سدية ناجمة عن
التعر����ض لإ�صابة �أو مر�ض� ،إذ ت�أ�س�س “مركز دملون
للت�أهيل” يف منت�صف العام  2017بدعم من جمموعة
م���ن امل�ستثمري���ن والأطب���اء البحريني�ي�ن البارزين،
ويه���دف �إل���ى �س���د الفج���وة ب�ي�ن خدم���ات الرعاية
ال�صحية الأولية واخلدمات الالحقة املقدمة للحاالت
ال�شدي���دة يف اململك���ة ،مما ي�ساه���م يف توفري خدمة
مطلوبة ب�شكل كبري على امل�ستوى املحلي.
وعب رئي�س جمل�س الإدارة طالل الزين عن فخر
رّ
مرك���ز دملون للت�أهيل ب�رشاكته مع هذه املجموعة من
امل�ستثمرين التي ت�ضم “�رشكة �إبراهيم خليل كانو”
و”الفن���ار لال�ستثم���ار القاب�ض���ة” يف ه���ذا امل�رشوع.
ع�ّب� نائ���ب رئي�س جمل����س �إدارة مرك���ز دملون
كما رّ
للت�أهيل حممود ال�صويف ع���ن �سعادته لكون املركز
�سي�صب���ح جزءًا من جزي���رة دملوني���ا ال�صحية ،وقال
�إن ه���ذا امل�رشوع ميثل خطوة مهم���ة �أخرى يف م�سرية
�إن�شاء مرك���ز يخت�ص بتلبية احتياج���ات �إعادة ت�أهيل
امل�صاب�ي�ن بال�سكتة الدماغية ،وما بع���د الإ�صابات،
ومر�ضى ما بعد اجلراحة.
كما رحب رئي�س جمل�س �إدارة �رشكة هيلث �آيلند
حمم���د خليل ال�سيد بان�ضمام مرك���ز دملون للت�أهيل
للم��ش�روع ،مبينًا �أن ه���ذه اخلطوة تتما�ش���ى مع ر�ؤية
دملوني���ا؛ لتوفري خدمات ومراف���ق الرعاية ال�صحية
والنقاه���ة و�سط �أج���واء هادئة تبعث عل���ى ال�سكينة
بالق���رب من الواجهة البحري���ة للمحرق .وقال �إن هذا
املرف���ق ال�صح���ي الأول من نوعه يف جزي���رة دملونيا
ي�شكل �إجنازًا مهمً���ا �ضمن اجلهود املبذولة لتحقيق

•�أثناء �إبرام ال�رشاكة بني اجلانبني

ر�ؤي���ة �رشكة هيلث �آيلند يف جزي���رة دملونيا .و�أ�ضاف
�أن توقيع ه���ذه االتفاقية ي�ش���كل تتويجًا لنقا�شات
�أجري���ت عل���ى م���دار �أ�سابي���ع م�ض���ت ح���ول خمتلف
اجلوان���ب املتعلق���ة باملرك���ز ،م�ؤكدًا حر����ص �رشكة
هيلث �آيلن���د على �أن يبا�رش املركز تقدمي خدماته يف
�أوائل العام .2020
وقال���ت الرئي����س التنفي���ذي ملرك���ز دمل���ون
للت�أهي���ل كري�ست���ي فيلدن���غ �إن القيم���ة املبدئي���ة
املق���درة للم�رشوع تبلغ نحو  10ماليني دوالر ،م�شري ًة
�إلى �أن عملية و�ض���ع الت�صاميم الأولية للم�رشوع قيد
التنفي���ذ .ومن املتوقع �أن تبد�أ �أعمال البناء يف �أوائل
الع���ام  .2019و�أ�ضاف���ت �أن ه���ذا املرف���ق اجلدي���د
�سي�ش���كل منوذجً ���ا عل���ى م�ستوى املنطق���ة يف جمال
خدمات وتقنيات �إعادة الت�أهيل املتقدمة حلاالت ما
بع���د الإ�صابات احلادة .بدوره���ا ،قالت ع�ضو جمل�س
الإدارة و�أحد ا�ست�شاريي الأع�صاب يف اململكة فرزانة
عبد الكرمي ال�سيد �إن هن���اك حاجة ما�سة يف البحرين
ودول جمل����س التع���اون اخلليج���ي لتوف�ي�ر خدمات
الرعاي���ة املتخ�ص�ص���ة الالحق���ة للأمرا����ض واحلاالت
ال�شدي���دة .و�أ�ش���ارت فيلدنغ �إلى احلاج���ة �إلى �إيجاد

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

خدم���ات �إقليمية من ه���ذا الن���وع ،م�ضيفة “�شهدت
الإدارة الطبي���ة حل���االت مث���ل ال�سكت���ة الدماغي���ة
والإ�صاب���ات الدماغي���ة و�إ�صاب���ات احلب���ل ال�شوكي
تقدمًا كب�ي�رً ا خالل ال�سنوات املا�ضي���ة ،حيث �أ�صبح
بالإم���كان م�ساع���دة املر�ضى على النج���اة من حاالت
مل يكن بالإم���كان عالجها قبل �سنوات عدة .ومل تكن
خدم���ات الدع���م والع�ل�اج متوف���ر ًة بب�ساط���ة يف هذه
املنطق���ة وا�ضط���ر كثري من املر�ض���ى لطلب العالج
يف اخل���ارج ،بعيدًا عن �أ�رسه���م و�أ�صدقائهم� ،أو عندما
ال يتوفر لديهم م���ا يكفي من املال� ،أو عندما تكون
الق���درة على احل�صول على مث���ل هذه اخلدمات على
امل�ست���وى املحل���ي حم���دودةً .وبينت “م���ن الأهمية
مب���كان �أن نرك���ز على تقدمي خدم���ات ت�أهيل �شاملة
ومتع���ددة التخ�ص�ص���ات ،كج���زء من �سل�سل���ة كاملة
من الرعاية الالحق���ة للأمرا�ض والإ�صابات ال�شديدة؛
ل�ضمان معاجل���ة احلاالت القابلة للع�ل�اج وال�سيطرة
عليها ،ومتكني املري�ض من ا�ستعادة احلد الأق�صى
م���ن قدرات���ه الوظيفية� .ستوف���ر خدماتن���ا املن�صة
الت���ي يحتاجها املر�ضى للو�ص���ول �إلى الرعاية التي
يحتاجونها يف وطنهم ومن دون ت�أخري”.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :
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ت�ؤكد جودة اخلدمة للزبائن

“ال�صغرية “ توقع مذكرة تفاهم مع “عطاء االجتماعية”

تطبيق الوثيقة املوحدة للت�أمني ال�شامل منت�صف 2018
زينب العكري

توق���ع الرئي����س التنفي���ذي ل�رشك���ة
�سوليدرت���ي البحري���ن ،ج���واد حمم���د� ،أن
يطبق م��ص�رف البحرين املرك���زي وجمعية
الت�أمني البحريني وثيقة الت�أمني املوحدة
للت�أم�ي�ن ال�شامل منت�ص���ف العام اجلاري
 ،2018مو�ضحًا �أن الوثيقة املوحدة التي
طبقت على ت�أم�ي�ن الطرف الثالث وحدت
جودة اخلدمة للزبائن.
وق���ال �إن قط���اع ت�أم�ي�ن ال�سي���ارات
والت�أم�ي�ن ال�صحي ي�ش���كالن حوايل % 65
من �إجم���ايل الأق�س���اط يف اململك���ة ،مبينًا
�أن قطاع ت�أم�ي�ن ال�سيارات يواجه مناف�سة
�رش�س���ة بني ال��ش�ركات لكونه م���ن الت�أمني
ال���ذي ي�شكل ن�سب���ة عالية م���ن الأق�ساط.
و�أ�ض���اف �أن �سيا�س���ة �رشك���ة �سوليدرت���ي
تختلف كليًّا عن بقية ال�رشكات ،حيث �إنها
ترك���ز على ج���ودة اخلدمة واملنت���ج ،الفتًا
�إل���ى �أن �سيا�سة تك�س�ي�ر الأ�سعار تنعك�س

�سلبً���ا عل���ى طبيع���ة اخلدم���ات املقدم���ة
للزبائن وت�سبب م�شاكل يف املطالبات.
و�أك���د �أن عملي���ة دم���ج �رشكت���ي
�سوليدرت���ي والأهلية للت�أم�ي�ن �سي�ساعد
عل���ى ت�صحي���ح �أو�ض���اع تك�س�ي�ر الأ�سعار
يف �س���وق الت�أم�ي�ن ،متوقعً���ا �أن ي�شه���د
ال�س���وق مزيدًا من االندماجات بني �رشكات
الت�أمني.
و�أ�ش���ار �إل���ى �أن خط���ة ال�رشك���ة بع���د
االندماج م���ع الأهلية للت�أمني هي الرتكيز
عل���ى ج���ودة اخلدم���ة وتوف�ي�ر منتج���ات
ت�أميني���ة جدي���دة �أف�ضل خلدم���ة الزبائن،
مو�ضحً���ا �أن هن���اك  10ف���روع يف البحرين
تغط���ي خمتلف مناط���ق اململك���ة وتقدم
جمي���ع خدم���ات وبوال�ص الت�أم�ي�ن ،ف�ضالً
عن تقدمي خدم���ات املطالبات الت�أمينية،
�إ�ضاف���ة �إل���ى تق���دمي خدم���ات جتدي���د
البوال�ص �إلكرتونيًّا.
وق���ال �إن جمعي���ة الت�أم�ي�ن �سرتك���ز
م�ستقب�ل� ًا عل���ى التكنولوجي���ا املالي���ة

•جواد حممد

يف ال�سن���وات املقبل���ة واال�ستثم���ار يف
“الفينتك” الذي يعترب م�ستقبل الت�أمني.
ي�ش���ار �إل���ى �أن عملي���ة االندماج بني
�رشكت���ي “�سوليدرت���ي التكاف���ل الع���ام”
و”الأهلي���ة للت�أم�ي�ن” مت���ت املوافق���ة
عليه���ا يف دي�سم�ب�ر � ،2016إذ جاء اندماج
ال�رشكت�ي�ن مبوافق���ة امل�ساهم�ي�ن فيهما
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عل���ى ��ش�روط عملي���ة االندم���اج يف مطل���ع
�أغ�سط�س املا�ضي.
ومتت املوافقة على �أن يكون لل�رشكة
اجلديدة “�سوليدرتي البحرين” ر�أ�س مال
مدفوع قدره  11.2ملي���ون دينار ،وح�صة
�سوقي���ة تبل���غ  % 15و 10مراك���ز خلدمة
العمالء يف جميع �أنحاء اململكة ،مما يجعلها
�أكرب �رشك���ة للت�أمني التكافلي وواحدة من
�أبرز �رشكات الت�أمني يف البحرين.
ومبوجب بنود اتفاقي���ة الدمج ،يحق
مل�ساهم���ي �سوليدرت���ي �أن يح�صلوا على
� 2.5سه���م م���ن �أ�سهم الأهلي���ة للت�أمني،
مقاب���ل كل �سهم ،على �أ�سا�س التقييمات
امل�ستقل���ة ،وذل���ك بح�سب ��ش�روط م�رصف
البحري���ن املرك���زي .ولت�سهي���ل عملي���ة
الدمج ،وافق م�ساهمو الأهلية على حتويل
ترخي����ص ال�رشكة من ت�أم�ي�ن تقليدي �إلى
ت�أمني تكافل���ي �إ�سالمي ،كما وافقوا على
زي���ادة ر�أ�س املال امل��ص�رح به لل�رشكة �إلى
 12مليون دينار.

املنامة  -وقعت جمعية البحرين لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة مذكرة
تفاهم وتعاون مع جمعية عطاء للم�س�ؤولية االجتماعية للأفراد ،تقوم مبوجبها اجلمعية
الأولى بتقدمي م�ساعدات ا�ست�شارية وتدريبية وتوعوية لأع�ضاء اجلمعية الثانية.
ووقع املذكرة عن جانب جمعية البحرين لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
رئي����س جمل�س الإدارة�،أحمد �صباح ال�سلوم وعن جمعي���ة “عطاء” رئي�س جمل�س الإدارة
عبداهلل ال�صبي���اين .ون�صت مذكرة التفاهم على �أن ي�سمح الطرف الأول للم�ستفيدين
من خدمات الطرف الث���اين باال�ستفادة واال�شرتاك يف الربامج التدريبية واال�ست�شارية
والتوعوية التي يقدمها الطرف الأول.
ويح�ص���ل امل�شاركون يف الفعاليات وور�ش العمل على �شهادات ح�ضور وم�شاركة
من قبل الطرفني.

تخفي�ض ر�أ�س مال م�ؤ�س�سة من � 15إلى  2.8مليون

 33م�ؤ�س�س���ة حت��� ِّول ن�ش���اطها ب���ـ  2.3ملي���ون دين���ار
�أمل احلامد

تلقى مرك����ز البحرين للم�ستثمري����ن التابع لوزارة
ال�صناع����ة والتج����ارة وال�سياحة  33طلبًا م����ن م�ؤ�س�سات
متنوع����ة الأن�شطة تريد تغيري �شكلها القانوين وحتويل
ن�شاطه����ا �أو تغيري �أن�شطة ف����روع تابعة لها �إلى �رشكات
قائم����ة بذاتها ،ب�إجمايل ر�ؤو�س �أموال ت�صل  2.3مليون
دينار يف الأ�سبوعني املا�ضيني.
و�أظه����رت �أح����دث بيانات ر�سمي����ة �أن �أب����رز �رشكة
تقدم����ت بطلب لتغي��ي�ر ن�شاطها ،هي� :رشك����ة م�ساهمة
بحريني����ة مقفل����ة حتمل ا�س����م “احتاد اخللي����ج للت�أمني

و�إدارة الأخطار” لتغيري �شكلها القانوين بتحويلها �إلى
�رشكة ذات م�س�ؤولية حم����دودة لي�صبح ا�سمها التجاري
“احت����اد اخللي����ج ل��ل��أوراق املالي����ة” وبر�أ�سم����ال 1.13
مليون دينار.
وتوزعت ال���ش�ركات التي طلبت حتوي����ل ن�شاطها،
كم����ا يلي 8 :م�ؤ�س�سات م�صنفة �رشك����ة ال�شخ�ص الواحد
طلب����ت حتوي����ل ن�شاطه����ا �إل����ى �رشك����ة ذات م�س�ؤولي����ة
حم����دودة مب����ا ن�سبت����ه  % 24.24من �إجم����ايل ال�رشكات
املتقدم����ة ،و 8م�ؤ�س�سات م�صنف����ة فردية طلبت تغيري
ن�شاطه����ا �إلى �رشكة ذات م�س�ؤولي����ة حمدودة مبا ن�سبته
 ،% 24.24كم����ا طلب����ت  7م�ؤ�س�س����ات م�صنفة فردية

�إل����ى �رشك����ة ال�شخ�ص الواحد مبا ن�سبت����ه  ،% 21.21و3
م�ؤ�س�س����ات م�صنف����ة �رشك����ة ذات م�س�ؤولي����ة حم����دودة
لت�صب����ح �رشك����ة ال�شخ�����ص الواحد مبا ن�سبت����ه ،% 9.09
وتقدم����ت  7م�ؤ�س�س����ات متنوع����ة الأن�شط����ة بطلب����ات
لتحويل ن�شاط م�ؤ�س�ساتها �أو فروع من م�ؤ�س�ساتها �إلى
���ش�ركات قائمة بذاته����ا مبا ن�سبت����ه  .% 21.21و�أعلنت
معظم ال���ش�ركات عن ر�ؤو�س �أم����وال جديدة ،هي :ديري
العقارية بر�أ�سمال � 608أل����ف دينار ،والراوي العقارية
بر�أ�سمال � 250ألف دينار ،و”جاهيكون” بر�أ�سمال 200
�ألف دينار ،و”مطعم ومندي ال�سويفية” بر�أ�سمال 100
�ألف دين����ار ،و”بروفي�شيونال �إن�سبك�شن لال�ست�شارات”

بر�أ�سم����ال � 20أل����ف دين����ار ،وفندق رم����ادا �ستي �سنرت
بر�أ�سم����ال � 20ألف دينار ،وجموه����رات اللمعة بر�أ�سمال
� 20أل����ف دين����ار ،و”كازا لو�سو للأث����اث” بر�أ�سمال 20
�ألف دينار ،و”امليافر للعالق����ات العامة” بر�أ�سمال 10
�آالف دين����ار ،و”حلويات �سم��ي�ر �أمي�����س” بر�أ�سمال 10
�آالف دين����ار ،والتجهيزات الطبية احلديثة بر�أ�سمال 10
�آالف دين����ار ،و”يونيكورن العقارية” بر�أ�سمال � 10آالف
دينار ،ومرك����ز زوم لطب وجراحة الأ�سن����ان بر�أ�سمال 5
�آالف دين����ار ،و”كدم����ا لال�ست�ش����ارات” بر�أ�سمال � 5آالف
دين����ار ،و”�أن����وار املدينة للرتوي����ج” بر�أ�سم����ال � 5آالف
دين����ار ،و”�إ�����س �إم للفواكه الطازج����ة” بر�أ�سمال � 5آالف

دينار ،ومركز البا�سط للإلكرتوني����ات بر�أ�سمال � 5آالف
دينار ،ومقهى الرو�ش بر�أ�سمال � 5آالف دينار ،والأجنحة
املا�سية ل�صيانة املباين بر�أ�سمال � 5آالف دينار ،و”جاما
للتج����ارة” بر�أ�سمال � 5آالف دين����ار ،و”التميز للخدمات
املحا�سبي����ة” بر�أ�سم����ال � 5آالف دينار� .إل����ى ذلك� ،أعلن
املركز عن تق����دم �أ�صحاب �رشكة امل�ساهم����ة البحرينية
املقفل����ة التي حتم����ل ا�سم “�أ�س�����س” طالبني تخفي�ض
ر�أ�سمالها من  15مليون دينار �إلى  2.8مليون دينار.
و�سجل����ت ال�رشك����ة يف  30يناي����ر  ،2001وتعمل يف
جم����ال الأن�شط����ة العقاري����ة يف املمتل����كات اململوكة �أو
امل�ؤجرة ،بر�أ�سمال  15مليون دينار ،با�ستثمار حملي.

مسار املستقبل للعقارات
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 -1للبيع أرض سكينة في خليج توبلي تقع
خلف مخبز املرزوق .املساحة  421٫7متر
مربع ،املطلوب  23دينار للقدم.
 -2للبيع أرض  B4في اجلنبية مخطط
الشيخ خالد .املساحة  300متر مربع.
املطلوب  32دينار للقدم.
-3للبيع أرض سكنية في اجلنبية قريبة من
جسر امللك فهد تقع على شارعني وزاوية
املساحة  468متر مربع .املطلوب  30دينار
للقدم.
 -4للبيع أرض في عالي .املساحة  394متر
مربع .املطلوب  20دينار للقدم.

األحد  20مايو  4 - 2018رمضان  - 1439العدد 3505

هاتف39993932 - 33277337 :

ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ:

ﻣﺨﻄﻂ

.1

58

13

0.8

4

21

50

53

4

4

50

50

ROAD 15.00 m.

44

23

22

20

SP

19

65

ROAD 15.00 m.
5.1

10

10

.6

48

05

.6

10

49

53

14

0

0

49

49

49

58

5

5

5

5

0

37

36

5.1

90

90

49

49

35

34

4

4

55

68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50
.6
0

1

0 2
22 2

43

0

0 2
0
0
22 22 22 2

04

04

04

5

5

04

6

0

0
0
0
0 2
0
0
0
0
0
0
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2

5

5

27

33

8.8

0

90

0

49

49

51

30

31 0

32

29

49

0 1 2 13 4 5 6 17 18 19 20 21 2 23 24 25 26 7
11 11 11 1 11 11 11 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 12 .4
5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
14 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 129 28
1 1.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

.4

1

31

0 220 20 220 220
2

22

22

31

22

22

0

0 2
22 2

22

22

0

22

0

22

22

22

0

0

22

22

22

0

22

0

22

5

6

69

.6
30

22

0

26

27

25

.2
83

90

90

49

24

4

4

5

87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69
.8
6
26

0
22

0

22

22

0

22

0

22

22

22

0

22

22

0

22

22

22

9

10

0
0
0
0
0
0
0
22 220 22 220 220 22 22 220 22 22 22

0
22

0

22

0

0 2
0
22 22 2

0

22

.2

88

1
30

36

46

2
36

1

2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 07 8
0
89 1 9 91 9 9 9 0 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 1 10 0.6
0 0
.
0
0
0
0
0 30

22

22

0

22

0

22

0

22

0

22

0

22

0

22

22

22

22

22

22

0 22

22

0

22

0

22

0

22

1

30

0

30

0

22

0
22

0

22

0

22

0
22

0

0
0
0 2
22 22 22 2

ROAD 12.50 m.
30

1.

22

22

22

22

1 221

22

22

1

22

1. 22

22

22

1

22

1

22

1

22

ROAD 40.00 m.

22

1

22

1

22

1. 221

20

2.8

0

3
20

0
0
0
0
0
0
0
0
22 22 22 22 22 22 22 22

0

22

1.

30

8 9 0 1 2 3 4 5 6
4 5 6
2
2
7 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 18 83 84 85 86 87 88 89 90 91 19 93 19 19 19 97 19 19 20 20 20 20 20 20 20 07 8
16 .7 1 .1 1 .1 1 2 1 .2 1 .3 1 3 1 .4 1 .4 1 .4 1 .5 1 .5 1 6 1 0.6 1 0.7 .7 1 .8 1 8 1 .9 1 .9 1 1 121 1 1 1 .1 1 .1 .2 1 1.2 .3 .3 .4 11.4 5 1.5 .6 1.6 .7 .7 1.8 1.8 1.8 2 9 20 0.4
22

.8

02

2

6 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .6

ROAD 12.50 m.
2

1

.1
93

ROAD 12.50 m.
2.4

22

0

28

49

4

ROAD 12.50 m.
22

5

ROAD 15.00 m.
0

4

04

04

ROAD 12.50 m.

.6

05

47

ROAD 15.00 m.

.6

05

10

49

41

4
50

15

12

4
50

04

11

10

9

.2
59

8

4.2

7

04

6

5

ROAD 15.00 m.

46

0

40

18 .6

38

90

17

16

14

13

ROAD 12.50 m.

