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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن �لن�سخة: �ل�سعودية: رياالن - �لكويت: 200 فل�س - �الإمار�ت : درهمان - قطر: رياالن - عمان : 200 بي�سة - م�رص : جنيهان - �الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - �ململكة �ملتحدة : جنيه ��سرتليني - �لواليات �ملتحدة: دوالر�ن - �أوروبا : 2 يورو

بحرينية    �شركة   60
يف جناح “جايتك�س”

ارتفاع فوائد االقرتا�س 
احلكومي 3 اأ�شعاف

         علي الفردان من ال�سناب�س

ك�سف �لقائمون على تنظيم جناح �لبحرين 
�مل�س���ارك يف معر����س “جايتك����س 2018” يف 
دبي ع���ن م�سارك���ة نح���و 60 �رصكة م���ن بينها 
موؤ�س�س���ات نا�سئ���ة يق���وم عليه���ا رو�د �أعمال 
ي�سارك���ون للمرة �الأولى يف �جلناح �لذي تقيمه 

�ململك���ة منذ 14 عام���ا وي�سم خمتلف 
�رصكات تقنية �ملعلومات.

�رتفعت ن�سبة �لفائدة على �ل�سند�ت �حلكومية 
�لبحرينية يف 2018 ب�سكل الفت جتاوزت 3 �أ�سعاف 

على �أقل تقدير قيا�سا بال�سنو�ت �ملا�سية. 
و�أظه���ر ر�سد ل� “�لبالد” �أن ن�سبة �لفائدة على 
�لدي���ن �حلكوم���ي ي���رت�وح يف 2009 وحتى 2015 
ب���ن 0.8 % و1.35 % ب�سقيه �الأذونات و�ل�سكوك 
)�ل�سلم و�لتاأجري(، يف حن بلغ يف 10 يوليو �جلاري 

4.14 % عل���ى �ل�سك���وك و3.33 % على 
�أذونات �أ�سدرت يف �أبريل �ملا�سي.

• �لرئي�سان �الأمريكي و�لرو�سي يف موؤمتر �سحايف عقب قمة هل�سنكي )�أ ف ب(	

ترامب: اأكدت يف قمة هل�شنكي اأهمية ال�شغط على اإيران
دبي - �لعربية.نت: ق���ال �لرئي�س �الأمريكي دونالد 
تر�م���ب �إن �لقم���ة �الأمريكي���ة �لرو�سية بحث���ت �لهجمات 
�الإرهابي���ة و�لتع���اون �الأمني، موؤكد� �أهمي���ة �ل�سغط على 
�إي���ر�ن. و�أ�ساف �لرئي�س �الأمريك���ي، يف موؤمتر �سحايف مع 
نظريه �لرو�س���ي فالدميري بوتن يف ختام قمة هل�سنكي، 
�إل���ى �أن عالقة و��سنطن تغريت مع رو�سيا منذ 4 �ساعات، 
يف �إ�س���ارة �إل���ى �جتماع �لقم���ة �لذي جم���ع �لزعيمن. من 
جانبه، �أكد بوتن �أن بالده مل تتدخل مطلقا يف �النتخابات 
�لرئا�سي���ة �الأمريكي���ة، م�سيف���ا: “كان عل���ي �أن �أك���رر ما 
�سب���ق �أن قلته عدة م���ر�ت... �حلكومة �لرو�سية مل تتدخل 
�إطالق���ا وال تنوي �لتدخل يف �ل�س���وؤون �لد�خلية للواليات 
�ملتحدة، مبا يف ذلك �لعملي���ة �النتخابية”.وقال �لرئي�س 
�لرو�س���ي �إن رو�سي���ا و�أمريكا تو�جه���ان حتديات جديدة، 
مث���ل �الإرهاب وم�سكالت �القت�س���اد �لعاملي، م�سري� �إلى 
بح���ث �لتطور�ت يف �سوريا، و�أن �لظروف �أ�سبحت مو�تية 

لتعاون “فعال” ب�ساأن �سوريا.
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فورا دواء   650 ل�شراء  دينار  مليون   15
يوجه: الوزراء  رئي�س  �سمو  وال�سرف...  الطرق  يف  مليونا   138 بـ  التنفيذ  قيد  مناق�سة   69

�ملنام���ة - بن���ا: وج���ه رئي�س �ل���وزر�ء �ساحب 
�ل�سمو �مللكي �الأمري خليف���ة بن �سلمان �آل خليفة  
�إل���ى �عتم���اد 15 ملي���ون دين���ار لل����رص�ء �ملبا����رص 
و�لفوري ل�650 نوعا من �ل���دو�ء ب�سفة م�ستعجلة 
لتغطي���ة �ملخزون �لدو�ئي ملدة 4 �أ�سهر، ولتنفيذ 

�خلطة على مد�ها �ملتو�سط تتم �ال�ستعانة بخرب�ت 
متخ�س�س���ة الإد�رة �لعملي���ات �للوج�ستي���ة ل����رص�ء 
وتخزين وتوزيع �الأدوية وف���ق �أف�سل �ملمار�سات 

لتح�سن �إد�رة �ملخزون. 
وتر�أ����س �ساحب �ل�سمو �مللكي رئي�س �لوزر�ء 

وبح�س���ور ويل �لعهد نائب �لقائ���د �الأعلى �لنائب 
�الأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي 
�الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة �جلل�سة �العتيادية 
�الأ�سبوعية ملجل�س �لوزر�ء، بق�رص �لق�سيبية �أم�س.

وتابع جمل�س �ل���وزر�ء �مل�ساريع �لتي �ستنفذ 

و�جل���اري تنفيذه���ا يف قطاع���ات �لط���رق و�ل�رصف 
�ل�سح���ي و�ملباين، عرب 69 مناق�س���ة قيد �لتنفيذ 
بقيم���ة 138 مليون دين���ار، و37 مناق�سة �أر�سيت 

بقيم���ة 50 ملي���ون دينار، �إل���ى جانب 24 
مناق�سة طرحت بقيمة 32 مليون دينار.

• �سمو رئي�س �لوزر�ء مرتئ�سا جل�سة جمل�س �لوزر�ء بح�سور �سمو ويل �لعهد	
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مازن الن�سور

�ملنام���ة - بنا: �أكد رئي�س �ل���وزر�ء �ساحب �ل�سمو 
�مللكي �الأمري خليفة ب���ن �سلمان �آل خليفة، �أن مملكة 
�لبحرين متتلك جترب���ة ثرية يف م�سمار �لتنمية ب�ستى 
�أبعادها مم���ا جعلها تو�كب حرك���ة �لتطور �لعاملي يف 

جمال �لتنمية �مل�ستد�مة.
ج���اء ذل���ك، يف كلم���ة ل�سم���وه ت�س���درت �لتقري���ر 
�لوطن���ي �لطوع���ي �الأول ململكة �لبحري���ن عن تنفيذ 
�أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�م���ة 2030، �لذي ��ستعر�سته 
�ململك���ة �أم�س يف �ملنتدى �ل�سيا�س���ي رفيع �مل�ستوى 
�ملعن���ي بالتنمية �مل�ستد�مة �ل���ذي يعقد حتت رعاية 

�ملجل�س �القت�س���ادي و�الجتماعي �لتابع لالأمم 
�ملتحدة يف نيويورك.

يف كلمة ت�سدرت التقرير الطوعي عن تنفيذ الأهداف امل�ستدامة... �سمو رئي�س الوزراء:

البحرين تواكب التطور العاملي يف التنمية

• عر�س �سوئي �حتفاال بتقدمي �لبحرين لتقريرها �لطوعي لتنفيذ �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة 2030 	 5

عامني يف  مري�س   600 تابعوا  زائر  طبيب   100
ك�س����ف م�سدر مطلع يف وز�رة �ل�سحة �أن 
جمم����ع �ل�سلمانية �لطبي �سه����د زيارة 100 
 ،2017  - 2015 طبي����ب ز�ئ����ر يف �لف����رتة 
متكن����و� م����ن متابع����ة ح����االت 600 مري�س 

بحرين����ي. و�أو�سح �أنه مت ت�سجيل 500 طلب 
للع����الج باخل����ارج يف �لع����ام 2017. و�أ�ساف 
�أن����ه مت �إمت����ام �إج����ر�ء�ت �بتع����اث وت�سف����ري 
548 مري�سا �إلى 14 دولة، ومت زيادة عدد 

للع����الج  �ملعتم����دة  �مل�ست�سفي����ات 
8باخلارج.

قائمة  “الرتبية”: 
التوظيف املتداولة مفربكة

مدين���ة عي�س���ى - وز�رة �لرتبية و�لتعلي���م: �أكدت 
بو�سائ���ل  يت���د�ول  م���ا  �أن  و�لتعلي���م  �لرتبي���ة  وز�رة 
�لتو��س���ل �الجتماع���ي ع���ن وج���ود قائم���ة ملجموعة من 
�ملعلم���ن �ملعاري���ن للعمل يف �ل���وز�رة فربكة ال عالقة 
له���ا بالو�قع. و�أ�س���ارت �ل���وز�رة �إلى �أنها تعك���ف حالًيا 
على ��ستكمال �إج���ر�ء�ت توظيف �لبحرينين �ملوؤهلن، 
بالتن�سي���ق مع ديو�ن �خلدمة �ملدني���ة، و�أنها ال تلجاأ �إلى 
�لتعاقد �خلارج���ي �إال بعد ��ستيفاء حاجتها من �لتوظيف 
�ملحل���ي، ويف �لتخ�س�سات �لتي ال يوجد فيها بحرينيون 

م�ستوفون ل�رشوط التوظيف.

بدور املالكي

روؤية “املالية” على طاولة “ترويكا” التقاعد... حمبطة
�لروؤي���ة  ب���ن حمي���د  �لنائ���ب ع���ادل  �عت���رب 
�لتي تق���دم بها ممثل���و �ل�سلط���ة �لتنفيذية �إلى 
�للجن���ة �لربملاني���ة �مل�سرتكة حمبط���ة ويجب �أال 
يت���م متريره���ا، وفيه���ا م�سا����س كب���ري باحلقوق 

�لتقاعدية.

وق���ال �الأمن �لعام لالحت���اد �لعام لنقابات 
عم���ال �لبحرين ح�سن �حللو�ج���ي “�ُسدم �الحتاد 
�لع���ام من فر����س وح�رص �لتقاع���د يف عمر �ل� 55 
�سنة مما يعد م�سا�سا و��سحا باحلق �لطبيعي الأي 
عام���ل يف تقرير م�سريه �لوظيفي وحتديد وقت 

تقاع���ده ور�س���م م�ستقبل���ه وم�ستقب���ل 
7عائلته”.

حمرر ال�سوؤون املحلية

الفراعنة ال�شلة” يهزم  “�شباب 

ت�سوير : ر�سول احلجريي 16
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تبني مزيد من اخلطط واال�صرتاتيجيات لتعزيز النمو االقت�صادي
ا�شتعر�شا جملة من االأفكار خلدمة القطاع ... �شمو رئي�س الوزراء و�شمو ويل العهد:

املنام���ة - بن���ا: ا�شتقبل رئي�س ال���وزراء �شاحب 
ال�شم���و امللكي االأم���ر خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة، 
ويل العهد نائب القائ���د االأعلى النائب االأول لرئي�س 
جمل����س الوزراء �شاحب ال�شمو امللك���ي االأمر �شلمان 

بن حمد اآل خليفة، وذلك بق�رص الق�شيبية اأم�س.
وخ���الل اللق���اء ا�شتعر����س �شموهم���ا ع���دًدا من 
املبادرات التي تعّزز م�شار التنمية االقت�شادية وتدعم 
اال�شتقرار املايل، حيث اأك���د �شموهما يف هذا ال�شدد 

ا�شتم���رار احلكومة يف تبني اخلط���ط واال�شرتاتيجيات 
الت���ي تعزز النم���و االقت�شادي وتزي���د االإيرادات غر 
النفطي���ة ل�شم���ان ا�شتدامة ا�شتق���رار الو�شع املايل. 
واأكد �شاحب ال�شمو امللك���ي رئي�س الوزراء و�شاحب 

ال�شمو امللكي ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب 
االأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء حر����س احلكومة على 
امل�شي قدًما يف م�شار التقدم التنموي والتغلب على 
التحدي���ات االقت�شادي���ة واملعوق���ات، م�شتعر�شني 

�شموهما يف هذا ال�شدد جملة من االأفكار والروؤى التي 
تخ���دم القطاع االقت�شادي وت�شارع يف تنميته وجتعله 
اأك���ر ديناميكي���ة يف التعام���ل مع خمتل���ف التحديات 

ا. اإقليميًّا وعامليًّ

• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبال �شمو ويل العهد      	
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حت��ق��ي��ق اال���س��ت��ف��ادة امل��ث��ل��ى م���ن امل���ي���اه امل��ع��اجل��ة ث��اث��ي��ا وح��ف��ظ��ه��ا م���ن ال��ه��در

15 مليون دينار ل�رشاء 650 دواء ب�شكل فوري
اال�ستعانة بخربات متخ�س�سة الإدارة املخزون... �سمو رئي�س الوزراء يوجه:

املنام����ة - بن����ا: تراأ�س رئي�س ال����وزراء �ساحب 
ال�سم����و امللكي االأمري خليفة ب����ن �سلمان اآل خليفة 
وبح�س����ور ويل العه����د نائب القائ����د االأعلى النائب 
االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة اجلل�سة االعتيادية 
االأ�سبوعية ملجل�س ال����وزراء، بق�رص الق�سيبية اأم�س. 
واأدل����ى االأمني الع����ام ملجل�س الوزراء يا�����رص النا�رص 

عقب اجلل�سة بالت�رصيح التايل:
تاب����ع �ساحب ال�سمو امللك����ي رئي�س الوزراء ما 
مت تنفي����ذه واتخاذه من اإجراءات لو�سع خطة حتقق 
ما اأمر ب����ه �سموه ب�ساأن تعديل نظ����ام اإدارة االأدوية 
وخمزونه����ا يف جمم����ع ال�سلماني����ة الطب����ي واملراكز 
ال�سحي����ة، وعر�����س كل من وزي����ر املالي����ة ووزيرة 
ال�سح����ة ه����ذه اخلطة الت����ي �ستنفذ عل����ى مرحلتني 

ق�سرية ومتو�سطة املدى. 
ولتنفي����ذ اخلط����ة ق�س����رية امل����دى ال�ستكمال 
االحتياج����ات من االأدوية ب�س����كل فوري وجه �ساحب 
ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء اإلى اعتماد 15 مليون 
دينار لل�رصاء املبا�رص والفوري ل�650 نوعا من الدواء 
ب�سفة م�ستعجلة لتغطية املخزون الدوائي ملدة 4 
اأ�سه����ر، ولتنفيذ اخلطة على مداه����ا املتو�سط تتم 
اال�ستعان����ة بخ����ربات متخ�س�س����ة الإدارة العملي����ات 
اللوج�ستي����ة ل�����رصاء وتخزي����ن وتوزي����ع االأدوية وفق 

اأف�سل املمار�سات لتح�سني اإدارة املخزون. 
بعد ذلك بحث جمل�س الوزراء حتقيق اال�ستفادة 
املثلى من املياه املعاجلة ثاثًيا وحفظها من الهدر 
و�سمان ح�سن ا�ستغاله����ا، وتدار�س املجل�س عددا 
من االأفكار والبدائل ال�ستخدامها يف تو�سيع قاعدة 
الت�سجري والتخ�س����ري والزراعة وبخا�سة يف املناطق 
اجلنوبي����ة والنائية وملكافح����ة الت�سحر مبا يف ذلك 
درا�س����ة اإن�ساء �سبكة وطنية لنق����ل املياه املعاجلة. 
بعد ذلك نظر املجل�����س يف املذكرات املدرجة على 

جدول اأعماله واتخذ ب�ساأنها القرارات التالية:
اأواًل: تاب����ع جمل�����س ال����وزراء امل�ساري����ع الت����ي 
�ستنفذ وتلك اجل����اري تنفيذها يف قطاعات الطرق 
وال�����رصف ال�سحي واملباين، من خ����ال 69 مناق�سة 
قي����د التنفي����ذ بقيم����ة 138 ملي����ون دين����ار، و37 
مناق�س����ة اأر�سي����ت بقيم����ة 50 ملي����ون دين����ار، اإلى 

جان����ب 24 مناق�سة طرحت بقيمة 32 مليون دينار، 
وم����ن اأهمها تنفيذ املرحل����ة االأولى من دفان �سارع 
املح����رق الدائ����ري ال����ذي يرب����ط بني دي����ار املحرق 
والب�سيت����ني بقيمة 7 مايني دين����ار، وتطوير طرق 
حالة بوماهر بحوايل 1.5 مليون دينار، واإن�ساء مركز 
العناي����ة لاإقام����ة الطويلة التابع ل����وزارة ال�سحة يف 

املحرق بكلف����ة 11.5 مليون دينار، وتطوير الطرق 
بقري����ة ال�سناب�س بكلفة ح����وايل 3 مليون دينار، من 
خ����ال املذك����رة املرفوعة له����ذا الغر�����س من وزير 
االأ�سغ����ال و�س����وؤون البلديات والتخطي����ط العمراين 
بخ�سو�س املناق�سات التي اأر�سيت وطرحت خال 

الربع الثاين من العام 2018.

ثانًي����ا: واف����ق جمل�����س ال����وزراء عل����ى مذكرتي 
تفاه����م ب����ني مملك����ة البحري����ن وجمهوري����ة فرن�سا 
االأول����ى للتعاون االأمني والتن�سيق يف جمال مكافحة 
االإرهاب ومتويله والهادفة اإلى توثيق التعاون بني 
البلدين يف جم����ال مكافحة االإرهاب ومتويله التزاًما 
باملواثيق الدولية وحتقيًق����ا للم�سلحة امل�سرتكة، 
والثاني����ة ب����ني جمل�����س التعلي����م الع����ايل بالبحرين 
ووزارة التعليم العايل والبحث واالبتكار الفرن�سية 
للتع����اون ب����ني اجلانب����ني يف جمال التعلي����م العايل 
لتطوي����ر الرواب����ط االأكادميي����ة بينهما، عل����ى النحو 
ال����ذي اأو�ست به اللجنة الوزارية لل�سوؤون القانونية 
وعر�سه����ا معايل نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س 

اللجنة املذكورة.
ثالًث����ا: وافق جمل�س الوزراء على مذكرة تفاهم 
ب����ني املجل�����س االأعل����ى للبيئ����ة يف مملك����ة البحرين 
ووزارة الدول����ة للبيئة والغذاء وال�سوؤون القروية يف 
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�سمال اإيرلندا 
ممثلة مبركز البيئة وم�سائد االأ�سماك وعلوم تربية 
االأحي����اء املائية، وتهدف املذكرة اإلى تعزيز تعاون 
اجلانب����ني يف جمال العل����وم البحرية ور�س����د البيئة 
البحري����ة والتن����وع البيولوج����ي والتل����وث ا�ستن����اًدا 
اإل����ى امل�سال����ح واملناف����ع امل�سرتك����ة واملتبادل����ة 
ب����ني البلدين، وفق التو�سي����ة املرفوعة من اللجنة 
الوزارية لل�س����وؤون القانونية والت����ي عر�سها نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة املذكورة.
رابًعا: اأحال جمل�س ال����وزراء اإلى جمل�س النواب 
م�رصوعي قانونني م�سفوعني مبذكرة براأي احلكومة 
ب�ساأنهما، االأول ب�ساأن رعاية وتاأهيل وت�سغيل ذوي 
االإعاقة، والثاين بخ�سو�س تعديل قانون العقوبات 
ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )15( ل�سنة 1976، 
واملعدان يف �سوء اقرتاحني بقانونني مقدمني من 

جمل�س النواب.

• �سمو رئي�س الوزراء مرتئ�سا جل�سة جمل�س الوزراء بح�سور �سمو ويل العهد	

 138 ب������  ال���ت���ن���ف���ي���ذ  ق���ي���د  م���ن���اق�������س���ة   69
وال���������رصف ال�����ط�����رق  ق����ط����اع����ات  م���ل���ي���ون���ا يف 

• يا�رص النا�رص	

امل���واف���ق���ة ع��ل��ى م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع ف��رن�����س��ا 
ل���ل���ت���ع���اون االأم�����ن�����ي وم���ك���اف���ح���ة االإره���������اب
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ال�صالح تبحث مع الوفد التايلندي 
تبادل اخلربات ال�صحية

املنام���ة - وزارة ال�سح���ة: ا�ستقبل���ت وزيرة 
ال�سحة فائقة ال�سالح �سباح اأم�س وفداً من كلية 
الط���ب بجامعة االأمري �سوجنهاال يف تايلند ترتاأ�سه 
نائ���ب رئي����س اجلامع���ة جوتاما����س �سافا�س���وك، 
وبح�سور �سفري مملكة تايلن���د تانيت نا �سونخال، 
�سمن الزيارة التي يقوم بها الوفد حالياً للبحرين 
واملكون من 5 اأطباء وعدد من االإداريني باجلامعة 
بهدف تعزي���ز اأوجه وجماالت التع���اون امل�سرتك 
م���ع مملك���ة تايلن���د ال�سديق���ة يف جم���ال برنامج 
الطبي���ب الزائر.ويف اللقاء الذي ح����ره كل من وكيل 
وزارة ال�سح���ة وليد املانع، والوكي���ل امل�ساعد ل�سوؤون 
امل�ست�سفيات حممد العو�س���ي، رحبت ال�سالح بالوفد 
الزائر موؤكدة عمق العالقات امل�سرتكة وال�سديقة التي 
جتم���ع بني البلدي���ن، م�سريًة اإلى اأهمي���ة زيادة جماالت 

التعاون املثمر بني البلدين يف املجال ال�سحي. 
الطبي���ة  اخل���رة  مب�ست���وى  الوزي���رة  واأ�س���ادت 
والك���وادر الطبية املوؤهلة يف تايلند، اإلى جانب الرامج 
الت���ي تتيحها ومن املمك���ن اال�ستف���ادة منها يف جمال 
الطبي���ب الزائ���ر. اإلى ذل���ك، مت التباح���ث وا�ستعرا�س 
اأب���رز مالم���ح تطوير النظ���ام ال�سحي مبملك���ة البحرين 
و�سب���ل االرتق���اء باخلدم���ات ال�سحية من خ���الل تبادل 
اخل���رات، اإذ تطرقت وزيرة ال�سحة اإل���ى زيادة فر�س 
وجماالت التع���اون ال�سحي بني البلدي���ن وباالأخ�س يف 
جمال تنظيم الزي���ارات لالأطباء واال�ست�ساريني وتبادل 
اخلرات الطبية بني البلدي���ن ال�سديقني واال�ستفادة 
م���ن خ���رة تايلن���د يف القط���اع ال�سح���ي بالتخ�س�سات 
الطبي���ة الدقيق���ة، واإمكان عق���د لق���اءات ت�ساورية مع 
املخت�سني وذوي ال�س���اأن يف هذا املجال بني اجلانبني 

للتن�سيق والرتتيب. 

ال��ب��ح��ري��ن ح��ري�����س��ة ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع ال�����س��ح��ي ل��ي��ك��ون م��واك��ب��ا مل�����س��رية ال��ن��م��اء

تو�صيع التعاون مع تايلند يف املجاالت التعليمية وال�صحية
تكثيف الزيارات املتبادلة واللقاءات امل�سرتكة... �سمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقبل رئي����س الوزراء 
�ساح���ب ال�سم���و امللك���ي االأم���ري خليف���ة بن 
�سلمان اآل خليفة بق�ر الق�سيبية اأم�س وفًدا 
اأكادميًي���ا من مملكة تايلن���د يتقدمهم  نائب 
رئي�س جامعة االأمري �سوجنهاال مبملكة تايلند 
جامتا����س �سات�سوك والوف���د املرافق، والذي 

يزور مملكة البحرين حالًيا.
وخالل اللقاء، رحب �ساحب ال�سمو امللكي 
رئي�س الوزراء بزيارة الوفد التايلندي، والتي 
جت�سد ما يربط ب���ني البلدين ال�سديقني من 

عالقات متينة ومتميزة يف املجاالت كافة.
واأكد �سموه اأن ما ت�سهده عالقات التعاون 

وال�سداق���ة الوثيق���ة ب���ني مملك���ة البحري���ن 
ومملك���ة تايلن���د ال�سديق���ة من من���اء وتطور 
م�ستمر عل���ى خمتلف االأ�سعدة يعك�س حقيقة 
م���ا تتمتع به هذه العالقات م���ن روابط تقوم 
عل���ى اأ�سا�س متني م���ن التفاه���م والتن�سيق 

امل�سرتك.
تو�سي���ع  اأهمي���ة  عل���ى  �سم���وه  و�س���دد 
التعاون ب���ني البلدين يف املجاالت التعليمية 
الزي���ارات  تكثي���ف  خ���الل  م���ن  وال�سحي���ة، 
املتبادل���ة واللق���اءات امل�سرتك���ة الت���ي من 
�ساأنها اأن ت�سهم يف تبادل ونقل اخلرات بني 

اجلانبني.

واأ�س���اد �سموه مبا متتلك���ه مملكة تايلند 
م���ن جامعات عريق���ة ت�سم ك���وادر اأكادميية 
ذات م�ستوى متمي���ز، داعًيا �سموه اإلى تعزيز 
التعاون االأكادميي بني اجلامعات يف البلدين 

مبا يخدم جهودهما يف جمال التنمية.
واأثن���ى �سموه عل���ى اجلهود الت���ي تقوم 
بها جامعة االأم���ري �سوجنهاال يف اأداء ر�سالتها 
العلمية يف تخريج اأفواج من الطلبة املوؤهلني 
وفق اأحدث ما و�سل���ت اإليه النظم التعليمية 

على امل�ستوى العاملي.
واأك���د �سموه اأن مملك���ة البحرين حري�سة 
على تطوي���ر القطاع ال�سحي والطبي؛ ليكون 

مواكبا مل�سرية النماء التي ت�سهدها يف �ستى 
القطاعات، وفق منظومة متكاملة تقوم على 
التو�سع يف اإن�ساء املن�ساآت ال�سحية املتقدمة 
واال�ستفادة من خرات الدول الرائدة يف هذا 

املجال.
ون���وه �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي����س 
الوزراء اإلى اهتمام احلكومة بت�سجيع التعاون 
بني مملكة البحري���ن ومملكة تايلند من خالل 
ت�سجي���ع القط���اع اخلا����س يف البلدي���ن عل���ى 
اال�ستفادة مم���ا يجمعها من روابط واتفاقات 
تع���اون م�سرتك���ة والبناء عليها مب���ا يعزز من 

جهود التنمية يف البلدين ال�سديقني.

م���ن جهته، اأع���رب نائ���ب رئي����س جامعة 
االأمري �سوجنهاال عن خال�س ال�سكر والتقدير 
ل�ساح���ب ال�سمو امللكي رئي����س الوزراء على 
م���ا يق���وم به �سموه م���ن دور مه���م يف تطوير 
العالقات ب���ني البلدين ال�سديقني خ�سو�سا 
ويف تعزي���ز العالق���ات االآ�سيوي���ة � اخلليجي���ة 

عموما.
واأ�س���اد مب�ست���وى التع���اون القائ���م بني 
اجلامعات واملعاه���د يف البلدين، والذي اأثمر 
ع���ن العديد من االتفاقات التي من �ساأنها اأن 
ت�سهم يف تعزيز التعاون االأكادميي مبا يعود 

بالنفع على البلدين وال�سعبني ال�سديقني.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال وفدا اأكادمييا تايلنديا    	
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البحرين متتلك جتربة ثرية يف م�ضمار التنمية تواكب العاملية

ملتزمون ب�ضيانة واحرتام حقوق الإن�ضان والعمالة الوافدة

ال�ضتثمار يف العن�رش الب�رشي اأبرز اأولويات احلكومة

يف كلمة ت�سدرت التقرير الطوعي حول تنفيذ الأهداف امل�ستدامة... �سمو رئي�س الوزراء:

ممثل الأمني العام املعني بالهجرة الدولية ت�سيد بجهود البحرين... املطوع:

“متكني” تنظم جل�سة تعريفية على هام�س املنتدى ال�سيا�سي بنيويورك... املطوع:

املنام���ة - بنا: اأكد رئي����س الوزراء �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي الأمري خليف���ة بن �سلم���ان اآل 
خليف���ة، اأن مملكة البحري���ن متتلك جتربة ثرية 
يف م�سم���ار التنمي���ة ب�ستى اأبعاده���ا مما جعلها 
تواكب حرك���ة التطور العاملي يف جمال التنمية 
امل�ستدامة.وق���ال �سم���وه اإن البحرين كانت �سباقة 
يف ه���ذا املجال ع���ر ا�سرتاتيجيات تنموي���ة وبرامج 
حكومي���ة، وذل���ك قبل اأن يتم بدء احل���راك الدويل يف 

جمال التنمية امل�ستدامة.
واأ�س���ار �سموه اإل���ى اأن مملك���ة البحرين بتقدمي 
اإل���ى املنت���دى  الأول  تقريره���ا الوطن���ي الطوع���ي 
ال�سيا�سي رفي���ع امل�ستوى، توؤكد على الدور الفاعل 
ال���ذي لعبته بقي���ادة عاه���ل البالد �ساح���ب اجلاللة 
امللك حمد ب���ن عي�سى اآل خليفة، عل���ى امل�ستويات 

الإقليمية والدولية يف �سياغة وحتقيق هذا الهدف.
ج���اء ذل���ك، يف كلمة ل�سم���وه ت�س���درت التقرير 
ح���ول  البحري���ن  ململك���ة  الأول  الطوع���ي  الوطن���ي 
تنفي���ذ اأه���داف التنمي���ة امل�ستدام���ة 2030، ال���ذي 
ا�ستعر�ست���ه اململكة اأم����س يف املنت���دى ال�سيا�سي 
رفي���ع امل�ستوى املعن���ي بالتنمي���ة امل�ستدامة الذي 
يعقد حتت رعاية املجل����س القت�سادي والجتماعي 
التاب���ع لالأمم املتحدة يف نيوي���ورك. و�سّدد �سموه يف 
ه���ذا ال�سدد عل���ى اأن مملكة البحري���ن حققت بنجاح 
الأهداف الإمنائية لالألفية قبل حلول موعدها يف عام 
2015، واأنها تعد اليوم منوذًجا يحظى بتقدير اأممي 
يف الق���درة على ح�س���د وتوجيه الإمكان���ات واملوارد 
املتاح���ة بال�سكل الأمث���ل من اأجل حتقي���ق تطلعات 
مواطنيه���ا بحيث ل ي�ستثنى اأو يتخلف اأحد منهم عن 
ركب التنمية. وقال �سموه: “اإن مملكة البحرين كانت 
رائدة يف توفري التعليم املجاين والق�ساء على الأمية 
ومتكني املراأة وتكافوؤ الفر�س بني اجلن�سني، مروًرا 
اإلى تو�سع���ة نطاق ال�سم���ان الجتماعي وحمو الفقر 
ورفع م�ستوى الرعاي���ة ال�سحية ورفع العمر املتوقع 
للحياة، وغريها من املبادرات التي �سمنها الد�ستور 

وال�سيا�سات العامة للجميع دون متييز”.
واأ�ساف �سموه اأن برامج عمل احلكومة املتتالية 
�سملت اجلميع ووازنت بني كافة النواحي الجتماعية 

والقت�سادية والبيئية يف احلا�رض وامل�ستقبل.

واأك���د �سم���وه اأن مملك���ة البحري���ن جعل���ت رفع 
م�ستوى معي�سة املواط���ن غاية يف حد ذاتها بو�سفه 
املح���ور الرئي�س���ي جلمي���ع خط���ط وبرام���ج التنمي���ة 
مبختل���ف اأبعادها، وهو الأمر ذاته الذي ت�سعه اأجندة 

التنمية امل�ستدامة �سمن اأولوياتها.
واأ�س���اف �سم���وه اأن هذه املب���ادرات يف جمملها 
���ا ت�سطلع منظم���ة الأمم  جت�س���د الي���وم حتدًيا عامليًّ
املتحدة بدور بارز يف اإم�سائه �سمن جهودها لتعزيز 
ال�سالم والتع���اون بني الدول خلري الإن�سانية وحماية 

ال�سعوب.
وقال �سم���وه: “اإن هذا النجاح اأعطى زخًما كبرًيا 
جله���ود مملك���ة البحري���ن يف تبن���ي اأه���داف التنمية 
برنام���ج عم���ل  م���ع  2030 ومواءمته���ا  امل�ستدام���ة 
احلكومة )2018-2015(، ولذل���ك فاإننا نوؤكد على 
موا�سل���ة احلكومة جلهوده���ا يف تنفيذ هذه الأهداف 

باأبعادها القت�سادية والجتماعية والبيئية”.
واأكد �سموه اأن هذا املنتدى الدويل يعد فر�سة 
�سانح���ة ململك���ة البحري���ن لت�سليط ال�س���وء على ما 
حققت���ه م���ن اإجن���ازات وق�س�س جناح م���ن جهة، وما 
تواجه���ه من حتديات من جهة اأخ���رى، كما اأنه فر�سة 
اأخ���رى للمملك���ة للم�ساهم���ة يف دعم جه���ود املجتمع 
ال���دويل لتحقي���ق الأه���داف وتعزي���ز الأم���ن وال�سلم 
الدولي���ني. ون���ّوه �سم���وه اإل���ى اأن مملك���ة البحري���ن 

حري�س���ة عل���ى م�ساركة دول العامل ه���ذه التحديات، 
جنب���ا اإلى جنب مع التجارب واخلرات الناجحة بهدف 

بحث �سبل التعاون والعمل امل�سرتك على تذليلها.
البحري���ن  اإن  وق���ال �سم���وه يف خت���ام كلمت���ه: 
ا�ستطاع���ت على م���ر ال�سنني اأن تبن���ى ح�سارة متتد 
جذوره���ا اإلى ما يزيد على 3000 �سنة، واإنها مت�سي 
الآن ب�سواعد اأبنائها وقاطنيها دون متييز ملوا�سلة 
العم���ل والبناء والتنمية لتحقي���ق تطلعات حكومتها 
وروؤيتها القت�سادية 2030 واآمال �سعبها يف الرفاه 
والزده���ار، موؤك���ًدا �سم���وه اأن “البحرين ه���ي اأر�س 
احل�س���ارات ومفرتق طرق جتارة العامل القدمي، وقد 
ا ومتقبل  ���ا وفكريًّ حباه���ا اهلل ب�سعب منفتح اجتماعيًّ
لالآخ���ر، مما جعلها تقف اليوم �ساخمة كمملكة ع�رضية 

حديثة”.

املنام���ة - بن���ا: اأك���د وزير �س���وؤون جمل�س 
الوزراء حممد املطوع، اأن مملكة البحرين متتلك 
جترب���ة رائدة اإقليميا ودولي���ا يف جمال مكافحة 
الجت���ار بال�سخا����س ت�ستن���د اإل���ى حزم���ة م���ن 
الت�رضيعات والقوانني التي تتوافق مع املعايري 
الدولية.وق���ال املطوع: “اإن املرك���ز املتقدم الذي 
حققته مملكة البحرين موؤخرا واختيارها �سمن الفئة 
الأولى يف ت�سنيف وزارة اخلارجية الأمريكية اخلا�س 
بت�سني���ف ال���دول الأكرث جناح���اً يف مكافح���ة الجتار 
بالأ�سخا����س كاأول دول���ة يف منطقة ال����رضق الأو�سط 
و�سمال اأفريقيا، ياأت���ي ترجمة للجهود الكبرية التي 

بذلتها البحرين يف هذا املجال”.
ج���اء ذل���ك خ���الل الجتماع ال���ذي عق���ده الوزير 
املط���وع م���ع ممث���ل الأم���ني الع���ام لالأم���م املتحدة 
املعن���ي بالهج���رة الدولية لوي���ز اأربور مبق���ر البعثة 
الدائم���ة ململك���ة البحري���ن يف نيوي���ورك وبح�س���ور 
الرئي����س التنفي���ذي لهيئ���ة تنظي���م �س���وق العمل، 
رئي�س اللجنة الوطني���ة ملكافحة الجتار بالأ�سخا�س 
اأ�سامة العب�سي، وذلك على هام�س حت�سريات مملكة 
البحري���ن للم�سارك���ة يف املنت���دى ال�سيا�س���ي رفيع 

امل�ستوى املعني بالتنمية امل�ستدامة.

وخالل الجتماع، اأكد املطوع اأن احلكومة برئا�سة 
�ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء و�سعت الأنظمة 
والقوان���ني التي حتمي حقوق العم���ال، كما حر�ست 
على موا�سلة جهودها يف مكافحة الجتار بال�سخا�س 
انطالًق���ا من حر�سها على الوف���اء بالتزامها الدولية، 
واهتمامه���ا ب�سيانة واحرتام حق���وق الن�سان ب�سكل 
ع���ام والعمالة الواف���دة ب�سكل خا����س يف اإطار يقوم 

على العدالة وامل�ساواة.
من جانبه���ا، اأ�سادت اأربور مب���ا باهتمام حكومة 

البحري���ن يف تطبي���ق اف�س���ل الأنظم���ة والقوان���ني 
املتعلق���ة بحماي���ة العمالة ومكافحة الجت���ار بالب�رض، 
موؤك���دة اأن ما تقدمه اململكة يعت���ر منوذجا متميزا 
عل���ى امل�ستوي���ني القليم���ي وال���دويل يف اأف�س���ل 

املمار�سات املتعلقة بهذا ال�ساأن.
واأ�س���ادت ممث���ل الأمني الع���ام لالأم���م املتحدة 
املعن���ي بالهج���رة الدولي���ة مبوقف مملك���ة البحرين 
املوؤي���د لالتفاقية وبالنجاح���ات التي حققتها مملكة 

البحرين يف جمال مكافحة الجتار بالب�رض.

املنام���ة - بن���ا: بح�س���ور وزي���ر �سوؤون 
جمل�س الوزراء حممد املطوع، نظم �سندوق 
العم���ل “متك���ني” جل�سة تعريفي���ة بعنوان 
“تعزي���ز روح املب���ادة والبت���كار لتعزي���ز 
اأه���داف التنمي���ة امل�ستدام���ة”، وذلك على 
هام�س م�ساركة مملكة البحرين يف املنتدى 
ال�سيا�سي رفيع امل�ستوى املعني بالتنمية 
امل�ستدام���ة واملنعق���د حالي���ا مبق���ر الأمم 
املتح���دة يف نيويورك.وبه���ذه املنا�سبة، اأكد 
املط���وع اأن مملكة البحرين متتل���ك العديد من 
ق�س����س النجاح يف جمال حتقيق اأهداف التنمية 
التجرب���ة املتمي���زة  امل�ستدام���ة، وم���ن بينه���ا 
بالك���وادر  الهتم���ام  يف  “متك���ني”  ل�سن���دوق 
الوطني���ة وتاأهيله���ا لك���ي ت�سه���م يف م�س���رية 

التنمية التي ت�سهدها اململكة.
واأ�سار اإل���ى اأن ال�ستثمار يف العن�رض الب�رضي 
ي�س���كل اأح���د اأب���رز الأولوي���ات يف جمي���ع خطط 
وبرام���ج عمل احلكوم���ة، منوها اإل���ى اأهمية هذه 
اجلل�سة التعريفية يف ت�سليط ال�سوء على جتربة 
“متكني” الرائ���دة يف حتفيز الطاقات الوطنية 
ودعم اأن�سطة املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 
مبا يعزز من دورها يف خدمة القت�ساد الوطني. 
من جانبه، اأكد الرئي�س التنفيذي ل�سندوق 
العمل “متك���ني” اإبراهي���م جناح���ي اأن التجربة 
البحريني���ة يف تعزي���ز قي���م ومب���ادئ واأه���داف 
ال�ستدامة تاأتي عل���ى راأ�س اأولويات املبادرات 
البحري���ن  مملك���ة  د�سنته���ا  الت���ي  التنموي���ة 
بتوجيهات من القي���ادة الر�سيدة، وذلك �سمن 

والت���ي   ،2030 القت�سادي���ة  الروؤي���ة  اأه���داف 
انبث���ق منها مبادرات ع���دة �ساهمت يف تاأ�سي�س 
نقل���ة نوعية نحو دفع عجل���ة التنمية ال�ساملة يف 

اململكة. 
التنفي���ذي  الرئي����س  اأ�س���ار  وم���ن جهت���ه، 
لال�ستثمار والت�سالت الت�سويقية نا�رض قائدي 
اإل���ى اأن “متك���ني” ع���ر 12 عام���ا م���ن الإجناز، 
�ساهم���ت يف دعم اأك���رث من 170 األ���ف موؤ�س�سة 
وف���رداً �سم���ن براجمه���ا التطويري���ة لدعم كل 
م���ن املوؤ�س�سات والأف���راد على حد �س���واء، كما 
�ساهم���ت اإجنازاته���ا يف دعم اأكرث م���ن 45 األف 
موؤ�س�س���ة �سمن برنام���ج تطوير الأعم���ال لدعم 
املوؤ�س�سات، اأي ما يع���ادل 53 % من ال�سجالت 

التجارية الن�سطة يف مملكة البحرين.

• الوزير املطوع يجتمع مع ممثل الأمني العام لالأمم املتحدة املعني بالهجرة الدولية 	

• �سمو رئي�س الوزراء	

�ضمو رئي�س الوزراء يتلقى مزيدا من التهاين باإجناز عائ�ضة بنت را�ضد

عر�س �ضوئي احتفال بتقدمي البحرين لتقريرها الطوعي

املنام����ة - بن����ا: تلق����ى رئي�س ال����وزراء 
�ساح����ب ال�سم����و امللك����ي الأم����ري خليفة بن 
�سلم����ان اآل خليفة مزيدا من برقيات التهاين 
م����ن ع����دد م����ن امل�سوؤول����ني واملواطنني يف 
اململك����ة وذل����ك مبنا�سبة الإجن����از التاريخي 
والكب����ري الذي حققته حفي����دة �سموه املالزم 
ث����اين طي����ار ال�سيخ����ة عائ�سة بن����ت را�سد اآل 
خليف����ة باإقالعه����ا بنج����اح يف اأول طلعة جوية 
بطائ����رة مقاتل����ة من قاع����دة ال�سي����خ عي�سى 
اجلوي����ة، ومب����ا اأظهرت����ه خ����الل حتليقها من 
متكن وعزمي����ة وثقة، �سائلني املولى العلي 
القدي����ر اأن يحف����ظ �سمو رئي�س ال����وزراء واأن 
ميتعه بوافر ال�سحة وال�سعادة وي�سدد خطاه 
ملا في����ه خري و�س����الح مملك����ة البحرين.فقد 
تلق����ى �سم����وه برقي����ات من كل م����ن: الأمني 
الع����ام للمحكم����ة الد�ستورية ال�سي����خ �سباح 
ب����ن حمد اآل خليفة، م�ست�س����ار �ساحب ال�سمو 
امللكي رئي�����س الوزراء لل�سوؤون القت�سادية 
عبداهلل بن ح�سن �سي����ف، الرئي�س التنفيذي 
- هيئ����ة ج����ودة التعلي����م والتدري����ب جواهر 
امل�سحك����ي، �سوق����ي عبدالرحم����ن املناع����ي 
واأولده، يو�س����ف حممد �س����الح الدين، خالد 
حمم����د عبداهلل التميمي واأولده متيم ومعاذ، 
ع�سو اأمانة العا�سمة جمدي الن�سيط، رئي�س 
واأع�س����اء جمعي����ة مدين����ة عي�س����ى التعاونية 
ال�ستهالكي����ة، عبدالعل����ي حمم����د عبدالعال 
واأولده، �رضكة التنظيف����ات وال�سيانة، �رضكة 
ال����درع لالأم����ن وال�سالم����ة، خالد حمم����د كانو 
رئي�س جمل�����س اإدارة �رضكة يو�س����ف بن اأحمد 
كانو، ح�س����ن بوخما�س البوعين����ني وعائلته، 
رئي�س جمل�س اإدارة �رضك����ة البحرين ملطاحن 
الرئي�����س  العوج����ان،  عبداللطي����ف  الدقي����ق 
التنفي����ذي لبن����ك الإب����داع خال����د الغ����زاوي، 
ح�س����ن اأحم����د جمع����ة،  رئي�����س �رضك����ة اخلليج 
البرتوكيماويات عبدالرحمن اجلواهري، مدير 
مكتب جملة �سيدتي ب����دور املالكي، الأمني 
الع����ام امل�ساع����د ل�سوؤون العالق����ات والعالم 
والبحوث يف جمل�س ال�س����ورى فوزية اجليب، 
كافة اأهايل بوماهر، اأ�سام����ة ال�ساعر، ال�سادة 
عم����ار �سلمان عواج����ي، رئي�س جمل�����س اإدارة 
جمعية البحرين للتوافق الجتماعي والوطني 
عبداملح�سن املق����داد، ابت�سام هجر�س، علي 
عبدالر�سا الع�سفور، وال�س����ادة عموم عائلة 

املرحوم ابراهيم ال�ساعر واأولده.

