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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

جائزة 
ال�صحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�صحافة اال�صتق�صائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �صلمـــان 

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

 

البحرين تطرح مناق�صة 
ل�صراء 25 األف طن قمح

جت���ار  ق���ال  روي���رتز:   - هامب���ورج 
�أوروبيون �أم�س �الأربعاء، �إن �إحدى مطاحن 
�لدقي���ق يف �لبحري���ن طرح���ت مناق�س���ة 
عاملي���ة ل����رص�ء 25 �ألف طن م���ن �لقمح. 
وطلب���ت �ملناق�س���ة توري���د �لقم���ح من 
منا�س���ئ �أ�سرت�ليا وكند� ودول �لبلطيق. 

ومن �ملقّرر �أن تغلق �ملناق�س���ة 
يف 24 يوليو �جلاري.

طهران تتحدى وا�صنطن وتن�صئ م�صنعا نوويا
ترامب يحا�صر ال�صركات االأوروبية يف اإيران ويرف�ض االإعفاء

عو��س���م � وكاالت: �أعلن رئي�س منظمة �لطاقة 
�لذري���ة �الإير�نية علي �أكرب �س���احلي، �أم�س �الأربعاء، 
�أن �إير�ن بنت م�س���نعا الإنتاج �أجز�ء �لدور�ن �لالزمة 
لت�سغيل ما ي�سل �إلى 60 وحدة طرد مركزي يوميا، 
يف ت�س���عيد ملو�جهة مع و��س���نطن ب�س���اأن ن�ساطها 

�لنووي.
وجاء �الإعالن بعد �س���هر من ت�رصيحات للمر�سد 
�الإي���ر�ين عل���ي خامنئ���ي، ق���ال فيه���ا �إن���ه �أ�س���در 
توجيه���ات للهيئات �ملعني���ة باأن ت�س���تعد لزيادة 
�لقدرة على تخ�س���يب �ليور�نيوم �إذ� �نهار �التفاق 
�لنووي �مل���ربم مع �لق���وى �لعاملية بعد �ن�س���حاب 

�لواليات �ملتحدة منه.
�لع���ام  �مل���ربم  �لن���ووي  �التف���اق  ومبوج���ب 
2015، و�لذي وقعت عليه كذلك رو�س���يا و�ل�سني 
وبريطاني���ا وفرن�س���ا و�أملاني���ا، و�فقت �إي���ر�ن على 
تقلي�س برناجمها �لنووي، مقابل تخفيف �لعقوبات 
�ملفرو�س���ة عليه���ا. و�س���عى بقي���ة �ملوقعني على 
�التف���اق الإنق���اذه قائلني �إنه �أف�س���ل �س���بيل ملنع 

�إير�ن من تطوير قنبلة نووية.
وقال���ت �إي���ر�ن �إنها �س���تنتظر ل���رتى ما ميكن 
�أن تفعل���ه �لق���وى �لعاملي���ة، لكنه���ا �أ�س���ارت �إلى 
��ستعد�دها ال�ستئناف �أن�سطة تخ�سيب �ليور�نيوم. 
وقال���ت مر�ر� �إن �أن�س���طتها �لنووي���ة تهدف لتوليد 

�لكهرباء ولها �أغر��س �سلمية �أخرى.

و�أو�س���ح �أن �مل�س���نع �جلديد ال ميثل بحد ذ�ته 
انتهاكا ل�رشوط االتفاق.

ونقلت عنه و�س���ائل �إعالم ر�س���مية قوله “بدال 
من بناء هذ� �مل�س���نع على مدى �ل�س���نو�ت �ل�سبع �أو 
�لثماين �ملقبل���ة بنيناه �أثناء �ملفاو�س���ات، لكن مل 
نب���د�أ �لعمل فيه”، و�أ�س���اف “بالطب���ع كان )�لزعيم 

�الأعل���ى( على علم ت���ام و�أطلعناه عل���ى �ملعلومات 
�ملهمة يف ذلك �لوقت. و�الآن بعد �أن �أعطى �الأمر بد�أ 

هذ� �مل�سنع �لعمل”.
وتاب���ع �أن �لطاقة �الإنتاجية للم�س���نع هي �إنتاج 
�أج���ز�ء �لدور�ن �لالزمة لت�س���غيل ما ي�س���ل �إلى 60 

وحدة )�آي.�آر - 6( للطرد �ملركزي يوميا.

• �أحمر �ل�سلة يتفوق على �جلز�ئر ويو�جه �الأردن �ليوم )ت�سوير -  ر�سول �حلجريي(	

م�صجل  طبيب  اآالف   7"
يف “نهرا” يف 2017

اأرباح  دينار  مليون   1.7
الثاين اخلليج” بالربع  “فنادق 

االأول الوطني” بالن�صف  “البحرين  اأرباح  دينار  مليون   36.8

�س���جلت �لهيئ���ة �لوطني���ة لتنظي���م 
�ملهن و�خلدمات �ل�س���حية وجود6131 
���ا يف �لبحرين. فيما يبلغ عدد  طبيًبا ب�رصيًّ
�أطب���اء �الأ�س���نان 1098 طبيًب���ا لي�س���ل 

�إجم���ايل عدد �الأطب���اء يف �ململكة 
7229 طبيا.

�ملنام���ة - فن���ادق �خللي���ج: حققت 
جمموع���ة فن���ادق �خللي���ج �س���ايف رب���ح 
يف �لرب���ع �لث���اين ق���دره 1.731 ملي���ون 
دين���ار مقارنة م���ع 2.6 ملي���ون دينار يف 
�لرب���ع �لثاين م���ن �لعام �ل�س���ابق، وذلك 

بانخفا�س قدره 32.35 %. 
وحققت �ل�رصكة ربح ت�س���غيلي خالل 

�لرب���ع �لث���اين بل���غ 2.8 ملي���ون 
دينار.

�ملنامة – �لبحرين 
�ل��وط��ن��ي: ح��ق��ق بنك 
�ل���ب���ح���ري���ن �ل��وط��ن��ي 
�أرب����اح����ا ���س��اف��ي��ة يف 
 2018 �الأول  �لن�سف 
مليون   36.79 قدرها 
ن�سبتها  بزيادة  دينار 
مع  مقارنة   %  15.9

مبلغ 31.74 مليون دينار لنف�س �لفرتة 2017. 
ويعود �لف�سل يف حتقيق هذه �لنتائج �ملالية �لقيا�سية �إلى عدة 
عو�مل �أبرزها �لتح�سن �لقوي يف �لدخل �ل�سايف للفو�ئد و�ملرتبطة بنمو 
�لفو�ئد على  �إلى حت�سن �سايف هام�س  �إ�سافة  و�ل�سلفيات،  �لقرو�س 
�ملخ�س�سات  �سجلت  كما  و�خل�سوم.  لالأ�سول  �الأف�سل  �الإد�رة  خلفية 

�لفرتة من  نف�س  مع  مقارنة  ملحوظا  �نخفا�سا  �الأول  بالن�سف 
�لعام �ملا�سي.
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�صباب ال�صلة يوا�صلون االنت�صارات

• تر�مب ال يريد �إعفاء �رصكات حلفائه من �لعقوبات يف �إير�ن	
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مر�صوم ملكي بتعيينات يف “البلديات”

حممد بن اأحمد وكيال للزراعة والرثوة البحرية

الرابعة ن�صخته  يف  احلدود” ينطلق  عرب  البحرين  “فن 

�ملنامة - بنا: �س���در عن عاهل �لبالد 
�ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل 

خليفة مر�سومان ل�سنة 2018.
وجاء يف �ملر�س���وم رقم )39( ل�س���نة 
�الأ�س���غال  وز�رة  يف  يع���ني  �أن���ه   2018
و�س���وؤون �لبلدي���ات و�لتخطيط �لعمر�ين 

كل من:
 �ل�سيخ حممد بن �أحمد بن �سلطان �آل 
خليفة - وكيالً للزر�عة و�لرثوة �لبحرية، 
ا  و�س���وقية �إبر�هيم حميد�ن - مديًر� عامًّ

الأمانة �لعا�سمة، و�إبر�هيم يو�سف �جلودر 
���ا لبلدية �ملح���رق، وملياء  - مدي���ًر� عامًّ
ا لبلدية  يو�س���ف �لف�س���الة - مديًر� عامًّ
�ل�س���مالية، وعبد�لعزيز حممد  �ملنطق���ة 

عبد�لكرمي - وكيالً م�ساعًد� للزر�عة.
ون�س���ت �ملادة �لثانية من �ملر�سوم 
�أنه على وزير �الأ�سغال و�سوؤون �لبلديات 
و�لتخطيط �لعمر�ين تنفيذ هذ� �ملر�سوم، 

ويعم���ل به م���ن تاريخ �س���دوره، 
وين�رص يف �جلريدة �لر�سمية.

�أعلنت مدير ع����ام مكتب قرينة عاهل 
�لبالد �ل�سيخة مر�م بنت عي�سى �آل خليفة، 
ع����ن �نطالق معر�����س “ف����ن �لبحرين عرب 
�حلدود” يف ن�س����خته �لر�بعة، حتت رعاية 
قرينة عاهل �لبالد �ساحبة �ل�سمو �مللكي 
�الأمرية �سبيكة بنت �إبر�هيم �آل خليفة، يف 
مركز �لبحري����ن للمعر�س يف �لفرتة من 6 

�إلى 10 مار�س 2019.
جاء ذلك يف موؤمتر �سحايف عقد �سباح 
�أم�س يف بن����ك �آركابيتا وح�رصته �ل�س����يخة 
مر�م، ومديرة �إد�رة �حلرف �ليدوية بهيئة 

�لبحري����ن لل�س����ياحة و�ملعار�س �ل�س����يخة 
وف����اء بن����ت �س����يف �آل خليف����ة، ومدي����رة 
معر�����س “ف����ن �لبحري����ن ع����رب �حل����دود” 
كانيكا �س����ايرول، و�مل�سمم �لعاملي جي 

جي فااليا.
و�أعلن����ت �ل�س����يخة م����ر�م �أن معر�����س 
ه����ذ� �لع����ام �سي�س����هد �إ�س����افة جمموع����ة 
خمتلفة ومتنوعة من �ل�سناعات �حلرفية 
�لبحريني����ة، وذل����ك م����ن �أج����ل �لعمل على 
تطوير هذه �ل�س����ناعات من خالل مبادرة 
“ف����ن �لبحرين عرب �حل����دود – �أرت باب” 

و�لتي حتظى بدعم ورعاية �الأمرية 
�سبيكة.
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بدور املالكي

• جان كري�ستوف دور�ن	 • فاروق �ملوؤيد	

مروة خمي�س
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عبداللطيف �سفريا غري مقيم لدى رومانيا

وكيل “الرعاية” ت�سطلع على ترتيبات افتتاح “دار ريا”

“اخلدمات الطبية” تنظم ور�سة عن احللول الإلكرتونية

حممد بن اأحمد بن �سلطان وكيال للزراعة والرثوة البحرية

�سمو رئي�س الوزراء يتلقى مزيدا من برقيات التهاين

تعيني حميدان والف�سالة اإجناز ن�سائي غري م�سبوق

جاللة امللك ي�شدر مر�شومني �شمال اإعادة تنظيم وزارة الداخلية

من امل�شوؤولني واملواطنني مبنا�شبة االإجناز التاريخي والكبري حلفيدته

م�شيدا بالثقة امللكية يف كفاءة البحرينية... “االأعلى للمراأة”:

املنامة - بنا: �شدر عن عاهل البالد 
�ش���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�ش���ى 

اآل خليفة مر�شومان ل�شنة 2018.
وجاء يف املر�ش���وم رقم )39( ل�شنة 
االأ�ش���غال  اأن���ه يع���ني يف وزارة   2018
و�ش���وؤون البلديات والتخطيط العمراين 

كل من:
1. ال�شيخ حممد بن اأحمد بن �شلطان 
اآل خليف���ة - وكي���اًل للزراع���ة وال���روة 

البحرية.
2. �شوقية اإبراهيم حميدان - مديًرا 

ا الأمانة العا�شمة. عامًّ
اإبراهيم يو�شف اجلودر - مديًرا   .3

ا لبلدية املحرق. عامًّ
4. ملياء يو�ش���ف الف�شالة - مديًرا 

ا لبلدية املنطقة ال�شمالية. عامًّ
حمم���د  عبدالعزي���ز  الدكت���ور   .5

عبدالكرمي - وكيالً م�شاعًدا للزراعة.
ون�شت املادة الثانية من املر�شوم 
و�ش���وؤون  االأ�ش���غال  وزي���ر  عل���ى  اأن���ه 
البلدي���ات والتخطيط العم���راين تنفيذ 
ه���ذا املر�ش���وم، ويعمل به م���ن تاريخ 

�شدوره، وين�رش يف اجلريدة الر�شمية.
وجاء يف املادة االأولى من املر�ش���وم 
بتعدي���ل   2018 ل�ش���نة   )40( رق���م 
املر�ش���وم رقم )69( ل�شنة 204 باإعادة 
تنظي���م وزارة الداخلي���ة اأن���ه ُي�ش���تبدل 

بن����س البند رق���م )11( م���ن )اأوالً( من 
املادة االأولى من املر�ش���وم رقم )69( 
وزارة  تنظي���م  باإع���ادة   2004 ل�ش���نة 

الداخلية، الن�س االآتي:
11 - �شوؤون اجلمارك وت�شمل:

رئي�س اجلمارك، ويتبعه:
اأ- اإدارة الرقابة ومتابعة االأداء.
ب- اإدارة االت�شال والتن�شيق.

ج- مدي���ر ع���ام التفتي����س واالأم���ن 

م�ش���اعد(،  وكي���ل  )بدرج���ة  اجلمرك���ي 
وتتبعه:

- اإدارة جمارك املنافذ البحرية.
- اإدارة جمارك املنافذ اجلوية.
- اإدارة جمارك املنافذ الربية.

- اإدارة االأمن اجلمركي.
د- مدير ع���ام التخلي�س واخلدمات 
)بدرج���ة وكي���ل م�ش���اعد(،  اجلمركي���ة 

وتتبعه:
- اإدارة املخاطر اجلمركية.

- اإدارة الرتاخي�س اجلمركية وخدمة 
العمالء.

- اإدارة نظم املعلومات.
- اإدارة التخلي�س اجلمركي.

ه� - مدير عام التخطيط وال�ش���وؤون 
م�ش���اعد(،  وكي���ل  )بدرج���ة  االإداري���ة 

وتتبعه:
- اإدارة التدريب والتطوير.

- اإدارة املوارد املالية.
وال�شيا�ش���ات  التخطي���ط  اإدارة   -

اجلمركية.
- اإدارة امل���وارد الب�رشية وال�ش���ئون 

االإدارية.
ون�شت املادة الثانية من املر�شوم 
اأن���ه عل���ى وزي���ر الداخلي���ة تنفي���ذ هذا 
املر�ش���وم، وُيعمل به م���ن اليوم التايل 

لتاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�شمية.

املنام����ة - بن����ا: تلق����ى رئي�����س الوزراء 
�ش����احب ال�ش����مو امللكي االأم����ري خليفة بن 
�شلمان اآل خليفة مزيًدا من برقيات التهاين 
م����ن عدد م����ن امل�ش����وؤولني واملواطنني يف 
اململكة؛ مبنا�شبة االإجناز التاريخي والكبري 
ال����ذي حققته حفيدة �ش����موه امل����الزم ثاين 
طيار ال�شيخة عائ�ش����ة بنت را�شد اآل خليفة 
باإقالعه����ا بنجاح يف اأول طلعة جوية بطائرة 
مقاتل����ة من قاعدة ال�ش����يخ عي�ش����ى اجلوية 
ومب����ا اأظهرت����ه خ����الل حتليقها م����ن متكن 
وعزمي����ة وثق����ة، �ش����ائلني املول����ى العلي 
القدير اأن يحفظ �ش����مو رئي�س الوزراء واأن 
ميتعه بوافر ال�ش����حة وال�ش����عادة وي�ش����دد 

خطاه ملا فيه خري و�شالح مملكة البحرين.
وتلقى �شموه برقيات تهنئة من: وزير 
والتخطيط  البلدي����ات  و�ش����وؤون  االأ�ش����غال 
العم����راين ع�ش����ام خلف، حمافظ العا�ش����مة 
ال�ش����يخ ه�ش����ام بن عبدالرحم����ن اآل خليفة، 

مدير اإدارة احلرف اليدوي����ة هيئة البحرين 
لل�ش����ياحة واملعار�����س ال�ش����يخة وفاء بنت 
�ش����يف بن �ش����قر اآل خليفة، املدي����ر العام 
- املوؤ�ش�ش����ة العامة جل�رش امللك فهد فهد 
ب����ن حممد الداود، االأمني العام للموؤ�ش�ش����ة 
اخلريية امللكية م�ش����طفى ال�ش����يد، ع�شو 
جمل�س ال�ش����ورى ف����وؤاد احلاج����ي، الرئي�س 
التنفي����ذي لهيئ����ة تنظي����م �ش����وق العم����ل 
رئي�����س اللجن����ة الوطنية ملكافح����ة االجتار 
باالأ�شخا�س اأ�شامة العب�شي، القائم باأعمال 
الرئي�����س التنفي����ذي - ال�رشك����ة القاب�ش����ة 
للنفط والغاز ظافر اجلالهمة، املدير العام 
لالإدارة العامة لالإع����الم والثقافة االأمنية - 
وزارة الداخلي����ة العميد حممد بن حممد بن 
دينه، رئي�س جمل�س اإدارة جمعية املحامني 
البحريني����ة ح�ش����ن بدي����وي، دالل عب����داهلل 
ال�رشوقي وبناتها ناري�س ومي�ش����م و�شريين 
اأبناء املرحوم نبيل اإبراهيم قمرب، الرئي�س 

والكوي����ت  البحري����ن  بن����ك   - التنفي����ذي 
ريا�س �ش����اتر، عبداهلل بن اأحمد من�شور اآل 
ر�شي، الوكيل امل�ش����اعد لل�شحة العامة - 
وزارة ال�ش����حة رمي الهاج����ري، م����روان علي 
الناط����ور �رشك����ة الناطور التجاري����ة، املدير 
العام ملجلة ليالينا حممد اإ�شماعيل حممد، 
مدير اإدارة و�ش����ائل االإعالم - وزارة �شوؤون 
االع����الم يو�ش����ف اإ�ش����ماعيل، يون�����س حممد 
هرم����ي، عبداهلل عبدالرحم����ن يتيم واأوالده، 
اأحم����د وغدير وعبداالله ويا�رش وح�ش����ن اأبناء 
املرح����وم احل����اج جمعة عبد حممد، �ش����ادق 
خليل دواين، ج����واد حممد ال�ش����يباين، اأبناء 
املرحوم عبداجلب����ار حممد الكوهجي، جمال 
عل����ي العريف����ي وعائلت����ه، نا�����رش بن حممد 
جميل بن من�ش����ور العري�س، �ش����ياء حممد 
ح�شن ال�شيباين، يو�شف حممد اأحمد بوزيد، 
�ش����يخة اجليب، علي عبدالرحمن ال�ش����قاف 

وعائلته، وجمدي حبيب.

الرفاع - املجل�س االأعلى للمراأة: اأ�ش����اد 
املجل�س االأعلى للمراأة باإ�شدار عاهل البالد 
املر�ش����وم رق����م )39( ل�ش����نة 2018، الذي 
ت�شمن تعيني اأول �شيدتني بحرينيتني يف 
من�ش����ب مدير عام لكل من اأمانة العا�شمة 
وبلدية املنطقة ال�ش����مالية، وهما �ش����وقية 

حميدان وملياءالف�شالة. 
وتاأت����ي ه����ذه التعيين����ات املهمة وغري 
امل�شبوقة، متزامنة مع يوم املراأة البحرينية 
هذا العام الذي يحتف����ي باملراأة يف املجال 
الت�رشيعي والعمل البلدي، ومرور ما يقارب 
املئ����ة عام عل����ى تاأ�ش����ي�س اأول نظام بلدي 
يف مملكة البحرين �ش����مح للم����راأة البحرينية 
يف ثالثين����ات القرن املا�ش����ي بامل�ش����اركة 
فيه؛ لتت�ش����كل بذلك اأول �شكل من اأ�شكال 

م�شاركتها ال�شيا�شية املبكرة.
واأ�ش����اد املجل�����س االأعلى للم����راأة بثقة 
االإرادة ال�شيا�ش����ية، املنطلق����ة م����ن االأوامر 
ال�ش����امية، بكفاءة  والتوجيه����ات امللكي����ة 
املراأة البحرينية وما ميثله هذا الدعم رفيع 
امل�ش����توى من تاأكيد على �����رشورة التطوير 
امل�ش����تمر لل�شيا�ش����ات واخلط����ط والربامج 
التي ت�ش����اند تقدم املراأة البحرينية اليوم، 
والت����ي يحر�س املجل�س برئا�ش����ة �ش����احبة 
ال�شمو امللكي االأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم 
اآل خليف����ة عل����ى ح�ش����ن تنفيذه����ا ومتابعة 
نتائجها؛ لت�ش����هد امل����راأة البحرينية موقًعا 
متقدًما يف م�شرية التحديث والبناء الوطني.

واأو�ش����ح املجل�����س االأعل����ى للم����راأة اأن 
مملكة البحرين تتميز يف جمال توفري البيئة 
املواتية لتفعيل طاق����ات املراأة البحرينية 
يف خمتلف املجاالت، وفق م�شارات وا�شحة 
ي�ش����ودها مبداأ تكاف����وؤ الفر�����س، واعتماًدا 
على كفاءة املراأة وما تتحلى به من قدرات 
اأكادميي����ة ومهنية وقيادية ومهارات الزمة 
ل�ش����غل خمتل����ف اأن����واع املنا�ش����ب وحتمل 

جميع امل�شوؤوليات.
واأكد البيان اأن جتربة البحرين يف جمال 
تقدم املراأة ياأتي متجاوًزا الأهداف وموؤ�رشات 
التنمي����ة امل�ش����تدامة 2030 املرتبط����ة ب����� 
“حتقيق امل�ش����اواة بني اجلن�شني ومتكني 
كل الن�شاء والفتيات”، اإذ ا�شتطاع النموذج 
البحريني على هذا ال�ش����عيد اأن يتحول اإلى 
نظام �ش����امل حلوكمة �شيا�شات وتطبيقات 
تكافوؤ الفر�س واإدماج احتياجات املراأة يف 
امل�ش����ار التنموي، و�شواًل مل�ش����اركة فاعلة 
على جميع م�شتويات �شنع القرار يف احلياة 

ال�شيا�شية واالقت�شادية وال�شاأن العام. 
ويعترب و�ش����ول �ش����يدتني ملنا�ش����ب 
اإداري����ة عليا يف جمال العمل البلدي مبملكة 
البحرين اإ�شافة نوعية جديدة �شيكون لها 
اأبل����غ االأثر على رفع ن�ش����ب ح�ش����ور املراأة 

البحرينية يف مواقع �شنع القرار.

املنامة - بنا: ت�شلم رئي�س جمهورية 
رومانيا كالو�س يوهاني����س، اأم�س اأوراق 
اعتم���اد ال�ش���فري عب���داهلل عبداللطي���ف 
�ش���فريا ف���وق الع���ادة مفو�ش���ا ململكة 
البحرين لدى جمهوري���ة رومانيا املقيم 

يف برلني.
ال�ش���فري  نق���ل  اللق���اء،  وخ���الل 
عبداللطيف حتيات عاهل البالد �ش���احب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة، 
ورئي�س الوزراء �ش���احب ال�ش���مو امللكي 
االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة، وويل 
العه���د نائب القائد االأعلى النائب االأول 
لرئي����س جمل�س الوزراء �ش���احب ال�ش���مو 
امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة، 
اإل���ى الرئي����س يوهاني����س ومتنياتهم له 

وجلمهوري���ة  والعافي���ة،  ال�ش���حة  دوام 
رومانيا و�ش���عبها ال�شديق دوام التقدم 

واالزدهار.
من جانبه، كل���ف الرئي�س يوهاني�س، 
ال�ش���فري عبداللطيف بنق���ل حتياته اإلى 
جاللة امللك و�ش���مو رئي�س الوزراء و�شمو 
ويل العهد، متمنياً لل�شفري كل التوفيق 

والنجاح.
وخ���الل اللق���اء، اأع���رب اجلانبان عن 
اعتزازهما بالعالق���ات الثنائية املتميزة 
الت���ي ترب���ط ب���ني البلدين و�ش���عبيهما 
ال�ش���ديقني، موؤكدي���ن ����رشورة تعزي���ز 
عالق���ات التع���اون يف خمتل���ف املجاالت 
االقت�ش���ادية  املج���االت  يف  خ�شو�ش���ا 

والثقافية.

والتنمي���ة  العم���ل  وزارة   - املنام���ة 
امل�ش���اعد  الوكي���ل  اأك���دت  االجتماعي���ة: 
للرعاية والتاأهيل االجتماعي بوزارة العمل 
والتنمية االجتماعية ال�ش���يخة عائ�شة بنت 
عل���ي اآل خليف���ة اأن ال���وزارة حتر�س على 
م�شاركة امل�ش���نني يف اإدماجهم باملجتمع، 
يف اإط���ار م���ا تولي���ه البحري���ن م���ن اهتمام 
خا����س بفئة كب���ار ال�ش���ن، واحلر�س على 
يف  وامل�ش���اركة  املجتم���ع،  يف  اإدماجه���م 
خمتلف الفعالي���ات، وتق���دمي جميع اأوجه 

الدعم وامل�شاندة لهم.
ج���اء ذلك خ���الل ا�ش���تقبال وف���د من 
جمعية مركز �ش���ماهيج اال�شالمي ودار ريا 
لرعاية الوالدين التابعة للجمعية وبح�شور 
مدي���ر الرعاية االجتماعية ه���دى املحمود؛ 
لالط���الع عل���ى اآخ���ر م�ش���تجدات الرتتيب 
الفتت���اح دار ريا لرعاي���ة الوالدين املوؤمل 
افتتاحه���ا يف اأكتوبر املقب���ل بالتزامن مع 

اليوم الدويل امل�شنني.
من جهتهم، اأ�شاد وفد اجلمعية بجهود 
الوكي���ل امل�ش���اعد يف دعم م����رشوع دار ريا 
لرعاية الوالدين وباخلدمات التي تقدمها 
وزارة العم���ل والتنمي���ة االجتماعية لرعاية 
امل�ش���نني، وتقدمي جمي���ع اأوجه الدعم من 
اأجل توفري �شبل و�شائل الراحة والرفاهية 
التي يحتاجها امل�شن، موؤكدا اأهمية تعزيز 
التع���اون بني اللجن���ة الوطنية للم�ش���نني 
والوزارات ذات العالقة ومنظمات املجتمع 
باخلدم���ات  لالرتق���اء  املعني���ة؛  امل���دين 
والربامج املقدمة لكبار ال�ش���ن، ومنوهني 
باإن�ش���اء دور واندي���ة نهاري���ة للم�ش���نني، 
والتي تعد مكانا لرفاهية امل�شن وتقدمي 
خمتلف االحتياجات الالزمة له يف �ش���اعات 
النه���ار، الفتا اإلى �ش���عي اللجن���ة الوطنية 
لو�شع خطة منوذجية لتطوير واقع امل�شن 

وتفعيل دوره التنموي.

بتوجيه���ات م���ن قائد اخلدم���ات الطبية 
امللكية اللواء خالد ب���ن علي اآل خليفة، نظم 
ق�ش���م التدري���ب والتطوير والتعليم ور�ش���ة 
 E-portfolio  ( بعن���وان  تدريبي���ة  عم���ل 
الهيئ���ة  م���ع  بالتع���اون   )  one program
ال�شعودية للتخ�ش�ش���ات ال�شحية باخلدمات 
الطبية امللكية بقاعة ال�شيخ علي بن عبداهلل 

اخلليفة بامل�شت�شفى الع�شكري. 
و�ش���ارك يف الور�ش���ة املحا����رشان جن���اح 
املطريي، وو�شام ال�ش���ليطني من ال�شعودية 
امل���دراء  ون���واب  الربام���ج  م���دراء  بح�ش���ور 
وال�ش���كرتارية، ومن�شقي التدريب التابعيني 
لربنام���ج الب���ورد ال�ش���عودي مل�شت�ش���فيات 
الع�ش���كري وال�ش���لمانية الطب���ي وامللك حمد 

اجلامعي. 
وبلغ عدد ح�ش���ور الور�ش���ة 50 �شخ�ًش���ا 

لل�ش���وؤون  التدري���ب  راأ�ش���هم مدي���ر  وعل���ى 
االأكادميية للبورد ال�ش���عودي يف امل�شت�شفى 
الع�ش���كري املقدم طبيب ناي���ف عبدالرحمن 
ل���وري وكان من اأهداف هذه الور�ش���ة تقدمي 
 E-portfolio منهجي���ة مب�ش���طة لربنام���ج 
one45 م���ن اأج���ل توف���ري اأف�ش���ل احلل���ول 
االإلكرتونية ملختلف التخ�ش�ش���ات ال�ش���حية 
ال�ش���عودية وم�ش���اعدتها يف التغل���ب على اأي 
عقب���ات ق���د تواجهه���ا اأو تواج���ه املدرب���ني 

واملتدربني. 
وياأتي هذا من �ش���من التوجيهات برفع 
كف���اءة الطاقم الطب���ي واالإداري يف اخلدمات 
الطبية امللكية وامل�ش���اركة يف رفع م�ش���توى 
الربامج التدريبية ال�شحية للدرا�شات العليا 
يف القطاع ال�شحي التابعة للهيئة ال�شعودية 

للتخ�ش�شات الطبية يف مملكة البحرين.

• •�شوقية حميدان	 ملياء الف�شالة	

• جاللة امللك	
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نحر�ص على تطوير العالقات مع بكني ودعم “احلزام والطريق”

قوة الدفاع قائمة على الكفاءة بف�ضل توجيهات القائد الأعلى

لدى ا�صتقباله ال�صفري ال�صيني... خالد بن عبد اهلل:

ا�ستقبل ال�سباط اخلريجني لتقليدهم الرتب الع�سكرية واأداء الق�سم... القائد العام:

ق�رص الق�سيبية - مكتب نائب رئي�س جمل�س 
ال���وزراء: اأكد نائب رئي�س جمل�س الوزراء ال�ص���يخ 
خالد بن عبد اهلل اآل خليفة، حر�س مملكة البحرين 
على تنمية وتطوير العالقات الثنائية امل�س���ركة 
ال�س���ديقة،  ال�س���عبية  ال�س���ني  جمهوري���ة  م���ع 
والرغب���ة يف اال�ص���تفادة م���ن خرباته���ا يف خمتلف 
املجاالت، ال�س���يما االقت�س���ادية والبنية التحتية 

والتكنولوجية.
وقال ال�سيخ خالد بن عبد اهلل لدى ا�ستقباله 
يف مكتبه اأم�س، �سفري جمهورية ال�سني ال�سعبية 
ل���دى مملك���ة البحري���ن ال�ص���يد اأن���ور: “اإن ذل���ك 
احلر�س نابع من روؤية عاهل البالد �ساحب اجلاللة 
املل���ك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة، باأهمية توطيد 
ع���رى التع���اون مع الدول االآ�س���يوية، وم���ا يقابل 
ذلك من اهتمام متبادل من قبل رئي�س جمهورية 
ال�س���ني �س���ي جني بينغ، بتعزيز ه���ذه العالقات 
اال�سراتيجية مع مملكة البحرين ودول املنطقة”.
ب ال�س���يخ خال���د بن عبد  وخ���الل اللق���اء، رحَّ
اهلل بال�س���فري ال�س���يني، متمنيًّا له طيب االإقامة 
يف مملك���ة البحرين، معرًبا ع���ن تقدمي كافة اأوجه 
الدعم واالإ�سناد لتاأدية مهمته الدبلوما�سية على 
اأكمل وجه ملا فيه حتقيق امل�س���الح امل�س���ركة 

بني البلدين.
وا�س���تذكر خ���الل اللق���اء زيارته اإل���ى مدينة 

�س���نغهاي ال�س���ينية ع���ام 2014 م�س���ارًكا نيابة 
ع���ن جاللة امللك يف اأعمال القم���ة الرابعة ملوؤمتر 
التفاعل واإجراءات بناء الثقة يف اآ�س���يا )�س���يكا( 
الت���ي مت التاأكي���د خالله���ا عل���ى تاأيي���د مملك���ة 
البحري���ن ملب���ادرة “احلزام االقت�س���ادي وطريق 
احلري���ر” للرئي�س ال�س���يني، ف�س���اًل ع���ن دعوة 
اململك���ة ال���دول ذات العالق���ة للم�س���اركة فيها 
بروؤي���ة ع�رصي���ة لتكري�س القي���م التاريخية ودفع 
عجل���ة التنمية االقت�س���ادية وتعزيز التحاور بني 

احل�سارات.
كم���ا اأثن���ى عل���ى النتائ���ج االإيجابي���ة الت���ي 
متخ�س���ت عنه���ا م�س���اركة البحري���ن يف ال���دورة 
التع���اون  ال���وزاري ملنت���دى  الثامن���ة لالجتم���اع 

العربي ال�س���يني الت���ي اأقيمت موؤخ���ًرا يف بكني، 
الت���ي تزامنت مع توقيع الطرفني على اتفاقيات 
لالإعف���اء املتبادل من التاأ�س���رية حلملة اجلوازات 
الدبلوما�س���ية واخلدمة واخلا�سة، والتوقيع على 
مذك���رة تفاهم ب�س���اأن التع���اون يف اإط���ار احلزام 
االقت�سادي لطريق احلرير ومبادرة طريق احلرير 

البحري يف القرن احلادي والع�رصين.
من جانبه، اأعرب ال�س���فري ال�سيني عن �سكره 
وتقدي���ره لل�س���يخ خالد ب���ن عبد اهلل على ح�س���ن 
اال�س���تقبال، موؤكًدا �س���عيه احلثيث للبناء على ما 
حتقق على �س���عيد توطي���د العالقات يف خمتلف 
املجاالت وتنميتها ملا فيه خري و�س���الح البلدين 

وال�صعبني ال�صديقني.

الرفاع - قوة الدفاع: ا�ستقبل القائد العام لقوة 
دفاع البحرين امل�س���ري الركن ال�سيخ خليفة بن اأحمد 
اآل خليفة يف مبنى القيادة العامة �س���باح اأم�س عدًدا 
من ال�سباط اخلريجني حديًثا من الكليات الع�سكرية 
واجلامعات، وذلك لتقليدهم الرتب الع�سكرية واأداء 
الق�سم القانوين، بح�سور وزير �سوؤون الدفاع الفريق 
الرك���ن يو�س���ف اجلالهمة. وهن���اأ القائد الع���ام لقوة 
الدفاع ال�س���باط اجلدد على تخرجهم، و�سكرهم على 
ما بذلوه من جهود خالل فرة درا�ستهم وحثهم على 
اال�س���تعانة مبا اكت�س���بوه من علوم ومع���ارف وخربة 
يف تطوي���ر قدراته���م وترجمتها اإلى واق���ع عملي يف 
خمتلف اخت�سا�سات وقطاعات اأ�سلحة، ووحدات قوة 
الدفاع اإلى جانب اإخوانهم يف هذه املوؤ�س�سة العريقة 
القائم���ة عل���ى الكفاءة بف�س���ل اهتم���ام وتوجيهات 
عاهل الب���الد القائ���د االأعلى �س���احب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�سى اآل خليفة، ومبتابعة ويل العهد نائب 
القائ���د االأعلى النائب االأول لرئي����س جمل�س الوزراء 
�س���احب ال�س���مو امللكي االأمري �س���لمان ب���ن حمد اآل 
خليفة، م�س���يًدا بكفاءة املالزم طيار ال�سيخة عائ�سة 
بنت را�سد اآل خليفة الإجنازها غري امل�سبوق يف تاريخ 

�سالح اجلو امللكي البحريني.
وح���ث القائ���د الع���ام ال�س���باط ب����رصورة العمل 
بكف���اءة واإخال�س مع اإخوانهم من �س���باط واأفراد من 
منت�س���بي هذا ال�رصح ال�س���امخ، واأنه���م ينتقلون االآن 
اإل���ى مرحلة جدي���دة يف حياتهم، حي���ث ينخرطون يف 
امليادين الع�س���كرية و�س���من واقع احلي���اة العملية، 
وين�س���مون اإلى �سفوف اأ�سلحة ووحدات قوة الدفاع 
للعم���ل والعط���اء، ولتنفي���ذ وتطبيق ما مت ح�س���ده 
م���ن معلومات نظرية وتدريب���ات ميدانية خالل فرة 

درا�صتهم.
وزود القائد العام لقوة دفاع البحرين ال�س���باط 
بتوجيهات���ه واإر�س���اداته القيم���ة ملوا�س���لة التعليم 
واال�س���تفادة م���ن الربام���ج التدريبية لق���وة الدفاع 
وامل�س���اهمة يف عملي���ة التنمي���ة والتحدي���ث الت���ي 
ت�س���هدها اململكة يف ظ���ل القي���ادة احلكيمة لعاهل 
الب���الد القائد االأعلى �س���احب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�س���ى اآل خليفة، متمنيًّا لل�سباط التوفيق والنجاح 

يف حياتهم العلمية والعملية.
ح�رص الق�سم القانوين، وكيل وزارة الدفاع اللواء 
الركن ال�سيخ اأحمد بن حممد اآل خليفة، ومدير ديوان 
القي���ادة العام���ة الل���واء الركن ح�س���ن حممد �س���عد، 
والقائ���م باأعم���ال رئي�س هيئ���ة االأركان اللواء الركن 
عبداهلل ح�س���ن النعيمي، وعدد من كبار �س���باط قوة 

دفاع البحرين.

• ال�سيخ خالد بن عبد اهلل م�ستقبالً �سفري جمهورية ال�سني ال�سعبية	

تخريج عدد من �ل�سباط يف �أكادميية �سنغافورة

“�لبوليتكنك” تعلن �أ�سماء �ملقبولني �ليوم

املنام���ة - وزارة الداخلية : �س���ارك 
مدير عام االإدارة العام���ة للدفاع املدين 
والوكي���ل  العام���ر  عبدالعزي���ز  العمي���د 
امل�س���اعد للموارد الب�رصي���ة العميد عادل 
عب���داهلل اأم���ني يف حف���ل تخ���رج الدفعة 
املناوب���ني  للق���ادة  ع����رصة  ال�س���ابعة 
بدول���ة  امل���دين  الدف���اع  اأكادميي���ة  يف 
الدفعة اخلام�س���ة  �س���نغافورة وتخري���ج 
من �س���باط مملك���ة البحري���ن املتاأهلني 
يف اأكادميي���ة �س���نغافورة للدفاع املدين 
من دورة الق���ادة املناوبني التي امتدت 

�سبعة اأ�سهر.
و�س���مل املنه���ج الدرا�س���ي ل���دورة 
القادة املناوبني يف االأكادميية عدًدا من 
املو�س���وعات، منها التطوير ال�سخ�س���ي 

على �س���عيد القيادة واجلانب الطبي من 
خالل التقيي���م ال�رصيع للمر�س���ى وجمال 
االت�س���االت والعم���ل على اأك���ر االأنظمة 
تط���وًرا يف جم���ال احلا�س���وب املتعلق���ة 
مبحاكاة الواقع وجم���ال العالقات العامة 
م���ن حيث كيفي���ة التعامل م���ع اجلمهور 
واالإع���الم خالل العمليات باالإ�س���افة اإلى 
دورة االإطف���اء االأ�سا�س���ية التي ت�س���تمل 
على االإطفاء والبحث واالإنقاذ وا�ستخدام 

االأجهزة ودورة املواد اخلطرة.
واأ�س���اد م�س���ئولو االأكادميي���ة خالل 
حفل التخريج الذي ح�رصه عدد من اأهايل 
اخلريج���ني ب���اأداء ال�س���باط البحرينيني، 
ال���ذي عك����س حر�س���هم عل���ى حتقي���ق 

م�صتويات عالية يف االأداء.

مدينة عي�سى - بوليتكنك البحرين: 
لكلي����ة  التنفي����ذي  الرئي�����س  يعتم����د 
البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين( 
الدكتور جيف زابود�س����كي �س����باح غد 
اخلمي�����س املواف����ق 19 يوليو 2018م 
اأ�س����ماء املقبول����ني للع����ام االأكادميي 
2019-2018م، حيث باإمكان  املقبل 
الطلب����ة املتقدمني االطالع على نتيجة 
القب����ول عرب زيارة املوق����ع االإلكروين 

للبوليتكنك.
ومن جانبه، اأ�سار مدير اإدارة القبول 
والت�سجيل اأحمد مال اهلل اإلى اأنه قد مت 
اإر�سال ر�س����ائل عرب الربيد االإلكروين 
اإلى جميع املتقدم����ني الإعالمهم بقرار 
القبول من عدمه، ملفًت����ا اإلى اأن اإدارة 
القبول والت�سجيل بالبوليتكنك تلقت 
نح����و 3000 طل����ب التحاق خ����الل فرة 
تقدمي الطلبات م����ن 16 اأبريل ولغاية 
4 يونيو املا�سي، وهذه الزيادة ترجع 
اإل����ى اعتم����اد البوليتكن����ك ه����ذا العام 
عملية تقدمي طل����ب االلتحاق بالكامل 
اإلكرونًيا، التي �س����اهمت يف اخت�س����ار 
عل����ى  واجله����د  الوق����ت  م����ن  الكث����ري 

املتقدمني واأولياء اأمورهم.
ونّب����ه م����ال اهلل الطلب����ة دون �س����ن 

18 عاًما اإلى �رصورة ا�س����طحاب اأولياء 
اأمورهم الإمتام اإجراءات تثبيت القبول، 
اأما الطلبة الذي����ن مت قبولهم ولكنهم 
خارج مملكة البحرين خالل فرة تثبيت 
القبول املحددة فاإن على الطالب الرد 
على الر�سالة االإلكرونية املوجهة اإليه 
م����ن قبل بوليتكنك البحرين، يوؤكد من 
خاللها قبوله العر�س، ومن ثم ينتدب 
اأح����ًدا من اأهل����ه اأو معارف����ه يف البحرين 
واإمت����ام  الدرا�س����ية  الر�س����وم  لدف����ع 

اإجراءات تثبيت القبول.

لقاء وزير المالية: كل الطرق مسدودة
كن���ت من �س���من احلا�رصين باحللقة النقا�س���ية التي تراأ�س���ها وزي���ر املالية معايل 
ال�سيخ اأحمد بن حممد اآل خليفة، مبقر الوزارة ظهرية يوم اأم�س، التي دارت حول م�رصوع 

التقاعد اجلديد، الذي ترتعد له فرائ�س اجلميع.
وبعيًدا عن لغة االأرقام، وامل�س���طلحات االقت�س���ادية التي غرق بها النقا�س، التي 
ال متثل للمواطن اأدنى اأهمية، با�س���تثناء النتائج نف�س���ها، والق���رارات النهائية، واأثرها 

املبا�رص على الراتب، واملعا�س التقاعدي نف�سه.
ا�ستعر�س جلمع احل�سور من قبل اأحد امل�سوؤولني 17 حموًرا متثل خال�سة التعديالت 
اجلديدة، متثل بواقعها املر 17 �س���فعة للمواطن املقبل على التقاعد، التي �ستدفعه 
هذه التعديالت، ل�رصب االأخما�س باالأ�سدا�س، مراًرا وتكراًرا، قبل اأن يفكر باالإقدام على 

التقاعد، بع�رصة اأعوام على االأقل.
وخل�س الوزير باأن الواقع االقت�س���ادي ال�س���يئ الذي تواجه���ه الدولة، فيما يخ�س 

ال�سناديق التقاعدية وا�ستمرارية دميومتها، يجعلها اأمام مفرق طرق �سائك.
اأن مت�س���ي بهذا امل�رصوع قدًما، بغ�س النظر عن نتائجه، اأو اأن ترحله ل�س���بعة اأعوام، 
اأو ثمانية مقبلة، قبل اأن تعلن عن اإفال�س هذه ال�س���ناديق ب�س���كل نهائي، وبواقع اأكر 

مرارة.
هذه اخليارات املوؤ�سفة، التي جاءت كنتاج طبيعي للكثري من الراكمات اخلاطئة، 
التي يعيها الكثري من القراء جيًدا، دفع الدولة الأن تاأخذ امل�سار االأ�سهل، وهو اأن يدفع 

املواطن فاتورة هذه الكلفة، التي ال يرتبط مب�سوؤوليتها، ال من قريب اأو من بعيد.
وكنت قد ت�س���اءلت ملعايل الوزير حول العر�س ال�سادم الذي قّدم جلمع احل�سور، 
���ا �رصيًحا من مكت�س���بات املواطن  باأن كل ما ذكرته التعديالت الواردة به، متثل انتقا�سً
وحقوقه، التي اأو�سى عاهل البالد املفدى بعدم امل�سا�س بها. وما زلنا بانتظار اجلواب.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

•  جيف زابود�سكي	
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م�صطفى عبدالعزيز مديرا بهيئة الثقافة

“املوا�صالت”: ارتفاع ملحوظ يف جتديد جوازات البنغاليني

جاللة امللك مينح الأولوية للعالقات مع اململكة املتحدة

نطمح اأن تكون البحرين املقر الإقليمي جلائزة دوق اأدنربا

“ البلديات” تطرح مناق�صة جتميل تقاطع اجلنبية

�صارك يف احلفل ال�صنوي جلمعية ال�صداقة البحرينية الربيطانية... وزير اخلارجية:

130 دولة و1.3 مليون م�صارك �صنوياً يف اجلائزة... اجلودر:

على اعتبار اأنه املدخل الرئي�س للبحرين... خلف:

املنامة - وزارة اخلارجية: اأ�ص���اد وزير اخلارجية 
ال�ص���يخ خالد بن اأحمد بن حمم���د اآل خليفة، بعالقات 
ال�ص���داقة عميق���ة اجل���ذور والرا�ص���خة ب���ن مملكة 
البحري���ن واململكة املتحدة والتي ت�ص���ع البلدين يف 
موقع مثايل الغتنام الفر�س امل�ص���تقبلية ومتنحهما 
اأ�صا�ًصا من الثقة والبناء عليه من اأجل م�صتقبل م�رشق.
جاء ذلك خالل م�ص���اركة وزي���ر اخلارجية اأم�س يف 
حفل اال�صتقبال ال�صنوي جلمعية ال�صداقة البحرينية 
الربيطاني���ة ال���ذي اأقي���م يف قاعة ت�رش�ص���ل مبجل�س 
العموم الربيطاين بح�ص���ور عدد م���ن نواب الربملان 
الربيط���اين ويف مقدمته���م رئي�س جمموعة اأ�ص���دقاء 
مملك���ة البحرين يف الربملان الربيطاين كونور برينز، 
اإذ نقل الوزي���ر حتيات عاهل البالد �ص���احب اجلاللة 
املل���ك حمد ب���ن عي�ص���ى اآل خليفة، ورئي����س الوزراء 
�ص���احب ال�ص���مو امللكي االأمري خليفة بن �صلمان اآل 
خليفة، وويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء �ص���احب ال�صمو امللكي االأمري 
�ص���لمان بن حمد اآل خليفة، و�ص���عب مملكة البحرين 
جلميع اأع�صاء جمعية ال�صداقة البحرينية الربيطانية 

ومتنياتهم لهم بكل التوفيق والنجاح.
و�صدد ال�صيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة 
على اأن مملكة البحرين وبف�ص���ل ال�صيا�ص���ة احلكيمة 
جلاللة امللك مت�ص���ي قدًما يف جميع جماالت التقدم 
التطور وموا�صلة م�صرية التنمية لتحقيق املزيد من 
االزدهار والرخاء رغم كل التحديات والتطورات التي 

ت�صهدها املنطقة.
كم���ا اأكد ق���وة ال�ص���داقة بن مملك���ة البحرين 
واململك���ة املتح���دة والتعاون الوثي���ق والفعال بن 
البلدين والذي ي�ص���هد تطوًرا م�ص���تمًرا يعك�س مدى 

ات�ص���اع وقيمة العالق���ات الثنائية، منوًه���ا باالفتتاح 
الر�صمي ملن�صاأة االإ�صناد البحري الربيطاين يف مملكة 
البحرين ومنو التب���ادل التجاري، واأعرب عن ثقته يف 
اأن العالقات بن البلدين �صتوا�صل النمو واالزدهار 
على جميع امل�صتويات ولتحقيق االأهداف امل�صرتكة 

وتعزيز االأمن واالزدهار يف املنطقة.
وعرب وزير اخلارجية عن �صكره وتقديره جلهود 
جمعي���ة ال�ص���داقة البحريني���ة الربيطاني���ة وجمي���ع 
����رشكاء واأع�ص���اء اجلمعي���ة؛ لدوره���م امللمو����س يف 
توطي���د العالقات بن اململكت���ن، متمنًيا للجمعية 
موا�صلة دورها الكامل يف تنمية ال�صداقة امل�صرتكة 
بن البلدي���ن. واأ�ص���اف اأن جهود جمعية ال�ص���داقة 

البحريني���ة الربيطانية حتظى ب���كل الدعم والتقدير 
من لدن جاللة امللك، اإذ يويل جاللته اأولوية �ص���ديدة 
لعالق���ات ال�ص���داقة م���ع اململك���ة املتح���دة، ولدور 
جمعية ال�ص���داقة البحرينية الربيطانية يف دعم هذه 
العالقات. من جهتهم، اأعرب اأع�صاء جمعية ال�صداقة 
البحرينية الربيطانية عن خال�س �صكرهم وتقديرهم 
لوزي���ر اخلارجي���ة ودعمه خمتل���ف اأعم���ال ومبادرات 
اجلمعية، مبدين اعتزازهم مبا يقومون به من دور من 
اأج���ل تعزيز العالقات بن مملك���ة البحرين واململكة 
املتحدة يف �ص���تى املجاالت، موؤكدين حر�صهم على 
موا�ص���لة وتطوير ه���ذا الدور مبا يع���ود بالنفع على 

البلدين ال�صديقن.