.6

05

45

43

42

39

ﲡﺎﺭﻳﺔ ،ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ،ﺳﻜﻨﻴﺔ ،ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺧﺎﺻﺔ
ﻳﻘﻊ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺘﻤﻴﺰ
ﻋﻨﺪ ﻣﺪﺧﻞ ﺩﻳﺎﺭ ﺍﶈﺮﻕ
ﻣﺒــﺎع ﻣﺤﺠﻮز
*COM RHA B3
ROAD 15.00 m.

ﺩﻭﺍﻡ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  9ﺻﺒﺎﺣﺎ ﹰ ﺇﻟﻰ  3ﻇﻬﺮﺍ ﹰ
8.4

36600656
36700722

22

0

22

0. 220

22

0

22

0

22

22

0. 22

22

0

22

0

22

0

22

0

22

0

22

0.

22

0

22

0

22

0.

22

0

22

0

22

9

29

4.6

4

4
22

األحد  20مايو  4 - 2018رمضان  - 1439العدد 3505

13

ال�سعودية تعرت�ض �صاروخا ً
حوثيا ً على خمي�س م�شيط
دبي – العربية.نت:

اعرت�����ض الدف����اع اجل����وي ال�سع����ودي،
ال�سب����ت� ،صاروخ����ا ً حوثيا ً �أطلق عل����ى مدينة
خمي�����س م�شي����ط ،يف �أق�ص����ى جن����وب اململكة
العربية ال�سعودية .و�رصح املتحدث الر�سمي
با�سم قوات “حتالف دعم ال�رشعية يف اليمن”
العقي����د الركن ترك����ي املالكي �أن����ه يف متام
ال�ساعة ال�ساد�سة و�أربع ع�رشة دقيقة من م�ساء
�أم�س ال�سبت ،اعرت�ضت ودمرت قوات الدفاع
اجلوي امللكي ال�سع����ودي �صاروخا ً بالي�ستيا ً
�أطلقته امللي�شيات احلوثية الإرهابية التابعة
لإيران من داخ����ل الأرا�ضي اليمنية (حمافظة
�صع����دة) باجت����اه �أرا�ضي اململك����ة .و�أ�ضاف
العقي����د املالك����ي �أن “قوات الدف����اع اجلوي
امللكي ال�سعودي ر�صدت �صاروخا ً �آخر �سقط
يف �صحراء غري �آهل����ة بال�سكان ،ومل تنتج عنه
�أية �أ�رضار  -وهلل احلم����د  -حتى وقت �إ�صدار
ه����ذا البي����ان” .وذك����ر �أن ال�صاروخ��ي�ن كانا
باجتاه مدينة (خمي�س م�شيط) ومت �إطالقهما
بطريقة مُتعمدة ال�ستهداف املناطق املدنية
الآهل����ة بال�س����كان ،نق��ل�ا ع����ن وكال����ة الأنب����اء
ال�سعودية (وا�س).
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“�إيكاو” تدين تهديد قطر لأمن الطائرات
دبي – العربية.نت:

�أعل���ن جمل�س املنظمة الدولية للط�ي�ران املدين “�إيكاو” ت�أييده املخ���اوف الإماراتية على �سالمة
الطريان املدين ب�سبب العمليات الع�سكرية القطرية ،بعد خروق الدوحة لقواعد �سالمة الطريان املدين
من خالل اقرتاب مقاتالتها الع�سكرية من طائرات مدنية �إماراتية منذ بداية العام.
ودفع���ت التهديدات القطرية للطريان املدين ،جمل�س املنظمة الدولية للطريان املدين “�إيكاو”
�إل���ى الت�شديد على �رضورة حماية الطائ���رات وركابها .و�أبدت الإمارات خماوفه���ا �أمام جمل�س “�إيكاو”
من العمليات الع�سكرية القطرية الع�شوائية التي تطاول الطريان املدين .وكانت املقاتالت القطرية
اقرتب���ت  5م���رات من طائرات مدنية م�سجل���ة يف الإمارات منذ بداية العام احلايل ،م���ا دفع �أبوظبي �إلى
طل���ب جل�سة خا�صة ملجل�س “�إيكاو” ملناق�شة الأمان اجلوي للطائرات املدنية .و�شدد جمل�س “�إيكاو”
عل���ى �سالمة الطريان املدين وحماية �أرواح املدني�ي�ن امل�سافرين على منت الطائرات ،و�أهمية التعاون
بني ال�سلطات املدنية والع�سكرية واحرتام مبادئ �سالمة الطائرات املدنية واحلفاظ عليها

العالم
international@albiladpress.com

ارتفاع ح�صيلة �ضحايا
“جمزرة يوم النكبة”
غزة  -وكاالت:

ت���ويف فل�سطيني���ان� ،أم����س ال�سب���ت،
مت�أثرين ب�إ�صابتهما من جراء �إطالق اجلي�ش
الإ�رسائيل���ي نريان���ه عل���ى �آالف املحتجني
على احل���دود ب�ي�ن �إ�رسائيل وقط���اع غزة،
االثنني املا�ض���ي ،تزامنا مع نقل ال�سفارة
الأمريكية �إلى القد�س .وذكرت م�ست�شفى
ال�شف���اء مبدينة غ���زة �أن حممد عليان (20
عاما) تويف مت�أثرا بر�صا�ص �إ�رسائيلي �أثناء
م�شاركته يف م�سرية “العودة” �رشقي خميم
الربي���ج و�سط قطاع غزة ،عل���ى ما �أوردت
وكال���ة الأنباء الفل�سطينية “ وفا” .وكانت
م�ص���ادر طبي���ة �أعلن���ت يف وق���ت �ساب���ق
ال�سبت ،وف���اة معني ال�ساع���ي ( 58عاما)
من خميم ال�شاطئ غرب مدينة غزة ،مت�أثر
ب�إ�صابت���ه بر�صا�ص االحت�ل�ال الإ�رسائيلي
خالل م�شاركت���ه بامل�سرية ��ش�رق املدينة.
وبذلك ،يرتف���ع عدد الفل�سطينيني الذين
قتل���وا االثن�ي�ن املا�ض���ي �إل���ى  ،61حيث
تزام���ن ذلك مع تد�شني الواليات املتحدة
�سفارته���ا يف القد�س املحتل���ة بعد نقلها
من تل �أبي���ب ،والذكرى ال�سبعني لـ”نكبة
فل�سطني”.

�أنباء عن اتفاق ب�ش�أن
خميم الريموك
عواصم  -وكاالت:

تو�صل النظام ال�سوري وامليلي�شيات
املوالي���ة له� ،أم�س ال�سب���ت� ،إلى اتفاق مع
م�سلحي تنظيم داع�ش الإرهابي يف مناطق
جنوب���ي دم�ش���ق ،وفقا للمر�ص���د ال�سوري
حلق���وق الإن�س���ان .وين����ص االتف���اق على
وقف �إطالق الن���ار متهيدا خلروج م�سلحي
التنظيم وعائالتهم� ،إل���ى مناطق �سيطرة
داع����ش يف البادية ال�سورية .ومت التو�صل
�إل���ى االتفاق بعد �شهر من القتال العنيف
يف جن���وب دم�ش���ق عق���ب �سيط���رة قوات
النظ���ام وامليلي�شيات املوالي���ة لها على
حيي القدم واحلج���ر الأ�سود و�أكرث من 30
 %من خمي���م الريموك .م���ن جانبه ،نفى
النظام ال�سوري التو�صل �إلى اتفاق وقف
�إط�ل�اق النار م���ع تنظيم داع����ش يف احلجر
الأ�سود وخميم الريموك جنوبي دم�شق.
ونقلت وكالة الأنباء الر�سمية “�سانا”،
ع���ن م�صدر ع�سكري قوله �إنه “لي�س هناك
�أي اتف���اق بني اجلي�ش ال�س���وري و�إرهابي
داع�ش يف احلجر الأ�سود ،وما مت تناقله من
معلومات غري دقيق”.

قرقا�ش� :إيران ا�ستخدمت
االتفاق النووي للتمدد �إقليميا
أبوظبي  -سكاي نيوز عربية:

ق���ال وزير الدول���ة الإماراتي لل�ش�ؤون
اخلارجي���ة� ،أن���ور قرقا�ش لـ”�س���كاي نيوز
عربية”� ،أم�س ال�سبت� ،إن �إيران ا�ستخدمت
االتفاقي���ة النووية للتمدد �إقليميا ،مطالبا
ال���دول الأوروبي���ة بع���دم م�ساع���دة �إيران
على اخ�ت�راق املوقف الأمريك���ي .و�أ�ضاف
قرقا����ش عل���ى هام����ش منت���دى غلوب�سك
 2018يف براتي�سالف���ا ب�سلوفاكي���ا �أن
النظام الدويل اجلديد متحول ،و�أن مقاربة
الإمارات تعتمد على تطوير القدرة الذاتية
وبل���ورة ��ش�راكات �إقليمية وعربي���ة ،و�أكد
الوزي���ر الإمارات���ي �أن���ه ال بد م���ن املطالبة
بلجن���ة حتقي���ق دولي���ة يف “جم���زرة غزة”،
وكذل���ك االنته���اكات امل�ستم���رة للحي���اة
اليومي���ة للفل�سطيني�ي�ن وبل���ورة فك���رة
وت�صور حلماية املواطن الفل�سطيني.
للتوا�صل( :ق�سم ال�ش�ؤون الدولية)17111482 :

• ال�صدر مع عمار احلكيم زعيم تيار احلكمة يف النجف اجلمعة (�أ ف ب)

“�سائرون” فازت باالنتخابات الربملانية يف العراق

ال�صدر يدعو �إلى تعزيز العالقات مع دول اجلوار
بغداد  -رويترز:

قالت املفو�ضية العليا امل�ستقلة لالنتخابات يف العراق �أم�س ال�سبت �إن كتلة رجل الدين
ال�شيعي البارز مقتدى ال�صدر فازت باالنتخابات الربملانية.
وج����اءت يف املرتبة الثانية كتل����ة الفتح التي
يتزعمها هادي العامري �إذ ح�صلت على  47مقعدا.
ويتول����ى العام����ري ،ال����ذي تربطه عالق����ات وثيقة
ب�إي����ران ،قيادة ف�صائل �شيعية م�سلحة لعبت دورا
رئي�سيا يف �إحلاق الهزمية بتنظيم داع�ش.
ويف املرتب����ة الثالثة ،ج����اء ائتالف الن�رص الذي
يتزعم����ه رئي�����س ال����وزراء احل����ايل حي����در العبادي
وح�صل على  42مقعدا.
و�أعلن����ت النتائ����ج بع����د �أ�سبوع م����ن ت�صويت
العراقي��ي�ن يف انتخاب����ات عام����ة خرج����ت بنتائ����ج
مفاجئة وكانت ن�سبة الإقبال على الت�صويت فيها
منخف�ضة ب�شدة.
وميثل فوز ال�ص����در عودة مفاجئة لرجل دين
�سبق وتعر�ض للتهمي�ش ل�سنوات من قبل خ�صوم
مدعومني من �إيران .وقاد ال�صدر انتفا�ضتني �ضد
القوات الأمريكية يف العراق.

وميث����ل �أداء كتل����ة ال�ص����در توبيخ����ا للنخب����ة
ال�سيا�سي����ة الت����ي يلقي بع�����ض الناخب��ي�ن باللوم
عليها يف تف�شي الف�ساد واختالل احلكم.
وتع����ززت نتائج كتل����ة ال�ص����در بف�ضل ن�سبة
�إقبال منخف�ض����ة �إلى حد تاريخي ق����درت الأ�سبوع
املا�ضي ب�أنها .% 44.5
ويقول ائتالف ال�ص����در �إنه يعار�ض ب�شدة �أي
تدخل �أجنبي يف العراق الذي يتلقى دعما قويا من
طهران ووا�شنطن.
وتعه����د االئت��ل�اف مب�ساع����دة الفق����راء وبناء
املدار�س وامل�ست�شفيات بعد �أن ت�رضرت البالد من
احل����رب على تنظيم داع�ش وعانت �أي�ضا من تراجع
�أ�سعار النفط.
وقب����ل االنتخابات� ،أكدت �إي����ران علنا �أنها لن
ت�سمح لكتلة ال�صدر بحكم العراق.
ويف تغري����دة بعد �إعالن النتائ����ج قال ال�صدر

وال�صدر خ�صم قدمي للواليات املتحدة ويعار�ض �أي�ضا النفوذ الإيراين يف العراق.
وال ميكن لل�صدر �أن يتوىل رئا�سة الوزراء لأنه مل ير�شح نف�سه يف االنتخابات لكن فوز كتلته
مينحه و�ضعا قويا يف مفاو�ضات اختيار من �سيتوىل املن�صب .وح�صلت كتلة (�سائرون) التي يتزعمها
ال�صدر على  54مقعدا يف الربملان.
على تويرت ”�صوتكم �رشف لنا و�أمانة يف �أعناقنا“.
وال ي�ضم����ن الف����وز ب�أك��ب�ر عدد م����ن املقاعد
لل�ص����در اختيار رئي�س ال����وزراء� ،إذ يجب �أن توافق
الكتل الفائزة الأخرى على الرت�شيح.
ففي انتخاب����ات  ،2010فازت جمموعة نائب
الرئي�����س �إياد عالوي ب�أكرب ع����دد من املقاعد ،و�إن
كان ذل����ك بهام�����ش ب�سي����ط ،لكن����ه مُنع م����ن تويل
من�صب رئي�س ال����وزراء و�ألقى باللوم على طهران
يف ذلك.
وجهت االنتخابات �رضبة للعبادي لكنه ال يزال
ي�ستطي����ع �أن يظهر كمر�شح توافقي مقبول جلميع
الأط����راف لأنه �أدار مبه����ارة امل�صال����ح املت�ضاربة
للواليات املتحدة و�إيران خالل رئا�سته للوزراء.
وينظ����ر �إلى العامري ك�أحد �أقوى ال�شخ�صيات
يف الع����راق وق����د ق�ض����ى  20عاما يف قت����ال �صدام
ح�سني من �إيران.

ويج����ري امليج����ر ج��ن�رال قا�س����م �سليم����اين،
قائد العمليات اخلارجي����ة للحر�س الثوري الإيراين
وال�شخ�صي����ة امل�ؤث����رة يف الع����راق ،حمادث����ات م����ع
�سيا�سي��ي�ن يف بغ����داد لت�شجيعه����م عل����ى ت�شكيل
حكومة جديدة حتظى مبوافقة �إيران .ومن املتوقع
�أن ت�ستمر املفاو�ضات ل�شهور.
والتقى ال�صدر يف وق����ت �سابق �أم�س ال�سبت
م����ع �سف����راء تركي����ا والأردن و�سوري����ا والكوي����ت
وال�سعودية.
وخ��ل�ال االجتم����اع دع����ا ال�ص����در �إل����ى تعزي����ز
العالق����ات مع دول اجل����وار .وذكر بي����ان �صدر عن
مكتب����ه �أن لتلك الدول عالق����ات تاريخية وثقافية
مع العراق.
ويج����ب ت�شكيل احلكومة يف غ�ض����ون  90يوما
من �إعالن النتائج الر�سمية.

بعد مقتل  3متظاهرين يف كازرون

بومبيو :ندعم ال�شعب الإيراين �ضد نظام طهران القمعي
دبي – العربية.نت:

دان وزي����ر اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو
مقت����ل  3متظاهرين باحتجاج����ات �أهايل مدينة
كازرون الإيرانية بر�صا�ص قوات الأمن.
وق����ال بومبيو يف تغري����دة عرب ح�سابه على
موق����ع “ توي��ت�ر” اجلمعة“ :نحن ندع����م ال�شعب
الإيراين الذي يحتج على نظام قمعي”.
و�أ�ض����اف �أن “ 3قتل����ى وقط����ع الإنرتن����ت
تظهر طبيعة هذا النظام”.
ويعد هذا �أول رد فعل من م�س�ؤول �أمريكي
رفيع امل�ستوى على قم����ع االحتجاج ال�سلمي يف
مدينة كازرون على يد ال�سلطات الإيرانية.
م����ن جهته ،ع َلّق وزي����ر اخلارجية الهولندي
والع�ضو غ��ي�ر الدائم يف جمل�����س الأمن� ،ستيف
بل����وك ،الذي ي����زور يف رحلة ق�ص��ي�رة الواليات
املتحدة ،ل�شبكة “فوك�����س نيوز” على التعامل
العنيف لل�سلط����ات الإيرانية م����ع املحتجني يف
كازرون ،بالقول �إن “املحتجني يجب �أن يكونوا

•زير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو

�أح����راراً و�إن احلكوم����ة يجب �أال تك����ون عنيفة يف
التعامل”.
�أما املتحدث با�سم �صندوق الأمم املتحدة
لل�سكان فرح����ان حق فقال ل����ـ “فوك�س نيوز”:
“ما زلن����ا ال منلك معلومات مبا���ش�رة من مدينة

كازرون ..نري����د �أن نت�أكد م����ن �أن حق النا�س يف
التجمع ال�سلمي واالحتجاج يتم توفريه من قبل
ال�سلطات”.
وت�أتي ه����ذه الإدانات بينما ق����ال الرئي�س
الأمريكي ،دونالد ترمب ،قبل �أ�سبوع� ،إن النظام

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

يف �إيران يتحكم بال�شعب الإيراين كرهائن ملدة
 40عاما ً”.
وبينم����ا ذكرت منظمات حقوقي����ة �أن عدد
قتلى احتجاجات مدينة كازرون بلغ � 3أ�شخا�ص
حتى م�ساء اخلمي�س ،اعرتفت ال�سلطات مبقتل
�شخ�ص واحد فقط.
كما حتدثت م�صادر عن �سقوط  75جريحا ً
و 200معتق����ل يف ثاين يوم م����ن االحتجاجات يف
مدين����ة كازرون ب�إقلي����م فار�س جنوب����ي �إيران،
ب�سب����ب ق����رار ال�سلط����ات تق�سيم املدين����ة �إلى
ناحيتني.
هذا بينم����ا يقول نا�شط����ون �إن هذا القرار
كان جم����رد ال���ش�رارة التي �أطلق����ت املظاهرات
التي حتولت �إلى احتجاجات مناه�ضة للنظام.
وذكرت و�سائل �إعالم �إيرانية �أن قائد قوى
الأمن الداخلي الإي����راين ،ح�سني �أ�شرتي ،و�صل
اخلمي�����س �إلى مدين����ة �شرياز مرك����ز املحافظة،
الحت����واء املوقف ومن����ع ا�ستم����رار االحتجاجات،
و�س����ط �إعالن احلكومة ع����ن �إيقاف تنفيذ م�رشوع
تق�سيم كازرون.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :

opinion@albiladpress.com

اآلراء الواردة في «منطلقات» تعبر عن أصحابها وال تلزم «

سوالف

مجلس سيدي سمو الشيخ علي بن خليفة...

أسامة الماجد

تاريخ وأمجاد في الوحدة الوطنية

Osama.almajed

@albiladpress.com

كل �ص���ور الوحدة الوطنية والتالحم واملحبة
والرتاب���ط جتدها يف املجل����س الرم�ضاين ل�سيدي
�سمو ال�شيخ علي بن خليفة ال خليفة نائب رئي�س
ال���وزراء حفظه اهلل ورعاه ،جمل����س يح�رضه الكبري
وال�صغ�ي�ر وامل�س�ؤول واملواط���ن العادي يف �أروع
و�أجم���ل مظاهر التوا�صل االجتماع���ي وروح الإخاء
وامل���ودة والتفاع���ل واالن�صه���ار ب�ي�ن كل فئات
املجتمع.
يوم �أم�س ت�رشفنا بح�ضور جمل�س �سيدي �سمو
ال�شيخ علي بن خليفة �آل خليفة الذي اكتظ بجمع
غف�ي�ر من املواطنني جا�ؤوا من ربوع الوطن كافة
لل�سالم على �سموه وتهنئته بقدوم �شهر رم�ضان
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املب���ارك ،وتب���ادل �سم���وه الأحادي���ث االبوية مع
اجلميع م�ؤكدا “�أن ه���ذه املجال�س الرم�ضانية من
عاداتن���ا وتقاليدنا ،فنحن �أ�رسة واحدة يلفنا احلب
والتعا�ضد والرتابط مع بع�ضنا البع�ض”.
جمل����س �سي���دي �سم���و ال�شيخ عل���ي ..عنوان
للتالحم���م والتكام���ل والوح���دة الوطني���ة ب�أو�سع
معانيه���ا ،وواحة جميلة ت�ؤكد عم���ق الروابط التي
جتم���ع ب�ي�ن القي���ادة وال�شع���ب وم���ن التقالي���د
الوطني���ة العريق���ة ،ودائم���ا يط���رح فيه���ا االراء
والأفكار الإيجابية الت���ي تدعم م�سرية التنمية يف
ه���ذا البلد العزي���ز بقيادة �سي���دي ح�رضة �صاحب
اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�س���ى �آل خليفة عاهل

الب�ل�اد املفدى حفظه اهلل ورع���اه وم�ؤازرة �سيدي
�صاح���ب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر خليفة بن �سلمان
�آل خليفة رئي�س الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه،
و�سي���دي �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن
حم���د �آل خليف���ة ويل العهد نائب القائ���د الأعلى
النائ���ب االول لرئي�س جمل�س ال���وزراء حفظه اهلل
ورع���اه  .ه���ذه هي البحري���ن وجمال�سه���ا ..تاريخ
و�أجم���اد و�شهرة وا�سعة لي�س لها حدود ،ومدر�سة
وطنية كربى يجتمع فيه���ا رجال الفكر و�أ�صحاب
الر�أي واملواطنون ولق���اءات متوا�صلة وم�ستمرة
ب�ي�ن القي���ادة وال�شعب ،كن���وز خال���دة توارثتها
الأجي���ال حت���ى غ���دت املجال����س الرم�ضاني���ة يف

البحري���ن ذات �سم���ات خا�صة وح���وارات حميمية
وتالق���ي ومتازج بل جممعا علمي���ا واجتماعيا بكل
ما حتمله الكلمة من معنى.
جم���د الوطن �سي���دي �سم���و رئي�س ال���وزراء
�أي���ده اهلل يق���ول عن ه���ذه املجال����س “للمجال�س
الرم�ضاني���ة دور يف تعمي���ق الرواب���ط االجتماعية
ب�ي�ن �أبن���اء املجتم���ع ،ومب���ا ت�شكل���ه م���ن فر�صة
طيب���ة لتعزيز التفاهم وتب���ادل الآراء التي ميكن
�أن ت�سه���م يف خدمة الوطن” .و�ش���دد �سموه على
“��ض�رورة احلف���اظ على ه���ذه املجال����س لتعريف
ال�شب���اب والأجي���ال النا�شئ���ة مبا متتلك���ه مملكة
البحرين من تاريخ عريق”.

