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السنة العاشرة - العدد 3527 
االثنين

11 يونيو 2018 
26 رمضان 1439

للفقيد اأعمال جليلة للم ال�شمل وجمع الكلمة
�سمو ال�سيخ عبداهلل بن خالد ترك ب�سمات خالدة... �سمو رئي�س الوزراء:

املنامة - بنا:  اأكد رئي�س الوزراء �ص���احب 
ال�ص���مو امللك���ي الأم���ر خليفة بن �ص���لمان اآل 
خليفة، اأن �ص���مو ال�ص���يخ عبداهلل ب���ن خالد اآل 
خليفة )طيب اهلل ثراه( ترك ب�ص���مات �صتظل 

خالدة يف الذاكرة الوطنية.

وقال �ص���موه اإن مملكة البحرين و�ص���عبها 
�ص���يظلون ممتنني ملا قدمه الفقيد من اأعمال 
جليل���ة للم ال�ص���مل وجمع الكلم���ة، ون�رش الألفة 
وامل���ودة بني اأبن���اء البحري���ن، وتعزيز الوحدة 
الوطنية.جاء ذلك لدى ا�ص���تقبال �صموه بق�رش 

الق�ص���يبية اأم�س اأجنال الفقيد: ال�ص���يخ حممد 
بن عب���داهلل بن خالد اآل خليفة، وال�ص���يخ خالد 
بن عبداهلل بن خالد اآل خليفة، وال�صيخ اإبراهيم 

بن عبداهلل بن خالد اآل خليفة، واأحفاد 
الفقيد.

جمل����س  يف  اخلدم���ات  جلن���ة  اأو�ص���ت 
ال�ص���ورى يف اجتماعه���ا اأم�س برئا�ص���ة جهاد 

الفا�ص���ل باملوافق���ة عل���ى م����رشوع قانون 
التقاع���د اجلدي���د ال���ذي اأحالت���ه احلكوم���ة 
ب�ص���فة ال�ص���تعجال، وذل���ك بع���د اأن اأقرت 
اللجنة الت�رشيعية باملجل�س د�صتورية م�رشوع 

القانون.
وعلم���ت “الب���اد” اأن جمل�س ال�ص���ورى 
�ص���وف ي�ص���وت عل���ى القان���ون يف جل�ص���ة 

ا�صتثنائية الأربعاء املقبل.

• �صمو رئي�س الوزراء اأثناء ا�صتقبال اأجنال واأحفاد �صمو ال�صيخ عبداهلل بن خالد )رحمه اهلل(  	

• �صمو حمافظ اجلنوبية م�صتقبا اأع�صاء جمعية البحرين ملكافحة ال�رشطان	
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اجلنوبية: حمافظ  �سمو  ال�سرطان”...  “مكافحة  لـ  اخلري” تتربع  “براحة 

حري�شون على تعزيز  ال�شراكة املجتمعية

عوايل - املحافظة اجلنوبية: اأكد حمافظ 
اجلنوبي���ة �ص���مو ال�ص���يخ خليفة ب���ن علي اآل 
خليف���ة اأن املحافظة ت�ص���عى دائما من خال 
اأن�ص���طتها ومبادراتها النوعي���ة ذات الأبعاد 
الإن�ص���انية واخلري���ة اإلى ترك الأث���ر النافع 
وتعزي���ز ال�رشاك���ة املجتمعية.ج���اء ذلك لدى 

ا�ص���تقبال �ص���موه اأع�ص���اء جمعي���ة البحرين 
ملكافح���ة ال�رشط���ان، اإذ تقّدم �ص���موه بتربع 
بجه���از طبي اإل���ى جلمعية، وال���ذي جمع مبلغ 
كلفت���ه من اجله���ات الراعية وامل�ص���اهمة يف 
الفعالي���ة اخلرية التي اأطلقته���ا املحافظة 

3اجلنوبية “براحة اخلر”.

ت�شييع ال�شيخة هالة بنت دعيج اليوم
املنام���ة - بنا: بقلوب موؤمنة بق�ص���اء اهلل وقدره، 
انتقلت اإلى رحمة اهلل تعالى �ص���احبة ال�ص���مو ال�صيخة 
هال���ة بن���ت دعيج ب���ن خليف���ة اآل خليفة، والدة �ص���مو 
ال�ص���يخ عي�ص���ى بن �ص���لمان بن حمد اآل خليفة، و�صمو 
ال�ص���يخ حممد بن �ص���لمان بن حمد اآل خليفة، و�صقيقة 
ال�ص���يخ خليفة بن دعيج اآل خليفة، وال�ص���يخ �ص���لمان 
ب���ن دعيج اآل خليفة.وتقام �ص���اة اجلن���ازة اليوم بعد 
�ص���اة الع����رش بجام���ع ال�ص���يخ عي�ص���ى بن �ص���لمان اآل 
خليفة بالرفاع الغربي، ومواراة جثمانها الرثى مبقربة 
احلنيني���ة. تقبل التع���ازي بق�رش الرف���اع )الزاهر( بعد 

�صاة الرتاويح ابتداء من اليوم وحتى الأربعاء.

املجل�س ي�سوت على امل�سروع بجل�سة ا�ستثنائية الأربعاء

“التقاعد” قانون  ال�شورى” تقر  “خدمات 

بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره
نتـقـدم

بخالص العزاء والمواساة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه

وإلى سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة
وإلى سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة

وإلى معالي الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة  
رئيس ديوان سمو ولي العهد

وإلى سعادة الشيخ سلمان بن دعيج آل خليفة
ولكافة أفراد العائلة المالكة الكريمة

في وفاة المغفور لها بإذن هللا تعالى

صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة
سائلين هللا العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع العاملين في شركة نفط البحرين )بابكو(

صدق هللا العظيم

حمرر ال�ش�ؤون املحلية
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ال���راح���ل ت����رك ���ش��واه��د م�����ش��ي��ئ��ة ج��ع��ل��ت ���ش��ف��ح��ت��ه ع���ام���رة ب�����االإجن�����ازات امل�����رف��ة

�شمو ال�شيخ عبداهلل بن خالد قدم اأعماال جليلة للم ال�شمل وجمع الكلمة
فقيد اجلميع ملا امتاز به من �شفات حميدة وطيبة... �شمو رئي�س الوزراء:

املنامة - بنا: اأكد رئي�س الوزراء �ش���احب 
ال�ش���مو امللك���ي االأم���ر خليفة بن �ش���لمان اآل 
خليفة، اأن �ش���مو ال�ش���يخ عبداهلل ب���ن خالد اآل 
خليفة “طيب اهلل ثراه” فقيد اجلميع ملا امتاز 
به بني النا�س من �ش���فات حمي���دة وطيبة وما 
تركه من ب�ش���مات �ش���تظل خال���دة يف الذاكرة 
الوطنية، الفتا �ش���موه اإلى اأن الراحل ترك ارثاً 
م���ن االإجنازات واخل�ش���ال احلمي���دة التي عرف 
بها بني اأه���ل البحري���ن ودول جمل�س التعاون 
والعاملني العربي واالإ�شالمي وخمزونا تاريخيا 
و�ش���جال حافال ا�شتفاد منه الكثر من الباحثني 

واملهتمني وبخا�شة يف ال�شاأن البحريني.
جاء ذلك خالل ا�ش���تقبال �ش���احب ال�ش���مو 
امللكي رئي�س الوزراء بق�ر الق�ش���يبية �شباح 
اأم����س اأجنال الفقيد: ال�ش���يخ حممد بن عبداهلل 
بن خالد اآل خليفة، وال�شيخ خالد بن عبداهلل بن 
خالد اآل خليفة، وال�شيخ اإبراهيم بن عبداهلل بن 
خال���د اآل خليفة، واأحفاد الفقي���د، حيث رفعوا 
اإلى �شموه اأ�ش���مى اآيات ال�شكر والعرفان على 
تعازي �ش���موه وموا�ش���اته يف وفاة �شمو ال�شيخ 
عب���داهلل ب���ن خال���د اآل خليفة طي���ب اهلل ثراه، 
داعني اهلل جلت قدرته اأن يحفظ �شموه ويرعاه 

ويدميه ذخرا و�شندا للوطن و�شعبه.
وخ���الل اللق���اء قال �ش���موه “عرفنا �ش���مو 
ال�ش���يخ عبداهلل ب���ن خال���د اآل خليفة طيب اهلل 
ث���راه مثاال يف احلكم���ة والبذل م���ن اأجل الدين 
والوط���ن اأجم���ع على حمبت���ه اجلميع و�ش���تظل 
ذكراه ُت�ش���تح�ر يف كل جمال خر تركه الفقيد 
خلف���ه”، وا�ش���تذكر �ش���احب ال�ش���مو امللك���ي 
رئي����س الوزراء مناقب الفقيد الراحل واجلهود 

الكبرة التي قام بها يف خدمة وطنه واأمته فقد 
كان �ش���ادقا وخمل�شا يف خدمة الدين والوطن 
واالإ�ش���المية  العربي���ة  واالأمت���ني  واملجتم���ع 
وت���رك من �ش���واهد م�ش���يئة جعلت �ش���فحته 
عام���رة باالإجن���ازات امل�رفة يف العم���ل العديل 

واالإ�شالمي واالجتماعي واخلري.

واأكد �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء 
باأن مملكة البحرين و�شعبها �شيظلون ممتنني 
ملا قدمه الفقيد من اأعمال جليلة للم ال�ش���مل 
وجمع الكلم���ة، ون�ر االألفة وامل���ودة بني اأبناء 
البحري���ن، وتعزي���ز الوح���دة الوطنية م�ش���يفا 
�ش���موه “اأن عزاءن���ا يف الفقيد الغ���ايل ما ورثه 

الأبنائه واأحفاده الكرام من علم وخربة وحكمة”، 
داعيا �ش���موه املول���ى جلت قدرت���ه اأن يتغمد 

الفقيد بوا�شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته.
من جانبهم، اأعرب اأبناء واأحفاد الفقيد عن 
جزيل ال�شكر والتقدير ل�شاحب ال�شمو امللكي 
رئي�س الوزراء على م�ش���اعر �ش���موه الطيبة وما 

مل�ش���وه لدى �ش���موه من حمبة وتقدير للفقيد 
الراح���ل ملا قام ب���ه من دور يف خدم���ة الوطن، 
موؤكدين اأن وقفة �شموه اإلى جانبهم وم�شاركته 
لهم يف هذه الظروف خففت م�شابهم، �شائلني 
اهلل ع���ز وجل اأن يحفظ �ش���موه واأن يدمي عليه 

نعمة ال�شحة والعافية.

• �شمو رئي�س الوزراء اأثناء ا�شتقبال اأجنال واأحفاد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن خالد )رحمه اهلل( 	
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• �ضمو حمافظ اجلنوبية م�ضتقبال اأع�ضاء جمعية البحرين ملكافحة ال�رسطان	

االرتقاء باآفاق التعاون اإلى م�ستويات حتقق طموحات اجلميع

تعزيز التعاون بني “اجلنوبية” و“البحرين ملكافحة ال�رسطان”

ا�ضتعر�س املو�ضوعات اخلا�ضة بالأمور الت�رسيعية مع ال�ضالح... �ضمو رئي�س الوزراء:

فعالية “براحة اخلري” تقدم تربعا للجمعية... �ضمو ال�ضيخ خليفة بن علي:

املنامة - بنا: ا�ض����تقبل رئي�س الوزراء 
�ض����احب ال�ض����مو امللك����ي الأم����ري خليف����ة 
ب����ن �ض����لمان اآل خليف����ة بق�رس الق�ض����يبية 
�ض����باح اأم�س رئي�س جمل�س ال�ض����ورى علي 
ال�ضالح، حيث ا�ض����تعر�س �ضموه جملة من 
الت�رسيعية  بالأمور  املو�ض����وعات اخلا�ض����ة 
وال�ض����بل الكفيلة بجعل م�ض����ارها موازيا ما 

بني امل�ضلحة الوطنية و�ضالح املواطن.
وخ����الل اللق����اء، ن����وه �ض����احب ال�ض����مو 
ال����ذي  بال����دور  ال����وزراء  رئي�����س  امللك����ي 
ي�ض����طلع به جمل�س ال�ض����ورى يف امل�ض����رية 
الدميقراطي����ة الت����ي يقودها عاه����ل البالد 
�ض����احب اجلاللة امللك حمد بن عي�ض����ى اآل 
خليفة، م�ض����يدا �ض����موه مبا يبدي����ه جمل�س 
ال�ضورى من حر�س على الرتقاء باملنظومة 
الت�رسيعية وجعلها اأكرث قدرة على التكيف 
املالي����ة  وامل�ض����تجدات  التط����ورات  م����ع 

والقت�ض����ادية العاملية وحمققة مل�ض����لحة 
املواطن.

واأكد �ض����احب ال�ض����مو امللك����ي رئي�س 
الوزراء ا�ض����تمرار احلكوم����ة يف التعاون مع 
ال�ض����لطة الت�رسيعي����ة والرتق����اء باآفاق هذه 
التع����اون ال����ى امل�ض����تويات الت����ي حتق����ق 
طموحات وتطلعات اجلميع، �ضاكرا ومقدرا 
�ض����موه لرئي�س جمل�س ال�ض����ورى واأع�ض����اء 
املجل�س ما يبدونه من حر�س على التعاون 

البناء مع احلكومة.
وقد رفع رئي�س جمل�س ال�ضورى خال�س 
�ض����كره وعظيم تقديره الى �ضاحب ال�ضمو 
امللكي رئي�س الوزراء على توجيهات �ضموه 
الدائمة للمعنيني باحلكوم����ة بالتعاون مع 
جمل�س ال�ضورى، موؤكدا اأن هذه التوجيهات 
الكرمية قد جعلت التعاون بني ال�ضلطتني 

عالمة فارقة يف امل�ضرية الربملانية.

ع���وايل - املحافظ���ة اجلنوبي���ة: اأك���د حمافظ 
اجلنوبية �ض���مو ال�ض���يخ خليفة بن عل���ي اآل خليفة 
اأن املحافظ���ة ت�ض���عى دائم���ا من خالل اأن�ض���طتها 
الإن�ض���انية  الأبع���اد  ذات  النوعي���ة  ومبادراته���ا 
واخلريي���ة اإلى ترك الأث���ر النافع وتعزي���ز ال�رساكة 
املجتمعي���ة م���ن خ���الل التع���اون مع املوؤ�ض�ض���ات 

ال�ض���غرية والنا�ض���ئة يف الإ�ض���هام يف املب���ادرات 
الهادفة.

جاء ذلك لدى ا�ضتقبال �ضمو حمافظ اجلنوبية 
لأع�ض���اء جمعي���ة البحري���ن ملكافحة ال�رسط���ان، اإذ 
تقّدم �ضمو ال�ضيخ خليفة بن علي اآل خليفة بتربع 
للجمعية بجهاز طب���ي، والذي جمع مبلغ كلفته من 

اجله���ات الراعية وامل�ض���اهمة يف الفعالية اخلريية 
التي اأطلقتها املحافظة اجلنوبية “براحة اخلري”.

كم���ا اأثنى �ض���مو ال�ض���يخ خليفة ب���ن علي اآل 
خليف���ة على الدور الكب���ري الذي تق���وم به جمعية 
البحري���ن ملكافحة ال�رسطان جت���اه املجتمع، موؤكدا 
اأهمي���ة تعزي���ز التع���اون الوثي���ق ب���ني املحافظة 

اجلنوبي���ة وجمعي���ة البحري���ن ملكافح���ة ال�رسط���ان 
لإقامة الفعاليات والربامج التوعوية والتثقيفية، 
موؤكدا �ض���موه اأن ما قامت به املحافظة يف الفرتة 
املا�ض���ية م���ا هو اإل بداية ل�ضل�ض���لة من الأن�ض���طة 

والربامج العائدة بالنفع والفائدة على املجتمع.
من جانبه���م، اأعرب اأع�ض���اء جمعي���ة البحرين 

ملكافحة ال�رسطان عن �ض���كرهم وتقديرهم ل�ض���مو 
حماف���ظ اجلنوبية على دعمه للجمعية، موؤكدين اأن 
هذه اللفتة الإن�ض���انية �ضت�ض���هم يف تقليل الفرتة 
الزمنية الت���ي متر بها عملية الت�ض���خي�س، مبدين 
ا�ض���تعدادهم وتعاونه���م مع املحافظ���ة اجلنوبية 

لإقامة الفعاليات والأن�ضطة التوعوية.

• �ضمو رئي�س الوزراء م�ضتقبال رئي�س جمل�س ال�ضورى	

مناق�ســة تطويـر ال�سواطـئ واجلـزر
جودة التعليم ت�سهم يف تقدم ونه�سة االأمم

تراأ�س “الأعلى للتعليم والتدريب”... حممد بن مبارك:

املنامة - بنا: تراأ�س نائب رئي�س جمل�س الوزراء، 
رئي�س املجل����س الأعلى لتطوي���ر التعليم والتدريب 
�ض���مو ال�ض���يخ حممد بن مب���ارك اآل خليف���ة يف مكتبه 
بق�رس الق�ض���يبية اأم�س اجتماع املجل�س، الذي ا�ضتمع 
اإل���ى عر�س ت�ض���من التقرير ال�ض���نوي الث���اين لعمل 
املجل�س، الذي اأظهر ا�ضتمرار حت�ضن اأداء موؤ�ض�ضات 
التعليم العايل ومعاهد التدريب، حيث بني التقرير 
ح�ضول عدد من موؤ�ض�ضات التعليم العايل وبراجمها 
عل���ى تقدير جدي���ر بالثقة مما يعّزز م���ن الدور الذي 
تلعب���ه هيئة ج���ودة التعليم والتدريب يف ا�ض���تدامة 
عملية تطوير منظومة التعلي���م والتدريب يف مملكة 
البحري���ن. ورحب �ض���مو ال�ض���يخ حممد ب���ن مبارك اآل 
خليفة، برئي�س غرفة جتارة و�ض���ناعة البحرين �ضمري 
نا����س لن�ض���مامه لع�ض���وية املجل�س، معرًب���ا جلميع 

اأع�ضاء املجل�س عن التقدير وال�ضكر جلهودهم.
واطل���ع املجل����س عل���ى تقري���ر قدم���ه الرئي�س 
التنفيذي ل� “بوليتكنك البحرين” جيف زابود�ض���كي 
حول اآخر م�ضتجدات الكلية مبا فيها موافقة جمل�ضي 
ال�ضورى والنواب على م�رسوع القانون املقرتح الذي 
يهدف اإلى اإعادة تنظيم الكلية وا�ض���تقالليتها ماليًّا 
���ا وتعزي���ز دوره���ا يف حتقيق الأه���داف التي  واإداريًّ

اأن�ض���ئت من اأجله���ا، الأمر الذي مكنها من احل�ض���ول 
عل���ى ثقة موؤ�ض�ض���ات القط���اع اخلا�س، اإ�ض���افة اإلى 
نتائ���ج “م�ض���ابقة خالد ب���ن حمد لالبت���كار يف الذكاء 
ال�ض���طناعي” الت���ي نظمتها الكلية لدع���م البتكار 
وتاأهي���ل اخلريج���ني ل�ض���وق العمل. كما ا�ض���تعر�س 
املجل�س تقرير هيئة ج���ودة التعليم والتدريب حول 
نتائ���ج مراجعة املوؤ�ض�ض���ات التعليمي���ة والتدريبية، 
واعتمد تقارير الهيئة حول مراجعاتها لأداء عدد من 
املدار�س احلكومية واخلا�ض���ة وموؤ�ض�ضات التدريب 
املهني اخلا�ض���ة والربام���ج الأكادميية يف اجلامعات 

اخلا�ضة، اإ�ضافة اإلى ت�ضكني موؤهالت وطنية ودولية 
يف الإط���ار الوطن���ي للموؤهالت، كما اعتم���د املجل�س 
نتائ���ج المتحان���ات الوطنية لل�ض���فني الث���اين ع�رس 
وال�ض���اد�س التي اأظهرت حت�ض���ًنا وتقلي�ًضا للفجوة 

بني نتائج البنني والبنات يف اللغة الجنليزية.
وتعقيًبا على ما مت ا�ضتعرا�ضه وال�ضتماع اإليه، 
اأكد �ضمو ال�ضيخ حممد بن مبارك اأن التعليم وجودته 
�ض���يظالن دائًما يف اأعلى �ضلم اأولويات عمل احلكومة 
وبرنامج عملها ملا له من اأثر مهم يف تقدم ونه�ض���ة 

الأمم وتاأمني م�ضتقبلها.

املنام���ة - هيئة البحرين لل�ض���ياحة 
ال�ض���ناعة  وزي���ر  تراأ����س  واملعار����س: 
والتجارة وال�ضياحة زايد الزياين الجتماع 
هيئ���ة  اإدارة  ملجل����س  الث���اين  ال���دوري 
البحري���ن لل�ض���ياحة واملعار����س للع���ام 
اجل���اري وال���ذي مت عق���د الأح���د مببن���ى 

الوزارة.
مناق�ض���ة  الجتم���اع،  يف  ومت   
املو�ض���وعات املطروح���ة عل���ى ج���دول 
الأعم���ال، والتي ا�ض���تملت على البيانات 
للف���رتة  للهيئ���ة  املدقق���ة  املالي���ة 
املنتهي���ة يف 31 دي�ض���مرب 2017، حيث 
اأع���رب املجل����س ع���ن ارتياح���ه للنتائج 
املالي���ة الإيجابي���ة والنم���و امل�ض���تهدف 
الت���ي حققته���ا الهيئة يف الع���ام اجلاري 
وبالإ�ض���افة اطلع املجل�س على احل�ضاب 

املايل حتى مايو 2018.

امل�ض���اريع  ا�ض���تعرا�س  مت  كم���ا   
ال�ض���رتاتيجية لهيئة البحرين لل�ض���ياحة 
واملعار�س ال�ض���اعية اإلى تعزي���ز البنية 
التحتية ال�ض���ياحية، واملت�ضمنة لتنفيذ 
جمموع���ة من امل�ض���اريع التطويرية التي 
�ضت�ضاهم يف تعزيز مكانة البحرين ومنها 
والواجهات  ال�ض���واطئ واجل���زر  تطوي���ر 
البحرية، مما �ضي�ضاهم يف زيادة ال�ضياحة 
الرتفيهية وتطوير اأن�ض���طة الريا�ض���ات 
املائي���ة وزي���ادة ع���دد مناط���ق اجلذب 

ال�ضياحي يف مملكة البحرين.
ويف خت���ام الجتم���اع، ع���رب املجل�س 
ع���ن �ض���كره ل���الإدارة التنفيذي���ة وجميع 
موظفي الهيئة على جهودهم املخل�ض���ة 
لتحقيق اأف�ض���ل الإجن���ازات وتبوء قطاع 
ال�ضياحة واملعار�س مرتبة مرموقة لدعم 

القت�ضاد الوطني ململكة البحرين.

• �ضمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء يرتاأ�س اجتماع املجل�س الأعلى لتطوير التعليم والتدريب	
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اسمه زكي علي 
الخزاعي

يوسف علي مختار 
رجبي

فاطمة خليل إبراهيم 
علي

نورة سلمان 
إبراهيم الناجم

فاطمة السيد أحمد 
جعفر العلوي

غدير رائد السيد 
كاظم مكي أحمد

شموس عيسى 
علي الُمال

ريم علي 
عبدالكريم أحمد

زينب علي حسن 
البياع

صادق جعفر 
علي دياب

محمد حسن 
إبراهيم خضير

% 95.55  

% 91.36  

% 92.55  

% 98.82  

% 94.55   

% 92.91  

 % 95.6

% 96.67  

% 93.91  

% 97.36   

% 92.64  

املدر�سة: اأم كلثوم الإعدادية للبنات

املدر�سة: �سماهيج البتدائية الإعدادية للبنني

املدر�سة: مدينة عي�سى الإعدادية 
للبنات

اأهدي تفوقي اإل���ى وطني العزيز 
ال���ذي ق���ّدم يل كل مقوم���ات التفوق 
والرتقاء، واإلى اأبي واأمي اللذين عززا 
جناحي و�ساعداين على حتقيق الطموح 
واإل���ى جمي���ع املدر�س���ات  والتف���وق، 
بالهيئة الإدارية والتعليمية باملدر�سة 
يل  وم�س���اندتهم  م�س���اعدتهم  عل���ى 

للو�سول للنجاح والتفوق.

املدر�سة: القريوان الإعدادية للبنات
اأهدي هذا التف���وق لوالدّي ومعلماتي الفا�س���ات حيث كان لهم 

بالغ الأثر فيما حققته من جناح.

املدر�سة: الديه البتدائية الإعدادية للبنات

املدر�سة: قرطبة الإعدادية للبنات

اأه���دي تفوقي اإل���ى والدّي 
اللذي���ن كان���ا ال����ر وراء متيزي 
وتفوقي، وقد كانت المتحانات 
ب�س���كل عام �س���هلة ومن�س���فة، 
واأمتن���ى من جمي���ع الطلبة اجلد 
ط���وال  امل�س���تمر  والجته���اد 
م�سوارهم الدرا�س���ي، واأن اأكمل 
درا�ستي يف جمال الطب الب�ري 
واأطم���ح اأن اأ�س���بح ا�ست�س���ارية 

جراحة قلب.

املدر�سة: حليمة ال�سعدية الإعدادية للبنات

املدر�سة: �سرتة الإعدادية للبنات

املدر�سة: عايل الإعدادية للبنني

املدر�سة: اأوال الإعدادية للبنني
اأهدي تفوقي اإلى اأمي واأبي واأهلي.
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نور هاني السيد 
عدنان القاهري

نبأ محمد أحمد

سارة جاسم 
اإلسكافي

مروة سلمان حميد 
حسن فرحان

علي حسين 
محمد العصفور

محمد درويش صالح 
ابراهيم االنصاري

محمد حسن 
ابراهيم سلمان

حسين شفيق 
عبدالحسين سهوان

ليلى محمد جعفر 
آل سعيد

فاطمة نور اهلل 
محمد خليل

عمار ياسر عيسى 
سيف

علي شفيق 
عبدالحسين سهوان

% 93

% 90.64

% 96.64  

% 92.45  

% 93.5

% 93.83  

% 93

% 94.64   

% 96.95

% 97.67

% 92

% 95.82  

املدر�صة: غازي الق�صيبي الثانوية للبنات
التخ�ص�ص: العلوم والريا�صيات

اأهدي تفوقي اإلى اأ�رستي احلبيبة.

مدر�صة يرثب الإعدادية للبنات
اأهدي تفوقي اإلى اأمي واأبي.

املدر�صة: ال�صناب�ص الإعدادية للبنات

املدر�صة: القريوان الإعدادية للبنات

املدر�صة: الإمام علي بن اأبي طالب البتدائية الإعدادية للبنني
اأهدي تفوقي اإلى اأمي واأبي وعائلتي واملعلمني.

املدر�صة: عراد البتدائية العدادية للبنني
اأه���دي تفوقي اإل���ى وال���دي ووالدتي واأخوات���ي والعائل���ة واإدارة 

املدر�صة.

الهداي���ة  املدر�ص���ة: 
اخلليفية الثانوية 

اإل���ى  تفوق���ي  اأه���دي 
م���ن  وكل  الوالدي���ن 
بالتف���وق،  �ص���اندين 
الأ�صتاذ  بالذكر  واأخ�ص 

ابراهيم اأمان.

املدر�صة: �صرتة الإعدادية للبنات
اأهدي تفوقي اإلى الوالدين، واأهلي و�ص���ديقاتي وكل من �ص���اهم 

معي للح�صول على هذه الن�صبة.

املدر�صة: عراد الإعدادية للبنات
اأهدي تفوقي اإلى والدّي وجدي وجدتي وخوايل وخالتي واأعمامي 

وعماتي واإخواين حممد واأحمد وحامد واإلى جميع الأهل والأ�صدقاء.

الهداية  املدر�ص���ة: 
الثانوية  اخلليفي���ة 

للبنني
اإلى  تفوق���ي  اأهدي 
وجمي���ع  الوالدي���ن 
من �صاندين يف فرتة 

الدرا�صة.

املدر�صة: اأوال الإعدادية للبنني
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إيمان أحمد 
عبدالرحمن حمدي

هدى جمعة 
منصور العصفور

يمنى السيد فاضل 
الحالي

نصرة إبراهيم 
عبدالكريم

علي عبدالشهيد 
سلمان

سكينة عبداهلل 
هزمن

شموس عيسى 
علي الُمال

فاطمة خليل 
إبراهيم علي

دانة عبدالعزيز 
ماجد الرميحي

مريم عادل حبيب 
زاير حسين

يوسف يعقوب 
يوسف

% 99.5

% 98.6  

91%

% 91.17

% 94

99.58%

% 95.7

% 92.55

% 95 

% 94.9

% 97.82

مدر�سة اال�ستقالل الثانوية بنات
اأهدي تفوقي اإلى اأهلي ومدر�ستي ومعلماتي وكل من �ساندين.

الثانوية  �سار  املدر�سة: 
للبنات

التف���وق  ه���ذا  اأه���دي 
اجتهادي  ثم���رة  ه���و  ال���ذي 
طيل���ة ال�س���نني اإل���ى والدّي 
العزيزي���ن، وخ�سو�س���ا اأمي 
الغالية، التي طاملا حر�ست 
على دعمي ورفع معنوياتي 
حتى اأينعت نتيجة حر�س���ها 

التفوق.

املدر�سة: مدينة عي�سى االإعدادية 
اأهدي تفوقي اإلى والدي واأهلي ومعلماتي

مدر�سة عايل االإعدادية للبنات
اأهدي تفوقي اإلى اأهلي واأ�سدقائي.

املدر�سة: مدينة عي�سى االإعدادية للبنني
اأه���دي تفوقي اإلى الوالدين، خ�سو�س���ا اأمي التي بذلت ق�س���ارى 

جهدها لكي اأتفوق.

املدر�سة:عايل االعدادية للبنات
اأهدي تفوقي اإلى والدتي العزيزة

املدر�سة: غازي الق�سيبي الثانوية للبنات
التخ�س�ص: العلوم والريا�سيات

اأهدي تفوقي اإلى والدّي وكل من �ساندين يف م�سريتي العلمية.

املدر�سة: مدينة عي�سى االإعدادية للبنات
اأه���دي تفوقي اإل���ى والدي اللذين ع���ززا جناحي و�س���اعداين على 

حتقيق طموح التفوق والنجاح.

املدر�سة: اأم كلثوم االإعدادية للبنات
اأه���دي تفوقي اإلى اأم���ي واأبي وكل من كان ل���ه دور يف ذلك، فاإن 

ثمرة النجاح تقطف بعد �سرب طويل.

املدر�سة: مدينة عي�سى الثانوية للبنات
اأهدي تفوقي اإلى والدّي.

املدر�سة: عايل االإعدادية للبنني
اأهدي تفوق اإلى والدتي ووالدي.



بو�ص���ندل  اإبراهي���م  ال�ص���ابق  النائ���ب  اق���رح 
“الإبق���اء على تقاعد املجل����س الت�رشيعي مع تعديل 
ب�ص���يط، وهو اأن تكون الن�صبة من املكافاأة الأ�صلية، 
ولي�س مع العالوات”. واأ�ص���اف مبقال كتبه: “ميكن 
تعديل نظام التقاعد للنواب وال�صورى والوزراء ومن 
يف حكمهم بحيث يكون كغريه من املواطنني، وذلك 
باحت�صاب مكافاأة اآخر �صنتني يف جمموع عدد �صنوات 
التقاعد”. واأ�صار اإلى اأن برملان 2016 رف�س زيادة 
2000 دينار مبكافاأة النائب. وفيما ياأتي ن�س اأبرز 

ما ت�صمنه املقال:

أمس واليوم
“يتقا�صى ع�صو جمل�س ال�صورى وع�صو جمل�س 
النواب مكافاأة �صهرية مقدارها األفا دينار، وت�صتحق 
املكاف���اأة اعتب���ارا من تاريخ اكت�ص���اب الع�ص���وية” 
 2002 ل�ص���نة   15 بقان���ون  مر�ص���وم   ،40 ]امل���ادة 

املعدل ب�صاأن جمل�س ال�صورى والنواب وتعديالته[.
القان���ون:  ذات  م���ن   ]41[ امل���ادة  يف  وورد 
“يتقا�ص���ى كل من رئي�س جمل�س ال�ص���ورى ورئي�س 
جمل�س النواب مكافاأة �ص���هرية تعادل راتب الوزير، 

وت�صتحق املكافاأة من تاريخ اختياره رئي�صا”.
ويف امل���ادة ]42[: “يتقا�ص���ى كل م���ن نائب���ي 
رئي�س جمل�س ال�صورى ونائبي رئي�س جمل�س النواب 
مكاف���اأة �ص���هرية مقداره���ا األفان وخم�ص���مئة دينار، 
وت�صتحق املكافاأة من تاريخ انتخابه نائبا للرئي�س”.

يف املجل����س الأول )2002م( �ص���درت ق���رارات 
من املجل�ص���ني باإ�ص���افة عالوة ب���دل مكتب، وعالوة 

موا�صالت )�صيارة(.
رق���م )98(،  2011 �ص���در مر�ص���وم  ع���ام  ويف 
بتحديد خم�ص�ص���ات رئي�س ونائبي واأع�صاء كل من 

جمل�صي ال�صورى والنواب وجاء فيه:
ن���ح كل من رئي����س جمل�س  امل���ادة الأول���ى: ميمُ
ال�ص���ورى ورئي����س جمل����س الن���واب ذات الع���الوات 

واملخ�ص�صات و�صائر املزايا املالية املقررة للوزراء 
وبذات �صوابط منحها”.

