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هيئة حكومية حلماية البيانات ال�صخ�صية

موظفيها “الإ�صالمية” تدريب  من  “املركزي” يطلب 

تعت���زم البحري���ن ت�صكي���ل هيئ���ة خا�صة 
حلماي���ة البيان���ات ال�صخ�صي���ة الت���ي تق���وم 
بجمعه���ا ال����ركات واملوؤ�ص�ص���ات يف خط���وة 
ت�صتهدف حماية خ�صو�صية الأفراد يف الوقت 
ال���ذي تنت�ر فيه بيانات الأفراد والزبائن بني 

الكثري م���ن البنوك وال����ركات واملوؤ�ص�صات، 
وفًق���ا لقان���ون �صدر قب���ل اأي���ام. و�صيتعني 
عل���ى كل جه���ة تريد جم���ع بيان���ات اأن تعني 
مدير بيان���ات ومراقب حلماي���ة البيانات بعد 
احل�صول على الرتاخي�ص الالزمة، اإذ �صيكون 

هن���اك ر�صوم على بع����ص الرتاخي�ص 
واخلدمات التي تقدمها الهيئة.

طلب م����رف البحرين املرك���زي من البنوك 
الإ�صالمي���ة العاملة يف الب���الد تقدمي خطة تدريب 
للموظفني لديها؛ ملواجهة ا�صتف�صارات الزبائن 
وتوعيتهم بخ�صو����ص املنتجات الإ�صالمية، الأمر 

الذي م���ن �صاأنه رفع م�صت���وى ال�صفافية وتقليل 
�صكاوى الزبائن وتو�صيع نطاق عمل هذه البنوك. 
واأعط���ى امل�رف املرك���زي مهلة حت���ى �صبتمرب 
املقبل لتقدمي اخلط���ة للبنك، معتربا اأنه ل يزال 

هناك جم���ال لتح�صن البن���وك من اأدائها 
فيما يتعلق بالتوعية.
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11• قوات الأمن العراقية اأطلقت النار على متظاهرين يف حمافظة الب�رة	

حتركات يف الب�صرة لإعالن املحافظة “اإقليما ذاتيا”
عوا�صم � وكالت: مع ت�صاعد الحتجاجات 
يف حمافظات العراق اجلنوبية منذ اأ�صبوعني، 
جت���ددت املطال���ب بتحويل حمافظ���ة الب�رة 
اإل���ى اإقليم على غرار اإقليم كرد�صتان العراق 

�صمايل البالد.
وجم���ع اأع�ص���اء جمل����ص حمافظ���ة الب�رة 
15 توقيع���ا �صرتفع مرفق���ة بطلب للحكومة 
الحتادي���ة يف بغ���داد، لتحوي���ل الب����رة اإل���ى 

اإقليم. 
م���ن جانب اآخ���ر، اأعلنت منظم���ة “هيومن 
رايت����ص ووت����ص” اأن ق���وات وزارة الداخلي���ة 
العراقي���ة ا�صتخدم���ت عل���ى م���ا يب���دو القوة 

القاتل���ة واملفرطة اإلى حد كبري وغري 
14�روري �صد الحتجاجات.
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جائزة 
ال�صحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�صحافة اال�صتق�صائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �صلمـــان 

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

 املحرر االقت�صادي

علي الفردان

بولتون: ترامب �صيجعل طهران تدفع ثمنا باهظا
وزير اخلارجية االأمريكي: اإيران تدار من �صيء ي�صبه املافيا

حماكمة 8 متهمني بحرق دورية الدراز
املنام���ة - النيابة العام���ة: اأعلن رئي�ص 
نياب���ة اجلرائ���م الإرهابي���ة املحام���ي الع���ام 
انته���اء  ع���ن  احلم���ادي  اأحم���د  امل�صت�ص���ار 
التحقيق���ات بواقع���ة ح���رق دوري���ة مبنطقة 
الدراز بتاريخ 21 مار�ص 2018، ومتت اإحالة 
8 متهم���ني للمحاكم���ة واأ�صن���د اإليهم تهم 
ال����روع يف القت���ل واحلرق والإت���الف تنفيًذا 
لغر�ص اإرهابي والتجمه���ر وال�صغب وحيازة 

مواد قابلة لال�صتعال.
التو�ص���ل  مت  التحري���ات  وباإج���راء 
و�صوؤاله���م  ا�صتدعاوؤه���م  ومت  للمتهم���ني 
وعر�صهم عل���ى النيابة العام���ة.  وا�صتندت 
النيابة العام���ة يف اإحالة املتهمني للمحاكمة 
اإلى الأدل���ة القولية، منها �صه���ادة ال�صهود 
والأدلة الفنية وتقارير اإدارة الأدلة اجلنائية 

8بالإ�صافة اإلى اعرتافات املتهمني.

          بدور املالكي من امل�صت�صفى الع�صكري

ك�ص���ف رئي�ص ق�صم التدريب والتطوير يف 
امل�صت�صف���ى الع�صك���ري املق���دم طبيب نايف 
ل���وري ع���ن اأن برنام���ج تدريب اأطب���اء المتياز 
لل�صن���ة العا����رة ي�صهد هذا الع���ام اأعلى ن�صبة 
بحرن���ة م���ن الأطب���اء امل�صارك���ني بالربنام���ج، 
حي���ث و�صلت اإلى 98 %، فمن بني 36 طبيب 
امتياز م�صارًكا بالربنام���ج، و�صل عدد الأطباء 
البحريني���ني اإلى 34 طبيًبا وطبيب���ة. وذكر اأن 
امل�صت�صف���ى �صيب���داأ الربنام���ج للع���ام احلايل 

2018 للخريجني اجلدد يف 1 اأغ�صط�ص 
املقبل.

:”$“ لـ  لوري  اأغ�صط�س...  مطلع  الربنامج  “الع�صكري” يبداأ 

هيومن رايت�س: االأمن العراقي ا�صتخدم قوة قاتلة �صد املحتجني

المتياز” “طبيب  يف  البحرنة  % ن�صبة   98

• من الربنامج التعريفي لطالب المتياز	 6

عوا�ص���م � وكالت: ح���ذر م�صت�ص���ار الأم���ن 
القومي يف البيت الأبي�ص جون بولتون طهران 
م���ن تكرار ا�صتخدام التهديدات �صد الوليات 

املتحدة.
واأف���اد املكت���ب الإعالمي للبي���ت الأبي�ص 
اأن بولت���ون نقل عن الرئي�ص الأمريكي دونالد 
ترام���ب باأنه “�ص���وف يجعل اإي���ران تدفع ثمًنا 
باهًظ���ا مل تدفع���ه �صوى دول قليل���ة على وجه 

الأر�ص، يف حال اأقدمت على اأفعال خاطئة”.
ووفقا لوكالة اأ�صو�صيتيد بر�ص، فقد قال 
جون بولتون “لقد حتدثت مع الرئي�ص ترامب 
خالل الأي���ام القليلة املا�صية، واأخربين اأنه اإذا 
فعلت اإي���ران اأي �ص���يء خاطئ عل���ى الإطالق، 
فاإنها �صتدف���ع ثمًنا كما مل تدفع���ه �صوى قلة 

من الدول من قبل”.
اإلى ذلك اته���م وزير اخلارجي���ة الأمريكي 
ماي���ك بومبي���و النظ���ام الإي���راين بالت�صبب يف 
املعاناة واملوت والإرهاب لالإيرانيني والعامل 

باأ�ره خ�صو�صا اأوروبا.
وق���ال بومبي���و يف تغريدة عل���ى “تويرت”، 
اأم�ص الثالثاء “النظام الإيراين ت�صبب باملعاناة 
وامل���وت ل�صعبه والع���امل. ويف اأوروب���ا وحدها، 

اأث���ارت الغتيالت والتفج���ريات التي دبرتها 
اإي���ران، ف�صال عن الهجم���ات الإرهابية الأخرى، 

رعب عدد ل يح�صى من الب�ر”.

واأ�ص���اف بومبي���و اأن “ث���راء زعم���اء اإيران 
وف�صادهم يظه���ران اأن اإيران تدار من 
15�صيء ي�صبه املافيا ولي�ص من حكومة”.

• م�صت�صار الأمن القومي بالبيت الأبي�ص	

16 • تتويج منتخبنا الوطني لل�صباب لكرة ال�صلة باملركز الثاين يف البطولة العربية )ت�صوير: ر�صول احلجريي(	

العربية بالبطولة  ال�صلة” الثاين  “�صباب 

 العالقات مع وا�صنطن ت�صتند اإلى اأ�ص�س قوية... وزير اخلارجية:

دعم جهود ت�صوية الأزمات يف املنطقة
املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: اجتمع وزير 
اخلارجية ال�صي���خ خالد بن اأحمد بن حممد اآل 
خليفة، يف وا�صنطن مع رئي�ص جلنة ال�صوؤون 
الأمريك���ي  ال�صي���وخ  جمل����ص  يف  اخلارجي���ة 
ال�صينات���ور ب���وب كورك���ر ورئي����ص احل���زب 
الدميوقراط���ي يف جلنة ال�صوؤون اخلارجية يف 
جمل�ص ال�صيوخ ال�صيناتور روبرت منندز، يف 
اإط���ار الزيارة الر�صمي���ة التي يقوم بها وزير 

اخلارجية اإلى الوليات املتحدة الأمريكية.
 ويف الجتم���اع، مت بح���ث �صب���ل تعزي���ز 
مملك���ة  ب���ني  القوي���ة  ال�صداق���ة  عالق���ات 

الأمريكي���ة  املتح���دة  والولي���ات  البحري���ن 
وتطوير التن�صيق بني البلدين اإزاء الق�صايا 
ّكنهما من  حم���ل الهتم���ام امل�صرتك مب���ا ميمُ
التعامل مع التحديات املختلفة، ومبا يدعم 
جه���ود ت�صوي���ة الأزم���ات يف املنطقة وب�صط 

الأمن وال�صتقرار فيها.
كم���ا اجتم���ع وزي���ر اخلارجية، م���ع ع�صو 
جمل����ص الن���واب الأمريك���ي داري���ل عي�صى، 
واأك���د اأن ا�صتمرار تطور العالقات يعود اإلى 

التاريخ الطويل لها والأ�ص�ص القوية 
2التي ت�صتند عليها.
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دعم جهود ت�سوية الأزمات يف املنطقة

طلبة املع�سكر ال�سيفي يزورون املتحف و�رصح امليثاق

العالقات مع وا�شنطن ت�شتند على اأ�ش�س قوية... وزير اخلارجية:

لالطالع على معامل الرتاث والتعرف على املفاهيم الوطنية

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: اجتم���ع 
وزي���ر اخلارجية ال�شيخ خال���د بن اأحمد بن 
حمم���د اآل خليف���ة، يف وا�شنطن مع رئي�س 
جلنة ال�شوؤون اخلارجية يف جمل�س ال�شيوخ 
االأمريكي ال�شيناتور بوب كوركر ورئي�س 
احل���زب الدميوقراطي يف جلن���ة ال�شوؤون 
اخلارجي���ة يف جمل�س ال�شي���وخ ال�شيناتور 
روب���رت منندز، يف اإط���ار الزيارة الر�شمية 
الت���ي يق���وم به���ا وزي���ر اخلارجي���ة اإل���ى 

الواليات املتحدة االأمريكية.
 ويف االجتماع، مت بح���ث �شبل تعزيز 
عالق���ات ال�شداق���ة القوي���ة ب���ن مملكة 
االأمريكية  والواليات املتح���دة  البحري���ن 
اإزاء  البلدي���ن  ب���ن  التن�شي���ق  وتطوي���ر 
الق�شاي���ا حم���ل االهتمام امل�ش���رتك مبا 
ّكنهم���ا م���ن التعام���ل م���ع التحدي���ات  ميمُ
املختلف���ة، ومب���ا يدع���م جه���ود ت�شوي���ة 
االأم���ن  وب�ش���ط  املنطق���ة  يف  االأزم���ات 
واال�شتق���رار فيها.  واأ�شاد وزير اخلارجية 
مبا ي�شهده م�شار العالق���ات الثنائية من 
ازده���ار وتق���دم يوؤك���د ما حتظ���ى به من 
اهتم���ام ورعاية من البلدي���ن ال�شديقن 

وحر�شهم���ا على دفع التع���اون امل�شرتك 
الآفاق اأرحب على امل�شتويات كافة.

كما اجتمع وزي���ر اخلارجية، مع ع�شو 
جمل����س النواب االأمريك���ي داريل عي�شى، 
حي���ث مت مناق�ش���ة العالق���ات التاريخية 
ب���ن مملكة البحري���ن والواليات املتحدة 
االأمريكي���ة و�شب���ل تعزيزه���ا يف خمتل���ف 
اأن  اخلارجي���ة  وزي���ر  واأك���د  املج���االت. 
ا�شتم���رار تط���ور العالق���ات ب���ن مملكة 
االأمريكية  والواليات املتح���دة  البحري���ن 

يعود اإلى التاري���خ الطويل لها واالأ�ش�س 
القوي���ة الت���ي ت�شتند عليه���ا والتوا�شل 
البّناء بن البلدين ال�شديقن وحر�شهما 
الدائم على تنمية وتطوي���ر اأطر التعاون 
والتن�شيق امل�شرتك مبا يخدم م�شاحلهما 

وم�شالح �شعبيهما.
اأه���م  بح���ث  االجتم���اع  يف  مت  كم���ا 
التط���ورات عل���ى ال�شاحت���ن االإقليمي���ة 
االهتم���ام  ذات  والق�شاي���ا  والدولي���ة 

امل�شرتك.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: �شم���ن 
العا����ر  ال�شيف���ي  املع�شك���ر  فعالي���ات 
الذي تنظم���ه االأكادميية امللكية لل�رطة 
بالتع���اون مع �شن���دوق “متك���ن”، قام 
طلب���ة املع�شك���ر بزي���ارة اإل���ى ع���دد من 
ال�روح الوطني���ة وامل�شاركة يف عدد من 

االأن�شطة التوعوية والفنية.
وزار الطلبة متحف البحرين الوطني، 
حي���ث اطلع���وا على مع���امل ال���رتاث التي 
ت�شكل جزءا اأ�شيال من التاريخ احل�شاري 
للبحري���ن، اإ�شاف���ة اإل���ى اأه���م الع���ادات 
والتقالي���د الت���ي ت�شته���ر به���ا اململكة 
واملقتنيات االأثرية التي حتتويها قاعات 
املتح���ف. كم���ا ت�شم���ن الربنام���ج زيارة 
ل����رح امليث���اق الوطني؛ للتع���رف على 
املفاهي���م الوطنية الت���ي يتبناها ال�رح 
مبا يحتويه من اأف���الم وثائقية و�شا�شات 

تفاعلي���ة واألع���اب تعليمي���ة. ويف اجلانب 
الفن���ي، �ش���ارك الطلب���ة يف ور�شتي عمل 
االأولى تتعلق بفن الديكوباج وتتمثل يف 
اإعادة ا�شتخدام املواد الب�شيطة كاخل�شب 
والزج���اج والبال�شتك واملع���ادن وغريها 
بط���رق فنية متنوعة، اأم���ا الور�شة الثانية 
فكانت بعنوان “طبيع���ة �شامتة” والتي 

تخت�س بالر�شم احلر.
ويف �شي���اق مت�شل، �شارك الطلبة يف 
حما�رت���ن توعويت���ن تطرق���ت االأولى 
الأ�رار املخدرات وكيفي���ة الوقاية منها، 
اأم���ا املحا�رة الثاني���ة فكانت عن جرمية 
ال�رق���ة واالأ�رار الناجتة عنها من الناحية 

الدينية واالجتماعية.

• وزير اخلارجية يجتمع مع ع�شو جمل�س النواب االمريكي داريل عي�شى	

• جانب من الزيارات	

البحرين تناف�س الدول الكربى مبجال الت�سالت

حر�س متبادل على تنمية اآفاق التعاون بني البلدين

بف�شل جهود �شمو رئي�س الوزراء... وزير املوا�شالت:

�شمو ويل العهد مودعاً ال�شفري التون�شي:

املنامة - بنا: تلقى رئي�س الوزراء �شاحب 
ال�شم���و امللك���ي االأم���ري خليفة ب���ن �شلمان اآل 
خليف���ة، برقي���ة تهنئ���ة من وزي���ر املوا�شالت 
واالت�ش���االت كم���ال اأحم���د  مبنا�شب���ة ح�شول 
البحري���ن على املرك���ز الرابع عاملي���ا يف موؤ�ر 
 )TII( البني���ة التحتية لالت�شاالت ال�شادر عن
التاب���ع ملوؤ����ر تنمي���ة احلكوم���ة االإلكرتوني���ة 

)EGDI(، هذا ن�شها: 
�شي���دي �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي االأمري 
خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه 
رئي�س جمل����س الوزراء املوق���ر ال�شالم عليكم 
و ر حم���ة اهلل وبركاته،، يطي���ب يل يا �شيدي اأن 
اأرفع ال���ى مقام �شموكم الك���رمي اأبلغ التهاين 

والتربيكات مبنا�شب���ة ح�شول مملكة البحرين 
عل���ى املرك���ز الراب���ع عاملي���اً يف موؤ����ر البنية 
التحتية لالت�شاالت ال�شادر عن )TII( التابع 
 )EGDI( ملوؤ�ر تنمية احلكوم���ة االإلكرتونية
ح�شب تقرير االأم���م املتحدة، حيث اإن اململكة 
تقدمت �شبع���ة مراكز بعد اأن كانت يف املرتبة 

احلادية ع�رة عام 2016.
اإن له���ذا االإجناز �شيدي اأم���ل قادم لقطاع 
االت�ش���االت يف مملك���ة البحرين الت���ي اأ�شحت 
بف�ش���ل جهودك���م تناف����س ال���دول الك���ربى 
املتقدمة التي �شبقتها يف جماالت االت�شاالت، 
وهذا عائد اإلى ما تولونه من اهتمام وم�شاندة 
للنهو����س بالقط���اع واالرتق���اء ب���ه، ونظرتكم 

الثاقب���ة مل���ا �شينعك����س عل���ى اململك���ة م���ن 
تطور ومن���اء نظري و�ش���ع االأ�ش����س واملعايري 
له���ذا القطاع من���ذ البداي���ة ب�ش���كل يتنا�شب 
واملوا�شفات العاملية. ونحن بدورنا يا �شاحب 
ال�شم���و �شنكون دوماً �شنداً وعوناً ولكم، ن�شري 
عل���ى دربكم، ن�شتنهل من خرباتكم ما ي�شتزاد 
به لتحقيق اأهدافنا والتي بف�شل توجيهاتكم 
ال�شدي���دة و�شلت ملا هي اإلي���ه االآن من تطور 
وازدهار و�شمعة عاملية ودولية طيبة. دمتم لنا 
ع���زاً ورفعة وللبحرين قدوة ورمزاً،،، وتف�شلوا 

�شموكم بقبول فائق التحية واالحرتام،،، 
 كمال بن اأحمد حممد 

وزير املوا�شالت واالت�شاالت  

املنام���ة - بنا: اأ�ش���اد ويل العهد نائ���ب القائد االأعل���ى النائب االأول 
لرئي����س جمل�س ال���وزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأم���ري �شلمان بن حمد اآل 
خليف���ة مب���ا يربط مملك���ة البحرين واجلمهوري���ة التون�شي���ة ال�شقيقة من 
عالق���ات متميزة جت�ش���دت يف احلر�س املتبادل نحو تنمي���ة اآفاق التعاون 
الثنائ���ي، والو�شول به���ا اإلى م�شتويات متقدمة تخ���دم تطلعات البلدين 

ال�شقيقن.
جاء ذل���ك لدى لقاء �شموه بق����ر الق�شيبية ام����س �شفري اجلمهورية 
التون�شي���ة ال�شقيقة لدى مملكة البحرين حممد بن يو�شف مبنا�شبة انتهاء 
فرتة عمل���ه يف البالد حيث نوه �شموه باجلهود الطيبة التي بذلها ال�شفري 
والت���ي ا�شهم���ت يف دع���م وتعزيز اأطر التع���اون بن البلدي���ن يف خمتلف 
املج���االت متمنياً �شموه لل�شفري املزيد م���ن التوفيق فيما ي�شند اإليه من 

مهام جديدة.
من جانبه اأعرب ال�شفري التون�شي عن �شكره وتقديره ل�شاحب ال�شمو 
امللكي ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء 

على ما لقيه يف اململكة من رعاية واهتمام اأ�شهمت يف جناح مهامه.

• �شمو رئي�س الوزراء	

• �شمو ويل العهد م�شتقبال ال�شفري التون�شي	

املنام����ة - بن����ا: بع����ث عاه����ل 
البالد �شاح����ب اجلاللة امللك حمد 
ب����ن عي�ش����ى اآل خليف����ة ورئي�����س 
ال����وزراء �شاح����ب ال�شم����و امللكي 
اآل  �شلم����ان  ب����ن  خليف����ة  االأم����ري 
خليف����ة وويل العه����د نائب القائد 
لرئي�����س  االأول  النائ����ب  االأعل����ى 
جمل�����س ال����وزراء �شاح����ب ال�شم����و 
امللكي االأم����ري �شلمان بن حمد اآل 
خليفة، برقيات تهنئة اإلى رئي�س 
الباج����ي  التون�شي����ة  اجلمهوري����ة 
قائ����د ال�شب�ش����ي، مبنا�شبة ذكرى 
عيد اجلمهوري����ة، اأعربوا فيها عن 
اأطي����ب تهانيه����م ومتنياته����م له 
موفور ال�شحة وال�شعادة ول�شعب 
جمهوري����ة تون�����س ال�شقيق مزيدا 

من التقدم واالزدهار.
ال�شم����و  �شاح����ب  بع����ث  كم����ا 
امللك����ي رئي�����س ال����وزراء برقي����ة 
تهنئة مماثلة اإل����ى رئي�س الوزراء 
التون�شي يو�ش����ف ال�شاهد، مهنًئا 
املنا�شب����ة  به����ذه  فيه����ا  �شم����وه 

الوطنية.

البحرين تهنئ تون�س 
بعيد اجلمهورية

• جاللة امللك	
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دور فـاعـــل للكــوادر ال�شابـــة يف عمليـــة التنميـــة
ملتقًيا منت�سبي برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية... �سمو ويل العهد:

املنام���ة - بنا: اأك���د ويل العهد نائ���ب القائد 
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ساحب 
ال�سم���و امللكي الأم���ر �سلمان بن حم���د اآل خليفة 
اأن الك���وادر ال�ساب���ة اأثبت���ت كفاءته���ا يف خمتل���ف 
املج���الت، ودوره���م الفاع���ل يف عملي���ة التنمي���ة 
والتطوي���ر، وهو م���ا انعك�س اأثره عل���ى مدى تقدم 
املجتمع ومنائه، فهم الرثوة احلقيقية لهذا الوطن 

التي نعتز بها.

واأ�س���ار �سم���وه اإل���ى موا�سل���ة العم���ل عل���ى 
ر�س���م اخلطط والربام���ج التدريبية وف���ق املعاير 
والأ�سالي���ب احلديث���ة املتط���ورة به���دف تنمي���ة 
مهاراته���م  وتعزي���ز  ال�ساب���ة  الوطني���ة  الك���وادر 
القيادية والإداري���ة مبا ي�سهم يف متكني املجتمع، 
ومبا يخدم التوجهات احلالي���ة الرامية اإلى حتقيق 

اأهداف التنمية امل�ستدامة املن�سودة.
ج���اء ذلك، لدى لق���اء �سموه بق����ر الق�سيبية 

اأم����س، منت�سبي الدفعة الرابع���ة يف برنامج النائب 
الأول لتنمي���ة الكوادر الوطني���ة، حيث رحب �سموه 
بالدفع���ة الرابع���ة من الربنامج، مهنًئ���ا اإياهم على 
ان�سمامه���م يف ه���ذا الربنام���ج، معرًب���ا �سم���وه عن 
اعت���زازه مب���ا قدم���ه ال�سب���اب البحريني ع���رب هذا 
الربنام���ج من مناذج م�رفة عك�س���ت اإ�رار ال�سباب 

البحريني على التميز يف خمتلف املواقع.
وح���ث �سم���وه امللتحق���ني بالربنام���ج عل���ى 

ال�ستف���ادة م���ن الفر�س الت���ي يوفره���ا الربنامج 
لكت�س���اب املزي���د من اخلربات لتطوي���ر قدراتهم 
ومهاراته���م مبا ي�سهم بفاعلي���ة يف جهود التطوير 
بالعم���ل احلكوم���ي ورف���ع م�ست���وى الأداء، منوه���ا 
�سموه بجهود القائم���ني على الربنامج ومتابعتهم 
تعزي���ز  وموا�سل���ة  اأهداف���ه  لتحقي���ق  امل�ستم���رة 

خمرجاته والبناء على ما حتقق.
بربنام���ج  امللتحق���ون  اأع���رب  جانبه���م،  م���ن 

النائ���ب الأول لتنمية الكوادر الوطنية عن �سكرهم 
وتقديره���م ل�ساح���ب ال�سم���و امللك���ي ويل العهد 
نائ���ب القائد الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء، على حر�س �سموه املتوا�سل على ت�سجيع 
الكوادر يف خمتلف املواقع للإ�سهام برفع م�ستوى 
الأداء احلكوم���ي م���ن خ���لل التدري���ب والتاأهي���ل، 
م�سيدين مبا تف�سل به �سموه من توجيهات يف كل 

ما يتعلق بتحقيق الأهداف املرجوة من الربنامج.

• �سمو ويل العهد م�ستقبل الدفعة الرابعة من منت�سبي برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية	

الفئة
المستهدفة

المترشحون
لالنتخابات

مدراء الحمالت
االنتخابية

فرق عمل
الحمالت االنتخابية

جميع برامجنا
مجانية

دعوة للتسجيل في

التسجيل

فترة البرنامج 
من 29 يوليو إلى 23 سبتمبر 2018

عبر موقعنا
bipd.org

“وطني البحرين” تطلق مبادرة “منتدى ذاكرة وطن”

تفخر بكوادرها املحلية خلف: “الأ�شغال” 

الن�سخة الأولى حتتفي بالراحل �سمو ال�سيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة

م�ستقبل روؤ�ساء الأق�سام باإدارات الوزارة

املنامة - املجل�س الأعلى لل�سحة: 
الأعل���ى  املجل����س  رئي����س  ا�ستقب���ل 
لل�سح���ة الفريق طبي���ب ال�سيخ حممد 
ب���ن عبداهلل اآل خليف���ة يف مكتبه اأم�س 
الأول، رئي����س جمل����س اإدارة جمعي���ة 
وطن���ي البحرين ف���واز �سليمان وعدًدا 

من اأع�ساء جمل�س اإدارة اجلمعية.
وتقدم �سليمان اإلى ال�سيخ حممد 
ب���ن عبداهلل مبب���ادرة “منت���دى ذاكرة 
وط���ن” الت���ي �ستخ�س����س للحتف���اء 
ب�سكل �سن���وي بال�سخ�سيات الوطنية 
املتمي���زة  ب�سماته���ا  ترك���ت  الت���ي 
واملوؤث���رة يف تاري���خ مملك���ة البحرين 
واملجتم���ع البحرين���ي الت���ي تق���ّرر اأن 
تكون الن�سخة الأول���ى منها خم�س�سة 
للمغف���ور ل���ه ب���اإذن اهلل تعال���ى �سمو 
ال�سي���خ عب���داهلل ب���ن خال���د اآل خليفة 
ال���ذي يعت���رب اأح���د اأه���م ال�سخ�سيات 
التاريخية التي اأّثرت يف تاريخ وتراث 
الثقاف���ة  واأْث���رت  املجتم���ع  وهوي���ة 

والرتاث البحريني الأ�سيل.
كما يعت���رب �سمو ال�سي���خ عبداهلل 
ب���ن خال���د اآل خليفة )رحم���ه اهلل( اأحد 
العلمات الب���ارزة يف تاري���خ البحرين 
املعا�ر، وياأتي “منتدى ذاكرة وطن” 
تقدي���ًرا جله���وده يف خدم���ة الوطن يف 
جم���الت متنوع���ة عك�س���ت �سخ�سيته 
والفكري���ة  والتاريخي���ة  املو�سوعي���ة 
والثقافي���ة اجلامعة. وامتدت عطاءاته 
والإن�ساني���ة  اخلري���ة  الأعم���ال  نح���و 
التي كان يقوم بها ع���ن اإميان را�سخ 

الإن�ساني���ة  الر�سال���ة  بقد�سي���ة ه���ذه 
اإل���ى كونه  واحل�ساري���ة. وبالإ�ساف���ة 
مثقًف���ا متبح���ًرا يف العل���وم الإ�سلمية 
والبح���وث التاريخية، فه���و يعترب اأحد 

اأعلم اخلليج والبحرين الكبار.
م���ن جهته، وّجه �سليمان نيابة عن 
جمل����س اإدارة جمعية وطن���ي البحرين 
خال�س ال�سك���ر والتقدير على ترحيب 
ودع���م ال�سي���خ حمم���د بن عب���داهلل اآل 
خليفة لعقد املنتدى الذي من املوؤمل 

اأن يعقد يف يونيو 2019.

املنام���ة - وزارة الأ�سغ���ال و�س���وؤون 
البلديات والتخطيط العم���راين: اأكد وزير 
الأ�سغ���ال و�س���وؤون البلدي���ات والتخطيط 
العم���راين ع�سام خل���ف اأن وزارة الأ�سغال 
و�س���وؤون البلدي���ات والتخطي���ط العمراين 
تفخ���ر دائم���اً مبنت�سبيه���ا م���ن الك���وادر 
البحريني���ة، وتوؤمن اأن الأم���ل فيهم كبر، 

والبلد بحاجة اإلى جهودهم. 
 ج���اء ذل���ك ل���دى ا�ستقبال���ه بديوان 
الأق�س���ام  روؤ�س���اء  م���ن  ع���دداً  ال���وزارة 
واملجموع���ات يف �س���وؤون الأ�سغ���ال الذين 
مت���ت ترقيتهم خ���لل الفرتة م���ن فرباير 
وحتى يونيو 2018 بح�سور وكيل الوزارة 
ومدي���ر  اأحمداخلي���اط  اال�شغ���ال  ل�ش����ؤون 
اإدارة امل���وارد الب�رية حمم���ود عبدالرحيم 

ومديري الإدارات املعنية.
ورحب خلف بروؤ�س���اء الأق�سام وتقدم 
اإليه���م بالتهنئ���ة، م�س���راً اإل���ى اأنهم من 
ذوي اخلربة والكف���اءة، واأن و�سولهم اإلى 
هذه املواقع يف العم���ل هو ثمرة جهودهم 

وعطائهم وهو م�سدر فخر للوزارة.
وتوج���ه الوزي���ر اإليه���م بالق���ول: اإن 
العهد الذي نرجوه منكم اأن ت�ستمروا على 
ه���ذا النهج يف اجل���د والجته���اد يف العمل 
وا�ست���لم امل�سوؤوليات، خا�س���ة واأن علينا 
وعليكم واجب���اً مهنياً وواجباً وطنياً، ول بد 
من مراعاة امل�سوؤولية جتاه الزملء الآخرين 
من العاملني معكم لتحفيزهم على املزيد 
من البذل والعطاء كٌل يف جمال تخ�س�سه.

ج���اء  حققتم���وه  م���ا  )اإن  واأ�س���اف: 
بالدرج���ة  وخرباتك���م  جهودك���م  بف�س���ل 
الأولى، وهو ما حقق ه���ذا التطور املهني 

والت���درج الوظيف���ي ال���ذي نتمن���اه لكم، 
ونح���ن يف الوزارة نفخر به���ذه الكوكبة من 
ال�سب���اب وال�سابات الطموحني املخل�سني 
املهيئ���ني لتحمل امل�سوؤولي���ة يف خمتلف 

مواقع العمل(.
واختت���م خل���ف قائ���ل: اأ�سع���ر بالفخر 
ملا حققتم���وه لهذا الوطن وه���ذه الوزارة 
ولأنف�سك���م على ال�سعي���د ال�سخ�سي، ول 
ي�سعن���ي اإل اأن اأكرر الته���اين والتربيكات 
واأ�سكر امل�سوؤولني وال���وكلء امل�ساعدين 
واملديري���ن جلهوده���م ومتابعته���م لكم 

كفريق عمل واحد.

• ال�سيخ حممد بن عبداهلل م�ستقبل رئي�س واأع�ساء جمل�س اإدارة جمعية وطني البحرين	

• وزير الأ�سغال م�ستقبل روؤ�ساء الأق�سام	
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موا�شلــة التعــاون والتن�شيـق امل�شرتك مــع تون�س
م�سيدا بامل�ستوى املتميز للعالقات... �سمو نائب رئي�س الوزراء:

نائ���ب  ا�ستقب���ل  بن���ا:   - املنام���ة 
رئي����س جمل����س ال���وزراء �سم���و ال�سيخ 
علي ب���ن خليفة اآل خليفة مبكتبه بق�رص 
الق�سيبي���ة اأم����س �سف���ر اجلمهوري���ة 
التون�سي���ة لدى مملك���ة البحرين حممد 
بن يو�سف، وذلك مبنا�سبة انتهاء فرتة 

عمله يف اململكة.
وخالل اللقاء، نّوه �سمو نائب رئي�س 
جمل����س ال���وزراء بالتع���اون القائم بني 
مملكة البحرين واجلمهورية التون�سية، 
وبامل�ست���وى املتمي����ز ال���ذي و�س��لت 
اإلي���ه العالقات الثنائية ب���ني البلدين، 
موؤك���ًدا �سم���وه حر����س البحري���ن على 

موا�سلة التع���اون والتن�سيق امل�سرتك 
م���ع تون����س، مب���ا يع���ود بالنف����ع على 
ال�سقيقني، م�سيًدا  وال�سعبني  البلدين 
�سم���وه باجله���ود الطيب���ة الت���ي بذلها 
ال�سف���ر التون�س���ي خ���الل ف���رتة عمله 
ا ل���ه دوام التوفيق  يف اململك���ة، متمنيًّ

والنجاح.
م���ن جانب���ه، اأع���رب ب���ن يو�سف عن 
بال���غ تقديره للدعم ال���ذي حظي به من 
احلكوم���ة ط���وال فرتة عمل���ه يف مملكة 
البحري���ن، م�سي���ًدا بالعالق���ات الثنائية 
الوطيدة التي تربط بني مملكة البحرين 

واجلمهورية التون�سية. • �سمو ال�سيخ علي بن خليفة م�ستقبالً ال�سفر التون�سي	

�شافيليف: م�شتعدون لإر�شال اأول رائد ف�شاء بحريني

تعزيز التن�شيق بني “بنا” و “�شينخوا” ال�شينية

املنام���ة - بنا: اأ�ساد نائ���ب رئي�س هيئة 
الف�ساء الرو�سي���ة الدولية )رو�سكو�سمو�س( 
�سافيلي���ف،  فالنتينوفيت����س  �سرغ���ي 
بامل�ستوى الذي و�سل���ت اإليه العالقات بني 
مملك���ة البحرين ورو�سي���ا االحتادية يف جمال 
الف�ساء بف�سل توجيهات عاهل البالد �ساحب 
اجلالل���ة امللك حم���د ب���ن عي�س���ى اآل خليفة، 
ورئي����س رو�سي���ا االحتادية فالدم���ر بوتني.

ج���اء ذلك، خالل اجتم���اع �سافيليف مع �سفر 
مملك���ة البحرين لدى رو�سي���ا االحتادية اأحمد 
ال�ساعات���ي. واأكد نائب رئي����س هيئة الف�ساء 
الرو�سية الدولية باأن رو�سيا االحتادية باتت 
م�ستعدة الإر�سال اأول رائد ف�ساء بحريني اإلى 
املحطة الف�سائية الرو�سية يف رحلة م�سرتكة 
م���ع رواد الف�ساء الرو�س الع���ام املقبل، بعد 

الب���دء بربنام���ج مكثف لعدد م���ن املر�سحني 
الرو�س���ي  الف�س���اء  معه���د  يف  البحريني���ني 

مبو�سكو لتاأهيل اأحدهم لهذه املهمة. 
ووج���ه الدع���وة اإل���ى وزي���ر املوا�سالت 
واالت�س���االت امل�سوؤول عن الهيئ���ة الوطنية 
للف�س���اء يف البحري���ن والرئي����س التنفي���ذي 
للهيئ���ة وعدد م���ن امل�سوؤول���ني البحرينيني 
حل�س���ور اإط���الق ال�س���اروخ الرو�س���ي ال���ذي 
�سيحم���ل جمموعة من الرواد اإل���ى الف�ساء يف 

اأكتوبر املقبل.
واأكد م�ساركة ب���الده يف معر�س البحرين 
ال���دويل للط���ران يف �سهر نوفم���رب املقبل، 
ا�ستع���داد رو�سي���ا االحتادي���ة  اإل���ى  م�س���ًرا 
للتوقي���ع خالل املعر�س عل���ى مذكرة تفاهم 

مع الهيئة الوطنية للف�ساء يف البحرين.

املنام���ة - بن���ا: اأ�ساد املدي���ر العام 
لوكال���ة اأنباء البحري���ن اأحمد املناعي مبا 
ت�سه���ده العالقات بني مملك���ة البحرين 
وجمهوري���ة ال�سني ال�سعبّي���ة من تطور 
ومناء على كافة االأ�سعدة، وذلك بف�سل 
كال  يف  القيادت���ني  و�سيا�س���ة  حكم���ة 
البلدين.جاء ذلك، لدى ا�ستقباله مبكتبه 

�سب���اح اأم�س �سف���ر جمهوري���ة ال�سني 
ال�سعبّية لدى مملكة البحرين اأنور حبيب 
اهللوبح���ث املدير العام ل� “بن���ا” مع ال�سفر 
ا  ال�سيني اأوجه التع���اون والتن�سيق، خ�سو�سً
ب���ني وكال���ة اأنب���اء البحري���ن “بن���ا” ووكال���ة 
“�سينخ���وا” ال�سينية، ومنها تبادل الزيارات 

واخلربات بني اجلانبني.

امللتقى الرتاثي ال�شيفي يرتجم مبادرة “اجلنوبية عز وتاريخ”
اأطلقها �سمو ال�سيخ خليفة بن علي

الرف���اع  - املجافظ���ة اجلنوبية : اأك���دت رئي�س 
ق�س���م الربام���ج االجتماعي���ة يف املحافظ���ة اجلنوبية 
ال�سيف���ي  الرتاث���ي  امللتق���ى  اأن  عي�س���ى  �سل���وى 
يعك����س اأهداف املبادرة الت���ي اأطلقها �سمو حمافظ 
اجلنوبي���ة ال�سيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل خليفة 
بعنوان “اجلنوبية عز وتاري���خ” التي ترتجم احلفاظ 
على ال���رتاث والع���ادات والتقاليد الت���ي تتميز بها 
املحافظ���ة ومدى اأهمي���ة نقل هذا امل���وروث للجيل 
القادم. كم���ا بينت عي�سى اأن امللتقى يعد االأول من 
نوعه لتعري���ف وممار�سة الع���ادات الرتاثية العريقة 
للمحافظ���ة اجلنوبية لالأطف���ال والنا�سئة، االأمر الذي 
يعك�س اهتمام وحر�س اأولياء االأمور لتعليم اأبنائهم 
امله���ارات الرتاثي���ة والتقليدي���ة االأ�سا�سية لتطوير 
ال�سلوك االجتماعي من خ���الل الربامج وور�س العمل 
التدربي���ة الت���ي يقدمه���ا امللتق���ى.  واأ�سافت “اأن 
امللتق���ى الرتاث���ي ال�سيف���ي قد انطل���ق يف 15 من 
يولي���و اجل���اري و�سي�ستمر اإل���ى 8 اأغ�سط�س املقبل، 
حي���ث تقام هذه الور����س بنادي درة الرف���اع لرعاية 
الوالدي���ن وجمعي���ة الرف���اع الثقافي���ة اخلرية، كما 
يقدم امللتقى 10 ور�س عمل تدريبية يف جمال فنون 
ال�سيافة وحديث املجال�س وتعلم �سنع اأدوات �سيد 
ال�سقور وفن الطبخ التقلي���دي واخلياطة باالإ�سافة 
اإلى تعلم فن العر�س���ة البحرينية، واأن هذا التدريب 
فت���ح جم���االً جدي���ًدا للتع���رف عل���ى اأه���م املهارات 
االجتماعية والتعرف على الرتاث البحريني االأ�سيل، 
كما ركز عل���ى جوانب قيم التوا�س���ل املجتمعي من 

خالل التعاون بني عمل الفريق الواحد”.

العالقات مع الإمارات منوذج فريد للمحبة والتعاون
�رصاكة مثمرة بني “درا�سات” واملراكز ال�سديقة... عبداهلل بن اأحمد:

اأبوظب���ي - بن���ا: ا�ستقب���ل نائ���ب رئي�س جمل�س 
ال���وزراء وزي���ر �س���وؤون الرئا�س���ة يف دول���ة االإمارات 
العربي���ة املتحدة ال�سقيقة �سم���و ال�سيخ من�سور بن 
زاي���د اآل نهي���ان، يف مكتبه بق�رص الرئا�س���ة باأبوظبي 
اأم�س، وكيل وزارة اخلارجية لل�سوؤون الدولية رئي�س 
جمل����س اأمناء مرك���ز “درا�سات” ال�سي���خ عبداهلل بن 
اأحم���د اآل خليف���ة. واأ�س���اد �سم���وه مبا و�سل���ت اإليه 
العالقات االأخوية واملتينة، منوها بالنه�سة التنموية 
ال�ساملة التي ت�سهدها البحرين يف ظل العهد الزاهر 
لعاه���ل البالد �ساحب اجلاللة املل���ك حمد بن عي�سى 
اآل خليفة. واأكد ال�سيخ عبداهلل بن اأحمد اأن العالقات 
املتميزة ب���ني البلدين ال�سقيق���ني، ت�سكل منوذجا 
فري���دا للمحب���ة، والتعاون الوثيق، ووقف���ة االأ�سقاء، 

يف �سبيل حتقيق مزي���د من الرخاء واالزدهار، وميثل 
اإح���دى الدعائم االأ�سا����س ملواجه���ة التحديات التي 

ت�سهدها املنطقة.

التن�سي���ق املتوا�س���ل وال�رصاك���ة  اإل���ى  واأ�س���ار 
املثم���رة القائمة بني “درا�سات” واملراكز واجلهات 

ال�سديقة يف دولة االإمارات.

• ال�سيخ من�سور بن زايد م�ستقبال رئي�س جمل�س اأمناء مركز درا�سات	

بنية �شلبة للعمل النقابي منذ تد�شني امليثاق
م�سيدا باالأدوار الوطنية لنقابة جيبك واالحتاد احلر... جواهري:

�س����رتة - جيب����ك: اأ�س����اد رئي�����س �رصك����ة اخلليج 
ل�سناع����ة البرتوكيماوي����ات عبدالرحم����ن جواه����ري، 
ب����االأدوار الوطني����ة امل�سه����ودة لنقابة عم����ال �رصكة 
جيبك، وبدور االحتاد احلر لنقابات عمال البحرين يف 
الدفاع عن الق�سايا العمالي����ة يف اإطار وطني يوازن 
ب����ني م�سال����ح العم����ال وامل�سلح����ة العام����ة للوطن، 
موؤكًدا اأن ه����ذه الروح الوطنية العالية م�ستوحاة من 
امل�����رصوع االإ�سالحي لعاه����ل البالد �ساح����ب اجلاللة 
املل����ك حمد بن عي�سى اآل خليفة.واأ�سار جواهري اإلى 
البني����ة ال�سلبة للعم����ل النقابي يف مملك����ة البحرين 
الت����ي تاأ�س�ست منذ تد�سني ميث����اق العمل الوطني، 
وبدء تطبيق امل�رصوع االإ�سالحي جلاللة امللك وروؤية 
جاللت����ه امل�ستقبلي����ة للحري����ات ب�سكل ع����ام ومنها 
احلريات النقابية، وكان جاللته الداعم االأول ون�سر 

العمال.

كما نّوه اإلى ما قامت به احلكومة برئا�سة رئي�س 
ال����وزراء �ساح����ب ال�سمو امللك����ي االأم����ر خليفة بن 
�سلمان اآل خليفة، ومبوؤازرة ويل العهد نائب القائد 
االأعلى النائ����ب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ساحب 
ال�سم����و امللكي االأمر �سلمان بن حمد اآل خليفة، من 

تفعيل للروؤية ال�سامية على اأر�س الواقع.
وكان جواهري قد ا�ستقبل كالً من رئي�س نقابة 
عم����ال ال�رصكة يعق����وب حممد، وع�سو جمل�����س اإدارة 
النقابة اأ�سامة ح�سن، بح�سور عدد من اأع�ساء االإدارة 

التنفيذّية.