وتلقى �ساح����ب ال�سمو امللك����ي رئي�س 
ال����وزراء برقي����ة تهنئ����ة وتري����ك م����ن وزير 
الرتبي����ة والتعلي����م ماج����د النعيم����ي، به����ذه 

املنا�سبة.
وفيما يلي ن�س الرقية:

�ساح����ب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن 

�سلم����ان اآل خليفة حفظ����ه اهلل رئي�س الوزراء 
املوقر

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
ي�سع����دين وي�رضفني بالأ�سالة عن نف�سي 
وبالنياب����ة عن جميع منت�سب����ي وزارة الرتبية 
والتعلي����م اأن اأرف����ع اإل����ى �سموك����م الك����رمي 
الته����اين  خال�����س  ورعاك����م،  اهلل  حفظك����م 
والتري����كات مبنا�سبة الإجن����از غري امل�سبوق 
للم����راأة البحرينية يف جم����ال الطريان احلربي 
والع�سك����ري، واملتمث����ل يف اأول طلع����ة جوية 
بطائ����رة قتالي����ة بقي����ادة حفي����دة �سموك����م 
الك����رمي املالزم ث����اين طيار ال�سيخ����ة عائ�سة 
بن����ت را�سد اآل خليفة، لت�سب����ح اأول بحرينية 
تق����ود طائ����رة حربي����ة يف تاريخ �س����الح اجلو 
باإ�رضاره����ا  م�سيدي����ن  البحرين����ي،  امللك����ي 
وعزميته����ا القوي����ة يف خو�س ه����ذا امل�سمار 
ال�سعب، لتفتح بهذا الإجناز امل�رضف املجال 
اأم����ام �شابات الوطن لالنخراط يف �رشف حماية 
الوط����ن والدف����اع عن ترابه الغ����ايل من خالل 
�سالح اجلو امللك����ي، �سائلني اهلل تعالى لها 
املزي����د م����ن التوفي����ق وال�س����داد واأن يحفظ 

�سموكم العزيز ذخًرا و�سنًدا للجميع.
وتف�سلوا �سموكم بقب����ول فائق التحية 

والتقدير. 

كما تلقى �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س 
ال����وزراء برقي����ة تهنئ����ة وتريك م����ن رئي�سة 
هيئة البحري����ن للثقافة والآث����ار ال�سيخة مي 
بنت حممد اآل خليف����ة بهذه املنا�سبة. وفيما 

يلي ن�س الرقية:
�ساح����ب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن 
�سلم����ان اآل خليف����ة حفظه اهلل ورع����اه رئي�س 

الوزراء املوقر
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

اأت�����رضف ب����اأن اأرفع اإل����ى مق����ام �سموكم 
الك����رمي اأ�سم����ى اآي����ات التقدي����ر والحرتام، 
داعي����ًة املول����ى القدي����ر اأن يحفظكم ويدمي 

عليكم ال�سحة والعافية وطول العمر.
وي�سع����دين يا �ساح����ب ال�سم����و اأن اأرفع 
اإل����ى مق����ام �سموك����م اأ�سم����ى اآي����ات التهاين 
والتريكات مبنا�سبة الإجناز الوطني امل�رضف 
ال����ذي حققت����ه حفيدة �سموك����م املالزم ثاين 
طي����ار ال�سيخة عائ�سة بن����ت را�سد اآل خليفة، 
عر اإقالعها بنجاح يف اأول طلعة جوية بطائرة 

مقاتلة من قاعدة ال�سيخ عي�سى اجلوية.
اإن ذل����ك ي�ساف اإلى ر�سيد املكت�سبات 
لالإن�سان البحرين����ي، الذي يحظى بكل الدعم 
من قبلكم يف خمتلف القطاعات، مبا ي�ساهم 

يف رفعته وعلو �ساأنه.
وتف�سلوا �سموك����م بقبول جمدد التحية 

وخال�س التقدير والحرتام. 

املنام���ة - بنا: احتفل���ت مملكة البحرين 
بتق���دمي تقريره���ا الطوع���ي الأول���ى لتنفيذ 
اأه���داف التنمية امل�ستدام���ة 2030 من خالل 
م�ساركتها اأم�س يف اأعمال املنتدى ال�سيا�سي 
رفيع امل�ستوى املعن���ي بالتنمية امل�ستدامة 
التاب���ع للمجل����س القت�س���ادي والجتماع���ي 
لالأم���م املتح���دة ال���ذي ُيعق���د يف نيوي���ورك 

وي�ستمر حتى 18 يوليو اجلاري.
ويت�سمن تقرير اململكة ا�ستعرا�سا ملا 
اأجنزته البحرين يف جمال التنمية امل�ستدامة، 
وجهوده���ا ملواءم���ة ودم���ج اأه���داف التنمية 
امل�ستدامة يف برنامج عمل احلكومة، و�سيقدم 
وف���د اململك���ة ال���ذي يرتاأ�س���ه وزي���ر �سوؤون 
جمل����س ال���وزراء حممد املط���وع 3 ور�س عمل 
تت�سمن ق�س�س النجاح التي حققتها اململكة 
يف جمال التنمي���ة امل�ستدامة والتجارب التي 

ميكن اأن تقدمها اإلى املجتمع الدويل.
وتتناول الور�س الث���الث اإجنازات وزارة 
الإ�س���كان يف جم���ال توف���ري ال�سك���ن املالئم 
متنوع���ة،  خي���ارات  خ���الل  م���ن  للمواطن���ني 
اإ�ساف���ة اإل���ى ما حققته كل م���ن هيئة تنظيم 
�سوق العمل و�سن���دوق العمل »متكني« من 
منج���زات عل���ى �سعي���د اإ�سالح �س���وق العمل 

ودعم العمالة الوطنية.
وجرى تقدمي عر����س �سوئي على مبنى 
فن���دق “فور �سيزن -البحرين” الذي اكت�سى 
بحلة احتفالية تعك�س ب�سورة وا�سحة مواءمة 
برنام���ج عم���ل احلكومة م���ع اأه���داف التنمية 
امل�ستدام���ة ودم���ج غاياتها فيه مب���ا ي�سمن 

حتقيق اأولويات احلكوم���ة يف موا�سلة النماء 
والتق���دم، والبن���اء عل���ى املكت�سب���ات الت���ي 
حققته���ا امل�سرية التنموي���ة للمملكة ل�سالح 
الأجي���ال القادم���ة. وبه���ذه املنا�سب���ة اأعرب 
الرئي����س التنفيذي ملرك���ز الت�سال الوطني 
حممد به���زاد عن بالغ اعت���زازه و فخره بهذه 
املنا�سبة الوطني���ة التي تتوج اجلهود وترز 
املنج���زات احلكومي���ة يف خمتل���ف املحاف���ل 
الدولية. واكد بهزاد اأن التوجيهات ال�سامية 
من عاه���ل البالد �ساحب اجلالل���ة امللك حمد 
بن عي�سى اآل خليفة وجهود احلكومة برئا�سة 
رئي�س الوزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي الأمري 
خليفة بن �سلمان اآل خليفة، وبدعم وم�ساندة 
ويل العه���د �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي الأمري 
�سلم���ان ب���ن حم���د اآل خليف���ة، نائ���ب القائد 
الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، 
�ساهم���ت جميعه���ا يف حتقي���ق ه���ذا النج���اح 
واملتمثل يف تقدمي اململكة للتقرير الوطني 
الطوع���ي الول يف املنت���دى ال�سيا�سي رفيع 

امل�ستوى التابع لالأمم املتحدة.
وق���ال به���زاد: “اإن البحري���ن لديها باع 
طوي���ل يف جمال التنمي���ة وحققت العديد من 
الأهداف يف هذا املجال حتى اأ�سبحت جتاربها 
رائدة وجديرة باأن يتم ال�ستفادة منها، لذلك 
ا�سبح اإبرازها اعالميا �رضورة لتوثيق ق�س�س 
النج���اح، وهو م���ا يعمل عليه مرك���ز الت�سال 
الوطن���ي م���ن خ���الل خط���ط وا�سرتاتيجي���ات 
اإعالمية ي�سرتك فيها جميع مكونات املجتمع 

دون ا�ستثناء ك�رضيك وراع وم�ستفيد”.

اململكة جنحت يف حتقيق 
الأهداف الإمنائية لالألفية 

قبل حلول موعدها 

برامج حكومية �سباقة 
قبل بدء احلراك الدويل 

يف التنمية امل�ستدامة

رائدون يف توفري التعليم 
املجاين والق�ساء على 
الأمية ومتكني املراأة  

من�سي ب�سواعد اأبنائنا 
وقاطنينا دون متييز 

ملوا�سلة العمل والبناء
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• وزير الرتبية يف زيارة �صابقة ل�صفوف التوحد 	

�لعالقات �لع�سكرية مع �أمريكا متطورة

“�إجناز �لبحرين” تعد جلائزة �أف�سل مدر�سة

�إ�سافة مدر�ستني لدمج طلبة �لتوحد

التقى قائد “البحرية الأمريكية” والأ�صطول اخلام�س... القائد العام:

بح�صور 65 مديرا

فخورون بنجاح جتربة البحرين... وزير “الرتبية”:

الرف���اع - ق���وة الدف���اع: ا�صتقب���ل القائد 
الع���ام لق���وة دف���اع البحري���ن امل�ص���ري الرك���ن 
ال�صيخ خليف���ة بن اأحمد اآل خليفة قائد القيادة 
املركزية البحرية الأمريكية والأ�صطول اخلام�س 
الأمريكي والقوات البحري���ة امل�صرتكة الفريق 
بحري �صك���وت �صتريين.ويف اللق���اء، رحب القائد 
العام لق���وة دفاع البحرين بقائ���د القيادة املركزية 
البحري���ة الأمريكي���ة والأ�صط���ول اخلام����س الأمريكي 
والق���وات البحري���ة امل�صرتك���ة، م�صي���ًدا بالعالق���ات 
القائم���ة بني مملك���ة البحري���ن والولي���ات املتحدة 
الأمريكية وما ت�صهده تلك العالقات من تطور ومناء 

على ال�صعيد الع�صكري.
ح�رض اللق���اء مدير ديوان القي���ادة العامة اللواء 

الرك���ن ح�صن �صع���د، والقائ���م باأعم���ال رئي�س هيئة 
الأركان الل���واء الرك���ن عب���داهلل النعيم���ي، وم�صاعد 

رئي�س هيئ���ة الأركان لالإمداد والتموين اللواء الركن 
بحري يو�صف مال اهلل.

اإجن���از  اجتمع���ت  البحري���ن:  اإجن���از   - املنام���ة 
البحري���ن، وبالتع���اون م���ع وزارة الرتبي���ة والتعليم، 
اأخريا مع مديري املدار�س البتدائية يف معهد ال�صيخ 

خليفة بن �صلمان ال�صناعي. 
وح����رض الجتم���اع 65 مدي���ًرا م���ن جمي���ع اأنح���اء 
اململك���ة، اإذ مت الرتكيز على برام���ج اإجناز البحرين، 
دور املدار����س يف تطبي���ق الربام���ج، ومعايري اختيار 
الفائز بجائزة اأف�صل مدر�صة للعام 2017 - 2018.

وق���اد فري���ق تن�صي���ق برام���ج اإجن���از البحري���ن 
الجتماع، اإذ مت تقدمي �رضح مف�صل عن الربامج التي 
تقدمه���ا اإجناز للمدار����س البتدائي���ة والتي ت�صمل: 
برنام���ج عاملن���ا، برنامج عائالتنا، برنام���ج امل�صتثمر 
الذك���ي، برنامج املبتكر ال�صغ���ري، وبرنامج حميطنا. 

وقام الفريق بعدها بفرز املتطلبات التي يجب على 
املدار����س توفريها لإدارة الربام���ج بنجاح واملعايري 
التي �صيتم تقييم املدار�س على اأ�صا�صها للح�صول 

على جائزة اأف�صل مدر�صة للعام 2017 - 2018.
وقال���ت املدي���رة التنفيذي���ة ملوؤ�ص�ص���ة اإجن���از 
البحري���ن هن���اء �رضواين “ن���ود تقدمي ال�صك���ر لوزارة 
الرتبي���ة والتعليم جلع���ل هذا الجتم���اع ممكًنا، فمن 
دون دعم الوزارة من ال�صعب التن�صيق مع جميع هذه 
املدار����س. م�صت���وى احلما�س الذي ن���راه من مديري 
املدار����س خ���الل ه���ذه الجتماع���ات يدع���وا للفخر. 
اجلميع حا�رضون لنف�س املبتغى وهو متكني ال�صباب 
البحرين���ي مّم���ا ي�صنع مناًخا عايل التفاع���ل. ناأمل اأن 
ن�ص���ل لأكرب ع���دد من الط���الب، ومدي���رو املدار�س 

يلعبون دوًرا اأ�صا�صا نحو حتقيق هذا الهدف”.
ومن���ذ تاأ�صي�صها يف الع���ام 2005، تهدف اإجناز 
البحري���ن لت�صلي���ح ال�صب���اب بامله���ارات واملفاهيم 
التي متكنهم من دخول عامل املالية وريادة الأعمال. 
وا�صتطاع���ت املوؤ�ص�صة اأن ت�صل لأكرث من 160 األف 
طال���ب من 250 مدر�ص���ة وجامعة خمتلف���ة من خالل 

5000 متطوع. 
يذك���ر اأن اإجناز البحرين تاأ�ص�ص���ت موؤ�ص�صة غري 
ربحية يف العام 2005. وحتظى املوؤ�ص�صة بدعم مايل 
من قب���ل عدد م���ن املانحني مبا فيه���م املوؤ�ص�صات 
وال����رضكات الرائ���دة. كما يق���دم الأف���راد للموؤ�ص�صة 
الدع���م وامل�صاعدة من خ���الل الأن�صط���ة والفعاليات 

املختلفة التي تقام على مدار العام.

مدين����ة عي�صى - وزارة الرتبية والتعليم: 
اأكد وزير الرتبية والتعليم ماجد النعيمي اأنه 
يف �ص����وء النتائج امل�رضّفة لتجربة دمج الطلبة 
م����ن ذوي ا�صط����راب التوح����د يف املدار�����س 
احلكومية، تعتزم ال����وزارة يف العام الدرا�صي 
املقب����ل 2018 - 2019 اإ�صاف����ة مدر�صتني 
جديدتني لربنامج دمج الفئة من الطلبة، مبا 
يرفع عدد املدار�س املخ�ص�صة لدجمهم اإلى 
16 مدر�صة، ويرتفع بالتايل اإجمايل املدار�س 
املخ�ص�صة لدم����ج ذوي الحتياجات اخلا�صة 
مبختلف فئاتهم اإلى 81 مدر�صة.واأ�صاف اأن 
ال����وزارة متكنت يف الع����ام الدرا�صي املا�صي 
م����ن دم����ج 94 طالًب����ا يف 14 مدر�ص����ة، م����ن 
بينه����م 29 طالًبا انتقل����وا كليًّا من ال�صفوف 
اخلا�صة اإلى ال�صفوف العادية بعد اأن متيزوا 

اأكادمييًّا و�صلوكيًّا واجتماعيًّا.

• القائد العام م�صتقبال القائد العام م�صتقبال الفريق بحري �صكوت �صتريين	

• اإجناز البحرين جمتمعة مع مديري املدار�س	

مدين���ة عي�صى - وزارة الرتبية والتعليم: اأعلنت اإدارة التعلي���م الثانوي بوزارة الرتبية والتعليم 
ع���ن فتح الباب لت�صجيل الطلبة الدار�صني خارج مملك���ة البحرين، اأو املحولني من املدار�س اخلا�صة، 
اأو اإع���ادة القيد والتنقالت بني املدار�س الثانوي���ة، يف الفرتة من 21 اأغ�صط�س اإلى 2 �صبتمرب 2018، 

ب�صالة مدر�صة الرفاع ال�رضقي الثانوية للبنني، من ال�صاعة الثامنة �صباًحا حتى الواحدة ظهًرا.

فخرو والقفز من السفينة الغارقة )1(
بع���د طول �صمت وحرية، ج���اءت ت�رضيحات رئي�س جمل����س اإدارة اأمالك - الذراع 
ال�صتثم���اري لهيئة التاأم���ني الجتماعي - عبدالرحمن فخرو خميب���ة لالآمال، ومدعاة 

لل�صفقة واحلزن على ما و�صلت اإليه الهيئة.
فاأين كان فخرو طيلة هذه الأ�صابيع من عمر الزلزال املدوي لق�صية التاأمينات؟ 
البع����س قال رمب���ا كان من�صغال يف حل���ب ال�صتثمارات ل�صال���ح املتقاعدين اأو كان 
�صاهرا على مناق�صة مهمة خوفا من اأن ت�صيع من ال�صندوق التقاعدي، فيخ�رض النا�س 
اأموالهم، اآخر قال: لعله كان من�ضغال مبمار�ضة ال�ضغوط على “اللجنة امل�صرتكة” لئال 
تقدم على اإعطاء جمل�س الإدارة اأي �صالحيات اإ�صافية، بع�س اآخر قال: لعله من�صغل 
يف مفاو�ص���ات كربى ل�صرتداد املاليني التي �صطبت اأو تبخرت اأو �صاعت �صواء من 
بن���ك اآركبيتا اأو غريها من اأمثلة، عجزنا وعجز ال�صارع من مطالبة املجل�س من الإجابة 

عليها لكنه مل يجب.
بع�س قال: لعل فخرو طيلة �صمته كان من�صغال يف تنظيف الهيئة من كل ما علق 
به���ا من تراكمات الف�صاد اأو لعله يف حرب معلنة مع جمل�س الإدارة لفك اإيجار املبني 
اجلدي���د ب�صع���ر اإيجاره اخليايل حم���اول الرجوع للمبنى القدمي؛ حفاظ���ا على م�صلحة 
واأموال املتقاعدين. كيف ل والأرباح كما يروج فخرو يف مقابلته الأخرية يف ازدياد! 
اإنن���ا اأم���ام كوميديا �ص���وداء موؤمل���ة. اأ�صئلة كث���رية قدمت ملجل����س الإدارة منذ 
2002 اإل���ى 2018 والإجابة للمجل�س هو نحن منتلك “فائ�س اأرباح” مع ا�صتعرا�س 
“�صلف�ص���رت ا�صتال���وين” مل�صاريع “املعج���زة” و “الفلتة” الت���ي يح�صدها علينا كل 
جمل����س اإدارة لأي هيئة تاأمني اجتماعي عربي���ة اأو عاملية من حجم “عبقرية الأرباح” 
و “اأ�صط���ورة التنفيذي���ني” يف البحري���ن، الذين ولعم���ق اإدارتهم والق���درة اجلبارة 
الت���ي اأ�صبحت مدعاة للح�صد الأوروبي والعامل���ي من خيالية الأرباح ال�صنوية، والتي 
بدوره���ا انعك�ص���ت على ال�صنادي���ق التقاعدية للمواط���ن البحرين���ي، والدليل عدم 
تغي���ري القان���ون، فالبحرينيون بف�ص���ل الأرب���اح اخليالية، وامل�صاري���ع ال�صتثمارية 
الناجح���ة التي �صدع روؤو�صنا بها الأ�صتاذ فخرو وعن امل�صتوى العايل خلرباء الهيئة، 
فاإن���ه �صوف يهدي باإذن اهلل كل بحريني، لي�س قانون���ا جمحفا، بل من فائ�س اأرباح 
�صن���دوق التقاعد �صيارة مر�صيد�س مع يخت اإيط���ايل، و�صقة يف رفاع فيوز، واأ�صهم 
يف م�رضوع بلندن، واإيجار جماين يف العقار امل�صتاأجر يف الدوبلومات لكل متقاعد، هذا 

عدا عن راتب تقاعدي خيايل جمز.
حقيق���ة عندم���ا ق���راأت رد الأ�صت���اذ عبدالرحمن فخ���رو يف ال�صحيفة ي���وم اأم�س، 
اأ�صفق���ت على طريقة الإجاب���ة، وا�صتعرا�س ع�صالت الأرباح، ون�ص���وة ال�صتثمارات، 
واعتماد �صيا�صة “كرّث الأرقام ونام �صامل” متنا�صيا فخرو اأن املجتمع البحريني اأكرث 

ذكاء وذاكرة يف معرفة تفا�صيل التفا�صيل عن كل �صوؤال مت طرحه.
فخرو الذي دائًما ما يظهر يف ال�صحافة منذ اأمد ممثال دور “برو�صلي” يف الدفاع 
“بكراتي���ه” الأرقام، و�رضد حكايات األف ليل���ة وليلة ل� “الأرباح اخليالية” ل�صناديق 
املتقاعدي���ن مل يجب علينا هذه املرة ب�صوؤال واحد: اأين هي اأرقامك لكل امل�صاريع؟ 

واأين ما خ�رضمت من اأموال؟ وكيف ومتى وملاذا ومتى ترجع؟
مل جتبن���ا عن املق���ر “املعجزة” مل مت النتق���ال وا�صتئجاره مببل���غ “جيني�صت” 
لالأرقام اخليالية، اأي �رضكة قامت بتاأثيث املكاتب؟ ما الهدف منه وكم ال�صعر وملاذا 
وم���ن امل�صتفيد وق�صة دراما الأ�صه���م؟ والإجابة التي رمبا �صقطت �صهوا من فخرو، 
مل���اذا مل جتب بك���م مت ا�صتئجار املقر اجلدي���د؟ ملاذا اخلوف م���ن الإجابة وكم كان 

املبلغ املدفوع ملدة 5 �صنوات؟
اأخ���ي اأ�صت���اذ فخرو، هل لك اأن تخربن���ا عن �رض التاجر البحرين���ي، عندما ينجح يف 
موؤ�ص�صاته اخلا�صة، وملاذا يف�صل يف الربح عندما يعني يف موؤ�ص�صة تتعلق بالدولة اأو 

اأموال النا�س ثم هم يدفعون ثمن الأخطاء؟
اأخ���ي فخرو، ملاذا مل جتب عن اأ�صئلتنا املتعلق���ة باملكافاآت من تنوع املجال�س 
لبع����س اأع�صاء جمل�س الإدارة؟ وملاذا تعمدت ع���دم التطرق للرواتب التي ارتفعت 
ب�ص���كل جن���وين لبع�س مدي���ري الهيئ���ة، وبع�س موظفيه���ا عدا جنوني���ة املكاآفات 
والمتي���ازات التقاعدية ملن تقاعدوا اأخريا من الهيئ���ة؟ وملاذا مل تتطرق اإلى بقية 
التفاق���ات وامل�صاريع يف اأوروبا اأو غريه���ا يف البحرين من م�صانع واأ�صواق وعمارات 
واأرا����س بي�ص���اء وكيف مت���ت مناق�صاته���ا وهل تت���م بالكيفية الت���ي ين�س عليها 
القان���ون؟ وهل هناك رقابة حقيقية لئال تك���ون هناك اأي “عمولت” اأو اأ�صاليب غري 

قانونية يف تر�صيتها؟
وه���ل لن���ا اأن ن�صاأل �صوؤال: هل قمتم با�صرتجاع كل اأم���وال خرجت من ال�صندوق 
وهل �صتك���ون اإجاباتك بوثائق؟ هل لفخرو وهو يعر�س لن���ا الإجنازات “العبقرية”، 
ومعاج���ز ا�صتثم���ارات الهيئة الت���ي حت�صدنا عليها حت���ى ال�صوي���د والدامنارك، هل 
�صيجي���ب ع���ن اجلهاز الوظيف���ي، ون�صخ من وثائ���ق �صهاداته���م الأكادميية اإن كان 
بع�صه���ا م�صدقا من وزارة الرتبية اأم ل، وكم عدد غري املعرتف بها دون اللجوء اإلى 
اأ�صلوب التحايل على الأ�صئلة باإجابات مقت�صبة ومنتقاة بالبتعاد وجتاهل الأ�صئلة، 

علما اأن كل من يف البحرين يعلم مبقولة ال�صيطان يكمن يف التفا�صيل.
اأخ���ي فخرو، هناك مقولة ين�صبها البع�س اإل���ى اآدم �صميث اأبو القت�صاد يقول: 
الك���ذب ثالث���ة، “اأبي�س واأ�صود واإح�ص���اءات” وهذه �صيا�صة تعتم���د كثريا يف العامل 
الثال���ث، حيث يت���م بهرجة ال�صحافة باأرق���ام وم�صطلح���ات، ولأن بع�س النا�س غري 
متخ�ص�ص���ني يف القت�صاد ي�صيعون يف الإجابة، لكن اأحب اأن اأهم�س يف اأذن الأ�صتاذ 
فخ���رو، اأن ما طرحته من اأرقام ومقابالت، حتت الدرا�ص���ة والتنقيب والفح�س ليوم 

معلوم لل�صائل واملحروم.
فاأرقام���ك تث���ري ال�صفق���ة وال���ردود مقبلة، م���ن ي�صمع���ك تتحدث ع���ن الأرباح 
وال�صنادي���ق يظ���ن اأننا رمبا ن�صاه���م يف حل ق�صاي���ا املجاعة يف اإفريقي���ا، ولالأ�صف 
هيئ���ة التاأمني حتول���ت بف�صل جمل�س الإدارة اإلى �صنادي���ق اأ�صبه بجمعية خريية يف 
الإقرا����س والتوزي���ع والأولى ت�صميتها �صناديق بابا نويل وه���ي اأي�صا لالأ�صف دون 

رقابة �صارمة.
اأخ���ي فخرو، اأمنية النا�س يف عدم التدخل يف �صناديقها، ومنع توجيه ال�صتثمار، 
 The واأي�ص���ا حما�صب���ة عملي���ات ال�صطب، والتبخر. اأخ���ي فخرو، اأمتنى ق���راءة كتاب
فه���و   Book on Rental Property Investing by Brandon Turner
ي�صاع���د يف حتقي���ق الأهداف املالي���ة املطلوبة م���ن وراء ال�صتثمار العق���اري، طبعا 
هن���اك كتب اأك���رث اإفادة فهي تعلم اأن لي�س من ال�صط���ارة اأن تخرج من دار متلكها، 
فت�صتاأجر ملكا اآخر ب�صعر جنوين واأنت تعاين من عجز بحجة “توفري بارك للمواطنني”.
10 ماليني دينار لو ح�صبناها يف 5 �صنوات كم عقار ميكن اأن ت�صرتي به الهيئة 

ل�صالح النا�س بدل من اأن ي�صيع يف دفع اإيجار؟ هل هذه حتتاج اإلى عبقرية؟
ختام���ا اأخ���ي الفا�صل الأ�صت���اذ عبدالرحم���ن فخرو، عن���دي الكثري م���ن الأ�صئلة 
والق�صاي���ا التي تتعلق بهيئة التاأمني الجتماعي، فهل لك اأن متنحني �رضف الدخول 

اإلى الهيئة للتنقيب اأكرث؟ وعندي الكثري من احلقائق اأتركها للم�صتقبل.
قريبا، اأعلم اأن هناك اأع�صاء يف الهيئة عندهم حتفظات، فهل يقفزوا من �صفينة 

املجل�س الغارقة فيظهروا امل�صتور؟

سيد ضياء الموسوي

s.dheya
@hotmail.com

قهوة الصباح

“�جلنوبية” تناق�ش �لظو�هر �الجتماعية
�صمن �صل�صلة ور�س “التنمية اخلدمية يف املحافظة”

ع����وايل - املحافظ����ة اجلنوبية: �صم����ن �صل�صلة 
ور�����س عمل التنمية اخلدمي����ة يف املحافظة اجلنوبية 
التي د�صنه����ا �صمو حمافظ اجلنوبي����ة ال�صيخ خليفة 
ب����ن علي بن خليفة اآل خليفة ي����وم 3 يوليو اجلاري، 
عقدت املحافظة ور�صة عم����ل “الظواهر الجتماعية 
يف املحافظ����ة اجلنوبي����ة”، وذل����ك بح�ص����ور عدد من 

ممثلي اجلهات احلكومية واخلا�صة.
واأكدت مدير اإدارة الربامج الجتماعية و�صوؤون 
املجتم����ع باملحافظة اجلنوبية فاطم����ة الغتم اأهمية 
ر�ص����د الظواه����ر الجتماعية وبحث �صب����ل معاجلتها 
واحل����د م����ن انت�صارها و�ص����ولً اإلى الق�ص����اء عليها، 
موؤكدة اأهمية ت�صافر اجله����ود بني كافة موؤ�ص�صات 
املجتم����ع لو�ص����ع احلل����ول والت�ص����ورات يف �صبي����ل 
حتقيق الأهداف املن�صودة وذل����ك انطالًقا من روؤية 

املحافظة يف �رضورة تعزيز الأمن الجتماعي. 
وقدم����ت اإدارة الربام����ج الجتماعي����ة و�ص����وؤون 

����ا �صام����الً تناول ع����دًدا م����ن املحاور  املجتم����ع عر�صً
املهمة مث����ل اخلدم����ات الجتماعية وجلن����ة احلالت 
الطارئ����ة، وق����د تط����رق العر�����س اإلى اأه����م الظواهر 
الجتماعية التي مت ر�صدها يف نطاق املحافظة مثل 

ظاهرة الباعة اجلائلني وظاهرة الت�صول.
واختتم����ت ور�صة العم����ل بالتاأكيد عل����ى اأهمية 
لأه����ايل  املقدم����ة  الجتماعي����ة  اخلدم����ات  تطوي����ر 

املحافظة اجلنوبي����ة بالتعاون مع اجله����ات املعنية 
وو�ص����ع حل����ول قريبة امل����دى وحلول بعي����دة املدى 
لكاف����ة املحاور من قبل جمي����ع امل�صاركني وتفعيل 
بتو�صي����ات  الأخ����ذ  و�����رضورة  املجتمعي����ة  ال�رضاك����ة 
وخمرج����ات ه����ذه الور�ص����ة وذل����ك لالرتق����اء بجودة 
اخلدم����ات الجتماعي����ة املقدم����ة لأه����ايل املحافظة 

اجلنوبية.

• جانب من الور�صة	

“�لرتبية” تفتح باب �لت�سجيل يف �لثانوي
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التقاعد... حمبطة على طاولة “ترويكا”  روؤية “املالية” 

ومت�س مكا�سب امل�ؤّمن عليهم تعديلت التقاعد “خميبة للآمال” 

فيها م�سا�س كبري باحلقوق التقاعدية وخمالفة للتطمينات... بن حميد:

ال للت�رصف يف اأموال �سندوق التاأمني �سد التعطل وفوائ�سه... احتاد العمال:

قال النائب عادل ب���ن حميد اإن الروؤية 
التي تقدم بها ممثل���و ال�سلطة التنفيذية 
اإلى اللجن���ة الربملاني���ة امل�سرتكة حمبطة 

ويجب اأال يتم متريرها.
واعت���رب اأن الروؤي���ة احلكومي���ة فيه���ا 
م�سا����س كبري باحلق���وق التقاعدي���ة التي 
ح�س���ل عليه���ا املواطنني خ���ال ال�سنوات 
املا�سية؛ واأن ذلك ياأتي بخاف التطمينات 

التي قدمت من ممثلي احلكومة.
ودع���ا ب���ن حمي���د اللجن���ة الربملاني���ة 
امل�سرتك���ة اإلى ����رصورة الت���اأين يف درا�سة 
مل���ف التقاعد وكافة املقرتح���ات والروؤى 
م���ن خمتلف اجلهات املعني���ة باالأمر وعدم 
اال�ستعجال يف الو�سول اإلى توافقات لي�س 
فيها م�سا����س باأية مكت�سبات ح�سل عليها 

املواطنون.
م�سدًدا النائب على �رصورة اال�سرت�ساد 
الدائم بتوجيهات جالة امللك عند اإ�سدار 

اأم���ره ال�سامي بت�سكيل اللجن���ة الربملانية 
امل�سرتك���ة، حيث وج���ه جالته ب���اأن تكون 
درا�س���ة واإع���ادة تقيي���م املو�س���وع بتاأن 
ومب���ا يحقق التواف���ق الوطني ب���ني جميع 

�سلط���ات الدولة وموؤ�س�ساته���ا املعنية يف 
اإدخ���ال االإ�ساحات الازم���ة وبحث تطوير 
النظ���ام التقاعدي مب���ا يكفل احلفاظ على 
اال�ستق���رار  ويوؤم���ن  املواطن���ني،  حق���وق 
امل���ايل لل�سنادي���ق التقاعدي���ة م���ن خال 
تطوير جماالت ا�ستثمارها وتنميتها لدعم 
تنوي���ع م�سادر الدخل لينعك�س يف حت�سني 
م�ستوى اخلدم���ات املقدم���ة للمتقاعدين 

م�ستقباً.
حمي���د  ب���ن  ق���ال  ال�سي���اق،  ذات  ويف 
اإن���ه �سيقدم مرئي���ات مكتوبة اإل���ى اللجنة 
تت�سمن ت�سوراته العامة عن اإ�ساح نظام 

التقاعد دون امل�سا�س باأية مكت�سبات.
منّوًه���ا يف ذات الوق���ت عل���ى ����رصورة 
الرجوع ملجل�س النواب لكونه ممثل ال�سعب 
قبل اإق���رار اأي تعديل على نظ���ام التقاعد 
مل���ا لاأمر م���ن اأهمية ق�س���وى كونه مي�س 

جميع املواطنني وحياتهم املعي�سية.

�رصح االأم���ني العام لاحتاد الع���ام لنقابات 
عم���ال البحري���ن ح�س���ن احللواج���ي باأن م���ا ن�رص 
م���ن خا�س���ات تو�سل���ت اإليها اللجن���ة الثاثية 
املخت�سة مبراجعة قانون التاأمينات االجتماعية 
يثبت �سحة ما كان يطالب به االحتاد العام منذ 
بداي���ة التوجه���ات املحمومة للتعدي���ات، وهو 
رف����س اأي توج���ه من حي���ث املب���داأ للتعديات 
ج���اءت  اإذ   ،2008 ل�سن���ة   3 رق���م  القان���ون  يف 
التعدي���ات املعلن عنها خميب���ة لاآمال ومت�س 

ب�سكل وا�سح مبكا�سب املوؤّمن عليهم. 
واأ�س���اف “لق���د �ُس���دم االحتاد الع���ام من 
فر����س وح����رص التقاعد يف عمر ال���� 55 �سنة مما 
يع���د م�سا�س���ا وا�سحا على احل���ق الطبيعي الأي 
عامل يف تقرير م�سريه الوظيفي وحتديد وقت 
تقاع���ده ور�س���م م�ستقبل���ه وم�ستقب���ل عائلته، 
كم���ا اأن الت����رصف يف اأم���وال �سن���دوق التاأمني 
�س���د التعط���ل ك�سن���دوق م�ستق���ل بحيث يتم 
حتوي���ل فوائ�سه من اأجل دعم مواجهة عجوزات 
ال�سنادي���ق االأخرى هو اأمر ين���ايف ال�سبب الذي 
من اأجله اأن�ساأ هذا ال�سندوق، فبدل اأن ي�ستفاد 
قان���ون  مي���زات  حت�س���ني  يف  الفوائ����س  م���ن 
التاأم���ني �س���د التعطل وفتح اآف���اق جديدة من 
اأج���ل اإيجاد فر�س عم���ل للعاطلني يختزل عمل 
هذا ال�سندوق عل���ى دفع بع�س االأجور لفرتات 
ق�س���رية ومن ثم يفرغ من متويات جلهة اأخرى 
لي�س معني���ة باال�ستفادة منه بح�س���ب القانون 

الذي اأن�سئت من اأجله”.
من الوا�س���ح جدا اأن مثل ه���ذه التعديات 

حت���اول اأن تعال���ج االأبع���اد االقت�سادي���ة فقط 
وكان مهيمنا عليها �سبح العجز االإكتواري دون 
االلتف���ات اإلى معاجل���ة االأبعاد االأخ���رى كالبعد 
االجتماعي والبعد االإن�ساين الذي من اأجله تن�ساأ 
�سناديق ال�سم���ان االجتماعي، واإال كيف ميكن 
القب���ول باأن توقف الزي���ادة ال�سنوية للمتقاعد 
بع���د 7 �سن���وات من تقاع���ده؟ بينم���ا كما نعلم 
يف مدة كه���ذه تزيد تكاليف احلي���اة املعي�سية 
وحتتاج مزي���دا من الدعم وامل�سان���دة ل�سخ�س 

يعي�س معتمدا على راتبه التقاعدي. 
وقال االأمني الع���ام “حذرنا منذ البداية من 
اأي م�سا�س مبكت�سبات املوؤّمن عليهم، وقلنا اإن 
التوج���ه اأ�سا يجب اأن يك���ون لدعم موارد هيئة 
التاأمني االجتماعي عرب �سيا�سة ر�سيدة وكفوءة 
ومهني���ة لا�ستثمار واإدارة م���وارد الهيئة، وهي 
امل�سكلة التي اأ�ساء عليها تقرير اللجنة النيابية 

للتحقيق يف الو�سع اال�ستثماري للهيئة، والتي 
 2018 اجل���اري  الع���ام  تقريره���ا يف  اأ�س���درت 
وبالتايل مل تكن امل�سكلة كما اأو�سحنا الأكرث من 

مرة يف القانون واإمنا يف اإدارة موارد الهيئة”. 
وب�س���اأن م���ا �سيقوم ب���ه االحت���اد العام من 
خط���وات مقبلة ق���ال االأمني الع���ام “منذ بداية 
االأزم���ة الدائ���رة ح���ول قان���ون التقاع���د قمن���ا 
بالتوا�س���ل م���ع جمي���ع املعني���ني وخاطبنا كل 
االأط���راف بطل���ب اللق���اء لا�ستم���اع مل���ا ميثل 
هواج����س وهموم االحتاد الع���ام كممثل للعمال 
و����رصح املب���داأ الذي بني���ت عليه روؤيتن���ا بعدم 
 2008 ل�سن���ة   3 رق���م  بالقان���ون  امل�سا����س 
بوجوب الرتكيز عل���ى اال�ستثمار ال على تعديل 

القانون”. 
وق���ال االأمني العام “تلقين���ا ردا من بع�س 
اأط���راف اللجن���ة ون�سكره���م عل���ى توا�سله���م، 
اإذ �سنلتق���ي يف بح���ر االأ�سب���وع املقب���ل ونقدم 
مرئياتن���ا وناأمل النظر فيه���ا كما ناأمل من بقية 
اأط���راف اللجن���ة التجاوب كما ن�س���دد على اأن ما 
ج���اء يف جوهر التوجيه ال�سادر م���ن جالة عاهل 
الب���اد ه���و تاأكي���د ع���دم اال�ستعج���ال ووجوب 
الرتيث والتدبر يف اأي تغي���ري للقانون و�سمان 
اأخ���ذ م�سالح جميع االأطراف بع���ني االعتبار كما 
�رصح �سمو رئي����س الوزراء باأن اأي توجه لرت�سيد 
النفقات يج���ب اأال يكون باالنتقا����س من مزايا 

املواطنني والعاملني”. 
ودعا االأمني الع���ام خمتلف االأطراف جمددا 
ملد االأي���دي واال�ستماع اإلى وجهات نظر العمال 
الت���ي متثل الفئة االأكرب م�سلحة يف الهيئة وهم 

امل�سرتكون امل�ساهمون املوؤّمن عليهم.

• عادل بن حميد	

• ح�سن احللواجي	

“االحتاد احلر” يطالب “العمل العربية” باالعتذار
املنامة - االحتاد احلر لنقابات عمال 
البحري���ن: تق���دم االحتاد احل���ر لنقابات 
عم���ال البحرين ب�سكوى اإلى املدير العام 
ملنظم���ة العم���ل العربية فاي���ز املطريي 
وردت  مغلوط���ة  معلوم���ات  بخ�سو����س 
يف االأوراق املقدم���ة يف الن���دوة القومية 
“نح���و اآلي���ات �س���وق عمل جدي���د لدعم 
االأ�سخا�س ذوي االإعاق���ة” والتي عقدت 
يف بريوت اأخريا، م�ستنكًرا هذه االأكاذيب 
واالدع���اءات ومطالًبا ب�سح���ب الورقة من 
وثائ���ق الندوة وتق���دمي اعت���ذار وا�سح 
و�رصيح من القائمني عل���ى اإدارة الندوة 

عن هذا اخلطاأ الفادح.
واأ�س���اف االحتاد احل���ر اأن���ه انطاًقا 
من حر�س���ه على اأن تظ���ل منظمة العمل 
العربية ت���وؤدي ر�سالتها بق���وة واقتدار 
ومهني���ة وحرفية عالية خدم���ة للق�سايا 
العمالي���ة والنقابي���ة واأن تك���ون مبن���اأى 
ع���ن ال�رصاع���ات ال�سيا�سي���ة والتوجهات 
فاإن���ه  والطائفي���ة،  واحلزبي���ة  الفئوي���ة 
ي�ستنكر ما ورد عن البحرين من معلومات 
مغلوط���ة ومكذوبة وال مت���ت للواقع باأي 
�سل���ة وال ت�ستند على دلي���ل اأو معلومة، 
باإح���دى االأوراق الت���ي عر�ست يف الندوة 
القومي���ة يف بريوت خال الف���رتة 9 اإلى 
11 يوليو 2018 للزميلة جهدة اأبوخليل.
وق���ال االحت���اد “اإن حماول���ة متري���ر 
اأكاذيب حول البحري���ن وعدد من الدول 
العربي���ة وحماول���ة خل���ط االأوراق وادعاء 
مقدم���ة الورق���ة ب���اأن مملكتن���ا احلبيب���ة 

ت�سه���د نزاًع���ا م�سلًح���ا اأدى اإل���ى ارتفاع 
ن�سب���ة االإعاقة هو كذب حم�س وادعاءات 
مغر�سة مل يقل بها اأحد من قبل وال متت 

للحقيقة والواقع باأي �سلة”.
وت�س���اءل االحت���اد احل���ر ع���ن ماهية 
التقارير والوقائع الت���ي ا�ستندت اإليها 
الورقة ب�ساأن وجود البحرين �سمن الدول 
التي ا�ست���دت فيها النزاع���ات امل�سلحة 
حت���ى اأدت اإلى وج���ود معاقني وكم عدد 
املعاقني؛ ب�سبب تلك النزاعات امل�سلحة 

يف البحرين!
واأ�س���اف “اإنن���ا يف االحت���اد احل���ر اإذ 
ن�ستنكر وندين بكل قوة مترير مثل هذه 
املعلوم���ات املكذوب���ة والت���ي ال نعرف 
حت���ى االآن ما الدواف���ع التي تقف وراءها 
ندعو اإلى �سحب الورقة من وثائق الندوة 
واالعت���ذار عم���ا ورد به���ا م���ن اأكاذي���ب 
واف���رتاءات متث���ل اعت���داًء �سارًخ���ا على 
مملكتنا الغالية وكل مواطن بحريني ويف 

القلب منهم العمال”.
واأب���دى االحتاد اأ�سفه ل�سم���اح اإدارة 
ه���ذه  مث���ل  بعر����س  القومي���ة  الن���دوة 
االأكاذيب يف موؤمتر مهني حمرتم يحظى 
مبكانة متميزة مع عدم ال�سماح ملمثلهم 
يف الندوة بال���رد على مثل هذه الرتهات 
واالأكاذي���ب، مطالب���ني باعت���ذار وا�سح 
ومعلن عما ورد من اف���رتاءات واأكاذيب 
بح���ق البحرين واأن يبتعدوا باملنظمة عن 
اأي جتاذب���ات �سيا�سية ومنزلقات فئوية 

اأو طائفية حتى تظل املنظمة قوية.

حمرر ال�س�ؤون املحلية

حمرر ال�س�ؤون املحلية

رؤية التقاعد التفاف ومخالفة 
للتوجيهات السامية

فت����ح م�سوؤولون حكوميون �سنطة القرارات املخب����اأة فيما لو عرب م�رصوعا 
قانوين التقاعد، وقّدموا على طاولة “ترويكا” التقاعد 17 اقرتاحا، معظمها 
اإم����ا �سيئ اأو قبي����ح، وال ين�سجم مع التوجيهات امللكي����ة ال�سامية ب�ساأن عدم 

امل�سا�س مبكت�سبات املواطنني.
اأداء الفريق����ني النياب����ي وال�س����وري عل����ى طاولة االجتم����اع قائم على رد 
الفعل، اإذ باغت وزير املالية املجتمعني مبو�سوع خف�س تقاعد الربملانيني 

والبلديني باأول لقاء ثم فاجاأهم بروؤية منزوعة الد�سم باللقاء االأخري. 
وج����اء عنوان “الب����اد” املواكب لتغطي����ة اجتماعات “تروي����كا” التقاعد 
دقيق����ا، اإذ �سّجل ع�سو باللجنة وجود “التفاف” على القانونني املرفو�سني 
م����ن خال تقدمي مقرتح����ات تنتق�س من املزايا التقاعدي����ة بعناوين جديدة 

م�سلِّلة.

محاكمة االقتراحات
يجب حماكم����ة كل اقرتاح على طاول����ة “الرتويكا” مب�سط����رة القانونني 
املرفو�سني، وقيا�س حجم االنتقا�س من املكا�سب، وهل ين�سجم مع الغاية 

امللكية بالتوافق اأو ال. 
واأح�رص بع�����س االأمور غري التوافقية الواجب �سحبه����ا اليوم، قبل الوقوع 

يف حرج من التم�سك بها؛ الأن م�سريها �سيكون ك�سلفها، القانون ال�ساقط:
- فر�س التقاعد يف �سن 55 عاما.

- املحاولة اجلديدة لتحويل فائ�س اأموال �سندوق التاأمني �سد التعطل 
ملواجهة عجوزات ال�سناديق االأخرى.

- رفع احلد االأدنى ل�سنوات اخلدمة بالقطاع اخلا�س مل�ساواته مع القطاع 
العام، وغ�س النظر ل�سنوات عن جتميد قانون توحيد املزايا بني القطاعني، 

وما زال حق عمال القطاع االأول مه�سوما.
- وقف الزيادة ال�سنوية بعد 7 �سنوات من التقاعد.

- غريها...

دعوة الوزير
تلقي����ت دعوة حل�سور فعالي����ة يقدمها وزير املالية نه����ار يوم االأربعاء؛ 
ملناق�س����ة مو�س����وع التقاع����د و�سناديق����ه اال�ستثماري����ة. واأك����دت احل�سور. 

و�ساأنقل للوزير وم�سوؤويل هيئة التاأمني الهواج�س. 
و�ساأعت�سم بالتوجيهات ال�سامية؛ الأن روؤية الوزارة ت�سع الع�سا برتو�س 

التوافق، الإ�ساح نظام التقاعد.