املنامة - بنا: بتوجيهات من ممثل جاللة امللك 
لالأعمال اخلريية و�ص����وؤون ال�صباب، رئي�س املجل�س 
االأعلى لل�ص����باب والريا�صة، رئي�س اللجنة االأوملبية 
البحرينية  �ص����مو ال�ص����يخ نا�رش بن حم����د اآل خليفة، 
وتفاعال م����ع مبادرة الربنامج الوطني “ا�ص����تجابة”، 
عقد وزير �صوؤون ال�صباب والريا�صة، رئي�س جمل�س 
اأمن����اء جائزة دوق اأدن����ربا العاملية ه�ص����ام اجلودر، 
االجتم����اع االأول ملجل�س اأمناء اجلائزة والذي ي�ص����م 
الوكي����ل امل�ص����اعد لتنمية ال�ص����باب - نائب رئي�س 
جمل�س االأمناء اإميان جناحي، وع�صوية نائب الرئي�س 
التنفيذي ل�رشكة فيفا لالت�ص����االت ال�صيخ زياد بن 
في�ص����ل اآل خليف����ة، مدير عام ال�صيا�ص����ات االإدارية 
واالإعالمية باملجل�س االأعلى للمراأة عزالدين املوؤيد، 
الرئي�����س التنفيذي للخدمات املوؤ�ص�ص����ية بتمكن 
يو�صف د�صكوين، املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة املربة 
اخلليفية �ص����با �ص����يادي، وحامد علي فخرو �صاحب 
�رشكة “Seef Business Center”، وذلك بح�صور 
مديرة اإدارة االأن�ص����طة ال�صبابية ال�صيخة منرية بنت 

حممد اآل خليفة.
وخالل اللقاء، اأكد اجلودر اأن الوزارة ت�صعى الى 
تطبيق جائ����زة دوق اأدنربا العاملية باعتبارها باتت 
من اجلوائز الوطنية العاملية الرامية اإلى ا�صتقطاب 
اجلوائز ال�ص����بابية املتميزة على امل�صتوى العاملي 
والت����ي تتوافق مع ا�ص����رتاتيجية ال����وزارة يف تنمية 
القطاع ال�صبابي وفقا الحتياجات املجتمع، وحتفيز 

ال�ص����باب واإط����الق العن����ان له����م الإب����راز اإبداعاتهم 
االبتكاري����ة موؤك����دا اأن جائزة دوق اأدن����ربا العاملية 
�صت�ص����كل اإ�صافة نوعية الى �صل�ص����لة اجلوائز التي 
تطلقها وتنظمها وزارة �ص����وؤون ال�صباب والريا�صة 

واملوجهة الى القطاع ال�صبابي.
ومت خالل اللقاء طرح عدد من احلقائق اخلا�صة 
باجلائ����رة والتي تنفذ يف اأكرث م����ن 130 دولة حول 
الع����امل، مب�ص����اركة اأك����رث م����ن 1.3 مليون م�ص����ارك 
�ص����نوياً، كما اأن 97 % من امل�ص����اركن و98 % من 
ق����ادة اجلائزة ين�ص����حون باجلائ����زة، و7 من 10 من 
امل�ص����اركن كونوا �ص����داقات جديدة، و89 % من 
االأفراد ي�صعرون باأن مهارات مقدرة و91 % وجدوا 

اأن اجلائزة ممتعة ومليئة بالتحديات.
وتط����رق االجتم����اع ال����ى املب����ادئ االأ�صا�ص����ية 
للجائ����زة وهي الفردية يف ت�ص����ميم امل�رشوع، وعدم 

التناف�ص����ية باعتبار اجلائزة حتدي �صخ�صي ولي�صت 
مب�صابقة، وقابلية امل�ص����اريع للتحقيق والتطوع يف 
اإحدى املوؤ�ص�صات والتنمية االجتماعية وال�صخ�صية، 
واجل�ص����دي  العقل����ي  اجلان����ب  لتطوي����ر  واالت����زان 
واملجتمع����ي والتدري����ج يف كل م�ص����توى عالوة على 

االإلهام وتنمية االإ�رشار ومتعة منهجية اجلائزة.
كما مت االطالع على اق�صام اجلائزة املخ�ص�صة 
اخلدم����ة  وه����ي  �ص����نة   14-24 م����ن  الفئ����ة  اإل����ى 
االجتماعي����ة، الن�ش����اط البدين، امله����ارة واملغامرة، 
باالإ�ص����افة اإلى م�ص����تويات اجلائزة والتي تنق�ص����م 
ال����ى ثالث امل�ص����توى الذهب����ي للعمر 16 �ص����نة فما 
فوق ومدة التنفيذ 18 �ص����هر، امل�ص����توى الف�ص����ي 
للعمر 15 �ص����نة فما فوق ومدة التنفيذ 12 �ص����هر، 
امل�ص����توى الربونزي للعمر 14 ع����ام فما فوق ومدة 

التنفيذ 6 اأ�صهر.

املنام���ة - وزارة االأ�ص���غال و�ص���وؤون البلدي���ات 
والتخطيط العمراين: اأعلن وزير االأ�ص���غال و�ص���وؤون 
البلديات والتخطيط العمراين ع�ص���ام خلف عن طرح 
الوزارة ملناق�ص���ة جتمي���ل تقاطع اجلنبي���ة )الواقع 
على �ص���ارع ال�ص���يخ عي�صى بن �ص���لمان(، منوًها اإلى 
اأن الوزارة عكفت خالل الفرتة املا�ص���ية على و�صع 
���ا على اأن يكون امل�رشوع باملظهر  الت�ص���ورات حر�صً
ال���ذي يلي���ق باأهمي���ة ه���ذا املوقع عل���ى اعتب���ار اأنه 

املدخل الرئي�س ململكة البحرين.
ومت ت�ص���كيل فريق عم���ل مبوجب ق���رار وزاري 
يف 20 دي�ص���مرب 2015؛ لدرا�ص���ة اأو�صاع املزروعات 
يف التقاط���ع و�ص���ارع ال�ص���يخ عي�ص���ى ب���ن �ص���لمان 
برئا�ص���ة مدي���ر اإدارة اخلدم���ات البلدية امل�ص���رتكة، 
اإذ ق���ام الفريق بعمل جميع الدرا�ص���ات الالزمة واخذ 
العين���ات وحتليله���ا، وانته���ت ه���ذه اللجن���ة الفنية 
من اأعماله���ا و�ص���لمت تقاريرها اإلى وكي���ل الوزارة 
ل�صوؤون البلديات مت�ص���مًنا التحليل الفني واحللول 
واملقرتحات واملعوق���ات وكذلك الكلفة التقديرية 
والتو�صيات. واأ�ص���اف الوزير “مبوجب هذا التقرير 
الفن���ي، فاإن ال���وزارة با�رشت بالفع���ل تنفيذ احللول 
املقرتحة من خالل التوج���ه للحل اجلذري، اإذ انتهت 

الوزارة بالفعل من اإعداد اخلرائط التف�صيلية لكامل 
املنطق���ة ومت االنتهاء م���ن الرتاخي�س كافة، كما مت 
احل�صول على موافقة وزارة املالية امل�صبقة للطرح، 
كما قام املجل�س البلدي للمنطقة ال�صمالية يف نف�س 
الوق���ت بعمل درا�ص���ة م�ص���رتكة مع جامع���ة البحرين 

تو�صلت الى نف�س النتائج”.
عل���ى  ي�ص���تمل  “امل����رشوع  اأن  خل���ف  واأو�ص���ح 
اإن�ص���اء �ص���بكة �رشف للمياه، وزيادة وحت�صن الرتبة 

املوج���ودة، واإن�ص���اء �ص���بكة ري وزراعة امل�ص���طحات 
واالأ�ص���جار والنخيل والزهور التجميلي���ة، مع تركيب 
جمي���ع اخلزانات وامل�ص���خات الالزمة لذل���ك، وياأتي 
ذلك متا�ص���ًيا م���ع التطوير ال�ص���امل ل�ص���بكة الطرق 
والتقاطع املذكور”. وعن الت�صورات التي و�صعتها 
الوزارة لتجميل تقاطع اجلنبية، قال “اإن الت�صورات 
تركزت على اإن�ص���اء �ص���بكة ال�رشف املتكاملة ل�رشف 
واأنابي���ب  بامل�ص���خات  الزائ���دة  اجلوفي���ة  املي���اه 
الت�رشي���ف و اإن�ص���اء اخلزانات االأر�ص���ية املنف�ص���لة 
واإ�صالح �صبكات الري يف املنطقة، عالوة على القيام 
بزيادة م�ص���توى الرتب���ة؛ لرفع م�ص���توى االأر�س عن 
من�ص���وب املياه اجلوفي���ة بغر�س ا�صت�ص���الح الرتبة 
ال�ص���طحية وزراعته���ا باالأ�ص���جار املالئم���ة لظ���روف 
املنطق���ة، والقي���ام بعمليات ال�ص���يانة الزراعية من 
تنظي���ف وتقليم واإزالة ال�ص���عف اجلاف واحل�ص���ائ�س 

والت�صميد والوقاية من االآفات الزراعية”.
وحتدث خلف عن اأن ا�ص���رتاتيجية الوزارة تركز 
على االهتمام بتجميل ال�صوارع مبختلف املحافظات؛ 
���ا منه���ا عل���ى اإ�ص���فاء املظه���ر اجلم���ايل على  حر�صً
ال�صوارع، علما اأن تطوير هذا التقاطع يحظى مبتابعة 
واهتمام من قبل املجل�س البلدية للمنطقة ال�صمالية.

املنامة - بنا: تنفيًذا للمادة االأولى 
م���ن الق���رار رق���م )24( ال�ص���ادر ع���ن 
رئي�س الوزراء �ص���احب ال�ص���مو امللكي 
االأمري خليفة بن �ص���لمان اآل خليفة يوم 
 ،2018 يولي���و   17 املواف���ق  الثالث���اء 
حمم���د  عبدالعزي���ز  م�ص���طفى  ان�ص���م 
لطاق���م االإدارة العلي���ا بهيئ���ة البحرين 
للثقافة واالآثار مدي���ًرا الإدارة اخلدمات 

وال�صيانة.
ق���د  عبدالعزي���ز  م�ص���طفى  وكان 
ان�ص���م لهيئة البحري���ن للثقافة واالآثار 
)وزارة الثقاف���ة اآنذاك( يف العام 2010 
كرئي����ٍس لق�ص���م امل���وارد الب�رشية، بعد 
اأن ت���درج يف الوظائف احلكومية بهيئة 

االإذاعة والتلفزيون منذ 1997.
وبجان���ب م���ا ميتلك���ه مدي���ر اإدارة 
اخلدمات وال�ص���يانة من خربٍة طويلٍة يف 
جمال العمل احلكومي، يحمل م�صطفى 
يف  املاج�ص���تري  �ص���هادة  عبدالعزي���ز 
االإدارة، اإلى جانب عدٍد من ال�ص���هادات 
جم���االت  يف  املعتم���دة  التخ�ص�ص���ية 

املالي���ة،  امل���وارد  الب�رشي���ة،  امل���وارد 
القيادة، واالإبداع الوظيفي.

هيئ���ة  ف���اإن  ذات���ه،  ال�ص���ياق  ويف 
البحري���ن للثقافة واالآثار توؤكد توجهها 
نحو ا�صتثمار الطاقات ال�صابة ومتكينها 
مبا يتواف���ق مع ا�ص���رتاتيجيتها العامة 
الهادفة خللق �ص���ٍف اأول من القيادات 

الوطنية املوؤهلة.

املوا�ص���الت  وزارة   - املنام���ة 
التي  التقارير  اأظه���رت  واالت�ص���االت: 
اخلا�ص���ة  الربيدي���ة  مكات���ب  اأعدته���ا 
باملعام���الت بربي���د البحري���ن ارتفاًعا 
ملحوًظا يف جتديد جواز �ص���فر مواطني 
يف  ال�ص���عبية  بنغالد����س  جمهوري���ة 
البحري���ن ع���رب مراك���ز بري���د البحري���ن 
املنت����رشة يف اأنحاء اململك���ة، وذلك منذ 
ب���دء ه���ذه اخلدمة خ���الل الف���رتة من 1 
اإلى 16 يوليو 2018 من خالل اتفاقية 
التعاون امل�ص���رتك التي اأبرمت حديًثا 
بن بريد البحرين بوزارة املوا�ص���الت 
جمهوري���ة  و�ص���فارة  واالت�ص���االت 

بنجالد�س ال�صعبية. 
وبل���غ املجموع الكل���ي للمتعاملن 
2524 خ���الل ن�ص���ف �ص���هر اأي مبعدل 

180 معاملة يومية.
و����رشح الوكي���ل امل�ص���اعد للربيد 
ال�صيخ بدر بن خليفة اآل خليفة على اأن 
توقيع االتفاقية مع جمهورية بنغالد�س 
ال�صعبية التي اأتت فكرتها ان�صجاًما مع 
روؤية اململكة الرامية اإلى تعزيز م�صتوى 
اجلودة والتميز لدعم خمتلف اأن�صطتها 
االقت�ص���ادية، فقد اأح�ص���ت االتفاقية 

ثماره���ا خ���الل الف���رتة التجريبية التي 
قد ب���داأت ل�ص���هري )يوني���و – يوليو( 
ح�ص���ب املدة التجريبية املتفق عليها، 
الت���ي كان من املتوقع احل�ص���ول على 
م���ا يقارب م���ن 150 معامل���ة يومية يف 
مكات���ب بري���د البحري���ن املنت����رشة يف 
اأنح���اء اململك���ة باملقابل ح�ص���لنا على 
اأي نتيج���ة مبداأيه  180معامل���ة يومية 
حمف���زة فاقت مع���دل توقعاتن���ا، ومن 
جان���ب اآخر فق���د اأثرت ه���ذه االتفاقية 

على احلركة الربيدية اليومية.

• وزير اخلارجية لدى م�صاركته يف حفل اال�صتقبال ال�صنوي جلمعية ال�صداقة البحرينية الربيطانية	

• ع�صام خلف	

• م�صطفى عبدالعزيز	

• ال�صيخ بدر بن خليفة	
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“فن البحرين عرب احلدود” ينطلق يف ن�سخته الرابعة

البحرين ت�سهد منوا ت�ساعديا يواكب متطلبات امل�ستقبل

يف مار�س 2019 حتت رعاية الأمرية �سبيكة

خالل كلمته يف املنتدى ال�سيا�سي بنيويورك... املطوع:

جاء ذلك خالل موؤمتر �سحفي عقد 
�س���باح اأم�س يف بنك اآركابيتا وح�رضته 
ال�س���يخة م���رام، ومدي���رة اإدارة احلرف 
لل�س���ياحة  البحري���ن  اليدوي���ة بهيئ���ة 
واملعار�س ال�س���يخة وفاء بنت �س���يف 
“ف���ن  معر����س  ومدي���رة  خليف���ة،  اآل 
البحرين عرب احلدود” كانيكا �سايرول، 

وامل�سمم العاملي جي جي فاليا.

مشاركة الصناعات الحرفية 
واأعلنت ال�س���يخة م���رام اأن معر�س 
ه���ذا العام �سي�س���هد اإ�س���افة جمموعة 
ال�س���ناعات  م���ن  ومتنوع���ة  خمتلف���ة 
احلرفي���ة البحريني���ة، وذل���ك م���ن اأجل 
العمل على تطوير هذه ال�سناعات من 
خالل مبادرة “فن البحرين عرب احلدود 
– اأرت ب���اأب” والت���ي حتظ���ى بدع���م 

ورعاية الأمرية �سبيكة.

تعاون استراتيجي مع “تمكين”
واأو�س���حت اأن هذه املبادرة تاأتي 
كثمرة للتعاون وال�رضاكة بني “متكني” 

وهيئ���ة البحرين لل�س���ياحة واملعار�س 
ممثلة مبرك���ز اجل�رضة، ومرك���ز املنامة 
لل�س���ناعات احلرفي���ة، ووزارة العم���ل 
والتنمي���ة الجتماعي���ة ممثل���ة مبجم���ع 
العا�س���مة ملنتجات الأيادي األبحرينية 

وعدد من الأ�رض املنتجة. 
اإن ه���ذه  وقال���ت ال�س���يخة م���رام 
املبادرة تهدف لال�ستفادة من حتويل 
وال�س���ناعات  البحريني���ة  املنتج���ات 
احلرفي���ة الت���ي ت����رضف عل���ى اإعدادها 
والأ����رض  احلرفي���ني  اأ����رض  وت�س���نيعها 
املنتج���ة اإل���ى منتج���ات فني���ة حرفية 
للعر�س يف اجنحة معر�س “فن البحرين 
ع���رب احلدود” الرابع ال���ذي يقام العام 
املقب���ل، اإل���ى جان���ب تنظي���م زيارات 
خارجي���ة للحرفيني لعر����س منتجاتهم 
والفعالي���ات  املعار����س  يف  الفني���ة 

اخلارجية.

إنتاج يعكس أصالة البحرين 
امل�س���مم العاملي جي جي فاليا، 
موؤ�س�س �رضكة بيت فاليا واملخت�س يف 

ت�س���ميم املالب�س والأن�سجة املزخرفة 
باخلياطة اليدوي���ة ، اأكد خالل املوؤمتر 
اأن���ه اأطلع ع���ن كثب من خ���الل زيارات 
ميدانية قام بها للمراكز املخت�سة على 
منتج���ات احلرفيني البحرينيني، مبديا 
اإعجابه ال�س���ديد مبا �س���اهده من انتاج 
مميز يعك�س اأ�س���الة وح�سارة البحرين 
وتاريخه���ا املمتد عرب �س���نوات طوال، 
مع تاأكيده على اإمكانية ا�س���تثمار هذه 

احلرف اليدوية وت�سويقها عامليا. 

نقلة نوعية 
مديرة اإدارة احلرف اليدوية بهيئة 
البحري���ن لل�س���ياحة واملعار�س اأعربت 
ع���ن اأملها يف اأن حتظى هذه الإ�س���افة 
ملبادرة فن البحرين عرب احلدود برفع 
م�ستويات الإنتاج والت�سنيع للحرفيني 
والأ�رض مبا يحفزهم لتطوير م�رضوعاتهم 
للم�ساهمة يف دعم القت�ساد البحريني، 
مقدرًة يف الوق���ت ذاته اهتمام ورعاية 
رئي�سة املجل�س الأعلى  الأم�رية �سبيكة 
ملثل هذه امل�ساريع التي تدعم متكني 
الأ�رض اقت�سادياً مبا ي�سمن لها العي�س 

الكرمي. 

توسيع المبادرة
وبدوره���ا، اأ�س���ارت مديرة معر�س 
ف���ن البحري���ن ع���رب احل���دود كاني���كا 
�س���ابروال اإل���ى اأن تو�س���يع املب���ادرة 

يف�س���ح املج���ال اأم���ام ع���دد اأك���رب من 
اجلمه���ور واملهتم���ني لالإط���الع عل���ى 
فن بحريني راقي واأ�س���يل، ومنتجات 
حملي���ة ذات ج���ودة عالي���ة، وخي���ارات 
متنوع���ة ومتع���ددة، م�س���يدًة بجه���ود 
الفن���ان وامل�س���مم فالي���ا يف تطوي���ر 
ه���ذه املنتجاتة ونقلها نقلة نوعية مبا 

يتنا�سب مع الذوق العاملي.

املنام���ة - بن���ا: اأك���د وزير �س���وؤون جمل�س 
ال���وزراء حمم���د املط���وع اأن م�س���رية التنمية يف 
مملكة البحرين ت�س���هد منوا ت�س���اعديا يواكب 
متطلب���ات امل�س���تقبل، ويعزز من املكت�س���بات 
الت���ي حققتها اململك���ة على الأ�س���عدة كافة، 
وي�سعها على الطريق ال�سحيح يف اجتاه تنفيذ 
اأهداف التنمية امل�س���تدامة 2030، �سمن الأطر 

الوطنية.
وج���دد املطوع، يف كلمة يف اجل���زء الوزاري 
من املنتدى ال�سيا�سي رفيع امل�ستوى، املعني 
بالتنمية امل�ستدامة، واجلزء رفيع امل�ستوى من 
املجل�س القت�سادي والجتماعي، التزام مملكة 
البحري���ن بتنفيذ اه���داف التنمية امل�س���تدامة 
2030، م���ن خ���الل متابعة جهوده���ا يف اإحداث 
تنمية �س���املة تلبي احتياجات ومتطلبات جميع 
املواطن���ني واملقيم���ني يف البحري���ن مبختلف 

فئاتهم من دون ا�ستثناء.
واأ�س���ار الوزير اإلى اأن البحرين ومن منطلق 
ه���ذا اللتزام، قدمت تقريرها الوطني الطوعي 
الأول ب�س���اأن تنفيذ اأهداف التنمية امل�ستدامة 

2030، والذي ا�ستعر�ست من خالله ما حققته 
م���ن اإجنازات يف ه���ذا املجال، ع���رب برامج عمل 
احلكومة وبال�رضاكة مع القطاع اخلا�س واملجتمع 

املدين والهيئات الأكادميية.
واأ�س���ار اإلى اأن ا�ستعرا�س التقرير الوطني 
الطوعي الأول للبحرين مثل فر�سة ل�ستعرا�س 
الو�س���ائل التنفيذي���ة للخط���ط التنموي���ة التي 
ال����رضكاء  م���ن  اململك���ة مب�س���اهمة  اعتمدته���ا 
املحلي���ني والدوليني، والت���ي تزامنت مع عقد 
ور�س عمل وزارية ل�س���ت�رضاف تطلعات برنامج 

عمل احلكومة القادم 2019-2022.
ون���وه الى قي���ام حكوم���ة البحرين بو�س���ع 
الآليات املوؤ�س�سية املنا�س���بة ملتابعة وتنفيذ 
اأه���داف التنمي���ة امل�س���تدامة ولر�س���د التقدم 
املح���رز فيه���ا ع���رب اإن�س���اء اللجن���ة الوطني���ة 
للمعلومات بع�سوية عدد من اجلهات احلكومية 
وعن طريق اإن�س���اء قاعدة موؤ�رضات واح�س���اءات 

خا�سة بذلك.
التنموي���ة  الأولوي���ات  اأن  املط���وع  واأك���د 
الوطنية التي و�سعتها مملكة البحرين، تتقاطع 

ب�سكل وا�سح مع مقا�سد واأهداف خطة التنمية 
امل�س���تدامة 2030، م�س���ريا يف هذا ال�سدد اإلى 
جن���اح حكومة البحرين يف اإدماج ومواءمة اأهداف 
التنمية امل�س���تدامة يف برنام���ج عملها -2015
2018 اإذ مت اإدراج 78% من مقا�س���د التنمية 

امل�ستدامة يف برنامج عمل احلكومة احلايل.
وا�س���تعر�س الوزي���ر يف كلمت���ه جمل���ة من 
التحديات الت���ي تواجه مملك���ة البحرين كونها 
م���ن الدول اجلزرية ال�س���غرية النامية، واأبرزها 
حمدودي���ة امل���وارد وتغ���ري املن���اخ والإرهاب 

والتدخالت اخلارجية يف ال�ساأن الداخلي.
واأكد اأن جت���اوز هذه التحديات ي�س���تدعي 
����رضورة تفعي���ل ال�رضاكة الدولي���ة وفقا ملا جاء 
يف مق���ررات املوؤمتر ال���دويل الثال���ث لتمويل 
التنمية امل�س���تدامة والذي عق���د يف اأدي�س اأبابا 
يف يولي���و 2015، وال���ذي اأطل���ق �رضاكة عاملية 

متجددة ومعززة للتنمية امل�ستدامة.
واأع���رب ع���ن تطل���ع مملك���ة البحري���ن اإلى 
ب���ذل املزيد من اجلهود حل�س���د موارد التمويل 
م���ن خمتل���ف امل�س���ادر وتوجيهه���ا ملزيد من 

املكا�سب التنموية.
و�سدد املطوع على اأهمية التعاون الدويل 
يف بلوغ اأهداف التنمية امل�ستدامة 2030، معرًبا 
عن اعتزاز مملك���ة البحرين بالتعاون القائم مع 
منظمة الأمم املتحدة ووكالته املتخ�س�س���ة يف 

كافة املجالت ومن بينها التنمية امل�ستدامة.
واأك���د اأن الغايات والأه���داف النبيلة التي 
تنطوي عليها خطة التنمية امل�س���تدامة 2030 
تتطلب ح�س���د جهود كافة الأطراف يف املجتمع 
ال���دويل لبلوغه���ا وتكري�س نتائجها يف �س���مان 
ال�س���تقرار العامل���ي والإ�س���هام يف دعم جهود 

ال�سعوب واملجتمعات للنهو�س والتقدم.
ونوه املطوع اإلى اأهمية املنتدى ال�سيا�سي 
رفيع امل�س���توى املعني بالتنمية امل�س���تدامة، 
يف اإب���راز التج���ارب الناجح���ة لل���دول يف جم���ال 
التنمي���ة امل�س���تدامة، ومتابعة التق���دم املحرز 
وا�ستعرا�س���ه لتوفري فر�س���ة منا�س���بة لتبادل 
اخلربات والتجارب واأف�س���ل املمار�س���ات بني 

الدول يف حتقيق التنمية امل�ستدامة.
واأع���رب وزي���ر �س���وؤون جمل����س ال���وزراء 
يف خت���ام كلمت���ه ع���ن تطل���ع مملك���ة البحرين 
اإلى موا�س���لة امل�س���اركة يف اأعمال���ه املنتدى 
م�ستقبال، ملا ميثله من مبادرة ناجحة يف ح�سد 
جه���ود املجتمع ال���دويل نحو حتقي���ق اأهداف 

التنمية امل�ستدامة.

• مبادرة فن البحرين عرب احلدود تدعم تطوير ال�سناعات احلرفية ومنتجات الأ�رض البحرينية	

• حممد املطوع	

اعــالن مناقصــة 

قيمة الضمان رقم المناقصةموضوع  المناقصة
االبتدائي

قيمة وثائق 
المناقصة

الموعد النهائي لتقديم العطاءات
الوقتالتاريخاليوم

توفير فنيين لورشة نظام 1
2018/8/1314:30األثنين 15 د.ب 500 د.بITC-1865-07-18االتصاالت والمعلومات

ل
س
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فعلى الراغبين في الدخول في هذه المناقصة ممن تتوافر فيهم الكفاءة الالزمة إيداع قيمة وثائق  المناقصة الغير قابلة لالسترجاع في 	 
الحساب الخاص بشركة طيران الخليج في إحدى البنوك التالية: 

الحساب البنكي الشركة لطيران الخليج اسم البنك 
BH68 BBKU 0010 0000 012235 بنك البحرين و الكويت 

على المورد تسليم قسيمة االيداع البنكية لقسم الخزينة الواقع في المبنى الرئيسي لشركة طيران الخليج ، الطابق الثاني , جناح )د( ، رقم 	 
الهاتف )17338726( وذلك للحصول على ايصال الدفع.

للحصول على وثائق المناقصة، تقدم صورة من ايصال الدفع وتفاصيل االتصال الخاص بالمورد لقسم المشتريات و اإلمداد الواقع في المبنى 	 
الرئيسي لشركة طيران الخليج، الطابق الثاني، جناح )أ(، رقم الهاتف )17338790/17338545( خالل الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحا 

الى الساعة الثانية والنصف  بعد الظهر.

يرفق مع العطاء مبلغ الضمان االبتدائي المشار إليه أعاله أو 1% من قيمة العطاء أيهما أقل (وفي جميع األحوال يجب أن ال تقل قيمة الضمان 	 
االبتدائي عن 100 دينار بحريني )وذلك في شكل نقدي أو  شيك مصدق أو خطاب ضمان مصدق أو بوليصة تأمين من إحدى المؤسسات 

المالية المحلية على أن يكون هذا الضمان ساري المفعول طوال مدة سريان العطاء المنصوص عليها في وثائق المناقصة.
تسلم العطاءات إلى مكتب المناقصات الواقع في المبنى الجديد لشركة طيران الخليج، الطابق الثاني، جناح أ قبل الساعة الثانية و النصف  بعد 	 

الظهر من الموعد المذكورلتقديم العطاءات.

تخضع هذه المناقصة ألحكام المرسوم بقانون رقم  )36( لسنة 2002  بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية 	 
والئحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم )37( لسنة  2002.

كما يجب مراعاة الشروط التالية:	 

أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري على أن تكون مشتملة على نشاط موضوع المناقصة.  .1
أن تدون األسعار اإلجمالية و أسعار الوحدات ) بحسب األحوال( على استمارة  تقديم العطاء.  .2

أن ترفق نسخة من الشهادة التى تبين نسبة العمالة البحرينية والتى تتطابق مع قانون وزارة العمل.   .3
ضرورة ختم جميع المستندات )األصلية أو المنسوخة( المقدمة ضمن العطاءات بختم الشركة أو المؤسسة أو الجهة مقدمة العطاء.  .4

يعتبر هذا اإلعالن مكمال لوثائق المناقصة.	 

مالحظة هامة: سيتم فتح العطاءات في تمام الساعة العاشرة صباحا في اليوم التالي من تاريخ انتهاء استالم العطاءات في مكتب 
المناقصات الواقع في المبنى الجديد لشركة طيران الخليج ، الطابق الثاني، جناح )أ(  وبإمكان مقدمي العطاءات حضور عملية الفتح. 

          بدور املالكي من خليج البحرين 

بنت عي�سى  ال�سيخة مرام  البالد  اأعلنت مدير عام مكتب قرينة عاهل 

اآل خليفة، عن انطالق معر�ض “فن البحرين عرب احلدود” يف ن�سخته 

الرابعة، حتت رعاية قرينة عاهل البالد �ساحبة ال�سمو امللكي �ساحبة 

ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة، يف مركز البحرين 

للمعر�ض خالل الفرتة 6 اإىل 10 مار�ض 2019.
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7 اآالف طبيب م�سجل يف “نهرا” خالل 2017

ال�سالح تطمئن على م�ستوى توفري االأدوية يف امل�ستودعات

ال�سرية الذاتية لل�سيخ حممد بن اأحمد وكيل الزراعة

ج�رس امللك فهد ي�سجل رقما قيا�سيا رابع اأيام العيد

اطلعت على عملية تفريغ وت�سليم ال�سحنات باملخازن الرئي�سة وتوزيعها

اأمري املنطقة ال�رشقية ي�سيد بعمق العالقات مع البحرين

املنامة - وزارة ال�س���حة: تفقدت وزيرة ال�سحة 
فائقة ال�سالح �سباح اأم�س اإدارة التجهيزات واملواد 
مبنطقة ال�س���لمانية، اإذ اأطماأنت على م�ستوى توفري 
الأدوية يف امل�س���تودعات واأطلعت على عملية اإفراغ 
وت�سليم الأدوية باملخازن الرئي�سة لعدد من �سحنات 
الأدوية املختلفة قدرت ب� 430 نوًعا، بح�سور وكيل 
وزارة ال�سحة وليد املانع، والوكيل امل�ساعد للموارد 
الب�رشي���ة واخلدمات فاطم���ة الأحمد، اإل���ى جانب كبار 

امل�سوؤولني باإدارة التجهيزات واملواد.
واأكدت ال�س���الح خالل الزيارة التفقدية، والتي 
تاأتي يف اإطار توجيهات رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللك���ي الأمري خليفة ب���ن �س���لمان اآل خليفة، �رشعة 
توف���ري الأدوية وتكليف “ال�س���حة” بال����رشاء املبا�رش 
والفوري لها ب�س���فة م�س���تعجلة؛ لتغطي���ة املخزون 
الدوائ���ي، اإذ قامت اجلهات املعنية بوزارة ال�س���حة 
بتنفيذ اخلطة ق�سرية املدى ل�ستكمال الحتياجات 

من الأدوية ب�سكل فوري وتوفريه للمر�سى.
وخ���الل الزيارة ا�س���تعر�س امل�س���وؤولون باإدارة 
ال�س���حنات  ا�س���تالم  اآلي���ة  والتجهي���زات  امل���واد 
وتخزينه���ا ومن ث���م توزيعها على خمتل���ف املرافق 
بامل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية والتي تخ�سع لعدة 
من الإجراءات الرقابية من تدقيق ومراجعة؛ ل�سمان 

و�سول الأدوية بكل ي�رش وماأمونية للمر�سى.
كما مت خالل الزيارة الطالع على اأق�سام املخازن 
الرئي�س���ة التي احتوت على كميات من خمتلف اأنواع 
الأدوي���ة الت���ي مت ا�س���تالمها م�س���بًقا ووف���ق اخلطة 
الق�س���رية املدى التي ا�ستغرقت يومني فقط، علًما 
اأن املخازن تتابع ا�س���تكمال ا�س���تالم بقي���ة الأدوية 
على دفعات على مدار ال�ساعة من املوردين ل�سمان 
توف���ري جميع اإحتياجات املر�س���ى م���ن الأدوية. واإن 

دل ذلك على �س���يء فاإمنا يدل على اأن هذه اجلهود 
املخل�س���ة واملبذول���ة م���ن قبل اجلميع �س���اهمت يف 
حتقيق ه���ذه اخلطوات ل�س���الح املر�س���ى وحتقيق 

الهدف املطلوب.
واأ�سارت الوزيرة اإلى زيادة الطلب على خدمات 
القط���اع ال�س���حي، الأم���ر ال���ذي ي�س���تدعي تق���دمي 
املزي���د من الت�س���هيالت وتوفري جمي���ع الحتياجات 
امل�ست�س���فيات  عل���ى  للمرتددي���ن  وامل�س���تلزمات 
واملراك���ز ال�س���حية، موؤك���دًة حر����س ال���وزارة عل���ى 
التن�س���يق والتع���اون م���ع اجلهات املعني���ة؛ لرتجمة 
توجيه���ات احلكوم���ة يف جع���ل الأولوي���ة للخدم���ات 

املقدمة يف القطاع ال�سحي.
وحث���ت ال�س���الح جمي���ع الأط���راف املعنية على 
اأهمي���ة تطوي���ر اخلدمات الت���ي تقدم به���ذه الإدارة 
احليوية والتي تعترب ع�س���ب احلياة للم�ست�س���فيات 
واملراك���ز ال�س���حية التابع���ة لل���وزارة، والعم���ل م���ع 

الأطراف املعنية؛ من اأجل توفري اخلدمات الأ�سا�سية 
واملتخ�س�س���ة لتوف���ري الأدوي���ة الالزمة للمر�س���ى، 
والتاأك���د م���ن و�س���ولها للمر�س���ى ب���كل ي����رش دون 
�س���عوبات، موؤك���دة اهتمام البحرين بتوفري اأف�س���ل 
اخلدم���ات ال�س���حية للمواطنني والعم���ل على تعزيز 
�س���بل الرتقاء الأمث���ل باخلدمات ال�س���حية املقدمة 
للجميع ومن �س���منها جمال الأدوية، من خالل العمل 
على تعزيز التعاون امل�سرتك والتوا�سل مع اجلهات 

ذات العالقة مبا يحقق التطور ال�سحي.
وبهذه املنا�س���بة، اأعربت الوزيرة عن �سعادتها 
بهذا العم���ل الذي حتقق من خالل اخلطة الق�س���رية 
امل���دى والفورية لتوفري هذه الكمي���ات الكبرية من 
الأدوي���ة لتعزي���ز املخزون م���ن الأدوي���ة، معربًة عن 
تقديرها جلهود القائمني باإدارة املواد والتجهيزات 
والكوادر ال�س���حية البحرينية والعاملني كافة الذين 

يقومون بدورهم على اأكمل وجه.

املوؤهالت العلمية:
- ماج�ستري هند�سة مدنية ، جامعة البحرين 

- مار�س 2000
- بكالوريو����س هند�س���ة مدني���ة ، جامع���ة 

البحرين – مار�س 1991
اخلربات العملية 1991 – 2017:

- مدير عام بلدية املنامة - 11/ 2/ 2012
- مدي���ر ع���ام بلدي���ة املنطق���ة اجلنوبية - 

2006 /3 /13
- مدير عام بلدية املحرق - 22/ 5/ 2004

اإدارة اخلدم���ات الفني���ة ببلدي���ة  - مدي���ر 
املنامة - 22/ 7/ 2002

- القائم باأعمال مدير اإدارة منطقة املحرق 
2001 /3 /13 -

- رئي�س ق�س���م تطوير احلدائق وامل�س���اتل 
باإدارة املتنزهات والتجميل - 19/ 5/ 1998

 - للمنام���ة  البلدي���ة  لل�س���ئون  رئي�س���اً   -
1997 /4 /8

- مراق���ب لبلدي���ة املنطق���ة ال�س���مالية - 
1996 /5 /14

- مهند����س متابعة باإدارة ال�س���ئون الفنية 
والهند�سية - 1/ 10/ 1995

- م���الزم مهند����س م���دين ب���اإدارة امل���رور 
والرتخي�س ب���وزارة الداخلي���ة  1/ 6/ 1991 - 

1995 /7 /1
اللجان املحلية 2012-2017:

- رئي�س جلنة تنظيم الأعالنات 2016
- رئي����س جلن���ة تظلم���ات موظف���ني وزارة 

�سئون البلديات والتخطيط العمراين 2013
- ع�س���و يف اللجنة امل�سرتكة لتطوير �سوق 

املنامة القدمي 2013م )غرفة جتارة و�س���ناعة 
البحرين(

- ع�س���و يف جلن���ة تطوي���ر وجتمي���ل املدن 
2012 )وزارة الثقافة(

- ع�س���و يف اللجنة الرئي�س���ية التن�س���يقية 
لدعم املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 2012 

)وزارة ال�سناعة والتجارة(
- ع�س���و جلنة التقييم ال�س���ناعة اخلارجية 
IAC industrial accredit -( 2012م- 
tion committee(  )جامعة البحرين – كلية 

الهند�سة(
االأو�سمة: 

منح و�سام الكفاءة من الدرجة الأولى ل�سنة 
2013 من لدن �س���احب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى.
اجلوائز املحلية واالإقليمية:

- جائزة التميز اللكرتوين ملنظمة العوا�سم 
واملدن الأ�س���المية للعام 2016 امل�ساركة حول 
نظام الإعالنات الإلكرتوين ومراحل تطورها وما 
يتميز ب���ه النظام من خ�س���ائ�س تقني���ة وفنية 

)الرباط/ اململكة املغربية(
- جائ���زة التميز يف التوا�س���ل مع العمالء يف 

امللتقى احلكومي ل�سنة 2016
- اجلائزة الأولى لأف�سل خدمة الإلكرتونية 
مب�س���اركتها بنظام تراخي�س البناء ل�سنة 2015 

)الدوحة/ قطر(
- احل�سول على �س���هادة اجلودة ) الآيزو- 

ISO 9001:2008 ( دي�سمرب 2015
- جائ���زة منظم���ة امل���دن العربي���ة للدورة 
احلادية ع����رش 2013 - جائزة امل�رشوع املعماري 

لتطوير �سوق باب البحرين )الدوحة/ قطر(
- جائ���زة مرك���ز التعاون الأوروب���ي العربي 
- جائ���زة البيئة لع���ام 2013 - تقديراً للجهود 
املتمي���زة يف جمال حماية البيئة وتعزيز املوارد 

البيئية )ال�سكندرية/ جمهورية م�رش العربية(
- ف���وز بلدي���ة املنطق���ة اجلنوبي���ة بجائزة 
رئي����س ال���وزراء كاأف�س���ل بلدية �س���من الدورة 

2009 - 2008
- جائ���زة منظم���ة امل���دن العربي���ة للدورة 

الثامنة 2005م 
- جائ���زة امل����رشوع املعماري مل����رشوع مركز 
اإبراهي���م بن حممد اآل خليف���ة للثقافة والبحوث 

)الدوحة/ قطر(
- منح و�س���ام الكف���اءة من الدرج���ة الأولى 
ل�سنة 2013 من لدن �ساحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى.

املنام���ة - املوؤ�س�س���ة العام���ة جل�رش امللك 
فه���د :  اأ�س���اد اأم���ري املنطقة ال�رشقي���ة الأمري 
�سعود بن نايف بن عبدالعزيز اآل �سعود بعمق 
العالق���ات الأخوي���ة التاريخي���ة واملتميزة بني 
اململك���ة العربية ال�س���عودية ومملكة البحرين 
التي حتظى بدعم واهتمام وحر�س القيادتني 
احلكيمت���ني يف اململكتني.ج���اء ذل���ك، خ���الل 
ا�س���تقبال �س���موه يف مكتبه بالأمارة مدير عام 
املوؤ�س�س���ة العام���ة جل����رش املل���ك فه���د، فهد 

الداود. 
وخالل اللقاء، قدم )الداود( ل�سموه تقريًرا 
عن الأعمال التطويرية واخلطط امل�ستقبلية يف 
ج����رش امللك فهد، كما اطلع �س���موه على عر�س 
مرئي ت�س���من الإح�س���ائيات حلركة املركبات 
حرك���ة  يف  الكب���رية  والزي���ادة  وامل�س���افرين 
النق���ل والتنقل التي ي�س���هدها اجل�رش �س���نويا 

وامل�س���اريع التي نفذتها وتنفذها املوؤ�س�س���ة 
الت���ي يجري العمل فيها حاليًّا واخلدمات التي 
تقدمها املوؤ�س�سة لتفادي الزدحام بالتعاون 
والتن�س���يق م���ع الإدارات احلكومي���ة املختلفة 

باجلانبني )ال�سعودي والبحريني(.

كم���ا ت�س���من العر�س �رشًحا مل���ا حتقق من 
اإجن���ازات على اأر�س الواق���ع الذي متخ�س عن 
ت�س���جيل اأعلى رقم لعبور امل�س���افرين يف يوم 
واح���د بلغ 117935 م�س���افًرا يف رابع يوم عيد 
الفطر بزمن قيا�سي مل ي�سهده اجل�رش من قبل. 

�س���جلت الهيئة الوطنية لتنظيم املهن 
ا  واخلدمات ال�س���حية وجود6131 طبيًبا ب�رشيًّ
يف مملك���ة البحري���ن بينما يفوق ع���دد اأطباء 
الأ�س���نان اإل���ى 1098 طبيًب���ا مقارن���ة باأطباء 

الطبي الب�رشي باإجمايل 7229 طبيًّا.
اأ�س���درتها  الت���ي  الإح�س���ائية  وبين���ت 
الهيئ���ة لع���ام 2017 وج���ود 14 األًف���ا و395 
ا، فيما ينح�رش مهن الطب البديل لنحو  ممر�سً
33 �سخ�ًسا يزاولونه، اإلى جانب وجود 4520 

�سخ�ًسا ميار�س مهن معاونة.
وذك���رت اأن مملكة البحرين ت�س���م 671 
موؤ�س�سة �سحية مرخ�سة لعام 2017، حتتوي 
عي���ادة، و194  21 م�ست�س���فى و189  عل���ى 

مركًزا طبيًّا
و�س���مت الهيئة يف اإح�س���ائياتها وجود 
130 حم���اًل للنظ���ارات الطبي���ة، و16 معم���ل 
اأ�سنان، فيما يوجد 62 مركز خدمات م�ساندة 
منه���ا مراك���ز خدم���ات الأ�س���عة وخمت���ربات، 
وتغذية �سحة نف�سية، و40 وحدة �سحية، اإلى 

جانب وجود 5 خدمات منزلية �سحية.

• وزيرة ال�سحة خالل الزيارة التفقدية	

• ال�سيخ حممد بن اأحمد	

مروة خمي�س

رقم الوثائقالموضوع 
الموعد النهائي لتقديم العطاءات

الوقتاليوم/ التاريخ

م ن 2018/14تطوير الشارع المؤدي الى دوار أبوظبي

االربعاء 
2018/8/81:30

م ن 2018/15توفير أجهزة رياضية لـ 3 مواقع

م ن 2018/16نصب بانوش لمنطقة الزالق

م ن 2018/17اعادة تأهيل حديقة محمد فارس

م ن 2018/18اعادة تأهيل منطقة االلعاب بحديقة مدينة زايد

م ن 2018/19تطوير ملعب حديقة الوفاء

مملكة البحرين
وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

بلدية المنطقة الجنوبية

تعلن بلدية المنطقة الجنوبية عن طرح المناقصات الداخلية اآلتية:

o  فعلى الراغبين الدخول في هذه المناقصات ممن تتوافر فيهم الكفاءة الالزمة ، استالم الوثائق عن طريق الحضور الى قسم الموارد

البشرية والخدمات االدارية ) مجموعة المشتريات ( ببلدية المنطقة الجنوبية .

o  وحدة  (  17986104-17986106-17986102 رقم 17986101-  على  البشرية  الموارد  بمكتب  االتصال  لالستفسار 

المشتريات – مكتب رقم 13 بلدية المنطقة الجنوبية مبنى 61 شارع مشتان مجمع 914 الرفاع الشرقي ( خالل الدوام الرسمي . 

o .بإمكانكم الحصول على وثائق المناقصات اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2018/7/19م

o .تودع العطاءات في الصندوق المخصص لذلك بمكتب تقديم العطاءات بمبنى بلدية المنطقة الجنوبية

o  والمشتريات والمزايدات  المناقصات  تنظيم  بشأن  لسنة 2002   )  36 ( رقم  بقانون  المرسوم  المناقصات ألحكام  هذه  تخضع 

والمبيعات الحكومية والئحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم ) 37 ( لسنة 2002م .

o  :كما يجب مراعاة الشروط التالية

o .أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري على أن تكون مشتملة على نشاط موضوع المناقصة

o .) أن تدون األسعار اإلجمالية و أسعار الوحدات ) بحسب األحوال

o .ضرورة ختم جميع المستندات األصلية أو المصورة بختم الشركة صاحبة العطاء

o . يفتح صندوق المناقصات في يوم الخميس الموافق 2018/8/9م ، ويمكن لكافة المشاركين  حضور هذه الجلسة

خلطة “الروب” السحرية
مل تتخيل لوكاجني من جمهورية الكونغو اأبًدا اأنها �ست�رشب موعًدا مع الرثاء الفاح�س بعد 
اأن طفح بها الكيل يف حالة الفقر املدقع التي �رشبت عائلتها املكونة من 7 اأ�س���خا�س حينما 
اأت���ت له���ا فكرة بيع علب الروب عل���ى زمالئها يف اجلامعة التي كان���ت تدر�س فيها يف مدينة 
كن�سا�سا، لتبداأ بعدها رحلة تطوير عملها يف نطاق اأو�سع عرب التوجه لتحويل الفواكه الطازجة 
اإلى جمففة وهو ما �س���كل لها النطالقة احلقيقية يف عامل التجارة رغم افتقارها لراأ�س املال 

وعمليات الت�سويق.
قفزت اإلى ذهني ق�س���ة لوكاجني ونحن نرى ون�س���مع باأمل تفتت ل���ه الأكباد اآهات رجال 
ا على ا�ستمرار حالتهم كعاطلني  ي�رشخون يف “ال�سو�سل ميديا” عن معاناتهم واحت�سارهم همًّ
عن العمل واملالحقة “املجنونة” للجهات الدائنة لهم من كل حدب و�س���وب، اأ�سف اإلى ذلك 

اأن اأغلبهم يعولون اأ�رشًا، الأمر الذي يعمق جراح هوؤلء امُلنتكبني. 
وبعيًدا عن توجيه �س���بابة التهامات عن اأ�س���باب و�سولنا لهذه املرحلة من موجة البطالة 
املتزايدة، اأرى اأنه لبد على العاطل اأن يخرج من دائرة الوظيفة ليكون هو �س���يد نف�سه، عرب 
الحت���ذاء بق�س���ة لوكاجني الت���ي حولت امل�س���تحيل - اأو فلنقل عبئا ثقي���ال - اإلى اأمر ممكن 
حدوثه حينما اأجابت على اأ�س���حابها املنده�سني وهم يرون اجلامعية تبيع العلب بالقول “اإذا 

كان الآخرون مبقدورهم فعل ذلك، ومل اأنا ل؟”. 
اأح���د املعارف الذين ف�س���لوا من العمل قبل �س���نوات حدثني اأنه ا�س���تطاع حتقيق دخل 
�س���هري جيد ي���رتاوح من 500 اإلى 800 دينار عرب �س���فحته يف الن�س���تغرام م���ن خالل اإقامة 

دورات تدريبية يف جمال تخ�س�سه الريا�سي. 
املجال اأ�س���بح وا�سًعا و�س���هالً يف ع�رشنا الرقمي املت�سارع لكي نخرج باأفكار خالقة تنهي 
حال���ة البطال���ة التي مني بها جمتمعنا. ولنا يف علب الروب اأف�س���ل الأمثل���ة احلية املطبقة يف 

ذلك ال�ساأن.