د .جاسم
حاجي

سمو الشيخ علي بن خليفة
وقيادة الخطط التنموية
هناك قيادات كر�س����ت حياتها خلدمة الوطن،
و�صنعت عالمات بارزة يف كل امليادين والقطاعات
على مر الع�صور والأجيال ،و�أحدثت تغيريا حقيقيا
يف جم����االت خمتلفة ما �أك�سبه����ا �سمعة طيبة جديرة
باالحرتام والتقدير ملا قدمته للوطن واملواطنني.
م����ن �أولئك القيادي��ي�ن املميزين �سمو ال�شيخ
عل����ي بن خليفة بن �سلم����ان �آل خليفة ،نائب رئي�س
ال����وزراء ،وال����ذي يعد واح����دا من �أب����رز ال�شخ�صيات
الرئي�سة يف العق����ود القليلة املا�ضية ،حيث �ساهم
يف تطوير اململك����ة جنبا �إلى جنب مع والده �صاحب
ال�سم����و امللكي رئي�����س الوزراء املوق����ر حفظه اهلل
ورعاه.
قبل ب�ضعة �أي����ام د�شن �سم����وه احتفاال ل�رشكة
خدمات مط����ار البحرين «با�����س» مبنا�سبة مرور 40
عا ًما عل����ى ت�أ�سي�سه����ا ،والذي كان له ال����دور الأول
والأ�سا�سي يف الت�أ�سي�س ،وكذلك دعم عمليات �سري
خدم����ات املط����ار ،بالإ�ضافة �إلى رعايت����ه امل�ستمرة
ملعر�����ض البحرين ال����دويل للكتاب ،م����ا يبني مدى
الدع����م والعاطف����ة العميق����ة اجليا�شة ل����دى �سموه
جت����اه الثقافة والعل����وم والتاريخ ،متام����ا كما فعل
يف ال�سن����وات املا�ضية عندما �ساه����م �سموه يف بناء
وتطوير �صناعات االقت�صاد والطريان واالت�صاالت
ال�سلكية والال�سلكية عرب اململكة.
وكان ل�سم����وه دور �أ�سا�س����ي وب����ارز يف النم����و
امل�ضط����رد ل�رشك����ة بتلك����و و�أي�ض����ا داخ����ل قط����اع
االت�ص����االت ال�سلكي����ة والال�سلكي����ة متا�شي����ا م����ع
التو�س����ع احلا�صل يف الأ�س����واق الدولية� ،إن م�شاهد
النم����و التي نراها الي����وم تتزامن م����ع اجلهود التي
يبذله����ا �سموه يف مط����ار البحرين وقط����اع الطريان
امل����دين التي تعك�����س اهتمام����ات �سم����وه وحر�صه
على تطوير املوظف��ي�ن البحرينيني والت�أكيد على
اخلطط التنموية واتخاذ الأدوار القيادية.
واجلدير بالذك����ر �أن �أبناء �سم����وه �سمو ال�شيخ
خليف����ة و�سمو ال�شي����خ عي�سى و�سم����و ال�شيخ خالد
�سلك����وا خط����ى والده����م مم����ا حباه����م اهلل من لطف
وعناي����ة وح����ب خلدم����ة املجتم����ع والعم����ل اخلريي
الذي يحم����ل الكثري من القي����م الإن�سانية وال�شعور
بامل�س�ؤولية جتاه �أف����راد املجتمع ،حيث �شاركوا يف
خمتل����ف اجلمعيات اخلريي����ة التي ت�ساه����م بدورها
يف رفع امل�ست����وى االجتماع����ي واالقت�صادي لكثري
م����ن الأفراد والأ�رس املحتاج����ة ،كل تلك امل�ساهمات
�أ�س�س����ت لدعم البحرن����ة و�شملت ال�شب����اب كدعائم
حلا�رضنا وم�ستقبلنا.
�إن ما مييز �سمو ال�شيخ علي هو ذلك التوا�ضع
اجل����م ال����ذي يحي����ط ب�شخ�صيت����ه الف����ذة وال يحتاج
�إلى الثن����اء لأنه عرف ع��ب�ر هذه الب��ل�اد مب�ساهماته
املتعددة ،فهو يع����د رافدا �أ�سا�سيا لتنمية املوارد
الب�رشية من خالل التدريب والت�شجيع.

نقطة أول السطر

البحرين
خمس نجوم
حت���ى ال�ساع���ة الواح���دة بعد منت�ص���ف الليل
وحت���ى ليايل “الوي���ك �إند” ت�شهد �ش���وارع وطرق
البحري���ن �أعماال و�إن�شاءات ،وهذا �إن دل على �شيء
ف�إن���ه يدل على �أن حكوم���ة �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ي�ر خليفة بن �سلمان رئي�س الوزراء حفظه اهلل
تعمل ب�ل�ا كلل من �أجل �أن تبق���ى البحرين مت�ألقة
ومزده���رة ،حينها و�أنا �أرى تل���ك احلركة الإن�شائية
الد�ؤوب���ة تعم مناط���ق البالد قارنت ب�ي�ن الفرتة
الت���ي كانت فيها الب�ل�اد عر�ضة حل���رق الإطارات
و�سد الطرق وتدمري املن�ش�آت وبني هذه امل�شاهد
الإن�شائي���ة املتوا�صلة ليال ونه���ارا وهي تعرب بنا
�إلى �ضفاف الأمن واال�ستقرار واالزدهار ،واجلدير
بالذكر �أن هذه احلرك���ة العمرانية مل تتوقف حتى
بوقت الفو�ضى التي �شهدتها البالد فرتة املحنة
الدم���رة ،وه���ذا دليل �آخ���ر عل���ى �أن البحرين رغم
�إمكانياتها املح���دودة وما تعر�ضت له من م�ؤامرة
انقالبي���ة دنيئة مل توقف م�سريتها رغم �أنها حدت
للأ�س���ف من انطالقتها فرتة م���ن الزمن ،وهذا �أمر
طبيع���ي لأن �أغلب الدول عادة ما يتوقف ن�شاطها

أحمد جمعة
نهائي���ا ً خالل ف�ت�رات التحدي���ات ال�صعب���ة ،لكن
البحرين وبف�ضل قيادتها وعلى ر�أ�سها �سمو رئي�س
ال���وزراء حفظ���ه اهلل وا�صلت م�سريته���ا التنموية.
�إن بلدا بهذا التوجه ودولة بهذه الإرادة والتحدي
ووطنا بقي���ادة رج���ال كخليفة بن �سلم���ان ،قادر
لي����س فقط على حت���دي ال�صعاب وجت���اوز املحن
ب���ل عل���ى الإب���داع والعم���ل وحتقي���ق املكا�س���ب
واملنج���زات ،وال ي�رض �أن جند هن����ا �أو هناك بع�ض
الأخط����اء وبع�ض التج����اوزات فه����ذه طبيعة بنية
الدول ولكن املهم هو الإ�رصار على العمل وال�سري
بطري����ق التنمي����ة دون كلل �أو ارتب����اك مع �رضورة
ت�صحيح امل�سارات اخلاطئة التي حتاول التجريب
وااللتفاف عل����ى قواعد العمل التي و�ضع �أ�س�سها
�سمو رئي�س الوزراء منذ تبوء م�س�ؤولية قيادة هذه
احلكوم����ة التي مل تتوقف �أو ت��ت�ردد من يومها يف
ال�سري بحركة التنمية والبناء حتى حقبة الفو�ضى
والعن����ف والإره����اب� ،إذ ظل����ت بقيادت����ه ت�ضع يف
اعتباره����ا ا�ستمرار البناء رغ����م املحن والعراقيل،
مثل هذه احلكومات ال ميكن �أن تك�رسها التحديات.

ahmedjuma44

@yahoo.com

البحري����ن حمظوظ����ة برج����ال وكف����اءات وك����وادر
با�ستطاعته����ا �أن حتق����ق املعج����زات مثلما كانت
ط����وال م�سريتها خ��ل�ال العق����ود املا�ضي����ة التي
�شهدن����ا خالله����ا م����ن املكا�س����ب م����ا مل يت�صوره
�أولئ����ك الذين تر�ص����دوا لنا بامل�ؤام����رات اخلبيثة
الت����ي كانت حتفر حتت عقر دارنا يف ال�رس والعلن،
لكن ن�صيبها كان اخلزي والعار وها هي البحرين
تت��ل��ألأ �سما�ؤها بالنجوم ت�شه����د على جناحها رغم
املحن ،هذا هو طريق ال����دول الناجحة �أما الف�شل
فقد كان من ن�صيب �أعدائها يف الداخل واخلارج،
ا�ستوحي����ت هذا ال�شعور بالزه����و و�أنا �أ�شهد عمال
البناء والإن�شاء ميلأون �شوارع ومدن البحرين ليال
ونه����ارا وحتى يف الإجازات الر�سمية وهذه �شهادة
بخم�����س جن����وم للبحرين الت����ي �آمل له����ا م�ستقبالً
زاه����راً يف ظل قيادة حكيمة و�شع����ب وَيف ي�ستحق
اخلري حقا ً.

تنويرة:
ت�سطع النجوم حني يكون الليل حالكاً.

من جديد

تلقي���ت ات�صاال من �أحد املهتم�ي�ن ،ي�س�ألني عن
ر�أي���ي اخلا�ص يف بع�ض ما يعر�ض حاليا على �شا�شات
التلفزيون حتت م�سمى الدرام���ا الرم�ضانية ،حقيقة،
تهرب���ت م���ن الإجاب���ة معللة ذلك ب���ـ “ت���و النا�س ..ما
�شفنا �شي”� ،إال �أن الأخري رد علي متهكما “يا �أ�ستاذة
اجلواب باين من عنوانه” ،ووجدت نف�سي ب�رسعة فائقة
�أراجع عناوين امل�سل�سالت الدرامية التي يتم عر�ضها
حالي���ا ،ودعاياتها اخلا�صة ،وال �أنك���ر هنا كمية اجلر�أة
التي بات���ت تتناولها هذه امل�سل�س�ل�ات �سواء ب�سياق
الق�ضية الت���ي تتم معاجلتها �أو حت���ى امل�شاهد التي
يتم متثيلها ،حي���ث ا�ستطاع املت�صل �أن ي�شدين نحو
ما يريد بعبارة واحدة� ،أ�صبحت �إيقاعا �أ�سا�سيا جلميع

جولة رمضانية

الأعم���ال التي تعر�ض يف هذا ال�شهر املبارك� ،أال وهي
اخلروج عن امل�ألوف و�إن كان على ح�ساب الذوق العام.
اجلدير بالذكر �أن “ال���ذوق العام” بات متقبال الكثري
من امل�شاهد التي ت�صدر العنف والال�أخالق ،ومن جتربة
�شخ�صية يل ك�أم وباحث يف �إعالم الطفل ،ف�إنني �أحتاج
�أن �أغري القناة التي �أتابعها مبعدل ال يقل عن مرتني
كل ع�رشي���ن دقيق���ة ،مل���ا يقدمه التلف���از من حمتوى
غ�ي�ر الئق �أو عني���ف ،ال �أتقب���ل عر�ضه �أم���ام �أطفايل.
وعروج���ا �إلى الدعايات التلفزيوني���ة املروجة ملعظم
الربامج وامل�سل�سالت �أو حتى املنتجات اال�ستهالكية،
فتع���د �إعالن���ات التلفزي���ون الأكرث مطالع���ة يف �أغلب
الأحي���ان ذل���ك �أن معظ���م القن���وات الف�ضائي���ة التي

سمر األبيوكي
بات���ت تتب���ع ال�سيا�س���ة الربحي���ة  -وه���ي �سيا�س���ة
تعتم���د تق���دمي الإعالن���ات يف املق���ام الأول عل���ى
امل�ضم���ون �أو الر�سال���ة الإعالمي���ة املقدم���ة من خالل
الو�سيل���ة  -بات���ت الدعاي���ات تعر����ض علين���ا �إجبارا
من خ�ل�ال تكرارها كفوا�صل ما ب�ي�ن فقرات العر�ض
التلفزيوين الواحد ،فاحللقة الدرامية امل�صورة باتت
ال تتخط���ى الع�رشي���ن دقيق���ة �إال �أنها تعر����ض ك�ساعة
تلفزيوني���ة كاملة ،حت�سبً���ا لوقت الرعاي���ة الإعالنية.
اجلدي���ر بالذكر �أن هناك �رشكات دعائية تبدع يف طرح
الأف���كار ،معتمدة عل���ى �إثارة اجل���دل كمحفز �رضوري
النت�شار ا�سم ال�رشك���ة ،ومنها على �سبيل املثال �رشكة
زي���ن الكوي���ت التي قدم���ت دعاي���ة تلفزيونية نالت

مق���دارا م���ن اال�ستح�س���ان والنف���ور يف ذات الوق���ت،
وبعي���دا عن الفك���رة املقدمة من خ�ل�ال الدعاية التي
تظه���ر طف�ل�ا يناج���ي ع���ددا م���ن زعم���اء دول القوى
العظم���ى لينظ���روا بع�ي�ن الر�أف���ة حل���ال امل�سلمني،
وبعيدا عن ا�ستح�س���ان الفكرة من البع�ض �أو رف�ضها
من قبل البع�ض الآخر� ،أجد “زين” لعبت على العاطفة
وهي غالبا املحرك الأ�سا�سي ملجتمعاتنا العربية ،وال
�أ�ستبع���د �أب���دا �أن تكون ال�رشكة در�س���ت م�سبقا ردود
الفع���ل قبل انط�ل�اق الدعاي���ة التي �أث���ارت موجة من
البلبل���ة �أدت �إل���ى منعها م���ن العر�ض عل���ى عدد من
القن���وات ،وبهذا تك���ون ال�رشكة و�صل���ت بالفعل �إلى
هدفها الدعائي املن�شود.
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عادل عيسى
المرزوق

االحتفاء بالعائلة
البحرينية
ال ريب يف �أن م�رشوعً ا مثل م�رشوع
�إن�شاء “مدينة �سلمان” يعترب حد ًثا
تاريخ ًيا وطن ًيا جوهر ًيا ،لهذا حينما
�شمل �صاحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�سى �آل خليفة عاهل البالد املفدى
برعايته الكرمية حفل افتتاح املدينة
ال�شمالية الثالثاء املا�ضي ،بح�ضور
�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير خليفة
بن �سلمان �آل خليفة رئي�س جمل�س
ال�����وزراء ،و���ص��اح��ب ال�سمو امللكي
الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل
العهد نائب القائد الأع��ل��ى النائب
الأول لرئي�س جمل�س ال����وزراء ،ف��إن
ه��ذا احل��دث الكبري ق��دم لنا �صورة
جميلة للتالحم بني القيادة وال�شعب
وم�شهدا احتفائيا مبهرا ي�شيع البهجة
واالعتزاز.
ولدي ب�ضع “فال�شات” �أود �رسدها
ً
انطالقا من هذا احلدث� :أوال توقيت
االفتتاح :هذا امل�رشوع الكبري ،جاء يف
وقت توا�صل فيه الدولة وبتوجيهات
ومتابعة من القيادة تنفيذ امل�شاريع
الكربى ومنها امل�شاريع الإ�سكانية،
وال�سعادة الغامرة هي االفتتاح ونحن
ن�ستقبل �شهر رم�����ض��ان ،فيما هذه
املدينة الواعدة �أ�سماها جاللة امللك
حفظه اهلل تيمنًا با�سم �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري �سلمان بن حمد تقدي ًرا
جلهود �سموه وم�ساهماته النوعية يف
خدمة الوطن العزيز.
ث���ان���ي���ا اه���ت���م���ام امل���واط���ن�ي�ن
وامل��ق��ي��م�ين ب���احل���دث وح��ر���ص��ه��م
على متابعته � اً
أول ب ��أول عرب �شا�شة
تلفزيون البحرين �أو مواقع التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي ،وك��م��ا ق��ال جاللته ف��إن
افتتاح (هذا املعلم الع�رصي املتميز
يف �سياق نه�ضة عمرانية وح�رضية
�شاملة ومراعية الحتياجات مناطق
البحرين ،تعمل من �أجل تعزيز موقع
ومكانة كل حمافظة من حمافظاتها،
ومب���ا مي��ك�نٌ��ه��ا م��ن ال��ق��ي��ام ب��دوره��ا
املطلوب يف دعم اقت�صادنا الوطني)،
�أقول �إن ما �أ�شار �إليه جاللته هو ذلك
امل�سار ال��رائ��د واحل�����ض��اري للتنمية
ال�شاملة التي جتري حال ًيا.
ثالثا يف كلمته ،نوه وزير الإ�سكان
با�سم بن يعقوب احلمر �إلى جانب يف
غاية الأهمية وهو تغطية �آالف الطلبات
الإ�سكانية للمواطنني� ،ضمن �سل�سلة
املكت�سبات التي حتققت يف العهد
الزاهر ،و�أمر جاللة امللك ال�سامي ببناء
� 40ألف وحدة �سكنية ،وهو ما ميثل
عالمة فارقة يف م�سرية الإ�سكان ،ويف
هذا امل�سار �أود القول �إن ديناميكية
العمل يف قطاع اخلدمات الإ�سكانية
بهذه الوترية ي�شيع الطم�أنينة بني
املواطنني بتحقيق �أمنياتهم وحلمهم
يف احل�صول على وحدة �سكنية ع�رصية.
رابعا يف اللقاءات اجلانبية بني
القيادة واحل�ضور م��ن ك��ل الفئات
ج���اءت التعابري وال��ت��ه��اين لتعك�س
م��دى احل��ب ب�ين احل��اك��م واملحكوم،
فقد كان جاللة امللك يحيي اجلميع
ب��ل يعرب ع��ن �شكره لهم ،كما كان
�سمو الأمري خليفة بن �سلمان يطمئن
وي�س�أل ويتابع حتى وهو يغادر موقع
حري�صا على �أال يغادر
االحتفال وكان
ً
�إال وق���د اح��ت��ف��ى ب��اجل��م��ي��ع وحياهم
و�شكرهم � ً
أي�ضا.
الأوب��ري��ت ال�شعري ع��ن (مدينة
���س��ل��م��ان) ال����ذي ن��ظ��م��ت��ه الإ���س��ك��ان
ً
مذاقا
بالتعاون مع الرتبية� ،أعطى
بحرين ًيا ح��ي��ث م��ث��ل بع�ض الطلبة
مناطق املحافظة ال�شمالية يف تعابري
لغوية جميلة.
املالحظة الأخ�يرة هي �أن الكثري
من �شخ�صيات املحافظة ال�شمالية
التي لها �إ�سهاماتها يف خدمة الوطن،
مل تت�سلم دع����وات م��ن املحافظة،
وح��رم��ت م��ن االل��ت��ق��اء ب��ال��ق��ي��ادة يف
منا�سبة وطنية تاريخية مهمة ،ما يلزم
�أن تتم حما�سبة الطرف املق�رص.
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ان���ط�ل�اق دورة ال���ق���ي���دوم ل���ك���رة ال���ق���دم “”14
افتتحت دورة القيدوم لأليدي العاملة لكرة القدم ( )14بحضور مؤسس
الدورة الشاب القدير عبدالله عبدعىل القيدوم صاحب مجموعة رشكات
القيدوم .بحضور النائب السابق عبد املجيد السبع ومدير البطولة جعفر
القيدوم ،باإلضافة إىل رؤساء الفرق املشاركة وهم :عباس عبدالحسني
القيدوم فريق (فراس موتور) ،محمد عبدالحسني القيدوم (بالزا
للتخليص) ،عبدالجليل جعفر القيدوم (نظارات عامر) ،جميل عبدالحسني
القيدوم (بحرين بالزا) ،سعيد جمعة القيدوم (السبع) ،أنور حسن
القيدوم (القيدوم لاليدى العاملة).
بدأ الحفل بكلمة من رئيس الدورة عبدالله القيدوم رحب فيها باملشاركني،
ومتنى لهم التوفيق والنجاح واللعب النظيف فيام بينهم حتى تحقيق

البالد سبورت

من االفتتاح

الهدف املنشود .مباراة االفتتاح أقيمت بني فريق القيدوم لأليدى العاملة
مع فريق بحرين بالزا .وقد فاز فريق بحرين بالزا بثالثة أهداف مقابل
هدف لفريق القيدوم لأليدي العاملة.

يالقي مصر في لقائه الثاني ويختتم مبارياته بلقاء لبنان

أحمر السلة يفتتح بطولة البحرين الدولية بمواجهة العراق
أم الحصم

أصدرت اللجن��ة الفنية التابعة لبطولة
البحرين الدولية لكرة السلة يف نسختها
األوىل ج��دول مباري��ات البطولة التي
تنطلق يوم  24مايو الجاري وتس��تمر
حتى  27من الشهر ذاته وذلك مبشاركة
منتخب��ات كل من العراق ،مرص ولبنان
بجانب منتخبنا الوطني.
ويرتأس اللجنة الفني��ة املراقب الدويل
املعتم��د من الفيبا فاض��ل غلوم ،فيام

تضم اللجنة يف عضويتها كل من الحكم
الدويل السيد عبدالكريم شكيب وعضو
لجنة الحكام السيد أحمد حمزة.
واعتم��دت اللجن��ة املنظم��ة للبطولة
برئاسة الشيخ س��لامن بن عبدالله آل
خليفة جدول البطولة بش��كل رس��مي
وذلك يف اجتامعها الثاين.
وتفتتح البطولة الت��ي تقام عىل صالة
زين بأم الحصم ي��وم الخميس املقبل

مبواجه��ة منتخب��ي مرص ولبن��ان عند
الس��اعة التاسعة مس��اء ،بينام يلعب
منتخبن��ا الوطني مع نظريه العراقي يف
املب��اراة الثانية التي تق��ام بعد األوىل
مب��ارشة .ويلعب ي��وم الجمعة املقبل
منتخبن��ا الوطن��ي مع نظ�يره املرصي
يف املباراة األوىل عند التاس��عة مس��اء،
يف املقاب��ل يلع��ب املنتخب�ين اللبناين
والعراقي يف املباراة الثانية عند الحادية

اليوم  8مباريات في بطولة نادي طيران الخليج لكرة القدم
تُقام مساء اليوم األحد مثاين
مباريات يف بطولة نادي طريان
الخليج الثالثة لكرة القدم والتي
تحتضنها مالعب النادي ليليًّا خالل
شهر رمضان املبارك ،إذ سيلعب عند
التاسعة مسا ًء العكر مع بابا سيتي
من املجموعة األوىل ،ويف نفس
التوقيت وضمن املجموعة الثانية
سيلعب نظارات عامر مع مطعم

وأخريًا عند الثانية عرشة منتصف
الليل سيلتقي يف املجموعة الثالثة
مفروشات أحمد رشيف “ب” مع
التعاون ،ويف املجموعة الرابعة
سيلعب الحرم مع مدينة العظامء،
علماً بأن البطولة كانت قد بدأت
يوم أمس السبت بإقامة مثاين
مباريات كذلك عىل ملعب نادي
طريان الخليج ،وسيستمر الدور

أنوار العراق ،ويف العارشة سيتواجه
شباب سلامباد واملستقبل هام من
املجموعة الثالثة ،وبنفس التوقيت
سيلعب فريق الحوراء مع مفروشات
أحمد رشيف “أ” ضمن املجموعة
الرابعة ،ويف الحادية عرشة مسا ًء ويف
املجموعة األوىل سيلعب النويدرات
مع البلوغرانا ويف املجموعة الثانية
سيلعب التانغو مع شباب املدينة،

التمهيدي حتى يوم الخميس القادم
 24مايو الحايل.
وعىل صعيد متصل ،اتفقت اللجنة
املنظمة للبطولة عىل إقامة منصة
صحية يف امللعب سيتواجد فيها
طاقم طبي من مستشفى األمل
بشكل يومي من أجل متابعة وعالج
كافة الحاالت املتخصصة باإلصابات
يف املباريات.