مركز االتصال
اخلرب الوارد من مركز االت�سال الوطني، عن نتائج اجتماعات “الرتويكا”، 
ي�سعه يف حومة التجاذبات، لدخوله مبتاهة حتوير عني الراأي العام، مبعلومات 

غري دقيقة، عندما ا�ستعجل اإطاق اأو�ساف اإعامية مبنت الت�رصيح. 
ويتعني على املركز االنتباه وتوخي احلياد.

 
تيار

“لي�س ثمة �سلطة تعلو على �سلطة العقل، وال حجة ت�سمو على حجته”.

فرويد

راشد الغائب
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تيارات

اإلى توافقات للتاأين يف درا�سة ملف التقاعد وعدم اال�ستعجال 
امللك  ج��ال��ة  بتوجيهات  ال��دائ��م  اال���س��رت���س��اد  �����رصورة 
يجب اإ�ساح نظام التقاعد دون امل�سا�س باأية مكت�سبات
تعديل  اأي  اإق���رار  قبل  ال��ن��واب  ملجل�س  ال��رج��وع  حتمية 

55 �سنة  ال����  ال��ت��ق��اع��د يف ع��م��ر  ��دم��ن��ا م��ن ف��ر���س وح�����رص  ���سُ
ال���ت���ع���دي���ات حت�����اول ع����اج االأب����ع����اد االق��ت�����س��ادي��ة فقط 
7 �سنوات من تقاعده ال لوقف الزيادة ال�سنوية للمتقاعد بعد 
وكفوءة ر�سيدة  �سيا�سة  عرب  التاأمني  هيئة  م��وارد  دعم  يجب   
التوا�س���ل م���ع جمي���ع املعني���ني لا�ستم���اع لهواج����س االحتاد
وج���وب ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى اال���س��ت��ث��م��ار ال ع��ل��ى ت��ع��دي��ل ال��ق��ان��ون
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وقف ت�سيري رحالت العمرة خالل احلج

اإن�ساء منفذ جديد للمنطقة ال�سناعية ب�سلماباد

“ال�سمالية” تن�سم لنظام املقرتحات وال�سكاوى “توا�سل”

100 طبيب زائر تابعوا 600 مري�ض بحريني خالل عامني

درا�سة �سبل دعم املراكز التاأهيلية العاملة مبجال الإعاقة

ا من املياه املعاجلة خالل مايو �سخ 75 األف مرت مكعب يوميًّ

لالنتخابات امل�سغرة انطالق الربنامج التدريبي “�سوت �سباب 2030” 

ت�صفري 548 حالة �إلى 14 دولة خالل 2017... م�صدر لـ “$”:

وفق معايري �مل�صاو�ة و�لعد�لة و�ل�صفافية... حميد�ن:

حفر 4 �آبار وتنظيف �صبكة �ل�رصف �لزر�عي يف عذ�ري و�لبالد ... “�لزر�عة”:

تعزيًز� للثقافة �لدميقر�طية... منرية بنت حممد:

�أكـــد م�صـــدر مطلـــع يف وز�رة �ل�صحـــة �أن 
بف�صـــل �لتوجيهات �ل�صديدة مـــن لدن رئي�س 
�لـــوزر�ء �صاحب �ل�صمـــو �مللكي �لأمـــري خليفة 
بـــن �صلمان �آل خليفة، �صهـــدت �لوز�رة �لعديد 
مـــن �آليات �لدعم و�لتطويـــر، م�صري� �إلى �أنه مت 
�إدخـــال حزمة مـــن �لرب�مـــج �ل�صحيـــة و�لأنظمة 
�ملتطورة و�حلديثـــة يف �لنظام �ل�صحي، و�لتي 
ت�صـــب يف م�صلحـــة �ملري�ـــس و�رصعـــة عالجـــه، 
وح�صولـــه علـــى �خلدمـــات �ل�صحيـــة يف �لبـــالد 
وباأ�ـــرصع وقـــت، ومبا ي�صاهي ما هـــو معمول به 
يف �أحـــدث �ملوؤ�ص�صـــات �ل�صحية �ملعروفة حول 
�لعامل.و�أو�صـــح �مل�صدر يف ت�رصيحات لـ “�لبالد” �أن 
برنامـــج “�لطبيب �لز�ئر” يتلقـــى دعما متو��صال من 
وزيـــرة �ل�صحة فائقة �ل�صالـــح؛ لأنها تهدف لتوفري 
�خلدمـــات �ل�صحيـــة و�لت�صهيـــالت �لالزمـــة خلدمـــة 
�ملر�صـــى من خـــالل �لت�صخي�ـــس و�لعـــالج بو��صطة 
��صتقد�م �خلرب�ء و�ملخت�صني من خمتلف دول �لعامل 
�إلـــى �لبحريـــن ملتابعـــة وت�صخي�س وعـــالج �حلالت 
�ل�صعبـــة و�ملعقدة، �إذ يقوم هـــوؤلء �لأطباء بالك�صف 

على �ملر�صـــى بالطرق �حلديثة و�لأ�صاليب �لعالجية 
�لأكرث تطور� يف �لعامل لعالج �حلالت �لتي ت�صتدعي 
تخ�ص�صـــات وخرب�ت نـــادرة يف جمـــالت �لتخ�ص�س 

�لطبي دون �حلاجة �إلى عالجها باخلارج.
و�أكـــد �مل�صـــدر �أن برنامـــج “�لطبيـــب �لز�ئر” 
�أحـــدث نقلـــة نوعية يف م�صتـــوى �خلدمـــات �ل�صحية 

�ملقدمة للمو�طنني و�لعاملني يف �لقطاع �ل�صحي.
وك�صف �مل�صدر عـــن �أنه مت ت�صجيل 500 طلب 
للعـــالج باخلـــارج خـــالل �لعـــام 2017، مبينـــا �أنه مت 

حت�صني نظام و�إجـــر�ء�ت �ملر�صى �ملبتعثني للعالج 
باخلارج من خالل و�صع نظام “�لفوترة �لإلكرتوين”، 
�أنـــه مت عمـــل �صو�بـــط للعـــالج باخلـــارج  مو�صحـــا 
بالتعـــاون مـــع �للجنة �لعليـــا للعالج باخلـــارج ومنها 
�عتماد م�صت�صفيات للعـــالج باخلارج، م�صيفا �أنه مت 
�إمتـــام �إجر�ء�ت �بتعـــاث وت�صفـــري 548 مري�صا �إلى 
14 دولـــة، ومت زيادة عـــدد �مل�صت�صفيات �ملعتمدة 

للعالج باخلارج.
و�أو�صح �أنه ويف �إطار تكامل �خلدمات يف �لنظام 
�ل�صحي �صمن وز�رة �ل�صحة و�ملوؤ�ص�صات �حلكومية 
�لأخـــرى مت �ل�صتعانـــة باخلـــرب�ت �لطبيـــة �خلارجية 
لتغطيـــة �ملجالت �لتي تعاين من نق�س �أو ق�صور يف 
�خلرب�ت �ملحلية؛ للتقليـــل من �لعتماد على �لعالج 
يف �خلارج، مـــن خالل تطبيق برنامـــج �لطبيب �لز�ئر 
�لـــذي يعتمد علـــى ��صتقبـــال خرب�ت طبيـــة عاملية 
متخ�ص�صـــة لعالج �ملر�صـــى د�خل �لبحريـــن، منوها 
�أن �لعـــام 2017 �صهد ��صتقـــد�م 31 طبيبا ز�ئر� من 
خمتلف دول �لعـــامل �أ�رصفو� على عـــالج 207 مر�صى 
بحرينيني، مو�صحا �أن جممـــع �ل�صلمانية �صهد زيارة 
100 طبيـــب ز�ئر خـــالل �لفـــرتة 2015 �إلى 2017، 

متكنو� من متابعة حالت 600 مري�س بحريني.

مدينـــة عي�صـــى - وز�رة �لعمـــل و�لتنميـــة 
و�لتنميـــة  �لعمـــل  وزيـــر  تر�أ�ـــس  �لجتماعيـــة: 
�لجتماعيـــة رئي�ـــس جمل�ـــس �إد�رة �ل�صنـــدوق 
�أم�ـــس  �لوطنـــي جميـــل حميـــد�ن،  �لجتماعـــي 
�إد�رة  ملجل�ـــس  �لثالـــث  �لـــدوري  �لجتمـــاع 
�ل�صندوق.وخـــالل �لجتماع، مت بحـــث �ملو�صوعات 
�ملدرجـــة على جدول �لأعمال، و�أبرزها در��صة �أف�صل 
�صبل دعم �ملر�كز �لتاأهيلية �لعاملة يف جمال �لإعاقة، 
�صو�ء كانـــت خا�صة و�أهلية على حد �صو�ء، ومتكينها 
من تقدمي خدمة �لرعايـــة و�لتاأهيل لالأ�صخا�س ذوي 
�لإعاقـــة، يف �إطـــار من �لعد�لـــة و�مل�صـــاو�ة، وكذلك 
�صمن رقابة حمكمة، ل�صمان تقدمي �أف�صل �خلدمات 
للمو�طـــن وفـــق معايري دوليـــة معتمـــدة، ف�صاًل عن 
بحث �خلطـــط �مل�صتقبلية لتحقيـــق �رص�كة جمتمعية 
�أو�صـــع مع منظمات �ملجتمع �ملـــدين؛ بهدف �لرتقاء 
باخلدمـــات �ملقدمـــة للمو�طنني �صمـــن �خت�صا�س 

�ل�صندوق وتطويرها. وبهذه �ملنا�صبة، �أكد حميد�ن 
�أهميـــة �لـــدور �خلدمـــي و�لتنمـــوي و�لرعائـــي �لذي 
يقدمـــه �ل�صندوق خلدمـــة �لفئـــات �مل�صتهدفة من 
ذوي �إعاقـــة وكبـــار �ل�صـــن و�لأطفـــال، يف �إطـــار من 
�ملرونـــة و�ل�صفافيـــة، موؤكـــًد� حر�ـــس �لـــوز�رة على 
تقدمي �أف�صـــل �خلدمات لفئة ذوي �لإعاقة من خالل 

دعم �ملر�كز �لأهلية �لعاملـــة يف جمال �لإعاقة، وفق 
معايري حمـــددة، تكفل حتقيـــق �لعد�لـــة و�مل�صاو�ة 
و�ل�صفافيـــة. ي�صار �إلـــى �أن �لجتمـــاع �لثاين عقد يف 
مايو �ملا�صـــي، بعد �صدور �لقر�ر رقـــم )34( ل�صنة 
2017 ب�صـــاأن �إعادة ت�صكيل جمل�س �إد�رة �ل�صندوق 

�لجتماعي �لوطني.

�ملنامة - وز�رة �لأ�صغال و�صوؤون �لبلديات 
و�لتخطيـــط �لعمـــر�ين: بلـــغ معـــدل ميـــاه �ل�رصف 
�ل�صحـــي �ملعاجلـــة �لتـــي مت �صخهـــا �إلـــى �ل�صبكـــة 
�لزر�عية خالل �صهر مايو �ملا�صي حو�يل 75 �ألف مرت 

مكعب يوميًّا.
�لهند�صـــة  �إد�رة  �لـــوز�رة ممثلـــة يف  ومتكنـــت 
�لزر�عيـــة وخالل �صهـــر مايو 2018 مـــن �لنتهاء من 
عمليـــة تنظيـــف و�صيانة �صبكـــة �ل�ـــرصف يف عذ�ري 
و�لبـــالد �لقـــدمي ب�صـــكل كامـــل، وهـــي م�صتمرة يف 
�إن�صاء �صبـــكات �مل�صـــارف �لزر�عية حيـــث �صي�صار 
�إلـــى تر�صيـــة مناق�صة جديـــدة بعـــد مو�فقة جمل�س 
�ملناق�صـــات عليهـــا ل�صيانـــة وجتديـــد �مل�صـــارف 
�لرئي�صيـــة و�لفرعيـــة و�ملن�صئات �ملر�فقـــة لها يف 

�ملنطقتني �ل�صمالية و�لعا�صمة.
كما و��صلت �لوز�رة �أعمـــال �لرقابة و�لتفتي�س 

علـــى �مل�صـــارف �لزر�عيـــة و�ملـــز�رع يف �صهـــر مايو 
�ملا�صي فقد ��صتكملت �لك�صف على 2200 مرت من 
�مل�صارف يف منطقتـــي عذ�ري و�لو�صطى، حيث تتم 
عمليـــة �ملر�قبـــة و�لتفتي�س ب�صـــكل منتظم لتفادي 
�صـــوء ��صتعمـــال �مل�صـــارف �لرئي�صيـــة و�لفرعيـــة 
�ملغلقة. وتقـــوم �إد�رة �لهند�صـــة �لزر�عية وم�صادر 
�مليـــاه من �صمن طلبات �إ�صـــد�ر تر�خي�س �لتق�صيم 

و�لبناء و�لدفان يف خمتلف �ملناطق �لتي من �ملمكن 
�أن توؤثر على �صبكات �ل�ـــرصف و�لتو�صيالت �ملدنية 
و�مليكانيكية �لأخرى فاإنه قد مت ح�رص 54 حالة بهذ� 
�ل�صـــاأن. وك�صفـــت �لـــوز�رة �إلـــى �أن �إد�رة �لهند�صة 
�لزر�عيـــة وم�صـــادر �مليـــاه �أ�رصفت على حفـــر 4 �آبار 
جديدة خالل مايو �ملا�صي يف مناطق عو�يل و�ملحرق 
وتوبلـــي ور�أ�س زويـــد، وذلك �صمـــن �خلدمات �لتي 

تقدمها يف حفر و��صتك�صاف �لآبار.
وبخ�صو����ص اأعم���ال ال�صيانة لنق���اط التو�صيل 
و�ل�صبكات �لفرعية فاإن �لوز�رة وخالل مايو �ملا�صي 
قام���ت باأعمال ال�صيان���ة ومعاجلة الت�رسب���ات لنقاط 
�لتو�صيـــل و�ل�صبكات �لفرعية لعدد 9 مز�رع يف عدة 
مناطـــق يف �لبحرين بو�قع 3 مـــز�رع يف �أبو �صيبع و2 
يف بـــوري وو�حدة يف كل من �جلنبية و�لهملة وعذ�ري 

و�لزلق.

�ملنامة - وز�رة �صوؤون �ل�صباب و�لريا�صة: 
�أكـــدت مديـــر �إد�رة �لأن�صطة �ل�صبابيـــة بوز�رة 
�صـــوؤون �ل�صباب و�لريا�صـــة �ل�صيخة منرية بنت 
حممد �آل خليفة �أنه مع �قرت�ب موعد �لنتخابات 
�لعامـــة، ينطلـــق �لربنامـــج �لتدريبـــي )�صوت 
�صبـــاب 2030( و�لـــذي يعمـــل علـــى تدريـــب 
�ل�صبـــاب علـــى �ملبـــادئ �لأ�صا�صيـــة للعمليات 
�لنتخابية.و�أو�صحـــت �ل�صيخـــة منـــرية �أن �لربنامج 
�صيعمل على تدريب �ل�صباب على �ملبادئ �لأ�صا�صية 
للعمليات �لنتخابيـــة و�إك�صابهم �ملعارف �لأ�صا�صية 
لذلـــك، ومن ثم معاي�صتهم لتجربـــة �نتخابية مب�صطة 
من خالل م�ـــرصوع مدينة �صباب 2030 ُتخَتتم بنموذج 
جلل�صة و�حدة يتم فيها مناق�صة �ملو��صيع �لتنموية 
�ملتعلقـــة بال�صباب وبالتحديـــد �آليات تطوير �لعمل 

�ل�صباب ومدينة �صباب 2030.
وك�صفت مدي���ر اإدارة الأن�صط���ة ال�صبابية �رسوط 

�لرت�صح للربنامج، �إذ بينت �أنه ي�صمح فقط مل�صاركي 
مدينة �صباب 2030 من �جلن�صني بامل�صاركة، وعلى 
�ملتقدم للرت�صح �أن يكون من �لفئة �لعمرية من 18 
�إلى 29 �صنة، و�أن يجتاز �لدور�ت �لتدريبية للربنامج 

حتى يتمكـــن من �لرت�صـــح، كذلك يلتـــزم �لفائزون 
بامل�صاركـــة يف �جلل�صـــة �لنقا�صية بعد ختـــام مدينة 

�صباب 2030.
)�صـــوت  �لربنامـــج  يف  �لت�صجيـــل  �إن  وقالـــت 
2030( يتم باحل�صور �ل�صخ�صي للمركز �ل�صت�صاري 
�لتدريبـــي يف مدينـــة �ل�صباب مـــن 16 �لى 19 يوليو 
�جلاري ما بني �ل�صاعة �لثانيـــة ظهًر� وحتى �ل�صابعة 
م�صـــاًء، وعلـــى �ملتقـــدم �إح�صـــار كافـــة �مل�صتند�ت 
�ملطلوبة ل�صتكمال عمليـــة �لت�صجيل، �أهمها بطاقة 
�مل�صاركـــة �خلا�صـــة مبدينة �صبـــاب 2030، �لبطاقة 

�لذكية ون�صخة منها و�صورة �صخ�صية.
و�أو�صحت �أن فكرة �لنتخابـــات �مل�صغرة تاأتي 
بهـــدف �إعطاء �ل�صبـــاب جتربة �نتخابيـــة م�صغرة مت 
�لتح�صري لها ب�صكل جيـــد، وذلك من خالل �لتدقيق 
وو�صع �لقو�نـــني �صمن هيكلية خا�صة باملتطوعني 

�أي باختيارهم و�أفكارهم.

و�ل�صــــوؤون  �لعــــدل  وز�رة   - �ملنامــــة 
�لإ�صالمية و�لأوقاف: �أعلن ق�صم �صوؤون �حلج 
و�لعمرة �لتابع لإد�رة �ل�صوؤون �لدينية بوز�رة 
�لعــــدل و�ل�صــــوؤون �لإ�صالميــــة و�لأوقاف عن 
�إيقــــاف ت�صيري حمالت �لعمــــرة وعدم �لتوجه 
�إلــــى مكة �ملكرمــــة وزيارة �ملدينــــة �ملنورة 
خالل مو�صم �حلــــج، وذلك �عتبــــاًر� من �لأول 
مــــن ذي �لقعــــدة وحتــــى �ل�صاد�ــــس ع�رص من 
ذي �حلجة لعام 1439هـــــ، وياأتي هذ� �لقر�ر 
�صمــــن �لإجر�ء�ت �لتنظيميــــة �لتي يقوم بها 
ــــا وفًقا  ق�صــــم �صوؤون �حلــــج و�لعمــــرة �صنويًّ
للتعليمات �ل�صادرة من وز�رة �حلج و�لعمرة 

باململكــــة �لعربية �ل�صعودية قبل بدء مو�صم 
�حلج.

ودعا ق�صم �صوؤون �حلج و�لعمرة �أ�صحاب 
حمــــالت �حلج لاللتــــز�م باملو�عيــــد �ملحددة 
لإنهــــاء عملية ت�صجيــــل �حلجاج عــــرب �مل�صار 
و�ل�صعودي  �لبحريني  بالنظامني  �لإلكرتوين 
ومو�عيد مغــــادرة �حلجاج جتنبــــاً حلدوث �أي 
تاأخــــري �أو عو�ئق، ف�صالً عن �ــــرصورة �للتز�م 
بالتعليمــــات و�لأنظمــــة و�لقو�نــــني �لإد�رية 
و�ل�صحية و�لأمنية �صو�ء �ل�صادرة من �للجنة 
�لعليــــا ل�صوؤون �حلج و�لعمــــرة �أو وز�رة �حلج 

و�لعمرة باململكة �لعربية �ل�صعودية.

و�صـــوؤون  �لأ�صغـــال  وز�رة  �أعلنـــت 
�لبلديـــات و�لتخطيط �لعمـــر�ين عن بدء 
تنفيذ �أعمـــال م�رصوع �إن�صـــاء منفذ جديد 
و�لتجاريـــة  �ل�صناعيـــة  �ملنطقـــة  �إلـــى 
يف �صلمابـــاد، مو�صحـــة �أن هـــذ� �لإجـــر�ء 
�لتح�صيني �صي�صهل من �حلركة �ملرورية 
�أمـــام م�صتخدميه للو�صـــول �إلى منطقة 
غرب �صلماباد، و�صيكـــون ك�صارع يخدم 
“�إيكيا” و�مل�صاريع �لتجارية �مل�صتقبلية 
يف �ملنطقة.و�أكـــدت �لوز�رة �أن هذ� �مل�رصوع 
يعـــد منفـــًذ� جديـــًد� للمنطقـــة �صي�صهـــم يف 
�صال�صـــة �حلركـــة �ملروريـــة، حيـــث ي�صتمـــل 
�ملنفـــذ م�صارين للدخول لـ”�إيكيا” من �صارع 

�ل�صيخ خليفة بـــن �صلمان وم�صار �خلروج �إلى 
�صارع �ل�صيخ عي�صى بن �صلمان.

علمـــا باأنـــه �صيتـــم �إن�صـــاء منافـــذ �أخرى 
للمنطقة بعـــد �لنتهاء من تد�خالت �لأر��صي 
وتعديـــل و�صعيتهـــا وفـــق �ملخطـــط �لعـــام 
�جلديد للمنطقة، بذلك �صيكون هناك �صبكة 

طرق متكاملة يف غرب �صلماباد.
�لطاقـــة  �أن  “�لأ�صغـــال”  وبينـــت 
�ل�صتيعابية لل�صـــارع تبلغ نحو 3 �آلف مركبة 
يف �ل�صاعـــة يف �لجتاهـــني، حيـــث �صي�صاهـــم 
�مل�ـــرصوع بعـــد �كتماله بتعزيـــز �صبكة �لطرق 
�لتـــي تخـــدم �ملنطقـــة �حلديثـــة �لتجاريـــة 

و�ل�صناعية يف �صلماباد.

�أعلن حمافظ �ل�صمالية علي �لع�صفور 
عن �ن�صمام �ملحافظة �ل�صمالية �إلى �لنظام 
�لوطني للمقرتحات و�ل�صكاوى )تو��صل( 
لت�صتفيـــد من مز�يا �لنظـــام وتتلقى عربه 
و�ملالحظـــات  و�ل�صـــكاوى  �ملقرتحـــات 
و�ل�صتف�صار�ت من �ملو�طنني و�ملقيمني 

و�لزو�ر.وذكـــر �لع�صفور �أن خطـــوة �لن�صمام 
للنظام تاأتـــي ��صتجابة لتوجيهـــات ويل �لعهد 
نائـــب �لقائـــد �لأعلـــى �لنائـــب �لأول لرئي�ـــس 
جمل�ـــس �لـــوزر�ء �صاحب �ل�صمـــو �مللكي �لأمري 
�صلمـــان بن حمد �آل خليفـــة باأهمية فتح قنو�ت 

تو��صل د�ئمة مع �جلمهور.

• �جتماع �ل�صندوق �لجتماعي �لوطني	

بدور املالكي

• وزيرة �ل�صحة	

• �ل�صيخة منرية بنت حممد	

نضال الصفار والرحيل المر
قبل �أ�صابيع عدة، و�أثناء زيارتي للبنك لإمتام �إحدى �ملعامالت، �لتقيت مبح�س 
�ل�صدفة �حل�صنـــة، بالأخ �لعزيز ن�صال عي�صى �ل�صفـــار، و�لذي يعمل بق�صم خدمات 

�لزبائن، لفرتة طويلة جتاوزت �خلم�صة ع�رص عاًما، �إن مل يكن �أكرث.
وبعـــد ��صتقبـــال يغـــرق باحلفـــاوة ودماثة �خللـــق - كعادتـــه - �صاألته بخفوت 

“�صفيك يا ن�صال مهموم؟ منت على عادتك”.
تاأملنـــي للحظـــة، قبل �أن يقـــول “حال �لنا�ـــس، ووجعهم ل يطـــاق، فمعظم من 
ير�جعني - يومًيا - منذ �ل�صباح �لباكر، من �ملهمومني، �لباحثني عن وقف �لق�صط، 
وجدولـــة �لقر�ـــس، و�لبدء بقر�ـــس جديد، وبق�ص�ـــس توجز �حلاجـــة، و�صيق �لأفق، 

و�حلال”.
وي�صيـــف “�لف�صف�صـــة �لتي �أ�صمعها منهم، جتعلني �أكـــرث حر�صا على �أل �أترك 
�أحًد� يغادر من�صدتي �إل وم�صلحته مق�صية، ل تعلم �أخي �إبر�هيم كم �أتاأمل حني �أعجز 
- �أحياًنـــا - عن م�صاعدة هذ� وذ�ك، وكم يوؤ�صفنـــي خروجه من �لباب �لزجاجي، وهو 

خايل �لوفا�س”.
��صتذكـــرت هذ� �حلديث �جلميل، و�أنا �أتطلـــع قبل �أيام، ل�صورة ن�صال �لبا�صمة، 
يف �إحدى ح�صابات �لن�صتغر�م �ل�صهرية، وحتتها خرب �لنعي بوفاته، و�لذي كان بفعل 

نوبة قلبية مفاجئة، طوت �صفحة جميلة من حياتنا �ملثقلة بهموم �حلياة.
رحـــل ن�صـــال على غفلة، وبـــال �صابق �إنذ�ر،مـــن  دون �أن يرتك لأحـــد منا فر�صة 
�ل�صـــالم عليه، �أو حتى توديعه، رحل و�لكل يرتحم عليه، ويردد ماآثر تعاونه، ودماثة 

خلقه، وطيبته، رغم ظروف �لعمل �ل�صاغطة، وم�صوؤوليات �لأ�رصة، و�حلياة.
�إن �لإرث �لعظيـــم، لهـــو ذلك �لذي تركـــه �بن �ل�صفار خلفه، مـــن تفان م�صتمر 
بخدمـــة �لنا�س، و�صعي حمموم خلدمتهم، وق�صاء حو�ئجهـــم، فرحم �هلل �أخي ن�صال، 

و�أ�صكنه ف�صيح جناته.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com
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اإبراز جهود البحرين الت�رشيعية والإجرائية يف مكافحة الف�ساد

حما�رشة عن الت�رشيعات الداعمة لإدماج احتياجات املراأة

يف اجتماع فريق العمل املعني باآلية ا�ستعرا�ض تنفيذ التفاقية الأممية

نظمها “املجل�ض الأعلى “�سمن برنامج “حقوقي 2”

املنام���ة - وزارة الداخلية:  عقدت الإدارة 
العامة ملكافح���ة الف�ساد والأم���ن القت�سادي 
والإلك���روين، الجتم���اع الأول لفري���ق العمل 
املعن���ي باآلية ا�ستعرا�ض تنفيذ اتفاقية الأمم 
املتح���دة ملكافح���ة الف�ساد، بح�س���ور ممثلي 
اجله���ات املعنية بتطبي���ق اأح���كام الف�سلني 
واخلام����ض  الوقائي���ة”  “التداب���ر  الث���اين 
“ا�سرداد املوجودات”، وذلك مب�ساركة عدد 

من الق�ساة واخلرباء والخت�سا�سيني.
ويف بداية الجتماع، اأ�ساد مدير عام الإدارة 
العامة ملكافح���ة الف�ساد والأم���ن القت�سادي 
والإلك���روين ب���دور الفريق واأهمي���ة التن�سيق 
البحري���ن  مملك���ة  جه���ود  لإب���راز  والتع���اون 
الت�رشيعي���ة والإجرائي���ة يف تنفي���ذ التفاقي���ة 

الأممي���ة، فيم���ا تط���رق املكلف باأعم���ال اإدارة 
مكافح���ة جرائ���م الف�س���اد اإلى متطلب���ات اآلية 

اطل���ع  كم���ا  التفاقي���ة،  تنفي���ذ  ا�ستعرا����ض 
املجتمع���ون عل���ى حم���ور يب���ني ماهي���ة اآلي���ة 

ال�ستعرا����ض ودور فريق العمل يف هذه الآلية 
بالإ�ساف���ة اإل���ى جترب���ة مملك���ة البحرين خالل 
مرحلة ال�ستعرا�ض الأولى من اآلية ا�ستعرا�ض 

التنفيذ.
���ا لعملية  وتخ�س���ع مملك���ة البحري���ن حاليًّ
ال�ستعرا����ض يف دورته���ا الثاني���ة، الأمر الذي 
يتطلب م���الأ قائمة التقيي���م الذاتي املرجعية 
م���ن قب���ل كاف���ة الأط���راف املعني���ة باأح���كام 
التفاقي���ة عل���ى امل�ست���وى الوطن���ي متهيًدا 
ل�ستعرا����ض اجله���ود الوطني���ة يف الف�سلني 
حمل ال�ستعرا�ض من قبل الدول امل�ستعر�سة 
“اململكة العربية ال�سعودية ومملكة ال�سويد” 
املعن���ي  املتح���دة  الأم���م  مكت���ب  وباإ����رشاف 

باملخدرات واجلرمية.

الرف���اع - املجل����ض الأعل���ى للم���راأة: نّظ���م 
بعن���وان  حما����رشة  للم���راأة  الأعل���ى  املجل����ض 
“الت�رشيعات الداعمة لإدماج احتياجات املراأة”، 
وذل���ك يف اإط���ار احلزم���ة الثالث���ة م���ن �سل�سل���ة 
حما����رشات برنام���ج “حقوق���ي 2” ال���ذي د�ّسن 
موؤخ���ًرا بتنظي���م م�سرك بني كل م���ن املجل�ض، 
والقانوني���ة،  الق�سائي���ة  الدرا�س���ات  ومعه���د 
واملوؤ�س�س���ة الوطني���ة حلقوق الإن�س���ان ومعهد 
البحرين للتنمية ال�سيا�سية، وي�ستهدف موظفي 
وع�س���وات  واأع�س���اء  احلكومي���ة  املوؤ�س�س���ات 

موؤ�س�سات املجتمع املدين.
وتناول���ت املحا����رشة الت���ي قدمه���ا عل���ي 
البح���ار 4 حماور اأ�سا�سية ه���ي مفهوم وم�سادر 
حقوق الإن�س���ان ب�سكل ع���ام، ومفاهيم عامة يف 
جمال اإدماج احتياج���ات املراأة وتكافوؤ الفر�ض، 
بالإ�سافة اإل���ى الإطار العام الدويل لدعم حقوق 
امل���راأة، والإط���ار الع���ام الوطن���ي للت�رشيع���ات 

الداعمة لإدماج احتياجات املراأة.

وا�ستعر����ض البح���ار الإطار الع���ام الوطني 
حلقوق املراأة واأهم القوانني والقرارات الداعمة 
لإدم���اج احتياج���ات امل���راأة، والتزام���ات الدولة 
يف ه���ذا املجال، مبيًنا اأن ميث���اق العمل الوطني 
اأك���د حقوق امل���راأة ب�س���ورة وا�سح���ة و�رشيحة، 
فن�ض عل���ى التزام الدولة بدع���م حقوق املراأة، 

و�سن الت�رشيع���ات اخلا�سة الالزمة حلماية الأ�رشة 
واأفرادها، واأكد حق املراأة البحرينية يف التعليم 
وامللكي���ة واإدارة الأعم���ال وممار�ش���ة الن�ش���اط 
القت�سادي، فيم���ا ن�ض د�ستور مملكة البحرين 
على تكاف���وؤ الفر�ض بني املواطن���ني باعتباره 

اإحدى دعامات املجتمع التي كفلتها الدولة.

اإدم���اج  وعر����ض من���اذج لقوان���ني تدع���م 
احتياج���ات املراأة، وتط���رق اأي�ًسا اإل���ى القانون 
رق���م )35( ل�سن���ة 2009 ب�س���اأن معامل���ة زوجة 
البحرين���ي غر البحرينية واأبناء املراأة البحرينية 
املتزوج���ة من غ���ر بحرين���ي معامل���ة املواطن 
البحرين���ي يف بع����ض الر�س���وم املق���ررة عل���ى 
اخلدمات احلكومية ال�سحية والتعليمية ور�سوم 
الإقامة، والقانون رقم )17( ل�سنة 2015 ب�ساأن 
احلماية م���ن العنف الأ�رشي، اإل���ى جانب مر�سوم 
بقانون رقم )22( ل�سن���ة 2015 بتعديل بع�ض 
اأحكام قانون الإجراءات اأم���ام املحاكم ال�رشعية، 
مبيًن���ا اأن مكت���ب التوفي���ق الأ�رشي يه���دف اإلى 
ت�سوي���ة املنازعات ب���ني الزوجني اإم���ا بال�سلح 
اأو بالرا�س���ي والتف���اق ال���ودي، و�رشع���ة البت 
يف الق�ساي���ا الزوجية بتق�سر م���دة التقا�سي، 
وحتقي���ق احلماية النف�سي���ة لأطفال املطلقني، 
لتجنيبه���م معاناة اخلالف���ات الزوجية، وم�ساكل 

احل�سانة والنفقة وغرهما.

• جانب من الجتماع	

• جانب من املحا�رشة	

املنامة - وزارة اخلارجية: التقى 
لل�س���وؤون  اخلارجي���ة  وزارة  وكي���ل 
الدولي���ة ال�سيخ عبداهلل ب���ن اأحمد اآل 
خليفة اأم�ض م�ساعد الرئي�ض الأمركي 
واملمثل اخلا�ض للمفاو�سات الدولية 
جي�س���ون جرينب���الت، يف مق���ر بعث���ة 
مملك���ة البحرين يف مدين���ة نيويورك.

وجرى يف الجتماع بحث عالقات ال�سداقة 
املتين���ة، والتحال���ف ال�سراتيجي القائم 
بني مملك���ة البحرين والولي���ات املتحدة 
الأمركية، اإلى جانب تطورات الأو�ساع يف 
منطقة ال����رشق الأو�سط، وا�ستئناف عملية 

ال�سالم.
واأع���رب ال�سيخ عبداهلل ب���ن اأحمد اآل 
خليف���ة ع���ن اعت���زاز مملك���ة البحرين مبا 
يجمعه���ا مع الوليات املتح���دة الأمركية 
من �رشاك���ة وثيقة ووطي���دة، متتد لعقود 
طويل���ة م���ن الثق���ة املتبادل���ة والتعاون 
املثم���ر، منوًه���ا بالتط���ور والنم���اء الذي 
ي�سهده التع���اون الثنائ���ي يف العديد من 
التن�سيق والت�ساور  املجالت، وا�ستم���رار 
امل�سال���ح  يع���زز  مب���ا  البلدي���ن،  ب���ني 
البلدي���ن  تطلع���ات  ويلب���ي  امل�سرك���ة، 

وال�سعبني ال�سديقني.
واأ�س���اد وكي���ل اخلارجي���ة لل�س���وؤون 
املتح���دة  الولي���ات  بجه���ود  الدولي���ة، 
الأمركي���ة، ودوره���ا املح���وري يف تثبيت 
دعائم الأمن وال�ستقرار وال�سالم الدويل، 
لالإج���راءات  اململك���ة  م�سان���دة  موؤك���ًدا 
والتداب���ر كافة الرامية اإل���ى اإر�ساء الأمن 

وال�سلم، ومكافحة الإرهاب.
واأ�س���ار اإل���ى ال���دور احلي���وي ال���ذي 
ت�سطل���ع به البحري���ن يف مكافحة التطرف 
والإره���اب، وكذلك التعاون الإيجابي بني 
البلدين يف مواجهة التحديات امل�سركة، 
والق�س���اء عل���ى الإره���اب بجمي���ع �سوره 
واأ�سكال���ه، مرحب���ا يف ه���ذا ال�س���دد بقرار 
وزارة اخلارجية الأمركية موؤخرا، ت�سنيف 
كمنظم���ة  الأ�س���ر”  “�رشاي���ا  ي�سم���ى  م���ا 
اإرهابي���ة، يف اإطار حماية ال�ستقرار والأمن 

الدوليني.

عبداهلل بن اأحمد: دور حموري 
لأمركا يف الأمن وال�ستقرار 

محاكم

تاأييد احلب�ش �سهرا ملدان بق�سية “داعـ�ش”

بدء حماكمة �سبكة تهريب خمدرات ت�سم 7 متهمني

هدد �سابطا وعريفا بقطع راأ�سيهما

املتهم الرئي�ض يدير عملياته من ال�سجن

رف�ست املحكمة الكربى اجلنائية الثانية 
م���دان  ا�ستئن���اف  ال�ستئنافي���ة(  )ب�سفته���ا 
بالعت���داء اللفظ���ي عل���ى م���الزم اأول وعريف 
كانا ق���د ح�رشا للقب�ض علي���ه بواقعة ان�سمامه 
لتنظيم “داع�ض” الإرهاب���ي، واملدان فيها يف 
وق���ت �سابق ومت تخفيف عقوبت���ه لل�سجن 10 

�سن���ني فيه���ا، كما هددهم���ا بق����ض رقابهما، 
واأي���دت املحكمة معاقبت���ه باحلب�ض ملدة �سهر 
واحدة فقط. وتتمث���ل التفا�سيل يف اأنه حينما 
توجه امل���الزم اأول املجني عليه الأول يف العام 
2015 وبرفقته قوة من اأفراد ال�رشطة للقب�ض 
على امل�ستاأن���ف املطلوب بق�سي���ة الن�سمام 

اإلى تنظي���م “داع�ض” الإرهاب���ي، فقد تعر�ض 
ال�ساب���ط وعري���ف اآخ���ر لالإهان���ة اللفظي���ة من 
قبل امل�ستاأنف، وكان م���ن �سمن تلك الألفاظ 
املعت���دى عليه���م به���ا اأن���ه هددهم���ا بالقول 

“�ساأقوم بتق�سي�ض رقابكم”.
وثب���ت للمحكمة اأن امل�ستاأن���ف، اأول: رمى 

علن���ا املوظف���ني العموميني ب���وزارة الداخلية 
)مالزم اأول ونائب عري���ف( باألفاظ مل تت�سمن 
اإ�سن���اد واقعة معينة وكان ذل���ك اأثناء وب�سبب 
تاأديتهم���ا وظيفتهم���ا، ثانيا: اأه���ان بالألفاظ 
ال���واردة ب���الأوراق املوظفني املجن���ي عليهما 

اأثناء وب�سبب تاأديتهما لأعمال وظيفتهما.

تنظ���ر املحكم���ة الك���ربى اجلنائي���ة يف 
املخ���درات  مكافح���ة  اإدارة  �سب���ط  واقع���ة 
ل�سبك���ة تهريب نب���ات املاريغوان���ا املخدر 
واملوؤثر العقلي “ال�سبو”، ت�سم 7 متهمني، 
اثن���ان منهم م���ن جن�سية اإفريقي���ة والبقية 
ح���ال  الواقع���ة  اكت�س���اف  بحريني���ون، ومت 
و�سول اأحد الأفارقة ملطار البحرين الدويل 

وبحوزته 3 كيلوغرامات من “ال�سبو”.
واأرج���اأت املحكم���ة النظ���ر يف الق�سية، 
التي تب���ني اأن املتهم الرئي����ض فيها نزيل 
يف �سجن جو لتنفيذ عقوبة ال�سجن ملدة 10 
�سن���وات بق�سي���ة بيع مواد خم���درة �سابقة، 
حت���ى جل�سة 9 �سبتمرب املقب���ل؛ لالطالع مع 
الت�رشيح ب�س���ورة م���ن الأوراق للدفاع، كما 
اأم���رت باإعالن املته���م الرئي�ض على حمب�سه 
م���ع ا�ستم���رار حب�ض جمي���ع املتهمني حلني 

اجلل�سة املقبلة.
وت�س���ر اأوراق التحقيق اإلى اأن حتريات 
اإدارة مكافحة املخدرات كانت قد تو�سلت 
اإل���ى معلوم���ات مفاده���ا اأن املته���م الأول 
)زعي���م ال�سبك���ة(، ال���ذي يق�س���ي عقوب���ة 
ال�سج���ن لإدانت���ه بواقعة بيع م���واد خمدرة، 
يراأ����ض �سبكة تعم���ل على تهري���ب املواد 
املخدرة، واأنه يتوا�سل مع اأفراد ال�سبكة من 

خالل هات���ف نقال مت تهريبه اإلى حمب�سه يف 
اإدارة الإ�سالح والتاأهيل “�سجن جو”.

كما تو�سل���ت التحريات اإلى اأن املتهم 
املذك���ور يعم���ل عل���ى التن�سي���ق فيما بني 
الراب���ع  واملتهم���ني  الأفارق���ة  املتهم���ني 
التهري���ب  بعملي���ات  للقي���ام  واخلام����ض؛ 

والرويج للمواد املخدرة.
فت���م تكثي���ف اأعم���ال التح���ري، الت���ي 
اأ�سف���رت ع���ن اأن �سخ�س���ا اإفريقي���ا مقيم���ا 
يف منطق���ة اجلف���ر ه���و م���ن ين�س���ق العمل 
م���ع املهرب���ني القادم���ني م���ن ب���الده، كما 
ويعاونهم يف الروي���ج املتهمني من الرابع 

وحتى ال�ساد�ض.
واأفادت التحريات من خالل املعلومات 
اأن اأح���د املتهم���ني الأفارق���ة �سي�س���ل اإلى 
البالد على اإحدى الرحالت اجلوية بتاريخ 19 
اأبريل 2018، فتم الرتيب لرقب و�سوله 

والقب�ض عليه.
ومبجرد و�سول املتهم الثالث للبالد مت 
التدقي���ق يف عملية تفتي�شه، ومتكن �شباط 
اجلم���ارك من العثور بحوزت���ه على كمية من 
املوؤثر العقلي “ال�سبو” بلغ وزنها 3135.1 
غ���رام، وكانت خمب���اأة يف حقيبة مالب�سه، كما 
ع���روا كمية من نب���ات املاريغوانا املخدرة 

بلغ وزنها 177.4 غرام.
وب�سوؤال���ه عن ال�سخ�ض ال���ذي �سيت�سلم 
من���ه تلك امل���واد ق���رر اأن �سخ�س���ا بحرينيا 
�سي�ستقبله يف املط���ار لكنه ل يعلم عنه اأية 
معلوم���ات، فت���م اإطالقه مبراقبة م���ن اأفراد 
�رشط���ة مكافح���ة املخدرات، والذي���ن ح�رشوا 
للقب����ض على املتهم، حت���ى �سوهد املتهم 
الرابع وهو يقرب م���ن املتهم الثالث فتم 
القب����ض عليهما، وقرر الأخ���ر اأنه يعلم مبا 
يف حوزة املتهم الثالث واأنه ح�رش ل�ستقباله 
لهذا ال�سبب، ودل اأفراد ال�رشطة على املتهم 

الثاين املقيم يف منطقة اجلفر.
وبالتحقي���ق م���ع املته���م الرابع اعرف 
اأن���ه كان ق���د تع���رف عل���ى املته���م الأول 
)زعي���م ال�سبك���ة( يف الع���ام 2007، حي���ث 
كانا يعمالن معا باإح���دى ال�رشكات الوطنية، 
وق���رر اأنه يتلق���ى الأوامر م���ن املتهم الأول 
النزيل يف “�سج���ن جو” من خالل الت�سالت 
الت���ي يتلقاه���ا من���ه وه���و بداخ���ل حمب�سه، 
والذي طلب من���ه �سابق���ا ا�ستقبال �سخ�ض 
اإفريقي، وعندما ح����رش للبالد علم اأنه يحمل 
مع���ه “ال�سب���و”، وكان الكمي���ة بذلك احلني 
750 غراما، اأعطاه منه���ا الأول 10 غرامات 
ل�ستعماله ال�سخ�سي، م�سيفا اأنه �سارك يف 

عملية ثانية ا�ستقبل فيها اآخر يحمل بحوزته 
950 غراما من ذات املوؤثر العقلي.

كم���ا ق���رر املته���م الراب���ع اأن���ه يف هذه 
الواقع���ة تلقى ات�س���ال من املته���م الأول، 
والذي طلب منه ا�ستقبال املتهم الإفريقي 
لي�ستل���م منه الكمية التي جلبها معه، بحيث 
يق���وم بت�سليمه���ا اإلى �سخ�ض اآخ���ر، فتمت 
مراقب���ة امل���كان يف انتظ���ار املتف���ق علي���ه 
لي�ستل���م ال�سخ�ض امل�س���ار اإليه ذلك املوؤثر 
العقل���ي، اإل اأن املوع���د مع���ه تغ���ر زمان���ه 
ومكان���ه، ومت التفاق عل���ى اأن يكون اللقاء 
مبنطق���ة مدينة عي�س���ى، حيث اأم���ر املتهم 
الأول املته���م الراب���ع بو�س���ع املخدرات يف 
مكان بجانب �سور اإحدى املدار�ض، ومبراقبة 
امل���كان بعد و�سعه يف الرك���ن املتفق عليه 
ح����رشت �سيارة تب���ني اأن فيه���ا 3 اأ�سخا�ض 

ترجل اأحدهم واأخذ الكي�ض.
فتوج���ه اأف���راد �رشط���ة الإدارة لل�سيارة 
للقب����ض عل���ى املتهم ال���ذي ا�ستلم املواد 
املخ���درة، وال���ذي قاومهم مقاوم���ة عنيفة، 
تطلب ال�سيطرة فيها عليه ا�ستخدام القوة 
اجلربي���ة القانوني���ة علي���ه وفق���ا لالأنظم���ة 
املتبع���ة يف مثل ه���ذه احل���الت ومت تقييد 

حركته.