جاسم اليوسف

jasim.abdulla
@albiladpress.com

عنفوان
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“الأ�سغال” تبحث امل�ساريع املمولة من ال�سندوق ال�سعودي

ال�سوق املركزي بعهدة وزير الأ�سغال طرد ال�ساحنات من “باركات” 

من بينها م�شاريع الطرق ومدينة امللك عبداهلل الطبية

اأكرث من 100 �شاحنة من خمتلف الدول... الن�شيط لـ“$”:

املنامة - بنا: اجتمع وكيل وزارة الأ�شغال 
العمـــراين  والتخطيـــط  البلديـــات  و�شـــ�ؤون 
ل�ش����ؤون الأ�ش���غال اأحمد اخلياط مبمثلني من 
ال�شندوق ال�شـــع�دي للتنمية وذلك ملتابعة 
عدد من م�شاريع الطرق وم�رشوع مدينة امللك 

عبداهلل الطبية.
ويف بدايـــة اللقـــاء، اأ�شـــاد وكيل �شـــ�ؤون 
الأ�شـــغال بالدعـــم الـــذي يحظى بـــه عدد من 
م�شـــاريع وزارة الأ�شـــغال يف جمـــالت الطرق 
وال�ـــرشف ال�شـــحي والبنيـــة التحتيـــة من�ًهـــا 
مبتانـــة العالقات الأخ�يـــة الطيبة التي تربط 
بـــن الريا�ـــض واملنامـــة يف خمتلـــف جمالت 

التعاون.
الطـــرق  م�ـــرشوع  اجلانبـــان  وا�شـــتعر�ض 
امل�ؤدية على م�رشوع اإ�شـــكان �شـــاحية الل�زي 
مبدينة حمد، و�شـــارع 47 )املرحلـــة الأولى(، 
تط�يـــر املنافـــذ امل�ؤدية اإلى مطـــار البحرين 
الدويل، ت��شـــعة وتط�ير �شـــارع الفاحت، ج�رش 
�شـــار العل�ي الرابط بن �شارع ال�شيخ عي�شى 
بن �شلمان و�شـــارع ال�شيخ خليفة بن �شلمان، 
اإن�شـــاء مداخل وخمارج م�رشوع مدينة �رشق احلد 
الإ�شـــكاين ويت�شمن اإن�شاء �شـــارع 47، مرحلة 

الدفان جل�رش املحرق الرابع.
ثـــم انتقـــل احلديث اإلـــى م�ـــرشوع مدينة 
امللـــك عبـــداهلل الطبية الـــذي ينفـــذ جلامعة 
اخللي���ج العربي مبنحة �ش���ع�دية بقيمة 165 
ملي�ن ريال �شـــمن برنامج تنمية دول جمل�ض 
التع���اون ململك���ة البحرين، اإذ اأ�ش���ار اخلياط 

اإلـــى اأن امل�رشوع عبارة عن اإن�شـــاء مدينة طبية 
متكاملة تتك�ن من مرحلتن، املرحلة الأولى 
تت�شـــمن بنـــاء مركز طبـــي اأكادميـــي، مبنى 
الإدارة، اأماكـــن اإقامة امل�ظفن، مركز عناية 
الطفل وم�اقف لل�شيارات اإ�شافة الى البنية 

التحتية التي تدعم املرحلة الأولى.
اأمـــا املرحلـــة الثانيـــة ف�شـــ�ف تت�شـــمن 
الت��شعة للمركز الطبي الأكادميي، املدر�شة 
الطبيـــة، خمتـــرات للبحـــ�ث العلميـــة، مركز 
م�ؤمترات، فندق طبي، م�شت�شفى مركز اإعادة 
التاأهيـــل، اأماكـــن اإقامـــة الطلبة مع ت��شـــعة 
اأماكـــن اإقامـــة امل�ظفـــن، مرافـــق للتخزين 

وم�اقف لل�شيارات.
وبناًء على ت�جيهات وزير الأ�شغال، �شتتم 
اإعـــادة الدرا�شـــة املروريـــة املعـــدة ومراجعة 

ت�ش���اميم تط�ير �ش���بكة الطرق اخلارجية من 
واإلى مدينة امللك عبداهلل الطبية.

وخالل الجتماع تباحث الطرفن البحريني 
وال�شـــع�دي يف اجل�انـــب املرتبطـــة بتط�ير 
تقاطع �شـــارع الزلق و�شـــارع خليج البحرين، 
تط�ير �شبكة الطرق اخلارجية و�شبكة ت�رصيف 
ميـــاه الأمطـــار، كما متـــت مناق�شـــة املخطط 
العـــام ومك�نـــات املدينـــة الريا�شـــية التي 
�شت�شـــمل امل�ـــرشح املفت�ح، جممع امل�شـــابح 
و�شـــالت الألعاب الفردية، ال�شـــالة متعددة 
اخلارجية وم�ش���مار  ال�ش���تخدامات، املالعب 
األعـــاب القـــ�ى، ال�شـــتاد الريا�شـــي، فندق 
�شـــقق فندقية )خارج نطـــاق امل�رشوع(، مركز 
املعار�ض وامل�ؤمترات )خارج نطاق امل�رشوع(، 

جممع جتاري )خارج نطاق امل�رشوع(.

قال ع�ش� جمل�ض اأمانة العا�شمة جمدي الن�شيط 
لــــ “البـــالد” اأن املجل�ـــض قـــد رفع ت��شـــية بالخالء 
الف�ري لل�شـــاحنات من ال�شـــ�ق املركزي الى مكتب 
وزيرال�شغال و�شئ�ن البلديات والتخطيط العمراين 
وعليه فان الت�شديق على القرار النهائي بالتفعيل 

او الرف�ض يك�ن من اخت�شا�ض ال�زارة.
واأ�شـــاف اأن ال�زارة �شـــتق�م بدرا�شة القرار من 
حيث قب�له اورف�شه و�شتق�م بالجراءات الالزمة يف 

حالة قب�ل وتفعيل القرار.
واأ�شـــاف: من املمكن ان تقـــ�م ال�زارة بفر�ض 
ر�شـــ�م على ا�شـــحاب ال�شـــاحنات لبقائها يف ال�ش�ق 

املركزي كحل حتى يتم تخ�شي�ض ار�ض بديلة لها.
واو�شح ان اعداد ال�شاحنات امل�ج�دة يف ال�ش�ق 
املركزي كبري وي�شـــل الى اكرث من مائة �شاحنة من 

خمتلف الدول والفراد ولبد من وج�د حل.

الجمعية المختصة
واأعرب رئي�ض جمعية اأ�شـــحاب م�ؤ�ش�شات النقل 
وامل�ا�شـــالت واملعـــدات الثقيلـــة البحرينيـــة اأحمد 
�شـــيف عن ا�شـــتغرابه بان يتم اتخاذ القرار بالخالء 
دون ا�رشاك اأو اأخذ راأي اجلهات املعنية مب�ؤ�ش�شـــات 
النقل مثل وزارة امل�ا�شـــالت والت�شـــالت والدارة 
العامـــة للمرور وا�شـــحاب ال�شـــاحنات، ودون البحث 
يف ماهية اعداد ال�شـــاحنات التـــي قد تك�ن من دول 

خليجية ودول اخرى.
ونـــ�ه اأنه من ال�رشوري معرفة اعداد ال�شـــاحنات 
ال�طنيـــة مـــن العـــدد الجمـــايل وهـــل هـــي متلـــك 

الرتاخي�ض من عدمها.
واأ�شـــاف اأنـــه مـــن الـــالزم الرجـــ�ع الـــى وزارة 
امل�ا�شالت والت�شالت ملعرفة هل هذه ال�شاحنات 
لديهـــا تراخي�ض للعمل واذا كانت لديها الرتاخي�ض 

الالزمة فيت�جب العمل لهم لت�شهيل عملهم.
وكان جمل�ـــض اأمانة العا�شـــمة قد ا�شـــدر قرارا 
بالإخـــالء الفـــ�ري لل�شـــاحنات امل�ج�دة يف ال�شـــ�ق 
املركـــزي واعتمـــاد ار�ـــض بديلـــة لل�شـــاحنات خارج 
ال�شـــ�ق علـــى ان يتـــم ايجـــاد حـــل مل�شـــكلة وق�ف 
ال�شاحنات يف ال�ش�ق الذي يعيق من فر�ض ال�شتثمار 

وت�ؤثر على املظهر اجلمايل للمنطقة.

• وكيل �ش�ؤون الأ�شغال لدى لقائه وفد ال�شندوق ال�شع�دي للتنمية	

ت�سجيل الطلبة امل�ستجدين من مواليد نوفمرب 2012 على دفعات
مدينة عي�شـــى - وزارة الرتبيـــة والتعليم: 
اأفادت اإدارة التعليـــم البتدائي ب�زارة الرتبية 
والتعليـــم اأن ت�شـــجيل الطلبة امل�شـــتجدين من 
م�اليـــد ن�فمر 2012 �شـــيك�ن وفًقا للت�زيع 
التايل، ي�م الإثنن امل�افـــق 23 ي�لي� 2018 
لت�شـــجيل م�اليد من 1 اإلى 10 ن�فمر 2012، 
والثالثـــاء 24 ي�ليـــ� مل�اليـــد مـــن 11 اإلى 20 
ن�فمـــر، والأربعـــاء 25 ي�ليـــ� مل�اليد من 21 

اإلى نهاية �شهر ن�فمر، وذلك يف �شالة ال�زارة 
مبدينة عي�شـــى، من ال�شـــاعة الثامنة والن�شـــف 
�شـــباًحا وحتـــى ال�احـــدة ظهًرا. ودعـــت الإدارة 
اأوليـــاء اأم�ر الطلبة امل�شـــتجدين اإلـــى اللتزام 
باحل�شـــ�ر ال�شخ�شـــي مـــع اأبنائهـــم اإلـــى مقـــر 
الت�شجيل، وفًقا للم�اعيد املذك�رة، م�شطحبن 
معهم �شـــهادة ميالد الطفـــل، والبطاقة الذكية 

للطالب وويل الأمر، وج�از �شفر الطالب.

ح�سن زهري

في حضرة الوطن
كم هي جميلة البحرين عندما تتلقى الأمنيات، ويرق�ض الأمل على �شفاف الأعن، منتزعة كل 
معاطف الطائفية، تبحث عن �شاطئ جمال، اأو عن ميناء ي�زع ن�ار�ض، لتك�ن اأكرث من حفلة وطنية 

يف �شال�نات ال�شم�ض.
هي البحرين تاأبى اإل اأن تع�د كما كانت، ترتدي ثيابها ال�طنية كاأم ل ترت�شـــي اإل احت�شـــان 
اأولدها ال�شـــغار، ع�شـــية على النق�شـــام، يقربها اجلرح والفـــرح، واإن اأبعدها احلزن �شـــنينا، متالأ 
�رشوطها بعافية احلب، تتقا�شم اأرغفة احلب واأرغفة احلرية من ميثاقها ود�شت�رها الكبري، فت�شنع 
لأطفالها اأكرث من اأرج�حة، واأكرث من م�شـــار، لت�ؤرخ اأجمل �شـــرية وم�شرية نح� بحرين جديدة، حتمل 
اأ�شـــالة املا�شـــي العريق دون اأن تنـــام على �رشير املا�شـــي اأو تر�ض امللح على اجلـــراح القدمية، 

وت�شنع اأجمل بحريني جديد، يحمل �شعلة الأمل، واإن بدى يف ال�شابق حمطما.
ه���ي البحرين الأخ جنب اأخيه حتت قيادة واحدة، دون النظر خللفيته الأيدي�ل�جية جنبا بجنب 
ف�ق النتماءات احلزبية، وف�ق بناء وطن بالتق�شـــيط، اأو �شناعة دولة داخل دولة، كما هي �شناعة 

الأحزاب واإمنا دولة ال�طن ل انتماء احزاب.
هـــي البحرين تنحاز للعقـــل، وال�اقعية املقاتلة لبناء وطن ُي�ؤِْمن بالإ�شـــالح منهجا وبامل�رشوع 
الإ�شـــالحي طريقا. وطن يرف�ض �ش��شـــة الف�شـــاد، والنتماءات ال�شـــيقة، وق�شـــ�ة الأيدي�ل�جية، 
وزقـــاق املذهب، ليك�ن ال�طن هـــ� احلامي، وه� املح�ر، وه� نقطة الرتـــكاز للدوران نح� عدالة 
مزدانة بالقلم والري�شـــة ونكهة الثقافة، وعطر التعليم ومذاق ال�شحة، و جن�مية املحراب، و�رشخة 

الإن�شانية.
هي البحرين تاأخذ بنا�شية امل�اطن نح� اأفق التقدم املدين واحلرية واقت�شام الرغيف للجميع، 

ليبقى امل�اطن�ن مرتا�شن جدارا ل�شيادة الأر�ض، وركيزة النظام ودمي�مة الأمن.
هي البحرين يخدم �شعبها مليكها الرحيم باأ�شفار العن حبا وولء وعزة بقائد منحاز نح� �شعبه 
يف الرخاء وال�شـــدة، ويف �شيق املنعطفات، قبطان حمى ال�شـــفينة اأمام اأكرث من ط�فان، فال نن�شى 
قائـــدا اأدار املركـــب باقتدار، �شـــنع لنا ميثاق العمـــل ال�طني من حكمة ينحني لهـــا التاريخ، وه� 
ير�شـــم ل�حة ال�طن معلقة كم�شباح يتدلى على ب�ابة ديلم�ن، قائد ك�رش الط�فان، وقام بلي عنق 
العا�شـــفة يف ظل م�ج عربي متالطم، يف ظل ا�شـــتعال احلرائق يف اقليم يتهاوى، وجغرافيا تق�شـــم 
ب�شـــكن بع�ض ال�شفارات و�شهيات دول ا�شتعمارية، وت�حم ا�شـــماك القر�ض الإقليمية، والغربية 

كقطعة حل�ى تبتلع بليل.
هي البحرين ترد ال�لء بال�لء، وال�فاء بال�فاء ل�شـــاحب التاج اأبا وقائدا وملكا، هي البحرين 
تلتـــف بقيادتهـــا وهـــي تراه يقف بقـــ�ة منحازا ملا فيه م�شـــلحة لل�طن وال�شـــعب، لـــكل متقاعد 

ومتقاعدة ين�شفهم بالتغيري.
هي البحرين تهزم ذئب الطائفية، الذي مازال يع�ي على حدود ال�طن العربي خنجر طائفية، 

وق�ش�ر روؤية.
هي البحرين تكفكف دمعها وحزن املا�شي، لتعانق فرحا م�رشوقا منذ �شنن، لتحفل بحمد بن 
عي�شـــى الذي قلب كل امل�ازين يف 2001 مب�رشا بالدميقراطية، وحق�ق الن�شان، واملدنية، ح�شارة 
الرجل الذي ي�شـــج ل�نا جميال وم��شـــما يزرع حدائق، ويكتب فيه زغردات واأنا�شـــيد حن ان�شـــف 

ارامل ويتامى، واأحالما حمطمة، وب�رشا معط�بي الأحالم.
هي البحرين ترى يف خليفة بن �شـــلمان امتداد تاريخ بحا�رش، ه� اب� علي �شانع املدنية، وباين 
القت�شـــاد، ومهند�ض التمدين، والذي بقي قام��شه ال�شيا�شي على م�شافة واحدة من كل م�اطن، 
لري�شـــل ر�شـــالة للتاريخ واحلا�رش وامل�شـــتقبل لكل العامل خليفـــة املجد باق مابقـــي للمجد رونقا 

ومذاقا واإ�رشاقا.
هـــي البحريـــن تلتف ب�شـــلمان بن حمد، باأبي عي�شـــى ير�شـــم ل�حة امل�شـــتقبل اأكـــرث من ل�ن 
اقت�شادي، بـ)متكن( التي متكن ال�شباب البحريني كيف يك�ن�ن جتارا واعدين، جاهدا يف خياطة 
ث�ب اأبي�ض مطرز بتن�ع اقت�شادي، يبنى الإن�شان البحريني بابتعاث علمي ذهبي يف اختيار خامات 
بحرينية متثل العقل البحريني لبناء م�شـــتقبل يحبل ب�شـــاتن ب�رشية ب�شـــعلة من ن�ر. هي البحرين 
تنتـــج �شـــعبا وفيا ميتلك جبال من ال�شـــر وقمما من املبدعن، �شـــعبا معج�نا بالـــ�لء، يف املكاره 

�شب�ر ويف ال�شدائد وق�ر، �شعب، قلبه حمراب، وعقله تر�شانه معرفية، ويده تنحت متاثيل علم.
فال�شـــعب البحريني ي�شتحق اأن نعمل له ليل نهار واأن ن�شنع له ال�شعادة وحياة مل�ؤها الكرامة 

كما اأرادها جاللة امللك.
ه���ي البحري���ن تتبادل ال�ج���ع مع اخلليج هما م�ش���ركا، تتقا�ش���م مع جاللة امللك �ش���لمان بن 
عبدالعزيز اآل �ش���ع�د حفظه اهلل حافظ اخلليج اأمام الأعا�ش���ري، و�ش���م� الأمري حممد بن �شلمان ويل 

عهده املقدام واملغريرّ اأمل ال�اقع امل�شرتك، م�رشفية و خيار وفاء يف احلرب وال�شالم.
ه���ي البحرين ترفع الراية مع اإمارات العز ب�ش���يخها املعطاء �ش���م� ال�ش���يخ خليف���ة بن زايد اآل 
نهيان حفظه اهلل، جمد المارات، وقائدها مهند�س اخلري والتقدم �ش���م� ال�ش���يخ حممد بن زايد ال 
نهيان وه� يهند�س التقدم حكمة، وجغرافية امل�شري اخلليجي، مع �شيخ ال�شباح اأمري احلكمة �شم� 
المري �ش���باح الأحمد اجلابر ال�ش���باح، تبني البحرين مع اخلليج ط�بة ط�بة، ج�رصا و اأ�ش����ارا، ومدن 

مدنية تطلعا وازدهارا يف مزاحمة ال�شم�ض وا�شطياد م�اقع بن النج�م.
نق���ف جميعا ك�ش���ع�ب خليجية مرا�ش���ني يف دع���م ركائز الهم امل�ش���رك اخلليجي �شيا�ش���ة 

واقت�شادا واأمنا و�شيادة وا�شتقرارا.
هي البحرين تعزف: ان هذه قيادة وهذا �شـــعب ي�شتحق�ن احلياة الكرمية ل�شعب، من حقه ان 
ين�شـــج طماأنينته من معي�شة هانئة م�شـــتقرة يف بيت جميل وراتب جمز وتعليم راقي ودميقراطية 
واعـــدة تنم� بعقل واحـــرتام القان�ن، وحك�مة عادلة كما هي و�شـــتبقى، وق�شـــاء عـــادل كما كان 

ويبقى، وجامعة مزدهرة.
من حقه ان يرى ابناءه يلتحق�ن بجامعة، ويراهم يزف�ن لعر�ض جميل، و ي�شافرون يف ال�شيف 

م�شتمتعن بجمال احلياة وح�شارة الن�شان والدول املتقدمة.
هذه هي البحرين كل �رصوط احلياة مت�فرة ومهياأة و�ش���تنم� اأكرث اذا وقفنا مع القيادة دعمنا 
الإجنازات وقمنا بدعم ال�شـــفافية والتغيري الإيجابي والنقد البناء، ل� انا و�شـــعنا اجلرح على اجلرح 
والمل على المل، ار�س خ�ش���بة مع فالح ماهر تنتظر الأر�س حبلى باخلري كما كانت يف عهد الجداد، 
�شـــفا واحـــدا يف اقت�شـــام التاريخ جمد وفـــاء يف وجه تطلع �شـــاه ايران، يف ال�شـــبعينات، واللتفاف 

بامليثاق يف الألفية، ويف م�اجهة حرايق الإقليم يف اندلع الال ربيع والال عربي.
قائـــد حكيم، ورئي�ض وزراء كرمي، وويل عهد اأمن و�شـــعب بكل اأطيافـــه ويف وطيب حميم، ل 
ميكن ال اأن ينتج�ا حياة جميلة ير�شمها قان�ن مدين من�شف للكبري وال�شغري للعامل، وللمتقاعد، 

للرجل وال�شاب، واملراأة، وال�شابة، والعج�ز.
كلنا اأمل ورهان على قائد امل�شرية اأبي �شلمان يف تعديل القان�ن مبا يراه ه� م�شلحة للم�اطن 
وال�طن وكلنا ثقة اأنه �شـــي�ؤثث القان�ن بجمال حق�قي خدمة لدمي�مة ال�شناديق وم�شلحة الفقري 
اي�شا، وه� الطريق الى بل�شمة اجلروح، و�شناعة الفرح الكبري وه� ي�رشح القل�ب ب�شاتن وحدائق، 

ورق�شة �شنديان، وزغردة اأ�شجار يا�شمن.

سيد ضياء الموسوي

s.dheya
@hotmail.com
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�حلجري: �لبحرين ت�سهد �أطول خ�سوف للقمر

�حلب�س �سنة مع �لر�أفة ل�ساب �رشب �رشطيني

“�لإ�سكان” ت�سلم مفاتيح م�رشوع �للوزي

�ل�رشطة تفكك لغز “�ل�سيارة �خل�رش�ء”

�إ�ضقاط ح�ضانة �أم البنتها وحتويلها للأب

يف اإطار تنفيذ اأمر �سمو ويل العهد بتوزيع 5000 وحدة

رغم ا�ستمرار الزوج

املنام���ة - وزارة الإ�س���كان:  تنفي���ًذا لأم���ر ويل 
العه���د نائ���ب القائد الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �س���احب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 
ب���ن حمد اآل خليفة بتوزيع 5000 وحدة �س���كنية ويف 
اإطار توجيه���ات عاهل البالد �س���احب اجلاللة امللك 
حم���د بن عي�س���ى اآل خليفة، التي �س���درت يف �س���هر 
رم�س���ان املب���ارك مبا يلب���ي احتياج���ات املواطنني 
ومتابع���ة جله���ود احلكومة برئا�س���ة رئي����س الوزراء 
�س���احب ال�س���مو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل 
خليفة يف تنفيذ برنامج عملها، اأعلنت وزارة الإ�سكان 
عن بدئها بت�سليم مفاتيح الوحدات ال�سكنية مب�رشوع 

اللوزي الإ�سكاين على املواطنني امل�ستفيدين.
وقال���ت ال���وزارة اإنه���ا �ستوا�س���ل جهوده���ا يف 
توزي���ع مفاتي���ح الوح���دات عل���ى دفع���اٍت متتالي���ة 
حت���ى اأن تنتهي م���ن توزيع كافة وح���دات امل�رشوع، 
م�س���ريًة اإل���ى اأنَّ ه���ذه اخلطوة تعقب خطوة ت�س���ليم 
امل�س���تفيدين عقود الوحدات ال�س���كنية والتي متت 
بالأ�س���بوع املا�س���ي، وذل���ك بع���د اأن قام���ت اإدارة 
اخلدمات الإ�س���كانية باإ�س���عار املواطنني باحل�س���ور 
للوزارة لتوثيق عقود النتفاع، وتعريفهم على اأهم 
البنود وبيان اأبرز الإر�سادات القانونية والفنية التي 
حتدد البن���ود القانونية واملالي���ة املدرجة يف العقد 
الإ�س���كاين، واإجراءات النتفاع، حتى ا�ستالم مفاتيح 

الوحدات ال�سكنية.
وتابع���ت ال���وزارة اأنَّ ق�س���م اإدارة املمتل���كات 
الإ�سكانية كثف ا�ستعداداته للبدء يف ت�سليم مفاتيح 
وحدات م����رشوع اللوزي، حي���ث قام الق�س���م بالتاأكد 
م���ن اأعمال ال�س���يانة عل���ى جميع الوح���دات والتاأكد 

م���ن جاهزيتها متهي���دا لت�س���ليمها للم�س���تفيدين، 
وتزويدهم ب�س���هادات ال�س���مان اخلا�س���ة مبكونات 
الوح���دة ال�س���كنية ِوْفًق���ا ملا ه���و متب���ع يف اإجراءات 

الت�سليم.
واأ�س���افت ال���وزارة اإنه���ا ت�س���عى اإل���ى تكثيف 
وت���رية العمل يف خمتلف امل�س���اريع الإ�س���كانية قيد 
التنفيذ من خالل التخطيط املدرو�س والطموح حتى 
تتمكن من ت�سليمها مل�ستحقيها باأ�رشع وقت ممكن، 
وت�رشي���ع وترية توفري اخلدمات الإ�س���كانية من خالل 
دفع عجلة امل�س���اريع يف خمتل���ف املحافظات ومدن 
البحري���ن اجلديدة. واأو�س���حت اأن م�رشوع اللوزي يعد 
اأحد امل�س���اريع الرئي�سية املدرجة �سمن برنامج عمل 
الوزارة لبن���اء 25 األف وحدة �س���كنية، ِوْفقاً لاللتزام 
اخلا�س بقطاع ال�س���كن الجتماع���ي الوارد يف برنامج 

عمل احلكومة، وموا�س���لة التزامها نحو حتقيق هدف 
اإجناز 40 األف وحدة �س���كنية �س���من الإط���ار الزمني 
املح���دد ح�س���ب توجيهات جالل���ة املل���ك وتوزيعها 
على امل�س���تفيدين من اأ�س���حاب الطلب���ات يف جميع 
املحافظ���ات، وذلك بالتوازي م���ع العمل على برامج 

تلبي الطلبات اجلديدة.
وع���ر م�س���تفيدو وح���دات م����رشوع الل���وزي عن 
�س���كرهم وتقديره���م ل�س���احب ال�س���مو امللكي ويل 
العه���د نائ���ب القائد الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء على �س���دور اأمر �سموه بتوزيع 5000 
وحدة �سكنية مبا يلبي احتياجاتهم من تلك اخلدمات 
الإ�س���كانية، مقدمني �س���كرهم اإلى وزير الإ�س���كان، 
وفريق عمله على ما بذلوه من جهوٍد لإمتام اإجراءات 

توزيع امل�رشوع مبا يلبي طلباتهم الإ�سكانية.

لح���ظ اأف���راد ال�رشطة من ق���وات حف���ظ النظام 
تك���رار ظهور �س���يارة قدمية يف اأكرث م���ن 10 وقائع 
حرق واأعمال �س���غب مبنطق���ة داركليب، والتي تبني 
اأن املتجمهرين واملخربني ي�س���تعملونها يف تعطيل 

حركة املرور ونقل اأدوات التخريب من خاللها.
فت���م البح���ث والتحري ع���ن مالك ال�س���يارة بعد 
التعمي���م على اأو�س���افها، والتي تب���ني اأنها من نوع 
ني�س���ان موديل الع���ام 1994، ولونه���ا اأخ�رش، وعمن 
ي�س���تعملها فعليا، ما اأ�س���فر عن التو�سل اإلى هوية 
4 اأ�س���خا�س، والذي���ن مت توقيفهم عل���ى ذمة تلك 
الوقائ���ع، ومت توجيه تهم احل���رق اجلنائي والتجمهر 
وال�س���غب عليه���م. والطري���ف يف اكت�س���اف هوي���ة 
امل�س���اركني يف الواقعة اأن���ه مت القب�س على املتهم 
الأول بعدما اختفت ال�س���يارة من حوزته، فتوجه اإلى 
مرك���ز ال�رشطة ليقدم بالغا بفقدانها، حتى ي�س���اعده 
اأفراد ال�رشطة يف ا�س���تعادتها، اإل اأنه مت القب�س عليه 
ك���ون اأن ال�س���يارة معم���م عليها ومطلوب���ة للجهات 

الأمنية ومطلوب من ي�ستعملها.
واأثن���اء القب�س على املتهمني الأربعة مت حتريز 
ع���دد من امل�س���بوطات كانت بحوزته���م، متثلت يف 
الأدوات الت���ي ت�س���تعمل يف ارتكاب اأعمال ال�س���غب 

والتخريب، والتي كانت موجودة مبنازلهم.
اع���رف  الأول  املته���م  م���ع  التحقي���ق  واأثن���اء 
با�س���راكه يف جمي���ع الوقائع امل�س���ندة اإليهم، وقرر 

باأنه كان حمبو�س���ا على ذمة ق�س���ية م�سابهة، وعقب 
خروج���ه من ال�س���جن يف �س���هر فراير الع���ام اجلاري 
2018، التق���ى باملته���م الث���اين، اإذ طل���ب منهم���ا 
�س���خ�س يتوا�سلون معه -جمهول يف الق�سية- �رشاء 
�س���يارة ل�ستخدامها يف نقل الإطارات امل�ستخدمة يف 
عمليات احلرق، وبالفع���ل مولهما مببلغ 150 دينارا 

ليتمكنوا من �رشاء ال�سيارة املذكورة.
واأ�س���اف اأن���ه بع���د ح�س���ولهما عل���ى ال�س���يارة 
ا�سروها باملبلغ املذكور، كما اأن ال�سخ�س املجهول 
كان يتوا�س���ل معه لإبالغه عن موقع و�س���ع عدد من 
الإطارات امل�س���تعملة باأعمال التخريب حتى يتمكنوا 
من نقلها واأخذها ليتم حرقها على ال�س���وارع العامة، 
م�ستخدمني ال�س���يارة اخل�رشاء املتكرر م�ساهدتها يف 
اأعمال ال�سغب، والذي اعرف اأنهم �ساركوا بال�سيارة 

يف 12 واقعة حرق اإطارات.
واأف���اد املتهم الأول اأنه ا�س���تمر يف تلك الأعمال 
حتى منت�سف �سهر اأبريل من العام اجلاري، مبينا اأنه 
كان وباق���ي املتهمني يقومون بحم���ل الإطارات من 

منطقة �سهركان ويحرقونها يف داركليب.
اإل���ى اأن حدث���ت م�س���اكل ب���ني املته���م الأول 
وال�سخ�س املجهول الذي اأعطاه قيمة تلك ال�سيارة، 
فما كان منه اإل اأن اأوقف م�ساركته يف عمليات احلرق 
والتجمهر، وذات يوم اكت�سف اأن ال�سيارة قد اختفت 
م���ن مكان اإيقافه���ا، فتوجه مبا�رشة اإل���ى مركز �رشطة 

مدين���ة حمد اجلنوبي، متوقعا اأنهم �سي�س���اعدونه يف 
ا�سرجاع ال�س���يارة بعد الإبالغ عن اختفائها، اإل اأنهم 
قب�سوا عليه كون اأن ال�س���يارة مطلوبة بعدة ق�سايا 
وكذل���ك مطل���وب م���ن ي�س���تعملها، وبالتحقي���ق مع 
املتهم الأول مبعرفة النيابة العامة اأكد اأنه ا�س���رك 
م���ع املتهمني الثالث���ة الآخرين يف ارت���كاب الوقائع 
الإثنا ع�رش. هذا وق���د اأحالت النيابة العامة املتهمني 
الأربعة للمحاكمة على اعتبار اأنهم يف غ�س���ون �س���هر 
اأبري���ل 2018 ارتكب���وا الآتي: اأول: اأ�س���علوا واآخرين 
جمهول���ني حريق���ا يف املنق���ولت املبينة ب���الأوراق، 
وكان م���ن �س���اأنه تعري����س حي���اة النا����س والأموال 
وو�س���ائل النقل العام���ة للخطر، باأن قام���وا بتجهيز 
الأدوات امل�ستخدمة يف جرائمهم من برول واإطارات 

واأ�رشموا فيها النريان بوقائع خمتلفة.
ثاني���ا: ا�س���ركوا يف جتمهر موؤلف م���ن اأكرث من 
خم�س���ة اأ�س���خا�س الغر�س منه الإخ���الل بالأمن العام 
وتعري����س حي���اة النا����س والأم���وال العام���ة للخط���ر 

م�ستخدمني العنف لتحقيق غايتهم.
 اإل���ى ذلك نظ���رت املحكم���ة الك���رى اجلنائية 
الرابعة يف الق�سية باأولى جل�س���اتها، وقررت تاأجيل 
املحاكمة حتى جل�س���ة يوم 6 �سبتمر املقبل، وذلك 
لالطالع والت�رشيح ب�سورة من الأوراق للدفاع، وندب 
حم���ام للدفاع ع���ن املتهم���ني الأول والثالث واإعالن 

املتهم الرابع.

املحكم����ة  اأن  �س����عد  ه����دى  املحامي����ة  ذك����رت 
ال�سغرى ال�رشعية الرابعة )الدائرة اجلعفرية( ق�ست 
ب�س����م ح�سانة بنت جتاوزت ال�سبع �سنني من عمرها 
اإلى والدها، كما اأ�سقطت مبلغ النفقة املقرر للبنت 
على املدعي ل�س����الح والدتها زوج����ة املدعي ابتداء 
من يوم طلب تنفيذ احل�س����انة، بالرغ����م من اأن الأم 
والأب لزالت تربطهما عالقة الزوجية ومل ينف�س����ال، 
اإل اأن املحكم����ة ب����ررت ذلك باأنهما لي�س����ا على وئام 
وكل منهما يقطن مبكان اآخر ومن حق الأب ح�س����انة 
ابنته خ�سو�سا اأنه قدم والدته و�سقيقته مل�ساعدته 

يف ح�سانتها.
وقالت �س����عد اإن موكلها كان قد تقدم بدعوى 
�رشعية طلب من خاللها الق�س����اء ب�سم ح�سانة ابنته 
اإليه بدل من والدتها املحكوم ل�س����احلها باحل�سانة 
يف وق����ت �س����ابق، وكذل����ك باإ�س����قاط مبل����غ النفق����ة 
املق����ررة لبنته؛ لأن ابنته قد جت����اوزت من العمر 7 

�سنني.
وت�س����ري وقائ����ع الدع����وى اإل����ى اأن الأب املدعي 
متزوج من املدعى عليها، واأجنب منها ابنني وبنتا، 
واأن الأخرية قد بلغت من العمر 7 �سنني، مما يحق له 
مطالبة والدتها املدعى عليها ب�سم ح�سانتها اإليه، 

خ�سو�س����ا اأن اأق�سى �س����ن ح�س����انة الأم للمح�سون 
متام �سن ال�سابعة من العمر.

واأثن����اء النظ����ر يف الدعوى دفعت وال����دة البنت 
باأن زوجها يعمل يف دول����ة خليجية، وطلبت خماطبة 
الإدارة العامة للجن�سية واجلوازات والإقامة للتحقق 

من �سحة ادعائها.
وكما دفعت الأم اأمام املحكمة ال�رشعية اأي�سا يف 
مرافعتها باأن املدعي والد البنت ل ي�سلح حل�سانة 
الأولد، وم����ن بينه����م البنت، وذلك عل����ى ادعاء باأنه 
يعم����ل يف دولة خليجية ول يرج����ع اإلى اململكة اإل يف 

اأيام الإجازات فقط.
واأ�س����ارت كذلك اإل����ى اأن وال����دة املدعي )جدة 
البنت( كبرية يف ال�س����ن، ولي�ست اأهال لرعاية الأبناء 
والقيام ب�سوؤونهم؛ لكونها م�سغولة بالأمور املنزلية 
وحياته����ا الجتماعي����ة، مما ي�س����تتبع ذل����ك اأن تكون 
ابنته����ا دون رقي����ب ورمب����ا تتعر�س لالأذى ب�س����بب 
ذلك، موؤك����دة اأنها ووالد البن����ت ل يزالن متزوجني 
حتى هذه اللحظة، واأنها متفرغة متاما لرعاية ابنتها.

ومل ينك����ر ال����زوج اأن����ه يبا�رش اأعمال����ه يف دولتني 
خليجيت����ني، اإل اأن اأعماله م�س����تقرة يف البحرين، واأن 
خروجه من اململكة لي�س ب�س����كل م�ستمر واإن تطلب 

الأمر ذلك فاإن �سفره ل يتعدى الثالثة اأيام، ومن ثم 
يعود اإلى اململكة.

وخ����الل املحاكم����ة ح�����رشت وال����دة الأب، والتي 
اأو�س����حت اأنها ب�س����حة جيدة واأنها م�س����تعدة لرعاية 
حفيدتها بكل ما حتتاجه كحا�س����نة يف نظافة البنت 
واإطعامها ومراقبتها ومتري�س����ها، ف�س����ال عن تقدم 
�سقيقة املدعي اأي�س����ا، واأفادت للمحكمة اأنها على 
ا�ستعداد حل�س����انة بنت �سقيقها وم�ساعدة والدتها 

يف اأمور رعايتها.
واأو�س����حت املحامي����ة هدى �س����عد اأنها تقدمت 
اإن  بالق����ول  اختتمته����ا  املحكم����ة  اأم����ام  مبرافع����ة 
ابن����ي املدعي يف ح�س����انته بن����اء على حك����م حمكمة 
ال�ستئناف ال�سادر يف وقت �س����ابق، وطالبت ب�سم 
البنت املذكورة حل�سانة والدها بناء على اأنها بلغت 

�سن ال�سابعة.
م����ن جهتها، قالت املحكم����ة يف حيثيات حكمها 
اإن املق����رر �رشعا على �س����وء اأح����كام الفقه اجلعفري 
الذي يحكم واقعة النزاع اأن حق الأم يف احل�س����انة مع 
التن����ازع عند مطالبة الأب لها اأق�س����اه ببلوغ الولد 7 
�س����نني هجرية، ما مل تتزوج اأو تتنازل عن ح�سانتها 

اأو يثبت عدم اأهليتها اأو اأهليته حل�سانة الولد.

اأعلن الباح���ث الفلكي علي احلجري اأن 
�سماء البحرين �س���وف ت�سهد ظاهرة اأطول 
خ�س���وف كل���ي للقمر له���ذا الق���رن اأي من 
الع���ام 2001 اإلى 2100 ميالدي ابتداء من 
م�ساء يوم اجلمعة، واأول �ساعات �سباح يوم 
ال�س���بت املوافق 27 و28 يولي���و اجلاري، 
والفرة الإجمالية لطول اخل�سوف مبختلف 
مراحله املنظورة وغري املنظورة 6 �ساعات 
و17 دقيقة، ومنها 3 �ساعات و55 دقيقة 

للخ�سوف املنظور يف البحرين.
وت�سري احل�سابات الفلكية التي اأجراها 
احلجري اإلى اأن خ�سوف القمر الكلي �سيبداأ 
عل���ى مرحلت���ني بالرتيب وهما اخل�س���وف 
غ���ري املنظور للعني والت���ي تقع يف مرحلة 
البداية ونهاية من ظاهرة اخل�س���وف ومدة 
عندم���ا  دقيق���ة،  و11  �س���اعة  منهم���ا  كل 
يدخ���ل ج���رم القم���ر يف خم���روط �س���به ظل 
الكرة الأر�س���ية والذي يك���ون طول قطره 
8319 كلم يف ال�س���اعة 8:13 م�ساء، حينها 
يتغري لون القمر ب�سكل غري منظور للعني 
املجردة، اإلى اأن يدخل منطقة خمروط ظل 
الأر����س والذي يك���ون قط���ره 4597 كلم 
لتب���داأ مرحل���ة اخل�س���وف اجلزئ���ي املنظور 
وهي املرحلة الو�س���طى يف ال�س���اعة 9:24 
م�س���اء، اإل���ى اأن يختفي �س���طح القمر على 
مدى �ساعة و�ست دقائق ليبتدئ اخل�سوف 
الكلي من ال�ساعة 10:29 م�ساء، وتنت�سف 

فرة اخل�س���وف وتكون ذروته يف ال�س���اعة 
11:21 م�ساء.

واأو�س���ح اأن خ�س���وف القم���ر املنظور 
�سي�س���بق و�س���يتاأخر ع���ن الوقت امل�س���ار 
اإليه لوقت اخل�س���وف املنظ���ور بعد دخول 
اأو خ���روج قر�س القمر يف منطقة �س���به ظل 
خمروط الأر�ض وبن�سبة 70 %، بفرة تقدر 
يف املتو�سط من 18 اإلى 20 دقيقة؛ نتيجة 
وج���ود القمر ب���ن منطقتي خمروط �س���به 
ظل وظل الأر����س بتدرجاتها الغامقة، مما 
يلقي بظالله ب�سكل كبري على �سطح القمر 
يف بداي���ة ونهاية فرة اخل�س���وف، اإ�س���افة 
للظروف اجلوية املوؤثرة ملوقع الرا�سد يف 

حالة �سفائها اأو ل.

حب�س���ت املحكم���ة الك���رى اجلنائية 
ا “20 عاًم���ا” موقوًفا على  الأول���ى �س���ابًّ
ذم���ة ق�س���ية اأخرى، مل���دة �س���نة واحدة، 
وذل���ك لإدانت���ه بالعتداء بال����رشب على 
�رشطي���ني، رف�س���ا دخول���ه للعن���ر اأثناء 
فرة ال�س���راحة، خ���الل ف���رة توقيفه 
مبركز احلو�س اجلاف، بعد اأخذه بق�س���ط 

من الراأفة.
وقالت املحكم���ة يف حيثيات حكمها 
اإنه���ا عن���د تقديره���ا للعقوبة ت�س���ع يف 
اعتبارها ظروف املتهم، لذا فاإنها تاأخذه 
بق�س���ط من الراأفة مبا تخولها لها املادة 

)72( من قانون العقوبات.
وتتمثل وقائع الق�سية فيما اأبلغ به 
ال�رشطيني املجني عليهم���ا من اأنه وحال 
ك���ون املته���م حمبو�ًس���ا مبرك���ز احلب�س 
الحتياطي التاب���ع لوزارة الداخلية طلب 
م���ن املجن���ي علي���ه الث���اين، ال���ذي كان 
برفقت���ه املجني عليه الأول، الدخول اإلى 
العنر رقم )1(، فاأبلغه الأخري باأنه يجب 
تفتي�س���ه، اإل اأن املته���م ق���ام بالتعدي 
عليهم���ا  املجن���ي  ج�س���م  �س���المة  عل���ى 
�س���الفي الذكر، وذلك ب���اأن دفع املجني 
عليهما بقوة واأم�س���ك بالأول من مالب�سه 
الع�س���كرية و�رشب���ه على وجهه و�س���دره 
ويده اليمنى، واأحدث بالأول الإ�س���ابات 
املو�س���وفة بالتقري���ر الطب���ي املرفق، 
ومل يف�س ذلك العتداء اإلى مر�سهما اأو 
عجزهم���ا ملدة تزيد عن 20 يوًما ح�س���ب 
التقري���ر الطب���ي املرف���ق، وكان ذل���ك 

العتداء اأثناء وب�س���بب تاأديتهما لأعمال 
وظيفتهما.

ويف اعرافاته، قال املتهم اإنه خارج 
العن���ر يف “الفن����س” يق�س���ي الوق���ت 
امل�س���موح له هناك، وقال لهما اإنه يريد 
الدخول للعنر لل�س���الة، ومن ثم العودة 
للخ���ارج، فرف�س ال�رشطي كون وقته غري 
م�س���موح للتجزئة، اإل اأن���ه اأ�رش على ذلك، 
وعندم���ا رف�س���ا دف���ع ال�رشط���ي و�رشب���ه 
“بوك�س” على وجهه و�سدره ويده، فيما 
قّرر املجني عليه الثاين اأنه ح�سل تبادل 
بال�رشب فيما بني املتهم واملجني عليه.
وثب���ت م���ن التقرير الطب���ي اخلا�س 
بال�رشط���ي املجني علي���ه الأول اأنه يعاين 
من ت�س���حج �س���غري عن���د الع���ني اليمنى 
واإ�س���ابة �س���طحية على اإ�سبعني يف اليد 
اليمنى. واأ�س���ارت املحكم���ة اإلى اأنه ثبت 
يف يقينها اأن املتهم بتاريخ 8 اأغ�سط�س 
2017، اعت���دى على �س���المة ج�س���م كل 
م���ن ال�رشطي���ني املجني عليهم���ا، وذلك 
ب���اأن دفع املجن���ي عليهم���ا بالقوة وقام 
م���ن  الأول  علي���ه  باملجن���ي  بالإم�س���اك 
مالب�س���ه الع�س���كرية و�رشبه عل���ى وجهه 
و�س���دره ويده اليمنى، واأحدث باملجني 
املو�س���وفة  الإ�س���ابات  الأول  علي���ه 
بالتقرير الطبي املرفق، ومل يف�س ذلك 
العتداء ملر�س���هما اأو عجزهم���ا عن اأداء 
اأعمالهما ال�سخ�س���ية مل���دة تزيد عن 20 
يوًما، وكان ذلك اأثناء وب�س���بب تاأديتهما 

لأعمال وظيفتهما.