ن���ح كل من نائب���ي رئي�س  امل���ادة الثاني���ة: “ميمُ
جمل����س ال�ص���ورى ونائب���ي رئي����س جمل����س الن���واب 
واأع�ص���اء املجل�ص���ني عالوة متثيل قدره���ا )1200( 
األ���ف ومئتا دينار بحريني �ص���هرياً، وعالوة اجتماعية 
قدرها )300( ثالثمئة دينار بحريني �صهرياً. وتعترب 

هاتان العالوتان جزءاً من املكافاأة ال�صهرية”.
ن���ح كل م���ن نائب���ي رئي�س  امل���ادة الثالث���ة: ميمُ
جمل����س ال�ص���ورى ونائب���ي رئي����س جمل����س الن���واب 
واأع�ص���اء املجل�ص���ني عالوة �ص���يارة قدره���ا )750( 

�صبعمئة وخم�صون ديناراً بحرينياً �صهرياً”.
فاإذا اأ�صفنا عالوة فتح مكتب “ولعلها مل ت�رشف 
هذا الف�صل”؛ يكون ما ي�صتلمه كل نائب وكل ع�صو 
�ص���ورى مكافاأة وقدره���ا )4750( دين���ارا، والنائب 
الثاين )5250( دينارا، والنائ���ب الأول )6250( اأما 

رئي�صا النواب وال�صورى، فلهما درجة وزير.
الوزي���ر وم���ن ي�ص���غل وظيف���ة بدرج���ة وزير يف 
البحري���ن بناء على قان���ون رقم )27( ل�ص���نة 2009 
يتقا�ص���ى مرتب���اً اأ�صا�ص���ياً ق���دره )5400( دين���ار 
�صهريا، اإ�صافة لزيادة �صنوية قدرها )3 %(، اإ�صافة 
لعالوة متثيل )للوزراء فقط( قدرها )1500( دينار 

�ص���هريا، وع���الوة اجتماعي���ة )500( دينار �ص���هريا، 
وتعترب هات���ان العالوة جزءا من املرتب الأ�صا�ص���ي، 
ويج���وز منح نواب رئي����س جمل�س ال���وزراء، والوزراء 
ب���دل هاتف �ص���هريا. مع الح���رام للجمي���ع، لكن ما 
الفرق الكبري الذي ي�ص���تدعي اأن يكون راتب النائب 
العادي 2000 دينار، ويك���ون راتب رئي�س املجل�س  
)5400( دين���ار!! م���ا اجله���د غ���ري العتي���ادي الذي 
يبذله الرئي�س ليكون يف مرتبه هذا الفرق الكبري عن 

زمالئه الأع�صاء رغم كونه واحدا منهم!!
لذل���ك اأنا اأق���رح تخفي����س مكاف���اأت الرئي�س 
ونائبي���ه يف جمل����س النواب وال�ص���ورى اإلى )2500( 
دينار �ص���هريا ل���كل م���ن النائ���ب والأول والثاين، و 

)3000( دينار �صهريا للرئي�س فقط.
يف ال�ص���ياق ذات���ه هناك ع���الوة قدره���ا 700 اأو 
750 دين���ارا تقريبا لوكالء الوزارات، و600 للوكالء 
امل�ص���اعدين، و500 تقريبا للمديرين، وهي كما هو 
هو وا�ص���ح تعادل رواتب موظفني، ه���ذه العالوات 
اأي�ص���ا ل حاج���ة له���ا ول حتى لل���وزراء، ف���اإن جمموع 
الوكالء والوكالء امل�ص���اعدين وخ�صو�ص���ا املديرين 
ه���و عدد كبري ج���دا، علما اأنه���ا بداأت – فم���ا اأعلم- 
كمكافاأة للمتميزين ولي�س للجميع، ومل يكن الهدف 
منه���ا اأن ت�ص���م للتقاع���د، فه���ل فع���ال كل الوكالء 

والوكالء امل�صاعدين واملديرين متميزون ومبدعون 
جمعيهم لهذه الدرجة؟

هناك ق�صية اأخرى اأي�صا، وهي كيفية احت�صاب 
التقاعد للوزراء واأع�ص���اء النواب وال�صورى والوكالء 
واملديري���ن، فلماذا يحت�ص���ب التقاعد على اأ�ص���ا�س 

جمموع املكافاأة مع العالوات؟
اأقرح اأي�ص���ا م���ن باب الإن�ص���اف الإبق���اء على 
تقاع���د املجل����س الت�رشيعي مع تعديل ب�ص���يط، وهو 
اأن تكون الن�ص���بة م���ن املكافاأة الأ�ص���لية ولي�س مع 

الع���الوات. وهن���اك اق���راح اآخ���ر، اإذ ميك���ن تعديل 
نظ���ام التقاعد للنواب وال�ص���ورى وال���وزراء ومن يف 
حكمه���م بحيث يكون كغريه م���ن املواطنني، وذلك 
باحت�صاب مكافاأة اآخر �صنتني يف جمموع عدد �صنوات 
التقاعد. فمن عمل ع�رشين �ص���نة يف احلكومة مثال، ثم 
اأربع �ص���نوات كوزير اأو نائب اأو ع�صو �صورى، تكون 
مكافاأت���ه 24 م�رشوب���ة يف 2 % بح�ص���ب اآخ���ر مكافاأة 
ل���ه، اأي 48 % من اآخر مرتب له وهكذا، فهذا اأي�ص���ا 

اقراح مطروح.
ق���د يقول قائل: “اأنت تق���رح تخفي�س رواتب 
الوزراء واأع�صاء جمل�ص���ي النواب وال�صورى والوكالء 
واملديرين؛ لأن���ك خارج املجل�س حالي���ا، فهل كنت 

�صتقرح ذلك لو كنت ل تزال ع�صوا به”؟
واجل���واب اأن���ه ل داعي لفرا�س هذا الت�ص���اوؤل 
لأنه ح�ص���ل فعال، فاإن هذه العالوات )متثيل 1200 
واجتماعي���ة 300( عر�ص���ت علين���ا يف جمل�س 2006 
ورف�ص���ناها، كما رف�ص���نا اآنذاك اأي�صا زيادة مكافاأة 
الن���واب مبقدار )500( دين���ار، وبذلك يكون جمل�س 
2006 ق���د رف����س زي���ادة قدره���ا )2000 دين���ار( 

�صهريا يف مرتبات النواب. 
اإذا اجلواب نعم رف�ص���نا هذه الزيادات بالأم�س 

حني كنا يف الربملان، ونحن نرف�صها اليوم اأي�صا.
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لإبقاء تقاعد الربملاين مع “تعديل ب�سيط” ومكافاأة الرئي�س 5400 دينار
برملان 2006 رف�س زيادة النائب 2000 دينار... النائب ال�صابق بو�صندل:

حمرر ال�س�ؤون املحلية

بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره
نتـقـدم

بخالص العزاء والمواساة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه

وعموم العائلة المالكة الكرام
لوفاة المغفور لها بإذن هللا تعالى

سمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة
والدة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة

سائلين هللا العلي القدير أن يتغمد روح الفقيدة الراحلة بواسع رحمته 
ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
وجميع منتسبي

• اإبراهيم بو�صندل	

نيابية ل�سحب �سالحيات ال�سلطة الت�رشيعية الدو�رشي: “ل” 
و�ص���ف النائب حمد الدو����رشي القرار الذي 
اتخذه املجل�س يف جل�ص���ته الأ�ص���بوع املا�ص���ي 
برف����س م����رشوع قان���ون بتعديل بع����س اأحكام 
القان���ون رق���م 3 ل�ص���نة 2018 ب�ص���اأن الهيئة 
العام���ة للتاأمني الجتماعي باأن���ه جاء للمحافظة 
على مكت�ص���بات املواطنني.وق���ال الدو�رشي اإن 
ال� “ل” النيابية جاءت لعدم �صحب ال�صالحيات 

م���ن ال�ص���لطة الت�رشيعي���ة، و����رشورة املراقب���ة 
واملحا�ص���بة والت���ي هو ج���زء ل يتج���زاأ من عمل 

النواب.
واأو�ص���ح اأن م�رشوع القان���ون اجلديد مينح 
�ص���الحيات وا�ص���عة ج���دا ملجل����س اإدارة هيئة 
التاأمني الجتماعي واملجل�س الأعلى لل�صندوق 

الع�صكري.

واأ�ص���ار اإلى اأن هناك �ص���بهة د�ص���تورية يف 
القانون الذي قدم للمجل�س واملتمثل يف �صحب 
ال�صالحيات من ال�صلطة الت�رشيعية، ويجب على 
جمل�س ال�ص���ورى اأن يتخ���ذ قرارا مماث���اًل لقرار 
جمل�س النواب ب�ص���اأنه، م�ص���تغرباً م���ن موافقة 
“ت�رشيعي���ة ال�ص���ورى” وال���ذي م���ن املوؤمل اأن 

ي�صوت عليه جمل�س ال�صورى غدا “الأحد”.
• حمد الدو�رشي	
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مي بنت حممد تبحث التعاون الثقايف مع �سلطنة عمان

ر�سد وحدات خمالفة يف “اجلنوبية”

اإجراءات �سد 142 خمالًفا يف املحرق

“ال�سورى” يرف�ض خف�ض فاتورة كهرباء املواطنني

الزايد تخ�رس بانتخابات جلنة “�سيداو”

البلديات تزيل 857 اإعالنا خمالفا خالل 5 اأ�سهر

توافق بني املجل�سني على جترمي التمديدات الداخلية دون ترخي�ص

فوز جميع املر�سحات العرب عدا البحرين

تقنني الت�رصيح لإعالنات “6×4” غري الدعائية يف ال�سوارع

وافق جمل�ص ال�سورى برئا�سة علي ال�سالح على 
م�رصوع قانون باملوافقة على ان�سمام مملكة البحرين 
اإلى اتفاقية تاأ�س���ي�ص البنك الآ�سيوي لال�ستثمار يف 

البنية التحتية.
واأو�س���ى املجل�ص باملوافقة على م�رصوع قانون 
لتعدي���ل  الثال���ث  الربوتوك���ول  عل���ى  بالت�س���ديق 
اتفاقية التج���ارة احلرة بني حكوم���ة مملكة البحرين 

وحكومة الوليات املتحدة الأمريكية.
ورف�ص املجل�ص تعديال مب�رصوع قانون ال�س���لطة 
الق�س���ائية، وبّينت اللجنة املخت�س���ة يف تقريرها اأن 
الهدف من م�رصوع القانون متحقق فعالً، فقد ن�س���ت 
لئحة عمل املجل�ص الأعلى للق�ساء ال�سادرة بالقرار 
رق���م )48( ل�س���نة 2014، ولئح���ة تنظي���م �س���وؤون 
الق�ساء واأع�ساء النيابة العامة ال�سادرة بالقرار رقم 
)49( ل�س���نة 2014، عل���ى تنظيم الدورات لأع�س���اء 

ال�سلطة الق�سائية واأثرها على الرتقية.
وتوافق املجل�ص مع جمل�ص النواب ب�ساأن م�رصوع 
قانون باإ�س���افة مادة برقم )6( مكرًرا اإلى املر�سوم 
بقان���ون رقم )1( ل�س���نة 1996م يف �س���اأن الكهرباء 

وامل���اء، وذل���ك لقتناعه���ا بوجاهة تل���ك التعديالت 
وبغية �س���دور القانون حمقق�ًا اله���دف املرجو منه؛ 
األ وهو درء اخلطر عن �س���المة الأفراد اأو الأماكن من 
خ���الل فر�ص عقوبة جنائية على امل�س���تهلك يف حالة 
عدم مطابقة �لتمديد�ت �لد�خلية ل�رشوط �ل�س���امة �أو 

اإن�ساء متديدات داخلية بدون ترخي�ص.
ونظ���ر املجل����ص يف تقرير جلن���ة املرافق العامة 
والبيئة بخ�س���و�ص ق���رار جمل�ص الن���واب حول قرار 
جمل�ص ال�سورى ب�س���اأن م�رصوع قانون بتعديل املادة 
)3( م���ن املر�س���وم بقانون رقم )1( ل�س���نة 1996م 
يف �س���اأن الكهرباء واملاء، واملت�سمن تو�سية اللجنة 

بالتم�س���ك بق���رار جمل����ص ال�س���ورى ال�س���ابق بع���دم 
املوافق���ة عل���ى م����رصوع القان���ون، لأن اإق���رار م�رصوع 
القان���ون املذكور من �س���اأنه زي���ادة الأعب���اء املالية 
عل���ى امليزانية العامة للدول���ة وبالتايل زيادة العجز 
وتراك���م الدين الع���ام فالتعرف���ة املقرتحة ل حتقق 
خف�س����ًا ملحوظاً يف الفاتورة ال�سهرية للمواطن، كما 
�س���يرتتب عليها خف�ص اإي���رادات الهيئة والذي قد 
يوؤدي اإلى تدين اخلدمات و�س���يوؤثر �س���لب�ًا على مناخ 
ال�س���تثمار يف اململك���ة وعلى عملية التنمية ب�س���فة 
عامة. وق���رر املجل�ص املوافقة على تو�س���ية اللجنة 

بعدم املوافقة على م�رصوع القانون.

اأخفقت مر�س���حة من البحرين يف احل�س���ول 
على مقعد ع�سوية اللجنة املعنية بالق�ساء على 
التمييز �سد املراأة )�سيداو(، وذلك بانتخابات 

اللجنة مبقر الأمم املتحدة يف نيويورك.
و�س���هد الجتماع ح�س���ور ال���دول الأطراف 
يف التفاقي���ة، وعقدت جل�س���ة النتخاب بيوم 7 
يونيو 2018، والغر�ص منه انتخاب 12 ع�س���وا 
ملقاعد اللجنة التي �س���تكون �ساغرة بحلول 31 
دي�سمرب 2018. وناف�ست ع�سو املجل�ص الأعلى 
للم���راأة ال�س���ورية دلل الزايد م���ن البحرين 14 
�سخ�س���ية من دول خمتلفة، وفازت مر�س���حات 

جميع مر�سحات الدول العربية، وهي ال�سعودية 
وم�رص واجلزائر عدا مر�سحة البحرين.

يعمل���ون  اللجن���ة  اأع�س���اء  اأن  اإل���ى  ي�س���ار 
ب�سفتهم ال�سخ�س���ية ولي�ص ب�سفتهم ممثلني 
ع���ن دولهم، واللجنة ُمن�س���اأة مبوجب املادة 17 
م���ن التفاقية، وتتاألف م���ن 23 خبرًيا تنتخبهم 

الدول الأطراف باقرتاع �رصي.
ويرتك���ز عم���ل اللجن���ة عل���ى ا�س���تعرا�ص 
تقارير الدول الأطراف يف اتفاقية الق�ساء على 
جميع اأ�س���كال التمييز �س���د املراأة والتاأكد من 

التزامهم باأحكامه.
ومل ي�س���در اأّي خرب ر�س���مي ب�ساأن جمريات 

الرت�سح البحريني ونتائجه يف الأيام املا�سية.

تنفي���ذا  العا�س���مة:  اأمان���ة   - املنام���ة 
لتوجيه���ات رئي����ص الوزراء �س���احب ال�س���مو 
امللك���ي الأمري خليف���ة بن �س���لمان اآل خليفة 
لتفعي���ل احلم���الت الرقابي���ة عل���ى الإعالنات 
التزامه���ا بال�س���وابط  ال�س���وارع و�س���مان  يف 
و�ل�رشوط �ملح���ددة لها، �أعلنت جلنة �لإعانات 
بوزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط 
العمراين بن البلديات واأمانة العا�س���مة اأزالت 
857 اإعالن���ا خمالفا يف الفرتة م���ن يناير اإلى 
ماي���و 2018.اأكد ذلك رئي����ص جلنة الإعالنات 
املدي���ر العام لأمانة العا�س���مة ال�س���يخ حممد 
بن اأحمد اآل خليفة، م�س���ريا اإل���ى اأن البلديات 
واأمانة العا�سمة م�ستمرة بتكثيف حمالت اإزالة 
الإعالن���ات الع�س���وائية التي تو�س���ع من دون 
ترخي����ص ل�س���يما )6×4( اأو الورقية، والتي 
تل�س���ق على اللوحات الإر�س���ادية يف ال�سوارع 
الرئي�س���ة والتقاطع���ات، حي���ث يت���م اتخ���اذ 
الإج���راءات الإدارية والقانوني���ة الالزمة حيال 

تلك املخالفات.
وذكر اأن اللجنة اأو�ست باحلد من الت�رصيح 
لإعالن���ات )6×4( غري الدعائي���ة، ملنع ظاهرة 
الع�سوائية وت�س���ويه املنظر العام، ف�سال عن 
اخلط���ورة التي ت�س���ببها عرب طريقة و�س���عها 

يف ال�س���وارع الرئي�سة والتقاطعات والطرقات 
العام���ة، مبينا اأنه مت���ت اإزالة 857 اإعالنا خالل 
5 اأ�س���هر منذ بداية العام اجل���اري منها 348 
يف ال�س���مالية، و166 يف العا�س���مة، و148 يف 

املحرق، و195 يف اجلنوبية.
واأ�ساف رئي�ص جلنة الإعالنات اأن )6×4( 
ه���ي اإعالن���ات موؤقته غ���ري دعائية خم�س�س���ة 

للمنا�سبات والفعاليات الأهلية غري الربحية.
وح���ددت جلن���ة الإعالن���ات موؤخ���را مواقع 
ثابت���ه ودائمة لالإعالنات غري الدعائية )6×4( 
يف املحافظات كافة؛ به���دف احلد من ظاهرة 
الإعالن���ات الع�س���وائية ع���رب تعزي���ز اجلان���ب 
التنظيم���ي واجلمايل وال�س���المة العامة، اإذ مت 
اختي���ار 30 موقع���ا كمرحل���ة اأول���ى قد دخلت 
حي���ز التنفيذ فعليا العام اجلاري 2018، على 
اأن يتم بالتن�س���يق مع البلدي���ات زيادة العدد 
كمرحل���ة ثانية لي�س���ل املجم���وع الكلي ل� 70 

موقعا.

املنامة - هيئة البحرين للثقافة 
ا�س����تقبلت رئي�س����ة هيئ����ة  والآث����ار: 
البحرين للثقافة والآثار ال�س����يخة مي 
بنت حممد اآل خليفة يف مكتبها اأم�ص 
�س����فري �س����لطنة عمان ال�سقيقة لدى 
مملك����ة البحرين عب����داهلل املديلوي، 
حي����ث تباح����ث الطرفان حول �س����بل 

التعاون امل�سرتك.

واأكدت ال�س����يخة م����ي بنت حممد 
عم����ق العالقات التي جتم����ع البحرين 
بُعم����ان، قائل����ة اإن �س����عبي البلدي����ن 
يت�ساركان جوانب ثقافية واجتماعية 
اأ�س�س����ت لتبادل ثقايف كبري م�س����تمر 
على مدى ال�س����نوات. كما قدمت اإلى 
ال�س����فري تو�س����يحاً عن اآخر تطورات 

احلراك الثقايف البحريني.

الرفاع - بلدية املنطقة اجلنوبية: 
قامت بلدية املنطقة اجلنوبية ممثلة 
يف ق�س���م الرقاب���ة والتفتي����ص عل���ى 
الرتاخي�ص وبالتن�س���يق م���ع مديرية 
اأمن املحافظة اجلنوبية، بحملة مكثفة 
بالتن�س���يق م���ع وزارة الإ�س���كان على 

املخالفات يف املناطق الإ�سكانية.
ومت خ���الل احلملة ر�س���د عدد من 
خمالفات البناء ب�س���كل ع�سوائي بعد 
ا�س���تالم الوحدة الإ�س���كانية من دون 

الرجوع اإلى اجلهات املخت�سة.
وقامت البلدية باإخطار املخالفني 

ب�رصورة ت�سحيح اأو�ساعهم، من خالل 
و�س���ع مل�س���ق اإخطار تفي���د ب�رصورة 
مراجع���ة البلدي���ة تفادياً لتخ���اذ اأية 

اإجراءات قانونية بحقهم.
واأهاب���ت باجلميع ب�رصورة مراجعة 
البلدي���ة قب���ل القي���ام باأي���ة اأعم���ال 
منازله���م  يف  اإ�س���افات  اأو  اإن�س���ائية 
للح�س���ول عل���ى الرتاخي����ص الالزمة 
والإج���راءات  لال�س���رتاطات  وفق���اً 
املعم���ول به���ا، حي���ث �س���يتم اتخاذ 
جمي���ع  بح���ق  القانوني���ة  الإج���راءات 

املخالفني.

الب�س���يتني:   - املح���رق  بلدي���ة 
ك�س���فت بلدية املحرق عن ر�س���د عدد 
)142( خمالفة بلدية يف خمتلف مناطق 
حمافظة املحرق �سملت اإ�سغال الطريق 
العام والإعالن���ات وتراخي�ص البناء منذ 
بداي���ة العام احلايل وحتى نهاية �س���هر 

مايو.
وقال���ت البلدي���ة يف بي���ان له���ا اإن 
خمالفات اإ�س���غال الطريق العام جاءت 
 ،%  50.7 بن�س���بة  الأول���ى  باملرتب���ة 
ثم ج���اءت باملرتب���ة الثاني���ة خمالفات 
تراخي����ص البناء بن�س���بة 41.5 %، كما 

خمالف���ات  الثالث���ة  باملرتب���ة  ج���اءت 
الإعالن���ات بن�س���بة 5 % يف ح���ني جاءت 
باملرتبة الأخ���رية املخالفات املتنوعة 
كمخالف���ات �لبي���وت �لآيل���ة لل�س���قوط 
وال�س���جالت التجارية والنظافة والباعة 

اجلائلني بن�سبة 2.8 %. 
ودع���ت البلدي���ة ل����رصورة تع���اون 
وت�س���حيح  البلدي���ة  م���ع  املخالف���ني 
اأو�س���اعهم يف اأ�رصع وقت ممكن تفادًيا 
للم�س���اءلة القانونية وما يرتتب عليها 
من اأحكام ق�س���ائية وغرامات مالية قد 

يتكبدها املخالفني.

•      اجلل�سة الر ابعة والثالثون ملجل�ص ال�سورى 	

• دلل الزايد	

علوي املو�سوي

حمرر ال�سوؤون املحلية

البحرين والمجلس السعودي اإلماراتي
 

ياأتي اإن�س���اء املجل�ص التن�سيقي ال�س���عودي الإماراتي لتعزيز التعاون والتكامل 
بني البلدين باملجال ال�سيا�س���ي والأمني والع�سكري، مبا يعزز من املكانة ال�سيادية 

للدولتني.
وت�س���منت “ا�س���رتاتيجية العزم” 44 م�رصوعا ا�سرتاتيجيا م�س���رتكا يعمل عليها 
350 م�س���وؤول من البلدين من 139 جهة حكومية و�سيادية وع�سكرية على مدى 12 

�سهرا.
اأما الأمر الأهم ل�س���مان حتريك امل�رصوعات ال�س���خمة - ما قرره قادة البلدين - 

حتديد 60 �سهرا للتنفيذ.
ويتع���ني على اجله���ات املعني���ة بالدول���ة اأن ت�س���تثمر امل�س���اركة بامل�رصوعات 
ال�س���خمة امل�سرتكة التي اأقرها املجل�ص التن�س���يقي، مبا يعود بالنفع والفائدة على 
�سعوب الدول الثالث، وبخا�سة ما اأعلن من و�سع ا�سرتاتيجية موحدة لالأمن الغذائي 
وخطة موحدة للمخزون الطبي، فمو�سوع الأمن الغذائي ميثل اأولوية وطنية، تتطلب 
جهودا م�س���اعفة من الدولة والقطاع اخلا�ص، ورمب���ا يكون جتميد الأر�ص البحرينية 

بال�سودان مدخال منا�سبا لتنمية القطاع الزراعي واحليواين.
اأم���ا فيما يتعلق باملخزون الطبي، فالبحرين مقبلة على و�س���ع م�رصوع ال�س���مان 
ال�سحي على �سكة التنفيذ وما قد يرتتب عنه من تن�سيط القطاع ال�سحي والعالجي.

تيار
“الزمن ل يغرينا بل يك�سفنا”.

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com

تيارات

• ال�سيخ حممد بن اأحمد	

ي�سيد باجلنود امل�ساركني يف “اإعادة الأمل” رئي�ض “الأركان” 
�سلمهم الأو�سمة التقديرية املمنوحة من جاللة امللك

الرف���اع - قوة الدفاع: ا�س���تقبل رئي�ص 
هيئ���ة الأركان الفريق الركن ذياب النعيمي 
يف قاعدة عي�س���ى اجلوية م�س���اء اأم�ص، عدداً 
م���ن امل�س���اركني يف جمموع���ة ق���وة الواجب 
البحري����ن  دف���اع  لق���وة  التابع���ة  اخلا����ص 
امل�ساركة يف عملية اإعادة الأمل يف جمهورية 
اليم���ن ال�س���قيقة �س���من ق���وات التحال���ف 
العربي بقيادة اململكة العربية ال�س���عودية 

ال�سقيقة.
خ���الل  الأركان  هيئ���ة  رئي����ص  ورح���ب 
ال�س���تقبال برج���ال جمموع���ة ق���وة الواجب 
اخلا�ص بقوة دفاع البحرين، واأعرب �سعادته 
عن �س���كره وتقدي���ره لهم على م���ا يبذلونه 
دائماً من تفان وجهد خمل�ص يف اأداء الواجب 
الوطن���ي املقد����ص، كم���ا اأ�س���اد �س���عادته 
بت�سحياتهم النبيلة املرتكزة على ال�سجاعة 

والإقدام عل���ى تاأدية الواجب الوطني لن�رصة 
احلق مع اأ�س���قاءهم �س���من �س���فوف قوات 
التحالف العربي الداعم لل�رصعية يف جمهورية 

اليم���ن ال�س���قيقة بقيادة القوات امل�س���لحة 
للمملكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة.

وتف�س���ل رئي�ص هيئة الأركان بت�س���ليم 
الأو�س���مة التقديري���ة الت���ي منحها �س���احب 
�جلالة �مللك �لقائد �لأعلى لعدٍد من �سباط 
و�س���باط �س���ف و�أفر�د قوة �لو�جب �خلا�ص 
التابع���ة لق���وة دف���اع البحرين تقدي���راً لهم 
على جهودهم الوطنية املخل�س���ة، ودورهم 
الأخوي الكبري يف وقوفهم اإلى جانب الأ�سقاء 
يف الدف���اع عن احلق، وما يتحلون به من روح 
معنوية عالي���ة، و�حرت�فية، و�ن�س���باط لأد�ء 

ر�سالتهم ال�سامية.
ح�رش �ل�ستقبال عدد من كبار �سباط قوة 
دفاع البحرين، وعدد من اأهايل امل�س���اركني 
يف جمموعة ق���وة الواجب اخلا�ص بقوة دفاع 

البحرين.

• رئي�ص هيئة الأركان	
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“الإ�سالمية” حتتفي بليلة القدر اليوم

القب�ض على 32 اآ�سيويا مقامرا

وال�ش����ؤون  الع���دل  وزارة   - املنام���ة 
الع���دل  وزارة  تنظ���م  والأوق���اف:  الإ�ش���امية 
واملجل����س  والأوق���اف  الإ�ش���امية  وال�ش����ؤون 
الأعلى لل�ش�ؤون الإ�ش���امية الحتفال ال�شن�ي 
مبنا�ش���بة ليل���ة الق���در املبارك���ة، بعد �ش���اة 
الرتاوي���ح م���ن م�ش���اء الي�م )الثن���ن( مبركز 

اأحمد الفاحت الإ�شامي.
بت���اوة  احلف���ل  يب���داأ  اأن  املق���رر  وم���ن 
عط���رة م���ن اآي الذك���ر احلكيم للق���ارئ خليل 

بن�ش���ي، تليه���ا كلمة وزي���ر العدل وال�ش����ؤون 
الإ�ش���امية والأوقاف ال�ش���يخ خالد بن علي اآل 
خليف���ة، بعده���ا يلق���ي كل من وكي���ل حمكمة 
القط���ان،  عدن���ان  ال�ش���يخ  التمييزف�ش���يلة 
وقا�ش���ي مبحكمة التمييز اجلعفرية ف�ش���يلة 
ال�شيخ نا�رص الع�شف�ر كلمتن بهذه املنا�شبة.
امل�اطن���ن  جمي���ع  ال����زارة  ودع���ت 
واملقيم���ن حل�ش����ر احلفل وال�ش���تفادة مما 

�شيرثيه امل�شارك�ن من يف كلماتهم.

����رصح  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة 
اجلنائية باأن �رصطة اإدارة مكافحة الجتار 
بالب�رص وحماية الآداب العامة، متكنت من 
القب�س على 32 �شخ�ش���ا مم���ن يحمل�ن 
جن�ش���يات اآ�ش���ي�ية كان�ا يق�م�ن بلعب 

)القمار( يف منطقة املنامة.
الفيدي����  اأث���ر  عل���ى  اأن���ه  واأو�ش���ح 
الت�ا�ش���ل  م�اق���ع  ببع����س  املت���داول 
الجتماعي ويظهر ممار�ش���ة املذك�رين 

لعب القمار، متت مبا����رصة اأعمال البحث 
والتح���ري، والت���ي اأ�ش���فرت ع���ن حتديد 
كم���ا مت  عليه���م،  والقب����س  ه�ياته���م 
حتريز امل�ش���ب�طات ومبالغ مالية كانت 

بح�زتهم.
واأ�ش���ار مدي���ر ع���ام الإدارة العام���ة 
للمباح���ث والأدل���ة اجلنائية اإل���ى اأنه جار 
ا�ش���تكمال الإج���راءات القان�نية الازمة، 
متهي���داً لإحال���ة املقب��س عليه���م اإلى 

النيابة العامة.

“الوطني لتطوير القيادات” دّرب 64 جهة حكومية
61 % الطلبات الإ�شافية على الطاقة ال�شتيعابية... �شم�س:

�ش���احية ال�ش���يف - معه���د الإدارة العامة:  
ق���ال املدير الع���ام ملعه���د الإدارة العامة رائد 
�ش���م�س اإن املعهد جنح يف تدريب وبناء قدرات 
م�ظف���ي 64 جه���ة حك�مي���ة، وذلك خ���ال عام 
ون�ش���ف فق���ط م���ن طرح���ه الربنام���ج ال�طني 
لتط�ي���ر القي���ادات احلك�مية، م�ش���ًرا اإلى اأن 
املعهد ا�ش���تقبل طلب���ات اللتح���اق بالربنامج 
بن�ش���بة تف�ق طاقته ال�ش���تيعابية و�شلت اإلى 
61 %، ملبًيا بذلك طلبات التدريب والتط�ير 
ا م���ن خمتلف اجلهات،  ل���� 2118 م�ظًفا حك�مًيّ
يف حن بلغ جمم�ع الطلبات الإ�شافية ما يف�ق 

الألف طلب للفرتة ذاتها.
واأ�ش���اف اأن املعه���د قام خال ه���ذا العام 
اأي�ًش���ا بزي���ادة ع���دد الدفع���ات املطروحة من 
الربنامج ال�طني لتط�ي���ر القيادات احلك�مية 
لت�ش���ل اإلى 16 دفعة �ش���املًة كل امل�شت�يات 
يف  امل�ش���تجدين  امل�ظف���ن  م���ن  ال�ظيفي���ة 
القط���اع الع���ام اإل���ى فئ���ة املديري���ن وم���ن يف 
حكمه���م، مبيًنا اأن املعهد يعم���ل جاهًدا لزيادة 
طاقت���ه الت�ش���غيلية - يف ظ���ل نق����س م�ارده 
املالية والب�رصية - لا�ش���تيفاء بجميع الطلبات 

و�ش���د الحتياجات التدريبية للقطاع احلك�مي 
خا�ش���ًة بع���د �ش���دور ق���رار اإلزامي���ة الربنامج 

ا للرتقي. ال�طني واعتباره �رصًطا اأ�شا�شًيّ
املتزاي���دة  الت�ش���جيل  طلب���ات  اأن  واأك���د 
للم�ظف���ن احلك�مي���ن يف الربنام���ج ال�طني 
لتط�ي���ر القي���ادات احلك�مي���ة ت�ؤك���د الروؤي���ة 
ال�اعي���ة والإميان العميق م���ن خمتلف اجلهات 
احلك�مية على �رصورة تط�ير القدرات القيادية 

ورفع م�ش���ت�ى الكف���اءات احلك�مية على جميع 
امل�ش���ت�يات ال�ظيفي���ة، اإذ تعت���رب الطاق���ات 
البحريني���ة ه���ي راأ�س امل���ال الفعل���ي لتحقيق 

التنمية امل�شتدامة ململكتنا الغالية.
واأ�شار �شم�س اإلى اأن تكامل جه�د املنظ�مة 
احلك�مي���ة كان له���ا الأث���ر الأك���رب يف حتقي���ق 
الأهداف ال�شرتاتيجية للربامج التدريبية التي 
اأ�ش���همت بالتايل يف جن���اح العمليات التدريبية 
وحتقيق غاياتها التط�يري���ة، مبيًنا اأن املعهد 
ق���ام بالإ����رصاف عل���ى تط�ير 598 من �ش���اغلي 
ال�ظائ���ف التنفيذي���ة م���ن مديري���ن وروؤ�ش���اء 
اأق�ش���ام وجمم�عات وذلك منذ انطاق الربنامج 

ال�طني.
لتط�ي���ر  ال�طن���ي  الربنام���ج  اأن  يذك���ر 
القي���ادات احلك�مية ه� نتاج �شيا�ش���ة م�حدة 
مملك���ة  يف  للتدري���ب  وطني���ة  وا�ش���رتاتيجية 
البحري���ن، وق���د مت طرح���ه بت�جيه م���ن اللجنة 
التن�ش���يقية وجمل����س اخلدمة املدني���ة ودي�ان 
اخلدم���ة املدنية لي�ش���هم يف تاأهي���ل م�ظفن 
قادري���ن عل���ى القي���ام بدوره���م القي���ادي يف 

منظ�مة العمل احلك�مي بكل كفاءة.

“�سوبر وومن” تعتدي على �رشطة اأثناء القب�ض عليها

تاأييد عقوبة �ساب اأخفى هاربا من ال�سجن

عاقب���ت املحكمة الك���ربى اجلنائية 
الرابع���ة �ش���يدة اأربعيني���ة من جن�ش���ية 
عربية باحلب�س ملدة 3 اأ�ش���هر؛ لإدانتها 
بالعتداء بال�رصب وال�ش���ب عل���ى اأفراد 
ال�رصطة الذي���ن ت�جه����ا للقب�س عليها 
ك�نها حمك����م عليه���ا باحلب�س ملدة 3 
�ش���ن�ات ب�اقعة ا�ش���تياء واحتيال على 
اأ�شخا�س اآخرين ادعت لهم اأنها حمامية، 

و�شتق�م بالدفاع عنهم يف ق�شاياهم.
يف  الق�ش���ية  تفا�ش���يل  وتتمث���ل 
اأن املتهم���ة كان���ت قد حك���م عليها يف 
وقت �ش���ابق باحلب�س ملدة 3 �ش���ن�ات 
يف ق�شية ا�ش���تياء واحتيال على اأم�ال 
اأ�ش���خا�س اآخرين بلغ���ت 12 األف دينار 
كما اأ�شدرت لهم �شيكات بدون ر�شيد، 
والتي ادعت اإليهم اأنها حمامية وقادرة 
على الدفاع عنهم، فاأ�ش���درت املحاكم 
بحقه���ا عق�بة احلب�س ملدة 3 �ش���ن�ات 
يف تل���ك ال�قائ���ع م���ع الأم���ر باإبعاده���ا 
نهائيا عن مملكة البحرين بعد تنفيذها 
العق�بة املق�شي بها. وبعد �شدور اأمر 
بالقب����س عليها لتنفي���ذ احلكم، ت�جه 
عدد م���ن اأفراد ال�رصط���ة للقب�س عليها 
من م�ش���كنها، اإل اأنها رف�شت الن�شياع 
لأوامرهم، وتع���دت عليهم بالق�ل لهم 

“انت����ا كداب���ن... م���ا اأث���ق بال�رصطة” 
وطردتهم من املبنى الذي ت�شكن فيه.