عربي يحرق ور�سة جنارة 
انتقاما من �ساحب العمل

اإعداد: عبا�ش اإبراهيم

بداأت املحكم���ة الكربى اجلنائي���ة الرابعة يف 
حماكمة متهم )عربي(، �سّلم نف�سه لل�رشطة بعدما 
تعم���د اإحراق ور�س���ة النج���ارة التي يعم���ل فيها، 
وت�سب���ب يف تلفيات بقيمة 300 األف دينار؛ لعدم 
ح�سول���ه عل���ى راتبه املح���دد مببل���غ 273 دينارا 
�سهريا.واأجل���ت املحكمة النظ���ر يف ق�سية املتهم 
البال���غ من العم���ر 52 عاما حتى جل�س���ة 9 �سبتمرب 
املقبل؛ لالطالع مع الت�رشي���ح ب�سورة من الأوراق 

وبا�ستمرار حب�ض املتهم للجل�سة املقبلة.
وت�س���ر التفا�سيل اإلى اأن بالغ���ا ورد ملركز 
�رشط���ة �سرة يف 3 ماي���و 2018، عن حدوث حريق 
يف ور�س���ة للنج���ارة مبنطق���ة اأبوالعي����ض، وعقب 
اإخم���اد احلريق جاء يف تقري���ر اإدارة الدفاع املدين 

اأنه احلريق بفعل فاعل.
وب�سوؤال �ساحب الور�سة قرر اأن املتهم، الذي 
يعمل لديه ب�سفت���ه جنارا، هو من اأ�سعل احلريق؛ 
كونه ق���ام يف وقت �سابق بتخري���ب الور�سة اأثناء 
اخت�سامه يف دعوى رفعها اأمام املحكمة العمالية.
وبالتحقيق مع املتهم، الذي �سلم نف�سه اإلى 
مرك���ز ال�رشطة بعد ح�س���ول الواقعة بي���وم واحد، 
اعرف باأنه ح�رش اإلى البحرين بتاريخ 27 �سبتمرب 
2017، وب�سب���ب ظروف العم���ل ال�سعبة واجلهد 
البدين املتع���ب وتاأخر �ساحب العمل عن ت�سليمه 
راتب���ه ال�سه���ري تق���دم ب�سك���وى يف وزارة العمل 
ومت���ت ت�سويته���ا، اإل اأن �ساح���ب العم���ل توقف 
جمددا يف يناير 2018 عن دفع رواتبه حتى اأبريل.
واأ�س���اف اأن���ه تق���دم ب�سك���وى جدي���دة اأمام 
املحكم���ة العمالية، الت���ي حكمت باإل���زام �ساحب 
الور�س���ة بدفع راتب���ه البالغ 273 دين���ارا، ف�سلمه 
�ساحب الور�سة �سيكا، اإل اأنه اكت�سف عدم اإمكانه 
����رشف ال�سي���ك اإل ع���رب ح�س���اب بنكي وه���و ما ل 

ميتلكه.
وفوج���ئ ذات ي���وم بات�س���ال م���ن �ساح���ب 
الور�س���ة ي�سخر من���ه ب�سوؤاله )�رشف���ت ال�سيك؟(، 
فق���رر النتق���ام منه، وتوج���ه اإل���ى الور�سة وجلب 
عب���وة بها م���ادة قابل���ة لال�ستع���ال و�سكبها على 

الآلت ثم اأ�سعل النار وغادر اإلى م�سكنه.



43 مليون دينار لتغطية 
�صكوك �صلم ق�صرية الأجل

املنامة - امل�رصف املركزي: اأعلن م�رصف البحرين 
 ISIN( 207 املرك���زي اأنه متت تغطية الإ�ص���دار رقم
BH00011102Y1( م���ن �صكوك ال�صل���م الإ�صالمية 
احلكومية ق�صرية الأج���ل التي ي�صدرها امل�رصف نيابة 
ع���ن حكوم���ة البحرين.وتبلغ قيمة الإ�ص���دار 43 مليون 
دين���ار لفرتة ا�صتحق���اق 91 يوم���اً تب���داأ يف 18 يوليو 
2018 اإل���ى 17 اأكتوب���ر 2018. ويبلغ العائد املتوقع 
 %  3.75 % مقارن���ة ب�صع���ر   3.94 ال�صك���وك  له���ذه 
لالإ�ص���دار ال�صابق بتاريخ 20 يوني���و 2018، علما باأنه 

قد متت تغطية الإ�صدار بن�صبة 100 %.

انخفا�ض واردات كوريا اجلنوبية من نفط اإيران
�صيئول- وكالت: تراجعت واردات كوريا اجلنوبية من النفط الإيراين 40.3 %  يف يونيو 
مقارن���ة بها قبل عام لت�صجل اأقل م�صتوى منذ يناي���ر 2015 مع تقلي�ض العمالء م�صرتياتهم 

قبل اإعادة فر�ض عقوبات.
واأظه���رت بيان���ات اجلم���ارك اأن كوري���ا اجلنوبية، وهي م���ن العم���الء الرئي�صيني للنفط 
الإي���راين، ا�صت���وردت 686 األف���ا و849 طنا من اخلام الإيراين يف يونيو مب���ا يعادل 167 األفا 
و820 برميال يوميا مقارنة مع 1.15 مليون طن يف يونيو 2017، ويقل ذلك 9.5 % عن مايو.
ويف الن�ص���ف الأول من العام انخف�صت واردات كوري���ا اجلنوبية من اخلام الإيراين 33.9 
%  مقارنة بنف�ض الفرتة من العام املا�صي اإلى 6.13 ماليني طن اأو 248 األفا و367 برميال 

يوميا وفقا للبيانات.
ياأتي النخفا�ض بعد اأن اأعلنت اإدارة الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب اأنها �صتن�صحب من 

التفاق النووي العاملي و�صتعيد فر�ض عقوبات اقت�صادية قا�صية على طهران.
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اقتصاد
�رتفاع فو�ئد �القرت��ض �حلكومي 3 �أ�ضعاف يف 2018

عزوف امل�صتثمرين يدفع “املركزي” لزيادة اأرباحهم

ال�صن���دات  عل���ى  الفائ���دة  ن�صب���ة  ارتفع���ت 
احلكومي���ة البحريني���ة خالل الع���ام 2018 ب�صكل 
ملفت جتاوزت 3 اأ�صعاف على اأقل تقدير قيا�ًصا 

بال�صنوات املا�صية.
واأظه���ر ر�صد ل���� “البالد” اأن ن�صب���ة الفائدة 
عل���ى الدي���ن احلكوم���ي كان ي���رتاوح يف الأعوام 
2009 حت���ى 2015 م���ا ب���ني 0.8 % و1.35 % 
ب�صقيه الأذونات وال�صك���وك )ال�صلم والتاأجري(، 
يف حني بل���غ يف 10 يوليو اجل���اري 4.14 % على 
ال�صكوك ونحو 3.33 % على اأذونات اأ�صدرت يف 

اأبريل املا�صي.
وربط اخلبري القت�صادي جعفر ال�صائغ ذلك 
بعزوف امل�صتثمرين عن اإقرا�ض البحرين ما دفع 
امل�رصف املركزي الذي ي�صدر ال�صندات نيابة عن 

احلكومة اإلى رفع الفائدة.
واأك���د اأن ال�صن���دات احلكومي���ة ب�ص���كل عام، 
ل���دى  ومف�صل���ة  مرغوب���ة  اأنواعه���ا  ومبختل���ف 
امل�صتثمرين �ص���واء اأكانوا اأف���راًدا اأم موؤ�ص�صات، 
ا، وهي  كونه���ا تتمتع بن�صب���ة خماطرة قليلة ج���دًّ
م�صمونة م���ن ناحي���ة ال�صداد، لكن ذل���ك مرتبط 

بالو�صع املايل والقت�صادي للدولة.
ازدادت املخاط���ر ترتف���ع  “كلم���ا  واأو�ص���ح 
لالأ�ص���ف   )...( امل�صتثمري���ن،  جل���ذب  الفائ���دة 
البحري���ن بات���ت م�صط���رة لرفع الفائ���دة يف ظل 
ارتفاع املديونية وانخفا�ض ت�صنيفها الئتماين 

ل�صمان تغطية الإ�صدارات”.
وبلغ الدي���ن العام حتى ماي���و املا�صي )اآخر 
اإح�ص���اءات ر�صمية متواف���رة( 11.5 مليار دينار، 
مقارن���ة بنحو 8.956 ملي���ار دينار للفرتة نف�صها 

من 2017، اأي بزيادة 28.4 %.
وي�صكل الدين العام حوايل 95 % من الناجت 
املحل���ي الإجمايل للمملكة والبال���غ نحو 12 مليار 

دينار.
وتابع ال�صائغ “انخفا�ض الت�صنيف الئتماين 
ر�صالة م���ن وكالت الت�صنيف اإل���ى امل�صتثمرين 
مفاده���ا كونوا حذرين عند التعام���ل مع البحرين 

ا”. ماليًّ
واأكد اأن ذلك كله يزيد العبء على املديونية 

كونه يرفع كلفة القرتا�ض.
وم���ن املعل���وم اأن البحري���ن تقرت����ض م���ن 
خالل ال�صندات التقليدي���ة وال�صكوك الإ�صالمية 

ب�صقيها التاأجري وال�صلم.

وح���ول الف���رق ب���ني القرتا�ض م���ن ال�صوق 
املحلي���ة اأو العاملي���ة يقول ال�صائ���غ “اأنه �صواء، 
لكن دائًم���ا ما تف�صل احلكوم���ات عمل توازن يف 
امل�صاألة، لأن���ه عند القرتا�ض من ال�صوق املحلية 
فاأنه���ا بذلك تناف�ض القط���اع اخلا�ض وتوؤثر على 

م�صتوى ال�صيولة”.
وزاد “رغ���م اأن انخفا����ض الت�صني���ف يوؤث���ر 

عل���ى القرتا�ض م���ن الأ�صواق العاملي���ة اأكرث من 
املحلية”.

وتقرت����ض احلكومات من خالل اأدوات الدَّين 
العام، لعدة اأ�صباب اأهمها، تغطية العجز يف موازنة 
الدول���ة، وه���و غالًبا ما يحدث يف ف���رتات الك�صاد 
القت�صادي، اأو لمت�صا�ض ال�صيولة والتخفي�ض 
من حّدة الت�صخم غري املرغوب فيه، وهو غالًبا ما 

يحدث يف فرتات النتعا�ض القت�صادي. 
وت�ص���ل قيم���ة العج���ز يف امليزاني���ة العام���ة 

للدولة العام اجلاري نحو 1.2 مليار دينار.
ويعت���ر خ���راء مالي���ون اأن امل�صكل���ة تكمن 
يف اأن الدي���ن الع���ام مرجح لالرتفاع خ���الل العام 
 اجلاري لي�صكل 100 % من الناجت املحلي، واإلى

 107 % العام املقبل.
لك���ن امل�صكل���ة الأك���ر يف قيم���ة الفوائ���د 
املرتتب���ة على هذا الدين التي ت�ص���ل اليوم اإلى 

1.3 مليار دولر.
واأعلنت بور�صة البحرين، يف الأول من يوليو 
اجلاري ع���ن اإدراج 15 اإ�ص���داًرا يف �صوق اأذونات 
اخلزين���ة و�صك���وك التاأج���ري الإ�صالمي���ة بقيم���ة 
اإجمالية قدره���ا 917 مليون دين���ار، �صادرة عن 
م����رصف البحرين املركزي باأ�صع���ار فائدة ترتاوح 
ب���ني 3.33 % و4.18 % ولفرتات ترتاوح بني 3 

و12 �صهًرا.
وبه���ذه الإدراج���ات ي�صل ع���دد اإ�ص���دارات 
اأذون���ات اخلزين���ة و�صك���وك التاأج���ري الإ�صالمية 
ق�ص���رية الأج���ل املدرج���ة يف البور�ص���ة اإل���ى 27 
اإ�ص���داًرا تبلغ قيمته���ا الإجمالية ح���وايل 1.566 

مليار دينار.

• م�رصف البحرين املركزي	

346.4 �ألف دينار لتوريد مياه �لري بـ”�جلنوبية”

“�لغرفة” ت�ضارك يف “فر�ض �ال�ضتثمار بالبحرين”

60 �رشكة بحرينية ت�ضارك يف جناح “جايتك�ض”

�نطالق برنامج تدريب �لو�ضطاء �لعقاريني ووكالء �ملبيعات

لأول مرة ح�صور 20 موؤ�ص�صة نا�صئة بدعم من “متكني”

نقلة نوعية بالقطاع يف البحرين

ك�صف القائمون على تنظيم جناح البحرين 
امل�ص���ارك يف معر����ض “جايتك����ض” يف دبي عن 
م�صارك���ة نحو 60 �رصكة من بينها �رصكات نا�صئة 
يقوم عليها رواد اأعمال ي�صاركون للمرة الأولى 
يف اجلن���اح الذي تقيم���ه اململكة من���ذ 14 عاماً 
وي�ص���م خمتلف ����رصكات تقني���ة املعلومات يف 

البالد.
وقال الرئي����ض التنفيذي ل�رصكة “م�صتقبل 
اخلليج لالأعم���ال”، اأحمد احلجريي، وهو املعني 
بتنظي���م عملي���ة امل�صارك���ة وت�صجي���ل ح�صور 
ال�رصكات يف اجلناح، اإن هذا العام �صي�صهد لأول 
مرة م�صاركة 20 من املوؤ�ص�صات النا�صئة والتي 
�صيعر����ض م���ن خالله���ا رواد اأعم���ال بحرينيون 
مناذج لأعمالهم عل���ى م�صتثمرين من املنطقة 

والعامل.
وحت���دث احلج���ريي اأم���ام عدد م���ن ممثلي 
����رصكات تقنية املعلوم���ات يف البحرين، يف لقاء 
مبق���ر غرفة التج���ارة �صباح اأم����ض، و�رصح خالله 
اإجراءات امل�صاركة والت�صجيل حلجز م�صاحات يف 
جناح البحرين يف “جايتك�ض 2018”، كما �صهد 
ح�ص���ور ممثلني من �صن���دوق العمل “متكني” 

ورئي�ض جلنة تقنية املعلومات بالغرفة، اأ�صامة 
البحارنة.

وقال احلج���ريي اإن القائم���ني على اجلناح 
رك���زوا هذا العام عل���ى اأن تكون هناك منتجات 
بحرينية يتم تقدميها م���ن بينها برامج تتعلق 
باملحا�صب���ة واأمن البيان���ات واملعلومات، مبينا 
اأن جائزة البحرين للتقنية والتي �صيتم اأطالقها 
لل�رصكات البحريني���ة واخلليجية والعاملية خالل 
معر����ض “جايتك����ض”، �صتخ�ص����ض لأول م���رة 
5 جوائ���ز لل����رصكات اخلليجي���ة و5 جوائز اأخرى 
لل�رصكات الأجنبية يف الوق���ت الذي كان يقت�رص 
تق���دمي اجلوائ���ز يف ال���دورات املا�صي���ة عل���ى 

ال�رصكات البحرينية فح�صب بواقع 5 جوائز.
ودعا حجريي �رصكات تقنية املعلومات اإلى 
�رصعة املب���ادرة وت�صجي���ل م�صاركته���ا يف جناح 
البحري���ن يف املعر����ض، ال���ذي �صيق���ام من 14 
اإل���ى 18 اأكتوب���ر املقبل يف مرك���ز دبي الدويل 

للمعار�ض.
م���ن جانبه، اأ�ص���ار ممثل “متك���ني” الى اأن 
ال�صن���دوق �صيق���دم دعم���ا كام���ال بن�صبة 100 
% اإل���ى املوؤ�ص�ص���ات النا�صئة الع�رصين يف حني 
�صيتم تق���دمي 80 % اإلى ال����رصكات التقليدية 
امل�صارك���ة يف جن���اح البحرين له���ذا العام، كما 

�صتتم تغطية تكاليف ال�صحن.

املنام����ة - التنظيم العق����اري: اأطلقت موؤ�ص�صة 
التنظيم العق����اري”RERA”، بالتع����اون مع معهد 
 ،”BIBF“ البحري����ن للدرا�صات امل�رصفي����ة واملالية
برنامج التطوير املهني امل�صتمر لتدريب الو�صطاء 
العقاري����ني ووكالء املبيعات، اذ تعتر انطالقة هذا 
الرنام����ج خطوة مهمة نحو حت�ص����ني كفاءة وفاعلية 

ال�صوق العقارية يف البحرين.
وق����ال الرئي�ض التنفي����ذي ملوؤ�ص�ص����ة التنظيم 
العقاري، ال�صيخ حممد بن خليفة اآل خليفة “تهدف 
موؤ�ص�صة التنظيم العقاري لزيادة ال�صفافية والثقة 
وتوفري ال�صمانات للم�صتثمرين، باأن البحرين تتمتع 
بقطاع عقاري �صح����ي وقوي. و�صنتمكن من حتقيق 
ه����ذا الهدف من خ����الل زيادة ع����دد الحرتافيني يف 
هذا املجال، مع �صمان تزويد جميع ممار�صي املهن 
العقاري����ة يف اململك����ة باخل����رة وامله����ارات الالزمة 
ملواكب����ة متطلب����ات ال�ص����وق العقاري����ة احليوي����ة”. 

واعتب����اراً م����ن ه����ذا الأ�صب����وع، �صيتم توف����ري دبلوم 
العقارات وال�صهادة يف الدورات العقارية امل�صممة 
خ�صي�صاً للو�صط����اء العقاريني ووكالء املبيعات يف 
معه����د BIBF، كم����ا �صيتم تق����دمي دورات تدريبية 
خم�ص�ص����ة يف وقت لحق من هذا العام متاحة جلميع 
الو�صط����اء ووكالء املبيع����ات املرخ�ص����ني م����ن قبل 
موؤ�ص�ص����ة التنظي����م العقاري، وملحدودي����ة املقاعد، 
ميكنه����م الت�صجي����ل يف اأقرب وق����ت ممكن من خالل 
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كم����ا يجب ت�صجي����ل وترخي�ض جمي����ع الو�صطاء 
ووكالت املبيع����ات م����ن قب����ل موؤ�ص�ص����ة التنظي����م 
العق����اري قب����ل تاري����خ 31 اأغ�صط�����ض 2018. وم����ن 
الآن ف�صاع����داً، �صيك����ون من غري القان����وين التداول 
كو�صي����ط اأو وكيل مبيعات من بعد التاريخ املذكور 
بغري ترخي�ض املوؤ�ص�صة و�صيتم فر�ض غرامات على 

عدم المتثال.

وق����ال رئي�����ض جمل�����ض اإدارة جمعي����ة البحري����ن 
العقاري����ة، نا�����رص الأهل����ي “ي�صعدنا دع����م الرنامج 
التدريبي ملوؤ�ص�صة التنظيم العقاري والذي �صيعود 
بالفائ����دة عل����ى جمي����ع الأع�ص����اء، حي����ث اأن تدريب 

وتطوير ممار�صي القطاع العقاري �صيعود بالفائدة 
عل����ى كل و�صي����ط، واأعماله����م، ويف نهاي����ة املطاف 

�صي�صاهم يف تن�صيط القطاع العقاري يف اململكة.
من جانب����ه، قال مدي����ر معه����د “BIBF”، اأحمد 

ال�صي����خ “ي�صعدن����ا التعاون م����ع موؤ�ص�ص����ة التنظيم 
تك����ون  لأن  الوطني����ة  الروؤي����ة  لتحقي����ق  العق����اري 
البحري����ن الوجهة الأول����ى لال�صتثم����ار العقاري على 
م�صت����وى املنطقة والعامل. ويعد التدريب والتطوير 
امل�صتمر عن�رصاً اأ�صا�صياً لتحقيق هذه الروؤية وتزويد 
العاملني يف هذا املجال باأهم املمار�صات والأدوات 

الالزمة لتحقيق قطاع عقاري قوي يف اململكة “.
وم����ن خ����الل ه����ذا الدبل����وم وال�صه����ادة تتوفر 
اأ�صا�صي����ات العق����ار م����ن برنام����ج التطوي����ر املهني 
العقاري����ني ووكالء  الو�صط����اء  لتدري����ب  امل�صتم����ر 
املبيع����ات. ويف كل عام، �صتق����وم موؤ�ص�صة التنظيم 
العق����اري بطرح املزيد من الرام����ج التدريبية التي 
تتن����اول اأهم املوا�صي����ع الرئي�صية يف ه����ذا املجال. 
ويعد اإكم����ال الرنام����ج التطوير املهن����ي امل�صتمر 
متطل����ب اأ�صا�ص����ي لتجديد رخ�����ض الو�صطاء ووكالء 

املبيعات.

اجلنوبي���ة يف  املنطق���ة  بلدي���ة  طرح���ت 
جمل�ض املناق�صات واملزايدات اأم�ض مناق�صة 
لتوريد مياه الري يف املحافظة اجلنوبية تقدم 
اإليه���ا 6 عط���اءات اأقله���ا بنح���و 346.4 األف 
دين���ار، يف ح���ني اأكرها بقراب���ة 1.76 مليون 

دين���ار، ومت تعلي���ق عطاءي���ن م���ن العطاءات 
املتقدمة. وت�صمل املناق�صة توريد مياه الري 
للمواق���ع التابع���ة لبلدية املنطق���ة اجلنوبية 
باملحافظ���ة اجلنوبية. ويقدر ع���دد ال�صحنات 
املطلوب���ة ح���وايل 35.1 األف �صحن���ة )5 اآلف 
جال���ون ل���كل �صحنة( من مياه ال���ري ملدة 24 

�صهًرا )�صنتان(، من تاريخ بدء التعاقد.

ال�صناب����ض - الغرفة: �صارك وفد غرفة 
جت���ارة و�صناع���ة البحرين برئا�ص���ة ع�صوي 
جمل����ض الإدارة عبداحلكي���م ال�صمري واأحمد 
ال�صلوم �صمن وفد اقت�صادي بحريني رفيع 
امل�صتوى برئا�صة وزي���ر ال�صناعة والتجارة 
وال�صياح���ة زاي���د الزياين يف ن���دوة “فر�ض 
التجارة وال�صتثمار يف البحرين” بالعا�صمة 
التايلندية بانك���وك موؤخراً، حيث رحب وفد 
الغرفة بفتح مزيٍد من القنوات ال�صتثمارية 
بني البحري���ن وتايلند من خ���الل امل�صاركة 
م���ع القطاع اخلا����ض البحرين���ي الذي يبدي 
ترحيباً دائم���ا بدرا�صة الفر�ض ال�صتثمارية 
مع خمتلف ال���دول وخا�ص���ة الآ�صيوية منها 
والت���ي اأ�صبح���ت الي���وم ق���وة اقت�صادي���ة 

وجتارية و�صناعية عاملية. واأكد الوفد على 
�رصورة هذه  الزيارات النوعية  بني اأ�صحاب 
الأعم���ال من الطرفني لتعزي���ز حجم التجارة 
البيني���ة ب���ني اململكت���ني وخل���ق م�صاريع 
م�صرتكة خا�صة يف ظ���ل العالقات املتميزة 
التي تربط قادة البحرين بتايلند، م�صريين 
اإل���ى رغب���ة القط���اع التج���اري البحريني يف 

تعزيز م�صتوى العالقات القت�صادية.
كم���ا مت بح���ث ال�صبل الكفيل���ة بتعزيز 
اآليات التع���اون يف كافة املجالت خ�صو�صا 
بالقطاعات ال�صناعية والتجارية وال�صياحية 
وال�صتثمارية ذات العالقة، وال�صتفادة من 
اخلرات التايلندية يف جمال الأمن الغذائي 

واخلدمات الطبية.

• جانب من اللقاء	

• انطالق الرنامج يعتر خطوة مهمة لتح�صني كفاءة ال�صوق العقارية	
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النفط يهبط مع انح�صار خماوف تعطل الإمدادات

ّول م�صتفيدي “دانات اللوزي” “ البحرين الإ�صالمي” يمُ

“اأيويف” ترحب باعتماد الإمارات معايريها ال�رشعية

وقع اتفاقا مع “بنك الإ�سكان”

اأبوظبي متتلك نحو 20 % من ح�سة ال�سوق الإ�سالمية

املنامة - بنك الإ�س���كان: وقع بنك الإ�سكان 
موؤخ���را اتفاقاً مع بنك البحري���ن الإ�سالمي، يوفر 
مبوجبه الأخري التمويل للمواطنني امل�ستفيدين 
م���ن “ مزايا” )برنامج متوي���ل ال�سكن الجتماعي 
�سابق���اً(، والراغبني يف �رشاء وح���دات يف م�رشوع “ 
دان���ات اللوزي” وذل���ك يف اإطار �سعي���ه لتطوير 
احلل���ول التمويلية الإ�سكاني���ة وتوفري اخليارات 
لتلبية احتياج���ات املواطن���ني مب�ساركة القطاع 

اخلا�ص. 
ووق���ع التف���اق كل م���ن مدي���ر ع���ام بن���ك 
الإ�س���كان، خالد عبداهلل، ب�سفت���ه رئي�ص جمل�ص 
اإدارة �رشكة دانات الل���وزي، ومدير عام اخلدمات 
امل�رشفية لالأفراد ببنك البحرين الإ�سالمي، دلل 

الغي�ص.
واأك���د عب���داهلل “اأن البن���ك، وبتوجيهات من 
وزي���ر الإ�سكان، رئي�ص جمل����ص الإدارة، با�سم بن 
يعقوب احلم���ر، يحر�ص على مواكبة امل�ستجدات 
وتعك����ص  املحل���ي،  القت�س���اد  م�ست���وى  عل���ى 
ا�سرتاتيجيت���ه وتطوي���ر احلل���ول البداعية التي 
تو�س���ع خي���ارات امل�ستفيدي���ن م���ن اخلدم���ات 
الإ�سكاني���ة، حتقي���ق اأه���داف توف���ري امل�ساك���ن 
املالئمة، واإتاحة الفر�سة للمواطنني لال�ستفادة 
املثلى من برنامج “مزايا”، مبا يتالءم ومتطلبات 
الأ����رش البحريني���ة الع�رشي���ة ومب���ا يوف���ر الراح���ة 
واله���دوء واملراف���ق احلديث���ة التي تهي���ئ بيئة 

جمتمعية �سحية للقاطنني”.
واأ�ساف “ اأن ه���ذا الربنامج �سمم ليتما�سى 
م���ع توجه ودع���م وزارة الإ�س���كان والبنك لإ�رشاك 
جمدي���ة  فر�س���اً  و�سيوف���ر  اخلا����ص،  القط���اع 
الإ�س���كاين  ال�س���اأن  للم�ساهم���ة يف  ملوؤ�س�سات���ه، 
مم���ا يوؤث���ر اإيجاب���اً عل���ى الو�س���ع الإ�س���كاين من 
جه���ة، بالإ�سافة اإلى اأنه يحفز ه���ذه املوؤ�س�سات 
وينعك����ص اأي�سا عل���ى الن�ساط���ات القت�سادية 

املواكبة للتنمية الإ�سكانية عموما”. 
م���ن جانبها، قال���ت دلل الغي����ص “ي�سعدنا 
توقي���ع ه���ذه التفاقية والتي تاأت���ي �سمن اإطار 
م�ساعين���ا الرامي���ة اإل���ى عق���د ����رشاكات قيمة مع 
خمتل���ف املوؤ�س�س���ات الرائ���دة لتوف���ري خدمات 
وفر����ص متمي���زة لزبائنن���ا الك���رام، حيث متكن 
هذه التفاقي���ة زبائننا من �رشاء فل���ل �سكنية يف 
م�رشوع دان���ات اللوزي تتنا�سب م���ع احتياجاتهم 

ال�سكنية”.
واأو�سح���ت اأن ه���ذه ال�رشاك���ة �ستمكن جميع 
املواطن���ني املوؤهل���ني للح�س���ول عل���ى متويل 
وح���دة �سكني���ة ال�ستفادة من حل���ول التمويالت 
لدين���ا واملتوافقة مع اأحكام ال�رشيع���ة الإ�سالمية 
مما �ست�سهل له���م احل�سول على التمويل الالزم 
لمت���الك ال�سكن املالئم لهم، بالإ�سافة اإلى فتح 
املجال لزبائننا لال�ستفادة من خدماتنا امل�رشفية 

املميزة.
ويتطل���ب ا�ستكم���ال اتفاق احل�س���ول على 
متوي���ل “مزايا”، ا�ستيفاء املتطلب���ات الإجرائية 

والقانوني���ة الالزم���ة وتطبيق معاي���ري ا�ستحقاق 
التموي���ل. وي�سم���ل ذل���ك توف���ري امل�ستن���دات 
والبيان���ات اخلا�س���ة بالتموي���ل وامل�ستفيد من 
التمويل، وكذلك التاأكد من توافر املالءة املالية 
لدى امل�ستفيد مبا ي�سمن �سداد التمويل.  ي�سار 
اإل���ى اأن م����رشوع “دان���ات الل���وزي “، ي�سم 303 
في���الت، تتمي���ز جميعه���ا بت�سمي���م متوافق مع 
متطلبات العائلة البحرينية الع�رشية، ووفق اأعلى 
م�ستوي���ات اجلودة، حيث يوفر امل����رشوع 7 انواع 
م���ن الفل���ل بت�سامي���م خمتلفة، ت���رتاوح م�ساحة 
البناء لكل فيال اإلى 240 مرتاً مربعاً، ت�ستمل على 
4 غرف ن���وم و4 حمامات و�سالة كبرية للمجل�ص 
وغرف���ة معي�س���ة ومطبخ���ني و�رشف���ات وخم���زن، 
بالإ�ساف���ة اإل���ى غرف���ة خا�س���ة مبدب���رة املنزل 
وموقفني لل�سيارات. كما ويت�سمن امل�رشوع على 
مرك���ز جتاري خدم���ي مكون من 23 حم���اًل جتارياً 
ت���رتاوح م�ساحتهم بني 36 اإل���ى 40 مرتاً مربعاً، 
بالإ�سافة لوجود مركز ت�سوق كبري مب�ساحة 989 

مرتاً مربعاً وموقف خا�سة للمحالت التجارية.

املنام���ة - بن���ا: رحب���ت هيئ���ة املحا�سب���ة 
الإ�سالمي���ة  املالي���ة  للموؤ�س�س���ات  واملراجع���ة 
لدول���ة  املرك���زي  امل����رشف  بق���رار  “اأي���ويف”، 
الإم���ارات العربي���ة املتحدة باعتم���اد معايريها 
يف دول���ة الإم���ارات، وذل���ك بناء عل���ى تو�سية 
م���ن الهيئ���ة ال�رشعي���ة العليا مل����رشف الإمارات 

املركزي.
وبح�سب بيان ر�سمي �س���در موؤخًرا، يتعني 
عل���ى جمي���ع امل�س���ارف الإ�سالمي���ة، والنوافذ 
و����رشكات  التقليدي���ة،  للم�س���ارف  الإ�سالمي���ة 
التمويل التي تقدم منتجات وخدمات متوافقة 
مع ال�رشيعة الإ�سالمية يف دولة الإمارات العربية 
اأي���ويف  املتح���دة اأن تلت���زم بتطبي���ق معاي���ري 
اعتباًرا من 1 �سبتم���رب املقبل. وي�ستدعي ذلك 
مراجع���ة املنتج���ات واخلدم���ات الت���ي تقدمها 
هذه املوؤ�س�س���ات للتحقق من التزامها مبعايري 

اأيويف.
ورحب رئي�ص جمل����ص اأمناء هيئة املحا�سبة 
واملراجع���ة للموؤ�س�س���ات املالي���ة الإ�سالمي���ة، 
ال�سيخ اإبراهيم بن خليفة اآل خليفة، بهذا القرار 
املهم، قائ���ال اإن “اعتماد معايري اأيويف من قبل 

امل����رشف املرك���زي لدول���ة الإم���ارات العربي���ة 
املتح���دة يع���د خطوة متقدم���ة لأي���ويف، واأي�ًسا 
لل�سناع���ة املالي���ة الإ�سالمي���ة عل���ى ال�سعي���د 
العاملي. حيث متتلك دولة الإمارات نحو 20 % 
من ح�سة ال�سوق امل�رشفية الإ�سالمية العاملية، 
ا  وبذل���ك فاإن ه���ذا الق���رار �سي���وؤدي دوًرا مهمًّ
وفعالً يف توحي���د ممار�س���ات ال�سناعة املالية 
الإ�سالمية يف جميع اأنحاء العامل. كما يوؤكد اأهمية 
معايري اأي���ويف التي تربط املمار�س���ات املالية 
وامل�رشفي���ة احلديث���ة باملب���ادئ القت�سادي���ة 
لالإ�س���الم. واإنن���ا يف اأيويف نبارك ه���ذه اخلطوة، 
ونتق���دم بال�سكر والتقدير للم����رشف املركزي 
لدولة الإمارات العربية املتحدة لعتماد معايري 
اأي���ويف. واإننا على ثق���ة باأن ه���ذا �سيكون مثالً 

حتتذيه دول اأخرى يف العامل”.
كما عرب اأع�س���اء هيئة الرقاب���ة ال�رشعية يف 
اأيويف عن امتنانه���م للثقة التي اأولها امل�رشف 
املرك���زي ملعاي���ري اأي���ويف، واأعربوا ع���ن اأملهم 
يف اأن حت���ذو امل�س���ارف املركزي���ة واجله���ات 
الرقابي���ة، يف املنطقة والعامل، ح���ذوه باعتماد 

املعايري.
وتعد معايري اأيويف مرجًعا اأ�سا�سيًّا لل�سناعة 
املالي���ة الإ�سالمية الدولية، حيث تعتمد ب�سفة 
���ا، م���ن قب���ل اجله���ات  ���ا اأو جزئيًّ اإلزامي���ة، كليًّ
اإر�س���ادي  اأ�سا����ص  اأو تطب���ق عل���ى  الرقابي���ة، 
اختياري من قبل املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية 

يف خمتلف اأنحاء العامل.
وتعتم���د معايري اأي���ويف حالي���اً يف اأكرث من 
اإل���ى  19 دول���ة و�سلط���ة رقابي���ة، بالإ�ساف���ة 
اعتمادها عل���ى اأ�سا�ص اإر�س���ادي لدى اأكرث من 
�سب���ع دول و�سلطات رقابي���ة. وتتوفر املعايري 
باللغة العربية )الر�سمية(، واللغات الإجنليزية 
والفرن�سية والرو�سية والأُردية، وقد بلغ م�رشوع 
الرتجم���ة اإلى اللغت���ني ال�سيني���ة )املاندرين( 

والرتكية مراحله الأخرية.
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املنام���ة - بور�س���ة البحري���ن: اأقف���ل 
موؤ����رش البحري���ن الع���ام اأم����ص الثنني عند 
م�ست���وى 1،351.87 بارتفاع وقدره 8.03 
نقط���ة مقارن���ة باإقفال���ه يوم اأم����ص الأحد، 
يف ح���ني اأقفل “موؤ�رش البحري���ن الإ�سالمي” 
عند م�ست���وي 1،004.15 بارتف���اع وقدره 
6.28 نقط���ة مقارن���ة باإقفال���ه ال�ساب���ق.و 
تداول امل�ستثم���رون يف بور�س���ة البحرين 
6.34 ملي���ون �سهم، بقيمة اإجمالية قدرها 
1.35 ملي���ون دينار، مت تنفيذها من خالل 
109 �سفق���ات، حي���ث رك���ز امل�ستثمرون 
تعامالته���م عل���ى اأ�سه���م قط���اع البن���وك 
اأ�سهم���ه  قيم���ة  بلغ���ت  والت���ي  التجاري���ة 
املتداولة 841.40 األف دينار اأي ما ن�سبته 
62.41 % م���ن القيم���ة الإجمالية للتداول 
وبكمي���ة قدره���ا 3.51 ملي���ون �سه���م، مت 

تنفيذها من خالل 45 �سفقة.
وج���اء البنك الأهل���ي املتحد يف املركز 
الأول اإذ بلغ���ت قيم���ة اأ�سهم���ه املتداول���ة 

823.06 األ���ف دين���ار اأي ما ن�سبته 61.05 
% اإجمايل قيمة الأ�سهم املتداولة وبكمية 
قدرها 3.28 مليون �سهم، مت تنفيذها من 

خالل 34 �سفقة.
اأما املركز الثاين ف���كان ملجموعة جي 
اف ات����ص املالي���ة بقيمة قدره���ا 262.42 
األ���ف دين���ار اأي م���ا ن�سبت���ه 19.47 % من 
اإجم���ايل قيم���ة الأ�سهم املتداول���ة وبكمية 
قدرها 1.83 مليون �سهم، مت تنفيذها من 

خالل 25 �سفقة.
ث���م ج���اءت املني���وم البحري���ن “األبا” 
بقيم���ة قدره���ا 125 األ���ف دين���ار اأي م���ا 
ن�سبت���ه 9.27 % من اإجم���ايل قيمة الأ�سهم 
املتداول���ة وبكمية قدرها 200 األف �سهم، 
مت تنفيذه���ا من خ���الل 3 �سفق���ات. و مت 
يوم اأم�ص تداول اأ�سهم 17 �رشكة، ارتفعت 
اأ�سع���ار اأ�سهم 6 ����رشكات، يف حني حافظت 
بقي���ة ال����رشكات عل���ى اأ�سع���ار اقفالته���ا 

ال�سابقة.

لندن - روي���رتز: هبطت اأ�سع���ار النفط 
اأم�ص الإثنني م���ع انح�سار املخاوف من تعطل 
بع����ص الإمدادات واإعادة فت���ح موانئ ليبية، 
بينم���ا يرتق���ب التج���ار زي���ادات حمتمل���ة يف 

اإمدادات رو�سيا ومنتجي نفط اآخرين.
وانخف�س���ت العقود الآجلة خلام القيا�ص 
العامل���ي مزيج برنت 1.49 دولر اإلى 73.84 
دولر للربميل، قبل اأن يتعافى قليالً ليجري 
تداوله منخف�ًس���ا 1.33 دولر عند 74 دولًرا 
للربمي���ل بحل���ول ال�ساع���ة 1030 بتوقي���ت 
جرينت����ص. ون���زل اخل���ام الأمريك���ي اخلفيف 

1.15 دولر اإلى 69.86 دولر للربميل.
واأدى تعط���ل اإم���دادات يف ليبيا واإ�رشاب 
يف الرنوي���ج واحتجاجات بالع���راق اإلى ارتفاع 
اأ�سعار النف���ط اأواخر الأ�سب���وع املا�سي، واإن 
كان���ت الأ�سعار �سجلت خ�س���ارة اأ�سبوعية هي 

الثانية على التوايل.
واأبل���غ وزير النف���ط الرو�س���ي األك�سندر 
نوف���اك ال�سحفيني ي���وم اجلمع���ة اأن رو�سيا 

وغريها من منتجي النفط قد يرفعون الإنتاج 
مبقدار مليون برميل يوميا اأو يزيد اإذا حدث 

نق�ص يف ال�سوق.
وم���ن املتوق���ع اأن ينخف����ص الإنت���اج يف 
حقل ال�رشارة النفط���ي العمالق يف ليبيا مبا ل 
يقل عن 160 األف برميل يوميا بعد اختطاف 
اثنني م���ن العاملني يف هج���وم نفذته جماعة 
جمهول���ة، وفقا ملا ذكرته املوؤ�س�سة الوطنية 

للنفط يوم ال�سبت.
للعامل���ني  نرويج���ي  احت���اد  و�سع���د 
مبن�س���ات حف���ر بحرية للنف���ط والغ���از اأم�ص 
الثن���ني اإ�رشاًبا عن العمل ب���داأ قبل �ستة اأيام 

واأثر �سلبا على اإنتاج النفط.
ومل توؤثر مظاهرات العراق حتى الآن على 
اإنتاج اخلام يف الب�رشة، الذي متثل �سحناته ما 
يزيد عل���ى 95 % من اإي���رادات البلد الع�سو 
يف “اأوب���ك”، غ���ري اأن اأي تعط���ل لالإم���دادات 
قد يوؤثر ب�س���دة على اقت�س���اد البالد ويدفع 

الأ�سعار لل�سعود.

• اأثناء توقيع التفاق	

ا “بيتـك” يدعـو “الأهلـي املتحـد” لالنـدمـاج ر�صميًّ
ال�سفقة تخلق �ساد�ص اأكرب كيان م�رشيف باخلليج

اأعلن بيت التمويل الكويتي “بيتك” عن توجيه 
دع����وة للبن����ك الأهل����ي املتح����د - يف ح����ال موافقته 
- لتوقي����ع مذك����رة تفاه����م تق�س����ي بب����دء التقييم 

واإجراءات عملية الدمج املقرتحة بني الطرفني.
وق����ال “بيت����ك”، يف ر�سال����ة وجهه����ا لبور�س����ة 
الكوي����ت اأم�ص، اإنه دعا البنك الأهلي لتوقيع مذكرة 
تفاه����م و�رشي����ة معلومات لب����دء درا�س����ات التقييم 
وم����ا يرتبط بذلك من اأعمال لبح����ث اإمكانية واأدوات 
توحي����د الأعم����ال ودرا�سة جدوى خل����ق كيان م�رشيف 
جدي����د يواكب به التط����ورات ال�رشيعة التي ي�سهدها 

الن�ساط امل�رصيف على م�ستوى العامل.
واأ�س����ار “بيت����ك” اإل����ى اأن ه����ذه الدرا�سات قد 
ل ت�سف����ر نتائجها بال�����رشورة على اتف����اق البنكني، 
كم����ا تخ�س����ع ملوافقة اجله����ات الرقابي����ة بالبحرين 
والكويت. واأكد “بيت����ك” اأنه �سيقوم بالإعالن تباًعا 
ويف حين����ه عما يتعني الإف�ساح عن����ه بخ�سو�ص هذا 
املو�سوع. وح����ول اأثر املعلوم����ة اجلوهرية التي مت 

الإف�ساح عنه����ا على املركز امل����ايل ل”بيتك”، اأكد 
البن����ك “ل يوج����د اأثر يف الوقت احل����ايل على املركز 

املايل لبيتك”.
وكان رئي�ص جمل�ص اإدارة البنك الأهلي املتحد، 
حمد احلمي�سي، قال ل� “البالد” على هام�ص اجتماع 
اجلمعية العمومية للبنك يف �سهر مار�ص املا�سي اإن 
�سفقة الندماج مع بيت التمويل الكويتي )بيتك( 
م����ا زالت يف ط����ور البحث ب�سف����ة ودية، موؤك����ًدا اأن 
الب����اب مفتوح اأمام اإمت����ام ال�سفقة رغم عدم وجود 
اأي �س����يء ر�سم����ي اإل����ى الآن، )...( امل�ساألة بانتظار 
اإق����رار جمل�سي اإدارة املوؤ�س�ستني الأمر وامل�سي به 

نحو التطبيق.
وتابع “املو�سوع ي�سمله الكثري من التفا�سيل 
والأم����ور، كاحلج����م وال�سرتاط����ات وطريق����ة العمل 

املقبلة، تقليدي، اإ�سالمي، وغريها من الأمور”.
وعلى �سعيد مت�سل، اأكد البنك الأهلي املتحد 
يف ر�سال����ة وجهه����ا اإلى بور�س����ة البحري����ن اأم�ص اأن 
“بيتك” تقدم بخطاب اإلى جمل�ص اإدارة البنك للنظر 
يف املوافق����ة على مذك����رة تفاهم و�رشي����ة معلومات 

بينهما للبدء يف درا�سات التقييم والتق�سي وغريها 
من الإجراءات الفني����ة والرقابية الالزمة خللق كيان 
م�رشيف موحد ذو حجم وقدرة على التناف�سية اإقليميًّا 
ودوليًّا، وذلك رهًنا باتفاق البنكني على معدل عادل 
لتب����ادل الأ�سه����م بينهما والذي �سيت����م درا�سته من 
قبل بنوك ا�ستثمارية عاملية ورهًنا باتفاقهما على 
نتائج درا�سة التق�سي النافية للجهالة وباحل�سول 
عل����ى كافة املوافقات الرقابية والر�سمية املطلوبة 
لذل����ك.  ي�س����ار اإل����ى اأن ال�سفقة �سينت����ج عنها اأكرب 
البنوك يف منطقة اخللي����ج العربي باأ�سول تزيد عن 

90 مليار دولر بح�سب وكالة رويرتز. 

وذكرت وكالة مودي����ز للت�سنيف الئتماين اآخر 
يولي����و 2017 اإن الكيان اجلدي����د �سي�سكل �ساد�ص 
اأكرب بنك يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي، مو�سحة 
اأن الندم����اج �سيمك����ن “بيت����ك” من اأن يك����ون اأكرب 
بن����ك يف الكويت، اإل اأنه �سيبقى ثاين اأكرب م�رشف يف 
اخلليج يعم����ل وفًقا لل�رشيع����ة الإ�سالمية بعد م�رشف 

الراجحي ال�سعودي.
وكان���ت الهيئة العام���ة لال�ستثم���ار الكويتية 
الت���ي متتل���ك 24 % م���ن اأ�سه���م “بيت���ك”، التي 
تدير ال�سن���دوق ال�سيادي لدول���ة الكويت، عينت 
م�ست�س���اًرا لتق���دمي ا�ست�سارات م�ستقل���ة لدرا�سة 

“فك���رة الندم���اج اأو ال�ستحواذ” ب���ني البنكني يف 
اإج���راء اعتربه مراقب���ون اأول خط���وة ر�سمية باجتاه 

اإبرام ال�سفقة.
لك���ن بيت التموي���ل الكويتي ق���ال وقتها اإن 
الدرا�س���ة الت���ي اأجرته���ا الهيئ���ة ج���اءت على نحو 
م�ستق���ل ومنف�س���ل ع���ن امل�رشف���ني ومل تتخذ اأي 
خطوات للتن�سيق بينهما تت�سل بعملية ال�ستحواذ 
اأو الندم���اج املحتمل���ة. وبي���ت التموي���ل الكويتي 
واحد من اأكرب امل�سارف الإ�سالمية يف العامل ويبلغ 
راأ�سمال���ه 1.913 ملي���ار دولر، وميتل���ك بنوكا يف 
تركي���ا واأملانيا والبحري���ن وماليزي���ا وتبلغ ملكية 
احلكوم���ة الكويتي���ة في���ه 48 %. يف املقابل، يبلغ 
راأ�سمال جمموع���ة البنك الأهلي املتح���د البحريني 
1.89 مليار دولر ومتتلك احلكومة الكويتية اأكرب 
ح�س���ة فيه، تزيد عن 18 %، ع���ن طريق املوؤ�س�سة 

العامة للتاأمينات.
زميل����ة  اأو  تابع����ة  وح����دات  املجموع����ة  ول����دى 
وا�ستثم����ارات يف البحرين، بريطانيا، الإمارات، م�رش، 

ليبيا، العراق و�سلطنة عمان والكويت.