األحد  20مايو 2018
 4رمضان 1439
العدد 3505

من لقاء اللجنة المنظمة مع ممثلي مستشفى األمل

أك��د اس��ت��م��رار عقيل م��ي�لاد م��ع ال��م��ن��ام��ة ..ك��ازرون��ي:

هذه أسباب خسارة الزعيم لقب خليجية السلة

اتحاد السلة

عرشة مس��اء .وس��يكون يوم الس��بت
املقب��ل  26مايو الج��اري راحة لجميع
املنتخبات ،عىل أن تختتم البطولة يوم
األحد املقب��ل مبواجهت�ين أيضا ،حيث
يلع��ب يف املباراة األوىل عند التاس��عة
مس��اء منتخبي العراق وم�صر ،بينام
تختتم البطولة بلق��اء منتخبنا الوطني
مع نظريه اللبناين يف املباراة الثانية التي
تقام عند الحادية عرشة مساء.
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محمد الدرازي

شعار بطولة البحرين الدولية لكرة السلة

 ...ويبــــدأ اإلعـــداد للبطــولــة

ق��ال رئي��س مجل��س إدارة نادي
املنامة زهري كازروين إن فريق كرة
السلة بالنادي مل يكن له نصيب يف
البطول��ة الخليجية لألندية األبطال
التي اس��تضافتها عاصمة س��لطنة
عامن مس��قط يف الف�ترة من  6إىل
 14مايو الجاري.
وذكر كازروين لـ “البالد س��بورت”
أن الفريق قدّم وبذل كل ما بوسعه
لتحقيق البطولة منذ الوهلة األوىل
النطالق املنافس��ات وحتى املباراة
النهائي��ة التي قدّم خاللها الالعبون
مس��توى مميزا وكانوا رجاال -عىل
ح��د وصفه -مؤك��دا أن البطولة مل
تكن م��ن نصيب الن��ادي يف نهاية
املطاف.
وكان املنام��ة ق��د خ�سر املب��اراة
النهائي��ة أم��ام فري��ق الش��ارقة
اإلم��ارايت ع�لى الرغم م��ن ظهوره
مبستوى قوي ،واستطاعته ألكرث من
م��رة العودة بالف��ارق الكبري الذي
يحدثه الشارقة.

من النقاط واألس��باب التي رصدها
وحدده��ا الجهازان الفني واإلداري
للفريق التي تس��ببت يف خس��ارة
وفقدان البطول��ة ،مبينا أن مجلس
إدارة النادي سيعكف عىل دراستها
مع إدارة الفريق وجهاز كرة السلة؛
من أجل دراستها بعناية ،والوقوف
عىل أسبابها الرئيس��ة للتعلم منها
وتفادي وقوعها يف املستقبل.
وب�َّي� كازروين أن م��ن ب�ين هذه
نَّ
دراسة األسباب
اإلس��باب إصابة مح�ترف الفريق
وأوض��ح كازروين أن هناك العديد األمرييك واين تشيزم قبل يوم واحد

كازروني متحدثا لـ “البالد سبورت”

المنامة متوجً ا بالمركز الثاني في البطولة الخليجية

عقيل ميالد

من الس��فر ،األمر الذي دفع نادي
للتعاق��د مع مواطنه ل��ورن وودز،
موضحا أن التعاقد الجديد أثر عىل
عمليتي االنجس��ام والتجانس بني
الالعبني ،مش�يرا أن الفريق احتاج
قرابة  3لق��اءات؛ من أجل تحقيق
االنسجام.
وأض��اف أن تأخر التح��اق الالعب
محمد أمري م��ع البعثة يعد واحدًا
من االسباب الرئيس��ة ،الفتا إىل أن
الالع��ب يعترب م��ن األوراق املهمة
واألساس��ية الت��ي يعتم��د عليه��ا

الرحل��ة بداية املش��وار وليس��ت
النهاي��ة ،إذ ينتظرن��ا الكث�ير م��ن
العم��ل والجهد الش��اق واملضني
للحفاظ عىل مكتسبات واإلنجازات
التي حققها الفريق عىل املس��توى
املحيل هذا املوسم ،والعودة بقوة
للمنافس��ة يف البطوالت الخارجية،
واملنافس��ة عىل التأه��ل للنهائيات
اآلسيوية”.

بخدم��ات امل��درب الوطني عقيل
مي�لاد ،للبق��اء ع�لى رأس الجهاز
الفن��ي للفريق األول لكرة الس��لة،
يف املوس��م الري��ايض املقبل ،وذلك
بعد قيادته الفنية الناجحة للفريق
نحو تحقيق الس��يطرة عىل جميع
األلق��اب املحلية الثالث��ة املتمثلة
يف كأس الس��وبر وكأس خليفة بن
س��لامن ودوري زين ،ع�لاوة عىل
تحقي��ق املرك��ز الث��اين يف البطولة
الخليجية وقي��ادة الفريق للتأهل
إىل تصفيات كأس آسيا لألندية.

املدرب.
وق��ال كازروين إن تأخ��ر انته��اء
مس��ابقة ال��دوري الع��ام أثر عىل
إعداد الفريق ،مضيفا أن املدة بني
النهايئ الرابع وموعد السفر مل تتع َد
س��وى  4أيام ،وهي فرتة غري كافية
إلخ��راج الالعبني من نش��وة الفوز
والتحضري بالش��كل الجيد للبطولة،
مبينا أن النادي سيناقش هذا األمر
مع اتحاد كرة السلة.
التمسك بالمدرب ميالد
وأردف قائ�لا“ :س��نضع كل هذه
األسباب يف االعتبار ،وسنعترب هذه وأكد رئيس نادي املنامة ،التمس��ك

من تدريبات منتخبنا الوطني لكرة السلة

أم الحصم  -اتحاد السلة :بدأ
منتخبنا الوطني األول لكرة السلة
إعداده املحيل بقيادة املدرب
سلامن رمضان استعدادا للمشاركة
يف بطولة البحرين الدولية األوىل
لكرة السلة التي تنطلق يف 24
مايو الجاري وتستمر حتى  27من
الشهر ذاته.
وتضم القامئة التي اختارها املدرب
سلامن رمضان  16العبا ،وهم:
أحمد عزيز (املنامة)  ،محمد
كويد (املنامة) ،أحمد نجف
(املنامة) ،محمد حسني “كمبس”
(املنامة) ،حسن نوروز (املنامة)،
ميثم جميل (املنامة) ،محمد أمري
(املنامة) ،بدر عبدالله (املحرق)،
محمد نارص (املحرق) ،عيل شكر

من يتأهل لنهائي كأس النخبة الكروي؟

ديربي يجمع الحد بالمحرق ...والنجمة أمام المالكية
أحمد مهدي

الله (املحرق) ،محمد بوعالي
(املحرق) ،حسني شاكر (األهيل)،
صباح حسني (األهيل) ،هشام

رسحان (األهيل) ،حسن قرايش
(األهيل) ،وعيل أصغر (الرفاع).
ويخوض منتخبنا الوطني لكرة

السلة تدريبات مكثفة يف الفرتة
املسائية بصفة يومية عىل صالة
زين بأم الحصم.

ويفتتح منتخبنا مبارياته يف بطولة
البحرين الدولية األوىل لكرة السلة
مبواجهة نظريه العراقي ،ثم يالعب

منتخبنا نظريه املرصي يف املباراة
الثانية ،بينام يختتم أحمر السلة
مبارياته مبواجهة منتخب لبنان.

رح��م��ة م��رش��ح لالحتفاظ ب��رئ��اس��ة ك��رة اليد

ه����ان����ي ال�����������درازي رئ���ي���س���ا ل���ج���ه���از س���ل���ة األه���ل���ي
حسن علي

اختار مجل��س إدارة النادي األهيل هاين
ال��درازي لتويل رئاس��ة جه��از لعبة كرة
الس��لة يف املوس��م املقبل 2018/2019
ليك��ون ع�لى رأس الجه��از اإلداري مع
طاق��م متكامل من املرشف�ين واإلداريني
الذي��ن س��يتم اختيارهم الحق��ا؛ بهدف
الرق��ي باللعب��ة والوصول به��ا إىل أعىل
املستويات.
وميتلك الدرازي خربة إدارية جيدة بعدما
س��بق له العمل يف الجهاز اإلداري للعبة
كرة الس��لة بنادي مدينة عيىس لسنوات
طويل��ة ،وكان مدي��را للفري��ق األول،
وس��اهم يف تطور الكرة السالوية بنادي
مدينة عيىس ،واستطاع أن ينسج عالقات
متميزة مع األرسة الس�لاوية من العبني
ومدرب�ين وإداريني ،كام يعت�بر الدرازي
وجها مألوف��ا يف القلعة الصفراء بعد أن
كان نجام المعا يف صفوف الفريق األول
لك��رة القدم وحقق مع الن��ادي العديد

عبداهلل رحمة

هاني الدرازي

من البط��والت املحلية ،قب��ل أن يعتزل
اللعب ويتجه للعم��ل اإلداري مع لعبة
كرة السلة بنادي مدينة عيىس.
ك�ما وق��ع االختي��ار عىل يوس��ف كانو
ليت��وىل منصب نائب رئي��س جهاز لعبة
كرة الس��لة ،وهو من الوجوه العاش��قة

للقلع��ة الصف��راء والطامح��ة لخدم��ة
الكيان األهالوي وإعادة اللعبة إىل سابق
عهدها ،خصوصا بعد املس��توى املتطور
ال��ذي حققه يف املوس��م املن�صرم بعد
تحقيق مركز الوصافة يف مس��ابقة دوري
زين لكرة السلة.

للتوا�صل( :ق�سم الريا�ضة)17111499 :

أكسا يتأهل إلى ربع نهائي
تأمين 10

فريق كرة السلة بالنادي األهلي

وأما بخصوص رئيس قطاع الفئات السنية
لكرة السلة ،فقد تم ترشيح عضو مجلس
اإلدارة أحمد عبدالرحمن لهذا املنصب،
وهو ما يتوافق م��ع قرار مجلس اإلدارة
األخري بفص��ل الفريق األول عن الفئات،
وتعيني مس��ؤول عن الفئات السنية من

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

أعضاء مجلس اإلدارة.
يذكر أن حس�ين مدن كان يتوىل منصب
رئيس جهاز لعبة كرة الس��لة يف املوسم
املايض.
وع�لى صعيد كرة اليد ،فق��د بات عضو
مجل��س إدارة الن��ادي عبدالل��ه رحمه

مرش��حا لالحتفاظ مبنصبه كرئيس لجهاز
اللعبة م��ع االحتفاظ بالالعب الس��ابق
حس�ين رجب نائبا لرئيس الجهاز ومديرا
للفري��ق األول ،حيث ي��أيت ذلك؛ بهدف
تحقي��ق االس��تقرار اإلداري ومواصل��ة
العم��ل الج��اد للرق��ي بلعبة ك��رة اليد
واملنافسة بقوة عىل البطوالت يف املوسم
املقبل.
وعىل مس��توى لعبة الكرة الطائرة ،فإن
عالء الحلواجي هو من س��يتوىل رئاس��ة
جه��از اللعب��ة بعدم��ا أم�ضى نحو 10
س��نوات يف الجهاز اإلداري ،وحقق طفرة
كبرية للعب��ة قادتها لتحقيق  10بطوالت
م��ا بني محلية وخارجية ،ومن املؤمل أن
تصدر التعيينات الرسمية لكافة األجهزة
اإلداري��ة أللعاب النادي يف الفرتة املقبلة
بعدما تم ح��ل جميع األجه��زة كإجراء
بروتوك��ويل متبع بعد كل نهاية موس��م
لتعيني أجهزة فنية وإدارية جديدة.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :

يتح��دد الي��وم طرف��ا املب��اراة
النهائي��ة ل��كأس النخب��ة لك��رة
القدم  ،2017/2018وذلك بإقامة
مباري��ات ال��دور نص��ف النهايئ
للمس��ابقة ،حي��ث يلع��ب الحد
مع املحرق عىل االس��تاد الوطني،
واملالكية مع النجمة عىل اس��تاد
األه�لي ،وكال اللقاءي��ن عند 10
مساء.
ويعترب كأس النخبة آخر مسابقات
املوس��م الك��روي الح��ايل ،وهي
بطولة مستحدثة هذا املوسم من
قبل اتحاد الكرة وتضم  6أندية.
وكانت البطول��ة أفرزت يف الدور
التمهي��دي مجموعتني تأهل من
األوىل املالكية متص��درًا واملحرق
وصيفًا ،وعن الثانية الحد متصدرًا
والنجم��ة وصيفً��ا ،في�ما ودّع
الشباب واملنامة املسابقة مبكرًا.
ديربي

لقاء الحد باملحرق يعترب “ديريب”
خاصًّ ا ب�ين الطرفني ،وه��و اللقاء
الخام��س ال��ذي يجمعه�ما هذا
املوسم.
وس��بق للفريق�ين أن التقي��ا يف
الدوري ذهابً��ا وإيابًا وفاز فيهام
املحرق ،كام التقيا يف ذهاب ربع
نه��ايئ كأس امللك وف��از املحرق
به��دف ،فيام تع��ادال إيابًا بهدف
لكليهام.
مواجه��ة اليوم س��تكون مختلفة
متامً��ا بالتأكي��د ،خصوصً ��ا م��ع
طموح الوصول للنهايئ يف البطولة
املستحدثة.
يق��ود الطرفني مدرب��ان وطنيان:

محم��د املقلة مع الحد وس��لامن
رشيدة مع املحرق.
مب��اراة ل��ن تك��ون س��هلة عىل
الجانبني ،خاصة مع الطابع املميز
الذي تحمله مبارياتهام والتنافس
الكب�ير من أج��ل الظف��ر بالفوز
والتأهل للمباراة النهائية.
الح��د يس��عى لإلطاح��ة بحامل
لقب الدوري من املس��ابقة ،فيام
يأم��ل املحرق باس��تمرار عروضه
اإليجابي��ة والقوية هذا املوس��م
واملنافسة عىل اللقب الجديد.

امللكاويون ملواصلة التميز وعدم
الخسارة بعد أن قدموا أدا ًء طيبًا
يف دور املجموع��ات عرب تحقيق
فوزين متتالني ومس��تحقني ،فيام
يهدف النجمة إلثبات علو كعبه،
مع اعتباره بط�لا ألغىل الكؤوس
هذا املوس��م بعدما ت��وج بلقب
كأس امللك عىل حس��اب املحرق
بجدارة واستحقاق.
ويقود الجانبني مدربان وطنيان:
إس�ماعيل كرام��ي م��ع النجمة،
وأحم��د صال��ح الدخي��ل م��ع
القوة حاضرة املالكي��ة ،لك��ن األول س��يغيب؛
بداعي اإليقاف بق��رار من لجنة
ويف املباراة الثانية ،ستكون القوة االنضباط.
حارضة أيضً ا من خ�لال مواجهة
هل يتكرر النهائي؟
طرفني ظه��را بش��كل مميز هذا
املوسم ،خصوصً ا أنهام تواجها يف م��ع وصول املح��رق والنجمة إىل
الجولة األخرية م��ن الدوري عىل نصف نه��ايئ كأس النخبة وعدم
املرك��ز الثاين ،وظف��ر فيه النجمة تالقيه�ما يف ه��ذا ال��دور ،ف��إن
بعد تعادله ( )3-3يف لقاء مثري .الفرص��ة بات��ت متاح��ة ملواجهة
لكن ما س��تفرزه مواجه��ة اليوم ثاني��ة يف مباراة نهائية أخرى هذا
سيكون مختلفًا متامًا؛ كون النظر املوس��م بينهام ،إذ سبق أن التقيا
نح��و األمام م��ن أجل املنافس��ة يف نهايئ كأس املل��ك ،فهل يتكرر
عىل كأس البطولة ،حيث يس��عى النهايئ يف كأس النخبة؟

من مباريات البطولة

بات فريق أكسا أول املتأهلني رسميًّا إىل الدور ربع النهايئ لبطولة
رشكات التأمني الرمضانية العارشة لكرة القدم ،التي تنظمها جمعية
رشكات التأمني برعاية ترست ري ومستشفى الهالل وأوت أوف
ذا بوكس وإنرتغلف بروكر ،وذلك عقب فوزه الصعب واملثري عىل
فريق البحرينية الكويتية للتأمني بأربعة أهداف مقابل هدفني ضمن
منافسات املجموعة األوىل.
ورفع أكسا رصيده إىل  6نقاط متصدرًا املجموعة ،فيام بقي فريق
البحرينية الكويتية من دون نقاط بعد خسارتني متتاليتني.
ويف املباراة الثانية ،فرّط فريق أريج يف حسم تأهله رسميًّا إىل ربع
النهايئ وتقدمه بهدفني نظيفني ليخرج متعادال مع تآزر بهدفني ملثلهام
يف ثاين لقاءات الفريقني يف املجموعة الثانية.
ورفع فريق أريج رصيده إىل  4نقاط واضعًا قدمًا يف الدور ربع النهايئ،
فيام أنعش فريق تآزر آماله يف التأهل إىل الدور الثاين بعد أن أضاف
نقطة مثينة إىل رصيده.
كام اقرتب فريق سوليدريت من التأهل إىل الدور ربع النهايئ إثر فوزه
املستحق عىل فريق البحرينية الوطنية للتأمني بثالثة أهداف دون
مقابل ضمن منافسات املجموعة الثالثة.
ورفع سوليدريت رصيده إىل  4نقاط متصدرًا بها املجموعة مؤقتًا ،فيام
تلقى البحرينية الوطني للتأمني هزميته الثانية عىل التوايل ليبقى
رصيده خاليًا من النقاط.
وتقام اليوم األحد  3مباريات ،حيث سيلتقي التسهيالت للتأمني مع
ترست ري يف الساعة  10:00مساء ضمن منافسات املجموعة الثانية،
ويلتقي بعدها مبارشة فريق البحرينية الوطنية للتأمني مع مرصف
البحرين املركز عند الساعة  10:40مساء ضمن املجموعة الثالثة،
وتختتم مباريات اليوم مبواجهة تجمع فريقي املتحدة للتأمني وتأمني
تيم يف املجموعة األوىل ،وتقام جميع املباريات عىل صالة نادي
الشباب.
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جولة الحسم تنطلق الليلة

فيكتوريوس يخشى مفاجآت  VIVAوالمراكز الشبابية

فريق فيكتوريوس

جمهور الصقر األبيض

فريق فيفا والمراكز الشبابية

ح���س���اب���ات ال���ت���أه���ل م��ف��ت��وح��ة وال���زع���ي���م ي��ل��ع��ب ب��ف��رص��ت��ي��ن
تنطلق مس��اء اليوم مباريات الجولة الثالثة
واألخرية من الدور التمهيدي لبطولة س��مو
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة الرمضانية
“ن��ارص  ”11عندما تقام مباراتان لحس��اب
املجموع��ة األوىل يلتق��ي يف األوىل فريق��ا
فيكتوريوس مع VIVAواملراكز الشبابية عند
الس��اعة  ،9.00يف حني يلع��ب فريقا الزعيم
والزلزال يف املباراة الثانية عند الساعة 11.00
عىل ملعب استاد مدينة خليفة الرياضية.
وتدخ��ل الف��رق األربع��ة مواجهت��ي اليوم
بحس��ابات مختلفة تحديدًا مع ما كش��فت
عنه مباري��ات الجولتني املاضيت�ين والنتائج
املس��جلة فيه�ما ،ويتص��در فيكتوري��وس
والزعيم ف��رق املجموعة برصيد متس��او 4
نق��اط لكل منه�ما ،يف حني يق��ف VIVA
واملراكز الش��بابية خلفه�ما برصيد  3نقاط،
وخرج فريق الزلزال من حس��ابات املنافسة
بعد تلقيه خسارتني متتاليتني.
ويخىش فري��ق فيكتوريوس م��ن مفاجآت
خصم��ه يف املب��اراة األوىل  VIVAواملراك��ز

الش��بابية ال س��يام مع املس��توى املتذبذب
ال��ذي ظهر عليه فيكتوري��وس يف مواجهتيه
وغياب االستقرار الفني يف مستواه.
ويف املقاب��ل ،فإن املراكز الش��بابية ومدربه
عيل س��عيد يأمل باس��تمرار تصاعد مستواه
يف ظل ما ميتلكه من عنارص ش��بابية ويغلب
ع�لى طابعها الحيوي��ة والنش��اط ،ويعتمد
املراكز الش��بابية كث ًريا عىل منطقة الوس��ط
يف امت�لاك مجريات اللع��ب يف ظل تواجد
محم��د عبدالوهاب الذي ميثل عنرص الخربة
إىل جانب عباس عياد.
الزعيم يأمل بنقطة من الزلزال

ويف املب��اراة الثاني��ة يقف فري��ق الزعيم
أمام فرصة كبرية يف مش��واره عندما يواجه
الزلزال وه��و يلعب بفرصتني لحجز مكانه
وبطاقته للدور الث��اين فإما الفوز أو نقطة
التعادل تحديداً أنه س��يواجه فريق جريح
بعيد عن حسابات املنافسة وفاقد للفرصة
والرغبة يف اللعب إن جاز لنا التعبري.