• من اللقاء	

تعاون “التنمية” و “اجلعفرية” لرعاية “ذوي العزمية”

مدينة عي�سى - وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية: ق���ام وزير العم���ل والتنمية 
ورئي����س  حمي���دان،  جمي���ل  االجتماعي���ة 
جمل����س االأوق���اف اجلعفري���ة حم�س���ن اآل 
ع�سفور، بزيارة تفقدية اأم�س اإلى نادي 
�سل���وة لرعاية االأ�سخا����س ذوي االإعاقة، 
الوطن���ي لتاأهي���ل  البحري���ن  بن���ك  ودار 
االأطف���ال املعوق���ني يف مدين���ة عي�سى.
ويف الزي���ارة، مت االط���الع عل���ى �س���ر العمل 
يف الن���ادي، وتفق���د احتياج���ات املنت�سب���ني 
اإلي���ه، وذلك يف جولة عل���ى الور�س التدريبية 
للن���ادي، ال���ذي يق���وم ب���دور مكم���ل لل���دور 
التاأهيل���ي واالجتماع���ي املق���دم يف املراك���ز 
التاأهيلية احلكومية واالأهلية واخلا�سة، لفئة 
ذوي االإعاق���ة الذهنية الب�سيطة واملتو�سطة، 
م���ن �سن 15 - 40 �سنة بعد تخرجهم يف هذه 

املراكز. 
ويقدم الن���ادي خدماته ل���� 73 من ذوي 
االإعاقة، الراغبني يف موا�سلة تطوير قدراتهم 

وا�ستغالل وقت فراغهم يف اأندية �سباحية.
ويف الزي���ارة الثاني���ة لدار بن���ك البحرين 
الوطني، ق���ام الوزير حمي���دان واآل ع�سفور، 
بتفقد احتياج���ات الدار واملنت�سب���ني اإليها، 
وه���ي اأول موؤ�س�س���ة حكومي���ة تعن���ى ب���ذوي 
االإعاقة الذهنية ال�سديدة واملتو�سطة ال�سدة 
الدماغ���ي، واالأ�سخا����س مزدوج���ي  وال�سل���ل 

االإعاقة ومتالزمة داون.
ال���وزارة عل���ى  واأك���د حمي���دان حر����س 
تق���دمي اأف�س���ل اخلدم���ات لفئ���ة االأ�سخا�س 
ذوي االإعاق���ة )ذوي العزمية(، يف اإطار تنفيذ 
املبادئ العام���ة التفاقية حق���وق االأ�سخا�س 

ذوي االإعاقة. 
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بيان المركز المالي المرحلي الموجز كما في 30 يونيو 2018
)غير مدقق( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018
)غير مدقق( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز للربع ولفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018
)غير مدقق( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

بيان الدخل الشامل اآلخر المرحلي الموجز للربع ولفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018
)غير مدقق( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز للربع ولفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018
)غير مدقق( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

البيانت المالية المرحلية الموجزة للربع ولفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018

اعتمادها  تم  وقد  أو  بي دي  السادة  قبل  قد روجعت من  أعاله  والمبينة  مدققة  الغير  الموجزة  المرحلية  المالية  البيانات  إن 
من: كل  قبل  من  بالنيابة عنهم  عليها  التوقيع  وتم  يوليو 2018  بتاريخ 24  اإلدارة  قبل مجلس  من  بإصدارها  والتصريح 

طارق علي الجودرياسر عبدالجليل الشريفيإسماعيل عبدالنبي المرهون
الرئيس التنفيذيعضو مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

31 ديسمبر 30 يونيو 2018
2017

)مدقق()غير مدقق(
الموجـودات

الموجودات غير المتداولة
2,920,9932,934,605ممتلكات وآالت ومعدات

-3,178,168موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
3,344,978-موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

-380,871موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
380,871-استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

492,044481,360عقارات استثمارية

6,972,0767,141,814
الموجودات المتداولة

4,4755,153المخزون
5,015,2095,375,417ودائع ثابتة قصيرة األجل
171,722125,775ذمم تجارية مدينة وأخرى
900,900756,175النقد وأرصدة لدى البنوك

6,092,3066,262,520

13,064,38213,404,334مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
رأس المال واالحتياطيات

7,031,7237,031,723رأس المال
)101,456()101,456(أسهم الخزينة

2,949,5402,949,540اإلحتياطي القانوني
12,4004,900إحتياطي األعمال الخيرية

-)166,810(إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات
3,107,9873,070,559األرباح المستبقاة

12,833,38412,955,266مجموع حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة
23,60622,765مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

المطلوبات المتداولة
207,392426,303ذمم دائنة أخرى

230,998449,068مجموع المطلوبات

13,064,38213,404,334مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

الستة أشهر المنتهية في
30 يونيو 2018

الستة أشهرالمنتهية في
30 يونيو 2017

الربع المنتهي في
30 يونيو 2018

الربع المنتهي في
30 يونيو 2017

393,942390,073143,67490,570صافي الربح للفترة   

الدخل الشامل اآلخر

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها ضمن
     بيان األرباح أو اخلسائر

خسائر القيمة العادلة غير المحققة من 
    الموجودات المالية بالقيمة العادلة من

-)84,277(-)166,810(    خالل الدخل الشامل اآلخر

-)84,277(-)166,810(الخسارة الشاملة األخرى للفترة

227,132390,07359,39790,570مجموع الدخل الشامل للفترة

رأس
المــــال

أسهم
الخزينة

االحتياطي
القانونـــــــي

احتياطي
األعمال الخيرية

إحتياطي القيمة العادلة
لإلستثمارات

األربـاح 
المجمـــــوعالمستبـــقــاة

2,707,12312,512,835-2,869,5455,900)101,456(7,031,723في 31 ديسمبر 2016 )مدقق(
390,073390,073-----مجموع الدخل الشامل للفترة

)346,514()346,514(-----أرباح أسهم معلن عنها لسنة 2016
-)10,000(-10,000---احتياطي أعمال خيرية تم تكوينه خالل الفترة

2,740,68212,556,394-2,869,54515,900)101,456(7,031,723في 30 يونيو 2017 )غير مدقق(

3,070,55912,955,266-2,949,5404,900)101,456(7,031,723في 31 ديسمبر 2017 )مدقق(
393,942227,132)166,810(----مجموع الدخل الشامل للفترة

)346,514()346,514(-----أرباح أسهم معلن عنها لسنة 2017
-)10,000(-10,000---احتياطي أعمال خيرية تم تكوينه خالل الفترة

)2,500(--)2,500(---مدفوعات أعمال خيرية خالل السنة

3,107,98712,833,384)166,810(2,949,54012,400)101,456(7,031,723في 30 يونيو 2018 )غير مدقق(

الستة أشهر
المنتهية في

30 يونيو 2018

الستة أشهر
المنتهية في

30 يونيو 2017

األنشطة التشغيلية
393,942390,073صافي الربح للفترة

التسـويات:
االستهالك     30,83014,176

مكاسب القيمة العادلة غير المحققة من الموجودات   
)8,151(-      المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

العقارات  من  المحققة  غير  العادلة  القيمة  مكاسب     
-)10,684(االستثمارية 

دخل فوائد بنكية  )102,620()93,698(
دخل أرباح أسهم   )119,679()110,501(

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
المخزون  6782,194

ذمم تجارية مدينة وأخرى    )45,947(209,687
ذمم دائنة أخرى    )218,911(25,055

8411,413مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، بالصافي

430,248)71,550(صافي النقد )المستخدم في(/الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)18,963()17,218(شراء ممتلكات وآالت ومعدات

102,62093,698دخل فوائد بنكية مستلمة 
119,679110,501أرباح أسهم مستلمة

)469,956(360,208صافي الحركة في الودائع الثابتة

)284,720(565,289صافي النقد الناتج من/)المستخدم في( األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
)346,514()346,514(أرباح أسهم مدفوعة

-)2,500(مدفوعات أعمال خيرية

)346,514()349,014(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)200,986(144,725صافي الزيادة/)النقص( في النقد وما في حكمه

756,175709,731النقد وما في حكمه في بداية الفترة

900,900508,745النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

الستة أشهر المنتهية في
30 يونيو 2018

الستة أشهر المنتهية في
30 يونيو 2017

الربع المنتهي في
30 يونيو 2018

الربع المنتهي في
30 يونيو 2017

582,933529,959292,243276,761إيرادات تشغيلية

)15,436(232,983212,35052,800صافي الدخل/)الخسارة( من االستثمارات

)171,028()201,574()349,005()388,706(مصروفات تشغيلية وعمومية وإدارية

427,210393,304143,46990,297الربح التشغيلي

4,0751,350205273الدخل اآلخر

--)4,581()37,343(مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

393,942390,073143,67490,570صافي الربح للفترة   

1,31 فلس2,07 فلس5,63 فلس5,68 فلسالعائد األساسي والمخفض على السهم    

نتطلع لتكوين اأجيال قادرة على اإثراء احلركة الثقافية
�شموه هناأ الفائزين بجائزة الروائيني ال�شباب اخلليجية... خالد بن حمد:

املنامة - بن���ا: برعاية وح�شور النائب الأول 
لرئي����س املجل����س الأعل���ى لل�شب���اب والريا�ش���ة 
رئي�س الحت���اد البحرين���ي لألعاب الق���وى �شمو 
ال�شي���خ خال���د بن حم���د اآل خليف���ة، اأقي���م اأم�س 
مببنى “اآركابيتا” ب� “خليج البحرين” حفل ختام 
جائ���زة خالد ب���ن حم���د للروائيني ال�شب���اب )24 
�شاع���ة( الذي نظمته الزميل���ة “الوطن” بال�رشاكة 
مع املكتب الإعالم���ي ل�شموه يف مار�س من العام 
احل���ايل، والذي �شهد م�شاركة 42 روائيا ميثلون 
ال�شباب من مملكة البحرين ودول جمل�س التعاون 
ب���دول اخللي���ج العربي���ة، اإذ ياأت���ي اإط���الق هذه 
اجلائ���زة، �شمن مبادرات خالد ب���ن حمد الهادفة 
لدع���م ال�شباب يف جم���ال الإبداع الثق���ايف. ولدى 
و�ش���ول �شموه ملوقع احل���دث، كان يف ا�شتقبال 
�شم���وه وزير �ش���وؤون ال�شب���اب والريا�شة ه�شام 
اجل���ودر، و�شف���ر اململك���ة العربي���ة ال�شعودية 
ال�شقيق���ة ال�شفر عبداهلل عبداملل���ك اآل ال�شيخ 

ورئي�س حترير “الوطن” يو�شف البنخليل.
و�شهد احلف���ل ح�شور ع�شو جمل�س ال�شورى 
عبدالرحمن جواهري، ووكيل وزارة �شوؤون الإعالم 
عبدالرحم���ن بح���ر، وم�شاع���د رئي�س الأم���ن العام 
ل�ش���وؤون املجتمع العميد حممد ب���ن دينه، وعدد 
من اأع�ش���اء ال�شل���ك الدبلوما�ش���ي وامل�شوؤولني 
بقط���اع ال�شب���اب والريا�ش���ة والقط���اع الأدب���ي 

والثقايف باململكة.
وبه���ذه املنا�شب���ة، اأك���د �شمو ال�شي���خ خالد 
بن حم���د اآل خليفة اأن مملك���ة البحرين من اأوائل 
ال���دول التي بداأت يف الهتم���ام باملجال الثقايف 
يف جميع احلقول، من خ���الل اخلطوات الرائدة يف 
تعزيز احلركة الثقافية باملجتمع، ودفع وت�شجيع 
ال�شب���اب البحرين���ي للتحلي���ق يف �شم���اء الفك���ر 
وف�شاءات الثقافة لإثراء هذه احلركة و�شط مناخ 
ح���ر ومنفتح، اإذ �شاهم ذلك يف ظهور رواد قدموا 
الكثر م���ن الأعم���ال التي �شاهم���ت يف الرتويج 

للبحرين كدولة ح�شارية.
وق���ال �شم���وه ة “اإن احلرك���ة الثقافي���ة يف 
البحري���ن �شهدت تطورا ملحوظا يف العهد الزاهر 

ل�شيدي الوالد عاهل البالد �شاحب اجلاللة امللك 
حم���د بن عي�ش���ى اآل خليفة، الذي اأول���ى اهتماما 
كبرا بالنهو�س بهذا املجال عرب النهج الرا�شخ 
جلاللت���ه يف موا�شل���ة تعزي���ز اجله���ود الرامي���ة 
لالهتم���ام بتن�شيط احلركة الثقافي���ة واحت�شان 
اأ�شحاب الفكر والثقاف���ة والأدب وتوفر البيئة 
املالئمة له���م ليكون���وا قادرين عل���ى الإبداع”، 
م�شيفا �شموه اأن جاللته وجه باأهمية رعاية ودعم 
ال�شباب يف جميع القطاع���ات ول�شيما الثقافية، 
م�ش���را �شموه اإلى اأن جاللته يوؤم���ن باأن ال�شباب 
هم الرثوة احلقيقية واملح���رك الأ�شا�س لنه�شة 
ورقي اململكة، بف�ش���ل ما ميتلكونه من طاقات 
فكرية وق���درات على امل�شارك���ة يف بناء وتنمية 
خمتل���ف املجالت الثقافية، وهذا ما �شي�شهم يف 
املحافظة على املكت�شبات احل�شارية والوطنية.

ووا�شل �شمو ال�شيخ خالد بن حمد اآل خليفة 
حديثه قائال “اإن احلكومة برئا�شة رئي�س الوزراء 
�شاحب ال�شمو امللكي الأم���ر خليفة بن �شلمان 
اآل خليف���ة، وويل العه���د نائ���ب القائ���د الأعل���ى 
النائ���ب الأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء �شاحب 
ال�شمو امللك���ي الأمر �شلمان بن حمد اآل خليفة، 
لعب���ت دورا ب���ارزا يف توف���ر البيئ���ة املناخي���ة 
املالئم���ة للمفكري���ن واملثقف���ني وبخا�ش���ة من 
ال�شب���اب؛ لت�شجيعه���م على النطالق نح���و اإبداع 
فك���ري وثقايف ي���رثي البوتق���ة الثقافية ويدفع 
نحو النفتاح الإن�ش���اين والرخاء الفكري وي�شاعد 
يف �شهر املعارف الإن�شانية والدرا�شات يف قالب 
تنم���وي ح�شاري”.واأ�شاف �شم���وه “اإن مبادرتنا 
باإط���الق ه���ذه اجلائ���زة تاأت���ي يف اإط���ار جهودنا 
امل�شتمرة لدعم ال�شباب من مملكة البحرين ومن 
دول جمل�س التعاون ب���دول اخلليج العربية على 
�شعيد كتاب���ة الرواية التي تعترب وجها من اأوجه 
الثقاف���ة، والتي نهدف من خاللها لتكوين اأجيال 
من ال�شباب قادري���ن على اإثراء احلركة الثقافية 
باملنطقة، مما يعزز الوجه احل�شاري الذي تتمتع 
به دول املجل�س وم���ا ميتلكه اأبناوؤها من خمزون 
فكري واأدبي، يدفع نحو مزيد من التطور والنماء 

يخ���دم م�شاركتها يف مزيد م���ن الرقي والزدهار 
لهذه الأوطان”.

وقال �شم���وه “اإننا نفخر بالطاقات ال�شبابية 
البحريني���ة واخلليجي���ة الت���ي �شارك���ت يف ه���ذه 
اجلائزة، والت���ي برهنت عل���ى امتالكها لقدرات 
ثقافي���ة واأدبي���ة كب���رة ترجمه���ا ه���ذا التحدي، 
ال���ذي و�شل عدد الكلمات في���ه اإلى حوايل اأكرث 
من ن�ش���ف مليون كلم���ة. فق���د ا�شتطاعت هذه 
اجلائ���زة خل���ق اأج���واء م���ن احلما����س واملناف�شة 
ب���ني امل�شارك���ني، والت���ي �شاهم���ت بدورها يف 
حتقي���ق الأهداف الت���ي ر�شمناه���ا لتعزيز كتابة 
الأدب يف جمتمعاتن���ا ب���دول املنطق���ة، لتك���ون 
واح���دة من الو�شائل التي تعرب عن الثقافة التي 
ميتلكه���ا ال�شباب، وال���ذي بدوره يدف���ع لإيجاد 
جيل م���ن ال�شباب قادر عل���ى موا�شلة العطاء يف 
هذا اجلان���ب الأدبي. واأقول له���م، �شتكون لكم 
ب�شم���ات وا�شح���ة يف ع���امل الرواي���ة، فوجهوه���ا 
للخ���ر وخدم���ة اأوطانك���م”، مو�شح���ا �شم���وه اأن 
اجلائزة ج�شدت م�شاح���ة حقيقية لل�شباب املبدع 
الذي ميتلك املوهبة يف كتابة الروايات لتقدمي 

املخزون الأدب���ي والثقايف، واإنتاج روايات حتمل 
يف طياته���ا �شال�شل من اأف���كار ممزوجة باخليال 

واملعرفة والثقافة.
وهن���اأ �شموه جميع الفائزي���ن، متمنًيا �شموه 
له���م املزيد من الإبداع والنجاح يف جمال الثقافة 
والأدب. م�شي���ًدا �شموه بالتنظيم املميز للجائزة 
يف دورته���ا الثاني���ة، وبالدور الب���ارز الذي لعبته 
لإخراجه���ا  العامل���ة  واللج���ان  املنظم���ة  اللجن���ة 
يف اأف�ش���ل م�شت���وى وتهيئ���ة الأج���واء املالئم���ة 
للم�شارك���ني خلو�س هذا التح���دي، مقدًرا �شموه 
التع���اون الكبر م���ن الرع���اة وامل�شاهمني لدعم 
اإقام���ة اجلائ���زة، �شاك���ًرا �شموه يف الوق���ت ذاته 
جه���ود و�شائ���ل الإع���الم املختلف���ة لتغطيته���ا 
املتميزة فعاليات اجلائ���زة. و�شبق انطالق حفل 
اخلتام اأ�شتوديو م�شاحب اأدارته الإعالمية اأ�شماء 
ال�شيخ الذي �شهد ح�شور ال�شيوف، وهم رئي�س 
جلنة التحكيم باجلائ���زة فواز ال�رشوقي والروائية 
ال�شعودي���ة جنود اخلالق���ي والروائي���ة الكويتية 
عائ�ش���ة ال�رشبت���ي، الذي���ن حتدثوا ع���ن الر�شالة 
والأه���داف الت���ي حملتها ه���ذه اجلائ���زة، والتي 

ر�شمه���ا �شم���و ال�شي���خ خالد بن حم���د اآل خليفة، 
لتك���ون ه���ي اجلوهر له���ذا احلدث الت���ي ترتجم 
جهود �شموه يف دعم ال�شباب البحريني يف املجال 
الثقايف وحتدي���دا يف تعزيز كتاب���ة الرواية. وبداأ 
حف���ل اخلت���ام بال�ش���الم امللكي ثم بت���الوة اآيات 
من الذك���ر احلكيم، بعدها رحب���ت عريفة احلفل 
الإعالمي���ة عب���ر مفتاح باحل�ش���ور، ثم مت عر�س 
فيلم وثقايف يحك���ي ق�شة التح�شرات للجائزة، 

وما �شهدته من مناف�شة قوية بني امل�شاركني.
بع���د ذل���ك األق���ى ال�شاع���ر حممد ب���ن جخر 
ق�شي���دة، التي حمل���ت معاين ال�شك���ر والتقدير 
ل�شمو ال�شيخ خالد بن حمد اآل خليفة على جهوده 
يف رعاية ودع���م ال�شباب البحرين���ي يف املجالت 
كافة. بعدها، مت عر�س روايات الروائيني الع�رشة 
الأوائل امل�شاركني يف اجلائزة، اإذ مت اإعالن نتائج 
الفائزين باملراكز الثالثة الأولى و�شط اأجواء من 
الرتق���ب واحلما����س والت�شجيع، وح�ش���د املركز 
الأول باجلائزة الروائية البحرينية جمانة الق�شاب 
ع���ن رواية “الوحو�س ل متوت”، فيما ح�شل على 
املرك���ز الثاين الروائية ال�شعودية جنود اخلالقي 
ع���ن رواي���ة “اأزرق ينكم�س وينكم����س”، وجاء يف 
املرك���ز الثالث الروائي البحرين���ي عبداهلل فوؤاد 

عن رواية “ل�شت من هذا العامل”.
ومنح �شم���و ال�شيخ خالد بن حم���د اآل خليفة 
ميدالي���ة ال�شتحقاق للفائزي���ن الثالثة باملراكز 
الأول���ى، خالل تكرمي �شموه لهم، كما كرم �شموه 
وللرع���اة امل�شاهمني يف دعم اجلائ���زة، ولرئي�س 
واأع�ش���اء جلنة التحكيم، اإذ �شكر �شموه جهودهم 
يف اإجن���اح ه���ذه اجلائزة. ويف خت���ام احلفل ت�شلم 
�شموه درع���ا تذكارية من الأمني الع���ام للجائزة 

يو�شف البنخليل.
و�شهد �شمو ال�شي���خ خالد بن حمد اآل خليفة 
توقيع الروايات الفائزة باملراكز الأربعة الأولى، 
وتبادل �شموه م���ع الروائيني ال�شباب الأحاديث، 
متمنيا �شموه لهم التوفي���ق والنجاح والتميز يف 

عامل الروايات.

• �شمو ال�شيخ خالد بن حمد يكرم الفائزين بجائزة �شموه للروائيني ال�شباب اخلليجية	
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“التظلمات” تت�ا�سل مع امل�ؤ�س�سات الدولية

املنامة - االمانة العامة للتظلمات:
الع���ام  االأم���ن  نائ���ب  ا�ستقب���ل 
الع�سف���ور مبكتبه  اأ�سام���ة  للتظلم���ات 
مندوبي���ة  يف  االأول  امل�ست�س���ار  اأم����س 
االحتاد االأوروب���ي يف الريا�س األك�سي�س 
ب���ه  رح���ب  حي���ث  كون�ستانتوبولو����س، 
���ا ع���ن جه���ود االأمان���ة  وق���دم ل���ه عر�سً
العام���ة للتظلم���ات يف تعزي���ز اح���رام 
حقوق االإن�سان يف جمال عملها، و�سمان 
االلت���زام باملعاي���ر املهني���ة يف ذل���ك 

ال�ساأن.

الع���ام  االأم���ن  نائ���ب  اأك���د  كم���ا 
للتظلم���ات لكون�ستانتوبولو����س خ���ال 
االجتماع حر�س االأمانة العامة للتظلمات 
عل���ى ا�ستم���رار التوا�س���ل وم���د ج�سور 
الدولي���ة  املوؤ�س�س���ات  م���ع  التع���اون 
وجتاربه���ا  خرباته���ا  م���ن  لا�ستف���ادة 
املهني���ة ذات العاق���ة بعم���ل االأمان���ة 

العامة.
ح����ر االجتم���اع م���ن جان���ب االأمانة 
العام���ة للتظلمات مدي���ر اإدارة التعاون 

الدويل والتطوير غادة حبيب.

ال مركز �سحيا بقاليل وال مدار�س للبنني والبنات

“ال�سحة” تت�سلم اأحدث اأجهزة ت�سخي�س وعالج االأورام

98 % ن�سبة البحرنة يف الربنامج بن�سخته الثامنة

حتركات الربملان والبلدي باملنطقة “خجولة”... النائب ال�سابق املحمود:

ال�سالح تثني على دعم موؤ�س�سات املجتمع املدين للخدمات ال�سحية

الع�سكري يبداأ “طبيب االمتياز” مطلع اأغ�سط�س... لوري ل� “$”:

انتق���د النائ���ب ال�ساب���ق، واملر�س���ح للمجل����س 
النياب���ي للدائرة اخلام�سة مبحافظ���ة املحرق حممود 
املحم���ود اإهمال منطقة قايل طيل���ة ال�سنوات االأربع 
املا�سية. وقال املحم���ود: مل يتم تقدمي اأي خدمات 
للمنطقة �س���واًء من الع�سو البل���دي اأو النائب، فقد 
كانت حتركاتهم خجول���ة. واأردف اأن املنطقة تفتقر 
الثانوي���ة  للمرحلت���ن  والبن���ات  البن���ن  ملدار����س 
واالإعدادي���ة، فاالأهايل ي�سط���رون لتو�سيل اأبنائهم 
ملناط���ق باملحرق والدير، فيما املناطق املطلة على 

�سارع ريا بحاجة ملدار�س للكثافة ال�سكان فيها.
ولف���ت اإلى ����رورة وج���ود مركز �سح���ي خا�س 
مبنطقة قايل؛ لذهاب اأهايل املنطقة اإلى مركز احلد 
والدي���ر و�سماهي���ج، فيما عدد ال�س���كان كاف الإن�ساء 

مركز �سحي، اإ�سافة اإلى مركز الحتواء كبار ال�سن.
واأ�ساف: نطالب بناد منوذجي يف املنطقة اأ�سوة 
باملناط���ق االأخ���رى، وطلبنا ذلك �سابًق���ا ولكن حتى 
االآن مل يت���م ا�ستجابة طلبنا، اإ�سافة ملركز �سبابي اإذ 

اإن االأرا�سي متوفرة.
واأردف اأن الطلبات االإ�سكانية بع�سها يعود اإلى 
الت�سعينات، الفًتا اإل���ى اأن البنية التحتية بحاجة اإلى 
اإعادة ر�سفها ب�سارع ريا اإذ مت ر�سد 6 ماين دينار 

الإعادة ر�سفه وتو�سعته.
واأ�س���ار املحمود اإلى اأن ملف العاطلن ال يغيب 
عن معاجلت���ه، فابد م���ن خلق وظائ���ف للمواطنن، 

وم���ن اأهم املرئيات الت�سجيع على التطوير يف مملكة 
البحري���ن ودعم املب���ادرات ال�سبابية اإل���ى جانب اأن 
تق���وم احلكوم���ة بامل�ساهمة يف بن���اء امل�سانع وجلب 
اال�ستثم���ارات وتقلي����س ال�رائ���ب وكل م���ا يتعلق 

بالتجارة واال�ستثمار.
وميثل النائ���ب حممد اجلودر الدائ���رة اخلام�سة 

مبحافظة املحرق حاليا.

املنامة - وزارة ال�سح���ة: ت�سلمت وزارة ال�سحة 
اأم����س جهاز ت�سخي����س وعاج اأورام الدم���اغ واجلهاز 
 Medtronic Neuronavigation الع�سب���ي 
System، ال���ذي يع���د م���ن اأح���دث االأجه���زة الت���ي 
ت�ستخ���دم يف العاج املتق���دم لاأورام م���ن بوا�سطة 
تقني���ات “املاحة”، و�سيمك���ن اجلراحن من حتديد 
امل�س���ار وموقع االإ�سابة بالورم بدقة عالية، وي�ساعد 
على تف���ادي االأعرا�س اجلانبية ل���دى املر�سى التي 
قد حتدث اأثناء اجلراحة. ح�رت وزيرة ال�سحة فائقة 
ال�سال���ح اإدارة امل���واد والتجهي���زات الطبية لت�سلم 
اجله���از الذي تبلغ قيمت���ه نحو 200 األ���ف دينار من 

رئي�س واأع�ساء جمعية البحرين ملكافحة ال�رطان.

          بدور املالكي من امل�ست�سفى الع�سكري

ك�س���ف رئي����س ق�س���م التدري���ب والتطوير 
يف امل�ست�سف���ى الع�سك���ري، ا�ست�س���اري جراحة 
التجميل واحل���روق، املقدم طبيب نايف لوري، 
ع���ن اأن اخلدم���ات الطبي���ة امللكي���ة، توا�س���ل 
عمله���ا يف برنامج تدريب اأطب���اء االمتياز وذلك 
من خ���ال برنامج االمتي���از املعتم���د بها الذي 
يقام بامل�ست�سفى الع�سك���ري ولل�سنة العا�رة.

واأك����د لوري يف ت�ريحات ل� “الب����اد” قدرة وكفاءة 
اخلدم����ات الطبية امللكية على ر�سم خارطة الطريق 
ال�سحيح����ة جلي����ل االأطباء اجل����دد، وتخريج جيل من 
االأطب����اء املتميزي����ن يف الربنام����ج، يكون����ون عل����ى 
م�ست����وى عال من اخلربة واحلرفي����ة وامل�سوؤولية يف 

جمال عملهم الطب����ي وم�سرتهم العلمية والعملية، 
م�سيدا بالدعم الكبر الذي يح�سل عليه امل�ست�سفى 
الع�سك����ري واخلدم����ات الطبي����ة امللكي����ة عموما من 
القيادة الر�سي����دة واحلكوم����ة، واملتابعة والتوجيه 
املبا�����ر لفريق العم����ل امل�رف عل����ى الربنامج من 
قائ����د اخلدمات الطبية امللكية الل����واء ال�سيخ خالد 
ب����ن علي اآل خليفة، حتى اأ�سبح اأحد الربامج الرائدة 
واملعتمدة، مو�سًحا اأن عدد خريجه و�سل اإلى 250 
����ا، عينوا يف خمتلف القطاعات احلكومية  طبيباً حاليًّ

اأو اخلا�سة. 
واأعل����ن اأن برنامج “االمتي����از”، الذي ي�سهم يف 
و�سع اخلط����وة االأولى يف تدري����ب اخلريجن اجلدد 
م����ن االأطب����اء، ي�سهد هذا الع����ام اأعلى ن�سب����ة بحرنة 
م����ن االأطباء امل�سارك����ن بالربنام����ج، حيث و�سلت 

اإل����ى 98 %، فمن بن 36 طبي����ب امتياز م�ساركن 
بالربنام����ج، و�سل ع����دد االأطب����اء البحريني����ن اإلى 
34 طبيًب����ا وطبيبة، موؤك����ًدا اأن اللجنة امل�رفة على 
الربنام����ج الت����ي يراأ�سه����ا ت�س����م 10 م����ن الك����وادر 

البحرينية املوؤهلة واملتخ�س�سة.
واأو�س����ح اأن الربنام����ج �سيتح����ول كام����اً اإل����ى 
النظام االإلك����روين يف ن�سخته احلالي����ة، م�سًرا اإلى 
اأن الربنام����ج التدريب����ي مدع����وم بنح����و 50 حما�رة 
����ا، ومبعدل م����ن 4 اإلى 5  متخ�س�س����ة �سامل����ة �سنويًّ

ا تقدم للم�ساركن. حما�رات �سهريًّ
وذك����ر اأن امل�ست�سفى الع�سكري �سيبداأ برنامج 
تدري����ب “اأطب����اء االمتي����از” للعام اجل����اري 2018، 
للخريج����ن اجلدد، يف 1 اأغ�سط�س املقبل واأن اللقاء 

التعريفي لاأطباء مت يف االأ�سبوع املا�سي. 

• حممد اجلودر	 • حممود املحمود	

• وزيرة ال�سحة حت�ر اأثناء ت�سليم اجلهاز	

• لقطة من الربنامج التعريفي	

مروة خمي�س

تط�يــر �ســارع رّيا امل�سكلـــة االأم بقــاللـــي
�سكوى من جماري الواحات والديار... املر�سح البلدي بوهزاع:

اأ�سار املر�سح البل���دي للدائرة اخلام�سة 
مبحافظة املح���رق �سالح بوهزاع اإلى حتركه 
ملعاجلة �ست���ى امل�س���اكل اخلدماتية الأهايل 
منطق���ة ق���ايل، اإذ اإن املجل����س البل���دي مل 

يحرك ب�ساأنها �ساكًنا.
وق���ال “اإن امل�سكل���ة االأم لق���ايل ه���و 
تطوي���ر �س���ارع ري���ا وا�ستكماله، اإل���ى جانب 
ال�سع���ي لبن���اء مدار����س اإعدادي���ة وثانوي���ة 

للمنطقة”.
ولفت اإل���ى اأن هناك الكثر من املنازل 

الآيلة لل�شقوط يجب تنفيذ م�شاريع الرتميم 
فيها واأن تبداأ �سيانتها الأهايل املنطقة.

وبن اأن املنطقة بحاج���ة اإلى بناء مركز 
�سحي، فهن���اك اأر�س خم�س�سة لذلك ولكن 

ال يوجد حترك لاإن�ساء يف الوقت احلايل.
واأردف اأن الكث���ر من االأهايل القاطنن 
يف منطق���ة واح���ات املح���رق ودي���ار املحرق 
ي�سك���ون عدم ا�ستكمال ال����رف ال�سحي يف 
املنطقتن ويجب االإ����راع فيها؛ ملا يحدث 

•من م�ساكل يومية يف املنطقتن. �سالح بوهزاع	

• نايف لوري	

“االأ�سغال” ت�ؤكد ا�ستمرار “تنمية املدن والقرى”

االأعطال الفنية واردة بجميع االأنظمة العاملية

تعقيبا على ما ن�رته “$”

ردا على ما ن�رته “$”... “احلكومة االإلكرونية”:

و�س���وؤون  االأ�سغ���ال  وزارة   - املنام���ة 
البلدي���ات والتخطيط العمراين: اأكدت وزارة 
والتخطي���ط  البلدي���ات  و�س���وؤون  االأ�سغ���ال 
العم���راين، تعقيًبا عل���ى ما ُن����ر يف “الباد” 
االأربعاء املواف���ق 11 يوليو 2018، للكاتب 
حمم���د املحفوظ، ب�ساأن طل���ب تنفيذ م�روع 
تنمي���ة الق���رى يف اململكة، ا�ستم���رار م�روع 
تنمية القرى، م�سرة اإلى اأنه �ساهم يف الدفع 
بعجل���ة النه�س���ة العمرانية عرب دعم���ه االأ�ر 
حم���دودة الدخ���ل، وم�ساعدته���ا يف حت�س���ن 
م�ست���وى معي�سته���ا، مب���ا ي�س���ب يف طريق 
حتقي���ق التوجه���ات احلكومية نح���و حتقيق 
2030.وقالت  االقت�سادي���ة  البحري���ن  روؤية 
ال���وزارة اإنها ب���ادرت يف و�س���ع ا�سراتيجية 
لتق���دمي  املطلوب���ة  االحتياج���ات  تواك���ب 
���ا م���ع  خدم���ات ذات ج���ودة عالي���ة، خ�سو�سً
اهتم���ام احلكوم���ة به���ذا امل����روع، وذكرت 
اأن م����روع تنمي���ة الق���رى ب���داأ من���ذ 2003، 
اإذ ب���ادرت �س���وؤون الطرق بال���وزارة بتطوير 
اأك���ر من 27 قري���ة يف خمتل���ف املحافظات 
منه���ا احلجر، ع���راد، ال�سهلة، ج���و، �سلماباد، 
ك���رزكان، ال���دور، دم�ستان، ال���دراز، ع�سكر، 
توبل���ي، حالت���ي النعي���م وال�سلط���ة، بوقوة، 
وقايل وغرها؛ بهدف اإع���ادة تاأهيل البنية 
ع���ال  م�ست���وى  عل���ى  وتطويره���ا  التحتي���ة 
م���ن اجل���ودة لتمكنها م���ن مواجه���ة التو�سع 
العمراين وامل�ساهم���ة يف التنمية امل�ستدامة 
ملناط���ق اململك���ة.  وت�سم���ل اأعم���ال م�روع 
التحتي���ة  البني���ة  ا�ستب���دال  الق���رى  تنمي���ة 
لط���رق القرى من خطوط املي���اه والكهرباء، 
توف���ر �سبكة لت�ريف مي���اه االأمطار، تنزيل 
كاب���ات الكهرب���اء املعلقة، تطوي���ر االإنارة، 
اإجناز �سبكة لل����رف ال�سحي ومن ثم ر�سف 
جمي���ع الطرق واملمرات وطبق���ات االأ�سفلت 

توف���ر  امل����روع  ي�سم���ل  كم���ا  بالط���وب، 
االأر�سفة، واإن�س���اء مواقف ال�سيارات، توفر 
جميع متطلبات ال�سامة املرورية والعامات 
املرورية، توفر معاب���ر للم�ساة، اإ�سافة اإلى 
حت�شني زوايا الروؤيا، طالء اخلطوط الأر�شية 

واالأر�سفة. 
وفيم���ا يتعل���ق ب�س���ارع �س���ار، اأف���ادت 
ال���وزارة باأنه مت تر�سية امل����روع على �ركة 
ج���ال العايل، و�سيت���م بدء باأعم���ال امل�روع 
قريًب���ا.  وي�سم���ل امل����روع، تو�سع���ة ال�سارع 
املذك���ور اإلى طريق م���زدوج ذي 4 م�سارات 
)م�ساران يف كل اجتاه( مع تطوير التقاطعات 
املوجودة علي���ه، توفر 5 اإ�س���ارات �سوئية 
لتنظي���م احلرك���ة املروري���ة ورف���ع م�ستوى 
ال�سامة، كم���ا ي�سمل تطوي���ر االإنارة، توفر 
�سبكة لت�ريف مياه االأمط���ار، اإن�ساء مواقف 
لبع����س  ط���رق خدم���ة  توف���ر  لل�سي���ارات، 
املح���ات التجاري���ة ودور العب���ادة وكذل���ك 
توفر جمي���ع متطلبات ال�سام���ة والعامات 

املرورية واخلطوط الأر�شية. 
وفيما يتعلق ب�سوؤون البلديات، ر�سدت 
ال���وزارة ميزانية �سنوية مقدارها 2.4 مليون 
دينار للم�روع؛ الإجناز اأكرب عدد من الطلبات 
املرفوع���ة من قب���ل املجال����س البلدي���ة، اإذ 
التزمت بتنفي���ذ طلبات ال�سن���وات ال�سابقة 
بنظ���ام املناق�سات الداخلي���ة وهي طورتها 

حاليا اإلى نظام املناق�سات الزمنية.
وذك���رت ال���وزارة اأن م���ن املتوق���ع اأن 
يتج���اوز ع���دد البي���وت املنجزة من���ذ اإطاق 
امل����روع 2900 بيت بنهاية الع���ام اجلاري. 
وت�سع���ى اإدارة التنمية احل�ري���ة اإلى تطوير 
اآلي���ة م�روع تنمي���ة املدن والق���رى لي�سمن 
اجل���ودة وال�رعة يف العم���ل، من خال اعتماد 

نظام العقود الزمنية.

املنام���ة - هيئة املعلوم���ات واحلكومة 
االإلكروني���ة: اأو�سح���ت هيئ���ة املعلوم���ات 
واحلكومة االإلكروني���ة، باالإ�سارة اإلى ما جاء 
يف عمود علي ال�سائغ )ملحات( والذي ن�ر يف 
�سحيفة “الباد” بتاري���خ 29 يونيو 2018، 
حتت عنوان “احلكومة االإلكرونية”، التايل:

نتوجه بدايًة بال�سكر اجلزيل اإلى الكاتب 
على ما طرحه يف عم���وده، ونود التاأكيد على 
اأن هيئة املعلوم���ات واحلكومة االإلكرونية 
حتر�س دائًما على االإعان يف خمتلف قنواتها 
االإلكرونية يف ح���ال وجود اأي انقطاعات قد 
توؤثر على عمل اخلدمات االإلكرونية، والتي 
غالًب���ا ما تك���ون بداعي التطوي���ر والتح�سن 
ولي�س ب�سبب االأعط���ال الفنية، حيث تعتمد 
الهيئ���ة عل���ى اأف�س���ل االأنظم���ة الت�سغيلية 
والفرق الفنية املتخ�س�سة التي تعمل على 
اإيجاد احلل���ول التقنية ال�ريعة يف حال وجود 
اأي خل���ل اأو عطل، كما ت�س���ر الهيئة اإلى اأن 
االأعط���ال الفني���ة واردة يف جمي���ع االأنظم���ة 
العاملية، واأنها ت���ويل اهتماًما بالًغا لتجنبها 
اإن وج���دت. ون���ود االإ�س���ارة اإل���ى اأن الهيئة 
تاأخذ يف احل�سب���ان االأوق���ات املنا�سبة ملثل 
هذه التح�سين���ات التي قد ينتج عنها توقف 
موؤقت يف اخلدم���ات االإلكرونية، بحيث يتم 
جدولتها م�سبًقا لتكون يف االأوقات التي يقل 
فيها ا�ستخدام القنوات االإلكرونية من قبل 
اجلمهور، كاالأوقات املتاأخرة ليًا من عطات 

نهاية االأ�سبوع، وحتر�س الهيئة على اإ�سعار 
امل�ستخ���دم بالتوق���ف املوؤقت، ع���ن طريق 
ر�سال���ة تظه���ر يف القن���اة االإلكرونية وعرب 
و�سائ���ل التوا�س���ل االجتماع���ي، حتى يكون 
امل�ستخ���دم على عل���م اأن باإمكانه اال�ستفادة 

من اخلدمات االإلكرونية الحًقا.
ويف احلاالت الفردي���ة التي يواجه فيها 
امل�ستخ���دم توق���ف اإح���دى اخلدم���ات، دون 
ظهور اإ�سع���ار توقف اخلدم���ة، تتيح الهيئة 
“توا�سل”  بتطبي���ق  اال�ستعانة  للم�ستخ���دم 
حل���ل امل�سكلة عرب اإر�ساله ل�س���ورة ال�سا�سة 
الت���ي تظهر اخلل���ل، اأو عن طري���ق االت�سال 
مبرك���ز االت�س���ال الوطن���ي، بحي���ث يتمكن 
املعني���ون بالهيئ���ة م���ن اإر�س���اده لكيفي���ة 
تف���ادي اخلل���ل اإن كان م���ن طرف���ه، اأو ح���ل 

امل�سكلة الفنية يف اخلدمة اإن وجدت.
كم���ا اأن الهيئة ت���ويل كام���ل االهتمام، 
وتكر����س خمتلف اجله���ود ل�سم���ان حتقيق 
ا�ستف���ادة اجلميع من خدماته���ا االإلكرونية 
واملطروح���ة م���ن خ���ال قنواته���ا املختلفة، 
التي ت�سم اإل���ى جانب البوابة الوطنية، قناة 
تطبيقات االأجهزة الذكية، ومن�سات اخلدمة 
الذاتية، اإلى جانب مرك���ز االت�سال الوطني، 
وترحب ب���اأي ماحظ���ات اأو ا�ستف�س���ارات اأو 
مقرح���ات ب���كل رحابة �س���در ع���رب تطبيق 
النظ���ام الوطن���ي للمقرح���ات وال�س���كاوى 

.)apps /bahrain.bh(
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اأهايل �سماهيج والدير ي�سيدون بتوجيهات �سمو رئي�س الوزراء

“امليثاق” تطرح مرئياتها عن تعديالت قانون التقاعد
تعديل ن�شبة اال�شرتاكات تدريجيا يف “العام” و“اخلا�ص” لتكون 27 % من 2021

املنام���ة - جمعي���ة امليث���اق: تقدم���ت جمعي���ة 
ا منها عل���ى امل�شاركة  ميث���اق العمل الوطن���ي، حر�شً
املو�شوعي���ة والبن���اءة يف النقا����ص ح���ول التعديالت 
املتعلق���ة بقانون التقاعد، مبرئي���ات تكفل احلفاظ 
عل���ى حق���وق املواطن���ن، وتوؤمن اال�شتق���رار املايل 
لل�شنادي���ق التقاعدي���ة م���ن خ���الل تطوي���ر جماالت 
ا�شتثماره���ا وتنميته���ا لدع���م تنويع م�ش���ادر الدخل 
لينعك����ص يف حت�ش���ن م�شت���وى اخلدم���ات املقدم���ة 
للمتقاعدي���ن م�شتقب���اًل ومب���ا ي�شم���ن احلف���اظ على 

حقوق املتقاعدين، وفيما يلي اأهم النقاط:
• �رصف الزي���ادة ال�شنوية للمتقاعدين ملدة 15 

�شنة ولي�ص 7 �سنوات فقط.
• التقاع���د املبكر يف �ش���ن 45 يف جميع احلاالت 

ولي�ص 55 �شنة.
• تاأجي���ل التعديل على ن�س���ب اال�سرتاكات اإلى 

العام 2021 ولي�ص العام 2019.
التفا�شيل:

1( الزي���ادة ال�شنوي���ة: ت�رصف الزي���ادة ال�شنوية 
للمتقاعدين ملدة 15 �سنة، وو�سع حد اأق�سى لقيمة 

الزيادة ال�شنوية 4 % امل�سافة للمعا�ش التقاعدي.
حت�س���ب الزي���ادة ال�سنوية عل���ى املعا�ش االأكرب 
للحاالت التي ت�ستحق اأكرث من معا�ش تقاعدي، وبدء 
احت�ش���اب الزيادة ال�شنوية عل���ى املعا�ص مع االنتهاء 
م���ن 25 �شن���ة خدم���ة، ت���زاد املعا�ش���ات التقاعدي���ة 
وفًقا للأرقام القيا�سي���ة لنفقات املعي�سة ومعدالت 
الت�سخ���م، وت����ري اأحكام ه���ذا التعديل عل���ى جميع 
املعا�س���ات التقاعدية مبا فيه���ا املعا�سات التي مت 

ربطها قبل التعديل.
2( و�سع حد اأدنى ل�سن التقاعد املبكر:

يح���دد �س���ن التقاع���د املبك���ر ل����رف املعا�ش 
التقاعدي ببل���وغ املوظف 45 �شنة يف جميع احلاالت، 
بالن�سبة للرجل واملراأة يف القطاعني العام واخلا�ش، 

با�ستثناء معا�ش العجز الكلي اأو الوفاة.
ب���ني  اأو  والرات���ب  املعا����ش  ب���ني  اجلم���ع   )3

املعا�شات التقاعدية:
اإذا اأعي���د �ساح���ب املعا�ش للخدم���ة يف �سندوق 
اآخر غري ال�سندوق ال���ذي ربط له فيه معا�ش يجوز له 
اجلمع ب���ني معا�سه والراتب اأو االأج���ر الذي يتقا�ساه 
م���ن الوظيفة اجلديدة عل���ى اأن تقتطع ن�سبة متدرجة 

من املعا�ش ح�سب اجلدول التايل:

 الن�شبة املقتطعةاملعا�ص التقاعدي

10 %300 – 1000 دينار 
15 %1001 – 2000 دينار
20 %2001 – 3000 دينار
30 %3001 – 4000 دينار

تعدي���ل ن�شب اال�شرتاكات: تعديل ن�شبة   )4
اال�شرتاكات يف القطاع العام واخلا�ص لتكون 27 % 

تدريجيًّا اعتباًرا من �شنة 2021.
تو�شي���ح: تعدي���ل ن�ش���ب اال�ش���رتاكات �شيكبد 
القطاعن الع���ام واخلا�ص مبالغ طائلة وقد يقع جزء 
كب���ري منه���ا على املوظ���ف لذلك الرتي���ث يف تعديل 
ن�ش���ب اال�شرتاكات حتى الع���ام 2021 بدالً من العام 
2019 ال���ذي ال تف�سلن���ا عن���ه �س���وى ب�سع���ة اأ�سهر 
�سيعط���ي مدة كافية للقطاع���ني واملوظفني فيهما 

لالإعداد للزيادة.
5( �ش���م م���دد اخلدم���ة ال�شابق���ة: حت�شب كلفة 
ال�س���م على اأ�سا�ش اأن يرد املوظ���ف اأو املوؤمن عليه 
مكاف���اأة الدفعة الواح���دة التي �سبق �رفه���ا من اأي 
من ال�سناديق التقاعدية، م�ساًفا اإليها فائدة بواقع 
ا من تاري���خ اإرجاع املكافاأة ويتم تعديل  3 % �سنويًّ
اأح���كام املادة 6 م���ن قانون التقاعد امل���دين واأحكام 
امل���ادة 36 من قانون التاأم���ني االجتماعي لتتنا�سب 

مع هذه الن�سبة امل�ستحدثة.
6( معا�ص ال�شلطة الت�رصيعية واملجال�ص البلدية: 
ي�ستح���ق النائ���ب يف ال�سلط���ة الت�ريعي���ة واملجال�ش 

ا ح�سب اجلدول التايل: البلدية معا�ًسا تقاعديًّ

ع���دد ال�شن���وات يف ال�شلط���ة 
ن�شبة املعا�صالت�رصيعية واملجال�ص البلدية

 45 % من الراتب4  �شنوات
 60 % من الراتب8 �شنوات

 70 % من الراتب12 �سنة وما فوق 

����ا على عدم تعر�ش  تو�سي����ح: ياأتي ذلك حر�سً
ممثل����ي ال�شع����ب يف ال�شلطة الت�رصيعي����ة واملجال�ص 
البلدي����ة للع����وز اأو احلاجة بعد خروجه����م من عملهم 
الربمل����اين اأو البل����دي وحفاًظا على كرام����ة ومكانة 
النائ����ب والع�سو البل����دي. كما ياأتي ه����ذا االقرتاح 
كمحف����ز للنا�����ش للم�سارك����ة امل�ستم����رة يف امل�روع 

االإ�شالحي.
7( معا�����ص الوزير: ت�شوية معا�����ص الوزير عن 
كامل خدمته اأ�سوة باملوظفني واعتبار مدة اخلدمة 
امت����داًدا ملدة خدمته يف غري من�سب الوزارة، واإلغاء 
ا�ستثن����اء الوزير من بع�ش اأح����كام القانون اخلا�ش 
بالتقاعد، واإذا مل تتوافر لدى الوزير املدة املوؤهلة 
ال�ستحق����اق املعا�ش التقاعدي، �رف����ت له مكافاأة 
تقاعد بواقع 25 % من الراتب االأ�سا�سي االأخري عن 

كل �شنة من �شنوات خدمته يف من�شبه الوزاري.
تقلي�ص املعا�����ص التقاعدي عن م����دة اخلدمة 
ال�شابق����ة للوزي����ر بن�شبة 30 %، �س����واء اأكانت تلك 
امل����دة يف القطاع اخلا�ش اأم ال�سلط����ة الت�ريعية اأم 

املجال�ص البلدية.
ا على مكانة الوزير  تو�سي���ح: ياأتي ذلك حر�سً
املهمة يف ت�سيري العم���ل احلكومي وت�سجيعه على 

القيام مبهامه على اأكمل وجه دون تقاع�ش.
وبناًء على ما ورد يف مرئيات احلكومة وحتديًدا 
يف البند الرابع )احت�شاب متو�شط الراتب( وال�شابع 
)�سم مدد اخلدم���ة االفرتا�سية( والتا�سع )متديد 
�سن التقاعد االعتيادي( فاإن جمعية امليثاق ترى 
اأن���ه من ال�سالح العام اإبقاء البنود املعمول بها يف 

القانون احلايل دون اأي تغري اأو تعديل. 
وتتفق جمعية امليث���اق مع ما ورد يف مرئيات 
اخلا�ش���ع  )الرات���ب  العا����رص  البن���د  يف  احلكوم���ة 
لل�س���رتاك( والبن���د احل���ادي ع����ر )احل���د االأدنى 
للرات���ب اخلا�س���ع لل�س���رتاك( والبن���د اخلام����ش 
ع����ر )التاأمني االختي���اري( والبن���د ال�ساد�ش ع�ر 
)التاأم���ني عل���ى االأجان���ب( والبن���د ال�ساب���ع ع����ر 

)التاأمني �سد التعطل(.
تطبي���ق  اآلي���ة  اأن  امليث���اق  جمعي���ة  وت���رى 
احلكومي���ة  املرئي���ات  املقرتح���ة يف  التعدي���الت 
تتطل���ب اإلغاء الفئة الثاني���ة نهائيًّا وح�رص الفئات 
اإل���ى ثلث فقط بحي���ث متثل الفئ���ة االأولى جميع 
املوظفن الذين لديه���م خدمة 15 �سنة وما فوق 
يف كال القطاع���ن م���ع تعديل �شن���وات اخلدمة يف 

الفئات االأخرى. 
التعديل:  

الفئ���ة االأول���ى: املوظف���ون الذي���ن لديه���م 
م���دة خدمة 15 �سنة وما ف���وق يف القطاعني العام 
واخلا����ص وموؤهل���ون للمعا�ص التقاع���دي ال ت�رصي 

ب�ساأنهم التعديلت املقرتحة.
الفئ���ة الثاني���ة: املوظف���ون الذي���ن لديه���م 
م���دة خدم���ة 7 �سن���وات واأقل م���ن 15 �شنة يف كال 
ال�سندوقني يت���م تخيريهم مبعاملة مدة خدمتهم 
قب���ل التعدي���لت اأو معامل���ة كام���ل امل���دة وفًقا 

للتعديالت على القانون.
احلالي���ون  املوظف���ون  الثالث���ة:  الفئ���ة 
املوجودون عل���ى اخلدمة وم���دة خدمتهم اأقل من 
7 �سن���وات يف كل ال�سندوقني تطب���ق يف �ساأنهم 

التعديالت على القانون.
واأك���دت جمعية ميثاق العم���ل الوطني �رورة 
اأن ال جت���ري اأي���ة تعدي���لت م�ستقبلً عل���ى قانون 

التقاعد خارج اإطار ال�شلطة الت�رصيعية.

الق�سيبي���ة - جمل����ش الن���واب: اأ�س���اد 
النائب عبا����ص املا�شي بتوجيه���ات رئي�ص 
الوزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي االأمري خليفة 
بن �سلم���ان اآل خليفة للجنة الوزارية للإعمار 
والبني���ة التحتي���ة بدرا�سة 7 مواق���ع الإقامة 
م�ساري���ع اإ�سكاني���ة عليه���ا تخ���دم 15 قرية 
ومنطق���ة وفق الت�س���ور الذي اأعدت���ه وزارة 
االإ�شكان ال�شتيع���اب االحتياجات االإ�شكانية 
يف تلك القرى واملناطق، والذي عر�شه على 
جل�شة جمل�ص الوزراء املا�شية وزير االإ�شكان 
خالل ا�شتعرا�ص جمل�ص الوزراء لالحتياجات 
االإ�شكاني���ة ل���� 15 قري���ة من بينه���ا منطقة 
الدير و�سماهي���ج، اإ�سافة اإل���ى درا�سة عدد 
من املواقع اجلاري النظر يف تخطيطها حاليا 
من قبل هيئ���ة التخطيط والتطوير العمراين 
الإقام���ة املزي���د م���ن امل�شاري���ع االإ�شكاني���ة 

عليها.
 واأ�س���ار املا�س���ي اإل���ى اأن التوجيهات 
الكرمي���ة تاأت���ي �سم���ن اأولوي���ات احلكوم���ة 
يف تق���دمي اأرق���ى اخلدم���ات والت�سهي���لت 
للمواطن���ني، وتوؤك���د اأن اململك���ة ما�سي���ة 
يف �سبي���ل تطوي���ر وتقدمي اأرق���ى اخلدمات 

والتي تاأت���ي من اأولوياته���ا توفري امل�سكن 
امللئ���م وامل�ست���وى املعي�س���ي، موؤك���دا اأن 
االأهايل عربوا ع���ن فرحتهم ب�ساأن توجيهات 
�سم���و رئي����ش ال���وزراء ب�س���اأن اإدراج منطقة 
الدير و�سماهيج �سمن امل�ساريع االإ�سكانية 

املقبلة.
واأكد املا�س���ي اأن امل�ساريع االإ�سكانية 
الك���ربى من �ساأنه���ا توفري احلي���اة الكرمية 
للمواطن���ني يف خمتلف مناط���ق البلد، الفتا 
يف الوق���ت ذاته اإل���ى اأن الوحدات االإ�سكانية 
املق���رر اإن�شاوؤه���ا يف امل�شاري���ع االإ�شكاني���ة 
املقبل���ة �ست�س���ّد قطاًعا كبرًيا م���ن الطلبات 
االإ�سكاني���ة الأهايل الدائ���رة، يف الوقت الذي 
�شيع���زز امل�رصوع عملية احلفاظ على الرتابط 

والن�سيج االجتماعي البحريني االأ�سيل.
 ويف خت���ام ت�ريحه، نقل املا�سي �سكر 
اأه���ايل الدائ���رة اإل���ى مق���ام �ساح���ب ال�سمو 
امللكي رئي�ص الوزراء على توجيهات �شموه 
باالإ�راع يف تلبية الطلبات االإ�سكانية الأهايل 
الدي���ر و�سماهيج، وتكلي���ف وزارة االإ�سكان 
بدرا�س���ة اإن�ساء م�روع اإ�س���كاين يخدم اأهايل 

الدائرة.

تعلن هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن طرح المناقصة العامة التالية:

قيمة الضمان رقم المناقصةموضوع المناقصةالرقم
االبتدائي

قيمة وثائق 
المناقصة

الموعد النهائي 
لتقديم العطاءات

الوقتالتاريخاليوم

1

اعداد المستندات الخاصة 
ألداره وجذب المعارض و 
المؤتمرات العالمية لمركز 

البحرين للمعارض و 
المؤتمرات الجديد.    

BTEA83 / 2018100.00
دينار بحريني 

15/-
األربعاء دينار بحريني

8
 أغسطس
2018 

1:30
 ظهراً

فعلى الراغبين في الدخول في احدى المناقصة المذكورة أعاله ممن تتوافر فيهم الكفاءة الالزمة شراء مستندات المناقصة 

من مكتب إدارة الموارد البشرية والمالية / قسم المشتريات بالهيئة خالل الدوام الرسمي على هاتف رقم 17558834 أو 

17558811 للحصول على وثائق المناقصة اعتبارا من يوم االربعاء الموافق 25 يوليه 2018. 

 • على أن يرفق مع العطاء مبلغ الضمان االبتدائي المشار إليه أعاله أو %1 من قيمة العطاء أيهما أقل )وفي جميع 

األحوال يجب أال تقل قيمة الضمان االبتدائي عن 100.000 دينار بحريني( وذلك في شكل شيك مصدق أو خطاب ضمان 

مصدق أو بوليصة تأمين من إحدى المؤسسات المالية المحلية أو نقدا على أن يكون هذا الضمان ساري المفعول طوال 

مدة سريان العطاء المنصوص عليها في وثائق المناقصة.

تودع العطاءات في الصندوق المخصص لذلك بمكاتب هيئة البحرين للسياحة والمعارض بمركز البحرين الدولي • 

للمعارض بمنطقة السنابس – الطابق األول.

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

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 وأسعار الوحدات )بحسب األحوال( على االستمارة رقم )م م 02(.. 2

أن ترفق شهادة صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل.. 3

ضرورة ختم جميع المستندات )األصلية أو المصورة( المقدمة ضمن العطاءات بخاتم الشركة . 4

أو. المؤسسة أو الجهة مقدمة العطاء.

يعتبر هذا اإلعالن مكمال لوثائق المناقصة

درا�سة كل املرئيات... والهدف امل�سلحة العامة
يف لقاء مع “نقابات البحرين” وجمعية املتقاعدين... العرادي:

اأك����د  الن����واب:  الق�سيبي����ة - جمل�����ش 
الن����واب  جمل�����ش  لرئي�����ش  االأول  النائ����ب 
النائ����ب عل����ي الع����رادي اأن كل املقرتحات 
واملرئي����ات الت����ي تقدم����ت به����ا جمموعة 
من اجلمعي����ات ال�سيا�سية واالحت����اد العام 
لنقاب����ات عم����ال البحرين وجمعي����ة احلكمة 
للمتقاعدي����ن وغريه����ا للمجل�����ش النياب����ي 
بخ�سو�ش م�روعي قانوين التقاعد، بجانب 
ما اأبداه املواطنون والكتاب وال�سحافيون 
من مرئيات ع����رب و�سائل االإعلم املختلفة، 
حتظ����ى بدرا�سة وعناية �ساملة من املجل�ش 
النيابي، تنفي����ذا لتوجيهات جاللة العاهل؛ 
م����ن اأجل الو�سول اإلى النج����اح املن�سود يف 

امللف.
درا�س����ة  اأن  عل����ى  الع����رادي  و�س����دد 
ومناق�س����ة م�روع����ي قان����وين التقاعد تتم 
بت����اأن دون ا�ستعج����ال، وبه����دف امل�سلحة 
العامة للجميع، وحماية حقوق امل�شرتكن، 
وا�ستدام����ة ال�سناديق التقاعدية ومن اأجل 
الو�ش����ول اإلى حل����ول واإ�شالح����ات ت�شمن 

ال�شنادي����ق  عم����ل  وا�شتدام����ة  ا�شتم����رار 
التقاعدية، والوف����اء بالتزاماتها م�ستقبل، 
وم�شيدا بتوجيه����ات رئي�ص جمل�ص النواب 
امل�ست�س����ار اأحم����د امل����ل عل����ى ال�راك����ة يف 
�سنع القرار م����ع خمتلف اجلهات واالأطراف 

املعنية، وحتقيق ال�شالح العام.
ج����اء ذل����ك ل����دى لق����اء ممثل����ي جمل�ش 
الن����واب يف اللجن����ة احلكومي����ة الربملاني����ة 
املعني����ة باإع����ادة بح����ث م�روع����ي قان����وين 
التقاع����د، برئا�س����ة النائ����ب االأول لرئي�����ش 
جمل�ص النواب النائب علي العرادي �شباح 
اأم�ش مع االأمني العام واأع�ساء االحتاد العام 
لنقابات عم����ال البحرين ح�س����ن احللواجي، 
ونائب رئي�ص جمعي����ة احلكمة للمتقاعدين 
�سعي����د ال�سم����اك واأع�ساء اجلمعي����ة، اإذ مت 
ا�ستعرا�����ش املرئي����ات واملقرتحات ب�ساأن 
م�روع����ي قانوين التقاع����د، بح�سور رئي�ش 

جلنة اخلدمات النائب عبا�ش املا�سي.
 واأ�س����ار الع����رادي اإلى اأهمي����ة التعاون 
والتكات����ف واإعالء امل�شوؤولي����ة الوطنية من 

اجلميع يف هذا املل����ف، واحلر�ش امل�سرتك 
ال�شنادي����ق  عم����ل  تطوي����ر  �����رصورة  عل����ى 
التقاعدي����ة، وا�شع����ن يف ع����ن االعتب����ار 
ال�سنادي����ق  ت�سهده����ا  الت����ي  التحدي����ات 
التقاعدي����ة، واملوازن����ة بينه����ا ومبا يحفظ 
حق����وق ومكت�شب����ات امل�شرتك����ن وعملية 

االإ�شالحات لل�شناديق.
من جهتهم، اأعرب االحتاد العام لنقابات 
عمال البحرين وجمعية احلكمة للمتقاعدين 
عن تقديرهم للتج����اوب الكرمي من جمل�ش 
النواب يف عقد االجتماع امل�سرتك ومناق�سة 
املرئي����ات وامللحظ����ات ب�س����اأن م�روع����ي 
قانوين التقاعد، ومثمنني املوقف النيابي 
املواطن����ن، وموؤكدي����ن  الداع����م حلق����وق 
حر�شه����م عل����ى حماية حق����وق امل�شرتكن 
واملوؤمن عليه����م يف القطاع العام والقطاع 
ال�شنادي����ق  عم����ل  و�شم����ان  اخلا�����ص، 
التقاعدي����ة يف احلا�����ر وامل�ستقب����ل، وفق 
روؤي����ة مدرو�سة وخطط فاعل����ة ونهج اإداري 

ومايل وا�شتثماري متميز.

جانب من االجتماع• 

“�سوت �سباب 2030” لتكري�س الوعي االنتخابي

الرف���اع - املجل����ش االأعل���ى للم���راأة: 
اأطل���ق املجل����ش االأعل���ى للم���راأة بتعاون 
م�سرتك مع كل م���ن وزارة �سوؤون ال�سباب 
والريا�ش���ة و”متكن”، الن�ساط التفاعلي 
“�ش���وت �شباب 2030” الذي ت�شت�شيفه 
فعالي���ات “مدين���ة �شب���اب 2030” لهذا 
املو�سم، كا�ستجاب���ة كرمية من اجلهتني 
�سمن اال�ستع���دادات الوطنية للنتخابات 
ويف  القادم���ة،  والبلدي���ة  الربملاني���ة 
اإط���ار االأن�سط���ة امل�ساحب���ة لي���وم املراأة 
البحرينية الذي جرى تخ�سي�ش مو�سوعه 
للحتف���اء مب�ساهم���ات امل���راأة البحرينية 
يف املج���ال الت�رصيع���ي والعم���ل البل���دي. 
ويه���دف الن�س���اط اإل���ى تعري���ف ال�سباب 

باملبادئ االأ�سا�سي���ة للعملية االنتخابية، 
واال�شتم���اع يف املقاب���ل اإل���ى تطلعاتهم 
امل�ستقبلي���ة وراأيه���م يف كيفي���ة تطوير 
العمل ال�شيا�شي ومب���ا يت�شق مع اكتمال 
منظوم���ة العم���ل الدميقراط���ي يف مملكة 
البحرين، حيث ي�سارك يف “�شوت �شباب 
ال�شب���اب، من  2030” منت�شب���ي مدين���ة 
الفئ���ة العمرية ب���ن 18 حت���ى 29 �شنة، 
وقد ا�سته���ل الربنام���ج اأول���ى فعالياته 
مبحا�رة بعن���وان “مملكة البحرين: دولة 
املوؤ�ش�شات والقان���ون”، وزيارة ميدانية 
تعري���ف  مت  وحي���ث  الن���واب  ملجل����ص 
امل�شاركن بدور جمل�ص النواب واللجان 

العاملة فيه.
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تبلغ �سد ابنيها مدمني املخدرات لتك�سريهما منقوالت املنزل
اأحدهما امتنع عن تنفيذ حكم حب�سه �سنة

رف�س���ت املحكم���ة الك���رى اجلنائي���ة الثاني���ة 
ا�ستئنافي���ة  معار�س���ة  اال�ستئنافي���ة(  )ب�سفته���ا 
مُلدان بتعاط���ي املخدرات اأبلغت �س���ده والدته بعد 
�سج���ار معها ك�رس في���ه هاتفه���ا النقال واأح���د اأبواب 
املنزل؛ نتيجة خلالف فيم���ا بينه و�سقيقه و�سقيقته 
ووالدتهم، واأيدت املحكمة ق�ساء حمكمة اال�ستئناف 

ب�سق���وط حق���ه يف اال�ستئن���اف؛ نتيجة لع���دم تقدمي 
نف�س���ه لتنفي���ذ احلك���م ال�س���ادر علي���ه واملق�س���ي 
بحب�س���ه ملدة �سن���ة واحدة مع النف���اذ وبتغرميه مبلغ 
1000 دينار.وقال���ت املحكمة يف حيثيات حكمها اإن 
املعار�ض ا�ستئنافيا مل يقدم نف�سه للتنفيذ اجلري 
للحكم علي���ه، كما مل يقدم مررا مقبوال لعدم تقدمي 
نف�س���ه للتنفيذ، لذا ف���اإن احلكم املعار����ض فيه قد 
اأ�س���اب �سحيح القان���ون م���ا دام اأن مقت�سى املادة 

)300( م���ن قانون االإج���راءات اجلنائية هو اأن يتقدم 
املته���م للتنفيذ قبل اجلل�سة ينظ���ر فيها ا�ستئنافه 

اأول مرة، خ�سو�سا اأن لديه علما بجل�سة اال�ستئناف.
وكانت حمكمة اأول درجة حكمت بحب�ض املعار�ض 
)23 عام���ا(، مل���دة �سن���ة واح���دة م���ع النف���اذ واأمرت 
بتغرميه مبلغ 1000 دين���ار، وبحب�ض �سقيقه املتهم 
الثاين )22 عاما( مل���دة 3 اأ�سهر مع النفاذ وبتغرميه 

مبلغ 100 دينار، عما اأ�سند لكل منهما من اتهام.

املنام���ة - النياب���ة العامة: �رسح رئي����ض نيابة 
اجلرائ���م االإرهابي���ة املحامي الع���ام امل�ست�سار اأحمد 
احلمادي عن انته���اء التحقيقات بواقعة حرق دورية 
بال���دراز بتاري���خ 21 مار����ض  2018، ومت���ت اإحال���ة 
ثمانية متهمني للمحاكمة واأ�سند اإليهم تهم ال�رسوع 
يف القتل واحل���رق واالإتالف تنفي���ًذا لغر�ض اإرهابي 
والتجمه���ر وال�سغب وحيازة م���واد قابلة لال�ستعال. 
وتع���ود تفا�سي���ل الواقع���ة ب���اأن املتهم���ني قاموا 
بالتخطي���ط الرت���كاب جرميته���م وجتهي���ز االأدوات 
وبي���وم الواقع���ة اجتمع���وا بامل���كان املتف���ق عليه 
بالدراز واأخذوا البرتول والزجاجات احلارقة وتوجهوا 
للدوري���ة و�سكب���وا مادة الب���رتول عليها، ث���م قاموا 
برميه���ا بالزجاجات احلارقة، مم���ا اأدى اإلى ا�ستعال 
الن���ار فيه���ا واإ�سابة اأح���د اأف���راد ال�رسط���ة. وباإجراء 
التحري���ات مت التو�س���ل للمتهم���ني وا�ستدعاوؤه���م 

و�سوؤالهم وعر�سهم على النيابة العامة.

اإحالة 8 متهمني للمحاكمة 
بواقعة حرق دورية الدراز

عبا�س اإبراهيم

تتقدم أسرة دار »                   « 

بخالص التعازي والمواساة 

إلى الزميل

مازن النسور
في وفاة المغفور له بإذن اهلل

عمه
سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 

رحمته وأن يسكنه الفردوس األعلى وأن يلهم 
أهله وذويه الصبر والسلوان
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لن نقبل اإلساءة ألي مصري
امت���داًدا للفو�س���ى احلا�سلة ب�سب���كات التوا�سل االجتماعي، والتي يق���ود زمامها الذباب 
االإلك���رتوين وقوار����ض اللي���ل، مم���ن باعوا ذممه���م ومواقفه���م وف�سل بالده���م عليهم وعلى 
اأبنائه���م؛ اإر�س���اًء لالأجنبي ولهًث���ا لالأموال، يقود ه���وؤالء اأخريا حملة غري م�سبوق���ة على اجلالية 

امل�رسية، ولذلك ق�سة.
فبعد اإعالن اإحدى ال�سي���دات البحرينيات )من اأ�سول م�رسية( تر�سحها النتخابات املجل�ض 
النيابي، بادر بع�ض الظالميني واملرتزقة والبلطجية، ال�ستثمار هذا الرت�سح - مع وجود بع�ض 
اخلالفات ال�سابقة معها - للقدح يف امل�رسيني املقيمني يف البحرين وممن اكت�سب منهم �رسف 
اجلن�سي���ة البحرينية، ب�سكل ب���ذيء ووقح يك�سف عفانة بع�ض النفو����ض، وحقيقة نواياها جتاه 
البلد، وحماولته���ا اغتنام الفر�ض ل�رسب االأمن وال�سلم االأهلي���ني مبقتل، واإحداث الفرقة بني 

فئات املجتمع.
وتقودنا هذه االإ�ساءات املغر�سة، والتي يراد منها النيل من �سمعة امل�رسيني، اإلى تاريخ هذه 
اجلالي����ة العزيزة يف البحرين، وما قدمته من خدمات جليلة، �سا�سها االأول غر�ض التعليم بتدرجاته 
كاف����ة، منذ دخوله البحرين ب�سكل نظامي العام 1919 مبدر�س����ة الهداية اخلليفية حتديًدا، والتي 
ا للملك  كان مديرها االأول هو املرحوم حافظ وهبه )م�رسي(، والذي اأ�سبح فيما بعد م�ست�ساًرا خا�سً
عبدالعزيز اآل �سعود )طيب اهلل ثراه(، ومن بعدها اأول �سفري للمملكة العربية ال�سعودية يف لندن.

ويف تل����ك احلقب����ة وحت����ى االآن، ق����دم املعلم����ون امل�رسيون مث����ااًل رائًع����ا يف التم����ازج الثقايف 
واالجتماعي مع اأبناء املجتمع البحريني، اإذ ذكر بالكثري من املوؤلفات والوثائق التاريخية الوطنية، 
اأن اأب����واب منازله����م كانت مفتوحة الأبن����اء البلد ب�سكل مث����ري لالإعجاب والده�س����ة، خ�سو�سا الأهل 

املحرق االأوفياء.
ويقودن����ا ه����ذا التاريخ التعليم����ي “اجلليل” اإلى احتف����اء مملكة البحري����ن املرتقب، يف العام 
املقب����ل، باملئوية االأول����ى لدخول التعليم النظام����ي، والتي يجب االإ�سارة خالله اإل����ى الدور البارز 
لل�سواعد امل�رسية برت�سيخ مفاهيم التعليم، والنه�سة بالبلد، اإلى عامل مغاير من التح�رس والتمدن 

والعبور للحياة اجلديدة.
وياأخذنا املوقف ال�سيا�سي امل�سكور للقيادة واحلكومة امل�رسية، ولل�سعب امل�رسي ال�سقيق، 
وال����ذي يع����ر عن وقوفهم اإل����ى جانب اأ�سقائه����م بالبحري����ن، وال�سعودية، واالإم����ارات، قبالة املد 
االإرهابي الذي تقوده قطر يف املنطقة، اإلى جتنيد هذه الدويلة للذباب االإلكرتوين، بق�سد زعزعة 

االأو�ساع االأمنية يف البحرين، وتاأليب املواطنني على اأبناء اجلالية امل�رسية، وهو ما لن يكون.
وكان اأح����د امل�ست�سارين القانونيني املعروف����ني، وهو بحريني من اأ�سول م�رسية، قد ذكر يل 
قب����ل اأي����ام اأن �سمو االأمري الراح����ل ال�سيخ عي�سى بن �سلم����ان اآل خليفة )طي����ب اهلل ثراه( قد ذكر 

ل�سامعه ذات مرة العام 1995 اأن “احل�سارة التي نحن فيها، اأنتم ال�سبب فيها كم�رسيني”.
واأ�س����اف امل�ست�س����ار “ذات اجلملة هذه، قالها �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 
حفظ����ه اهلل ورعاه، لالأمني العام جلامع����ة الدول العربية اأحمد اأبو الغيط عندما كان وزيًرا للخارجية 

امل�رسية، اأثناء اإحدى زياراته للبحرين، وب�سدفة عجيبة”.
اإن كث����رًيا م����ن الرموز امل�رسية بالبحرين والت����ي ح�سلت على اجلن�سي����ة البحرينية من ق�ساة، 
وم�ست�ساري����ن، واأطب����اء، ومهند�س����ني، ومدر�سني، وجتار وغريه����م، غالبيتهم مل يك����ن هدفهم اإال 
امل�ساهمة بدفع عجلة التنمية، ورد اجلميل لهذا البلد الطيب، واأهله الكرام، كما كان نف�ض الهدف 

عند اأجدادهم، عندما قدموا للبحرين مطلع القرن املا�سي.
قدم����وا، وهم يعلم����ون مقدار ما يحاك م����ن موؤامرات لزعزع����ة االأمن القومي له����ذا البلد، عر 
االإ�ساعات، واالأباطيل، ويعلمون اأي�ًسا اأن من يزرعون الفنت هم فئة منحرفة ال تنتمي لهذا ال�سعب 

الطيب االأ�سيل، وال تقرب عاداته.
ختاًما، اإن املحاوالت ال�سبيانية لالإ�ساءة للجالية امل�رسية، اأو الأي جاليات اأخرى تقدم للبحرين 
ما يقدمون����ه البحرينيني اأنف�سهم، من خدمات، وعمل، واجتهاد، لهو اأمر مرفو�ض جملة وتف�سياًل، 

ويدخل مبا�رسة بنطاق الفتنة، وا�ستهداف االأمن القومي نف�سه.
 وعلي����ه، اأدع����و االإخوة الكرام ب����اإدارة مكافحة اجلرائ����م االإلكرتونية، للم�سارع����ة يف تتبع �سري 
ه����ذه الق�سي����ة، ومالحقة من يقف خلف التغري����دات التي ت�سدح ب�س����وت الكراهية؛ للقب�ض على 

مرتكبيها، وف�سحهم، وتقدميهم للعدالة، ودامت البحرين وم�رس بكل خري.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

بدء حماكمة �ساب �رصق حمل �رصافة

االأموال براءة مطرب من تهمة “تنقيط” 

تاأييد حب�س اآ�سيوي �رصق منقوالت �رصكة كهربائية

وعد باإعادة املبلغ واالعتذار للموظف بعد افت�ساح اأمره

يف مقهى خمالف لقرارات “ال�سياحة”

�رسع���ت املحكمة الك���رى اجلنائي���ة يف حماكمة 
املته���م ب�رسق���ة اأم���وال من اإح���دى ����رسكات ال�رسافة 
مبنطقة مدينة عي�سى ال�سه���ر املا�سي ومت القب�ض 
علي���ه ل���دى دخوله اإح���دى ال���دول اخلليجي���ة والتي 
�سلمت���ه للمملك���ة، والذي تب���ني اأنه يبل���غ من العمل 
29 عام���ا ويحمل ر�سيد اأ�سبقي���ات بلغ اأكرث من 35 
ق�سي���ة تتمثل يف ال�رسق���ة وتعاطي امل���واد املخدرة 
واالعت���داء على الغري، وقررت املحكم���ة اإرجاء النظر 
يف الق�سي���ة حتى جل�سة 9 �سبتم���ر املقبل؛ لالطالع 
والت�رسيح لوكيل املتهم ب�سورة من االأوراق مع االأمر 
با�ستمرار حب�سه حلني اجلل�سة القادمة.وكان قد ورد 
ب���الغ لل�رسطة من مدي���ر الفرع التاب���ع ل�رسكة ال�رسافة 

والذي تعر����ض لل�رسقة، جاء فيه اأن �سخ�سا ملثما قد 
اقتحم املحل مبجرد اأن مت فتح الفرع �سباح يوم 10 
يونيو املا�سي، وتوج���ه ناحية اأحد االأبواب يف املحل 
وعندما منعه اعتدى علي���ه بال�رسب بوا�سطة لوح من 
اخل�سب، على �ساقه مرات ع���دة، وطلب منه ت�سليمه 
املبال���غ املالية الت���ي بحوزتهم.واأ�س���اف اأن اجلاين 
توج���ه حينه���ا اإل���ى اإح���دى املوظف���ات وهددها هي 
االأخ���رى بال����رسب اإن مل ت�سلمه االأم���وال، فلم ت�سلمه 
ولكنه �ساألها عن مكان وجوده���ا، ففتح اأحد االأدراج 

واختل�ض قرابة 4000 دينار، وخرج من املكان.
ومتكن���ت اجلهات االأمنية من خ���الل التحري عن 
ال�سي���ارة من التو�س���ل لهوية املته���م، بعد اأن ثبت 

وجود ال�سي���ارة بجوار منزل اجلاين، والذين اكت�سفوا 
اأن���ه غ���ادر يف نف����ض اليوم اإل���ى دولة خليجي���ة، فتم 
ا�ستدع���اء عائلت���ه للتحقي���ق مع���ه، ويف تل���ك االأثناء 
ات�س���ل بوالدت���ه واعرتف اإليه���ا بالواقع���ة، وعندما 
حتدث���ت ال�رسطة معه عر الهات���ف اعرتف كذلك عند 
�سوؤال���ه عن الواقعة، واأبدى ا�ستع���داده الإعادة باقي 
املبل���غ لل�رسكة وتق���دمي االعتذار للموظ���ف املجني 

عليه.
فاأبلغ���ت ال�سلط���ات االأمنية اجله���ات الر�سمية 
بالدول���ة اخلليجي���ة اأن���ه مطلوب الرتكاب���ه جرمية يف 
البالد، والتي متكنت م���ن القب�ض عليه واإعادته اإلى 

اململكة.

قال���ت املحامي���ة �سيم���اء حمم���د عبدالعزيز اإن 
املحكم���ة ال�سغرى اجلنائية اخلام�س���ة ق�ست براءة 
موكله���ا )مطرب( يف مقهى غ���ري مرخ�ض له مبزاولة 
اأعم���ال اخلدمات ال�سياحية، مم���ا ن�سب اإليه من تهمة 
اال�س���رتاك مع �ساحب امل���كان بجرمي���ة “التنقيط” 
باالأم���وال يف املقهى، وذل���ك لعدم تواف���ر العلم له 
بنية �ساحب املكان بارتكاب هذه اجلرمية وخمالفة 
قوان���ني وق���رارات ال�سياحة.وذك���رت اأنها دفعت يف 

مرافعتها بانتف���اء اأركان اجلرمية امل�سندة للمطرب 
ع���ن طريق اال�س���رتاك بطريقي االتف���اق وامل�ساعدة 
مع املتهم االأول مبزاول���ة اأعمال اخلدمات ال�سياحية 
دون ترخي����ض من اجلهة املخت�سة وال�سماح للزبائن 
بالتنقي���ط بوا�سط���ة مبال���غ مالي���ة يف مقه���ى، حيث 
طالبت النيابة العامة مبعاقبته مبا يعاقب به الفاعل 
االأ�سل���ي للجرمية.وانتهت املحامية اإل���ى االلتما�ض 
���ا: احلكم براءة  من املحكم���ة الق�ساء باالآتي: اأ�سليًّ

املتهم الثاين مما اأ�سن���د اإليه من اتهام. واحتياطيًّا: 
ا�ستعم���ال اأق�س���ى درج���ات الراأف���ة مع���ه باالكتفاء 
بالغرامة اأو احلكم باأخف عقوبة ممكنة مع االأمر بوقف 
تنفي���ذ العقوبة لعدم وج���ود اأ�سبقيات من قبل لدى 

موكلها.
فله���ذه االأ�سب���اب حكم���ت املحكم���ة ال�سغ���رى 
اجلنائي���ة ب���راءة موكله���ا مم���ا ن�س���ب اإلي���ه بجميع 

االتهامات.

ق�س���ت املحكم���ة الك���رى اجلنائي���ة الثاني���ة 
)ب�سفته���ا اال�ستئنافي���ة( بتاأيي���د معاقب���ة موظف 
اآ�سي���وي اجلن�سي���ة، م���دان ب�رسق���ة اأجه���زة واأدوات 
كهربائي���ة من ال�رسكة التي يعم���ل لديها، ف�سالً عن 
بيعه لب�سائ���ع ل�سالح ال�رسكة ولكن���ه ا�ستولى على 
قيمتها البالغة 500 دين���ار لنف�سه، اإ�سافة ل�رسقته 
ع���دد اثنني “الب ت���وب”، وذلك مل���دة 3 اأ�سهر مع 
النف���اذ واالأمر باإبعاده نهائيا ع���ن البالد بعد تنفيذ 
العقوب���ة املق�سي بها. وتتمث���ل تفا�سيل الق�سية 
املجن���ي عليه���ا، واملتخ�س�س���ة يف  ال�رسك���ة  اأن  يف 
ت�سني���ع االأدوات الكهربائي���ة، اكت�سف���ت يف العام 
2015، اأن امل�ستاأن���ف العام���ل لديها قد متكن من 
اختال����ض ع���دد م���ن االأدوات واالأجه���زة الكهربائية 
اململوكة اإليها.وجاء يف ب���الغ ال�رسكة اأنه بعد القيام 
بعملة جرد للمنقوالت واملراجعة للح�سابات، ات�سح 
اأن امل�ستاأن���ف ق���د متكن من بيع عدد م���ن االأجهزة 
ت�سل قيمته���ا اإلى 500 دينار، واأن���ه ا�ستولى على 
قيم���ة تلك املنق���والت لنف�سه ب���دون اأن يدخلها يف 

احل�ساب���ات اخلا�سة بال�رسكة، كما تبني اأنه متكن من 
�رسقة عدد جهازين “الب توب”، وب�سوؤال امل�ستاأنف 
حول الواقعة اقر مبا ن�سب اإليه اأمام النيابة العامة.

ه���ذا، وق���د ثب���ت للمحكم���ة اأن امل�ستاأن���ف يف 
املنق���والت  اختل����ض  اأوال:   ،2015 الع���ام  غ�س���ون 
واملبال���غ املبينة قدًرا وو�سًفا ب���االأوراق واململوكة 
لل�رسكة املجني عليها، وذل���ك اإ�رساًرا ب�ساحب احلق 
عليه وامل�سلمة اإليه على �سبيل الوكالة، ثانيا: �رسق 

املنقوالت املبينة باالأوراق واململوكة لل�رسكة.
غيابي���ا  ق�س���ت  درج���ة  اأول  حمكم���ة  وكان���ت 
عل���ى املته���م بداي���ة باحلب����ض مل���دة 6 اأ�سه���ر عن 
التهمت���ني امل�سندت���ني اإلي���ه، اإال اأن���ه عار����ض هذا 
احلك���م، وبع���د النظ���ر يف الق�سية انته���ت املحكمة 
اإل���ى الق�ساء باالكتفاء بحب�سه مل���دة 3 اأ�سهر فقط، 
مع النف���اذ، واالأمر باإبع���اده نهائيا ع���ن البالد. فلم 
يرت����ض امل�ستاأنف ه���ذا احلكم اأي�س���ا وطعن عليه 
باال�ستئن���اف، التي ق�ست بقب���ول ا�ستئنافه �سكال 

ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف.

يف �سبتمرب تطبيق املرحلة االأولى من نظام “اإدارة الدعوى املدنية” 
�سمن جمموعة الت�رسيعات الهادفة اإلى تطوير املنظومة العدلية... وكيل العدل:

املنام����ة - وزارة الع����دل وال�س����وؤون االإ�سالمية 
واالأوق����اف: اأعل����ن وكي����ل وزارة الع����دل وال�س����وؤون 
االإ�سالمي����ة واالأوق����اف ل�س����وؤون الع����دل امل�ست�س����ار 
وائ����ل بوعالي ع����ن االنتهاء من جتهي����ز مكتب اإدارة 
الدع����وى املدنية، الذي ُيعد اأح����د املبادرات املهمة 
�سم����ن جمموعة من الت�رسيع����ات الهادفة اإلى تطوير 
املنظوم����ة العدلي����ة، وذل����ك يف اإطار روؤي����ة البحرين 
االقت�سادية 2030، وفق امل�سرية التنموية ال�ساملة 
لعاهل البالد �ساحب اجلالل����ة امللك حمد بن عي�سى 
اآل خليفة، وبدعم من احلكومة برئا�سة رئي�ض الوزراء 
�ساح����ب ال�سمو امللكي االأم����ري خليفة بن �سلمان اآل 
خليفة، ومبتابعة من اللجنة التن�سيقية برئا�سة ويل 
العهد نائ����ب القائد االأعل����ى النائ����ب االأول لرئي�ض 
جمل�����ض الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان 
ب����ن حم����د اآل خليفة.وقال وكيل الع����دل خالل زيارة 
تفقدي����ة ملكت����ب اإدارة الدعوى لالط����الع على �سري 
العم����ل، اإن ا�ستحداث نظ����ام اإدارة الدعوى املدنية 
ي�سكل نقلة جوهرية من خ����الل اإجراء تغيري وتطوير 
نوع����ي يف اأحد املراف����ق العدلية واملعن����ي بت�سجيل 

الدع����اوى، اإذ اإن����ه ووفًقا للنظام اجلدي����د �سيخت�ض 
بتح�سري الدع����وى وتهيئتها للمرافعة اأمام املحاكم 

خالل مدد حمددة.
ولف����ت امل�ست�س����ار بوع����الي اإل����ى اأن العمل جار 
ال�ستكم����ال جمي����ع املتطلب����ات االإداري����ة والفني����ة 
والتقني����ة الالزمة لتطبيق املرحل����ة االأولى من نظام 
اإدارة الدع����وى م����ع ب����دء العام الق�سائ����ي القادم يف 

�سه����ر �سبتم����ر 2018، وال����ذي ياأتي ذل����ك تنفيًذا 
للقان����ون رق����م )18( ل�سن����ة 2018 بتعدي����ل بع�ض 

اأحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية.
ويف هذا ال�سدد، اأ�سار وكيل العدل اإلى انتقال 
ق�سم ت�سكيل الدعاوى القائم حالًيا اإلى مبنى وزارة 
الع����دل وال�سوؤون االإ�سالمي����ة واالأوقاف )2( املقابل 

ملبنى الوزارة الرئي�ض باملنطقة الدبلوما�سية.

•  خالل الزيارة التفقدية 	
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البحري���ن بخري لك���ن بع����ض البحرينيني 
لي�س���وا كذل���ك، مل تتغري البحري���ن بل زادت 
العتم���ة  م���ن  وخرج���ت  وعافي���ة  ا�ستق���راراً 
اأن  الت���ي توق���ع خون���ة الوط���ن  والفو�س���ى 
ت�سق���ط فيها بطرفة عني حينم���ا راهنوا على 
ربيع الدم البائ���د، البحرين بخري لكن للأ�سف 
بع����ض البحريني���ني تغ���ريوا ومل نع���د نفرق 
بينهم وبني اأولئك املغر�سني حينما حتولت 
ال�ساح���ة املحلية موؤخراً حللبة حرب اإلكرتونية 
واتهامات وتبادل ال�ستائم وانت�سار ال�سائعات 
وتدخل اأطراف خارجي���ة لزيادة �سكب الزيت 
على الن���ار م�ستغل���ة حلبة و�سائ���ل التوا�سل 
االجتماع���ي للت�سل���ل واإح���داث الفنت و�رضب 
هذا ب���ذاك، فيم���ا ب���داأت ال�سائع���ات تختلط 
باحلقائق ومل نعد منيز بني احلقيقة والفتنة، 
وكل هذا �ُسنع بي���د بحرينية للأ�سف ال�سديد 
كنا ناأمل منها اأن تك���ون على م�ستوى الوعي 
والوطني���ة وحتافظ على الن�سي���ج االجتماعي 
وال تدخل مبع���ارك التوا�سل االجتماعي الذي 
اأ�سبح �ساحة حرب لت�سفية احل�سابات باحلق 

والباطل.