اأمل احلامد

• الندماج يهدف خللق كيان م�رشيف موحد قادر على التناف�سية 	



إعالن
 شركة سوق البحرين املالية ش.م.ب. )م(
إشعار بالتوقف عن مزاولة األنشطة 

والعمليات، والتصفية االختيارية، 
وتسليم الترخيص املمنوح من قبل 

مصرف البحرين املركزي

مبوجب املادة رقم )50( من قانون مصرف البحرين 
املركزي واملؤسسات املالية الصادر بقانون رقم 
البحرين  تعلن شركة سوق   ،2006 لسنة   )64(
من  املرخصة  )“الشركة”(  )م(  ش.م.ب.  املالية 
ترخيص  ضمن  املركزي  البحرين  مصرف  قبل 
األوراق  في  التداول  وأنظمة  أسواق  “مشغل 
السجل  حتت  واملسجلة  املالية”  واألدوات 
قيامها  تؤكد   ،69910  -  01 رقم  التجاري 
جميع  وإستيفاء  مستحقاتها  جميع  بتسوية 
التزاماتها املعلقة. كما وتعلن الشركة كذلك 
التفية  عملية  في  الدخول  في  نيتها  عن 
قبل  من  املمنوح  ترخيصها  وتسلم  اإلختيارية 
جاء  اإلشعار  هذا  املركزي.  البحرين  مصرف 
 26 بتاريخ  سابقاً  املنشورة  لإلشعارات  تبعا 

.2017 29 نوفمبر  2017 و  أكتوبر 
االعتراضات  بتقدمي  الراغبني  األشخاص  وعلى 
على وقف أعمال الشركة املذكورة أعاله تقدمي 
األسواق  مراقبة  إدرة  إلى  خطياً  رعتراضهم 
 30 خالل  املزكزي  البحرين  مبصرف  املالية 
العنوان  على  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  يوما 

التالي:
capitalmarket@ccb.gov.bh :بريد الكتروني 

27 املنامة، مملكة البحرين ص.ب. 
 )+973( 17532957 فاكس: 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - ادارة التسجيل
اعالن لسنة 2018

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية شركة الشخص الواحد

بأنه  والتجارة والسياحة  إدارة التسجيل بوزارة الصناعة  تعلن 
ملالكها  ش.ش.و  للخدمات  كالود  فالش  شركة  إليها  تقدم  قد 
عادل عبداجمليد عبداحلسني الساعاتي واملسجلة مبوجب القيد 
الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبني   ،118307 رقم 
وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها  اختيارية  تصفية 
 21 رقم  باملرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام 

لسنة 2001.
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة 

خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

القيد: 107473 - التاريخ: 15/7/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )103964( لسنة 2018

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة الفني اند بريدج ذ.م.م

القيد: 91973 - التاريخ: 15/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )000( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم شركة ربوع احلفر ذ.م.م

5/7/2018
إعالن بحل وتصفية شركة

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
 ،107473 رقم  القيد  املسجلة مبوجب  ذ.م.م  بريدج  اند  الفني  احاب شركة  السادة 

طالب تغيير االسم  التجاري من :
الفني اند بريدج ذ.م.م

ELEVEN & BRIDGE WLL
إلى: تبادل الدولية للتجارة ذ.م.م

Tabadul International Trading W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة أقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
إليها السادة اصحاب شركة ربوع احلفر ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد رقم 

91973، طالب تغيير االسم  التجاري من :
ربوع احلفر 

الى :
ارشستون ذ.م.م 

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة 
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

 بناء على قرار مالك شركة باكي آرت ألنشطة خدمات املعلومات األخرى 
غير املصنفة في موضوع آخر ش.ش.و )شركة الشخص الواحد( سجل 
السيد/  وتعيني  اختياريا  الشركة  تقرر تصفية  100926، فق  رقم  جتاري 

رمله حسن محمد حسن جمعه مصفيا للشركة.
 بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 
رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات  قانون  من 
21 لعام 2001 وعمال بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي 
جميع دائني الشركة الى تقدمي مطالباتهم اليه مدعومة باملستندات 

الالزمة خالل 30 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
التلفون: 39206418 )973+(

SAMEERA6700@hotmail.com :البريد االلكتروني
املنامة - مملكة البحرين

القيد: 79446 - التاريخ: 15/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018-100775( اعالن رقم
بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 19297 - التاريخ: 12/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018-103285( اعالن رقم
بشأن حتويل فرع مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

التاريخ: 12/7/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

بشأن حتويل فرع مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

التاريخ: 12/7/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

بشأن حتويل فرع مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

بشأن حتويل فرع ملؤسسة فردية
 إلى شركة ذات مسئولية محدودة

فؤاد  سلمان  السيد  إليها  تقدم  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
سلمان خليفة املعاوده املالك للخطبة اخليرة للمقاوالت )مؤسسة فردية( واملسجلة مبوجب القيد 
رقم 79446 طالبا حتويل الؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 5000 

خمسة آالف دينار بحريني، لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. سلمان فؤاد سلمان خليفة املعاودة

CHITTARANJAN MOHAKUD .2
وتغيير االسم التجاري من: اخلطبة اخليرة للمقاوالت

GOOD SERMON CONTRACTING
الى: شركة ماونت كابستون للمقاوالت ذ.م.م

MOUNT CAPSTONE CONTRACTING CO. W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة أقصاها خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر اإلعالن

إليها  تقدم  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

السيدة نوره علي محمد مندي املالكة لـ غاس وولف كراج )مؤسسة فردية( 

الفرع  حتويل  طالبا  التاسع(  )الفرع   19297-9 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة 

برأسمال  محدودة  مسئولية  ذات  شركة  إلى  الفردية  املؤسسة  من  املذكور 

وقدره 300 دينار بحريني، لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

1. نبيل محمد عبداهلل العبداهلل

2. نوره علي محمد مندي

والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  إلى  تقدم 

السيد خالد يوسف عبدالقادر العواد بطلب حتويلها مؤسسته 

مبوجب  واملسجلة  للمقاوالت  احلجر  صناع  املسماة  الفردية 

القيد رقم 93105-3 إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال 

وقدره 1000 ألف دينار بحريني وذلك بإدخال انس محمد حسن 

الشلبي كشريك معه في السجل.

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة 

خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  إلى  تقدم 

مؤسسة  سنة واحدة لتشييد املباني ملالكتها يانعة رفيق علي 

حتويلها  بطلب   93050-3 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  حسني 

ألف   1000 وقدره  برأسمال  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

RU-  دينار بحريني وذلك بإسم كل من اميان رفيق علي حسني و

.BEL YOUNUS

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة 

خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

إليها  تقدم  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
لالستشارات  ابتدار  لـ  املالك  العساس،  احمد  السيد  محب  احمد  السيد/ 
 75562 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  فردية(  )مؤسسة  التجارية  واخلدمات 
مسئولية  ذات  شركة  إلى  الفردية  للمؤسسة   )2( رقم  الفرع  حتويل  طالبا 
محدودة برأسمال وقدره 5000 دينار بحريني، لتصبح مملوكة من السادة التالية 

اسمائهم:
1. احمد محب السيد احمد العساس

ABDULMAJEED MOHAMED NAJEEBDEEN .2
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اأملانيا ت�شبط قطر بـ “الكذب امل�شهود”
أبوظبي - سكاي نيوز عربية: 

�شجلــــت وزارة الدفــــاع االأملانية �شقطة جديدة لل�شلطات القطرية، حــــن اأحبطت حماولة جديدة 
للتهرب من اأزمتها عرب نقل معلومات كاذبة ت�شتجدي من خاللها دعما غربيا مزيفا.

ونقلت ال�شفارة االأملانية يف ال�شعودية عن وزارة الدفاع نفيها ملا اأوردته ال�شحافة القطرية عن 
ت�رصيحات لوزيرة الدفاع اأور�شوال فون دير الين على هام�س قمة الناتو يف بروك�شل.

وكانت و�شائل اإعالم قطرية قد زورت ت�رصيحات الأور�شوال، حن ن�شبت لها زورا قولها اإن اأملانيا 
تتعاطف مع قطر يف اأزمتها الناجمة عن اإ�رصارها على دعم االإرهاب.

وقطعــــت ال�شعودية واالإمارات والبحرين وم�رص عالقاتها مع قطر يف يونيو 2017؛ ب�شبب تقدمي 
الدوحة الدعم للجماعات االإرهابية وتعاملها مع اإيران على �رصب ا�شتقرار املنطقة.

وداأبــــت قطر، منذ هذه اخلطــــوة التي جاءت حلماية االأمن القومــــي العربي، على حماوالت يائ�شة 
لاللتفاف على اأزمتها، �شواء عرب ا�شتجداء الغرب اأو رمي نف�شها اأكرث واأكرث باحل�شن الرتكي االإيراين.

السنة العاشرة - العدد 3563 
الثالثاء

17 يوليو 2018 
4 ذي القعدة 1439

international@albiladpress.com
العالم
14

القدس المحتلة ـ د ب ا: 

باريس ـ اف ب: 

قندهار ـ رويترز:

أنقرة ـ اف ب: 

االإ�رصائيلــــي  الــــوزراء  رئي�ــــس  قــــال 
بنيامــــن نتنياهــــو خالل زيارتــــه ملدينة 
�شديــــروت بالقرب من احلــــدود مع قطاع 
غزة، اأم�س االثنــــن، اإن “تبادل ال�رصبات 
مع حما�ــــس مل ينته، اإنــــه ال ينتهي ب�رصبة 

واحدة”.
وقــــال اجلي�س االإ�رصائيلــــي، اأم�س، اإن 
�شافــــرات االإنــــذار دوت يف منطقة هوف 

ع�شقالن بجنوب البالد.
اجلي�ــــس  با�شــــم  متحــــدث  وقــــال 
االإ�رصائيلــــي الحقــــا اإن �شافــــرات االإنــــذار 
اأطلقت عند ر�شد �شاروخ اأطلق من قطاع 
غزة باجتاه اإ�رصائيل. واأو�شح اأن ال�شاروخ 
مل يبلغ االأرا�شي االإ�رصائيلية و�شقط على 

ما يبدو داخل اأرا�شي القطاع نف�شه.
ويف وقــــت �شابــــق مــــن اأم�ــــس، اأعلن 
اجلي�ــــس االإ�رصائيلي اأنه وجــــه �رصبات اإلى 
موقعــــن حلركة “حما�س” يف �شمال غزة؛ 
ردا علــــى اإطــــالق بالونات حارقــــة باجتاه 

االأرا�شي االإ�رصائيلية.

رّحلت ال�شلطات الفرن�شية االإ�شالمي 
اجلزائــــري املتطرف جمال بغال نحو بلده 
االأم بعــــد خروجه من ال�شجــــن �شباح اأم�س 

االثنن.
واأوردت وكالــــة االأنباء الفرن�شية، اأن 
بغــــال البالغ مــــن العمر 52 �شنــــة والذي 
اأ�شِقطــــت عنــــه جن�شيتــــه الفرن�شية غادر 
�شجــــن “فيزان لــــو كوكــــي” مبدينة ران 
“حوايل ال�شاعة اخلام�شة والن�شف بهدف 
حتويلــــه اإلــــى احلــــدود”؛ ليغــــادر بعدها 
جــــوا من مطــــار روا�شــــي باجتــــاه اجلزائر 
العا�شمة. واتخــــذت ال�شلطات الفرن�شية 
قــــرار طــــرد بّغــــال - الــــذي يعتــــرب االأب 
الروحــــي ملنفــــذي هجمات ينايــــر 2015 
بباري�س - �شنة 2007، عامن بعد اإدانته 
بال�شجــــن ملدة 10 �شنــــوات؛ ب�شبب تهم 

تتعلق باالإرهاب.

قال اجلرنال جــــون نيكول�شون اأكرب 
قائــــد ع�شكــــري اأمريكــــي يف اأفغان�شتان 
املتحــــدة  الواليــــات  اإن  االثنــــن  اأم�ــــس 
م�شتعدة للم�شاركة يف مفاو�شات مبا�رصة 
مــــع حركة طالبان يف م�شعى الإنهاء احلرب 

امل�شتمرة منذ 17 عاما يف اأفغان�شتان.
جهــــود  بعــــد  التعليقــــات  وتاأتــــي 
الإجــــراء  �شعيــــا  متزايــــدة  دبلوما�شيــــة 
حمادثات بعد م�شاهد مل ي�شبق لها مثيل 
ملقاتلــــن غــــري م�شلحن مــــن “طالبان” 
ي�شريون مع قوات االأمــــن ب�شوارع كابول 
ومــــدن اأخــــرى اأثناء وقــــف مفاجئ الإطالق 

النار ال�شهر املا�شي.
وقال قائد عملية الدعم احلازم التي 
يقودها حلف �شمال االأطل�شي نيكول�شون 
اإن الواليــــات املتحــــدة تــــدرك بــــاأن لهــــا 
خارجيتنــــا  ”وزيــــر  وقــــال  رئي�شــــا.  دورا 
ال�شيــــد مايك بومبيو قــــال اإننا )الواليات 
املتحــــدة( م�شتعدون الإجراء حمادثات مع 

)طالبان( وبحث دور القوات الدولية“.

اإجراءات  اأوقفت ال�شلطات الرتكية 
ت�شجيـــل الالجئـــن ال�شوريـــن اجلـــدد 
“كليـــا با�شتثنـــاء قلـــة”، االأمـــر الـــذي 
يعر�شهم للرتحيل من البالد، ويحرمهم 
مـــن خدمـــات �رصوريـــة، وفقـــا ملنظمة 

“هيومن رايت�س ووت�س”.
اإن  احلقوقيـــة  املنظمـــة  وقالـــت 
تعليق اإجـــراءات الت�شجيـــل “يوؤدي اإلى 
عمليـــات ترحيل غـــري قانونيـــة وعودة 
باالإكـــراه اإلـــى �شوريـــا واحلرمـــان مـــن 

الرعاية ال�شحية والتعليم”.
وو�شفت تعليق اإجراءات الت�شجيل 
باأنها “اآخر م�شعى لرتكيا حلرمان طالبي 
جلـــوء جـــدد مـــن احلمايـــة”، م�شيفة اأن 
احلدود الرتكية مع �شوريا هي االآن فعال 
“مغلقـــة”. واأو�شحـــت “هيومن رايت�س 
الت�شجيـــل ي�شمـــل  وت�ـــس” اأن تعليـــق 
9 حمافظـــات علـــى احلـــدود ال�شوريـــة 
اأو قربهـــا، واإ�شطنبـــول، وفقـــا لوكالـــة 

ال�شحافة الفرن�شية.

نتنياهو: تبادل ال�رصبات 
مع حما�س مل ينته

ترحيل “اأخطر اإ�شالميي” 
فرن�شا اإلى اجلزائر

اأمريكا م�شتعدة ملحادثات 
مبا�رصة مع “طالبان”

تركيا تغلق اأبوابها بوجه 
الالجئن ال�شورين

كمـــا نقلـــت اأم�س و�شائـــل اإعـــالم حملية، 
�شـــورا الإحـــراق لوحـــة يف �شارع رئي�ـــس و�شط 
حمافظة الب�ـــرصة، كانت حتمل �شورة اخلميني 
قائـــد الثـــورة االإيرانيـــة، والتـــي عـــرّبت عـــن 
الغ�شـــب ال�شعبي حيال املمار�شـــات االإيرانية 
بقطعهـــا روافد االأنهر املغذيـــة ل�شط العرب، 
وال�شيا�شية  الع�شكريـــة  والكهرباء وتدخالتها 
يف العـــراق. وهتـــف املتظاهرون، خـــالل حرق 
ال�شورة ال�شخمة و�شط مدينة الب�رصة، “احرتق 
اخلميني احـــرتق” و “احـــرتق احل�شد احرتق”، 
يف اإ�شـــارة اإلـــى ميلي�شيـــات احل�شـــد ال�شعبي 
املواليـــة الإيـــران. وال�شـــارع الـــذي �شهد هذه 
اخلطـــوة الرمزية هو �شارع الزهراء الذي غريت 
ال�شلطـــات العراقيـــة ا�شمـــه قبل نحـــو عامن 
ل�شـــارع اخلميني، االأمر الـــذي اأثار حينها موجة 
من الغ�شـــب ال�شعبي على اعتبـــار اأن اخلطوة 

مثلت انتهاكا ل�شيادة العراق.
وتاأتي املظاهـــرات احلالية التي انطلقت 
قبل اأ�شبوع من الب�رصة قبل اأن متتد اإلى معظم 
املحافظـــات اجلنوبية؛ لتوؤكد مـــرة اأخرى حالة 
التدهـــور التي و�شلـــت اإليها البـــالد من جراء 

الف�شاد امل�شت�رصي يف ظل الهيمنة االإيرانية.
وفجـــر انقطـــاع الكهربـــاء و�شـــح امليـــاه 
وتف�شـــي البطالة، اأحـــدث موجة مـــن الغ�شب 
يف الب�ـــرصة التـــي تعد مـــن اأغنـــى املحافظات 
فهـــي منفـــذ لت�شدير النفـــط، يف حن قابلت 

�ل�سلطات ذلك بالقم���ع، مما �أ�سفر عن �سقوط 
قتلى وجرحى بر�شا�س االأمن.

وت�شـــم الب�رصة نحو 70 % من احتياطيات 
العراق املوؤكدة من النفط وتبلغ 153.1 مليار 
برميـــل، وتقـــع علـــى اخلليج العربـــي املتاخم 
للكويت واإيران، ومتثل مركـــز العراق الوحيد 
هذه االأيام بالن�شبة جلميع �شادرات النفط اإلى 

ال�شوق الدولية.
واقتحم املحتجـــون يف معظم املحافظات 
اجلنوبيـــة مباين حكوميـــة، اإ�شافـــة اإلى مراكز 
لالأحزاب املهيمنة على امل�شهد ال�شيا�شي منذ 
�شنوات، ومقـــار مليلي�شيات احل�شـــد ال�شعبي 

التي تعترب الذراع الرئي�س الإيران يف العراق.
وهرعـــت احلكومـــة الحتـــواء االحتجاجـــات 
باإطـــالق وعود تتعلق بتوفـــري اآالف الوظائف، 
وال�شيمـــا يف قطـــاع النفـــط، وتخ�شي�ـــس 3.5 
ترليـــون دينـــار عراقـــي )3 مليـــارات دوالر( 

مل�رصوعات كهرباء ومياه.
اإال اأنـــه مبـــوازاة الوعـــود احلكومية، �شنت 
القوات االأمنية حملـــة اعتقاالت طالت - وفق 
نا�شطن - ع�ـــرصات االأ�شخا�س الذين �شاركوا 
يف االحتجاجات امل�شتمرة منذ اأ�شبوع للمطالبة 

بتوفري فر�س عمل وخدمات اأف�شل.
و�شنـــت القـــوات االأمنيـــة، م�شـــاء االأحـــد، 

حملـــة اعتقاالت وا�شعـــة يف الب�رصة، اإذ طاردت 
املتظاهريـــن على الطـــرق الرئي�شـــة واالأزقة، 
بالتزامن مـــع اإغالق ال�شـــوارع املحيطة مببنى 
املحافظـــة باالأ�شالك ال�شائكة. وخرج االآالف يف 
تظاهرتن مطلبيتن جديدتـــن �شباح اأم�س 
االثنن يف حمافظتـــي ديالى وذي قار يف �رصق 
وجنوب بغـــداد، وفق مرا�شلـــي وكالة فران�س 
بر�ـــس. وفر�شت ال�شلطات االأمنيـــة العراقية، 
اإجـــراءات اأمنية يف بغداد، وكثفـــت من انت�شار 
رجـــال االأمـــن ون�شبـــت ال�شيطـــرات املوؤقتـــة 
املعروفة بالعـــراق با�شم )املرابطـــة(، خ�شية 

نقل احتجاجات اجلنوب
و�شوهد انت�شار كثيف لرجال االأمن وقوات 
مكافحـــة ال�شغـــب بالُقرب من �شاحـــة التحرير 
و�شـــط بغـــداد، والتي تعتـــرب عنواًنـــا اأ�شا�شًيا 
لكل التظاهرات التـــي خرجت �شد احلكومات 
العراقيـــة التـــي اأعقبـــت نظام �شـــدام ح�شن 

العام 2003.
وتاأتـــي موجـــة االحتجاج هـــذه فيما ينتظر 
العـــراق انتهـــاء عمليـــة اإعـــادة الفـــرز اليدوي 
الن�شبـــي الأ�شوات االنتخابـــات الت�رصيعية التي 
�شهدتهـــا البـــالد يف 12 مايـــو، علـــى خلفيـــة 

�شبهات بالتزوير.
ويجـــد العراق نف�شه اليوم من دون �شلطة 
ت�رصيعيـــة للمـــرة االأولى منـــذ االإطاحـــة بنظام 

�شدام ح�شن يف 2003.

حرق �ضور اخلميني يف الب�رصة رف�ضا للهيمنة الإيرانية
ت�شديد اأمني يف بغداد خ�شية انتقال االحتجاجات

• متظاهرون عراقيون يحرقون �شورا للخميني يف الب�رصة	

احتجاجي  حترك  يف  الثاين،  اأ�سبوعها  االثنني  اأم�س  العراق  يف  التظاهرات  دخلت   

�سهد عنفا اأ�سفر عن قتلى وجرحى، مما ي�سلط ال�سوء على ال�سائقة االجتماعية التي 

تعاين منها �سريحة كبرية من هذا البلد الذي اأنهكته 15 عاما من النزاعات الدامية.

اإح��راق  املحافظات  بع�س  �سهدت  ال��ع��راق،  يف  ال�سعبية  االحتجاجات  ا�ستمرار  وم��ع 

اأبرزها مكاتب ميلي�سيا بدر وحزب الدعوة  مكاتب االأحزاب التي لديها �سالت باإيران، 

وتيار احلكمة.

م�ضايخ �ضعدة: ميلي�ضيات احلوثي ل متثلنا
الرياض ـ وكاالت:

 قال �شيوخ حمافظــــة �شعدة اليمنية، 
اأم�س االثنن، خالل موؤمتر �شحايف م�شرتك 
يف الريا�ــــس مع املتحــــدث الر�شمي با�شم 
قــــوات التحالــــف العربــــي، اإن ميلي�شيات 
احلوثــــي االإيرانية ال متثل املحافظة، التي 
ترف�ــــس اأجندة اإيــــران، م�شدديــــن على اأن 
�شعــــدة اأكــــرث املناطق التي اكتــــوت بنار 

امليلي�شيات االنقالبية.
و�رصح ال�شيــــخ عبداخلالق فايز ب�رص “ال 
يزال اأبنــــاء حمافظة �شعــــدة يحملون لواء 
الت�شحية والن�شال رغم مرور عقد ون�شف 

من ال�رصاع مع امليلي�شيات االإيرانية”.
واأ�شــــاف ب�ــــرص “اأن التهجــــري الق�ــــرصي 
كل  واملمتلــــكات  احلقــــوق  وم�شــــادرة 
ذلــــك مل ولــــن يثنينا عن ن�شالنــــا امل�رصوع 
والوقــــوف اأمام كل العــــامل لنقول �شعدة 
ميثلهــــا اأبناوؤها. �شعدة تقاوم للبقاء على 
عروبتهــــا. ال متثلها امليلي�شيات االإيرانية 
وال تر�شى بالتدخــــل الفار�شي وال متثلها 
اأجندة اإيران التــــي حولتها اأداة من اأدوات 

القتل واالإجرام واإقالق االأمن واجلوار”.
ال�رصعيــــة  حكومتنــــا  “ننا�شــــد  وتابــــع 

�ملنتخب����ة ممثل����ة برئي�����س �جلمهورية عبد 
ربــــه من�شور هادي وحتالــــف دعم ال�رصعية 
با�شتمرار معركــــة التحرير، حتى ن�رصة كل 
املظلومن وعــــودة كل احلقــــوق وحترير 
كل �شــــرب مــــن اأرا�شــــي حمافظــــة �شعدة 

واأرا�شي اجلمهورية اليمنية”.
 ومــــن ناحيتــــه، اأكــــد املتحــــدث با�شم 
التحالف العقيــــد الركن تركــــي املالكي، 

وجود تعــــاون بن التحالف و�شيوخ قبائل 
�شعــــدة مــــن اأجــــل الت�شــــدي مليلي�شيات 
احلوثــــي، م�شــــددا علــــى �ــــرصورة م�شاركة 

القبائل يف حترير املحافظة.
واأكــــد ال�شيخ فهــــد طالب ال�ــــرصيف اأن 
�شعدة امتــــداد لقبائل اجلزيــــرة، م�شيفا 
“بيننــــا وبينــــا اإخواننا يف امللكــــة العربية 
ال�شعوديــــة واجلزيرة العربيــــة م�شرتكات 

كثرية اأرادت اإيران اأن تهدمها”.
وتابع ال�ــــرصيف “كان اأبنــــاء �شعدة منذ 
اليــــوم االأول مــــن الذيــــن ناه�شــــوا م�رصوع 
اإيــــران ومــــن الذين قاومــــوه، ويف احلروب 
ال�شت قدموا ت�شحيات كبرية والدليل اأن 
�شعــــدة �شمدت 10 �شنوات. بداأت احلرب 

يف 2004 ومل ت�شقط اإال يف 2014”.
وقال “اإن هناك ر�شالة مهمة اأراد اأبناء 
�شعــــدة اإي�شالهــــا للعــــامل اليــــوم: �شعدة 
لي�شت للحوثــــي، هناك من يظــــن خطاأ اأن 
هناك حــــرب الجتثاث طائفــــة يف �شعدة.. 
�شعــــدة ال تتبع مذهبا معينــــا بل هي لكل 

اأبناء اليمن”.
وتابــــع “توجــــد فيهــــا كل املدار�ــــس 
الفكريــــة وكل املدار�س ال�شيا�شية، لذلك 
اأراد احلوثــــي تغيــــري وجه �شعــــدة وتغيري 
تركيبتهــــا والق�شــــاء علــــى هــــذا التنــــوع. 
�شعــــدة رمبا تكــــون االأكرث �ــــرصرا واالأكرث 

تاأثرا باحلرب”.
وتابــــع “اإذا كان اأبنــــاء اليمن ي�شكون 
وهم مل يعرفوا احلوثي اإال 3 �شنوات فنحن 
نعــــرف احلوثــــي واكتوينــــا بنــــاره منذ 14 

عاما”.

باريس ـ أ ف ب: 

رف�شـــت الواليات املتحـــدة العودة عن 
قرارها فر�س عقوبات جديدة على ال�رصكات 
العاملـــة يف اإيران على الرغم من طلب الإعفاء 
ال�رصكات االأوروبيـــة، وفق ما ذكرت �شحيفة 

“فاينن�شال تاميز” اأم�س االثنن.
وذكرت ال�شحيفة اأن “ال�رصكات الدولية 
النا�شطـــة يف اإيران باتـــت معر�شة لعقوبات 
اأمريكيـــة يف غ�شون اأ�شابيـــع بعد اأن رف�شت 
وا�شنطـــن طلًبـــا اأوروبًيا علـــى اأعلى م�شتوى 
الإعفـــاء ال�شناعـــات احليويـــة للم�شاعـــدة يف 

احلفاظ علـــى االتفاق النـــووي التاريخي مع 
طهران على قيد احلياة”.

واأر�شلـــت فرن�شـــا وبريطانيـــا واأملانيـــا 
واالحتـــاد االأوروبي يف 6 يونيـــو طلًبا ر�شمًيا 
م�شرتًكا اإلـــى اإدارة الرئي�ـــس دونالد ترامب 
الإعفاء �رصكاتها مـــن العقوبات اجلديدة على 

اإيران.
وجه القـــادة االأوروبيون طلبهم يف وقت 
ي�شعـــون فيـــه اإلى اإنقـــاذ االتفـــاق الذي مت 
التو�شـــل اإليه بن اإيران والقوى العظمى يف 
�شيف 2015 ووافقـــت طهران مبوجبه على 

احلد مـــن قدراتها النوويـــة مقابل احل�شول 
على اإعفاء من العقوبات االقت�شادية.

واأعلن ترامب ان�شحاب بالده من االتفاق 
يف ماي���و؛ ممه���ًد� �لطريق لفر����س عقوبات 
جديـــدة على اإيـــران ومعاقبة كل مـــن يتاجر 

معها.
ويف ر�شالة ر�شمية، رف�س وزير اخلارجية 
مايك بومبيو ووزير اخلزانة �شتيف منوت�شن 
منح االأوروبين االإعفاء الذي طلبوه، وفق ما 

نقلت فاينن�شال تاميز عن دبلوما�شين.
وكان وزيـــر االقت�شـــاد الفرن�شي برونو 

لومري قد قال بالفعـــل اإن الواليات املتحدة 
لن ت�شتجيب لطلب اأوروبا.

وجـــاء رف�ـــس وا�شنطـــن يف الوقت الذي 
و�شف فيه ترامب اأوروبا باأنها خ�شم جتاري 
واتهمهـــا جمـــدًدا باأنهـــا ت�شتغـــل الواليـــات 

املتحدة.
ويقول حمللـــون اإن ال�ـــرصكات االأوروبية 
التي �شارعـــت اإلى اال�شتثمـــار يف اإيران بعد 
رفـــع العقوبـــات على مـــدار االأعـــوام الثالثة 
املا�شية �شتكون اخلا�رص االأكرب بعد ا�شتئناف 

العقوبات.

واشنطن ترفض طلبا بإعفاء الشركات األوروبية من العقوبات اإليرانية

 عواصم ـ وكاالت:

• املالكي يتو�شط ب�رص وال�رصيف اأثناء املوؤمتر ال�شحايف	
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�ملعار�ض���ة �أمر طبيع���ي يف كل دولة 
م���ن دول �لع���امل، فطبيعة �لب����ر تقت�ضي 
ذل���ك، وكل �لأنظمة �ل�ضيا�ضي���ة يف �لعامل 
لها معار�ضون مهما بلغ تقدم هذه �لدول 
ومهما كان تفوقه���ا يف �لدفاع و�ل�ضيا�ضة 
�خلارجي���ة وجناحها �لقت�ض���ادي ورفاهية 
�أن تختل���ف  �لطبيع���ي  وم���ن  مو�طنيه���ا، 
�ملعار�ض���ة مع �حلكومة هن���ا �أو هناك على 
�ضيا�ض���ات وتفا�ضيل كث���رة �قت�ضادية 
و�ضيا�ضي���ة و�جتماعي���ة وغره���ا، لكن من 
غ���ر �لطبيع���ي يف �أي م���كان �أن تختل���ف 
�ملعار�ضة مع �حلكومة فيما يخ�ص ثو�بت 
�لأمن �لقومي للدولة، فعندما يتعلق �لأمر 
بالأم���ن �لقوم���ي وما ق���د ي�ر ه���ذ� �لأمن 
يتوح���د �جلمي���ع، وبتو�ضيح �أك���ر عندما 
يكون هناك خطر خارج���ي، �ضغر� كان �أو 
كبر�، يهدد �لدولة يتحد �جلميع ملو�جهة 
هذ� �خلطر، ومن يخرج على �لإجماع يف مثل 
هذه �للحظة مهما كان موقعه ومهما كانت 
حججه �لتي يعلنها، فهو ي�ضتحق ��ضما �آخر 
غر �ملعار�ضة، وي�ضب���ح �ل�ضم �ملنا�ضب 

هو �خليانة.
نق���ول هذ� �ل���كالم مبنا�ضبة حماولت 
�لعب���ث بالأم���ن �لقوم���ي �لبحرين���ي �لتي 
�لإرهاب���ي  �حلمدي���ن  تنظي���م  ميار�ضه���ا 
�ضد �أم���ن �لبحري���ن و��ضتقر�رها من خالل 
��ضتخ���د�م مال �ل�ضع���ب �لقطري يف �لتاآمر 
على �أمنن���ا و��ضتقر�رن���ا و��ضتغالل بع�ص 
�أو �أ�ضح���اب �لطم���وح  �ضع���اف �لنفو����ص 

�ل�ضيا�ضي �ملبني على �أ�ض�ص غر وطنية.
يف  ي���رون  �حلمدي���ن  تنظي���م  �أم���ر�ء 
�لبحرين فر�ضة ذهبية ملمار�ضة هو�يتهم 
يف زرع �ل�ضقاق و�إ�ضعال �لطائفية وحتقيق 
�خ���ر�ق معني من خ���الل �أ�ضحاب �لطموح 
�ل�ضيا�ضي �لفا�ض���د و�لذين ي�ضيل لعابهم 
�أم���ام �لدولر�ت �لقطري���ة �لتي تبعر هنا 

وهناك بال ح�ضاب.

الخط الفاصل بين 
المعارضة والخيانة

يف ت�ريحات م�ضحكة وتهديد�ت فارغة، 
ق���ال علي �أك���ر وليت���ي م�ضت�ض���ار �ملر�ضد 
�لإير�ين خامنئي، �إن بالده �ضتو�جه ما و�ضفه 
بالتم���دد �لأمركي من �ضوري���ا و�لعر�ق �إلى 
لبن���ان و�ضم���ال �أفريقي���ا، ز�عًم���ا �أن �لوجود 
�لع�ضك���ري �لإير�ين يف �ضوريا و�لعر�ق يقت�ر 

على �لدور �ل�ضت�ضاري.
ت�ريح���ات وليتي جاءت �أثن���اء زيارة له 
�إلى رو�ضيا يف حماول���ة لمت�ضا�ص �مل�ضاعي 
�لر�مي���ة  �لأمركي���ة  �لرو�ضي���ة  �لإ�ر�ئيلي���ة 
لإخ���ر�ج �إي���ر�ن م���ن �ضوري���ا، ولذل���ك حاول 
“��ضتعط���اف” �جلانب �لرو�ض���ي لإحد�ث نوع 
م���ن �لتو�زن وك�ضب �ضن���د تو��ضل به تنفيذ 
�أجندته���ا، حي���ث �أ�ض���ار �إل���ى �أن���ه �إذ� خرجت 
�إي���ر�ن ورو�ضيا �لآن من �ضوريا، فاإن �لإرهاب 
�ضيع���ود لل�ضيط���رة م���ن جدي���د، و�أن رو�ضيا 

و�إي���ر�ن �ضاعدتا يف حتري���ر 80 % من م�ضاحة 
�ضوريا من �لإرهابي���ني، و�ضتن�ضحب مو�ضكو 

مبجرد �أن تن�ضحب �إير�ن من �ضوريا.
مل يحدثن���ا وليت���ي ع���ن ه���ذه �لنوعي���ة 
“�خلارق���ة” من �ل�ضت�ضاري���ني �لذين ميكن 
لهم �أن يحققو� مثل ه���ذه �لنجاحات �لكبرة 
يف �مليد�ن �لع�ضكري، وكيف ميكن لهوؤلء �أن 

يو�جهو� ما و�ضفه بالتمدد �لأمركي.
ل ميك���ن ت�ضديق مثل ه���ذ� �حلديث عن 
�ل���دور �ل�ضت�ض���اري لإير�ن، فف���ي تقرير ن�ر 
قب���ل �ضه���ور قليل���ة، ك�ضف���ت وز�رة �لدفاع 
�لأمركية )�لبنتاغون( عن �أن �إير�ن نقلت نحو 
70 �ألف عن�ر �إلى د�خل �ضوريا، منذ 2015، 
مت توزيعهم على 10 جمموعات تابعة ب�ضكل 
مبا����ر لطهر�ن، ويتب���ع من 7 �إل���ى 10 �آلف 
م���ن هوؤلء ميلي�ضي���ا ح���زب �هلل، ونحو خم�ضة 

�آلف فيل���ق �لقد�ص و�لبا�ضي���ج، فيما ينتمي 
�لباق���ون �إلى ميلي�ضي���ا “ل���و�ء �لفاطميون” 
�لأفغاين و”حركة حزب �هلل �لنجباء” �لعر�قية 

�إ�ضافة �إلى مرتزقة �إير�نيني وعر�قيني.
و�أ�ض���ار �لبنتاغ���ون �إل���ى �أن �إي���ر�ن وعر 
�حلر����ص �لث���وري متكن���ت م���ن بن���اء قو�عد 
�ضاروخي���ة حت���ت �لأر�ص، ون����رت �ضو�ريخ 
مثل “زلز�ل” و”فاحت” �لتي قد ي�ضل مد�ها 

�إلى نحو 200 كيلومر.
و��ضح���ا  يك���ون  �أن  وليت���ي  عل���ى  كان 
و�ريح���ا عند �حلديث ع���ن �لوجود �لع�ضكري 
يف �ضوري���ا �أو غرها وع���ن مو�جهة “�لتمدد” 
�لأمركي على �لأق���ل لتوجيه ر�ضالة للطرف 
�لآخ���ر باأن �إير�ن لديها ما حت���ارب وتو�جه به 
عل���ى �لأر����ص ولي�ص من خ���الل �ل�ضت�ضار�ت 

�لع�ضكرية عر �حلدود.

نجاة المضحكي

رجاء مرهون

 – – وكث���رون غ���ري  تفاءل���ت 
بالت�ضكيل���ة �جلدي���دة ملجل����ص �إد�رة 
�لبحري���ن،  و�ضناع���ة  جت���ارة  غرف���ة 
وتوقعت �أن يكون منجزها �لأول �إلغاء 
�لر�ض���وم �جلديدة لالأن�ضط���ة �لتجارية 
مب���ا حتمل���ه م���ن �أعب���اء عل���ى �لتاج���ر 

�ل�ضغر و�مل�ضتجد قبل غره.
مبطالبته���ا  �لغرف���ة  وفاجاأتن���ا 
ر�ضمي���اً بتعديل قان���ون �لعمل بهدف 
�حت�ضاب �أجر �ضاع���ات �لعمل �لإ�ضايف 
يف �لقط���اع �خلا����ص عل���ى �أ�ضا�ص �أجر 
�ل�ضاع���ة �لأ�ضا�ضي���ة فق���ط، وه���و م���ا 
رف�ضه �لق�ضاء �لبحريني �ضابقاً و�أكد 
�لأ�ضا�ض���ي  �لأج���ر  باعتب���ار  �حت�ضاب���ه 

و�لعالو�ت معا.
م���رر�ت  يف  �أخو����ص  �أن  قب���ل 
�لغرفة لتقدمي �لطلب، �ضاأُذكر “بيت 
�لتجار” و�إد�رت���ه �جلديدة باأن �ركات 
ك���رى بحرينية و�أخ���رى تاأخ���ذ �ضفة 
“�لعاملية” تعي�ص بيننا، ول تعرف �أي 
طريق لحت�ضاب “�أج���ور �إ�ضافية” ول 
تعرف يف ممار�ضاتها �ليومية بقانون 
�لعمل وما يحدده من �ضاعات �أ�ضا�ضية 
�أو �إ�ضافية، فالو�قع ي�ضهد على مئات 
�ل����ركات �لتي يعمل فيه���ا �ملوظف 
و�لعامل 10 �ضاعات و12 �ضاعة يوميا، 
ول يزي���د يف ر�تب���ه �آخر �ل�ضه���ر دينار 
و�حد، وي�ضط���ر �لبحريني لل�ضمت يف 
ظل ندرة �لفر�ص و�ملناف�ضة �لقا�ضية 
م���ن �لأجنبي �ل���ذي ل تر�فق���ه �أ�رته، 
وم�ضتع���د للعمل 16 �ضاعة يومياً ومن 
دون �أية زياد�ت على “ر�تب �لعقد”. 
�أقول �إنني �أذك���ر، فكلي ثقة باأن 
جمل����ص �إد�رة �لغرف���ة �جلديد يعي�ص 
و�قعن���ا ذ�ت���ه، ويلم����ص ما ن���ورده يف 
هذ� �ملقال م���ن حقائق، و�أت�ضاأءل هنا 
�أن تتحرك �لغرفة  “�ألي�ص من �لأجدى 
ورئا�ضته���ا حل���ث �لقط���اع �لتج���اري 
عل���ى �للتز�م بقان���ون �لعمل وما يقر 
من حقوق وو�جب���ات، و�إعادة �لحر�م 
لبيئ���ة �لعمل فيه” عو�ض���ا عن �لقفز 

للمطالبة بتعديل �لت�ريعات”؟! 
�لطل���ب  مل���رر�ت  وبالع���ودة 
�لتج���ار، فقد  “غر�ملتوق���ع” لبي���ت 
حتدث �لبي���ان �لر�ضم���ي �ل�ضادر عن 
�لغرفة عم���ا “ميار�ص يف دول خليجية 
و�أوروبي���ة م���ن �أ�ض�ص لحت�ض���اب �أجر 
�ل�ضاع���ات �لإ�ضافي���ة”، كم���ا �أك���د �أن 
�لطل���ب مرتب���ط ب���� “ق���درة �لقط���اع 
�خلا�ص وتناف�ضيته ليكون قادر�ً على 
�ل�ضتمر�ري���ة و�ل�ضتد�مة بل �لتو�ضع 

يف ن�ضاطه”. 
و�ضاأذكر هنا �أي�ض���ا رموز �لقطاع 
�لتج���اري ب���اأن قانون �لعم���ل �جلديد، 
�ل���ذي �أق���ر يف �لع���ام 2012 �أ�ضق���ط 
جمموعة من �ملو�د �لقانونية �ل�ضابقة 
�لت���ي ت�ضب يف م�ضلح���ة �لعمال فقط 
من �أج���ل فك���رة “دعم ق���درة �لقطاع 

�خلا�ص �لتناف�ضية”!
وبالن�ضب���ة حلدي���ث �لغرف���ة ع���ن 
�لأنظمة �لأوروبي���ة يف �حت�ضاب �لأجور 
�لإ�ضافي���ة، �أنب���ه �لغرف���ة ورئا�ضته���ا 
�إل���ى �أن جمي���ع هذه �ل���دول ومن دون 
��ضتثن���اء�ت متلك نظام���ا و�ضيا�ضات 
�ملو�طن���ني  �أج���ور  حلماي���ة  و��ضح���ة 
�لعامل���ة �ملحلي���ة ل�ضم���ان  و�لق���وى 
منوه���ا يف مو�جهة �لت�ضخ���م و�رتفاع 
�لأ�ضعار، فنجد دول �لهجرة مثال ت�ضع 
�ضقفاً �ضنوي���ا للد�خلني �جلدد ل�ضوق 
�لعمل ي�ضمن عدم �نخفا�ص �لأجور �أو 

جمودها عند حدودها �لآنية. 
وختام���ا، �أت�ض���اءل “ه���ل �لقط���اع 
�لآن  م�ضتع���د  �لبحري���ن  يف  �خلا����ص 
ملناق�ضة فر����ص �ضيا�ضة حلماية �أجور 
�ملو�طن���ني �لتي توق���ف بع�ضها عن 
�لرتف���اع منذ �ضن���و�ت؟” حينها فقط 
�ضي�ضبح ملناق�ضة طلبكم ب�ضاأن �أ�ض�ص 
�لإ�ضافية،  �لعم���ل  �حت�ضاب �ضاع���ات 

معنى.