صيام عن التسجيل

وي��درك م��درب الزعيم هش��ام املاحوزي
صعوب��ة مهم��ة فريقه عىل رغ��م ذلك ال
س��يام مع افتقاد فريقه للمسة التهديفية
وافتق��اده لعمل��ة اله��داف بدلي��ل عدم
ق��درة العبيه ع�لى التس��جيل يف مباراتني،
ويف املقابل ف��إن الزلزال س��يدخل املباراة
بفرصة إثبات الوج��ود خصوصً ا أنه فريق
ميلك تاريخً ا طويال يف هذه البطولة وسبق
ل��ه التتويج باللقب يف  3مناس��بات ،ومن
املتوقع أن يخوض املباراة بأريحية كبرية يف
ظل ابتعاده عن الضغ��وط ،ويأمل مدربه
موىس مبارك أن يظهر العبوه كل ما لديهم
من إمكانات وقدرات لتحقيق الفوز األول
وتوديع املنافسات بصورة جيدة.
لمسات البلوشي!

ع�لى طريقة الكبار ،اخ�ترق الظهري األمين
لفري��ق الصق��ر األبي��ض حم��زة البلويش
دفاعات فورايفر وتالعب بالعبيه عىل خط
نهاي��ة امللع��ب ليضع زميل��ه عبدالرحمن

وظهر واضحً ا عىل امل��درب “جواد” التوتر
الزائد وتحديدًا بعد تأخر فريقه بالنتيجة،
حيث اعرتض عىل أكرث من لقطة مام اضطر
الحكم الس��كندري الستبعاده حيث أكمل
ما تبقى من دقائق متفرجاً عىل اللقاء من
املدرجات.

شعبان يف مواجهة سهلة مع املرمى مسج ًال
هدف التقدم األول يف اللقاء.
وب��رز البلويش بق��وة يف اللقاء حيث أظهر
إمكان��ات فردي��ة عالية جدًّا وس��اهم يف
خلق العديد م��ن الفرص لزمالئه الالعبني،
باإلضاف��ة إىل القيام مبهام��ه الدفاعية عىل
أكمل وجه حيث وقف ندًّا النطالقات فور
شعبية “الصقر األبيض”
ايفر من الجهة الي�سرى ،ليظفر يف النهاية
بجائزة أفض��ل العب يف املباراة عن جدارة باإلضافة إىل املس��توى الفن��ي الكبري الذي
واس��تحقاق وس��ط تهنئة كبرية من زمالئه ظه��ر عليه فريق الصق��ر األبيض ووصوله
الالعبني.
الس��هل إىل الدور ربع النهايئ بعد تحقيقه
“استبعاد جواد” انتصارين يف أول مباراتني ،ظهرت ش��عبية
جي��دة للفريق حين�ما وج��د ترحيبًا من
شهدت الدقيقة  68من لقاء الصقر األبيض الجامهري الت��ي حرصت عىل حضور اللقاء
مع فور ايفر اس��تبعاد مدرب األخري س��يد وتش��جيع الفريق أم��ام فور ايف��ر والتي
محم��د جواد م��ن قبل حكم اللقاء س��يد حسمها بهدفني دون رد.
عدنان الس��كندري بعد االع�تراض الكبري وكاف��أ الصق��ر األبي��ض جامه�ير بالفوز
من قبل امل��درب عىل القرارات التحكيمية وتقديم مس��تويات رائع��ة تضعه بقوة يف
لتُعترب الحال��ة األوىل من نوعها يف البطولة خانة القادمني بقوة للمنافس��ة يف نس��خة
هذا العام من املس��ابقة ،وم��ن املوقع أن
حتى اآلن عىل مستوى املدربني.

الفرحاني :واثقون من التأهل

بعد توقيعه عىل هاتريك من األهداف يف
الجولة األوىل أمام القلعة ،فشل العب فريق
الصقر األبيض املحرتف السعودي محمد
عطية يف التسجيل وتعزيز رصيده التهديفي
عىل الرغم من األفضلية الهجومية للفريق يف
مباراته الثانية أمام فريق فورايفر والتي انتهت
بفوزه بهدفني دون رد.
محمد عطية
ويعترب عطية من األسامء البارزة التي قدمتها
“نارص ”11وبات يتساوى بالرصيد ذاته من األهداف مع العب فريق
بتلكو جرنز يونايتد حسن عبدالرضا ولكل منهام  3أهداف ،فيام يتواصل
الرصاع بعد احتالل أكرث من أربعة العبني املركز الثاين برصيد هدفني.

حسابات التأهل تحسمها المواجهات المباشرة

عرب العب فريق صقور البحرين حسني
الفرحاين عن ثقته بزمالئه الالعبني يف
التأهل والصعود للدور ربع النهايئ
يف الجولة الثالثة واألخرية من الدور
التمهيدي ،مؤكدًا أن فريقه قدّ م مستوًى
فنيًّا جيدًا يف مباراتيه عىل رغم خسارته
يف الجولة األوىل أمام فور ايفر قبل أن
حسين الفرحاني
يسقط بأخطاء وصفها بالفردية وغري
املقصودة ،وقال الفرحاين “منلك القدرة عىل الفوز يف الجولة
الثالثة أمام الصقر األبيض ،وسنقاتل من أجل التأهل للمرحلة
الثانية بغض النظر عن الحسابات التي سندخل بها يف املباراة”.

يحظى مبساندة جامهريية أكرب يف املواجهة
التي س��يخوضها يف الدور ربع النهايئ التي
يتح��دد هوي��ة املناف��س فيها بع��د ختام
مباريات الدور األول.
القلعة “”Out

انضم فريق القلعة إىل قافلة الفرق املغادرة
لبطولة “نارص  ”11بعد أن تلقى خسارتني
كانت األوىل أمام الصقر األبيض بخامس��ية
نظيفة والثانية أمام فريق صقور البحرين
بنتيج��ة ( )3-0ليحتل املركز الرابع واألخري
يف ترتي��ب املجموعة الثالث��ة بدون نقاط،
باإلضافة إىل س��جل خال من التسجيل مع
تلقي ( )8أهداف حتى اآلن.
ولح��ق فريق القلعة بفريق��ي الزلزال عن
املجموع��ة األوىل وجرن��اس عن املجموعة
الثاني��ة يف انتظار ما تس��فر عنه مباريات
الجولة الثانية من املجموعة الرابعة حيث
من املتوقع أن تش��هد ه��ي األخرى حالة
إقصاء لفريق آخر.

Live Story
حرصت اللجنة اإلعالمية عىل التنويع يف تغطية
منافسات البطولة اشتملت باإلضافة إىل الرسالة
الصحافية اليومية ،فقد برزت التغطية عىل
حساب البطولة يف موقع التواصل االجتامعي
“أنستغرام” وتحديدًا الـ “ ”Live Storyالذي
واكب أحداث املباريات أوالً بأول فكان عالمة
فارقة يف عمل اللجنة يف البطولة وسط إشادة
يف
من املتابعني .ويرشف عىل التغطية املبارشة
عمار القصاب
الحساب الوجه الواعد يف اإلعالم االلكرتوين عامر
القصاب الذي أتحف متابعي الحساب بالتغطية الحية واملبارشة وبأسلوب
شيّق ،حيث تويل اللجنة اإلعالمية اهتاممًا كبريًا مبواقع التواصل االجتامعي
نظرًا لإلقبال الكبري عىل متابعة حساب البطولة (.)Nasser11.bh

طموح يحجز موقعه في ربع النهائي باكتساح نوماس

فريق الزعيم

اشتد رصاع املنافسة يف املجموعات األربع خصوصً ا مع
الغموض الذي ما زال يلف هوية الفرق املتأهلة ودخول 3
فرق يف حسابات مختلفة ،ففي املجموعة األوىل تبقى بطاقتي
العبور والتأهل محصورة بني  3فرق هي فيكتوريوس ،الزعيم و
 vivaاملراكز الشبابية ،ويف املجموعة الثانية املنافسة انحرصت
بني حامل اللقب بتلكو جرنز يونايتد ،النوايف وتايلوس ،ويف
املجموعة الثالثة ال تختلف كثريًا عن سابقتيها ،فاملنافسة
ستكون بني فرق الصقر األبيض ،فور ايفر وصقور البحرين،
وتبقى املجموعة الرابعة فاملنافسة بني فرق طموح والفخار
ونوماس.
وبحسب ما أفرزته الجولتان األوليان فإن إمكانية تعادل
فريقني أو أكرث قامئة مع نهاية مباريات الدور التمهيدي،
وبحسب الئحة البطولة والنظام املعتمد الذي سيفصل بني
الفرق يف حسابات املنافسة فإن املواجهات املبارشة بني الفرق
املتعادلة هي التي ستحدد الصاعدين والواصلني للدور ربع
النهايئ مع استبعاد نتائج الفرق األخرى ،ويف حال استمرار
التعادل بني الفرق املعنية سيتم اللجوء إىل قاعدة فارق
األهداف يف املواجهات املبارشة.

حج��ز فري��ق طم��وح موقعه يف
الدور رب��ع النهايئ عن املجموعة
الرابع��ة وذلك بعد ف��وزه الثاين
توالياً عىل حساب نوماس بسبعة
أه��داف مقاب��ل ه��دف ،ليصل
رصي��ده إىل  6نق��اط يف ص��دارة
املجموع��ة ،في�ما بق��ى رصي��د
نوم��اس عند  3نق��اط بعد تلقيه
خسارته األوىل.
وأنه��ى طم��وح الش��وط األول

متقدماً برباعية لهدف ،وس��جل
أهداف الفائز إميانويل  4أهداف
“ 8و 23و 45و ،”79ومحمد خالد
حب��ش “ ،”5وعبدالفت��اح بش�ير
فالتة “ ،”55وم��وىس محمد آدم
“ ،”75فيام س��جل هدف نوماس
الوحيد عيىس جمعة من رأس��ية
“.”44
اس��تحق طم��وح الف��وز بعدما
س��يطر عىل مجريات اللعب منذ

البداية مس��تغ ًال أفضليت��ه التي
رسمها العبيه فوق أرضية امللعب
من خالل االنتشار الجيد لالعبيه
وتنويع مص��ادر الفرص والهجوم،
ويف املقابل مل يتمكن نوماس من
الصمود أم��ام االندفاع الهجومي
لخصم��ه ع�لى رغ��م محاوالت��ه
الج��ادة لوق��ف امل��د الهجومي،
ومل يعاين طموح كثرياً يف الخروج
بالنتيج��ة التي س��عى له��ا منذ

البداية.
حصد العب فريق طموح إميانويل
جائزة رج��ل املباراة بع��د بروزه
بش��كل كبري ومساهمته يف الفوز
من خالل تسجيله لرباعية “سوبر
هاتريك” ،ويتمتع إميانويل ببنية
جس��دية جي��دة ولياق��ة بدنية
عالي��ة ،باإلضاف��ة إىل اإلمكانات
الفردي��ة العالية وامله��ارة الفنية
املميزة التي تساهم يف بروزه.

رياضة
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اختير لمنتخب الناشئين ويأمل المشاركة خارج ّي ًا

عطية اهلل الدوسري ..نجم يافع في لعبة الكاراتيه
أحمد مهدي

عطي��ة الل��ه محمد ال��دورسي العب
ش��اب بزغت نجوميته مبكرًا يف لعبة
الكاراتي��ه ،ومتكن م��ن حصد العديد
من امليدالي��ات امللونة رغ��م نعومة
أظفاره.
الالعب البال��غ من العم��ر  14ربيعًا
حل ضيفً��ا عىل “البالد س��بورت” يف
مقر الصحيفة رفقة والده ،ساردًا قصة
نجاح��ه املبكرة ،ومعرب��اً عن أمنياته
الكبرية ،خصوصً ا بع��د اختياره حديثًا
للمنتخب الوطني للناش��ئني يف لعبة
الكاراتيه.
نجومية مبكرة

ولد عطية الله محمد الدورسي يف 24
يونيو من العام  ،2004وبدأت مالمح
نجوميته يف الكاراتيه مبكرًا ،إذ مارس
اللعب��ة بدءًا من الع��ام  ،2008حيث
يصل يف وقتنا الحايل إىل  10س��نوات
من مامرسة اللعبة.
البداية في األكاديمية

بدأ الدورسي مامرسته للعبة الكاراتيه
يف أكادميية الش��يخ محمد بن سلامن،
والت��ي تحت��وي ع�لى صال��ة خاصة
لأللعاب القتالية.
يقول والده محمد الدورسي إن هذه
الف�ترة كان��ت مرحلة التأس��يس ،إذ
كان أول املدرب�ين الذين أرشفوا عىل
تدريبه هو املدرب الوطني بسام عيد.
ويضيف قائال“ :ث��م أرشف عىل ابني
بعد ذلك م��درب املنتخبات الوطنية
واملدي��ر الفن��ي باالتح��اد البحريني
للدفاع عن النف��س ،الجزائري محمد
العريب”.

عطية اهلل الدوسري يحمل الميدالية البرونزية

مش��اركته األوىل يف البطوالت املحلية
كانت بعد وصوله إىل  6س��نوات من
العمر ،وذلك يف املسابقات واألنشطة
والبطوالت التي ينظمها اتحاد الدفاع
عن النفس ،والتي تصل س��نويًّا  5إىل
 6بطوالت.
ويش�ير إىل أن مش��اركته األوىل أحرز
فيها ميدالية ذهبية.
وضوح اإلمكانات

ويف ه��ذا الصدد ،يق��ول والد الالعب
إن إحراز ابن��ه مليدالية ذهبية يف أول
مش��اركة له أظهرت ما يتمتع به من
إمكان��ات عالية ،خصوصً ��ا أنه تفوق
عىل جمي��ع يف مرحل��ة الرباعم ،وأن
مش��اركاته التالي��ة كان��ت عىل نفس
املن��وال بإحرازه مليداليات متعددة يف
كل مش��اركة ،إذ بلغ عدد امليداليات
التي أحرزها حتى اآلن  20ميدالية.

عطية اهلل على منصة التتويج في تركيا

مبختلف الفئات العمرية”.
وأقيم��ت البطول��ة يف مق��ر االتحاد
وتحت إرشاف ح��كام معتمدين من
قبله.
وتاب��ع“ :ت��درب ابني يف مرك��ز (بوم
بوم س��بورت) تحت إرشاف عدد من
املدرب�ين ،واس��تعد جي��دًا للبطولة،
وبالفعل ش��ارك يف البطولة التصنيفية
وتفوق ع�لى الجميع يف فئ��ة مواليد
( ،)2003-2004إذ أح��رز املركز األول
رغ��م كونه أصغر العب؛ ليكون بذلك
األفضل عىل فئة الناشئني”.
االنضمام للمنتخب

املقبل سيشهد إقامة تصفيات أوملبياد
الش��باب وبطول��ة الع��امل للناش��ئني
والش��باب يف كرواتي��ا ،مش�يرًا إىل أن
الطموح حاليًّا ارتفع لدى ابنه خصوصً ا
مع الرغبة يف اختب��ار اإلمكانات عىل
املستوى الخارجي.
ويضي��ف محم��د ال��دورسي قائ�لا:
“نتمنى من االتحاد البحريني للدفاع
عن النف��س املب��ادرة للمش��اركة يف
هات�ين البطولتني ،إذ تعت�بران فرصة
جي��دة لالعب�ين لالحت��كاك واختبار
قدراته��م ،خصوصً ا مع م��ا يتمتع به
املنتخب م��ن اهتامم كبري عرب تواجد
مدرب محرتف ومتفرغ وأس��س لعبة
الكاراتيه يف البحرين”.
ويتابع“ :منتخب الناش��ئني مل يشارك
خارجيًّ��ا حت��ى اآلن ،وأعتق��د إن
البطولت�ين فرص��ة مناس��بة للظهور
الرسمي األول خارجيًّا ،وأن عىل اتحاد
الدفاع عن النفس املبادرة للمش��اركة
ومنح فرصة الظهور لالعبني”.

وعىل إثر ذل��ك ،فإن عطية الله انضم
بشكل رسمي ملنتخب الناشئني تحت
إرشاف املدرب محم��د العريب ،حيث
يتدرب املنتخب خالل الفرتة املسائية
بواقع  5حصص أسبوعيًّا.
ويض��م منتخب الناش��ئني إىل جانب
تشكيل المنتخبات عطية الله الالعب عبدالرحمن خلف
ويضيف وال��د الالعب“ :دع��ا اتحاد أيضً ا.
تميز في تركيا
 6سنوات الدف��اع عن النف��س يف  31مارس من
الطموح للخارجية
ويف هذا الصدد ،يشري الدورسي إىل أن
الع��ام الج��اري إىل بطول��ة تصنيفية
ب��دوره ،يقول الالع��ب عطية الله إن الختيار وتش��كيل منتخبات الكاراتيه وال��د الالع��ب يش�ير إىل أن الش��هر ابنه ش��ارك مع الالعب بندر محمود

األهلي يسعى للتجديد مع التونسي بن قارة

وسام التميز لعطية اهلل من مدرسته

يف بطول��ة تركي��ا الدولي��ة املفتوحة
التي أقيمت خالل ش��هر ديسمرب من
الع��ام ( ،)2017إذ ش��ارك مركز (بوم
ب��وم س��بورت) يف البطول��ة ،ومتكن
الالعبان من إحراز امليدالية الربونزية
عىل مس��توى الفرق؛ وهو األمر الذي
يدل��ل عىل متيز الالع��ب وقدرته عىل
املنافسة.
وأقيم��ت البطول��ة يف تركي��ا خ�لال
الفرتة  15وحتى  17ديس��مرب ،وشارك
فيه��ا الالعبون عىل حس��ابهم الخاص
ومتكنوا من مجاراة فرق متعددة رغم
ظهورهم الخارجي األول.

لرفع اسم مملكتنا الغالية يف املحافل
الرياضي��ة املختلف��ة ،متطلعً��ا لدعم
سموه ملنتخب الكاراتيه يف البطوالت
القريبة املقبلة.
تفوق أكاديمي ورياضي

ويضي��ف ال��دورسي أن ابن��ه م��ن
مش�يرا إىل
املتفوقني أكادمييًّا ورياضيًّاً ،
أن دعم والدة الالعب البنه ومتابعته
مكن��ه م��ن التوفي��ق بني الدراس��ة
األكادميية ومامرس��ة لعب��ة الكاراتيه
ومتيزه فيه��ا أيضً ا ،خصوصً ا مع تفوق
الالعب يف دراسته اآلن خالل املرحلة
إهداء لسمو الشيخ ناصر الثانوية.

ويهدي محمد الدورسي والد الالعب
عطي��ة الل��ه اإلنجاز ال��ذي تحقق يف
تركيا إىل ممثل جالل��ة امللك لألعامل
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب رئي��س
املجل��س األع�لى للش��باب والرياضة
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو
الش��يخ نارص ب��ن حم��د آل خليفة،
معربًا عن شكره وتقديره لسموه عىل
الدع��م الالمحدود للرياضة البحرينية
ودعم الش��باب البحريني والناش��ئة؛

شكر وتقدير

ويختتم وال��د الالعب حديثه بتوجيه
الشكر والتقدير لجميع من ساهم يف
وصول ابنه للمستوى الحايل ،باإلضافة
إىل مرك��ز (ب��وم بوم س��بورت) عىل
إتاحة الفرصة البن��ه للعب التدريب
خاصًّ ��ا بالش��كر أحم��د عبدالكريم،
باإلضافة إىل جميع م��ن تعاقبوا عىل
اتحاد الدفاع عن النفس.

تواصل منافسات دورة
السقية الرمضانية

من مباراة الجشي والكوثر
فريق طائرة األهلي
حسن علي

دخ��ل النادي األهيل يف مفاوضات
مع امل��درب التونيس منري بن قارة
للبق��اء ع�لى رأس الجه��از الفني
للفري��ق األول للك��رة الطائرة يف
املوسم املقبل .2018/2019
ويتجه الن��ادي األه�لي للتجديد
للمدرب التونيس ملوسم إضايف ثان
بعدما نجح يف قيادة الفريق للفوز
بالثنائي��ة ،وه��ي بطولتي الدوري
وكأس س��مو ويل العهد يف املوسم
املن�صرم ليعي��ش تجرب��ة ناجحة
ب��كل املقاييس مع الك��رة الطائرة
األهالوي��ة يف واح��د م��ن أفضل
املواسم.
وم��ازال األه�لي يف��اوض املدرب
للبقاء ع�لى رأس الجه��از الفني،
وهن��اك توافق كبري ب�ين الطرفني
ورغبة مش�تركة لالرتب��اط بيد أن
األمور مل تصل إىل التجديد الرسمي
لغاي��ة اآلن ،كام أنه من املؤمل أن

المدرب منير بن قارة

يكون املدرب قد تلقى عروضا عدة
من داخل تونس أو خارجها مازال
يفاض��ل بينه��ا الختيار األنس��ب،
ولكن تبقى األولوية لألهيل.
ووفق��ا ملصادر “البالد س��بورت”،
ف��إن إدارة النادي األهيل تس��عى
هذا املوسم لبحرنة الكوادر الفنية

بش��تى األلع��اب الرياضي��ة قدر
اإلمكان ،ولكنها تنش��د يف الوقت
ذاته االس��تقرار الذي يولد النجاح
واإلنج��از وع�لى ضوء ذل��ك ،فإن
اس��م بن قارة مطروح بقوة للبقاء
ملوسم إضايف.
وس��بق للمدرب التونيس منري بن

ق��ارة أن أرشف عىل قي��ادة نادي
املح��رق قبل مواس��م ع��دة ،ويف
حال جدد لألهيل ،فإنه س��يخوض
موسمه الثالث يف الدوري املحيل.
وكان “الب�لاد س��بورت” قد وجه
س��ؤاال للمدرب بن قارة عن مدى
رغبت��ه يف التجديد بعد نهايئ كأس
ويل العه��د مبارشة ،ولكن��ه أرجأ
األمر ،وقال إنه يفضل الفرح بأغىل
الك��ؤوس والتفك�ير يف التجدي��د
الحقا.
عل�ما بأن األهيل س��بق ومل يجدد
عق��د املدرب�ين محم��د املرباطي
ورض��ا ع�لي وخال��د بلعي��د قبل
مواسم عدة ،يف املوسم التايل ،رغم
تحقيقه�ما إنجازات م��ع الفريق
وفض��ل تغيريه�ما الحق��ا ،األم��ر
الذي يعني ب��أن الفوز بالبطوالت
ليس املعي��ار األوحد للتجديد مع
املدرب.