يوؤرقني �سوؤال ه���ذه الفرتة، هو ما الذي 
ج���رى للبحريني���ني الذي���ن كان���وا حتى وقت 
قريب غيورين على اال�ستقرار واالأمن، وفجاأة 
اندلعت هذه املعركة ال�سبابية الغريبة التي 
راحت ت�سعل احلرائق وت�سمم االأجواء بتلفيق 
االأكاذي���ب وال�سائع���ات باأ�سالي���ب رخي�س���ة 
وغريب���ة ع���ن ع���ادات وقي���م اأه���ل البحري���ن 
من���ذ القدم الذي���ن عرفوا ومتي���زوا بغريتهم 
ال�سدي���دة على بع�سه���م البع����ض، فتحولت 
ال�ساحة اإلى �سوق عكاظ للمغردين واملدونني 
امل�سبوه���ني، ب���ل حت���ى اأولئ���ك املعروفني، 
وبع�سهم من عائلت واأ�سول وفروع وغريها 
اأ�سبح���ت تغريداته���م وتدويناته���م للأ�سف 
ت�س���ب بخانة الوفاق، وكاأن لعنة حلت عليهم 
وغريته���م يف االآون���ة االأخرية ولو كن���ت اأوؤمن 
بال�سحر لقل���ت اإن �سحراً حمقه���م، لكن يبدو 
اأن هن���اك اأ�سبابا وراء هذه املهزلة التي تكاد 
ت�سوق �سعب البحرين اإلى متاهة وهو يتلقى 
�رضبات ال�سائع���ات والتغري���دات واالأكاذيب 
الت���ي مل ن�سهدها حتى ب���ذروة املحنة الدمرة 
بالع���ام 2011، وكل ذل���ك يح�س���ل وهن���اك 

م���ن ي�سب الزيت عل���ى النار، وال�س���وؤال اأين 
املواط���ن ال���ذي كان حتى وقت وجي���ز واعياً 
ومو�سوعياً وال ينجرف ب�سهولة وي�سبح لقمة 
�سائغ���ة لهذه االأكاذيب؟ وهن���ا اأي�ساً تف�سري 
له���ذه الظاه���رة وهو عندم���ا تغي���ب الرقابة 
واملتابع���ة ينطبق املث���ل القائ���ل “اإذا غاب 

القط لعب الفاأر”.
البد من تفعيل و�سائل املعرفة واالإعلم 
والتوعية وملحقة روؤو�ض الفتنة اأينما وجدوا، 
وال اأظ���ن اأنه���م يرت���دون “طاقي���ة االإخفاء”، 
نعرفهم باالأ�سماء واملواقع، وهناك االأهم وهو 
الت�سديد على امل�سوؤولني بوقف الت�رضيحات 
امل�ستفزة وغري امللئمة التي ت�سب يف اإيقاد 
ال�سائع���ات، كذل���ك بع����ض الكت���اب للأ�سف 
الذي���ن يعتقدون اأن نق���د احلكومة با�ستمرار 
يجع���ل منهم اأبطاال �سعبي���ني، واإذا مل نتحرك 
ب�رضعة خاطفة بهذا الوقت احل�سا�ض والدقيق 

فاإن النا�ض �ستاأكل بع�سها بع�سا.

تنويرة: 
النوم بني قوم ميتني يقظة.

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

يف ه���ذا الوط���ن اجلمي���ل دائم���ا نتاأه���ب اإلى 
االنط���لق نح���و اآف���اق جدي���دة م���ن اأج���ل م�ستقبل 
اقت�سادي اأف�س���ل، والبحرين دائم���ا واأبدا ت�سعى 
اإلى تكري����ض مكانتها يف طليعة ال���دول املتقدمة 
يف املج���ال االقت�س���ادي كمرك���ز جت���اري رائ���د يف 
املنطق���ة، ويحظ���ى القط���اع اخلا����ض عل���ى وج���ه 
اخل�سو����ض بحيوية واهتمام حكوم���ي كونه �رضيكا 
اأ�سا�سي���ا يف البن���اء والتطوي���ر ويخ���دم االقت�ساد 
الوطن���ي وي�ساه���م بفاعلي���ة يف تنمي���ة البلد، ويف 
جل�س���ة جمل�ض الوزراء االأخ���رية وجه �سيدي �ساحب 
ال�سم���و امللكي االأمري خليفة ب���ن �سلمان اآل خليفة 

رئي����ض ال���وزراء املوقر حفظه اهلل ورع���اه “اإلى اأن 
تك���ون االأف�سلية للمق���اول البحريني عن���د اإر�ساء 
امل�ساري���ع احلكومي���ة مبا يتف���ق م���ع االتفاقيات 
التي حتكمها وذلك دعماً واإ�سناداً للقطاع اخلا�ض 
ليمار�ض دوره احليوي يف تعزيز االقت�ساد الوطني 

وتطوير عجلة التنمية يف البلد”.
اإن هذا التوجيه �سيفتح باب املناف�سة وعملية 
التنوع وتعزيز ركائز قط���اع املقاوالت، و�سي�سجع 
وحت�س���ني  والتجدي���د  والتنمي���ة  االبت���كار  عل���ى 
العمل وتنمية امله���ارات، وبالتايل �سيكون قطاع 
املقاوالت �رضيكا والعبا مهما يف حلبة اال�ستثمارات 

وامل�ساريع احلكومية، و�سيحقق نقلة نوعية �رضيطة 
حتقي���ق اأرفع معايري اجلودة، ف�سمو رئي�ض الوزراء 
اأي���ده اهلل حري�ض على ت�سجيع املق���اول البحريني 
وتو�سيع قاع���دة عمله متاما مثلم���ا يحر�ض �سموه 
عل���ى ت�سجي���ع خمتل���ف القطاع���ات االقت�سادي���ة، 
واأي�سا امل�ساري���ع النا�سئة واالأفكار املبتكرة... اإن 
�سمو رئي�ض الوزراء اأيده اهلل ي�رضك القطاع اخلا�ض 
مبختلف جماالت���ه واأن�سطته يف امل�ساريع احلكومية 
ويتطلع نحو م�ساهمتها ب���كل قوة يف عملية البناء، 
وهذه ال�سيا�س���ة حقيقة تهدف اإلى زيادة م�ساهمة 
القطاع اخلا�ض يف تطوير االأعمال املحلية وانطلق 

املناف�سة الفعالة يف ال�سوق، مما �سينعك�ض اإيجابا 
على قطاع املقاوالت.

�سحيح���ة  خط���ط  وو�س���ع  دائ���م  ا�ستق���رار 
للم�ستقبل، تلك هي االأجن���دة التي ر�سمها �سيدي 
�سمو رئي�ض الوزراء لكل القطاعات االقت�سادية يف 
البحرين، لهذا فنحن نقف���ز من جناح اإلى اآخر وكل 
�سغرية وكبرية تكون اأمامه قبل بدء جل�سة جمل�ض 
ال���وزراء، فكل القطاعات تهم �سموه ويتابع حفظه 
اهلل كل امل�ساري���ع واملكت�سب���ات الوطني���ة وي�سع 
القاع���دة ال�سلب���ة لل�ستقرار والتنمي���ة ومقومات 

التقدم والنجاح لكل �سيء.

سيدي سمو رئيس الوزراء
 وتشجيع المقاول البحريني

يق�س���ي كث���ري منا عم���رُه وهو ينتظ���ر، وقد 
تنته���ي حيات���ه، وهو يف انتظ���ار! وال اأ�سعب – يا 
اأحبت���ي - من االنتظ���ار، وال اأمّر من���ه، وال اأق�سى، 
فمنكم م���ن ينتظر زواًجا، اأو �سه���ادة، اأو عمل، اأو 
ترقية... واالأمثلة ال تعد وال حت�سى، هل ذكرتكم 
باالنتظ���ار ال���ذي ي�ستغ���رق اأياًما، و�سه���ورا، بل 
�سنوات و�سنوات، دون اأن ينتهي! فلماذا ننتظر؟ 
ومل���اذا نرتّق���ب؟ وكي���ف ن�س���ع اأنف�سن���ا يف ج���و 
االنتظ���ار اخلانق كل هذه امُل���َدد؟ اإنه الأمر مزعج، 
وقات���ل، وقبيح اأن نظل ننتظ���ر قادًما ال ياأتي، اأو 

حالة ال ن�سل اإليها، اأو و�سعا ال يتغري اأو يتبدل!
االنتظ���ار انتحار؛ ح���ني جنعله يح���رق اأيامنا 
واأجمل اأعمارن���ا، ونحن نرجو اأمًرا ما اأْن يتحقق، اأو 
حلًما يتحول اإلى واقع! اإنه ُييت اللحظات احلالية 
احلل���وة؛ ل�سال���ح م�ستقبل قد ال يك���ون له وجود 
مطلقا! توقف���وا عن االنتظار الطويل؛ فهو علمة 
خيبة وف�س���ل، وا�ستبدلوه بعمل مفيد، اأو ا�سغلوا 

اأوقاتكم مبا ُين�سيكم اأنكم يف حالة انتظار!
االنتظار بحد ذات���ه حالة طبيعية، حني يكون 
ل���ه مدى وقتي اأو زماين حم���دد، اأما اإذا طال وزاد 

عل���ى احلد؛ ف���ل عج���ب اأن يتحول اإل���ى حالة غري 
�سحي���ة، خ�سو�سا اإذا نف�َض الواح���د منا يده من 
كل �سيء وجل�ض ينتظر )اأًيا كان مو�سوع االنتظار 
اأو �سبب���ه(؛ ليتحول بذلك مو�س���وع االنتظار اإلى 
هاج�ض اأو حل���م يومي، ال يبدو اأن له اأجًل اأو نهاية 
يتوقف عندها! اأال ت���رون اأن هذا االنتظار يتحول 
لة، ممزوج���ة بالكثري من  اإل���ى حالة �سللي���ة، ُمعطَّ
االإحباط���ات، وح���االت االكتئاب! م���ن املزعج اأن 
يك���ون هدفك انتظار �سيء ما، وكاأنه غاية حياتك 
يف ه���ذه الدني���ا! وم���ن ثّم؛ وم���ا مل تبلغ���ه، فاإنك 

�ستوؤج���ل �سعادتك وفرح���ك، وم�ساريعك، فتقتل 
نف�س���ك تنتظر، اأو قد يقتل���ك االنتظار نف�سه! وال 

يفعل ذلك اإال الواهمون! 
احلل؛ من وجهة نظ���ري: حَتّركوا؛ ال تنتظروا 
كث���ريا، ف���اإن مل حت�سلوا على مرادك���م بعد فرتة 
زمني���ة معينة؛ فق���د يك���ون موؤ�رضا اإل���ى �سعوبة 
احل�س���ول عليه اأو رمبا ا�ستحالته، ا�سعوا لتحقيق 
اأم���ور اأخرى، واعمل���وا عليها، وانتظ���روا النتائج، 
ف���اإن اأثم���رت ما ترغب���ون ب���ه؛ فهذه نعم���ة، واإال 
ا�سغلوا حياتكم مبو�سوعات اأخرى، فاحلياة اأق�رض 

من اأن تهدروها يف االنتظار، ومرارته!
نعم، “ُيّوَفى ال�سابرون اأجرهم بغري ح�ساب”، 
يق���ول رب العامل���ني، ُيّوف���ون هذا االأج���ر الأنهم 
ينتظ���رون، ولك���ن لي�ست كل موا�سي���ع االنتظار 
ت�ستح���ق منا كل هذه املعاناة، اأو االآالم! يف احلياة 
اأم���ور كث���رية ت�ستح���ق التجريب، ال تنتظ���روا َمْن 
ال ياأت���ي، وال تقف���وا على عتبة اأب���واب اأحٍد لفرتة 
طويلة، وال تنتظروا االإجاب���ات حني تتاأخر! �ُسقوا 
طريًقا اآخ���ر، اأو ام�سوا يف اجت���اه خمتلف؛ فهناك 

الكثري لتكت�سفوه؛ جّربوا.

 حتى ال نأكل 
ahmedjuma44بعضنا بعضًا!

@yahoo.com

وقتلنا العمَر... ننتظر!

   َوْخـَزُة ُحب

د. زهرة حرم

رجاء 
مرهون
Raja.marhoon
@gmail.com

أنسنة

تعاطف���اً  االأخ���رية  االأي���ام  �سجل���ت 
للبحريني���ني م���ع “اأٍم منكوب���ة”، َنَقلت عرب 
ت�سجي���ل �سوتي �سكواها م���ن ابنة ف�سلت 
ال�سك���ن خ���ارج منزله���ا بع���د اأن بلغت 22 
عام���ا، وهامت ترق����ض يف مقاهي ال�سي�سة، 
واتخ���ذت م���ن احل�سي����ض “�ساحب���ا”، ومن 
وتفاع���ل  و�سن���داً،  ق���دوة  ال�س���وء  رف���اق 
البحرينيون مع الفيديو بتداوله على نطاق 
وا�سع به���دف اإعادة “الهارب���ة” اإلى ح�سن 
اأمها، وهو ما ح�سل فعلً، غري اأن البع�ض مل 
يكتِف مبا ح�سل وبداأ احلديث عن ما اأ�سماه 
“ق�سي���ة ه���روب الفتي���ات”، ب���ل اإن االأمر 
تطور حل���د املطالب���ة بتعدي���ل الت�رضيعات 
ل�سمان بقاء البنت م���ع اأ�رضتها مهما بلغت 

من العمر. 
وذّكر البع�ض مبقرتح قانوين تقدمت 
به جمموع���ة من النواب عل���ى قانون االأ�رضة 
الق���دمي )قب���ل اإق���رار القان���ون املوح���د(، 
“يلزم االأنث���ى امل�ساكنة م���ع ويل اأمرها اأو 
احلا�س���ن ح�س���ب رغبته���ا حت���ى تت���زوج”، 

داعني اإلى حترك يف هذا االجتاه. 
قب���ل مناق�سة هذه االأفكار، وجب علينا 
اأوالً دع���وة اجلهات الر�سمية جلدية اأكرب يف 
مواجهة املمار�سات اخلارج���ة عن القانون، 
فاجلهة املعنية مبن���ح تراخي�ض املقاهي، 
ملزمة بالرقابة عليه���ا و�سمان عدم حتول 
ن�ساطها وخروجها عما هو ُم�سموح لها، كما 
اأن اجله���ات املعني���ة مبكافح���ة املخدرات 
االأخ���رى مطالب���ة بجه���ود  والدع���ارة ه���ي 
تتنا�سب م���ع حجم التحول يف ه���ذه االأورام 

االجتماعية اخلبيثة.
وبالع���ودة ملا يثار ع���ن �رضورة تعديل 
القانون ليجرب الفتيات ال�سكن مع اأهاليهن 
واإن جت���اوزن 21 �سنة، ف���اإن هذه املطالب 
ترتب���ط بح���ق اأ�سيل م���ن حق���وق االإن�سان، 
�سمنته االتفاقي���ات الدولية، كما اأن فكرة 
تقيي���ده ا�ستجاب���ة لبع�ض احل���االت الن�ساز 
يف املجتمع، ُتغفل وتتجاه���ل واقع ال�سواد 
الكا�سح م���ن البحرينيات وم���ا ييزهن من 
اإح�سا�ض ع���ال بامل�سوؤولية جت���اه اأنف�سهن 
وجمتمعهن، فهل نقيد حقا اأ�سيل للإن�سان 

من اأجل “حاالت �ساذة”؟. 
طي���ب... وم���اذا ع���ن ح���االت االنحراف 
بني ال�سب���اب الذكور؟ فهن���اك من ا�ستقل 
ع���ن اأهل���ه ليوؤجر �سق���ة من اأج���ل احل�سي�ض 
ال�سلوكي���ات  م���ن  وغريه���ا  واملخ���درات 
�س���اذة  ح���االت  وه���م يثل���ون  اخلاطئ���ة، 
وحم���دودة اأي�س���اً ولكنه���ا اأكرث ع���ددا من 
ح���االت االإن���اث، فه���ل املجتم���ع م�ستع���د 
لتعدي���ل القانون واإل���زام االأجيال اجلديدة 
البقاء م���ع اأ�رضهم حتى االإق���دام على خطوة 

الزواج مثلً؟
�س���وؤال اآخ���ر يفر����ض نف�سه اأم���ام من 
يطال���ب بتعدي���ل القانون م���ن اأجل حاالت 
منحرف���ة قليل���ة الع���دد، ماذا ع���ن احلاالت 
االأمري���ن يف  االإن�ساني���ة ل�ساب���ات يعان���ني 
منازله���ن م���ع اأب اأو اأخ مري����ض نف�سي���اً اأو 
مدمن خمدرات وكح���ول؟ هل جنربهن على 
ال�سكن مع م�سدر ال�سقاء يف حياتهن للأبد؟ 
اأم نلزمه���ن االإقامة يف من���زل قريب لهن اأو 
ال�سك���ن يف مركز اجتماع���ي، واإن بلغن �سن 

امل�سوؤولية الكاملة عن ت�رضفاتهن؟

األم المنكوبة... 
وحرية السكن

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول

احتفلن���ا باالأم�ض بذك���رى ثورة يوليو 
1952 الت���ي قادها الزعي���م اخلالد جمال 
عبدالنا����رض، تل���ك الث���ورة الت���ي غ���ريت 
وجه احلي���اة يف م����رض وق���ادت للتحرر من 
اال�ستعمار يف اأفريقيا واآ�سيا، وقبلها باأيام 
احتفلن���ا بثورة الثلثني من يونيو 2013، 
وهي ث���ورة امل�رضيني �سد خمطط تفتيت 
م����رض واالأمة العربية ودفعه���ا نحو التحلل 
الذات���ي من داخلها اعتم���ادا على االإرهاب 
والطائفي���ة وجماع���ات الطاب���ور اخلام�ض 
الذي���ن ا�ستخدمتهم اأجه���زة ا�ستخباراتية 

حلرق االأمة بكاملها.
عبدالنا����رض ورجال���ه رفع���وا راية هذه 
االأمة ووقف���وا يف وجه اال�ستعمار باأ�ساليبه 
القدي���ة التي كانت تق���وم على االحتلل 
الع�سك���ري املبا�رض لل���دول ونهب خرياتها 
والعم���ل عل���ى وق���ف تقدمها لك���ي تبقى 
م�سدرا ملا حتتاجه الدول اال�ستعمارية من 

مواد خام، وتبقى �سوقا ل�رضاء منتجاتها.
�س���د  وقف���وا  ورجال���ه  وال�سي�س���ي 
الت���ي  اجلدي���دة  باأ�ساليب���ه  اال�ستعم���ار 
ت�ستخ���دم تكتيكات حروب اجلي���ل الرابع 
وتق���وم باخ���رتاق ال���دول وتفجريه���ا من 
داخله���ا دون اأن تخ�رض نقطة دم واحدة من 
جيو�سه���ا، حي���ث اجليو�ض االأخ���رى تقوم 
فاالإرهابي���ون  عنه���ا،  بالنياب���ة  باملهم���ة 
الذي���ن لهم نف�ض ملحمن���ا العربية، ولهم 
نف�ض بطاق���ات الهوية التي ي���دون فيها 
كلم���ة م�سل���م، يتولون نحر االأم���ة ودفعها 
نح���و املجه���ول، واأم���راء االإره���اب الذين 
تعوم دولتهم فوق بحار من الغاز يقومون 
بتموي���ل جحاف���ل االإره���اب الت���ي تنف���ذ 

املخطط �سد االأمة.
وما ب���ني يوليو 1952 ويونيو 2013 
هذه هي م����رض التي ت�سنع التاريخ وتقوم 
االإره���اب  مبحارب���ة  االأم���ة  ع���ن  بالنياب���ة 
وحما�رضة الطابور اخلام�ض الذي تغلغل يف 

اأركان هذه االأمة.

ثورة يوليو...
وثورة يونيو

أحمد جمعة



الذهب ينزل مع �صعود الدوالر
بنجالورو - رويرتز: انخف�صت اأ�صعار الذهب اأم�س 
الثالثاء مع �صعود الدوالر وارتفاع العائد على �صندات 
اخلزان���ة االأمريكية يف الوقت الذي ا�صتمر فيه هدوء رد 
الفعل من جانب امل�صتثمرين اإزاء اخلالف بني الواليات 

املتحدة واإيران.
 %  0.3 الفوري���ة  املعام���الت  الذه���ب يف  ون���زل 
بحل���ول  )االأون�ص���ة(  لالأوقي���ة  دوالر   1220.27 اإل���ى 
ال�صاع���ة 0703 بتوقي���ت جرينت�س. وهب���ط الذهب يف 
العقود االأمريكية االآجل���ة ت�صليم اأغ�صط�س 0.4 % اإلى 

1220.20 دوالر لالأوقية.
وارتف���ع موؤ����ر ال���دوالر اأم���ام �صلة م���ن 6 عمالت 

رئي�صة 0.2 % اإلى 94.838.

100 مليون دينار لتغطية اأذونات خزانة
املنام���ة - امل����رف املركزي: اأعلن م����رف البحرين املرك���زي باأنه متت تغطية 
االإ�ص���دار رق���م ISIN BH0007596891( 47( م���ن اأذون���ات اخلزان���ة احلكومي���ة 

ال�صهرية التي ي�صدرها امل�رف نيابة عن حكومة البحرين.
وتبل���غ قيمة ه���ذا االإ�صدار 100 مليون دينار لفرتة ا�صتحق���اق 12 �صهًرا تبداأ يف 
26 يوليو 2018 وتنتهي يف 25 يونيو 2019، كما بلغ معدل �صعر الفائدة على هذه 
االأذون���ات 4.56 % باملقارن���ة ل�صعر الفائدة لالأذونات لالإ�ص���دار ال�صابق بتاريخ 27 
يولي���و 2018 حي���ث بلغ���ت 4.39 %. وقد بلغ معدل �صعر اخل�ص���م 95.591 % ومت 
قب���ول اأق���ل �صعر للم�صاركة بواق���ع 95.450 %، علًما باأنه قد مت���ت تغطية االإ�صدار 

بن�صبة 100 %.
كم���ا بلغ الر�صيد القائم الأذونات اخلزانة مع هذا االإ�صدار ما قيمته 2.110 مليار 

دينار.

  للتوا�صل:  )ق�صم االقت�صاد: 17111455(              ق�صم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
ل����الأف����راد ح���ق االع����رتا�����س ع��ل��ى م��ع��اجل��ة ال��ب��ي��ان��ات ب��غ��ر���س ال��ت�����ص��وي��ق امل��ب��ا���ر

هيئة حكومية حلماية البيانات ال�صخ�صية مب�صاركة البنوك و“االت�صاالت”
تتمتع باال�صتقالل املايل واالإداري وتخ�صع لرقابة وزير العدل

خا�ص���ة  هيئ���ة  ت�صكي���ل  البحري���ن  تعت���زم 
حلماي���ة البيانات ال�صخ�صي���ة التي تقوم بجمعها 
ال�ركات واملوؤ�ص�صات يف خطوة ت�صتهدف حماية 
خ�صو�صي���ة االأف���راد يف الوقت ال���ذي تنت�ر فيه 
بيانات االأف���راد والزبائن بني الكثري من البنوك 
وال�ركات واملوؤ�ص�صات، وفًقا لقانون �صدر قبل 

اأيام.
و�صيتع���ني عل���ى كل جه���ة تري���د اأن جتمع 
البيانات اأن تع���ني مدير بيانات ومراقب حلماية 
البيانات بعد احل�ص���ول على الرتاخي�س الالزمة، 
اإذ �صيكون هناك ر�صوم عل���ى بع�س الرتاخي�س 
واخلدم���ات الت���ي تقدمها الهيئ���ة التي �صيعني 

جلهازها االإداري رئي�س تنفيذي.
وج���اء يف القانون رق���م 2018، قانون حماية 
البيانات ال�صخ�صية اأن���ه تن�صاأ هيئة عامة ت�صمى 
هيئ���ة البيانات ال�صخ�صية تك���ون لها ال�صخ�صية 
االعتباري���ة وتتمتع باال�صتق���الل املايل واالإداري 
وتخ�صع لرقابة وزير العدل اأو اأي وزير اآخر يجري 

تكليفه مب�صئولية الهيئة.
وت�صم الهيئة اأع�ص���اء جمل�س اإدارة من عدة 
جهات منهم اأع�صاء ميثلون كل من  هيئة تنظيم 
االت�ص���االت، وم�رف البحري���ن املركزي، وغرفة 
جتارة و�صناعة البحرين وع�صو من قطاع البنوك 
واملوؤ�ص�ص���ات امل�رفي���ة ير�صح���ه الوزي���ر بع���د 
الت�صاور م���ع حمافظ امل�رف املرك���زي، وع�صو 

م���ن املتخ�ص�ص���ني يف قطاع تقني���ة املعلومات 
وجامعة البحرين. وحظر القانون معاجلة البيانات 
ال�صخ�صي���ة احل�صا�صة دون موافق���ة �صاحبها مع 
وجود 8 ا�صتثناءات من ذلك، من بينها املعاجلة 
ال�روري���ة حلماي���ة اأي اإن�ص���ان والبيان���ات التي 
اأتاحها �صاحبه���ا للجمهور، اأو املعاجلة ال�رورية 
مل�صاركة اإج���راءات املطالبة باحلق���وق املدنية، 
اأو تل���ك الت���ي تتعل���ق باأغرا�س الط���ب الوقائي 
وتق���دمي الرعاي���ة اأوالع���الج من قب���ل املرخ�س 
له���م، اأو البيانات التي تت���م يف �صياق اجلمعيات 
والنقابات واجلهات غري الربحية )مع الوفاء بعدد 
من ال����روط(، والبيان���ات التي تتعل���ق بالأ�صل 
العرقي والديني اإذا كانت �رورية للوقوف على 

توافر امل�صاواة يف الفر�س واملعاملة.
كم���ا ا�صتثن���ى القان���ون يف نط���اق التطبيق 
عملي���ات املعاجل���ة التي تتعل���ق باالأمن الوطني 

التي تتوالها االأجهزة االأمنية يف اململكة.
وا�صتثن���ى القان���ون من بع�س امل���واد جمع 
البيان���ات الأغرا����س �صحفي���ة �ريط���ة اأن تكون 
البيانات �صحيحة ودقيقة وحمدثة واتخاذ تدابري 
تكف���ل ع���دم ا�صتخ���دام البيان���ات الأغرا�س غري 
االأغرا�س ال�صحفية، مع عدم االإخالل بالت�ريعات 
املعمول���ة بها ب�صاأن تنظي���م ال�صحافة والطباعة 

والن�ر. 
ويكف���ل القان���ون اجلدي���د �ري���ة البيان���ات 
ال�صخ�صي���ة كم���ا ق���ن القان���ون نق���ل البيانات 
ال�صخ�صي���ة اإلى خارج البحري���ن. وفر�س القانون 

غرامات ت�صل اإل���ى 20 األف دينار واحلب�س ملدة 
ال تزيد عن �صنة لكل م���ن قام مبعاجلة البيانات 
خ���ارج نطاق القان���ون، اأو من عال���ج بيانات دون 
اإخط���ار الهيئ���ة اأو م���ن مل يح�صل عل���ى ترخي�س 

م�صبق. 
و�صيتعني على اجلهات التي تقوم مبعاجلة 
البيان���ات ) جمع البيان���ات ال�صخ�صية وت�صجيلها 
وت�صنيفه���ا وتخزينه���ا واالإف�ص���اح عنها( خارج 
النط���اق ال�صخ�ص���ي اأو العائل���ي والع�صك���ري اأن 
حت�ص���ل عل���ى ترخي����س للمعاجل���ة واأن يك���ون 
هناك مدير بيانات مرخ����س له يف �صجل حكومي 
خا����س )�صجل مراقبي حماي���ة البيانات(، يتولى 

م�صئولي���ة املعاجلة بحيث يق���وم باإخطار الهيئة 
الت���ي �صتن�صاأ، بعملية املعاجل���ة مع وجود بع�س 

االإعفاءات.
و�صتفر�س الهيئة ر�صوًما على تقدمي طلب 
القي���د يف �صج���ل مراقبي حماي���ة البيانات )الذي 
يتول���ى م�صاعدة مدير البيانات(، كما يتم فر�س 
ر�صم �صن���وي لتجديد القي���د يف ال�صجل، على اأن 
ي�صدر ق���رار الحًقا من الوزير يح���دد فئات هذه 

الر�صوم بعد موافقة جمل�س الوزراء.
و�صتن�ص���ئ الهيئ���ة �صجالً ي�صمى ب���� “�صجل 
االإخطارات والت�صاريح”، كما منح القانون احلق 
يف االعرتا����س عل���ى معاجل���ة البيان���ات الأغرا�س 

الت�صويق املبا�ر، كما اأوجب على مدير البيانات 
ال���ذي يتوقع اأن ي�صتخ���دم البيانات يف الت�صويق 
املبا����ر اأن يبل���غ �صاح���ب البيان���ات بحق���ه يف 
االعرتا����س على معاجل���ة البيانات لدي���ه، وذلك 
دون مقاب���ل، كما منحه احل���ق يف االعرتا�س على 
ا.  ���ا ومعنويًّ البيان���ات التي ت�صب���ب له �رًرا ماديًّ
و�صتفت���ح الهيئة بح�صب القان���ون باب ال�صكوى 
لكل �صاحب م�صلح���ة اأو �صفة باأن يقدم �صكوى 
للهيئة عند اعتقاده بوجود اأي خمالفة للقانون. 
واأعط���ى القان���ون الهيئ���ة احل���ق يف التحقيق يف 
اأي خمالفات ترد له���ا مبختلف الطرق، كما حدد 
ف���رتات قانوني���ة للتعامل مع ه���ذه التحقيقات، 
واأعط���ى كذل���ك احل���ق ملجل����س االإدارة اتخ���اذ 
قرارات م���ن بينها اإيقاع الغرامات التي حتت�صب 
ب�ص���كل منا�ص���ب حلم���ل املخال���ف ع���ن التوقف 
عن املخالف���ة، وذلك مبا ال يتج���اوز االألف دينار 
للمخالفة الأول مرة واألف���ني دينار للمخالفة مرة 
اأخرى يف حال ارتكابها خالل �صنوات من املخالفة 
ال�صابقة، اإلى جان���ب توقيع خمالفة اإدارية مبا ال 

يتجاوز الع�رين األف دينار.

20 األف دينار غرامة 
جمع البيانات ال�صخ�صية 

دون موافقة �صاحبها

املحرر االقت�صادي

�رشكة ا�صتثمارية 
حتول اأن�صطتها

“البور�صة” تقفل 
على ارتفاع 3.5 نقطة

تر�صية اأكرث من 1800مناق�صة ومزايدة بالبحرين بـ 2017
بزيادة 156 % يف القيمة مقارنة بالعام ال�صابق

واملزاي���دات:  املناق�ص���ات   - املنام���ة 
�صهدت البحرين من���وا قويا يف املناق�صات خالل 
االأ�صهر االثني ع����ر املا�صية، اإذ بلغ اإجمايل عدد 
املناق�ص���ات املفتوح���ة 1091 يف الع���ام 2017، 
بزيادة بلغت ن�صبته���ا 9.2 % عن العام ال�صابق. 
كما بلغت العط���اءات املقدمة لهذه املناق�صات 
5208 عط���اء، ومت���ت تر�صي���ة 1892 مناق�ص���ة 
ومزاي���دة خالل العام بقيم���ة اإجمالية بلغت 3.75 
مليار دين���ار اأي بزيادة قدرها 156 % يف القيمة 
ع���ن العام 2016.، وذلك وفًق���ا للتقرير ال�صنوي 
ال�ص���ادر ع���ن جمل����س املناق�ص���ات واملزايدات 
للع���ام 2017.  وق���ال وزي���ر االإ�ص���كان ورئي����س 
جمل�س املناق�صات واملزايدات با�صم بن يعقوب 
ا، ومع ا�صتهاللنا  احلمر “كان اأداوؤنا يف 2017 قويًّ
للعام 2018، فاإننا ن���رى م�صتقبالً واعًدا وم�رًقا، 
اإذ يتم حتدي���ث الت�ريعات املنظمة للمناق�صات 

واملزاي���دات وامل�صرتيات واملبيع���ات احلكومية 
لتتنا�صب م���ع احتياجات االأعم���ال احلالية ب�صكل 
اأف�ص���ل وتعزز م���ن �صفافية النظ���ام. وقد اعتمد 
جمل�س ال���وزراء موؤخًرا م�ص���ادر جديدة لالإيرادات 
�صتتيح لن���ا تعيني موظفني موؤهلني يف منا�صب 
متخ�ص�صة جدي���دة، واإ�صفاء قيم���ة م�صافة على 
خدماتن���ا، وتطوير قدراتن���ا وكفاءاتنا، ف�صالً عن 

تنفيذ املزيد من التح�صينات اال�صرتاتيجية”.
اأعل���ى  متثل���ت  فق���د  للتقري���ر،  ووفًق���ا 
خم�س جه���ات حكومي���ة مت�رفة م���ن حيث قيمة 
املناق�ص���ات يف الع���ام 2017 يف كل م���ن �رك���ة 
نف���ط البحري���ن )بابك���و( )1.8 ملي���ار دين���ار(، 
و�ركة ط���ريان اخلليج )1.2 مليار دينار(، وهيئة 
الكهرب���اء وامل���اء )309 ماليني دين���ار(، ووزارة 
االإ�ص���كان )82 ملي���ون دين���ار( و�رك���ة تطوي���ر 
للب���رتول )78 ملي���ون دينار(. وتاأت���ي يف مقدمة 

امل�صاري���ع ال�صخمة ه���ذه برنامج حتديث م�صفاة 
�رك���ة نف���ط البحرين )بابك���و(، و����راء حمركات 
لالأ�صط���ول اجلدي���د ل�ركة طريان اخللي���ج، وبيع 
واإع���ادة تاأجري ع���دد م���ن طائرات �رك���ة طريان 
اخللي���ج، وتطوي���ر اأعمال حمطات نق���ل الكهرباء 
لهيئ���ة الكهرباء واملاء، وت�صييد و�صيانة وحدات 

�صكنية لوزارة االإ�صكان.
 ووا�ص���ل جمل����س املناق�ص���ات واملزايدات 
التعاون ب�صكل وثيق مع القطاعني العام واخلا�س 
لتعزيز ال�صفافي���ة وت�صجيع املزيد من املوردين 
املناق�ص���ات  يف  امل�صارك���ة  عل���ى  واملقاول���ني 
واملزايدات احلكومي���ة يف العام 2017، اإذ ارتفع 
عدد املوردين املحليني امل�صجلني لدى املجل�س 
اإل���ى 4268 م���ورًدا م���ن 3123 م���ورًدا يف الع���ام 
ال�صاب���ق. كم���ا اأف�ص���ح التقرير ال�صن���وي عن منو 
بن�صب���ة 35 % يف امل�صارك���ة الدولية، مع ت�صجيل 

2948 �رك���ة اإقليمي���ة وعاملي���ة ل���دى جمل����س 
املناق�ص���ات واملزايدات يف العام 2017، مقارنة 
ب���� 2176 يف الع���ام 2016. باالإ�صاف���ة اإلى ذلك، 
ب���ادرت 2568 �رك���ة اإل���ى امل�صارك���ة يف عملية 
التاأهي���ل امل�صب���ق، اأي بزي���ادة قدرها 18 % عن 
الع���ام 2016. ويف مواجهة املتطلبات املتزايدة، 
ا�صتطاع جمل����س املناق�صات واملزايدات حتقيق 
اأوق���ات تنفي���ذ قيا�صية تعد من �صم���ن االأف�صل 
واالأ�رع على م�صتوى العامل، اإذ مت الرد على اأكرث 
م���ن 90 % من الطلبات احلكومية الواردة يف اأقل 

من 14 يوًما.
م���ن جهتها، اأ�ص���ادت االأمني الع���ام ملجل�س 
املناق�ص���ات واملزايدات هي���ام العو�صي، بنجاح 
جمل����س املناق�صات واملزاي���دات يف اإطار اخلطة 
التطويرية التي واف���ق عليها جمل�س الوزراء بناًء 

على تو�صية اللجنة التن�صيقية.

تقدم����ت �ركة مار�صال����ز “البحرين” املح����دودة بطلب اإلى 
م�����رف البحرين املركزي للح�صول عل����ى موافقة بتحويل كافة 
اأعمالها اإلى �رك����ة تولت ليربتي “البحري����ن”. وتاأ�ص�صت �ركة 
مار�صالز “البحرين” يف 5 اأبريل 1976، براأ�صمال 20 األف دينار 
موزعة ب����ني ا�صتثمار حملي بقيمة 6 اآالف دينار و14 األف دينار 
ا�صتثمار اأجنبي، وهي من �ركات االأعمال اال�صتثمارية من الفئة 
الثالث����ة، وتعمل يف االأن�صطة االأخرى امل�صاعدة الأن�صطة اخلدمات 

املالية.

املنام���ة - بور�صة البحرين: اأقف���ل موؤ�ر البحرين العام 
ي���وم اأم�س الثالثاء عن���د م�صت���وى 1،367.62 بارتفع وقدره 
10.47 نقط���ة مقارن���ة باإقفاله يوم االإثن���ني، يف حني اأقفل 
موؤ����ر البحرين االإ�صالم���ي عند م�صت���وى 1،001.15 بارتفاع 
وق���دره 3.47 نقط���ة مقارن���ة باإقفال���ه ال�صاب���ق. وت���داول 
امل�صتثمرون يف بور�ص���ة البحرين 9.07 مليون �صهم، بقيمة 
اإجمالي���ة قدره���ا 2.61 مليون دين���ار، مت تنفيذها من خالل 
130 �صفقة، حيث ركز امل�صتثمرون تعامالتهم على اأ�صهم 
قطاع البن���وك التجارية التي بلغت قيم���ة اأ�صهمه املتداولة 
1.70 ملي���ون دين���ار اأي م���ا ن�صبت���ه 65.03 % م���ن القيمة 
االإجمالي���ة للتداول وبكمي���ة قدرها 6.56 ملي���ون �صهم، مت 

تنفيذها من خالل 65 �صفقة.
وجاء البنك االأهلي املتحد يف املركز االأول اإذ بلغت قيمة 
اأ�صهمه املتداولة 1.69 مليون دينار اأي ما ن�صبته 64.52 % 
اإجمايل قيم���ة االأ�صهم املتداولة وبكمية قدرها 6.39 مليون 

�صهم، مت تنفيذها من خالل 59 �صفقة.
اأما املركز الثاين فكان الأملني���وم البحرين )األبا( بقيمة 
قدره���ا 519.82 األ���ف دين���ار اأي م���ا ن�صبت���ه 19.89 % من 
اإجمايل قيمة االأ�صهم املتداولة وبكمية قدرها 822.73 األف 

�صهم، مت تنفيذها من خالل 16 �صفقة.
ث���م جاءت �رك���ة البحري���ن لالت�صاالت )بتلك���و( بقيمة 
قدره���ا 314.76 األ���ف دين���ار اأي م���ا ن�صبت���ه 12.04 % من 
اإجمايل قيم���ة االأ�صهم املتداولة وبكمية قدرها 1.25 مليون 

�صهم، مت تنفيذها من خالل 27 �صفقة.

مع �صناع القرار حممد بن عي�صى ي�صارك يف “�صي فايف” 
موؤكًدا تو�ّصع “متكني” بالبيئات الداعمة للموؤ�ص�صات النا�صئة

املنامة - متك���ني: ا�صت�صافت �ركة �صي 
فاي���ف املخت�ص���ة يف التكنولوجي���ا االبتكاري���ة 
م�صاء االأثنني 23 يولي���و اجلاري رئي�س جمل�س 
اإدارة �صندوق العم���ل “متكني”، ال�صيخ حممد 
ب���ن عي�ص���ى اآل خليف���ة، يف ثال���ث فعالي���ة من 
�صل�صل���ة جل�صات �صي فايف م���ع �صناع القرار، 
التي مت تد�صينه���ا يف نوفمرب 2017 بالتعاون 
مع “متكني” بهدف تعزي���ز الت�صاور والتعاون 
ب���ني �صانع���ي ال�صيا�ص���ات وجمتم���ع ال�ركات 

النا�صئة يف اململكة.
ومت خالل الفعالية مناق�صة دور “متكني” 
ال�صامل���ة  التنمي���ة االقت�صادي���ة  يف مب���ادرات 
يف البحري���ن ودع���م الق���وى العامل���ة البحرينية 
االأعم���ال  ل���رواد  والدع���م  الرعاي���ة  وتوف���ري 
واأ�صحاب امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة. كما 
حتدث ال�صيخ حممد بن عي�صى عن ا�صرتاتيجية 
وكيفي���ة  و2020   2018 لع���ام  ال�صن���دوق 

والتق���ارب  العاملي���ة  للتوجه���ات  مواكبته���ا 
التقني واأهمية التعاون بني اجلهات احلكومية 

والقطاع اخلا�س خللق بيئة ريادية م�صتدامة.
ق���ال رئي����س جمل����س اإدارة “متك���ني” اإن 
املرحلة املقبلة من عمل ال�صندوق �صرتكز على 

تلبي���ة التو�صع يف البيئات الداعمة للموؤ�ص�صات 
النا�صئة، وذلك من خالل تقدمي خدمات وبرامج 

جديدة تلبي احتياجات ال�صوق احلالية.
ولف���ت اإلى اأن “متك���ني” قد ق���ام موؤخًرا 
بتحديث الربامج بهدف تعزيز القيمة امل�صافة 

يف ال�ص���وق، مبا يف ذلك امل�صتجدات التطويرية 
عل���ى برنامج تطوي���ر االأعمال الرام���ي اإلى دعم 
من���و قطاع ري���ادة االأعم���ال يف البحري���ن، فيما 
يحق���ق اأه���داف ا�صتدامة منو القط���اع اخلا�س 

وازدهار االقت�صاد الوطني.
كم����ا ذك����ر ال�صي����خ حمم����د بن عي�ص����ى اأن 
ا�صرتاتيجي����ة متك����ني للمرحل����ة املقبلة تركز 
على قيم ا�صتدام����ة منو القطاع اخلا�س، التي 
تركز عل����ى درا�ص����ة فر�س التطوي����ر املمكنة 
ب�ص����كل م�صتمر، وطرح حل����ول وبرامج جديدة، 
ت�صه����م يف دع����م املوؤ�ص�ص����ات ب�ص����كل اأك����رب، 
اإ�صاف����ة اإلى االأف����راد، حيث اأ�ص����ار اإلى اإطالق 
برنام����ج احلو�صب����ة ال�صحابية موؤخ����ًرا، لتقدمي 
الدع����م فيم����ا يخ�����س جمل����ة اخلدم����ات الت����ي 
تقدمه����ا اأم����ازون خلدمات االإنرتن����ت لتنظيم 
عملي����ات تقنية املعلومات يف قط����اع االأعمال 

وفق احللول التقنية احلديثة.

• ال�صيخ حممد بن عي�صى م�صارًكا يف جل�صات “�صي فايف”	

املحرر االقت�صادي



م���ن  املرك���زي  البحري���ن  م����رف  طل���ب 
البن���وك الإ�سامي���ة العامل���ة يف الب���اد تقدمي 
خط���ة تدري���ب للموظف���ن لديه���ا ملواجه���ة 
ا�ستف�س���ارات الزبائ���ن وتوعيته���م بخ�سو�ص 
املنتج���ات الإ�سامية، الأمر الذي من �ساأنه رفع 
م�ست���وى ال�سفافي���ة وتقليل �س���كاوى الزبائن 
وتو�سي���ع نط���اق عم���ل ه���ذه البن���وك. واأعطى 
امل����رف املركزي مهلة حت���ى �سبتمرب املقبل 
لتقدمي اخلطة للبنك، معترباً اأنه ل يزال هناك 
جم���ال لتح�سن البنوك من اأدائه���ا فيما يتعلق 

بالتوعية.
وبح�س���ب م�س���ادر م�رفية، ف���اإن امل�رف 
املرك���زي اأبل���غ البن���وك اأن هناك جم���ال كبريا 
للتح�س���ن فيما يتعلق بالزبائ���ن والوعي العام 
حول املنتجات امل�رفية الإ�سامية وفوائدها. 
واأ�س���ار امل����رف املركزي اأنه م���ن املتوقع اأن 
تق���وم امل�س���ارف الإ�سامي���ة باإب���اغ عمائها 
والعم���اء املحتملن وعام���ة النا�ص لي�ص فقط 

عم���ا يتم تقدميه، ولكن اأي�س���اً بكيفية ماءمة 
هذه املنتجات والفائدة التي �ستعود عليهم. 