بيت التجار... 
والنموذج األوروبي
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سوالف

هناك �أخط���اء و�ضلبيات كثرة حتدث يف 
جمتمعاتنا �لعربية، و�أحد�ث م�ضرية، لكننا 
ل نتعلم ول نتوجه ب�ض���دق لت�ضميد جر�حنا 
و�ل�ضفاء من عللنا، حركة هائلة من �لتغر�ت 
و�خليان���ات  له���ا،  نتعر����ص  و�ملوؤ�م���ر�ت 
�لفردي���ة تت�ضل���ل م���ن كل ثغ���رة ونح���ن مع 
و�لتاأخ���ر  �لتقهق���ر  يف  م�ضتم���رون  �لأ�ض���ف 
ونرف�ص ت�ضفح �لتو�ري���خ لنقر�أ ما �ضيوؤول 
�إلي���ه �أمرنا يف �مل�ضتقب���ل �إذ� بقينا على هذ� 
�حل���ال، فاملطامع قطعت �ضوط���ا و�لعدو�ن 
ياأتينا من كل �ضوب ونح���ن مازلنا ن�ضتخدم 
�لرد �لنظري على ما نتعر�ص له من موؤ�مر�ت 

ونك�ضات، وهذ� موؤمل جد� ولعل �ملتهم �لأول 
ح�ض���ب تقديري هو “�لإع���الم �لعربي” �لذي 
قل تاأث���ره ومل يتعامل مع �لأحد�ث �ملخيفة 
�لتي تتعر����ص لها �لأمة بحما����ص وقوة كما 
ينبغ���ي، �إع���الم يرف����ص جمابه���ة �ملركبات 
�لتاريخي���ة و�قتحام �حلياة �لناب�ضة ول يريد 

�أ�ضال �أن مي�ضي على �لأر�ص.
�لكاتب �ملغربي عب���د�هلل �لعروي ذهب 
يف كتاب���ه �جل���ريء “�لآيديولوجي���ا �لعربي���ة 
�حلديث���ة” �إلى �أنه ل موق���ف للكاتب �لعربي 
لأنه يف عزلته ي�ضمع حو�ر� جمرد� من �خلارج، 
وذ�ك م���ا يجعل���ه يعم���د يف �ضيء م���ن فتور 

�إل���ى عربي���ة كال�ضيكي���ة �أو لغ���ة �أجنبي���ة، �إذ 
ل يخاط���ب �إل نف�ض���ه �أو �إخو�ن���ه �ملثقفني، 
له���ذ� �أ�ضبح �أقرب �إل���ى “�لرجعية” يف فرة 
حا�ضم���ة ل يحتاج فيه���ا �لع���امل �لعربي �إلى 
مر�جع���ة تاريخي���ة فح�ض���ب، ب���ل �إل���ى نفيه 
ليكت���ب من جدي���د، ونف����ص �حل���ال ينطبق 
عل���ى �لإع���الم �لعرب���ي �ل���ذي يعي����ص و�قعا 
موؤمل���ا وخارج مفاهي���م �لع�ر، �نظ���رو� ماذ� 
يق���دم يف �لف�ضائي���ات �لعربي���ة يف �لوق���ت 
�لذي يح���اول فيه �لأع���د�ء تدمرن���ا؟ بر�مج 
كال�سياط وال�سواعق من التفاهة والإ�سفاف 
و�لفق���ر، ف�ضائي���ات تخ�ض�ضت يف “�له�ضك 

ب�ضك و�لغناء �ملاجن” و�لأمة �لعربية تعي�ص 
�لغرب���ة و�لقلق بفعل �ملوؤ�مر�ت و�لد�ضائ�ص 
و�ملع���ارك �ل�ضاري���ة على جبه���ات متعددة، 
مر�كزن���ا  ��ضتطاع���ت  ه���ل  “بذمتك���م”... 
�لإعالمي���ة و�لثقافي���ة و�لف�ضائي���ات �لت���ي 
ت�رف عليها �ملالي���ني �لقيام بدور حقيقي 
يف حماي���ة �أوطانن���ا، و�أن تك���ون كر�أ����ص ج�ر 

للعبور �إلى بر �لأمان؟ 
�لإع���الم �لعرب���ي، و�أقولها ب���كل �أ�ضف، 
يف �لطري���ق �إلى �مل�ضان���ق، و�لو�ضع يتطلب 
مر�جع���ة �أنف�ضن���ا قب���ل ف���و�ت �لأو�ن، �إنه���ا 

ق�ضية م�ضر يا عامل.

“اإلعالم العربي” في الطريق إلى المشانق

ب���ني  �زدو�جي���ة يف �مله���ام  ه���ل هن���اك 
�ملجال����ص �لبلدي���ة و�ملحافظ���ات، و�إن كانت 
�ملحافظات تتب���ع وز�رة �لد�خلي���ة و�ملجال�ص 
�لبلدي���ة تتب���ع جه���از �لبلدي���ة! ه���ل ميكن �أن 
تق���وم �ملحافظة بدور �ملجال�ص �لبلدية وذلك 
عندم���ا تك���ون هن���اك �أه���د�ف م�ضرك���ة بني 
�ملحافظ���ة و�ملجل����ص �لبلدي مث���ل �لنهو�ص 
بامل���دن و�لقرى وتطويره���ا وتنميتها من كل 
�لنو�حي �لجتماعي���ة و�لقت�ضادية و�لعمر�نية 
وت�ضهيل وتقري���ب �أد�ء �خلدمات للمو�طنني، 
و�مل�ضاهم���ة يف �لإ����ر�ف على �خلدم���ات �لتي 
وتلق���ي  �لدول���ة،  و�أجه���زة  مر�ف���ق  تقدمه���ا 
م�ضاكل �ملو�طنني و�لعمل على �إيجاد �حللول 
�ملنا�ضبة لها بالتن�ضيق مع �جلهات �ملخت�ضة، 

ومتابعة �مل�ضاريع �لتنموي���ة، و�إن كانت تزيد 
�ملحافظة عل���ى �ملجال�ص بتاأكي���د دعائم �أمن 
�لوطن و�ملو�طن يف �أرجاء �لبالد، و�إن كان هذ� 
�له���دف مذك���ور� �إل �أن �أجه���زة �لد�خلية تقوم 
بهذ� �لعمل على �أمت وجه وهو دور م�ضهود من 

�جلميع.
��ضط���رت  �لت���ي  �لتق�ض���ف  حال���ة  يف  �إذ� 
�لدولة فيها �إلى رفع �أ�ضعار �خلدمات وفر�ص 
�ل�ر�ئ���ب و�لقيم���ة �مل�ضاف���ة، فاإن���ه من باب 
�أولى �لتق�ضف يف �زدو�ج �ملهام يف موؤ�ض�ضات 
�لدول���ة حيث ميك���ن �أن تق���وم و�ح���دة مكان 
�لأخرى، خ�ضو�ض���ا �أن هذه �ملوؤ�ض�ضات مكلفة 
وعبء عل���ى �مليز�نية بتوف���ر مباين وطو�قم 
وموظف���ني، ويف �لنهاي���ة �إن كل م���ا تق���وم به 

ه���ذه �ملوؤ�ض�ض���ات ق���د توف���ره �ملوؤ�ض�ض���ات 
�حلكومي���ة للمو�طن مبا����رة دون و�ضيط، بل 
�إن ه���ذ� �لو�ضيط قد يكون حائ���ال بني �لإ�ر�ع 
يف �خلدم���ات وم���ا يتعل���ق م���ن مو�فق���ات �أو 
عدمها، �أو �جتماع���ات ملناق�ضات م�ضكلة فنية 
تتاأخ���ر ب�ضبب �ختالف وجهات �لنظر يف �لوقت 
�ل���ذي ت�ضتطي���ع فيه �أجه���زة �لدول���ة �ملعنية 
حله���ا يف ف���رة ب�ضيطة ق���د ل تتع���دى �ليوم، 
فهذه �ملوؤ�ض�ض���ات �حلكومية لديها �لكفاء�ت 
و�ل�ضت�ضاري���ون و�أه���ل �لخت�ضا����ص، عك����ص 

�ملجال�ص �لبلدية.
لق���د كان���ت �ملوؤ�ض�ض���ات �حلكومي���ة لها 
عالقة مبا����رة وودية ووطيدة م���ع مو�طنيها، 
وكان���ت �لبحري���ن ت�ض���ر يف م�ضاري���ع تنموية 

بدون �أية م�ضاكل وب�ضكل �أ�رع و�أف�ضل.
موؤ�ض�ضات �لدولة وهلل �حلمد ت�ضر باأهد�ف 
و��ضح���ة، كما �أن مكات���ب م�ضوؤوليها مفتوحة، 
ومل ت�ضد �أي مو�طن، بل تلبي طلباتهم وتنظر 
يف م�ضاكلهم، وب�ر�حة قلة تتجه �إلى �ملجال�ص 
�لبلدية ب�ضب���ب تعقيد �للق���اء�ت �أو �حل�ضول 
على �حلل �ملبا�ر، و�ن�ضغ���ال بع�ص �لقائمني 
عليها باإعد�د �لتقاري���ر لل�ضحف �ملحلية لن�ر 
�ضورهم ون�ضب �إجناز�ت �ملوؤ�ض�ضات �خلدمية، 

وكاأنهم من قامو� بها.
�لتوفر مطلوب يف �خلدمات غر �لالزمة، 
فتع���دد مر�كز �لق���ر�ر وتعدد وجه���ات �لنظر 
و�لتد�خ���ل يف �مل�ضوؤوليات لي����ص جيد� لدولة 

لها روؤية 2030.
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كشف العب كرة اليد يارس املالح إىل أنه تلقى عدة عروض من ِقبل األندية املحلية التي تسعى للتعاقد معه 
للموسم الريايض املقبل.

وقال املالح يف ترصيح لـ “البالد سبورت” إنه مل يحسم وجهته حتى اآلن وال يزال يف طور دراسة العروض املقدمة 
له من أجل الوصول للخيار األنسب له. 

الجدير ذكره، أن املالح بات العًبا حرًّا بعدما تحصل عىل بطاقة استغنائه من نادي توبيل مطلع املوسم املايض، 
وبإمكانه التفاوض والتعاقد مع أي ناٍد يريده دون اللجوء لنادي السابق.

ويعترب املالح من الالعبني الجيدين وميتاز باملهارة والرسعة وُحسن التدبري بأرضية امليدان، كام ميتلك الخربة إثر 
خوضه ملحطات احرتافية ومنها يف السعودية قبل عدة مواسم ليعود بعدها إىل توبيل الذي مثله يف مواسم سابقة.

ي����اس����ر ال�����م�����اح ي�������درس ع�����روض�����ه ال��م��ح��ل��ي��ة

  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(

حقق منتخبنا الوطني لكرة السلة للشباب 
فوزًا مثينا ومستحقا عىل حساب املنتخب 
املرصي بنتيجة )69/  63( ، يف املباراة التي 
جمعت بينهام مساء أمس )اإلثنني(، عىل 
الصالــة املغطــاة مبجمع صاالت اســتاد 
القاهرة الدويل، ضمن منافســات الجولة 
الثانية مــن البطولة العربيــة الـ17 لكرة 
السلة للشــباب تحت )18 عاًما(، املقامة 
حالًيــا يف العاصمــة املرصيــة – القاهرة، 
وتســتمر حتى 24 يوليو الجاري، مبشاركة 

7 منتخبات عربية.
وتصدر منتخبنا بهذا الفوز ترتيب البطولة 
برصيــد 4 نقاط مــن فوزيــن، فيام بات 

رصيد مرص 3 نقاط من فوز وخسارة.
وســيواجه منتخبنا الوطني اليوم منتخب 
الســودان، يف الســاعة الخامســة مســاًء 
بتوقيــت مملكــة البحريــن، إذ يســعى 
منتخبنــا لتقديــم األداء الفنــي العــايل 
نفســه وتحقيق فوزه الثالث عىل التوايل 

ومواصلة صدارة البطولة.
عــودة للمواجهــة التــي جائــت نتائــج 
أشواطها كاآليت: )16/  14( مرص، )22/  15( 
البحرين، )3/  18( مرص و)15/  9( البحرين، 
فإن منتخبنا قّدم مباراة كبرية وظهر بروح 
قتاليــة وأداء فني عايل، واســتطاع إحراج 
صاحب األرض والضيافة املنتخب املرصي 

يف أشواط املباراة األربع.

 الشوط األول

وبــدأ مــدرب منتخبنــا الوطني ســلامن 
رمضــان املبــاراة بتشــكيلة ضمــت باقر 
عيىس، كريــم محمد، مصطفى حســني، 

عيىس أحمد وعيل جابر.
وجاءت بداية املباراة متكافئة املســتوى 
من املنتخبني، واســتغل املنتخب املرصي 
إضاعة العبــي منتخبنا للفرص ومتكن من 

خطف عصا السبق بتقدمه 5/  2.
املنتخــب املرصي عمد منــذ البداية عىل 
اســتخدام األســلوب الدفاعي الضاغط يف 
كل امللعــب، والدخول مــن تحت الحلق 

للتسجيل وكسب األخطاء.
وقلــص منتخبنــا النتيجــة 9/  7 منتصف 
الربــع، لكــن رسعان مــا أعــاد املنتخب 
املرصي رفع النتيجة 14/  7، مستغال غياب 
تركيــز العبــي منتخبنا وإضاعــة الفرص 

املتكررة تحت السلة.
وأجــرى مــدرب منتخبنا تغيــريات عدة 
حينــام دفــع مبزمــل أمري وعيل حســني 
لتنشــيط الهجوم ونجح يف تقليص الفارق 
مجددا 14/  11، ثم 16/  14 مع نهاية الربع 

األول.
ومتكــن الالعب عيل حســني مــن وضع 
منتخبنــا يف املقدمــة مطلع الربــع الثاين 

بتصويبة ثالثية متقنة 17/  16.
وتبادل املنتخبان ســجال تسجيل النقاط، 
وحافــظ منتخبنــا عىل تقدمــه منتصف 
الربــع 20/  19 مســتغال التســجيل مــن 
الرميات الحرة، قبل أن تعزز ثالثية نواف 

نبيل التقدم ملنتخبنا 23/  19.
وضاعف منتخبنــا النتيجة بثالثيتي نواف 
نبيــل وعيل حســني 29/  22، قبل أن ترفع 
ثالثية مزمل أمري الفارق لـ10 نقاط بواقع 

34/  24. ومنحــت الرميات الحرة منتخب 
مرص فرصــة تقليــص الفارق مــع نهاية 
الشوط األول الذي انتهى ملصلحة منتخبنا 

بنتيجة 36/  31.

الشوط الثاني

وقلــص املنتخب املــرصي النتيجة رسيًعا 
مطلع الشــوط الثــاين 38/  39، ثم 42/  41 
ليتدخل مدرب منتخبنــا رمضان بالوقت 

الفني.
وحافــظ منتخبنــا عىل تقدمــه منتصف 
الربع 47/  44 بفضل األداء الدفاعي القوي 

والتصويب الثاليث املركز.
ومتكــن املنتخــب املــرصي مــن تعديل 
النتيجــة مع نهاية الربــع الثالث 54/  54، 
مســتغال أخطاء التمرير واالستالم لالعبينا 

يف الشق الهجومي.
ويف الربع االخري، استعاد املنتخب املرصي 

التقدم بتصويبة ثالثية 57/  54.
وقلص منتخبنا النتيجة 61/  60، معوال عىل 
اخرتاقــات باقر عيىس ومصطفى حســني 
تحــت الحلق، قبــل أن يعــادل النتيجة 

61/  61 منتصف الفرتة.
واشتدت اإلثارة يف الدقائق الثالث األخرية، 
إذ عــادل منتخبنا النتيجة مجددا 63/  63، 

ثــم تقــدم 64/  63، قبــل أن يحافظ عىل 
تقدمه ويحسم فوزا مهام بنتيجة 69/  63.

 حسين: تركيزنا العالي 
وإصرارنا وراء الفوز

الوطنــي  منتخبنــا  العــب  أكــد 
مصطفى حســني أن الفــوز الذي 
تحقق عىل املنتخــب املرصي كان 
مستحقا عطفا عىل املستوى املميز 
الذي قدمه زمــالؤه باملنتخب بعد 

أداء جامعي خالل فرتات اللقاء.
وأضــاف “لقد تعاملنا مــع املباراة 
بالرتكيــز العــايل، ووفــق تطبيــق 
دقيــق لتوجيهــات الجهــاز الفني 
والخطــط املعتمــدة، كــام نجحنا 
بالســيطرة عىل نقــاط القوة لدى 
العبي املنافس وعززنا من الجانب 
الدفاعي والتكتيك الهجومي الالزم، 
وبالتــايل نجحنا بالخــروج فائزين 

باللقاء يف نهاية املطاف”.
 وقــال: “تركيزنــا حاليــا منصــب 
املقبلة، وســوف  املواجهــات  عىل 
املســتوى  تقديــم  عــىل  نعمــل 

املتميــز ذاته، وذلك مــن أجل أن 
نحقــق األداء اإليجــايب يف الخروج 
الحظوظ  لتعزيز  املطلوبة  بالنقاط 

باملنافسة”.

الفيديو جّهز األحمر لمواجهة 
مصر

حرص الجهاز الفني ملنتخبنا الوطني 
بقيــادة املــدرب ســلامن رمضان 
ومساعديه حســني قاهري وحسن 
ميك عــىل إجــراء حصــة تدريبية 
قصرية أمــس عىل صالــة البطولة، 
ركز خالها املدرب عــىل الجوانب 
الفنية والتوليفة األساسية التي يود 
املنتخب  اللقاء.وخاض  انتهاجها يف 
تدريبه أمس عند 12 ظهرا.وعكف 
الجهاز الفني للمنتخب عىل وضع 
اللمســات األخرية للمنتخب خالل 
اللقاء، والذي يعتــرب ثاين خطوات 
املشــوار يف البطولة العربية.وسبق 
املــران، اجتامع فني عقده الجهاز الفني 
مع الالعبني، لرشح نقاط القوة والضعف 
يف املنتخــب املرصي، وفًقا لخطة املباراة 

والتكليفات املحددة لكل العب.

المهارة غلبت الطول

اســتطاع نجوم منتخبنا الوطني اإلطاحة 
بعاملقة املنتخب التونيس الذين يتفوقون 
عىل جميع املنتخبات العربية املشاركة يف 
البطولــة بعنرص الطــول، إذ ال يقل طول 

أقرص العب تونيس عن املرتين.
أبطالنا تسلحوا بســالح العزمية واإلرصار، 
وفاجؤوا املنتخب التونيس باملهارة العالية 
والرسعــة واألداء الفني الرفيع واملنظم يف 

الشقني الدفاعي والهجومي.
وبســط منتخبنا أفضليته عــىل مجريات 
املبــاراة االفتتاحيــة لــه وســيطر عــىل 
إحصائيات اللقاء، إذ حقق معدل تهديفي 
بلغ %41.6 منها %15.5 للرميات الثالثية 
و27 % للتصويــب مــن داخــل القوس، 

إضافة إىل 35.8 للرميات الحرة.
وتفوقت دكة بــدالء منتخبنا أيًضا حينام 
 10 مقابــل  نقطــة   20 ســجل العبونــا 
للمنافــس، وجاءت 28 نقطة من االرتداد 
الهجومــي الرسيــع “فاســت بريك”، 26 
نقطة منها عرب استغالل األخطاء الهجومية 

للمنافس “ترين أوفر”.
ولعب األداء الجامعي املتزن دورًا رئيًسا يف 

تحقيق االنتصار، إذ مرر العبونا 14 متريرة 
حاسمة للتسجيل، كام ساهم الدفاع بشكل 
كبري يف الفوز حينام قام نجومنا بـ19عملية 

رسقة للكرات من الخصم.

ظهور مميز للدولي السلم

ســجلت البطولــة العربية ظهــورًا مميزًا 
لحكمنــا الدويل محمد الســلم الذي أدار 
لقاءي مرص واألردن يوم أمس األول، وهو 
الظهــور األول لحكمنــا، ولقاء الســودان 
واألردن يوم أمس يف الظهور الثاين للحكم 
محمــد الســلم. وظهــر حكمنــا الدويل 
مبستوى مميز وشــخصية قوية واستطاع 
أن يخرج املباراتان لرب األمان من دون أي 

اعرتاضات من املنتخبات.
ويعتــرب الســلم مــن الحــكام الوطنيني 
املميزين، وتأيت مشاركته يف إدارة مباريات 
البطولــة، ملا ميتلكه من خربة واعتباره من 

الحكام األكفاء والجيدين يف دورينا.

نتائج أمس

أمــس، حقــق  املبــاراة األوىل  ويف 
املنتخــب التونــيس فــوزه األول يف 
البطولــة عــىل حســاب املنتخــب 
اإلمــارايت بفارق نقطتــني وبنتيجة 
)66/  64(، رافًعا رصيده إىل 3 نقاط، 
فيام حصد اإلمــارات النقطة األوىل 

له يف املنافسات.
وجاءت نتائج أشواط املباراة كاآليت: 
)14/  12( اإلمــارات، )21/  7( تونس، 
و)23/  20(  اإلمــارات   )13  /20(

اإلمارات.
ويف املباراة الثانية، اقتنص املنتخب 
الســوداين فوزا مثينا يف الرمق األخري 
عىل حســاب املنتخب األردين، بعد 
أن حول تأخره طوال املباراة إىل فوز 

يف الثانية األخرية من الربع األخري.
ورفع الســودان رصيده إىل 3 نقاط 
من فوز وخســارة، فيام رفع األردن 
رصيده إىل نقطتني بتلقيه الخســارة 

الثانية عىل التوايل.
وجــاءت نتائــج أشــواط املبــاراة 
األردن،   )13  /18(  ،)16  /16( كاآليت: 

)15/  15( و)18/  12( السودان.

“النيل سبورت” تنقل 
المنافسات

وعىل صعيد النقــل التلفزيوين واالهتامم 
اإلعالمــي بالبطولــة، ســتحظى جميــع 
املباريــات بتغطية إعالمية من قناة النيل 
الرياضية املرصية التي ســتنقل اللقاءات، 
إذ وضعــت القناة خطــة تغطية البطولة 
بشــكل يعطيها الزخم اإلعالمي املطلوب، 
حيث ستكون بعض اللقاءات منقولة عىل 
الهواء مبارشة، فيام ســتكون اآلخرى منها 

مسجلة عىل أن تعرض يف وقت الحق.
ويقــوم االتحاد العريب لكرة الســلة ببث 
جميع املباريات عرب حسابه الرسمي عىل 

موقع التواصل االجتامعي “فيسبوك”.

“األحمر” ُيطيح بفراعنة مصر ويتصدر “عربية السلة”
المهمة الثالثة لـمنتخبنا اليوم أمام السودان

من لقاء منتخبنا أمس

القاهرة                     محمد الدرازي

ياسر المالح

جلسة الفيديو فرحة منتخبنا من التدريب

ر�سول احلجريي ت�سوير – 
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17 ال���دخ���ي���ل ي����ع����ود ل���ل���م���ال���ك���ي���ة... و”ع�����������اوي” ي���غ���ادر
أحمد مهدي

اقرتب املدرب الوطني أحمد صالح 
الدخيل من العودة إىل اإلرشاف 

عىل الفريق األول لكرة القدم بنادي 
املالكية.

وكان الدخيل قد أعلن نهاية املوسم 
املايض بعد ختام كأس النخبة عن نيته 

يف عدم املواصلة مع فارس الغربية، 
إال أن رئيس نادي املالكية أعلن الحًقا 

متسك الفريق بخدمات “بو صالح”.

ويبدو أن األيام املاضية شهدت الوصول 
إىل اتفاق يقيض باستمرار الدخيل 

عىل رأس اإلدارة الفنية لفريق املالكية 
للموسم املقبل 2018/2019.

من جهة أخرى، سيكون قائد الفريق 
األول لكرة القدم بنادي املالكية سيد 

عيل عيىس خارج قامئة “الفارس” 
للموسم املقبل، وذلك إثر قرار فني 
سيكون فيه “عالوي” خارج أسوار 

النادي.
وانتهى عقد “عالوي” مع املالكية 

بنهاية املوسم املايض 2017/2018، يف 
حني ال تتجه اإلدارة نحو تجديد التعاقد 

معه، خاصة بعد القرار الصادر من 
الجهاز الفني، األمر الذي يفتح املجال 

لالعب نحو تجربة جديدة بعد قرار 
ناديه األم بعدم استمراره.

وبفقدان سيد عيل عيىس يفقد املالكية 

عدًدا من نجومه البارزين الذين مثلوه 
املواسم املاضية واستطاعوا معه إحراز 
اللقب التاريخي لدوري الدرجة األوىل 
2016/2017، إذ انتقل سيد رضا عيىس 

ووليد الطيب إىل الرفاع، كام انتقل سيد 
محمد السهالوي وجاسم محمد إىل 

األهيل، باإلضافة إىل مغادرة املحرتف 
“جيجي” الذي انتقل للعب خارج 

البالد.

كشف محمد الدرازي وكيل 
العب املحرق لكرة الس��لة 
عن  الدرازي  أحمد حس��ن 
نادي  األخري لصفوف  عودة 
املحرق يف املوس��م الريايض 

املقبل.
وق��ال ال��درازي يف ترصيح 
ل�”البالد سبورت” إن الالعب 
س��يكون ح��ارًضا بقمي��ص 
املحرق يف املنافسات املحلية 
االجتامعات  أمث��رت  بعدما 
الت��ي عق��دت م��ع اإلدارة 
املحرقاوية يف الفرتة األخرية 
وإذابة  العقب��ات  بتذلي��ل 
الطرفني.  الشوائك بني  كافة 
مضيًف��ا أن الفض��ل يف ذلك 
يعود إىل رئي��س جهاز كرة 
السلة بنادي املحرق الشيخ 
عبدالرحم��ن ب��ن نارص آل 
ال��ذي عكف عىل  خليف��ة 

إح��الل كاف��ة األم��ور التي 
تعي��ق ع��ودة الالع��ب إىل 
نادي��ه، وهذا جهد ُيش��كر 

عليه كثريًا.
ا ع��ىل س��ؤال “الب��الد  وردًّ
س��بورت” ح��ول وضعي��ة 
العبه بالنادي األهيل محمد 
الالعب  وكيل  أكد  الدرازي، 
مل  اآلن  حت��ى  األخ��ري  أن 
يتحصل ع��ىل الوظيفة من 
ِقب��ل إدارة األه��يل وه��ي 
املذكورة  رشط من الرشوط 
يف العقد املربم بني الطرفني، 
وهذا يجع��ل الالعب متاًحا 
يف سوق االنتقاالت والتعاقد 
م��ع أي ن��اٍد آخ��ر، وذلك 
مبوجب بند من بنود العقد. 
مبيًنا أن األمور غري واضحة 
الالعب  اآلن ملستقبل  حتى 
يف ظ��ل ع��دم وج��ود يشء 

ملم��وس م��ن إدارة األهيل 
الالعب  حول تحقيق طلب 
رغم س��عيها يف طرح حلول 

أخرى.
الجدي��ر ذك��ره، أن أحم��د 
ع��ن  غياب��ه  أث��ر  حس��ن 
املحرق بص��ورة كبرية خالل 
املنافس��ات املحلي��ة وأيًضا 
الخارجي��ة  مش��اركته  يف 
الخليجية  بالبطولة  املتمثلة 
لألندي��ة الت��ي أقيم��ت يف 
مس��قط بجان��ب املنام��ة، 
وخرج “الذي��ب” من مولد 
بطول��ة  دون  املس��ابقات 
تذك��ر، فيام ش��قيقه األكرب 
محمد، خرج من قلعة عراد 
وتعاقد مع س��لة األهيل يف 
النصف األخري من املوس��م 
ليحصد ميدالية املركز الثاين 

لبطولة الدوري.

ال��درازي: أحم��د حس��ن يع��ود لس��لة المح��رق
ف��ي��م��ا أخ����وه م��ح��م��د م��ت��اح ف��ي س���وق االن��ت��ق��االت

أحمد الدرازي

علي مجيد

للش��باب  الوطني  منتخبنا  يب��دأ 
يف  األوىل  مهمت��ه  الي��د  لك��رة 
البطولة اآلس��يوية السادسة عرش 
مبالق��اة منتخب الص��ني تايبيه يف 
مت��ام الع��ارشة وخم��س وأربعني 
دقيقة من صب��اح اليوم )الثالثاء( 
ضمن منافسات املجموعة الثالثة 
بالبطولة اآلسيوية املقامة حالياً يف 
مدينة صالل��ة العامنية واملؤهلة 
ملونديال كأس العامل العام القادم.

وتعترب مباراة اليوم بداية الطريق 
مش��واره  يف  الش��باب  لألحم��ر 
التأهل  لتحقيق هدف  اآلس��يوي 
اىل ال��دور الثاين واملنافس��ة عىل 
البطاقات املؤهلة لكأس العامل يف 
مقابل ذلك يسعى منتخب الصني 
تايبيه لإلبقاء عىل حظوظ التأهل 
وتعويض خس��ارته األوىل عىل يد 
املنتخب السعودي وهو ما يتمثل 
يف حال��ة الفوز فق��ط وعدا ذلك 

ف��إن التأه��ل اىل ال��دور الرئييس 
سيكون من نصيب منتخبنا بعيداً 
عن نتيج��ة مبارات��ه الثانية أمام 

السعودية.
اس��تعداداته  منتخبن��ا  وأنه��ى 
بالتدري��ب  األوىل  للمب��اراة 
الصباح��ي ي��وم أم��س )اإلثنني( 
واش��تمل التدريب ع��ىل النقاط 
أس��لوب  املتمثل��ة يف  الرئيس��ية 

نق��اط  م��ع  والتعام��ل  اللع��ب 
القوة الصيني��ة ومكامن الضعف 
لديه، خاصة بعدما ش��هد الجهاز 
الفن��ي مباراة الص��ني تايبيه أمام 
الس��عودية والت��ي انتهت بفارق 

مريح لألخرض السعودي.
وسيعتمد املدرب الوطني ابراهيم 
ع��ىل  األوىل  مبارات��ه  عب��اس يف 
البداية  املجموعة األساس��ية منذ 

بهدف الس��يطرة ع��ىل مجريات 
األمور يف وقٍت مبكر وتفادياً ألية 
مفاج��آت قد يتعرضها لها الفريق 
يف ظ��ل اإلمكاني��ات الجيدة التي 
يتمت��ع بها العب��و منتخب الصني 
تايبي��ه ومهاراته��م العالي��ة التي 
تعتمد عىل التحركات املدروس��ة 

يف حالة االستحواذ عىل الكرة.
وميث��ل منتخبنا يف مب��اراة اليوم 
أحمد حس��ني، قاس��م الش��ويخ، 
م��ريزا،  حس��ن  ع��يل،  عبدالل��ه 
عبدالله ياس��ني، أحمد زهري، عيل 
أنور، فاضل حسني، محمد حبيب، 
محمد عيل عيد، محمود حس��ني، 
قاس��م عقيل، يوسف أحمد، سيد 
عيل باسم، قاس��م جعفر، محمد 
فيام  محم��ود،  حس��ني، حس��ني 
س��يخرس جه��ود الالع��ب أحمد 
جالل بس��بب اإلصابة التي يعاين 

منها قبل نهاية املوسم املايض.

واصل الفارس الش��يخ حسن بن راشد 
آل خليف��ة تحقيق��ه للنتائ��ج املميزة 
وس��ط اس��تعداداته ل��دورة االلعاب 
اآلسيوية 2018 والتي ستقام يف جاكرتا 
وذلك خالل مش��اركته يف بطولة كنويك 

هيبيكيو املرموقة يف بلجيكا. 
واس��تطاع الفارس الش��يخ حس��ن بن 
راشد أن يقود جواده ذو العرشة أعوام 
“أبروفد س��تاليون أت��ش يب آر دونت 
ت��وش ات أم” إىل املرك��ز التاس��ع يف 
البطولة التي شهدت مشاركة أكرث من 
120 متس��ابق عامل��ي يف فئة رسعة ال� 
135 مرت، وتعترب بطولة كنويك هيبيكيو 
من املس��ابقات عاملية الط��راز والتي 

تشهد أشهر الفرسان العامليني. 
وبهذه املناس��بة قال الش��يخ حس��ن 
راش��د: “أنا فخ��ور للغاية مل��ا حققته 
م��ن نتائج يف ه��ذه البطولة التي تأيت 

من بني ثالث مسابقات كبرية يف العامل 
بفض��ل تنظيمه��ا املتمي��ز ومس��توى 
املنافسة باإلضافة اىل املستوى املتميز 

الذي دامئاً ما تظهر به خيويل فيها”. 

وأض��اف قائ��اًل: “لقد حقق��ت نتائج 
ممتازة يف الفئ��ات املتقدمة باإلضافة 
إىل النتائج الجي��دة يف الفئات األخرى 
وهذا مينحني املزي��د من الثقة خالل 

تحض��ريايت لأللع��اب اآلس��يوية ع��ىل 
حص��اين س��تاليون الذي ه��و يف قمة 
مس��تواه، لق��د نافس��نا أفض��ل 100 
ف��ارس يف العامل باإلضاف��ة اىل العديد 
من الفرق التي س��تكون مش��اركة يف 

األلعاب اآلسيوية”. 
هذا وتقدم الش��يخ حس��ن بن راش��د 
بالش��كر إىل رئي��س االتح��اد املل��ي 
للفروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ 
فيص��ل بن راش��د آل خليفة والش��يخ 
خالد بن محمد آل خليفة رئيس لجنة 

قفز الحواجز عىل دعمهم املتواصل. 
ويذكر ان الفارس الش��يخ حس��ن بن 
راش��د س��يمثل البحرين خ��الل دورة 
األلع��اب اآلس��يوية للمنتخب يف قفز 
الحواجز، وهذه املرة األوىل إىل تشارك 
به��ا اململكة مبنتخ��ب يف بطولة بهذا 

املستوى.

في البطولة اآلسيوية للشباب

“أحمر اليد” يستهل مشواره بماقاة الصين تايبيه

نتائج مميزة للفارس حسن بن راشد في بلجيكا
  المكتب اإلعامي

منتخب الشباب لكرة اليد 

لقطة من البطولة

محمد الدرازي

 البنعلي تحرز ذهبية 
العالم للجامعات

 البوعينين يستقبل 
وفد الكرة الكويتية

أم الحصم - اتحاد البحرين للدفاع عن النفس: أحرزت العبة منتخبنا 
الوطني للتايكوندو فجر البنعيل امليدالية الذهبية يف بطولة العامل 

املفتوحة للجامعات يف فئة السيدات التي أقيمت يف مدينة بوهانغ 
بكوريا مبشاركة واسعة من الالعبني والالعبني الذين ميثلون العديد من 

الدول. 
وبهذه املناسبة، رفع رئيس اتحاد البحرين للدفاع عن النفس أحمد 

عبدالعزيز الخياط  التهاين والتربيكات ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وشئون الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 

األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة ، مشيداً بدعم 
سموه املتواصل للرياضة البحرينية وحرص سموه عىل تقديم الدعم 

واالهتامم لكافة األلعاب املنضوية تحت مظلة االتحاد.  كام رفع الخياط 
التهاين إىل النائب األول لرئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس 

االتحاد البحريني أللعاب القوى الرئيس الفخري لالتحاد البحريني لفنون 
القتال املختلطة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، مشيداً باهتامم 
سموه املتواصل لرياضات الدفاع عن النفس وحرص سموه عىل تقديم 
كامل الدعم.  وأشاد الخياط باملستويات التي قدمتها فجر البنعيل يف 

البطولة وحرصها عىل الصعود عىل منصة التتويج والحصول عىل امليدالية 
الذهبية.  واستطاعت فجر البنعيل الحصول عىل امليدالية الذهبية 

بعد تقدميها مستويات مميزة ووصولها إىل املباراة النهائية بكل جدارة 
واستحقاق قبل أن تتقلد امليدالية الذهبية التي تعترب الثانية لالعبة يف 

العام 2018 بعد ذهبية بطولة تركيا املفتوحة املصنفة نجمة واحدة، 
كام سبق لها الحصول عىل ميداليتني برونزيتني يف بطولة آسيا يف فيتنام 

املصنفة أربع نجوم وبرونزية بطولة أمريكا املفتوحة املصنفة نجمتني.

اتحاد الكرة -- املركز اإلعالمي: استقبل األمني العام لالتحاد 
البحريني لكرة القدم إبراهيم البوعينني وفًدا من االتحاد 

الكويتي لكرة القدم الذي زار االتحاد زيارة رسمية.ويتكون 
الوفد من عضو مجلس إدارة االتحاد الكويتي لكرة القدم ورئيس اللجنة 

الفنية عيل حسني املطريي، واملدير الفني للمنتخبات ومدير التطوير 
والتدريب باالتحاد الكويتي أحمد عبدالحميد الحمدان.

وتأيت زيارة الوفد الكويتي ضمن إطار التعاون القائم بني االتحادين 
الشقيقني، إذ عقد مع املسؤولني يف االتحاد البحريني عدًدا من 

االجتامعات الثنائية يومي األحد واإلثنني؛ لبحث ومناقشة عدد من 
املوضوعات يف جوانب متعلقة بشؤون مختلفة منها املسابقات والفنية 

والتدريب والتطوير  واملالية.
وخالل اللقاء، رحب إبراهيم البوعينني باألشقاء من وفد االتحاد الكويتي 

لكرة القدم، منّوًها إىل أن أبواب االتحاد البحريني لكرة القدم مفتوحة 
عىل الدوام لالتصال والتعاون البناء واإليجايب الذي يعزز مسرية الرياضة 
الخليجية. وأكد البوعينني أن االتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة رئيس 

االتحاد الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد آل خليفة، حريص عىل تفعيل 
التواصل والتعاون مع مختلف االتحادات الشقيقة، مشريًا إىل تسخري 

كافة اإلمكانات يف سبيل التعاون مع االتحاد الكويتي لكرة القدم.

سيد علي عيسى أحمد صالح الدخيل



اكد ف��راس الحلواج��ي مدير بطولة 
اس��يا ملنتخبات الش��باب تحت سن 
20 عاما والتي ستستضيفها البحرين 
الش��هر الج��اري يف نس��ختها ال� 19 
االنته��اء م��ن كاف��ة االس��تعدادات 
الح��دث  النطالق��ة  والتجهي��زات 

اآلسيوي عىل ارض اململكة.
مضيف��اً انه لل��ه الحمد ت��م اكامل 
جمي��ع التجهيزات حيث كان العمل 
ع��ىل قدم وس��اق من اجل كس��ب 
الزم��ن من قب��ل اللجن��ة التنفيذية 
للبطول��ة لالنته��اء م��ن كل االمور 
التنظيمية قب��ل املوعد املحدد حتى 
يعط��ي اللجن��ة الفرص��ة للتقيي��م 
واكامل اي نواق��ص تصادف مراحل 
التجهي��زات اذا م��ا وجدت، مش��را 
ان اللجنة التننفيذي��ة اكملت كافة 
االمور اللوجستية يف صالتي البطولة 
وصاالت التدريب التي تم اعتامدها، 
مؤك��داً ع��ىل ان البحري��ن اصبحت 
جاهزة الستقبال املنتخبات اآلسيوية 
وبانتظار س��اعة الصفر وان ما تبقى 

هو وضع اللمسات االخرة فقط.
 وتابع الحلواجي قوله انه تم االنتهاء 
م��ن صيان��ة ارضي��ة صال��ة االتحاد 
البحرين��ي للك��رة الطائ��رة كام تم 
االلكرتونية  االعالنات  ثبيت شاشات 
الت��ي س��تعطي ملس��ة فني��ة خالل 
املواجهات وخ��الل النقل التلفزيوين 
كام عايش��ناه يف بطول��ة العامل التي 
املايض،  الع��ام  بالبحري��ن  اقيم��ت 
بجان��ب صيان��ة واص��الح العدي��د 
من مرافق��ة الصال��ة وتثبيت اعالم 
الدول املش��اركة، واش��ار ان اللجنة 
التنفيذية س��تنتهي قريباً من اكامل 
تجهي��ز صالة االتحاد البحريني لكرة 
الطاولة والتي ستحتضن العديد من 
املواجهات، وسيتم تجربتها من اجل 
تقييمها اضافة لعمل صيانة ش��املة 
لها حتى تك��ون جاهزة وقادرة عىل 
اس��تضافة املنتخب��ات والجامه��ر، 
وبالنسبة لصاالت التدريب التي تم 
اعتامدها اوضح انه تم االطالع عليها 
تجهيزاتها وامكاناتها وتوفر نواقصها 
من اج��ل انجاح الحدث االس��يوي، 

وتؤكد متابعات اللجنة التنفيذية ان 
االمور تس��ر كام هو مخطط له ويف 
مراحلها االخرة حيث يأمل الجميع 
ان نوف��ق يف التنظي��م ويف حس��ن 
للمنتخب��ات  واالس��تقبال  الضياف��ة 
املش��اركة وممثيل االتحاد االس��يوي 

للكرة الطائرة. 

 منتخبنا يكمل تحضيراته 

وبخص��وص منتخبنا اوضح انه اكمل 
ام��ام مواجهة  تحضرات��ه وتبق��ت 
تجريبية اخ��رة بالبحرين امام احد 
املنتخب��ات االس��يوي التي س��تصل 
خ��الل اليوم��ن القادم��ن، وذل��ك 
بع��د ان انتهى من مرحلت��ه الثالثة 
ضمن برنامج االعداد عرب معس��كره 
م��ن  كل  يف  الخارج��ي  التدريب��ي 
س��لوفينيا ومرص، مضيفا ان التقارير 
الفني��ة للمنتخ��ب تش��ر لتصاع��د 
املس��توى الفن��ي وهذا م��ا يعطي 
م��ؤرش ايج��ايب ومطم��ن لتحقي��ق 
اآلسيوية  مواجهاته  التطلعات خالل 
فالكل ع��ىل دراية بان هذا املنتخب 
بداء اع��داده قبل 3 اعوام وان جني 
مثار اس��رتاتيجية ستجنى بعد عامن 
“2020”، وان��ه ع��ىل الالعب��ن مب��ا 
يحملونه من ح��س وطني الوصول 
البعد مرحلة من مراحل املنافس��ات 
ميك��ن الوصول اليها يف االس��تحقاق 
اآلس��يوي، وتقديم مس��تويات فنية 
تعكس مدى االهت��امم بلعبة الكرة 
الطائرة وبهم كالعبن اختروا ضمن 

“استراتيجية 2020” اذ توفرت لهذا 
املنتخ��ب امكان��ات ذات نوعي��ة مل 
توف��ر الي منتخ��ب وطني من قبل، 
وان الش��ارع الري��ايض وارسة الكرة 
الطائرة تعقد اآلمال عليهم لتحقيق 

التطلعات.

  جماهيرنا والحس الوطني

 وفيام يتعل��ق بالجامهر البحرينية 
اوض��ح ان جامهرنا الوفي��ة متتلك 
الحس��ن الوطن��ي الكبر وه��ذا ما 
س��يجعلها تتواج��د بكثاف��ة ملؤازرة 
جمي��ع  خ��الل  الالعب��ن  ابنائه��م 
مواجهاتهم بالبطولة االسيوية، ونحن 
عىل ثقة كب��رة بالوقفة الجامهرية 
التي ال تحتاج اىل دعوة اذ س��تحرص 
معنوي��ات  رف��ع  ع��ىل  الجامه��ر 
العبينا والتحش��يد لهم للمس��اهمة 

يف تحقيق افضل النتائج، مش��را اننا 
عش��نا العديد من البط��والت التي 
سجلت فيها جامهرنا الرقم الصعب 
واس��تطاعت ان تس��اهم يف تحفيز 
العبين��ا وقل��ب املجري��ات ملصلحة 

منتخباتنا او انديتنا الوطنية.

  دعم الوزارات والهيئات

 واش��اد فراس الحلواج��ي يف نهاية 
والهيئات  ال��وزارات  بدع��م  حديثه 
الحكومي��ة املتعاون��ة م��ع اللجن��ة 
املنظمة العليا وما وفرته من امكانات 
واحتياج��ات كبرين للخروج بافضل 
صورة تنظيمية ممكنة تعكس قدرة 
اململكة عىل اس��تضافة اي استحقاق 
ريايض وتعاطيهم االيجايب مع جميع 
تفاصي��ل البطولة مبث��ل هذا الحجم 
منوه��اً  اآلس��يوية،  الس��احة  ع��ىل 

للمتابعة املس��تمرة م��ن قبل االمن 
الع��ام للجن��ة االوملبي��ة البحرينية 
عبدالرحم��ن عس��كر واطالعه عىل 
كاف��ة تفاصيل االس��تضافة بناء عىل 
توجيهات سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة رئيس اللجن��ة االوملبية 
البحريني��ة اذ ان اللجن��ة االوملبي��ة 
تعترب الرشيك االساس لالتحاد يف كل 
نجاحاته واس��تضافاته سائال من الله 

العيل القدير التوفيق والنجاح.

  بين النسخة األولى واألخيرة

 اقيم��ت اول نس��خة م��ن البطولة 
بالعاصمة الكورية الجنوبية س��يئول 
العام 1980 مبش��اركة 10 منتخبات 
آس��يوية ه��ي الس��عودية، الكويت 
الهند، هونكونك،  اسرتاليا،  االمارات، 
اليابان، سنغافورا وكوريا  اندونيسيا، 
الجنوبية التي ترشفت بالحصول عىل 
اللقب االول، اما النسخة االخرة من 
البطول��ة التي اقيمت يف الصن تابيه 
فقد ش��ارك فيها 16 منتخب آسيوي 
من ضمنها منتخبنا الذي احتل املركز 

15 يف سلم الرتتيب.

  9 دول مستضيفة

 احتضن االس��تحقاق اآلس��يوي منذ 
انطالقت��ه االوىل تس��ع دول باك��رب 
للجمهوري��ة  وكان  الع��امل  ق��ارات 
االيراني��ة نصيب االس��د  الس��المية 
م��ن التنظيم حيث احتضنت س��بع 

نس��خ اوله��ا الع��ام 1992 واخرها 
العام 2012، فيام اس��تضافت تايلند 
البطولة 3 نس��خ اوله��ا العام 1986 
وآخرها عام 2010، واقيمت البطولة 
مرت��ن بقطر عام��ي 1994 و2004، 
وها ه��ي مملكتن��ا الغالية تحتضن 
البطول��ة للم��رة الثانية ه��ذا العام 
بع��د ان احتضنتها العام 2014، فيام 
اقيمت البطولة مل��رة واحدة يف كل 
م��ن كوريا العام 1980، الس��عودية 
العام 1984، اندونيسيا العام 1988، 
فيتنام الع��ام 1996 والصن تابيه يف 
النس��خة االخرة العام 2016، وعىل 
ضوء ما استعرضنا س��ابقا فإن ثالث 
دول عربي��ة فقط بالق��ارة الصفراء 
استضافت البطولة وهي السعودية، 

البحرين وقطر.

  المشاركة بجميع النسخ 

 يعت��رب املنتخبان الك��وري الجنويب 
والياب��اين هام املنتخب��ن الوحيدين 
الذين شاركا يف جميع النسخ وبشكل 
مستمر منذ النسخة االوىل يف كوريا 
الجنوبي��ة حتى النس��خة االخرة يف 
الص��ن تايبه، فيام ش��اركت كل من 
الهند والصن يف 17 نسخة اذ غابت 
الص��ن عن النس��خة االوىل يف كوريا 
الع��ام 1980 وغاب��ت الص��ن ع��ن 
النسخة االخرة يف الصن تابيه العام 

 .2016

  حصة تدريبية واحدة

 يج��ري منتخبنا صب��اح اليوم حصة 
تدريبي��ة واحدة ع��ىل صالة االتحاد 
وف��ق الربامج الذي وضع��ه املدرب 
يوس��ف خليفة حتى موعد البطولة 
يوم الس��بت املقبل، ع��ىل ان تكون 
الفرتة املسائية راحة لجميع الالعبن 
حيث خاض العبو منتخبنا 5 حصص 
تدريبي��ة بع��د عودته��م مع مرص 
الت��ي احتضنت املعس��كر التدريبي 
الخارجي االخر بعد س��لوفينيا، كام 
لعب منتخبنا مواجهة تجريبية مساء 
امس امام نجوم اللعبة املحلين من 

اجل تقيم الالعبن بشكل اكرب.