ضمن مباريات دورة السقية الرمضانية الـ
 35لكرة القدم التقى فريق الجىش بقيادة
الكابنت عبدالرحيم عىل وفريق الكوثر بقيادة
املدرب حسن عىل خليفة ،يف ثاين أيام الشهر
الكريم ،حيث تعادل الفريقان وهو التعادل
األول يف الدورة بهدف لكل منهم.
سجل لفريق الجيش هدفه الالعب عباس
القطري من تسديدة قوية تخدع الحارس
الذي أراد أن يوقفها برجله بدل من يده
وتدخل املرمى ،مسجال الهدف األول.
يف الشوط الثاين يستطيع الالعب املشاكس
قاسم املخلوق من تسجيل هدف التعادل.
أدار املبارة الحكم الشاب عقيل حسن ،وقد
أنذر كل من حسني املاجد وعبدالعزيز املاجد
وقاسم حسن مخلوق ،وأخريا حسني عىل
راشد.
وفاز فريق بنك البحرين الوطنى أ عىل فريق
مركز جاسم الزراعي ( – 13صفر).
وفاز فريق ورشة الجزيرة عىل فريق القيدوم
لأليدي العاملة ( 5أهداف مقابل هدف).
يلتقى اليوم فريق كراج  2011مع فريق
مركز جاسم الزراعي من املجموعة الثانية
يف متام الساعة الخامسة عرصا عىل ملعب
السقية بالسلامنية.

األحد  20مايو 2018
 4رمضان 1439
العدد 3505
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بعد الفوز بالمراكز األولى في سباق كاستل سغراد ..ناصر بن حمد:

نفخر بمواصلة فرسان الفريق الملكي للقدرة تحقيق النتائج المشرفة
الروح التنافسية العالية واإلصرار والعزيمة توجت مجهود الفريق باالنتصار

جناحي :النتائج واإلنجازات الخارجية تعزز مكانة المملكة عالم ّي ًا في سباقات القدرة
فرنسا

عرب ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية
وشئون الش��باب رئيس املجلس األعىل
للش��باب والرياض��ة رئي��س اللجن��ة
األوملبي��ة البحرينية قائد الفريق املليك
للقدرة س��مو الشيخ نارص بن حمد آل
خليف��ة عن اعتزازه مب��ا حققه الفريق
املليك للقدرة يف س��باق كاستل سغراد
الفرنيس ،مش��يدًا باملس��تويات الكبرية
التي قدمها فرس��ان الفريق ،مؤكدًا أن
تحقي��ق الفري��ق املليك للمرك��ز الثاين
والثال��ث والرابع والخامس والس��ادس
يف س��باق كاستل س��غراد بفرنسا يؤكد
املس��تويات الكبرية الت��ي بات يحققها
الفري��ق املليك يف مختل��ف البطوالت
التي يشارك فيها.
وأعرب س��مو الش��يخ ن��ارص بن حمد
آل خليف��ة عن فخره واعتزازه مبواصلة
الفريق املليك للق��درة تحقيق النتائج
اإليجابي��ة املرشفة خالل مش��اركاته يف
فرنس��ا ،وذلك بعد أن اس��تطاع فرسان
الفريق تحقيق املراكز األوىل يف س��باق
كاستل سغراد بفرنسا والذي يعترب من
أق��وى وأصع��ب الس��باقات يف أوروبا
نظرًا لطبيعة األرض ومس��اراته الوعرة
وانحدارات��ه ومرتفعاته ،مهنئًا س��موه
الفرس��ان وأعض��اء الجهازي��ن الفن��ي
واإلداري وكافة أعضاء الفريق باإلنجاز
الذي تحقق خالل املش��اركة الخارجية
بفرنسا.
وقال س��موه يف ترصيح بهذه املناسبة،
إن الفري��ق املليك للق��درة ظهر بروح
الفري��ق الواحد خالل س��باق كاس��تل
س��غراد بفرنس��ا الذي ش��هد مشاركة

المكتب اإلعالمي

واملركز الثالث الشيخ محمد بن مبارك
آل خليفة واملركز الرابع الشيخ ابراهيم
ب��ن محمد آل خليف��ة املركز الخامس
س��لامن عيىس واملركز الس��ادس هود
بوجريي.
متابعة ناصر بن حمد
حققت النجاح

جانب من التتويج

واسعة من قبل نخبة من فرسان العامل،
األمر الذي أهل فرسان الفريق للظهور
مبس��توى رائع ومتميز وتحقيق املراكز
األوىل يف الس��باق رغ��م صعوبة وقوة
الس��باق الذي ش��هد منافسة قوية بني
الفرس��ان املش��اركني وطبيعته الوعرة،
إال أن الروح التنافسية العالية واإلرصار
والعزمي��ة الكبريت�ين توج��ت مجهود
الفريق باالنتصار.
وأضاف س��مو الش��يخ نارص بن حمد
آل خليف��ة ،أن الفري��ق املليك للقدرة
اس��تطاع تحقيق نتائ��ج تعكس مدى

العمل والجهد الكبري الذي بذله أعضاء
الفري��ق ط��وال الفرتة املاضي��ة ،األمر
ال��ذي أس��هم يف تعزيز س��جل النتائج
واإلنج��ازات الخارجية املرشفة للفريق
مبا يعكس املستوى املتميز الذي وصل
ل��ه الق��درة البحرينية ويب�ين املكانة
العالية التي بات��ت تتبوأها اململكة يف
رياضة س��باقات القدرة ،مشيدًا سموه
بجه��ود الجهازي��ن اإلداري والفن��ي
والفرس��ان وكافة أعضاء الفريق الذين
س��خروا كافة جهوده��م وإمكانياتهم
لرف��ع عل��م اململك��ة عاليً��ا يف أب��رز

التجمعات واملحافل الرياضية العاملية.
وأكد سموه عزم الفريق املليك للقدرة
ع�لى مواصل��ة تحقي��ق اإلنج��ازات
املرشف��ة خ�لال مش��اركاته الخارجية
املقبل��ة ،وذل��ك من خالل الس�ير عىل
الخط��ط واالس�تراتيجيات املوضوع��ة
للفري��ق والت��ي ستس��هم يف وص��ول
الفرس��ان إىل الجاهزي��ة التامة يف أهم
يرا
املحاف��ل والبطوالت الخارجية ،مش� ً
إىل أن الفري��ق يس��عى لتحقيق أفضل
اإلنج��ازات لرتس��يخ موق��ع ومكان��ة
اململك��ة ع�لى خارطة رياض��ة القدرة

سمو الشيخ ناصر بن حمد

عامليًّا.
وتابع سمو الش��يخ نارص بن حمد آل
خليفة أن مش��اركة الفريق يف س��باق
كاس��تل سغراد بفرنس��ا هي يف طريق
اإلعداد والتحضري للمش��اركة يف بطولة
العامل للقدرة والتي ستقام يف أمريكا.
تتويج الفرسان

بع��د نهاي��ة الس��باق قام��ت اللجنة
املنظم��ة بتتويج فرس��ان الفائزين يف
املراكز األوىل وهم املركز األول الفرنيس
جان فيليب واملركز الثاين رائد محمود

أكد املدرب أحمد جناحي أن توجيهات
سمو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة
ومتابعت��ه املتواصلة مه��دت الطريق
أم��ام الفريق للتحقي��ق نتائج إيجابية
مرشفة خالل مش��اركاته يف الس��باقات
الفرنس��ية مؤخ��رًا ،إذ كان لتعلي�مات
سموه دور رئيس يف تحقيق االنتصارات
نظرًا ملا يتمتع ب��ه من خربة ودراية يف
هذه الرياضة التي س��طر فيها العديد
يرا إىل أن دع��م
م��ن اإلنج��ازات ،مش� ً
س��موه الالمحدود كان الدافع واملحرك
الرئي�سي ألعض��اء الجهازي��ن اإلداري
والفني والفرس��ان لتحقي��ق إنجازات
تليق باملستوى الذي وصل إليه الفريق
تحت قيادة سموه.
وأش��اد جناحي بجهود كاف��ة املدربني
الذي��ن كان لهم دور مه��م يف تحقيق
ه��ذه اإلنج��ازات م��ن خ�لال العمل
ال��دؤوب عىل تهيئة الفرس��ان وتجهيز
الجي��اد ليكون��وا ع�لى املوع��د خالل
يرا إىل
املس��ابقات والبط��والت ،مش� ً
أن النتائ��ج اإليجابي��ة تحققت بفضل
تكاتف جه��ود جميع أعض��اء الفريق
ورغبته��م وإرصاره��م ع�لى تحقي��ق
االنتصارات.

الفرس��ان :عازم��ون عل��ى مواصل��ة اإلنج��ازات الخارجي��ة

أكد الفارس رائد محمود أن اإلنجاز
الذي حققه بتحقيقه املركز الثاين
يف السباق سيعطيه دافعًا قويًّا من
أجل تحقيق املزيد من اإلنجازات يف
السباقات املقبلة خاصة وأن اإلنجاز
يضاف إىل سلسلة اإلنجازات التي
تحققت للفريق املليك ،األمر الذي
سيشكل قاعدة انطالقة له نحو
تعزيز اإلنجازات للفريق وتأكيد
مكانة القدرة البحرينية ،مشريًا إىل أن
السباق كان صعبًا جدًّا نظرًا لطبيعة
األرض التي يقام عليها ومرور مسارها
بالعديد من املرتفعات واملنحدرات،
باإلضافة إىل وعورة األرض األمر الذي
أدى إىل تقليل الرسعات للمحافظة
عىل سالمة الجواد وأشاد محمود
بتوجيهات سمو الشيخ نارص بن حمد
آل خليفة من خالل تواصله املستمر
مع الجهاز الفني والذي كان ينقل
له الخطة الفنية للسباق وفق رؤية
سموه.
واشار الشيخ محمد بن مبارك آل
خليفة إىل فخره واعتزازه بتحقيق
هذا اإلنجاز مع الفريق وبتوجيهات
من سمو الشيخ نارص بن حمد آل
خليفة والتي كانت هي األساس يف
تحقيق هذا اإلنجاز الرائع مشريًا إىل
أن سمو الشيخ نارص وخالل متابعته
مع الفرسان بعد نهاية كل مرحلة

كان يوجّ ه الفرسان لتحقيق املراكز
األوىل يف السباق ،وهو األمر الذي
شكل دافعًا نحو تجاوز عقبات السباق
الكثرية .وأضاف الشيخ ابراهيم بن
محمد آل خليفة أنه سعيد جدًّا
باإلنجاز مع الفريق املليك وسيشكل
هذا اإلنجاز دافعًا قويًّا له نحو
مواصلة التدريبات الجادة والسري
عىل الخطة الفنية للفريق املليك من
أجل تحقيق املزيد من اإلنجازات
مع الفريق ،معاهدًا سمو الشيخ
نارص عىل بذل املزيد من الجهود
يف سبيل رفعة القدرة البحرينية
وتحقيق املزيد من اإلنجازات لها يف
مختلف األصعدة .كام أكد الفارس
سلامن عيىس أن ما تحقق جاء بفضل
توجيهات سمو الشيخ نارص بن حمد
والذي يدفع الفرسان للتفاؤل دامئًا
لتحقيق النتائج اإليجابية ،وأضاف

لقطات متنوعة للفرسان في السباق

إىل أن السباق جاء ناجحً ا وإيجابيًّا،
كام أن االستفادة كانت كبرية من
خالل املشاركة يف السباق مشريًا إىل
تفاؤله بالنتائج اإليجابية التي تحققت
والتي ستشكل انطالقة نحو املزيد
من االنجازات .وأكد هود بوحريي
أن الفضل يف اإلنجاز الذي تحقق
يف السباق يعود إىل توجيهات سمو

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة والذي
حرص منذ بداية السباق عىل التواصل
مع الجهازين الفني واإلداري وفرسان
الفريق املليك من أجل تحقيق هذا
اإلنجاز الكبري والرائع ،مشريًا إىل سموه
ميتلك خربة كبرية وواسعة استفاد منها
الفرسان نحو تحقيق اللقب مشريًا إىل
أن السباق كان صعبًا وقويًّا للغاية.

بالدنا

local@albiladpress.com
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دعم ترميم بيوت املحتاجني ...و 5منح درا�سية يف جامعة البحرين

“الأمني اخلريية” تقدم م�ساعدات رم�ضانية لألف �أ�رسة

املنام���ة  -جمعي���ة الأم�ي�ن اخلريي���ة :ك�شفت
جمعية الأمني اخلريية ،ال���ذراع اخلريي ل�رشكة علي
را�ش���د الأمني التجارية ،عن �أنه���ا وزعت يف الفرتة
م���ن  4وحت���ى  14مايو اجلاري م�ساع���دات رم�ضان
ال�سنوي���ة على �أكرث م���ن �ألف �أ��س�رة بحرينية ،وفقًا
جل���دول معلن �شم���ل بالرتتيب جمي���ع املناطق يف
مملكة البحرين.
وق���ال رئي����س جلن���ة املتابع���ة والتربعات يف
اجلمعي���ة خال���د الأم�ي�ن �إن اجلمعي���ة وجري���ا على
عادته���ا ال�سنوي���ة يف �شهر رم�ض���ان الكرمي عملت
هذا الع���ام على تو�سي���ع قائم���ة امل�ستفيدين من
التربعات التي تقدمها للأ��س�ر املحتاجة ،ومبا �أدى
�إلى رفع قائم���ة م�ستحقي امل�ساع���دات من الإخوة
امل�سجل�ي�ن حالي���ا على قوائ���م الأم�ي�ن اخلريية �أو
امل�ضاف�ي�ن اجل���دد ،م�ؤك���دا حر����ص اجلمعية على
�إي�ص���ال م�ساعداته���ا �إل���ى امل�ستحق�ي�ن مبنته���ى
امل�صداقية وال�شفافية.
و�أ�شاد الأمني ب�أجواء الإخاء والعطاء والتكافل
التي يج�سدها ال�شعب البحريني الكرمي ،الفتا �إلى
�أن جمعي���ة الأمني اخلريي���ة تتبنى �شع���ار “العطاء

•علي را�شد الأمني

بكرامة” ،مبا يحفظ كرامة الأ�رس البحرينية املتعففة
وي�ضمن ح�صوله���ا على حقوقها م���ن امل�ساعدات
ب�صدق و�إخال�ص.
و�أو�ض���ح �أن جمعي���ة الأم�ي�ن اخلريي���ة راكمت
خ�ل�ال ال�سن���وات ال�سابقة خ�ب�رات طويلة يف جمال
ا�ستك�ش���اف احتياجات الأ��س�ر البحرينية امل�ستحقة
للم�ساع���دات ،و�أماك���ن ت���وزع هذه الأ��س�ر ،و�ضمان

و�صول امل�ساعدات �إليه���ا بفاعلية ،م�شريا �إلى �أن
اجلمعية تتبنى نظام عمل م�ؤ�س�سي وا�ضح املعامل
و�إجراءات موثوقة يف جمال العمل اخلريي.
و�أ�شار �إل���ى �أن م�شاريع جمعية الأمني اخلريية
داخ���ل البحرين تتع���دى توزيع العين���ات الغذائية
على املحتاجني �إلى القيام مب�شاريع متكاملة ،مثل
امل�ساهمة يف توفري بع�ض االحتياجات الفورية ،ويف

ه���ذا ال�سياق ف�إن اجلمعية تعم���ل �أي�ضا على �إيجاد
م�صادر تربعات متعددة ت�ضمن ا�ستعداده الدائم
لتلبية حاجات النا�س امل�سجلني على قوائمه.
ويف ه���ذا ال�سياق ،ك�شف ع���ن �أن جمل�س �إدارة
اجلمعي���ة ق���رر يف اجتماع���ه الأخ�ي�ر تق���دمي  5منح
درا�سي���ة كامل���ة يف جامعة البحري���ن بتمويل كامل
من اجلمعي���ة ،تخ�ص�ص للأعزاء الطلبة املتفوقني؛

�إدراكا لأهمي���ة العل���م والتعلي���م يف بن���اء املجتمع
وتر�سي���خ التكافل االجتماعي ،مو�ضح���ا �أنه �سيتم
الإعالن ع���ن �آلية تقدمي هذه املن���ح يف امل�ستقبل
القري���ب ،وداعيا الط�ل�اب الأعزاء ملزي���د من اجلد
واالجته���اد لبن���اء م�ستقبلهم وم�ستقب���ل وطنهم،
م�ضيف���ا �أن جمل�س �إدارة اجلمعية قرر �أي�ضا تقدمي
دعم لرتميم عدد من بيوت املحتاجني.

“رعاية الوالدين” و“�آل مكتوم” تنظمان “قوافل ال�شواب” ...البنا لـ “:”$

دعم �سمو ال�شيخ خليفة بن علي حقق للجمعية �سمعة عاملية
“القوافل” ت�����س�ير م��ن الإم������ارات وحت���ط ب��ال��ب��ح��ري��ن ل��ت��ك��رمي الأي���ت���ام وامل�سنني
بدور املالكي من املنامة

رفع رئي�س جمعية البحرين لرعاية
الوالدي���ن �أحم���د البن���ا �أجم���ل التهاين
والتربيكات للرئي�س الفخري للجمعية
حمافظ اجلنوبية �سمو ال�شيخ خليفة بن
علي �آل خليفة مبنا�سبة �شهر رم�ضان،
م�ؤك���دا �أن رئي����س و�أع�ض���اء الإدارة،
ومنت�سب���ي اجلمعي���ة جمعي���ا ،يلهجون
ل�سم���وه الك���رمي ولعائلت���ه الكرمي���ة
بخال�ص الدعاء يف هذه الأيام املباركة؛
مل���ا يقدم���ه �سمو م���ن دع���م متوا�صل
لعمل اجلمعي���ة ،ا�ستطاع���ت من خالله
�أن حتظ���ى ب�سمع���ة خليجي���ة وعاملية،
�أهلتها لتكون �رشي���كا فاعال يف العديد
من الفعاليات املجتمعية املهمة ،التي
تقام على م�ستوى البحرين واخلليج.
و�أ�ش���ار البنا يف ت�رصيحات خا�صة لـ
“البالد” �إلى �أن  180منت�سبا يح�صلون
حاليا على خدم���ات اجلمعية ،و�سي�صل
عدده���م �إلى  300م�س���ن عند االنتقال
ملقر اجلمعية اجلديد.
و�أ�ضاف �أن وج���ود العدد والإقبال
على االنت�ساب للجمعية ،ي�ؤكد احلرفية
واملهنية التي و�صل���ت �إليها اجلمعية
والقائم���ون عل���ى �إدارته���ا ،و�أنها الآن
من �أك�ب�ر اجلمعي���ات البحريني���ة التي
ترع���ى كبار ال�سن وتهتم بهم من خالل
تق���دمي خدم���ات متكامل���ة تغطي كل
احتياجاتهم وطلباته���م ومبا يتما�شى
م���ع املعاي�ي�ر والتوجيه���ات املطلوبة
كاف���ة وعلى �أف�ضل وج���ه ،م�شددا على
�أن ه���ذا م���ا كان ليتحق���ق ل���وال الدعم
ال�شخ�ص���ي واملتوا�صل من لدن �سموه
الك���رمي ،مو�ضحا �أن ما حققته اجلمعية
م���ن �إجن���ازات متع���ددة ،ه���و هدي���ة
متوا�ضع���ة م���ن اجلمعي���ة وم���ن �آبائنا
و�أمهاتن���ا املنت�سب�ي�ن �إليه���ا ل�سم���وه
الكرمي.
ج���اء ذل���ك يف احلف���ل ال���ذي �أقيم
برعاية كرمي���ة من م�ؤ�س�س���ة حممد بن
را�ش���د �آل مكت���وم للأعم���ال اخلريي���ة
والإن�ساني���ة ،م���ن مب���ادرة “قواف���ل
ال�شواب” ،بالتعاون مع جمعية البحرين
لرعاي���ة الوالدي���ن وفري���ق العط���اء
التطوع���ي ،ونظمته م�ؤ�س�س���ة كوتوبيا
للم�س�ؤولية االجتماعية ،يف منتجع و�سبا
�إلي���ت البحري���ن �أم����س الأول ،بح�ضور
ممث���ل ع���ن �سف���ارة دول���ة الإم���ارات
العربية املتحدة علي الزعابي ورئي�س
و�أع�ض���اء جمل����س �إدارة اجلمعية وعدد
من الإعالمي�ي�ن ،والأيت���ام املكفولني
م���ن جان���ب جمعي���ة ال�سناب���ل لرعاي���ة
الأيت���ام وعدد م���ن منت�سب���ي اجلمعية
واملتطوعني.