• علي احلجري	

�إعد�د: عبا�س �إبر�هيممحاكم

ظهرت يف اأكرث من 10 وقائع حرق واأعمال �سغب بداركليب
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الط���وارئ رحلة قا�ص���ية لوحدها، ي�ص���ل 
مري����ض فق���ر الدم املنجل���ي “ال�ص���كلر” اإلى 
الق�ص���م، فاإن كانت الدعوات حتفه �ص���يوفق 
ويج���د �رسي���راً �ص���اغراً لريم���ي علي���ه ج�ص���ده 
املنهك، واإن مل حتفه تلك الدعوات فعليه اأن 
ي�صرب على مر االنتظار على كر�صيه، ترتا�ض 
االأ�رسة بع�صها جنب بع�ض، حتى تكاد جتد يف 
اأحاي���ن كثرية االأ�رسة وقد و�ص���عت يف املمر، 
ال خ�صو�ص���ية للمري����ض، وال بيئة عالجية وال 
�ص���حية وال ه���م يحزنون، ال�رسخ���ات تدوي يف 
احلج���رات، هذه تطلب جرعة املورفن، وذاك 
يطلب ا�صتبدال املغذي الوريدي “ال�صيالن”، 
وتلك ترتجى املمر�ص���ة اأن جتد اال�صت�ص���اري 
ليكت���ب لها جرعته���ا امل�ص���كنة، وتلك تبكي 
من �ص���دة االأمل، لياأتي لها �ص���وت املمر�ص���ة 
االآ�ص���يوية باأن عليها االنتظ���ار فلم متر على 
تواجده���ا يف “الط���وارئ” ثماين �ص���اعات، اأي 
املدة املقررة للمر�ص���ى �ص���من الربوتوكول 

الذي ابتدعته وزارة ال�صحة يف يوم اأ�صود.
وحان���ت �ص���اعة الفرج، مب���رور ثلث يوم 
عل���ى االأمل امل���ربح، لتب���داأ معاناة اأخ���رى عند 
غرز االإبر يف اأج�ص���اد اأولئك املر�ص���ى، فحتى 
ذاك اجله���از املتنقل الذي �ص���معنا عنه مراراً 
وتكراراً باأنه يك�ص���ف مو�صع العروق ب�صهولة 
رغم ما ُدفع فيه من اأموال مل يتم ا�ص���تخدامه! 
ولو األقيت نظرة على اأج�ص���اد مر�صى ال�صكلر 
فل���ن جتد مو�ص���عاً اإال وازرق وتورم من كرثة 

الغرز املتكرر.
البق���اء يف ق�ص���م الطوارئ يعن���ي اأنك يف 
“الربزخ الدنيوي” اإلى اأن يحن دورك وجتد 
�رسيراً �صاغراً يف االأجنحة، وهو بقاء تطول مدته 
وقد ي�ص���ل اإلى 10 اأي���ام، وعليك طوال تلك 
الفرتة اأن تتحمل باالإ�ص���افة اإلى االأمل، ال�رسير 
القا�ص���ي، ال���ذي يخلو من و�ص���ادة، واإن كنت 
ت�ص���األ ع���ن اال�صت�ص���اري اأو الطبيب املناوب 
فعلي���ك، اأو عل���ى اأحد م���ن اأف���راد عائلتك اأن 

يبحث عنه هنا وهناك.

يا�ص���مينة: ه���ل ه���ذه معاي���ري ال�ص���حة 
وال�ص���المة يف ق�ص���م للط���وارئ يف جممع بحجم 

جممع ال�صلمانية الطبي، ويف دولة خليجية؟

البرزخ الدنيوي

محمد 
المحفوظ
sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

للروؤي���ة  االأول���ى  الق���راءة 
ملجل�ص���ي  املقدم���ة  احلكومي���ة 
النواب وال�ص���ورى ب�ص���اأن قانون 
الع���ام  القطاع���ن  يف  التقاع���د 
التغيريات  اأن  توؤك���د  واخلا����ض 
ج���دا،  طفيف���ة  اأجري���ت  الت���ي 
فالروؤي���ة مل تب���دد الهواج�ض من 
رفع �ص���ن التقاع���د اإلى خم�ص���ة 
و�صتن، فقد مت اإجراء تعديل مل 
يكن بحجم التوقعات، اإذ اإن �صن 
التقاعد املبكر مت تدريجيا ملدة 
خم�ض �ص���نوات، جوهر االعرتا�ض 
على ه���ذا التعدي���ل اأّن املواطن 
بعد اخلام�صة واخلم�صن �صيبقى 
و�ص���تكون  الوظيف���ة،  ره���ن 
لالأم���ر ل���ه عواق���ب وخيم���ة على 
كل االأ�ص���عدة واأهمه���ا البطال���ة 
املتف�صية اليوم، اإذ �صتت�صاعف 
بن�ص���بة خميفة وخ�صو�صا يف ظل 
االأو�صاع االقت�صادية املتذبذبة.

يتمث���ل  اآخ���ر  �ص���بب  هن���اك 
يف االإنتاجي���ة، فاملوظ���ف ال���ذي 
ناهز ال�ص���تن عاما �صتت�ص���اءل 
اإنتاجيت���ه اإل���ى احل���د االأدنى وال 
ميك���ن مقارنت���ه بعط���اء �ص���اب 
وال�ص���باب  العم���ر،  مقتب���ل  يف 
اأعداده���م  تتزاي���د  اخلريج���ون 
عام���ا بع���د اآخ���ر دون اأن يج���دوا 
فر�ص���ا للتوظيف، ل���و اأّن اللجنة 
املكلفة باإع���ادة النظر يف قانون 
النظ���ام  عل���ى  اأبق���ت  التقاع���د 
اإيجابي���ات  �ص���تحقق  الق���دمي 
موؤكدة ملوظفي القطاعن العام 
واخلا����ض والباحثن عن عمل يف 

اآٍن واحد.
ت���رى ه���ل غابت ع���ن اأذهان 
ال�صادة اأع�صاء اللجنة املحرتمن 
كل ه���ذه التداعي���ات اخلط���رية 
الت���ي  ال�ص���لبية  واالنعكا�ص���ات 
م���ن املتوق���ع حدوثها م���ن رفع 
�ص���ن التقاع���د؟ يف االجت���اه ذاته 
مث���ل  اأّن  يوؤك���دون  اخل���رباء  اإّن 
ه���ذا التوج���ه يعد انتقا�ص���ا من 
املكا�ص���ب العمالّي���ة، حي���ث اإّن 
رد الفعل الغا�ص���ب الذي قوبل 
به القانون وخ�صو�ص���ا املتعلق 
برفع �ص���ن التقاع���د مل ياأت من 

فراغ.
الروؤية املقدمة اأي�ص���ا اأكدت 
اأن ن�ص���بة من �صتطالهم تاأثريات 
هذه التعديالت ت�ص���عن باملئة 
�ص���من  املوظف���ن  ع���دد  م���ن 
للتاأمن  العام���ة  الهيئ���ة  قوائم 
اأنه���م االأغلبي���ة  اأي  االجتماع���ّي، 
املطلقة، وكانت اآمال املوظفن 
اأن تطبق التعديالت على من يتم 
توظيفهم بعد اإ�ص���دار القرار اأو 
مت توظيفهم حديثا، كون الفئة 
االأولى خ�ص���عت لقانون التقاعد 
الق���دمي وال يج���ب اإجبارها على 

القانون اجلديد.

هوامش حول رؤية 
قانون التقاعد

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

ل�ص���يدي  ال�ص���امية  الكلم���ة  عك�ص���ت 
�ص���احب ال�ص���مو امللكي االأم���ري خليفة بن 
�ص���لمان اآل خليف���ة رئي�ض ال���وزراء املوقر 
حفظ���ه اهلل ورع���اه التي ت�ص���درت التقرير 
الوطن���ي الطوع���ي االأول ململك���ة البحرين 
ح���ول تنفي���ذ اأه���داف التنمية امل�ص���تدامة 
يف  اململك���ة  ا�صتعر�ص���ته  وال���ذي   ،2030
املنتدى ال�صيا�ص���ي رفيع امل�صتوى املعني 
بالتنمية امل�صتدامة الذي يعقد حتت رعاية 
املجل����ض االقت�ص���ادي واالجتماع���ي التابع 
لالأمم املتح���دة يف نيويورك، متيز م�ص���رية 
البناء والتنمية وح�صد طاقات الوطن لبلوغ 
ال�ص���خمة  واالإجن���ازات  املرج���وة  االأه���داف 
الت���ي حققه���ا ه���ذا الوط���ن العزي���ز يف كل 

املج���االت وت�ص���افر اجله���ود واملعطيات، 
حتى احتل���ت البحرين مركزا فريدا يف جمال 
التنمي���ة امل�ص���تدامة، وكم���ا ق���ال �ص���يدي 
�ص���مو رئي����ض ال���وزراء يف كلمته ال�ص���امية 
“اإن البحري���ن كانت �ص���باقة يف هذا املجال 
عرب ا�ص���رتاتيجيات تنموية وبرامج حكومية 
وذل���ك قب���ل اأن يتم بدء احل���راك الدويل يف 

جمال التنمية امل�صتدامة”.
نع���م.. البحري���ن حققت وثب���ات عمالقة 
يف جميع املجاالت االقت�ص���ادية والتعليمية 
واالجتماعي���ة والثقافي���ة، و�ص���بقت الكثري 
من ال���دول، وكانت لها اإ�ص���هامات تاريخية 
يف خ���ري االإن�ص���انية وكل ما يفيد ال�ص���عوب، 
له���ذا ا�ص���تحقت البحري���ن اح���رتام الع���امل 

وحظيت باهتمام خا�ض، بل تعترب مدر�ص���ة 
والت�رسيع���ات  والقوان���ن  التخطي���ط  يف 
التي حتقق  وال�صيا�صات  واال�ص���رتاتيجيات 

التقدم والنماء والرفعة والرخاء للمواطن. 
اإن �ص���يدي �ص���مو رئي����ض ال���وزراء اأيده 
اهلل �ص���نع االإجن���ازات للوط���ن بالتف�ص���يل 
واأعط���اه الق���وة يف جميع املجاالت، و�ص���نع 
اأي�ص���ا القاع���دة الت���ي طورت كل �ص���يء يف 
العم���ل احلكوم���ي، م���ا اأ�ص���فر ع���ن حتقيق 
تطلعات واآم���ال املواطن البحريني باملعنى 
احلقيقي للكلمة، وكل يوم تزداد االإجنازات 
والنجاحات نحو حتقيق روؤية 2030 بف�ص���ل 
منظوم���ة العم���ل املتكامل���ة الت���ي يقودها 
�ص���موه والنه���ج الذي اأر�ص���اه اأي���ده اهلل يف 

العم���ل احلكوم���ي ومتابعت���ه الدقيق���ة كل 
اخلطط والربامج وامل�رسوعات. 

يق���ول �ص���موه يف كلمته ال�ص���امية: “اإن 
مملكة البحرين كانت رائدة يف توفري التعليم 
املجاين والق�صاء على االأمية ومتكن املراأة 
وتكاف���وؤ الفر�ض بن اجلن�ص���ن، مرورا اإلى 
تو�ص���عة نط���اق ال�ص���مان االجتماع���ي وحمو 
الفقر ورفع م�ص���توى الرعاية ال�صحية ورفع 
العمر املتوقع للحياة، وغريها من املبادرات 
التي �صمنها الد�ص���تور وال�صيا�صات العامة 

للجميع دون متييز”.
اإنها ق�صة جناح الإجنازات عظيمة كتبها 
التاري���خ واأ�ص���بحت كوه���ج ال�ص���م�ض تنري 

العامل.

سيدي سمو رئيس الوزراء وإنجازات 
عظيمة تنير العالم

ما طرحته ال�ص���حافة ب�صاأن التعديالت 
املقرتحة لقانون التقاعد، �ص���ّبب �ص���دمة 
كب���رية للمواطن���ن، لتعار�ص���ه م���ع مبداأ 
“عدم امل�ص���ا�ض بحقوق املواطن”، لذلك 
نرجوا من اللجنة املخت�صة الرتيث والتدبر 
والت�ص���اور عدة م���رات مع ممثل���ي العمال 
واأهل االخت�ص���ا�ض واخلربة، وعدم اإ�صاعة 
الفر�ض بو�ص���ع تعديالت من�ص���فة، وعدم 
تغليب املكا�صب االقت�صادية على ح�صاب 

حقوق اأ�صا�صية بالراتب التقاعدي.

ردود  مو�ص���وعية  ب���كل  ننق���ل  نح���ن 
اأفعال النا�ض، وندافع ب�رسا�صة عن احلقوق 
االجتماعية واملالي���ة للمتقاعدين، وهناك 
مطلب �ص���عبي يجب اأن يو�ص���ع اأمام اأعن 
اجلميع “�صيا�ص���ة تر�صيد االإنفاق يجب اأن 
ال يدفع ثمنها املواطن من راتبه التقاعدي 
والع���الج  التعلي���م  يف  االأخ���رى  وحقوق���ه 
وال�ص���كن وغريه���ا”، اأم���ا “التقاعد املبكر 
االختياري” فهو مطلب قدمي متجدد وحق 
اأ�ص���يل للعامل بتقرير م�ص���ريه الوظيفي 

وحتدي���د وق���ت تقاع���ده وفق���اً لظروف���ه 
واالقت�ص���ادية،  واالجتماعي���ة  ال�ص���حية 
فكيف نفر�ض �صن 55 للتقاعد؟! واالأ�صواأ 
جتاهل حقوق املراأة واحلاجة امُللحة لو�صع 
تعدي���الت تراعي خ�صو�ص���يتها، وتناولت 
هذا ال�صاأن يف مقايل ال�صابق تف�صيالً، البد 
من اإ�رساك املجل�ض االأعلى للمراأة الإن�ص���اف 

املراأة يف حقوقها التقاعدية.
اأم���ا “وق���ف الزي���ادة ال�ص���نوية بعد 7 
�صنوات من التقاعد”، فذلك انتقا�ض حلق 

املواطن واأم���ر مرفو�ض جملة وتف�ص���يالً، 
فاملتقاعد اأحوج ما يكون للزيادة ال�صنوية 
ل�ص���د حاجاته ال�ص���حية واملالية، خ�صو�صا 
م���ع موج���ة الغ���الء وزي���ادة �ص���عر البنزين 

وال�صلع واخلدمات االأ�صا�صية.
التعديالت مل تراع االأو�صاع االجتماعية 
واالإن�ص���انية للمتقاعد، و�ص���ارت يف منحى 
حتقيق املكا�ص���ب املالي���ة للهيئة، وهذا 
االأم���ر ال يتفق م���ع املطالب ال�ص���عبية وال 

توجيهات القيادة.

نرج���وا اال�ص���تجابة ل�ص���وت املواطن، 
العم���ال  وا�صت�ص���ريوا  وتدب���روا  تريث���وا 
واأعي���دوا احل�ص���ابات األف م���رة قبل فوات 
والفر�ص���ة  مت�ص���ع  هن���اك  م���ازال  االأوان، 
اأمامكم، فالقانون بالن�ص���بة للمواطن �صاأن 
م�ص���ريي مي�ض لقمة عي�ص���ه و�ص���حته ويف 
اأحرج واأ�صعب وقت من عمره، كل ما نرجوه 
من اأع�صاء اللجنة ووزير املالية واملعنين 
اأن ي�ص���عوا اأمام اأعينهم اإن�صاف املواطن 

ثم تاأتي كل االعتبارات وامل�صالح.

التعديالت المطروحة لقانون التقاعد

ياسمين 
خلف

yasmeeniat 
@yasmeeniat.com

ياسمينيات

ما اإن اأطّلت رئي�ص���ة كرواتي���ا كوليندا غرابار 
كيتاروفيت����ض عل���ى امل�ص���هد الك���روي يف كاأ�ض 
الع���امل، حتى اختطفت االأب�ص���ار، و�ص���ارت واحدة 
من اأيقون���ات البطول���ة، ودارت حولها الكثري من 
الق�ص�ض، و�صارت لدينا يف وطننا العربي، واحدة 
من االأ�ص���اطري التي جنلد اأنف�ص���نا ب�صببها، ونحّقر 
ما نقوم به جتاه ما تقوم به، ون�ص���بغ على اأنف�ص���نا 
�ص���فات تبعدن���ا ع���ن االآدمي���ة، بل رمبا تف�ص���ل 
ال���كالب على كثرٍي مم���ن لب�ض الثي���اب، وذلك يف 
نظرتنا امل�رسقية املتخمة بال�ص���بق اجلن�صي حيال 
املراأة، وهذا من اأ�صباب تديل الفّك االأ�صفل لكثري 

من النا�ض ما اإن تظهر ال�صيدة الرئي�صة!
يف الوقت الذي اأعتق���د فيه اأن غالبية النا�ض 
ال تعرف اأّن ا�صمها كيتاروفيت�ض، فاأطلقوا عليها 
“رئي�صة كرواتيا”؛ فاإنهم اأدنوها من مقام االأولياء 
وال�ص���احلن ح���ن مت التناق���ل عنها اأنه���ا باعت 
الطائرة الرئا�ص���ية، و35 �صيارة مر�صيد�ض تخ�ّض 
دي���وان الرئا�ص���ة، وتتنقل اإلى رو�ص���يا حل�ص���ور 
مباري���ات منتخ���ب بالده���ا يف رو�ص���يا بالتذك���رة 
ال�ص���ياحية، وحت�رس املباراة مع اجلماهري ولي�ض يف 

املق�ص���ورة الرئي�ص���ية، والتي ال تذهب اإليها )يا 
ح���رام( اإال بع���د الكثري من االإحل���اح والرجاءات من 

املنظمن... فرت�صخ م�صطرة!
فاإذا ما تغلغل يف النفو�ض ما راج عن الرئي�صة 
كيتاروفيت�ض )الذي اأجد �صعوبة يف كتابته ف�صالً 
عن حفظه(، فهذا يعني اأن ن�ص���ائح م�صت�ص���اريها 
اأينعت ثمارها، فاأّي���ة بالد هذه ينقذها من اأزمتها 
االقت�صادية ثمن 35 �صيارة مر�صيد�ض م�صتعملة، 
وك���م ملياراً �ص���تحتاج البالد لك���ي تتوفر من بيع 
الطائ���رة الرئا�ص���ية؟ اإن اأي مبت���دئ يف املتابعات 
ال�صيا�ص���ية �ص���يدرك اأنها احليل���ة التي تنطلي يف 
الغالب على املعذبن يف االأر�ض، واملو�صو�ص���ن 
يف ال�ص���در، والذين يجرون لتعظيم هذا النوع من 
“االإجنازات” ال�صكلية، التي ما اتخذت اإال للتغطية 
على م�ص���كالت اأك���رب واأكرث اأهمية، كمن ي�ص���طنع 
مناو�ص���ات اأو املبادرة خللق م�صكلة من اأجل �رسف 

االأنظار عن م�صاكل اأخرى اأكرب.
ويف املقاب���ل، اإن املبالغة يف ت�ص���خيف الذات 
العربي���ة بان�ص���دادها املبالغ للمراأة، �ص���يبدو غري 
�ص���حيح، فمن نقل اأح���داث بطولة كاأ����ض العامل، 

و�ص���ّورها، ورّوجها، وركز عليها، والحق الرئي�ص���ة 
كيتاروفيت����ض يف كل حركاته���ا و�ص���كناتها، ه���و 
االإعالم الغربي، وما نح���ن اإال متلقن ملا ينتجون، 
فاحلال نف�ص���ها تقريباً، ولكن اأق���ل وهجاً وزخماً، 
حدثت يف كاأ�ض العامل املا�صية يف الربازيل، حينما 
التقت اأربع���ة منتخبات هي االأرفع عاملياً يف دورة 
2014، وعلى �ص���دة احلكم يف كل م���ن الربازيل، 
وهولن���دا، واالأرجنت���ن، واأملانيا، ام���راأة، وقيل ما 
قيل عن جناح املراأة يف عامل ال�صيا�ص���ة والريا�صة 
مقابل ف�ص���ل الرجال يف كل جوان���ب احلياة، وهذا 
اأي�صاً لي�ض من الرتويج العربي، وال ب�صبب النظرة 
“اجلن�ص���وية العربية”، اإمنا �ص���نيعة االإعالم الذي 
يحرك، ويخدم، ويهدم، وي�ص���ّد ويخرم، وي�صيطن 
ويقّد����ض م���ن يجي���د التفاع���ل والتعام���ل مع���ه، 
واحلظوظ اأقوى، والرواج اأ�رسع اإذا كان املو�ص���وع 
امراأة لها ن�صيٌب من اجلمال، فلي�ض لنا اإال االإ�صادة 
بقدرته���ا على اال�ص���تحواذ عل���ى اهتم���ام االإعالم 
وخل���ق اأج���واء اإيجابية عن نف�ص���ها، ويف ه���ذا االأمر 
درو����ض مل���ن اأرادوا اأن ياأخذوا حظ���اً من االهتمام 

العاملي للرتويج الأمر ما، اأو الرتويج امل�صاد!

ghassan.shihabyغسان الشهابي“برافو يا امرأة”
@gmail.com

    ذرائع

 hudahazeemهدى هزيم
@yahoo.com

    الناس



اإلغاء الرتخي�ص املمنوح 
لبنك جملة هندي

األغى م�رصف البحرين املركزي الرتخي�ص املمنوح 
لبنك بارودا لفتح فرع له يف البحرين. وجاء قرار الإلغاء 
بعد الطالع على قانون امل�رصف املركزي واملوؤ�س�سات 
املالي���ة ال�س���ادر بالقان���ون رق���م )64( ل�س���نة 2006 
وتعديالته، وبن���اء على توجيه مدي���ر اإدارة الرتخي�ص، 
وفًقا لأحدث بيانات ر�سمية من�سورة. وكان “املركزي” 
منح رخ�س���ة لبنك بارودا بالهند لأغرا�ص تاأ�سي�ص فرع 

لأعمال �سريفة اجلملة يف البحرين، يف العام 2007.

النفط عند 71.5 دولر للربميل
لندن - رويرتز: انخف�ص خام القيا�ص العاملي مزيج برنت اإلى اأدنى م�ستوى يف 3 اأ�سهر 
اأم�ص الأربعاء بعد زيادة يف خمزونات اخلام الأمريكية مما �سلط ال�سوء على زيادة الإمدادات 
العاملية يف ظل املخاوف ب�ساأن �سعف الطلب. ونزلت العقود الآجلة خلام برنت 93 �سنتا اإلى 
71.23 دولر للربميل، وهو اأدنى م�ستوى منذ 17 اأبريل قبل اأن ت�سجل ارتفاعا طفيفا اإلى 
نحو 71.45 دولر للربميل بحلول ال�ساعة 0900 بتوقيت جرينت�ص.ونزلت العقود الآجلة للخام 
الأمريكي اخلفيف 60 �س���نتا اإلى 67.48 دولر للربميل غري مبتعدة عن اأدنى م�س���توى خالل �سهر عند 

67.03 دولر للربميل الذي �سجلته يوم الثالثاء.
وكانت اأ�س���واق النفط انخف�س���ت يف الأ�سبوع املا�سي بعدما رفعت ال�س���عودية وغريها من الدول 

الأع�ساء يف منظمة “اأوبك” ورو�سيا الإنتاج بينما خفت حدة بع�ص ا�سطرابات الإمداد.
وظلت �س���وق النفط الأمريكية متوازنة يف العام احلايل. لكن بيان���ات من معهد البرتول الأمريكي 

اأظهرت يوم الثالثاء زيادة غري متوقعة جتاوزت 600 األف برميل يف خمزونات اخلام.
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1.7 مليون دينار اأرباح “فنادق اخلليج” بالربع الثاين 2018
بانخفا�ص 32.4 % مقارنة مع الفرتة ذاتها العام املا�سي

املنام����ة - فن����ادق اخللي����ج: حقق����ت جمموعة 
فن����ادق اخللي����ج �س����ايف رب����ح خ����الل الرب����ع الثاين 
ق����دره 1.731 مليون دينار مقارن����ة مع 2.6 مليون 
دينار خ����الل الربع الثاين من العام ال�س����ابق، وذلك 
بانخفا�ص ق����دره 32.35 %. وحقق����ت ال�رصكة ربح 
ت�س����غيلي خالل الربع الثاين بل����غ 2.8 مليون دينار، 
مقارن����ة مع 3.34 مليون دين����ار يف للربع الثاين من 
العام ال�س����ابق، اأي بانخفا�ص ق����دره 17.14 %. اأما 
على �س����عيد الإي����رادات / املبيع����ات، فقد حققت 
املجموع����ة خ����الل الرب����ع الث����اين 7.9 ملي����ون دينار 
مقارنة 9.043 مليون دينار وذلك بانخفا�ص قدره 
12.8 %. وق����د بلغ����ت ربحية ال�س����هم خ����الل الربع 
الثاين 8 فلو�ص مقارنة مع 11 فل�ًسا يف الربع الثاين 

من العام املا�سي.
ويعود �س����بب النخفا�ص يف �سايف الربح للربع 
الثاين اإلى انخفا�ص اإي����رادات الغرف، ويعزى ذلك 
اإلى انخفا�ص اأ�سعار واإ�سغال الغرف. كما تاأثر دخل 
املواد الغذائية وامل�رصوبات بانخفا�ص م�س����تويات 
اإغ����الق مرك����ز اخللي����ج  اإل����ى  الإ�س����غال بالإ�س����افة 
للموؤمت����رات وعدد م����ن مرافق الفن����دق التي كانت 

حتت التجدي����د خالل فرتة الربع الثاين، بالإ�س����افة 
اإل����ى اخل�س����ائر امل�س����جلة يف ا�س����تثمارات الأ�س����هم 

التابعة ل�رصكات زميلة بقيمة 306 األف دينار.
وعلى �س����عيد النتائج املالية ال�س����نوية للعام 
احلايل، فقد حققت املجموعة �س����ايف ربح بلغ  4.6 
ملي����ون دين����ار مقارن����ة م����ع  5.9 ملي����ون دينار يف 
الع����ام ال�س����ابق ، وذلك بانخفا�ص ق����دره 21.2 %. 
وكما حققت ال�رصكة ربح ت�س����غيلي خالل ال�سنة 5.8 
مليون دين����ار، مقارنة 6.9 ملي����ون دينار من العام 
ال�سابق اأي بانخفا�ص قدره 15 %. واأما على �سعيد 
الإيرادات/املبيعات، فقد حققت املجموعة 16.6 
ملي����ون دينار، مقارنة 18.4 ملي����ون دينار يف العام 
ال�س����ابق وذلك بانخفا�ص قدره 9.7 %. وقد بلغت 
ربحية ال�سهم الواحد لل�س����نة احلالية ما مقداره 20 

فل�ًسا مقارنة مع 26 فل�ًسا يف العام ال�سابق.
وبلغ اإجمايل حقوق امل�س����اهمني )بعد ا�ستبعاد 
حقوق الأقلية( خالل ال�س����نة املالية 111.1 مليون 
دين����ار مقارن����ة م����ع 104.7 ملي����ون دين����ار للع����ام 
ال�س����ابق، وذلك بارتفاع قدره 6.1 %. وبلغ جمموع 
املوج����ودات خ����الل ال�س����نة املالي����ة 121.7 مليون 

دين����ار مقارن����ة م����ع 116.1 ملي����ون دين����ار للع����ام 
ال�سابق، وذلك بارتفاع قدره 4.8 %.

ويعود �سبب النخفا�ص يف �سايف الربح لل�سنة 
املالية لغاية نهاية الن�سف الأول لل�سنة مقارنة مع 
العام املا�سي لنخفا�ص اأ�سعار الغرف وم�ستويات 
اإ�س����غال الغ����رف ب�س����بب الزي����ادة يف اأع����داد الغرف 
واملناف�س����ة يف اململكة، مما اأثر اأي�ًسا على اإيرادات 

املاأك����ولت وامل�رصوبات. بالإ�س����افة اإلى اخل�س����ائر 
امل�سجلة يف ا�س����تثمارات الأ�س����هم التابعة ل�رصكات 

زميلة بقيمة 433 األف دينار.
 و�س����لط رئي�ص جمل�ص الإدارة ف����اروق املوؤيد 
ال�س����وء عل����ى التحديات احلالية الت����ي تواجه قطاع 
����ا يف  ال�س����يافة يف اململكة، التي �س����هدت انخفا�سً
مع����دلت الإ�س����غال واأ�س����عار الغرف خ����الل اخلم�ص 

�س����نوات املا�س����ية، بالإ�س����افة اإلى زيادة كبرية يف 
تكاليف الت�س����غيل، ودع����ا اجلهات املخت�س����ة اإلى 
اتخاذ اخلطوات الالزمة ملعاجلة هذه الأمور. واأ�ساف 
اأن����ه على الرغم من ال�س����عوبات التجارية، توا�س����ل 
املجموعة تو�س����يع وجتديد عقاراتها ومنها افتتاح 
م�رصوع  �س����قق اخللي����ج يف اجلفري يف الرب����ع الثالث 
2018. كما �ستقوم بافتتاح فندق اخلليج التجاري 
اجلدي����د يف دبي خالل �س����هر اأغ�س����ط�ص، بالإ�س����افة 
اإل����ى ب����دء عملياتها يف قط����اع التجزئ����ة يف �رصيالنكا 
يف يوليو م����ن هذا العام. وق����ال الرئي�ص التنفيذي 
جارفيل����د جونز، اإنه على الرغ����م من التحديات التي 
تواج����ه قط����اع ال�س����ياحة، ف����اإن املجموع����ة ملتزمة 
بتحديث عقاراتها، ومنها العمل على اإجناز املرحلة 
الثانية من جتديد فندق كراون بالزا وجتديد مركز 
اخلليج للموؤمترات الذي �س����يعاد افتتاحه يف بداية 
�س����هر اأكتوبر املقبل، و�س����يتم اإعادة افتتاح مطعم 
الواح����ة واملطعم الإيط����ايل بحلتيهم����ا اجلديدة يف 
�سهر اأغ�سط�ص، حيث �سريتبط ا�سم مطعم لبرجول 
بال�س����يف العاملي جيانكارلو بريبيليني  احلا�س����ل 

على جنمتي مي�سالن.

• •فاروق املوؤيد	 جارفيلد جونز	

“الغرفة” تطلع “اللجان الدائمة”على اآلية العمل
“ميدغلف” حت�ضد جائزة اأف�ضل �رشكة تكافل بالبحرين

يف موؤمتر ُعقد بالعا�سمة الربيطانية لندن

املنام���ة - ميدغل���ف تكافل: ح�س���لت �رصكة 
ميدغلف تكافل على جائزة اأف�س���ل �رصكة تكافل 
يف البحري���ن يف موؤمت���ر التكاف���ل ال���دويل الثاين 
ع����رص ال���ذي عقد يف لن���دن يف 10 يولي���و 2018. 
وا�س���تقطب املوؤمتر اأكرث من 400 م�س���ارك من 
52 دول���ة حتت �س���عار “ا�س���رتاتيجيات لإطالق 

اإمكانات �سناعة التكافل”.
الرئي����ص  ا�س���تالم اجلائ���زة، ن�س���ب  ول���دى 
التنفيذي لل�رصكة، نادر املنديل، الف�سل لتحقيق 
هذا الإجناز لفريق عمل ال�رصكة الذي قام بتنفيذ 
اإ�سرتاتيجيات ال�رصكة مما اأدى اإلى حتقيق نتائج 
ملمو�سة. وقامت هيئة التحكيم باختيار ميدغلف 
تكافل ب�س���كل اأ�سا�س���ي لمتالكه���ا مزيج متميز 
من املنتجات مع تركيزها على منتجات التكافل 
العائلي )تغطي���ة احلياة( وقن���وات توزيع تركز 
عل���ى التعامل م���ع التكافل امل����رصيف واإطار عمل 
يتمثل بتعيني ممثلني ح�رصيني لل�رصكة مما اأدى 

اإلى حتقيق ال�رصكة لأرباح متنامية ملدة 15 ف�سل 
�س���نوي على التوايل ناجتة م���ن العمليات الفنية 
ب�س���كل اأ�سا�سي. كما اأ�س���ار اأن التفاين والعزمية 

واالن�ض���باط الوظيفي وروح الفريق الذي تبنتهُ 
اإدارة ال�رصكة �ساهم باإحداث تغيريات اإيجابية يف 

النتائج املالية لل�رصكة.
واأثن���ى رئي����ص جمل����ص اإدارة ال�رصكة، حممد 
ب�س���ار الزي���ن، عل���ى اإدارة ال�رصك���ة لتحقيق هذا 
الإجناز، م�س���ريا اإلى اأن “ه���ذه اجلائزة املرموقة 
ه���ي �س���هادة عل���ى اأن ال�رصكة ت�س���ري يف الجتاه 
ال�س���حيح يف حتقي���ق مهمته���ا وروؤيته���ا لتكون 
�رصك���ة التكاف���ل الأك���رث ثق���ة يف املنطق���ة م���ن 
خ���الل اللتزام املتوا�س���ل م���ع عمالئه���ا وجميع 
اأ�س���حاب امل�س���الح وتق���دمي منتج���ات تكافلية 
تت�س���م بال�س���فافية واجلودة اإل���ى جانب تقدمي 
خدمة عمالء م���ن الدرجة الأول���ى”. واأكد على اأنه 
“مع وج���ود اإطار تنظيمي ق���وي وديناميكي من 
قبل م�رصف البحرين املركزي، �س���تكون �س���ناعة 
التاأم���ني ق���ادرة دائًم���ا عل���ى التغلب عل���ى اأية 

حتديات وتعزيز منوها املايل”.

ال�س����ناب�ص - الغرفة: اأقام����ت غرفة جتارة 
و�س����ناعة البحرين ور�س����ة عمل لروؤ�ساء واأع�ساء 
اللجان الدائمة بالغرفة للدورة 29، م�ساء الثالثاء 
مبقر بي����ت التج����ار، وذلك لطالعهم عل����ى اآلية 
عمل اللجان والأ�س�����ص واملبادئ التي �ست�ستند 
عليه����ا بالإ�س����افة ال����ى مه����ام واخت�سا�س����ات 
اللج����ان، ول�س����تعرا�ص دليل اإج����راءات العمل. 
وتراأ�����ص ور�س����ة العم����ل النائب الث����اين لرئي�ص 
الغرف����ة حمم����د الكوهج����ي مب�س����اركة ع����دد من 
اأع�س����اء جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية وعدد 
من امل�س����وؤولني باإدارات واأق�سام الغرفة. واأكد 
الكوهجي للح�سور على اأهمية الطالع عن قرب 
عل����ى التحدي����ات الت����ي تواجه القط����اع اخلا�ص 
من خ����الل النزول لالأ�س����واق وتنظي����م الزيارات 
امليداني����ة -والتي بداأت الغرف����ة بها فعلياً من 
خالل زيارة الأ�س����واق التجاري����ة- والتجاوب مع 
اأ�سحاب الأعمال يف حل ومعاجلة امل�سكالت التي 

يواجهونها لتحقيق اآمال وتطلعات التجار.
ومن جهته قدم ع�س����و املكتب التنفيذي، 

با�س����م ال�ساعي، عر�س����اً تناول فيه ا�سرتاتيجية 
الغرف����ة لل����دورة احلالي����ة والتي تركز ب�س����ورة 
اأ�سا�س����ية على “التحّول”، حي����ث يهدف جمل�ص 
الإدارة اإل����ى نق����ل الغرف����ة اإلى مرحل����ة الريادة 
والنفت����اح عل����ى العاملية وم�س����اعدة ا�س����حاب 
الأعمال على التاأقلم مع الأو�س����اع القت�س����ادية 
الت����ي نعي�س����ها م����ن خ����الل ا�س����تغالل الفر�����ص 

وتبادل اخلربات.
القائ����م  امل����ايل  الأم����ني  ذك����ر  ب����دوره، 
باأعم����ال الرئي�����ص التنفيذي ع����ارف هجر�ص، اأن 
التحديات كثرية، واأن هناك العديد من الأفكار 
والت�س����ورات التي و�س����عناها لتطوي����ر وتقوية 
اجله����از الإداري بالغرف����ة، وق����د خطون����ا فعلياً 
اأولى خطواتنا نحو التغيري لالأف�سل حيث وقعنا 
مذكرة تفاه����م طويلة الأمد م����ع معهد البحرين 
للدرا�سات امل�رصفية واملالية BIBF ت�ستهدف 
تدري����ب جمي����ع موظف����ي الغرف����ة وتاأهيليه����م 
و�س����قل ومهاراتهم الوظيفي����ة ملواكبة التطور 

ال�رصيع الذي ن�سهده اليوم يف عامل الأعمال.

• اأثناء ت�سلم اجلائزة	

املوؤيد: “فنادق اخلليج” ت�ضرتي فندقا 4 جنوم يف دبي
          اأمل احلامد من املنامة

ك�س���ف رئي�ص جمل����ص اإدارة جمموع���ة فنادق 
اخللي���ج، فاروق املوؤيد، عن ����رصاء املجموعة فندق 
اخللي���ج التجاري اجلدي���د “ ذا جلف كورت بيزن�ص 
بي” يف دبي بكلفة 35 مليون دينار �سمن خططها 
التو�س���عية خارج اململكة، م�س���رًيا اإلى اأن الفندق  
�س���يتم افتتاحه مبدئًيا يف �س���هر اأغ�سط�ص املقبل، 
على اأن يفتتح ر�س���مًيا يف �س���هر اأكتوب���ر املقبل. 
واأو�س���ح املوؤيد لل�سحافيني على هام�ص اجلمعية 
العمومية غري العادي���ة للمجموعة اأم�ص اأن الفندق 
اجلديد يف دبي من فئ���ة الأربع جنوم، ويتكون من 
269 غرفة فندقية، ومن املتوقع اأن يحقق عوائد 

3 ماليني دينار �سنوًيا.
ووافقت اجلمعي���ة غري العادي���ة التي عقدت 
بن�س���اب قانوين بلغ 81.15 % على اقرتا�ص مبلغ 
25 مليون دينار من اأح���د البنوك التجارية لإمتام 

عملية �رصاء الفندق.
وتطرق املوؤيد اإلى اأن تاأخري اإ�سدار تراخي�ص 
اأر����ص املجموع���ة يف دبي املخ�س�س���ة لبناء فندق 
عليه���ا، وكذلك اإن�س���اء مدخل لها، �س���يوؤدي لعدم 
انتهاء ت�س���ييده قبل اإقامة “اإك�س���بو دبي 2020”، 
ول���ذا قام���ت املجموعة باتخ���اذ خطة بديل���ة ب�رصاء 

فندق جاهز يف دبي.

واأ�س���اف “املجموعة مل تتخذ ق���راًرا حتى الآن 
ب�س���اأن الأر����ص يف دبي، اإما بيعها اأو اإن�س���اء م�رصوع 
اآخ���ر عليها”، م�س���رًيا اإل���ى “اأن اإن�س���اء مارينا اأمام 
الأر�ص �ساهم يف ت�سويقها وح�سولنا على عرو�ص 
ل�رصائه���ا، )...( ندر�ص الو�س���ع حالًيا لأن اأ�س���حاب 
ال�س���قق يف الفن���دق �س���يكون باإمكانه���م اإيق���اف 

قواربهم يف املارينا”.
وع���ن اخلط���ط التو�س���عية يف البحري���ن، اأك���د 
املوؤيد ا�س���تمرار املجموعة يف التو�س���ع يف حافظة 
اأعماله���ا داخ���ل البحري���ن، حيث �س���تقوم بافتتاح 
م�رصوع �س���قق اخللي���ج يف اجلفري يف �س���هر نوفمرب 

املقبل، وبكلفة 10 ماليني دينار.
اإل���ى اأن ن�س���ب الإ�س���غال الفندق���ي  ولف���ت 
�س���عيفة مما ي���وؤدي اإلى انخفا�ص اأ�س���عار الغرف، 

كما اأن يف  فرتة ال�سيف ينخف�ص اإ�سغال الغرف.
و�سادقت اجلمعية العمومية غري العادية على 
اقرتا����ص مبلغ 25 ملي���ون دينار من اأح���د البنوك 
التجارية لإمتام عملية �رصاء الفندق بدبي. ووافقت 
اجلمعية على رهن جزء من ممتلكات ال�رصكة ل�سالح 
البن���ك ك�س���مان للقر����ص. وكذلك وافق���ت على 
تخوي���ل جمل�ص الإدارة ال�س���الحية ل�ست�س���دار اأي 
قرار لزم لتحقيق احل�س���ول على القر�ص �س���الف 

الذكر واإن�س���اء ال�س���مانات والره���ون الالزمة. كما  
وافق���ت اجلمعية على ما اأجراه جمل����ص الإدارة من 
عقود واتفاقات �س���ابقة متعلقة مبا ح�سلت عليه 
ال�رصكة من متويالت وما قدم يف �س���بيل احل�س���ول 
عليها من �س���مانات وكفالت وره���ون من البنوك 

املحلية.
واأي�ًس���ا متت املوافقة عل���ى اإجراء التعديالت 
الالزمة عل���ى عقد التاأ�س���ي�ص والنظام الأ�سا�س���ي 
لل�رصك���ة وفًقا للتعديالت الت���ي اأجريت على بع�ص 
اأح���كام قان���ون ال����رصكات التجارية رق���م 21 لعام 
2001 مبوج���ب قان���ون رق���م )50( ل�س���نة 2014 

وقان���ون رق���م )1( ل�س���نة 2018. كم���ا �س���ادقت 
اجلمعي���ة على تعدي���ل ما يلزم يف عقد التاأ�س���ي�ص 
لتخوي���ل جمل����ص اإدارة ال�رصكة كامل ال�س���الحيات 

الالزمة لإدارة ال�رصكة والت�رصف يف اأموالها.

• الفندق اجلديد يف دبي	

• جانب من اجلمعية العمومية	

بكلفة 35 مليون دينار ويحقق عوائد �سنوية 3 ماليني
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عبداهلل �شباح ال�شجار، ذو الـ 27 ربيعا، يع�شق العمل وحتديدا 

التجارة منذ �شغره، اختار درا�شة التخ�ش�ص التجاري يف املرحلة 

الثانويــــة لعلمــــه اأن هــــذا املجــــال �شي�شاعــــده م�شتقبــــا يف العمــــل 

التجــــاري، رغم اأنــــه مار�ص مهن كثــــرية حيث ا�شتقــــر اأخريا على 

جتهيز وبيع اخلبز الرقاق اأو كما ي�شميه البع�ص “خبز التاوة”.

فكــــرة امل�شروع لي�شت بجديــــدة بالن�شبة له بــــل ورثها من اأمه 

التــــي كانت تبا�شر هــــذا العمل يف �شغرها حتــــى توقفت منذ فرتة 

لي�شــــت ببعيدة، ف�شلك االبــــن هذا الطريق م�شــــدرا لرزقه وطوره 

وفقــــا ملتطلبات الع�شــــر احلايل، واأخذ ي�شــــوق االنتاج عرب ح�شاب 

التوا�شــــل االجتماعــــي @bread_wafer_abadi. “البــــاد” 

التقت ال�شجار واأجرت معه الدرد�شة الق�شرية التالية:

-  ه����ل ل����ك �أن حتدثن����ا عن طبيع����ة عملك، 
ومتى �أطلقته؟

عمل���ي ه���و �ص���نع �خلب���ز )خب���ز �لرقاق( 
بالطريق���ة �لقدمية ولكن ب�ص���كل متطور، كما 
قل���ت يف مقدمة �لأم���ر عملي ورثته م���ن �أمي، 
ولكن �نقطعنا عن �لعمل لفرتة ب�صيطة، وقبل 
5 �ص���نو�ت عدت جم���دد� لإحياء ه���ذه �ملهنة 
وعم���ل �خلب���ز جمدد� ب�ص���كٍل �أق���وى، فكان يف 
�لبد�ي���ة مقت�رص� على توفري �خلبز خالل �ص���هر 
رم�ص���ان فق���ط، �إل �أننا �أ�ص���بحنا نوفره طو�ل 
�لعام نظ���ر� لالإقبال �لكبري من �مل�ص���تهلكني 

على هذ� �لنوع من �خلبز �لعادي و�ملطور.

-  هل ��ص����تفدت من جتربة �جليل �ل�ص����ابق 
يف �إد�رة �لأعمال، وهل تتلقى �لن�ص����يحة من 

�أفر�د �لعائلة؟
�إن �لط���الع على جت���ارب �لآخرين ومعرفة 
كيفي���ة �لتعام���ل مع �لأعمال �أم���ر مهم لتجنب 
بع����ض �مل�ص���اكل و�إد�رتها بحرفي���ة، وللو�لد 

و�لو�لدة ف�ص���ل كبري عل���ّي بعد �هلل يف تقدمي 
�لدعم �لالزم ول �أن�صى عمي �لذي كان له ف�صل 
كب���ري يف ه���ذ� �ملجال، ول �أن�ص���ى ذك���ر �لأخت 
�أم���اين �أبو �إدري�ض مديرة �ص���وق �ملز�رعني يف 
تقدميه���ا �لدعم �لد�ئم من خ���الل دعو�تها يل 
للم�ص���اركة يف ع���دة �أماك���ن يف خمتلف مناطق 

�لبحرين.

 - كي����ف تدي����ر عملك �خلا�ض، ه����ل تتو�جد 
و�لربنام����ج  �خلط����ط  ت�ص����ع  �أم  با�ص����تمر�ر 
للعامل����ني لديك، وم����ا �أ�ص����لوبك يف �لإد�رة، 

وكيف تطوره متا�صيا مع �ملتغري�ت؟
�أنا �أدي���ر �لعمل بنف�ص���ي و�أق���وم بتجهيز 
�خلبز بيدي، و�عتمادي على �لعمال مق�ص���ور� 

يف نو�حي معينة وب�صيطة �أخرى.
تطوي���ر �لعمل موج���ود من خالل �إ�ص���افة 
�ص���يء جديد مثل �لنكهات �جلديدة �ملنفردة، 
�أو تقدمي �صكل خمتلف مع مر�عاة ذوق �لزبون 
�لذي يتطلع د�ئماً لل�صيء �جلديد �ملختلف عن 

�لطريقة �لتقليدية، يف �ل�صابق كانت �لنكهات 
تقت����رص على �لزعفر�ن و�لبي�ض و�ل�ص���ادة، �أما 
�لآن فهن���اك نكه���ات جديدة مث���ل “�لنوتيال” 
و”�للوت�ض”، �لع�ص���ل، �لفر�ول���ة، �لزعرت، ومع 
�صيب�ض ُعمان، كما �أننا عملنا خبز بنكهة �لتوت 

يف مو�صم ح�صاد �لتوت تز�منا مع �لفعالية.

- هل تفكر بتطوير وتو�صيع �أعمالك؟
 �أ�ص���عى لتطوي���ر عمل���ي وتو�ص���يعه و�أن 
تكون يل عالمة جتارية حتمل ��صمي وجودة ما 
�أقوم بتوفريه للم�ص���تهلكني حتت طيها، و�أن 
تكون �لعالمة �لتجارية �خلا�صة بي معروفة يف 

�لبحرين وخارجها.
“�لب���الد”  ل�ص���حيفة  بال�ص���كر  �أتوج���ه 
و�لقائم���ني على ز�وية ر�أي وروؤية ملا يقومون 
به من م�صاندة لل�صباب و�لتعرف على �أعمالهم، 
ودعمه���م لرو�د �لأعمال يف ن�رص �أعمالهم للقر�ء 
و�لتع���رف على م���ا يخلقه �ل���رو�د م���ن �أعمال 

جديدة دون �أية عو�ئق حتد من تطورهم.

إعداد: زينب العكري

عبداهلل الشجار.. صناعة “الخبز الرقاق” بين الوراثة والحداثة
تطويره بمختلف النكهات وفي كل األوقات

36.8 مليون دينار اأرباح “البحرين الوطني” بالن�صف الأول

تخ�صي�ص جناحني لإندوني�صيا واليونان بـ “البحرين لل�صوكولته”

بزيادة 15.9 % مقارنة مع �لعام �ملا�صي

يقام حتت رعاية �لرئي�ض �لتنفيذي ل�“هيئة �ل�صياحة”... جمال:

�ملنام����ة – �لبحرين �لوطني: حقق بنك �لبحرين 
�لوطني �أرباحا �ص����افية خالل �لن�ص����ف �لأول 2018 
قدرها 36.79 مليون دينار بزيادة ن�صبتها 15.9 % 
مقارنة مع مبل����غ 31.74 مليون دينار لنف�ض �لفرتة 

 .2017
ويعود �لف�ص����ل يف حتقيق هذه �لنتائج �ملالية 
�لقيا�ص����ية �إلى عدة عو�مل �أبرزها �لتح�صن �لقوي يف 
�لدخل �ل�ص����ايف للفو�ئد و�ملرتبط����ة بنمو �لقرو�ض 
و�ل�ص����لفيات، �إ�ص����افة �إل����ى حت�ص����ن �ص����ايف هام�ض 
�لفو�ئ����د عل����ى خلفي����ة �لإد�رة �لأف�ص����ل لالأ�ص����ول 
و�خل�ص����وم. كما �ص����جلت �ملخ�ص�ص����ات يف �لن�صف 
�لأول 2018 �نخفا�ص����ا ملحوظ����ا مقارن����ة م����ع نف�ض 
�لفرتة من �لعام �ملا�صي. وبالن�صبة للربع �لثاين من 
�لع����ام �جلاري، فقد حقق �لبنك �ص����ايف �أرباح قدرها 
17.05 ملي����ون دين����ار مقابل مبل����غ 17.00 مليون 

دينار لنف�ض �لفرتة من �لعام �ملا�صي 2017. 
وحقق �لبن����ك �أرباحا ت�ص����غيلية قيمتها 38.06 
ملي����ون دينار بزيادة ن�ص����بتها 9.5 % على �أ�ص����ا�ض 
�ص����نوي )مع ��ص����تثناء دخل ملرة و�حدة قدره 3.26 
ملي����ون دين����ار يف �لعام �ملا�ص����ي(. و�ص����جل �لدخل 
�ل�ص����ايف من �لفو�ئد �رتفاعاً ن�ص����بته 17.6 % على 

�أ�صا�ض �صنوي لي�صل �إلى 41.09 مليون دينار. 