كما حاولت املتهمة بالق�ة �ش���حب 
ع���دد م���ن الأوراق كان���ت يف ي���د اأح���د 
اأفراد ال�رصط���ة املجني عليهم واملكلف 
بتنفي���ذ اأمر القب����س عليه���ا، واأغلقت 
الباب عندما مل تتمك���ن من ذلك بعدما 
ت�ش���ببت لل�رصطي بخدو�س يف يديه، مما 
دعاه اإلى ال�ش���تعانة بال�رصطة الن�شائية 
للتعام���ل م���ع املتهم���ة، وعند ح�ش����ر 
ال�رصطة الن�ش���ائية اعت���دت املتهمة مرة 
اأخرى على ال�رصطيات بلي ذراع اإحداهما 

وركل الأخرى.
وق���د كان���ت اأحالت النياب���ة العامة 
املتهمة للمحاكمة على اعتبار اأنها، اأول: 
اعتدت على �ش���امة ج�ش���م ال�رصطيتن 
وعري���ف و�رصط���ي اأول، واأحدث���ت به���م 
الإ�شابات امل��ش�فة بالتقرير الطبي، 
ومل يف����س العت���داء اإل���ى عجزه���م عن 
اأداء اأعمالهم ال�شخ�ش���ية مدة تزيد عن 
20 ي�م���ا، ثانيا: رم���ت املجني عليهم 
بعبارات تخد�س من �رصفهم واعتبارهم، 
دون اأن يت�ش���من ذل���ك اإ�ش���ناد واقعة 
وب�ش���بب  اأثن���اء  ذل���ك  وكان  معين���ة، 

تاأديتهم وظيفتهم.

العليا  رف�شت حمكمة ال�ش���تئناف 
اجلنائية اخلام�ش���ة ا�ش���تئناف �شاب من 
اأ�ش���ل اثنن، واأيدت معاقبته بال�شجن 
ملدة 3 �ش���ن�ات املحك����م عليهما بها، 
وذلك لإدانتهما باإخفاء �ش���اب يف منزل 
اأحدهم���ا، واملحك����م علي���ه بعق�ب���ات 
خمتلف���ة ي�ش���ل جمم�عه���ا لقراب���ة 50 
عاًما، الذي متكن من الهرب من ت�قيف 
احل�����س اجل���اف، اإل اأن الأخ���ر ت����يَف 
حال ح�ش����ر ال�رصطة للقب����س عليه اإثر 
�ش���ق�طه من مكان مرتفع عند حماولته 
الهرب من قب�ش���ة اأفراد ال�رصطة الذين 

داهم�ا املنزل الذي يختبئ فيه.
وقالت حمكمة اأول درجة يف حكمها 
اإن تفا�ش���يل ال�اقع���ة تتح�ش���ل يف اأنه 
بتاريخ �ش���ابق على 27/2/2017 قام 
باإخف���اء  الأول -امل�ش���تاأنف-  املته���م 
املتهم املحك�م عليه يف جنايات اأمنية 
معاقب عليها بال�شجن امل�ؤبد وامل�ؤقت 

مع علمه بذلك.
املته���م  اأن  امل�ش���تاأنف  واع���رتف 
الثاين طل���ب منه اإخف���اء املحك�م عليه 
مبنزله لهروبه من ال�شجن، ف�افق وقام 

باإخفائه يف منزله.
واأ�شاف اأنه يعلم باأنه �شدرت بحق 
الهارب من ال�ش���جن اأحكاًما باحلب�س يف 

ق�شايا اإرهابية.
وبينت املحكمة اأن حتريات املازم 
اأول ال�ش���ابط ب�زارة الداخلية ت��شلت 
اإل���ى اأن املحك����م علي���ه اله���ارب م���ن 

�شجن احل��س اجلاف مت�اجد يف م�شكن 
امل�ش���تاأنف، واأن الأخ���ر قام بالت�ش���رت 
مبنطق���ة  م�ش���كنه  يف  واإخفائ���ه  علي���ه 

الن�يدرات.
واأ�ش���ارت اإلى اأنه عندما مت القب�س 
على املته���م الأول داخل م�ش���كنه كان 
برفقت���ه املحك����م علي���ه، اإل اأن الأخر 
متكن م���ن اله���رب م���ن قب�ش���ة اأفراد 
ال�رصطة و�ش���قط من اأعلى �شطح املنزل 
املقيم في���ه اإل���ى الأر�س، وت����يف اإلى 

رحمة اهلل تعالى.
وثبت للمحكمة بعد مداولة الق�شية 

اأن املتهمن بتاريخ 27/2/2017: 
اأولً: املته���م الأول )امل�ش���تاأنف(: 
اأخفى بنف�ش���ه املتهم املحك�م عليه يف 
جنايات املعاقب عليها بال�شجن امل�ؤبد 

وامل�ؤقت مع علمه بذلك.
ثانًي���ا: املتهم الثاين: ا�ش���رتك مع 
املتهم الأول بطري���ق التفاق يف اإخفاء 
املتهم املذك�ر اأعاه املحك�م عليه يف 
جنايات معاقب عليها بال�ش���جن امل�ؤبد 
وامل�ؤقت، وذلك ب���اأن اتفق مع املتهم 
الأول عل���ى اإخفائ���ه مب�ش���كنه ف�قعت 

اجلرمية بناء على ذلك التفاق.
اجلدير بالذك���ر اأن املحك����م عليه 
املت�ف���ى كان ق���د اأدي���ن قب���ل هروبه 
م���ن ال�ش���جن باأكرث من ق�ش���ية اإرهابية 
وو�ش���ل جمم�ع اأحكامه امل�ؤقتة الأربعة 
اإلى ال�ش���جن ملدة 24 عاًما، ف�ش���ًا عن 

عق�بة اأخرى بال�شجن امل�ؤبد.

• رائد �شم�س	

الكامريات تربئ متهما من العتداء على زوجة �سقيقه

مدر�سة تتهم موظفة بتزوير 17 تاأ�سرية بـ 3400 دينار

م�ؤكدة اأن الدع�ى كيدية وملفقة بحق م�كلها... ال�شاعر:

تبيع “الفيز” ب� 200 دينار

قالت املحامية هدى ال�ش���اعر اإن املحكمة 
ال�ش���غرى اجلنائي���ة الثالث���ة ق�ش���ت بقب����ل 
اعرتا�ض ملوكلها �سكال وب�سقوط الأمر اجلنائي 
بتغرميه مبلغا ماليا واعتبار الأمر اجلنائي كاأن 
مل يك���ن، وحكمت جم���ددا ب���رباءة املتهم مما 
اأ�ش���ند اإليه من اتهام بالعت���داء بال�رصب على 

زوجة �شقيقه على خاف احلقيقة.
واأ�شارت ال�شاعر اإلى اأن تفا�شيل الق�شية 
تتح�ش���ل يف اأن املجن���ي عليها مقدم���ة الباغ 
هي زوجة �ش���قيق م�كلها، وقد بادرت الأخرة 
بتقدمي �ش���ك�اها بهتانا وانتقام���ا من زوجها 
وكي���دا به، عل���ى اإثر خاف���ات اأُ�رصي���ة بينهما؛ 
لعلمه���ا بقراب���ة �ش���قيقه من���ه مدعي���ة اعتداء 
م�كله���ا عليه���ا بال�رصب على خ���اف احلقيقة 

وال�اقع.
واأردفت ال�شاعر اأنها دفعت اأمام املحكمة 
بعد العرتا�س على الأمر اجلنائي ال�شادر بحق 
م�كله���ا والقا�ش���ي بتغرميه مبلغ���ا ماليا، اأنه 
قد ثبت انتفاء �ش���لة املته���م باملجني عليها 
اأو ت�ا�ش���له معها باأي و�شيلة، مما اأعدم الركن 
امل���ادي للجرمي���ة ك����ن املحك�م ل���ه قد قدم 

لعدال���ة املحكمة ت�ش����ير الكام���رات الأمنية 
التي مت و�ش���عها اح���رتازا من ال�رصق���ات التي 
يتعر����س لها املبن���ى املك�ن من �ش���قق عدة 
ملجم�ع���ة من الأخ�ة، اإل اأنه �ش���اءت الأقدار اأن 
ت����ؤدي هذه الكام���رات دورا كب���را يف اإثبات 
براءة املتهم، اإ�شافة اإلى ر�شد ال�رصقات التي 
كان يتعر����س اإليها املبنى ذاته وا�ش���تطاعت 

التق���اط �س���ورة املجن���ي عليها وف���ق اأوقات 
ت�اجده���ا واأوقات ت�اجد املته���م، وكان ذلك 
ر�ش���دا دقيقا مبا ينفي اإم���كان التقاء املتهم 
بزوج���ة اأخيه املجن���ي عليها اأو اعت���داءه عليها 

تباعا.
واأ�شافت املحامية اأن ما يدع� لا�شتغراب 
يف امل��ش����ع ه� اأن املجن���ي عليها ذاتها هي 
يف حم���ل التج���رمي والعقاب ل���ذات التهمة يف 
م�اجه���ة املحك����م ل���ه بحي���ث ميكن تف�ش���ر 
تق���دمي الباغ ك��ش���يلة ل���رد ال�ش���اع بتلفيق 
الته���ام، تف�ش���يل ذل���ك يف اأن املجني عليها 
ذاتها ويف واقعة منف�ش���لة اعتدت على �شامة 
ج�شم املحك�م له بال�رصب يف ال�شاحة اخلارجية 
لأح���د مراك���ز ال�رصط���ة دون اأن ي���رد عليه���ا اأو 
يقابلها بالإ�شاءة احرتاما لأخيه؛ ك�نها زوجته، 
وق���د مت تدعيم هذه ال�اقعة بت�ش����ير فيدي� 
م���ن الكام���رات الأمنية التابع���ة للمركز ذاته، 
وعل���ى اإثر ذلك مت قيد باغ يف م�اجهة املجني 
عليها، وا�شت�شدر مب�جب الباغ �شالف البيان 
اأمرا جنائيا يف م�اجهة املجن���ي عليها بالإدانة 

ومعاقبتها بغرامة مالية.

نظ���رت املحكمة الك���ربى اجلنائية الأولى 
يف واقعة ا�ش���تعمال �ش���يدة لت�قيع اإلكرتوين 
خا�س باملدر�ش���ة الت���ي تعمل فيه���ا منذ 20 
عاًما، وا�ش���تغلته يف ا�شتخراج 17 تاأ�شرة عمل 
“في���زا” وبيعه���ا لآخرين وحل�ش���ابها اخلا�س، 
مببل���غ 200 دين���ار للفيزا ال�اح���دة ومبجم�ع 
3400 دين���ار، لتتمكن من حت�ش���ن مدخ�لها 
املايل، ومت افت�ش���اح اأمرها ب�ش���بب �شخ�شن 
كان يرغ���ب كل منهم���ا يف نق���ل كفال���ة اأح���د 
الأجان���ب الذي���ن مت جلبهم بتلك التاأ�ش���رات 

على كفالة املدر�شة.
وقررت املحكمة تاأجي���ل حماكمة املتهمة 
وذل���ك  الق���ادم،  �ش���بتمرب   3 جل�ش���ة  حت���ى 
ملخاطب���ة النيابة العامة لا�ش���تعام من هيئة 
تنظيم �ش����ق العمل والإدارة العامة للجن�شية 
واجل����ازات والإقامة ب�ش���اأن التاأ�ش���رات التي 

�شدرت عن طريق جهة عمل املتهمة.
وت�ش���ر اأوراق الق�ش���ية اإلى اأن تفا�شيل 
�ش���بط املتهمة تتمث���ل يف اأن اأحد الأ�ش���خا�س 
كان ق���د ت�ّج���ه اإلى املدر�ش���ة املجن���ي عليها 
وهي مقر عمل املتهمة، والتقى باملخت�ش���ن 
م���ن الإدارة، وطل���ب منهم ال�ش���ماح ل���ه بنقل 
كفال���ة �ش���يدة عربية اجلن�ش���ية من املدر�ش���ة 
اإل���ى كفالته، لك���ن امل�ظف املخت����س تفاجاأ 
بطلبه ك�ن اأن املدر�ش���ة ل متل���ك اأية م�ظفة 
بال�شم الذي طلبه ال�شخ�س املذك�ر، فقال له 
اإن املدر�ش���ة ل عاق���ة لها من قري���ب اأو بعيد 
بكفال���ة هذه ال�ش���يدة، م�ؤكًدا له اأن املدر�ش���ة 
مل تع���ن اأحًدا من فرتة، اإل اأن ذلك ال�ش���خ�س 
ا�ش���تخرج لهم ج�از �ش���فر ال�ش���يدة املذك�رة 

الت���ي يرغ���ب يف نق���ل كفالتها اإلي���ه، وكذلك 
بطاق���ة اإقامتها وغرها م���ن الأوراق الثب�تية، 
التي ت�شر اإلى اأن ال�شيدة العربية حتت كفالة 

املدر�شة واأنه لي�س خمطًئا.
وبع���د التاأك���د من �ش���حة تل���ك الإثباتات 
تعم���ل  والت���ي  املتهم���ة  الإدارة  ا�ش���تدعت 
لديهم منذ 20 عاًما وهي املخت�ش���ة مبعامات 
املدر�شة مع هيئة تنظيم �ش�ق العمل والإدارة 
العامة للجن�ش���ية واجل����ازات والإقامة، ك�نها 
هي امل�ش����ؤولة عن ال�ش����ؤون الإداري���ة، والتي 
فاجاأتهم بالعرتاف اأنها هي بالفعل من قامت 
با�ش���تخراج تاأ�شرة عمل لل�شيدة امل�شار اإليها 

با�شتخدام التاأ�شرات اخلا�شة باملدر�شة.
واأك���دت املتهم���ة اأنه���ا باعت التاأ�ش���رة 
مقابل مبلغ 200 دينار، مدعية اأنها كانت متر 
ب�ش���ائقة مالية وتعهدت ل���اإدارة بعدم تكرار 
���ا واأنها املرة الأولى التي تق�م  الأمر، خ�ش��شً
فيه���ا مبثل ه���ذا الفعل ط����ال م���دة خدمتها 
للمدر�شة، وه� ما �شفع اإليها لدى الإدارة ومت 

قب�ل اعتذارها من قبلهم.
لكن ول�ش�ء حظ املتهمة فقد ح�رص �شخ�س 
ثان للمدر�ش���ة وحتدث مع الإدارة عن رغبته يف 
نقل كفالة �شخ�س عربي اجلن�شية اإلى كفالته، 
وكذل���ك مل يك���ن ذل���ك ال�ش���خ�س يعم���ل يف 
املدر�شة، فتمت ال�ش���تعانة باملتهمة للتاأكد 
عّم���ا اإذا كانت ق���د جلبته بنف�ش���ها كما احلالة 
الأولى من عدم���ه، وكان الرد من املتهمة اأنها 
هي م���ن جلبته با�ش���م املدر�ش���ة، واأنها اأجرت 

هذه العمليات مرتن فقط.
فل���م تقتن���ع اإدارة املدر�ش���ة مب���ا قررته 

املتهمة من اأنه���ا اأجرت تلك العمليات مرتن 
فق���ط، ومت الت�ا�ش���ل مع هيئة �ش����ق العمل 
والإدارة العامة للجن�ش���ية واجل�ازات والإقامة، 
وبح����رص اأ�ش���ماء امل�ظف���ن جميًع���ا والأجانب 
ا حتت ا�شم ال�رصكة، ات�شح اأن املتهمة  خ�ش��شً
متكنت من جلب 17 �شخ�ًشا من عدة جن�شيات، 
باملدر�ش���ة  اخلا�ش���ة  التاأ�ش���رات  م�ش���تعملة 

املجني عليها.
وخال التحقيق معها بال�قائع املن�ش����بة 
اإليه���ا، اعرتفت املتهمة اأنه���ا كانت تعمل يف 
بيع تلك التاأ�ش���رات مقابل مبلغ 200 دينار، 
لذا ف���اإن اإجم���ايل املبلغ الذي حت�ش���لت عليه 
من بيع تلك التاأ�ش���رات اخلا�ش���ة باملدر�ش���ة 
ه� 3400 دينار، فتم تقدمي باغ جنائي �ش���د 

املتهمة ب�شاأن التزوير.
اأن املتهم���ة وخ���ال التحقي���ق معه���ا  اإل 
مبعرفة النيابة العامة اأنكرت ما ن�ش���ب اإليها، 
وقالت اإنها مل ت�ش���تخدم التاأ�ش���رات اخلا�شة 
باملدر�ش���ة اإل بن���اء عل���ى اأوام���ر م���ن الإدارة 
�ش����اء �ش���فهية اأو كتابية، م�ؤكدة اأن اتهامها 
به���ذا الته���ام ل هدف له �ش����ى التخل�س من 
اللتزامات العمالية واخلافات ب�ش���اأنها بينها 
وبن اإدارة املدر�شة التي تنظر فيها املحكمة 

العمالية.
اإلى ذل���ك، اأحالت النياب���ة العامة املتهمة 
للمحاكم���ة على اعتبار اأنها ا�ش���تعملت ت�قيًعا 
ا باملدر�شة التي تعمل بها مبا  اإلكرتونيًّا خا�شًّ
يجاوز ح���دود التف�ي�س املمن����ح لها وقامت 
با�شتخراج تاأ�شرات لأجانب بلغت 17 تاأ�شرة 

بدون علم اإدارة املدر�شة.

• هدى ال�شاعر	

اإعداد: عبا�ض اإبراهيم محاكم



بناء 144 فندقا جديدا 
بال�سعودية حتى 2021

الريا�ض - رويرتز: يعتزم عدد من ال�رشكات 
يف اململكة العربية ال�س���عودية بن���اء نحو 144 
فندق���ا جديدا، وذلك بدءا من هذا العام 2018 
وحتى 2021. وتقع معظم هذه امل�ساريع، وفقا 
ملوقع “Tophotel”، يف الريا�ض وجدة ومكة 
املكرم���ة، يف خطوة تهدف اإل���ى تطوير القطاع 
ال�س���ياحي يف اململك���ة مبا يتما�س���ى م���ع روؤية 
اململكة 2030. وتعترب ال�س���ياحة يف ال�سعودية 
من القطاعات النا�سئة، وُتعد ال�سياحة الدينية 

اأهم ركائزها. 

اأول ناقلة نفط من اجلنوب العراقي منذ 1991
الب�رشة - اأف ب: اأعلنت وزارة النفط العراقية ال�سبت ت�سدير اأول �سحنة من النفط اخلام 
عرب ناقلة ترفع العلم العراقي من املوانئ اجلنوبية للبالد بعد توقف دام نحو 3 عقود. واأكد 
املتحدث با�س���م الوزارة عا�سم جهاد اأن ناقلة النفط “بغداد اأبحرت م�ساء اجلمعة من الب�رشة 
اإلى الوليات املتحدة. وهي املرة الأولى منذ 1991 التي ي�س���ر فيها العراق ناقالت النفط 
التابع���ة ل���ه”. واأعلن يف بيان ن�رشته الوزارة على موقعها الإلكرتوين اأن “حمولة هذه ال�س���حنة 
تبلغ مليوين برميل، و�ستقوم �رشكة الناقالت بتحميلها ونقلها اإلى الوليات املتحدة ل�سالح 

اإحدى ال�رشكات املتعاقدة مع �رشكة ت�سويق النفط”.
وت�سّلم العراق موؤخرا اأربع ناقالت نفط �ستعزز قريبا بثالث ناقالت اإ�سافية.

والعراق ثاين اأكرب الدول املنتجة للنفط يف منظمة الدول امل�س���درة للنفط )اأوبك( بعد 
ال�س���عودية. وكان ميلك يف ثمانينات القرن املا�س���ي 24 ناقلة نفط ُدمر ق�سم كبر منها اأو 

اأ�سبح خارج اخلدمة جراء النزاعات املتعاقبة التي �سهدتها البالد.
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اقتصاد
رئي�س جمعية التاأمني لـ“$”: “ال�سمان ال�سحي” �سيخلق وظائف جديدة

اجتماع مرتقب مع امل�سوؤولني بالقطاع لبحث دور ال�رشكات بامل�رشوع

ذكر رئي����ض جمعي���ة التاأم���ني البحرينية يحيى 
ن���ور الدين ل� “الب���الد” اأن اجلمعية ب�س���دد اللتقاء 
مب�سوؤولني عن قانون ال�سمان ال�سحي، والذي �سدر 
اأخرا لبحث دور �رشكات التاأمني يف تطبيق امل�رشوع، 
لفت���ا اإل���ى اأن القانون من �س���اأنه توفر فر�ض عمل 

جديدة يف القطاع.
وينتظر اأن يطبق قانون ال�سمان ال�سحي بداية 
الع���ام 2019، يف الوق���ت ال���ذي تعم���ل يف البحرين 
25 �رشك���ة تاأمني وطنية، وتق���دم خدماتها يف جمال 
التاأمني ال�س���حي والتاأمني على احلي���اة واملركبات 

والتاأمينات العامة اإلى جانب اإعادة التاأمني.
وبخ�س���و�ض م�س���توى التاأثر الإيجابي ل�رشكات 
التاأم���ني من القانون اجلديد، اأ�س���ار ن���ور الدين اإلى 
اأنه ل يزال من املبكر احلكم متاما على ات�س���اع نطاق 
م�س���اركة �رشكات التاأمني يف امل�رشوع، م�س���تدركا اأن 
اجلمعية ب�س���دد عقد اجتماعات مع اجلهات املعنية 

مثل املجل�ض الأعلى لل�سحة؛ لبحث املو�سوع.
وب���نينَّ اأن احلك���م النهائ���ي بخ�س���و�ض الأدوار 
الت���ي �س���ُتعطى ل����رشكات التاأمني، يتطلب درا�س���ة 
متاأني���ة للقانون واللوائح التنفيذية التي �ست�س���در 
لحق���ا، مبدي���ا تفاوؤله باأن ي�س���تفيد قط���اع التاأمني 
من هذا امل�رشوع الذي ي�س���كل نقلة تاريخية يف قطاع 

�خلدمات. ومن �ملتوقع �أن ترتفع م�س���اهمة �أق�س���اط 
التاأمني ال�س���حي م���ع تطبي���ق القانون اجلدي���د، اإذ 
تبلغ م�س���اهمتها نحو 23 %، بح�سب اآخر بيانات، ويف 
2016  �رتفعت �أف�ساط �لتاأمني �ل�سحي �إلى 62.11 
ملي���ون دين���ار بزي���ادة قدره���ا 19 %، حيث اأ�س���ار 
م�سوؤولون يف امل�رشف املركزي و�رشكات اإلى اأن ن�سبة 
�أق�س���اط �لتاأمني �ل�س���حي قد ترتفع �إلى نحو 35 % 
لت�سكل رافدا اأ�سا�سيا للقطاع بعد اأن ا�ستحوذ قطاع 
ال�س���يارات على الن�س���بة الأكرب منها طوال ال�سنوات 

املا�سية.
واأ�ساد رئي�ض جمعية التاأمني البحرينية باإ�سدار 
عاهل البالد �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 

خليفة قانون رقم 23 ل�س���نة 2018 باإ�س���دار قانون 
ال�سمان ال�س���حي، موؤكدا اأنه �سيكون نقلة نوعية يف 
قطاع الرعاية ال�سحية، كما �سيو�سع من دور �رشكات 
التاأم���ني يف اململك���ة. وج���اء يف امل���ادة الأول���ى من 
القانون: “اأنه يعمل يف �س���اأن نظام ال�سمان ال�سحي 
باأح���كام القان���ون املرافق”. وجاء يف امل���ادة الثانية 
من���ه: “اأن على رئي�ض جمل�ض ال���وزراء والوزراء -كل 
فيما يخ�س���ه- تنفيذ اأح���كام هذا القان���ون، وُيعمل 
بالقانون املرافق من اأول ال�سهر التايل مل�سي �ستة 
اأ�س���هر على تاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�س���مية، ودون 
الإخالل مبراحل التطبيق امل�سار اإليها يف الفقرة )ج( 

•من املادة )2( من القانون املرافق”. يحيى نور الدين	

علي الفردان

“اإدامة” تعني اأمني العري�س رئي�سا تنفيذيا

“الأهلي املتحد”: �سفقة لبيع 750.66 األف �سهم
“البحرين الوطني” ينظم منتدى للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة

“بيمنت اإنرتنا�سونال اإنرتبرايز” تتوّلى الوكالة الرئي�سة لـ”ما�سرتكارد”

يعيد اإطالق من�سته امل�رشفية الإلكرتونية اجلديدة

ال�رشاكة اجلديدة ت�ستهدف تو�سيع حلول الدفع الإلكرتوين

املنام���ة: اأعلن بنك البحري���ن الوطني اأم�ض 
عن عزمه تنظيم منتدى للموؤ�س�س���ات ال�سغرة 
واملتو�س���طة، وذلك بالتزامن مع اإعادة اإطالقه 
اجلدي���دة  الإلكرتوني���ة  امل�رشفي���ة  للمن�س���ة 
واملط���ورة لقط���اع الأعم���ال، التي م���ا تزال يف 
طوره���ا التجريب���ي حاليًّا، عل���ى اأن يتم طرحها 
ر�سميًّا جلميع عمالء قطاع الأعمال يف 26 يونيو 

اجلاري. 
 و�س���يتم تنظيم املنتدى بتاريخ 25 يونيو 
2018 يف فندق الفور�سيزنز، بدعم من “رواد” 
ال���ذي يعترب من اأبرز اجله���ات الرائدة يف جمال 
ط���رح الربام���ج الداعمة للم�س���اريع ال�س���غرة 
واملتو�س���طة. ويهدف املنتدى يف املقام الأول 
اإلى ت�س���جيع املوؤ�س�سات ال�سغرة واملتو�سطة 
وتهيئته���ا لال�س���تفادة من املناف���ع املتنوعة 
لل�س���رفة الإلكرتونية ب�س���كل مو�سع وكيفية 
م�س���اعدتها يف حتقي���ق معدلت من���و واإنتاجية 
وفاعلي���ة اأك���رب. كم���ا ياأتي املنت���دى كجزء من 
ا�س���رتاتيجية البنك وجمموعة مبادراته الواعدة 
م���ن اأجل دعم تطوير وجناح قطاع املوؤ�س�س���ات 

ال�سغرة واملتو�سطة البحرينية. 
 ومن املتوقع اأن ي�س���هد املنتدى ح�س���ور 
اأكرث من 150 ممثالً من املوؤ�س�س���ات ال�سغرة 
واملتو�س���طة الذي �سيمتد ملدة ن�سف يوم من 
خمتلف املجالت. و�س���يتمكن امل�س���اركون من 
ال�ستفادة من فر�ض التوا�سل مع م�سوؤويل بنك 

البحري���ن الوطني واملخت�س���ني امل�رشفيني يف 
قطاع الأعمال، والعديد من ال�رشكات ال�س���غرة 
واملتو�س���طة، اإلى جانب ح�سور عدة مناق�سات 
“رواد”.  ب���اإدارة  مو�س���عة  حواري���ة  وجل�س���ات 
و�سرتكز هذه اجلل�سات والنقا�سات على كيفية 
ال�س���تفادة من ال�س���رفة الإلكرتونية يف اإدارة 
العم���ل امل����رشيف اليومي بالن�س���بة للم�س���اريع 
ال�سغرة واملتو�سطة، مبا يف ذلك توفر اإدارة 
التدفقات النقدية، وك�س���ف الروات���ب، واإدارة 
احل�سابات املالية وغرها من املهام املحا�سبية 

واملالية التي ميكن رقمنتها ب�سهولة. 
يف  للت�س���ويق  تنفي���ذي  رئي����ض  وق���ال   
“نح���ن م����رشورون  البن���ك، ريت�س���ارد هيك����ض 

م���ن اقرتابن���ا م���ن الإطالق الر�س���مي للمن�س���ة 
امل�رشفي���ة الإلكرتونية اجلدي���دة لبنك البحرين 
الوطن���ي. لقد قمنا بالإ�س���غاء ملطالب عمالئنا 
الك���رام وتلبي���ة احتياجاتهم، وعملن���ا جاهدين 
لتطوير حلول مل�س���اعدة املوؤ�س�سات ال�سغرة 
واملتو�س���طة على العمل والنم���و بطريقة اأكرث 
فاعلي���ة ويف وق���ت اأق�رش وبكلفة اأق���ل. ويعترب 
ذل���ك اأمًرا يف بالغ الأهمية لتطوير املوؤ�س�س���ات 
ال�س���غرة واملتو�س���طة ول�س���مان ت�س���خرهم 
ملواردهم باأف�سل طريقة ممكنة وذلك من خالل 
حت�س���ني الكفاءة على كافة امل�ستويات. ونحن 
ممتنون لدعم عمالئنا الكرام يف م�ساعدتنا على 
تطوير املن�س���ة امل�رشفي���ة الإلكرتونية لتكون 
الأحدث من نوعها ووفق اأف�س���ل املوا�س���فات 
العاملية، وال�س���كر مو�س���ول ل� )رواد( لدعمها 
لهذا املنتدى. وان�سجاًما مع اأهداف روؤية مملكة 
البحرين يف اأن ت�س���بح مركًزا رائًدا للموؤ�س�سات 
ال�س���غرة واملتو�س���طة، ف���اإن بن���ك البحري���ن 
الوطن���ي ملت���زم يف ت�س���خر كاف���ة اإمكانيات���ه 
مل�س���اعدة ال����رشكات ورواد الأعمال على مقابلة 
طموحاتهم وتاأدية اأدوراهم الأ�سا�سية يف النمو 
القت�سادي. ومع تفعيل ال�سرفة الإلكرتونية 
لقطاع الأعمال، نتطل���ع قدًما لروؤية عمالئنا من 
املوؤ�س�س���ات ال�س���غرة واملتو�س���طة من اأكرث 

امل�ستفيدين”.

“بيمن���ت  �رشك���ة  اأعلن���ت   :PIE- املنام���ة 
انرتنا�س���ونال انرتبرايز PIE” عن �رشاكتها اجلديدة 
مع ما�س���رتكارد لت�س���بح بذل���ك الوكيل الرئي�س���ي 
الدف���ع  بحل���ول  واملتخ�س�س���ة  ال�س���هرة  للعالم���ة 
العاملي. اإذ �س���تلتزم “PIE” مبوجب ه���ذه ال�رشاكة 
ا�سرتاتيجيًّا بتقدمي منتجات مالية مبتكرة وموثوقة 
وفعالة لعمالئها يف منطقة ال�رشق الأو�س���ط و�س���مال 

اأفريقيا.
وتع���ّد PIE �رشك���ًة رائ���دة متخ�س�س���ة يف حلول 
الدفع امل�سبق والدفع بتقنية التوا�سل قريب املدى 
)NFC( والدفع عرب الأجهزة املحمولة للعمالء �سواء 
كان لديه���م ح�س���ابات م�رشفية اأم ل، وه���و ما ميثل 
جوهر احتياجات الدفع املايل للعمالء. وتقدم ال�رشكة 
�سل�س���لة قيمة كاملة للدفع غر النقدي، مبا يف ذلك 
اأن���واع خمتلفة من املنتجات م�س���بقة الدفع لقطاعي 
البنوك والت�س���الت. وبالإ�س���افة اإلى ذلك، �ستقدم 
ال�رشك���ة حل���ول الدفع الإلكرتوين ع���رب الإنرتنت مثل 
ع���ن  عب���ارة  وه���ي   ،”Masterpass “ما�س���رتبا�ض 
حمفظة رقمية تتيح للم�س���تهلكني تخزين معلومات 
البطاقة يف مكان اآمن، وتوفر طريقة �سل�س���ة و�رشيعة 
واآمن���ة للدف���ع م���ع تعزيز وتب�س���يط جتربة الت�س���وق 

الواقعية والرقمية.
وق���ال الرئي����ض التنفي���ذي ل���دى PIE، ف���واز 

 .PIE ا ل�رشكة��� غ���زال “تعّد هذه اخلط���وة اإجناًزا مهمًّ
تتيح لنا رخ�سة ما�س���رتكارد تقدمي منتجات دولية 
رئي�سية لعمالئنا، وتو�سيع خدماتنا مبا يتجاوز حلول 
الدفعات التقليدية. �س���تلعب �رشاكتنا اجلديدة دوًرا 
���ا يف تعزيز التزامنا الهادف اإلى حتويل البحرين  مهمًّ
اإل���ى جمتمع غر نقدي بحلول عام 2030. نتطلع اإلى 
حتقيق اأهدافنا يف امل�س���تقبل، و�سيتيح لنا التعاون 
م���ع ما�س���رتكارد اتخ���اذ خط���وات كب���رة نح���و هذه 

الأهداف”.
من جانبه، ق���ال مدير ما�س���رتكارد يف البحرين، 
�س���امرات راج “نح���ن م����رشورون لالإع���الن ع���ن من���ح 
الرتخي�ض ل�رشكة PIE. تقف ما�س���رتكارد يف طليعة 
ال����رشكات التي تقدم حل���ول الدفع غ���ر النقدية يف 
منطقة ال�رشق الأو�س���ط و�سمال اأفريقيا، ونحن نوؤمن 
باأهمية العمل مع ال����رشكات املماثلة لتحقيق روؤيتنا 

املتمثلة يف عامٍل ل ي�ستخدم النقد”.

املنام���ة -اإدامة: عني جمل�ض اإدارة 
�رشك���ة البحري���ن لال�س���تثمار العق���اري 
“اإدامة” اأمني العري�ض رئي�سا تنفيذيا 
لل�رشك���ة، والتي تعترب ال���ذراع العقاري 

ل�رشكة ممتلكات البحرين القاب�سة.
ويحظ���ى اأم���ني العري����ض بخ���ربة 
تنفيذية كبرة وم�سرة ناجحة يف جمال 
التطوي���ر العق���اري، حي���ث ق���اد �رشكة 
البحرين الأول���ى للتطوير العقاري منذ 
الع���ام 2007، و�س���اهم يف تطوير عدد 
من امل�رشوع���ات العقارية الناجحة التي 
حقق���ت مداخيل جي���دة، ومن �س���منها 
“املركادو” باجلنبية، والذي يت�س���من 
جممعا جتاريا وفلال �سكنية، اإلى جانب 
م����رشوع “جمال” الذي يت�س���من تطوير 
مرافق �سناعية تركز على املوؤ�س�سات 

ال�سغرة واملتو�سطة مبنطقة احلد. 
وق���ال رئي����ض جمل����ض اإدارة �رشكة 
البحرين لال�س���تثمار العق���اري “اإدامة” 
خال���د الرميحي “�س���نعمل م���ع الرئي�ض 
التنفيذي اجلدي���د ل�رشكة “اإدامة” على 
تدعيم البيئة ال�س���تثمارية يف القطاع 
العق���اري، وال���ذي يتمي���ز بالعديد من 
وال�س���تقرار  ال�س���تثمارية  الفر����ض 
والنمو. ف�رشكة اإدامة م�سوؤولة عن اإدارة 
حمفظة متنوعة من الأ�س���ول العقارية 
يف اململكة، اإلى جانب م�س���اريع عقارية 
مهمة يف القطاعات التجارية وال�سياحية 
ت�س���تهدف الطلب املتزاي���د من جانب 
الأف���راد وقطاع���ات الأعمال، كم���ا اأنها 
ت�ساهم يف دعم تنويع وتنمية القت�ساد 
البحرين���ي”. و�س���يبا�رش العري�ض اأعمال 
من�س���به اجلديد يف الأول من اأغ�س���ط�ض 

املقبل.
يذكر اأن���ه قبل اأن يق���ود العري�ض 

�رشك���ة البحري���ن الأول���ى ح�س���ل عل���ى 
موؤهالته الريادية ب�س���فته رئي�ض ق�سم 
البيع والتوظيف بالفريق التاأ�سي�س���ي 
العق���اري،  للتموي���ل  ري���ف  ل�رشك���ة 
حي���ث ق���ام ب���اإدارة م�س���اريع عقاري���ة 
وا�س���تحواذات، وتطوي���ر حمفظة قوية 
مدرة للدخل، كما عمل العري�ض رئي�سا 
اإقليمي���ا للخدم���ات امل�رشفي���ة لالأفراد 
يف بن���ك البحرين والكوي���ت، وعمل مع 
م����رشف البحري���ن املركزي و�س���ندوق 
النقد ال���دويل يف وا�س���نطن بالوليات 

املتحدة الأمركية.
ويحم���ل اأم���ني العري����ض �س���هادة 
املاج�س���تر يف اإدارة الأعم���ال بتقدي���ر 
امتياز من كلية Kellstadt للدرا�سات 
العلي���ا يف اإدارة الأعمال بجامعة ديبول، 
ب�سيكاغو، الوليات املتحدة الأمركية، 
البكالوريو����ض  درج���ة  عل���ى  وح�س���ل 
يف القت�س���اد م���ن جامع���ة ريدلند�ض، 
املتح���دة  الولي���ات  كاليفورني���ا، 

الأمركية.