اأن  املرك���زي  البحري���ن  م����رف  وي���رى 
تو�سيح الختافات ب���ن املنتجات الإ�سامية 
والتقليدية �سيجعل العم���اء يقدرون الفوائد 
وي�سلط���ون ال�سوء عل���ى املخاط���ر الأ�سا�سية 

للمنتجات الإ�سامية. 
ويرج���ح امل�رف املركزي اأن يوؤدي املزيد 
من ال�سفافي���ة والتوا�سل اإل���ى انخفا�ص عدد 
�س���كاوى العماء وامل�ساع���دة يف تو�سيع نطاق 
اأعم���ال البن���وك الإ�سامي���ة. كم���ا راأى اأن حملة 
م�ستم���رة لتطوي���ر ال�س���وق ه���ي يف م�سلح���ة 

امل�سارف الإ�سامية على املدى الطويل.
واعترب امل����رف املركزي اأن اإحدى الطرق 
الهام���ة لتحقيق ذلك ه���ي التدريب املنا�سب 
ملمثلي خدمة العم���اء وغريهم من املوظفن 
الذي���ن يواجه���ون العمي���ل، اإذ يعتق���د اأنه من 
امله���م بالن�سب���ة للم�سارف الإ�سامي���ة التاأكد 
م���ن اأن موظفيها على دراية كافية باملنتجات 
الإ�سامية واأنه���م قادرون على الإجابة على اأي 

اأ�سئلة من العماء والعماء املحتملن.
واعت���رب امل����رف املرك���زي اأن مث���ل هذا 
التدريب اأم���ر بالغ الأهمية لتجن���ب �سوء البيع 

وحتقيق م�ستوى عاٍل من ر�سا العماء. 
 وطل���ب “املركزي” اأن يق���وم كل مرخ�ص 
له يف قطاع بن���وك التجزئ���ة الإ�سامية بتنفيذ 

خط���ة عمل لزيادة وعي العم���اء والوعي العام، 
عل���ى اأن تغطي اخلطة و�سف موج���ز لاأن�سطة، 
احلمات وقنوات التوزيع وا�ستهداف قطاعات 
ال�سوق، وعما اإذا كان الكيان الداخلي اأو اجلهة 
اخلارجي���ة التي �ستنفذ اخلط���ة، وو�سف موجز 
لإ�سرتاتيجي���ة اإن�س���اء املحت���وى واإ�سرتاتيجية 
�سم���ان ج���ودة املحتوى كم���ا طل���ب اأن يكون 
هناك اأدوات لقيا�ص الفاعلية من حيث اجلودة 

والكمية وذلك لتقييم فعالية اخلطة. 
ودعا م����رف البحرين املركزي من البنوك 

تقدمي هذه اخلطة خال 3 اأ�سهر.
يذك���ر اأن موج���ودات البن���وك الإ�سامي���ة 
العامل���ة يف قط���اع التجزئة، تق���در بنحو 27.1 
مليار دولر، اإذ تعت���رب البحرين من اأبرز الدول 
النا�سطة يف القطاع املايل وامل�ريف الإ�سامي، 
اإذ يوجد فيها مقر هيئ���ة املحا�سبة واملراجعة 
للموؤ�س�سات املالية الإ�سامية التي تعد مرجعاً 
عاملياً للفتاوى ال�رعية فيما يتعلق بال�سناعة 
كم���ا يوج���د يف البحري���ن مق���ر املجل����ص العام 

للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الإ�سامية.
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“الغرفة” ت�سيد مبمثلي بلدية اجلنوبية يف تطوير الأ�سواق

“مكاتب ال�سفر” تنظم “ور�سة القيمة امل�سافة”

4 % ن�سبة منو الرثوة ال�سخ�سية يف البحرين بحلول 2022

“العربية لذوي الإعاقة” ت�سحح ال�سورة املغلوطة عن البحرين

احتمال بلوغ الأ�سول القابلة لا�ستثمار 54 مليار دولر

ا�ستجابة لطلب “الغرفة”

املنام���ة - بو�سط���ن كون�سلتين���ج جروب: 
من املتوق���ع اأن ي�ستمر منو ال���روة ال�سخ�سية 
يف البحري���ن مبعدل �سن���وي مركب بواقع 4  % 
مع توقع���ات باأن تبل���غ قيمة الأ�س���ول القابلة 
لا�ستثمار 54 مليار دولر بحلول العام 2022، 
وذل���ك وفق���اً لتقرير جديد �س���در عن جمموعة 
بو�سطن كون�سلتينج ج���روب )BCG(، بعنوان 
“الروة العاملي���ة 2018: ال�ستفادة من مزايا 
واإيجابي���ات التحلي���ات”. وا�ستاأث���رت منطق���ة 
ال����رق الأو�س���ط باحل�س���ة الأكرب م���ن الروات 
عل���ى �سكل اأ�سول قابل���ة لا�ستثمار، اإذ ُيتوقع 
اأن تنم���و الروة القابل���ة لا�ستثمار يف البحرين 
مبع���دل �سنوي مرك���ب يبل���غ 4  % بحلول عام 

 .2022
وا�ستن���دت جمموعة بو�سط���ن كون�سلتينج 
ج���روب يف تقريرها ال�سنوي الثامن ع�ر اخلا�ص 
ب���اإدارة ال���روات العاملي���ة، اإلى وجه���ات نظر 
عاملية واإقليمية يف درا�سة وحتليل مو�سوعات 
هام���ة مثل تط���ور ال���روة املالي���ة ال�سخ�سية، 
وات�س���اع فجوة الإي���رادات و�سب���ل املوؤ�س�سات 
اإل���ى ت�سييق نطاقها، وحال���ة الأعمال التجارية 
يف اخل���ارج.  وارتفع���ت ال���روة ال�سخ�سي���ة يف 
منطق���ة ال����رق الأو�سط بن�سب���ة 11  % لت�سل 
اإل���ى 3.8 تريلي���ون دولر يف العام 2017، وهو 
من���و ملح���وظ مقارن���ًة مبع���دل النم���و ال�سنوي 
املرك���ب يف ال�سن���وات اخلم����ص ال�سابق���ة. ويف 
البحري���ن، منت الروة ال�سخ�سي���ة بن�سبة 7  % 
بن عام���ي 2016 و2017. وكان���ت املحركات 
الرئي�سي���ة وراء هذا النم���و يف الفرتة بن عامي 
2016 و2017، ه���ي التطورات الإيجابية التي 

�سهدته���ا الأ�سول يف اخل���ارج. و قال ماركو�ص 
ما�س���ي، وهو �ريك اأول ومدير مفّو�ص يف جمال 
اخلدم���ات املالية ل���دى بو�سط���ن كون�سلتينج 
ج���روب ال�رق الأو�سط: “ت�س���ري اأبحاث جمموعة 
بو�سط���ن كون�سلتين���ج جروب اإل���ى اأن اأكر من 
70 % من عماء �ركات اإدارة الروات ينظرون 
اإل���ى اخلدم���ات املخ�س�س���ة على اأنه���ا العامل 
احلا�س���م يف حتدي���د قراره���م بال�ستم���رار م���ع 
ه���ذه ال�ركات اأو البحث ع���ن �ركة اأخرى. ونرى 
اأن فر����ص خلق القيم���ة تام����ص كافة جمالت 
قط���اع اإدارة الروات ويعتم���د النجاح من عدمه 
على وج���ود اأو تطوير اأ�س�ص متينة من القدرات 
الإدارية الرئي�سية. ونتوقع اأن تتمكن ال�ركات 
الرائدة من متييز نف�سه���ا عن ال�ركات الأخرى 
يف ال�سن���وات القليلة القادم���ة، عندها �سيكون 
ردم ه���ذه الفج���وة عملي���ة متزاي���دة ال�سعوبة 
بالن�سب���ة لل�ركات التي تتقاع����ص عن التكيف 

مع التغريات احلا�سلة”. 
واأ�ساف ما�سي “عندما يتعلق الأمر بتوزيع 
الأ�سول، فق���د ا�ستحوذت الأ�س���ول يف اخلارج 
على الن�سب���ة الأعلى من الأ�س���ول البحرينية يف 
الع���ام 2017، اإذ بلغ���ت 59  %، تليه���ا العملة 
والودائ���ع بن�سب���ة 33  %، والأ�سهم و�سناديق 
ال�ستثم���ار بن�سبة 6  % والتاأم���ن على احلياة 
واملعا�س���ات التقاعدية بن�سبة 1  % وال�سندات 
بن�سبة 1  %. وبحلول العام 2022، من املتوقع 
اأن يبقى توزيع الأ�سول ثابتاً، مع توقعات بنمو 
طفيف عل���ى العمات والودائع م���ن 2 اإلى 35  
% “. يف البحري���ن، ت�ّسدرت الأ�سول يف اخلارج 
العوامل التي ع���ززت النمو ح�سب فئة الأ�سول 
ب���ن عام���ي 2016 و2017 حمققة ن�سبة 9  %. 
وم���ن العوام���ل الأخرى الت���ي �ساهم���ت بالنمو 
ح�س���ب فئة الأ�س���ول: العمل���ة والودائع عند 5  
% وال�سن���دات عن���د 4  % والأ�سهم و�سناديق 

ال�ستثمار بن�سبة 1  %. 
وبالنظر اإلى امل�ستقبل، ُيتوقع يف ال�سنوات 
اخلم�ص املقبلة اأن يك���ون معدل النمو ال�سنوي 
املركب ح�سب فئة الأ�سول اأقل قلياً مع ثباته 
عن���د 5 % للعم���ات والودائ���ع و4 % لاأ�سول 
% لاأ�سه���م  % لل�سن���دات و2  يف اخل���ارج و3 

و�سناديق ال�ستثمار. 
ويف حن ُيتوقع اأن يط���راأ انخفا�ص طفيف 
على منو الأ�سهم يف اخلارج يف ال�سنوات اخلم�ص 
القادمة م���ن ٪58.6 يف عام 2017 اإلى 57.7٪ 
بحل���ول العام 2022، اإل اأنه���ا �ستوا�سل منوها 
مبع���دل �سنوي مركب يبل���غ ٪4 لت�سل اإلى 31 

مليار دولر يف نف�ص الفرتة.

ال�سناب����ص - الغرف���ة: ا�ستجاب���ة للخطاب 
املوج���ه م���ن رئي����ص غرف���ة جت���ارة و�سناعة 
البحري���ن اإل���ى املدير الع���ام ملنظم���ة العمل 
العربية بتاريخ 12 يوليو 2018 لطلب خماطبة 
املنظم���ة العربي���ة لاأ�سخا����ص ذوي الإعاق���ة 
لت�سحي���ح ال�سورة املغلوط���ة عن البحرين يف 
جمال رعاية الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة واإدماجهم 
يف �س���وق العم���ل، وح���ذف ا�سمها م���ن �سمن 
الفق���رة اخلا�سة بالدول العربي���ة التي قامت 
فيها نزاع���ات م�سلحة اأدت اإل���ى ارتفاع ن�سبة 
الإ�ساب���ة بالإعاق���ة، وال���واردة يف ورقة العمل 
امُلقدم���ة م���ن قبل املدي���رة العام���ة للمنظمة 
بعن���وان  الإعاق���ة  لاأ�سخا����ص ذوي  العربي���ة 
ال�سيا�س���ات  يف  الإعاق���ة  ذوي  “الأ�سخا����ص 
الجتماعي���ة خلط���ة التنمي���ة امل�ستدامة لعام 
القومي���ة  الن���دوة  حم���اور  �سم���ن   ،“  2030
ح���ول “نح���و اآليات �س���وق عمل جدي���دة لدعم 
الأ�سخا�ص ذوي الإعاق���ة” التي عقدت موؤخًرا 
يف العا�سم���ة اللبنانية بريوت خال الفرتة من 
9 - 11 يولي���و 2018 مب�ساركة ع�سو جمل�ص 

اإدارة الغرف���ة �سونيا جناح���ي وممثلي اأطراف 
الإنت���اج الثاث���ة بالدول العربي���ة، فقد تلقت 
الغرف���ة بتاري���ح 22 يولي���و 2018 خطاًبا من 
املدير العام ملنظم���ة العمل العربية يت�سمن 
قي���ام ه���ذه  املنظم���ة بح���ذف ا�س���م اململكة 
فع���ًا من ورقة العم���ل املذك���ورة، وا�ستبعاد 
ورق���ة العمل بكامله���ا من الوثائ���ق الر�سمية 

والتقرير اخلتامي للن���دوة القومية مع تاأكيد 
منظمة العمل العربية عل���ى تقديرها للجهود 
املبذولة من البحري���ن وما تتخذه من اإجراءات 
ملمو�سة عل���ى اأر�ص الواق���ع يف جمال متكن 
الأ�سخا����ص ذوي الإعاق���ة واإدماجهم يف �سوق 
العمل وتوفري احلياة الكرمية لهم باعتبارهم 
فئ���ة منتجة يف املجتمع، اإل���ى جانب ما تلم�سه 
املنظم���ة من تطوير وتفعيل للت�ريعات التي 
تهدف اإلى توفري فر����ص التدريب والتاأهيل 
وت�سغي���ل املعاق���ن واإزال���ة كاف���ة العوائ���ق 
الت���ي ميكن اأن توؤثر عل���ى اجلهود واخلطوات 
املدرو�س���ة الت���ي تنتهجه���ا البحرين لتمكن 
الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة من امل�ساركة ب�سورة 
كامل���ة وفعالة عل���ى قدم امل�س���اواة مع كافة 
فئات املجتمع.  وبه���ذه املنا�سبة، فقد توّجه 
رئي�ص غرف���ة جتارة و�سناع���ة البحرين �سمري 
نا����ص بال�سك���ر اجلزيل للمدير الع���ام ملنظمة 
العمل العربية فايز املطريي وكافة العاملن 
باملنظم���ة على جهوده���م امللمو�سة يف خدمة 

اأطراف الإنتاج الثاثة بالدول العربية.

ال�سناب�ص - الغرفة: اجتمع النائب الثاين 
لرئي�ص غرفة جت���ارة و�سناعة البحرين حممد 
الكوهج���ي �سب���اح اأم����ص، مبدير ع���ام بلدية 
املنطق���ة اجلنوبي���ة عا�س���م عب���داهلل يرافقه 
مدي���ر اإدارة امل���وارد الب�ري���ة واملالية ح�سن 
املناع���ي وع���دد م���ن امل�سئول���ن، بح�س���ور 
الرئي����ص  باأعم���ال  القائ���م  امل���ايل  الأم���ن 
التنفي���ذي للغرفة ع���ارف هجر����ص، واأع�ساء 
جلن���ة الأ�سواق التجاري���ة برئا�سة عبداحلكيم 
ال�سمري، ورئي�ص جلنة العقار والإن�ساء مناف 
حم���زة، حيث اأ�س���اد الكوهجي بجه���ود بلدية 
اجلنوبية يف تنظيم عملي���ة الأ�سواق التجارية 
مبختل���ف مناط���ق املحافظة اجلنوبي���ة التي 
�س���وف ي�س���ب يف م�سلح���ة التج���ار ومرتادي 
الأ�سواق من املواطنن والوافدين وال�سياح، 
موؤكًدا اأهمية تكثيف التعاون والتن�سيق بن 

الغرف���ة وبلدية اجلنوبي���ة يف كل ما من �ساأنه 
الرتقاء بالأ�سواق من جانب ويف خدمة التجار 
وامل�ستهلكن على حد �سواء من جانب اآخر يف 

�سبيل خدمة وتنمية القت�ساد الوطني.
واأ�س���ار الكوهج���ي اإل���ى ����رورة ال�راكة 
الفعلي���ة ب���ن القطاعن اخلا����ص والعام يف 
كافة امليادين والأ�سعدة ومنها فيما يتعلق 
بالقطاعات القت�سادية كالتجارة وال�سناعة 

وال�سياحة وغريها.  
كم���ا مت خ���ال الجتم���اع تق���دمي عر�ص 
تف�سيل���ي من بلدي���ة املنطق���ة اجلنوبية مت 
فيه���ا ا�ستعرا�ص تطورات وم�ستجدات �سوق 
مدينة عي�س���ى ال�سعبي، حيث اأثنى الكوهجي 
على اخلطط التطويرية التي تقوم بها بلدية 
املنطقة اجلنوبية الت���ي �ست�ساهم يف تنظيم 

وتن�سيط ال�سوق مبا يحقق املنفعة للجميع.

املنامة - مكاتب ال�سفر: نظمت “جمعية 
مكات���ب ال�سفر وال�سياح���ة البحرينية” ور�سة 
عم���ل ملنت�سبي القطاع ح���ول “�ريبة القيمة 
ال�سف���ر  قط���اع  عل���ى  وتاأثريه���ا  امل�ساف���ة 
وال�سياح���ة البحرين���ي” بالتع���اون م���ع �ركة 
“�راك���ة لا�ست�س���ارات القت�سادي���ة”. اأقيم 
اللقاء يف فندق اخلليج باملنامة وح�ره رئي�ص 
اجلمعي���ة جهاد اأمن واأع�س���اء جمل�ص الإدارة 
وعدد كب���ري من اأع�س���اء اجلمعي���ة واأ�سحاب 
ومديري مكاتب ال�سفر وال�سياحة يف البحرين. 
واألق���ى اخلب���ري ال�رائب���ي وال�ري���ك ب�رك���ة 
“�راك���ة”، هيثم بت���ا، حما����رة خمت�رة عن 
اأهم لوائح وقوان���ن �ريبة القيمة امل�سافة 
املقرر تطبيقه���ا يف البحرين قريبا كجزء من 
مب���ادرة جمل�ص التعاون اخلليج���ي، علًما اأنها 

طبقت فعليًّا يف ال�سعودية والإمارات.
القيم����ة  �ريب����ة  اتفاقي����ة  اإن  وق����ال   
امل�ساف����ة لدول جمل�����ص التع����اون اخلليجي 
هي جمرد جمموعة من املب����ادئ التوجيهية، 
بينما توقع كل دولة من دول جمل�ص التعاون 
اخلليج����ي عل����ى متابع����ة بع�����ص املتطلبات 

املتف����ق عليه����ا، فاإنها ل ت����زال م�سوؤولة عن 
بن����اء ت�ريعاته����ا اخلا�س����ة، م�س����رًيا اإل����ى اأن 
اجلمي����ع يف البحري����ن ينتظر اإ�س����دار م�سودة 
القان����ون قريًب����ا ملعرفة اخلط����وط العري�ضة 
وتفا�سيل التطبي����ق اأي�ًسا. واأ�ساف “نتوقع 
ا وقواعد  اأن القوانن �ستك����ون مت�سابهة جدًّ
�ريبة القيمة امل�سافة متطابقة تقريبا، لذا 
يجب ال�ستفادة بتجربة ال�سعودية والإمارات 
هن����اك  اأن  اإل����ى  م�س����رًيا  ال�س����اأن”،  ه����ذا  يف 
تغي����ريات عدة طراأت على عمل ال�ركات بعد 
التطبيق ل تندرج فقط على اجلزء املحا�سبي 
بل الت�سويق����ي، والدعائ����ي، وكيفية معرفة 

احلالت املختلفة للتطبيق.
 م���ن جهته، قال جه���اد اأمن اإن اجلمعية 
ت�سع���ى اإلى تق���دمي خدمات جدي���دة ومميزة 
لأع�ضائه���ا واإعادة الن�ضاط بق���وة لفعالياتها 
م���رة اأخرى يف خدم���ة القط���اع، خا�سة يف ظل 
التغيريات القت�سادية التي يعي�سها القطاع 
يف الفرتة الراهنة وخا�س���ة مع تطبيق �ريبة 
القيم���ة امل�ساف���ة وفر����ص بع����ص الر�سوم 

اجلديدة التي نال القطاع جزًءا منها.

• ماركو�ص ما�سي	

علي الفردان

ال��ت��وع��ي��ة ت�����س��اع��د ال��زب��ائ��ن ع��ل��ى ت��ق��دي��ر ال��ف��وائ��د وم��ع��رف��ة امل��خ��اط��ر الأ���س��ا���س��ي��ة 

“املركزي” يطلب من “الإ�سالمية” خطة لتدريب موظفيها
لتخفي�ص ال�سكاوى... واأمامها 3 اأ�سهر لتقدمي روؤيتها

• �سمري نا�ص	
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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

19/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2018 -105226( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

20/5/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -79035( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: سمير احمد ابراهيم اجننير

االسم التجاري احلالي: مصنع ارادوس النتاج الصفائح
االسم التجاري اجلديد: مصنع نيبتون إلنتاج الصفائح

النشاط: تشكيل املعادن بالطرق والكبس والسبك والدلفنة ميثالورجيا املساحيق مصنع

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: جناة صالح مال احمد النعيمي
االسم التجاري احلالي: حروفي للقرطاسية

االسم التجاري اجلديد: كشكول للقرطاسية والهدايا

مجمعشارع/طريق/ممربنايةمحلقيد رقم

4903949-ج2-170800145

القيد: 122642
التاريخ: 24/7/2018

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

بشأن تغيير اإلسم التجاري 
لشركة مقهى الروش ش.ش.و

ملالكها اقبال احمد سالم بكر

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
 ،122642 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  ش.ش.و  الروش  مقهى  اصحاب  السادة 
طالبني تغيير اإلسم التجاري من مقهى الروش ش.ش.و ملالكها اقبال احمد 

سالم بكر الى ديبونت كافيه ش.ش.و ملالكها اقبال بكر
أقصاها  مدة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  فعلى 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

القيد: 24104-3 -  التاريخ :2018/7/19
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

إعالن رقم  )95547( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة فيوال ملقاوالت الديكور ذ.م.م

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة اصحاب شركة فيوال ملقاوالت الديكور ذ.م.م  املسجلة مبوجب القيد 

رقم 24104-3 طالبا تغيير االسم التجاري
مــــن: شركة فيوال ملقاوالت الديكور ذ.م.م

VIOLA DCOR CONTRACTING Co. W.L.L
إلـــى: شركة كلكتك البحرين للتجارة ذ.م.م

Calactic Bahrain Trading Co. W.L.L
مدة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  فعلى 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

تقدمت إلينا السيدة: املعلنة لطيفة احمد يوسف العشيري بطلب حتويل 
احملل التجاري التالي:

إلى السيد محمد علي محمد حجير 
خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

تقدم إلينا املعلن ادناه: عبداجمليد حسني عيسى يطلب حتويل احملل التجاري 

التالي إلى السيد عبدالستار حسني عيسى عبداهلل 

خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

التالي:  إلينا سعدة علي حسن احمد بطلب حتويل احملل التجاري  تقدمت 

إلى احمد علي احمد ابراهيم  

خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
)CR2018-108891( اعالن رقم

تنازل - عن احملل التجاري

11/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

)CR2018-102848( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
)CR2018-109389( اعالن رقم

تنازل - عن احملل التجاري

2-29495

10169-11-80322

مركز غلوري التعليمي

االون للهواتفالكراج املتحد للسيارت

رقم القيد

رقم القيدرقم القيد

االسم التجاري

االسم التجارياالسم التجاري
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حممد بن زايد: االإمارات وال�شعودية تدعمان جهود حل النزاعات
أبوظبي - وام: 

اعت���ر ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعل���ى للقوات امل�شلحة ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهي���ان اأن االإمارات وال�شعودية داعمان اأ�شا�شان لكل جهد اأو حترك ي�شتهدف حل النزاعات 
وحتقي���ق ال�شالم واالأمن واال�شتقرار مب���ا ي�شب يف م�شلحة �شعوب املنطقة وتعزيز منظومة 
االأم���ن االإقليمي والدويل، م�شريا اإل���ى اأن اخلطوة ال�شجاعة والتاريخي���ة، التي اتخذها قائدا 
اإثيوبيا واإريرتيا الإنهاء ال�رصاع وفتح اآفاق جديدة للتعاون والتن�شيق امل�شرتك بني البلدين 
اجلارين ت�ش���كل منوذًجا ميكن ا�شتلهامه وتطبيقه يف ت�شوية كثري من النزاعات وال�رصاعات 
حول العامل. واأكد ال�شيخ حممد بن زايد اأن دولة االإمارات العربية املتحدة تدعم كل جهد اأو 
حت���رك ي�شتهدف حتقيق ال�شالم واالأمن واال�شتقرار يف اأي بقع���ة بالعامل من منطلق اإميانها 
باأن حتقيق ال�شالم واالأمن هو املدخل االأ�شا�س لتحقيق التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة جلميع 

�شعوب العامل، وذلك وفق ما ذكرت وكالة االأنباء االإماراتية “وام”.
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دبي ـ العربية نت:

غزة ـ أ ف ب:

اسطنبول ـ االناضول:

بنغازي ـ أ ف ب:

�رصح املتح���دث الر�شمي با�شم قوات 
حتال���ف دع���م ال�رصعي���ة يف اليم���ن العقيد 
الركن تركي املالك���ي، اأنه بعد ظهر اأم�س 
الثالث���اء قامت اإح���دى الطائ���رات التابعة 
ملنظمة ال�شلي���ب االأحمر ال���دويل بتغيري 
م�شاره���ا اجل���وي بع���د اإقالعها م���ن مطار 

�شنعاء متجهة اإلى جيبوتي.
واأو�شح العقيد املالك���ي اأن الطاقم 
اجلوي امل�شوؤول ع���ن الطائرة غري امل�شار 
اجل���وي املحدد لها وانحرف عن خط ال�شري 
املخ�ش�س ل���ه باملجال اجلوي، حيث تغري 
م�ش���ار الطائرة اإلى الط���ريان فوق منطقة 
العملي���ات. واأ�ش���اف املالك���ي اأن ق���وات 
التحال���ف قام���ت بالتوا�شل م���ع الطائرة 
م���ن خ���الل ت���ردد الط���وارئ العامل���ي ومل 
ي�شتجب الطاقم اجلوي لنداءات التحالف، 
ومت اإعطاء اأوام���ر اإر�شادية الإبعاد الطائرة 
ع���ن منطقة العملي���ات واال�شتباكات دون 
جدوى، واإجباره���ا بالهبوط يف مطار امللك 

عبداهلل االإقليمي بجازان.

ا�شُت�شه���د �ش���اب فل�شطين���ي اأم����س 
الثالثاء متاأثرا بجروح اأ�شيب بها بر�شا�س 
اجلي�س االإ�رصائيلي خالل تظاهرات م�شرية 
الع���ودة يف ماي���و يف �رصق غ���زة، بح�شب ما 

ذكرت وزارة ال�شحة الفل�شطينية.
وق����ال اأ�����رصف القدرة الناط����ق با�شم 
ال����وزارة يف بي����ان “ا�شت�شه����د املواط����ن 
جم����د �شهي����ل حمم����د عق����ل )26 عام����ا( 
متاأثرا باإ�شابته بر�شا�س قوات االحتالل 
م�ش����ريات  يف  ماي����و   14 يف  االإ�رصائيل����ي 
الع����ودة احلدودي����ة واحتجاج����ا على نقل 
ال�شف����ارة االأمريكي����ة اإل����ى القد�����س” يف 
�����رصق جبالي����ا بقط����اع غ����زة. ومت تد�شني 
املق����ر اجلدي����د لل�شف���ارة االأمريكي���ة يف 
14 مايو واندلعت مواجهات يف ال�شفة 
الغربية وقطاع غ���زة. وبا�شت�شهاد جمد 
عق���ل يرتف���ع ع���دد الذين قتل���وا خالل 
االحتجاج���ات الت���ي جرت يف قط���اع غزة 

خالل نقل ال�شفارة اإلى 60 فل�شطينيا.

ال�شلط���ات الرتكي���ة بت�شييد  ب���داأت 
جدران عازلة يف بع�س مناطق اإدلب �شمال 
�شوري���ا، و�شط خم���اوف ال�شوريني من اأن 
يكون هدف العملية ع���زل املحافظة كليا 

عن مناطق �شيطرة اجلي�س ال�شوري.
واأف���ادت وكالة “�شم���ارت” ال�شورية 
املعار�ش���ة، باأن �شاحن���ات حمملة بجدران 
اإ�شمنتي���ة دخلت اأم�س االثن���ني اإلى نقطة 
املراقب���ة الرتكي���ة يف تلة العي����س جنوب 
حلب. ونقل���ت الوكالة عن م�شدر ع�شكري 
رف�س الك�ش���ف عن ا�شمه، اأن 360 �شاحنة 
مبقطوراته���ا حتم���ل كل منه���ا 3 ج���دران 
عازلة، دخلت من مع���ر قرية كفرلو�شني 
باجت���اه نقط���ة املراقب���ة يف تل���ة العي����س 
برفق���ة عنا����رص “هيئ���ة حتري���ر ال�ش���ام” 

)الن�رصة �شابقا(.
واأ�ش���اف امل�شدر اأن اجلدران العازلة 
�شتوزع عل���ى مراحل و�شيت���م بناوؤها على 
ط���ول اخل���ط املح���اذي ملناط���ق �شيطرة 
اجلي�س ال�شوري يف قريت���ي ال�رصمان وتل 

الطوقان باإدلب يف الوقت احلايل.

قت���ل �شخ�ش���ان وج���رح 3 اآخ���رون يف 
هج���وم على مرك���ز لل�رصطة يف ����رصق ليبيا، 

بح�شب ما اأعلن م�شدر طبي.
اأم����س  اجدابي���ا  م�شت�شف���ى  واأعل���ن 
الثالث���اء يف بيان اأنه ا�شتقبل �شهيدين و3 
جرحى اإثر الهج���وم واال�شتباكات مبنطقة 
العقيلة الواقع���ة على بعد 120 كيلومرتا 
غ���رب اجدابيا. واأ�ش���ار امل�شت�شفى اإلى اأن 

القتيلني تابعان ملركز �رصطة العقيلة.
وزارة  يف  م�ش���وؤول  م�ش���در  واأعل���ن 
الداخلي���ة التابعة لل�شلط���ات املوازية يف 
�رصق ليبيا اأن م�شلح���ني �شنوا هجوما على 

مركز �رصطة العقيلة فجر الثالثاء.
وتابع امل�شدر الذي طلب عدم ك�شف 
هويت���ه اأن املهاجمني “اأحرقوا جزءا كبريا 
من مبنى املركز”، م�شيفا اأن �رصطيا متكن 
م���ن الفرار لك���ن اثنني اآخري���ن م�شريهما 

جمهول. ومل تتنب اأي جهة الهجوم.

طائرة ال�شليب االأحمر 
غريت م�شارها فوق اليمن

ا�شت�شهاد فل�شطيني متاأثرا 
باإ�شابته بر�شا�س االحتالل

تركيا تبداأ ببناء جدار 
عازل يف اإدلب

قتيالن يف هجوم على مركز 
لل�رصطة يف �رصق ليبيا

حتركات يف الب�رصة لإعالن املحافظة “اإقليما ذاتيا”
“هيومن رايت�س”: االأمن العراقي ا�شتخدم قوة قاتلة �شد املحتجني

ومن���ذ �شنوات يعمل بع����س ممثلي حمافظة 
الب�رصة يف جمل�س الن���واب على حتويل املحافظة 
اإلى اإقليم لكنه���م ي�شطدمون بالرف�س من قبل 

اأحزاب ميثل بع�س اأع�شائها الب�رصة.
وال يتف���ق جميع ممثلي املحافظ���ة، واأع�شاء 
احلكوم���ة املحلية على حتويله���ا الإقليم، وهناك 
من يعت���ر هذا املطلب �شيا�شي���ا اأكرث من كونه 
خدميا ل�شالح املواط���ن. وكان وزير االت�شاالت 
العراق���ي ح�ش���ن الرا�ش���د ق���د ق���ال اإن “حتويل 
الب�رصة اإقليًم���ا يعتر م�رصوًعا مهًما، لكنه يتطلب 

اإرادة �شيا�شية”.
من جانب اآخر، اأعلنت منظمة “هيومن رايت�س 
ووت����س” اأن قوات االأمن العراقي���ة اأطلقت النار 
عل���ى متظاهري���ن يف حمافظة الب����رصة و�رصبتهم 

خالل �شل�شلة من االحتجاجات هذا ال�شهر.
ق���وات  اأن  تقريره���ا  املنظم���ة يف  واأك���دت 
وزارة الداخلي���ة العراقي���ة ا�شتخدم���ت عل���ى م���ا 
يب���دو القوة القاتلة واملفرطة اإلى حد كبري وغري 
�رصوري �شد االحتجاج���ات. واأ�شارت اإلى مقتل 3 
متظاهري���ن وجرح ما ال يق���ل عن 47 �شخ�شا، من 
ب  بينهم طفالن اأطلقت عليهما النار، وطفل �رصُ

باأعقاب البنادق، بح�شب تقرير للمنظمة.
واأكدت املنظمة اأن قوات االأمن، اإ�شافًة اإلى 
اإط���الق الذخرية احلية، األقت احلجارة و�رصبت 47 
�شخ�ش���ا على االأقل، من بينهم 29 اأثناء االعتقال 
اأو بعده، يف حني ق���ام متظاهرون باإلقاء احلجارة 
والقنابل احلارق���ة واإطارات ال�شيارات امل�شتعلة 

•على قوات االأمن. قوات االأمن العراقية اأطلقت النار على متظاهرين يف حمافظة الب�رصة	

املطالب  جت��ددت  اأ�سبوعني،  منذ  اجلنوبية  ال��ع��راق  حمافظات  يف  االحتجاجات  ت�ساعد  مع 

وجمع  البالد.  �سمايل  العراق  كرد�ستان  اإقليم  غ��رار  على  اإقليم  اإىل  الب�سرة  حمافظة  بتحويل 

اأع�ساء جمل�س حمافظة الب�سرة 15 توقيعا �سرتفع مرفقة بطلب للحكومة االحتادية يف بغداد، 

لتحويل الب�سرة اإىل اإقليم. وقال ع�سو جمل�س حمافظة الب�سرة جميد احل�ساين “من ال�سروري 

حتويل الب�سرة اإىل اإقليم لتتمتع برثواتها وتطور اقت�سادها، وهذا ال يعني االنف�سال عن العراق، 

بل تلبية رغبة اأهايل هذه املحافظة”.

تظاهرات وجدل يف بريطانيا ب�سبب زيارة اأمري قطر اإلى لندن

اإ�رصائيل ت�سقط طائرة �سورية مع ت�ساعد التوتر على حدود اجلولن

دعت منظم���ات حقوقية، بينه���ا منظمة العفو 
الدولي���ة، رئي�شة ال���وزراء الريطاني���ة ترييزا ماي، 
لل�شغ���ط عل���ى اأم���ري قطر ال�شي���خ متيم ب���ن حمد؛ 
لوق���ف االنتهاكات بحق العمال االأجانب واالإجراءات 

التع�شفية حيال املعار�شني.
وتثري زي���ارة اأمري قطر للندن جداًل على خلفية 
دعم قطر لالإرهاب، وو�ش���ع احلريات العام وحقوق 
االإن�ش���ان. وخرج حمتج���ون للتنديد به���ذه الزيارة، 
مطالبني احلكومة الريطانية بال�شغط على ال�شيخ 
متي���م الحرتام مب���ادئ القوانني الدولي���ة وااللتزام 

بها.
وُرفع���ت �شع���ارات منتق���دة لقط���ر ولل�شي���خ 
متيم خالل لقائه نواًبا ول���وردات يف الرملان ل�رصح 
�شيا�ش���ات بل���ده وعالقتها م���ع بريطاني���ا. ونددت 
الالفت���ات مبج���يء اأم���ري قط���ر ومتويل���ه االإرهاب، 

وانتهاكات حقوق االإن�شان يف قطر.
ويف ه���ذا ال�شي���اق، ق���ال املعار����س القط���ري 
خال���د الهي���ل “جمموعات كب���رية هن���ا يف بريطانيا 

ترف�س وجوده )اأمري قطر(، والنظام القطري كل ما 
يعمل���ه الآن هو حماولة تخري���ب اأي ن�شاط لنا، وكما 

ت�شاهدون قمنا بالواجب واأكرث، وما زلنا م�شتمرين، 
ولدين���ا مفاج���اآت يف بريطانيا”. وياأم���ل املحتجون 
اأن تراع���ي احلكومة الريطانية الدف���اع عن مبادئ 
ا  القانون الدويل عند اجتماعها باأمري قطر، خ�شو�شً
اأن الدوحة متهمة بالتدخل يف �شوؤون دول، وت�شهل 

ن�شاط حمر�شني على اأرا�شيها، ومتول الإرهاب.
ويقول رئي�س جمعي���ة هرني جاك�شون البحثية 
األن مان���دوزا “اأعتق���د اأن قطر ارتكب���ت خطاأ كبريا 
بدعمها جماع���ات الكراهية مبختل���ف اأنواعها، واأنه 
م���ن املث���ري اأن ن�شاه���د اأمري قط���ر يعان���ق يو�شف 
القر�ش���اوي املع���روف بخطابات���ه املحر�ش���ة على 
الكراهية، ويب���دو يل اأن اإي�ش���ال ر�شالتنا اإلى قطر 
يوؤكد اأننا لن نقبل بهذه الت�رصفات مع دول اأخرى”.
وي���رى املراقب���ون اأن هذه الزي���ارة حماولة من 
قط���ر لتح�ش���ني وجهه���ا، و�ش���ط خالف���ات اإقليمية 
وف�شائح ه���زت �شمعة الدوحة، مبا فيها دفع مليار 

دوالر فدية الإرهابيني.

قال الرئي����س الرتكي رجب طيب اأردوغان 
اأم�س الثالثاء اإن القانون االإ�رصائيلي الذي ين�س 
عل���ى اأن اليهود فقط لهم ح���ق تقرير امل�شري 
ي�شف���ي �رصعية على القمع ويظه���ر اأن اإ�رصائيل 
دول���ة فا�شية وعن�رصي���ة م�شيف���ا اأن روح هتلر 

عاودت الظهور.
وكان الكني�شت االإ�رصائيلي مرر يف االأ�شبوع 
املا�ش���ي قان���ون “الدول���ة القومية” مم���ا اأثار 
غ�ش���ب نواب الرملان من الع���رب ودفع تركيا 
الته���ام اإ�رصائيل باأنها حتاول خلق “دولة ف�شل 

عن�رصي”. وق���ال اإردوغان لن���واب الرملان من 
ح���زب العدال���ة والتنمي���ة احلاك���م اإن القان���ون 
يظه���ر اأن اإ�رصائي���ل “اأك���رث دول���ة �شهيوني���ة 
وفا�شي���ة وعن�رصي���ة يف الع���امل” ودع���ا املجتمع 
ال���دويل اإلى التح���رك �شدها. واأ�ش���اف “قانون 
الدولة القومية اليهودي���ة الذي مرره الرملان 
االإ�رصائيلي يظهر النواي���ا احلقيقية لهذا البلد. 
اإن���ه ي�شف���ي �رصعي���ة على جمي���ع االأفع���ال غري 
القانوني���ة والقمع”. وا�شتكم���ل “ال يوجد فرق 
بني هو�س هتلر بالعرق االآري وعقلية اإ�رصائيل. 
روح هتل���ر ع���ادوت الظهور ب���ني االإداريني يف 

اإ�رصائي���ل”. وردا على ذلك ق���ال رئي�س الوزراء 
االإ�رصائيل���ي بنيام���ني نتنياه���و اإن تركيا حتت 
حكم اإردوغان تتحول اإلى “ديكتاتورية مظلمة” 
واته���م الرئي�س الرتكي بارت���كاب “مذابح بني 
ال�شوريني واالأكراد”. وقال اأردوغان اإن اإ�رصائيل 
اأظه���رت نف�شها “دولة اإره���اب” بهجومها على 
الفل�شطيني���ني بالدباب���ات واملدفعية م�شيفا 
اأن ه���ذه اخلطوة “�شتغ���رق املنطقة والعامل يف 
الدماء واملعاناة”. وم���رر الرملان )الكني�شت( 
هذا القان���ون، ال���ذي تدعمه احلكوم���ة اليمينة 
االإ�رصائيلية، بعد �شهور من النقا�س ال�شيا�شي.

أردوغان: القانون اإلسرائيلي فاشي وروح هتلر عاودت الظهور
اسطنبول ـ رويترز:

لندن ـ العربية نت:

عواصم ـ وكاالت:

• تظاهرة حا�شدة �شد زيارة متيم يف لندن	

قال���ت اإ�رصائي���ل اإنها اأ�شقط���ت طائرة حربية 
�شوري���ة اخرتق���ت املج���ال اجل���وي الواق���ع حتت 
�شيطرته���ا ف���وق ه�شبة اجل���والن اأم����س الثالثاء 
لك���ن دم�شق قال���ت اإن الطائ���رة ا�شتهدفت اأثناء 
م�شاركته���ا يف عملي���ات �ش���د املعار�ش���ة عل���ى 

االأرا�شي ال�شورية.
و�شعدت هذه الواقعة من التوتر القائم منذ 
اأ�شابي���ع على حدود ه�شبة اجل���والن حيث اتخذت 

الق���وات االإ�رصائيلي���ة و�ش���ع التاأهب م���ع اقرتاب 
قوات احلكومة ال�شورية من منطقة احلدود الإحكام 

�شيطرتها على اأرا�س يف قب�شة املعار�شة.
ودوت �شف���ارات االإنذار للم���رة الثانية خالل 
يوم���ني يف ه�شب���ة اجل���والن املحتل���ة حي���ث راأى 
�شه���ود اأث���ر �شاروخني يف ال�شم���اء. وقال اجلي�س 
اإن���ه اأطلق �شاروخني من طراز باترويت العرتا�س 
طائ���رة �شوخوي �شوري���ة بعد اأن قطع���ت م�شافة 
كيلومرتي���ن داخ���ل جم���ال ج���وي ت�شيط���ر علي���ه 

اإ�رصائيل رغم حتذيرها.
جوناث���ان  كولوني���ل  اللفتنان���ت  وق���ال 
كونريكو����س املتحدث با�شم اجلي����س االإ�رصائيلي 
“اأ�شقطناه���ا وحتطم���ت... على االأرج���ح يف اجلزء 

اجلنوبي من اجلوالن ال�شورية”.
واأ�ش���اف “لي�س لدينا اأي معلومات حتى االآن 
عن الطياري���ن. لي�س لدي علم باأي اأنباء عن ر�شد 
مظ���الت وال نعلم ما اإذا كان قد مت العثور على اأي 

طيارين”.

وذكرت و�شائ���ل االإعالم ال�شوري���ة الر�شمية 
اأن اإ�رصائي���ل ا�شتهدفت طائرة حربية �شورية اأثناء 

قيامها بغارات يف املجال اجلوي ال�شوري.
ونقلت الوكالة العربي���ة ال�شورية لالأنباء عن 
م�ش���در ع�شكري قول���ه “الع���دو االإ�رصائيلي يوؤكد 
تبني���ه للمجامي���ع االإرهابية امل�شلح���ة وي�شتهدف 
اإح���دى طائراتن���ا احلربي���ة التي ت���دك جتمعاتهم 
يف منطق���ة �شيدا على اأط���راف وادي الريموك يف 

االأجواء ال�شورية”.

• الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان	

القدس المحتلة/ بيروت ـ رويترز:



ووفق����ا لوكال����ة �أ�شو�شيتيد بر�����س، فقد قال 
جون بولتون “لقد حتدثت مع �لرئي�س ترمب خالل 
�لأي����ام �لقليلة �ملا�شي����ة، و�أخربين �أن����ه �إذ� فعلت 
�إير�ن �أي �شيء خاطئ على �لإطالق، فاإنها �شتدفع 
ثمًنا كما مل تدفعه �شوى قلة من �لدول من قبل”.

وكان �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب قد رد 
يف تغريدة عل����ى “تويرت”، �لثنني، على تهديد�ت 
�لرئي�����س �لإير�ين ح�شن روحاين بالق����ول “�إياك �أن 
ته����دد �أمريكا م����رة �أخ����رى، و�إل �شتو�جه عو�قب مل 

يو�جهها �شوى قلة عرب �لتاريخ”.
وج����اء رد تر�م����ب عل����ى روحاين �ل����ذي قال �إن 
�حل����رب مع �أي����ر�ن �شتكون “�أم �ملع����ارك”، ما حد� 
بنا�شطني �إير�نيني �أن ي�شبهوه بالرئي�س �لعر�قي 
�لر�ح����ل �ش����د�م ح�ش����ني �ل����ذي �أطلق ت�شمي����ة “�أم 

�ملعارك” على حرب �خلليج �لثانية.
وق����ال حملل����ون �إير�ني����ون �إن روح����اين �أ�شبح 
مت�ش����دد� حت����ى �أكرث من �ملت�شددي����ن، �إذ حاز على 
ثن����اء �ملر�شد �لأعل����ى للنظام عل����ي خامنئي �لذي 
�أ�ش����اد بت�رصيح����ات �لرئي�����س �لإير�ين ح����ول �إغالق 
م�شي����ق هرم����ز يف ح����ال مت حظر �ش����ادر�ت �لنفط 

�لإير�ين.
�إن تعليق����ات  �أمريكي����ون  وق����ال م�شوؤول����ون 
تر�مب ج����اءت يف �إطار و�بل م����ن �خلطابات، ف�شال 
عن �ملن�شور�ت على و�شائل �لتو��شل �لجتماعي؛ 
بهدف �ل�شغط على �إير�ن لإنهاء برناجمها �لنووي 
ودعمها جلماع����ات �إرهابية وزعزعة ��شتقر�ر �ل�رصق 

�لأو�شط.