الحلواجي: متابعة عسكر لتفاصيل آسيوية الطائرة محل تقدير
االنتهاء من التجهيزات كافة وجماهيرنا تمتلك الحس الوطني

الرفاع  االتحاد البحريني للكرة الطائرة

شهدت قاعة متنزه عذاري حضورًا 
ممي��زًا وكبرًا من جانب الجامهر 
العاش��قة لك��رة الق��دم العاملية، 
خالل عرض لقاء منتخبي فرنس��ا 
وكرواتي��ا، يف نه��ايئ كأس الع��امل 
2018 ال��ذي اختتم أمس األول يف 

روسيا.
ي��أيت ذلك ضم��ن إط��ار الرشاكة 
املتبادل��ة ب��ن صحيف��ة “البالد” 
 LEYAN EVENTS ورشك��ة 
إذ   ،MANAGEMENT
 LEYAN رشك��ة  خصص��ت 
 EVENTS MANAGEMENT
صال��ة كبرة مبتنزه ع��ذاري؛ لنقل 
جميع مباريات كأس العامل 2018 

املقامة حاليًّا يف روسيا.
الح��ارضة  الجامه��ر  وتفاعل��ت 

بح��رارة م��ع مجري��ات املب��اراة 
النهائية التي عرضت يف شاش��تي 
عرض كبرتن، كام تفاعلت بحرارة 

مع التتويج املستحق لفرنسا .

5 جوائز

وخصص��ت الرشك��ة 5 جوائ��ز 

ألصح��اب التوقع��ات الفائ��زة 

ب��كل مب��اراة م��ن  املتعلق��ة 
مباري��ات كأس الع��امل، إذ ت��م 
كأس  مباري��ات  جمي��ع  خالل 
العامل الس��حب ع��ىل الجوائز، 
وتس��ليم الفائزي��ن جوائزهم. 
ه��ي  املخصص��ة  والجوائ��ز 

كوبونات بقيمة 25 دينارًا.

معرض مصاحب

معرًض��ا  القاع��ة  وش��هدت 
املونديال  ف��رتة  مصاحًبا طوال 
توافد عليه الزوار والعائالت يف 
قاعة متن��زه عذاري، مع وجود 
متنوعة من مختلف  تش��كيلة 
املنتج��ات واألغذية واملأكوالت 
واملرشوبات، إضافة إىل معرض 

ألبسة وأزياء خاص.

حضور كبير في قاعة عذاري لمتابعة نهائي المونديال

أحمد مهدي

لقطات متنوعة للحضور

فراس الحلواجي عبدالرحمن عسكر 

الحالة يواصل االنفراد بصدارة 
دوري البولينج

اتحاد البولينج: واصل فريق نادي الحالة صدارة الرتتيب العام لفرق 
دوري األندية املحلية للبولينج بعد تغلبه عىل منافسه فريق نادي 

املنامة بنتيجة 2-6 يف املواجهة التي جمعت بينهام عىل صالة مركز 
أرض املرح للبولينج.

واستطاع الحالة أن يحول تأخره بنتيجة الشوط األول من املواجهة 
إىل فوز مثن ليضعه وحيدا يف مقدمة الرتتيب العام لفرق بطولة 

الدوري. 
وانتهى الشوط األول بتقدم املنامة عىل الحالة بنتيجة 799-781، 

قبل أن يتمكن الحالة من العودة بقوة والفوز بنتيجة الشوطن 
الثاين والثالث بواقع 691-742 و730P-824؛ ليتفوق أيًضا بنتيجة 

املجموع العام بواقع 2347 نقطة مقابل 2220 نقطة ملصلحة 
منافسه املنامة.

وحقق العب الحالة عبدالله عبدالكريم أعىل شوط يف اللقاء بواقع 
245 نقطة، وحقق نفس الالعب أعىل 3 أشواط بواقع 613 نقطة.

ويف املواجهة األخرى، حقق حامل اللقب فريق نادي الرفاع الرشقي 
فوزًا مستحقا عىل منافسه فريق نادي البحرين بنتيجة 0-8، إذ 

جاءت نتائج أشواط املواجهة عىل النحو التايل: )850-736( و)-719
786( و)657-735(؛ ليتفوق أيًضا بنتيجة املجموع العام بواقع 

2372 نقطة مقابل 2111 نقطة ملنافسه البحرين. 
وحقق العب الرفاع الرشقي أحمد فريد أعىل شوط يف اللقاء بواقع 

256 نقطة، فيام أحرز زميله يوسف فالح أعىل 3 أشواط بواقع 614 
نقطة.

ويف لقاء آخر، تعادل فريقا أم الحصم ومدينة عيىس بنتيجة 4-4، إذ 
تقدم مدينة عيىس بنتيجة الشوط األول بواقع 657-715، وتعادل 

بعدها أم الحصم بالفوز بنتيجة الشوط الثاين 639-758، فيام انتهى 
الشوط الثالث من اللقاء بفوز مدينة عيىس بنتيجة 624-610، 

ولكن نتيجة املجموع العام انتهت ملصلحة أم الحصم بواقع 2025 
نقطة مقابل 1978 نقطة ملنافسه مدينة عيىس. وحقق العب أم 

الحصم أحمد الخاجة أعىل شوط يف اللقاء والجولة ككل بواقع 266 
نقطة، وحقق نفس الالعب أعىل ثالثة أشواط بواقع 592 نقطة.

ويف املواجهة األخرة، فاز الرفاع عىل الصم بنتيجة 6-2.
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لرئي��س  االول  النائ��ب  أش��اد 
املجلس االعىل للشباب والرياضة 
رئيس االتحاد البحريني اللعاب 
القوى س��مو الش��يخ خالد بن 
حمد آل خليف��ة  برعاية رشكة 
غاز البحري��ن الوطنية “بناغاز” 
لدوري سموه لكرة القدم داخل 
الص��االت وال��ذي يب��ن أهمية 
ال��دور الكبري للقطاع الخاص يف 
تأس��يس عوامل النجاح للدورة 
التنظيم  بأزهى صور  وإخراجها 
الريايض، مش��رياً إىل أن استمرار 
الرشك��ة بالتع��اون الدائ��م مع 
اللجنة املنظم��ة العليا للدوري 
الذي  املش��رك  العم��ل  يؤك��د 
الح��دث  سيس��اهم يف نج��اح 

الشبايب الكبري.
ونوه سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة بالرشاكة املس��تمرة 
مع رشك��ة “بناغاز” وما تقدميها 
للرعاي��ة إال دلي��ل واض��ح عىل 
حرص املس��ؤولن بالرشكة عىل 
املس��اهمة بإعط��اء زخ��م أكرب 
لل��دوري مؤكداً س��موه إىل أن 
رعايتها سترثي مختلف جوانب 
الدوري، إضافة إىل أن ذلك فإنه 
يرجم دور املؤسسات والرشكات 
الوطنية يف التفاعل مع الدوري 
وتفعي��ل املب��ادرات الرامية إىل 
دخول ال��رشكات لدع��م قطاع 

الشباب والرياضة يف البحرين.
الرئي��س  اش��ار  جانب��ه  وم��ن 
البحرين  غ��از  التنفيذي لرشكة 
الوطنية الشيخ محمد بن خليفة 
آل خليف��ة  “بناغ��از” اىل أن ما 
ميي��ز الدوري هو ال��دور الكبري 
الذي يلعبه س��مو الشيخ خالد 
ب��ن حم��د آل خليف��ة يف دعم 
الشباب البحريني عرب مبادرات 
وطني��ة هادفة وحرص س��موه 
ع��ىل تطوي��ر ال��دوري بصورة 
س��موه  أن  مؤك��دا  مس��تمرة، 
يقدم مبادرات شبابية ورياضية 
متمي��زة س��اهمت يف تطوي��ر 
الرياضة يف اململكة وبلوغها اىل 

اعىل املستويات.
وأكد الش��يخ محمد بن خليفة 
آل خليف��ة أن رشك��ة “بناغاز” 
وتدعيم  االهت��ام  تحرص عىل 
والش��بايب،  الري��ايض  القط��اع 
وسياس��ة الرشك��ة ته��دف إىل 
تقديم الدعم والرعاية ملختلف 
األنش��طة والفعاليات الرياضية 
واملجتمعي��ة موضح��ا أن رعاية 
أهداف  يرج��م  ايضا  ال��دوري 
باس��تمرار دع��م قطاع  الرشكة 

الشباب والرياضية.

اإلعالمي الموسوي: دوري 
خالد بن حمد يحمل أهدافًا 
سامية

ق��ال اإلعالم��ي الس��يد ه��ادي 
املوس��وي الكاتب بصحيفة األيام 
إن دوري خالد بن حمد السادس 
لك��رة القدم للص��االت وصل إىل 
مرحل��ة متط��ورة وأخ��ذ أبعاداً 
إنسانية متقدمة من خالل تعزيز 
وتقوية العالقات بن أبناء الوطن 
يف لقاءات ودية تض��م 83 فريقاً 

وه��و عدد كبري جداً قلا تجد له 
مثياًل يف غالبية املسابقات يف دول 

املنطقة وليس يف البحرين فقط.
وأض��اف املوس��وي: األجمل من 
املنافس��ة عىل اللق��ب هو التقاء 
ش��باب اململكة يف محفل ريايض 
يحم��ل يف طيات��ه الكث��ري م��ن 
األهداف الس��امية، وبفضل رؤية 
س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليف��ة ض��م ال��دوري يف هذه 
النس��خة السادسة فرق الجاليات 
ليكون له��ا نصيب يف التنافس يف 
مسابقة ترشف عليها وزارة شؤون 
وتدعمه��ا  والرياض��ة  الش��باب 
الدولة يف توجه يهدف إىل زيادة 
ارتباط كل م��ن يعيش عىل أرض 

البحرين باململكة.
وأش��ار املوس��وي إىل أن الدوري 
س��ريفع م��ن طموحات ش��باب 
األندي��ة واملراكز الش��بابية ومن 
فرق ذوي العزمية وفرق الجاليات 
والفتيات والوزارات سنوياً بفضل 
اس��تمراره به��ذا الش��كل الرائع 
من التنظي��م معتمداً عىل كوادر 
متمي��زة يف جمي��ع التخصصات، 
منوه��اً إىل أن الزخ��م اإلعالم��ي 
الذي تولي��ه اللجنة املنظمة آخذ 
يف التوسع بفضل تعاون الصحف 
املحلية وقن��اة البحرين الرياضية 
إلب��راز مواهب ش��باب البحرين 
املج��االت، وخصوصاً  يف جمي��ع 

الريايض.
واعت��رب املوس��وي أن أح��د أهم 
عوامل النجاح هو االهتام الكبري 
من سمو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليفة باملسابقة بشكل دائم 
والحرص  بتطويرها  ورغبة سموه 
عىل رقيها، مشيداً بدعم الرشكات 
الراعية واتحاد كرة القدم املساند 

للجنة املنظمة.

المالكي.. تعزيز قوي 
لتشكيلة توبلي

يعت��رب العب فريق ن��ادي توبيل 
ع��يل املاليك واحدا م��ن الالعبن 
البارزين يف دوري خالد بن حمد 
الوطنية غ��ري املنضوية  لألندي��ة 
تحت مظل��ة االتح��اد البحريني 

لكرة القدم.
وقدم عيل املاليك نفس��ه بشكل 
ممت��از يف ال��دور األول، إذ لعب 
دورا كب��ريا ومؤث��را يف صف��وف 
فريق��ه، وقاده نح��و الوصول إىل 

ربع النهايئ.
ويعترب املاليك من الالعبن الذين 
ميلكون خربة عىل مس��توى لعبة 
كرة الص��االت، خصوصا وأنه مثل 

منتخبنا الوطني لكرة الصاالت.
وبال ش��ك، ف��إن تواج��د املاليك 
ضمن صفوف نادي توبيل أعطى 
الفريق تعزيزا فنيا إضافيا وقويا، 
مل��ا ميتلكه الالعب م��ن إمكانات 
ممي��زة، خصوصا مبس��اهاته يف 
الشق الدفاعي بش��كل كبري، إىل 

جانب متيزه هجوميا أيضا.

 العب أم الحصم الشمالن 
يزور المصاب مهدي

ح��رص الع��ب فريق ن��ادي أم 
الحصم ابراهيم الش��مالن عىل 
زي��ارة العب فريق ن��ادي بني 
جم��رة حس��ن مه��دي والذي 
اصيب اثناء لقاء الفريقن ضمن 
منافسات دوري خالد بن حمد 

لكرة القدم للصاالت.
وخ��الل زي��ارة ق��دم الالع��ب 
لالع��ب  ورد  باق��ة  الش��مالن 
مهدي كا أط��أن عىل اصابته 
الت��ي حدث��ت ل��ه اثن��اء لقاء 
الفريقن ونقل الشمالن تحيات 
جميع العبي فري��ق أم الحصم 
واالداري  الفن��ي  والجهازي��ن 
لالعب مهدي ومتنياتهم الصادقة 
والشفاء  والس��المة  بالصحة  له 
العاج��ل والع��ودة الرسيعة اىل 
مارس��ة ك��رة الق��دم وحياته 

الطبيعية. 
وم��ن جانب��ه اع��رب الالع��ب 
مه��دي ع��ن تقدي��ره واعتزازه 
بالزي��ارة االخوية الت��ي قام بها 
الشمالن له يف املستشفى مشريا 
اىل أن ه��ذه الزي��ارة تدل عىل 
عم��ق العالق��ات القوي��ة التي 
تربط ش��باب البحري��ن بصورة 
يف  املش��اركن  والش��باب  عامة 
دوري خالد بن حمد عىل وجه 

الخصوص.
الشمالن  الالعب  مبادرة  وتعترب 
بزي��ارة الالعب مه��دي أحدى 
االه��داف الت��ي يش��دد عليها 
دوري خال��د ب��ن حم��د لكرة 
القدم وهي التع��ارف والتالقي 
باالضافة  املش��اركن  بن جميع 
اىل تقوي��ة عالق��ات الصداق��ة 

والتقارب بن الجميع.
وكان الالع��ب مهدي قد اصيب 
يف مب��اراة ن��ادي بن��ي جم��رة 
ون��اد الحصم وم��ا اضطر اىل 
نقله اىل املستش��فى عن طريق 
سيارة االس��عاف، واثناء تواجده 
يف املستش��فى تم تشخيصه من 
قبل االخصائين حيث اتضح أنه 
يعاين من اصابة قوية عبارة عن 
كرس يف كاحل القدم وكرس آخر 
يف الساق ورضر يف الرباط االمر 
الذي يس��تدعي تدخال جراحيا 

رسيعا ملعالجته.

صالح محمد الالعب األكبر 
في دوري المراكز بـ 43 سنة

يعت��رب العب فريق مركز ش��باب 
الحورة والقضيبية صالح عبدالله 
محمد هو أكرب العب مش��ارك يف 
دوري خال��د بن حم��د للمراكز 

الشبابية.
ويبل��غ الالع��ب ص��الح عبدالله 
محم��د م��ن العمر 43 س��نة، إذ 
يع��د األكرب يف منافس��ات املراكز 

الشبابية.
عبدالله  الالع��ب ص��الح  وول��د 
محمد يف العام 1975، ويعترب من 
عن��ارص الخربة الذين ش��اركوا يف 

الدوري حتى اآلن.
وأع��رب ص��الح عبدالل��ه محمد 
عن فخره واعتزازه باملش��اركة يف 
الدوري الذي يحمل اس��م س��مو 
الشيخ خالد بن حمد، مؤكدا أنه 
س��عيد بهذا التواج��د يف محفل 
ك��روي بعد األكرب عىل مس��توى 
كرة الصاالت يف مملكة البحرين.

العربي: األندية الوطنية 
وجدت في الدوري فرصة 
إلبراز مهارات وقدرات العبيها

حرص مدير إدارة شؤون األندية 
بوزارة شئون الشباب والرياضة 
طارق العريب عىل حضور افتتاح 
منافسات دوري املراكز الشبابية 
ضم��ن دوري خال��د ب��ن حمد 

لكرة الصاالت.
وق��ال الع��ريب يف ترصي��ح له “ 

يق��دم س��مو الش��يخ خالد بن 
حم��د آل خليف��ة النائب األول 
لرئيس املجلس األعىل للش��باب 
االتح��اد  رئي��س  والرياض��ة 
الق��وى  أللع��اب  البحرين��ي 
مبادرات متميزة تجاه الش��باب 
يف صقل  وتس��اهم  البحرين��ي 
مواهبه��م يف مختلف املجاالت 
وخاص��ة الرياضي��ة حيث أخذ 
تقدي��م  عاتق��ه  ع��ل  س��موه 
مبادرات رائ��دة ومتميزة تجاه 
البحريني يف مختلف  الش��باب 
املج��ال  يف  خاص��ة  املج��االت 

الريايض”.
وأكد العريب “أن وزارة ش��ؤون 
الشباب والرياضة برئاسة هشام 
الجودر حريصة كل الحرص عىل 
إنجاح مبادرات س��مو الش��يخ 
خالد ب��ن حمد آل خليفة تجاه 
الحركة الش��بابية والرياضية يف 
تع��زز دور  باعتبارها  اململك��ة 
الش��باب يف االرتق��اء بالحرك��ة 
الرياضية واس��تثار طاقاتهم يف 

مجال كرة القدم”.
وب��ن الع��ريب “دوري خالد بن 
حمد يعترب م��ن أهم امللتقيات 
الش��بابية الرياضية التي تجمع 
املجتم��ع  فئ��ات  م��ن  نخب��ة 
البحرين��ي للتناف��س عىل لقب 
الدوري الهام والذي يحمل بن 
أهداف رياضية تركز عىل تطوير 
واكتش��اف  الش��باب  مه��ارات 
املواه��ب الرياضية يف لعبة كرة 

القدم للصاالت”.
وأضاف العريب “ أن ضم األندية 
املنضوية تحت  الوطني��ة غ��ري 
االتح��اد البحرين��ي لكرة القدم 
ميث��ل خط��وة مهم��ة يف مجال 
تطوير الدوري كا أنه يس��اهم 
يف اثراء مس��رية األندية الوطنية 
غ��ري املنضوي��ة تح��ت االتحاد 
باعتبارها متتلك خامات متميزة 
م��ن الالعب��ن أصح��اب املهارة 
العالي��ة الذي��ن يتطلع��ون اىل 
املس��ابقات  ابرازها يف مختلف 
وق��د وفر له��م دوري خالد بن 
حم��د فرص��ة مناس��بة الظهار 
تلك املهارات واملشاركة الفاعلة 

والتنافس عىل لقب الدوري”.

ياسر المالح يقود توبلي

يتواجد العب نادي توبيل لكرة 
اليد ي��ارس املالح يف دوري خالد 
بن حم��د لألندي��ة الوطنية، إذ 

يرشف عىل فريق توبيل.

وظهر امل��الح خالل لقاء الجولة 
األخرية للمجموعة الثانية والذي 
جم��ع فريقه ن��ادي توبيل مع 
فريق نادي الدير، والذي انتهى 

بفوز توبيل بنتيجة )4-1(.
وأعرب يارس املالح عن سعادته 
التي وصفها  الجديدة  بالتجربة 
بالتحدي الخاص، خصوصا وأنها 
تجرب��ة مغايرة ع��ن لعبته كرة 

اليد.
ويعترب ي��ارس املالح من الالعبن 
الذي��ن احرف��وا خارجي��ا عىل 
البحرينية،  الي��د  مس��توى كرة 
إذ س��بق له االحراف بالدوري 

السعودي.

4 مواجهات قوية اليوم 
في انطالق دور الـ16 لدوري 
المراكز

تنطل��ق اليوم مباري��ات الدور 
مثن النهايئ “الس��تة عرش” من 
دوري املراكز الشبابية بإقامة 4 
مباريات يلتقي يف املباراة األوىل 
فريق��ا س��افرة أول املجموع��ة 
األوىل مع س��ند ثاين املجموعة 
الثالثة عند الساعة 5.00، يف حن 
يلعب يف املب��اراة الثانية فريقا 
الثالثة  املجموعة  أول  القادسية 
مع املحرق ثاين املجموعة األوىل 

عند الساعة 6.00.
ويتواجه يف املباراة الثالثة فريقا 
الزالق أول املجموعة الثانية مع 
سلاباد ثاين املجموعة الرابعة يف 
الساعة 7.00، ويف آخر مواجهات 
الي��وم من ه��ذا ال��دور يلعب 
املحرق الش��بايب النموذجي أول 
املجموعة الرابعة مع دمس��تان 
ثاين املجموعة الثانية وذلك عند 
الس��اعة 8.00، ومن املتوقع أن 
نشهد الكثري من املتعة واإلثارة 
ب��ن الف��رق يف س��باقها نح��و 
والتأهل  العب��ور  بطاقات  قطع 
النهايئ، وستستكمل  ربع  للدور 
مباريات ه��ذا ال��دور يوم غد 

بأربع مباريات أخرى.
الشبابية  واملراكز  الفرق  وكانت 
خضع��ت لفرة راح��ة جيدة يف 
الع��رشة أيام املاضية اس��تغلتها 
يف ترتي��ب أوراقها واالس��تعداد 
والتحضري بشكل مثايل من أجل 
خوض ما تبقى من منافس��ات 
وذل��ك م��ن خ��الل التدريبات 
اليومية لتنفيذ الطرق والخطط 

الفنية.

دعم “بناغاز” يسهم في تأسيس عوامل النجاح لهذا التجمع الشبابي
اليوم انطالق دور الـ 16 لدوري سموه... خالد بن حمد:

سمو الشيخ خالد بن حمد

لجنة اإلعالم واالتصال          دوري خالد بن حمد:

طارق العربي سيد هادي الموسويمحمد بن خليفة

العب توبلي علي المالكي الشمالن لدى زيارته المصاب حسين مهدي  أحد لقاءات فريق توبلي
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)وكاالت(: أكد الفرنيس الشاب كيليان 
مب��ايب مكانته كأحد أب��رز نجوم كرة 
القدم العاملية بهدف رائع وأداء مثري 
لإلعجاب يف ف��وز منتخب بالده 4-2 

عىل كرواتيا يف نهايئ كأس العامل.
ويف نهاي��ة البطول��ة الت��ي ش��هدت 
مغادرة كريس��تيانو رونالدو وليونيل 
مييس بعد دور الس��تة عرش وفش��ل 
الربازييل نيامر يف تقديم املأمول منه، 
رمبا تحت��اج اللعبة ملوهب��ة جديدة 
النت��زاع إعجاب الجامه��ري يف أنحاء 

العامل.
وق��دم الالعب البالغ عم��ره 19 عاما 
أدلة كثرية عىل ذلك برسعته الرهيبة 
وملس��ته الرائعة واإلنهاء األخري املؤثر 

للكرة أمام املرمى.
وبهدفه يف مرمى كرواتيا، أصبح مبايب 
أول صاعد يهز الش��باك يف نهايئ كأس 

العامل منذ الربازييل بيليه يف 1958.
واخت��ري مبايب الذي أح��رز 4 أهداف 
يف روس��يا 2018 كأفضل العب صاعد 
يف البطولة وهو إقرار مبستواه الرائع 

خاصة يف أدوار خروج املغلوب.
امل��درب يورجن كلينس��امن  ويؤمن 
الفائز م��ع أملانيا بكأس العامل كالعب 
وال��ذي عمل كناق��د يف هيئة اإلذاعة 
الربيطاني��ة )يب.يب.يس( خالل البطولة 
أن مهاج��م باري��س س��ان جريم��ان 
يستطيع أن يكون من أعظم الالعبني 

يف عامل كرة القدم.

وق��ال كلينس��امن “م��ا زال الطريق 
س��وق  يه��ز  إن��ه  أمام��ه.  طوي��ال 

االنتقاالت”.
وأض��اف “مع انتق��ال رونال��دو إىل 
يوفنتوس وارتباط اس��م نيامر مهاجم 
باريس س��ان جريمان بفرق أخرى إىل 

أين سيذهب هذا الشاب؟”.
وأظهر املهاجم الشاب، الذي لعب يف 
املوس��م املايض معارا إىل باريس سان 
جريمان من موناكو وس��ينتقل بشكل 
دائم يف صفقة كبرية املوس��م املقبل، 
ملس��ته املؤثرة أمام املرمى بتسديدة 
منخفضة يف الدقيقة 65 ليحرز هدف 

فرنسا الرابع.
وبعد نهاي��ة املباراة كان مبايب يرقص 

ع��ىل أرض امللعب يف س��عادة غامرة 
مع احتفال زمالئه بالفوز باللقب.

وقال مبايب “أنا سعيد للغاية. الطريق 
كان طوي��ال لكن��ه يس��تحق. نفتخر 
بقدرتنا عىل إسعاد الشعب الفرنيس.. 
متكننا من مس��اعدتهم عىل نس��يان 
كافة مشاكلهم. نلعب من أجل هذه 
األم��ور”. وأضاف “ال أري��د أن أكون 
نج��ام فقط يف ع��امل ك��رة القدم بل 
أرغ��ب يف ان أكون بطال للعامل.. أريد 
أن أقدم ما هو أفضل لكن بطل العامل 
وصف جيد للغاي��ة”. واختتم النجم 
الشاب ترصيحاته “سنحتفل ألننا كنا 
نعمل طيلة املوسم واآلن حان وقت 

كيليان مبابياالحتفال هذا الصيف”.

مبــابــي يخطــف األضــواء مــن الجميــع

)وكاالت(: ش��كلت ركل��ة ج��زاء مثرية 
للجدل، احتس��بت بع��د اللجوء لحكم 
الفيدي��و، نقط��ة تح��ول يف نهايئ كأس 
العامل، ما أثار املزيد من الش��كوك حول 
اله��دف املقص��ود من اس��تخدام هذه 

التكنولوجيا.
وكان التع��ادل س��ائدا 1-1 يف مواجهة 
متكافئة بني فرنس��ا وكرواتيا، ثم تلقى 
بيتان��ا  نيس��تور  األرجنتين��ي  الحك��م 
تنبيها باحتاملية وجود ملس��ة يد، وبعد 
مراجع��ة اللقط��ة ع��رب شاش��ة خارج 
امللعب، قرر احتس��اب ركلة جزاء ضد 

إيفان برييسيتش.
ونف��ذ أنط��وان جريزمان ركل��ة الجزاء 
بنجاح وانترصت فرنسا 2-4 يف النهاية، 
لتحرز اللق��ب، بينام ظل حكم الفيديو 

تحت املجهر.
وس��دد جريزمان ركلة ركني��ة، ليلمس 
بليز ماتويدي الك��رة، قبل أن تصطدم 
بيد برييسيتش ومل يكن واضحا إن كان 
متعمدا أم أن يده يف وضع غري طبيعي، 

حتى بعد مراجعة الفيديو.

وتس��تند القاعدة عىل مراجعة الفيديو 
فق��ط لتصحي��ح “خطأ واض��ح” لكن 
مل يك��ن األمر هك��ذا يف ه��ذه الحالة، 
حيث فتحت ملس��ة يد برييسيتش باب 

التكهنات.
واس��تخدمت تكنولوجيا حكم الفيديو 
يف مواق��ف عديدة خالل البطولة، وبدا 

أنه��ا ال تتوافق مع معي��ار “الوضوح” 
وأن االتح��اد ال��دويل )الفيف��ا( أعطى 
للتكنولوجي��ا دورا أك��رب م��ام أعلن يف 
الس��ابق. واتخذ ق��رار بيتانا وقتا أطول 

مام يحبذ الفيفا.
وس��اد االرتباك عندم��ا تلقى الحكم يف 
البداية معلومات عرب سامعة األذن من 

املسؤولني عن تقنية حكم الفيديو.
لكن استمر الغموض حول القرار واتجه 
بيتانا إىل الشاش��ة ملراجعة اللقطة وبدا 
مرتبكا بع��د أن عاد للملعب ثم تراجع 

لينظر مجددا للشاشة.
وص��دق الفيفا ع��ىل اس��تخدام حكم 
الفيديو يف مارس املايض بعد عامني من 

التجارب.
وتم اعتبار التجربة ناجحة بش��كل عام 
يف كأس الع��امل، كام قال جياين إنفانتينو 
رئي��س الفيف��ا، بفخ��ر، ي��وم الجمعة 
املايض، لكن بعض االتحادات األخرى ال 

تبدو واثقة متاما.
ولن يطب��ق االتحاد األورويب تكنولوجيا 
حكم الفيديو يف دوري أبطال أوروبا يف 
املوسم املقبل، كام لن تطبق يف الدوري 

اإلنجليزي املمتاز.
وعرب زالتكو داليتش مدرب كرواتيا عام 
يج��ول بخاطره، وق��ال “ال أتحدث عن 
الحكام، أريد فق��ط قول جملة واحدة 
ع��ن ركل��ة الج��زاء ه��ذه: ال ميكن أن 

تحتسب يف نهايئ كأس العامل”.

نيستور بيتانا

عـودة جـدل تقنيــة الفيـديــو

)وكاالت(: مل يكن بوس��ع حتى أصوات 
الرع��د، أن تهز أنط��وان جريزمان، يوم 
األحد، حي��ث اخت��ار الالع��ب، البالغ 
عم��ره 27 عام��ا، نه��ايئ كأس الع��امل، 
لريتقي ملستوى الطموحات التي تعادل 

موهبته.
وتجاهل الفت��ى الذهبي أصوات الرعد 
يف السامء، وأمواج من غضب وصافرات 
الجامهري، لريس��ل دانييل سوباس��يتش 
حارس مرمى كرواتيا يف االتجاه الخاطئ، 
ويس��جل الهدف الثاين لفرنسا من ركلة 
الجزاء، خ��الل االنتصار )2-4(، يف نهايئ 

املونديال.
ومل��ع جريزمان بش��كل يتناس��ب مع 
إمكانات العب زئبقي، توس��ط العديد 

من املبدعني يف تشكيلة فرنسا.
وصن��ع جريزم��ان اله��دف االفتتاحي 
لفرنس��ا، عرب ركلة ح��رة حولها املهاجم 
الك��روايت، ماريو ماندزوكيتش، برأس��ه 

بالخطأ يف مرماه.
ك��ام مرر نجم أتلتيك��و مدريد إىل بول 
بوجبا، ليس��جل الهدف الثالث لفريقه، 

م��ن محاولت��ه الثانية ع��ىل املرمى، يف 
نفس الهجمة.

وجاء هدف املباراة الوحيد لفرنسا أمام 
بلجي��كا، يف قبل النهايئ، من ركلة ركنية 

نفذها جريزمان.
وكان اإلنج��از الكب��ري لجريزمان، الذي 
حص��ل عىل الح��ذاء الذهب��ي، لهداف 
ي��ورو 2016، وجائ��زة أفضل العب يف 
البطول��ة ذاته��ا، هذا العام ه��و الفوز 
بلق��ب ال��دوري األورويب، م��ع فريقه 

أتلتيكو مدريد.
وأجه��ش جريزمان بالب��كاء، يف انتظار 
التتويج بالكأس رسميا، وبدا أن اإلنجاز 

الكبري لفريقه أثر عليه.
وبين��ام هطل��ت األمطار ع��ىل ملعب 
الرئيس  احتضن جريزم��ان  لوجني��ي، 
الفرنيس إميانويل ماك��رون، الذي قبله 

من جبهته وربت عىل كتفيه.
ومبجرد وضع املهاجم الفرنيس يده عىل 
الكأس الذهبية، أمسك بها وركض نحو 

الجامه��ري خلف املرم��ى، لرييهم كأس 
العامل، قبل العودة للملعب مرة أخرى، 

رافعا الكأس عاليا.
وعندما أنهى احتفاالته يف امللعب أخريا، 

استبدل دموعه بابتسامة عريضة.
لكن يبدو يف حكم املؤكد، أن جريزمان 
قدم أداء رائع��ا من العب موهوب، رد 
أخ��ريا ع��ىل املش��ككني يف قدراته، من 

خالل أكرب محفل للعبة يف العامل.
وحاف��ظ الالع��ب عىل هدوئ��ه تحت 
الضغط، واخرتق الدفاع الكروايت، وكان 
مفتاح الفوز، واآلن عىل الرغم من ذلك، 

فإنه يرغب يف التطلع لألمام.
وق��ال جريزم��ان، وهو مبتس��م “اآلن 
س��نحتفل وس��نحتفل غدا مع الشعب 
الفرن��يس.. إنها فرنس��ا التي نعش��قها، 

منلك أصوال مختلفة لكننا متحدون”.
وأردف “نح��ن العب��ون م��ن خلفيات 
مختلفة، لك��ن هدفنا واح��د، ونرتدي 
ذات القمي��ص، ونعمل من أجل بعضنا 
البع��ض، اآلن س��نحتفل مع��ا كأبطال 

للعامل”.

أنطوان جريزمان

أصوات الرعد تفشل في هزيمة جريزمان الشرطة الفرنسية تشتبك 
مع الجماهير

)وكاالت(: أطلقت الرشطة الفرنسية الغاز املسيل للدموع، 
وفرقت حشودا يف شارع الشانزليزيه، يف وقت متأخر من 
يوم األحد، بعدما وقعت اشتباكات مع مجموعة صغرية 
من الجامهري الجامحة، هددت بإفساد االحتفاالت بفوز 

فرنسا بكأس العامل. وتدفق املاليني من الجامهري الفرنسية 
إىل الشوارع فرحني بعد صافرة النهاية، فيام تجمع ألوف يف 

الشارع الشهري بوسط العاصمة باريس.
لكن مع حلول الظالم، اشتبك عدد صغري من الجامهري مع 

الرشطة، ودمروا متاجر وممتلكات خاصة يف الشارع.
ورمى البعض الحجارة ومقذوفات أخرى عىل الرشطة التي 

ردت بإلقاء قنابل الغاز املسيل للدموع.
وقالت قناة يب.إف.إمالتلفزيونية إن مسؤويل األمن اتخذوا 
قرارا بتفريق الحشود، وأضافت أنه جرى اإلبالغ أيضا عن 

مشكلة وسط حشد صغري يف مدينة ليون.
وحشدت فرنسا قرابة 110 آالف من قوات األمن خالل 
االحتفاالت بالعيد الوطني املعروف باسم يوم الباستيل، 

السبت، واملباراة النهائية يف بطولة كأس العامل األحد.

 أوليتش يشكك 
في قدرات الحكم

)وكاالت(: شن إيفيكا أوليتش، مساعد مدرب املنتخب 
الكروايت زالتكو داليتش، هجوما عىل الحكم األرجنتيني 

نيستور بيتانا الذي أدار املباراة النهائية لبطولة كأس العامل 
2018 لكرة القدم.

وشكك أوليتش، خالل ترصيحات صحفية أدىل بها عقب 
املباراة، يف قدرات الحكم بعد احتسابه ركلة جزاء لصالح 

املنتخب الفرنيس، سجل منها أنطوان جريزمان هدف بالده 
الثاين يف املباراة التي انتهت لصالح الديوك بنتيجة 4-2.

وادعى أوليتش أن بيتانا احتسب ركلة الجزاء بعد ملسة يد 
غري متعمدة عىل الكروايت إيفان برييسيتش مستعيًنا بحكم 

الفيديو، ألن الخطأ جاء يف صالح “بلد كبري” يف عامل كرة 
القدم. وقال العب بايرن ميونخ: “ال أصدق أنه يف مباراة 
نهائية كهذه ميكنك احتساب ركلة جزاء بهذا الشكل، ال 

أفهم ملاذا فعل ذلك، الالعب قفز وذراعه كانت يف وضع 
طبيعي”. وأضاف أوليتش الذي واقفا وراء بيتانا عندما قام 

األخري بالذهاب إىل شاشة تقنية الفيديو: “عمليا مل يكن 
لدى برييسيتش الوقت الكايف للترصف، لو كان قد رفع 

ذراعه لتفهمنا سبب العقاب عىل ذلك”.
وواصل أوليتش: “من السيئ أن تقوم بخطأ كهذا يف نهايئ 

كأس العامل، كانت أهم لحظة يف املباراة، وتحدث الكثريون 
أن اللعبة ال تستحق العقاب”.

وقدم أوليتش التهنئة للمنتخب الفرنيس، لكنه أكد أن 
منتخب بالده كان األفضل يف املباراة، قائاًل: “فرنسا مل تسدد 

كرة واحدة يف الشوط األول ولكنها سجلت هدفني”.

صحف فرنسا تحتفل
)وكاالت(: تزينت صحف 

فرنسا، الصادرة أمس اإلثنني، 
بعلم بالدها، احتفاال بالفوز 

عىل كرواتيا 2-4، مساء 
األحد، والتتويج بلقب 

كأس العامل للمرة الثانية 
يف تاريخ الديوك.

واقتبست صحيفة 
)ليكيب( عنوانها يف 
13 يوليو 1998 بعد 
التتويج بكأس العامل 
للمرة األوىل: “لألبد” 

يف نسختها بعد 20 
عاما مبانشيت: 
“سعادة وأفراح 

لألبد”. وعنونت صحيفة لو باريزيان: “رؤوسنا يف السامء”. 
وكتبت صحيفة لو فيجارو: “حان يوم املجد”.

وكتبت صحيفة بروفانس: “الفخر”.

غالف صحيفة بروفانس

ديشامب مستمر
)وكاالت(: حدد ديديه ديشامب، املدير الفني 

للمنتخب الفرنيس، موقفه من إمكانية الرحيل عن 
تدريب الديوك، بعد التتويج بلقب بطولة كأس 

العامل. وقال ديشامب، يف ترصيحات نقلتها صحيفة 
ليكيب الفرنسية “لن أسري عىل خطى إميي جاكيه، 

مدرب فرنسا يف 1998، واستقيل، أنا مستمر يف 
قيادة الفريق، لدي عقد حتى 2020 وأنا احرتمه”.

وأضاف “من املخطط أن أبقى مدرًبا لفرنسا، 
وبالتايل سأفعل ذلك، سأهرب لعدة أسابيع، 
ولكنكم سرتوين مرة أخرى”. وختم ديشامب 

حديثه بقوله “مل يكن الجميع لطيفا معي، لكن 
هذه هي كرة القدم”.

)وكاالت(: يث��ق هاري ك��ني، قائد إنجلرتا، يف 
تعافي��ه من اإلرهاق بعد مش��اركته يف كأس 
الع��امل، ويتطل��ع لخوض املب��اراة االفتتاحية 
لفريقه توتنهام، يف الدوري االنجليزي املمتاز، 

أمام نيوكاسل يونايتد، يف 11 أغسطس.
وبعدم��ا خاض 48 مباراة مع توتنهام بجميع 
املس��ابقات يف املوسم املايض، واصل املهاجم 
البال��غ عمره 24 عاما اللع��ب يف كأس العامل 
وس��جل ستة أهداف مع إنجلرتا، التي بلغت 
ال��دور قب��ل النهايئ، وف��از بجائ��زة الحذاء 

الذهبي.
وع��اد كني للديار يوم األح��د ولديه أقل من 

شهر ليستأنف املنافسات مع توتنهام.
وقال لوسائل إعالم بريطانية “أريد أن ألعب 
بع��د 4 أس��ابيع، وأهم يشء هو االس��تعداد 
الذهني قبل البدين، لن نقوم بأي يشء خالل 

أسبوعني للراحة”.
وأضاف “س��يبدأ املوس��م قريبا وه��ذا أمر 

صعب، لكن يجب أن نتعامل مع األمر”.
وتاب��ع ه��داف ال��دوري مرت��ني يف آخ��ر 3 
مواس��م “أمتنى خوض املباراة األوىل باملوسم 
ومحاولة التسجيل يف أغسطس )ألول مرة له 
يف الدوري(” وتحطيم العقدة التي الزمته يف 

هذا الصدد.

كيـن يكافـح اإلرهـاق
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“اإلسالمي” يُهنئ باقر لتعيينه عضًوا في “الغرفة”

“ميشالن” تطلق خدمات موازنة العجالت المجانية

اأعل���ن بن���ك البحري���ن االإ�شالم���ي تعيني 
مدي���ر ع���ام للخدم���ات امل�رفي���ة لل����ركات 
واملوؤ�ش�ش���ات املالي���ة بالبن���ك و�ش���ام باقر 
ع�ش���ًوا يف اللجنة املالية والتاأمني وال�رائب 
التابع���ة ملجل�س اإدارة غرفة جت���ارة و�شناعة 

البحرين للدورة 29.
وق���ال الرئي�س التنفي���ذي لبنك البحرين 
االإ�شالمي ح�شان جرار “نحن فخورون بتعيني 
و�شام باقر كع�شو يف اللجنة املالية والتاأمني 

وال�رائ���ب التابعة ملجل�س اإدارة غرفة جتارة 
و�شناع���ة البحري���ن، حي���ث مت اختي���اره على 
اأ�ش����س ومعاي���ر التخ�ش�س والكف���اءة التي 
يتمتع به���ا، وي�شعدنا اأن نتق���دم له بخال�س 
التهنئ���ة عل���ى ه���ذا التعي���ني، ونتمن���ى ل���ه 

التوفيق يف مهامه”.
وم���ن جانبه، ق���ال باق���ر: “اأود اأن اأتوجه 
بجزي���ل ال�شكر الأع�ش���اء جمل����س اإدارة غرفة 
جت���ارة و�شناع���ة البحري���ن على منح���ي هذه 

الفر�شة القّيم���ة، ومنحي الثقة الأكون ع�شًوا 
يف اللجنة املالية والتاأمني وال�رائب، واأنني 
اأتطل���ع ُقدًم���ا الأك���ون عند ح�ش���ن ظنهم عرب 
ت�شخ���ر جميع طاقات���ي واإمكانياتي لتحقيق 
اأه���داف وروؤي���ة الغرف���ة بن���ا يخ���دم مملكتنا 

احلبيبة”.
جدير بالذكر اأن���ه مت اختيار جميع روؤ�شاء 
واأع�ش���اء اللج���ان يف اأعق���اب عملي���ة تدقيق 
طويلة الأكرث من 800 طلب كانت قد تلقتها 

الغرفة بعد اأن مت فت���ح باب الت�شجيل وبكل 
�شفافي���ة جلميع االأع�ش���اء وذلك الأول مرة يف 
تاري���خ الغرف���ة، وتاأتي اإع���ادة هيكلة اللجان 
�شم���ن اله���دف االأ�شا�ش���ي لتحوي���ل “بي���ت 
التج���ار” اإلى من�شة تخدم التجار على اختالف 
خلفياته���م وتن���وع اأعراقه���م وتوجهاته���م، 
كون���ه ياأتي يف اإطار دع���م الغرفة للتوجهات 
احلكومية بجع���ل مملكة البحرين حمطة مهمة 

خلدمات املال واالأعمال بني دول املنطقة.

اأعلن����ت �رك����ة اإبراهي����م خلي����ل كان����و، 
يف  مي�ش����الن  الإط����ارات  احل�����ري  امل����وزع 
مملك����ة البحرين، عن اإطالق حملة “مكافاآت 
مي�شالن”، والتي توفر من خاللها خ�شومات 
ممي����زة عل����ى اإط����ارات مي�ش����الن وخدمات 

موازنة العجالت املجانية.
م����ن خالل ه����ذه احلمل����ة التي تب����داأ من 
اأغ�شط�����س   30 حت����ى  وت�شتم����ر  يولي����و   1
2018، �شي�شتفي����د مالك �شيارات الركاب 
وال�شيارات الريا�شية متعددة اال�شتعماالت 
وال�شاحنات اخلفيف����ة من خ�شومات بن�شبة 
20 % على اإطارات مي�شالن باالإ�شافة اإلى 
ق�شائم �راء جمانية ملجمع البحرين �شيتي 
�شن����رت بقيمة 10 د.ب عند �����راء االإطارات 
التي ترتاوح اأحجامها بني 13 و15 بو�شة، 
15 دينارا لالإطارات التي ترتاوح اأحجامها 
ب����ني 16 و18 بو�ش����ة و40 د.ب لالإطارات 
و22   19 ب����ني  اأحجامه����ا  ت����رتاوح  الت����ي 
بو�شة. كم����ا يتيح العر�����س للعمالء كذلك 

اال�شتف����ادة من خدم����ات موازن����ة العجالت 
املجاني����ة واملتاحة يف ف����روع تايربال�س يف 

توبلي واملحرق والنويدرات.
و�����رح املدي����ر االأول لق�ش����م االإطارات 
وتاير بال�����س يف �ركة اإبراهي����م خليل كانو 
اأحمد �شعيد قائاًل: “تعرف اإطارات مي�شالن 
بجودته����ا العالي����ة وق����وة حتمله����ا وهو ما 
يجعله����ا خي����اراً موفق����اً لل�شائق����ني الذين 
يول����ون ال�شالم����ة عل����ى الطري����ق االأولوية 
لدرج����ات  التعر�����س  ويعت����رب  الق�ش����وى. 
ال�شي����ف يف  العالي����ة يف مو�ش����م  احل����رارة 
البحرين من اأهم امل�شبب����ات لتلف اإطارات 
�شيارت����ك. ل����ذا يعت����رب فح�����س االإط����ارات 
وا�شتبداله����ا عن����د ال�����رورة اأم����راً يف غاية 
االأهمية وب�شكل خا�����س يف ف�شل ال�شيف، 
ومتنح هذه العرو�س مالك ال�شيارات طوال 
فرتة �ريانها اإمكانية رف����ع كفاءة اإطارات 
مركباتهم وزيادة م�شتوى ال�شالمة واالأمان 

على الطريق”.