تنفي���ذ  البحري���ن  بور�س���ة  اأعلن���ت 
�سفقة لبيع نحو 750.66 األف �سهم من 
اأ�س���هم البن���ك الأهلي املتح���د، املدرجة 
اأ�س���همه يف البور�س���ة، باإجم���ايل 442.9 

األف دولر.
وتعود تفا�سيل ال�سفقة التي متت 
ي���وم اخلمي�ض املا�س���ي اإلى قي���ام اأحد 
الأ�س���خا�ض الرئي�س���ني يف البن���ك، ببيع 
750 األًفا و657 �س���هًما، ب�س���عر 0.590 

دولر لل�سهم الواحد.
ي���وم  تداول���وا  امل�س���تثمرون  وكان 
 5.66 بالبور�س���ة  املا�س���ي  اخلمي����ض 
ملي���ون �س���هم، بقيم���ة اإجمالي���ة قدرها 
1.14 ملي���ون دين���ار، مت تنفيذه���ا من 
خالل 68 �سفقة، حيث ركز امل�ستثمرون 
تعامالته���م عل���ى اأ�س���هم قط���اع البنوك 

التجاري���ة والت���ي بلغ���ت قيمة اأ�س���همه 
املتداول���ة 630.13 األ���ف دين���ار، اأي ما 
الإجمالي���ة  القيم���ة  % م���ن   55 ن�س���بته 
للت���داول، وبكمية قدره���ا 2.50 مليون 
�سهم، مت تنفيذها من خالل 29 �سفقة.

وبلغت قيمة اأ�س���هم البن���ك الأهلي 
املتح���د املتداول���ة 429.92 األف دينار 
اأي ما ن�س���بته 37.64 % من اإجمايل قيمة 
الأ�س���هم املتداولة وبكمية قدرها 1.94 
مليون �س���هم، مت تنفيذها من خالل 16 

�سفقة.
وتق���در القيم���ة ال�س���وقية لأ�س���هم 
البن���ك البالغ���ة نح���و 7.97 مليار �س���هم 
واملدرج���ة يف البور�س���ة حتى ي���وم اأم�ض 
بنحو 1.77 مليار دينار، ما ن�س���بته 22.7 
% من اإجمايل القيمة ال�سوقية للبور�سة 

والبالغة قرابة 7.81 مليار دينار.

• اأمني العري�ض	

• ريت�سارد هيك�ض 	

• اأثناء اإبرام ال�رشاكة بني اجلانبني	

املحرر القت�سادي



 Credit Benachmak اعت���رت �رشك���ة
الريطانية البن���وك البحرينية اأقل حتفظا من 
وكاالت الت�ص���نيف االئتماني���ة العاملية جتاه 

املخاطر االئتمانية.
وجاءت امل�صارف البحرينية �صمن البنوك 
العامل���ة يف 3 دول مبنطق���ة ال����رشق االأو�ص���ط 
و�صمال اإفريقيا بهذا الت�صنيف بح�صب ال�رشكة 

الريطانية، وهي لبنان و�صلطنة عمان.
و�ص���نفت ال�رشكة املتخ�ص�ص���ة يف حتليل 

البيان���ات املالية البن���وك العاملة يف املنقطة 
حت���ت 3 ت�ص���نيفات ه���ي االأك���ر حتفظا من 
وكاالت الت�ص���نيف االئتماين، والتي �ص���ملت 
العراق واململكة العربية ال�صعودية واالإمارات 

العربية املتحدة والكويت.
فيم���ا ت�ص���من الت�ص���نيف الث���اين االأق���ل 
حتفظا البحرين ولبنان و�ص���لطنة عمان، ووجد 
واللبناني���ة  البحريني���ة  البن���وك  اأن  التقري���ر 
والُعمانية اأكر اإيجابية من وكاالت الت�صنيف.
اأما الت�ص���نيف الثالث، وهي البنوك التي 
تتما�صى مع وكاالت الت�صنيف، والتي �صملت 

م�رش واإيران وتركيا وقطر.
وجاء التحليل االئتماين ال�ص���يادي للبنوك 
يف منطق���ة ال����رشق االأو�ص���ط يف �ص���ياق القرار 
االأمريكي بخ�ص���و�ص االن�ص���حاب م���ن االتفاق 

النووي مع اإيران.
البن���وك  اأن  اإل���ى  البيان���ات  واأ�ص���ارت 
ال�ص���عودية ب�ص���كل عام تتما�ص���ى مع معايري 
وكاالت الت�ص���نيف االئتماين الرئي�صة واأحيانا 
يكون حتّفظها اأقل، م�ص���يفة اأنه اإذا ا�ص���تمر 
ارتفاع اأ�ص���عار النفط، ف�صيكون له اأثر اإيجابي 

يف دول اخلليج.

وتعتم���د ال�رشك���ة الريطاني���ة يف حتلي���ل 
البيان���ات املالي���ة للبنوك وقيا����ص املخاطر 
االئتمانية عل���ى موؤ�رشCBC، وهو موؤ�رش خا�ص 
بها ومماثل للمقيا�ص الذي ت�صتخدمه وكاالت 
العاملي���ة،  الرئي�ص���ة  االئتم���اين  الت�ص���نيف 
وي���وازي BBB لوكالت���ي �ص���تاندرد اآند بورز 

وفيت�ص، وBaa2 لوكالة موديز.
Credit Benc h قال���ت املقاب���ل،     

mark اإن اإيران لي�صت لديها وكالة ت�صنيف 
 ،)CBC( ائتماين تقليدية، لكن وفق معيارها
فاإن ت�صنيفها يعادل b+ مع نظرة م�صتقبلية 

االإي���راين  االقت�ص���اد  اأن  م�ص���تقرة، م�ص���يفة 
�ص���يعاين دون �ص���ك م���ن جتدي���د الوالي���ات 
املتحدة للعقوبات االأمريكية، ومن املرجح اأن 

يتدهور.
م���ن جهة اأخرى، ذك���ر التقرير اأن االرتفاع 
االأخري الذي �ص���هدته اأ�ص���عار النفط �ص���يكون 
مدفوعا جزئيا من التوترات يف ال�رشق االأو�صط، 
م�ص���يفا اأن االن�ص���حاب االأمريكي من االتفاق 
النووي االإي���راين اأحد العوامل، وي�ص���كل جزءا 
من اإعادة اال�ص���طفاف ال�صيا�ص���ي املعّقد يف 

ال�رشق االأو�صط.
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55.2 مليون دوالر العقود البحرينية بـ “�ضمان” يف 2017
بزيادة 51.8 % عن العام 2016

بلغت قيمة عقود ال�ص���مان البحرينية يف 
املوؤ�ص�صة العربية ل�صمان اال�صتثمار وائتمان 
ال�ص���ادرات 55.2 ملي���ون دوالر خ���ال العام 
املا�صي 2017، وت�ص���كل ما ن�صبته 3.94 % 
من اإجمايل الدول امل�ص���تفيدة من ال�ص���مان، 
مقارنة ب� 26.6 مليون دوالر العام 2016، اأي 
بارتف���اع ن�ص���بته 51.8 %، وحلت اململكة يف 
املرتب���ة الرابعة خليجًي���ا يف موؤ�رش قيمة عقود 

ال�صمان ح�صب جن�صية امل�صتفيدين.
وجاءت البحرين يف املرتبة الرابعة خليجيا 
يف موؤ�رش “قيمة عقود ال�ص���مان ح�صب جن�صية 
امل�ص���تفيدين”، حي���ث بلغ���ت قيم���ة عق���ود 
ال�ص���مان باململكة خال العام املا�صي 55.2 

ملي���ون دوالر، حيث �ص���بقتها ال�ص���عودية يف 
املرتب���ة االأولى ب� 280.9 مليون دوالر، تلتها 
الكويت ب� 220 مليون دوالر، واالإمارات ثالثاً 
ب���� 215.6 مليون دوالر، وحل���ت تون�ص رابًعا 
�صمن املوؤ�رش ب�142.1 مليون دوالر، واجلزائر 

اخلام�صة ب� 131.9 مليون دوالر.
وا�ص���تفاد م���ن �ص���مان املوؤ�ص�ص���ة خال 
وم�ص���درون  م�ص���تثمرون  املا�ص���ي  الع���ام 
وموؤ�ص�ص���ات مالية من 16 دول���ة عربية وغري 
عربية، اإ�ص���افة اإلى عدد م���ن البنوك العربية 
والعربية امل�ص���ركة التي مقرها خارج الدول 

العربية.
العربي���ة  اململك���ة  املوؤ����رش  وت�ص���درت 
ال�ص���عودية، حيث ا�ص���تفادت بن�صبة 20.01 
%، تلته���ا الكوي���ت بن�ص���بة 15.67 %، ث���م 

االإم���ارات 15.36 %، واجلمهورية التون�ص���ية 
10.12 %، واجلمهوري���ة اجلزائري���ة خام�ص���ا 
9.40 % م���ن اإجمايل الدول امل�ص���تفيدة من 

عمليات ال�صمان.
ومن جانب الدول امل�ص���يفة لا�ص���تثمار 
وامل�صتوردة لل�ص���لع خال العام 2017، فقد 
ج���اءت البحرين يف املرتبة ال�صاد�ص���ة خليجيا 
وال�صاد�ص���ة ع�رشة عربيا بقيمة عمليات بلغت 
م���ن   %  0.52 وبن�ص���بة  دوالر  ملي���ون   7.2

االإجمايل.
وبح�ص���ب املعلومات ال���واردة يف التقرير 
ال�صنوي للموؤ�ص�صة العربية ل�صمان اال�صتثمار 
وائتمان ال�ص���ادرات “�صمان”، فقد بلغ عدد 
الدول امل�ص���يفة لا�ص���تثمار اأو امل�ص���توردة 
لل�ص���لع 65 دول���ة، منه���ا 17 دول���ة عربي���ة 

ت�ص���درتها جمهوري���ة م����رش العربية بن�ص���بة 
التون�ص���ية  اجلمهوري���ة  تلته���ا   ،%  14.63
 11.28 اللبناني���ة  اجلمهوري���ة   ،%  11.93
 ،%  10.32 اجلزائري���ة  واجلمهوري���ة   ،%
واجلمهوري���ة العراقية 6.51 %، وال�ص���ودان 

6.21 %، وال�صعودية 5.11 %.
وبلغت قيمة عقود ال�صمان يف  جمهورية 
م����رش العربي���ة، حي���ث 205.4 ملي���ون دوالر، 
تلته���ا تون����ص ب���� 167.4 ملي���ون دوالر، ثم 
لبنان ب���� 158.3 مليون دوالر، واجلزائر رابًعا 
ب� 144.9 مليون دوالر، والعراق خام�صا بقيمة 

91.4 مليون دوالر.    
البحري���ن  اإجم���ايل عق���ود  يف ح���ن بل���غ 
لل�صادرات ال�ص���ارية 6.7 مليون دوالر، فيما 
بلغت قيمة االلتزامات القائمة لعقود ائتمان 

ال�صادرات 1.6 مليون دوالر.
اأم���ا عل���ى م�ص���توى التوزي���ع القطاع���ي 
لعملي���ات التاأم���ن، فق���د ا�ص���تحوذ قط���اع 
النفط وم�ص���تقاته عل���ى ن�ص���بة 33.5 % من 
اإجمايل قيمة العمليات، ثم ال�صلع واملنتجات 
قط���اع  ت���اه   ،%  18.40 بن�ص���بة  املتنوع���ة 
ال�ص���ناعات الكيماوية بن�ص���بة 12.10 %، ثم 
قط���اع املط���اط واللدائن بن�س���بة 10.20 %، 
ثم قطاع االآالت واالأجهزة الكهربائية بن�ص���بة 
9.20 %، ث���م قط���اع اخلدمات بن�ص���بة 6.30 
%. وا�صتحوذ قطاع اخل�صب وم�صنوعاته على 
ن�ص���بة 3.8 %، فقطاع املنتجات وال�ص���ناعة 
الغذائي���ة بن�ص���بة 3.2 %، فقط���اع املنتجات 
النباتي���ة بن�ص���بة 2 %، واأخريا قط���اع عجائن 

اخل�صب واملواد الليفية بن�صبة 1.3 %.

زينب العكري

املحرر االقت�ضادي

ظــا مـن وكــاالت الت�ضنيـف البنــوك البحرينيــة اأقــل حتفُّ
موؤ�رش عاملي اعترها اأكر اإيجابية



للبيـــــــــع عقارات متنوعة
خاص بقسم مناطق الوسطى

Tel: 17564422  -  Fax: 17564442 :قسم المنطقة الوسطى
 جعفراحمد:  36779771   -  أحمدسلمان : 36744700

 jaffer.nakkal@grnata.com - ahmed.salman@grnata.com  

فلل متنوعةأراضي مختلفة التصانيف
5حمامات , مطبخين , موقفين , غرفة طعام , مطبخ خارجي  للب�ع ف�ال في جد علي , دور�ن , صالتين , 4غرف , 

BD 170,000 - V003863   حد�قة

4حمامات , مطبخين , موقفين , نصف فرش , غرفة طعام  للب�ع ف�ال في المالك�ة , دور�ن , صالة , 5غرف , 
BD 130,000 - V002823   حد�قة , نظام حما�ة

BD 350,000 - V002809   للب�ع ف�ال في دمستان , صالتين , 3غرف , 4حمامات , مطبخ , حد�قة , بر�ة س�احة

للب�ع ف�ال في سند , دور�ن , 3صاالت , 5غرف , 5حمامات , مطبخ , موقفين , نصف فرش , غرفة طعام 
BD 250,000 - V002777   حد�قة , نظام حما�ة

للب�ع ف�ال في جد علي , دور�ن , صالتين , 4غرف , 4حمامات , مطبخين , موقفين , نصف فرش 
BD 160,000 - V002776    

للب�ع ف�ال في مدينة حمد , دور واحد , صالتين , 4غرف , 4حمامات , مطبخ , موقف , نصف فرش , حد�قة 
BD 120,000 - V003872  

لإليجار ف�ال في عالي , دور�ن , صالتين , 5غرف , 6حمامات , مطبخين , موقفين , غرفة طعام , حد�قة   
BD 800 - V003886 

للب�ع ف�ال في سترة , دةر�ن , 6غرف , 7حمامات , 3صاالت , مطبخين , موقفين , نصف فرش , غرفة طعام 
BD 170,000 - V003871  حد�قة , نظام حما�ة 

4حمامات , مطبخين , غرفة طعام , حد�قة    للب�ع ف�ال في جد علي , 3أدوار , صالتين , 3غرف , 
BD 190,000 - V003883  

للب�ع أرض في تو�لي - رقم التعر�ف : L003458 - المساحة �المتر : 538.2 
B3 :سعر القدم: 26 - السعر الكلي: 150,622 - التصنيف

للب�ع أرض في تو�لي - رقم التعر�ف : L003493 - المساحة �المتر : 506 
RB :سعر القدم: 36 - السعر الكلي: 196,077 - التصنيف 

للب�ع أرض في دمستان - رقم التعر�ف : L003492 - المساحة �المتر : 810 
RB :سعر القدم: 15 - السعر الكلي: 130,782 - التصنيف

L003491 - المساحة �المتر : 451.5  للب�ع أرض في المالك�ة - رقم التعر�ف : 
RA :سعر القدم: 20 - السعر الكلي: 97,200 - التصنيف 

للب�ع أرض في �رز�ان - رقم التعر�ف : L003490 - المساحة �المتر : 315 
RA :20 - السعر الكلي: 67,813 - التصنيف سعر القدم: 

ً دوام شهر رمضان جملموعة غرناطة العقارية من الساعة 9 صباحاً إلى 3 ظهرا

مسار املستقبل للعقارات
1- للبيع أرض سكينة في خليج توبلي تقع 
متر   421٫7 املساحة  املرزوق.  مخبز  خلف 

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

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

املطلوب 32 دينار للقدم.

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

للقدم.

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

هاتف: 33277337  -   39993932

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
افنيور  لـ  املالك  زينل  خليل  عبدالغفور  نبيل  السيد/  إليها  تقدم 
رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  فردية(  )مؤسسة  السيارات  لتأجير 
مسئولية  ذات  شركة  إلى  الفردية  املؤسسة  حتويل  طالبا   44901
لتصبح  بحريني،  دينار  االف  عشرة   10،000 وقدره  برأسمال  محدودة 

اسمائهم: التالية  السادة  من  مملوكة  الشركة 
غامن طنوس  بيار   .1

زينل خليل  عبدالغفور  نبيل   .2

والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
لإلعالم  احلقيقة  شركة  اصحاب  السادة  إليها  تقدم  قد  بأنه 
تغيير  طالبني   ،111501 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  والدعاية 
شركة  إلى  والدعاية  لإلعالم  احلقيقة  من  التجارب  االسم 

ذ.م.م اآلن  البحرين 
املذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  فعلى 

اإلعالن هذا  نشر  تاريخ  من  يوماً  عشر  خمسة  مدة  خالل 

القيد: 3-44901
التاريخ: 5-6-2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم )000( لسنة 2018

بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 111501
التاريخ: 5-6-2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم )79618( لسنة 2018

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة احلقيقة لإلعالم والدعاية

االثنين 11 يونيو 2018 - 26 رمضان 1439 - العدد 3527 12



13االثنين 11 يونيو 2018 - 26 رمضان 1439 - العدد 3527



  للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

اجلبري: ال�شعودية حري�شة على ا�شتقرار االأ�شقاء
دبي � العربية نت: اأكد وزير اخلارجية ال�ش���عودي ع���ادل اجلبري اأن مبادرة خادم احلرمني 
ال�رشيفني امللك �ش���لمان لدع���م االأردن توؤكد حر�س اململكة على ا�ش���تقرار اأ�ش���قائها.وعرب 
ح�ش���ابه عل���ى موقع “تويرت” غرد اجلب���ري قائالً اإن “مبادرة خادم احلرم���ني ال�رشيفني يف دعم 
االأردن ال�ش���قيق وتوا�ش���له مع قادة دولة االإمارات ودولة الكويت لعقد اجتماع دعم االأردن 
مبكة املكرمة ليتجاوز هذا البلد العزيز اأزمته، توؤكد �ش���عي اململكة املتوا�شل لتنعم الدول 

العربية و�شعوبها باال�شتقرار والتنمية”.
بدوره، ثّمن الرئي�س امل�رشي عبدالفتاح ال�شي�ش���ي جهود خادم احلرمني ال�رشيفني امللك 

�شلمان بن عبد العزيز ب�شاأن االأردن.
وقال ال�شي�ش���ي اإنه “ممنت كثريا” ملبادرة امللك �ش���لمان بن عبدالعزي���ز لالجتماع بكٍل 
من  اأمري دولة الكويت ال�ش���يخ �ش���باح االأحمد، وويل عهد اأبوظبي ال�شيخ حممد بن زايد لدعم 

االأردن، بح�شور العاهل االأردين امللك عبداهلل بن احل�شني.

السنة العاشرة - العدد 3527 
االثنين

11 يونيو 2018 
26 رمضان 1439

international@albiladpress.com
العالم
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دبي ـ العربية نت: 

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية:

سنغافورة ـ وكاالت:

القدس المحتلة ـ د ب أ:

اجلوی���ة  اخلط���وط  �رشك���ة  نف���ت 
م���ا مت تداول���ه يف  الكويتي���ة �ش���حة 
ب�ش���اأن  االجتماعي  التوا�ش���ل  مواق���ع 
تلقيه���ا “توجیه���ات م���ن ال�س���لطات 
ال�شعودية تفيد مبنع �شفر املواطنني 
القطری���ن على رح���ات ال�رشكة لأداء 
منا�ش���ك العمرة”.واأك���د رئي�س جمل�س 
يف  اجلا�ش���م،  يو�ش���ف  ال�رشك���ة،  اإدارة 
تتل���ق  مل  “ال�رشك���ة  اأن  �ش���حايف  بي���ان 
م���ن ال�س���لطات ال�س���عودیة التوجیهات 
امل�شار اإليها، بل تلقت توجيهات تفيد 
بال�سماح للمواطنن القطرین بال�سفر 
على رحالت ال�رشكة الأداء منا�شك العمرة 
دون اإذن م�شبق”. واأو�سح اأن ال�سلطات 
ال�س���عودیة حددت كاً م���ن مطار امللك 
عبدالعزیز يف ج���دة، ومطار الأمری حممد 
املن���ورة  املدين���ة  يف  عبدالعزي���ز  ب���ن 
القطری���ن  املواطن���ن  ل�س���تقبال 
القادم���ني عل���ى رح���الت ال�رشك���ة الأداء 

منا�شك العمرة.

حقق���ت ق���وات اجلي����س الوطني 
اليمن���ي، بدع���م م���ن ق���وات التحالف 
العربي، اأم����س االأحد، تقدما جديدا يف 
جبه���ة العن���ني مبديرية جبل حب�ش���ي 
بتعز، كما حكمت �سیطرتها على اخلط 
الرابط بن تع���ز واحلدیدة يف منطقة 
اجلی����ش  ق���وات  الرمادة.و�س���یطرت 
الوطن���ي بع���د مع���ارك مع ميلي�ش���يات 
احلوثي واإ�ش���ناد من مقاتالت التحالف 
العرب���ي، عل���ى ع���دد م���ن املواق���ع يف 

مديرية مقبنة مبحافظة تعز.
واأ�س���فرت املع���ارك ع���ن �س���قوط 

قتلى وجرحى يف �شفوف املتمردين.
يف  احلدي���دة  تع���ز  خ���ط  ويعت���رب 
الرمادة، اأحد خطوط التعزیزات املهمة 
للحوثي���ني، القادم���ة ع���رب مدين���ة تعز 
مرورا مبدينة الربح مبقبنة و�ش���وال اإلى 

حي�س جنوبي احلديدة.

و�ش���ل الرئي�س االأمريكي دونالد 
ترامب اإل���ى �ش���نغافورة، اأم�س االأحد، 
حيث �ش���يعقد قم���ة تاريخية مع زعيم 
كوريا ال�ش���مالية كيم جونغ اأون، حول 
م�ش���تقبل تر�شانة بيونغ يانغ النووية.
وو�ش���ل ترامب اإلى قاعدة “بايا ليبار” 
اجلوية يف �شنغافورة، ولقي يف ا�شتقباله 
عددا من امل�ش���وؤولني. و�ش���يتوجه فيما 
بعد اإلى فندق �ش���انغريال، ح�شب ما ذكر 

البيت االأبي�س. 
وكان كيم و�ش���ل اإلى �ش���نغافورة، 
�ش���باح االأحد، قبل القمة التي قد تنهي 

خافا نوویا بن باده ووا�سنطن.
وق���ام كي���م بزي���ارة واح���دة فق���ط 
معروفة للخارج جوا منذ اأن اأ�سبح زعیما 

لكوريا ال�شمالية يف 2011.
و�ش���تكون للرئي�ش���ني لق���اءات مع 
م�ش���وؤولني �ش���نغافوريني قبيل انعقاد 

القمة، يوم غد الثالثاء.

يج���ري اجلي����س االإ�رشائيل���ي مترينا 
اجل���والن  ه�ش���بة  يف  ووا�ش���عا  مفاجئ���ا 
املحت���ل، يحاك���ي وق���وع مواجه���ة على 
اجلبهة ال�شورية، مب�شاركة قوات خا�شة 
وم�ش���اة. وقال املتحدث با�ش���م اجلي�س 
االإ�رشائيلي اأفيخاي اأدرعي اأم�س االأحد، اإن 
التمرين �شي�شتمر لعدة اأيام و�شيت�شمن 
حركة ن�سطة ملركبات ع�سكریة و�ست�سمع 
في���ه اأ�ش���وات انفج���ارات، م�ش���يفا اأنه 
ا�ش���تدعاء جن���ود  مت تفعي���ل منظوم���ة 
الحتیاط. واأ�سار اإلى اأن التمرین اجلاري 
حالی���ا خطط له �س���ابقا ویدخ���ل يف اإطار 
خط���ة التدریبات ال�س���نویة التي یجریها 
اجلي����س الع���ربي لع���ام 2018، “بهدف 
احلفاظ على جاهزية وا�شتعداد قواته”. 
وحتتل اإ�رشائيل من���ذ حرب يونيو 1967 
حوايل 1200 كيلومرت مربع من ه�ش���بة 
اجلولن ال�س���وریة، واأعلنت �سمها اإلیها 
يف العام 1981، يف خطوة مل یعرتف بها 

املجتمع الدويل.

“الكويتية”: مل نتلق توجيها 
مبنع قطرین من العمرة

قطع �رشیان تعزیزات 
احلوثي بني تعز واحلديدة

ترامب ي�شل اإلى 
�شنغافورة للقاء كيم

مترين مفاجئ جلي�س 
االحتالل يف اجلوالن

رئي�س برملان العراق يدعو الإعادة االنتخابات
اعترب حرق اأكرب خمزن ل�شناديق االقرتاع “جرمية متعمدة الإخفاء التالعب”

اأي�ش���اً  “ندع���و  اإنن���ا  بی���ان:  واأ�س���اف يف 
االأجهزة االأمنية واجلهات املخت�ش���ة يف بغداد 
اإلى اتخاذ اإج���راءات حتقيقية واأمنية �ش���ارمة 
تتنا�شب وحجم هذه اجلرمية امل�شينة، وك�شف 
ماب�س���اتها وف�س���ح كل الذین یقفون خلفها 
يف اأ�رشع وقت”.كما دع���ا “جلنة االأمن والدفاع 
الرقابية وو�ش���ائل  الربملانية واملوؤ�ش�ش���ات 
االإعالم اإلى متابعة تفا�شيل هذا االأمر، وبيانه 
للنا����س وك�ش���ف تفا�ش���يله ب���كل �ش���فافية 

وحياد”.
وكان حریق �س���خم اندل���ع، اأم�ش، يف اأكرب 
خمازن �شناديق االقرتاع و�شط بغداد، وذلك 
قب���ل البدء يف اإعادة الفرز اليدوي لالأ�ش���وات 
يف االنتخابات العراقية االأخرية، وهو ما اأ�شفر 

عن احرتاق كافة ال�شناديق. 
ان���دلع  اأ�س���باب  ال�س���لطات  تعل���ن  ومل 
احلريق، لك���ن توقيت احلريق ج���اء بعد قرار 
الربمل���ان اإع���ادة الع���د والفرز الأك���ر من 10 

ماليني �ش���وت ب�ش���كل يدوي، اإث���ر ادعاءات 
وق���وع انتهاكات خ���الل االنتخابات الت�رشيعية 
الت���ي جرت يف 12 مایو املا�س���ي، وفاز فیها 

ب�ش���كل مفاج���ئ حتال���ف “�ش���ائرون” ال���ذي 
یقوده رجل الدین مقتدى ال�س���در املعار�ش 

لتدخالت اإيران.

وقالت وزارة الداخلي���ة اإن احلريق التهم 
املخزن ال�س���خم التابع ملفو�سیة النتخابات 
قرب منطقة الر�س���افة، موؤكدة اأن ال�سنادیق 

احرتقت بالكامل.
اإل���ى ذل���ك، ق���ال املتح���دث الر�ش���مي   
با�ش���م جمل�س الق�ش���اء االأعل���ى يف العراق اإن 
املجل����س عقد جل�ش���ة اأم�س �ش���هدت ت�ش���مية 
الق�شاة املنتدبني للقيام ب�شالحيات جمل�س 
املفو�س���ن يف املفو�س���یة العلیا امل�ستقلة 

لالنتخابات. 
ياأتي ذلك عقب مزاعم بحدوث انتهاكات 
وا�س���عة النط���اق يف النتخاب���ات الربملانی���ة 

ال�سهر املا�سي.
وجاءت موافقة الربمل���ان على اإعادة فرز 
االأ�ش���وات بعد ي���وم من قول رئي����س الوزراء 
حي���در العبادي الذي حل���ت قائمته يف املركز 
الثالث اإن خروقات ج�شيمة وقعت م�شيفا اأن 

معظم اللوم یقع على مفو�سیة النتخابات.

• احلريق التهم خمزن �شناديق االقرتاع بالكامل و�شط بغداد	

بغداد ـ وكاالت:

النيابية،  االنتخابات  اإع��ادة  اإىل  االأح��د،  اأم�س  اجلبوري،  �سليم  العراقي،  الربملان  رئي�س  دعا 

معترباً اأن احلريق يف خمزن �سناديق االقرتاع متعمد. واأكد رئي�س جمل�س النواب �سليم اجلبوري 

اأن “جرمية اإحراق املخازن اخلا�سة ب�سناديق االقرتاع يف منطقة الر�سافة، اإمنا هو فعل متعمد، 

وجرمية خمطط لها، تهدف اإىل اإخفاء حاالت التالعب وتزوير االأ�سوات وخداع ال�سعب العراقي 

وتغيري اإرادته واختياره”. وقال: اإننا ندعو اإىل اإعادة االنتخابات بعد اأن ثبت تزويرها والتالعب 

بنتائجها وتزييف اإرادة ال�سعب العراقي ب�سكل متعمد وخطري، ومالحقة اجلهات التي �ساهمت يف 

عمليات التزوير والتخريب.

االأ�سد: ال اإمالءات رو�سية يف ال�سوؤون ال�سورية
قال اإّن الغرب ميار�س “�شيا�شة ا�شتعمارية”

دمشق ـ سانا:

 نفى رئي�س النظام ال�ش���وري ب�شار االأ�شد 
وج���ود اإم���الء رو�ش���ي يف ال�ش���وؤون ال�ش���ورية، 
موؤكًدا اأن حكومته تعمل ب�ش���كل م�ش���تقل عن 
حلفائه���ا الرو�س واالإيرانيني، بح�ش���ب مقابلة 
اأجرته���ا معه �س���حیفة بریطانی���ة ون�رشت اأم�ش 
الأحد.وانتقد الأ�س���د يف مقابل���ة مطولة اأجراها 
مع �ش���حيفة “مي���ل اون �ش���نداي”، العمليات 
الع�ش���كرية التي تقوم به���ا الواليات املتحدة 
وبریطانی���ا “اال�ش���تعمارية” يف �ش���وريا، فيما 

اأثنى على الدعم الرو�شي.
وقال االأ�ش���د لل�ش���حيفة “لدين���ا عالقات 
جيدة مع رو�ش���يا منذ نح���و 7 عقود وعلى مدى 
ه���ذه الف���رتة، ويف كل عالقاتن���ا مل يح���دث اأن 
تدخل���وا اأو حاولوا اأن ميلوا علينا �ش���يئا، حتى 
لو كانت هناك اختالفات”. واأقر االأ�شد بحدوث 
خالف���ات بني حكومته ورو�ش���يا واإي���ران خالل 

النزاع الذي دام ل� 7 اأعوام.
 وق���ال اإن “ه���ذا طبيع���ي ج���دا، لك���ن يف 
املح�شلة، فاإن القرار الوحيد حول ما يحدث يف 

�شوريا وما �شيحدث هو قرار �شوري، ال ينبغي 
اأن ي�شك اأحد يف هذا”.

االأمريكي���ة  التدخ���الت  االأ�ش���د  وهاج���م 

والربیطانی���ة، لفًتا اإلى اإنها “تنتهك �ش���يادة 
�شوريا”. 

“�شيا�ش���ة  ميار����س  الغ���رب  ان  واعت���رب 
ا�شتعمارية، وهي لي�شت جديدة”.

واأك���د االأ�ش���د ان ب���الده اأوقف���ت تب���ادل 
املعلومات اال�شتخبارية مع الدول االأوروبية.

وق���ال “يري���دون تب���ادل املعلومات رغم 
اأن حكوماتهم تقف �سیا�س���یاً �س���د حكومتنا، 
وبالتايل قلنا له���م، عندما تكون لديكم مظلة 
�شيا�شية لهذا التعاون، اأو لنقل عندما تغريون 

موقفكم ال�شيا�شي �شنكون م�شتعدين”.
واأ�س���اف “اأم���ا االآن فلي����س هن���اك تعاون 
م���ع اأي اأجه���زة ا�ش���تخبارات اأوروبي���ة مب���ا يف 
ذلك الأجهزة الربیطانیة”. واأكدت ال�ش���حيفة 
ان ه���ذه املقابل���ة ه���ي االأولى الت���ي يجريها 
الأ�سد مع �س���حافیة بریطانیة منذ عام 2015. 
ون����رش ن����س املقابلة بالكام���ل يف وكالة االنباء 

الر�شمية )�شانا(.

طهران ـ وكاالت: 

�س���وت جمل����ش ال�س���ورى الإی���راين، اأم�ش 
االأح���د، على تعليق النقا�س ب�ش���اأن االن�ش���مام 
اإل���ى اتفاقي���ة االأمم املتح���دة ملكافحة متويل 
االإره���اب، ملدة �ش���هرين يف انتظار ما �ش���يحل 

بالتفاق النووي املربم مع القوى العظمى.
الربمل���ان  يف  �ش���اخبة  نقا�ش���ات  وج���رت 
االإيراين ب�ش���اأن االن�ش���مام اإلى فري���ق املهام 
الدويل لوقف متویل الإرهاب والذي یطلب من 
اأع�ش���ائه اإقرار العديد م���ن القوانني ملكافحة 

متويل االإرهاب وغ�شيل االأموال.
حالي���ا  هم���ا  ال�ش���مالية  وكوري���ا  واإي���ران 
الدولت���ان الوحيدت���ان على القائمة ال�ش���وداء 
لفري���ق املهام الدويل لوق���ف متويل االإرهاب 
م���ا يزيد من �ش���عوبات دخولهما اإل���ى النظام 

امل�رشيف العاملي.
اإال اأن العدي���د من امل�رشع���ني املحافظني 
يقولون اإن القوانني اجلديدة التي يتم العمل 
علیها منذ العام املا�س���ي، �ستوؤدي اإلى وقف 

الدع���م االإي���راين حل���زب اهلل اللبن���اين وحرك���ة 
حما�ش الفل�س���طینیة التي ت�سنفهما الولیات 
املتحدة واالحتاد االأوروبي وغريهما منظمتني 
اإرهابيت���ني. وقالوا اإن القانون �ش���يدين عددا 

م���ن اأع�ش���اء احلر�س الث���وري االإي���راين الذين 
تعتربه���م الوالي���ات املتح���دة اإرهابيني، ومن 
بينه���م رئي����س العملي���ات اخلارجي���ة للحر�س 

الثوري االإيراين قا�شم �شليماين.