وو�جه����ت �إي����ر�ن �شغوط����ا �أمريكي����ة متز�يدة 
وعقوب����ات حمتمل����ة، من����ذ ق����ر�ر تر�م����ب يف ماي����و 
�ملا�ش����ي �لن�شحاب م����ن �لتفاق �لن����ووي �ملربم 
ب�شب����ب  �ل�شعب����ي  �ل�شتي����اء  وم����ع   .2015 �لع����ام 
�لقت�شاد �لإير�ين �ملتعرث وتر�جع �لعملة و�حتمال 
فر�س عقوبات �أمريكية جديدة �شارمة، ياأمل كثري 
م����ن �لإير�نيني �أن ت�شاهم �خلط����و�ت �لأمريكية يف 

ت�رسيع �سقوط النظام.

ويف �لوق���ت �لذي يح���اول �لنظام �إقن���اع �أوروبا 
بالبق���اء يف �لتفاق �لإي���ر�ين، فاإنه يخط���ط لهجمات 

�إرهابية يف �أوروبا”.
وو�ش���ف بومبي���و، ق���ادة �لنظ���ام �لإي���ر�ين ب���� 
“ع�شاب���ة �ملافيا”، ل���دى �رصحه قائمة م���ن �ل�رصقات 
وعملي���ات �لختال����س ونهب �لرثو�ت �لت���ي قام بها 
�ملر�ش���د �لأعل���ى للنظ���ام علي خامنئ���ي ورجال دين 
�آخرون وم�شوؤولون كبار يف �لنظام، خالل خطابه �لأحد 

�ملا�شي، �أمام �جلالية �لإير�نية يف كاليفورنيا.
و�شل���ط بومبيو �ل�شوء عل���ى �لف�شاد �مل�شت�رصي 
على �أعلى �مل�شتويات يف �حلكومة �لإير�نية، وو�شف 
�آيات �هلل �حلاكمني باأنه���م “مهتمون بجني �لرثو�ت 
�أكرث م���ن �لدي���ن”. كما ق���ال �إن “ثر�ء زعم���اء �إير�ن 
وف�شاده���م يظه���ر�ن �أن �إير�ن تد�ر م���ن �شيء ي�شبه 
�ملافي���ا ولي�س م���ن حكومة”. وبح�ش���ب �شبكة “�شي 
�إن �إ����س” �لأمريكي���ة، ميك���ن �لقول �إن �جل���زء �لأكرث 
�أهمي���ة من خطاب بومبيو �ملعنون ب� “دعم �لأ�شو�ت 
�لإير�ني���ة”، كان يتعل���ق بالف�ش���اد و�ملح�شوبية بني 
نخب���ة �لنظ���ام �لإير�ين وقادت���ه، مبا يف ذل���ك �أولئك 

�لذين يدعون باأنهم “�شلطة دينية”.
وقال وزير �خلارجية �لأمريكي �إنه يف حني يعاين 
�ملو�طن���ون �لإير�نيون �لعادي���ون ويحتجون من �أجل 
�حل�شول عل���ى وظائف وفر�س، يق���وم قادة �لنظام 

مبلء جيوبهم �خلا�شة”.
و�شدد على �أن “هوؤلء �لرجال �لأ�رص�ر �ملنافقني 
�بتدعو� جميع �أنو�ع �لط���رق �مللتوية لي�شبحو� �أغنى 

�لرجال على وجه �لأر�س، بينما يعاين �شعبهم”.
وقال “�إن ثم���ار هذه �ل� 40 �شنة من بعد �لثورة 
كان���ت مريرة، 40 �شنة من �حلك���م �مُلطلق، 40 �شنة 

من �إهد�ر ثروة �ل�شعب على دعم �لإرهاب”.
وك�شف بومبيو يف خطابه عن �أر�شدة بع�س قادة 
�إير�ن، �لتي ح�شلو� عليها بالنهب و�لختال�س، وعلى 

�شبيل �ملثال ل �حل�رص، وهم كالتايل:
1. رئي����س �ل�شلطة �لق�شائي���ة �لإير�نية �آية �هلل 
�ش���ادق �آمل���ي لريجاين، �لذي ميتل���ك ر�شيد� باأكرث 
من 300 ملي���ون دولر، وهذه �ل���رثوة �ملكت�شبة من 
“�ختال�س �لأمو�ل �لعامة يف ح�شابه �مل�رصيف �خلا�س”.
وكانت �لوليات �ملتح���دة قد �شنفت لريجاين 
�ملق���رب م���ن �ملر�شد �لأعل���ى للنظام �لإي���ر�ين علي 
خامنئي و�أحد خلفائه �ملحتملني لتويل من�شب ولية 
�لفقيه لتهامه بارت���كاب جر�ئم �شد حقوق �لإن�شان 
خ�شو�ش���ا ت�شديقه على �أحكام �إع���د�م �شد �ل�شجناء 
�ل�شيا�شي���ني و�لقا�رصي���ن و�لن�ش���اء، عقب حماكمات 

خلف �لأبو�ب �ملغلقة.
كم���ا ُيته���م �شادق لريج���اين بفت���ح 63 ح�شابا 
�رصي���ا جلمع �لكف���الت �ملالي���ة للمتهم���ني ق�شائيا 
وه���ي ملف���ات 40 مليون مو�طن وتدر ل���ه �أرباحا من 

�لكفالت �ملالية تقدر بقيمة 300 مليون دولر.
2. �ش���ادق حم�شويل، �شاب���ط �شابق يف �حلر�س 
�لثوري �لإي���ر�ين، ووزير يف حكوم���ة �لرئي�س �ل�شابق 
حمم���ود �أحم���دي جن���اد، و�ل���ذي يطل���ق علي���ه لقب 

“�جلرن�ل �مللياردير”.
وق���ال بومبي���و “حت���ول �ش���ادق حم�ش���ويل من 
كون���ه �شابطا فق���ري� يف �حلر�س �لث���وري �لإير�ين يف 
نهاي���ة �حلرب �لإير�نية �لعر�قية �لعام 1988 �إلى �أن 

�أ�شبحت لديه مليار�ت �لدولر�ت”.
و�أ�ش���اف “كانت لدي���ه طريقة بارع���ة يف �لفوز 
بعق���ود مربحة وعق���ود جت���ارة �لنفط م���ن �ل�رصكات 
�ملرتبط���ة باحلر����س �لث���وري �لإي���ر�ين، رمب���ا لكونه 

�شديقا قدميا يف �جلامعة ملحمود �أحمدي جناد”.
ومت فر����س عقوب���ات علي���ه من قب���ل �لوليات 
�ملتح���دة من���ذ �لع���ام 2010؛ ب�شب���ب دوره يف قم���ع 
�حتجاج���ات �لط���الب �شد �إعادة ف���وز �أحمدي جناد يف 

�لنتخابات �ملتنازع عليها �لعام 2009.

3. �آي���ة �هلل �لعظم���ى نا����رص م���كارم �ش���ري�زي، 
�مللق���ب ب���� “�شلط���ان �ل�شك���ر” لحت���كاره ��شتري�د 
�ل�شك���ر م���ع جت���ار يف �لب���از�ر، وح�شوله عل���ى �أرباح 
ت�شل �إل���ى �أكرث من 100 مليون دولر. وقال بومبيو 
“�شغ���ط مكارم �ش���ري�زي عل���ى �حلكوم���ة �لإير�نية 
خلف�س �لإعانات ملنتجي �ل�شكر �ملحليني يف �لوقت 
�لذي يغمر �ل�شوق ب�شكره �مل�شتورد �لأكرث تكلفة”.

4. �آية �هلل حممد �إمامي كا�شاين، خطيب �جلمعة 
يف طه���ر�ن، �ل���ذي ق���ال بومبيو عن���ه دون �أن يذكره 
بال�شم، �إنه “��شتحوذ عل���ى ماليني �لدولر�ت” بعد 

�أن نقلت �حلكومة “عدة عقود مربحة ملوؤ�ش�شته”.
5. �ملر�شد �لأعلى للنظام �آية �هلل علي خامنئي، 
�ل���ذي ميل���ك بح�شب ما �أ�ش���ار بومبيو، م���ن �شندوق 
“�شت���اد” �أم���و�ل بقيم���ة 95 ملي���ار دولر، �إ�شاف���ة 
�إل���ى تخ�شي�ش���ات “بيت �ملر�ش���د” ومكتب خامنئي 
�خلا����س و�ملوؤ�ش�شات �لتابعة ل���ه و�لتي لها ميز�نية 

من مو�زنة �لدولة �لعامة.

ويهيمن �ملر�شد �لإي���ر�ين على موؤ�ش�شة عمالقة 
تعرف با�شم “هيئة تنفي���ذ �أو�مر �لإمام �خلميني” �أو 
م���ا تعرف �خت�شار� ب� “�شت���اد”، وهي هيئة م�شادرة 
�لعقار�ت و�لأر��شي �لتي تعود ل� “مناه�شي �لثورة 
و�لنظ���ام” �أو �أر�����س وعق���ار�ت عام���ة ل مال���ك لها، 
وتقوم مب�شادرتها ل�شالح بيت �ملر�شد وموؤ�ش�شاته 
�ملت�شعب���ة وجتني له ح���و�يل 100 ملي���ار دولر بني 
ثروة يف ح�شابات �رصية و�أ�شول، غري خا�شعة للرقابة 

ول تدفع �أية �رص�ئب.
وتعليق���ا على هذه �ملوؤ�ش�ش���ة �لتابعة خلامنئي 
ق���ال وزي���ر �خلارجية �لأمريكي �إن “ه���ذه �لرثوة غري 
خا�شع���ة لل�رصيبة، �إنها غري م�رصوع���ة، وهي ت�شتخدم 
ك�شندوق ط���ارئ للحر�س �لثوري �لإي���ر�ين.. �آية �هلل 
مي���الأ خز�ئن���ه بالتهام كل م���ا يري���د”. ومت ت�شنيف 
“�شتاد” من قبل وز�رة �خلز�نة �لأمريكية على قائمة 

�لعقوبات منذ �لعام 2013.
ويف ج���زء �آخر م���ن خطابه، �أث���ار بومبي���و ق�شية 
�لق���ادة �ل�شيا�شي���ني “�ملعتدل���ني” �ملزعومني يف 
�إير�ن، مث���ل �لرئي�س ح�شن روح���اين ووزير �خلارجية 
جو�د ظريف. وقال �إن �لوليات �ملتحدة ودول �أخرى 
�شع���ت ل�شنو�ت لتحديد “�ملعتدل���ني �ل�شيا�شيني” 
يف �إي���ر�ن، و��شفا �إياه���م باأنهم “مث���ل وحيد �لقرن 
�لإير�ين”. وتابع بومبي���و “�إن �أهد�ف �لنظام �لثورية 
و��شتع���د�ده لرت���كاب �أعم���ال عن���ف ل ت�شم���ح لأي 
�شخ����س للو�شول �إلى من�شب قيادي يف �إير�ن ميكن 

ت�شميته باملعتدل، �أو رجل دولة”.
و�أردف “يعتق���د �لبع����س �أن �لرئي����س روح���اين 
ووزير �خلارجي���ة ظريف يتنا�شبان م���ع هذ� �لو�شف 
و�حلقيق���ة هي �أنهم جمرد و�جه���ات �أمامية م�شقولة 
لتلميع �ش���ورة �ملر�شد دوليا”. وقال وزير �خلارجية 
�لأمريك���ي �إن “�لتف���اق �لن���ووي، مل يجعله���م غ���ري 

معتدلني فح�شب، بل ذئاب يف مالب�س �لأغنام”.

فيما قال رئي�س هيئة الأركان العامة للقوات امل�سلحة الإيرانية حممد باقري اأم�س الثالثاء، 

حذر  عليه”،  و�ستاأ�سف  تتخيله  لن  قويا  فعل  “رد  �ستلقى  لإي��ران  املتحدة  الوليات  تهديدات  اإن 

التهديدات  ا�ستخدام  البيت الأبي�س جون بولتون، طهران من تكرار  م�ست�سار الأمن القومي يف 

�سد الوليات املتحدة.

واأفاد املكتب الإعالمي للبيت الأبي�س اأن بولتون نقل عن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 

باأنه “�سوف يجعل اإيران تدفع ثمًنا باهًظا مل تدفعه �سوى دول قليلة على وجه الأر�س، يف حال 

اأقدمت على اأفعال خاطئة”.

واشنطن ـ أ ف ب: 

عواصم ـ وكاالت:

برلين ـ أ ف ب:

أثينا ـ أ ف ب:

و��شنط���ن،  يف  �لثالث���اء  �أم����س  ب���د�أ 
مببادرة من �حلكومة �لأمريكية، �جتماع هو 
�لأول من نوعه للدفاع عن حرية �لأديان يف 

�لعامل على �أن ي�شتمر 3 �أيام.
�ش���ان  �لأمريك���ي  �ل�شف���ري  وق���ال 
بر�ونب���اك يف �فتتاح �لجتم���اع �إن “غياب 
�حلري���ة �لديني���ة يف م���كان و�ح���د ي�شكل 
تهديد� لل�شالم و�لزده���ار و�ل�شتقر�ر يف 

كل مكان”.
و�لأربعاء  �لثالثاء  �لجتماع  ويخ�ش�س 
للمجتمع �ملدين ول�شهاد�ت “ناجني” قبل 
�أن يلتق���ي وزر�ء دول عدة، �خلمي�س، وزير 

�خلارجية �لأمريكي مايك بومبيو.
و�عت���رب بر�ونباك �أن “�حلق يف �حلرية 
�لدينية و�لقدرة عل���ى �لعي�س مبا ين�شجم 
م���ع �شم���ري �ملرء هم���ا عر�ش���ة لهجوم يف 

�لعامل”.
وتوق���ف عند �أمثل���ة عدة مث���ل �أقلية 
�لروهينغ���ا �مل�شلم���ة يف بورم���ا �أو �أقلي���ة 
�لويغ���ور يف �ل�ش���ني و�شول �إل���ى �لق�س 
�لمريك���ي �ن���درو بر�ن�ش���ون �ملعتق���ل يف 
تركي���ا ��شتناد� �إلى “�تهام���ات عارية من 

�ل�شحة”.
و�أ�ش���اف �ل�شف���ري �لأمريك���ي للحرية 
�لدينية “يجب �أن يتغ���ري هذ� �لأمر ولهذ� 
�ل�شب���ب �أنت���م هن���ا. ل ميك���ن �أن ن�شم���ح 
لأنف�شن���ا بالف�شل، علينا �أن نكثف جهودنا 

تعزيز� حلرية �لديانة”.

�أعل���ن �لق�شاء �لأمل���اين �أم�س �لثالثاء 
�أن زوجة تون�ش���ي ي�شتبه باأنه �أر�د �رتكاب 
�عت���د�ء ب� “قنبلة بيولوجية” يف �أملانيا قد 
�عتقلت �أي�ش���ا ب�شبب دوره���ا �ملفرت�س 
يف �لإع���د�د للهجوم. و�أوقفت �لثالثاء هذه 
�لأملاني���ة )42 عام���ا(، تدع���ى يا�شم���ني، 
كما �أ�شاف بي���ان للنيابة �لعامة �لحتادية 
�ملخت�شة ب�ش���وؤون �لإرهاب. ويوؤخذ عليها 
�أنه���ا �شاع���دت زوجه���ا �شي���ف �هلل وه���و 
تون�ش���ي يف 29 م���ن �لعم���ر، وو�ش���ل �إلى 
�أملاني���ا يف 2015، و�عتقل���ت يف منت�شف 

يونيو يف �ل�شقة �لزوجية يف كولونيا.
�ملوق���وف  زوجه���ا  �أن  يف  وي�شتب���ه 
“قنبل���ة  �أر�د �شن���ع  يف �لوق���ت �لر�ه���ن، 
بيولوجي���ة” عل���ى �أ�شا����س �لري�شني، وهو 
�شم م���ن �أ�شل نباتي عنيف ج���د�، �أقوى ب� 
6 �آلف م���رة من �ل�شيانور. وكانت �ل�رصطة 
ع���رثت يف �شق���ة �لزوج���ني عل���ى �أكرث من 
م���ن  ملغ���ر�م  و84  ري�ش���ني  حب���ة   3000
�لري�شني و950 غر�ما من م�شحوق �لألعاب 
�لنارية وزجاجت���ني مليئتني ب�شائل قابل 
بلمب���ات  مو�شول���ة  و�أ�ش���الك  لال�شتع���ال 
و240 ك���رة معدني���ة. و�أعلن���ت �لنيابة �أن 
يا�شمني �شاعدت زوجها على �لذهاب �إلى 

بولند� ل�رص�ء متفجر�ت.

�رتفع���ت ح�شيل���ة �شحاي���ا �حلر�ئ���ق 
حول �أثينا �أم�س �لثالثاء �إلى 60 قتيال، كما 
�أعلنت بلدي���ة ر�فينا، كربى مدن �ملنطقة 
�ل�شاحلي���ة عل���ى �ل�شاحل �ل�رصق���ي لأتيك، 
فيما تعي�س �لبالد �شدمة بعد �لعثور على 
26 �شخ�شا متفحما، بينهم �أطفال �شغار.

وق���ال �مل�شت�ش���ار �لبل���دي يف ر�فينا 
مريون ت�شاغار�كي�س “�أح�شينا 60 قتيال”، 
فيما مل توؤكد �حلكوم���ة بعد �إل مقتل 50. 
وه���ذه �حلر�ئق هي �لأ�شد ����رصر� منذ تلك 

�لتي �أ�شفرت عن 77 قتيال يف 2007.
و�أ�شاف �أن �حل�شيلة ميكن �أن ترتفع 
م���ع �لعث���ور عل���ى �أ�شخا����س عالق���ني يف 

منازلهم �لتي مل يتم �لو�شول �إليها بعد.
وبني �لقتلى و�لدة بولندية و�بنتها، 
كم���ا ذك���رت و�ر�شو �لتي مل تق���دم مزيد� 
م���ن �لتفا�شيل. ويف حمط���ة ماتي �لبحرية 
�لتي تبعد ح���و�يل 40 كلم �رصق �أثينا، عرث 
عل���ى 26 �شخ�شا متفحم���ني ومت�شابكني 
حلماي���ة  �أخ���رية  حماول���ة  “يف  جمموع���ات 
�أنف�شه���م”، كما ق���ال �أحد عنا����رص �لإنقاذ 

فا�شيلي�س �ندريوبولو�س.

الواليات المتحدة

ألمانيا

اليونان 

�جتماع يف و��شنطن 
للدفاع عن حرية �لأديان

�عتقال زوجة تون�شي 
ي�شتبه بتخطيطه لعتد�ء

حد�د بعد حر�ئق 
�أ�شفرت عن 60 قتيال

األربعاء 25 يوليو 2018 
12 ذو القعدة 1439

العدد 3571

15

م�ست�سار للأمن القومي: ترامب �سيجعل طهران تدفع ثمنا باهظا

بومبيو: اإيران وراء املعاناة واملوت والإرهاب

�جلي�س �لإير�ين يهدد �أمريكا برد “ل ميكن تخيله”

ك�شف عن �أر�شدة قادة �ملاليل �لتي ح�شلو� عليها بالنهب

• جون بولتون	

• مايك بومبيو	

واملوت  املعاناة  يف  بالت�سبب  الإي��راين  النظام  بومبيو،  مايك  الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  اتهم 

“تويرت”،  تغريدة على  بومبيو يف  اأوروب��ا. وقال  باأ�سره خ�سو�سا  والعامل  والإره��اب لالإيرانيني 

اأم�س الثالثاء “النظام الإيراين ت�سبب باملعاناة واملوت ل�سعبه والعامل. ويف اأوروبا وحدها، اأثارت 

الغتيالت والتفجريات التي دبرتها اإيران، ف�سال عن الهجمات الإرهابية الأخرى، رعب عدد ل 

يح�سى من الب�سر”. واأ�ساف وزير اخلارجية الأمريكي يف تغريدة ثانية “اأوروبا لي�ست حم�سنة 

من الإرهاب الذي تدعمه اإيران. وهذا ال�سهر اأدين دبلوما�سي اإيراين يف فيينا مبوؤامرة لتفجري 

جتمع انتخابي يف فرن�سا. 

قدر�ت �إير�ن �لإلكرتونية متثل خطر� على �أملانيا

مو�شك���و � روي���رتز: ق���ال �لكرملني �أم����س �لثالثاء �إن���ه تلقى دعوة م���ن �لوليات 
�ملتحدة لعقد قمة بني �لرئي�س فالدميري بوتني ونظريه �لأمريكي دونالد تر�مب يف 
و��شنطن يف نهاية �لعام، لكنه قال �إن �أمام �لزعيمني فر�شا �أخرى �أي�شا لالجتماع معا. 
وقال ي���وري �أو�شاكوف �ملع���اون بالكرملني �إن و��شنطن ومو�شك���و �تفقتا على 
����رصورة عقد لقاء �آخر بني بوت���ني وتر�مب بعد قمتهما يف هل�شنكي �لأ�شبوع �ملا�شي 

لكن رو�شيا مل تبد�أ بعد �أي ��شتعد�د�ت عملية لعقد قمة جديدة.
وقال �أو�شاكوف لل�شحافيني “هن���اك خيار�ت �أخرى )لالجتماع( ميكن للزعيمني 
مناق�شته���ا”، م�ش���ري� �إلى �جتم���اع لزعماء جمموع���ة �لع�رصين يف �لأرجنت���ني يف نهاية 

نوفمرب.
و�أ�شاف “رمبا تكون هناك منا�شبات دولية �أخرى ي�شارك فيها تر�مب وبوتني”.

دعوة اأمريكية لعقد قمة بني بوتني وترامب

برل���ني � رويرتز: قالت وكال���ة �ملخابر�ت 
�لد�خلي���ة �لأملاني���ة )ب���ي �إف يف( يف تقريرها 
عل���ى  قدر�ته���ا  رفع���ت  �إي���ر�ن  �إن  �ل�شن���وي 
�لهجم���ات �لإلكرتونية و�إنه���ا متثل خطر� على 

�ل�رصكات �لأملانية و�ملوؤ�ش�شات �لبحثية.
وزي���ر  �أعلن���ه  �ل���ذي  �لتقري���ر،  وحت���دث 

�لد�خلية هور�شت زيهوفر ووكالة “بي �إف يف” 
�أم�س �لثالثاء، ع���ن هجمات �إلكرتونية متز�يدة 

م�شدرها على �لأرجح �إير�ن منذ �لعام 2014.
و�أ�ش���ار �لتقرير �إلى �أن���ه مت ر�شد �لكثري 
من مث���ل هذه �لهجمات على �أهد�ف �أملانية يف 

�لعام 2017.

دبي ـ العربية نت:

• بوتني وتر�مب	
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تختتم صباح غد الخميس بطولة مسابقة 
الصاالت لكرة القدم لوحدات قوة دفاع 

البحرين لعام 2018، عىل ملعب صالة مدينة 
خليفة الرياضية، حيث ستقام املباراة األوىل 

لتحديد املركز الثالث، وستليها املباراة النهائية 
عىل كأس املسابقة لتحديد املركز األول 

والثاين، وتقام هذه املسابقة سنويًّا مبشاركة 
واسعة من مختلف وحدات قوة دفاع 

البحرين.

ختام بطولة الصاالت 
لوحدات قوة الدفاع

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

حق��ق منتخبن��ا الوطني لكرة الس��لة 
للشباب املركز الثاين يف البطولة العربية 
)تح��ت 18 عاًم��ا(، إثر خس��ارته أمام 
املنتخب امل��ري بنتيج��ة 70/65، يف 
املب��اراة النهائية الت��ي أقيمت بينهام 
مس��اء أمس )الثالث��اء(، ع��ىل الصالة 

املغطاة باستاد القاهرة الدويل.
 وجاءت نتائج أش��واط املباراة كاآليت: 
17/13 مر، 17/12 البحرين، 21/20 

مر و20/15 مر. 
منتخبنا الوطني ورغم خسارته املباراة 
النهائي��ة، إال أنه قدم مس��تويات فنية 
عالية ومتّيز األداء الجامعي واالنضباط 

الجيد والتنظيم الدفاعي والهجومي.
وتعت��ر خس��ارة منتخبن��ا أم��س هي 
الوحي��دة يف البطولة بع��د تفوقه عىل 
جمي��ع املنتخبات وتصدره الدور األول 

بالعالمة الكاملة. 
وعق��ب اللق��اء، ق��ام وزير الش��باب 
والرياضة املري أرشف صبحي ورئيس 
االتحادي��ن الع��ريب واإلم��ارايت الل��واء 
إس��امعيل القرقاوي بتتوي��ج املنتخب 
امل��ري ب��كأس البطول��ة وامليداليات 
الذهبي��ة، فيام تقل��د منتخبنا الوطني 
امليداليات الفضية لحصوله عىل املركز 
الث��اين، واملنتخب التون��ي امليداليات 

الرونزية لحصوله عىل املركز الثالث. 

 مجريات المباراة

بدأ منتخبنا الوطني املباراة بتش��كيلة 
ضم��ت باقر عيىس، مصطفى حس��ن، 
كريم محمد، عيىس أحمد وعيل جابر.

وج��اءت بداية منتخبن��ا الفنية جيدة، 
إذ أخذ نجوم األحمر األسبقية بالتقدم 
3/0، مع��وال عىل تح��ركات واخرتاقات 

باقر عيىس تحت السلة.
يف املقابل، بدأ املنتخب املري بالدفاع 
الضاغ��ط يف كل امللع��ب للح��د م��ن 

خطورة تحركات العبي منتخبنا.
وحافظ منتخبنا ع��ىل تقدمه منتصف 
الرب��ع األول ب���7/2، غ��ر أن األخطاء 
الشخصية عىل العبينا منحت املنتخب 
املري فرصة تقليص النتيجة 7/6، قبل 
أن متنحه التعديل والتقدم 13/11، ثم 
استغل أخطاء ال� “ترن أوفر” املتكررة 

لحسم هذا الربع بنتيجة 17/13.
وع��زز املنتخب امل��ري تقدمه بداية 
الرب��ع الث��اين 21/13، قب��ل أن يرف��ع 

الفارق منتصف الربع 27/17.
وقل��ص منتخبن��ا الف��ارق م��ن خالل 
التنوي��ع الهجومي عر االرتداد الرسيع 
م��ن تحت  والتس��جيل  واالخرتاق��ات 
الحلق وكس��ب األخطاء، قب أن ينجح 

من حسم الشوط األول 30/29.
وجاء الشوط الثاين سجاال بن املنتخبن، 
واحتفظ منتخبن��ا بتقدمه بداية الربع 
الثالث 38/34، قبل أن يرفع الفارق إىل 
10 نقاط مع منتصف الفرتة ب�47/37.

واس��تغل املنتخ��ب امل��ري األخطاء 

نفس��ها عىل منتخبنا لتعدي��ل النتيجة 
نهاية هذا الربع 50/50.

وتواصل سجال التسجيل بن املنتخبن 
يف الرب��ع األخ��ر، إذ اس��تعاد منتخبنا 
التقدم 51/50، قبل أن يتقدم املنتخب 
امل��ري منتصف الربع ب���57/53، ثم 
ع��زز تقدم��ه 66/55، وصوال لحس��م 

املباراة.

 سلمان رمضان: حققنا استفادة 
فنية كبيرة من المشاركة

أك��د م��درب منتخبنا الوطن��ي لكرة 
الس��لة للش��باب س��لامن رمضان أن 
منتخبن��ا حقق اس��تفادة فنية كبرة 
م��ن املش��اركة يف البطول��ة العربية، 
وذل��ك يف إط��ار تحض��رات “أحمر 
الش��باب” للبطولة اآلسيوية املؤهلة 
لكأس العامل التي س��تقام يف العاصمة 
)بانك��وك( مطلع ش��هر  التايلندي��ة 

أغسطس املقبل.

وقال رمضان إن مش��اركة منتخبنا يف 
البطول��ة العربي��ة ج��اء ضمن خطة 
بعي��دة امل��دى وضع��ت م��ن قب��ل 
الجهازين الفن��ي واإلداري للمنتخب 
بدع��م مب��ارش م��ن رئي��س االتحاد 
البحرين��ي س��مو الش��يخ عيىس بن 
عيل آل خليفة، نح��و إعداد منتخب 
قوي قادر عىل املنافس��ة آس��يوًيا يف 

املستقبل عىل مستوى الرجال.
وأك��د رمض��ان أن مش��اركة منتخبنا 
جاءت مرشفة لكرة السلة البحرينية، 
مش��رًا إىل أن األحمر الش��اب حقق 
الكبرة واس��تطاع  الفنية  االس��تفادة 
أن يخ��رج بالعديد من املكتس��بات 

اإليجابية.
وأض��اف مدرب منتخبن��ا أن منتخبنا 
قط��ف مث��ار املش��اركة م��ن خالل 
االحت��كاك م��ع املنتخب��ات العربية 
املشاركة يف البطولة والسيام اإلفريقية 
التي متتاز بالبنية الجس��امنية القوية 

لالعبيه��ا. وب��ن رمض��ان أن منتخبنا 
ظهر مبس��توى فني عايل خالل جميع 
لقاءات البطول��ة، مضيفا أن منتخبنا 
استطاع مجاراة املنتخبات التي متتاز 
بالقوة الجس��امنية من خالل التفوق 

التكتييك.

مصطفى حسين هداف الثالثيات

 حصل الع��ب منتخبن��ا الوطني لكرة 
الس��لة للش��باب مصطفى حسن عىل 
جائ��زة هداف التصويب��ات الثالثية يف 
البطول��ة، بع��د أن حق��ق 23 تصويبة 

ناجحة مبعدل بلغ 42 %. 
مصطف��ى ال��ذي ش��ارك يف 7 لقاءات، 
اس��تطاع أن يس��اهم برفق��ة زمالئ��ه 
الالعب��ن يف قيادة منتخبن��ا إىل املباراة 
النهائية ألول مرة يف تاريخ مش��اركات 
الس��لة البحرينية عىل املستوى العريب، 
ومتك��ن مصطفى م��ن تس��جيل 129 
نقطة، مبعدل تهديفي يف البطولة 18.4 

نقطة للمباراة الواحدة.

اللجنة المنظمة تحتفي بالوفود 
على نهر النيل

 أقام��ت اللجن��ة املنظم��ة للبطول��ة 
العربي��ة لكرة الس��لة للش��باب، حفل 
عش��اء ملمثيل وفود املنتخبات العربية 
املشاركة يف البطولة، حرضه رئيس بعثة 
منتخبنا الوطني للش��باب الس��يد أنور 
رشف ومدير املنتخب غس��ان قاروين، 
ورئيس االتحاد العريب اللواء إس��امعيل 
القرق��اوي إضاف��ة إىل رؤس��اء وف��ود 

املنتخبات األخرى.
وتبادل السيد أنور رشف وغسان قاروين 
ال��دروع التذكارية مع رئي��س االتحاد 
الع��ريب واللجن��ة املنظم��ة للبطول��ة 
وس��يطرت  األخرى.  الف��رق  وممث��يل 
ال��روح األرسي��ة واألخوية ع��ىل أجواء 
الحفل، مشيدين بدور اللجنة املنظمة 

وحرصها عىل توفر املتطلبات كافة. 

المسعد: البطولة أعدت منتخب 
البحرين بشكل قوي لآلسيوية 

 أش��اد رئيس االتحاد السعودي ونائب 
رئي��س االتح��اد الع��ريب لكرة الس��لة 
اإليجابية  بالنتائج  املسعد  عبدالرحمن 
املرشفة التي حققها املنتخب البحريني 
يف البطول��ة العربي��ة الس��ابعة عرشة 
لكرة الس��لة للشباب، والتي أسفر عنها 

حصوله عىل املركز الثاين.
وقال عبدالرحمن املس��عد إن منتخبنا 
الوطن��ي ق��ّدم نتائج طيب��ة عكس بها 
الصورة املرشفة لكرة السلة البحرينية، 
وما وصلت إليه من تطور عىل مستوى 

املنتخبات الوطنية.
وأوضح أن وص��ول منتخبنا إىل املباراة 
النهائية بع��د تخطيه جميع املنتخبات 
يف الدور التمهيدي وفوزه عىل الجزائر 
مج��ددا يف ال��دور نص��ف النهايئ يعد 

مكسًبا كبرا ملنتخبنا الشاب.
ولف��ت عبدالرحم��ن املس��عد إىل أن 
ميتل��ك  للش��باب  الوطن��ي  منتخبن��ا 
املواهب والخامات واألطوال واملهارات 
التي يحتاجها العب كرة الس��لة، مشرًا 
إىل أن ه��ذا نجوم األحمر س��يكونون 

دعامة ملنتخب الرجال يف املستقبل. 
وأضاف نائ��ب رئيس االتح��اد العريب 
لالحت��كاك  كب��رة  فرص��ة  “البطول��ة 
بالنس��بة للدولة املش��اركة، فموعدها 
مثايل قبل انط��الق التصفيات املؤهلة 
لكأس العامل للش��باب 2019، س��واء يف 

آسيا أو إفريقيا”.
وأش��ار إىل أن البطول��ة مثل��ت إعدادا 
قويا ملنتخبنا الذي ينتظره االس��تحقاق 
اآلس��يوي املهم املتمث��ل يف التصفيات 
اآلس��يوية املؤهل��ة ل��كأس الع��امل يف 

بانكوك مطلع شهر أغسطس املقبل.
وقال إن أداء منتخبنا القوي يف البطولة 
أعطى م��ؤرًشا إيجابيا عن االس��تعداد 
للبطول��ة  وتهيئ��ه  ملنتخبن��ا  الجي��د 
اآلس��يوية، متمنًي��ا كل التوفيق ألحمر 

الشباب يف مشواره اآلسيوي. 
وأثن��ى نائب رئيس االتحاد العريب عىل 
اللجن��ة املنظمة للبطول��ة التي قامت 
ب��أدوار دور كبرة يف إطار حرصها عىل 
توفر س��بل الراحة وجمي��ع متطلبات 
املنتخب��ات املش��ارة، مضيف��ا أنه هو 
األمر الذي نال إشادة مختلف البعثات 

املشاركة يف البطولة بال استثناء.

منتخبنا يعود اليوم

وم��ن املؤم��ل أن تعود بعث��ة منتخبنا 
الوطني لكرة الس��لة للشباب إىل أرض 
الوطن، يف قرابة الساعة الخامسة مساء 
الي��وم )األربع��اء(، بع��د أن اختتمت 
مش��اركتها يف النس��خة السابعة عرشة 
من البطول��ة العربية الت��ي احتضنتها 
العاصم��ة املرية )القاهرة( وأس��دل 

الستار عىل منافساتها أمس.

أحمر الشباب وصيفا للبطولة العربية لكرة السلة
ب����خ����س����ارت����ه أم���������ام م����ص����ر ف�����ي ال���ن���ه���ائ���ي

القاهرة         محمد الدرازي

المسعد متحدثا للوفد اإلعالميمن تبادل الدروع التذكارية

)تصوير: رسول الحجيري( منتخبنا الوطني لكرة السلة لفئة الشباب  

من التتويج

جانب من الفعاليات
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17 المنامة ينتظر وصول إيريك وانتظام عيسى جهاد في التدريبات
أحمد مهدي

يواصل الفريق األول 
لكرة القدم بنادي املنامة 

تحضرياته اإلعدادية 
للموسم الريايض الجديد 

2018/2019، وذلك تحت 
قيادة املدرب الوطني محمد 

الشمالن.
وينتظر الفريق املنامي 

وصول املحرتف الربازييل يف 

صفوفه “إيريك”، واملتوقع 
أن ينخرط يف التدريبات 

خالل األيام القليلة املقبلة.
ويأيت استمرار إيريك مع 

الفريق املنامي بعدما لعب 
يف صفوفه املوسم املايض 
2017/2018 أيًضا، وقدم 

مستويات الفتة جعلته 
يواصل متثيل املنامة خالل 

املوسم الجديد.
وأظهر إيريك مستويات 

متميزة يف منطقة الوسط 
األمامية؛ نظرًا لإلمكانات التي 
يتمتع بها فنيا ومهاريا، وهو 

ما جعله واحًدا من الخيارات 
األجنبية للموسم الجديد.
من جهة أخرى، انخرط 
الالعب عيىس جهاد يف 

تدريبات الفريق املنامي بعد 
انتقاله حديثا.

وجاء توقيع املنامة مع عيىس 
جهاد؛ قياًسا عىل ما ظهر به 

من متيز وأداء جيد خالل 
املواسم املاضية، إذ سبق 
له متثيل عدد من األندية 
املحلية كالرفاع والبحرين.

ويعترب عيىس جهاد من 

الالعبني الشباب البارزين 
أصحاب اإلمكانات الجدية، 
وبال شك سيشكل تواجده 

إضافة جيدة لتشكيلة املنامة 
عىل األطراف يف خط الوسط.

ومل يعلن املنامة حتى اآلن 
عن أي صفقات أخرى سواء 
بالنسبة لالعبني املحليني أو 

املحرتفني.

أكد مدير املنتخب األوملبي لكرة القدم 
الشسسيخ أحمد بسسن عيسسىس آل خليفة، 
أن سلسسسلة التحضريات للمشسساركة يف 
دورة األلعسساب اآلسسسيوية بإندونيسسسيا 
خالل شسسهر أغسسسطس املقبل مستمرة 
وبشسسكل مكثسسف يف الوقسست الحسسايل، 
متهيدا للوصول إىل الجاهزية املناسسسبة 
لالسسستحقاق األوملبي.  وأشسسار الشسسيخ 
أحمسسد بن عيسسىس إىل أن الجهاز الفني 
التدريبية  الحصسسص  كثسسف  للمنتخب 
بسسدءا من 9 يوليسسو الجسساري، إذ دخل 
املنتخب معسسسكرا داخليا مبركز سلامن 
بن محمسسد الريسسايض ويسسستمر حتى 
27 مسسن ذات الشسسهر.  ولفسست إىل أن 
املعسكر اشسستمل عىل تدريبات مكثفة 
عىل فرتتني صباحية ومسائية، وتركزت 
عىل الجوانب البدنية والفنية املختلفة.  

وقسسال: “نشسسيد بسساألداء السسذي أظهره 
الالعبون خالل فرتة املعسسسكر الداخيل 
الحايل من خالل التزامهم وانضباطهم، 
األمر الذي يدلل عىل حرصهم الكبري يف 

اإلعداد املناسب للدورة اآلسيوية”.
 وأضاف:”جدية الالعبني كبرية وواضحة 
خالل الحصص التدريبية اليومية، والتي 
حرص فيها الجهسساز الفني عىل تكثيف 
التامريسسن مسسن خسسالل قامئسسة الالعبني 
املتواجدة اآلن، والتي تشسسمل 27 العبا 
بعسسد انضامم ثاليث املنتخب األول وهم 
يوسف حبيب وأحمد بوغامر وحسني 
جميل”.  وذكر الشيخ أحمد بن عيىس 
أن املنتخب األوملبي سسسيخوض مباراة 
ودية يسسوم الخميس املقبل املوافق 26 
يوليو الجاري أمام الفريق األول لنادي 
الرفاع، وذلك يف لقاء سسسيحتضنه استاد 

البحرين الوطني.
 وبسسني أن املبسساراة سسستكون التجربسسة 
املحلية األخرية قبل املغادرة يوم األحد 
املقبسسل املوافق 29 يوليسسو الجاري إىل 

ميامنار، حيسسث سيشسسارك املنتخب يف 
بطولسسة ودية تضسسم املنتخب املضيف 

وتايلند وكوريا الجنوبية.
 وتابع:”بعسسد البطولة التي ستسسستمر 

حوايل أسسسبوع كامل سسسيتجه املنتخب 
إلقامة معسسسكر قصري يف ماليزيا، وهي 
املحطة األخرية قبل املشسساركة يف دورة 

األلعاب اآلسيوية بإندونيسيا”.

 وجدد الشيخ أحمد بن عيىس يف ختام 
حديثه التأكيد عسسىل أن جدية الالعبني 
والتزامهسسم يف التدريبات أمر يسسستحق 
اإلشسسادة ويبعسسث عسسىل االطمئنان يف 
التحضسسري  نحسسو  املنتخسسب  جاهزيسسة 
واإلعداد لالسسستحقاقات املقبلة، مشريا 
إىل أن دورة األلعسساب اآلسسسيوية التسسي 
سيشسسارك فيهسسا املنتخب بأعسسامر أقل 
ستكون محطة إعدادية لتصفيات كأس 
آسسسيا تحت 23 عاما التي ستقام العام 
املقبل.  وقال أيضا:”املنتخب اسسستطاع 
حديثا التتويج بلقب بطولة إندونيسيا 
الودية خالل مايو املايض، ونسعى خالل 
البطسسوالت املقبلسسة لزيسسادة االحتكاك 
وحسسدة التنافسسس للوصسسول باملنتخب 
إىل الجاهزية املثىل لالسسستحقاق األهم 

العام املقبل”.

تدريبات محلية مكثفة لألولمبي... واألحد المغادرة لميانمار
عيسى: ب���ن  أح��م��د  ال��اع��ب��ي��ن...  ب��ان��ض��ب��اط  أش����اد 

أحمد بن عيسى

اتحاد الكرة          المركز اإلعالمي

أقسسام مركز غسسزوان للفروسسسية حفل 
تخريج دفعة من الفرسسسان الشسسباب 
بعسسد أن أكملسسوا الربنامسسج التدريبي 
املعد لهسسم يف رياضة قفسسز الحواجز، 
وذلك تحت إرشاف نخبة من املدربني 
يتقدمهم الفارس ورئيس املركز سامي 
غزوان. وحرض حفسسل التخريج األمني 
العام املساعد لالتحاد املليك للفروسية 
وسسسباقات القدرة خالد أحمد حسن 
وعضو مجلسسس إدارة االتحسساد املليك 
للفروسسسية وسسسباقات القدرة توفيق 
الصالحي واملديسسر الفني لالتحاد حيد 

الزعبي وعدد من املدعوين.
وألقسسى الدكتسسور خالد حسسسن كلمة 
مبناسسسبة حفسسل التخريسسج قسسال فيها 
“تزخر مملكسسة البحرين بالعديد من 
النجسسوم يف مختلف األلعاب الرياضية 
وخاصسسة يف رياضسسة الفروسسسية وقفز 
الحواجسسز وهؤالء النجسسوم بحاجة إىل 
مواهبهم  ويصقسسل  يكتشسسفهم  مسسن 
بصسسورة احرتافية ومتميسسزة وهذا ما 

يقوم به مركز غزوان للفروسسسية الذي 
يعترب واحسسًدا من املراكسسز املتميزة يف 
اكتشسساف وصقسسل مواهب الفرسسسان 

الناشئني”.
وبني د.خالد “أن الربامج التي يقدمها 
مركز غسسزوان متوافقة مسسع توجهات 
للفروسسسية وسسسباقات  املليك  االتحاد 
القسسدرة يف دعسسم رياضة الفروسسسية 
وتكويسسن قاعدة لرياضة قفز الحواجز 
واالعتسسامد فيها عىل الوجوه الشسسباب 
القسسادرة عىل العطاء يف املسسستقبل مبا 

يضمن اسسستمرارية اإلنجازات يف هذه 
الرياضة ونحن نشسسيد بسسدور الفارس 
سامي غزوان الذي يبذل جهوًدا كبرية 
ومتميزة كام ونسسستذكر بسسكل الفخر 
واالعتسسزاز القيم التسسي زرعها املغفور 
لسسه بإذن اللسسه تعايل عميد الفرسسسان 

البحرينيني املرحوم محمد غزوان”.
 كسسام ألقى توفيق الصالحي كلمة قال 
فيهسسا “يتميز مركز غزوان للفروسسسية 
بأنسسه من بني افضسسل املراكز يف تعليم 
رياضسسة قفسسز الحواجز ويسسستند عىل 

خربة واسسسعة يف هسسذا املجسسال األمر 
الذي جعله مصدرًا الكتشاف املواهب 
وتدريسسب الناشسسئة ونحن نشسسيد مبا 
حققسسه املركز مسسن إنجسسازات متميزة 
يف ظل متابعة الفارس سسسامي غزوان 
ومن قبله املغفور له عميد الفرسسسان 
البحرينيني املرحوم محمد غزوان، وما 
تخريسسج هذه الدفعسسة إال تأكيًدا عىل 
قدرة املركسسز وتفانيه يف خدمة رياضة 

الفروسية البحرينية”.  
ومن جانبه، قال رئيس املركز سسسامي 
غسسزوان “نحسسرص يف مركسسز غسسزوان 
عىل تقديسسم مختلف أشسسكال الدعم 
واملساندة إىل االسرتاتيجية التي يتبعها 
للفروسسسية وسسسباقات  املليك  االتحاد 
القدرة يف تعليم واكتشاف املواهب يف 
رياضة الفروسسسية وقد خضع الفرسان 
الجسسدد إىل دورات مكثفة يف مجاالت 
قفز الحواجز وكيفية مامرسسستها وأهم 
نقاطها ومهاراتسسه وكيفية التعامل مع 

الجواد بالصورة الصحيحة”.