و�رتفعت �لإير�د�ت �لأخرى بن�ص����بة 16 % على 
�أ�ص����ا�ض �ص����نوي )مع ��ص����تثناء دخل مل����رة و�حدة يف 
�لعام �ملا�ص����ي( لت�ص����ل �إل����ى 17.88 مليون دينار 
وذل����ك بف�ص����ل حتقيق دخل ع����ام �أقوى يف �أن�ص����طة 
�لأعمال، وح�ص����ة ربحية �أكرب من ��ص����تثمار�ت �لبنك 
يف �ل�����رصكات �لزميل����ة.  وبل����غ �إجم����ايل �مل�رصوف����ات 
�لت�ص����غيلية يف �لن�ص����ف �لأول م����ن �لع����ام �جل����اري 
20.91 ملي����ون دينار مقارن����ة مببلغ 15.61 مليون 
دينار للفرتة نف�صها من �لعام �ملا�صي، مما يعك�ض 
خطة �لبنك �لهادفة لال�ص����تثمار �مل�صتمر يف �ملو�رد 
�لب�رصي����ة و�لتكنولوجي����ة و�لتي ت�ص����ب �ص����من �إطار 
�إ�صرت�تيجية �لأعمال �جلديدة. وبلغ �صايف خم�ص�ض 
�نخفا�ض قيم����ة �لقرو�ض للن�ص����ف �لول من �لعام 
�جل����اري 1.27 ملي����ون دين����ار مقارنة مببل����غ 6.27 
مليون دينار على �أ�ص����ا�ض �ص����نوي.  كما بلغ جمموع 
�لأ�ص����ول �مل����درة للدخ����ل 2876.13 ملي����ون دينار 
مقارن����ة مببل����غ 2824.61 مليون دين����ار. و�رتفعت 
�لقرو�ض و�ل�ص����لفيات بن�ص����بة 18.3 % لت�صل �إلى 
1246.81 ملي����ون دين����ار. وبلغ����ت ود�ئ����ع �لعمالء 
دين����ار  ملي����ون   2018،2091.49 �لأول  للن�ص����ف 
مقارنة مببلغ 2143.04 مليون دينار لنف�ض �لفرتة 
من �لعام �ملا�ص����ي. كما بلغت ربحية �ل�صهم �لو�حد 

للن�ص����ف �لأول من �لعام �جلاري 26.6 فل�صاً مقارنة 
مببلغ 23.0 فل�صاً لنف�ض �لفرتة 2017. 

وقال رئي�ض جمل�ض �إد�رة �لبنك، فاروق �ملوؤيد 
“بالنياب����ة عن جمل�����ض �لإد�رة، ي�����رصين �أن �علن عن 
مو��ص����لة �لبنك منوه و�أد�ئه �لق����وي يف �لربع �لثاين 
م����ن �لع����ام �جل����اري 2018. مع ت�ص����جيل زي����ادة يف 
�لربحية ن�ص����بتها 15.9 %، تعك�����ض نتائجنا �ملالية 
�لقوي����ة م����دى جناح �لبن����ك يف تنفيذ ��ص����رت�تيجيته 
وجهوده �لر�مية لتعزيز ريادته يف �لأ�صو�ق، لي�صمل 

ذل����ك �ل�ص����تمر�ر يف �ل�ص����تثمار بامل����و�رد �لب�رصي����ة 
و�لتكنولوجي����ة مب����ا يخدم تو�ص����عة قاعدة �أن�ص����طة 
�لأعمال ب�ص����ورة �أكرث فاعلية وتعزيز �مل�ص����اهمة يف 
�لقت�ص����اد �ملحل����ي. كما و��ص����ل �لبنك خ����الل �لربع 
�لث����اين �ل�ص����تثمار يف �لتكنولوجي����ا وري����ادة خطط 
�لتحول �إلى �ل�صريفة �لرقمية، مبا ي�صمن بقاءنا يف 
�ملقدمة يف جمال طرح �أح����دث �خلدمات و�ملنتجات 
�ل�رصورية للعمالء، �إ�صافة �إلى �تخاذ خطو�ت لتفعيل 
وتعزيز تو�جدنا �لإقليمي. نتطلع قدماً للم�صاهمة يف 

دعم �لنمو �لقت�ص����ادي يف �لبحرين وتو�صعة قاعدة 
عملياتنا من خالل طبيعة �إمكاناتنا و�أن�ص����طة �أعمالنا 

�ملتنوعة”. 
م����ن جانبه، قال �لرئي�����ض �لتنفيذي للبنك جان 
كري�صتوف دور�ن “نحن م�رصورون بتحقيق �أد�ء مايل 
قوي �آخر، حيث �ص����اهم �لتنويع �مل�ص����تمر لأن�ص����طة 
�أعمالنا و�مل�ص����اركة �لو��ص����عة يف �لقت�صاد �ملحلي 
بت�ص����جيل منو �ص����حي يف �لإي����ر�د�ت و�لربحية. لقد 
حققنا خ����الل �لربع �لث����اين 2018 �رتفاع����ا ملحوظا 
مدعوم����اً   ،%  14.3 ن�ص����بته  �لت�ص����غيلية  بالأرب����اح 
بدخ����ل عام �أق����وى يف �أعمال �لبنك وح�ص����ة �أعلى من 
�لربحية من ��ص����تثمار�ت �لبنك يف �ل�رصكات �لزميلة. 
كم����ا �ص����هدنا يف نف�ض �لوق����ت منو� قوي����ا ناجم عن 
�لتح�ص����ينات يف �إمكاني����ات منتجاتن����ا وخدماتنا �لى 

جانب زيادة يف �لت�صهيالت �ملقدمة للعمالء”. 
باإط����الق من�ص����تنا  “�ص����عد�ء كذل����ك  و��ص����اف 
�مل�رصفي����ة �لإلكرتوني����ة لقطاع �لأعم����ال خالل �لربع 
�لثاين من �لعام �جلاري. و�ن�ص����جاما مع عملية رقمنة 
عملي����ات �لبن����ك، نقوم حاليا بتعزي����ز جتربة عمالئنا 
يف قط����اع �لأعمال بخدمات �لونالين مبا ي�ص����اعدهم 
عل����ى تعزي����ز �لكفاءة و�د�رة �ف�ص����ل للنمو، خا�ص����ة 

�ملوؤ�ص�صات �ل�صغرية و�ملتو�صطة”.

�لرئي����ض  قال���ت  بد�ي���ات:   - �ملنام���ة 
�لتنفيذي ل�رصكة “بد�يات” �ملنظمة ملعر�ض 
�لبحري���ن لل�ص���وكولته و�لقهوة، يا�ص���مني 
جم���ال، �إنه جرى تخ�ص���ي�ض جناحني كاملني 
ل���كل م���ن دولت���ي �ندوني�ص���يا و�ليونان يف 
�ملعر�ض، م�ص���يفة �أنه من �ملرتقب �لإعالن 
ع���ن �أجنح���ة دولية �أخ���رى يف ه���ذ� �ملعر�ض 
�ملقرر �إقامته حتت رعاية �لرئي�ض �لتنفيذي 
لهيئة �لبحرين لل�ص���ياحة و�ملعار�ض �ل�صيخ 
خالد بن حم���ود �آل خليفة خالل �لفرتة من 6 

وحتى 8 دي�صمرب �ملقبل.
و�أو�ص���حت جم���ال �أن �جلن���اح �لوطن���ي 
�لإندوني�صي يف معر�ض �لبحرين لل�صوكولته 
و�لقه���وة ي�ص���م ع����رص ����رصكات �ندوني�ص���ية 
متخ�ص�ص���ة يف قط���اع �ل�ص���يافة، موؤكدة �أن 
هذه �مل�صاركة �لو��صعة تاأتي يف �إطار �هتمام 
�مل�صتثمرين �لإندوني�صيني بقطاع �ل�صياحة 
و�لفن���ادق و�ملطاع���م يف �لبحري���ن، و�لذين 
جاء يف مقدمة �لقطاعات �لقت�صادية �لأكرث 

منو� للعام 2017 وبن�صبة %9.5 وذلك وفقا 
لأح���دث تقرير �ص���ادر ع���ن جمل����ض �لتنمية 

�لقت�صادية.
ويف �ل�ص���ياق ذ�ت���ه، ك�ص���فت جم���ال �إن 
�جلن���اح �لوطن���ي �ليون���اين د�خ���ل �ملعر�ض 
�صي�ص���م مبدئيا �أربع �رصكات يونانية تت�ص���م 
بالتن���وع يف �خلدمات و�ملنتج���ات، وتعك�ض 
جانب و��ص���ع من قطاع �ل�صيافة يف �ليونان، 
م�صرية �لى �أهمية هذه �مل�صاركة من �ليونان 
يف جذب �ملزيد من �مل�ص���تثمرين �لأوربيني 
للمملكة عرب �طالعهم على فر�ض �ل�صتثمار 
يف قط���اع �ل�ص���ياحة و�لفن���ادق و�ملطاعم يف 

�لبحرين.
ولفتت جم���ال �إلى �أن �رصك���ة “بد�يات” 
تو��صل �لعمل على جذب �أجنحة وطنية �أخرى 
م���ن دول عربية و�آ�ص���يوية و�أوربي���ة، منوهة 
بوج���ود �رصكات م���ن دولة و�ح���دة من �لدول 
�إلى جو�ر بع�ص���ها �لبع�ض �صمن جناح خا�ض 
بها يف �ملعر����ض، يتيح لها عر�ض منتجاتها 

م���كان  يف  �ل�ص���يافة  جم���ال  يف  وخدماته���ا 
و�حد من جهة، وي�ص���هل عل���ى زو�ر �ملعر�ض 
�لتعرف على �أن�ص���طة وخدمات تلك �ل�رصكات 

من جهة �أخرى.
و�أك���دت �أن ذل���ك ياأت���ي يف �إط���ار عم���ل 
و�لقه���وة  لل�ص���وكولته  �لبحري���ن  معر����ض 

على ��ص���تقطاب ����رصكات وم�ص���تثمرين من 
دول خمتلف���ة حول �لعامل، مبا يتما�ص���ى مع 
�جلهود �لوطنية �لر�مية �إلى تنويع �ل�رص�كات 
�لقت�ص���ادية �لعاملية يف �لبحرين، مو�ص���حة 
�أن �لدول �لتي يجري �لعمل على ��صتقطاب 
�لعار�صني منها ب�صكل �أ�صا�صي هي �ململكة 
�لعربي���ة  و�لإم���ار�ت  �ل�ص���عودية،  �لعربي���ة 
و�أملاني���ا،  �ملتح���دة،  و�ململك���ة  �ملتح���دة، 
و�إثيوبي���ا، وليتو�ني���ا، و�ليون���ان، و�إيطاليا، 
ت�ص���هد  �أن  متوقع���ة  وباك���و،  و�إ�ص���بانيا، 
�مل�ص���اركة �لبحريني���ة يف ه���ذ� �لع���ام زيادة 

كبرية �أي�صا.
و�ختتمت جمال ت�رصيحها بالقول “نعمل 
عل���ى ج���ذب 50 �ألف ز�ئر ملعر����ض �لبحرين 
لل�ص���وكولته و�لقه���وة ه���ذ� �لع���ام، و150 
عار�صاً من �لبحرين و�ملنطقة و�لعامل، وذلك 
بناء على جناح �لن�صختني �لأولى و�لثانية من 
هذ� �ملعر�ض ومتكنهم���ا من جذب 15 و30 

�ألف ز�ئر على �لتو�يل”.

• •فاروق �ملوؤيد	 جان كري�صتوف دور�ن	

• يا�صمني جمال	

�لبحرين تطرح 
 مناق�صة ل�رص�ء 

25 �ألف طن قمح

“ا�صترياد ال�صتثمارية” تتحول للخ�صارة بالربع الثاين

هامب����ورج - روي����رتز: ق����ال جت����ار 
�أوروبي����ون �أم�����ض �لأربع����اء، �إن �إح����دى 
مطاح����ن �لدقي����ق يف �لبحري����ن طرحت 
مناق�ص����ة عاملية ل�رص�ء 25 �ألف طن من 
�لقمح. وطلبت �ملناق�صة توريد �لقمح 
م����ن منا�ص����ئ �أ�ص����رت�ليا وكن����د� ودول 

�لبلطيق.
وم����ن �ملق����ّرر �أن تغلق �ملناق�ص����ة 
يف 24 يولي����و �جل����اري، عل����ى �أن تظ����ل 
�لعرو�ض �ص����ارية حتى 25 من �ل�ص����هر 

ذ�ته.
نح����و  ل�����رص�ء  �ملناق�ص����ة  وت�ص����عى 
17 �أل����ف طن من �لقمح �ص����به �ل�ص����لد 
وثماني����ة �آلف طن من �لقمح �ل�ص����لد، 
و�صحن تلك �لكميات يف �أو�خر �أغ�صط�ض 
�أو �أو�ئل �صبتمرب، على �أن ي�صل �لقمح 
�إلى �لبحرين بحلول �لأ�صبوع �لأخري من 

�صبتمرب �ملقبل.

�لبيان���ات  �أظه���رت  مبا����رص:   - �ملنام���ة 
�ل�ص���تثمارية”،  “��ص���تري�د  ل�رصك���ة  �ملالي���ة 
�ملدرجة ببور�ص���ة �لبحرين، حتولها للخ�صارة 
يف �لرب���ع �لث���اين م���ن �لع���ام 2018، مقارنة 
بالفرتة نف�ص���ها م���ن �لعام 2017. وبح�ص���ب 
نتائ���ج �لبن���ك على بور�ص���ة �لبحري���ن، �أم�ض 
�لأربعاء، بلغت خ�ص���ارة �لفرتة 253.76 �ألف 
دينار، مقابل �أرباح 9.83 �ألف دينار، بالفرتة 

�ملماثلة من �لعام �ملا�صي.
وبلغ���ت خ�ص���ارة �ل�ص���هم 1.82 فل�ض يف 
�لرب���ع �لث���اين من �لع���ام �حل���ايل، مقابل نحو 
ربحي���ة 0.03 فل�ض يف �لرب���ع �لثاين من �لعام 
�ملا�صي.وتقل�ص���ت �لإير�د�ت ب�صكل ملحوظ 
يف �لربع �لثاين من �لع���ام �حلايل �إلى 14.87 
�ألف دين���ار، مقارنة بنحو 258.86 �ألف دينار 

يف �لفرتة نف�صها من �لعام �ملا�صي.
م���ن  �لأول  �أ�ص���هر  �ل����6  نتائ���ج  وع���ن 
�لع���ام 2018، حقق���ت �ل�رصك���ة �أرباحا قدرها 
 727.331 مقاب���ل  دين���ار،  �أل���ف   364.366
�ألف دينار يف �لفرتة نف�ص���ها من عام 2017، 
برت�جع 49.90 %. و�نخف�ص���ت ربحية �ل�صهم 
�إل���ى 2.61 فل�ص���اً مقابل نحو 5.18 لل�ص���هم 

�لو�حد يف �لن�صف �لأول من �لعام 2017.
وبلغ���ت �أرب���اح �لرب���ع �لأول 611.7 �ألف 
دينار، مقاب���ل 717.5 �ألف، بالفرتة �ملماثلة 

من �لعام �ملا�صي.
وعل���ى �ص���عيد �لأرب���اح �ل�ص���نوية لعام 
2017، �رتفع���ت بن�ص���بة 65 % لت�ص���ل �إلى 
1.33 ملي���ون دين���ار مقاب���ل �أرب���اح قدره���ا 

806.360 �ألف دينار.

الذهب ينخف�ص لأدنى م�صتوى يف عام
بنجالورو - رويرتز: �نخف�ص���ت �أ�ص���عار 
�لذه���ب لأدن���ى م�ص���توياتها يف ع���ام �أم����ض 
�لأربع���اء، يف �لوقت �ل���ذي �رتفع فيه �لدولر 
بعد �أن عززت �لتوقعات �لقت�صادية لرئي�ض 
جمل����ض �لحتياط���ي �لحت���ادي ج���ريوم باول 
وجه���ات �لنظر �لتي تقول �إن �لبنك �ملركزي 
�لأمريكي مي�ص���ي على م�صار زياد�ت مطردة 

لأ�صعار �لفائدة.

وبحلول �ل�صاعة 0657 بتوقيت جرينت�ض 
�نخف�ض �لذهب يف �ملعامالت �لفورية 0.2 % 
�إلى 1224.16 دولر لالأوقية )�لأون�صة(. ويف 
وقت �صابق من �جلل�ص���ة بلغ �ملعدن �لأ�صفر 
�أدنى م�ص���توياته منذ منت�ص���ف يوليو 2017 
عند 1221.74 دولر لالأوقية.وتر�جع �لذهب 
يف �لعقود �لأمريكية �لآجلة ت�ص���ليم �أغ�صط�ض 

0.2 % �إلى 1224.30 دولر لالأوقية.



تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد خلف 
فردية(  )مؤسسة  للتنظيفات  املعمور  البيت  ملؤسسة  املالك  محفوظ  كاظم  محفوظ 
فروها  بجميع  الفردية  املؤسسة  حتويل  بطلب   ،121958 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة 
اململوكة له إلى شركة تضامن برأسمال وقدره 2،000 دينار بحريني وذلك لتصبح مملوكة 

من السادة التالية أسمائهم:
1. السيد خلف محفوظ كاظم محفوظ

2. يوسف بن احمد بن عبداهلل الغامن
بحرينية  تضامن  شركة  للتنظيفات  املعمور  البيت  ليصبح  التجاري  االسم  وتعديل 

ألصحابها يوسف الغامن وشريكة
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

التاريخ: 16/7/2017   -  القيد: 121958
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 

إعالن رقم )000( لسنة 2018 
بشان حتويل فرع من مؤسسة فردية إلى شركة تضامن

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

17/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2018 -104845( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

17/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2018 -105534( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري
) CR2018 -105607( اعالن رقم

تسجيل اسم جتاري

17/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2018 -87279( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه اعتراض 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به 

ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: زهره محمد صادق احمد شهاب

االسم التجاري احلالي: بوابة التمثال للمقاوالت
االسم التجاري اجلديد: صالون زهرة شهاب

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه اعتراض 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به 

ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: جابر ابراهيم سلمان جمعه

االسم التجاري احلالي: صالون األزل للحالقة الرجالية
االسم التجاري اجلديد: مؤسسة ميش تيش العاملية للتجارة

تقدم إلينا السيدة املعلنة أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه اعتراض 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به 

ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: آمنة شهزادي غالم حسني الل دين عمر دين

االسم التجاري احلالي: سفن ماكس لتشييد املباني
االسم التجاري اجلديد: سفن ماكس لتخيص املعامالت

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه اعتراض 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به 

ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: حسني محمد حسني علي جمعه

االسم التجاري احلالي: كوادر السيراد وتصدير املواد الغذائية
االسم التجاري اجلديد: وادي اليمن الستيراد وتصدير املواد الغذائية

النشاط: جتارة بيع األغذية واملشروبات

قيد رقم: 79853-9

قيد رقم: 35538-2 قيد رقم: 102780-4

قيد رقم

10-19259

محل

49

طريق

84

مجمع

907

قيد رقم

88886-3

االسم التجاري

أرتيستا للدعاية واإلعالن

تقدم املعلن أدناه: عبداحملسن ميرزا حسني اسود بطلب حتويل احملل 
التجاري التالي: الى السيد/ عبدة علي احمد علي عباس

املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما 

يعزز اعتراضه

17/7/2018
)CR2018-105368( اعالن رقم

تنازل - عن احملل التجاري

القيد: 114140 - التاريخ: 18/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

اعالن رقم )103668( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة طيور السماء للتسويق ش.ش.و 

ملالكها كيرابجران فاديفل

القيد: 98554 - التاريخ: 17/7/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )000( لسنة 2018

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة كنوز البركة العقارية ذ.م.م

السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
كيرابجران فاديفل صاحب شركة طيور السماء للتسويق ش.ش.و ملالكها كيرابجران فاديفل 

املسجلة مبوجب القيد رقم 114140، طالبيني تغيير االسم  التجاري من: 
شركة طيور السماء للتسويق ش.ش.و ملالكها كيرابجران فاديفل

SKY BIRDS MARKETING CO . S.P.C
إلى: شركة سكاي بيردس هوليديس ش.ش.و، ملالكها كيروباجاران فاديفيل

SKYBIRDS HOLIDAYS CO SPC ONED BY KIRUBAGARAN VADIVEL
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة أقصاها خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تقدم إليها السادة  اصحاب شركة شركة كنوز البركة العقارية ذ.م.م،  
التجاري  االسم   تغيير  98554، طالبيني  رقم  القيد  املسجلة مبوجب 

من: 
كنوز  شركة  الى  ذ.م.م،  العقارية  البركة  كنوز  شركة  شركة 

البركةلنظم املعلومات ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

إعالن بحل وتصفية شركة

شركة نعيم اخلير التجارية ذ.م.م 

سجل جتاري رقم 78794

إعالن بحل وتصفية شركة

شركة بلو ستانلس ستيل ذ.م.م 

سجل جتاري رقم 81439

بناء على قرار الشركاء في شركة نعيم اخلير التجارية ذ.م.م املسجلة مبوحب القيد رقم: 
78794، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد/Ghulam Nabi Butt مصفيا للشركة.

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

التالي:
Ghulam Nabi Butt /عنوان املصفي: السيد

رقم املوبايل: 36847385 )973+( 
hah.csc2016@gmail.com :البريد االلكتروني

بناء على قرار الشركاء في شركة بلو تشب ستانلس ستيل ذ.م.م، املسجلة مبوحب القيد رقم: 
81439، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد/عبدالصمد علي اكبر حسن مصفيا للشركة.

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

الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي: السيد/عبدالصمد علي اكبر حسن

رقم املوبايل: 36224411 )973+( 
blueehipstanlesssteel@yahoo.com :البريد االلكتروني
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   للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

اإن�شاء جمل�س تن�شيقي م�شرتك بني ال�شعودية والكويت
أبوظبي - سكاي نيوز عربية: 

وقعت ال�ش���عودية والكويت، اأم�س االأربعاء، على حم�رض اإن�ش���اء جمل�س تن�ش���يقي كاإطار عام يندرج 
حتت مظلته جميع جماالت التعاون والعمل امل�شرتك بني البلدين، خالل جل�شة مباحثات ر�شمية عقدت 
يف الكوي���ت. ووقع االتفاقية عن اجلانب الكويتي رئي�س جمل�س الوزراء باالإنابة ووزير اخلارجية �ش���باح 
خالد ال�ش���باح، ونظريه ال�ش���عودي عادل اجلبري يف العا�ش���مة الكويتية. وقال بيان �شادر عن اخلارجية 
الكويتية اإن هذه اخلطوة تاأتي تنفيذا لتوجيهات �ش���مو اأمري البالد ال�شيخ �شباح االأحمد اجلابر ال�شباح 
واأخيه خادم احلرمني ال�رضيفني عاهل اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة امللك �شلمان بن عبدالعزيز 
اآل �شعود وحر�شهما على موا�شلة م�شرية االإخاء وتعزيز و�شائج العالقات التاريخية الوثيقة التي تربط 
بني البلدين.وذكر اأن الوزيرين عقدا قبل التوقيع جل�شة مباحثات ر�شمية تناولت �شبل تعزيز وتوطيد 
العالقات التاريخية املتينة التي تربط ال�ش���عودية بالكويت يف املجاالت كافة وبحث اآخر امل�ش���تجدات 

على ال�شاحتني االإقليمية والدولية والتطورات التي ت�شهدها املنطقة.

السنة العاشرة - العدد 3565 
الخميس

19 يوليو 2018 
6 ذي القعدة 1439
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رام اهلل ـ دب أ: 

بيروت ـ اف ب: 

واشنطن ـ رويترز: 

اديس أبابا ـ اف ب: 

الوطن���ي  التحري���ر  حرك���ة  اأعلن���ت 
�ش���تناق�س  اأنه���ا  )فت���ح(،  الفل�ش���طيني 
“ت�ش���ورات م�رضية” مطروحة بخ�ش���و�س 
امل�شاحلة الفل�ش���طينية. وقال عاطف اأبو 
�ش���يف، الناط���ق با�ش���م احلرك���ة يف بيان، 
اأم����س االأربع���اء، اإن قيادة فتح �ش���تناق�س 
الت�ش���ورات امل�رضية املطروحة بخ�شو�س 
و�ش���ُتبّلغ  االنق�ش���ام،  واإنه���اء  امل�ش���احلة 
اجله���ات امل�رضية بقراراتها، واأ�ش���اف اأن 
احلركة �ش���تتخذ القرار املنا�ش���ب الإجناح 
اجله���ود امل�رضي���ة يف اإمت���ام امل�ش���احلة، 
و�شرت�ش���ل وفدا الإبالغ القاه���رة مبواقف 
احلركة التف�ش���يلية. من جهته، قال ع�شو 
املكت���ب ال�شيا�ش���ي حلما�س مو�ش���ى اأبو 
م���رزوق، اإن املقرتح امل�رضي للم�ش���احلة 
ين�س على عودة الوزراء لغزة مع التزامهم 
بالبنية احلالية وبدء م�ش���اوراوت ت�ش���كيل 
حكوم���ة وح���دة، كما ين����س على ت�ش���ليم 
االأخ���ذ  بع���د  الداخلي���ة  اجلباي���ة  حما����س 
باالعتب���ار رواتب موظفي االأم���ن الذين ال 

ت�شملهم اإجراءات اللجنة االإدارية.

اأعل���ن رئي�س الربمل���ان اللبناين، نبيه 
بري، اأن املجل�س النيابي ب�شدد التح�شري 
جلعل زراعة احل�شي�ش���ة املحظورة م�رضوعة 
يف اإطار جهود ر�شمية للنهو�س باالقت�شاد 
امل���رتدي يف البالد. وق���ال بري، خالل لقاء 
عقده اأم�س االأربعاء مع ال�شفرية االأمريكية 
ل���دى ب���ريوت، اإليزابي���ث ريت�ش���ارد: “اإن 
املجل�س النيابي ب�ش���دد التح�شري لدر�س 
واإق���رار القوان���ني الالزم���ة ل�رضعن���ة زراعة 
احل�شي�شة وت�شنيعها لال�شتعماالت الطبية 
عل���ى غ���رار العديد م���ن ال���دول االأوروبية 
وبع�س الواليات االأمريكية”. وياأتي اإعالن 
بري بعد اقرتاح قدمته ال�ش���هر املا�ش���ي 
للرئي����س اللبن���اين، مي�ش���ال ع���ون، �رضكة 
بو�شع  املكلفة  لال�شت�شارات  “ماكينزي” 
خطة للنهو�س باقت�ش���اد لبنان، وي�ش���مل 
ت�رضيع زراعة احل�شي�شة لال�شتخدام الطبي.

قال وزي���ر اخلارجي���ة االأمريكي مايك 
الوالي���ات  اإن  االأربع���اء،  اأم����س  بومبي���و، 
املتحدة �شتت�ش���لم رفات جنود اأمريكيني 
االأ�ش���ابيع  خ���الل  ال�ش���مالية  كوري���ا  م���ن 
املقبل���ة. وت�ش���لم رف���ات اجلن���ود، الذين 
قتل���وا يف احل���رب الكوري���ة ب���ني عام���ي 
1950و1953، كان واح���دا من االتفاقات 
الت���ي مت التو�ش���ل اإليه���ا خ���الل قمة 12 
ترام���ب  دونال���د  الرئي����س  ب���ني  يوني���و 
والزعيم الكوري ال�ش���مايل كيم جونغ اأون 
يف �ش���نغافورة. وك�ش���ف بومبي���و عن خطة 
الإج���راء حمادثات بع���د زيارة بيون���غ يانغ 
هذا ال�شهر وو�شفها باأنها اإحدى الق�شايا 
الت���ي حق���ق فيها اجلانب���ان تقدم���ا، رغم 
اأن ال�ش���مال اته���م وفده بتق���دمي مطالب 
“باأ�شلوب الع�ش���ابات” فيما يت�شل بنزع 
ال�ش���الح الن���ووي خ���الل الزي���ارة. وذكرت 
وكالة االأنباء الكوري���ة اجلوبية )يونهاب( 
اأن م�ش���وؤولني من وا�ش���نطن وبيونغ يانغ 
اجتمعوا على احلدود بني الكوريتني يوم 

االأحد ملناق�شة ت�شليم الرفات.

يف حدث تاريخي “فريد”، اأقلعت، 
اأم����س االأربعاء، اأول رحل���ة جتارية من 
اإثيوبي���ا اإلى اإريرتيا، بعد 20 عاما من 
القطيعة بني البلدي���ن، انتهت اأخريا 
عرب عملية �شالم.واأعلنت �رضكة الطريان 
االإثيوبي���ة عل���ى موقعه���ا االإلك���رتوين اإن 
احتف���اال �ش���بق الرحل���ة “اأي.ت���ي.0312” 
اإلى اأ�ش���مرة، التي اأقلعت م���ن مطار بويل 
التنفي���ذي  الرئي����س  وو�ش���ف  ال���دويل. 
لل�رضك���ة، تولد جي���رب مرمي، الرحل���ة باأنها 
اإثيوبيا واإريرتيا”،  “حدث فريد يف تاريخ 
وهما بلدان متجاوران يف القرن االأفريقي.

اأ�شيا�ش���ي  االإريرتي،  الرئي����س  وكان 
اأفورق���ي، اأع���اد، االثن���ني املا�ش���ي، فتح 
�ش���فارة ب���الده يف اإثيوبي���ا، الت���ي بقي���ت 

مقفلة بعد قطع العالقات الدبلوما�شية.
وباإعادة فتح هذه ال�ش���فارة يف اأدي�س 
اأبابا، تنتهي زيارة ر�شمية ا�شتمرت 3 اأيام 
للرئي����س االإريرتي اإلى اإثيوبيا، لرت�ش���يخ 

وقف االأعمال العدائية بني البلدين.

وفد من “فتح” يبحث 
امل�شاحلة يف القاهرة قريبا

بري: لبنان ي�شتعد ل�رضعنة 
زراعة واإنتاج احل�شي�شة

اأمريكا تت�شلم رفات 
جنودها من كوريا ال�شمالية

طائرة اإثيوبية تكتب التاريخ 
باأول رحلة اإلى اإريرتيا

قوات ال�رشعية ت�صد هجمات للحوثيني جنوب احلديدة
“التعاون االإ�شالمي” توؤيد بيان التحالف ب�شاأن اأطفال اليمن

واأكد �ش���هود عيان اأن املواجه���ات تركزت يف 
مناط���ق ال�ش���ويق وامل�ش���لب ومزارع بن���ي النهاري 
ومنطق���ة املغر����س، ومتكن اجلي����س واملقاومة من 

قتل واإ�شابة واأ�رض ع�رضات من عنا�رض امليلي�شيات.
ويف االأثناء، ا�شتهدفت طائرات التحالف غارات 
عل���ى مواق���ع وجتمع���ات للميلي�ش���يات احلوثية يف 

مناطق الكيلو 16 �رضق مدينة احلديدة. 
م���ن جانب اآخر، اأك���دت االأمان���ة العامة ملنظمة 
التع���اون االإ�ش���المي تاأييدها للبيان الذي اأ�ش���دره 
التحال���ف العرب���ي، ب�ش���اأن م���ا ورد يف تقرير االأمني 
العام لالأمم املتحدة من بع�س املعلومات املغلوطة 
بخ�ش���و�س االأطفال الذين فقدوا حياتهم يف النزاع 
امل�ش���لح يف اليمن. و�ش���ددت املنظمة عل���ى اأهمية 
اأن ت�ش���تند مثل تلك التقارير اإلى معلومات موثقة 
ومن م�شادر معتمدة، وعدم ا�شتقاء املعلومات من 
جهات تفتقر اإلى امل�ش���داقية وت�شعى اإلى حتقيق 
اأهدافها ال�شيا�ش���ية. واأيدت املنظمة كذلك ما ورد 
على ل�شان املتحدث الر�شمي با�شم قوات التحالف، 
الذي حمل امللي�ش���يات احلوثية م�ش���وؤولية االأطفال 

الذي���ن فق���دوا اأرواحهم م���ن خالل ما متار�ش���ه من 
جتنيد لالأطفال والزج بهم يف اأر�س املعركة.

واأكد املتحدث الر�شمي با�شم قوات التحالف، 
العقي���د الرك���ن تركي املالك���ي، قبل يوم���ني، اأن 
امليلي�ش���يات احلوثية املدعومة من اإيران توا�ش���ل 
انتهاكها للقانون الدويل االإن�شاين بتجنيد االأطفال 
والن�ش���اء والزج بهم يف املعارك تارة وا�شتخدامهم 
دروع���ا ب�رضية ت���ارة اأخ���رى. وفند التحال���ف العربي 
لدع���م ال�رضعية يف اليم���ن، مطلع يولي���و اجلاري، ما 
ورد م���ن مغالط���ات يف تقري���ر لالأمني الع���ام لالأمم 
املتحدة، اأنطونيو غوتريي�س، ب�شاأن االأطفال الذين 
فقدوا حياتهم خالل املعارك مع ميلي�شيات احلوثي 
االإيرانية. وقال املالكي، حينه���ا، اإن التقرير “ذكر 
العديد من االأرقام ون�ش���بها للتحالف”، كما ت�شمن 
“معلومات مغلوطة مل ت�شتق يف ر�شدها على اأ�ش�س 

اأو معايري اأو توثيق”.
واأ�شار املالكي اإلى اأن بيانات التقرير ا�شتندت 
اإلى “منظم���ات حملية عملت على تزويد املوظفني 

يف االأمم املتحدة بهذه البيانات غري ال�شحيحة”.

• اأطفال م�شلحون يف �شفوف ميلي�شيات احلوثي	

�سد اجلي�ش الوطني اليمني باإ�سناد جوي من طائرات حتالف دعم ال�سرعية حماوالت ت�سلل 

ال�ساحل  للميلي�سيات على مواقع اجلي�ش يف مركز مديرية احلديدة يف جبهة  وهجمات متكررة 

الغربي جنوب حمافظة احلديدة واأحلق خ�سائر ب�سرية ومادية كبرية ب�سفوف امليلي�سيات.

اأن قوات اجلي�ش متكنت من ك�سر هجومني للميلي�سيات:  واأف��ادت م�سادر ع�سكرية ميدانية 

املخا  مدينتي  بني  الرابط  ال�ساحلي  اخلط  قطع  خاللها  من  حاولت  الدريهمي  جبهة  يف  االأول 

واحلديدة يف منطقة النخيلة. الهجوم الثاين كان ي�ستهدف مركز مديرية التحيتا لكن مت اإف�ساله 

بعد مواجهات عنيفة ا�ستمرت اأكرث من ع�سر �ساعات، وا�ستخدمت فيها خمتلف االأ�سلحة و�ساركت 

فيها مروحيات االأبات�سي التابعة لقوات التحالف.

قت����ل 12 مدني����ا على االأقل يف ق�ش����ف ليلي 
ا�ش����تهدف مدينة نوى يف ري����ف درعا الغربي، اآخر 
املناط����ق التي ال تزال حتت �ش����يطرة الف�ش����ائل 
املعار�شة يف املحافظة اجلنوبية، بح�شب ما اأعلن 

املر�شد ال�شوري حلقوق االإن�شان.
واأو�ش����ح املر�شد ال�ش����وري اأن “ق�شفا جويا 
و�ش����اروخيا عنيفا ا�ش����تهدف مدينة نوى يف ريف 
درع����ا الغرب����ي”، دون حتديد ما اإذا كان م�ش����در 

الق�شف النظام ال�شوري اأم القوات الرو�شية.
واإثر عملية ع�ش����كرية بداأتها يف 19 يونيو ثم 
اتفاق ت�شوية اأبرمته رو�شيا مع ف�شائل معار�شة، 
متكنت قوات النظام من ا�شتعادة نحو 90 % من 
حمافظة درعا، وال تزال بع�س الف�ش����ائل تتواجد 

ب�شكل اأ�شا�شي يف ريفها الغربي.
وتن�ش����م بل����دات الري����ف الغربي تباع����ا اإلى 
االتف����اق، ال����ذي ين�����س على دخ����ول موؤ�ش�ش����ات 
الدولة وت�ش����ليم املقاتل����ني اأ�ش����لحتهم الثقيلة 

واملتو�شطة.
كم����ا خرج مبوجب����ه، االأحد، مئ����ات املقاتلني 
واملدنيني من مدينة درعا، مركز املحافظة ومهد 

حركة االحتجاجات �شد النظام يف عام 2011 قبل 
اأن تتحول اإلى نزاعا داميا.

وجت����ري مفاو�ش����ات حاليا الن�ش����مام مدينة 

ن����وى، الت����ي يعي�س فيه����ا ع�رضات اآالف ال�ش����كان 
والنازح����ني الفارين م����ن املعارك اإل����ى االتفاق، 

بح�شب املر�شد.

ال����ى ذل����ك، و�ش����لت اأك����ر م����ن 100 حافلة 
اأم�س االأربع����اء الإجالء االآالف من بلدتني مواليتني 
للحكومة ال�ش����ورية يحا�رضهما مقاتلو املعار�ش����ة 
يف �ش����مال غرب البالد، وذلك يف اإط����ار اتفاق من 
املتوقع اأن تطلق احلكومة ال�شورية مبوجبه �رضاح 

مئات املحتجزين.
وق����ال قائ����د يف التحال����ف االإقليم����ي الداعم 
للرئي�س ب�ش����ار االأ�ش����د لرويرتز اإنه �ش����يتم اإخالء 
بلدت����ي الفوع����ة وكفري����ا م����ن جمي����ع ال�ش����كان 

واملقاتلني.
ويحا�����رض مقاتل����ون من����ذ �ش����نوات البلدتني 
الواقعتني يف حمافظة اإدلب، اآخر معقل رئي�ش����ي 

للمعار�شة يف �شوريا.
وتعه����د االأ�ش����د ال����ذي تتق����دم قوات����ه اأمام 
الب����الد  غ����رب  جن����وب  يف  املعار�ش����ة  مقاتل����ي 

با�شتعادة ال�شيطرة على البلد باأكمله.
واأ�ش����بح نق����ل ال�ش����كان ماألوف����ا يف احل����رب 
ال�شورية الدائرة منذ 7 �شنوات والتي يعتقد اأنها 
اأ�ش����قطت نحو ن�شف مليون قتيل ودفعت حوايل 
11 مليون����ا للنزوح ع����ن ديارهم. وج����اءت اأغلب 
عمليات النقل هذه على ح�شاب معار�شي االأ�شد.

األسد يشن قصفا “هيستيريا” على درعا... ومقتل 12 مدنيا
بيروت ـ وكاالت:

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية: 

اعرتا�س �شاروخ حوثي اُطلق باجتاه جنران

امللك���ي  اجل���وي  الدف���اع  اعرت�ش���ت 
ال�شعودي، اأم�س االأربعاء، �شاروخا بالي�شتيا 
اأطلقته ميلي�ش���يات احلوثي املوالية الإيران 
من داخل االأرا�ش���ي اليمنية باجتاه االأرا�شي 

ال�شعودية.
وقال  املتحدث الر�ش���مي با�ش���م قوات 
حتال���ف لدع���م ال�رضعي���ة يف اليم���ن، العقيد 
الرك���ن ترك���ي املالك���ي: “يف متام ال�ش���اعة 
اجل���وي  الدف���اع  ق���وات  ر�ش���دت   10:15
للتحال���ف اإطالق �ش���اروخ بال�ش���تي من قبل 
امللي�ش���يا احلوثية التابع���ة الإيران من داخل 
االأرا�ش���ي اليمنية من مدينة �ش���عدة باجتاه 

اأرا�شي اململكة”.
واأو�ش���ح العقيد املالكي اأن ال�ش���اروخ 
كان باجت���اه مدينة جنران، واأطل���ق بطريقة 

ُمتعمدة ال�شتهداف املناطق املدنية واالآهلة 
بال�ش���كان، وقد متكنت قوات الدفاع اجلوي 
امللكي ال�شعودي من اعرتا�شه وتدمريه، ومل 

ينتج عن اعرتا�س ال�شاروخ اأية اإ�شابات.
واأ�ش���اف املتح���دث الر�ش���مي اأن ه���ذا 
امليلي�ش���يات  قب���ل  م���ن  العدائ���ي  العم���ل 
املتم���ردة يثب���ت ا�س���تمرار ت���ورط النظ���ام 
االإي���راين بدع���م احلوثي���ني بق���درات نوعية 
يف حتد وا�ش���ح و�رضيح للق���رار الدويل رقم 

2216 والقرار رقم 2231.
و�ش���دد عل���ى اأن ه���ذا الهج���وم  بهدف 
االأم���ن  وتهدي���د  ال�ش���عودية  اأم���ن  تهدي���د 
االإقليم���ي وال���دويل، واأن اإطالق ال�ش���واريخ 
البالي�ش���تية باجت���اه امل���دن والق���رى االآهلة 
بال�ش���كان يع���د خمالف���ا للقان���ون ال���دويل 

واالإن�شاين.

الرياض ـ وكاالت:

• اأر�شيفية لق�شف على مدينة نوى ال�شورية	



و�س���عى بقي���ة املوقع���ن عل���ى االتف���اق 
الإنقاذه قائلن اإنه اأف�س���ل �س���بيل ملنع اإيران 
من تطوي���ر قنبلة نووي���ة. وقالت اإي���ران اإنها 
�س���تنتظر ل���رى م���ا ميك���ن اأن تفعل���ه القوى 
العاملي���ة، لكنه���ا اأ�س���ارت اإل���ى ا�س���تعدادها 
اليوراني���وم.  تخ�س���يب  اأن�س���طة  ال�س���تئناف 
وقال���ت م���رارا اإن اأن�س���طتها النووي���ة تهدف 

لتوليد الكهرباء ولها اأغرا�ض �سلمية اأخرى.
واأو�س���ح اأن امل�س���نع اجلديد ال ميثل بحد 
ذات���ه انتهاكا ل����روط االتف���اق. ونقل���ت عنه 
و�سائل اإعالم ر�س���مية قوله “بدال من بناء هذا 
امل�س���نع على مدى ال�سنوات ال�سبع اأو الثماين 
املقبلة بنيناه اأثناء املفاو�س���ات، لكن مل نبداأ 

العمل فيه”.
واأ�س���اف “بالطب���ع كان )الزعي���م االأعلى( 
على علم تام واأطلعناه على املعلومات املهمة 
يف ذل���ك الوقت. واالآن بع���د اأن اأعطى االأمر بداأ 

هذا امل�سنع العمل”.
 وتاب���ع اأن الطاقة االإنتاجية للم�س���نع هي 
اإنتاج اأجزاء الدوران الالزمة لت�س���غيل ما ي�سل 
اإل���ى 60 وح���دة )اآي.اآر - 6( للط���رد املركزي 

يوميا.
واأعلن �س���احلي ال�س���هر املا�سي اأن اإيران 
ب���داأت العمل عل���ى بنية اأ�سا�س���ية لبناء اأجهزة 
طرد مركزي متطورة يف من�شاأة ناطنز النووية.

من جان���ب اآخر، اأكد م�ش���وؤول فرن�ش���ي اأن 
الواليات املتحدة رف�س���ت جميع طلبات اإعفاء 
ال����ركات الفرن�ش���ية واالأملاني���ة والربيطانية 

العاملة يف اإيران من العقوبات االأمريكية.
ق���د  ولن���دن  وبرل���ن  باري����س  وكان���ت   
بعث���ت بر�ش���الة اإل���ى االإدارة االأمريكية طلبت 
فيه���ا ا�ش���تثناء �ركاتها العامل���ة يف اإيران من 
العقوب���ات االأمريكية. وقال امل�ش���در اإن وزير 
اخلزانة �س���تيفن منوت�س���ن ووزي���ر اخلارجية 
مايك بومبيو “مل يردا ب�س���كل اإيجابي على اأي 

من الطلبات املقدمة يف ر�سالتنا”. 
ويف ماي���و، اأعلن الرئي�س االأمريكي دونالد 
ترامب ان�س���حاب ب���الده االأحادي م���ن االتفاق 

النووي االإيراين واإعادة العمل بالعقوبات بحق 
اإي���ران. لكن برل���ن ولندن وباري����ض واالحتاد 
االأوروب���ي، ال تزال متم�س���كة باالتفاق وقدمت 

بداي���ة يوليو اإلى اإيران �سل�س���لة “�س���مانات” 
اقت�س���ادية الإنق���اذه، لك���ن طه���ران اعتربت 
اأنها غري كافية. وكان م�شت�ش���ار االأمن القومي 

االأمريكي جون بولتون قد اأكد عقب االن�شحاب 
االأمريكي من االتفاق اأن بالده لن ت�شتثني اأي 

�ركات من العقوبات.

لكن امل�ش���وؤول العراقي ك�ش���ف ع���ن اأن حاجة 
اإيران الفعلية لال�ستهالك املحلي من الكهرباء تبلغ 
42 األف ميغ���اواط، يف حن اأن اإيران تنتج 58 األف 
ميغاواط. واأ�ش���عل انقطاع الكهرباء عن مدن جنوبي 
الع���راق موج���ة احتجاج���ات يف ال�س���وارع عل���ى مدار 
االأ�س���بوعن املا�س���ين، حاولت اإيران ا�س���تغاللها 
لل�س���غط على القادة العراقين؛ من اأجل ت�س���كيل 
حكوم���ة موالي���ة لطهران. وبع���د اأن قطع���ت اإيران 
امل���اء والكهرباء عن حمافظات يف اجلنوب العراقي، 
وال�ش���يما الب����رة، تعم���ل احلكوم���ة العراقية على 

توفري بدائل انطالقا من العمق العربي للعراق.
ويبح���ث وف���د وزاري عراق���ي رفيع امل�س���توى 
يف ج���دة، االأربعاء، عددا من الق�س���ايا وامللفات مع 
امل�س���وؤولن ال�سعودين، على راأ�سها ملف الطاقة، 
الذي ي�س���مل الكهرب���اء والوقود. وق���ال املتحدث 
با�س���م وزارة الكهرباء العراقية، م�سعب املدر�ض، 
يف ت�ري���ح ل� “�س���كاي ني���وز عربي���ة”، اإن “الوزارة 
ت�س���عى اإلى اإيج���اد بدائل ع���ن الكهرب���اء االإيرانية 
امل�ستوردة”. واأ�س���اف اأن “العراق ي�سعى اإلى ربط 
�س���بكته الكهربائية مبنظومة الكهرباء اخلليجية”، 
معربا يف الوقت نف�س���ه عن اأمله يف اأن تتحقق نتائج 
اإيجابي���ة م���ن زي���ارة الوف���د العراقي اإل���ى اململكة 

العربية ال�سعودية.