وزي���ر  نائ���ب  عراقج���ي،  عبا����س  اأن  اإال 
اخلارجي���ة، دافع عن جهود االن�ش���مام اإلى قوة 

املهام، وقال اإنها تخدم امل�سالح الإیرانیة.
من جانب اآخر، اأعلن اجلناح امل�سلح للحزب 
الدميقراطي الكرد�ش���تاين االإيراين، االأحد، عن 
مقتل واإ�ش���ابة 27 �شخ�شا من احلر�س الثوري 

االإيراين قرب احلدود العراقية االإيرانية.
وق���ال اجلن���اح يف بي���ان اإن مواجهات بني 
احلر����س الثوري االإي���راين وقوات البي�ش���مركة 
يف كرد�س���تان اإی���ران اندلعت يف منطقة �س���نو 

الواقعة قرب احلدود العراقية االيرانية.
واأ�ساف اأن املواجهات اأ�سفرت عن مقتل 
9 اأفراد واإ�ش���ابة 18 اآخرين بجروح، الفتا اإلى 

اأنه “ال خ�شائر بني �شفوف مقاتلينا”.
يذكر اأن مقرات االأحزاب الكردية االإيرانية 
توج���د على احل���دود العراقي���ة االإيرانية، حيث 
ت�ش���ن القوات االإيرانية بني حني واآخر هجمات 
على املناطق احلدودية داخل اإقليم كر�شتان 
بحج���ة تواج���د م�ش���لحي االأح���زاب الكردي���ة 

االإيرانية يف تلك املناطق.

إيران تماطل في االنضمام التفاقية مكافحة تمويل اإلرهاب
نيران كردية تقتل وتصيب أفرادا من الحرس الثوري

• االأ�شد يف مقابلة مع �شحيفة ميل اأون �شنداي	

• عنا�رش من احلر�س الثوري االإيراين	
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اجلزي���رة يف  قن���اة  يتاب���ع  ال���ذي 
ذكرى املقاطعة التي فر�ض���تها دول 
الرباعي���ة العربي���ة على قطر ب�ض���بب 
رعايته���ا الإرهاب، يح����س وكاأن قطر 
انت�رصت يف احل���رب الثانية، فاجلزيرة 
حتاول اأن حتول احل���دث املخجل اإلى 
موقعة تاريخية عظيمة �ض���مدت فيها 
قط���ر وخرجت اأك���ر قوة مما ت�ض���فه 

باحل�ضار.
تفا�ض���يله  ب���كل  ح���دث  ال���ذي 
اأن  يج���ب  �ض���يء  وتبعات���ه  ونتائج���ه 
تخجل منه قطر واجلزيرة، ل اأن حتوله 
اإل���ى موقع���ة تفتخر به���ا ويتغنى بها 
املرتزق���ة،  احلنجوري���ون  املذيع���ون 
م���ا ح���دث هو ب���كل املقايي�س �ض���يء 
يج���ب اأن تعت���م علي���ه قط���ر وتخفيه 
وت�ض���عى اإلى حموه حتى ل ي�ض���ل اإلى 
الأجيال القادمة فت�ضعر بالعار ب�ضبب 
امل�ض���وؤولني الذي���ن تلطخ���ت يده���م 

بدماء كل �ضعوب الأمة. 
مل تكتف اجلزيرة بتكري�س الكذب 
القطري���ة،  الأنب���اء  يف واقع���ة وكال���ة 
والإحلاح على طريق���ة جوبلز لتحويله 
بالدعاي���ة  امل�ض���تهدفني  اأذه���ان  يف 
القطري���ة اإل���ى حقيقة، لكنه���ا حولت 
الأم���ر اإلى ح���رب ا�ض���تخباراتية عاتية 
وجعلت م���ن وكال���ة الأنب���اء القطرية 
موؤ�ض�ض���ة خط���رة ت�ض���تهدفها اأجهزة 
ال�ض���تخبارات وت�ض���عى اإلى اخرتاقها 
وكاأنه���ا املفاعل الن���ووي الإ�رصائيلي 
اأو الإي���راين. وخالل عر�ض���ها عمليات 
الخ���رتاق الت���ي قام���ت به���ا “الدولة 
املعادي���ة للوكالة القطرية العظيمة” 
اتبع���ت اأ�ض���لوبا هوليوودي���ا، وعل���ق 
على ه���ذا العر�س مذيعوه���ا بنربات 
جادة، وكاأنها تتناول اإحدى العمليات 
ال�ض���تخباراتية الكب���رة بني رو�ض���يا 

واأمركا.
نع���رف اأن اجلزي���رة منذ ن�ض���اأتها 
قن���اة الفتن���ة يف املنطق���ة و�ض���احبة 
اأجن���دة ته���دف اإل���ى تفتي���ت وتدمر 
مق���درات املنطقة كلها، لكننا مل نكن 
نع���رف اأنه���ا �ضت�ض���ل له���ذا البتذال 
والإ�ض���فاف وت�ض���تخدم حكايات مثل 
حكايات علي بابا لكي متحو العار عن 
وجه قيادات �ض���لت الطريق واأ�ضاءت 

اإلى �ضعبها حا�رصا وم�ضتقبال.
اإن اإثب���ات اخ���رتاق وكال���ة الأنباء 
القطري���ة م���ن عدم���ه لن يغر �ض���يئا 
يف حقيق���ة ثابتة هي اأن امل�ض���وؤولني 
الإره���اب  رع���وا  طامل���ا  القطري���ني 
واأغدق���وا على الإرهابيني و�ض���عوا يف 
خ���راب الأمة، ومع ذل���ك تريد اجلزيرة 
اأن جتع���ل النا����س ين�ض���ون كل ه���ذا 
وي�ض���تمعون فقط اإل���ى “حدوتة قبل 
الن���وم” ع���ن اخ���رتاق وكال���ة الأنب���اء 

القطرية.

ذكرى المقاطعة 
وانحدار “الجزيرة”

يف ع���ام 1988 كنت يف ال�ض���نة قب���ل الأخرة 
يف اجلامعة التي كانت تتع���اون مع مركز البحرين 
للدرا�ض���ات والبحوث )مركز البحرين للدرا�ض���ات 
ال�ض���رتاتيجية والدولية والطاق���ة حالياً( لتكوين 
وف���ود �ض���بابية برعاية �ض���مو ويل العه���د )جاللة 
امللك حالياً(، وكان من �ضمن الإعداد اللقاء بعدد 
كب���ر م���ن امل�ض���وؤولني، واحلديث ال�رصي���ح جداً، 
والتوجيه املبا�رص من �ضمو ويل العهد للم�ضوؤولني 

باأل تخفى على الوفد اأية معلومة اأثناء اللقاء.
وكان م���ن ب���ني اللق���اءات ذل���ك اللق���اء م���ع 
يراأ�ض���ها  كان  حي���ث  الجتماعي���ة،  التاأمين���ات 
الراح���ل ال�ض���يخ عي�ض���ى ب���ن اإبراهي���م اآل خليفة، 
ال���ذي حتدث ع���ن واق���ع التاأمينات وم�ض���تقبلها، 
ومن �ض���من احلدي���ث اأنحا بالالئم���ة على احلكومة 
يف ا�ض���تثناء العامل���ني الأجان���ب يف البحري���ن من 
التاأمين���ات، ما جع���ل “احل�ض���بة الكتوارية” التي 
بنيت عليها الهيئة تختل، اإذ �ض���تبقى املزايا كما 
هي مع تناق����س يف الدخل، وهكذا �ض���يزداد عدد 
املتقاعدي���ن مع الوقت، وامل�ض���اريف �ض���تزداد 
مع الوقت، والدخل �ض���يتناق�س م���ع الوقت، ولن 
ي���وازي الإنفاق، والنتيج���ة: العجز الكت���واري، اأو 

مبعنى اأو�ضح: اإفال�س ال�ضندوق.

بال�رصاح���ة  التوجي���ه  اأن  علمن���ا  اأن  ف���كان 
وامل�ضارحة لهذا الرهط من ال�ضباب، واأن احلديث 
يف جل�ض���ة مغلقة، ل �ض���حافة فيه���ا ول من ي�رصّب 
اأخب���ارا اأو معلومات، لذلك كان م���ن ال�رصاحة قول 

ما قال.
بعد �ض���نتني من ذلك الجتماع كنت قد �رصت 
�ض���حافياً، وعق���د وف���د – ل اأذكر الي���وم كنهه – 
اجتماعاً مع الرئي�س الراحل، واأدلى بت�رصيح م�ضابه 
مل���ا قال���ه يف الغرف���ة املغلق���ة، واأنه م���ا مل تبادر 
احلكومة بع���الج هذا اخللل �ضي�ض���ل الأمر اإلى حّد 

الإفال�س!
ال�ض���اهد يف ه���ذه احلادث���ة اأن الت�رصيح الأول 
متّر عليه اليوم فرتة ثالث���ني عاماً، وهو بالتاأكيد 
مل يكن “اكت�ض���افاً” يف ذلك العام، حيث و�ض���فت 
“التاأمين���ات الجتماعي���ة” الواق���ع وامل�ض���تقبل، 
امل�ض���كلة واحلل، وعاد الرئي�س الراحل نف�ض���ه يف 
ع���ام 2002 ليق���ول نف����س املقولة تقريب���اً اأمام 
جمل����س الن���واب، مدعوم���ة بال�رصوح���ات والأرقام 
ن  واحلقائق مبا ميك���ن اأن يواجه الهيئة، اأي املوؤمَّ
عليهم من “خماطر” اإن مل يجر اإ�ضالح اأ�ضل اخللل.
ه���ذه املخاط���ر يواجهه���ا القط���اع الأكرب من 
املواطن���ني اليوم، العامل���ني يف القطاعني العام 

واخلا�س، املدين والع�ض���كري، الذين تطلب منهم 
احلكومة اأن ي�ض���هموا يف حل امل�ض���كلة واإل �ضتقع 
امل�ض���يبة على روؤو�ض���هم، كما قال ال�ضوري اأحمد 
احلداد اإن “موافقة ال�ض���ورى على مقرتح احلكومة 
اأت���ى ل�ض���الح الأجي���ال القادم���ة حت���ى ل تفل����س 
ال�ضناديق”، اليوم ُيطلب من املواطن الذي اأفنى 
عم���ره يف الوظيف���ة اأن يتحم���ل هو وح���ده فاتورة 
ف�ضل اإدارة الأزمة وعدم اإيجاد بدائل للدخل الذي 
نق�س خالل ح���وايل اأربعة عق���ود، واليوم تتقاطع 
الطرق���ات كله���ا عل���ى جيب���ه، و�ض���رفع اجلمي���ع 
اأيديهم اأن ل دخل لهم ول �ض���اأن فيما حدث، وعفا 

اهلل عما �ضلف، ولنبداأ اللعبة من الأول.
اإن الأخط���ار املحدقة بدخل املواط���ن واأمانه 
القت�ض���ادي �ض���ارت عل���ى حاف���ة الق���درة عل���ى 
ال�ض���تيعاب، فكل موؤ�ض�ضة ر�ض���مية تعاين اليوم 
راحت تبحث عن بند تطفئ به خ�ض���ائرها، وتغطي 
م���ن  املا�ض���ية،  ال�ض���نوات  يف  وف�ض���لها  عجزه���ا 
خ���الل ابتداع بنود جدي���دة، اأو اإحي���اء بنود قدمية 
ي�ض���تحلبون فيه���ا الدوانيق القليل���ة املتبقية يف 
اجلي���وب... �ض���ياأتي اليوم الذي ل���ن يبقى فيه ما 

ميكن �ضفطه... فماذا اأنتم فاعلون؟!.

محمد 
المحفوظ
sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

ال�ض���مو  الك���رمي ل�ض���احب  التوجي���ه 
امللك���ي الأم���ر خليف���ة ب���ن �ض���لمان اآل 
خليفة رئي����س الوزراء املوقر يف اجلل�ض���ة 
بتطوي���ر  ال���وزراء  ملجل����س  العتيادي���ة 
القري���ة البحرينية لقي �ض���دى كبرا لدى 
كل املواطن���ني وخ�ضو�ض���ا القاطنني يف 
القرى، فالقرية البحرينية بحاجة مل�ضاريع 
بالحتياج���ات  يتعل���ق  فيم���ا  التطوي���ر 
اخلدمية كاملاء والكهرباء وم�ضاريع البنية 
التحتية والإ�ض���كان واملن�ضاآت التعليمية، 
ف�ض���مان عي�س املواط���ن يف بيئة متطورة 
تتوافر فيها كل الحتياجات ميثل اأولوية 

ق�ضوى.
على مدى ال�ض���نوات الفائتة �ضهدت 
القرية البحرينية اإن�ضاء امل�ضاريع اخلدمية 
املختلف���ة، لك���ن بودن���ا هنا الإ�ض���ارة اإلى 
اأّن اإح���دى قرى املحافظة ال�ض���مالية وهي 
“�ض���ار” بحاج���ة اإل���ى م�ض���اريع خدمي���ة ل 
حتتمل التاأجي���ل، فرغ���م اأّن القرية وعلى 
مدى �ضنوات �ض���هدت زحفا عمرانيا هائال 
اإل اأّن البنية التحتية بقيت على حالها، وما 
مت تنفيذه من م�رصوعات ل يتنا�ضب وحجم 
الزح���ف العم���راين الكب���ر، لنتوق���ف هنا 
اأمام اأهم احلاجات الأ�ضا�ض���ية اأي امل�رصوع 
الإ�ضكاين، الأهايل باتوا على قناعة اأكيدة 
باأّن القرية لي�ض���ت �ض���من خريطة اهتمام 
جميع امل�ضوؤولني، واإلّ من ي�ضدق اأّن هذه 
القري���ة املحاطة بامل�ض���احات الهائلة من 
جهاته���ا الأربع حتولت اإلى اأمالك خا�ض���ة 
لأ�ض���حاب ال���روات وبقي���ت حمرومة من 

م�رصوع اإ�ضكاين واحد!
الأهايل يتوجهون بالنداء اإلى �ضاحب 
ال�ض���مو امللك���ي الأمر خليفة بن �ض���لمان 
اآل خليف���ة حفظ���ه اهلل ورع���اه فيما يخ�س 
اإقام���ة م����رصوع اإ�ض���كاين لأبنائه���م الذين 
ناه���زت طلباتهم الإ�ض���كانية 300 طلب، 
واأغلبه���م ينتظ���رون من���ذ م���ا يزي���د على 
عقدين، املفارقة اأّن املناطق املجاورة بال 
ا�ضتثناء حظيت مب�ض���اريع اإ�ضكانية بينما 
بقيت منطقتهم بال م����رصوع حتى اللحظة، 
الأهايل يندب���ون حظهم العاثر، ذلك اأن ما 
وقع عليهم كان من جهتني، من م�ض���وؤويل 
الوزارات اخلدمية ومن النواب والبلديني 

الذين ميثلونهم! 
ل���وزارة  الن���داءات املتك���ررة  ورغ���م 
الإ�ض���كان ب����رصورة اإقامة م�رصوع اإ�ض���كاين 
اأّنه���م غالب���ا م���ا  اإلّ  يلب���ي احتياجاته���م، 
يقابل���ون بجملة بات���ت م�ض���تهلكة “عدم 
وج���ود اأرا����س لإن�ض���اء امل�رصوع”، بي���د اأّن 
ال�ض���وؤال هنا: ملاذا ل تق���دم الوزارة على 
ا�ض���تمالك بع�س الأرا�ض���ي على غ���رار ما 
فعلت���ه يف مناطق اأخرى! ل�ض���نا بحاجة اإلى 
تذكر م�ضوؤويل الإ�ضكان باأّن هناك م�رصوعا 
حتت م�ضمى امتدادات القرى انتفعت منه 
بع����س الق���رى بينم���ا بقيت منطقة �ض���ار 

حمرومة منه.

القرية البحرينية 
وضرورة التطوير

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

ل اأمل���ك معلومات دقيقة ومف�ض���لة ولكنني 
على يقني باأن معظم مواقف �ض���يارات الوزارات 
احلكومي���ة اأ�ض���بحت ل تكفي جلمي���ع املوظفني 
ومن بعده���م املراجعني، خ�ضو�ض���ا يف الوزارات 
اخلدمية، حيث نرى املوظفني يركنون �ضياراتهم 
خارج املبنى �ض���اأنهم �ض���اأن املراجعني، ولالأ�ضف 
ل ن���رى عل���ى اأر�س الواقع اأية م�ض���اريع تو�ض���عة 
ملواق���ف تل���ك ال���وزارات، ومنها مواق���ف الإدارة 
العامة للمرور التي اأ�ض���بحت بالن�ضبة للمراجعني 
العقدة الوحي���دة اأو نوعا من املغام���رة املخيفة، 
فال�ض���احة املقابل���ة “لهناكر فح�س ال�ض���يارات” 
تع���اين م���ن ����رصاع داخل���ي م���ع ع���دد ال�ض���يارات 

والزدحام غر الطبيعي منذ بداية �ضاعات الدوام 
حتى نهايته، فاملراجع ي�ض���طر للقيام برحلة من 
اأج���ل الظفر مبوقف واحد وباأي و�ض���ع كان، لكنه 
يف�ضل، كما لحظت �ضخ�ضيا اأن بع�س املراجعني 
ل يلتزم���ون بالقوانني واللوائ���ح املنظمة حلركة 
ال�ض���ر يف تلك ال�ض���احة ورمبا هم “مع���ذورون”، 
فلن���ا اأن نتخيل حجم املراجع���ني الذين يرتادون 
اإدارة امل���رور يوميا لتخلي����س خمتلف املعامالت 
من ت�ض���جيل املركبات ودفع املخالفات وغرها، 
واأت�ض���ور اأنهم بالآلف، مع اأن مواقف ال�ض���يارات 

بالكاد تكفي ملئتني اأو ثالثمئة �ضيارة.
وهناك اأي�ض���ا م�ضت�ضفى ال�ض���لمانية الطبي، 

ه���ذا ال����رصح الطب���ي الكبر ال���ذي يحت���اج فعليا 
اإلى تو�ض���عة مواقف ال�ض���يارات احلالية، فكما اأن 
�ض���وارع البحري���ن اختفت م���ن ال�ض���يارات كذلك 
مواقف م�ضت�ضفى ال�ض���لمانية غ�ضت بال�ضيارات، 
ما جعل املراجعني يركنون �ض���ياراتهم بعيدا عن 
امل�ضت�ض���فى، وو�ض���ل احلال بالبع�س باأن يركن 
�ض���يارته بالقرب من م�ضت�ض���فى الطب النف�ض���ي 

ويذهب اإلى ال�ضلمانية م�ضيا على الأقدام.
مواقف �ض���وؤون اجلن�ضية واجلوازات والإقامة 
الت���ي تنت����رص حول املبن���ى، ومع زيادة املن�ض���اآت 
اجلدي���دة، تع���اين اأي�ض���ا م���ن نف����س امل�ض���كلة، 
فالكثر من املراجعني يركنون �ضياراتهم بعيدا 

وحتدي���دا يف الطرق ال�ض���يقة والأزقة القريبة من 
حمالت اأ����رصف وراأ�س رمان، اأم���ا مواقف املنطقة 
الدبلوما�ض���ية فهي كاملر�س املعت���ق اأو رحالت 
ال�ضندباد ال�ض���بع التي جتري فيها حوادث عجيبة 

وم�ضادفات غريبة.
م���ا اأري���د الو�ض���ول اإليه ه���و اأنه �ض���حيح اأن 
م�ض���كلة مواقف ال�ض���يارات من امل�ض���اكل الأزلية 
الت���ي منر بها ب�ض���كل يومي مثل �ض���ائر البلدان، 
لكن يفرت�س اأن تك���ون عندنا حلول عملية لهذه 
امل�ض���لكة التي تكرب ول ت�ض���غر باإيجاد التخطيط 
ال�ض���امل، لأن املالحظ غياب التخطيط والتنظيم 

والروؤية ال�ضحيحة.

“مواقف سيارات الوزارات 
الحكومية”... رحالت السندباد السبع

من يتحمل م�ض���وؤولية اأزمة �ضح املياه؟ اإن حكم 
املاليل - طبقا لأ�ضلوبه املاألوف - يلقي اللوم على 
املواطنني كاملعتاد، فن�ضمع هذه العبارة يف معظم 
ت�رصيحات املديرين احلكوميني “ا�ض���تهالك املياه 
يف طهران يبلغ �ض���عفي املعاير العاملية”، ولكن 
حتى لو افرت�ض���نا اأن الأمر �ضحيح، فهل ا�ضتهالك 
املي���اه من قب���ل املواطن���ني يف طه���ران ميكن اأن 
يعر�س البالد لأزمة �ضح املياه؟ وخرباء البيئة وعلى 
عك�س م�ض���وؤويل النظ���ام يعللون الأزمة بالتق�ض���يم 
اخلطاأ للمياه و�ضوء اإدارتها، وت�ضر الإح�ضاءات اإلى 
اأن اأزم���ة املياه ل ترتبط بامل�ض���تخدمني، بل ناجمة 

عن عدم اأهلية املديرين احلكوميني.

وم���ن وجه���ة نظر اخل���رباء ف���اإن مكت���ب الأمم 
املتح���دة يف طه���ران، يعت���رب تبخ���ر املي���اه وراء 
ال�ض���دود وا�ضتخدام 92 باملئة من املياه املوجودة 
للزراع���ة التقليدية واإت���الف اأكر من 20 باملئة من 
املي���اه املدنية جراء ك�رس خطوط اإي�ص���ال املياه من 
الأ�ض���باب الرئي�ض���ية لهذه الأزم���ة، ويوؤكد خبر يف 
�ض���وؤون الزراعة اأن اأ�ض���لوب ال���ري التقليدي قدمي 
للغاي���ة ويع���ود يف بع�س احلالت اإل���ى عهد “ماد” 
يف اإي���ران القدمية، وه���ذه املنظوم���ة القدمية هي 
من اأ�ضباب ا�ض���تهالك 92 باملئة من املياه القابلة 
للتجدي���د، كما ي���رى بع�س اخل���رباء اأن ال�ضيا�ض���ة 
ال�ضورية والإعالمية ملا ي�ضمى بالكتفاء الذاتي يف 

القطاع الزراعي متريرا لل�ضعارات الفارغة واله�ضة 
خلامنئي هي �ضيا�ض���ة مدمرة اأ�ض���واأ م���ن الهجمات 
الع�ض���كرية اخلارجي���ة. وي���رى اآخرون اأن ا�ض���تغالل 
“احلر����س اخلمين���ي” املي���اه املتواف���رة يف زراعة 
مقاطعات���ه وحمميات���ه الزراعي���ة اأدى اإل���ى جتفيف 
بح���رات كان���ت تعتمد عل���ى الروافد وع���دم قدرة 

الفالحني على ال�ضتمرار يف الزراعة.
ميكننا من خالل الإح�ض���اءات اإثبات اأن ق�ض���ية 
�ض���ح املياه هي ق�ض���ية ميكن معاجلته���ا من قبل 
اإدارة حكيم���ة وكف���وءة، والزع���م باأن امل�ض���كالت ل 
حل له���ا واأنها ناجمة عن الظروف م���ا هو اإل ترويج 
لفكرة خاطئة للت�ض���رت على الف�ض���اد و�ضوء الإدارة 

من قبل احلكومة، ومن الطبيعي اأنه عندما ل يتعهد 
املديرون احلكوميون مبعاجلة الق�ضايا وامل�ضكالت 
بل يلتزمون باحلفاظ على حكمهم، فلالأ�ضف ي�رصف 
رغيف اخلبز ولقمة عي�س املواطنني من اأجل احلفاظ 
عل���ى هذا احلكم، م���ا يجعل املواطن���ني الإيرانيني 
يدفعون ثمن ذلك من خالل اجلوع و�ضح املياه، ويف 
ظل هكذا احلكم، فاإن درا�ض���ة اأية م�ضكلة اأ�ضا�ضية 
وجذرية ك�ضح املياه اأمر عبث ودون جدوى، وتكمن 
اجلذور الرئي�ض���ية لهذه امل�ض���كالت يف اإيران وقبل 
الق�ض���ايا الفني���ة التي توج���د يف اأي بلد وتخ�ض���ع 
لالإدارة، يف احلكم ال�ضيا�ض���ي الفا�ضد الذي ل يفكر 
يف الرخاء والأمان للمواطنني الإيرانيني. “احلوار”.

كلها أمور بسيطة

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول

ghassan.shihabyغسان الشهابي
@gmail.com

    ذرائع
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عقد األمني العام التحاد غرب آسيا لكرة القدم خليل السامل اجتامعا مع االتحاد 
البحريني لكرة القدم؛ لبحث استضافة االتحاد البحريني لبطولة اتحاد غرب 

آسيا السادسة للسيدات العام املقبل )2019(.
وحرض االجتامع من جانب اتحاد الكرة: رئيسة اللجنة النسائية باالتحاد 

البحريني لكرة القدم الشيخة حصة بنت خالد آل خليفة، األمني العام لالتحاد 
البحريني لكرة القدم إبراهيم البوعينني، ورئيس قسم املسابقات والتسجيل 

والرتاخيص حسن إسامعيل.
وخصص االجتامع للتنسيق حول استضافة البطولة املؤمل لها أن تقام خالل 

شهر يناير من العام املقبل )2019(.

اجتماع تنسيقي لبطولة غرب آسيا للسيدات

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

يس��تعد منتخبنا الوطني األول لكرة 
الس��لة لخوض معس��كر إعدادي يف 
مدينة اس��طنبول برتكيا يف الفرتة ما 
بني 13 من شهر يونيو الجاري حتى 

25 من الشهر ذاته.
ويأيت هذا املعسكر التدريبي ملنتخبنا 
الوطني لكرة السلة استعداًدا لخوض 
غ��امر مرحلة اإلياب م��ن تصفيات 
االتحاد الدويل املؤهلة لكأس آس��يا 
2021 الت��ي تس��تضيفها مدينة ديب 
العربي��ة املتحدة خالل  باإلم��ارات 
الف��رتة ما ب��ني 27 حت��ى 30 يونيو 

الجاري.
واعتم��د الجه��از الفن��ي للمنتخب 
بقيادة املدرب سلامن رمضان القامئة 
النهائي��ة التي س��تغادر للمعس��كر 
التصفي��ات  يف  وتش��ارك  ال��رتيك 

اآلسيوية.
وتضم القامئة النهائي��ة املكونة من 
12 العًبا كل من أحمد عزيز، محمد 
كويد، محم��د أمري، حس��ن نوروز، 
ميث��م جميل، أحمد نجف، حس��ني 

شاكر، هشام رسحان، صباح حسني، 
بدر عبدالله، عيل شكر الله ومحمد 

بوعالي.
 ومّثن الجهاز الفني للمنتخب جهود 

الرباعي املستبعد من القامئة، مؤكًدا 
أن ه��ذا ال يقلل من إمكاناتهم، وأن 
أبواب املنتخب ستظل مفتوحة لهم 
ولجميع الالعبني الذين يس��تحقون 

ارتداء قميص األحمر، ولكن اللوائح 
تنص عىل أن القامئة النهائية تقترص 

عىل وجود 12 العًبا فقط.
 ويشارك منتخبنا الوطني األول لكرة 

الس��لة يف بطولة كأس مولتون عىل 
هامش معسكر اس��طنبول مبشاركة 
منتخبنا أوروبية وآسيوية وأفريقية، 
حيث يلعب املنتخب مع الكامريون 

يوم 15 يونيو، ثم يواجه العراق يوم 
16 يونيو، ثم يالعب منتخب أوغندا 

يف 17 يونيو.
 ويف ح��ال تأه��ل منتخبنا يلعب يف 
نصف النهايئ، س��يلعب املنتخب يف 
19 م��ن ش��هر يوينو، بين��ام تختتم 
البطولة يف يوم 21 من الشهر ذاته.

 وتعترب هذه البطولة استعداًدا قويًّا 
للمنتخب قبل املشاركة يف تصفيات 
آس��يا من خالل مواجه��ة منتخبات 
ذات تصني��ف دويل متق��دم تفوق 
منتخبن��ا خ��ربة وتجرب��ة، وهذا ما 
يعطي العب��ي منتخبن��ا الخربة من 
خ��الل االحتكاك مبس��تويات عالية، 
فضاًل ع��ن تجهيزهم بش��كل مثايل 

للتصفيات.
 وس��يتجه منتخبنا مبارشة من تركيا 
إىل ديب بعد انتهاء املعسكر للمشاركة 
يف التصفيات التي استضافت مملكة 
البحري��ن مرحلة الذه��اب منها يف 
فرباير املايض مبشاركة منتخبات كل 

من اإلمارات والسعودية وعامن.

“أحمر السلة” يعسكر في تركيا استعداًدا لتصفيات آسيا
الجهاز الفني يعتمد القائمة النهائية

أم الحصم            اتحاد السلة

يف أمسية جميلة غصت بها جنبات 
ملعب كرة الطائرة مبركز ش��باب 
الهملة، اختتم��ت مباريات دورة 
كرة الطائرة الرمضانية التي نظمها 
املركز بتتوي��ج فريق األيام بقيادة 
املدرب واإلداري س��يد عيىس سيد 
نبي��ل بعد ف��وزه املس��تحق عىل 
بقي��ادة محمد  الرح��اب  فري��ق 
بنتيج��ة ثالثة أش��واط  املوي��ي 
مقاب��ل ال يشء، يف نه��ايئ جمي��ل 
تخللت��ه لقط��ات جميلة وبصوت 
املعلق الس��عودي املبدع عيل آل 
ا جمياًل عىل  ياسني الذي أضفى جوًّ
مجريات املباراة وسط تشجيع من 

جمهور الفريقني.
وقد بدا واضًحا ع��زم فريق األيام 
لتحقي��ق اللق��ب ورد اعتباره من 
هزميته الوحي��دة بالدورة عىل يد 
فريق الرح��اب بالدور التمهيدي، 
ل��ذا ص��ال وج��ال العب��ه املتألق 
الض��ارب عي��ىس س��لامن ال��ذي 
يحس��ب له هذا اإلنجاز بفضل ما 
قدمه يف املباراة النهائية، وصعب 

الوضع عىل فريق الرحاب وهزمه 
يف الش��وط األول رغ��م التناف��س 
الكب��ري م��ن قبل العب��ي الرحاب 
للحاق باأليام، ليبدأ الشوط الثاين 
ويعاود األيام فرض سيطرته بفضل 
استبس��ال سيد حس��ن شرب وسيد 
حسني سيدعطية، فيام غلب عىل 
العب��ي الرح��اب الش��د العصبي 
ط��وال هذا الش��وط حيث لحقوا 
باأليام لكنهم مل يستطيعوا التقدم 

بفضل حنك��ة وبراعة العبي األيام 
وس��ط توجيهات اإلداري واملدرب 
س��يدعيىس نبيل، وكان لهم ذلك 
بتحقي��ق الف��وز بالش��وط الثاين، 
ليدخل الفريقان الش��وط الثالث 
وس��ط هدوء م��ن العب��ي األيام 
الذي��ن اس��تغلوا الش��د العصبي 
الرح��اب،  العب��ي  ع��اود  ال��ذي 
ويتوجون ذلك بفوزهم بالش��وط 
الثالث ويحزر فريق األيام بجدارة 

الطائرة  واس��تحقاق بطولة ك��رة 
له��ذا العام وس��ط تش��جيع من 
مش��جعي الفريق الذين تواصلوا 
مع الفريق طوال مباريات الدورة.
وقد توج العض��و البلدي عبدالله 
ال��دورسي وبحض��ور رئيس مركز 
شباب الهملة محمد خليل، فريق 
البطول��ة وميداليات  األيام بكأس 
املركز األول م��ع الجائزة النقدية 
املخصصة لبطل ال��دورة، فيام تم 
الرح��اب مبيداليات  فريق  تكريم 
املرك��ز الث��اين والجائ��زة النقدية 
وتم  الث��اين،  للمرك��ز  املخصص��ة 
تكري��م الفائزين بجوائز الجمهور 
وكذل��ك أعضاء اللجن��ة املنظمة، 
في��ام وّجه رئي��س املركز ش��كره 
للجميع وخاص��ة للجمهور الكبري 
الذي تواصل مع مباريات الدورة، 
وكذل��ك أعض��اء اللجن��ة املنظمة 
لل��دورة، ومعلق املب��اراة وحكام 
ال��دورة. رصح بذل��ك أمني الرس 
ورئي��س العالق��ات العامة باملركز 

إبراهيم عبدالله.

ج��دد ن��ادي الح��د تعاق��ده مع 
الالعب حمد فيصل الشيخ لتدعيم 
صفوف الفري��ق األول لكرة القدم 
 2018/2019 املقب��ل  املوس��م  يف 
بعد املس��توى الطيب الذي أظهره 
مع الفريق خالل املوس��م املنرصم 
ورغبة م��ن الجهاز الفن��ي بقيادة 
امل��درب الوطني محم��د املقلة يف 
تحقيق االستقرار الفني يف صفوف 

الفريق.
وجرت مراس��م توقيع العقد مساء 
أم��س األول مبقر الن��ادي بحضور 
رئيس جهاز لعبة كرة القدم اسامة 

املاليك.
وس��اهم الش��يخ يف ف��وز الفريق 
بالنس��خة األوىل من مسابقة كأس 
النخبة وي��أيت التعاقد معه بهدف 
االس��تفادة م��ن خربت��ه يف مرك��ز 

الظهري األمين.
وكان نادي الحد أبرم عدة تعاقدات 
خ��الل الف��رتة املاضية اس��تعدادا 
للموسم املقبل بعد تجديد التعاقد 
م��ع أحمد الختال للموس��م الرابع 
عىل الت��وايل وتجدي��د التعاقد مع 
املدافع ع��يل خلي��ل والتعاقد مع 

جاسم عياش.

“األيام” بطاًل لدورة شباب الهملة للكرة الطائرة

ال���ح���د ي���ج���دد ت��ع��اق��ده م���ع ح��م��د ال��ش��ي��خ

البالد سبورت

البالد سبورت

جانب من التتويج

الشيخ اثناء التوقيع للحد

 منتخبنا الوطني لكرة السلة

حسين العريبي يفاضل بين عرضين

قال الالعب حسني العريبي إنه يفاضل بني عرضني حاليًّا للموسم الكروي 
املقبل 2018-2019.