“كريدي مكس” تعلن عن الفائز بحملة “نعطي أكثر”“عقارات السيف” تتبرع بـ 15 ألًفا لوقف عيسى بن سلمان

“الحداد للسيارات” تكّرم موظفيها الحاصلين على شهادة “مرسيدس-بنز”

اأعلن���ت �رك���ة عق���ارات ال�شي���ف عن 
تربعه���ا ب�مبل���غ 15 األ���ف دين���ار ل�شال���ح 
وقف ال�شيخ عي�ش���ى بن �شلمان التعليمي 

اخلري.
وقام نائب رئي�س جمل�س اإدارة �ركة 
عق���ارات ال�شي���ف ورئي����س جلن���ة ال�راكة 
ال�شي���د  م�شطف���ى  بال�رك���ة  املجتمعي���ة 
بت�شلي���م ال�شيك ملن���ى البلو�ش���ي ووداد 
املو�ش���وي بح�ش���ور الرئي����س التنفي���ذي 
اأحمد يو�ش���ف. وجاءت اخلط���وة لتتما�شى 
مع اجله���ود احلثيث���ة التي تبذله���ا �ركة 
عقارات ال�شي���ف جت�شيًدا حلر�شها الدائم 
يف ت���رك ب�شم���ة اإيجابي���ة اجت���اه العم���ل 

االإن�شاين واالجتماعي يف مملكة البحرين.

اأعلنت �ركة كريدي مك�س اأ�شماء 
الفائزين حلملتها الت�شويقية للعام 
اجلاري حتت عن���وان “نعطي اأكرث ما 

لدينا”.
عبدالر�ش���ول  اإبراهي���م  وهن���اأت 
اإ�شبع���ي الفائز ل�شه���ر مايو ب�شيارة 
لكز����س اإي اإ����س 350 موديل 2018 
واأحم���د �شلمان الفائ���ز ل�شهر يونيو 

ب�شبيكة ذهب 1 كيلو.
اجلائ���زة القادم���ة ل�شه���ر يوليو 
اإ����س  اإي  لكز����س  �شي���ارة  �شتك���ون 
كل  ومقاب���ل   .2018 مودي���ل   350
300 دينار تراكم���ي، �شيكون حامل 
البطاق���ة موؤهال للدخ���ول يف ال�شحب 

واحل�ش���ول عل���ى فر�ش���ة الف���وز ب 
لكز�س اإي اإ�س 350 اأو �شبيكة ذهب 
1 كيلو يف ال�شهر التايل.  كما ميكن 

مك����س  كري���دي  بطاق���ات  حلامل���ي 
م�شاعف���ة فر�شه���م عن���د ا�شتخدام 

بطاقاتهم خارج البحرين.

اأقامت �ركة احلداد لل�شيارات حفل توزيع 
اجلوائ����ز يف �شال����ة العر�����س يف توبلي لتكرمي 
احلا�شل����ني عل����ى �شه����ادة االعتماد م����ن قبل 
�رك����ة مر�شيد�س–بنز، وق����د ح�ر التكرمي كل 
من مدير املبيعات املعتمد بريان لوغ، ومدير 
املعر�س املعتمد كري�شتوفر دين وم�شت�شارة 

مبيعات معتمد فاطمة العوامي.
وخالل احلفل قدم مدير املبيعات االإقليمي 
ب�ركة داميلر نيكوال�س باول ومدير عام �ركة 
احلداد لل�شي����ارات وارن هد�ش����ون ال�شهادات 

اإلى املكرمني.
ومت اإج����راء التقييم����ات وفًق����ا ملجال عمل 

املتقدم����ني للح�ش����ول على تل����ك ال�شهادات. 
الت����ي  ل����دورات تدريبي����ة  املتقدم����ون  ح�����ر 
�شاعدت يف تطوير مهاراتهم العملية وكذلك يف 
خمتلف املج����االت االأخرى مثل املنتج والعالمة 
التجارية واخلربة يف اأ�شا�شيات ال�ركة ومن ثم 
مت فح�شه����ا من خالل �شل�شلة م����ن االختبارات 

والتقييم والقيام باالأدوار على الواقع.
تعم����ل دورة مدي����ر املبيع����ات املعتم����دة 
م����ن قبل �رك����ة مر�شيد�س-بن����ز على حت�شني 
الكفاءة وت�شاعد على اأن ي�شبح املر�شح مدير 
مبيع����ات اأف�ش����ل، حيث يتم تقيي����م املديرين 
بن����اًء على قدرته����م على تفوي�����س موظفيهم 

وتزويده����م بتوجيه����ات حول كيفي����ة حتقيق 
اأهدافهم وا�شرتاتيجياتهم، كما يتم اختبارهم 
بكيفي����ة تعزيز التن����وع والنم����و والتعلم خالل 

موقع العمل.
وهناك جمال رئي�شي اآخر يتم تقييمه وهو 
كيفي����ة اإدارتهم ومواءمة خط����ط ال�ركة لتلبية 
متطلبات ال�شوق والعمالء، حيث ح�شل كل من 
بريان لوغ، مدير املبيعات، وكري�شتوفر دين، 
مدي����ر املعر�س، على �شه����ادة مدير املبيعات 
املعتم����د م����ن �رك����ة مر�شيد�����س - بن����ز بع����د 
ا�شتيفائه����م جلمي����ع املتطلب����ات والتقييمات 

املطلوبة لنيل هذه ال�شهادة.

عائلة 
رفيعي 

وشمس 
تحتفالن 

بتخرج 
علي

عائل���ه  احتلف���ت 
�شم�س  وعائل���ة  رفيعي 
بحفل تخرج علي ح�شني 
املرحل���ة  م���ن  رفيع���ي 
الثانوي���ة بامتي���از م���ع 
مرتب���ة ال����رف، واأهدي 
وال���ده  اإل���ى  النج���اح 
االأهل  وجمي���ع  ووالدته 
متمن���ني  واالأ�شدق���اء، 
ل���ه مبزي���د م���ن النجاح 

والتوفيق م�شتقبالً.

• و�شام باقر	
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تتح����ر الفنانة اللبناني���ة ميلي�سا لإطالق دي���و غنائي مع 
الفنانة “Nayer” بعنوان “ليلي ليلي يطول”، الذي �سيكون 
مبثاب���ة هدية منه���ا للجمه���ور. و�س���ورت ميلي�سا ه���ذا الديو 
عل���ى طريق���ة الفيدي���و كليب، بتوقي���ع املخرج ف���ادي حداد، 

حي���ث �سيك�سف عن مفاج���اأة فنية تراع���ي املقايي�س العاملية 
املعتمدة لدى النجوم الكبار. وهناك عدة اعمال غنائية جديدة 
تعمل ميلي�سا على حت�سريها، لتطرحها يف الفرتة املقبلة، كما 

انها انتهت من جل�سة ت�سوير جديدة حتمل مفهوم ال�سيف.

مسافات

كيف تمضي عطلة صيفية هادئة مع أطفالك؟

يقدم ال�سي���ف فر�سة مثالية لتم�سي���ة الوقت مع العائلة 
لك���ن يجب اأن ي�سود جو من الهدوء والتفاه���م منعاً لن�سوب اأي 

خالفات من �ساأنها اأن تف�سد العطلة على اجلميع.
خالل العطل���ة ال�سيفية، ل تتوقعي اأن تكون اأيامك مثالية 
وخالي���ة م���ن الأزم���ات. ل �س���ك يف اأن اأية عطل���ة يتخللها بع�س 
امل�ساكل. ولك���ن با�ستطاعتك اأن تتخط���ي امل�ساعب من خالل 

الن�سائح التالية:
  حني ي����ر اأولدك على تناول كمية كبرية من املثلجات 
اأو يرف�س���ون اخل���روج من املاء، حاويل اأن حت���ويل تركيزهم عن 
امل�ساأل���ة الت���ي تطرح م�سكلة ع���ر اإبداء تفهم���ك ملوقفهم ثم 
ا�ستفي�س���ي يف التكل���م معهم عم���ا يحبونه واأبعديه���م تدريجاً 
ع���ن حمور امل�سكلة. اأو ميكن���ك اأن ت�ستبقي الأحداث عر اإطالق 
نقا����س حت�سريي ك���ي يتوقعوا م���ا تنتظرينه منه���م. وبدل اأن 
تنتقديه���م طوال الوقت، احر�سي على تهنئتهم حني يحققون 

اأ�سغر اإجناز.
  ح���ني يرف�س ابنك تن���اول املاأكولت املقرتحة، ميكنك 
اأن تخت���اري ل���ه جمموع���ة متنوع���ة وغ���ري مطبوخة م���ن الأغذية 
ال�سحي���ة التي يحبها )�سمك، فيتا، واأفوكادو، وروبيان، وخيار، 
وزيت���ون، وخبز، وطماط���م، وبطيخ،...( كي ي���اأكل ما يريده من 

دون اأن ي�سبب امل�ساكل ويعكر اجلو.

  ح���ني يت�ساجر الأ�سقاء خالل العطل���ة، حاويل اأن تخففي 
حدة ال�راع عر ال�سماح لكل طرف بالتعبري عن وجهة نظره. اإنها 
طريقة فاعل���ة لتفريغ ال�شغوط وتعزيز التع���اون بني الأ�شقاء 
ك���ي يج���دوا بنف�سهم ح���اًل مل�سكلته���م وير�سموا احل���دود التي 
تنا�سبه���م. لتجنب احتدام اخل���الف ونوبات ال����راخ والغ�سب، 
اطلبي م���ن اأبنائك حتديد العوامل التي مه���دت لذلك ال�سجار. 
حامل���ا تالحظني اأن اجلو بداأ يتوت���ر، ا�ستبقي الو�سع واخف�سي 

�سوتك كي يقوموا باملثل.
  ابتع���د ع���ن الأجه���زة الإلكرتوني���ة وال�سا�س���ات: ي�سِكل 
الوقت الذي من�سيه اأم���ام ال�سا�سات ال�سبب الأ�سا�سي لن�سوب 

اخلالفات بني اأفراد العائلة. 
اتف���ق مع زوجتك على قواعد ثابتة: يجب األ يكون كالمكما 
متناق�ساً اأم���ام الأولد منعاً لن�سوء اخلالف���ات و�سط الأ�سدقاء. 
اتفقا منذ البداية عل���ى الأفكار نف�سها كي ل يظن الأولد اأنهم 

ي�ستطيعون التكال على اختالف اآرائكما.
ق�سم امله���ام على اجلميع: ب���ني عمر الثالث���ة وال�ساد�سة، 
يحب الأولد تقدمي امل�ساعدة. وبني عمر الثامنة والعا�رة، يجب 
اأن تر�سخ هذه العادة لديهم. ميكنك ت�سجيعهم عر تق�سيمهم 

اإلى ِفَرق وتوزيع املهام التي يف�سلونها عليهم.

أحمد خالد يتتبع مسيرة “مو” في أول كتاب عن الفرعون صالح الشهابي في لجنة تحكيم مهرجان الشارقة 

البحرينية زين القحطاني... ما سبب الشهرة؟

اأخ����رًيا كتاب  ال��ق��اه��رة  ���س��در يف 
لعب  اأو  “مو”  امل�رية  الظاهرة  عن 
جنم  �سالح،  حممد  الدويل  القدم  كرة 
ليفربول  ون���ادي  امل�����ري  املنتخب 

الإجنليزي.
لل�سحفي  اجل���دي���د  وال���ك���ت���اب 
وال�ساعر اأحمد خالد، ويعد اأول الأعمال 
التي تتناول م�سرية الفرعون امل�ري، 
الذي قدم مو�سًما ا�ستثنائًيا، كمكينة 
“الريدز”  مع  �سواء  ت��ه��داأ،  ل  اأه���داف 
لقب  ح�سد  حيث  ب���الده،  منتخب  اأو 
هداف الدوري الإجنليزي وكذلك لقب 

اأف�سل لعب.
الطبعة  “مو”  ك��ت��اب  وي�����س��ب��ق 
لندن،  يف  �ست�سدر  التي  الإجنليزية 
وحت��م��ل ال���س��م ن��ف�����س��ه، ل��ك��ن هناك 
لتنا�سب  الطبعتني،  بني  اختالفات 

القارئ العربي، ح�سب “الأ�سبوع”.
اأق�سام، حتمل   5 الكتاب  يت�سمن 
فيها  لعب  ال��ت��ي  القم�سان  اأرق����ام 
من  بداية  املختلفة  الفرق  يف  �سالح 

املقاولون العرب حتى ليفربول.
ف�ساًل   21 اإل��ى  الكتاب  وينق�سم 
هي: “ال�سيخ الرو�سي، اأمل اليا�سمني، 
ال��ب��اردة،  الليلة  تلك  اجل��ب��ل،  ذئ���اب 
باعه،  َمن  ل�ست  اإ�رائيل،  يف  الفرعون 
اأوه.. �سالح، �ساب من ذهب، �ساأحكي 
ع��ن ت��وت��ي، ل ت��ع��رف م��ن اأي���ن ي��ب��داأ، 
دام  ما  احلياة،  مدى  اأ�سدقاء  �سنظل 
يحرز الأهداف، اأم مكة، كلوب، الثمني، 
الكراهية،  ك�ر  ال�سعبي،  امل��ن��دوب 
ال�سجدة، الهدف الأهم، اأمة تبكي على 

كتف �سالح”.
�سمن  الكتاب  اعتبار  ميكن  ول 
عمل  ه��و  ب��ل  الذاتية”،  “ال�سري  فئة 
اأدب����ي، جن��ح امل��وؤل��ف خ��الل��ه يف م��زج 
اأدبية  لغة  يف  التاريخ  م��ع  املعلومة 
يف  الكاتب  يفاجئنا  حيث  �سل�سلة؟ 
اأن  الرو�سي”  “ال�سيخ  الأول  الف�سل 

�سالح-  راأ���س  -م�سقط  جنريج  قرية 
�سبق لها اأن اأجنبت من قبل من �سغل 
ال�سيخ حممد عياد  اأوروب��ا كلها، وهو 
الذي  واملوؤلف  املرتجم  الطنطاوي، 
 1840 ذهب ليعي�س يف رو�سيا العام 

وعرف هناك كاأ�ستاذ لال�ست�راق.
ويقول خالد: “هذا هو اأول كتاب 
يل بعيًدا عن ال�سعر، وقد حاولت فيه 
حتليل كل ما مر به حممد �سالح، وما 
يحمله من موهبة لي�ست فقط يف كرة 
وحالة  ل��ذات��ه،  اإدارت���ه  يف  لكن  القدم 
�سالح  خلقها  التي  والتاأثري  القبول 
اأتعامل  يف ليفربول حتديًدا، لكني مل 
مع “�سالح” كظاهرة اأو حلم اأو باعث 
نظريات  م��ن  ذل��ك  �سابه  وم��ا  ل��الأم��ل 

وفق “اإعالم. اأورج”.جاهزة”، 

ال��ك��راه��ي��ة  “ك�ر  ف�����س��ل��ي  ويف 
بحذر  خالد  اأحمد  يتعامل  وال�سجدة” 
اأن  ت��وؤك��د  التي  التقارير  م��ع  �سديد 
�سالح �ساهم يف تراجع العن�رية داخل 
ذلك  يف  لنكت�سف  بريطانيا،  مالعب 

الف�سل وبالأرقام ما قد ي�سدمنا.
ويوؤكد خالد: “مل اأقدم يف الكتاب 
�سالح  اأن  اأرى  ولكن  يقينًيا،  �سيًئا 
فكرة بداأت منذ ن�ساأته، فاأ�رته كانت 
لديها هدفا هو اأن ي�سبح حممد �سالح 
لعب كرة قدم، وهذا غري تقليدي يف 
جمتمعنا امل�ري، والذي يكون هدف 
اأبنائهم  واإحلاق  “ال�سهادة”  اأ�رة  كل 
باإحدى كليات القمة، لكن اأ�رة �سالح 
علمت كيف ت�ستثمر يف موهبة ابنها”.

اختري الكاتب البحريني حمد ال�سهابي 
�سمن اأع�س���اء جلنة التحكي���م يف مهرجان 
للطف���ل  ال���دويل  ال�سينمائ���ي  ال�سارق���ة 
ال���ذي �سيق���ام يف اكتوبر املقب���ل برعاية 
حرم �ساح���ب ال�سمو حاك���م ال�سارقة �سمو 
ال�سيخ���ة جواه���ر بن���ت حمم���د القا�سم���ي 
وبه���ذه املنا�سب���ة ق���ال ال�سهاب���ي: “لقد 
ت�رف���ت ج���دا باختياري حمكم���ا ملثل هذا 
املهرجان العرب���ي الكب���ري خ�سو�سا واأنه 
�سيق���ام حت���ت رعاي���ة �سمو ح���رم �ساحب 
ال�سم���و حاكم ال�سارق���ة وان دل هذا فاإمنا 
يدل على اهتمام اإم���ارة ال�سارقة باجلانب 

الثقايف للطفل”.
و�سك���ر ال�سهابي القائم���ني على هذا 
املهرجان املميز الذي يعد فريدا من نوعه 
يف دول اخلليج لختياره حمكما يف اللجنة.

ب���رز موؤخ���را جمموع���ة م���ن بن���ات الفنانني 
والفنان���ات، و�سهل عليهم ه���ذا التاألق و�سائل 
التوا�س���ل الجتماعي، والتي اأتاح���ت متابعتهم 

من جمهور وا�سع يحر�س على متابعتهن. 
زي���ن  احل�سن���اء  البحريني���ة  وا�ستطاع���ت 
القحطاين ابنة الفنان قحطان القحطاين، التاألق 
ب�س���كل كبري عر ح�ساباتها الر�سمية على مواقع 
التوا�سل بعد ظهورها الأوربي الذي لفت انتباه 
الكثريين بكاف���ة الدول العربي���ة، حيث ظهرت 
مبالمح اأوربية بجانب ا�ستعانتها ببع�س الأ�سياء 
التي ي�ستخدمها الأوربيون للتغري من مالحمهم، 
وكان اأغل���ب تعليقات اجلمهور عليها ت�ساأل عن 

هذا الظهور الغريب.
اأي�س���ا الفنان���ة ال�ساب���ة “حال ال���رتك”، ابنة 
املنت���ج حممد ال���رتك، والت���ي مل تتخ���ط عامها 
ال�ساد����س ع����ر، فق���د جنح���ت يف لف���ت انتب���اه 
الكثريي���ن ب�سب���ب اأعماله���ا الفني���ة واإطاللتها 
املختلفة التي دائما م���ا ت�سعها يف عمر خمتلف 
متاما عن عمره���ا، وظهرت خالل اآخ���ر اإطاللتها 
مبالمح خمتلفة زادت من عمرها اأكرث من ع�رين 

عاما.

    BUZZ      
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عجلـة “عيـن اإلمــارات” تـنـتـقل 
إلى مــوقعهــا الجــديـــد

الفرق الموسيقية الغربية في الثمانينات

نسمة حلوة وذكريات ال يمكن أن تذوب

اأعلنت هيئة ال�شارقة لال�شتثمار 
ا�شتكم���ال  “�ش��������روق”  والتطوي���ر 
عملي���ة نق���ل اأيقون���ة ال�شارقة “عني 
االإمارات” العجل���ة الرتفيهية االأولى 
م���ن نوعها يف االإم���ارة م���ن الق�شباء 
موط���ن العجلة الأكرث من 13 عاماً اإلى 
موقعها اجلديد يف “حدائق املنتزه” 
للرتفيه  اجلدي���دة  ال�شارق���ة  وجه���ة 
العائلي وذلك به���دف منح اجلمهور 
من مقيم���ني وزوار جتربة اال�شتمتاع 
باملناظر اخلالب���ة واالإطاللة ال�شاحرة 
على املدينة واإثراء امل�شهد ال�شياحي 
يف االإم���ارة. ويتمتع املوقع اجلديد ل� 
“عجلة االإم���ارات” باإطاللة بانورامية 
الرتفيهي���ة  املع���امل  اأب���رز  عل���ى 
ال�شارق���ة  يف  التجاري���ة  واالأ�ش���واق 
مث���ل ال�شوق املرك���زي و�شوق جبيل 
وواجهة املج���از املائية وبحرية خالد 
وجزي���رة العلم وجزي���رة النور وجامع 

النور اإلى جانب العدي���د من الدوائر 
احلكومية يف منطقة اللية االأمر الذي 
ي�شهل على الزوار الو�شول اإليها من 
خمتل���ف املناطق ويجعلها واحدًة من 

اأكرث الوجهات جاذبيًة يف االإمارة.
وقد ا�شتقبل���ت “ عني االإمارات 
“ عل���ى م���دى ثالثة ع�رش عام���اً مئات 
االآالف م���ن ال�شياح وال���زوار لت�شبح 
بذل���ك ج���زءاً م���ن الهوي���ة اجلمالي���ة 
واأيقون���ة �شياحي���ة تتناقل  لالإم���ارة 
�شورته���ا و�شائ���ل االإع���الم ومواق���ع 
التوا�ش���ل االجتماع���ي. ويبلغ ارتفاع 
عجلة “عني االإمارات” التي افتتحت 
الع���ام 2005 نح���و 60 م���رتاً وت�شم 
42 مق�ش���ورة وتعد اأح���د اأهم اأماكن 
يتو�ش���ط  ال���ذي  ال�شياح���ي  اجل���ذب 
مدين���ة ال�شارق���ة وي�شهد عل���ى اأبرز 
الفعالي���ات الثقافي���ة والفنية التي 

حتتفل بها االإمارة على مدى العام.

أحداث

ح���اول  بجي���دة،  لي�ش���ت  االأو�ش���اع 
اال�شرتخاء

خذ ق�شط���ا م���ن الراح���ة يف امل�شاء وال 
داعي للتعب

�شيء طارئ يوؤخرك عن مواعيدك

ف���رتة  يف  علي���ك  ت�شغ���ط  االأعم���ال 
الظهرية

لديك الكثري م���ن الربامج واملقابالت 
املهمة

تواجه���ك الكثري م���ن التحديات اليوم 
وال تقلق 

ال ميكن اال�شتمرار يف العمل دون راحة

ال جتع���ل الكاآبة تت�شل���ل اإليك يف فرتة 
امل�شاء

تب���دو باأحل���ى طل���ة وتنتق���ي مالب�شك 
بدقة وعناية

انتبه اإل���ى �شحتك اأكرث، وبخا�شة هذه 
االيام

رك���ز على عملك، فمنذ وقت واأنت غري 
مهتم جيدا به

ال تزع���ج نف�ش���ك بو�ش���ع املخططات 
والربامج

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

للبحري���ن تاري���خ عري���ق يف الف���رق املو�شيقية 
منت�ش���ف  يف  وا�شته���رت  �ش���ادت  الت���ي  الغربي���ة 
ال�شبعين���ات وحت���ى نهاية الثمانين���ات، حيث كانت 
ال�شاحة خ�شب���ة والتجارب كث���رية وعديدة مما جعل 
البحري���ن يف ذلك الوقت حق���ل وا�شع للفرق الغربية 
التي مل تع���رف عنها دول اخللي���ج اي �شيء اإال دولة 
الكوي���ت، وهي اأي�ش���ا ظهرت فيها الف���رق الغربية 
متاأخ���رة مثل فرق���ة الدنة التي راأت الن���ور يف نهاية 

الثمانينات. 
كانت الفرتة ما بني 1980 ولغاية 1989 ب�شفة 
خا�شة الفرتة الذهبية للفرق املو�شيقية الغربية يف 
البحري���ن، وهذا طبعا كان بفعل ظهور اأ�شطورة غناء 
“الريج���ي” املطرب ب���وب ماريل ال���ذي �رشق قلوب 
ال�شب���اب باأغاني���ه ذات املغزي ال�شيا�ش���ي وطريقة 
االأداء اجلميل���ة، واأي�ش���ا “ التب�ش���ري املو�شيقي” ان 
جاز يل التعبري الذي جاءت به فرقة االإخوة البحرينية 
بداي���ة ال�شبعين���ات ومدر�ش���ة الغناء اجلدي���دة التي 
ادخله���ا الفنان الراح���ل علي بحر وه���و الفنان الذي 

حافظ على طابع خا�س حتى وفاته العام 2011.
 ولك���ن ال�ش���يء املث���ري لالهتم���ام عل���ى وج���ه 
اخل�شو����س هو انت�ش���ار الفرق املو�شيقي���ة الغربية 
يف كل “ فري���ج بحرين���ي “ اآنذاك، ف���كل 6 اأ�شدقاء 
يجيدون العزف عل���ى االآالت الغربية ي�شكلون فرقة 
ويختارون لها ا�شما، حتى انك جتد يف بع�س الفرجان 
فرقت���ني ورمبا ث���الث، واذك���ر ان املنطقة املحيطة 
بن���ادي مدين���ة عي�ش���ى كان���ت بها ثالث ف���رق وهي 
“ اجل���ذور “ وفرق���ة “ الغروب” والفرق���ة ال�شهرية 
“ ال�شع���ادة “، وجميع هذه الف���رق كانت تتدرب يف 
غرف موؤجرة بنادي مدينة عي�شى الزال من عا�س تلك 

الفرتة يتذكرها متاما. 
مثلم���ا بقيت الكتاب���ة امل�شماري���ة الهجائية يف 
�شنادي���ق �ش���وداء مدة ق���رون ط���وال، كذلك بقيت 
الف���رق ال�شعبية التي كانت حتيي االأعرا�س وخمتلف 
 “ “ العا�شف���ة” وفرق���ة  املنا�شب���ات مث���ل فرق���ة 
عبدالق���ادر” وفرقة “ ال�شاع���ر “ وفرقة “ املالود “ 
وغريها بعيدة عن اختي���ار النا�س مطلع الثمانينات، 
فكل العوائ���ل اجتهت اإلى اختيار الفرق املو�شيقية 
الغربي���ة الأحياء االأعرا�س واأعي���اد امليالد وغريها من 
املنا�شب���ات، و�شهد �ش���وق بي���ع االآالت املو�شيقية 
انتعا�ش���ا ال ميك���ن تخيله ومن اأ�شه���ر املحالت التي 
كان���ت تبيع االآالت املو�شيقي���ة الغربية حمل “ مون 

“ وحم���ل “ مار�شال”يف ب���اب البحرين، وطريقة �رشاء 
االآالت كانت تعتم���د بالدرجة االأولى على االأ�شخا�س 
الذي���ن كانوا ي�شتغلون.. مبعن���ى اأي فرد من اأع�شاء 
الفرق���ة لديه وظيفة ثابت���ة ياأخذ قر�ش���ا من البنك 
ل����رشاء االآالت وبعده���ا تكون ن�شب���ة ن�شيبه من دخل 
احلف���الت اأكرث من البقي���ة على اعتبار اأن���ه الكفيل.
اأم���ا الطلبة فقد كانوا يتفاخ���رون فيما بينهم واأمام 
اأقرانهم باأنهم اأع�شاء يف الفرقة الفالنية، وللحقيقة 
والتاري���خ، فق���د كان اجلميع يح���اول تقليد فرقة “ 
االأخوة البحرينية” ومن يعزف جيتار “ الليد” يحاول 
تقليد ع���ازف اجليتار االأول يف ال����رشق االأو�شط خالد 
ال���ذوادي، ومن يعزف جيتار “ البي���ز” يحاول تقليد 
الفنان عي�شى بحر وال���ذي كان يطلق عليه.. بندقية 
جيت���ار البي���ز، ومن يعزف طبل���ة “ التانغ���و” يحاول 
تقلي���د الفن���ان �شلط���ان املا����س، وهك���ذا.. ففرقة 
االأخوة كان���ت مبثابة عي���ون املها بالن�شب���ة للجميع 

ومنبع االإبداع.
وننتقل اإلى طريق���ة اال�شتعداد للحفالت...فاإن 
كان زواجا اأو عيد مي���الد يتم نقل االآالت �شباح يوم 
احلف���ل اإلى البيت ال���ذي �شيقام في���ه احلفل، ويتم 
تركي���ب االآالت وجتربته���ا وم���د االأ�ش���الك بطريق���ة 
�شحيحة حتى ال تعيق “املع���ازمي” واأع�شاء الفرقة، 

وترتك االآالت يف عهدة �شاحب املنزل لغاية و�شول 
اأع�ش���اء الفرقة لي���ال ليب���داأ احلفل وغالبا م���ا يختار 
“املع���ازمي “ االأغ���اين وحتتف���ظ الفرق���ة مبل���ف به 
نوتات خمتلف االأغ���اين اخلليجية والعربية واالأجنبية 
لتلبي���ة كل االأذواق، والع���رف ال�شائ���د هو..افتت���اح 
ال�شه���رة مبو�شيقى م���ن اختيار الفرق���ة، ثم تتوالى 

االأغ���اين اخلليجية والعربية ح�شب االختيار، ويف ختام 
ال�شهرة يرتك املجال لالأغاين الغربية وحتديدا اأغاين 
“بوب ماريل” التي يتفاع���ل معها ال�شباب للرق�س 

واالأهازيج.
بع���د انتهاء احلفل يف �شاعات متاأخرة من الليل، 
يذهب اأع�شاء الفرقة ويرتكون االآالت يف املنزل، ثم 

ياأتون يف ال�شب���اح “ اثنني اأو ثالثة” لتفكيك االآالت 
واأخذها م���رة ثانية اإلى مقر الفرق���ة وغالبا ما تكون 
غرفة موؤجرة يف ن���ادي، اأو يتكرم اأحد االأع�شاء بغرفة 

يف منزله الأجراء التمارين وو�شع االآالت.
حقيقة.. كان���ت فرتة تاأ�رش الف���وؤاد وذات ن�شمة 
حلوة وذكريات ال ميكن ان تذوب، فجيل ال�شبعينات 
والثمانين���ات عا�س حت���ت �شياء �شم�س تل���ك االأيام 
وت�شامر مع اأهداب الكثري من الفرق مثل.. �شارك�س” 
“ الغرباء” االأخوة” �شلطانيز” القلوب” “ ال�شعادة” 
“ �شك����س بوي” “ اجلذور” “ العائلة” “ ال�شموع” “ 
الكواك���ب” “ �شت���ار” “ االأجرا����س” “الوعد” “ فرقة 
الثالثي البحريني “ “ فرقة االمواج “وغريها الكثري.

17 يوليو

 1238
اأيوب يتولى  ال�شالح 
وف��اة  بعد  م�رش  حكم 
ال�����ش��ل��ط��ان ال��ك��ام��ل 

حممد بن العادل.
1717

ج�������ورج ف���ري���دري���ك 
الأول  يعر�س  هاندل 
امل��اء  مو�شيقى  م��رة 
اأم�����ام امل��ل��ك ج���ورج 

االأول.
1762

ت���ت���وي���ج ك���ات���ري���ن 
ال��ث��ان��ي��ة اإم���رباط���ورة 
ع��ل��ى االإم��رباط��وري��ة 
مقتل  بعد  الرو�شية 
زوج��ه��ا االإم���رباط���ور 
بيرت الثالث يف �شجنه 

بقلعة روب�شين�شكي.
1919

االإع�����������������������الن ع����ن 
ق���ي���ام اجل��م��ه��وري��ة 

الفنلندية.
1936

الوطنية  احلركة  ب��دء 
بقيادة  اإ�شبانيا  يف 
فران�شي�شكو  اجلرنال 
ف����ران����ك����و وان�������دالع 
احل��������رب االأه����ل����ي����ة 

االإ�شبانية.
1955

مالهي  مدينة  افتتاح 
دي��زين الن��د يف والي��ة 

كاليفورنيا.
1968

بالرئي�س  االإط���اح���ة 
الرحمن  عبد  العراقي 
ع��رف  م���ا  ع�����ارف يف 
ب��ال��ث��ورة ال��ب��ي�����ش��اء، 
البعث  ح���زب  وت���ويل 
ال��ع��رب��ي اال���ش��رتاك��ي 
اأحمد  بقيادة  ال�شلطة 

ح�شن البكر.

اأ�سامة املاجد

• فرقة ال�شعادة البحرينية	

• �شارك�س	

• فرقة الوعد البحرينية	

• فرقة الثالثي	

• فرقة االإخوة البحرينية	

• •فرقة االمواج البحرينية	 الوندرز	 • فرقة �شلطانيز البحرينية	

• فرقة العائلة	



www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

السنة العاشرة - العدد 3563 
الثالثاء

17 يوليو 2018 
4 ذي القعدة 1439

األخيرة

ا حلرارة الأر�ض ال�ضودان بقائمة الدول الأكرث تعر�ضً

و�ضفك لزوجك بـ “الأ�ضلع” جرمية تكلف كثرًيا

هرم من الزهور ي�ضعى لدخول “غيني�ض”

اأف���ادت منظم���ة الطاقة امل�شتدامة للجمي���ع، اأم�ص الإثنني، باأن اأكرث من ملي���ار �شخ�ص حول العامل 
يعي�ش���ون بدون اأجه���زة التكييف اأو التربيد التي حتف���ظ طعامهم ودواءه���م، واأن ال�شودان من �شمن 

ا خلطر ارتفاع حرارة الأر�ص. البلدان الأكرث تعر�شً
ووفًق���ا لتقرير املنظمة، فاإن زيادة الطل���ب على الربادات )الثالجات( واملراوح وغريها من اأجهزة 
التربيد �شتفاقم م�شكلة التغري املناخي، اإذا مل يتم حتويل وقود مولدات الكهرباء من النوع الأحفوري 
اإل���ى م�شادر الطاق���ة النظيفة. واأ�شاف التقرير اأن نح���و 1.1 مليار �شخ�ص يف اآ�شي���ا واأفريقيا واأمريكا 
الالتيني���ة، منه���م 470 مليوًن���ا يف مناطق ريفي���ة و630 مليوًنا يعي�شون يف اأحياء فق���رية داخل املدن، 

يواجهون خماطر ب�شبب نق�ص هذه الأجهزة.

ق�شت حمكمة تركية بحرمان امراأة من تعوي�ص مادي عقب طالقها، وذلك ملناداة زوجها 
ب����� “الأ�شلع”، الأمر الذي دفع الزوج اإلى طلب النف�شال عنها.وذكرت �شحيفة “حرييت ديلي 
ني����وز” اأن حمكم����ة ال�شتئناف العليا يف تركي����ا، اأ�شدرت موؤخًرا توجيهات جدي����دة للف�شل يف ق�شايا 
الطالق، التي يدعي فيها اأحد الزوجني تعر�شه لالإ�شاءة من قبل الطرف الآخر، �شواء اأكان ذلك لفظيًّا 

ا. اأم ماديًّ
����ا لتحملها اإهانات  وتطبيًق����ا لهذه التوجيهات، اأ�شدرت حمكم����ة قراًرا مينح زوجة تعوي�ًشا ماليًّ
والدة زوجها، بعد طالقها. ومل تكتمل فرحة املطلقة بالتعوي�ص املايل، حيث األغت الدائرة القانونية 
الثانية للمحكمة العليا لال�شتئناف قرار املحكمة البتدائية، متذرعة باأن الرجل كان يتعر�ص لالإهانة 
م����ن جانب طليقته. وجاء يف حكم ال�شتئناف النهائ����ي: “نعتت املراأة زوجها بالأ�شلع على املالأ، وهو 
م����ا يع����د ازدراء واإهانة”. ونقلت ال�شحيفة الرتكي����ة عن القا�شي امل�شوؤول ع����ن الق�شية قوله: “كال 
ال�شخ�ش����ني كان����ا متعادلني يف الإهانات والعيوب خ����الل فرتة الزواج، ما يعني ع����دم اإلزام اأي منهما 

بدفع تعوي�شات للطرف الآخر”.

ت�شتخ����دم بلدة بيدرو مونتايو يف الإكوادور اأكرث من ن�شف مليون زهرة ُزرعت حمليًّا يف 
حماولة لتحطيم رقم قيا�شي عاملي ببناء هرم على غرار اأهرامات الأجداد.

وتبل����غ م�شاحة الهرم 1100 م����رت مربع ويزن نحو 30 طنًّا يف منطقة كوت�شا�شكي الأثرية 
اإلى ال�شمال من العا�شمة كيتو. وي�شعى الهرم اإلى احتالل مكان يف مو�شوعة جيني�ص لالأرقام 
القيا�شي����ة بو�شفه اأكرب تكوين من الزهور يف العامل.  ورتب متطوعون الزهور يدويا وبداأوا 
العمل يف نوبات على مدار ال�شاعة منذ التا�شع من يوليو. وُنقلت الزهور اإلى نقطة لتجميعها 
يف �شاحن����ات من 150 �شوب����ة يف اأجزاء خمتلفة من البالد. وبعد و�شوله����ا اإلى املخزن يعمل 
متطوع����ون على قطع اجلذوع وت�شذيب الأوراق وو�شع الزهور يف �شناديق لنقلها اإلى و�شط 

البلدة التي يبنى فيها الهرم. ويقدر منظمون تكلفة الهرم بن�شف مليون دولر تقريبا.
وحتم����ل مدينة فرانكف����ورت الأملانية الرق����م القيا�شي احلايل و�شجلت����ه يف عام 2005 

بتكوين من 170 األف زهرة.
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انحالل “الداعية 
الراق�ض” جتاوز تركيا

تق���دم ع�رشات، يف مناطق خمتلفة م���ن العامل، باتهامات بالتحر����ص اجلن�شي والغت�شاب 
بحق “الداعية الراق�ص” عدنان اأوكطار واأتباعه، الذي اعتقلته ال�شلطات الرتكية يف 11 يوليو 
اجل���اري. وكانت ال�شلط���ات الرتكية اعتقلت اأوكطار يف مقر اإقامت���ه باإ�شطنبول، اإثر اتهامات 
بت�شكي���ل ع�شابة اإجرامي���ة والحتيال وانتهاكات جن�شية، ومل يق���دم رده على هذه التهامات 
حتى الآن. ويف الأيام اخلم�شة الأخرية، تقدم 45 �شخ�ًشا ب�شكاوى �شد اأوكطار، منهم اأ�شخا�ص 
يف 6 دول خمتلف���ة قدموا ال�شكاوى لدى ال�شفارة الرتكية، وفق ما ذكر موقع �شحيفة “ديلي 
حريي���ت” الرتكية. وحتى يوم 13 يوليو، كانت هناك �شكاوى من 35 �شخ�ًشا، اتهموا اأوكطار 

واأتباعه بالتحر�ص اجلن�شي اأو الغت�شاب.
واأو�ش���ح 15 �شخ�ًشا من �شم���ن هوؤلء الأ�شخا�ص، اأنهم تعر�ش���وا للتحر�ص وهم يف اأعمار 
ترتواح بني 11 و17 عاًما. وقالت طفلة اإنها تعر�شت للتحر�ص اجلن�شي من قبل اأتباع اأوكطار 
بع���د اأن اأخذته���ا والدتها اإليهم، لفتة اإل���ى اأنها كانت يف 11 من عمره���ا حينها. وقد اتخذت 

ال�شلطات اإجراءات قانونية �شد والدتها، من دون الإف�شاح عن هويتها.

تايلور �ضويفت تتجاوز موقًفا حمرًجا
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  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
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حالة 
الطقس

 الطق�ص حار مع ت�شاعد الأتربية
 يف بع�ص املناطق خالل النهار. الرياح

�شمالية غربية من 7 اإلى 12 عقدة

 وتزداد �رشعتها من 12 اإلى
 17 عقدة وت�شل من 18 اإلى 23

عقدة اأحيانا

 ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 اأقدام. درجة
 احلرارة العظمى 43 م ال�شغرى 32 م . الرطوبة

.% الن�شبية العظمى 75 % ال�شغرى 15
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مواقيت 
الصالة

حمظـوظ فـاز باليان�ضيـب 5 مـرات يف 90 يوًمـا
ق���د يبت�ش���م احل���ظ ل�شخ����ص م���ا فيف���وز 
باليان�شي���ب م���رة واحدة يف حيات���ه، اإل اأن رجالً 
ا اأحرز اجلائ���زة خم�ص مرات خالل ثالثة  اأ�شرتاليًّ

اأ�شهر فقط.
وبح�ش���ب م���ا نقلت �شحيف���ة “ديلي ميل” 

الربيطاني���ة، فقد ف���از كارلو ما�شيت���ي البالغ 
من العمر 59 عاًم���ا، بثالثة ماليني دولر بعدما 
ا�ش���رتى ق�شائ���م “يان�شي���ب” يف ����رشق مدينة 

�شيدين.
ويف اإحدى امل���رات، فاز ما�شيتي مرتني يف 

غ�شون اأ�شب���وع واحد فق���ط، وو�شلت قيمة ما 
ح�ش���ل عليه 2.5 ملي���ون دولر، اأم���ا 500 األف 

دولر الأخرى فنالها يف مرات لحقة.
ويق���ول ما�شيت���ي اإنه ل ميل���ك اأي ن�شيحة 
حت���ى ي�شديه���ا ملن يري���دون تقلي���ده، موؤكًدا 

اأنه ي�ش���رتي ق�شيمة اليان�شي���ب ب�شكل عادي، 
ويرتك الأمر للحظ، ليجد نف�شه فائًزا.

ويف ب���ادرة نبيل���ة، ق���ّرر الفائ���ز املحظوظ 
التربع بخم�شني األف دولر لوحدة طبية خمت�شة 

يف عالج اأمرا�ص القلب.

ح�ضــد غا�ضب يرتكب 
حيوانية” “جمزرة 

يفرت�ض  هــارب  جاغوار 
حفنة “�ضحايا”

حتظــر  اأبــاد  ع�ضــق 
امل�ضروبات الكحولية

ذكر م�شوؤول يف اإندوني�شيا، اأن قرويني 
م�شلحني ب�شكاكني ومطارق وهراوات ذبحوا 
292 مت�شاًح���ا، انتقاًما ملقت���ل رجل هاجمه 

مت�شاح يف مزرعة لرتبية هذه احليوانات.
ون����رشت وكال���ة اأنت���ارا لالأنب���اء، �ش���وًرا 
ظه���رت فيه���ا التما�شي���ح ملطخ���ة بالدماء 

ومكد�شة يف كومة كبرية.
واأو�ش���ح رئي����ص وكال���ة احلف���اظ على 
املوارد الطبيعي���ة يف بابوا الغربية، اأن رجالً 
عم���ره 48 دخل مزرعة التما�شيح، حيث كان 
يجمع اأع�شاًبا لإطعام ما�شيته عندما تعر�ص 
للهج���وم.  واأ�ش���ار اإل���ى اأن القرويني دخلوا 
املزرعة بعد دفن الرجل ال�شبت وقتلوا كل 

التما�شيح فيها.

هرب منر من نوع اجلاغوار من قف�شه 
يف حديق���ة اأودوب���ون يف “ني���و اأورليان���ز” 
بالولي���ات املتح���دة، وقت���ل 6 حيوانات، 
قب���ل الإم�شاك به، مما اأج���رب احلديقة على 

اإغالق اأبوابها لفرتة من الزمن.
وقال���ت احلديق���ة اإن���ه مت الإب���الغ عن 
الذك���ر عندم���ا كان���ت  ه���روب اجلاغ���وار 

احلديقة مغلقة اأمام اجلمهور.
قب���ل  حيوان���ات   4 النم���ر  وافرت����ص 

تخديره بعد اأقل من ن�شف �شاعة.
ومل يت�شح على الف���ور كيف ا�شتطاع 
النم���ر اخلروج من قف�شه، وق���ال م�شوؤولو 

احلديقة اإنهم يحققون يف الأمر.

جمهوري���ة  يف  ال�شلط���ات  حظ���رت 
تركمان�شتان بي���ع امل�رشوبات الكحولية يف 
العا�شمة ع�شق اأب���اد واملراكز الإدارية يف 

اأقاليم تركمان�شتان املختلفة.
وتقول م�ش���ادر اإذاعة احلرية املحلية 
اإن ال�شلط���ات تعمل على �شبط وم�شادرة 
امل�رشوب���ات الكحولي���ة من رف���وف املحال 

التجارية جميعها.
وبداأت مكافح���ة بيع الكحول يف البالد 
بعد اعتم���اد الربنامج الوطني للوقاية من 

الآثار ال�شارة للكحول يف تركمان�شتان.

ال�شياح يف ماأدبة طعام اأقيمت على حافة جرف جبل لوجون، على ارتفاع 2000 مرت، يف لويانغ مبقاطعة خنان بو�شط ال�شني )ا ف ب(

تداول م�شتخدمو مواقع التوا�شل الجتماعي، فيديو للمطربة الأمريكية، تايلور �شويفت، 
من اأحدث حفالتها الغنائية، وهي تتجاوز بكل احرتافية موقًفا حمرًجا تعر�شت له.

واأثن���اء اأدائه���ا لأغنية “Delicate” يف احلفل من داخل �شل���ة معلقة يف الهواء، تعر�شت 
فجاأة لعطل فني، وتوقفت عن التحرك اإلى اجلانب الآخر من امل�رشح، كما كان مقرًرا لها.

واعرتف���ت �شويفت للجمه���ور، خالل تعلقها يف الهواء: “اأنا واثق���ة متاًما من اأنني علقت 
هنا، ولكن رغًما عن هذا فاإن املنظر من هنا جميل”.

وبعدما اأنهت اأغنيتها، �رشحت تايلور �شويفت للجمهور احلا�رش للحفل، امل�شاكل التقنية، 
قائل���ة: “ما راأيتموه للتو هو اأنني كن���ت �شاأ�شتقل ال�شلة �شعوًدا وهبوًطا للناحية الأخرى من 

ال�شتاد، ولكني متلهفة الآن ملعرفة ما �شيحدث”.
وحتى اإ�شالح العطل الفني، دعت تايلور �شويفت جمهورها لغناء معها اأغنيتها ال�شهرية 

لعام Our Song“ 2007”، حتى مت نقلها اإلى �شلة اأخرى ووا�شلت حفلها الغنائي.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