�أن  �لأرب��ع��اء،  �أم�س  �صاحلي،  �أك��ر  علي  �لإير�نية  �لذرية  �لطاقة  منظمة  رئي�س  �أعلن 

60 وح��دة طرد  �أج���ز�ء �ل���دور�ن �ل��ازم��ة لت�صغيل ما ي�صل �إىل  �إي���ر�ن بنت م�صنعا لإن��ت��اج 

مركزي يوميا، يف ت�صعيد ملو�جهة مع و��صنطن ب�صاأن ن�صاطها �لنووي. وجاء �لإعان بعد 

�صهر من ت�صريحات للمر�صد �لإير�ين علي خامنئي، قال فيها �إنه �أ�صدر توجيهات للهيئات 

�ملعنية باأن ت�صتعد لزيادة �لقدرة على تخ�صيب �ليور�نيوم �إذ� �نهار �لتفاق �لنووي �ملرم مع 

�لقوى �لعاملية بعد �ن�صحاب �لوليات �ملتحدة منه.  ومبوجب �لتفاق �لنووي �ملرم �لعام 

2015، و�لذي وقعت عليه كذلك رو�صيا و�ل�صني وبريطانيا وفرن�صا و�أملانيا، و�فقت �إير�ن 
على تقلي�س برناجمها �لنووي، مقابل تخفيف �لعقوبات �ملفرو�صة عليها.

واشنطن ـ أ ف ب:

عواصم ـ وكاالت: 

دبي ـ العربية نت:

أنقرة ـ رويترز:

أربيل ـ دب أ: 

دونال���د  االمريك���ي  الرئي����س  �ش���دد 
ترامب جمددا اأم����ض االأربعاء على “جناح” 
قمته مع نظريه الرو�ش���ي فالدميري بوتن 
بعدما ع���اد الثالثاء عن ت�ريح���ات اأثارت 
ا�ش���تهجان الطبقة ال�شيا�ش���ية االأمريكية؛ 
الأنه���ا ب���دت كاأنه���ا ت�ش���كك يف التدخ���ل 
الرو�ش���ي يف االنتخاب���ات االأمريكية العام 
2016. وقال ترامب يف �سل�سلة تغريدات 
اإن قم���ة االثنن يف هل�س���نكي م���ع بوتن 
“ميكن على املدى الطويل اأن تتوج بنجاح 
اأك���رب” م���ن اللق���اءات مع حلف االأطل�س���ي 
التي �س���كلت بدورها “انت�سارا وا�سحا”، 
موؤكدا اأن “رو�س���يا وافقت على م�ساعدتنا 
يف ملف كوريا ال�شمالية”. و�سيجمع ترامب 
الذي عاد الثالثاء من جولة اأوروبية قادته 
الى بروك�ش���ل حل�شور قمة االأطل�شي واإلى 
بريطاني���ا وفنلندا، اأبرز اأع�س���اء اإدارته يف 

البيت االأبي�ض على اأمل تو�سيح االأمور.
نف�ش���ه  االأمريك���ي  الرئي����س  ووج���د 
مع���زوال اأكرث م���ن اأي وقت م�ش���ى، بعدما 
واجه انتقادات �س���ديدة حتى من مع�سكره 
اجلمه���وري. وخ���الل موؤمتره ال�س���حايف مع 
بوتن، ق���ال اإن���ه ال يرى اأي �س���بب لعدم 
ت�س���ديق نف���ي الرئي�ض الرو�س���ي ب�س���اأن 
تدخ���ل مو�س���كو يف االنتخابات الرئا�س���ية 
اال�س���تخبارات  اأن  رغ���م   2016 الع���ام 

االأمريكية اأكدته.

االإيراني���ة  الث���ورة  حمكم���ة  حكم���ت 
بال�سجن 5 �سنوات �سد املحامية املدافعة 
عن حقوق االإن�ش���ان ن�رين �شتودة، ب�شبب 
حتركها الإن�شاء جمموعة حقوقية مناه�شة 

لالإعدامات يف البالد.
وقال ر�س���ا خندان، زوج �س���تودة، اإن 
اعتقاله���ا مت بن���اء عل���ى تعليم���ات وزارة 
اال�س���تخبارات ولففت ال�س���لطات �سدها 
ق�سيتن اإحداها حول ن�ساطها املعار�ض 
لعقوبة االإعدام. اأما الق�س���ية الثانية �سد 
�ستودة من قبل املحكمة الثورية االإيرانية 
فت�س���مل ع���دة ته���م منها �س���دور بيانات 
اإدانة �سد قمع حراك االأقليات الدينية من 
ال�شوفين واأهل ال�شنة وغريهم، وكذلك 
الدف���اع القان���وين ع���ن موكليه���ا خا�ش���ة 

الن�ساء املنها�سات للحجاب االجباري.
وذكر خن���دان اأن املحكمة �ش���ادقت 
على احلكم بالق�سية االأولى ام�ض االأربعاء، 
بال�سجن خم�ض �سنوات �سد �ستودة. التي 
اقتي���دت من منزله���ا بالعا�س���مة طهران 
يف ال����13 من يونيو املا�س���ي، اإلى �س���جن 
اإيفن الذي ي�س���م املئات من النا�سطن 
وال�س���حافين واملعار�س���ن ومدافع���ي 

حقوق االإن�سان.
ال�س���بب  اأن  �س���تودة  زوج  واأو�س���ح 
االأ�شا�ش���ي يف اعتقال املحامية كان نتيجة 
قيامه���ا بواجبه���ا القان���وين والدف���اع عن 
�سابرك �سجري زاده، الفتاة االإيرانية التي 

انتقدت احلجاب االإجباري يف العلن.

ق���ال خف���ر ال�ش���واحل الرتك���ي ام�س 
االأربعاء اإن 19 �سخ�ساً لقوا حتفهم بعدما 
غ���رق ق���ارب يحم���ل 150 مهاج���را قبال���ة 
�س���احل �س���مال قرب�ض بينما يبحث اأفراد 

االإنقاذ عن 25 اآخرين.
وطائ���رات  ق���وارب  اأن  واأ�س���اف 
هليكوبرت تابعة خلفر ال�ش���واحل يف تركيا 
و�سمال قرب�ض، ف�سال عن قوارب جتارية 
تبحر يف املنطقة، �ش���اركت يف اإنقاذ 103 
مهاجرين بعد غ���رق القارب على بعد نحو 
30 كيلومرتا قبالة �شاحل �شمال قرب�س.

وذكر خفر ال�ش���واحل اأن اأحد الناجن 
يف حالة حرجة وجرى نقله بطائرة هليكوبر 
اإلى �شمال قرب�س دون ذكر الوجهة التي 

ُنقل اإليها الباقون.
واأفاد البيان اأن �سفينة جتارية ترفع 
علم بنما ر�س���دت ق���ارب املهاجرين على 
بعد نحو 25 مي���ال بحريا من اإقليم انطاليا 
يف جن���وب تركي���ا واأبلغت خفر ال�ش���واحل 

�سباح االأربعاء.

كرد�ش���تان  يف  ال�ش���لطات  ع���رثت 
الع���راق عل���ى جث���ة معار����ض اإي���راين بعد 
قتل���ه يف اأربي���ل بالق���رب من احل���دود مع 
اإي���ران، اأم�س االأربعاء.  وذكرت ال�ش���لطات 
يف كرد�ش���تان الع���راق اأنه���ا ع���رثت على 
جثة النا�س���ط ال�سيا�سي املعار�ض للنظام 
االإي���راين اإقبال مرادي، يف ق�س���اء بنجوين 
�رقي حمافظ���ة ال�ش���ليمانية، على مقربة 
م���ن احل���دود االإيراني���ة. وفتح���ت ال�رطة 
يف كرد�ش���تان الع���راق حتقيقا يف احلادث 
ملعرفة مالب�س���اته، يف وقت تتجه اأ�س���ابع 
االتهام حتى االآن اإلى املخابرات االإيرانية 

يف الوقوف وراء مقتل مرادي.
ويق�س���ي اأحد اأبن���اء القتي���ل، زانيار 
مرادي، وابن �سقيقه لقمان مرادي، عقوبة 
بال�س���جن يف اإيران بعد اأن �س���در بحقيهما 
حكم باالإع���دام، بتهمة االنتم���اء اإلى حزب 

كردي معار�س.

أميركا

إيران

تركيا

ترامب ي�سدد على 
جناح قمته مع بوتن

5 �سنوات �سجناً 
للمعار�شة ن�رين �شتودة

م�رع 19 اإثر غرق 
مهاجرين �سمال قرب�ض
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طهران تتحدى وا�ضنطن وتن�ضئ م�ضنعا �ضمن برناجمها النووي

م�ضوؤول عراقي: قطع اإيران للكهرباء ابتزاز �ضيا�ضي

ترامب يحا�ر ال�ركات االأوروبية يف اإيران ويرف�س االإعفاء

• ترامب ال يريد اإعفاء �ركات حلفائه من العقوبات يف اإيران	

• جانب من االحتجاجات على قطع اإيران الكهرباء عن الب�رة	

و�صف م�صوؤول عر�قي، �أم�س �لأربعاء، �إقد�م �إير�ن موؤخر� على قطع �لكهرباء �مل�صتوردة عن 

مدن جنوبي �لعر�ق باأنه “�بتز�ز �صيا�صي”، يهدف لل�صغط على �حلكومة �لعر�قية.

فعلته طهر�ن  ما  “�إن  ��صمه  �لك�صف عن  نيوز عربية”، طالبا عدم  “�صكاي  ل�  �مل�صوؤول  وق��ال 

يندرج �صمن �لبتز�ز �ل�صيا�صي �لذي متار�صه �إير�ن على �لعر�ق”.

�إير�ن لترير قطع �لكهرباء �مل�صتوردة عن مناطق  �أن �لأعذ�ر �لتي �صاقتها  و�أ�صاف �مل�صوؤول 

عر�قية “غري �صحيحة”. وكانت �إير�ن قد قالت �إنها �أقدمت على هذ� �لإجر�ء لتلبية �حتياجاتها 

�لد�خلية من �لكهرباء.

اتهام اإيران باغتيال 
معار�س كردي يف العراق

جرنال ايراين ينتقد تهديد روحاين باإغالق م�سيق هرمز

ه���ددت رئي�ش���ة الوزراء الربيطاني���ة ترييزا ماي، نوابا متمردي���ن يف حزبها املحافظن بالدع���وة النتخابات عامة هذا 
ال�ش���يف اإذا رف�ش���وا خططها ب�ش���اأن اجلمارك يف اإطار االن�ش���حاب من االحتاد االأوروبي، وفق ما ذكرت �ش���حيفة “تاميز” 
الربيطانية.  وذكرت ال�ش���حيفة اأن امل�شوؤولن عن فر�س النظام واالن�شباط يف حزب املحافظن اأ�شدروا حتذيرا للنواب 
املوؤيدي���ن لالحت���اد االأوروبي، بقيادة الوزيرين ال�س���ابقن �س���تيفن هاموند ونيك���ي مورغان، قبل دقائق من ت�س���ويت 
حا�س���م على م�س���األة اجلمارك. وتفادت ماي ب�س���ق االأنف�ض هزمية برملانية على يد النواب املوؤيدين للتكتل من حزبها يف 
الت�س���ويت. و�س���وت الربملان بواقع 307 اأ�سوات مقابل 301 �ش���د تعديل على ت�ريع جتاري من �شاأنه اأن يلزم احلكومة 
مبحاولة التفاو�س على ترتيبات احتاد جمركي مع االحتاد االأوروبي اإذا ف�ش���لت بحلول 21 يناير 2019 يف التو�س���ل اإلى 
اتفاق للتجارة احلرة مع التكتل. ويف واحدة من اأكرث الفرتات ا�شطرابا يف التاريخ ال�شيا�شي احلديث يف بريطانيا، اأجريت 
4 انتخابات كربى يف ال�ش���نوات االأربع املا�ش���ية، وهي اال�شتفتاء اال�ش���كتلندي على اال�شتقالل العام 2014 واالنتخابات 

الربيطانية العام 2015 وا�ستفتاء خروج بريطانيا من االحتاد االأوروبي 
العام 2016، ثم انتخابات مبكرة دعت اإليها ماي العام املا�سي.

بانتخابات مبكرة ماي تهدد “متمردي املحافظني” 

دبي ـ العربية نت: 

انتقد اجلرنال ح�س����ن عالئ����ي، القيادي 
االإي����راين،  الث����وري  احلر�����ض  يف  ال�س����ابق 
التهدي����دات الت����ي اأطلقها الرئي�����ض االإيراين 
ح�س����ن روحاين وعدد من القادة الع�س����كرين 
االإيرانين ب�س����اأن اإغالق م�سيق هرمز يف حال 

مت حظر �سادرات النفط االإيراين.
واعت����رب عالئي يف مقابلة مع وكالة االأنباء 
االإيرانية الر�سمية “اإرنا” اأن هذه الت�ريحات 
“غري مدرو�شة”، قائال اإن “اإيران قادرة على 

اإغالق م�شيق هرمز، لكن اأمريكا اأي�شا قادرة 
على اإعادة فتحه”. ويعترب ح�سن عالئي، الذي 
�ش����غل �شابقا منا�ش����ب رئي�س اأركان احلر�س 
الثوري، ووكيل وزارة الدفاع ورئي�س منظمة 
ال�س����ناعات اجلوية لوزارة الدف����اع االإيرانية، 
من اأهم ال�سخ�سيات الع�س����كرية املقربة من 
التيار االإ�شالحي، وي�شغل حاليا مدير خطوط 
“اآ�سمان” التي �ش����نفتها اأمريكا على قائمة 
العقوبات ب�س����بب تورطها يف دع����م االإرهاب 
ونق����ل اجلنود واالأ�س����لحة وامليلي�س����يات اإلى 

�ش����وريا ودول يف ال�����رق االأو�ش����ط. واعت����رب 
حملل����ون ت�ريحات عالئي ت�ش����كيكا يف قدرة 
اإيران على اإغالق م�س����يق هرمز الذي يعد اأحد 
اأهم املمرات املائية يف العامل واأكرثها حركة 

لل�سفن و�سادرات النفط.
وكان روح����اين ه����دد يف ت�ريح����ات على 
هام�س زيارته اإلى �شوي�را يف 3 يوليو اجلاري، 
مبنع �س����حنات النفط من الدول املجاورة اإذا 
ما ا�س����تجابت الدول لطلب الواليات املتحدة 

بعدم �راء نفط اإيران.

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية:



أحمد مهدي
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يستعد الفريق األول لكرة القدم بنادي الرفاع لتدشني 
مبارياته الودية اإلعدادية للموسم الريايض الجديد 2018 

- 2019. ومن املؤمل أن يخوض الرفاع أوىل مبارياته 
الودية يوم 23 يوليو الجاري، وذلك أمام منتخب باكستان 
األوملبي الذي يخوض معسكرا حاليا يف البحرين. وستتبع 

املباراة مواجهة ودية أخرى ستجمع الرفاع مبنتخبنا األوملبي 
الذي يستعد للمشاركة يف آسياد جاكرتا، إذ سيلتقي الطرفان 

يوم 26 يوليو الجاري أيضا.
ويواصل الرفاع يف األيام الحالية سلسلة تحضرياته اإلعدادية للموسم 

الجديد، وذلك تحت قيادة املدرب الوطني عيل عاشور.
وسيدشن الرفاع موسمه مبكرا، حينام يستضيف فريق مولودية 

الجزائر يوم 9 أغسطس املقبل يف ذهاب دور الـ 32 للبطولة 
العربية لألندية األبطال، عىل أن يقام اإلياب يف الجزائر يوم 

28 سبتمرب املقبل. من جهة أخرى، انتظم املحرتفان النيجريي 
أوتيش والسوري جهاد الباعور يف صفوف “الساموي”، وهام 

الالعبان األجنبيان مع الرفاع يف املوسم الجديد.
يشار إىل أن الرفاع دعم صفوفه جيدا للموسم املقبل، بتعاقدات محلية 

عدة أيضا أبرزهم الدوليون مهدي عبدالجبار وسيد رضا عيىس وعيل حرم.

ال����رف����اع ي��س��ت��ع��د ل��ت��دش��ي��ن م��ب��اري��ات��ه ال���ودي���ة
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حقــق منتخبنــا الوطنــي لكــرة الســلة 
للشباب فوزًا عريًضا عىل حساب املنتخب 
الجزائري بنتيجة )89/43(، يف املباراة التي 
جمعت بينهام مســاء أمــس )األربعاء(، 
عىل الصالة املغطاة مبجمع صاالت استاد 
القاهرة الدويل، ضمن منافســات الجولة 
الثانية مــن البطولة العربيــة الـ17 لكرة 
السلة للشــباب تحت )18 عاًما(، املقامة 
حاليًّــا يف العاصمــة املرصيــة – القاهرة، 
وتســتمر حتى 24 يوليو الجاري، مبشاركة 

7 منتخبات عربية.
وحافــظ منتخبنــا عــىل صــدارة الــدور 
التمهيدي للبطولة بعد أن رفع رصيده إىل 
8 نقاط من 4 انتصارات، فيام وصل رصيد 
الجزائر إىل 5 نقاط من فوزين وخســارة 
واحدة. وســيطر منتخبنا عــىل مجريات 
اللقاء طوالً وعرًضا وخرج فائزًا يف األشواط 
األربعة بالنتائج اآلتيــة: 25/11، 20/14، 
20/4 و24/13. وسيواجه منتخبنا الوطني 
اليوم نظريه املنتخب األردين )3 نقاط(، يف 
الســاعة السادسة مســاًء بتوقيت مملكة 
البحريــن، إذ يســعى منتخبنــا ملواصلة 
سلســلة االنتصارات والحفاظ عىل صدارة 
الدور التمهيــدي للبطولة، وتأكيد التأهل 
إىل الدور نصــف النهــايئ بتحقيق الفوز 

الخامس عىل التوايل.
ويديــن منتخبنــا بفوزه أمــس إىل األداء 
الجامعــي القوي، إذ ســاهم العبونا بـ30 
متريرة حاســمة للتســجيل، كــام توزعت 
النقاط املســجلة عــىل معظــم الالعبني 
املشــاركني، وجاءت كاآليت: باقر عيىس 17 
نقطة منها 3 ثالثيات، عبدالله الكوهجي 
15 نقطــة منها 4 ثالثيات، نواف نبيل 12 
نقطة، عيل جابر وأحمد خليفة 10 نقاط 
لكل منهــام، مزمل أمــري 9 نقاط، عيىس 

أحمد وكريم محمد 8 نقاط لكل منهام.

الشوط األول

وبــدأ مــدرب منتخبنــا ســلامن رمضان 
املبــاراة بتشــكيلة ضمت كريــم محمد، 
عيىس أحمد، باقر عيىس مصطفى حسني 

وعيل جابر.
وجــاءت بداية منتخبنا الوطني يف املباراة 
قويــة عــىل عكــس املنتخــب الجزائري 
الذي تأثــر ببداية منتخبنــا القوية ووقع 
املــيش  التصويــب وأخطــاء  أخطــاء  يف 
بالكرة التي اســتغلها العبونا ألخذ عصاب 
الســبق والتقــدم 6/0. وعــزز منتخبنــا 
تقدمه منتصف الربــع األول 11/3 بتألق 
عــيل جابر وباقــر عيــىس يف االخرتاقات 
والتصويــب من تحت الســلة، إىل جانب 
تصويبــات عيىس أحمــد البعيــدة التي 
أجــربت مدرب املنتخــب الجزائري طلب 

الوقت الفني األول رسيًعا.
واســتطاع الجزائر تقليــص الفارق 13/7، 
بيــد أن منتخبنا رسعان ما رفع الفارق إىل 
10 نقــاط بواقع 17/7 بتألق كريم محمد 
تحت الحلق. وحافظ منتخبنا عىل تقدمه 
بالفارق نفسه، قبل أن يحسم الربع األول 

ملصلحته بنتيجة 25/11.
وحافــظ منتخبنــا عىل أفضليتــه الكاملة 
خــالل مجريات الربع الثاين، وعزز تقدمه 

مطلع الفرتة 27/11.
األخطاء  الجزائــري  املنتخــب  واســتثمر 
الشــخصية املتكررة عــىل العبينا لتقليص 
الفــارق 29/17 منتصف الربــع، قبل أن 
يتدخــل مــدرب منتخبنا بطلــب الوقت 
الفني ملنع املنافس عن التســجيل، الذي 
نجح مــن خالله يف تعزيز التقدم 33/17، 
قبل أن يحســم نجــوم األحمر الشــوط 
األول بفــارق وصل إىل 20 نقطة وبنتيجة 

.45/25

الشوط الثاني

ورضب منتخبنــا بقــوة بدايــة الشــوط 
الثاين ملنع أي عــودة قد يحدثها املنتخب 
الجزائــري، وفرض منتخبنــا دفاًعا صارًما 

يف وجــه املنافس وأبطلــوا خطورة جميع 
الهجامت التي حرضهــا العبو الجزائر، إذ 
مل يتكنوا من تســجيل سوى 4 نقاط فقط 
يف الربع الثالــث. منتخبنا واصل خطورته 
الهجومية مــن خالل التنويــع الهجومي 
عرب االرتداد الرسيع بواســطة مزمل أمري، 
واالخرتاقــات من قبل باقــر عيىس وعيل 

جابر وتواجد كريم محمد تحت الحلق.
وعمــق منتخبنا النتيجــة منتصف الربع 
قبــل   ،60/29 ثــم   ،56/28 إىل  الثالــث 
أن يحســم نتيجــة هذا الربــع ملصلحته 
بواقــع 65/29.  ومنــح الفــارق الكبــري 
منتخبنا أريحيــة يف التعامل مع مجريات 
الربــع األخــري، إذ واصــل نجــوم األحمر 

فــرض األفضلية بالدفاع القــوي واالرتداد 
الهجومــي الرسيــع. واســتمر العبونا يف 
رفع غّلة النقاط وعمقوا الفارق ألكرث من 
40 نقطــة بواقــع 78/33 وبتألق عبدالله 

الكوهجي الذي صّوب 4 ثالثيات متقنة.
ومل يــالق منتخبنــا صعوبــة يف التعامل 
مع الدقائــق األخرية للمبــاراة، إذ واصل 
أفضليته املطلقة وصوال لحســم املواجهة 

بفارق وصل إىل 47 وبنتيجة 89/43.

جابر: نسعى لتحقيق 
االستفادة من البطولة 
استعداًدا لآلسيوية

قال العــب منتخبنا الوطني عيل جابر إن 

منتخبنا يســعى لتحقيق أقىص اســتفادة 
ممكنــة من خــالل املشــاركة يف البطولة 
اآلســيوية  للبطولة  اســتعداًدا  العربيــة؛ 
املؤهلــة لــكأس العــامل التي ســتقام يف 
العاصمــة التايلندية بانكوك مطلع شــهر 

أغسطس املقبل.
وأوضــح جابــر أن الهدف األســايس من 
املشــاركة هي اكتســاب خربة املنافسات 
القوية من خالل االحتكاك مع املنتخبات 
األفريقيــة التي تتمتــع بالقــوة البدنية 

والجســامنية، مشــريًا إىل أن املشاركة يف 
البطولــة تعد فرصة مناســبة الســتعداد 

املنتخب للبطولة اآلسيوية.
وذكر جابــر أن االنتصــارات التي حققها 
منتخبنــا الوطنــي يف الفــرتة املاضية من 
البطولة جاءت دلياًل عىل التزام وانضباط 
املســؤولية،  وتحملهم  الالعبــني  جميــع 
وبفضل اتباع تعليامت الجهازين اإلداري 
والفنــي. وأوضح عيل جابــر أن املباريات 
مل تكــن ســهلة، والفــوز الــذي تحقــق 
ليس مفروشــا بالورود، بــل كانت هناك 
مواجهــات قويــة مع جميــع املنتخبات، 
مشــريًا إىل أن منتخبنا الوطني تعامل مع 
جميــع اللقاءات بجدية؛ من أجل تحقيق 

أهداف املشاركة.
وأكد العــب منتخبنا الوطنــي عيل جابر 
أن العبي منتخبنا سيواصلون الرتكيز عىل 
تحقيــق الهدف املنشــود من املشــاركة 
بغــض النظر عىل النتائــج التي تحققت، 
مؤكًدا يف الوقت نفسه عىل قدرة منتخبنا 
بتحقيــق املزيد من النتائــج اإليجابية يف 

سبيل البحث عن هدف املنتخب األول.

جهود كبيرة لإلداري     
موسى جعفر

لكــرة  الوطنــي  منتخبنــا  إداري  يبــذل 
الســلة موىس جعفر جهــوًدا مكثفة من 
أجــل تهيئة البيئــة املناســبة التي متكن 
الالعبــني من تأدية واجبهم بشــكل مثايل 
ومتنحهــم أريحية لتقديــم كل ما لديهم 
يف اللقــاءات لتحقيق النتيجــة اإليجابية، 
إذ يحــرص إداري منتخبنا عىل تأمني كافة 
االحتياجــات الخاصــة بالالعبــني وأفراد 
املنتخب بشــكل عام، حيث يعترب العيون 
الساهرة يف خدمة البعثة البحرينية. ويبدأ 
عمل اإلداري جعفر منذ ساعة مبكرة من 
الصباح حتى الفرتة املســائية. وأكد إداري 
املنتخب موىس جعفــر أن إدارة املنتخب 
حريصة عــىل تقديم كامــل االحتياجات 
لالعبي املنتخب والجهاز الفني، مشريًا إىل 
أن الجهاز اإلداري يعقد اجتامعات يومية 

من أجل توفري البيئة املناسبة للبعثة.

منتخبنا يتصدر                
إحصائيات التهديف

يتصــدر منتخبنــا الوطني لكرة الســلة 
للشباب إحصائيات التهديف يف البطولة، 
وذلك بعد أن بلغت نقاط منتخبنا خالل 
اللقــاءات املاضيــة 235 نقطــة مبعدل 
تهديفــي وصــل إىل 78.3 % للمبــاراة 
الواحــدة، منها 40 رمية حــرة من أصل 
75 محاولة مبعــدل 53 %، و21 تصويبة 
ثالثية من أصل 83 محاولة مبعدل 25 %، 
و66 تصويبة ثنائية من أصل 135 مبعدل 

.% 49
ويتصدر العب منتخبنا مصطفى حســني 
قامئــة هــدايف البطولة بـــ56 يف لقاءين 
شارك بهام مبعدل 30.87 دقيقة للمباراة 
الواحــدة، وبواقــع 28 نقطــة للمباراة 

الواحدة ومبعدل 21.5 %.
ويتصــدر منتخبنا قامئــة أفضل قاطعي 
الكرات “ســتيل” بواقع 18.67 للمباراة 

الواحدة.
وبلــغ معــدل متابعات العبــي منتخبنا 
للكرات الســاقطة من الحلــق 40.7 %، 
فيــام وصل معــدل االرتــداد الهجومي 
الرسيع “فاست بريك” 26.7 %، والنقاط 
املسجلة من الكرات املقطوعة 26.3 %، 
كام بلغت األخطاء الشخصية عىل العبينا 

60 خطأً.

منتخبنا يتفوق على الجزائر... ويواجه األردن اليوم
في البطولة العربية لكرة السلة للشباب

من لقاء منتخبنا أمس أمام الجزائر

من لقاء منتخبنا أمس أمام الجزائر

علي جابر )تصوير: رسول الحجيري(

من لقاء منتخبنا أمس أمام الجزائر

القاهرة      محمد الدرازي

 جعفر خالل أداء مهام عمله

أحد العبي منتخبنا أثناء عملية التصويب
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علي مجيد

كشفت مصادر “البالد سبورت” عن 

عدم وجود اتفاق رسمي بني نادي 

البحرين واملدرب كريم العنزور 

ليتوىل قيادة الفريق االول لكرة 

السلة للموسم الريايض -2019

2018. ويأيت هذا األمر يف الوقت 

الذي أشيع يف الوسط اإلعالمي 

مؤخرًا، خرب تعاقد املدرب بسلة 

البحرين للموسم الرابع عىل التوايل، 

وهذا ما مل يحدث حتى وقت كتابة 

هذه السطور. 

وبحسب مصادرنا، أن ترصيحات 

مسؤويل نادي البحرين يف اآلونة 

األخرية عن التمسك بخدمات 

العنزور وتجديد الثقة به للموسم 

املقبل، يأيت مخالًفا للواقع يف ظل 

عدم وصول النادي مع املدرب ألي 

اتفاق ُيذكر، وخصوًصا أن هناك 

مشكلة عالقة بينهام وهي وجود 

متأخرات مالية للمدرب تصل ملوسم 

كامل يف ذمة النادي، طالب بها 

العنزور من أجل تجديد التعاقد 

معهم إال أن ذلك قوبل بالرفض. 

وبينت مصادرنا أن إرصار إدارة 

البحرين عىل إشاعة التعاقد مع 

العنزور يهدف إىل غض نظر األندية 

عنه وغلق األبواب أمامه، وقبول 

التجديد معهم يف نهاية املطاف.

الجدير ذكره، أن العنزور توىل 

اإلرشاف عىل سلة البحرين من 

خالل السنوات الثالث املاضية ونال 

عىل رضا مسؤويل اللعبة فيام قدمه 

من أعامل تطويرية كانت نتائجها 

ملموسة وواضحة، عززت أسهم 

بقائه مع القميص األخرض ملوسم 

آخر، إال أنه ولتأخر البحرين يف إنهاء 

األمر بشكل رسمي وعدم إحالل 

مشكلة املتأخرات فهذا سيفتح عيون 

األندية األخرى حول استقطاب 

املدرب كريم العنزور.

يس��تعد الفري��ق األول لك��رة القدم 
بالن��ادي األه��ي لتدش��ني مبارياته 
الودي��ة اإلعدادية للموس��م الريايض 

الجديد 2018 - 2019.
وبحس��ب الربنام��ج اإلع��دادي، فإن 
األهي س��يكون عىل موعد مع عدد 
م��ن املباريات الودية أبرزها مواجهة 
ناديي االتفاق والنهضة الس��عوديني 
يف الس��عودية يوم 14 و19 أغسطس 

املقبل.
وأكد مدرب األهي عيىس السعدون 
أن وترية التحضريات لإلعداد للموسم 
الجدي��د تس��ري وفق الخط��ة املعدة 
م��ن قبل الجه��از الفني، مش��ريا إىل 
أن التدريبات تش��هد حض��ورا كبريا 

والتزاما الفتا من الالعبني.
وق��ال إن الفريق ب��دأ اإلعداد يوم 7 

يولي��و الجاري وتركز خ��الل الفرتات 
األوىل عىل اإلعداد البدين، مش��ريا إىل 
أن الفري��ق يواصل حالي��ا تدريباته، 
ع��ىل أن يبدأ مبارياته الودية يوم 26 
الج��اري مبواجهة منتخب باكس��تان 

األوملبي.

برنام��ج  أن  الس��عدون  وأوض��ح 
املباريات الودية سيشتمل أيضا عىل 
لقاء ثان سيكون أمام فريق التضامن 
يوم 2 أغسطس، عىل أن يواجه الرفاع 

الرشقي يوم 8 من ذات الشهر.
إىل  س��يغادر  فريق��ه  أن  وذك��ر 

اململكة العربية الس��عودية منتصف 
أغس��طس، متهي��دا لخ��وض مبارتني 
وديت��ني، وذلك أم��ام فريقي االتفاق 
والنهضة الس��عوديني ي��وم 14 و19، 
معتربا أنهام فرص��ة جيدة لالحتكاك 
ومتابعة مس��توى الالعبني عن كثب، 

خاصة مع ما يتمتع به الفريقان من 
االتفاق صاحب  إمكانات، خصوص��ا 
املراك��ز الراب��ع يف دوري املحرتف��ني 

السعودي املوسم املايض.
األه��ي  أن  إىل  الس��عدون  ولف��ت 
س��يعود مج��ددا للبحري��ن، عىل أن 

يس��تعد ملباراة ودية سادسة ستكون 
مع أحد أندية دوري الدرجة األوىل.

من جهة أخرى، أوضح السعدون أن 
فريقه سيستقبل يوم الجمعة املقبل 
محرتف��ا إفريقيا س��يخضع للتجربة، 
عىل أن يتم البت يف أمر التعاقد معه 

وفق قناعة ورؤية الجهاز الفني.
يشار إىل أن األهي الذي هبط للدرجة 
الثانية املوسم املايض أقبل عىل عدد 
أبرزها  التصحيحي��ة  الخط��وات  من 
إعف��اء التونيس يوس��ف املناعي من 
منصب اإلدارة الفنية وإس��ناد املهمة 
للم��درب الوطني عيىس الس��عدون، 
ك��ام تعاقد مع ع��دد م��ن الالعبني 
املحليني كس��يد إبراهيم علوي، باقر 
عبدالله  محم��د،  جاس��م  العصفور، 

جوهر وسيد محمد السهالوي.

أش��اد رئي��س االتح��اد البحريني لكرة 
السلة سمو الش��يخ عيىس بن عي آل 
خليفة، بالجهود املتمي��زة التي يبذلها 
وزير شئون الش��باب والرياضة هشام  
الجودر والرامية إىل االرتقاء باملنش��آت 
الشبابية والرياضية يف اململكة والعمل 
ع��ىل تطويره��ا بص��ورة مس��تمرة مبا 
يتواف��ق م��ع الك��م املتزاي��د يف عدد 
منتسبيها والحضور الجامهريي الغفري، 
األم��ر الذي ينطبق ع��ىل تطوير صالة 
زين لكرة الس��لة التي ش��هدت تغيري 
مقاعدها بصورة ش��املة، مشريًا إىل أن 
تطوي��ر مقاع��د الجامهري س��يكون له 
آثاره اإليجابية عىل جامهري لعبة لكرة 

السلة.
وبنينّ س��مو الش��يخ عيىس بن عي آل 

خليفة أن االتحاد البحريني لكرة السلة 
يس��عى دامئًا إىل بن��اء رشاكات متميزة 
من وزارة شئون الشباب والرياضة من 
أجل تطوي��ر صالة زين لكرة الس��لة، 
مبا يتوافق م��ع نهج االتحاد الرامي إىل 
توفري البيئة املناسبة لنجاح املسابقات 
املحلي��ة وضامن الحض��ور الجامهريي 

ميثل��ون حلقة  باعتبارهم  للمباري��ات 
مهمة من حلقات النجاح لكرة الس��لة 

البحرينية.
وأكد س��مو الش��يخ عيىس بن عي آل 
خليف��ة أن االتح��اد البحرين��ي لك��رة 
الس��لة دامئًا م��ا يضع ضم��ن أولوياته 
توفري الراحة والبيئة املناسبة للجامهري 

التي تح��رض املباريات وتنظيم دخولها 
وخروجه��ا وأماكن جلوس��ها يف الصالة 
الرياضي��ة من أجل ض��امن حضورهم 
فرقهم،  للمباري��ات ودع��م  الكثي��ف 
مشيًدا س��موه مبتابعة الوكيل املساعد 
لش��ئون الرياضة واملنشآت خالد سليم 
الحاج وجميع الكادر الذي ارشف عىل 

تغيري مقاعد الجامهري.   
وكان��ت صال��ة زي��ن لكرة الس��لة قد 
خضع��ت لعملي��ة تغي��ري يف ك��رايس 
املدرجات وذلك برتكيب كراس جديدة 
تعطي راحة أكرب تشمل خلفية للظهر، 
وذلك ضم��ن املبادرات لتهيئ��ة البيئة 
املثالية للجامهري داخل الصاالت، األمر 

الذي سيشكل راحة أكرب للجامهري، كام 
أن املقاع��د املقابلة للمنصة الرئيس��ية 
ش��كلت باختص��ار االتح��اد البحريني 
لكرة الس��لة )BBA( األمر الذي يعطي 

املقاعد رونًقا إضافيًّا وجامليًّا.
ودامئًا ما تش��هد مباري��ات دوري كرة 
الس��لة البحرين��ي حض��ورًا جامهرييًّا 
كبريًا، وحقق��ت مباري��ات الدوري يف 
األعوام املاضية كثافة كبرية يف الحضور 
الجامه��ريي، األم��ر ال��ذي حت��م عىل 
االتحاد وضمن مبادرات س��مو الشيخ 
عيىس بن عي آل خليفة إدخال تطوير 
ع��ىل مقاع��د الجامهري بالتع��اون مع 
وزارة شئون الشباب والرياضة لتحقيق 
الراح��ة للجامهري وضامن اس��تمرارية 

حضورها ومؤازرة فرقها.

األهلي يستعد لوديتين أمام االتفاق والنهضة السعوديين

لتطوير مدرجات صالة زين آثار إيجابية على الجماهير

وصول محترف إفريقي للتجربة الجمعة... السعدون:

أشاد باهتمام وزير الشباب والرياضة... سمو الشيخ عيسى بن علي:

عيسى السعدون في التدريبات من تدريبات األهلي

أحمد مهدي

باتحاد  األندي��ة  لجن��ة  واصلت 
البحري��ن للدف��اع ع��ن النفس 
زياراته��ا لألندي��ة واألكادمييات 
واملراك��ز املنضوية تحت مظلتها 
ضمن االس��رتاتيجية التي يس��ري 
عليه��ا االتح��اد برئاس��ة أحمد 
عبدالعزيز الخي��اط والتي تعزز 
م��ن م��د الجس��ور ب��ني كاف��ة 
األطراف وحرصاً من االتحاد عىل 
مواصلة النهوض بكافة األلعاب. 
 وزارت لجن��ة األندية، أكادميية 
للتايكون��دو، حيث  اإلمرباط��ور 
ضم وف��د االتح��اد أم��ني الرس 
الجودو ورئيس  للعبة  املس��اعد 
لجن��ة األندية والالعبني والحكام 
حم��د الجاب��ر وأم��ني رس لعبة 
التايكوندو خالد الحسن، والتقى 
الوف��د مبدير األكادميية س��امي 

محمد. 
واطلع��ت لجن��ة األندي��ة عىل 
لألكادميي��ة،  العام��ة  املراف��ق 
وش��هدت ع��روض للتايكون��دو 
وجانب م��ن التدريبات، إضافة 

أشاد حمد الجابر باملرافق العامة 
مس��ؤويل  وح��رص  لألكادميي��ة 
األكادميي��ة عىل توفري الس��المة 

لكافة الالعبني والالعبات. 
األندي��ة عىل  لجن��ة  وتعرف��ت 
الربنام��ج العام لألكادميية، حيث 
أكد حمد الجابر أن هذه الرؤية 
تتامىش مع رؤية اتحاد البحرين 

للدف��اع ع��ن النف��س والهادفة 
إىل تطوي��ر الالعب��ني والالعبات 
واكتش��اف املواه��ب وإبرازهم 
بص��ورة ممي��زة، مبين��اً أن هذا 
النهج الذي تس��ري عليه أكادميية 
اإلمرباط��ور يحق��ق العديد من 
االهداف أبرزه��ا صناعة العبني 
عالية  بقدرات  والعبات مؤهلني 

الوطني��ة  املنتخب��ات  لتمثي��ل 
للتايكوندو. 

 وأثنى مدير أكادميية االمرباطور 
سامي محمد عىل الجهود الكبرية 
البحرين  اتح��اد  يبذله��ا  الت��ي 
للدف��اع ع��ن النف��س برئاس��ة 
عبدالعزي��ز  أحم��د  املهن��دس 
الخياط وأعض��اء مجلس االدارة 
وحرصه��م الدائم ع��ىل الوقوف 
جنباً إىل جنب م��ع األكادمييات 
واملدارس واملراكز، مبيناً أن هذه 
الزيارة تؤكد العالقة املتينة التي 
ترب��ط االتحاد م��ع األكادمييات 

املنضوية تحت مظلته. 
أن  إىل  وأش��ار س��امي محم��د 
األكادميي��ات متتل��ك خ��رية من 
الذي��ن  والالعب��ات  الالعب��ني 
ميتلكون امكانات عالية يف لعبة 
التايكوندو، مبين��اً أن األكادميية 
تعمل عىل ابراز املواهب وتوفري 
أفضل السبل لها من أجل متثيل 

املنتخبات الوطنية.

اإلم��ب��راط��ور أك��ادي��م��ي��ة  ت���زور  األن��دي��ة  لجنة 
أم الحصم    اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

جانب من الزيارة

خالد بن سلمان يطلع على برنامج منتخب الشباب

عقد نائب رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم للشؤون الفنية 
ورئيس لجنة املنتخبات الشيخ خالد بن سلامن آل خليفة، اجتامًعا 
مع الجهازين الفني واإلداري ملنتخب الشباب بحضور عضو لجنة 

املنتخبات أسامة املاليك ورئيس قسم الشؤون الفنية باالتحاد عابد 
األنصاري. وخالل االجتامع، رحب الشيخ خالد بن سلامن آل خليفة 
بأعضاء الجهازين الفني واإلداري ملنتخب الشباب )تحت 19 عاًما(، 

معرًبا عن تقديره للعمل القائم واملبذول خالل الفرتة املاضية.
واطلع نائب رئيس االتحاد للشؤون الفنية عىل عرض مفصل لربنامج 

إعداد املنتخب خالل الفرتة املاضية تحت قيادة املدرب إسامعيل 
كرامي والطاقم املعاون، باإلضافة إىل الجهاز اإلداري بقيادة مدير 

املنتخب عبدالله البوعينني واإلداريني املعاونني.
كام اطلع عىل برنامج املنتخب للفرتة املقبلة، الذي سيشهد تدشني 
املباريات الودية اإلعدادية للمنتخب الشاب، حيث يدشن املنتخب 
يوم الخميس املقبل مبارياته الودية، فيام تقرر أن يدخل املنتخب 
معسكرًا داخليًّا مبركز سلامن بن محمد الريايض بدًءا من 2 حتى 

14 أغسطس املقبل. وزار الشيخ خالد بن سلامن آل خليفة الحصة 
التدريبية مساء أمس ملنتخب الشباب، والتقى بالالعبني.

ويأيت االجتامع ضمن إطار اللقاءات الدورية التي يحرص رئيس لجنة 
املنتخبات عىل عقدها مع األجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية؛ ملتابعة 

العمل وبرامج اإلعداد والتحضري لالستحقاقات املقبلة.

كريم العنزور

  جانب من االجتماع



املنامة - بنا: أكد وزير ش��ؤون الشباب 
والرياضة هش��ام الج��ودر عىل الفوائد 
الغني��ة املرتتب��ة ع��ىل برنام��ج مملكة 
البحرين الكتش��اف املواهب الرياضية 
وال��ذي تنظم��ه وتنفذه وزارة ش��ؤون 
الش��باب والرياض��ة والذي س��اهم يف 
اكتش��اف وصناع��ة أبط��ال وبط��ات 
س��اهموا بص��ورة مبارش يف رفع اس��م 
وعلم البحرين عاليا يف مختلف املحافل 

الرياضي��ة مش��را إىل أن ال��وزارة 
حريصة عىل اس��تمرارية 
الس��نوات  الربنام��ج يف 
املقبلة مبا يضمن تعزيز 

الرياضية  الحركة  مس��رة 
املستوى  ورفع  البحرينية 

الفن��ي لاعبني والاعبات املس��تفيدين 
من الربنامج ومنحهم الفرصة الكاملة يف 
اكتس��اب الخربات الفنية عىل يد نخبة 
م��ن املدرب��ني الوطنيني م��ن أصحاب 
املتمي��زة يف مج��ال  الذاتي��ة  الس��رة 

التدريب وصناعة واكتشاف األبطال. 
وأش��ار الجودر إىل أن الوزارة س��تطلق 
النس��خة الرابعة واملحدث��ة من برنامج 
املواهب  البحرين الكتش��اف  مملك��ة 
الرياضي��ة والتي حددت عىل مدار 
3 سنوات ابتداء من العام 
2018 وتنتهي ديس��مرب 
ت��م  أن  بع��د   2020
تخريج غالبية املش��اركني 
يف النس��خة الثالث��ة م��ن 

الربنام��ج لينضم��وا اىل األندية الوطنية 
واملنتخبات وذلك الس��تمرارية التطوير 
امله��اري والفن��ي والب��دين، مش��را اىل 
أن ال��وزارة حرص��ت علا رف��ع القدرة 
االس��تيعابية للربنامج يف نسخته الرابعة 
ليضم أكرب عدد ممكن حيث س��يخضع 
تدريب��ات  إىل  والعب��ة  الع��ب   611
متواصلة ومكثف��ة بعد أن متت تصفية 
العدد ال��كيل والذي وص��ل إىل 1259 
العب والعبة تم اختيارهم من املدارس 

بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم. 
وس��يتم تنفيذ الربنام��ج يف العام 2018 
للفئة العمرية بني 7 - 15 س��نة عىل 4 
مراحل: األوىل والت��ي أقيمت بالتعاون 
م��ع وزارة الرتبية والتعلي��م حيث تم 

اختي��ار 1259 موهوب وموهوبة وبعد 
خضوعهم الختبارات فني��ة وبدنية تم 
اختيار 611 لانضامم لأللعاب التي تقع 
تحت مظلة النس��خة الرابع��ة والبالغ 
عددها 9 ألعاب وهي كرة الس��لة، كرة 
الي��د، كرة الطاول��ة، الكاراتيه، الجودو، 
رف��ع األثقال، كرة الطائ��رة، كام قامت 
ال��وزارة بض��م لعبت��ني جديدتني هي 

الرشاع والريشة الطائرة. 
أم��ا املرحلة الثاني��ة فقد ت��م اخضاع 
جمي��ع الاعب��ني والاعب��ات ممن تم 
اختياره��م تح��ت “تح��دي املواهب” 
وال��ذي ينظ��م بالتع��اون م��ع فري��ق 
الفني واإلداري  التحديات والجهازي��ن 
للربنام��ج واملرشفني عليه حيث س��يتم 

تنفيذ برنامج املعسكر بناًء عىل بطارية 
عن��ارص اللياق��ة البدنية وه��م: القوة، 
الرسع��ة، التحم��ل، الت��وازن، التوافق، 

الرش��اقة عىل شكل جلس��ات تدريبية 
وأيض��ا تنفي��ذ خ��ال هذا املعس��كر 
تدريبات عملية ومس��ابقات تنافسية، 
فيدي��و داع��م، ع��رض قص��ص النجاح 

السابقة، نقاشات تفاعلية. 
أم��ا املرحل��ة الثالث��ة فس��يطلق عليها 
املرحلة املكثفة وس��تكون ع��رب مراكز 
التدري��ب لتطوي��ر امله��ارات الفني��ة 
لأللعاب الرياضية وس��يخضع الاعبون 
والاعبات اىل برنامج مكثف يف األلعاب 
الرياضية التي تم اختيارها خال ش��هر 
يولي��و - أغس��طس 2018 أم��ا املرحلة 
الرابع��ة فس��تكون اعتب��ارا من ش��هر 
س��بتمرب ولغاية ش��هر ديس��مرب وهي 

مرحلة التدريب املستمر.