وصار العريبي حرًّا مع نهاية املوسم املنرصم 2018-2017، إذ انتهى عقده 
مع الفريق األول لكرة القدم بنادي سرتة، إذ مثله خالل منافسات القسم 

الثاين، فيام مثل فريق البسيتني يف القسم األول.
وأوضح العريبي ل�”البالد سبورت” أن اإلدارة السرتاوية طرحت فكرة 

التجديد للموسم املقبل، يف حني ميتلك عرًضا آخر من نادي االتحاد، الذي 
فاوض الالعب رسميًّا، لتمثيله يف املوسم الجديد 2019-2018، دون أن 

يتوصل الطرفان إىل اتفاق بعد.
ومل يحسم الالعب مصريه حتى اآلن، إذ من املقرر أن تكشف األيام املقبلة 

مزيًدا من الوضوح بالنسبة لالعب، الذي يفاضل حاليًّا بني العروض سواء 
بالتجديد مع سرتة أو الرحيل وخوض تجربة جديدة يف املوسم املقبل، 

خصوًصا أنه ميلك حرية االنتقال.
وشارك العريبي )24 عاًما( مع فريقي البسيتني وسرتة يف املوسم املايض 

بدوري الدرجة الثانية، وقدم مستويات جيدة، لكنه مل ينجح مع ناديه يف 
العودة مرة أخرى إىل مصاف األندية الكبار، إذ بقي سرتة يف دوري “الثانية”.

ويجيد حسني العريبي اللعب يف مركز املدافع األمين، كام يجيد اللعب يف 
خط الوسط.

جانب من االجتماع

أحمد مهدي

حسين العريبي
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17 اللجنة المنظمة لـ”ناصر 11” تبدي ارتياحها لنجاح النهائي
اللجنة اإلعالمية

عقدت اللجنة املنظمة العليا لبطولة 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
لأللعاب الرياضية اجتامعها الخامس، 

وذلك يوم السبت الفائت مبقر االتحاد 
البحريني لكرة القدم، حيث ترأس 

االجتامع رئيس اللجنة ومدير املكتب 
اإلعالمي لسمو الشيخ نارص بن حمد 

آل خليفة، توفيق الصالحي. 
 ويف بداية االجتامع، نقل الصالحي 

تحيات سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة ألعضاء اللجنة املنظمة 
العليا وفرقهم التي كان لجهودها 
األثر الواضح وامللموس عىل نجاح 

النسخة الحادية عرش من بطولة كرة 
القدم “نارص 11”، وذلك ما اتضح 

جليًّا مع األصداء الكبرية التي حظيت 
بها املباراة الختامية للبطولة بحضور 

النجم الفرنيس والعب فريق ريال 

مدريد األسباين كريم بنزميا والحضور 
الجامهريي الكبري الذي تخطى حاجز 
العرشة آالف متفرج، وارتياح سموه 

للعملية التنظيمية للبطولة منذ 
انطالقتها حتى نهايتها. 

من جانبه، أكد رئيس اللجنة املنظمة 
العليا للبطولة أن النجاح الكبري الذي 

تحقق ما هو إال بدعم رصيح واهتامم 
واضح من سمو الشيخ نارص بن حمد 

آل خليفة الذي أضفى عىل نهايئ 
النسخة الحالية نكهة بحضور سموه 
الشخيص، باإلضافة إىل استضافة نجم 

عاملي وهو كريم بنزميا، ليصبح النهايئ 
أحد أفضل النهائيات يف تاريخ البطولة 

من جميع الجوانب، مشريًا إىل أن جميع 
األمور التنظيمية والفنية واإلعالمية 

سارت بالشكل املثايل وبسالسة تامة.  
ورشعت اللجنة املنظمة يف مناقشة 

نقاط التقييم الخاصة ببطولة كرة 
القدم، وكذلك املباراة الختامية للبطولة، 
حيث تم التوقف عند بعض املالحظات 

املتعلقة بعمل اللجان واألمور التنظيمية 
واإلعالمية، باإلضافة لالستامع ملالحظات 
أعضاء اللجنة املنظمة، وتم التأكيد عىل 
االنتهاء من تسليم الفائزين من جامهري 

املباراة النهائية الجوائز التي ُخصصت 
لهم.

ق��ال رئي��س مجل��س إدارة ن��ادي 
مدينةعي��ى الريايض، أحمد جاس��م 
العك��ري، إن مجل��س اإلدارة يعم��ل 
عىل إعادة هيكلة لعبة كرة الس��لة يف 

النادي.
وذك��ر العكري ل� ”البالد س��بورت” أن 
إدارة النادي بصدد عمل هيكلة جديدة 
لجمي��ع فرق لعبة كرة الس��لة انطالًقا 
من فرق القاعدة وصوالً للفريق األول.

وأوض��ح العكري أن إدارة ناديه تعمل 
مع املدرب الوطني صالح الحداد الذي 
سيس��تمر يف مه��ام عمل��ه ع��ىل رأس 
اإلدارة الفنية للفريق األول لكرة السلة 
يف املوس��م املقبل، عىل إعداد الهيكلة 

الجديدة التي ستطول جميع الفرق.
وأضاف العك��ري أن الهيكلة الجديدة 
متكامل��ة  خط��ة  تكوي��ن  ستش��مل 
للفريق األول، وخطة لفريقي الشباب 
والناش��ئني، وخط��ة لف��رق القاع��دة 

األشبال والراعم واملايكرو.
وأردف العك��ري أن خط��ط الهيكل��ة 
لفرق النادي للموس��م الجديد س��تعد 
عىل ش��كل تقرير شامل سيحتوي عىل 
األمور املالية املتمثلة يف عقود الالعبني 

واملدربني، التش��كيل الكام��ل لألجهزة 
اإلداري��ة والفنية، ع��الوة عىل تحديد 
امله��ام املوكل��ة للمدرب��ني واإلداريني 
الذين س��يرشفون عىل قي��ادة تدريب 

وإدارة الفرق.
وبني العك��ري أن مجلس إدارة النادي 
أخ��ذ ع��ىل عاتق��ه مراجع��ة العوائق 
والس��لبيات يف التي واجهت لعبة كرة 
الس��لة يف املوس��م الري��ايض امل��ايض، 
لتف��ادي تك��رار وقوعه��ا يف املوس��م 

الجدي��د، مؤك��ًدا أن العم��ل اإلداري 
املنظم سمة إدارة النادي.

وعن خط��ط واس��راتجية لعب��ة كرة 
الس��لة بالنادي يف املوسم املقبل، ذكر 
العكري أن الخطة بدأت منذ املوس��م 
قبل املايض مع امل��درب صالح الحداد، 
وه��ي االعتامد عىل الالعب��ني من أبناء 

النادي.
وتاب��ع بالق��ول “ويف املوس��م امل��ايض 
واصلنا العمل بالخطة نفس��ها، وحينها 

ت��م االس��تغناء عن الالع��ب املحرف، 
إذ اعتمدن��ا عىل الالعب��ني أبناء النادي 
بصورة كبرية، حيث مل نستقطب العبني 

آخرين من خارج النادي”.
وأضاف قائاًل “توصلن��ا اآلن إىل نتيجة 
وهي ض��امن تواجد جزء م��ن الفريق 
م��ن الالعب��ني أبناء النادي يف املوس��م 
املقبل، وستكون هناك احتاملية تدعيم 
الفري��ق بالتعاقد مع الع��ب محرف، 
إضاف��ة إىل تطعيم الفري��ق بالعب أو 

العبني من خارج النادي”. 
ولفت رئيس نادي مدينة عيى إىل أن 
ناديه بدأ منذ يف املوسم املايض بتوجيه 
االهت��امم بفرق فئات القاعدة املايكرو 
والراع��م واألش��بال، مش��ريًا إىل أنهم 
تعاق��دوا مع مدرب جي��د ميتلك خرة 
كبرية يف تدريب القاعدة لإلرشاف عىل 

فرق الفئات.

استمرار الحداد

وأك��د رئي��س ن��ادي مدين��ة عيى 
الريايض، أحمد العكري، أن املدرب 
الحداد سيس��تمر  الوطن��ي صال��ح 
يف منصب��ه ع��ىل رأس اإلدارة الفنية 
للفريق األول لكرة الس��لة للموسم 

الثالث عىل التوايل.
وذك��ر العك��ري أن امل��درب صالح 
سيواصل مهام عمله يف قيادة فريق 
السلة، وذلك بناًء عىل العقد املسبق 
املرم ب��ني الطرفني، والذي ينص عىل 
ت��ويل الح��داد تدري��ب الفريق ل3 

مواسم متتالية.
وأضاف العك��ري أن الن��ادي يضع 
ثقت��ه الكامل��ة يف الح��داد، نظرًا ملا 
يتمت��ع به م��ن خرة فنية واس��عة، 
ومعرفته التام��ة بكافة أمور الفريق 

وكرة السلة البحرينية.
وأشاد العكري بالجهود الكبرية التي 
بذله��ا الح��داد يف إدارة الفريق فنًيا 
باملواسم املاضية، متمنيًّا كل التوفيق 
للحداد يف مهمته مع الفريق باملوسم 
الجديد، آماًل أن يواصل فريق السلة 
الظهور باملستويات القوية واملرشفة 

التي تليق بسمعة النادي.

العكبري: إعادة شاملة لهيكلة لعبة كرة السلة بالنادي
الحداد مستمر في قيادة الفريق األول لـ“مدينة عيسى”

فريق مدينة عيسى لكرة السلة

محمد الدرازي

فت��ح االتحاد العريب للك��رة الطائرة 
باب املش��اركة يف البطول��ة العربية 
والعرشي��ن  الس��ابعة  الش��اطئية 
للرجال والس��ابعة عرشة للسيدات 
والت��ي س��تحتضنها مدين��ة أغادير 
املغربية خ��الل الفرة من 31 يوليو 

لغاية 6 أغسطس املقبلني.
وتس��لم االتحاد الع��ريب لغاية اآلن 
دول   4 م��ن  رس��مية  موافق��ات 
للمش��اركة يف بطول��ة الرجال وهي 
املغ��رب ومرص وعامن والس��ودان 
في��ام تس��لم موافق��ة ث��الث دول 
للمش��اركة يف بطولة السيدات من 
مرص والس��ودان واملغرب، وسيكون 
30 يونيو الجاري آخر موعد لتسلم 

طلبات الدول الراغبة يف املش��اركة 
بالبطولة العربية للرجال والسيدات.
وم��ن املؤم��ل أن يق��وم االتح��اد 
البحرين��ي للك��رة الطائرة بإرس��ال 
للمش��اركة يف  الرس��مية  املوافق��ة 
منافس��ات الرج��ال خ��الل الف��رة 

القادمة حي��ث عني االتحاد املدرب 
الوطني عيل جعفر لقيادة املنتخب 
وس��يتم تنظي��م بطول��ة مفتوح��ة 
عىل مالعب االتح��اد مبدينة عيى 
الرياضي��ة مبنطق��ة الرف��اع بهدف 
اختيار قامئة املنتخب للمش��اركة يف 
البطولة العربية، كام من املتوقع أن 
تتزاي��د أعداد الدول املش��اركة بعد 

عطلة عيد الفطر املبارك.
هذا وقد اعتمدت اللجنة التنفيذية 
لالتحاد الع��ريب للكرة الطائرة لجنة 
بش��ري  األردين  برئاس��ة  االحت��كام 
الطيب  ولي��د  وعضوي��ة  العل��وان 
من الس��ودان وحبي��ب محمد من 
مملك��ة البحرين وعبدالله أمني من 

السعودية وعامر الطويف من سلطنة 
ع��امن وعبداملجيد جراد من تونس 
فيام س��يعني املقرر من قبل االتحاد 
املنظم واملتمثل يف الجامعة املغربية 

للكرة الطائرة.
يذكر أن منتخ��ب قطر توج بلقب 
النس��خة املاضية التي اس��تضافتها 
س��لطنة ع��امن بع��د ف��وزه عىل 
منتخب ع��امن يف النه��ايئ بنتيجة 
2/0، في��ام ت��وج منتخ��ب املغرب 
بلقب بطولة الس��يدات بعد فوزه 
عىل الس��ودان بنتيجة 2/0 واكتفى 
منتخبنا الوطني )أ( بتحقيق املركز 
الخام��س ومنتخ��ب )ب( املرك��ز 

السابع.

4 دول أكدت مشاركتها بمنافسات الرجال

االتحاد العربي يفتح باب المشاركة بالبطولة الشاطئية للكرة الطائرة
حسن علي

جانب من منافسات البطولة العربية في العام الماضي بمسقط

يف أمسية غاية يف الروعة والجامل 
وبحضور الفت من الشخصيات 

يتقدمهم محافظ املحافظة 
الشاملية عيل العصفور، أحرز 
فريق سبت بطولة الشاخورة 
الرمضانية الرابعة عرشة لكرة 
القدم، بعد فوزه عىل فريق 
نظارات عامر بركالت الحظ 

الرجيحية بنتيجة 3 - 1.
وقد انطلقت املباراة بني شدٍّ 

وجذب، ويف الدقيقة الخامسة 
حصل فريق نظارات عامر عىل 

ركلة حرة مبارشة أمام املرمي 
فاستغلها عامر كازروين أبرز العبي 

فريق نظارات عامر فسددها 
قوية أرضية عىل يسار الحارس 

عيل جعفر مسجاًل الهدف األول، 
بعدها ضغط فريق سبت بكل 
ما أويت من قوة إلدراك التعادل 

ليتحصل عىل رضبة جزاء يتقدم 
لها حسني سبت ويلعبها قوية يف 

العارضة وتضيع فرصة التعادل.
ويستمر السيناريو يف الشوط 

الثاين ومن كرة ملعوبة من املتألق 
دامئًا يف هذه املباراة مهدي 

كازروين يسدد كرة أرضية تألق 
الحارس عيل جعفر يف صدها، 

بعدها شّن فريق سبت هجامت 
متتالية رسيعة ليستغل الوقت 

القليل املتبقي من نهاية املباراة 
بدقيقتني ليسدد كابنت الفريق إياد 

سبت كرة قوية زاحفة مل يستطع 

الحارس منعها من دخول شباكه 
وسط فرحة هستريية من العبي 
فريق سبت وجامهريه، لتنتهي 

املباراة بهدف ملثله ليحتكم 
الفريقان لركالت الحظ الرجيحية 
التي ابتسمت لفريق سبت بعد 

تسجيله 3 ركالت من محمود 
سلامن وسيد أمني إبراهيم وعيل 
أحمد سبت )عالوي( بينام صد 
حارس فريق سبت عيل جعفر 

العصفور ركلة أمين فضل لتنتهي 
املباراة بفوز فريق سبت بالبطولة 
الرابعة عرشة، قاد املباراة الحكم 

حسني الحجريي. 
وتفضل محافظ الشاملية برفقة 

النائب األول لرئيس مجلس 

النواب عيل العرادي، ورجل 
األعامل أحمد يوسف عيل راعي 

البطولة، ورئيس مجلس إدارة 
مركز شباب الشاخورة عيل سبت، 

وعضو املجلس البلدي أحمد 
الكوهجي بتتويج الفائزين، حيث 

حصل جامل عيى جائزة أفضل 
العب يف البطولة، ومهدي محمد 

أفضل حارس من فريق نظارات 
عامر، كام تم تكريم اياد سبت 

كأفضل إداري، وفريق مدريد كأس 
الفريق املثايل، فيام ذهبت جائزة 

الالعب الواعد إىل الالعب آدم عبد 
األمري أحمد.

هذا، وسبقت املباراة النهائية 
مباراة جميلة ممتعة بني قدامي 

العبي املركز، وقد شارك يف 
التكريم اإلعالمي املخرضم عيل 
العريب وحسن إسامعيل ومدير 
عام نظارات عامر، محمد عيل، 

ورئيس جمعية صندوق الشاخورة 
الخريي سلامن العصفور، كام 

شاهد املباراة جمهور غفري من 
أهايل القرية والقرى املجاورة.

جانب من التتويج

محافظ الشمالية يتوج “سبت” بكأس الشاخورة الرمضانية
مركز شباب الشاخورة           اللجنة اإلعالمية

صالح الحداد أحمد العكبري
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تح��ت رعاي��ة ممث��ل جالل��ة امللك 
لألعامل الخريية وشئون الشباب رئيس 
املجل��س األع��ى للش��باب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو 
الش��يخ نارص ب��ن حم��د آل خليفة، 
انطلقت منافس��ات بطولة املغفور له 
بإذن الله تعاىل سمو الشيخ فيصل بن 
حم��د آل خليفة طيب الله ثراه لكرة 
قدم الصاالت 2018 عى صالة فيصل 

بن حمد بنادي الرفاع. 
 وشهدت منافسات اليوم األول تقديم 
مستويات مميزة من الفرق املشاركة 
الت��ي وزعت ع��ى مجموعتني، حيث 
ضم��ت املجموعة األوىل فرق: س��مو 
الش��يخ نارص ب��ن حم��د آل خليفة، 
والش��يخ عيىس بن ط��الل آل خليفة، 
والش��يخ عبدالله بن خالد آل خليفة 
وس��مو الش��يخ خليف��ة ب��ن عيل آل 

خليفة، واملجموعة الثانية تضم فرق: 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
س��مو الش��يخ فيص��ل بن حم��د آل 
خليفة، سمو الشيخ سلطان بن حمد 
آل خليفة والشيخ عبدالله بن خليفة 

آل خليفة. 

 تعادالن في المجموعة 
األولى 

 وش��هدت املجموع��ة األوىل حالت��ي 
تع��ادل يف املبارات��ني، حيث تعادل يف 
املباراة األوىل فريق سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة مع فريق الش��يخ 
عي��ىس بن ط��الل آل خليف��ة بأربعة 

أهداف لكل منهام. 
 وس��جل أهداف فريق س��مو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة الالعب عيل 

جمي��ل )3 أه��داف( والالعب أحمد 
عبدالنبي. 

 ويف املواجه��ة الثاني��ة، تعادل فريق 
الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة مع 
فريق سمو الشيخ خليفة بن عيل آل 
خليفة بهدفني لكل منهام بعد مباراة 

مثرية بني الفريقني. 
 وجاء هدفا فريق الشيخ عبدالله بن 
خال��د آل خليفة ع��ن طريق الالعب 
هزاع عيل والالعب سلامن أحمد، فيام 
سجل هديف فريق سمو الشيخ خليفة 
بن عيل آل خليفة الالعب حسن فريد 

)هدفني(. 

   فوز وتعادل 
في المجموعة الثانية 

 وضمن منافس��ات املجموعة الثانية، 

تعادل فريق س��مو الش��يخ خالد بن 
حمد آل خليفة مع فريق سمو الشيخ 
فيصل بن حمد آل خليفة بهدف لكل 
منهام بع��د مباراة جميل��ة قدم فيها 

الفريقني مستويات رفيعة. 
 وجاء هدف فريق سمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة عن طريق الالعب 
عي��ىس إبراهي��م، فيام س��جل هدف 
فريق سمو الشيخ فيصل بن حمد آل 

خليفة الالعب عبدالله املاليك. 
 ومتك��ن فري��ق الش��يخ عبدالله بن 
خليفة آل خليفة من الفوز عى فريق 
س��مو الش��يخ س��لطان بن حمد آل 
خليفة بثالث��ة أهداف مقابل هدفني، 
حيث ش��هدت املباراة مس��توى رائع 

من الجانبني وحامس وندية. 
 وسجل أهداف فريق الشيخ عبدالله 
بن خليفة آل خليفة كاًل من: الش��يخ 

عبدالله بن خليفة آل خليفة والالعب 
عيل صالح والالعب سلامن مال بخش، 
فيام جاء هديف فريق س��مو الش��يخ 
سلطان بن حمد آل خليفة عن طريق 

الالعب عبدالعزيز عيل )هدفني(. 

  اليوم 4 مواجهات 

 هذا وتختت��م اليوم اإلثنني مواجهات 
ال��دور التمهي��دي، حيث س��تقام 4 

مواجهات. 
 وس��يلتقي يف املب��اراة األوىل ضم��ن 
املجموعة األوىل فريق س��مو الش��يخ 
نارص ب��ن حمد آل خليفة مع س��مو 
الش��يخ خليف��ة بن ع��يل آل خليفة، 
وذلك عند الس��اعة التاسعة والنصف 
مس��اًء، وتليها مواجه��ة ضمن نفس 
املجموعة بني الشيخ عيىس بن طالل 

آل خليفة والش��يخ عبدالله بن خالد 
آل خليفة. 

 وس��يلعب يف املجموعة الثانية فريق 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
مع فريق الش��يخ عبدالله بن خليفة 
آل خليفة، واملواجهة الرابعة سيلتقي 
فيه��ا فريق س��مو الش��يخ فيصل بن 
حمد آل خليفة مع فريق سمو الشيخ 

سلطان بن حمد آل خليفة. 

  حضور جماهيري 

 ش��هدت مباري��ات البطول��ة حضور 
جامه��ريي تاب��ع املواجه��ات املقامة 
ع��ى صالة املغفور له بإذن الله تعاىل 
سمو الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة 

طيب الله ثراه بنادي الرفاع.

3 تعادالت وانتصار في انطالق بطولة فيصل بن حمد لقدم الصاالت
اليوم ختام الدور التمهيدي بـ 4 مواجهات مرتقبة

     اللجنة اإلعالمية

جانب من الحضور الجماهيريمن المنافسات

مع الحركة النش��يطة لس��وق االنتقاالت 
للموس��م الري��ايض املقب��ل 2018-2019 
عى مس��توى منافسات كرة القدم محليا، 
بات واضحا وبشكل الفت التنافس الكبري 
واإلقب��ال الواس��ع من قب��ل األندية عى 

الالعبني تحت 21 عاما.
يأيت ذلك بعد موس��م 2018-2017 الذي 
طب��ق فيه االتحاد البحرين��ي لكرة القدم 
قرار مش��اركة الالعبني تح��ت 21 عاما يف 
الدرج��ة  ودوري  األوىل  الدرج��ة  دوري 
الثانية بش��كل إلزامي لثالثة العبني ووفقا 
ملعايري معينة، مصحوبة بإيجابيات لألندية 
املطبق��ة عى النحو األكرث من الحد األدىن 
لعدد دقائق مشاركة الالعبني عرب إسقاط 
الغرامات املالية أو إمكانية تسجيل العب 
إضايف يف الكش��ف، وبعقوب��ة متمثلة يف 
غرام��ة ماليا وخصم 3 نق��اط للمتخلفني 

عن االلتزام بالقرار.

وظهر واضحا حت��ى اآلن حركة كبرية من 
قب��ل األندية، وخصوصا ف��رق املقدمة يف 
دوري الدرجة األوىل عرب تحركاتها الحثيثة 
م��ن أجل ضم أكرث من عنرص من الالعبني 
تحت 21، عى الرغم من أن قرار االتحاد 
حينه��ا قبل بداية املوس��م املايض -2017
2018 لقي اعرتاضا كبريا من قبل الجميع.
وعى س��بيل املثال ال الح��رص، فإن نادي 
املح��رق بط��ل دوري الدرج��ة األوىل يف 
املوس��م امل��ايض تق��دم بطلب رس��مي 
لنادي الش��باب لطلب العب فريقه األول 
واملنتخب األوملبي املدافع األمين حس��ني 
جمي��ل، باإلضاف��ة إىل عرض آخ��ر لنادي 
س��رتة كش��ف عنه املركز اإلعالمي لنادي 
س��رتة يطلب فيه خدمات املدافع األيرس 

والعب منتخبنا األوملبي حسن الكراين.
نادي النجمة بطل كأس امللك يف املوس��م 
املايض لجأ إىل تجديد استعارة العب نادي 

قاليل واملنتخب األوملبي عبدالعزيز خالد، 
ليبق��ى يف صفوفه بع��د أن مثله منتصف 
املوس��م امل��ايض، ك��ام دخل ع��ى خط 
التجديد مع العب س��رتة حس��ن الكراين 

الذي مثله نصف املوسم املايض أيضا.
ن��ادي الرف��اع وباختيار مدرب��ه الجديد 
عيل عاش��ور اختار 8 العبني ش��باب ليتم 
تثبيته��م م��ع الفري��ق األول يف املوس��م 
الجديد، وجميعهم كانوا مع فئة الشباب 
يف املوسم املايض وهم:عصام سامل، سعود 
العس��م، س��لامن جميل، صال��ح أحمد، 
جاسم نور، عدنان فواز، عبدالله الذوادي 

وعبدالله الجزيري.
من جهت��ه، النادي األه��يل تقدم بطلب 
لض��م الالعبني س��يد إبراهي��م علوي من 
نادي الش��باب ومحمود البناي من نادي 

االتحاد، وكالهام تحت 21 عاما أيضا.
الن��امذج املذك��ورة بال ش��ك ه��ي جزء 

بس��يط من حركة األندية لتعزيز صفوفها 
بالالعبني الش��باب خالل املوسم الجديد، 
يضاف إىل ذل��ك تواجد الع��ب املنتخب 
األوملبي محمد الحردان يف صفوف فريق 

“فايل��ه” الدامناريك كالعب محرتف، وهي 
جميعه��ا مؤرشات عى أن م��ا أفرزه قرار 

تحت 21 كان إيجابيا بدرجة كبرية.
ي��أيت الس��ؤال يف خضم ه��ذه التحركات، 

وهل أن األندي��ة اقتنعت بإيجابية القرار 
املطبق املوس��م املايض وسيستمر تطبيقه 
املوس��م املقب��ل 2019-2018 أيضا؟، عى 
الرغم من االعرتاضات الكبرية التي القاها 
القرار يومها يف املوس��م املايض، ولكن ما 
يحدث اآلن من تح��ركات حثيثة يعاكس 

ذلك.
التطبيق الجديد ألي فكرة من األفكار بال 
شك سالح ذو حدين بإيجابياته وسلبياته، 
غري أن املكتسبات التي حققها قرار تحت 
21 حت��ى اآلن توح��ي بتحقي��ق نتائجه 
بنس��بة إيجابي��ة كب��رية عززت م��ن ثقة 
األندية بقدرة الالعبني الشباب عى اللعب 
بقوة وبرتم تنافيس عال يناسب متطلباتها 
عى مس��توى دوري الكبار، ويتيح فرصة 
كبرية ملدريب املنتخب��ات الوطنية لالختيار 
عى مس��توى الفئات العمرية مبا يضمن 

تطور مستوياتها عى جميع األصعدة.

حركة دؤوبة لضم الالعبين الشباب استعداًدا للموسم الكروي الجديد
هل اقتنعت األندية بإيجابية قرار “تحت 21”؟

 أحمد مهدي

من منافسات كرة القدم محليا )أرشيفية(

ترأس رئيس مجلس إدارة االتحاد 

البحريني لكرة القدم الشيخ عيل 

بن خليفة آل خليفة، االجتامع 22 

ملجلس اإلدارة، والذي عقد يف مقر 

االتحاد بالرفاع.

وشهد االجتامع مناقشة العديد 

من الجوانب املختلفة املتعلقة 

بعمل االتحاد ولجانه، وجاءت 

أبرز القرارات كام ييل:

أوال: اعتمد مجلس اإلدارة تسمية 

نبيل إبراهيم لينضم إىل الجهاز 

اإلداري للمنتخب الوطني األول 

بصفته إداريا.

ثانيا: اعتمد املجلس تسمية 

املدرب إسامعيل كرامي ليكون 

مدربا ملنتخبنا لفئة الشباب.
ثالثا: اعتمد املجلس تسمية 

املدرب عادل النعيمي ليكون 

مساعدا ملدرب منتخب فئة 
الشباب.

رابعا: اعتمد املجلس تسمية 

املدرب أحمد كامل ليكون 
مساعدا ملدرب منتخب فئة 

الناشئني.

خامسا: أقر املجلس فرتيت تسجيل 
الالعبني للموسم الريايض املقبل 
2019-2018، إذ تقرر أن تكون 

الفرتة األوىل من 22 يوليو 2018 

وحتى 2 أكتوبر 2018، فيام تقرر 

أن تكون الفرتة الثانية من 6 يناير 

2019 وحتى 31 يناير 2019.

سادسا: أجرى املجلس تعديال عى 

تاريخ مباراة كأس السوبر التي 

ستجمع فريقي املحرق )بطل 

دوريNBB( مع النجمة )بطل 

كأس جاللة امللك(؛ ليقام يوم 15 

سبتمرب 2018 بدال من التاريخ 

السابق 17 ديسمرب 2018.

سابعا: أقر االتحاد أن يحتسب 

الالعبني مواليد 1997 ضمن 

الالعبني تحت 21 سنة للموسم 

الريايض املقبل 2018-2019.

جانب من اجتماع مجلس اإلدارة

علي ب��ن خليف��ة يت��رأس االجتم��اع 22 التح��اد الكرة
اتحاد الكرة            المركز اإلعالمي
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وكاالت: ربط األسطورة األرجنتينية 
ليوني��ل مي��ي، نج��م برش��لونة، 
مصريه مع منتخب بالده مبونديال 
روس��يا 2018، مش��ريًا إىل أن��ه مل 
يش��اهد نهايئ دوري أبطال أوروبا، 

بني ريال مدريد وليفربول.
وقال ميي يف ترصيحات لصحيفة 
“سبورت” اإلسبانية: “لقد كان عاًما 
عظيًم حققنا فيه الثنائية املحلية، 
صحيح أننا أخفقنا يف األبطال لكن 
ال يج��ب أن نغف��ل عن مس��توى 
الفري��ق طيل��ة املوس��م، مل نخرس 
س��وى ثالث مباريات ولسوء حظنا 

خرسنا يف البطولة األكرث إثارة”.
وأض��اف: “كنا نرغ��ب يف تحقيق 
دوري األبط��ال خ��الل الس��نوات 
األخ��رية، لكنن��ا دامئًا نخ��رج من 
الدور ربع النهايئ، ويف املرة األخرية 
تقدمن��ا )1-4( ث��م خرسن��ا وهذا 
ماجع��ل الخ��روج أس��وأ بس��بب 

الطريقة التي ودعنا بها”.
وعند س��ؤاله عم إذا كان ش��اهد 
نه��ايئ دوري أبط��ال أوروب��ا أم ال 
ق��ال: “ال، ليس ألنن��ي مل أرغب يف 
رؤيته ولك��ن ألننا كنا يف األرجنتني 
والتوقي��ت الزمني يختل��ف كثريًا، 

لكني شاهدت امللخص”.
وتاب��ع الربغ��وث: “أري��د الف��وز 
كالعب لربش��لونة وماتفعله الفرق 
األخ��رى ال يهمني، لك��ن عندما ال 
يكون فريقي يف املنافسة.. ال أريد 

أن يفوز املنافس األبرز”.
أنطوان  انض��مم  إمكانية  وح��ول 
جريزمان لربش��لونة ق��ال: “يجب 
أفض��ل  ع��ى  نحص��ل  أن  علين��ا 
الالعبني للفوز باألبطال مرة أخرى 
وجريزمان هو واحد منهم، سأكون 

سعيًدا يف حال قدومه”.
قائ��اًل:  ترصيحات��ه  واختت��م 
“اس��تمراري للعب م��ع األرجنتني 

يعتمد عى كأس العامل يف روس��يا، 
م��ع  مص��ريي  س��أحدد  بعده��ا 

املنتخب”.
وتذكر األرجنتيني، “العام املعقد” 
الذي م��ر عليه أثناء قضية التهرب 
الرضيبي التي طالت��ه هو ووالده، 
معت��ربا أن هن��اك أم��را صدر من 

مدريد ملهاجمته.
ونرشت صحيفة “س��بورت” أمس 
األحد، آخر مقابلة أجراها الربغوث 
مع  االنط��الق  قب��ل  األرجنتين��ي 
منتخ��ب ب��الده ملونديال روس��يا، 
حيث تذك��ر الالعب قضية التهرب 
الرضيب��ي الت��ي بدأت ض��ده من 
جانب هيئ��ة الرضائب اإلس��بانية 
وانتهت بإدانته ه��و ووالده العام 
حك��م  ضده��م  وص��در   2017

بالسجن مع إيقاف التنفيذ.
وقال مي��ي “لقد واجه��ت عاما 
معقدا خالل الفرتة التي بدأت فيها 

مش��كلة الرضائب. كان أمرا صعبا، 
مل يصل يب األم��ر للدخول يف حالة 

اكتئاب”.
وأضاف “لك��ن الطريقة التي متت 
مهاجمتي بها والطريقة التي قالوا 
بها أم��ورا عني وع��ن أرسيت وعن 
وال��دي كانت صعبة. الس��يم من 

جانب مدريد. شعرت أنني أتعرض 
للهجوم بشدة”.

وأكمل “من حس��ن الحظ حظيت 
بدعم الجميع يف برشلونة وكتالونيا 
وبدعم الصحافة هن��ا وهذا األمر 

جعلني أكون أكرث اطمئنانا”.
وواص��ل “أعتق��د أن��ه كان هناك 

أم��ر مبهاجمت��ي وتوجيه رضبة يل 
واستغالل لحظة الضعف التي كنا 
نشهدها بسبب كل ما كان يحدث 

لنا وقتها”.
وع��ى جان��ب آخر، أب��دى ميي 
أس��فه إزاء اس��تنزاف املواهب يف 
الربس��ا، مح��ذرا م��ن أن “الرهان 
عى الناش��ئني بدأ يتالىش”، مضيًفا 
“هن��اك ش��باب مهم��ون رحل��وا 
وح��دوث هذا األم��ر يف أفضل ناٍد 

بالعامل مثري للدهشة”.
كان  إذا  ع��م  ع��ى س��ؤاله  وردا 
مس��تعدا الس��تبدال الليجا وكأس 
امللك ببطولة دوري أبطال أوروبا، 
ق��ال مي��ي الفائز بجائ��زة الكرة 
الذهبية خمس م��رات “ال.. الفوز 
بهاتني البطولت��ني مهم جدا وليس 
أمرا سهال، أكرر ذلك.. رغم إقصائنا 
موس��م  قدمنا  التش��امبيونز،  من 

رائعا”.