•�أحمد البنا

من جانبه� ،أ�شار الرئي�س التنفيذي
مل�ؤ�س�س���ة كوتوبي���ا للم�س�ؤولي���ة
االجتماعي���ة يو�س���ف العبي���ديل �إلى �أن
مب���ادرة “قواف���ل ال�ش���واب” مب���ادرة
�سنوي���ة تطلقه���ا م�ؤ�س�س���ة حمم���د بن
را�ش���د للأعم���ال اخلريي���ة والإن�سانية،
وه���ي عب���ارة عن حف���ل فط���ور تراثي
يجمع ب�ي�ن امل�سنني والأيت���ام ،الغاية
من���ه �إع���ادة عب���ق املا�ض���ي والعادات
والتقالي���د الأ�صيل���ة ،واملوروث���ات
ال�شعبي���ة ،ون�رش ثقافة التكافل والت�آزر
بني �أف���راد املجتم���ع ،وت�أ�صيل القيم
املوروثة ال�شعبي���ة و�إعادة �إحيائها من
خ�ل�ال الدمج بني كبار ال�س���ن والأيتام
الذي يج�سد لنا املا�ضي واحلا�رض.
وقال العبي���ديل �إن مبادرة قوافل
ال�ش���واب حقق���ت جناح���ات منقطع���ة
النظ�ي�ر يف دول���ة الإم���ارات العربي���ة
املتح���دة ومل���دة � 7سن���وات متتالية،
وها نح���ن يف ال�سنة الثامنة نطلقها من
مملكة البحرين ال�شقيقة.
و�أو�ض���ح العبي���ديل ب����أن مب���ادرة
قوافل ال�ش���واب ال تقت�رص عل���ى �إقامة
الفط���ور اجلماعي ب���ل �إدخ���ال البهجة
عل���ى امل�سن�ي�ن والأيتام ع�ب�ر برنامج
من���وع ي�ضم فق���رات ديني���ة وثقافية
وامل�سابقات للأطفال وفقرة للإعالمي
الكبري حممد يا�سني “بابا يا�سني”.
ومت يف خت���ام احلف���ل ،مت توزي���ع
ك�س���وة العيد على عدد  50من الأيتام،
وكذلك توزي���ع الهدايا على عدد 100
من كبار ال�سن ،كما مت تكرمي عدد من
اجلهات الداعمة واملتعاونة.
رئي�س���ة فري���ق العط���اء التطوعي
واملن�س���ق الع���ام ملب���ادرة قواف���ل
ال�ش���واب مبملك���ة البحري���ن �سم�ي�رة
بوجريي� ،أكدت لـ “البالد” �أن “قوافل
ال�ش���واب” مب���ادرة تطلقه���ا م�ؤ�س�سة
حمم���د ب���ن را�ش���د للأعم���ال اخلريي���ة
والإن�سانية �سنويا ً بتنظيم من م�ؤ�س�سة

كوتوبي���ا للم�س�ؤولي���ة االجتماعي���ة،
وبالتعاون مع جمعي���ة البحرين لرعاية
الوالدي���ن وفري���ق العط���اء التطوعي،
واملب���ادرة جتمع عددا م���ن كبار ال�سن
املنت�سب�ي�ن جلمعي���ة البحري���ن لرعاية
الوالدين والأيت���ام املنت�سبني جلمعية
ال�سنابل للأيتام.
�أم�ي�ن ال�رس جلمعية البحرين لرعاية
الوالدي���ن �أروى علي عبدالغفار ،قالت
�إن مب���ادرة “قوافل ال�ش���واب” �سارت
بكل ح���ب و�شوق م���ن دول���ة الإمارات
العربي���ة املتح���دة ال�شقيق���ة �أر����ض
العط���اء والك���رم واجل���ود لت�ص���ل �إلى
مملكة البحري���ن �أر�ض املحبة وال�سالم،
يف �شه���ر م���ن �أف�ض���ل ال�شه���ور �شهر
رم�ضان الكرمي.
و�أ�ش���ارت �إلى �أن املب���ادرة جاءت
لتع�ب�ر ع���ن العالق���ات القوي���ة ب�ي�ن
البلدي���ن م���ن جهة ،وم���ن جه���ة �أخرى
لتع���زز الروابط االجتماعي���ة بني �أفراد
املجتم���ع الواحد ،فهي مب���ادرة تهدف
�إلى ن��ش�ر ثقافة التكاف���ل والت�آزر بني
كب���ار ال�س���ن والأطف���ال وكذل���ك لن�رش
ثقافة التطوع وعمل اخلري.
وا�شتم���ل احلف���ل عل���ى فق���رات
متنوع���ة لكب���ار ال�سن والأطف���ال ،ويف
خت���ام احلف���ل مت تك���رمي ممث���ل ع���ن
�سفارة دولة الإمارات العربية املتحدة
عل���ي الزعاب���ي ،ورئي����س ق�س���م رعاية
امل�سن�ي�ن يف وزارة العم���ل والتنمي���ة
االجتماعية جمال بدو ،وجمعية البحرين
لرعاي���ة الوالدي���ن ،وجمعي���ة ال�سنابل
لرعاية الأيتام ،فريق العطاء التطوعي،
والإعالمي���ة ن�رسين مع���روف ،والإعالمي
حممد يا�س�ي�ن ،والفنان القدير جمعان
الرويعي ،وال�شاعر قحطان فهمي التاء،
وكذل���ك مت تك���رمي الكاب�ت�ن ال���دويل
ح�سن النعيمي م���ن الإ�سعافات الأولية
والكابنت حممد عا�شور من الإ�سعافات
الأولية ،وامل�صورة ف�ضيلة عبدالعزيز.

�أعلن���ت فولف���و عن توقي���ع اتفاقي���ة مع “غوغل” لإ�ض���افة
نظ���ام �أندرويد للنظ���ام الرتفيهي ل�س���ياراتها ،وذكرت �أن ذلك
�سي�شمل �إ�ضافة العديد من خدمات جوجل مثل الأوامر ال�صوتية
ومتجر جوجل بالي� ،إ�ض���افة �إلى خرائ���ط جوجل ونظام Google
 .Assisstantالعدي���د م���ن التطبيق���ات التي تتوف���ر يف متجر
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مسافات

الأندرويد �سيكون من املقدور تثبيتها يف ال�سيارة ،كما �أن نظام
الأوامر ال�ص���وتية �سيمكن قائدي ال�س���يارة من التحكم بالكثري
م���ن اخلدم���ات مثل تغي�ي�ر مكيف الهواء بال�ص���وت �أو ت�ش���غيل
املو�س���يقى و�إر�سال الر�سائل الن�صية� ،إ�ضافة �إلى تفعيل نظام
اخلرائط من جوجل.
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كايين هجينة

ك�ش���فت بور����ش ع���ن كاي�ي�ن  2019هجينة يف �إط���ار خطتها
لتحوي���ل �أ�س���طولها بالكام���ل �إلى �س���يارات هجين���ة وكهربائية،
وذكرت ال�رشكة �أن ال�سيارة �ست�صل للأ�سواق مطلع العام املقبل.
حتت���وي كاي�ي�ن الهجينة على حم���رك � V6س���عة  3.0لرتات
تريبو بقوة  335ح�ص���انا و 332رطل-قدم م���ن عزم الدوران ،وهي
مدعوم���ة ببطاري���ة كهربائية بحج���م  14.1كيلو واط�/س م�ص���نوعة من
الليثي���وم والقادرة على تولي���د الطاقة �إلى حمرك كهربائ���ي تبلغ قوته 134
ح�صانا و  295رطل-قدم من عزم الدوران ما يجعل القوة الإجمالية للمحركني هي  455ح�صانا.
ت�س���تطيع كايني من الت�سارع من � 0إلى  100كم�/س خالل  4.7ثانية فقط ،وتبلغ �رسعتها الق�صوى
 252كم�/س مقارنة مع كايني  Sالهجينة ال�س���ابقة ،فقد حت�س���نت مبقدار  0.7ثانية ،ومقدار  9كم�/س
لل�رسعة الق�صوى.

Q8
�أعلن���ت �أودي ع���ن الطريق���ة الت���ي �ستك�ش���ف فيها عن
�س���يارتها اجلدي���دة  ،Q8وه���ي عن طري���ق �إطالق �سل�س���لة
فيديوه���ات على الإنرتنت مكونة من خم�س���ة حلقات تتحدث
عن �س���يارتها اجلديدة ،وحددت ال�رشكة الـ  21من مايو اجلاري
موعدًا لإطالق الفيديو الأول من ال�سل�سلة.
�أودي ن�رشت �صورة ت�شويقية للكرو�س �أوفر اجلديدة ،والتي �أظهرت ت�صميم خلفية ال�سيارة،
والتي �أظهرت الإن�سيابية الرائعة يف ت�صميم اخللفية و�سقف ال�سيارة والزوايا احلادة� ،إ�ضافة �إلى
اجلناح اخللفي وامل�صابيح اخللفية املت�صلة ببع�ضها البع�ض كما هو احلال يف  ،A8كما يظهر يف
خلفية ال�سيارة وجود مدخلي للهواء.
م���ن املتوقع �أن متتلك  Q8اجلديدة حمرك �4-س���لندرات �س���عة  2.0ل�ت�ر تريبو بقوة 252
ح�صانا وحمرك � V6سعة  3.0لرت تريبو بقوة  355ح�صانا وفئة هجينة.

جينيسيس G70
�أعلنت جيني�س���ي�س �أن �س���يارتها اجلديدة الفاخرة من
ط���راز  ،G70والتي من املقرر �إطالقه���ا يف منطقة ال�رشق
الأو�س���ط خالل �ش���هر �أبريل املقبل ،قد حازت جائزة “�آي
�إف ديزاي���ن” للت�ص���ميم للعام  2018عن فئة “ت�ص���ميم
ال�سيارات” ،والتي متنحها م�ؤ�س�سة “ورلد ديزاين غايد”.
وميث���ل ه���ذا الف���وز �أول جائ���زة م���ن “�آي �إف ديزاين”
تنالها عالمة جيني�س���ي�س لل�س���يارات الفاخ���رة منذ �إطالقها يف
العام .2015
وجاء تكرمي “�آي �إف ديزاين” للطراز  G70لقاء التميز الذي ا�ستطاعت العالمة الفاخرة
�أن تحُ دثه يف ت�ص���ميمه .ويو�س���ع هذا الطراز جاذبية جيني�س���ي�س يف اجلانب املتعلق بالطابع
الريا�ض���ي ذي الأداء العايل ،مت�س���ما بخطوط �شخ�صية ريا�ض���ية و�أ�سطح منحوتة ذات مظهر
باعث على القوة.

 Toyota Rushالعائلية تصل البحرين

ك�شفت �رشكة �إبراهيم خليل كانو امل��وزع
احل�رصي لعالمة “ ”Toyotaيف البحرين عن طراز
 ،Toyota Rush 2018مد�شنة بذلك الإطالق
الأول ل��ه��ذه ال�����س��ي��ارة �سباعية امل��ق��اع��د لفئة
الريا�ضية املتعددة اال�ستخدامات يف �أ�سواق
ال�رشق الأو�سط.
وحتمل “را�ش” الريا�ضية متعددة املواهب
وامل��ه��ام اجل��دي��دة م��ن تويوتا م��ا ب�ين الطاقة
الديناميكية والإطاللة الأنيقة لتت�ألق �أينما كانت
�سواء على ال�شاطئ �أو يف اجلبال �أو حتى �ضمن
املدينة .وحتمل خطوطا ت�صميمية متيزها عن
باقي �شقيقاتها يف عائلة “ ”Toyotaللمركبات
الريا�ضية متعددة اال�ستخدامات ،تربز مع واجهة
�أمامية �ضخمة ذات طابع عدائي ،مزدانة بغطاء
حمرك طويل يت�ضمن متوجات عدة ،بجانب �شبك
�أمامي كبري ي�ضم ق�ضبانا عري�ضة ومت�صلة بحيز
امل�صابيح الأم��ام��ي��ة ال��ت��ي ح���ازت ب��دوره��ا على
ت�صميم منحوت بعناية وممتد يف حيزها على
جانبي ال�سيارة ،وانتها ًء مب�صابيح �ضباب ذات
�شكل دائري تواكب فل�سفة الت�صميم الريا�ضي
خلطوط املقدمة.
ووا�صل م�صممو ال�صانع الياباين الأ�سلوب
ذات���ه ع��ل��ى �صعيد م��ك��ون��ات ال��واج��ه��ة اخللفية
لل�سيارة ،بعد �أن ت�ضمنت م�صدا عري�ض احلجم
يعمل بالتوازي مع جناح خلفي يف تعزيز عوامل
الديناميكية الهوائية ،وبالتايل منح ال�سيارة ثباتا ً
�أكرب على �صعيدي اخلطوط امل�ستقيمة ال�رسيعة �أو
عند دخول املنعطفات.
داخليا ،تزدان املق�صورة بكون�سول و�سطي
يحمل ال�صبغة اجلينية ذاتها ملركبات “تويوتا”
 Toyotaالريا�ضية املتعددة اال�ستخدامات ،مع

جي إم سي تطرح أكاديا  2018بمجموعة تحسينات

هوندا أوديسي  2018الجديدة
يف جيله���ا اخلام����س ،ج���اءت هوندا
�أودي�س���ي  2018اجلديدة كليا كواحدة
م���ن ال�س���يارات املتع���ددة الأغرا����ض
( )MPVالأعل���ى �ش���عبية يف الع���امل،
والتي حققت مبيعات تخطّ ت  2.7مليون
وحدة عرب �أربعة �أجيال ،و�سط تعديالت
ت�ض���م العديد م���ن املزاي���ا والتقنيات
املتوف���رة للم���رة الأول���ى يف العامل،
مث���ل “،”CabinWatch
و” ،”CabinTalk
وناق���ل حركة لـ 10
�رسع���ات و�ص���ف
مقاع���د ث���انٍ

منزلق ب�شكل �ساحر.
ومتّ���ت �إع���ادة ت�ص���ميم هي���كل
“�أودي�سي” اخلارجي لكي يُربز ت�صميما
راقي���ا وع�رصيا يت�ض���من �ش���بكة �أمامية
مميزة على �شكل جناح

طائر مع �أ�ض���واء �أمامية ن���وع هالوجني
(يف  LXو )EX-Lو�أ�ض���واء �أمامية نوع
( LEDيف  )Touringمع م�ؤقت �إطفاء
و�إ�ض���اءة �أوتوماتيك���ي لكف���اءة �أعل���ى
ال �س���تخد ا م
الطاقة.

شيروكي  2019المتجددة

ك�شفت جيب الغطاء عن �شريوكي
 2019بتحديثات ج��دي��دة ،جتعلها
�أكرث قبوال يف الأ�سواق العاملية؛ نظرا ً
لتلقي امل��ودي��ل ال�سابق النتقادات
عديدة ب�سبب ت�صميمه الغريب نوعا ما
يف املقدمة .تخلت جيب يف �شريوكي
 2019عن امل�صابيح الأمامية املنف�صلة
التي كانت �أ�سا�س االنتقادات التي
ك���ان ي��واج��ه��ه��ا امل���ودي���ل ال�����س��اب��ق،
وا�ستبدلتها مب�صابيح �أح��ادي��ة بحجم
�أك�بر قليال ً ،ون��رى �أ�سفلها م�صابيح
ال�ضباب ال�صغرية .من اخللف تظهر
التحديثات يف امل�صابيح وت�صميمها
الداخلي وزيادة حجم القطعة املعدنية
يف ال�صدام اخللفي.

نصائح للصائمين

ت���دور �أح���داث
امل�سل�س���ل يف �إط���ار
اجتماع���ي م�ش���وق حول
طبيب���ة نف�س���ية جت���د
نف�س���ها يف مواجه���ة
العديد من امل�شكالت،
واملواجه���ات ب���كل من
يُحي���ط بها ،خ�صو�ص���ا
ال�شخ�ص���يات ذات
الرتكيبات الغربية.
فريق العمل :هدى
ح�س�ي�ن ،عبدالرحم���ن
العق���ل ،عبداملح�س���ن
النمر ،ح�سني املن�صور،
حممد العجيم���ي� ،أحمد
ال�سلمان.

الصدقة
ال�ص���دقات م���ن القي���م املهم���ة يف �ش���هر
رم�ض���ان ،وم���ن القي���م االجتماعي���ة الت���ي حث
عليها ديننا احلنيف وينبغى تعليم �أ�سا�س���ياتها
لأطفالنا من ال�ص���غر؛ وال توجد فر�ص���ة �أف�ض���ل
للقي���ام بهذه املهمة �أكرث من �ش���هر رم�ض���ان،
ل���ذا نقدم عدة خطوات ميكن م���ن خاللها تعليم
الطفل ال�صدقة يف �شهر رم�ضان.
* ا�ص���طحاب الطفل عند تقدمي ال�صدقات
للفق���راء واملحتاج�ي�ن حت���ى يرى ذلك بنف�س���ه
ويقدمها بيده للمحتاجني.
* التح���دث مع الطفل عن فوائد ال�ص���دقة
وف�ض���ائلها يف �ش���هر رم�ض���ان وخالل العام كله
�أي�ضا ،و�رشح احلكمة الإ�سالمية والإن�سانية منها.
* جتنب���ي احلدي���ث بن�ب�رة الإ�ش���فاق �أمام
طفل���كِ عن الفقراء واملحتاجني ،بل ا�س���تخدمي
نربة �أداء الواجب الإن�ساين.
* احلر�ص على جعل الطفل ي�ؤ�س�س عالقات
اجتماعي���ة م���ع املجتمعات الفق�ي�رة واللعب مع
الأطفال الفقراء والتوا�صل معهم.
* دع���وة الأطف���ال الفق���راء وعائالته���م يف
م���رات للقدوم ملنزلكِ من خ�ل�ال دعوة �إفطار �أو
غريها.
* عمل �أن�ش���طة اجتماعية �أو جم�سمات فنية
�أو غريها من �أفكار م�ص���احبة لل�صدقة؛ لتحبيبها
لنف�سه ولربطها بقيمة االبتكار �أي�ضا ً.

مجالس

حمرر م�سافات

يقدم م�رسح ال�ص���واري يف منت�صف �شهر
رم�ض���ان م�رسحية جديدة بعن���وان “احلاجز”
من ت�ألي���ف و�إخراج الفنان القدي���ر �إبراهيم
خلف���ان ،ومتثي���ل عم���ر ال�س���عيدي ،وجنمة
بوعالي.
و�س���ينوغرافيا با�س���ل ح�س�ي�ن و�سامي
ح�س���ن ،ومو�س���يقى الفن���ان حمم���د ح���داد،
واملعروف �أن م�رسح ال�ص���واري كان قد �أعلن
يف وقت �س���ابق �إطالق ا�س���م الفنان خلفان
على �ص���ندوق مايل يتبنى فكرت���ه و�إدارته
م��س�رح ال�ص���واري؛ بهدف ت�ش���جيع التجارب
اجلديدة من �أع�ضاء وا�صدقاء امل�رسح.
حيث مي���ول املهرجان �إنت���اج العرو�ض

•�إبراهيم خلفان

ي���ق���دم ال���ف���ن���ان ال��ك��وم��ي��دي
ع��ب��دال��ن��ا��صر دروي�����ش ط���وال �شهر
رم�ضان م�سابقات “بودرو�ش تامي”
عرب �أث�ير “�إمارات اف ام”� ،إح��دى
�إذاع����ات �شبكة �أب��وظ��ب��ي الإذاع��ي��ة
ال��ت��اب��ع��ة لأب��وظ��ب��ي ل�ل��إع�ل�ام ،يبث
الربنامج الفكاهي “بودرو�ش” بعد جناحاته
الكبرية يف املوا�سم ال�سابقة.

tariq.albahar@albiladpress.com

•جمل����س عبداللطي���ف ب���ن را�ش���د الزي���اين
38880883
•جمل�س ال�ساعي39696898 :
•جمل�س عبدالرحمن بوجميد39656333 :
•جمل�س البنعلي39444174 :
•جمل�س عي�سى �أحمد �أبو الفتح39685785 :
•جمل�س عبدالعزيز بوزبون39000025 :
•جمل�س ح�سني حممد �شويطر39455298 :
•جمل�س بوعلي39682220 :
•جمل�س املرحوم �س���لمان ن�ص���ف النعيمي:
39465315
•جمل����س �ش���وقي عبدالرحم���ن املناع���ي:
39456058
•جمل�س حممد عي�سى الوزان39675566 :
•جمل�س عثمان حممد �رشيف الري�س و�إخوانه:
39673300
•جمل�س اجلودر37770666 :
•جمل�س ال�شيخ علي �أحمد العو�ضي و�أوالده:
39441176
•جمل����س املرحوم احلاج جواد بن ح�س���ن بن
�ضيف39457653 :
•جمل�س �أحمد الكوهجي36613613 :
•جمل�س جا�سم مراد39458191 :

•حممد حداد

التي يت���م اختيارها من جانب جلنة املتابعة
للم�شاركة يف املهرجان وفق الئحة تنظيمية
تب�ي�ن �آلي���ات الدع���م ،وي�أتي ه���ذا تكرميا

للتواصل واإلضافة:

للتوا�صل( :ق�سم املنوعات)17111479 :

روتين

الصواري يقدم “الحاجز” منتصف رمضان

تكتب حاليا النجمة نادين الرا�سي
اخل��ط��وط ال��ع��ري�����ض��ة لق�صة حياتها
احلافلة ب��الأح��داث متهيدا لت�صويرها
على �شكل م�سل�سل درام��ي ،علما ب�أن
نادين ترغب يف الك�شف عن الكثري من
الأ�رسار غري املعلنة حتى اليوم عن حياتها .وكانت
نادين �صورت �أخريا خما�سية عن مر�ض التوحد يف
�إطار م�سل�سل “حدوتة حب” .

األحـــــد

�أعلنت جي �إم �س���ي ع���ن حتديث جمموع���ة طرازات
�أكادي���ا  2018يف ال�رشق الأو�س���ط من خ�ل�ال توفري فئة
 All-Terrainالآن عل���ى ط���رازي  SLEو SLTم���ن
املركب���ة الفاخ���رة متع���دّدة اال�س���تخدامات .وم���ن خالل
التجهيزات اجلديدة للمقاعد التي تتّ�س���ع الآن خلم�س���ة
و�ستة و�س���بعة ركاب ،مت ت�ص���ميم �أكاديا  2018لتوفر
تنوعً ا �أكرب ،وحت�سينات �أكرث� ،إ�ضافة �إلى تقنيات �سالمة
متط���ورة ،يف حني توا�ص���ل توفري ق���وّة حم���رّك فعّالة،
وبنية هيكل خفيفة الوزن ،وقدرات معزَّزة لل�س�ي�ر على
الدروب الوعرة.
تُع ّد جي �إم �س���ي �أكادي���ا  2018مركبة كرو�س �أوفر
راقي���ة حتت���ل مكانة مرموقة يف �ص���ميم فئ���ة املركبات
الريا�ض���ية املدجمة متو�س���طة احلجم ،يف حني توا�ص���ل
توفري ثالثة �صفوف من املقاعد يف معظم طرازاتها� .أما
جي �إم �س���ي �أكاديا  All Terrainللعام  ،2018فت�أتي
�ضمن فئات جتهيزات  SLEو ،SLTوتربز قدراتها عرب
نظام الدفع الرباعي املتوا�ص���ل مع املقب�ض الفا�ص���ل
املزدوج والن�شط ،الذي ي�ؤمن قدرات جر مثالية تنا�سب
جميع ظ���روف القيادة .وتتميز ط���رازات All Terrain

عن باقي جمموعة �أكاديا من خالل �شبك التهوية املحاط
بعنا��ص�ر بلون ال�س���يارة نف�س���ه ،ومل�س���ات م���ن الكروم
الأ�سود ،والعجالت املميزة.
ويتميّز حمرك � V6س���عة  3.6لرت بالقوة والفعالية،
م���ع ق���درات قطر تف���وق  1800كغ تقديري���ا (مع حزمة
القطر املتوف���رة اختياريا) .وهو ق���ادر على توليد قوة
تبلغ � 310أح�صنة وم�س���توى ا�ستهالك وقود يبلغ 11.2
ل�ت�ر 100 /كيلو مرت لل���دورة املركّ بة يف طرازات الدفع
الأمام���ي ،و 11.7ل�ت�ر 100 /كيل���و م�ت�ر للدف���ع الكلّي
للعج�ل�ات .ويحتوي حمرك �أكاديا  V6على �أنظمة احلقن
املبا�رش للوقود والتوقيت املتفاوت� ،إ�ضافة �إلى النظام
الن�شط لإدارة الوقود (تقنية �إيقاف عمل الأ�سطوانات)،
م���ع ناقل حرك���ة �أوتوماتيكي من �س���ت �رسع���ات ونظام
اختيار منط القيادة بتحكم �إلكرتوين.
تعتم���د �أكاديا  2018عل���ى �إرث عريق م���ن املزايا
العملي���ة الفائقة ،مع ح�ص���ولها على جتهي���زات جديدة
مثل نظام التنبيه يف املقاعد اخللفية (قيا�سي يف جميع
الطرازات) ،ومهمته هي حتذير ال�س���ائق عند ترك �شيء
ما على املقاعد اخللفية ومغادرة ال�سيارة.