حق��ق منتخبنا الوطني للش��باب فوزًا 
مثرًا وصعًبا عىل املنتخب الس��عودي 
بنتيج��ة )22/ 21 ( يف ث��اين مباريات��ه 
بالبطول��ة اآلس��يوية السادس��ة عرشة 
واملقامة حاليًّا يف مدينة صالة العامنية 
واملؤهلة إىل مونديال العامل، تصدر من 
خاله منتخبات املجموعة الثالثة بعد 

الفوز الثاين له يف البطولة.
واستحق العبونا نتيجة الفوز يف مباراة 
األم��س عطًف��ا ع��ىل املس��توى الذي 
كان��وا عليه، وعىل الرغ��م من تفاوت 
أداء الفري��ق يف ه��ذه املب��اراة لكنه 
حقق األه��م ونجح يف حج��ز مقعده 
يف املجموع��ة األوىل بال��دور الرئييس 
إىل جان��ب منتخبات ع��امن والعراق 
الت��ي  األوىل  املجموع��ة  ومتص��در 

انحرصت فيها بني اليابان أو كوريا.
وانته��ى الش��وط األول بالتع��ادل بني 
املنتخبني بنتيجة )10/ 10( وشهد هذا 
الش��وط تكاف��ًؤا يف األداء يف معظ��م 

فرتاته، فبعد أن كانت األفضلية تس��ر 
لصال��ح منتخبن��ا يف الدقائ��ق العرش 
األوىل تراج��ع أداء املنتخ��ب بص��ورة 
مفاجئ��ة يف الثلث الثاين من الش��وط 
أم��ام الثلث األخر فقط اس��تعاد فيه 
األحم��ر البحريني جزًءا من مس��تواه 
ومتكن من تدارك املوق��ف قبل نهاية 

الشوط.
واعتم��د منتخبنا عىل أس��لوب الدفاع 
املغل��ق يف ه��ذا الش��وط، وهجوميًّا 
كانت البداية موفقة بواسطة الاعبني 
حس��ن مرزا وعبدالل��ه الزميور ومن 
خال��ه تقدم املنتخ��ب بثاثة أهداف 
متتالية، مس��تفيداً يف ذلك من متاسك 
خ��ط الدف��اع ويقظة الحارس قاس��م 
الش��ويخ التي مل متكن فيه��ا املنتخب 
الس��عودي من التسجيل طوال الثامن 
دقائ��ق األوىل لكن��ه نج��ح يف العودة 
التدريجية إىل أجواء اللقاء مستفيًدا يف 
ذلك من تركي��زه الدفاعي التي وقفت 

أم��ام هجوم منتخبنا وأوقعت الاعبني 
يف العديد م��ن األخطاء الفنية املكلفة 
وانعكس��ت س��لًبا عىل نتيجة املباراة، 
ومن خالها نجح املنتخب الس��عودي 
من تحقي��ق التعادل والتق��دم للمرة 
 )3 /4  ( الش��وط  منتص��ف  يف  األوىل 
ومل تفل��ح محاوالت امل��درب الوطني 
الوق��ت  طلب��ه  يف  عب��اس  إبراهي��م 
التقدم السعودية  املس��تقطع إليقاف 
ومعالجة األخط��اء الهجومية املتكررة 

يف تلك الفرتة.
وأعط��ت األفضلية الس��عودية أحقية 
التقدم بفارق ثاثة أهداف )8/ 5( لكن 
الدقائق العرش األخرة ش��هدت عودة 
العبينا إىل أجواء اللقاء، ومتكن الفريق 
بفضل إيجابية الخ��ط الخلفي بقيادة 
أحمد حسني وتحركات الاعبني فاضل 
املقايب والزميور من تقليص الفارق إىل 
هدف واحد وم��ن ثم معادلة النتيجة 
يف آخر دقيقة بواسطة الاعب عبدالله 

الزميو التي أنهى عىل أثرها نتيجة هذا 
الشوط.

الشوط الثاين
وتواص��ل األداء املتصاع��د ملنتخبنا يف 
الشوط الثاين سواء يف الجانب الدفاعي 
ووقوفه أمام الهجامت الس��عودية أو 

يف الهجوم املنظم الذي كان إيجابيًّا يف 
إيجاد الحلول املناسبة واخرتاق الدفاع 
السعودي، وبفضل ذلك تقدم منتخبنا 
من��ذ البداية ورفع النتيج��ة إىل فارق 
األربع��ة أهداف يف منتصف الش��وط 
)17/ 13( بهدف الاعب محمد حسني 
وكان بإمكان املنتخب مواصلة التقدم 

وتوسيع الفارق إىل أكرث من ذلك لكن 
األداء الهجومي ش��هد تراجًعا تكرر يف 
الشوط األول وبسبب الكرات السهلة 
يف الهج��وم نجح املنتخب الس��عودي 
م��ن تقليص الفارق اىل هدف واحد يف 
غضون دقيقتني كادت تكلف املنتخب 
الكثر ل��وال التدخل املب��ارش من قبل 
الجه��از الفن��ي باالس��تعانة بالوق��ت 
املستقطع إلعادة األمور إىل نصابها من 

جديد.
وبعدم��ا أع��اد منتخبنا ترتي��ب أموره 
الدفاعي��ة متكن من اإلمس��اك مجدًدا 
بدف��ة األمور ورفع الف��ارق إىل أربعة 
أهداف بواسطة قاسم جعفر )21/ 17( 
ثم )22/ 18( يف آخ��ر دقيقتني ونصف 
التي كاد فيها املنتخب يقع يف املحظور 
بس��بب فقدانه الكرة وع��دم تعامله 
الجيد م��ع الدفاع الس��عودي املتقدم 
ال��ذي نجح م��ن تقليص الف��ارق إىل 

هدف واحد يف آخر ثواين اللقاء.

9 ألعاب... وضم الشراع والريشة الطائرة و611 العبا

“أحمر اليد” يتأهل للدور الرئيس لبطولة الشباب اآلسيوية

إطالق النسخة الرابعة من برامج اكتشاف المواهب... الجودر:

التمهيدي م��ج��م��وع��ة  وت��ص��در  ال��س��ع��ودي  األخ��ض��ر  ت��ج��اوز 

أسند االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
مهم��ة إدارة لقاء فريق��ي القوة 
األردين  والجزيرة  العراقي  الجوية 
ضم��ن إياب نه��ايئ منطقة غرب 
آس��يا لكأس االتحاد اآلسيوي إىل 

طاقم تحكيم دويل بحريني.
وس��يقام اللق��اء الحاس��م لهوية 
االتح��اد  كأس  لنه��ايئ  املتأه��ل 
اآلس��يوي يوم 2 أكتوبر املقبل يف 

مدينة كرباء بالعراق.
ع��يل  الحك��م  اللق��اء  وس��يدير 
املساعدان  ويعاونه  السامهيجي، 
محمد جعف��ر وعبدالل��ه صالح، 
والحك��م الرابع الع��امين يعقوب 

عبدالباقي.

ويأيت تواجد حكامن��ا يف البطولة 
اآلس��يوية تأكي��دا ع��ىل املكان��ة 
البحريني��ة،  للصاف��رة  املمي��زة 
خصوصا ع��رب التأل��ق الافت يف 

جميع املحافل.
ع��يل  الثاث��ة  الح��كام  ويع��د 
جعف��ر  محم��د  الس��امهيجي، 

وعبدالله صالح ضمن قامئة النخبة 
اآلس��يوية للعام الجاري )2018(، 
وس��بق للطاق��م أن أدار العديد 
م��ن املباري��ات املهم��ة والقوية 
ع��ىل جمي��ع األصع��دة ملختلف 
البط��والت مبا فيه��ا دوري أبطال 

آسيا وكأس االتحاد اآلسيوي.

بعث رئيس االتحاد اآلسيوي 
رئيس  نائ��ب  القدم  لك��رة 
االتحاد ال��دويل لكرة القدم 
الشيخ س��لامن بن إبراهيم 
آل خليف��ة، برقية تهنئة إىل 
املونديايل  ال��دويل  الحك��م 
نواف ش��كرالله، بعد ختام 
مشاركة شكرالله يف نهائيات 
الت��ي   2018 الع��امل  كأس 

أقيمت يف روسيا.
 وقال الشيخ سلامن بن إبراهيم يف 
برقية التهنئة: “يسعدنا أن نتوجه 
إليكم بخال��ص التحية والتقدير، 
مقرون��ة بأطي��ب األمنيات لكم 
مبواصلة مس��رة التميز يف حقل 

التحكيم الكروي”.

 وأعرب الشيخ سلامن بن إبراهيم 

يف برقية التهنئة عن رسوره وفائق 

تهانيه لش��كرالله مبناسبة نجاحه 

يف املشاركة بإدارة بعض مباريات 

وتقدي��م   ،2018 الع��امل  كأس 

شكرالله مس��تويات متميزة 
عكس��ت صورة مرشقة عن 
التحكي��م اآلس��يوي بصف��ة 
عام��ة والتحكي��م البحريني 

عىل وجه الخصوص.
 وق��ال الش��يخ س��لامن بن 
إبراهي��م أيًض��ا: “ويف ه��ذا 
اإلط��ار، فإنن��ا نؤك��د حرص 
القدم  االتحاد اآلسيوي لكرة 
عىل تعزيز مكانة الحكم اآلسيوي 
الدولية  الكروي��ة  الس��احة  عىل 
عرب منح��ه الثقة الكاملة وتعزيز 
خرباته وتطوير أس��اليب تدريبه 
مبا يس��هم رفع كفاءته ومستواه 

الفني”.

طاقم بحريني لمباراة القوة والجزيرة سلمان بن إبراهيم يهنئ حكم المونديال شكراهلل
اتحاد الكرة         المركز اإلعالمي اتحاد الكرة         المركز اإلعالمي

هشام الجودر

لقطة من المباراة
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علي السماهيجي محمد جعفر عبداهلل صالحنواف شكراهلل سلمان بن إبراهيم

غادر وفد منتخبنا الوطني للزوجي 

والفردي لكرة الطاولة اململكة 

ن  متوجهاً إىل العاصمة األردنية عاماّ

للمشاركة يف بطولة غرب آسيا التي 

ستقام خال الفرتة من 18 حتى 22 

يوليو الحايل يف األردن. 

وحرصت رئيس مجلس إدارة االتحاد 

البحريني لكرة الطاولة الشيخة حياة 

بنت عبدالعزيز آل خليفة  عىل 

االلتقاء بالوفد املغادر، وحثتهم عىل 

تقديم أفضل املستويات والعودة 

بإذن الله محملني بامليداليات امللونة 

وباألخص امليداليات الذهبية التي 

هي شعار يسر عليه اتحاد الطاولة 

متاشياً مع رؤية ممثل جالة امللك 

لألعامل الخرية وشؤون الشباب 

رئيس املجلس األعىل للشباب 

والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 

البحرينية سمو الشيخ نارص بن 

حمد آل خليفة  كون العام الحايل 

“2018” هو عام الذهب. 

وأشادت الشيخة حياة بنت 

عبدالعزيز بانضباط الاعبني 

والاعبات يف الفرتة املاضية يف 

التدريبات، مؤكدة أن املنتخبات 

الوطنية متتلك افضل الاعبني 

وهم قادرين بإذن الله بالظهور 

املرشف يف البطولة والعودة محملني 

باإلنجازات، متمنية لهم كل التوفيق 

والنجاح. 

وترأس وفد املنتخب نائب رئيس 

االتحاد عيل عبدعيل املادح، وضم 

عضو مجلس اإلدارة جعفر هادي 

“إداري” وحياة جامل السيد 

“إدارية”، واملدربني بوريساف 

وبوريس وديجان، إضافة إىل 12 

العباً والعبة هم: محمد عباس 

عبدالوهاب، إلياس أحمد اليايس، 

راشد خالد سند، مرتىض سيدحسني، 

سلامن محمد عيل، سيدحسني حسن 

مجيد، عيل عباس عبدالوهاب، 

فاضل عباس عيل، مريم عبدالله 

العايل، رقية أحمد اليايس، فاطمة 

عبدالله العايل، وأمريتا بهديك. 

ومتنت الشيخة حياة بنت 

عبدالعزيز آل خليفة كل التوفيق 

والنجاح للمنتخب الوطني يف 

 منتخبنا الوطني لكرة الطاولة قبل المغادرة إلى األردن البطولة.

م��ن��ت��خ��ب ال����ط����اول����ة ي����غ����ادر ل���ب���ط���ول���ة غ�����رب آس��ي��ا
الرفاع         اتحاد الطاولة
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أك��د األمني الع��ام املس��اعد للمجلس 
األع��ى للش��باب والرياض��ة أمني عام 
اللجنة االوملبية البحرينية عبدالرحمن 
عس��كر ان اللجن��ة االوملبية ستس��خر 
كل امكاناتها لدعم اس��تضافة االتحاد 
البحريني للكرة الطائرة لبطولة آس��يا 
التاس��عة ع��ر تحت 20 عام��ا والتي 
ستنطلق يوم السبت القادم وذلك وفق 
توجيهات ممثل جالل��ة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 

بن حمد آل خليفة.
حيث وجه س��موه لتوف��ري كافة اوجه 
الدعم لتأمني كافة عوامل النجاح الفني 
والتنظيم��ي للحدث االس��يوي وفق ما 
تتمتع به اململكة من قدرات تنظيمية 
كبرية ومبا يضم��ن تقديم الوجه الالمع 
ململكتن��ا الغالي��ة يف املج��ال الريايض 
ويس��اهم يف مواصلة تحقي��ق النجاح 
تل��و النجاح يف ظل وج��ود كوكبة من 
الكوادر الوطنية املرفة ذات الخربات 
التنظيمي��ة الطويلة، واضاف ان اللجنة 
االوملبية ووفق سياستها وواجباتها تجاه 
اتحاداتنا الوطنية يف حالة اس��تضافتها 
الي ح��دث ريايض ع��ى ارض اململكة 
قدمت دعام خاصا التحاد الطائرة من 
اجل تأمني االستضافة االسيوية والعمل 
جنباً لجنب الخ��راج البطولة بالصورة 

التي تليق بها ومبعانيها الس��امية ومبا 
يعك��س الوج��ه الحض��اري للبحرين، 
موضحا ان هذه االس��تضافة االس��يوية 
وغريها من االس��تضافات السابقة التي 
نظمها اتحاد اللعبة تعكس دون ش��ك 
ان الك��رة الطائ��رة البحرينية متطورة 
وصاحبة انج��ازات مرفة عديدة عى 
الس��احة الخليجية والعربية وتس��عى 
للحص��ول ع��ى تصني��ف مالئ��م عى 

الساحة اآلسيوية.
وتابع عس��كر قوله انه كّلف ش��خصياً 
من قبل س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة ملتابعة االم��ور التنظيمية 
للبطول��ة مع اللجنة التنفيذية ومتابعة 
تحضريات املنتخ��ب الذي يتمتع بروح 
عالية وهذا ما ملس��ه عى ارض الواقع 
خالل زيارته االخ��رية لالعبني، واضاف 

ان منتخبن��ا ميتلك مس��توى فنيا راقيا 
سيساهم يف تحس��ني تصنيفه اآلسيوي 
وان االم��ال معق��ودة عليه يف تريف 
البحرين يف ه��ذا املحفل القاري املهم 
خري تريف، حيث ان املستوى الفني 
يف تط��ور تصاع��دي وف��ق الق��راءات 
الفنية، مشيداً يف نفس الوقت باالدارة 
برئاس��ة  لالتحاد  والواعي��ة  املتفهم��ة 
الش��يخ ع��ي ب��ن محم��د آل خليفة 
الذي كرّس كل ق��درات مجلس االدارة 
لتأمني كل سبل نجاح مشاركة منتخب 

املستقبل وكسب التحديات.
واوض��ح ان اللجنة االوملبي��ة اطلعت 
عى اس��ترياتيجية االتح��اد التي تقدم 
بها قب��ل 3 اعوام والتي تس��تمر حتى 
الع��ام 2020 والخاصة بإعداد منتخب 
املس��تقبل، وقد متت املوافقة عى تلك 

االس��ترياتيجية وان اللجن��ة األوملبي��ة 
رشيك��ة مع اتح��اد اللعب��ة يف تقيمها 
والت��ي م��ن خالله��ا ملس��نا الجان��ب 
التطويري، ونحن س��عداء بوجود مثل 
للعبة  التطويري��ة  االس��راتيجية  هذه 
ونأمل ب��ان تحصد مثاره��ا يف القريب 
العاج��ل بقيادته��ا الوطني��ة املؤهلة، 
واكد عى ان اي عمل يتسم بالتخطيط 
املس��بق دامئا ما تكون نتائ��ج ايجابية 
ومحفزة ومطمئنة ونحن نسعى لتوفري 

كافة سبل نجاحها.

المحروس: المستوى متطور

اوضح مدير منتخبنا عبدالله املحروس 
ان التحض��ريات االدارية لبعثة منتخبنا 
لالس��تحقاق االس��يوي جاءت ايجابية 
املحلي��ة  االس��تعداد  ف��رات  خ��الل 

منه��ا والخارجي��ة، حيث ب��دأت هذه 
التحضريات قبل فرة وصفها باملناس��بة 
واملبكرة تتامىش واالس��ترياتيجية املقرة 
لهذا املنتخب منذ 3 اعوام، اذ استطاع 
من خ��الل التحضريات املبك��رة توفري 
كاف��ة االحتياجات والتجهي��زات وفق 
االمكاني��ات املتاحة وه��ذا ما انعكس 
بش��كل ايجايب عى فرات االس��تعداد، 
واضاف ان ترتي��ب االحتياجات وانهاء 
الخارجي  التدريب��ي  املعس��كر  ام��ور 
بش��كل مبك��ر اعط��ى م��ؤرش ايجايب 
لنجاحه قبل بدئ��ه، وان الجهاز الفني 
بقيادة يوس��ف خليفة اثنى عى ذلك 
وساهم يف تطور املستوى الفني لالعبني 
خ��الل مواجهات��م الودي��ة يف كل من 
سلوفينيا ومرص وس��اعد عى التزامهم 
بالتعلي��امت االداري��ة والفنية وكذلك 

عى نجاح املعسكر التدريبي.
وتطلع عبدالل��ه املحروس بعد االنتهاء 
من التحض��ريات للبطولة ب��ان يحقق 
الالعبون نتائ��ج ايجابية ومفرحة تليق 
بسمعة الكرة الطائرة البحرينية يف ظل 
االنسجام الذي يتمتعون به، مشدداً يف 
نفس الوقت برضورة الدعم الجامهريي 
من عش��اق اللعبة لالعبينا حيث انهم 
ميثلون الورقة الرابحة والدافع املعنوي 
االكرب، ومش��يدا بالحملة التحش��يدية 
التي اطلقتها اللجنة االعالمية للبطولة 

لدعم املنتخب.

تجهيز صالة اتحاد الطاولة

تسلمت اللجنة املنظمة العليا للبطولة 
مؤخ��راً صالة االتح��اد البحريني لكرة 
الطاولة بعد انتهاء املعس��كر التدريبي 
ال��ذي اقامت��ه منتخباتن��ا الوطنية مع 
مجموعة من العبي والعبات املنتخب 
الرصيب يف الف��رة املاضية، وقد رشعت 
اللجنة التنفيذي��ة للبطولة وعى وجه 
الخصوص لجنة املالعب بتجهيز الصالة 
مبا تقتضيه االش��راطات اآلسيوية ومبا 
يس��اهم يف انجاح االس��تضافة، حيث 
تم تجهي��ز الصالة ومرافقه��ا وتثبيت 
االعالنات التجارية اذ س��تحتضن صالة 
اتحاد الطاولة اربع مواجهات بش��كل 

يومي

والتنظيمي الفني  النجاح  عوامل  وتأمين  الدعم  أوجه  توفير 
منتخ��ب ش��باب الطائرة يتمت��ع بال��روح القتالية... عس��كر:

الرفاع            االتحاد البحريني للكرة الطائرة

والتطوير  التدري��ب  لجن��ة  عق��دت 
باالتحاد البحريني لكرة القدم اجتامًعا 
برئاس��ة عضو مجل��س إدارة االتحاد 
البحريني لك��رة القدم ورئيس اللجنة 
ي��ارس الرميثي، بحضور رئيس قس��م 
شؤون الفنية باالتحاد عابد األنصاري.

 وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة 
والتطوير  التدري��ب  لجن��ة  ورئي��س 
يارس الرميثي أن االجتامع جاء بهدف 
متابع��ة العمل يف مس��تجدات دليل 
تطوير عمل الفئات العمرية باألندية، 
التي اعتمدت م��ن قبل مجلس إدارة 
االتحاد برئاس��ة رئيس االتحاد الشيخ 

عي بن خليفة بن أحمد آل خليفة.
ولف��ت إىل أن اللجن��ة اطلع��ت عى 
الهي��كل التنظيم��ي للجن��ة التطوير 
الفن��ي ل��إرشاف عى األندي��ة، التي 
سريأسها املحارض الدويل فهد املخرق، 

وتض��م يف أعضائها املحارض اآلس��يوي 
عبدالصاح��ب عبدالنبي، واملحارضين 
املحلي��ني م��وىس حبي��ب ومحم��ود 

منصور.
وب��ني أن االجت��امع ش��هد مراجع��ة 
الدلي��ل ومتابعته، باإلضافة إىل توزيع 
األدوار واس��تعراض كيفية بدء العمل 
مع انطالق املوس��م الريايض الجديد 
2018/2019، خصوًص��ا م��ع توج��ه 

اللجنة إلقامة ورش عمل لكل فئة عى 
حدة قبل انطالق املوسم.

وأوض��ح أن األعضاء وبع��د انتهائهم 
س��يقومون  املنهجي��ة  إع��داد  م��ن 
باس��تكامل العمل عرب تدش��ني خطة 
املتابعة يف األندية املحلية، إذ سيتوزع 
أعضاء اللجن��ة عى األندي��ة املحلية 
وفق ج��دول وبرنام��ج خاصني، عى 
أن تك��ون هناك اس��تامرات تقييمية 

للعم��ل وبش��كل دوري، موضًحا أن 
الركيز سيكون بشكل كبري عى فئات 

األكادميية واألشبال والناشئني.
أب��رز  يتضم��ن  الربنام��ج  أن  وذك��ر 
األه��داف الت��ي وضعت م��ن أجلها 
املنهجي��ة وتتمث��ل يف وص��ول العبي 
الفئات إىل مس��تويات فني��ة مرتفعة 
متك��ن م��ن اس��تقطاب العب��ني عى 
مس��توى ع��ال للمنتخب��ات الوطنية 
واألندي��ة، باإلضاف��ة إىل العم��ل عى 
إب��راز أجي��ال ممي��زة لالعب��ي الكرة 

البحرينية وتطوير املدرب الوطني.
وب��ني أن اللجنة س��تحرص من خالل 
هذه األهداف إىل بيان أهمية تواجد 
املدير الفني للفئ��ات العمرية ودوره 
يف التطوي��ر وعملي��ة االرتقاء بالعمل 
الفن��ي مبا ينعك��س إيجاًب��ا عى كرة 

القدم البحرينية.

االطالع على الهيكل التنظيمي للفنيين في “دليل الفئات”
اتحاد الكرة        المركز اإلعالمي

 جانب من االجتماع

لجنة المالعب تستكمل تجهيز صالة اتحاد الطاولةعبدالرحمن عسكر متحدثا لالعبين

رفـــــع األثقـــــال يكـــرم العبــــي 
المنتخــــب المتفوقيـــن

حرص االتحاد البحريني 
لرفع األثقال بتكريم الالعبني 

املتفوقني والحاصلني عى 
نتائج دراسية عالية للسنة 
الدراسية املاضية بحضور 

أولياء أمورهم، وذلك مساء 
يوم الثالثاء املايض املوافق 
17 من شهر يوليو الجاري 

مبقر االتحاد البحريني بأم الحصم بحضور سلطان الغانم رئيس اتحاد غرب 
آسيا لبناء األجسام واللياقة البدنية النائب األول لرئيس اتحاد دول غرب 

آسيا لرفع األثقال رئيس االتحاد البحريني مساعد رئيس االتحاد العريب 
لرفع األثقال وأعضاء مجلس إدارة االتحاد. وتأيت هذه الخطوة من قبل 

مجلس إدارة االتحاد البحريني لرفع األثقال حرًصا منه عى تشجيع العبي 
والعبات املنتخبات الوطنية عى التقدم والتطوير وحصد أفضل النتائج 

خالل مشوارهم التعليمي والربوي أسوة بالجانب الريايض. وألقى سلطان 
الغانم كلمة مثن فيها الجهود الجبارة التي يبذلها العبي والعبات املنتخب 

الوطني يف دراستهم وتحصيلهم األكادميي وحفزهم عى مواصلة العطاء 
وتحقيق املزيد خالل مشوارهم التعليمي للوصول ألفضل النتائج، مشريا إىل 

أن هذه الخطوات تأيت موازية ألهداف اللجنة األوملبية البحرينية.

أشاد الفنانون عبدالله سويد وخليل 

املطوع وسامي رشدان، بالدور الكبري 

الذي يقوم به النائب األول لرئيس 

املجلس األعى للشباب والرياضة، 

رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى، 

الرئيس الفخري لالتحاد البحريني 

لرياضة ذوي اإلعاقة سمو الشيخ خالد 

بن حمد آل خليفة يف دعم الحركة 

الشبابية يف اململكة عرب مبادرات رائدة 

طالت العديد من املجاالت من أبرزها 

العمل الريايض واإلنساين واملرسحي، 

مشريين إىل أن دوري خالد بن حمد 

للمراكز الشبابية واألندية الوطنية 

والفتيات وذوي العزمية والجاليات 

والوزارات يعترب مبادرة رائدة من سمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إلثراء 

مسرية الحركة الشبابية والرياضية يف 

اململكة واكتشاف املواهب الرياضية.

 جاء ذلك، خالل زيارة الفنانني إىل 

دوري خالد بن حمد لكرة قدم 

الصاالت السادس الذي يقام تحت 

رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد 

آل خليفة، الذي يقام بتنظيم من 

قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة 

بالراكة مع املكتب اإلعالمي لسمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 

وتحت شعار #ملتقى_األجيال وذلك 

خالل الفرة 24 يونيو املايض وحتى 9 

أغسطس املقبل.

وأكد الفنان عبدالله سويد أن دوري 

خالد بن حمد للمراكز الشبايب هو 

ملتقى حقيقي بني أبناء قرى ومدن 

اململكة وبني أجيال متعاقبة يف دوري 

تنافيس مثري، مضيًفا أن هذا الحدث 

يحقق العديد من األهداف، أبرزها 

أنه يعزز مبدأ الوطنية والعالقة 

االجتامعية بني جميع املشاركني، مشريًا 

إىل أن هذا التجمع الريايض مينح 

املساحة للشباب إلطالق قدراتهم 

وإبداعاتهم بلعبة كرة القدم، مام 

يسهم يف ظهور واكتشاف املواهب 

الكروية التي يستفاد منها عى صعيد 

األندية املحلية واملنتخب الوطني.

من جانبه، قال الفنان إبراهيم 

املطوع “إنه ومام ال شك فيه أن 

فكرة إقامة هذا التجمع الريايض 

فكرة رائدة تحقق الكثري من 

التطلعات، باحتضان الشباب 

البحريني من مختلف محافظات 

اململكة يف تنافس رشيف، وتعطيهم 

الفرصة لهم إلبراز إمكانياتهم 

الرياضية، كام أن هذا التجمع يسهم 

يف توطيد عالقة األخوة والصداقة 

بني أبناء الوطن الواحد، الذي يعّزز 

يف الوقت ذاته مبدأ الوالء والوطنية، 

الذي يعترب أحد األهداف التي 

تتطلع لها القيادة الرشيدة والرياضية 

باململكة لتحقيقه دامئًا من خالل 

األنشطة والفعاليات بالقطاع الشبايب 

والريايض”.

نتائج المباريات

حجز مركز شباب سند أوىل بطاقات 

الدور ربع النهايئ بعد أن تغلب بكل 

جدارة واستحقاق عى فريق مركز 

شباب سافرة يف دور الستة عر 

بنتيجة أربعة أهداف دون رد يف 

مباراة من طرف واحد.

وسيكون فريق مركز شباب املحرق 

متواجًدا يف الدور ربع النهايئ بعد أن 

متكن من اجتياز فريق مركز شباب 

القادسية يف الدور الستة عر بنتيجة 

هدفني مقابل هدف.

كام نجح فريق مركز شباب الزالق يف 

خطف بطاقة التأهل إىل ربع نهايئ، 

بعد أن تخطى بنجاح واستحقاق 

كبريين فريق مركز شباب سلامباد 

بأربعة أهداف مقابل اثنني. ونجح 

فريق مركز شباب دمستان يف خطف 

بطاقة التأهل إىل ربع نهايئ، بعد أن 

تخطى يف لقاء مثري فريق مركز املحرق 

الشبايب النموذجي، وذلك بنتيجة 

)6-7( يف املجموع، بعد أن امتدت 

املواجهة لركالت الرجيح إثر التعادل 

يف الوقت األصي )3-3(.

نعتز بمبادرات خالد بن حمد الشاملة العمل الرياضي واإلنساني والمسرحي
أكدوا أهمية احتضان الشباب من خالل دوري سموه للصاالت... فنانون:

لجنة اإلعالم واالتصال            دوري خالد بن حمد

جانب من التكريم

كبار الضيوف مع اللجنة المنظمة
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تقاري��ر  كش��فت  وكاالت: 
صحفية، عن أن بول بوجبا نجم 
اإلنجليزي،  يونايتد  مانشس��ر 
يريد الرحي��ل، وحدد الوجهة 

التي يرغب يف االلتحاق بها.
وذكرت صحيفة توتو سبورت، 
بطول��ة  بلق��ب  الفائ��ز  أن 
الع��امل، ب��ول بوجب��ا، يش��عر 

بالتع��ب م��ن الت��درب تحت 
املدير  إمرة جوزي��ه مورينيو، 
الفني للشياطني، وأنه مستعد 
للرحي��ل ع��ن اليونايتد صوب 

ناديه السابق يوفنتوس.
الربتغايل  أن وص��ول  وأضافت 
إىل  رونال��دو،  كريس��تيانو 
البيانكون��ري، س��يلعب دورًا 

كب��رًا يف ضم نج��وم آخرين، 
خاصة بعدما ب��ات اليويف من 
بني أبرز املرشحني للفوز بلقب 

دوري أبطال أوروبا.
وانتق��ل بوجبا إىل مانشس��ر 
يونايتد قب��ل عامني، يف صفقة 
بلغ��ت قيمته��ا 105 مالي��ني 

يورو.

وكاالت: شكل الفوز بكأس العامل 
2018 يف ك��رة الق��دم “مرحلة 
املهاج��م  حي��اة  يف  جدي��دة” 
مبايب،  كيليان  الش��اب  الفرنيس 
بحس��ب ما قال الع��ب باريس 
س��ان جرم��ان ال��ذي أك��د أن 

التتويج لن يغر طريقة عيشه.
ورأى مب��ايب ان التتوي��ج بلقب 
املوندي��ال بع��د 20 عام��ا من 
احراز فرنس��ا لقبها االول شكل 
“فخرا ال يوصف، شعورا فريدا، 
حلم طفل يتحقق وشيئا ال مثن 

له”.
الثانية  وتأيت النجمة الفرنس��ية 
مبثاب��ة مرحلة جديدة للش��اب 
املوه��وب ال��ذي حص��د لقبني 
يف ال��دوري املحيل يف الس��نتني 

االخرتني.
وقال مب��ايب لقن��اة “يت اف 1” 
الفرنس��ية “بالنس��بة يل االم��ر 
مختلف، الن حيايت تتغر تقريبا 
كل 6 أشهر. هذه مرحلة جديدة 
من حيايت، لكنه��ا لن تغر كثرا 

طريقة عييش”.

وتاب��ع الع��ب موناكو الس��ابق 
بعد عودة منتخب “الزرق” اىل 
باريس متوج��ا باللقب العاملي 
يف موس��كو “رمب��ا م��ن الخارج 
س��تتغر، الننا نتصدر العناوين، 

لكن ال اعتقد اننا س��نبدل طرق 
عيش��نا، الن هذا م��ا أوصلنا اىل 

مكانتنا الراهنة”.
يف  االحتف��االت  اج��واء  وع��ن 
فرنس��ا ونزول 300 الف فرنيس 

الستقبالهم يف جادة شانزيليزيه 
“ال تدرك ذلك كثرا. ترى الكثر 
من االش��خاص السعداء، تعتقد 

انك تعيش حلام”.
وعن تس��ارعه الخارق يف مباراة 

االرجنت��ني حيث وصلت رسعته 
اىل 37 كلم/  ساعة، ما اجرب دفاع 
الخص��م ع��ى اس��قاطه داخل 
منطقة الجزاء، اضاف مبايب “اذا 
كان بوس��عك أن ترك اثرا لدى 
الناس الذين يعرفون كرة القدم 
قليال فهذا أمر جيد... رمبا سيذكر 
الناس التس��ارع حتى 37 كلم/  
س��اعة، لكن بالتأكيد سيذكرون 

أن فرنسا بطلة للعامل”.
عام��ا(   19( مب��ايب  وق��ورن 
باالس��طورة الربازييل بيليه نظرا 
لصغر س��نه بع��د ان اصبح ثاين 
اصغ��ر الع��ب يس��جل هدف��ا 
يف املب��اراة النهائي��ة بعد بيليه 
بالذات، ومرتني يف مباراة واحدة 
يف نهائيات كأس العامل يف املباراة 

ضد االرجنتني يف مثن النهايئ.
ونال جائزة افضل العب ناىشء 
يف البطولة، واكد هدفه الرابع يف 
النهايئ تفوق منتخب “الديوك” 

عى املفاجأة الكرواتية.

وكاالت: أع��رب الفرن��يس بليز 
ماتويدي، العب يوفنتوس، عن 
سعادته بعد توقيع فريقه مع 
رونالدو،  كريس��تيانو  الربتغايل 
الصيفية  االنتقاالت  خالل فرة 

الجارية.
وقال ماتوي��دي يف ترصيحات 
نقلته��ا صحيف��ة “ال جازيت��ا 
“كريستيانو  س��بورت”:  ديللو 
رونال��دو هو أفضل العب عى 
ظهر الكرة األرضية، وس��يلعب 

معنا بشكل رائع”.
وأضاف “س��يكون م��ن الفخر 
أن ألع��ب بجانب��ه، وأش��اركه 
غرفة تغير املالبس، وس��يكون 
هو فخورًا أيًضا ألنه س��يلعب 
بجانب بطل العامل )يضحك(”.

رونالدو  عام��ني  “قبل  وواصل 
استطاع الفوز علينا )فرنسا( يف 

بطولة أمم أوروبا، ولكن الفوز 

بكأس العامل أهم من أي بطولة 

أخرى”.

وتاب��ع “لق��د كان��ت مفاجأة 

حقيقية، لكني أشعر بالسعادة 

والرض��ا مبا قامت ب��ه اإلدارة، 

رونال��دو، وجعله  التوقيع مع 

يرتدي قمي��ص يوفنتوس، أمر 

رائع”.

وعن التهنئ��ة التي تلقاها من 
زمالئ��ه بعد الف��وز باملونديال 
قال “منذ يوم األحد ال يتوقف 
الهاتف عن الرنني، أول من قدم 
التهنئة يل كان مراليم بيانيتش 
ومهدي بنعطي��ة، لكن جميع 
رفقايئ س��عداء، كام أين تلقيت 

رسالة من العظيم بوفون”.
وأردف: “بوف��ون رح��ل ع��ن 
الفريق ومل يع��د قائدي، لكنه 

سيبقى يف قلبي دامئًا”.
وع��ن الك��روايت ماندزوكيتش، 
قال “ماريو قدم يل التهنئة بعد 
املباراة، وأخربته هو وبياتسا أن 
بطولة  ق��دم  بالدهام  منتخب 

رائعة وقوية”.
واختتم “ماريو كان حزيًنا جًدا 
عقب املباراة، والحل هو الفوز 

ببطولة معه وليس ضده”.

بوجبا يرغب بالرحيل

“مرحلة جديدة” بعد التتويج

ماتويدي: كريستيانو سيفخر باللعب معي

وكاالت: دعا رئيس االوروغواي تاباري 
فاسكيز املهاجم الدويل الفرنيس أنطوان 

غريزمان اىل زيارة بالده من أجل أن 
يشكره عى وضع العلم االوروغواياين 

عى كتفيه خالل املؤمتر الصحايف الذي 
اقيم عقب انتهاء مونديال روسيا 2018 

االحد املايض بفوز فرنسا عى كرواتيا 
 .)4-2(

ووجه فاسيكز، الذي يشتهر بعشقه 
لكرة القدم، رسالة اىل نظره الفرنيس 

اميانويل ماكرون الثالثاء نرشت 
عى املوقع االلكروين للرئاسة يف 

االوروغواي، هنأ فيها نظره والشعب 
الفرنيس والالعبني واملدربني للمنتخب 

الفائز بكأس العامل، علام أن فريق 
“الديوك” كان اقىص منتخب 

االوروغواي من الدور ربع النهايئ بفوزه 
عليه )0-2( وساهم انطوان غريزمان يف 

تسجيل الهدف الثاين لبالده.

وكاالت: قال روبر بريس العب 
الوسط السابق الرسنال إن النادي 

املنافس يف الدوري اإلنجليزي املمتاز 
لكرة القدم أبرم أفضل صفقة يف سوق 
االنتقاالت بالتعاقد مع املدرب اإلسباين 

الجديد أوناي إميري.
واختار النادي اللندين إميري مدرب 

أشبيلية وباريس سان جرمان السابق 
ليخلف أرسني فينجر. وتعاقد املدرب 

البالغ عمره 46 عاما مع 5 العبني حتى 
اآلن يف عملية إعادة هيكلة الفريق.

وأبلغ بريس، الذي لعب تحت قيادة 
فينجر بني 2000 و2006، شبكة سكاي 

سبورتس التلفزيونية ”أفضل تعاقد 
بالنسبة يل هو املدرب أوناي إميري 

وبالتأكيد أثق يف الالعبني وخاصة 
املجموعة الجديدة. ”حقق ألقابا يف 
إسبانيا وفرنسا. إنه ميلك خربة كبرة 

وأمتنى له وألرسنال النجاح”.

وكاالت: يعيش املئات من العبي كرة 
القدم االرجنتينيني يف أوروبا، لذا يريد 

اتحاد اللعبة تعزيز مراقبتهم تفاديا 
لحملهم الوان منتخبات اخرى.

وأوضح االتحاد االرجنتيني انه سينىشء 
قاعدة تشغيلية يف ماربيا يف جنوب 

اسبانيا، يف إطار رشاكة مع مركز ماربيا 
لكرة القدم. وميكن ملنتخب االرجنتني 
وتشكيلته الشابة الخضوع ملعسكرات 

تحضرية يف هذا املركز التدريبي 
الشاسع قبل املباريات يف قارة أوروبا.

وزار رئيس االتحاد كالوديو تابيا االثنني 
والثالثاء املنشآت، لكن االتفاق مع 

ماليك املوقع مل يتم توقيعه بعد.
وقال تابيا “وظيفته الرئيسة هي 

اكتشاف، مشورة وتدريب االرجنتينيني 
املقيمني يف القارة العجوز”.

وعى غرار معظم العبي املنتخب 
الذين يحرفون يف أوروبا، ميكن لهذا 

املركز أن يكون قاعدة أوروبية لليونيل 
مييس ورفاقه.

وكاالت: تسعى إدارة نابويل للتعاقد 
مع األرجنتيني الدويل أنخيل دي 

ماريا، نجم باريس سان جرمان، خالل 
فرة االنتقاالت الصيفية الجارية.
وأكدت صحيفة “كوريري ديلو 

سبورت” أن اإليطايل كارلو أنشيلويت، 
املدير الفني لنابويل، تواصل مع دي 
ماريا حول االنتقال لصفوف فريقه.

وأوضحت أن أنشيلويت يسعى لتكوين 
فريق قادر عى الفوز ببطولة الدوري 
ومنافسة يوفنتوس، الذي أبرم العديد 

من الصفقات خالل املركاتو الحايل.
وذكرت أن هناك مكاملة جمعت 

أنشيلويت بدي ماريا البالغ من العمر 
30 عاًما إلقناعه باالنتقال إىل صفوف 

نابويل. وأشارت إىل أن املدرب اإليطايل 
ليس مديرًا فنًيا فقط بل “مدير 

ريايض يسعى للتعاقد مع العديد من 
الصفقات”.

وكاالت: انضم العب الوسط 
اإلسباين أندريس إنييستا، 

أمس األربعاء، لفريقه 
الجديد، فيسيل كويب الياباين، 
حيث سيبدأ موسام جديدا، 

بعد أن أنهى مشاركته يف 
مونديال روسيا 2018 مع 

املاتادور.
ووصل إنييستا، الذي كان 

قد تم اإلعالن عن انضاممه 
للفريق يف مايو املايض، وقدم 

يف مدينة كويب، يوم 26 من 
نفس الشهر، ملطار كانساي 

مبدينة أوساكا، أمس األربعاء.
وكان يف انتظار الرسام، 

بصالة الوصول، العرشات من 

مشجعي فيسيل كويب، الذين 
حصلوا عى توقيعات من 

العب برشلونة السابق.
ونقلت وكالة كيودو اليابانية 

لألنباء عن مسؤولو كويب 
قولهم إن إنيستا سيلتحق 
مبران الفريق يوم الجمعة 
استعدادا ملباراة يوم األحد.

وقال إنييستا )34 عاما( الذي 
حظي باستقبال حوايل 300 

مشجع عند الوصول إىل 
املطار “كانت رحلة طويلة 

لكني كنت أتطلع إىل القدوم 
إىل اليابان. أنا متحمس 

للعب مع زماليئ يف فيسيل”.
وأضاف “أريد اللعب يف 

أرسع وقت ممكن. سأكون 
يف قمة مستواي يوم األحد 
وأمتنى أن أقدم أداء جيدا 

أمام املشجعني”.
وسيتعاون إنييستا مع 

لوكاس بودولسيك مهاجم 

أملانيا السابق يف فريق كويب 
وسرتدي العب الوسط رقمه 

الشهر 8.

إنييستا يصل اليابان

بول بوجبا

بليز ماتويدي

كيليان مبابي

أندريس إنييستا

رئيس األوروغواي 
يدعو غريزمان

التعاقد األفضل

األرجنتين تبحث 
عن المواهب

مشروع نابولي



“الفن ال�سابع”.. اإذا كانت تطلق هذه الت�سمية 
ت�سبقها  اأن  البديهي  فمن  ال�سينما  �سناعة  على 
اإليها  وان�سمت  الإغ��ري��ق  �سنفها  �ستة،  ف��ن��وٌن 
اأن  اإلى  امل�رسحي  الفن  من  تطورها  بعد  ال�سينما، 
ال�سينما  اأن  ومع  حالياً.  املعروف  ل�سكلها  و�سلت 
من اأحدث الفنون؛ نظراً ملا لقته من تطور مذهل 
بتطور التكنولوجيا، اإل اأنها ا�ستطاعت دمج الفنون 
كونها  واح��دة؛  مظلة  حتت  و�سمتها  كلها،  ال�ستة 
تعتمد على فكرة وحبكة، وبها مو�سيقى م�ساحبة 
على  وتعتمد  فيها،  احل��ك��اي��ات  ���رسد  لتفا�سيل 
التج�سيد والرق�ض وال�سعر يف بع�ض الأحيان. ومع 
اجلديد  الإع��ام  ودخ��ول  لل�سورة،  الهائل  التقدم 
على خط املناف�سة، اأخذت ال�سينما موقعاً ثابتاً بني 
الفنون، واأ�سبحت يف ال�سدارة، �سيما بعد اأن ماأت 
املهرجانات  و���س��ارت  ال��ع��امل،  دول  العر�ض  دور 
املهرجانات  كل  بني  �سخباً  الأك��ر  ال�سينمائية 
�سبقت  التي  ال�ستة  الفنون  يلي،  فيما  العاملية. 

الفن ال�سابع )ال�سينما( ح�سب ت�سنيف الإغريق:

الفن األول: العمارة

املرتبة  اإل��ى  العمارة  تقدمي  اأن  اعتبار  ميكن 
لليونان  العايل  الهتمام  على  دليل  هو  الأول���ى، 
وهناك  فيها،  يعي�سون  التي  املدن  جمال  باإظهار 

دلئل كثرية على احتفائهم بهذا النوع الفني.

الفن الثاني: الموسيقى

يعود اأ�سل الكلمة اإلى اليونانيني اأي�ساً؛ لكنها 
اأق��وى  من  وت�سري  العامل  لتغزو  اأثينا  من  خرجت 
لغات التعبري العاملية، قوام هذا الفن يعتمد على 
المتزاج بني الإيقاعات والأوزان، لإخراج ن�سيج فني 
خلق  على  ال�سعوب  املو�سيقى  و�سجعت  متكامل. 
ل���وح���ات���ه���ا 

ماآ�سيها  ع��ن  خالها  م��ن  ع��رت  ال��ت��ي  اخل��ا���س��ة، 
واأفراحها وطقو�سها وعاداتها، ومزجْت بني اأ�سوات 

الطبيعة والأ�سوات الناجتة من اآلت بدائية.

الفن الثالث: الرسم

واحد من الفنون التي ُيعررِ عنها م�ستخدموها 
تطور  مع  الوقت  مع  وا�شتهر  واخلطوط،  بالألوان 
والقدماء  الإغ��ري��ق  ا�ستخدمه  ال��ذي  النحت،  ف��ن 
ر�سم  املعابد.  ج��دران  على  النق�ض  يف  امل�رسيون 
حياتهم  طقو�ض  وغ��ريُه��م  والإغ��ري��ق  امل�����رسي��ون 
حتى  الفنون،  من  النوع  بهذا  ووثقوها  جمتمعة، 
اأ�سبحت بع�ض اللوحات اأيقونات عاملية، مثل لوحة 

“املوناليزا” اأو “اجلوكندا” ليوناردو دافن�سي.             

الفن الرابع: الشعر

يختلف تعريف ال�سعر بطريقة ت�سمل اأنواعه 
اللغات، لكن املوؤرخ وعامل الجتماع  يف خمتلف 
باأنه كام مف�سل  ابن خلدون ي�سفه  الأندل�سي 
الأح��رف  يف  ومت�سابه  ال��وزن،  يف  مت�ساوية  لقطع 
والق�سيدة هي جمموعة  الأخرية. 
متفقة  واحد،  بحر  من  اأبيات 
الأخري،  احلرف  يف 

اأو  بحرف  قبله  وما  الأخ��ري  احل��رف  ويف  بالف�سحى، 
ورباعيات  ع��م��ودي،  �سعر  اإل��ى  وينق�سم  حرفني، 

�سعرية، وتطور حتى و�سل اإلى ال�سعر احلر.

الفن الخامس: النحت

يقول املوؤررِخون اإن فن النحت اأقدم من التاريخ 
ذات��ه،  عن  للتعبري  الإن�سان  ا�ستخدمه  املكتوب، 
والأحجار،  احليوانات  وق��رون  العظام  على  فنحت 
ذكرى  ولتخليد  الدينية،  الطقو�ض  يف  وا�ستخدمها 
بلدان  يف  تدريجياً  النحُت  حتلل  به،  مرت  اأح��داث 
 13 ال���  القرن  بني  ما  الفرتة  يف  الغربية،  اأوروب���ا 
والأ�سطورية،  الدينية  امل�سامني  من   ،16 ال�  حتى 
امل�رسيون  ا�ستخدم  الواقعية.  احلياة  ناحية  واجته 
قدمياً اخل�سب املنقو�ض يف اأ�سقف املنازل كحواجز 
�ساترة. و�ساع نحت اخل�سب يف اأرجاء العامل العربي، 

ومنه انتقل اإلى اإ�سبانيا. 