ميسي: لم أتابع نهائي أوروبا وأتمنى قدوم جريزمان

عالقة جوراديوال ببرشلونة ويايا توريه

أشار لوقوف مدريد وراء قضية التهرب الضريبي

وكاالت: أك��د الرئيس الفرن��ي إميانويل 
ماكرون، أن منتخب بالده قادر عى الفوز 
ببطولة كأس العامل 2018، املقرر انطالقها 

يف روسيا يوم الخميس املقبل.
وقال ماك��رون يف ترصيح��ات لقناة “تيل 
ف��وت” الفرنس��ية: “عندم��ا زرت بعث��ة 
املنتخب، شعرت أنهم سينجحون يف جلب 

كأس العامل لنا”.
وأض��اف: “أود أن أقول لالعب��ني والجهاز 

الفني أن األمة جميعها خلفكم”.
وعن م��درب املنتخب الفرن��ي ديدييه 
ديش��امب، ق��ال: “لدينا م��درب عظيم، 
ومرب جيد ك��م أنه كان العًبا رائًعا، وهو 

الذي اختار هذا الفريق وسينجح معهم”.
وواص��ل: “عندما يتأهل املنتخب الفرني 
إىل نصف النهايئ، س��وف أسافر إىل هناك 

لتشجعيهم”.
وبشأن رحيل زين الدين زيدان، عن ريال 
مدريد، ق��ال: “مل أندهش من هذا القرار، 
ألنه ق��رار ذيك”. وأردف: “أمتنى أن يعود 
آرس��ني فينج��ر إىل العمل الري��ايض، ألنه 
س��وف يس��اعدنا كثريًا بخربته الفريدة”. 
وواصل قائال: “كيلي��ان مبايب العب رائع، 
وسيفعل أشياء عظيمة يف املستقبل”. كم 
ق��ال ماكرون، إن��ه كان العب كرة قدم يف 
ش��بابه، ومل يكن حمسه يفرت، وكان يحفز 

فريقه. وأوض��ح: “كنت ظهريًا أيرس، كنت 
س��يئا مل أكن ش��ديد املهارة.. يف امللعب مل 

يكن حمسيًّا يفرت، وكنت أحفز الفريق”.
وتن��اول ماك��رون الغذاء م��ع فريق كرة 
الق��دم الفرن��ي، يف معس��كر تدريبه يف 

كلريفونتان، يف وقت سابق هذا األسبوع.
وجاء ذلك خالل زيارة رئاس��ية، أصبحت 
طقًس��ا ميارسه زعمء فرنس��ا، منذ أن زار 
جاك ش��رياك الفري��ق، يف إط��ار التحضري 

لبطولة كأس العامل 1998.
وقال ماك��رون “الفريق الفائز يعود بقدر 
كب��ري من الثقة... أعتق��د إن الفريق يريد 

الفوز والعودة بالكأس”.

وكاالت: يستعد املجلس االستشاري 
لالتحاد الدوري لكرة القدم “فيفا” 
للموافق��ة ع��ى النظ��ام الجديد 
للمنتخبات  الش��هري  للتصني��ف 

بدًءا من شهر يوليو املقبل.
“مون��دو  صحيف��ة  وذك��رت 
ديبورتيف��و” الكتالوني��ة أن الفيفا 
س��يغري املعاي��ري الحالي��ة، لرتتيب 
الفرق يف البط��والت التي ينظمها، 
وهو أحد الوعود االنتخابية لجياين 

إنفانتينو، رئيس االتحاد الدويل.
وكان االتح��اد ال��دويل أص��در يف 
العام 2006 نظاًما جديًدا لتصنيف 
املنتخبات، وهو بالفعل كان أفضل 
من الس��ابق بكث��ري، ولكن ال يزال 
يحمل بعض املشكالت، كاالهتمم 
املفرط باملباريات الودية، كم كان 

يستند إىل قوة املنافس.

أم��ا يف النظ��ام الجديد، فس��يتم 
التعام��ل بنظ��ام النق��اط، حيث 
سيتم منح 0.5 نقطة يف املباريات 
الودي��ة، ونقطة واحدة للمباريات 
الدولي��ة بأجندة الفيفا، إضافة إىل 

1.0 نقط��ة يف مباريات التصفيات 
واملراحل النهائية.

وبالنس��بة لكأس العامل سيتم منح 
5 نقاط من دور املجموعات حتى 
دور مث��ن النهايئ، ث��م 6 نقاط من 

الدور رب��ع النهايئ حت��ى املباراة 
النهائية.

وح��ول نظ��ام توزي��ع النقاط، 
الفائز عى  الفري��ق  س��يحصل 
ع��دد النق��اط مرضوب��ة يف 1، 
بينم ل��ن يحص��ل الخارس عى 
أي نقط��ة، أمام يف حال التعادل 
سيتم رضب النقاط يف 0.5، كم 
سيقوم الفيفا بأخذ الفوارق بني 
املتنافسني يف  املنتخبني  مستوى 

االعتبار.
ويع��د منتخ��ب إس��بانيا من أكرث 
التصنيف  نظ��ام  م��ن  املترضرين 
أي  يخ��رس  مل  حي��ث  القدي��م، 
مب��اراة تحت قيادة املدرب جولني 
لوبيتيجي منذ كأس األمم األوروبية 
بفرنس��ا 2016، ولكن��ه تأهل إىل 
املونديال، وهو يف التصنيف الثاين.

ماكرون: فرنسا قادرة على الفوز بكأس العالم

نظام جديد للفيفا في تصنيف المنتخبات

إيمانويل ماكرون

الفيفا

وكاالت: كشفت تقارير صحافية بريطانية، عن موقف 
الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد اإلسباين، من االنتقال 
لصفوف بايرن ميونخ األملاين، خالل فرتة االنتقاالت الصيفية.

وبحسب ما نرشته صحيفة “دييل مريور” الربيطانية، فإن 
جاريث بيل أخطر بايرن ميونخ بعدم رغبته يف اللعب يف 
الدوري األملاين، وأنه سوف يعود إىل الربميريليج حال قرار 

ريال مدريد بيعه يف الصيف.
وتابعت الصحيفة أن بايرن ميونخ كان يرى أن بيل البديل 

املناسب يف الفرتة املقبلة للثنايئ فرانك ريبريي وآرين روبن، 
ووضعه نيكو كوفاتش، املدرب الجديد لفريق البافاري 

كهدفه الرئيي يف املريكاتو.
وشددت الصحيفة عى أن بيل حال رحيله عن ريال مدريد 
سوف يعود إىل الربميريليج، ما يعطي مانشسرت يونايتد دفعة 

قوية لضم الويلزي يف الصيف.
وأوضحت الصحيفة أن انتقال بيل ملانشسرت يونايتد مقابل 
100 مليون جنيه إسرتليني، يعتمد عى مدرب ريال مدريد 

الجديد، ألنه صاحب الكلمة األخرية يف مستقبل الويلزي.

وكاالت: كشفت تقارير صحافية إسبانية أن هدف 

لربشلونة يف سوق االنتقاالت الصيفية، اقرتب من تجديد 

عقده مع فريقه خالل الفرتة القريبة املقبلة.

وأكدت صحيفة “سبورت” أن إدارة يوفنتوس تسعى 

لتحصني البوسني مرياليم بيانيتش، البالغ من العمر 28 

عاًما، وذلك بعد نية برشلونة التعاقد معه.

وواصلت أن إدارة البيانكونريي تريد الحفاظ عى بيانيتش 

واألرجنتيني باولو ديباال، ألنهم مستقبل الفريق يف املرحلة 

املقبلة.

وأشارت إىل أن النادي اإليطايل سيجدد عقد بيانتيش ملدة 

عامني، مقابل 6 ماليني يورو بجانب اإلضافات.

وتابعت أن الالعب مل يرغب أبًدا يف الرحيل عن إيطاليا، 

والنادي يقدر مواقف البوسني اإليجابية ويسعى ملكافأته 

براتب أعى.

وسلطت الضوء عى أن أهداف برشلونة تبتعد بصورة 

كبرية، حيث جدد الدامناريك كريستيان إريكسن، العب 

توتنهام، عقده، وهو أيًضا كان مرشًحا لالنضمم للبلوجرانا.

ميسي

بيل يرفض اللعب بالدوري األلماني

بيانيتش سيجدد مع اليوفي

وكاالت: كشف اإلس��باين بيب جوراديوال، 
املدي��ر الفن��ي لنادي مانشس��رت س��يتي 
اإلنجلي��زي، موقف��ه من قيادة برش��لونة 

مجدًدا يف املستقبل.
وت��وىل جوارديوال تدريب برش��لونة ملدة 
4 مواس��م م��ن 2008 إىل 2012، وحقق 
العديد م��ن األلقاب، عى رأس��ها دوري 

أبطال أوروبا مرتني.
وق��ال جوارديوال يف ترصيح��ات لصحيفة 
انتهى  “كمدرب،  اإلس��بانية:  “س��بورت” 
األمر بالنسبة يل مع برشلونة ألنني لست 
نفس الشخص الذي دربهم سابًقا كم أن 

نظرتهم تجاهي ليست هي نفسها”.
وأض��اف: “يف 2008 كان ل��دي جيل رائع 

من الالعبني اكتسحت به العامل، كان لدينا 
رئيس شاب وأفضل العب يف العامل، ليونيل 

ميي، باإلضافة لباقي النجوم بالطبع”.
وع��ن إمكاني��ة توليه رئاس��ة برش��لونة 
مس��تقباًل ق��ال: “ال، أنا م��درب وهذا ما 
أجيده، ال ميكنك أن تكون كل يشء، عندما 
اعتزل التدريب ستجدين ألعب الجولف”.
وتابع: “بالنس��بة يل، برشلونة كان أفضل 
فريق هذا املوسم، حتى لو مل يفز بدوري 
األبطال، إنهم يلعبون بش��كل جيد للغاية 

مع إرنستو فالفريدي”.
وأردف: “ف��ازوا بالثنائية ويقدمون عماًل 
جيًدا، م��ع الحفاظ عى نفس املس��توى 
ال��ذي كان م��ع لويس إنري��ي )املدرب 

السابق(”.
وعن اتهامات يايا توريه له بالعنرصية رد 
قائاًل: “إنها كذبة وهو يعلم ذلك، كنا مًعا 
يف برشلونة وقضينا عامني سويًّا يف السيتي 

واآلن يتحدث، مل يقلها يل وجًها لوجه”.
وبش��أن لونيل ميي نجم برش��لونة قال: 
“إن��ه فريد من نوعه، مل أره يش��كو أبًدا، 
لكنه إذا غض��ب يعرب عن ذلك عى أرض 

امللعب”.
واختتم ترصيحاته قائاًل: “غادرت برشلونة 
حت��ى أكون مخلًصا م��ع نفي، كان لدي 
هذا الش��عور بعد 4 س��نوات من القيام 
بعمل جيد، كان ع��يل الذهاب إىل مكان 

جوارديوالآخر، األمر كان جيًدا”.
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الويلزي  الجناح  )وكاالت(: س��يكون 
الطائ��ر غاريث بيل، أفضل العب يف 
صف��وف ريال مدريد ل��دى تتويجه 
بدوري أبطال أوروبا الش��هر املايض، 
الفي��ش،  داين  الربازي��ي  والظه��ر 
اإليط��ايل  األس��طوري  والح��ارس 
جانلويج��ي بوفون أبرز الغائبني عن 
مونديال روس��يا 2018 وس��ط خيبة 

أمل أنصار اللعبة.
ويش��كل الث��ايث إىل جان��ب العبني 
آخرين التش��كيلة األساس��ية لنجوم 

سيغيبون عن العرس الكروي.
)إيطاليا(  بوف��ون  املرمى:  لحراس��ة 
كان يحل��م باعت��زال اللع��ب دوليا 
بعمر التاسعة والثاثني بعد مشاركة 
سادس��ة قياس��ية يف نهائي��ات كأس 
الع��امل، لكن فريقه فش��ل يف تخطي 
امللح��ق ض��د الس��ويد ليغيب عن 
من��ذ 60  األوىل  للم��رة  النهائي��ات 
عاما. يعترب بوفون أس��طورة يف باده 
بعدأن خ��اض 175 مباراة دولية مع 
االتزوري وق��اده إىل اللقب العاملي 
العام 2006 يف أملاني��ا. وقال بوفون 
إث��ر فش��ل فريقه يف التأه��ل، وهو 
يبيك: “أنا آسف، أنا آسف، أنا آسف، 

ليس ألج��ي، بل ألجل ك��رة القدم؛ 
ألننا فشلنا”.

للدف��اع: دانيال الفي��ش )الربازيل(، 
غام  )إيطاليا(،  وكييلين��ي  بونوتيش 

)الجزائر(.
مل يك��ن ينق��ص داين الفيش س��وى 
اللقب العاملي؛ ليك يضيفه إىل سجله 
املدهش من األلقاب، بيد أن الظهر 
الربازي��ي )35 عام��ا( تعرض إلصابة 
بالغ��ة يف ركبته اس��تدعت خضوعه 
ع��ن  س��تبعده  جراحي��ة  لعملي��ة 
النهائيات التي كانت فرصته األخرة 
عىل األرجح لخوض كأس العامل. من 
جانبه، ف��إن ظهر ناب��ويل الجزائري 
ف��وزي غام، فيجس��د غيابه فش��ل 
املنتخ��ب اإلفريقي املرش��ح للتأهل 
الس��يام بعد بل��وغ منتخ��ب باده 
الدور مثن النهايئ يف النسخة األخرة 
يف الربازي��ل، ووس��ط وج��ود كب��ر 
ملنتخب��ات إفريقيا الش��املية، وهي 
م��ر وتون��س واملغرب يف نس��خة 
روس��يا 2018. أما قلبا دفاع منتخب 
إيطاليا ليوناردو بونوتيش )31 عاما(، 
وجورجي تشيليني )33 عاما( اللذان 
يجس��دان االنضباط التكيتييك للكرة 

اإليطالية، فلن تسنح لهام الفرصة يف 
مواجهة أخطر مهاجمي العامل.

للوس��ط: مس��اكني )تونس(، فيدال 
)تشيي( وبيانيتش )البوسنة(.

كان ميك��ن أن يك��ون أح��د نج��وم 
مونديال 2018، لكنه تعرض إلصابة 
أليم��ة يف ركبته ليندث��ر بالتايل حلم 
التون��ي يوس��ف املس��اكني أب��رز 
مهاجم��ي منتخب ب��اده. ومل يرتدد 
مدرب��ه نبيل معل��ول بالق��ول عن 
غياب املس��اكني “بالنسبة إىل الكرة 
التونسية، هو مبثابة ميي لارجنتني 
ورونالدو للربتغ��ال. عندما ال يكون 

هنا يصبح األمر مأساويا”.
أما التش��يي أرتور فيدال )31 عاما(، 
والبوس��ني مرالي��م بيانيت��ش )28 
عاما(، فل��م يتمكنا من املس��اهمة 
يف تأه��ل منتخبيه��ام إىل النهائيات. 
كان��ت البوس��نة نجح��ت يف بلوغ 
نهائيات موندي��ال 2014 يف الربازيل 
للم��رة األوىل يف تاريخه��ا، يف ح��ني 
كانت تشيي قاب قوسني أو أدىن من 
إخراج الربازي��ل الدولة املضيفة قبل 
أربع سنوات ومل تخرس أمامها سوى 
بركات الرتجيح يف مثن النهايئ، علام 

ب��ان املنتخب األم��ريك الجنويب كان 
قد تغلب عىل إسبانيا حاملة اللقب 

-2صفر يف دور املجموعات.
للهجوم: اريني روبن )هولندا(، كريم 

بنزمية )فرنسا(، بيل )ويلز(.
كان املنتخب الويلزي أحد اكتشافات 
كأس أوروبا 2016 عندما بلغ نصف 
النه��ايئ، وخرس أم��ام الربتغال التي 
توجت بطلة الحقا، بيد أن املنتخب 
الويل��زي فش��ل يف البن��اء عىل ذلك 
اإلنج��از، واكتفى باملرك��ز الثالث يف 
التصفيات املؤهلة اىل نس��خة روسيا 

.2018
أما بالنسبة إىل الفرني كريم بنزمية، 
ف��إن تتويجه بدوري أبط��ال اوروبا 
للم��رة الرابع��ة يف مس��رته مل يغر 
أي يشء يف خي��ارات مدرب فرنس��ا 
ديدييه ديش��ان ال��ذي وصف عدم 
اس��تدعاء مهاجم ري��ال مدريد بأنه 

رضورة “لتوازن” الفريق.
أما الجن��اح الهولندي املخرضم أريني 
روبن )33 عاما(، ففوت فرصة إمكان 
الصع��ود إىل منصة التتوي��ج للمرة 
الثالث��ة تواليا بع��د أن حل منتخب 
باده وصيفا العام 2010 وثالثا العام 

الهولندي  املنتخب  2014. وسيغيب 
للمرة الثانية ع��ن بطولة كبرة بعد 
عدم تأهله أيضا إىل كأس أوروبا قبل 
س��نتني يف فرنس��ا. وقد اعتزل روبن 
املباريات الدولية بعد فش��ل فريقه 

يف التأهل.
)ح��ارس/ أوب��اك  ي��ان  الب��دالء: 
س��لوفينيا(، أنطونيو فالنسيا )ظهر/
األك��وادور(، كميل غلي��ك )مدافع/
بولندا(، ماتيا ناستاس��يتش )مدافع/

رصبيا(، إليكس أوكسايد تشامبياين 
دميي��رتي  وس��ط/إنجلرتا(،  )الع��ب 
باييت )العب وسط/فرنسا(، مانويل 
النزين��ي )العب وس��ط/األرجنتني(، 
لوروا س��اين )جناح/أملانيا(، الكسيس 
بيي��ار  )جناح/تش��يي(،  سانش��يز 
إميريك أوباميانغ )مهاجم/الغابون(، 
)مهاجم/البوس��نة(،  دجيك��و  أدين 
ماورو إيكاردي )مهاجم/األرجنتني(.

مونديال 2018... غيابات بالجملة

غاريث بيل
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 مباريات ودية

كوريا ج-  السنغال

بلجيكا- كوستاريكا

)وكاالت(: لق��ي النجم املري محمد 
صاح اس��تقباال حافا خ��ال متابعته 
تدريب��ات منتخ��ب ب��اده م��ن دون 
املش��اركة فيها عش��ية س��فر املنتخب 
املري اىل روس��يا للمش��اركة يف كأس 
العامل وذلك اثر عودته إىل الباد للمرة 
األوىل بعد أسبوعني من إصابة يف كتفه.
وهتف الجمه��ور الذي تاب��ع الحصة 
التدريبي��ة األخ��رة للمنتخب املري 
ال��ذي يعود اىل منافس��ات كأس العامل 
بعد غياب 28 عاما: “تعال صاح! تعال 
صاح! وس��ط ضجيج األبواق وبائعي 

الحلوى.
وع��اش ص��اح موس��ام اس��تثنائيا يف 
صفوف ناديه ليفربول وساهم بشكل 
كبر يف تأهل منتخب باده إىل نهائيات 
كأس الع��امل للمرة الثالث��ة يف تاريخها 
بعد عامي 1934 و1990، وقد عاد اىل 
الب��اد للمرة االوىل بعد تعرضه الصابة 
يف كتفه خ��ال مباراة فريقه ضد ريال 
مدريد يف نهايئ دوري ابطال اوروبا يف 

26 مايو املايض.
وت��وج صاح )25 عاما( هدافا للدوري 

املمت��از م��ع 32 هدف��ا، محققا رقام 
قياسيا ملوسم من 38 مرحلة. كام اختر 
أفضل العب، يف تتويج “ثايث” من قبل 
رابطات الاعب��ني املحرتفني واملحررين 
الكروي��ني وال��دوري، وافضل العب يف 

إفريقيا ايضا.
متت تحي��ة جمي��ع العب��ي املنتخب 
جان��ب  إىل  وقف��وا  الذي��ن  امل��ري 
تعوي��ذة املنتخ��ب الت��ي كانت عىل 
ش��كل ديناصور ارتدى ثياب الفراعنة، 

لكن األصوات علت بشكل الفت لدى 
سامع اس��م صاح وسط اآلالف الذين 

احتشدوا يف امللعب.
بي��د أن ص��اح ال��ذي ارت��دى قميص 
املنتخ��ب الوطن��ي األحمر مل يش��ارك 
يف التامري��ن واكتفى بالبقاء يف وس��ط 
امللعب اللتقاط صور سلفي مع بعض 
انصار املنتخب الذين كانوا محظوظني 

للدخول إىل أرضية امللعب.
وكانت إصابة صاح أثارت قلق وغضب 

الش��ارع املري الذي التقط أنفاس��ه 
خوفا من غياب أبرز نجومه عن العرس 
الك��روي وقالت ناه��د مصطفى )38 
عاما( الت��ي جلبت معه��ا أطفالها إىل 
امللع��ب “كنت حزينة ج��دا لكن اآلن 
أنا سعيدة ليك أراه يف الواقع ويبدو يل 
بأنه يف حالة جيدة عىل الرغم من عدم 

خوضه التامرين مع اآلخرين”.
وباإلضاف��ة إىل ص��اح، يحظ��ى بعض 
عن��ارص املنتخ��ب بح��امس األنص��ار 
ومن بينهم الحارس األس��طوري عصام 
الح��رضي والعب الوس��ط املش��اكس 
عبدالله السعيد حيث هتف الجمهور 
باس��مهام وس��ط األع��ام املرية يف 

املدرجات.
وأوقعت القرع��ة املنتخب املري يف 
املجموعة األوىل يف النهائيات إىل جانب 
روس��يا الدول��ة املضيفة والس��عودية 

واألوروغواي.
وتلتق��ي م��ر م��ع األوروغ��واي يف 
15 الح��ايل، وم��ع روس��يا يف 19 منه 
وتنهي مش��وارها يف الدور األول بلقاء 

السعودية.

)وكاالت(: من��ح العرض القوي ال��ذي قدمته تونس 
خ��ال خس��ارتها 1-صفر وديًّا أمام إس��بانيا مس��اء 
السبت جرعة من التفاؤل ملدربها نبيل معلول قبل 

انطاق كأس العامل لكرة القدم هذا األسبوع.
وصمدت تونس ملدة 82 دقيقة قبل أن تهتز شباكها 
بهدف إياج��و أس��باس يف مباراتها الودي��ة األخرة 
قبل أن تبدأ مش��وارها يف النهائيات حيث تلعب يف 

املجموعة السابعة بجانب إنجلرتا وبلجيكا وبنام.
وق��ال معل��ول للصحافي��ني ”واجهن��ا أح��د أفضل 
املنتخب��ات يف الع��امل. املنتخب التون��ي أظهر أنه 
مس��تعد وأك��د جاهزيته ل��كأس الع��امل. إذا قدمنا 
املستوى نفس��ه الذي لعبنا به أمام منتخب إسبانيا 
يف كأس الع��امل، ميكن للش��عب التوني أن يش��عر 
بالفخ��ر“. وأض��اف ”قارعنا فريًقا يض��م يف صفوفه 
أفضل الاعبني يف العامل بينام افتقدنا وهبي الخزري 

ويوس��ف املس��اكني وطه ياس��ني الخنيي. الهزمية 
مريرة لكن مرشفة بعد املستوى البدين الكبر لاعبني 
والتعام��ل الجي��د مع األس��لوب الفن��ي للمنتخب 
اإلس��باين“. وتاب��ع ”صنعنا عدة فرص رغم س��يطرة 
إس��بانيا عىل الكرة وأتيحت لنا 3 فرص للتس��جيل، 
وال ميك��ن إال أن نكون س��عداء مبس��توى املنتخب 
التوني“. وتس��عى تونس لتجاوز دور املجموعات 
يف كأس العامل ألول مرة يف تاريخها بعد فشلها خال 
مش��اركاتها األربع السابقة يف 1978 و1998 و2002 
و2006. وم��ى معل��ول قائًا ”رس��التي لاعبني أن 
ه��ديف كمدرب هو املرور لدور الثامنية أو أبعد من 
دور الثامنية ألن املنتخب بحامس��ه وروحه القتالية 
وانضباط��ه الخططي قادر ع��ىل مقارعة املنتخبات 
الكبرة ومواجهتها بندية“. وتبدأ تونس مشوارها يف 

كأس العامل ضد إنجلرتا يوم 18 يونيو.

الجمهور المصري يودع المنتخب

خسارة تجلب التفاؤل

استقبال حافل لمحمد صالح

من مواجهة تونس وإسبانيا

ديشامب يعترف باألخطاء

الثقة تغمر أستراليا
)وكاالت(: واصل ديديه ديشامب، املدير الفني لفرنسا، 

الوقوف يف ظهر بول بوجبا نجم مانشسرت يونايتد 
ومساندته، بعد املباراة الودية التي انتهت بالتعادل مع 

املنتخب األمريك بنتيجة 1-1، مساء السبت.
وقال ديشامب يف تريحات أبرزتها صحيفة ليكيب 

الفرنسية: “كام أكدت لوسائل اإلعام من قبل، بوجبا 
ميكنه فعل أي يشء، ولكن ليس يف كل املباريات، ولكن 

هذا ال يعني أنه قادر عىل تسلم الكرة من منتصف 
ملعبنا والتقدم بها ومراوغة املنافسني وإحراز األهداف”.

وتابع “لقد قدم أداًء جيًدا وحاول أكرث من مرة عىل 
املرمى، وكان يستحق أن يسجل هدًفا كمكافأة له عىل 

مستواه أمام أمركا”.
وأضاف املدير الفني ملنتخب فرنسا ضاحًكا أنه كان 

يتمنى الفوز عىل أمركا بخمسة أهداف إلسعاد 
الجامهر، وإرضاء الصحفيني، مشرًا إىل أن الاعبني تأثروا 

بالعمل الشاق طوال األسبوع املايض.
وأكد ديشامب: “ال أبحث عن أعذار ولكن سيناريو 
مباراة املنتخب األمريك وارد يف فرتات اإلعداد، ويف 
الوقت نفسه مل نتوقع أن يلعب املنافس بخمسة 

مدافعني، ومع مرور الوقت تحسن مستوانا بعدما بدأنا 
الضغط عىل مدافعي أمركا، حتى سجلنا هدف التعادل 

يف الشوط الثاين”.
وشدد مدرب الديوك عىل أن العبيه تعلموا دروًسا 

عديدة من املباريات الودية الثاث أمام أيرلندا وإيطاليا 
وأمركا، قبل السفر إىل روسيا للمشاركة يف كأس العامل، 

مضيًفا أنه كان ينتظر نتيجة وأداء أفضل، وتحقيق 
انتصار مريح.

وأقر ديديه ديشامب بأن املنتخب الفرني يعاين بعض 
األخطاء الدفاعية “ستتحسن مع مرور الوقت وبالعمل 

الجاد يف التدريبات”.
وأوضح ديشامب قراره باستبدال بنجامني ميندي يف 
كل املباريات الودية، مؤكًدا أنه جاهز للمشاركة يف 

مباراة كاملة بكأس العامل، ولكنه كان حريًصا عىل تدرج 
مشاركته يف الربوفات الودية، ألنه لعب معدل دقائق ال 

يقارن بغيابه عن املاعب 8 أشهر كاملة.

)وكاالت(: حصلت أسرتاليا عىل دفعة كبرة من الثقة 
خال مباراتها الودية األخرة قبل املشاركة يف نهائيات 

كأس العامل لكرة القدم يف روسيا بعدما فازت عىل املجر 
وديًّا.

وبعد الفوز -4صفر عىل جمهورية التشيك األسبوع 
املايض خرجت أسرتاليا باالنتصار 1-2 عىل املجر يف 

بودابست السبت بعد أداء جعل املدرب الهولندي برت 
فان مارفيك يشعر بالرضا.

لكن جاكسون إيرفني العب أسرتاليا يعتقد أن هذه 
املباراة كانت ميكن أن تخرج بنتيجة أخرى يف أوقات 

سابقة.
وقال إيرفني للصحفيني “أعتقد أن هذه املباراة رمبا مل 

نكن سنحقق الفوز فيها يف مرات سابقة وأعتقد أن هذا 
يوضح التغير الذي حدث”.

ا يف تجنب خسارة  وأضاف “لدينا دامئًا عقلية جيدة جدًّ
املباريات لكن رمبا أحياًنا تعادلنا يف مباريات، خاصة يف 

مشوار التصفيات، مل نكن نلعب فيها بشكل جيد ومل 
يكن بوسعنا انتزاع مثل هذا االنتصار”.

وواصل “هذا يظهر الخربة التي اكتسبناها كفريق 
وأعتقد أنها زادت.. أصبحنا نبحث عن حلول لتحقيق 

الفوز عندما ال تسر األمور بساسة وهذا مثال منوذجي 
عىل ذلك”.

وتتمثل أكرب مكاسب أسرتاليا يف دانييل أرزاين البالغ 
عمره 19 عاًما الذي سجل هدًفا بعد 67 ثانية من 

املشاركة كبديل بالدقيقة 73.
ورغم أن أرزاين استفاد من خطأ الحارس يف تسجيل 

الهدف فإنه ترك بصمة بعد مشاركته وقال “قبل التوجه 
إىل بطولة كبرة يكون من املهم تحقيق االنتصارات 

للحصول عىل الثقة.

ديديه ديشامب
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“بابكو” تنظم الغبقة الــرمضــانيــة لمــوظفيهــا

الغبق���ة  بابك���و  عم���ال  نقاب���ة  اأقام���ت 
الرم�ش���انية ال�ش���نوية م�ش���اء ي���وم اخلمي����س 
املواف���ق 25 ماي���و مبنا�ش���بة ي���وم العم���ال 
العاملي يف جو بهيج ت�ش���من فقرات متنوعة 

القت ا�شتح�شان احل�شور.
 ب���داأ احلفل بكلمة لنائ���ب االأمني لالحتاد 
الع���ام لعم���ال البحرين عبد القادر ال�ش���هابي 
يف كلم���ة ت�ش���جيعية للعمال تلته���ا كلمة اإلى 
رئي�س اإدارة نقابة عمال بابكو حممد �ش���هاب، 
حيث ب���داأ بالرتحيب باحل�ش���ور وال�ش���يوف، 
ا وتاأكيد  كما ا�ش���تعر�س اأهمية اللقاء �ش���نويًّ
التع���اون القائ���م م���ع ط���ريف االإنت���اج ال�رشكة 
ووزارة العمل من جه���ة واالحتاد العام لنقابة 

عمال البحرين من جهة اأخرى.
 كما اأب���دى ترحيبه ملد الي���د للجميع من 
اأجل العمل امل�شرتك مبا يخدم جميع االأطراف 
وتطوير املكت�ش���بات العمالية وحت�شني بيئة 
العمل واختتم كلمته بدعوة اأع�ش���اء اجلمعية 

العمومية لالنخراط يف جلان العمل اإثراء للعمل 
النقابي، بعد ذل���ك مت تكرمي كل من االحتاد 
العام وجمعية ال�ش���فافية وجلنة االإ�رشاف على 

االنتخاب���ات على جهودهم يف اإجن���اح العملية 
االنتخابي���ة وتكرمي االأخ حمم���د علي الدوالبي 
الرئي����س ال�ش���ابق لنقابة عم���ال بابكو، تلتها 

فقرات ترفيهي���ة وم�رشحية كوميدية وتكرمي 
امل�شاركني.

 تخل���ل احلفل ال�ش���حب على ع���دة جوائز 

للح�ش���ور وجوائز اأخرى اإلى اأع�ش���اء اجلمعية 
العمومي���ة واختت���م احلف���ل بتن���اول الغبق���ة 

الرم�شانية.

“زين” تطلق مبادرة لالرتقاء بإنتاجية 31 موظًفا

اأطلق���ت �رشكة زي���ن البحرين، �رشكة االت�ش���االت 
لالرتق���اء  مب���ادرة  البحري���ن،  مملك���ة  يف  الرائ���دة 
باالإنتاجية ملجموعة خمتارة من موظفيها امل�شوؤولني 
واالخت�شا�ش���يني تتاأل���ف م���ن 31 موظًف���ا كجزء من 
ا�ش���رتاتيجيتها للتح���ول الرقمي، وذل���ك لتزويدهم 
باملفاهي���م واالأدوات والتطبي�ش���قات الالزمة لتعزيز 

االإنتاجية. 
وقدم���ت “زي���ن” الربنامج املعتمد ملمار�ش���ات 
تعزي���ز االإنتاجية لفريق العمل املكون من موظفيها، 
ال���ذي طورت���ه �رشك���ة ا�شت�ش���ارات جفكون، كم���ا اأن 
الربنام���ج مع���رتف ب���ه ك�ش���هادة فني���ة )امل�ش���توى 
5( م���ن قب���ل منظمة تق���دمي وتقيي���م املوؤهالت يف 
اململكة املتحدة NOCN.  وبعد اجتيازهم للتقييم 
املبدئي، �شارك موظفو زين البحرين ال� 31 يف ور�شة 
عمل تفاعلية امتدت لثالثة اأيام ح�ش���لوا خاللها على 
�ش���هادات امل�ش���توى التنفيذي لربنامج ممار�ش���ات 
االرتقاء باالإنتاجية.  بعد ور�شة العمل، وعلى مدى 10 

اأ�ش���ابيع، يقوم فريق العمل بتبني وتطبيق اأ�شاليب 
ا.  وتهدف  واأدوات االرتقاء باالإنتاجية املعتمدة دوليًّ
حمل���ة االرتق���اء باالإنتاجية هذه اإلى حت�ش���ني الكفاءة 
الت�شغيلية، ورفع م�شتوى ان�شيابية العمليات وزيادة 

ج���ودة العمل مما له االأثر االإيجابي على خدمة العمالء.  
كما �ش���يقوم موظفو ال�رشكة املختارون على م�شاعدة 
زمالئه���م لتحديد وتنفيذ م�ش���اريع اإ�ش���افية لتعزيز 

االإنتاجية يف اأق�شامهم اخلا�شة.

الحكومة اإللكترونية تبحث التعاون مع “هواوي”

ا�ش���تقبل املقر االإقليمي ل�رشكة 
ه���واوي الرئي����س التنفي���ذي لهيئة 
املعلوم���ات واحلكوم���ة االإلكرتونية 
حمم���د القائ���د ا�شتعر�ش���ت خاللها 
ال�رشكة ممثل���ة بالرئي����س التنفيذي 
ل�رشكة “ه���واوي” البحرين )اخلام�س 
ل���و  ج���ون  ال�ش���ورة(  ي�ش���ار  اإل���ى 
يودونغ،، جمموع���ة احللول املبتكرة 
التي تقدمها “ه���واوي” للحكومات 
وال�رشكات يف منطقة ال�رشق االأو�ش���ط 
مل�ش���اعدتها يف بناء مدن اأكرث ذكاًء 

واأماناً. 
اآف���اق  الطرف���ان  ناق����س  كم���ا 

روؤي���ة  متك���ني  اإط���ار  يف  التع���اون 
البحرين االقت�شادية 2030 الهادفة 
اإلى زي���ادة الدخل ورفع م�ش���تويات 
االإنتاجي���ة والتحّول نحو االقت�ش���اد 
العاملي، كان وفد هيئة املعلومات 
واحلكوم���ة االإلكرتوني���ة ق���د ناق�س 
����رشورة اعتماد التقني���ات املبتكرة 
املقدم���ة  احلكومي���ة  اخلدم���ات  يف 
عرب االإنرتن���ت بهدف توفري خدمات 
�رشيع���ة واآمن���ة ومريح���ة واحرتافي���ة 
اإلى كل م���ن املواطنني واملقيمني 
وال�ش���ائحني وال����رشكات والهيئ���ات 

احلكومية.