تخريج دفعة جديدة لتدريب قفز الحواجز بمركز غزوان
البالد سبورت

صورة جماعية

المنتخب األولمبي

الحكمان السماهيجي وصالح 
يشاركان في آسياد جاكرتا

 “كاكا” يقترب 
من العودة لالتفاق

اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي: كلف 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، حكمنا 

الدويل عيل السامهيجي، وحكمنا املساعد 
الدويل عبدالله صالح؛ للمشاركة يف 

إدارة مباريات كرة القدم بدورة األلعاب 
اآلسيوية 2018 التي ستسضيفها مدينتي 

جاكرتا وبالبامنغ اإلندونسيتني، وذلك 
خالل الفرتة 14 أغسطس حتى 1 سبتمرب 

املقبلني.
 وجاء اختيار عيل السامهيجي وعبدالله 

صالح من قبل االتحاد اآلسيوي؛ ليمثال 
بذلك التحكيم البحريني يف الدورة التي 

تشهد مشاركة حوايل 32 منتخًبا.
وإىل جانب عيل السامهيجي، تم اختيار 
23 حكاًم للساحة أيًضا مبا مجموعه 24 

حكاًم، باإلضافة إىل 25 حكاًم مساعًدا 
بجانب عبدالله صالح ومبا مجموعه 26 حكاًم مساعًدا، كام تم 

اختيار 7 مراقبني للمباريات و7 مقيمني للحكام، باإلضافة إىل 
مدرب واحد للياقة البدنية للحكام.

ويعد اختيار عيل السامهيجي وعبدالله صالح ضمن قامئة الحكام 
للدورة اآلسيوية تواصال لتواجد التحكيم  البحريني عىل جميع 

األصعدة ويف مختلف البطوالت الكروية، مبا يعكس الصورة 
املتطورة والرائدة للصافرة الوطنية التي تحقق نجاحات عىل 

مختلف األصعدة وتعكس ما وصل إليه التحكيم  البحريني من 
تطور الفت ومشهود.

ويعترب الحكم عيل السامهيجي والحكم املساعد عبدالله صالح 
من ضمن قامئة النخبة اآلسيوية للعام الحايل )2018(، وكان 

السامهيجي حصل عىل الشارة الدولية العام )2009(، فيام حصل 
صالح عىل الشارة الدولية العام )2014(.

وسبق للسامهيجي وصالح أن شاركا يف إدارة العديد من املباريات 
مبختلف البطوالت، ومن أبرزها دوري أبطال آسيا وكأس االتحاد 

اآلسيوي، باإلضافة إىل بطوالت أخرى إقليمية وقارية ودولية.

البالد سبورت: اقرتب الالعب 
عبدالرحمن عبدالله من العودة 

إىل متثيل الفريق األول لكرة 
القدم بنادي االتفاق خالل املوسم 

الريايض الجديد 2018 -  2019. 
وأشار عبدالرحمن عبدالله الشهري 
بس ”كاكا” إىل أنه قد يعود لتمثيل 

الفريق االتفاقي املوسم املقبل، 
خصوصا وأنه عقد جلسة من 

املفاوضات مع اإلدارة االتفاقية 
وفيها االتفاق عىل كثري من التفاصيل 
املرتبطة بالعقد بني الجانبني. وأعرب 

عن سعادته يف العودة لالتفاق 

الفريق الذي سبق له متثيلخ خالل 
املوسم قبل املايض 2016 -  2017. 

يشار إىل أن عبدالرحمن عبدالله 
سبق له متثيل عددا من األندية 

الوطنية، وعاقته اإلصابة يف املوسم 
املايض عن الظهور. وتألق “كاكا” 
رفقة االتفاق املوسم قبل املايض 

بتسجيله 12 هدفا، وبال شك سيكون 
إضافة جيدة حال انضاممه مجددا.

تعقد اللجنة األوملبية البحرينية 
واالتحاد البحريني لكرة القدم 
مؤمترا صحافيا مشرتكا الساعة 

السابعة من مساء اليوم األربعاء 
بفندق كراون بالزا للكشف عن 
موعد انطالق مسابقة الدوري 

العام لكرة القدم للموسم الريايض 
.2019  - 2018

وسيتم خالل املؤمتر الصحايف 
الكشف عن العديد املستجدات 

الخاصة مبسابقة الدوري التي 
تتوافق مع رؤية وتوجيهات ممثل 

جاللة امللك لألعامل الخريية 
وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية سمو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
لالرتقاء بكرة القدم البحرينية ومن 
بينها مسابقة الدوري التي تشكل 

ركيزة أساسية للنهوض باللعبة.
وتدعو اللجنة األوملبية واالتحاد 

البحريني لكرة القدم كافة 
وسائل اإلعالم املحلية لحضور 

املؤمتر الصحايف الذي سيكشفان 

خالله عن العديد من التفاصيل 
الخاصة بانطالق مسابقة الدوري 

يف املوسم القادم بحضور عدد 
من املسؤولني يف اللجنة األوملبية 

واالتحاد لوضع الشارع الريايض يف 
الصورة والحديث عن العديد من 

األمور التي من شأنها أن تشكل 
إضافة جديدة ملسابقة الدوري.

األولمبية واتحاد الكرة يعقدان مؤتمرا صحافيا للكشف عن بطولة الدوري اليوم
الدعوة مفتوحة لممثلي وسائل اإلعام

اللجنة األولمبية        ضاحية السيف

علي السماهيجي

عبداهلل صالح

عبدالرحمن عبداهلل



اس��تقبل النائ��ب األول لرئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس االتحاد 
البحريني أللعاب القوى س��مو الشيخ 
خالد ب��ن حمد آل خليف��ة، يف مكتب 
س��موه بق��ر ال��وادي، األم��ن العام 
املس��اعد للمجل��س األع��ىل للش��باب 
والرياض��ة أمن ع��ام اللجن��ة االوملبية 
البحرينية عبدالرحمن صادق عس��كر، 
وذل��ك لاط��اع عىل آخ��ر التحضريات 
التي تقوم بها اللجنة استعدادا ملشاركة 
بعث��ة مملك��ة البحري��ن يف النس��خة 
الثامنة عرشة بدورة األلعاب اآلس��يوية 
االندونيس��ية  بالعاصمة  إقامتها  املقرر 
جاكرتا يف الفرتة 18 اغسطس ولغاية 2 
سبتمرب املقبلن.  وقد أشاد سمو الشيخ 
خالد ب��ن حم��د آل خليف��ة بالجهود 
التي تبذلها اللجن��ة األوملبية البحرينية 
برئاس��ة ممث��ل جالة املل��ك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 

األعىل للش��باب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة، والتي أس��همت يف 
إحداث نقلة نوعية يف القطاع الريايض 
باململكة، من خال التطور التي تشهده 
مختل��ف األلع��اب الرياضي��ة، والت��ي 
نجحت يف تحقيق اإلنج��ازات املتتالية 
التي تضاف للس��جل الحاف��ل للرياضة 
البحرينية، الس��يام يف العام 2018 الذي 
شهد إطاق سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة لش��عاره الجديد وهو “عام 
الذهب”.  وقال س��موه: “إن البحرين 
تزخر بش��بابها الواعد الذين يتمتعون 
الكب��رية،  واإلمكاني��ات  بالق��درات 
ويتسلحون بالوطنية واإلرصار والتحدي 
عىل بذل قصارى جهدهم، لرفع اس��م 
مملك��ة البحري��ن عالي��ا يف مختل��ف 
املحافل واملش��اركات القارية والدولية. 
وس��تكون البحرين عىل موعد مع ذلك 

يف دورة األلعاب اآلسيوية التي ستنطلق 
يف منتصف الشهر املقبل، والتي نأمل أن 
يتحقق فيها املزيد من النتائج املرشفة، 
التي متنح البحري��ن مكانة متقدمة يف 

الرتتيب العام للدول املش��اركة يف هذا 
املحفل الريايض الكبري”.

 م��ن جانبه، قال األمن العام املس��اعد 
للمجل��س األع��ىل للش��باب والرياضة 

أمن ع��ام اللجنة االوملبي��ة البحرينية 
عس��كر:”انتهز  ص��ادق  عبدالرحم��ن 
الفرصة لتهنئة س��مو الش��يخ خالد بن 
حم��د آل خليفة وجميع أعضاء االتحاد 

البحريني أللعاب الق��وى، عىل اإلنجاز 
الذي حققه املنتخ��ب الوطني للعموم 
والش��باب يف بطولة غرب آسيا، والذي 
يؤكد أن رياضة ألعاب القوى البحرينية 
تس��ري وفق الرؤية التي رسمها سموه، 
والت��ي نجح��ت يف أن تض��ع البحرين 
يف مص��اف ال��دول املتقدم��ة يف هذه 
الرياض��ة”، مضيف��ا أن اللجنة األوملبية 
البحرينية بقيادة سمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة ماضية يف رسم الربامج 
والخط��ط التطويرية لجميع الرياضات 
من أجل اس��تمراريتها يف تحقيق املزيد 
من اإلنج��ازات املرشفة، مش��ريا إىل أن 
البحرين تس��تعد للمشاركة بأكرب بعثة 
رياضي��ة يف دورة األلع��اب الرياضي��ة 
اآلس��يوية يف جاكرت��ا، والتي تتطلع من 
خاله��ا اللجن��ة الحراز أك��رب عدد من 
امليداليات التي تضع البحرين يف املراكز 

األوىل يف الرتتيب العام.

اس��تقطب دوري خالد بن حمد لكرة 
قدم الصاالت السادس الذي يقام تحت 
رعاي��ة النائ��ب األول لرئي��س املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس االتحاد 
البحرين��ي أللع��اب الق��وى الرئي��س 
الفخري لاتحاد البحريني لرياضة ذوي 
العزمية سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليف��ة، الذي يق��ام بتنظيم من وزارة 
شؤون الش��باب والرياضة بالرشاكة مع 
املكتب اإلعامي لسمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة، وتحت ش��عار ملتقى 
األجي��ال وذلك خال الف��رتة 24 يونيو 
املايض وحتى 7 أغس��طس املقبل، عدد 
من الضيوف واملتابعن الذين أش��ادوا 
مببادرات سموه تجاه فئة ذوي العزمية.
ويق��ام الدوري ه��ذا العام مبش��اركة 
واس��عة من قب��ل املراك��ز الش��بابية 
واألندي��ة الوطني��ة والفتي��ات وذوي 

العزمية والوزارات والجاليات.

إثراء مسيرة الرياضة

أش��اد رئي��س مجل��س إدارة االتح��اد 
البحريني لرياضة ذوي العزمية الشيخ 
محمد بن دعيج آل خليفة، باملبادرات 
الرائدة التي يقدمها سمو الشيخ خالد 
بن حم��د آل خليفة التي تس��اهم يف 
إثراء مسرية هذه الفئة العزيزة وتنويع 
النش��اطات الرياضية الت��ي تنظم من 
أجله��م واملس��اهمة يف وض��ع اإلطار 
الس��ليم الذي يجعل م��ن رياضة ذوي 

العزمية أكرث تطورًا وارتقاء.
وقال الشيح محمد بن دعيج آل خليفة 
مبناس��بة حضوره انطاق��ة دوري ذوي 
العزمي��ة ضمن دوري خال��د بن حمد 
“نح��ن نؤمن أن س��مو الش��يخ خالد 
بن حم��د آل خليفة يخط��و خطوات 

موفقة من أج��ل االرتقاء برياضة ذوي 
العزمي��ة وه��ذه الفئة الغالي��ة تحتل 
حي��زًا كبريًا يف فكر س��موه، لذا يحرص 
دوًما عىل إرشاكهم يف جميع املبادرات 
التي يقدمها ومينحه��م فرصة االرتقاء 
مبواهبه��م وه��ذا م��ا الحظن��اه م��ن 
خال دوري س��موه لكرة القدم داخل 

الصاالت”.
وأش��ار “إن مب��ادرات س��مو الش��يخ 
خال��د بن حمد آل خليف��ة تجاه ذوي 
العزمية متنح االتح��اد املزيد من الثقة 
يف تنفيذ رؤيته وتطلعاته لبناء منظومة 
قوية من الربامج واألنش��طة التي تهتم 
بذوي العزمية وتطور من مس��توياتهم 
يف مختلف األلع��اب الرياضية وخاصة 
كرة الق��دم باإلضافة إىل أننا يف مجلس 
اإلدارة ال يأل��و جه��ًدا يف تقديم كل ما 
يس��هم يف إث��راء مس��رية رياضة ذوي 
العزمية وإرشاكهم يف منافسات رياضية 
باعتباره��م جزًءا ال يتجزأ من النس��يج 

االجتامعي للبحرين”.
أم��ا رئيس جمعي��ة أولي��اء أمور ذوي 
العزمي��ة عبدالرحمن الس��يد فقد قال 
“باسمي ونيابة عن جميع أوليات أمور 

ذوي العزمية نرفع أس��مى آيات الشكر 
والتقدي��ر إىل س��مو الش��يخ خالد بن 
حمد آل خليفة عىل تقدميه للمبادرات 
العزمي��ة  ذوي  فئ��ة  تج��اه  البارع��ة 
الفعالي��ات  مختل��ف  يف  وإرشاكه��م 
الرياضية والثقافية، األمر الذي س��اهم 
يف تحقيق تطور ملحوظ يف مستوياتهم 
الفني��ة والرياضي��ة واالجتامعية وباتوا 
أك��رث تفاعًا مع املجتم��ع املحيط بهم 

وهذا ما كنا نسعى إليه دامئًا”.
أما مرشف الربنامج الوطني يف األكادميية 
األمريكي��ة مارت��ن فلويد فق��د امتدح 
مبادرة س��مو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة وقال “س��مو الش��يخ خالد بن 
حمد آل خليفة يق��دم مبادرات رائدة 
تج��اه ذوي العزمية وه��ذه املبادرات 
تتف��ق متاًما م��ع التوجه��ات العاملية 
يف إرشاك ذوي العزمي��ة يف نش��اطات 
رياضية تنافس��ية مع األس��وياء تجعل 
منهم أكرث قابلية يف االندماج املجتمعي 
كام ان ه��ذه املب��ادرات تعطي الثقة 
األك��رب لهم م��ن أجل مواصل��ة تطوير 
مهاراته��م وقدراتهم بكل ثق��ة وأمام 

جميع املراقبن”.

نتائج المباريات

أمطر فريق األوملبياد الخاص البحريني 
مرمى فريق الصداقة للمكفوفن بنتيجة 
كبرية قوامها 21 هدًفا يف افتتاح الجولة 
األوىل ضمن منافسات املجموعة األوىل. 
ومتكن فريق اإلعاقة الحركية من اجتياز 
منافس��ه فري��ق املحفزي��ن البحرينية 
بنتيجة خمس اهداف مقابل هدف يف 
اللق��اء الذي جمعهم ضمن منافس��ات 
الجولة األوىل للمجموعة الثانية. وحقق 
ا ومهاماًّ  فريق لجنة الصم فوزًا مس��تحقاًّ
ع��ىل حس��اب فري��ق تح��دي اإلعاقة 
بنتيج��ة )3-6(، يف اللق��اء ال��ذي جمع 
الطرف��ن، ضمن إط��ار الجول��ة األوىل 
للمجموعة األوىل لدوري ذوي العزمية. 
وحقق فريق جمعي��ة الصم البحرينية 
ا عىل حساب فريق الشلل  فوزًا مستحقاًّ
الدماغي بثامنية أهداف مقابل س��تة، 
يف اللقاء الذي جمعهام لحساب الجولة 

األوىل للمجموعة الثانية.

لم ولن تثنيهم                       
اإلعاقة عن الحضور

حرص عدد م��ن ذوي العزمية عىل 

حض��ور مباري��ات دوري خالد بن 
حمد لكرة الق��دم داخل الصاالت، 
وذل��ك به��دف تش��جيع أقرانه��م 
والوق��وف إىل جانبهم يف مبارياتهم 
بال��دوري وحثهم عىل تقديم أفضل 

مستوياتهم يف املباريات.
وُش��وهد ع��دد م��ن ذوي العزمية 
عىل كرس��يهم املتحرك يجلسون يف 
الصال��ة الرياضية وهم يش��جعون 
منافس��ات  انطاق��ة  يف  أقرانه��م 
دوري ذوي العزمي��ة حي��ث كانت 
االبتس��امة واضح��ة ع��ىل محياهم 
وهم يشاهدون املباريات ويشجون 
الاعب��ن وأثن��وا ع��ىل دور اللجنة 
املنظمة العليا التي منحتهم الفرصة 
واملوقع املتميز ملش��اهدة املباريات 
وااللتقاء بزمائه��م يف هذا الدوري 

املتميز وسط التنظيم الرائع.

محمد عبداهلل تدعيم قوي 
لتشكيلة نادي عالي

يعت��رب العب فريق ن��ادي عايل محمد 
عبدالل��ه واح��ًدا من أب��رز العنارص يف 
فريقه بش��كل خاص مبنافسات دوري 

خالد بن حم��د لألندي��ة الوطنية غري 
املنضوية تحت مظلة االتحاد البحريني 

لكرة القدم.
ويع��د محم��د عبدالل��ه الش��هري ب��� 
“حنتوش” واحًدا من الاعبن املعروفن 
عىل مستوى كرة الصاالت يف البحرين، 
إذ سبق له متثيل منتخبنا الوطني األول 
لكرة الصاالت، وكانت آخر مش��اركاته 
مع املنتخب يف نهائيات كأس آسيا التي 
أقيم��ت يف الصن تايبيه خ��ال فرباير 

املايض.
وشكل تواجد محمد عبدالله مع فريق 
نادي ع��ايل عامة ب��ارزة وفارقة، نظرًا 
لإلمكان��ات الكبرية الت��ي ميتلكها عىل 
الصعيدين الفني والبدين، باإلضافة إىل 
العامل الجس��امين ال��ذي يجعله العًبا 
مميزًا داخل الصاالت سواء بتحركاته أو 
تعامله مع الكرة باإلضافة إىل أهدافه.

ومتك��ن عبدالل��ه م��ن ترجم��ة هذه 
األفضلية وخرباته وانعكاس��ها بش��كل 
إيجايب عىل مستوى فريقه الذي وصل 

إىل الدور نصف النهايئ.
وحص��ل محم��د عبدالله ع��ىل جائزة 
أفضل العب يف 3 مناس��بات من أصل 

4 مباريات خاضهم فريقه حتى اآلن.
وبا شك، فإن عبدالله سيكون له دور 
كب��ري وبارز يف مرحل��ة املربع الذهبي، 
ويف س��باق املنافسة والوصول إىل نهايئ 
األندية الوطنية، إذ سيلعب فريقه أمام 

نادي باربار.
وميتلك محمد عبدالل��ه إمكانات فنية 
عىل مس��توى مرتفع، وهو إضافة ألي 
فري��ق يتواجد فيه، ك��ام يجيد اللعب 
أيًض��ا يف الكرة الش��اطئية، وس��بق له 
متثيل منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية 

أيًضا.

خالد بن حمد يشيد بجهود اللجنة للمشاركة بـ “األلعاب اآلسيوية”

المبادرات كسرت الحواجز وفتحت أبواب الفرص أمام ذوي العزيمة

لدى استقبال سموه أمين عام “األولمبية”

أشادوا بجهود سموه إلثراء المنافسات الرياضية... ضيوف دوري خالد بن حمد:

سموه لدى استقباله أمين عام اللجنة األولمبية

الرفاع         المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

لجنة اإلعالم واالتصال        دوري خالد بن حمد

أكبر سلمان يتسلم الجائزةكبار الضيوف مع اللجنة المنظمة
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شارك نائب رئيس االتحاد البحريني 
للبلياردو والسنوكر منذر جواد البري 

يف اجتامعات اللجنة التنظيمية 
الخليجية للعبة التي استضافتها 

العاصمة الُعامنية مسقط خال األيام 
املاضية مبشاركة كافة االتحادات 

األعضاء يف اللجنة.
وشارك منذر البري يف االجتامع 

بصفته العضو املمثل لاتحاد 
البحريني للبلياردو والسنوكر يف اللجنة 

الخليجية، حيث أشاد بإيجابية ما 
تناوله االجتامع من ملفات تهدف 
بالدرجة األوىل إىل االرتقاء وتطوير 

لعبتي البلياردو والسنوكر يف املنطقة، 
متابًعا: “ملسنا كل التعاون من األشقاء 
يف دول الخليج، ملا فيه مصلحة اللعبة، 

لقد كان االجتامع إيجايب عىل كافة 
النواحي وخرج املشاركون بحزمة من 

القرارت املهمة يف النهاية”.
وأشار نائب رئيس االتحاد البحريني 

إىل أن أبرز القرارات التي تم اتخاذها 
يتمثل يف اختيار العاصمة الُعامنية 

مسقط الستضافة البطولة الخليجية 
املجمعة للبلياردو والسنوكر يف الفرتة 
ما بن 2 ولغاية 10 من شهر نوفمرب 

املقبل، عىل أن تشارك فيها كافة الدول 
الخليجية.

كام بن البري بأنه تم اختياره عضًوا 
يف اللجنة الفنية التي تم استحداثها 

خال االجتامع األخري، التي من مهامها 

متابعة املسابقات فنياًّا عىل أن تكون 
القرارات التي تتخذها هذه اللجنة 

نافذة، باإلضافة إىل العمل عىل تنظيم 
دورة تدريبية عىل هامش البطولة 
املجمعة املقبلة للحكام الخليجين، 
تساهم يف منحهم الشارات الدولية، 

يف الوقت الذي أكد املشاركون 
يف االجتامع أن اللجنة التنظيمية 

الخليجية ستتحمل تكلفة حصول 
جانب من االجتماع الحكام عىل الشارات الدولية.

البصري يشارك في اجتماع “التنظيمية الخليجية” للبلياردو والسنوكر
اتحاد البلياردو والسنوكر
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تأهل منتخبنا الوطني للش��باب للكرة 
الطائرة إىل دور الستة عرش يف البطولة 
اآلس��يوية التاس��عة ع��رشة )تحت 20 
عاما( التي تحتضنه��ا مملكة البحرين 
حتى 28 الش��هر الجاري بعدما تغلب 
عىل ماليزيا ب� 3 أش��واط مقابل شوط 
يف املواجهة التي جمعتهام مساء أمس 
)الثالثاء( ع��ىل صالة االتحاد البحريني 
للكرة الطائرة )الرئيس��ة( مبدينة عيىس 

الرياضية يف الدور الثاين من البطولة.
بنتيج��ة  األش��واط  منتخبن��ا  وأنه��ى 
25/21(؛   ،25/10  ،25/20  ،25/27(
ليح��رز انتص��اره الثال��ث يف البطول��ة 
اآلس��يوية بعدما متكن م��ن الفوز عىل 
كل من العراق وقطر ب� 3 أشواط دون 
رد يف دور إع��ادة التصنيف اآلس��يوي، 
وهو م��ا قاده لبل��وغ دور ال� 16 بكل 
ج��دارة دون أن يخترب بش��كل جاد يف 
ظل تواض��ع مس��توى املنتخبات التي 

التقى معها يف البطولة لغاية اآلن.
ورغم تواضع مستوى املنتخب املاليزي 
إال أن منتخبن��ا مل يق��دم عرضا مقنعا 
وغ��اب الرتكيز ع��ن الفري��ق وارتكب 
أخط��اء ع��دة ع��ىل مس��توى تضييع 
اإلرساالت والهجوم والتغطية الدفاعية 
والصد، وكان محمد جاسم وحسني ثامر 
أفضل مس��جلني يف املباراة بتحقيقهام 
13 نقطة لكل منهام وهو ما يستدعي 

تصحيح األخطاء الحقا.
وس��يواجه “األحم��ر” أول اختبار جاد 
يف املعرتك اآلس��يوي عندما يلتقي أمام 
اسرتاليا الساعة 7 مساء اليوم، إذ يحتاج 
منتخبنا إىل الفوز للتأهل لدور الثامنية 
)رب��ع النهايئ( وس��يواجه منتخبنا أول 
اختب��ار جاد أم��ام املنتخب االس��رتايل 
املصن��ف الثام��ن، الذي ميت��از بطول 
عن��ارصه وقوة حوائط الص��د، بيد أنه 
تلقى خس��ارة من سريالنكا ب� 3 أشواط 
مقابل ش��وط وفاز عىل كازخس��تان ب� 
3 أش��واط نظيفة، ومنتخبن��ا مبقدوره 

تخط��ي عقب��ة اس��رتاليا مل��ا يتمتع به 
من عنارص ب��ارزة أصبحت متتلك خربة 

دولية جيدة.
الي��وم إىل وقف��ة  ويحت��اج منتخبن��ا 
لدعمه ومساندته  البحرينية  الجامهري 
بق��وة بعدم��ا بل��غ دور الس��تة عرش 
وأصب��ح ع��ىل أعت��اب األدوار النهائية 
به��دف تحقيق إنجاز جدي��د يتواكب 
مع اسرتاتيجية االتحاد يف بناء منتخب 
للمستقبل ليكون من صفوة املنتخبات 
القاري��ة، خصوصا أن الخس��ارة تعني 
الخ��روج املبكر واملنافس��ة عىل املراكز 
الرشفية من التاس��ع وحتى الس��ادس 

عرش.
وبالع��ودة إىل مجري��ات املب��اراة فإن 
منتخبنا ظهر بأداء متواضع يف الش��وط 
األول، إذ مر ضاربو ماليزيا بكل سهولة 
م��ن حوائط الص��د وغاب��ت الفاعلية 
الهجومية وك��رت األخطاء مع صحوة 
املاليزي��ني؛ ليتقدم��وا بف��ارق مري��ح 
15/11 ورغم اداركن��ا للتعادل 21/21 
ولغاي��ة النتيجة 25/25 لتالق حس��ن 
الحداد يف بعض املناسبات إال أن أخطاء 
ملس الش��بك والهجوم منحت املنافس 

الفوز 27/25.
واس��تعاد املنتخب توازنه يف الش��وط 

الث��اين ع��ىل مس��توى حوائ��ط الصد 
والهجوم ك��ام أجرى املدرب يوس��ف 
خليفة تغيريا بارشاك حس��ني ثامر بدال 
من حس��ن الحداد يف مرك��ز2؛ ليتقدم 
منتخبن��ا 24/20 قب��ل أن يوج��ه ثامر 
إرس��اال مب��ارش ليض��ع نهاية الش��وط 

.25/20
وس��يطر منتخبنا عىل مجريات الشوط 
الثالث أداء ونتيجة وس��ط تألق الفت 
لحس��ني ثامر يف الهجوم من مركزي 2 
و1 إضاف��ة إىل حوائ��ط الص��د املنيعة 
م��ع تراجع أداء ماليزيا وكرة أخطائهم 
يف االس��تقبال والهج��وم ليفوز منتخبنا 

بفارق كبري 25/10.
الظف��ر  أن يخف��ق يف  وكاد منتخبن��ا 
بالشوط الرابع لوال الصحوة الهجومية 
الت��ي ق��ادت الفريق للع��ودة والفوز 

بالشوط 25/21.

عبدالحسين: جاهزون 
ألستراليا

أكد الع��ب منتخبنا الوطن��ي محمود 
عبدالحس��ني أن املنتخب أصبح يقدم 
أداء تصاعدي��ا م��ن مب��اراة ألخ��رى، 
وبفضل األداء الجامعي والروح القتالية 
العالي��ة وبدع��م الجامه��ري اس��تطاع 

املنتخ��ب أن يح��رز ف��وزه الثالث يف 
البطولة، وأن الالعب��ني مصممون عىل 
الظهور بش��كل أفضل في��ام تبقى من 

منافسات البطولة.
وأضاف عبدالحس��ني أن مب��اراة اليوم 
أم��ام اس��رتاليا تش��كل مف��رتق طرق، 
فالخس��ارة تعن��ي الخ��روج املبكر من 
البطولة واملنافسة عىل املراكز الرشفية 
فق��ط، وهو م��ا ال نقبله ونس��عى لن 
نك��ون عند حس��ن ظن املس��ؤولني يف 
اللجنة األوملبية البحرينية واتحاد الكرة 

الطائرة وأرسة الكرة الطائرة.
وأكد عبدالحس��ني جهوزيته للمنتخب 
األسرتايل، متمنيا أن يتمكن الفريق من 

تحقيق الفوز وإسعاد الجامهري.

 هرونة: الفوز يشكل 
دفعة معنوية

قال الالع��ب محمد هرون��ة إن الفوز 
ع��ىل ماليزيا س��يمثل دفع��ة معنوية 
كبرية للفريق ملواصلة املش��وار يف باقي 
والظهور  اآلس��يوية  البطولة  منافسات 
بصورة أفضل، مش��يدا بزمالئه الالعبني 
والجهود الكبرية التي يبذلها الجاهزين 

الفني واإلداري.
وأضاف هرونة أن الالعبني حرصوا عىل 
تقديم مس��توى رائع وتحقي��ق الفوز 
لبلوغ دور ال��� 16 وهو هدف مرحيل 
عىل أمل تخطي عقبة املنتخب األسرتايل 
الي��وم للتأه��ل إىل دور الثامنية للبقاء 
ضم��ن دائ��رة املنافس��ة خصوصا وأن 
منتخبنا هو صاحب األرض والجمهور.

الجامه��ري  بوقف��ة  هرون��ة  وأش��اد 
البحريني��ة وطلب حض��ور املزيد من 
الجامهري ليمألوا الصالة ويكونوا سندا 
وعونا للمنتخب ال��ذي هو بحاجة إىل 
دعمه��م، معربا عن أمل��ه يف أن يكون 
الالعبون عىل قدر املس��ؤولية؛ لينتزعوا 
فوزا جديدا يقودهم للذهاب إىل دور 
الثامنية ومن بعده للدور قبل النهايئ.

منتخبنا يتأهل لدور الـ 16 ويالقي أستراليا بالبطولة اآلسيوية للطائرة
ب��أداء مه��زوز... والالعب��ون مطالب��ون بتقدي��م األفض��ل

النهائ��ي رب��ع  عل��ى  وعين��ه  ج��اد  اختب��ار  أول  يواج��ه  األحم��ر 

يوسف خليفة يوجه الالعبين

فرحة منتخبنا بالفوز

منتخبنا فاز على ماليزيا وتأهل لدور الـ 16

حسن علي

أسفرت نتائج الدور الثاين يوم أمس عن 
ف��وز تايبيه عىل نيوزلندا ب� 3 أش��واط 
 ،)15 /25  ،13 /25  ،19 /25( نظيف��ة 
وف��وز منتخب باكس��تان ع��ىل األردن 
ب� 3 أش��واط نظيف��ة )25/ 20، 25/ 17، 
25/ 21(، وف��وز منتخ��ب الهن��د عىل 
هونج كونج ب� 3 أش��واط مقابل شوط 
 ،)12 /25  ،25 /27  ،24 /26  ،25 /19(
وفوز الع��راق عىل مكاو ب� 3 أش��واط 
 ،)18 /25  ،19 /25  ،18 /25( نظيف��ة 
وف��وز الس��عودية عىل اإلم��ارات ب� 3 
أش��واط مقابل شوط )25/ 20، 22/ 25، 
25/ 16، 25/ 19(، وفوز كازاخستان عىل 
املالديف ب� 3 أش��واط نظيفة )25/ 16، 

.)11 /25 ،14 /25
وبذل��ك اكتمل عق��د املنتخبات ال� 16 
بتأه��ل إيران وكوريا والص��ني واليابان 

وس��رييالنكا  وتركامنس��تان  وتايلن��د 
واسرتاليا وقطر وتايبيه والعراق والهند 

والبحري��ن  وباكس��تان  والس��عودية 
وكازاخستان.

وستقام اليوم 8 مباريات، فعىل الصالة 
الطائ��رة س��يلتقي  باتح��اد  الرئيس��ة 
منتخ��ب إيران والهند الس��اعة 11:30 
صباحا، تليها مواجهة الصني والسعودية 
الس��اعة 2 ظهرا، ثم لقاء قطر وتايلند 
الس��اعة 4:30 عرصا، وأخ��ريا مواجهة 

منتخبنا واسرتاليا الساعة 7 مساء.

وعىل صالة اتحاد ك��رة الطاولة يلتقي 
منتخبا باكستان وكوريا الساعة 11:30 
تركامنس��تان  مب��اراة  تليه��ا  صباح��ا، 
والع��راق الس��اعة 2 ظهرا، ث��م مباراة 
تايبي��ه والياب��ان الس��اعة 4:30 عرصا، 
وأخريا كازاخس��تان وسرييالنكا الساعة 

7 مساء.

اليوم 7 مواجهات

اكتمــال قائمة الفــرق المتأهلة لــدور الـ 16

مواجهة العراق ومكاومن لقاء اإلمارات واألردن

منتخب باكستان تأهل

محمود عبدالحسينمحمد هرونة

أكد األم��ني العام لالتحاد اآلس��يوي 
الطائرة شانريت ونجرباسريت  للكرة 
ألي  التنظيمي��ة  البحري��ن  ق��درة 
استضافة لكربيات البطوالت العاملية 
ولي��س القارية فق��ط أو اإلقليمية، 
وأنها أصبحت واجهة رياضية لالتحاد 
الق��اري والعاملي ملا تتمت��ع به من 
خدمات وتس��هيالت عىل املس��توى 
الريايض، موضحا أنه وخالل زياراته 

بش��كل  املتعددة ش��هد  للبحري��ن 
ملح��وظ التطور الذي ط��ال البنية 
التحتية الرياضي��ة مام جعلها قادرة 
ع��ىل اس��تضافة البط��والت الكربى، 
وهذا م��ا أكده االتحاد الدويل للعبة 
عندما من��ح االتحاد البحريني للكرة 
الطائ��رة تقدير امتي��از إثر احتضانه 
لبطولة العامل للناشئني العام املايض 

وتابع ش��انريت ونجرباس��ريت قوله 

إن اس��تضافة هذا العدد الكبري من 
املنتخبات اآلسيوية ويف توقيت واحد 
ليس باألمر السهل ويحتاج إلمكانات 
عالية عىل املستوى املادي والعنرص 
قبل��ت  البحري��ن  وإن  الب��رشي، 
التحدي يف استضافة هذا العدد من 
وبنظام جديد  املش��اركة  املنتخبات 
للبطولة؛ من أج��ل خلق املزيد من 
املنافس��ة بني املنتخبات اآلس��يوية، 

مؤك��دا أن اس��تضافة البحرين ملثل 
ه��ذه البطوالت اآلس��يوية س��يفتح 
املج��ال أمام ال��دول العربية بالقارة 
النته��اج طريقته��ا الرامي��ة لتطوير 
اللعبة ومنتخباتها الوطنية الطامحة 
للمنافس��ة وف��ق خط��ة مدروس��ة 
البطوالت  اس��تضافة  ع��ىل  والعمل 

اآلسيوية والدولية.
وأوضح أن االتحاد اآلس��يوي يف ظل 

حصوله عىل رعاية تجارية ممثلة يف 
إحدى القنوات الفضائية فإنه أصبح 
ق��ادرا عىل دعم اس��تضافات الدول 
املنضوي��ة تحت مظلت��ه للبطوالت 
اإلدارية  منظومته  وتطوير  اآلسيوية 
بالكادر  بجان��ب زي��ادة االهت��امم 
التحكيم��ي، وكل ه��ذا س��ينعكس 
إيجاب��ا دون ش��ك ع��ىل العملي��ة 

شانريتالتطويرية.

البحرين قادرة على استضافة كبرى البطوالت شانريت: 
الرفاع           االتحاد البحريني للكرة الطائرة



حظي املنتخب الوطني لكرة الطاولة 
للعموم والشباب والشابات باستقبال 
رسمي حافل بقاعة الترشیفات مبطار 
البحرین الدويل “املمر الرشيف ألبطال 
الریاض��ة البحرینی��ة”، بعد عودتھم 
یوم أمس األول من العاصمة األردنیة 
ن، بع��د مش��اركتھم املرشفة يف  عماّ
بطولة كأس غرب آسیا لكرة الطاولة 
للفردي والزوجي، محملین بالكؤوس 
واملیدالی��ات امللونة التي بلغ عددھا 
13 میدالیة منھا 7 میدالیات ذھب، 
وفضیة واحدة و5 میدالیات برونزیة 
محققی��ن املرك��ز األول يف الرتتی��ب 
العام للمنتخبات املشاركة بالبطولة.

وق��د كان كل م��ن األمی��ن الع��ام 
املس��اعد للمجلس األعىل للش��باب 
والریاضة أمی��ن عام اللجنة األوملبیة 
البحرینیة عبدالرحمن عسكر وعضو 
املجل��س األعىل للش��باب والریاضة 
عضو مجل��س إدارة اللجنة األوملبیة 
البحرینی��ة رئیس االتح��اد البحریني 
لك��رة الطاولة الش��یخة حی��اة بنت 
عبدالعزی��ز آل خلیف��ة يف مقدم��ة 
مس��تقبيل األبط��ال الذی��ن رشف��وا 

اململكة وجسدوا شعار عام الذھب، 
كم كان يف االستقبال عدد من مدراء 
اللجن��ة األوملبی��ة وأعض��اء  إدارات 
مجل��س إدارة اتح��اد الطاولة وعدد 
من رؤس��اء وممثيل األندیة الوطنیة 

وأولیاء األمور.
وبع��د تقلی��د األبط��ال والبط��ات 
بال��ورود نقل األمین العام املس��اعد 
والریاضة  للش��باب  األعىل  للمجلس 
أمین ع��ام اللجنة األوملبیة البحرینیة 
عبدالرحمن عس��كر تحی��ات وتھاين 
ممثل جالة املل��ك لألعمل الخیریة 
وش��ؤون الش��باب رئی��س املجل��س 
رئیس  والریاض��ة  للش��باب  األع��ىل 
البحرینیة س��مو  اللجن��ة األوملبی��ة 
الش��یخ نارص بن حمد آل خلیفة إىل 
األبط��ال والبطات، ع��ىل ما حققوه 
من إنجاز مرشف یضاف إىل إنجازات 
الریاض��ة البحرینی��ة يف عام الذھب 
ویضاف بش��كل خ��اص إىل إنجازات 
الطاول��ة البحرینیة التي عودتنا دامئًا 

عىل التألق.
وقد أش��اد أمین عام اللجنة األوملبیة 
البحرینیة مبا حقق��ه أفراد املنتخب 

من نتیجة مرشفة يف ھذه املش��اركة، 
مؤك��ًدا أن ھ��ذه النتیجة مل تأت من 
ف��راغ وإمن��ا ج��اءت بفض��ل العمل 
االح��رتايف ال��ذي یجس��ده الجھ��ود 
الكبیرة للشیخة حیاة بنت عبدالعزیز 
آل خلیفة رئیس��ة االتح��اد وجمیع 
أعض��اء مجل��س اإلدارة، وتعاونھ��م 
املثمر م��ع األندیة، الذي س��اھم يف 

ظھور مواھب والعبین ممیزین عىل 
صعید ھذه الریاض��ة، الذین نجحوا 
يف كتابة اس��م البحری��ن بأحرف من 

ذھب يف ھذه البطولة.
وق��ال: “إن ھ��ذا اإلنجاز ھ��و مثرة 
الرعای��ة والدع��م املتواصلی��ن م��ن 
القیادة الرش��یدة واملتابع��ة الحثیثة 
من س��مو الش��یخ نارص بن حمد آل 

خلیفة، الذي یسھم يف تعزیز حضور 
البحرینیة  الطاول��ة  الك��رة  ریاض��ة 
عىل املس��توى القاري والدويل، الذي 
یدفعھا بشكل واضح للظھور بصورة 
مرشف��ة وتحقیق املزید م��ن النتائج 
التي تضاف لسلسلة اإلنجازات التي 
حققتھا الریاضة البحرینیة يف مختلف 

مشاركاتھا باملحافل الریاضیة”.

إنجاز مشرف
من جانبھا، قالت الشیخة حیاة بنت 
عبدالعزی��ز آل خلیف��ة: “باألصال��ة 
عن نفيس ونیاب��ة عن إخواين أعضاء 
مجل��س إدارة االتحاد، نرفع أس��مى 
آی��ات التھاين والتربی��كات للحكومة 
الوطني  املنتخ��ب  مبناس��بة تحقیق 
لكرة الطاولة ھ��ذا اإلنجاز التاریخي 
يف بطولة غرب آسیا، الذي جاء بفضل 
م��ا تولیه من دعم المحدود للریاضة 
والریاضیین، وبفض��ل دعم ومتابعة 
سمو الشیخ نارص بن حمد آل خلیفة 
ومس��اندة أمین عام املجلس األعىل 
للشباب والریاضة نائب رئیس اللجنة 
األوملبیة البحرینیة الشیخ سلمن بن 
إبراھیم آل خلیفة واملتابعة الحثیثة 
م��ن أمی��ن ع��ام اللجن��ة األوملبیة 

عبدالرحمن عسكر.
وأضافت: “ما یمیز الریايض البحریني 
ھو العزیمة التي یتحىل بھا واإلرصار 
عىل تحقی��ق اإلنج��از لوطنه، وھذا 
بالفعل ما ملس��ناه يف ھذه املشاركة 
املرشفة، التي منحت البحرین صدارة 

الرتتیب العام للمنتخبات املشاركة.

يقي��م االتحاد البحريني للس��يارات 
حلب��ة  م��ع  والتنس��يق  بالتع��اون 
البحري��ن الدولي��ة موط��ن رياضة 
السيارات يف الرشق األوسط معسكر 
الذي يس��تضيف  الصيفي  االتح��اد 
لألكادميية  العارش  الصيفي  املعسكر 

امللكية للرشطة.
 ومن املقرر أن يش��ارك يف معسكر 
االتحاد الصيفي 1225 طالًبا وطالبة، 
ويتضمن برنامج وفعاليات املعسكر 
محارضات نطرية حول عنارص األمن 
التي  التحكي��م،  والس��امة وقواعد 
تهدف لتعريف الطلب��ة والطالبات 
واألع��ام  العن��ارص  ه��ذه  ع��ىل 
املس��تخدمة يف رياض��ة الس��يارات 
اإلس��عافات  املختلف��ة،  وس��باقاتها 

األولي��ة وتتضم��ن كيفية إس��عاف 
املصاب��ن ال س��مح الله م��ن خال 
الح��وادث املختلف��ة يف الس��باقات 
رشح  معه��ا،  والتعام��ل  املتنوع��ة 
ع��ن رياض��ة الكارتنغ الت��ي تعترب 
الخط��وة األساس��ية يف ع��امل رياضة 
الس��يارات، ك��م سيش��ارك الطلبة 
والطالب��ات يف منافس��ات للكارتنغ 
بحلب��ة البحرين الدولي��ة للكارتنغ 
وس��تكون مبثاب��ة الفرص��ة لتجربة 
قيادة سيارات الكارتنغ عىل املضمر 
وتطبي��ق الجوانب النظري��ة، زيارة 
حلبة الطرق الوع��رة والتعرف عىل 
تضاريسها وما تتميز به البحرين من 
ه��ذه التضاريس وكيفية اس��تخدام 
س��يارات الدف��ع الرباع��ي يف مثل 

ه��ذه الط��رق، زيارة ب��رج الصخري 
بقلب حلب��ة البحرين الدولية الذي 
يع��د الي��وم رصح ومعل��م وطن��ي 
مهم والتعرف ع��ىل جميع مرافقها، 
وس��يقدم جميع ه��ذه املحارضات 
بجزيئه��ا النظ��ري والعم��يل كوادر 

وطنية شابة ومؤهلة.
 من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة 
االتحاد البحريني للس��يارات الشيخ 
عبدالل��ه ب��ن عي��ى آل خليفة أن 
النجاح الكبري ال��ذي تحقق األعوام 
املاضية جعل االتحاد يحرص عىل أن 
يقوم بالتنسيق مع األكادميية امللكية 
للرشطة من أجل معسكر هذا العام 
خصوًص��ا أنه يعت��رب مرشوًعا وطنيًّا 
كبريًا وهي فكرة  النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء نائ��ب القائد األعىل 
ويل العه��د صاح��ب الس��مو املليك 
األمري س��لمن بن حم��د آل خليفة، 
وهو برنامج موجه للشباب من أجل 
فيه  يش��ارك  للمس��تقبل  إعدادهم 
عدد كبري من الطاب والطالبات من 
البحرين  جميع محافظ��ات مملكة 
ويس��عى للتواص��ل م��ع املجتم��ع 
وتنمي��ة الش��باب ويه��دف لتعزيز 
املواطن��ة وغرس الهوية اإلس��امية 
العربي��ة البحريني��ة وروح االنتمء 
لدى الش��باب والكثري من األهداف 
البحرين��ي  واالتح��اد  الس��امية، 
للسيارات يفخر بأن يكون جزًءا من 
هذا املرشوع الوطني املهم ويساهم 
فيه بفعالية بالتعاون والتنسيق مع 

حلبة البحرين الدولية.
 وأشار عبدالله بن عيى أن االتحاد 
حري��ص ع��ىل أن يس��خر جمي��ع 

إمكانياته من أجل إنجاح معس��كر 
هذا العام، وقد كانت االنعكاس��ات 
اإليجابية يف العام املايض كبرية، فقد 
تع��رف املش��اركون عىل أساس��يات 
رياضة الس��يارات وتنظيم سباقاتها 
وزاروا حلبة البحرين الدولية موطن 
رياضة السيارات يف الرشق األوسط، 
واطلعوا عىل الس��باقات التي تنظم 
ع��ىل مضمرها وكان��ت لهم تجربة 
فريدة يف س��باق الكارتنغ الذي من 
خاله برزت عدة مواهب، والربنامج 
ال��ذي أعده اتحاد الس��يارات ترتكز 
توجهاته لبناء الفرد الصالح وتعزيز 
املش��رتكة  الرياضية  االنتمء والروح 
والعدي��د من الجوان��ب االجتمعية 

من خال ما تم تقدميه.