الفن السادس: الرقص

حركات  من  املتكون  الأداء،  فن  هو  الرق�ض 
اإفريقيا،  انفعالت اجل�سد، كان �سكان  خمتارة من 
وما زال بع�سهم، ميار�سون الرق�ض جللب املطر اأو 
حماية بيوتهم من اخلطر، ريا�سياً وفنياً وترفيهياً. 
كان الرق�ض و�سيلًة للتعبري عن معتقدات ال�سعوب 
الرق�ض  من  بداية  وثقافتها،  وهواياتها  واأفكارها 
الزهد  من  نوعاً  ممار�سوه  يعتره  ال��ذي  ال�سويف 
عن  يعر  ال��ذي  الرتفيهي  الرق�ض  اإل��ى  والعبادة، 
مام�ساً  ي��زال  ول  الفن  ه��ذا  ك��ان  ال��ف��رح،  ح��الت 

لاإن�سان يف كل انفعالته.
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اإعداد: طارق البحار

تف�س���ل 200 عام بني رواية “فرانكن�ستاين” وفيلم ال�سرية 
الذاتي���ة “ماري �س���يلي” الذي يروي ق�س���ة حياة كاتب���ة الرواية، 

للمخرجة ال�سعودية هيفاء املن�سور.
ورغ���م الزمن الطوي���ل الذي ف�س���ل بني اإ�س���دار كل واحدة 
بينها، والختاف الكبري بني �س���يلي التي ا�ستهرت بعد تاأليفها 
روايته���ا بالقرب من بح���رية جنيف، واملن�س���ور التي عملت على 
فيلمه���ا يف الريا����ض، اإل اأنه يبق���ى هناك ت�س���ابهات كبرية بني 
الثنتني. تقول من�س���ور ملوقع CNN عن املكان الذي عا�س���ت 
فيه �س���يلي يف القرن ال�19، “اإجنلرتا كان���ت مكاناً حمافظاً. رمبا 
لي�ض باملقارنة مع ال�سعودية بالتاأكيد، ولكن، مع ذلك، كان على 

الن�ساء الت�رسف بطريقة معينة”. 
يف الع���ام 1818، غاب ا�س���م �س���يلي وجن�س���ها ع���ن روايتها 
ال�س���هرية، واُكتف���ي بن�رس الرواية حتت ا�س���م جمه���ول. اآنذاك، مل 
يتقبله���ا جمتمعها، وحتماً مل يتقبل اأفكارها. هنا، جتد املن�س���ور 
ما يربط بينها وبني �سخ�س���ية عا�س���ت يف مكان خمتلف كلياً قبل 
مئات ال�س���نني، م�س���يفة: “مل يرد املجتمع الع���رتاف بها، وتلك 
رحلة اأ�ستطيع التوا�سل معها حقاً.” ول �سك باأن م�سرية املن�سور 
كاأول خمرجة اأفام �سعودية هي جديرة بالذكر، اإذ رغم اأن فيلمها 
“وجدة” الذي �س���ور كلياً يف اململكة ال�سعودية يف العام 2012، 

ك�س���ف عن موهبة عربية و�س���عودية جدي���دة، اإل اأنه لقى اأي�س���اً 
عوائق عميقة وكبرية جداً، من اأب�سطها، ا�سطرار املن�سور لإخراج 
بع�ض م�س���اهد الفيلم من داخل حافل���ة، لتتكيف مع قيود بلدها 
املفرو�س���ة على تواجد الن�س���اء يف بع�ض الأماك���ن العامة. اليوم، 
وبعد 6 اأعوام من بداياتها يف عامل ال�س���ينما، ترتاأ�ض بطولة فيلم 
املن�س���ور اجلديد ممثل���ة هوليوود ال�س���ابة، اإيل فانن���غ، ومتوله 
جمعي���ة الأفام الريطانية، ف�س���ًا ع���ن عملها اأي�س���اً على فيلم 
�سيتبع خطى مارتن �سكور�سيزي، واآفا دوفريين، وفرنر هرتزوغ، 

وُيعر�ض على من�سة “نتفليك�ض.”
وكما هي ظروف املن�سور املتغرية، باتت اململكة ال�سعودية 
تواجه تغريات جذرية يف الآونة الأخرية اأي�ساً. وبعد اأن كانت تعتر 
يوماً ما فنانة تعمل من املحيط اخلارجي، جتد املن�س���ور نف�س���ها 
اليوم جزءاً من موؤ�س�سة حتت�سنها و�سط حتول ثقايف كبري. اإذاً، ما 
دور املن�س���ور و�سط هذا امل�سهد الذي بات يتغري ب�رسعة كبرية؟ 
يف اأبريل املا�س���ي، ُدعيت املن�سور لان�س���مام اإلى جمل�ض اإدارة 
الهيئة العامة ال�س���عودية للثقافة. تقول املن�س���ور اإنها تاأمل اأن 
يتمكن ال�س���عوديون من اإنت���اج اأفام قادرة عل���ى التناف�ض على 
امل�س���توى العاملي، ومتثيلهم، ف�س���ًا عن اأملها “بوجود املزيد 

من الن�ساء على امل�سارح وال�سا�سات ل�سناعة الأفام”.

لماذا يلقبون السينما بـ “الفن السابع”؟

ف���از فيل���م للمخ���رج الروم���اين رادو 
ج���ود بجائ���زة كرة البل���ور الرئي�س���ة يف 
مهرج���ان كارلويف فاري الدويل للفيلم 

يف ت�سيكيا الذي اختتم موؤخرا.
وي���روي فيل���م “اآي دون���ت ك���ري 
اأز  هي�س���توري  اإن  داون  غ���و  وي  اإي���ف 
باربرييينز” املجازر الثنية التي ارتكبها 
اجلي�ض الروم���اين الع���ام 1941. ونال باري 
ليفين�س���ون خمرج فيلم “راين مان” قبل ثاثني 
عاماً و”�سو�س���انك ريدام�س���ن”، وتيم روبنز كرتي بلور 
مكافاأة على م�س���اهمتهما يف ال�س���ينما العاملية خال الدورة الثالثة واخلم�سني من هذا 
املهرجان. ويقام هذا املهرجان ال�س���ينمائي، وهو الأعرق يف اأوروبا ال�رسقية والو�سطى 
يف منتج���ع كارل���ويف فاري ال�س���احلي الواقع على بع���د 120 كيلومرتاً غ���رب براغ. وقد 

ا�ستقطب هذه ال�سنة اأكر من 140 األف متفرج مثل العام املا�سي.

كارلوفي فاري

Jurassic world

THE MULE
يقوم املمث���ل واملخرج الأمريكي، كلينت 

اإي�س���توود، باإخ���راج فيل���م م���ن بطولته هو 
 THE واملمثل براديل كوبر ويحمل ا�س���م
MULE، ويحكي ق�س���ة رجل م�س���ن يف 
ال�90 من عمره يتعاون مع جتار خمدرات 
بولية �س���ينالوا املك�س���يكية يف تهريب 

املخ���درات، وذل���ك وفقا مل���ا ن�رسته جملة 
)فارايتي(.

و�سي�سهد ذلك العمل، من الإنتاج امل�سرتك 
Imperative E n”و ”Warner Bros“  ككل من

tertainment”، ع���ودة كلينت اإي�س���توود للظهور على ال�سا�س���ة جمددا 
وتدور الق�سة، التي ت�ستند اإلى اأحداث حقيقية، حول �سخ�سية امل�سن ليو �سارب، وهو 
من قدامى املحاربني يف احلرب العاملية الثانية، الذي مت اعتقاله اأثناء نقله للمخدرات 

اإلى املدينة املك�سيكية.
ومت احلك���م عليه بال�س���جن ملدة 3 �س���نوات بعد اأن ادعى حمامي���ه اأن موكله يعاين 

من اخلرف.

 ،Jurassic world حق���ق فيل���م 
اي���رادات بلغ���ت امللي���ار دولر منذ 

طرح���ه يف �س���هر مايو املا�س���ي يف 
جمي���ع دور العر����ض، متفوًق���ا على 
 Incredibles الأمني�س���ن  فيل���م 

الذي احتل املركز الثاين يف ت�سنيف 
.Office Box �ال

اأح���داث اجلزء اجلديد من ال�سل�س���لة 
ت���دور بعد اأحداث اجلزء ال�س���ابق منه، والذي 

انته���ى بدمار حديقة الدينا�س���ورات، اإل اأن �س���ناع 
العم���ل يعودون مرة اأخرى للجزيرة التي وقع���ت عليها الأحداث يف حماولة 

لإنق���اذ عدد من احليوان���ات التي تبقت عل���ى اجلزيرة بعد اإطاق ب���ركان خامل حلممه 
امللتهبة متهيدا للثوران.

ر اخلطر  �سل�س���لة “Jurassic world” تفرت�ض وجود عامل الدينا�س���ورات، وُتظهرِ
الذي حتمله للب�رسية، ويف اجلزء املا�سي �سلطت الأحداث ال�سوء على جزيرة اأيا نوبار 

التي حتتوي على العديد من الدينا�سورات ولكن الفو�سى تعم املكان.

يح�س���د جن���م الراب الكن���دي دريك جناح األبوم���ه اجلدي���د Scorpion الذي طرح���ه موؤخًرا عر 
املن�سات الإلكرتونية الكرى.

دري���ك حق���ق ويف فرتة ل تتعَد الأ�س���بوع مليار ا�س���تماع وحتميل رقمي م�س���جًا بذلك هدًفا غري 
م�س���بوق على ال�س���احة الغنائية العاملية. اجلدير ذكره اأن دريك اأثار جدًل وا�س���ًعا لدى طرح الألبوم 

حيث ف�رّس البع�ض اأغنياته باأنها قراءة لأحداث مّرت يف حياته اخلا�سة.

THE HAPPYTIME MURDERS في أغسطس

بريانكا تشوبرا تكشف
عن فيلمها الهندي المقبل

هيفاء المنصور والسينما السعودية الجديدة
 THE لفيل���م  املنتج���ة  ال�رسك���ة  طرح���ت 
الرتيل���ر   ،HAPPY TIME MURDERS

الأول للعمل، واملقرر عر�سه يف 24 اأغ�سط�ض.
الفيلم تدور ق�سته حول لغز غام�ض يقع يف 
عامل يوجد به الب�رس والدمى، لكن الدمى تتعامل 
كمواطنني من الدرجة الثانية، من ثم يبداأ ظهور 
الدم���ى يف برنامج تلفزي���وين لاأطفال وتتوالى 
الأح���داث. الفيل���م من اإخ���راج بريان هين�س���ون، 
وتاأليف تود بريجر، ودي اأو�س���ن روبرت�س���ون، 
وبطولة ميلي�س���ا مكارث���ي، واإليزابيث بانك�ض، 
ومايا رودولف، وجويل ماكهيل، وليزيل ديفيد 

بيكر، وجيمي اأو ياجن.

ت�س���ور النجم���ة الهندي���ة بريان���كا ت�س���وبرا م�س���اهد فيلمه���ا الدرامي 
“Bharat”، م���ع مواطنها �س���لمان خان حتت قي���ادة املخرج علي عبا�ض 

ظفر، واملقرر عر�سه يف 5 يونيو 2019.
ك�س���فت جنم���ة بولي���وود بريان���كا ت�س���وبرا النقاب ع���ن فيلمها 
 ،THE SKY IS PINK الهن���دي املقبل، الذي �س���يحمل عن���وان
الذي �س���ت�رسع يف ت�س���ويره فور انتهائها من م�س���اهدها يف فيلم 

.”Bharat“
و�س���يكون الفيل���م اجلدي���د حتت قي���ادة اإخراج “�س���ونايل 
بو����ض”، اإذ ت���دور اأحداث���ه ح���ول اأح���د الأ�س���خا�ض املوؤثرين يف 
الهن���د “عائ�س���ة �س���ادوري”، والت���ي مت ت�س���خي�ض حالتها يف �س���ن 13 
عام���ا، وتبني اأنها م�س���ابة مبر����ض التلّيف الرئوي، ورغم ذلك ا�س���تطاعت 
اأن تبق���ى قوي���ة وحتافظ على روحه���ا الإيجابي���ة والتي متي���زت بوجودها 
وحتدثت عر من�س���ات عاملية مث���ل “TED”. وح�س���ب التقارير الإعامية 
الهندي���ة، الت���ي األقت ال�س���وء على ه���ذا العمل، ك�س���ف اأحد امل�س���ادر اأن 
 الفيلم مبني على ق�س���ة حقيقية حلياة عائ�سة وكتابها اخلا�ض بها بعنوان

”My Little Epiphanies“ 
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طرح���ت �ملطربة �ملغربي���ة جنات �أح���دث �أغنياتها 
“�أنت �لإح�س���ا�س”، عرب قناة �رشكة “روتانا” �لر�س���مية 
مبوقع يوتي���وب. �أغنية “�أنت �لإح�س���ا�س” كلمات �أمري 
طعيمة، و�أحلان حممد رفاعي، وتوزيع مو�س���يقي �أ�سامة 
�س���امي. وتخط���ت �أغني���ة “�أن���ت �لإح�س���ا�س” 68 �أل���ف 

م�ساهدة، خالل �ساعات من طرحها، عرب �لقناة �لر�سمية 
ل�رشكة “روتانا” مبوقع يوتيوب.

وت�س���تعد جنات لط���رح �ألبومه���ا �لغنائ���ي �جلديد 
قريباً، بعد تاأجيله خالل �لفرتة �ملا�سية، و�لذي تتعاون 

فيه مع عدد من �ل�سعر�ء و�مللحنني.

مسافات

فيلم “ناني” في أبوظبي بعد نجاحه عالميا

جرى يف �أبوظبي تد�سني عر�س �لفيلم �لوثائقي �لإمار�تي 
“ناين”، �لذي �س���يعر�س يف �س���ينما فوك�س بالني�س���ن تورز يف 
�أبوظب���ي موؤخ���ر�، بعد �أن حق���ق جناحاً عاملياً خالل م�س���اركته يف 
�لعدي���د من �ملهرجان���ات �ل�س���ينمائية �لدولية وف���وزه بجو�ئز 

دولية عدة.
جاء ذلك، خالل �حلفل �لذي �أقامته “�أنا�سي لالإعالم” �ل�رشكة 
�ملنتج���ة للفيلم، بعي���د ميالدها �لعا�رش، وح�رشه وزير �لت�س���امح 
�ل�س���يخ نهيان بن مبارك �آل نهيان، كما ح�رشه عدد من �لفنانني 
منهم لطيفة وحبيب غلوم وهيفاء ح�سني وعابد فهد و�لإعالمية 
زين���ة �ليازجي، ومدير �أبوظبي لالإعالم علي بن متيم وم�ست�س���ار 
�ملجل�س �لوطني لالإعالم �إبر�هيم �لعابد ومدير �إنتاج مبوؤ�س�س���ة 
دبي لالإعالم عبد�هلل �ل�رشكال ومدير �إد�رة �لعالقات �حلكومية يف 
�أبوظبي لالإعالم عبد�لرحيم �لبطيح، وعدد من �ل�س���فر�ء و�أع�ساء 

�ل�سلك �لدبلوما�سي وكبار �ل�سخ�سيات.
و��س���تمل برنام���ج �حلف���ل �ل���ذي قدمت���ه �لإعالمي���ة ن���دى 
�ل�س���يباين، على عر�س لفيل���م “ناين” �لذي حاز جائزة �أف�س���ل 
فيلم وثائقي يف مهرجان “لو�س �أجنلو�س” �ل�سينمائي، وجائزة 
�أف�س���ل فيلم وثائقي يف مهرجان تورونتو �لدويل �ل�س���ينمائي 
“نولي���وود” يف كند�، و�جلائ���زة �لذهبية يف م�س���ابقة هوليوود 
لالأفالم، وجائزة يف م�س���ابقة جو�ئز �لفيلم �لأمريكي، كما و�سل 

للنهائيات يف مهرجان فونيك�س لالأفالم يف ملبورن.
وقام �لفيلم بجولة يف مهرجانات عدة منها مهرجان �سيدين 
�لعامل���ي لالأف���الم يف �أ�س���رت�ليا، ومهرج���ان هولي���وود فلوريد� 
لالأفالم يف �مريكا، ومهرجان طريق �حلرير يف �يرلند�، ومهرجان 
هون���غ كون���غ �رت هاو�س لالأف���الم، ومهرج���ان ميام���ي لالأفالم 

�مل�ستقلة باأمريكا، ومهرجان فينك�س �ل�سينمائي باأمريكا.
وتدور ق�س���ة �لفيلم ح���ول �أ�رشة �إمار�تية ت�س���تعني مبربية 
بريطانية ب�سكل موؤقت لت�ساعدها على ترتيب برنامج �أطفالها 
�ليومي �خلا�س بالدر��س���ة و�لن�س���اطات وغريها، ما يخلق نوعاً 
م���ن �لتفاعل كالتج���اذب تارة و�لتنافر ت���ارة �أخرى بني �ملربية 

و�لأطفال، خ�سو�ساً عند توجيههم وتغيري عاد�تهم �ليومية.
وت�س���تعر�س �أحد�ث �لفيلم مفرد�ت من �لثقافة �لإمار�تية 
وم���دى تقب���ل �لإمار�تي لثقاف���ة �لآخر، ومدى تفاع���ل وتعاي�س 
�لآخر مع �لثقافة �لإمار�تية، ليقدم يف �لوقت نف�س���ه ت�سور�ً عن 

�لإمار�ت يف عيون �لآخرين

محمد ســعد يعود لـ “اللمبي” بشكل مختلف

شراب جيل الطيبين

“سينالكو”... المشروب المرطب الحالل

بد�أ �ملمثل حممد �سعد �ل�ستعد�د 
لفيلم���ه �جلدي���د، م���ع �ملنت���ج �أحم���د 
�ل�سبكي، ويقوم �ل�ساعر �لغنائي �أمين 
بهج���ت قم���ر بكتاب���ة �لفيل���م، بعدما 
�تفق على فكرته مع �س���عد و�ل�سبكي. 

�لعمل �سيكون خمتلفاً عن �أعمال �سعد 
�ل�س���ابقة، و�عتم���د فيها ب�س���كل كبري 
على �سخ�س���ية “�للمبي”، �لتي قدمها 
يف �أك���ر م���ن عم���ل، وم���ن �ملق���رر �أن 
يظهر ب�سخ�سيته �حلقيقية، وت�سنيف 

�لعم���ل ليت كومي���دي، و�إل���ى �لآن مل 
يتفق���و� عل���ى �ملخرج �لذي �س���يتولى 
�إخر�ج �لفيلم، حتى يتم قمر من مرحلة 
�لكتابة عل���ى �أن يبد�أ �لت�س���وير خالل 

�لفرتة �ملقبلة.

جي���ل �لطيب���ني يف �لبحرين يعرف���ون متاما طعم 
�رش�ب �ل�س���ينالكو �للذي���ذ و�ملميز خ�سو�س���ا يف فرتة 
�و�ئل �خلم�س���ينات حيث �فتتح حاك���م �لبحرين �آنذ�ك 
رحمه �هلل �ل�س���يخ �س���لمان ب���ن حمد �آل خليفة م�س���نع 
“�س���ينالكو” للم�رشوب���ات �لغازي���ة ل�س���احبه �ل�رشك���ة 

�لوطني���ة للم�رشوب���ات �لغازية للمرحوم عبد�هلل ح�س���ن 
�لزي���ن يف 1957، وذل���ك يف �ل�س���احلية، وحينه���ا كان 
�مل�س���نع ينتج 600 �س���ندوق من �مل�رشوب �لذي �أنت�رش 

يف �لبحرين و�لدول �ملجاورة.
بد�أ تاأ�سي�س �رش�ب �سينالكو يف مدينة ديتمولد يف 
�أملاني���ا �لحتادية يف مقاطعة نوردر�ين في�س���تفاليكا 
ومت بيعها موؤقتاً �إلى �سوي�رش� بعد جناحها �لهائل حول 

�لعامل، وه���ي �لعالمة �لتجارية �لأملانية �لعريقة و�لتي 
ه���ي جزء م���ن عائلة هوفيلم���ان منذ �لع���ام 1994. مت 
تاأ�سي�س���ها كم�رشوع عائلي ومقره يف مدينة دوي�سبورغ 
كم�س���نع لليمون���اده و�مل�رشوبات �ملائي���ة ثم تطورت 
لت�س���ري جمموعة من �ل����رشكات وحتتل مكان���ة كاإحدى 
�ل����رشكات �لر�ئ���دة يف تزوي���د �مل�رشوب���ات يف �أملاني���ا 
�ليوم. يف �لعام 1997 مت �حل�سول على حقوق �لعالمة 

�لتجاري���ة �لعاملي���ة م���ن عائل���ة هوفيلمان لتتاأ�س����س 
�رشكة �س���ينالكو �لعاملية �مل�س���اهمة �ملحدودة، وكان 
يعلن عن���ه يف �لدول �لعربية باأن���ه “�مل�رشوب �ملرطب 
�حل���الل”. تاريخيا يف �لعام 1902 حتدي���د� قام �لعامل 
�لأمل���اين فري���درك �دو�رد بيلز باخرت�ع حمل���ول بيلز، 
و�رشع���ان ما ب���د� بت�س���ويقه، ومن ثم مت عمل م�س���ابقه 
لختي���ار ��س���م جتاري له���ذ� �ملنتج، ومت �ختيار ��س���م 

sine a l( مل�ستق من �مل�سطلح �لالتيني� sinalcoo
coohole( و�لذي يعني “خال من �لكحول” مت ت�سجيل 
�س���عار �سينالكو ذو �لد�ئرة �حلمر�ء كعالمة جتارية عام 
1937، ت�س���وق منتجات �س���ينالكو عل���ى نطاق عاملي 
خ�سو�س���ا يف �أمريكا �جلنوبية و�ل�رشق �لأو�س���ط. وتعد 
�رشكة �سينالكو من �أقدم �رشكات �مل�رشوبات �لغازية يف 

�أوروبا.
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طارق البحار

• �فتتاح �مل�سنع يف �لبحرين	

�س���من فعاليات مهرجان �سيف 
�لبحري���ن، تعر�س م�رشحي���ة مقامات 
وذل���ك  �لهم���ذ�ين،  �لزم���ان  بدي���ع 
�لي���وم �خلمي�س عند �ل�س���اعة �لثامنة 
م�س���اًء بال�س���الة �لثقافي���ة و�لدعوة 
عامة.  يق���دم �مل�رشحي���ة فرقة حلظة 
�ل�س���ديقي،  و�لطي���ب  للم����رشح، 
�ل���ذي �أجنز �لعدي���د م���ن �لأعمال يف 
�مل����رشح �ملغرب���ي و�لعرب���ي. وتاأتي 
ه���ذه �مل�رشحي���ة لتمث���ل حماول���ة يف 

��ستح�س���ار �لرت�ث �لعربي و�إعادة �س���ياغته بحيث ي�سبح 
م���ادة م�رشحي���ة. وتق���دم �مل�رشحي���ة ع���دد�ً م���ن �مل�س���اهد 
�ملعنونة باأ�س���ماء �ملقامات مثل �ملقامة �لقردية، �ملقامة 
�ملكفوفي���ة، �ملقام���ة �لديناري���ة، �ملقامة �لأ�س���فهانية، 

�ملقام���ة  �ل�سا�س���انية،  �ملقام���ة 
�ملجاعية، �ملقامة �لوعظية، �ملقامة 
�خلمرية، و�ملقامة �مل�سريية. ميثل 
�مل�رشحي���ة: جميل���ة �له���وين، م���رمي 
�لزعيم���ي، �إميان �لرغ���اي، عادل �أبا 
ت���ر�ب، م�س���طفى �له���و�ري، جمال 
�لنعم���ان، زهري �أي���ت بن جدي، ومن 
�إخر�ج حممد زهري، وهو ممثل وخمرج 
وكات���ب م�رشح���ي، در�س �لفل�س���فة 
وعلم �لجتماع يف ليون بفرن�سا. وهو 
�رشيك موؤ�س����س مل�رشح موكادور )�مل�رشح �جلو�ل( يف �لعام 
1998 ومدي���ر الفرقة اجلهوية للرباط، وقدم العديد من 
�لإبد�عات �مل�رشحية مثل قفطان �حلب �ملر�س���ع بالهوى، 

وجنان �ل�سيبة، و�ملقامات وغريها. 

“مقامات بديع الزمان الهمذاني” في الصالة الثقافية
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أكـثــر الـسـرقــات انـتـشــارا فـي الـمـطــارات

مصورة “جائزة اليونسكو - الملك حمد” ضواء الدوسري لـ “البالد”:

ن�رشت �شحيفة “ Mirror” تقريرا نقلته 
عن خ����راء ال�رشقات يف املط����ارات، يحددون 
في����ه قائمة باأكرث االأ�ش����ياء اإغراء لل�ش����و�س 
واملحتالني املخت�شني يف هذا املجال. وبني 
اخل����راء اأن املقتني����ات ال�شخ�ش����ية الثمينة 
بطبيع����ة احلال هي اأكرث ما يجذب املحتالني 
االأك����رث  املقتني����ات  واإليك����م  والل�ش����و�س، 
عر�ش����ة لل�رشق����ة يف املطارات بح�ش����ب خراء 

ال�رشقة:
- امل����ال: يق����وم الن�ش����الون با�ش����تمرار 
مبراقبة امل�شافرين الذي ي�شحبون نقودا من 
اأجهزة ال�رشاف االآيل، ويحاولون معرفة الرقم 

ال�رشي للبطاقة امل�رشفية.
- الهوات����ف اجلوال����ة: احتل����ت املرتب����ة 
الثاني����ة يف قائم����ة �رشقات املط����ارات، حيث 
ين�ش����ى امل�ش����افرون غالبا هواتفهم الذكية 

عل����ى ط����اوالت مقاه����ي املطار اأو يف �ش����الة 
االنتظار. كما �شمت القائمة اأي�شا مقتنيات 
اأخ����رى ج����اء ترتيبه����ا كم����ا يلي: النظ����ارات، 
حماف����ظ النق����ود، حقائب الي����د التي حتتوي 
عل����ى الوثائق واالأم����وال، الكام����رات، علب 
املجوه����رات الت����ي حتمله����ا الن�ش����اء ع����ادة، 
جوازات ال�ش����فر والوثائ����ق، االأجهزة اللوحية 
واحلوا�ش����ب املحمولة. ووفقا للتقرير، فاإن 
11 % م����ن امل�ش����افرين يفق����دون اأو ت�رشق 
ممتلكاته����م ال�شخ�ش����ية قبل ال�ش����عود اإلى 
منت الطائرة. وين�ش����ح اخلراء امل�ش����افرين 
باالنتباه ال�ش����ديد الأغرا�ش����هم اأثن����اء دخول 
املطارات عند نق����اط التفتي�ش التي تزدحم 
ع����ادة وتختل����ط االأ�ش����ياء داخل اآل����ة الفح�س 
ال�شخ�ش����ية  االأغرا�س  )املا�ش����ح(، وت�ش����بح 

فري�شة �شهلة لل�شو�س.

أحداث

اإذا كنت تعاين و�ش���عاً �شحياً ما، فقد 
يتفاقم االأمر 

ت�ش���هد يوماً مميزاً من العالقة املهنية 
الرائعة

النف�ش���ية  االأوج���اع  بع����س  تعال���ج 
بامل�شكنات لكنك حتتاج حلل جذري

تتجم���د العقود وامل�ش���اريع املطروحة 
وتتعرث

ال حت���زن وال تت�ش���اءم، ب���ل ه���دئ من 
روعك 

ممار�ش���ة الريا�شة حتت اإ�رشاف مدر اإذا 
اأردت نتائج ملحوظة

تت�شلط االأ�ش���واء على �رشاكة �شخ�شية 
اأو مهنية

يتح���دث هذا اليوم عن اإرث اأو ر�ش���وم 
اأو �رشائب

ركز على درا�ش���ة �شعبة اأو مهمة ترفع 
قدراتك

ينا�ش���بك هذا الي���وم ويوؤهل���ك لعمل 
جديد ويرز مهاراتك

املحيط املرتبك حولك يولد فيك تعباً 
نف�شياً ومعنوياً

ت�ش���عر بانزع���اج وع���دم الق���درة على 
التكيف مع منط جديد

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو:

الحوت:

الثور:

العذراء:

الجدي:

السرطان:

العقرب:

تقوده���ا الكام���را خلف حدود االأف���ق، وتتخطى 
عد�شتها كل الدروب لتلتقط اأجمل ال�شور واأروعها.. 
�ش���واء  املحرتف���ة  الفوتوغرافي���ة  امل�ش���ورة  اإنه���ا 
الدو�رشي، م�ش���ورة “جائزة اليون�ش���كو- امللك حمد” 

ال�شتخدام تكنولوجيات املعلومات واالت�شال. 
الدو����رشي ت���رى اأن الت�ش���وير الفوتوغرايف مثل 
العديد من املهن االإبداعية االأخرى حتتاج اإلى طموح 
وال�شغف واال�ش���تمرار وال�شعي للح�شول على اأف�شل 
ال�ش���ور، كم���ا اأن اأك���ر العوائ���ق عندنا ه���ي االإميان 

باملوهبة البحرينية.
“الب���الد” التق���ت بالدو�رشي واأج���رت معها هذا 

اللقاء:

- اأين تعلمت فن الت�شوير؟ 
 تعلم���ت فن الت�ش���وير مبح�س ال�ش���دفة، حيث 
اإنن���ي مل اك���ن اأدرك ان ل���دي موهب���ة يف الت�ش���وير 
ولك���ن  ذل���ك،  قب���ل  التلفزي���وين  وال  الفوتوغ���رايف 
اجرتن���ي مهام وظيفتي ان ام�ش���ك الكامرا والتقط 

اول �شورة، الأكت�شف اأنني اأع�شق هذا ال�شيء.
ال اأوؤمن اأن الت�شوير موهبة فقط، ولكني اأوؤمن اأن 
احلب وال�شغف واالخال�س يف العمل قد يخلق املوهبة 
واأن التجرب���ة والتعل���م ه���ي م���ن جعل مني م�ش���ورة 
حمرتف���ة جتوب املوؤمترات الداخلي���ة والعاملية على 
م�شتوى اليون�ش���كو. كما اأنني اأعتر نف�شي حمظوظة 
الأنني نل���ت �رشف ت�ش���وير “جائزة اليون�ش���كو امللك 
حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة ال�ش���تخدام تكنولوجيات 

املعلومات واالت�شال” تلفزيونيا وفوتوغرافيا.
 كانت بداياتي خجولة، حيث كنت اأقتني كامرا 
متوا�ش���عة املميزات وهي “نيكون 3100”، ولكنني 
وعلى الرغم من ب�ش���اطة وتوا�ش���ع الكام���را اإال اأنني 
اأع�شق التحدي، وا�ش���تطعت بهذه الكامرا اأن األتقط 
اأروع اللقطات واأوثق من خاللها حلظات ر�شمية مهمة 

داخل البحرين وخارجها. 
ولع���ل اأبرز م���ا ميي���ز �شخ�ش���يتي ه���و التحدي 
واملثابرة للح�شول على ال�شورة واللقطة املنا�شبة، 
ال�ش���يما اأنني ام���راأة و�ش���ط العديد من امل�ش���ورين 
الرجال الذين قد ي�ستنكرون وجودي بقربهم اللتقاط 
ال�ش���ور، ولكن���ي الإمي���اين باأنن���ي اأعي����س يف جمتمع 
دميقراطي عادل مينح حق امل�شاواة للجن�شني اأحاول 
اأن اأخو�س غمار املناف�ش���ة بكل كفاءة واقتدار، وهذا 

ما لفت نظ���ر العديد اجتاهي ال�ش���يما يف املوؤمترات 
اخلارجي���ة الذي���ن ما زال بع�ش���هم يعتق���د اأن املراأة 
اخلليجي���ة ت���وؤدي اأعم���اال خم�ش�ش���ة للن�ش���اء فق���ط. 
اقتتن���ي االآن كامرتي التي ثابرت بجهد للح�ش���ول 

عليها “ 810 نيكون “ بعد�شة جميلة من �شجما.
 

- م���ن لف���ت نظ���رك م���ن امل�ش���ورين يف 
بدايتك؟

عل���ى امل�ش���توى الداخلي امل�ش���ور الفوتوغرايف 
علي الرفاعي وجان البلو�ش���ي و�ش���ادق م���رزوق. اما 
على م�ش���توى اخلليج فلفت نظري كال من عبدالعزيز 

الدوي�شان امللقب “بومنر”.
 

 - ما ال�شور املحببة اإلى قلبك؟
�شورة التقطتها ل�شاحب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�شى اآل خليفة هذا العام يف احتفالية البحرين اأوال، 
كما اأمتنى اأن اأنال �رشف ت�شوير رئي�س الوزراء �شيدي 
�ش���احب ال�ش���مو امللكي االأمر خليفة بن �ش���لمان اآل 
خليفة، وويل العهد �ش���يدي �ش���احب ال�شمو امللكي 

االأمر �شلمان بن حمد اآل خليفة.
 

- م���ا املعوقات الت���ي تواجه امل�ش���ورين 
الفوتوغرافيني يف البحرين؟

لع���ل اأك���ر العوائ���ق ه���ي االإمي���ان باملوهب���ة 
البحريني���ة، فمت���ى م���ا كانت هن���اك بيئة حتت�ش���ن 
املواهب �ش���تنمو وتزدهر وتثمر، باالإ�شافة اإلى عدم 
وجود كليات او معاهد متخ�ش�شة يف جمال الت�شوير، 
وكذل���ك اإلى قلة امل�ش���ابقات املحلي���ة وحكرها على 

فئات عمرية حمددة. 
 

- هل توجد اأفكار معدة م�شبقاً قبل ال�رشوع 
يف اخذ اللقطة؟ 

نعم لكل �ش���ورة ق�شة خا�ش���ة بها، ولكل لقطة 
ه���دف اإعالمي م���ن ورائها، ف�ش���ور االعالنات تختلف 
عن �ش���ور غالف كتاب مثال، باالإ�شافة اإلى اأن لل�شور 
ال�شخ�ش���ية �ش���مات وجتهيزات م�ش���بقة. عن نف�شي 
اأف�ش���ل اأن اأتعرف على مكان التغطية التي �ش���اأقوم 
به���ا قبل موع���د احلفل او املوؤمت���ر الأتاأكد من تهيئة 

املكان واالإ�شاءة م�شبقا.
 

- ما مميزات امل�شور الناجح؟
م���ن  العدي���د  مث���ل  الفوتوغ���رايف،  الت�ش���وير   
امله���ن االإبداعية االأخرى حتتاج اإلى طموح وال�ش���غف 
واال�ش���تمرار وال�شعي للح�ش���ول على اأف�شل ال�شور، 
واكت�ش���اب املزي���د من املعارف ب�ش���كل م�ش���تمر عن 

طريق املواقع اخلا�شة بالت�شوير وعن طريق درو�س 
اليوتيوب وجت���ارب بع�س امل�ش���ورين املحرتفني، 
كما يج���ب على امل�ش���ور اأن يهتم بالتفا�ش���يل واأن 

يكون مبدعا يف اختيار الزوايا.
 

الت�ش���وير  يف  ال�ش���عوبة  تكم���ن  اأي���ن   -
خ�شو�شا البورتريه؟

تكمن ال�ش���عوبة يف ت�ش���وير االأطفال. قلما جتد 
طف���ل يكون هادئ فهم كثري���ن احلركة بطبيعتهم 
فتج���د “احتايل عليهم اما بالهدايا او ال�ش���وكوالته” 
لكي اأجد القطه املنا�ش���بة، اما بالن�ش���بة للمكان فهو 
ي�شكل عن�رشا اأ�شا�شيا بالن�شبة يل، فاأنا ال احبذ االأماكن 

ال�شيقة واأف�شل االأماكن الوا�شعة واملفتوحة.

- هل اأقمت معر�شا �شخ�شيا او �شاركت يف 
م�شابقات؟ وما  خططك امل�شتقبلية؟

ال، لالأ�شف مل ت�شمح يل الفر�شة حتى االآن القيام 
او امل�ش���اركة يف اأي معر����س حمل���ي او دويل، لرمب���ا 
الن�ش���غايل بالعم���ل، او لرمبا الأنني مل اأج���د من يوؤمن 
مبوهبت���ي وياأخ���ذ بيدي اإل���ى “االحرتافي���ة” يف هذا 

املجال.
ولكنن���ي اأطم���ح بالفع���ل الأن األع���ب دورا اأك���رث 
فعالي���ة يف ه���ذا املج���ال، واأن اأب���داأ يف امل�ش���اركة يف 
امل�ش���ابقات واملعار����س لي����س لهدف �شخ�ش���ي بل 
الأرف���ع ا�ش���م مملك���ة البحرين عالي���ا، والأمث���ل املراأة 

البحرينية يف خمتلف املحافل.

19 يوليو

 711 
وادي  م��ع��رك��ة  وق���وع 
ل���ك���ة ال���ت���ي م��ه��دت 
للم�شلمني  ال��ط��ري��ق 
���ش��ب��ه  ي��ف��ت��ح��وا  اأن 

جزيرة اأيبريا.
 1799

ر�شيد  حجر  اكت�شاف 
م�����ن ق���ب���ل ���ش��اب��ط 
اإب��ان  وذل��ك  فرن�شي 
احلملة الفرن�شية على 

م�رش.
 1870

الفرن�شية  احلرب  بداأ 
الرو�شية.

1943
االأمركية  الطائرات 
ال�شكك  ب�رشب  تقوم 
احلديدية فى اإيطاليا 
وذل���ك اأث��ن��اء احل��رب 

العاملية الثانية.
1956

ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 
عر�شها  �شحب  تعلن 
مالية  معونة  بتقدمي 
للم�شاعدة  م�رش  اإل��ى 
العايل  ال�شد  بناء  يف 
يف منطقة اأ�شوان على 

نهر النيل.
1988

ان���������دالع »م���ع���رك���ة 
خ�������واك�������ورك« ب��ني 
اجل���ي�������س ال���ع���راق���ى 
الب�شمركة  وق�����وات 
ال���ك���ردي���ة ال��ت��اب��ع��ة 
الدميقراطي  للحزب 
ال���ك���رد����ش���ت���اين يف 
امل��ث��ل��ث احل�����دودي 
الرتكي/  العراقى/ 

االإيراين.

اأ�سامة املاجد

الرجال يستنكرون وجودي بقربهم اللتقاط الصور
• �شواء الدو�رشي	
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األخيرة
فر�ض غرامة قيا�سية على “غوغل”

ت�سحية وح�سية.. اإخوة يقتلون اأمهم “ا�ستدعاء لل�سيطان”

العثور على كنز رو�سي غارق بقيمة 130 مليار دوالر

فر�����س الحت����اد الأوروب����ي اأم�س الأربع����اء غرامة قيا�س����ية قدره����ا 4.34 مليار ي����ورو )5 مليارات 
دولر(، على جمموعة غوغل الأمريكية؛ لتهامها با�س����تغالل املوقع املهيمن لنظام الت�س����غيل اخلا�س 
به����ا للهواتف الذكية “اأندرويد”، م����ن اأجل تكري�س تفوق حمركها للبحث عل����ى الإنرتنت. كما اأنذرت 
املفو�س����ية الأوروبية املجموعة “بو�س����ع حد ملمار�ساتها غري القانونية يف مهلة 90 يوًما، واإل واجهت 

عقوبات مالية ت�سل اإلى 5 % من متو�سط الإيرادات اليومية العاملية ملجموعتها الأم األفابيت”.

اعرتف 3 اأ�سقاء يف البريو بقتل اأمهم البالغة من العمر 75 عاًما يف اإطار طقو�س �سيطانية مرعبة، 
�س����ملت اقتالع عينيها واإزالة اأمعائها. وُقتلت الأم، تيودورا ك�س����ايالهوا، بوح�س����ية من قبل اأبنائها: 
اأوريليا كو�سبي )38 عاًما( وبري�سي كو�سبي )41 عاًما( ومار�سيلينا �سوان )46 عاًما(، بعد اأن اأمرهم 
“�سيد الظالم” )املزعوم( بال�ستحمام بدمها. واألقت ال�رشطة القب�س على الأخوة الثالثة حيث اعرتفوا 
بجرمهم. واأخربت ال�س����قيقة الأ�س����غر ق�س����م ال�رشطة اأنها “اختريت” لتنفيذ عملية القتل الوح�س����ي، 
واأق����رت باإقناع اإخوتها ب�رشورة قتل والدتهم. كما قالت اأوريليا اإنها تلقت تعليمات بال�س����تحمام يف 
دماء والدتها “ل�س����تدعاء ال�س����يطان”. وُعرث على جثة ك�س����يالهوا داخل منزلها يف قرية جبلية �سمايل 
البريو، وكانت قد فقدت بع�س اأع�سائها. وقال مفو�س ال�رشطة، جوليو توريبالنكا، يف حديث مع قناة 

تلفزيون “بريو 21”، اإن اأوريليا اقتلعت عيني والدتها لدى تنفيذ عملية القتل.

دويل  اإنق���اذ  فري���ق  ع���رث 
�س���فينة  عل���ى حط���ام  م�س���رتك 
خ���الل  غرق���ت  رو�س���ية  حربي���ة 
معرك���ة حربي���ة قبل 113 �س���نة، 
يعتقد اأنها حتم���ل 200 طن من 
الذه���ب، تق���در قيمته���ا بحوايل 

130 مليار دولر.
الفريق املك���ون من  وع���رث 

خ���رباء من كوريا اجلنوبية وبريطانيا وكندا، على حطام الطراد “دميرتي دون�س���كوي”، التابع 
لرو�س���يا القي�رشية، على عمق 1400 قدم على بعد قرابة ميل من جزيرة “اأولونغ دو” الكورية 
اجلنوبية. وا�ستخدم الفريق غوا�س���تني ماأهولتني �سغريتني اللتقاط �سور حلطام ال�سفينة، 
بينما تعهدت ال�رشكة التي تقف وراء االكت�س���اف بتخ�س���ي�ص اأموال من االكت�س���اف يف اإن�س���اء 
�سبكة �سكة حديد تربط رو�سيا بكوريا اجلنوبية مروًرا بكوريا ال�سمالية. وبينت لقطات فيديو 
حلطام ال�س���فينة الرو�س���ية اأنها تعر�س���ت لدمار هائل خالل احلرب الرو�سية اليابانية )معركة 
ت�سو�س���يما( يف ماي���و عام 1905. وتاأكدت هوية ال�س���فينة احلربية، البال���غ وزنها 5800 طن، 

عندما جنح طاقم اإحدى الغوا�ستني يف قراءة اال�سم املنقو�ص على موؤخرتها. 
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�ساند فان روي ت�سرد تفا�سيل اعتداء ”كوب ال�ساي”
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السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

اتهمت ممثلة سينمائية المخرج الشهير، لوك بيسون، باغتصابها في 
فندق بباريس، وسردت تفاصيل االعتداء عليها الذي بدأ بكوب من الشاي، 

على حد قولها، وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية. وزعمت ساند فان 
روي )27 عاًما( بأن المخرج )59 عاًما( هاجمها في فندق بريستول بعد 

عودته من مهرجان كان السينمائي هذا العام.

الطق�س �س���يفي ع���ادي. الرياح �س���مالية 
غربي���ة عموما م���ن 13 اإلى 18 عق���دة، ولكنها 
متقلبة الجتاه من 5 اإلى 10 عقد خالل  الليل.

ارتفاع امل���وج من قدم اإلى 
قدمني قرب ال�س���واحل، ومن 2 

اإلى 4 اأقدام يف عر�س البحر.

 44 العظم���ى  احل���رارة  درج���ة 
الن�س���بية  الرطوب���ة   .32 وال�س���غرى 

العظمى 75 % وال�سغرى 20 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com
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العشاء: 8:01

مواقيت 
الصالة

درا�سـة طبية تكت�سـف عـامال “يقتـل” خ�سوبـة الن�سـاء
����ل باحثون اإلى ما و�س����فوه ب�”اكت�س����اف  تو�سّ
خط����ري”، حول “ع����ادة يومي����ة” ميار�س����ها عدد من 
الن�س����اء، ميكن اأن توؤدي اإلى العقم اأو قلة خ�س����وبة 

معظمهن.
واأفادت الدرا�سة احلديثة، التي اأعدتها جامعة 
“بريغن” يف الرنويج، ونقلت عنها وكالة “رويرتز” 

اأن ال�س����يدات الالت����ي يتبع����ن اأنظم����ة غذائي����ة غري 
�س����حية، توؤدي اإلى معاناتهن من م�ستويات �سارة 
من الده����ون يف الدم، فيكونن اأكرث عر�س����ة للعقم 
اأو قلة م�ستويات اخل�س����وبة. ومتكنت الدرا�سة من 
ر�س����د قواعد البيانات اخلا�س����ة وال�سجالت الطبية 
اخلا�س����ة مبوالي����د الرنوي����ج، وحتى من����ط حياتهم 

وتاري����خ حياته����م ال�س����حية، وبالأخ�����س يف مناطق 
الري����ف يف الف����رتة م����ن 1994 حت����ى ع����ام 2003. 
و�س����ملت الدرا�س����ة نحو 4322 امراأة، بينهن 2157 
�س����يدة لديهن طفالن اأو اأكرث، و488 �سيدة لديهن 
طف����ل واح����د، و1677 �س����يدة مل ينجنب. واأ�س����ارت 
الدرا�س����ة اإلى اأن فئة ال�س����يدات الالئي مل ينجنب اأو 

الأمه����ات لطف����ل واحد فقط، لديهن تاريخ �س����حي 
خمتلف عن الن�س����اء الالتي اأجننب طفل����ني اأو اأكرث. 
واأو�س����حت اأن ال�س����يدات الالئي اأجننب طفالً واحًدا 
اأو مل ينج����نب كانوا اأثقل وزًن����ا ويعانني من اأمرا�ص 
مثل ال�سكري اأو اأمرا�س القلب، ب�سبب ارتفاع ن�سب 

الدهون يف  دمهن.

العاري”  “الوح�ض 
يرّوع �سوارع اإ�سطنبول

اعتقال اأب اأر�سع 
طفله م�سروبا كحوليا

اأطلقت ال�رشطة الرتكي����ة، النار على رجل 
م�ستبه به، كان يجوب �سوارع اأحد اأحياء مدينة 
اإ�سطنبول “عارًيا”، بعد ارتكابه جلرمية قتل، 

وقام برتويع املارة.
ووفًقا ل�سحيفة “حرييت” الرتكية، فاإن 
الرجل الذي عرف با�سم، حممد بادير اأويغون، 
كان يحمل �س����كيًنا ويهّدد املارة يف ال�س����ارع، 
ال����ذي كان يجوب����ه “عارًيا” بع����د اأن طعن اأمه 

حتى املوت يف �سقتها يف حي اأيوب �سلطان.
واأ�س����افت اأن عن�رشين م����ن ال�رشطة حاول 
ال�س����يطرة عليه يف ال�س����ارع، اإل اأنه بادرهما ب� 
”هجوم ج�سدي” ما دفع اأحد ال�رشطيني الإطالق 

النار على �ساقه.
واأ�س����ارت ال�س����حيفة الرتكية اإلى اأنه مت 
نق����ل اأحد �س����باط ال�رشطة وامل�س����تبه ب����ه اإلى 
امل�ست�سفى بعد واقعتي ال�رشب واإطالق النار، 

فيما بداأ التحقيق يف جرمية القتل.

اعتقل���ت �رشط���ة �رشيالنكا، اأم����س الأربعاء، 
اأًب���ا لال�س���تباه باإر�س���اعه ابنه ال���ذي مل يتجاوز 
عمره عاًم���ا جعة بعد ن�رش الواقعة على و�س���ائل 
التوا�س���ل الجتماع���ي. وق���ال متحدث با�س���م 
ال�رشطة، ل�”رويرتز” بعد بث املقطع امل�س���ور 
على التلفزيون املحل���ي، اإن “ال�رشطة اعتقلت 
وال���د الطفل الذي اأر�س���ع الطفل �س���يًئا ما يف 
زجاج���ة جع���ة و3 اآخرين ب�س���بب الق�س���وة على 

الطفل”.
واأ�ساف اإنه متت اإحالة الطفل اإلى م�سوؤول 
طبي لتحديد م���ا اإذا كان هذا امل�رشوب كحوليًّا 
بالفعل. و�سوهد امل�ستبه به مع 3 من اأ�سدقائه 
يف مقطع م�س���ور انت�رش على نطاق وا�س���ع على 
و�سائل التوا�س���ل الجتماعي، وهو ير�سع ابنه 
على ما يبدو جعة م���ن زجاجة يف قرية ميغاليوا 

مبنطقة اأنوراغابورا يف و�سط البالد.

• احتفلت جنوب اإفريقيا بالذكرى املئة مليالد الرئي�ص واملنا�سل ال�سابق نيل�سون مانديال بح�سور لفيف من ال�سخ�سيات العاملية و�سط اأجواء احتفالية باملنا�سل االإفريقي الذي ولد يف 18 يوليو 1918	

تداول ن�س���طاء مواقع التوا�س���ل الجتماع���ي مقطع فيديو ملن�س���د يرتدي الزي 
الأزهري اعتلى منرًبا، وراح يتلو �سورة الفاحتة بلحن غنائي على “الطبلة”.

وظهر املن�س���د يف الفيديو مع بع�ص االأ�سخا�ص يتمايلون ويرق�سون على اإيقاع 
غنائه، مما اأثار غ�سب جموع امل�رشيني، حيث اعتربوه ابتذاالً الآيات القراآن الكرمي.

وعلق املن�س���د الديني امل�رشي ال�س���يخ حممود يا�س���ني التهامي، قائالً: “هناك 
تفنن يف البتذال، وما يحدث عبارة عن اأمرا�س نف�سية، من يريد ال�سهرة يقوم بعمل 

اأي �سيء الآن”.

من�سد يغني �سورة الفاحتة 
ويثري غ�سبا يف م�سر
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