“بتلكــو” توفــر اإلنترنت لــزوار مجمــع السيــف
اأعلن���ت �رشك���ة بتلك���و تعاونها مع 
العائلي���ة  الوجه���ة  ال�ش���يف،  جمم���ع 
الرائدة للت�ش���وق والرتفيه يف مملكة 
البحري���ن؛ لتوف���ري خدمة ال���واي فاي 
املجاني���ة مبجمع ال�ش���يف – �ش���احية 

ال�شيف، واملحرق، ومدينة عي�شى.
خ���الل  ال�رشاك���ة  ع���ن  االإع���الن  مت 
فعالي���ة التد�ش���ني الت���ي مت عقدها 
يف جممع ال�ش���يف – �ش���احية ال�شيف 
موؤخرا، وقد �شهدت ح�شور م�شوؤولني 

من كال الطرفني.
وتع���د خدم���ة واي ف���اي البحرين 
اأول �ش���بكة واي ف���اي عامة يف مملكة 
البحري���ن، ت�ش���عى اإلى تعزي���ز جتربة 

البحري���ن  مملك���ة  وتزوي���د  الزبائ���ن 
باأحدث التقنيات، واالرتقاء مب�شتوى 
تقنية املعلومات يف مملكة البحرين، 
وجعله���ا كمن���زل واح���د م���ع تغطي���ه 
�ش���بكة اإنرتن���ت فائ���ق ال�رشع���ة م���ن 
بالإنرتن���ت  الت�ص���ال  نق���اط  خ���الل 
املنت�رشة يف خمتل���ف االأماكن احليوية 
مثل املجمع���ات التجاري���ة واملناطق 

ال�شياحية.
مدي���ر  ق���ال  املنا�ش���بة،  وبه���ذه 
ع���ام وحدة الت�ش���وق يف �رشك���ة بتلكو 
عبدالرحم���ن من���ري: “ت�ش���عدنا ه���ذه 
ال�رشاك���ة ب���ني بتلكو و�رشك���ة عقارات 
ال�ش���يف، والت���ي اأثمر عنها تد�ش���ني 

خدم���ة واي ف���اي البحري���ن بنجاح يف 
جمم���ع ال�ش���يف – �ش���احية ال�ش���يف 
ع���الوة  عي�ش���ى،  ومدين���ة  واملح���رق 
على توفري وتقدمي اأكرث املن�ش���ات 

الرقمية تطوراً للزوار”.
ومن جانبه، علق الرئي�س التنفيذي 
ل�رشكة عقارات اأحمد يو�ش���ف: “تتيح 
هذه اخلدمة ح�ش���ول زوارنا االأفا�شل 
على خدمة الواي فاي املجانية ب�رشعه 
فائق���ة وذل���ك يف ع����رش اأ�ش���بح في���ه 
التوا�ش���ل عرب االإنرتن���ت حاجة ملحة 
و�رشورية. وتاأتي هذه اخلطوة �ش���من 
م�ش���اعينا الهادف���ة لتوف���ري جترب���ة 

ت�شوق متكاملة لزوار املجمع”.
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جمل�س �ل�ش���يخ خالد بن �أحمد بن حممد �آل خليفة 
“�لرفاع”

جمل�س �ل�شيخ عبد�لعزيز بن عطية �هلل �آل خليفة: 
39414758

جمل�س عي�ش���ى بن خليفة بن �ش���لمان �آل خليفة: 
36688086 - 39415514

جمل�س حمد �لكوهجي: 39699596
جمل�س خليفة �ل�شعد: 39455900

جمل�س عبد�لعزيز وعثمان جناحي: 39686688
جمل�س حممد ح�شن عبا�س: 39623116

جمل�س �إبر�هيم ح�شن كمال: 39613888
جمل�س عبد�لرحمن علي �ملناعي: 36742429

جمل�س ر��شد جمعة �لنعيمي: 39670079
عبد�ل�ش���ام:  عبد�لرحم���ن  �ل�ش���يخ  جمل����س 

39677107
جمل����س �ش���مري عب���د�هلل عبد�لرحم���ن �خل���ادم: 

39644004
جمل�س �ملو�شى: 39633218

جمل�س غامن ف�شل �لبوعينني: 39601373
جمل����س �أبن���اء �ملرح���وم �إبر�هي���م ح�ش���ن كمال: 

39613888
جمل�س ح�شني جا�شم من�شور �لنامي: 34020999

جمل�س �ليو�شع: 39676911
جمل�س يو�شف عبد�هلل �ملحميد: 39470123
جمل�س عبد�لعزيز حمد �لب�شام: 39659009

جمل�س �أبناء يو�شف �رحمه �لدو�رسي: 39453888
فخ���رو:  يو�ش���ف  ب���ن  عل���ي  �ملرح���وم  جمل����س 

1722529
جمل�س عبد�لنبي حاجي علي حاجي: 39645574

جمل�س عبد�لعزيز عبد�هلل �لز�مل: 39658899
جمل�س حممد �بن �ل�شيخ �إ�شحاق: 39694924

جمل�س يو�شف �ملحميد: 39470123
جمل�س كاظم و�شميح بن رجب: 39666644

جمل�س نو�ر علي �لوز�ن: 39664838
جمل�س خليل علي �أكرب الري و�أبنائه: 39666776
جمل�س عبد�حلمي���د عبد�جلبار �لكوهجي و�إخو�نه: 

39336636
جمل�س ماجد جو�د �جل�شي: 39675884
جمل�س �أبناء جمبد �ملاجد: 39468668

جمل�س حمي �لدين عبد�هلل بهلول: 39463765
جمل�س عبد�لعزيز حممد �لفا�شل: 39605570

جمل�س يو�شف زين �لعابدين زينل: 39655570
جمل�س �أبناء �إ�شماعيل كازروين: 39686862

�لع�ش���فور:  عبد�حل�ش���ني  �ل�ش���يخ  جمل����س 
39615005

جمل�س حبيب علي عو�جي: 39453808
جمل�س �ل�شيخ ر��ش���د وحمد �أبناء عي�شى بن علي 

�آل خليفة: 39400888
و�إخو�ن���ه:  �لبوعين���ني  �ش���اهني  خال���د  جمل����س 

39630040
جمل�س بن مانع �لكعبي: 39460050

جمل�س �ل�ش���يخ عي�ش���ى بن خليفة بن �شلمان �آل 
خليفة و�أوالده: 36688086

جمل�س �ل�ش���يخ �ش���لمان ب���ن عب���د�هلل �آل خليفة: 
17229994

جمل�س خالد وحامد وز�يد �أبناء ر��شد عبد�لرحمن 
�لزياين: 17530808

جمل�س �إبر�هيم عبد�لرحمن فخرو: 39603130
جمل�س حممد بن جا�شم �لغتم: 39665569

جمل�س فريد غازي جا�شم رفيع: 39470972
جمل�س حمي �لدين عبد�هلل بهلول: 39463765

جمل�س عي�شى �شاملني: 39116865
جمل�س �أبناء �ل�ش���يد عبد�هلل عبد�للطيف �ل�شادة: 

39977933
جمل�س عبا�س عبد�هلل �ل�رس�ج: 39466604

ينمجالس
الثن

ا

شيماء سبت تتوعد 
بمقاضاة شركات 
تاجرت باسمها

�أكدت �لفنانة �لبحرينية �شيماء �شبت 
�أن �إحدى �رسكات �أدوية �لتنحيف، ت�شتغل 
�ش���ورها دون وجه حق وتّدعي �أن منتجها 
هو �ل�شبب يف ر�شاقتها وفقد�نها لوزنها 
�لز�ئ���د، موؤك���دة �أن ه���ذ� �ل���كام ال ميت 

للحقيقة ب�شلة.
وكتبت �ش���يماء يف عدة تغريد�ت لها 
عرب ح�شابها �لر�شمي على موقع “تويرت”: 

“و�هلل �لعظيم ما�ش���فت ن�ش���ب و�حتيال 
�أكرث من �رسكات تزوير و��ش���تغال �ش���ور 
�لفنان���ني �للي عمل���و� تكمي���م ويقولون 
�إن ه���م �أخ���ذو� حبوب و�أدوي���ه من عندهم 
ونحفو�.. �ملحاكم بيننا بعد رم�ش���ان الأن 
هذ� كذب على عقلية �لنا�س �مل�ش���اكني 
وك���ذب �تق���و� �هلل �نت���و� كي���ف دكات���رة 

وت�شون هال�شيء”.

    BUZZ      

حقق �ملخرج �لبحريني �ملبدع علي �لعلي جائزة �ف�ش���ل 
خمرج يف جو�ئز �الأنباء �لكويتية الف�ش���ل �العمال �لرم�ش���انية 
2018 ع���ن �مل�شل�ش���ل �لبحريني و�خلليج���ي �لناجح �خلطايا 

�لع�رس من �نتاج �وفري لاإنتاج �لفني.
وجاء �لت�ش���ويت مب�شاركة عدد كبري جد� من �أهم �لنقاد 
و�لكتاب و�ل�شحفيني د�خل وخارج دولة �لكويت، و�ي�شا فاز 
بجائزة �أف�شل مقدمة مل�شل�شل. وجاءت نتائجها للعام 2018 

كالتايل:
-�أف�شل م�شل�شل: “�لعا�شوف”

- �أف�شل ن�س: �لكاتب د.حمد �لرومي “عربة �شارع”
- �أف�شل �إخر�ج: �ملخرج علي �لعلي “�خلطايا �لع�رس”
- �أف�شل ممثل  دور �أول: د�ود ح�شني “عربة �شارع”

- �أف�شل ممثلة  دور �أول: �شعاد عبد�هلل “عربة �شارع”
- �أف�ش���ل ممث���ل  دور ث���ان: عب���د�هلل �لط���ر�روة “عربة 

�شارع”
- �أف�شل ممثلة  دور ثان: هبة �لدري “عربة �شارع”

- �أف�شل مقدمة م�شل�شل: “�خلطايا �لع�رس”
وعرب �الإعامي و�لفنان �لبحريني خالد �ل�شاعر، عن فخره 
بنجاح م�شل�ش���ل “�خلطايا �لع�رس”، �لذي يعر�س يف �ملار�ثون 
�لرم�ش���اين �حلايل. وقال “�ل�ش���اعر”، عرب ح�ش���ابه �لر�ش���مي 
عل���ى موقع �لتدوين���ات �لق�ش���رية “تويرت”: “فخ���ور بنجاح 
�لعمل �لذي قمُت فيه بالعمل كم�رسف عام، وكتابة �ش���يناريو 
�ملقدمة، ومتثيل دور كرمي، �ش���كًر� �أخي علي �لعلي، �ش���كًر� 
للمنت���ج قحط���ان �لقحطاين، �ش���كًر� لل�ش���ديق عل���ي جنم”. 

و�أ�ش���اف: “�ألف مربوك جائزة �أف�ش���ل �إخر�ج و�أف�شل مقدمة 
يف �شعلة �الأنباء”.

ويف �ش���ياق مت�ش���ل �عت���رب �ملمثل �لكويت���ي حممود بو 
�ش���هري �أن م�شل�ش���ل “�خلطايا �لع�رس”، هو �الأف�ش���ل �ش���من 
مو�ش���م در�ما رم�ش���ان 2018. ون�رس بو �شهري �شورة مل�شق 
�مل�شل�ش���ل عرب ح�شابه �ل�شخ�ش���ي على تطبيق “�إن�شتغر�م”، 
معلق���اً بالقول: “يف �جتاه �آخر م�شل�ش���ل �خلطاي���ا �لع�رس فخم 
وعظيم در�مياً هو متثيل �إخر�ج وال �إنتاج حت�س �شج تعبانني 
عل���ى �مل�شل�ش���ل، �لفنان���ني و�لفنانات كله���م مبدعني و�هلل 
حتتار من ت�شفق له يعي�شونك �مل�شهد وتعي�شه معهم حلظة 
بلحظة... �أعتقد هذ� �أف�شل م�شل�شل خليجي رم�شان 2018”.
�مل�شل�ش���ل �ل���ذي م���از�ل يعر����س بنج���اح يف ع���دد م���ن 
�ل�شا�ش���ات من بطول���ة نخبة م���ن �ملمثل���ني �خلليجيني، من 
�أبرزهم عبد �هلل بو�ش���هري، قحطان �لقحطاين، هيفاء ح�شني، 
عبد �ملح�ش���ن �لنمر، رمي �رحمه، ح�ش���ن حمم���د، رو�ن مهدي، 
فاطم���ة �حلو�ش���ني، �إبر�هيم �حل�ش���اوي، �ش���عود بو�ش���هري، 
حممد �ش���فر و�آخرين، ومن �إخر�ج علي �لعلي، وتاأليف ح�شني 

�ملهدي.

طارق البحار

البحريني علي العلي أفضل مخرج في رمضان 2018

قالت �لهيئة �لعامة للثقافة �ل�ش���عودية، �إنه ال �شحة ملا ُن�رس عن 
�إقام���ة حفل غنائي للفنانة �أنغام، باململكة �لعربية �ل�ش���عودية خال 
عيد �لفطر. وذكرت �لهيئة، عرب ح�شابها مبوقع �لتو��شل �الجتماعي 
“توي���رت” �أنه “لاإي�ش���اح، ال �ش���حة ملا ُن�رسرِ يف عدد م���ن �ملو�قع عن 

�إقامة حفل غنائي للفنانة �أنغام، هذ� و�شت�ش���در خال �الأيام �ملقبلة 
روزنام���ة )برنام���ج زمني( حفات �لعيد و�ل�ش���يف بعد �عتمادها من 
�للجن���ة �لفنية”. وكانت �ملطربة �أنغ���ام، �أعلنت يوم �الأحد، عن �إقامة 

حفل مبدينة �لريا�س، يف عيد �لفطر.

عرض خيالي لعشاق “ديزني 
على الجليد” خالل عيد الفطر

�ش���يقدم كل من ميكي ماو�س وميني ماو����س، يف مملكة �لبحرين خال 
���ا يتميز بامل���رح و�خليال و�ملغام���رة بعنو�ن:  �ش���هر يونيو �ملقب���ل، عر�شً

“ديزين على �جلليد: رحلة �إلى �أر�س �الأحام”.
تاأتي هذه �لفعالية من �إنتاج �رسكة فيلد للرتفيه، و�ش���ُتعقد يف �لفرتة 
م���ا ب���ني 15 وحت���ى 19 يوني���و 2018 مبرك���ز �لبحرين �ل���دويل للمعار�س 
و�ملوؤمتر�ت و�شي�ش���تمل على عرو�س: فروزن، و�حلورية �ل�شغرية، و�الأ�شد 

�مللك، وبيرت بان.
و�ش���يتمكن �جلمهور، من خال هذ� �لعر�س �ملو�شيقي �ملليء باالإثارة 
ذي �الأربع���ة ف�ش���ول، من عي�س �أجمل �للحظات �ل�ش���احرة حيث �شيت�ش���من 
�لعر����س �أد�ء عاملي���ا لفري���ق تزلج حمرتف ي�ش���حبه معزوفات مو�ش���يقية 
حائ���زة على جو�ئ���ز عاملية ما يجع���ل “ديزين على �جلليد: رحل���ة �إلى �أر�س 
�الأحام” جتربة ال تن�شى جلميع �أفر�د �لعائلة. وعاوة على ما �شبق، �شيحظى 
�حل�ش���ور بفر�شة م�شاهدة �أد�ء ر�ئًعا يحت�ش���ن �شخ�شيات ديزين �ملف�شلة 
ومنها �شيمبا وتيمون وبومبا من فيلم �الأ�شد �مللك، و�آريل و�شبا�شتيان من 
فيلم �حلورية �ل�ش���غرية، وبيرت بان ووين���دي وتنكر برِل من فيلم بيرت بان، 

باالإ�شافة �إلى �آنا و�إل�شا �أبطال فيلم “فروزن”.



السنة العاشرة - العدد 3527 
االثنين

11 يونيو 2018 
26 رمضان 1439

23

  للتوا�شل:  )ق�شم املنوعات: 17111479(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

tariq_albahhar

ك�����ش��ف امل��م��ث��ل 
امل�����ري اأم���ر ك��رارة 
اأن ال يوجد جزء ثالث 
من م�شل�شله “كلب�س” 
اجل��زء  يعر�س  ال���ذي 
يف  حالياً  منه  ال��ث��اين 

رم�شان.
وا�����ش����ار ك�����رارة 
ال������ى اأن�������ه ي��ن��ت��ظ��ر 
على  االأف��ع��ال  ردود 
املو�شم الثاين، وقال 
“امل�شل�شل كله �رب 
ودغدغة وكنت ب�شور 
م��ع��اه ح����رب ك��رم��وز 

كمان”.
ك��رارة  �شدد  كما 
رادي��و  م��ع  مقابلة  يف 
“اإيرنجي” اأنه مل يكن 
اجل��زء  تكملة  ينبغي 
“كلب�س”  م��ن  ال��ث��اين 
واأحداث  بنف�س ق�شة 
اجلزء االأول، واأن جناح 
يعود  ال��ث��اين  اجل����زء 
لتغير الق�شة ب�شكل 

كبر.
 ”2 “كلب�س 
ك���رارة،  اأم���ر  بطولة 
روج����ي����ن����ا، حم���م���ود 
فاخر،  هالة  البزاوي، 
ح�شني،  �شالح  اأحمد 
عبد الرحمن اأبو زهرة، 
اأح��م��د ح����الوة، حممد 
العزيز،  عبد  حممود 
���ش��ي��اء ع��ب��د اخل��ال��ق، 
اأ���رف  عيد،  �شليمان 
زكي، حممد على رزق 
el - م��وق��ع  حح�شب 

ann االلكرتوين.

عيد الفطر الجمعة 15 يونيو وفقا للحسابات الفلكية
وفقا للمعطي���ات الفلكية التي قام 
به���ا عدد م���ن املراك���ز الفلكي���ة وعلماء 
الفل���ك يف ال���دول العربية واالإ�ش���المية، 
ف���اإن ي���وم اجلمع���ة املواف���ق 15 يونيو 
اجل���اري هو اأول اأيام عي���د الفطر 2018 
امل�شادف لالأول من �ش���هر �شوال للعام 
1439 هج���ري، واأن معظ���م دول الع���امل 
االإ�ش���المي �ش���تتحرى هالل �ش���هر �شوال 
يوم اخلمي�س املوافق 14 يونيو اجلاري.

امل���وؤرخ  ال�ش���عدون  ع���ادل  ق���ال 
والفلك���ي الكويت���ي اإن القمر �ش���يقرتن 
مع ال�ش���م�س م�شاء يوم االأربعاء 13 يونيو 
املقبل يف متام ال�ش���اعة 11 اإال ربع، واأن 
ال�ش���م�س �ش���تغيب قبل القم���ر بنحو 25 
دقيقة م���ا يجع���ل روؤية اله���الل بالعني 
املج���ردة م�ش���تحيلة، م�ش���يفا اأن القمر 
�شيغيب بعد ال�ش���م�س يوم اخلمي�س 14 

يوني���و بنح���و 40 دقيقة وهو م���ا يجعل 
روؤية هالل �ش���وال ممكن���ة مبعظم الدول 
العربي���ة يف نف�س اليوم، موؤك���دا اأن اأول 
اأيام عي���د الفطر يكون ي���وم اجلمعة 15 

يونيو املقبل.
الفل���ك  مرك���ز  اأك���د  جانب���ه  وم���ن   
ال���دويل باأبو ظبي يف بي���ان له، اأن حتري 
هالل �ش���هر �شوال 1439 �ش���يكون يوم 
اخلمي�س 14 يونيو باأغلب الدول العربية 
واالإ�شالمية، م�ش���را اإلى اأن روؤية الهالل 
ممكن���ة يف ذل���ك الي���وم �ش���واء بالع���ني 
املجردة اأو بالتل�شكوب متوقعا اأن يكون 
يوم اجلمعة 15 يونيو يوم عيد الفطر يف 
كافة الدول، فيم���ا توقع لوط بوناطريو 
باحث الفلك اجلزائري، اأن يكون اجلمعة 
15 يوني���و املقبل اأول اأي���ام عيد الفطر 

وفقا للح�شابات الفلكية التي قام بها.

تي في

نصائح للصائمين

الجهاز الهضمي
الأّن العي���د ع���ادة م���ا يق���رتن بتن���اول 
احللويات وال�ش���كريات، ه���ذه جمموعة من 
الن�شائح الغذائية لتهيئة اجلهاز اله�شمي 

ال�شتقبال عيد الفطر:
بتن���اول  االن  م���ن  االلت���زام  يج���ب   -
الكثر م���ن اخل�ش���ار الورقي���ة واملك�رات 
والبقولي���ات، الأّنه���ا كله���ا اأطعم���ة غني���ة 
باالألي���اف، تعمل عل���ى تنظيم حركة املعدة 

واالأمعاء.
- يج���ب االبتع���اد ع���ن االأطعم���ة التي 
ت�شبب لكم م�شكالت يف اله�شم، اأو حرقة يف 

املعدة اأو انتفاخ اأو غازات.
- يجب التقليل قدر االإمكان من تناول 
ال�شكريات والدهون، واالعتماد على تناول 
االأطعمة ال�ش���حية كالربوتين���ات واالألياف 
والدهون ال�ش���حية املوجودة يف االأ�ش���ماك 

واملك�رات.
- يجب االإكثار من تناول املاء، الأّنه ميد 
ي اجلهاز  اجل�ش���م باالأوك�ش���جني، ال���ذي ينِقّ
، كما اأّنه ينّظم  اله�شمي والكبد والكلَيَتنينْ

حركة املعدة، ويخّل�شكم من االإم�شاك.
- يج���ب جتّن���ب املقلي���ات والدهون، 
الأّنها �ش���عبة اله�ش���م، اإلى جانب اأّنها تزيد 

الوزن وب�رعة.

تتمنى الفنانة هيا عبدال�ش���الم 
اأن تك���ون م�ش���اركتها يف م�رحي���ة 
“دراك���وال امل�ش���تذئبون” خطوة يف 
الطريق ال�ش���حيح، ال�ش���يما اأنها مع 
“م�رح ال�شالم”، الذي يحمل تاريخا 
عريق���ا ومدر�ش���ة فني���ة متفردة يف 
م�رح الرعب. وقالت هيا اإن م�شاركتي للمرة 

االأولى يف م�رح الكبار تعد م�شوؤولية كبرة.

انته���ى الفنان عبداملح�ش���ن النمر، 
من ت�شوير م�شل�ش���ل “هارون الر�شيد” 
ال���ذي يعر����س بنجاح. ووج���ه النمر عرب 
ح�ش���ابه مبوق���ع “اإن�ش���تغرام”، ر�ش���الة 
ل�ش���ناع العمل: واأخرا انتهى ت�ش���وير 
ه���ارون الر�ش���يد برغ���م كل املتاع���ب 
وال�ش���عوبات وح���رارة الطق����س، اال انن���ا جميعا 

مع عائشة بهلول�شنحتفظ بتلك الذكريات اجلميلة.

مطبخ

الطريقة:

المقادير:
 ثالثة ارباع كوب زبدة 150 جم

 ثالثة ارباع كوب �شكر بني 100 جم
2 بي�س

 1 ون�شف كوب دقيق باخلمرة 175 جم
2 ملعقة طعام دقيق �شائل 30 مل

 ثالثة ارباع كوب متر منزوعة النواة 150 جم
 ن�شف كوب لوز مك�ر 70

1ملعقة �شاي م�شحوق اخلمرة 3 جم
 ربع كوب مربى الربتقال 90 جم

1- تخفق الزبدة بال�شكر ثم ي�شاف اإليها البي�س ويخفق معها.
2- ي�ش���اف الدقيق مع ا�ش���تمرار عملية اخلفق ث���م احلليب، التمر، 

اللوز وم�شحوق اخلمرة.
3- مي�ش���ح باملربى قاع القوالب ال�شولفي وي�شب اخلليط عليه ثم 
يدخ���ل الف���رن يف حمام مائي على درجة )°160( مل���دة )45 دقيقة( ثم 

يقدم.
مالحظة: هذه الكمية كافية ل� 5 اأطباق �شوفلي �شغرة.

سوفلي 
التمر

عباس السماك يعود مع “أبو صفرية” في العيد

“فكتوريا وعبدول” يختتم برنامج نادي البحرين للسينما

بع���د ط���ول غي���اب يع���ود املخ���رج 
والفن���ان البحريني عبا�س ال�ش���ماك بعمل 
م�رح���ي جديدة م���ن اخراجه بعن���وان “ابو 
�شفرية” من تاأليف الفنان ابراهيم را�شد 
الدو����ري ومتثيل جمموع���ة من الفنانني 
املن�ش���ي  وابراهي���م  ب���در  عل���ي  منه���م 
وغرهم، واال�راف العام عبداهلل القطان، 

و�ش���وف تعر�س امل�رحي���ة ابتداء من اول 
ايام عيد الفط���ر وملدة 5 ايام على م�رح 

نادي االحتاد الثقايف والريا�شي.
الفن���ان  ق���ال  الع���ودة  ه���ذه  وع���ن 
ع�ش���ق  للم����رح  “الب���الد”  ل����  ال�ش���ماك 
خا�س يف نف�ش���ي ومهما غبت عنه ب�ش���بب 
ظ���روف احلي���اة اإال اأن الع���ودة البد منها، 
وي�شعدين اأن اقدم اإلى اجلمهور يف عطلة 
العي���د امل�رحي���ة الكوميدي���ة االجتماعية 

الهادف���ة “ ابو�ش���فرية” والت���ي تناق�س 
وتط���رح العديد من الق�ش���ايا االجتماعية 
يف قال���ب كومي���دي، وه���ذه العمل يعترب 
مكمال للم�رحيات التي �ش���يقدمها االخوة 
والزم���الء يف عطل���ة العي���د، حي���ث هناك 
4 م�رحيات �ش���تقدم وهذا �ش���يء جميل 
ورائع ويعك�س ن�ساط ال�ساحة امل�رسحية يف 
البحرين وكل ما نتمناه هو اال�ش���تمرارية 

والنجاح للجميع.

يعر�س نادي البحرين لل�ش����ينما وكاخر عرو�س برنامج �ش����هر 
رم�ش����ان املبارك يوم االأربعاء املقبل الفيلم االمركي الربيطاين 
امل�ش����رتك “فيكتوري����ا وعبدول” للمخرج �ش����تيفن فرير.  ي�ش����ل 
ال�شاب عبد الكرمي من الهند للم�شاركة يف اليوبيل الذهبي للملكة 
فيكتوريا حيث يفاجاأ املوظف ال�ش����اب ب����اأن امللكة ترغب بالكالم 
معه و�رعان ما توثقت عالقته بامللكة العجوز لي�ش����بح �شكرترها 
ال�شخ�شي مما اأثار غ�شب البيت امللكي فتحاول عائلتها ودائرتها 
الداخلي����ة تدمره. ومع تعمق �ش����داقتهما تب����داأ امللكة بروؤية عامل 
متغر من خالل عيون جديدة وت�ش����تعيد اإن�ش����انيتها. مت تر�ش����يح 

الفيلم الأف�شل ممثلة يف جوائز جولدن جلوب.

حمرر م�سافات
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السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

الطق����س مغ���ر يف وق���ت الحق هذه 
الليلة، ولكنه حار مع ت�صاعد االأتربة 

يف بع�س املناطق يف النهار.

الرياح �صمالية غربية بوجه عام 
م���ن 13 اإلى 18 عقدة وت�ص���ل 

من 18 اإلى 23 عقدة اأحيانا.

ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 اأقدام عند ال�ص���واحل، ومن 3 اإلى 6 
اأق���دام يف عر�س البحر. درجة احلرارة العظمى 43 م وال�ص���غرى 

31 م. الرطوبة الن�صبية العظمى 75 % وال�صغرى 15 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س االإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com
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الفجــر: 3:15 
الظهـر:  11:37 

العصــر: 3:03 
المغرب: 6:30 
العشاء: 8:00

مواقيت 
الصالة

• )رويرتز(	 قارب �صياح��ي يبحر بين�ما تتدفق احلمم الركانية يف املحيط الهادئ يف منطقة كابوهو اأثناء ثوران بركان كيالويا يف هاواي، الواليات املتحدة.  

شيخ الحكماء... يرحل
احلكمة.. ماذا تعني؟ ما هي م�ص���ادرها؟ ملاذا تعتر احلكمة اخلا�صية 
االأهم التي يجب، نعم اأكررها مرة اأخرى، يجب اأن ميتلكها القائد االإداري؟ 
�ص���غلتني هذه الت�ص���اوؤالت كثريا، بل اأ�صبحت ت�ص���يطر وب�صيء من القوة 
عل���ى تفكريي كلما ا�ص���تمعت بطريقة مبا�رشة اأو غ���ري مبا�رشة اإلى عبارات 
يكررها البع�س يف منا�ص���بات معينة: هذا �ص���خ�س حكيم، اإنه قائد اإداري 
حمن���ك وحكيم، لقد اتخذ امل�ص���وؤول ق���رارا حكيما... اإل���خ.. بحثت يف االأمر 
وطفت يف ثنايا بع�س املوؤلفات لعلي التقي ب�ص���التي واهتدي للو�صول 

اإلى هديف املن�صود.
مل يط���ل االنتظ���ار، فقد ع���دت اإلى كت���اب اأهداه اإيلَّ اأخي و�ص���ديقي 
االأ�ص���تاذ ح�ص���ن علي البنفالح، وهو من تاأليفه ويحم���ل عنوانا: “العظات 
والع���ر يف حياة االأنبياء والر�ص���ل” اقتب�س منه هذه االأ�ص���طر التي اأعتقد 

باأنها جتيب على ت�صاوؤالتي تلك.
يع���رف املوؤلف احلكم���ة باأنها تعن���ي: “جمموعة اخل���رات والتجارب 
والعل���وم املتجمع���ة ل���دى اأي �ص���خ�س خ���الل جتربت���ه احلياتي���ة”.  وعن 
م�ص���ادرها يقول: “هذه املكت�ص���بات يح�ص���ل عليها االإن�صان من م�صادر 
متنوعة كالتعلم واال�ص���تفادة من جتارب االآخري���ن ومقاربة اأفكار النا�س 
ذوي العل���م الغزير والتجارب املتعددة”. وحول عالقة احلكمة باالإدارة اأو 
القائد االإداري، ف���ان املوؤلف يبني باأن هذه اخليارات والتجارب والعلوم 
تعط���ي بدورها قدرة امتالك هذا ال�ص���خ�س لرجاحة الفكر وح�ص���ن التدبر 

ي�صتخدمهما الإدارة �صوؤونه اأو �صوؤون من يتولى اأمره” انتهى االقتبا�س.
هذا هو �صيخ احلكماء، فا�صم املرحوم �صمو ال�صيخ عبداهلل بن خالد اآل 

خليفة مقرون بهذه ال�صفة اجلميلة “احلكيم” اأو �صاحب احلكمة.
كن���ت حمظوظ���ا وبحكم طبيع���ة عملي يف دي���وان اخلدم���ة املدنية اأن 
اأتواج���د يف اجتماعات اأو لقاءات عمل يدير دفتها باقتدار وحكمة املغفور 
ل���ه باإذن اهلل تعالى، ب���ل ال اأظنني اأخرج عن دائ���رة احلقيقة اإذا قلت باأن 
االإح�ص���ا�س الذي كان يتملكني واأنا اأح�رش تل���ك االجتماعات باأين يف رحاب 

مدر�صة يف االإدارة تعمل يف ظالل احلكمة، واأنه عليَّ االإن�صات والتعلم.
اأ�ص���تذكر جيدا اأنه يف اأحد االجتماعات قمنا اأنا وزمالئي بتقدمي عر�س 
مل�رشوع حول التدريب املهني، وعند االنتهاء كان تعليق �صموه رحمه اهلل: 
لقد بنّي االإخوة الداء بعد ت�صخي�ص���ه واأوجدوا له الدواء يف نف�س الوقت... 
بارك اهلل فيكم. من ال�ص���عب: �صيدي القارئ اأن اأ�صف لك �صعورنا ونحن 
ن�ص���تمع اإل���ى تلك العب���ارات، والتي هي قم���ة الدافعي���ة واحلافزية بلغة 

االإدارة. 
موقف اآخر اأ�ص���تذكره، فقد دار نقا�س جانبي يف اأحد االجتماعات حول 
مدى ا�ص���تخدام احلزم وال�ص���دة يف التعامل مع املروؤو�صني... اأذكر تعليق 
�ص���موه رحم اهلل، وهو يقول: رمبا اتفق معكم، ولكن يجب اأال نن�صى باأننا 

نتعامل مع اإن�صان له كرامته واحرتامه وذاته”.  
تذكرت حينها واأنا اأ�ص���تمع اإلى تلك العب���ارات ما قاله املرحوم غازي 
الق�ص���يبي يف هذا املقام: “اإن ال�ص���لطة بال حزم توؤدي اإلى ت�ص���يب خطر، 
واإن احل���زم بال رحم���ة يوؤدي اإلى طغيان اأ�ص���د خطورة”. رح���م اهلل معلمنا 
وحكيمنا �ص���مو ال�ص���يخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة الذي قال عنه �ص���احب 
ال�صمو امللكي االأمري خليفة بن �صلمان رئي�س الوزراء املوقر “عبداهلل بن 
خالد اختزل يف ذاكرته تاريخ وطن وح�صارة �صعب.. وكان رمزا للعطاء”.

أحمد البحر

ahmed.bahar
@albiladpress.com

مواقف إدارية

ا�ضتخدام الواقع الفرتا�ضي لتخفيف الأمل بغرف الطوارئ
جم���رد التفكري يف زيارة ق�ص���م الطوارئ يف 
امل�صت�ص���فيات اأمر مزعج لكثري من النا�س حتى 
دون التعر�س لالأمل اأو مل�صقة الفح�س اأو العالج.
لكن 3 خريجني يف فرن�ص���ا ابتكروا برناجما 
االفرتا�ص���ي  الواق���ع  تكنولوجي���ا  با�ص���تخدام 
لتهدئة املر�صى بل وزيادة قدرتهم على حتمل 

االأمل دون ا�صتخدام عقاقري.
وقال ر�ص���ا خودرا اأحد اخلريج���ني الثالثة، 

الذي���ن ال تتجاوز اأعماره���م 24 عاما: “ما نقدمه 
هو ع���امل تاأملي ناأخذ فيه املر�ص���ى يف جولة يف 
منط تفاعلي ليعزفوا املو�ص���يقى اأو ير�صموا اأو 

يحلوا لغزا”.
وبينما ينتقل املر�ص���ى من خ���الل نظارات 
الع���امل االفرتا�ص���ي اإل���ى حدائق زن اأو �ص���فوح 
اجلبال التي تغطيها الثلوج يف اليابان ي�صبحون 
اأكرث حتمال الإج���راءات موؤملة مثل خياطة جرح اأو 

عالج حرق اأو تركيب ق�ص���طرة بولية اأو رد كتف 
خملوع ملكانه.

وقال رئي�س ق�ص���م الطوارئ يف م�صت�ص���فى 
�ص���ان جوزي���ف بباري����س اأوليفيي���ه جانان�ص���يا 
“م�رشوع الواقع االفرتا�صي... ميكننا من توفري 
اأ�ص���لوب لت�ص���تيت انتب���اه املر�ص���ى وتقلي���ل 
�ص���عورهم باالأمل والقلق عن���د عالجهم يف غرفة 

الطوارئ”.
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