�شا�شة مالحة قيا�س  7بو�صات ،و�شا�شة معلومات
خلف مقود القيادة ،كما تربز املق�صورة ،ال�سمات
العمالنية التي تتمتع بها “را�ش”  Rushعلى
�صعيد التعامل امل��رن مع �صفي املقاعد الثاين
وال��ث��ال��ث ،م��ا يك�سبها �سمة ال�سيارة العائلية
بامتياز من خالل م�ساحة تخزينية ميكن زيادتها
من خالل اتاحة خا�صية طي املقاعد ،حيث تت�سم
�سيارة  Rushاجلديدة بثالثة �صفوف من املقاعد
املريحة جدا جلميع الركاب ،والتي ميكن ترتيبها
لتويل احلموالت املتنوعة .ويحتوي كل �صف من
املقاعد على م�أخذ كهربائي ملحق ل�شحن الهواتف
الذكية والأجهزة الأخ��رى .كما يت�سع حيز الأمتعة
الوا�سع لأربع قوارير ماء �سعة كل منها  5غالونات
(كل منها نحو  20لرتا) حتى عند ان�شغال املقاعد
بالكامل.
و�أثناء حمل املفتاح الإلكرتوين ،ميكن فتح
جميع الأب���واب بوا�سطة الكب�س على زر الفتح
و�ستدور ال�سيارة بعد ال�ضغط على دوا�سة الفرامل

وزر ت�شغيل املحرك معا ً .كما يعمل الأداء الرائع
للمكيف يف احلفاظ على الدرجة املعتدلة حلرارة
املق�صورة ،ما ي�ضفي املتعة �أثناء القيادة يف
الطق�س احلار.
�صممت �سيارة  Rushللقيادة على الطرق
ال��وع��رة ،حيث متتاز ب��زاوي��ت��ي اق�ت�راب وابتعاد
تخو�ض بهما �أنواع الت�ضاري�س كافة بف�ضل نظام
املحرك املزدوج من التوقيت الإلكرتوين الذكي
واملتغري لل�صمامات.
مت جتهيز ال�سيارة ب��و���س��ادة  SRSهوائية
لل�سائق ،و�أخ��رى للراكب الأمامي ،وو�سادة SRS
هوائية جانبية (للمقاعد الأم��ام��ي��ة) ،وو�سائد
 SRSهوائية �ستائرية واقية (للمقاعد الأمامية
واخللفية).
ميكانيكيًا ،تنب�ض “را�ش”  Rushبقلب
حمرك رباعي الأ�سطوانات ب�سعة  1.5لرت ،ينتج
ق��وة  140ح�صانا ،و 140نيوتن/مرت م��ن عزم
الدوران.

عطر الروح

•عمر ال�سعيدي

وتقدي���ر جل���ور الفن���ان واملخ���رج امل�رسحي
القدي���ر �إبراهي���م خلف���ان ،ودوره الكبري يف
دعم احلركة امل�رسحية ال�شبابية.

ت���دور الأح���داث
يف �إط���ار درام���ي ح���ول
املواقف التي يعي�شها
النا����س خ�ل�ال حياتهم
العادية ،والتي تت�س���م
بالروت�ي�ن ،وال���ذي
قد ينت���ج عن���ه الرتابة
واملل���ل م���ن خ�ل�ال
زوجة تت��ص�رف بطريقة
جتع���ل زوجه���ا يع���اين
ه���و وكل من ل���ه عالقة
بزوجته� ،سواء الأهل �أو
الأ�صدقاء �أو اجلريان.
فري���ق العم���ل:
حممد املن�ص���ور� ،إلهام
الف�ض���الة ،خالد �أمني،
�أحم���د ال�س���لمان ،هن���د
البلو�شي� ،شيماء علي.

المقادير:

مطبخ

مع عائشة بهلول

الخبز
اإليطالي

•جمل�س يو�سف بن �أحمد كانو :املاحوز
•جمل����س �أبن���اء عبداهلل ب���ن يو�س���ف فخرو:
39831737
•جمل����س حمم���د عي���د بوخما����س و�إخوان���ه:
39672072
•جمل�س عائلة �آل خرفو�ش36668801 :
•جمل�س الطوا�ش39622962 :
•جمل����س عبداهلل وعبدالرحم���ن حممد جمعة:
3969117
•جمل�س ح�سن ح�سني الري39604873 :
•جمل�س عثمان �رشيف39673300 :
•جمل����س �أبناء �س���يد كاظم جعف���ر العلوي:
39766766
•جمل�س علي �سيار و�أوالده39258494 :
•جمل�س جمال يو�سف املطوع39913113 :
•جمل�س حممد علي ال�شيخ من�صور ال�سرتي:
39333374
•جمل�س �أحمد حمفوظ العايل36411000 :
•جمل�س خالد �سليمان الب�سام39453339 :
•جمل�س عبا�س عبداهلل ال�رساج39466604 :
ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

 2كوب دقيق بالخميرة 260جم
 1بيضة
 2ملعقة شاي سكر  14جم
½ كوب حليب دافئ 100مل
 1كيس شوربة الفطر  68جم
 2ملعقة طعام أعشاب مختلفة 2جم
 1ملعقة شاي مسحوق الخميرة  3جم
 3مالعق طعام شرائح زيتون أسود وأخضر60جم
 1ملعقة طعام حبيبات الكمون (للوجه) 6جم

الطريقة:

 1تعج��ن جمي��ع المقادير ف��ي إناء ماع��دا الكم��ون ،ثم تغطىبقماش مبلل لمدة (ساعتين) ،وتترك جانبا في مكان دافئ.
 2تعجن العجينة مرة أخرى ،وتوضع في قالب كعك دائري الشكل,ثم يرش الوجه بحبيبات الكمون ،وتضغط باألصابع حتى ال تتساقط.
تترك في مكان دافئ لمدة (نصف ساعة).
 3تخبز العجينة في فرن تحت درجة ( ) 200لمدة ( 20دقيقة). 4يقطع الخبز مثلثات ويقدم 8( .قطع).مالحظ��ة :يمكن تقديمه مع زيتون أس��ود مف��روم ومخلوط بزيت
الزيتون.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :

مواقيت
الصالة

الفجــر03:22 :
الظهـر11:39 :
العصــر03:09 :
المغرب06:20 :
العشاء07:30 :

 360درجة

األخيرة

لإلعالن على

الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

الربعاء
حالة
27/07/2016
الطقس
40º 32º
الطقس
حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

@albiladnews www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

الطق����س ح�س���ن م���ع
بع�ض ال�سح���ب ولكنه حار
بغداد
46º 29º
خالل النهار.

الكويت

أبوظبي

12:14
10:44

05:08

بعط���ر الطيب ووجوه با�سمة ت�ستقبل البحري���ن ال�شهر الف�ضيل� ،إذ يحر�ص �أهل
البل���د �سنويا على �إقامة املجال�س الرم�ضانية ،التي تفتح �أبوابها للجميع دون متييز
�أح���د عن �آخر؛ فتج���د الغني يجل�س بجانب الفقري ،وت�سم���ع حديثا جانبيا بني مواطن
ب�سيط وم�س�ؤول كبري .الكل يبارك بحلول �شهر الربكة ،وال جمال ل�شيء �آخر ميكن �أن
يت�سلل �إلى النفو�س والقلوب غري احلب.
�أم����س الأول ت�رشفت بح�ض���ور جمل�س نائ���ب رئي�س جمل�س ال���وزراء �سمو ال�شيخ
عل���ي بن خليفة �آل خليفة ،حيث ا�ست�شعرت ه���ذه الأجواء الودية التي انعك�ست على
وجوه احلا�رضين ،ودونت يف عقلي بع�ض امل�شاهدات التي �أود �أن �أ�شاركها مع القراء
الأعزاء؛ ليلم�سوا بع�ضا من خ�صال �شعب البحرين الكرمي.
الب�ساط���ة والتوا�ض���ع؛ فال �أح���د ي�س�أل القادم ع���ن ا�سمه �أو من�صب���ه قبل دخوله
املجل����س ،حيث يق���ف �سمو نائ���ب رئي�س جمل�س ال���وزراء مل�صافح���ة كل من يح�رض
جمل�س �سموه� ،سواء �أكان �شيخا �أو �شابا ،مواطنا �أو مقيما ،وي�س�أله عن �أحواله ويهنئه
باملنا�سبة املباركة.
كرم ال�ضيافة وح�سن الوفادة؛ �إذ ي�ستقبل �سمو ال�شيخ علي بن خليفة �آل خليفة
اجلميع يف جمل�س �سموه الرم�ضاين بالقدر ذاته من املودة والرتحاب ،الكل �سوا�سية
ال فرق بني م�سلم وغري م�سلم ،وال بني �رشقي وغربي ،وال بني �سفري وموظف عادي؛
جميعه���م ي�صطفون مل�صافحة �سموه ،ثم يتلقون واج���ب ال�ضيافة بح�سب العادات
العربية الأ�صيلة.
املحب���ة والرتابط �صفتان حميدتان جت�سدهم���ا املجال�س الرم�ضانية يف البحرين
ب�ش���كل عام؛ وميثل جمل�س �سمو ال�شيخ علي بن خليفة �آل خليفة منوذجا م�صغرا ملا
مييز البحرين من تالحم وم���ودة وت�سامح بني �أبنائها ،وقيم �شاخمة لأجيال متعاقبة
ن�ش�أت على نبذ الطائفية والتم�سك بالوحدة الوطنية.
يف وق���ت ق�صري تراكمت انطباعات �إيجابي���ة ي�صعب ح�رصها يف مقال واحد ،لكن
�س�ؤاال مهما البد من طرحه هنا على كل من يقارن تقاليد البحرين التليدة و�أعرافها
الرا�سخة مع دميقراطيات الغرب احلديثة؛ يف �أي من مناذج الغرب ميكن �أن جتد مثل
هذه القيم النبيلة واخل�صال احلميدة؟
ثقاف���ة املجال����س يف البحرين �أعم���ق م���ن �أن ت�ستوعبها �أفكار ج���ان جاك رو�سو
وفولت�ي�ر وغريهما م���ن فال�سفة التنوير .فعندم���ا يحاول من يهوى من���ا جلد الذات
الإجابة عن ه���ذا ال�س�ؤال �سيجد �أن الغرب الذي ا�ستمد دميقراطيته من تلك الأفكار
يتخل���ف مب�سافة بعي���دة عما �آل �إليه �شعب البحرين من رق���ي وحت�رض ،حيث ال ميكن
للمواطن الغربي �أن يلتقي ب�أرفع امل�س�ؤولني يف جمال�س عامة من دون �إجراءات �أمنية
معقدة ودعوات م�سبقة ال تر�سل غالبا �إال لعلية القوم.

@albiladpress

@albiladpress

44º 35º

عمان

مسقط
32º 27º

درجة احلرارة العظم���ى  39درجة
وال�صغ���رى  26درج���ة مئوي���ة .ارتفاع
املوج من قدم الى ثالثة اقدام.

القاهرة

35º 21º

38º 21º

الدوحة
36º 33º

الرياض
43º 31º

صنعاء
22º 18º

تحذير
ليوجد.

06:26

e-mail: local@albiladpress.com

الري���اح متقلبة االجتاه م���ن � 5إلى  10عقد
بيروت
ولكنه���ا28º
23º
�شمالي���ة بوجه ع���ام وم���ن � 10إلى 15
عقدة �أحيانا خالل النهار.

38º 32º

الرياح
عموما شمالية شرقية من  07الى  12عقدة
وتصل من  12الى  17عقدة احيانا خلل
النهار.

11:54

مجلس سمو الشيخ علي بن خليفة ...قيم شامخة

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

الطقس لهذا اليوم

05:02

ayman.hamam
@albiladpress.com

إدارة الرصاد الجوية

17111501 - 32224492

واحل
ض

األحـــد
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 4رمضان 1439
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حرين

السنة العاشرة  -العدد 3505

أيمن همام

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة

الخميس

الجمعة

40º 32º
39º 32º
متقلبة التجاة من  05الى  10عقد
متقلبة التجاة من  05الى  10عقد
ولكنها عموما شرقية من  10الى  15ولكنها عموما شمالية شرقية من 10
عقدة احيانا.
الى  15عقدة احيانا.

السبت
43º 33º
متقلبة التجاة من  05الى  10عقد
ولكنها عموما شمالية من  10الى 15
عقدة احيانا خلل النهار.

رجل يجهز مائدة �إفطار جماعية يف �ساحة �أحد امل�ساجد بباك�ستان (د ب �أ)

حار�س �أمن لراحة امل�صلني
يف خط���وة القت ارتياحا كب�ي�را ،ا�ستعانت
�إدارة م�سج���د يف مدين���ة تزينت جنوبي املغرب
بحار����س �أم���ن خا����ص ل�ضمان راح���ة امل�صلني
يف �صالت���ي الع�ش���اء والرتاوي���ح .وذك���ر موقع
�صحيف���ة “�أخب���ار الي���وم” املغربي���ة� ،أن �إدارة
م�سج���د “القد����س ،ب���د�أت باال�ستعانة بخدمات
حار����س خ�صو�صي اعتبارا م���ن اخلمي�س .وقال
رئي�س اجلمعية امللكفة ب����إدارة �أمور امل�سجد،
مبارك �أجنار ،يف ت�رصي���ح لو�سائل �إعالم حملية،
�إن م�سج���د القد����س باعتباره م���ن �أكرب م�ساجد
املدينة ،يتح���ول خالل �شهر رم�ض���ان املبارك
�إل���ى قبلة لعدد كبري م���ن امل�صلني من �سكان
مدين���ة تيزني���ت �صغ���ارا و كبارا .ون���وه �أجنار
�إل���ى �أن الغر����ض م���ن وراء اال�ستعانة بخدمات
حار����س خا�ص هو �ضمان راح���ة امل�صلني لأداء
�شعائرهم الدينية.

اختبار دم ملر�ضى ال�سكري قد ينهي حقن الأن�سولني اليومية
ط���ور �أطب���اء يف ا�سكتلندا اختب���ارا ب�سيطا للدم
يعتق���دون �أن م���ن �ش�أنه ال�سم���اح لبع�ض امل�صابني
مبر����ض ال�سك���ري م���ن الن���وع الأول بالتخل���ي متاما
ع���ن جرع���ات الأن�سولني .ويق���ول الفري���ق الطبي،
مب�ست�شفى “وي�سرتن جرنال” يف �إدنربة� ،إن االختبار
متك���ن من ر�صد حت���ورات خمتلفة من ه���ذا املر�ض

مل تكن معروفة من قب���ل .ومت �إعداد برنامج فح�ص
روتين���ي بعدم���ا اكت�ش���ف م�سعفون �إ�صاب���ة مري�ض
بن���وع وراثي م���ن مر�ض ال�سك���ري .ويق���ول الأطباء
�إن الفح����ص �أظهر نتائج “حتويلي���ة” ،تعني لبع�ض
املر�ضى نهاي���ة للحقن اليوم���ي بالأن�سولني .ومنذ
ب���دء العم���ل باالختب���ار ال�صي���ف املا�ض���ي ،متك���ن

كث�ي�ر من املر�ض���ى من التخل���ي متاما ع���ن جرعات
الأن�سول�ي�ن ،بينم���ا �أ�صبح ب�إم���كان الأطباء يف حاالت
�أخرى و�صف عالج مف�صل لكل مري�ض .ودعا اخلبري
اال�ست�ش���اري يف مر�ض ال�سك���ري والغدد مب�ست�شفى
وي�سرتن جرنال مارك �سرتاكن لإخ�ضاع جميع مر�ضى
ال�سكري لهذا الفح�ص .وقال �سرتاكن “�إذا اكت�شفنا

هاري وماركل يعقدان قرانهما

حمطة نووية عائمة
ك�شفت رو�سيا عن �أول حمطة نووية عائمة
يف العامل �أم�س ال�سب���ت ،وذلك يف احتفال جرى
مبرف����أ مدينة مورمان�سك النائية ب�شمال البالد،
حي���ث �سيتم تزويد مفاعالتها بالوقود النووي
قبل التوجه �إلى �سيبرييا.
وحتت���وي ال�سفين���ة الت���ي يبل���غ طوله���ا
 144م�ت�را ووزنها � 21ألف طن وبنتها ال�رشكة
الرو�سي���ة احلكومية للطاقة النووية رو�ساتوم،
على مفاعل�ي�ن نوويني تبلغ طاق���ة كل منهما
 35ميغاوات ،وت�شبه تلك التي ت�ستخدم عادة
لإم���داد كا�سح���ات اجلليد بالطاق���ة ،بح�سب ما
�أوردت “فران����س بر����س” .وب�إم���كان ال�سفينة
تولي���د طاقة تكفي ال�سته�ل�اك مدينة يقطنها
� 200أل���ف ن�سمة� ،أي �أكرث بكث�ي�ر من اخلم�سة
�آالف الذين يعي�شون يف بيفيك.

�شخ�صا ما م�صابا بنوع وراثي من ال�سكري ،ميكن
ً
�أن
�أن يكون لهذا �أثر جذري يغري جمرى حياته”.
و�أ�ض���اف “كذلك� ،إذا ت�أكدنا م���ن �أن �شخ�صا ما
م�صاب���ا بن���وع �آخر من ال�سك���ري ،مثل الن���وع الثاين،
رمبا تكون ثمة �أنواع ع�ل�اج بديلة للأن�سولني ميكننا
تقدميها له”.

عالج ال�سرطان مبزيج الفياغرا ولقاح الأنفلونزا
ق���ال علم���اء �إنهم ب�صدد جتريب عالج جديد وغريب على بع�ض مر�ضى ال�رسطان ،بعد �أن
�أثبت جناحه يف جتارب �أجريت على الفئران.
وذكر العلماء يف جامعة �أوتوا الكندية ،ح�سبما �أوردت �صحيفة “ديلي ميلي” الربيطانية،
�أم�س ال�سبت� ،أن العالج اجلديد مزيج من حبوب الفياغرا واللقاح امل�ضاد للإنفلونزا.
و�أ�ش���اروا �إلى �أن العالج جنح يف تقلي�ص انت�ش���ار �أورام مر�ض �رسطان الرئة لدى الفئران
بن�سبة .% 93
وكان���ت هذه الدرا�سة ناجحة �إلى حد �أن  24مري�ضا ب�رسطان املعدة �سيختربون الو�صفة
اجلديد لعالج ،ومن املرجح �أن ميهد جناح هذه التجربة الطريق لإقرار العالج.
وتق���وم فكرة ه���ذا العالج املزدوج على تن�شيط النظام املناع���ي ،حتى يكون قادر على
مهاجم���ة الأورام اخلبيثة التي تبق���ى يف اجل�سم ،بعد �إجراء العملي���ة اجلراحية التي ت�ست�أ�صل
الأورام ال�رسطانية.
وعادة ما ت�ؤدي اخلاليا القاتلة الطبيعية دورا رئي�سيا يف حماربة اخلاليا ال�رسطانية ،لكن
اجلراحة ت�ؤدي �إلى الإخالل بوظيفة هذه امل�ضادات الطبيعية.

م�ضيفة عربية �أهينت للون ب�شرتها

هتلر انتحر بطلقة يف الر�أ�س
ق���ال موقع “تاميز اليف” �إن �أدولف هتلر
ت���ويف “بالت�أكيد” ع���ام  1945يف برلني ،وفقا
للباحثني الفرن�سيني الذين ح�صلوا على �أجزاء
من �أ�سنان الزعيم النازي الراحل.
و�أك���د الربوف�س���ور فيلي���ب �ش���اريل �أن
الدرا�سة الت���ي �أجريت على �أ�سنان هتلر �أثبتت
�أن���ه انتحر ع���ام  ،1945م�شريا �إل���ى �أنه “لي�س
هناك �أي �شك يف هذا الأمر بعد الآن”.
ومتكن الفري���ق الفرن�سي �أي�ضا من �إلقاء
نظرة عل���ى جزء م���ن جمجمة هتل���ر ،الأمر الذي
�أظهر لهم فتحة يف اجلانب الأي�رس منها ،وهو ما
ي�ؤكد مزاعم انتح���اره من خالل �إطالق ر�صا�صة
على ر�أ�سه.

•امل�ضيفة غفران بينو�س (في�سبوك)

عقد ع��ص�ر �أم�س ال�سبت الأمري هاري قرانه على املمثلة الأمريكية ميغان ماركل ،وتوافد
الآالف من املتفرجني منذ م�ساء اجلمعة �إلى مدينة وند�سور مل�شاهدة العرو�سني.
وكان���ت �أوبرا وينفري و�إدري�س �ألبا و�إلتون جون وجورج و�أمل كلوين وديفيد وفيكتوريا
بيكهام من بني �أوائل ال�ضيوف ،الذين و�صلوا �إلى قلعة وند�سور.

�أب���دى تون�سيون تعاطفا كبريا مع م�ضيفة طريان تعر�ضت لإهانات و�شتائم من
قبل �إحدى امل�سافرات ب�سبب لون ب�رشتها الداكن.
وتناق���ل الكثري مقطع فيديو يظهر حادث االعتداء العن�رصي ،الذي تعر�ضت له
م�ضيفة تدعى ،غفران بينو�س ،وذلك على منت رحلة اخلطوط اجلوية التون�سية التي
كانت متجهة من تون�س العا�صمة �إلى مدينة �إ�سطنبول الرتكية الأ�سبوع املا�ضي.
وكتبت بينو�س على �صفحتها يف موقع في�سبوك باللغة الفرن�سية�“ :إن م�سافرة
مل جتد مكان���ا لو�ضع �أمتعتها يف الأماكن املخ�ص�صة لو�ضع احلقائب داخل الطائرة،
فتدخلت وطلبت منها االنتظار قليال حتى �أجد لها حال”.
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