عسكر وحیاة بنت عبدالعزیز في مقدمة مستقبلي أبطال غرب آسیا

اتحاد السیارات یقیم المعسكر الصیفي بالتعاون مع الحلبة الدولیة

ذه���ب���ی���ات  7 ب��ی��ن��ه��ا  م���ی���دال���ی���ة   13 ح����ص����دوا 

عسكر وحياة يتوسطان األبطال

عبداهلل بن عيسى 

ضاحیة السیف         اللجنة األولمبیة

الصخیر          االتحاد البحریني للسیارات

خرس منتخبنا الوطني للش��باب 
لكرة الي��د فرص��ة الوصول إىل 
املباراة النهائية عىل يد املنتخب 
يف   )20/17( بنتيج��ة  الياب��اين 
مباراة الدور قبل النهايئ للبطولة 
اآلسيوية السادسة عرشة املقامة 
حالًي��ا مبدينة صال��ة العمنية 
العامل  واملؤهلة ملوندي��ال كأس 

بإسبانيا العام املقبل.
وتبق��ت أم��ام منتخبن��ا فرصة 
أخ��رية لإلبق��اء ع��ىل حظ��وظ 
التأه��ل إىل كأس الع��امل عندما 
الس��عودي  املنتخ��ب  ياق��ي 
يوم الخميس املقب��ل يف مباراة 
والرابع  الثالث  املركزين  تحديد 
والت��ي يتأه��ل فيه��ا الفائز إىل 
العامل بجانب منتخبي  مونديال 

كوريا الجنوبية واليابان.
بتقدم  األول  الش��وط  وانته��ى 
اليابان بنتيجة )13/9( بعد أداء 
مل يقدم فيه منتخبنا املس��توى 
املنتظر منه، وارتكب الكثري من 
األخط��اء الفني��ة يف الهجوم إىل 
التس��جيل  فرص  إضاعة  جانب 
أمام املرم��ى الياباين، يف املقابل 
مل يكن الدفاع بالشكل املطلوب 
وعاىن كثريًا من الثغرات املتكررة 

التي اس��تفاد منها اليابانيون يف 
التس��جيل أكرث م��ن مرة بنفس 

الطريقة.
بداية املباراة ملنتخبنا كانت كم 
السابق مع إرشاك الاعب أحمد 
جال من��ذ الدقائق األوىل ألول 
مرة ومحمد عيد يف الدفاع بداًل 
من قاسم جعفر ومحمد حسن، 
ويف الهجوم بدأ املنتخب املباراة 
بالاعب محم��د حبيب كصانع 
ألع��اب وبجانب��ه حس��ن مريزا 
وعبدالله الزمي��ور ويف األطراف 

فاض��ل املق��ايب وأحم��د جال 
وعيل باسم يف مركز الدائرة.

وبالع��ودة ملجري��ات الش��وط 
األول كان��ت فيه الس��يطرة إىل 
املنتخب الياباين بش��كل واضح 
الصورة  أفضليت��ه يف  واتضحت 
الت��ي كان عليه��ا م��ن حي��ث 
أس��لوب اللعب والتنظيم الذي 
سار عليه يف الهجوم، عىل عكس 
منتخبن��ا الذي اعتم��د بصورة 
الفردية  االجته��ادات  أكرب عىل 
للتس��جيل  الحل��ول  إليج��اد 

س��واء عن طريق التسديد من 
خ��ارج منطق��ة التس��عة أمتار 
املتكررة، وعىل  أو االخرتاق��ات 
الرغ��م من وصول��ه إىل املرمى 
يف  يوف��ق  مل  لكن��ه  الياب��اين 
التس��جيل، إذ يف أك��رث من كرة 
اليابان لها باملرصاد  كان حارس 
وكانت تلك الكرات سبًبا رئيسا 
يف انتهاء الش��وط األول بفارق 

األربعة أهداف.
وشهد الشوط الثاين عودة قوية 
من جانب منتخبن��ا متكن فيها 
من تقليص الف��ارق إىل هدفن 
وكان بإمكان��ه التق��دم بصورة 
لكنه  النتيج��ة  وإدراك  أفض��ل 
الكفيلة  الف��رص  أضاع جمي��ع 
بذل��ك، يف الوق��ت ال��ذي نجح 
فيه املنتخ��ب يف دفاعه املنظم 
الخطورة  إيق��اف مكام��ن  من 
الياباني��ة والتي مل يس��جل فيها 
أي هدف طوال الدقائق الثمين 
األوىل م��ن هذا الش��وط، تأثر 
منتخبنا كثريًا بعقوبات اإليقاف 
وع��دم التوفي��ق أم��ام املرمى، 
وهو ما اس��تفاد منه اليابانيون 
تقدمه��م  ع��ىل  املحافظ��ة  يف 

وخروجهم بنتيجة اللقاء.

يالقي السعودية للمنافسة على البطاقة الثالثة للمونديال

شباب الید یخسر أمام الیابان في قبل نهائي اآلسیویة
اتحاد الید

من المباراة
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تعادل مثیر بین الهملة 
وأبوصیبع في دورینا

بلغ فريق مركز شباب أبوصيبع النقطة الخامسة فيم وصل فريق 
مركز شباب الهملة إىل النقطة السابعة إثر تعادلهم املثري يف مباراة 

قوية ومتميزة ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بدوري املراكز 
الشبابية لكرة القدم يف نسخته الثانية الذي تنظمه وزارة شؤون 
الشباب والرياضة، انسجاًما مع رؤية ممثل جالة امللك لألعمل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد آل 

خليفة الرامية إىل زيادة نسبة الربامج املوجهة إىل الشباب البحريني 
وتنفيذها بصورة مستمرة طوال العام، وهو األمر الذي يتوافق مع 

سياسات املجلس األعىل للشباب والرياضة يف إرشاك الشباب يف برامج 
متنوعة مبختلف املجاالت واسرتاتيجية وزارة شؤون الشباب والرياضة 
برئاسة هشام الجودر يف تعظيم دور املراكز الشبابية واألندية الوطنية 

يف احتضان الشباب.  وسجل هديف أبوصيبع مهاجمه املتألق جواد 
مدن )8 و30(، وسجل للهملة محمود الهدار )22( وقاسم إبراهيم 

)86( من ركلة جزاء.  أدار املباراة حكم الساحة أحمد سيف واملساعد 
األول عبدالله يعقوب واملساعد الثاين خالد فيصل. ويف املباراة التي 

سبقتها ظفر فريق مركز شباب املحرق بنقاط لقائه أمام فريق مركز 
ية بثاثة أهداف دون مقابل ورفع رصيده إىل أربع نقاط  شباب القراّ
بعد أن لعب ثاث مباريات سابقة خرس يف مرتن وتعادل يف واحدة، 

ية عىل سابقه وهو ثاث نقاط من فو واحد. وظل رصيد القراّ

تعدیل الالئحة
وكانت اللجنة املنظمة قد أجرت تعديًا عىل الائحة الخاصة مبباريات 

دورينا بتأهل الفرق األربعة األوائل من كل مجموعة إىل مسابقة 
الكأس بدالً من ثاثة فرق يف كل مجموعة.

لقاءان ضمن المجموعة الثالثة
تقام اليوم األربعاء مباراتان ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة 

بن مركز شباب كرانة ومركز شباب جدحفص يف الساعة السادسة 
مساء عىل استاد نادي اتحاد الريف، ويف املباراة الثانية يلعب مركز 

شباب مدينة حمد ونادي سار يف الساعة الثامنة مساء.
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اإلعالن عن الفائز بشقة في “مراسي” من حساب “لبشارة”
اأعلن بيت التموي���ل الكويتي – البحرين 
عن ف���وز فوؤاد حمم���د علي ب�شق���ة يف مرا�شي 
البحري���ن وذل���ك �شم���ن �شحب �شه���ر يونيو 
2018 م���ن حملة ح�شاب التوفري اال�شتثماري 
“لب�ش���ارة” وال���ذي مت اإجرائه موؤخ���راً باملقر 
الرئي�ش���ي للبن���ك يف مركز البحري���ن التجاري 
العاملي حتت اإ�رشاف وزارة ال�شناعة والتجارة 
وال�شياح���ة، بينم���ا اأقيم���ت مرا�ش���م ت�شلي���م 
اجلائزة يف مكت���ب مبيعات مرا�ش���ي البحرين 
الواق���ع يف ديار املحرق بح�ش���ور ممثلني من 
بي���ت التمويل الكويت���ي – البحرين ومرا�شي 

البحرين.
للمجموع���ة  التنفي���ذي  املدي���ر  و����رشح 
امل�رشفية لالأفراد يف بي���ت التمويل الكويتي 
– البحري���ن خالد رفيع قائ���اًل: “انه من داعي 
�رشورن���ا ان نهنئ فوؤاد حمم���د علي على فوزه 
ب�شق���ة يف م�رشوع مرا�ش���ي ريزيدن����س الواقع 
يف مرا�ش���ي البحرين. واإننا مازلن���ا ن�شعى اإلى 

توف���ري املزيد من الفر����س لعمالئنا االوفياء 
م���ن خ���الل حمالتن���ا الرتويجي���ة متا�شي���اً مع 
روؤيتن���ا ال�شنوية يف تق���دمي اأف�شل املكافاآت 
و احلم���الت وذل���ك تقديراً لوالئه���م ودعمهم 

الدائم باعتبارهم �رشكائنا احلقيقيني.”
ومن جانبه عرب الفائ���ز باجلائزة الكربى، 
ف���وؤاد حممد علي قائال “ج���اء هذا الفوز كخرب 
مفاج���ئ، حيث بداأ م�شواري مع ح�شاب لب�شارة 
منذ العام 2016 حني قم���ت با�شتثمار جميع 
مدخ���رات تقاع���دي ب���ه. وق���د قم���ت باختيار 
بيتك على وجه التحدي���د نظراً لوفرة اجلوائز 
املقدم���ة مقارنة مع البنوك االأخرى يف ال�شوق 
املحلية باالإ�شافة لكونه مينح عوائد �شهرية. 
كم���ا اأرغب بدعوة جمي���ع العمالء لفتح ح�شاب 
“لب�ش���ارة” واحل�ش���ول عل���ى فر�ش���ة الف���وز 
باجلائ���زة الكربى كوين اوؤم���ن متاماً باأن هذه 
ال�شحوب���ات �شتلب���ي تطلع���ات الكثريين ملا 

تقدمه من جوائز قيمة.”

جرار يستقبل الفائزتين في مسابقة كتابة المقال
”C5 Nebula“ بصفته راعًيا لـ

“أما البحرين” تحوز على عضوية “المدارس الدولية”

ا�شتقب���ل الرئي����س التنفي���ذي لبن���ك البحري���ن 
االإ�شالم���ي )BisB( ح�ش���ان ج���رار موؤخ���ًرا يف املق���ر 
الرئي�شي للبنك يف املنطقة الدبلوما�شية الفائزتني 
يف م�شابق���ة )C5 Nebula( االأولى لكتابة املقاالت 
االأكادميية، الت���ي اأطلقت بالتعاون مع �رشكة اأمازون 
ويب �شريفي����ز )AWS( وبن���ك البحرين اال�شالمي 
لت�شجي���ع احلوار ح���ول دور التكنولوجي���ا يف متكني 

املراأة و�شد الفجوة بني اجلن�شني.
للقط���اع   )AWS( قم���ة  الفائزت���ان  وح����رشت 
الع���ام يف العا�شمة وا�شنطن ي���وم 20 يونيو حل�شور 
جل�ش���ات خمتلف���ة للتعرف عل���ى كيف كي���ف متّكن 
ت�شاعد التكنولوجيا ال�شحابية املوؤ�ش�شات يف التحول 
واالبت���كار، باالإ�شاف���ة اإلى زي���ارة م����رشع �شي فايف 
C5 PeaceTech Acce - )تتكنولوجي���ا ال�ش���الم 
erator(. و����رشح جرار قائ���اًل: “يفتخر بنك البحرين 
االإ�شالم���ي باأن يكون راعًيا له���ذه امل�شابقة التي مت 
تخ�شي�شها للبحرينيات، حيث اإن هذه الرعاية جاءت 
من �شم���ن العديد من املب���ادرات الت���ي توؤكد على 
التزام البن���ك بت�شجيع املراأة يف مكان العمل وخارجه 

والت���ي اأطلقناها موؤخًرا، ومتا�شًي���ا مع ا�شرتاتيجيتنا 
لال�شتم���رار يف اال�شتثم���ار يف املواه���ب. اإنن���ا ن�شعى 
لتوف���ري فر�س مت�شاوية للن�ش���اء البحرينيات، وذلك 
م���ن اأج���ل امل�شاهم���ة يف تقدمهن وتطوره���ن مهنًيا 
���ا، مما ينعك�س باالإيجاب نح���و بناء م�شتقبل  ووظيفيًّ
م�شتدام”. واأ�ش���اف “ي�شعدنا ا�شتقب���ال الفائزتني 

البحرينيتني مروة الفيحاين ونور يو�شف وتهنئتهما 
عل���ى ه���ذا االإجناز ال���ذي يعترب مبثابة فخ���ر واعتزاز 
ي�شاف اإل���ى �شجل اإجن���ازات مملك���ة البحرين، حيث 
اإن املق���االت الت���ي �شاركن به���ا يف امل�شابقة كانت 
عالية اجلودة، مما يدل على اأن ن�شاءنا ميتلكن جميع 

املهارات الالزمة لتحقيق اأكرب االإجنازات”.

 )AMAISB( بداأت مدر�شة اأما الدولية البحرين
يف اأغ�شط����س 2016 يف تقدمي طلب ع�شوية ملجل�س 
املدار����س الدولية “CIS”، اإذ يعد هذا املجل�س اأحد 
ق���ادة تقيي���م املدار����س واعتمادها يف جمي���ع اأنحاء 
العامل، ويركز على تعلم الطالب واملواطنة العاملية. 
جت���در االإ�شارة الى اأن جمتم���ع جمل�س املدار�س 
الدولي���ة CIS ي�شم يف الوقت الراهن 717 مدر�شة، 

و570 كلية وجامعة، و112 بلدا.
وق���د قام���ت كري�شت���ني بايلي����س، امُلعينة من 
قبل جمل����س املدار����س الدولي���ة “CIS” كم�شوؤولة 
عن الدعم والتقيي���م يف مدر�شة اأما الدولية البحرين 
)AMAISB( بتقيي���م ع�شوي���ة املدر�ش���ة واأنهت 
مهمتها بزيارة املدر�ش���ة التي ا�شتغرقت يومني يف 
الف���رتة 28 - 29 يناير 2018. وكان جزء من الزيارة 

الت���ي تهدف اإل���ى تقيي���م مواءمة وثائ���ق املدر�شة 
واملمار�ش���ات املدر�شي���ة ه���و اإج���راء مقاب���الت م���ع 
الط���الب واملعلمني واأولياء االأم���ور وموظفي الدعم 
وق���ادة املدر�ش���ة وجمل����س اإدارة املدر�ش���ة، واإجراء 

مراقبات ومالحظات داخل موقع املدر�شة والف�شول 
الدرا�شية، باالإ�شافة اإلى مراجعة الوثائق.

و�شجل���ت بايلي����س نتائ���ج اإيجابي���ة يف الزي���ارة 
اخلا�ش���ة بع�شوية املدر�ش���ة، واأ�شافت اأن املدر�شة 

التقري���ر  اإج���راءات  التخ���اذ  ا�شتعداده���ا  اأب���دت 
التح�ض���ري لالعتم���اد.  كم���ا ح���ددت نق���اط القوة 
الرئي�شية يف )AMAISB(، م�شرية اإلى اأن املجتمع 
املدر�ش���ي باأكمله ملت���زم ب�شكل تفاعل���ي بر�شالته 

وروؤيت���ه يف املدر�ش���ة، واأن جمل����س اإدارة املدر�ش���ة 
يقوم ب���اإدارة املدر�شة من الناحي���ة املالية بطريقة 
�شليم���ة مما ر�شح عنه التو�ش���ع املدرو�س واملخطط 
ملرافقه وموارده والتي مّكنت املدر�شة من التو�شع، 
كم���ا �شهدت اأي�ًشا الطباع التاآلفية والتعاونية وروح 
الثق���ة و “االأ����رشة” تنبثق طوال الوق���ت، وقد لعبت 
هذه الروح االأ�رشية والثق���ة دوًرا كبرًيا ب�شكل وا�شح 
يف اإطال���ة م���دة اخلدم���ة املقدمة للمدر�ش���ة من قبل 
العدي���د من اأع�شاء هيئة التدري�س واملوظفني، واأن 
الرعاية وااللتزام من قبل اجلميع تظهر جلية من اأجل 
توفري بيئة تعلم وعمل جاذبة، ترحيبية واآمنة، وتتم 
�شيانتها واحلف���اظ عليها ب�شكل جي���د، كما تتوافر 
اأي�ًش���ا فر�س للنمو املهن���ي بطريقة ممتازة وكذلك 

التدريب اأثناء اخلدمة للمعلمني باملدر�شة.

“بيكن” تشارك في مؤتمر تربوي بأميركا

“بتلكو” تذكر زبائنها بتسجيل أرقام “النقال”

�شاركت القيادة الرتبوية ملدر�شة بيكن 
اخلا�ش���ة يف موؤمتر تدريب ترب���وي يف مدينة 
برن�شت���ون يف الوالي���ات املتح���دة االأمريكية 
نظمت���ه “تعاونية القاع���دة امل�شرتكة” التي 
ت�ش���م يف ع�شويتها مدار�س من خمتلف اأنحاء 
الع���امل. و�شم الوف���د امل�شارك م���ن مدر�شة 
بيك���ن اخلا�شة رئي����س الهيئ���ة اال�شت�شارية 
والتطوير �شمري �شماعة، واملديرة املوؤ�ش�شة 
للمدر�شة غ���ادة بو زين الدين، ومدير الق�شم 
االبتدائ���ي اآت���ي ِهّم����س، ومن�شق���ة املناه���ج 
والتدري���ب يف مدر�ش���ة بيك���ن اخلا�شة اأمرية 
“كان���ت  الدي���ن:  بوزي���ن  ها�ش���م.  وقال���ت 
م�شاركتن���ا مفي���دة للغاية يف ور�ش���ة وموؤمتر 
تدريب���ي نظمته تعاونية القاع���دة امل�شرتكة 
ا�شتمر لثالث���ة اأيام تن���اول اجلوانب النظرية 
والتطبيقي���ة يف جم���ال الرتبي���ة اإ�شاف���ة اإلى 
اجلدي���دة  املدار����س  م���ع  اخل���ربات  تب���ادل 

والقدمية امل�شاركة يف الفعالية”.
واأ�شاف���ت “�شنق���وم اأي�ًش���ا يف مدر�ش���ة 
تدريبي���ة  دورة  بتنظي���م  اخلا�ش���ة  بيك���ن 

للمعلم���ني يف املدر�ش���ة ت�شتمر خم�ش���ة اأيام 
ابت���داًء م���ن اخلام�س م���ن اأغ�شط����س القادم، 
اإ�شاف���ة اإل���ى دورة تدريبي���ة اأخ���رى الحق���ة 
الأولي���اء اأمور الطلبة يف مدر�شة بيكن اخلا�شة 
الإطالعهم على الفل�شفة التعليمية والرتبوية 
التي �شتنتهجه���ا املدر�شة وبهدف التن�شيق 
م���ع املعلم���ني يف اتباع لغة تربوي���ة م�شرتكة 

بني الطرفني”.

الهمل���ة - بتلك���و: جددت �رشك���ة بتلكو 
دعوتها لزبائ���ن خدمة املوباي���ل اآجلة الدفع 
لت�شجيلها عرب زيارة اأي فرع من فروع ال�رشكة 
وذل���ك يف موعد اأق�ش���اه 2 �شبتم���رب 2018. 
كم���ا يتع���ني عل���ى زبائ���ن خدم���ة املوباي���ل 
م�شبق���ة الدف���ع، الت�شجي���ل يف موع���د اأق�شاه 
2 مار����س 2019. ومت االإع���الن ع���ن تطبي���ق 
الالئح���ة التنظيمية ب�ش���اأن ت�شجي���ل خدمات 
من���ذ   SIM ببطاق���ة  املدعم���ة  االت�ش���االت 
تاري���خ 12 يوليو 2017. وتن�س الالئحة على 
جميع زبائ���ن �رشكات االت�ش���االت من االأفراد 
وموؤ�ش�ش���ات القطاع���ني احلكوم���ي واخلا�س 
اأن ي�ضتكملوا عملية ت�ضجيل خطوط االت�ضال 
امل�شبق���ة واالآجلة الدفع. ويتوجب على زبائن 
بتلكو جتديد ت�ضجيل خط���وط موبايل الدفع 
ال�شه���ري بزي���ارة اأي ف���رع من ف���روع بتلكو 
وم���ن خالل تق���دمي الوثائ���ق التالي���ة وم�شح 
ب�شمته���م: للمواطن���ني البحريني���ني بطاقة 
هوي���ة �شارية املفعول )البطاقة ال�شخ�شية/ 

 البطاق���ة الذكي���ة(، وملواطن���ي دول جمل�س 
ل���دول  هوي���ة  )بطاق���ة  اخلليج���ي  التع���اون 
جمل����س التع���اون اخلليجي �شاري���ة املفعول 
اأو بطاق���ة هوي���ة بحريني���ة �شاري���ة املفعول 
)البطاق���ة ال�شخ�شية/  البطاق���ة الذكية( اأما 
لغ���ري البحريني���ني اأو من خ���ارج دول جمل�س 
التعاون اخلليجي )جواز �شفر �شاري املفعول 
اأو بطاق���ة هوي���ة بحريني���ة �شاري���ة املفعول 
)البطاق���ة ال�شخ�شي���ة/ البطاق���ة الذكي���ة(. 
وبالن�شبة للدوائر احلكومية والتجارية يتعني 
عليهم تقدمي الوثائق التالية: ن�شخة �شارية 
املفعول من ال�شجل التجاري، ور�شالة تخويل 
موقعة مع هوية املخّول بالتوقيع عن الدائرة 
املفع���ول  �شاري���ة  التجاري���ة  اأو  احلكومي���ة 

)البطاقة ال�شخ�شية/  البطاقة الذكية(. 
وتوا�شل بتلكو دعم جهود هيئة تنظيم 
االت�ش���االت، حي���ث تعم���ل ب�ش���كل وثيق مع 
ال�شلط���ات املعني���ة ل�شمان تق���دمي خدمات 
ات�شاالت تتميز بجودتها العالية يف البحرين.

• غادة بو زين الدين	

“كانون” تحصد جائزة التصنيف الذهبي في االستدامة
من وكالة “إيكوفاديس” العالمية

املنامة - كانون: اأعلنت كانون، ال�رشكة الرائدة 
عامليًّا يف جمال حل���ول الت�شوير الرقمي، عن فوزها 
بجائ���زة الت�شني���ف الذهبي يف جم���ال اال�شتدامة من 
وكال���ة “اإيكوفادي����س” العاملية للع���ام الرابع على 
الت���وايل، ما ي�ش���ع ال�رشكة بني م�ش���اف اأف�شل 5 % 
يف فئ���ة اأداء اال�شتدام���ة. وللف�ش���ل يف ت�شنيف���ات 
ال����رشكات، يق���وم نظ���ام حتلي���ل برام���ج امل�شوؤولية 
االجتماعي���ة يف “اإيكوفادي����س” بتقيي���م 21 معياًرا 
عرب اأربعة مو�شوعات تتمث���ل يف البيئة، وممار�شات 
االأعم���ال  واأخالقيات/ممار�ش���ات  العادل���ة،  العم���ل 
العادل���ة، و�شل�شل���ة التوري���د. وكان���ت “كانون” قد 
قام���ت بتقدمي كافة البيان���ات املتعلقة مبمار�شات 
امل�شوؤولي���ة االجتماعي���ة ع���رب اأعماله���ا لدع���م هذه 
املو�شوع���ات. وق���ال املدي���ر التنفي���ذي يف �رشك���ة 
“كان���ون ال�رشق االأو�ش���ط”، اأنوراغ اأغ���راوال “يج�ّشد 
وكال���ة  م���ن  الذهب���ي  الت�شني���ف  بجائ���زة  فوزن���ا 

’اإيكوفادي�س‘ العاملية اإجن���اًزا رائًدا نفخر بتحقيقه 
للعام الرابع على التوايل. فاال�شتدامة عن�رش جوهري 
نحر����س عل���ى مراعات���ه يف خمتلف عملياتن���ا، وتاأتي 
الفوائ���د البيئية التي نقدمه���ا من خالل فريق عملنا 
وجمموعة منتجاتنا لتعك�س بو�شوح التزامنا الرا�شخ 

بفل�شفتن���ا العاملية املوؤ�ش�شي���ة الرائدة “كيو�شي” 
الت���ي تعني العي����س والعمل مًعا من اأج���ل امل�شلحة 
العامة. اأ�شف اإلى ذلك اأنن���ا نوا�شل غر�س فل�شفتنا 
ومعايرينا املتميزة بني �رشكائنا وعمالئنا يف املنطقة 
ا على تعزيز القيمة الهائلة التي تنطوي عليها  حر�شً
اال�شتدامة يف بيئة االأعمال املعا�رشة”. وميتد التزام 
“كانون” باال�شتدامة عرب م�شوؤولية العمل واملجتمع 
والبيئ���ة، وتواظب با�شتم���رار على متابع���ة وتقييم 
تاأثريه���ا البيئ���ي بحًث���ا عن �شب���ل جدي���دة ومبتكرة 
لتح�ش���ني اأدائه���ا يف اال�شتدام���ة يف خمتلف جماالت 
اأعمالها. وكانت “كانون ال�رشق االأو�شط” قد اأطلقت 
حملة رائدة للم�شوؤولي���ة االجتماعية لل�رشكات يف عام 
2017 حتت �شعار “اتبع �شعادتك”، مدعومة بثالث 
ركائز رئي�شية ه���ي: ال�شباب وامل�شتقبل وال�شعادة. 
ويف اإط���ار كل ركي���زة، ين���درج ع���دد م���ن امل�شاريع 

واملبادرات



السنة العاشرة - العدد 3571 
األربعاء

25 يوليو 2018 
12 ذو القعدة 1439

tariq.albahar@albiladpress.com

اأعرب���ت الفنان���ة زه���رة اخلرج���ي ع���ن ر�ضاها 
الت���ام جتاه هذا املو�ضم الدرامي وما ُقدم فيه من 
اأعمال كث���رة ومتنوعة، وقالت: الدراما عادت ملا 
كانت علي���ه يف ال�ضابق، وب���داأت ت�ضتعيد رونقها 

وعافيته���ا بكم كبر من الأعمال التي �ضارك فيها 
معظم النجوم، م�ضرة اإلى اأن هناك توجها ب�رضورة 
اأن يكون هناك بع����ض التنازلت من اأجل اأن تقف 

هذه ال�ضناعة على قدميها من جديد كما كانت.

مسافات

انطالق مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي

    كيم كارداشيان تجني مليون دوالر... في الدقيقة

هند تعود للسعودية 
بحفلة كبيرة في أبها

عودة قوية للنجمة بلقيس في صاللة

ك�ضب���ت جنم���ة تلفزي���ون الواق���ع الأمركي���ة كيم 
كاردا�ضيان، 5 مالي���ن دولر يف 5 دقائق فقط، عندما 
اأطلق���ت جمموعتها اجلدي���دة من العط���ور يف اليومن 

الأخرين، وفق موقع “دايلي مايل” الربيطاين.

ولع���ل اجلزء الأكرث اإثارة للجدل هو اأن كاردا�ضيان 
مل تنفق دولراً واحداً على الإعالنات لرتويج منتجاتها، 
ب���ل ت�ضلحت بق���وة مواق���ع التوا�ض���ل الجتماعي على 

التاأثر.

واإلى جانب ترويج عطورها بنف�ضها، اأهدتها اأي�ضاً 
لزمالئه���ا امل�ضاهر مبا يف ذل���ك درو بارميور واأخواتها 
اللوات���ي ن�رضن �ضور الهدايا يف ح�ضاباتهن اخلا�ضة عرب 

“اإن�ضتغرام” وتطبيقات اأخرى.

وتت�ضمن عطور كاردا�ضيان اجلديدة جمموعة 
م���ن 3 زجاج���ات عل���ى �ض���كل الرم���وز التعبري���ة. 

وازدادت كمي���ة اإنتاج العطور لتلبي���ة الطلبات، ثم 
بيعت كل واحدة منها ب�ضعر 45 دولراً.

اأحي����ت الفنان����ة هن����د البحريني����ة حفله����ا الكبر يف 
اأبه����ا بح�ض����ور اأكرث م����ن 1500 �ضي����دة، وا�ضتمر احلفل 
املخ�ض�����ض للن�ض����اء 3 �ضاع����ات، احلفل����ة قدمته����ا هند 
مع النجم����ة وعد حيث قدم����ت فيه الفنانت����ان اأعمالهما 
الغنائية القدمية واجلديدة، وتعد هذه احلفلة اجلديدة 
لهن����د كمثاب����ة بواب����ة الع����ودة الفني����ة بالن�ضب����ة اإليها، 
ز م�ضرتها الفنية  وا�ضتع����ادة ن�ضاطها الفني ال����ذي ميِيّ

مع ع�ضاقها يف ال�ضعودية.
وا�ضتبق����ت الفنان����ة هن����د حفلتها ب����اأداء الربوفات 
قبله����ا ب�ضاعات، ويف و�ضلتها قدم����ت 12 عمالً، اأطربت 
به����ا احلا�����رضات، خا�ضة حينم����ا اأدت الأغ����اين اجلنوبية، 
����ت بالأغنية الوطنية “اأن����ت ملك”، واختتمت  كذلك تغَنّ

و�ضلتها باأغنية وطنية اأخرى، هي “يا دار”. 
ت يف  واعتل����ت الفنان����ة هند اأولً خ�ضبة امل�����رضح، واأَدّ
و�ضلته����ا الغنائي����ة، الأولى له����ا يف ال�ضعودي����ة، اأعمالً 
قدمي����ة وجديدة، منه����ا “من الآخر”، “ظ����روف الوقت”، 
“الليلة غ����ر”، “جيبوا حبيبي”، “ربيع القلب”، و”ماين 

ت هن����د عن �ضعادته����ا بالوجود يف  عل����ى كيفك”، وعرَبّ
ال�ضعودية، قائلة: “بداية الغيث قطرة. ما زلت مطالبة 

باإحي����اء حف����الت اأخ����رى يف ال�ضعودي����ة، 
اأعم����ايل  م����ن  جمموع����ة  و�ضاأق����دم 

به����ا  عرفن����ي  الت����ي  القدمي����ة 
اجلمهور”. 

����ت اأن حتقق حفلتها  ومتَنّ
وتك����ون  املطل����وب،  النج����اح 
فاحتة خر حلفالت م�ضتقبلية 

يف ال�ضعودية. 
اجلدي����ر ذك����ره اأن احلفل 
الهيئ����ة  م����ن  بدع����م  ج����اء 
“اللجن����ة  للثقاف����ة  العام����ة 

م����ن  وتنظي����م  الفني����ة”، 
لل�ضوتيات  “روتانا 

واملرئيات” التي 
حفالت  اختتمت 
اأبها  يف  ال�ضيف 

بنجاح كبر.

النجم����ة بلقي�����ض  اأحي����ت موؤخ����را 
فتح����ي حف����اًل غنائًيا �ضم����ن فعاليات 
ل�ضيف  ال�ضياحي”  �ضالل����ة  “مهرجان 

هذا العام.
وقدمت بلقي�ض فتحي على م�رضح 
امل����روج يف مدين����ة �ضالل����ة مبحافظة 
اأغنياته����ا  اأجم����ل  م����ن  باق����ة  ظف����ار، 
القدمية واجلدي����دة مب�ضاركة فرقتها 

املو�ضيقية.
ع����ن  اأعرب����ت  فتح����ي  بلقي�����ض 
�ضعادته����ا باحلف����ل ووجه����ت ر�ضال����ة 
�ضك����ر اإلى اجلمهور ال����ذي �ضاركها يف 
ه����ذه الأم�ضية فكتبت ع����رب �ضفحاتها 
التوا�ض����ل  مواق����ع  عل����ى  الر�ضمي����ة 
�ضك����ري  ع����ن  “عاج����زة  الجتماع����ي 
وتقدي����ري وامتن����اين جلمه����ور �ضاللة 
و�رضف����وين  امتع����وين  الل����ي  الغالي����ة 
الغ����اين  كل  مع����ي  وغن����وا  ون����وروين 
ق����وي  ب�ض����كل  متفاعل����ن  وكان����وا 
كم����ا ظه����ر يف الفيديوه����ات والنق����ل 
التلفزي����وين.. ِبُك����م اأنا اأف�ض����ل، َوِبُكم 
ا�ضع����ر باين يف اأبه����ى ُحللي..�ضكرا هلل 
اأن رزقن����ي حمبتكم”. وتابعت بلقي�ض 
لبلدي����ة  مو�ض����ول  “ال�ضك����ر  فتح����ي: 
حمافظة ظفار ولالإخوة القائمن على 
مهرج����ان �ضالل����ة هذا الع����ام ولفريق 
عملي املتميز دائما واأبدا وقريبا حفل 

جديد وجناح جديد باإذن اهلل”.
اجلدير ذكره اأن هذا احلفل يعترب 
الأول لبلقي�ض فتحي بعد عودتها اإلى 
مزاول����ة ن�ضاطها الفن����ي املختلف من 

مهرجانات وحفالت غنائية.

    BUZZ      
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تنطل���ق ال���دورة 11 من مهرج���ان وهران ال���دويل لفيلم 
العرب���ي يف 25 جويلي���ة ومتت���د حت���ى 31 م���ن نف����ض ال�ضهر 
وتعرف العديد من الفعاليات، حيث �ضت�ضهد الدورة اجلديدة 
م�ضارك���ة 38 فيلم���ا يف امل�ضابق���ة الر�ضمي���ة للمهرجان منها 
10اأفالم روائية طويلة و14 فيلما وثائقيا و14 فيلما روائيا 

ق�ضرا تتناف�ض على جوائز الوهر الذهبي.
واإلى جانب املناف�ضة الر�ضمية 
ارت���اأت اإدارة املهرج���ان تنظي���م5 
ال�ضينم���ا  يف  ور�ض���ات  و5  ن���دوات 
يديره���ا ويوؤطره���ا خمت�ض���ون من 
اجلزائر والع���امل العربي ناهيك عن 
ما�ض���رت كال����ض للممثل���ة اجلزائرية 
نوال م���دين وور�ضة كب���رة يديرها 
خمت�ض���ون يف ال�ضينما من الوليات 

املتحدة الأمركية.
م���ن   11 ال���دورة  و�ضتك���رم 
املهرجان ثالث���ة من كب���ار الأ�ضماء 
والعربي���ة  اجلزائري���ة  ال�ضينم���ا  يف 
الفنان���ة  امل�رضي���ة  الراحل���ة  وه���م 
�ضادي���ة واملخرج اجلزائ���ري الراحل 
فاروق بلوفة بالإ�ضافة اإلى املخرج 

اجلزائري الراحل حممد زموري.

العرو����ض خ���ارج املناف�ض���ة �ضتك���ون حا����رضة بق���وة يف 
املهرج���ان ويف اأرب���ع مناط���ق يف اجلزائر هي ولي���ات مع�ضكر 
وم�ضتغ���امن و�ضي���دي بلعبا����ض بالإ�ضافة اإلى وه���ران، حيث 
ات�ضع���ت رقعة املهرج���ان اإلى املدن املج���اورة لوهران حتى 
ي�ضتمتع اجلمه���ور باآخر اإنتاجات ال�ضينما اجلزائرية، خ�ضو�ضا 
مدين���ة �ضيدي بلعبا�ض التي �ضتحت�ضن فعالية كبرة مرافقة 
للمهرج���ان حي���ث �ضنحتفي بتجرب���ة املخرج اجلزائ���ري �ضيد 
عل���ي مازي���ف. و�ضراأ����ض جلان حتكي���م املهرج���ان ثالثة من 
اأه���م الأ�ضماء يف ال�ضينم���ا العربية 
يتقدمهم املخرج اجلزائري الكبر 
م���رزاق علوا����ض ال���ذي �ضيك���ون 
عل���ى راأ�ض جلن���ة حتكي���م الأفالم 
الروائي���ة، فيم���ا �ضيرتاأ����ض جلنة 
حتكيم الأف���الم الوثائقية املخرج 
العراق���ي الكبر قا�ضم ح���ول، اأما 
الأف���الم الروائي���ة  جلن���ة حتكي���م 
الق�ض���رة ف�ضتكون عل���ى راأ�ضها 
اللبنانية تق���ال �ضمعون.  املمثل���ة 
ه���ذه  املهرج���ان  اإدارة  اخت���ارت 
ال�ضنة اأن يك���ون حفل الفتتاح يف 
قاع���ة �ضينما املغرب كما �ضيكون 
الفتتاح بالفيلم امل�رضي “كارما” 
للمخرج خالد يو�ضف الذي �ضيكون 

حا�رضا مع �ضناع الفيلم.
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“أبل” تبتكر حال سحريا لحماية 
شاشات آي فون من التكسير

وج����دت �رشكة اأب����ل اأخرياً ح����اً �سحرياً 
حلماي����ة زج����اج اأجهزته����ا املحمول����ة م����ن 
التحطي����م، بف�سل ما اأ�سمت����ه ب� “ممت�ص 
ال�سدم����ات الذك����ي” ال����ذي �ستدجمه يف 
هوات����ف اآي ف����ون املقبلة، ليح����ول دون 
ك�رش ال�سا�س����ة حتى يف غياب غطاء حلماية 

للهاتف.
واأو�سح العم����اق الأمريكي اأنه �سمم 
ممت�����ص ال�سدم����ات الذك����ي ليظه����ر من 
داخ����ل الهات����ف خال ثوان مع����دودة حال 
ا�ست�سعاره ال�سقوط على الأر�ض حلمايته 
م����ن اأي �رشر، ح�س����ب م����ا ورد يف �سحيفة 

دايلي ميل الربيطانية.

عل����ى  اعتم����دت  اإنه����ا  اأب����ل  وقال����ت 
الهات����ف  داخ����ل  حركي����ة  م�ست�سع����رات 
لتكت�سف ق����رب �سقوط الهاتف، لتبداأ يف 
التع����رف على اجلزء الأك����ر تعر�ساً خلطر 
ال�سقوط، فياأتي دور املمت�ض لي�ستوعب 
ال�رضب����ة اأو تغي����ر اجت����اه الهات����ف حلفظ 

�سا�سة الهاتف من التك�سر.
واأ�س����ارت اأب����ل اإل����ى اأن النظام ميكن 
توظيف����ه يف جمي����ع الهوات����ف املحمول����ة 
والذكية والأجهزة اللوحية والكمبيوترات 
ال�سخ�سي����ة  وامل�ساع����دات  ال�سخ�سي����ة 
الرقمي����ة وم�سغ����ات املو�سيقى وغرها 

من الأجهزة الإلكرتونية.

أحداث

جتن���ب الذي���ن ي�ستفزون���ك ويثرون 
ع�سبيتك

ي�ساع���دك ه���ذا الي���وم عل���ى تنظي���م 
اأعمالك 

قا�سي���ة  لنتق���ادات  عر�س���ة  تك���ون 
وماحظات 

حت���اول القيام مب���ا هو مطل���وب منك 
لكنك مل تعتد العمل

نظم وقتك ول تبدد طاقتك ول تبحث 
عن الختاف

يتطلب من���ك الظرف دق���ة ومرونة يف 
التعامل

ان�سجامك مع الزماء اأجمل ما يف العمل 
لكنك تفتقد للم�سارحة

اأجواء رائعة ومب�رضة باخلر والتقدم

جتابهك حتدي���ات وتتاأف���ف من كرثة 
امل�سوؤوليات

حتتاج لإعادة النظر يف قراراتك الأخر 
ول�سيما اأنك على املحك

تتاح اأمامك حرية الت�رشف كما تريد

ينتابك �سعور من الفرح يريحك نف�سياً 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

25 يوليو

 1544
 اعرتاف ملوك اأوروبا 
العثمانيني  ب�سيادة 
 20 بعد  امل��ج��ر  على 
ع���ام���ا م����ن احل�����روب 
م��ن��ذ جن����اح ال��ق��وات 
فتحها  يف  العثمانية 
الدولة  اإل��ى  و�سمها 

العثمانية.

1603
م��ل��ك  ت���ن�������س���ي���ب   
جيم�ض  ا���س��ك��ت��ل��ن��دا 
عر�ص  على  ال�ساد�ص 
جيم�ص  با�سم  اإجنلرتا 
اأول  ل��ي��ك��ون  الأول 
م��ل��وك��ه��ا م���ن اأ�����رشة 

�ستيوارت.

1957
واإعان  امللكية  اإلغاء 
ق���ي���ام اجل��م��ه��وري��ة 
وتن�سيب  التون�سية 
احل���ب���ي���ب ب��ورق��ي��ب��ة 

رئي�سا لها.

 1982
يعلن  اجلمّيل  ب�سري 
ت���ر����س���ي���ح ن��ف�����س��ه 
مل���ن�������س���ب رئ��ي�����ض 

اجلمهورية اللبنانية.

 2004
ان�������س���م���ام ك����ل م��ن 
ل���ت���وان���ي���ا، ق��رب���ص، 
�����س����ل����وف����ي����ن����ي����ا، 
���س��ل��وف��اك��ي��ا، امل��ج��ر، 
الت�سيك،  اإ�ستونيا، 
لتفيا، بولندا ومالطا 
اإلى الحتاد الأوروبي.
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األخيرة

درا�شة تك�شــف: ملاذا نحلــم اأثناء النــوم؟

اأمريكا عن  الكهرباء  قطعوا  “هاكرز” رو�س 

ف�شيحة “بق” ت�شرب الطريان الهندي

تثري االأحالم التي يراها االإن�سان ف�سوالً يف اأو�ساط املجتمع العلمي، ويف درا�سة حديثة، حاول 
علماء بريطانيون اأن يتو�سلوا اإلى االأ�سباب التي توؤدي اإلى روؤية اأ�سياء حمددة خالل النوم.

وك�سف���ت درا�س���ة اأجريت يف خمت���رب النوم التابع جلامع���ة �سوان�سي الربيطاني���ة، اأن االأحالم 
ت�ساع���د االإن�سان على معاجلة الذكريات وامل�ساعر التي يجتازها يف حالة اليقظة اأثناء النهار، كما 
اأن احللم ينجم عن اأهم التجارب ال�سعورية واأحدثها يف حالة اليقظة. واعتمد البحث على عينة من 
ع�رشين طالًبا �ساركوا ب�سكل تطوعي يف التجربة، وا�ستطاعوا اأن يتذكروا ب�سكل كبري ما حلموا به 
اأثن���اء نومهم، طيلة ع�رشة اأيام. و�سجل الطلبة كل ما اجتازوه من مواقف وما �سعروا به ومدى حدة 
ما عا�سوه تلك املدة، ثم ناموا بعد و�سع قبعات لتخطيط االأمواج الكهربائية يف الدماغ، وفًقا ملا 

ن�رش يف جملة “�سو�سل كوغنتيف اآند اأفيكتيف نورو �ساين�س”.

ذك���رت �سحيف���ة “وول �سرتيت جورنال” االأمريكي���ة اأن مت�سلل���ني اإلكرتونيني من رو�سيا 
متكن���وا من اخرتاق �سب���كات الكهرباء االأمريكية العام 2017، االأمر ال���ذي قد يكون مكنهم من 
الت�سب���ب يف انقطاع التيار. وقال م�سوؤولون بوزارة االأمن الداخلي اإن املت�سللني، الذين ينتمون 
اإل���ى جماع���ة رو�سية ترعاها الدولة، تع���رف با�سم “دراغون فالي اأو اإنرجيتك ب���ري”، اأعلنوا اأنهم 
ا�ستهدف���وا “مئات ال�سحايا”، وفًقا لل�سحيفة. وذكر التقري���ر اأنهم ا�ستخدموا اأدوات تقليدية 
���ا من مر�سل موث���وق به، اأو ر�سائ���ل حتتوي على  مث���ل اإر�س���ال ر�سائل اإلكرتوني���ة تبدو ظاهريًّ
فريو�س���ات به���دف خداع ال�سحاي���ا، الإدخال كلمات ال����رش اخلا�سة بهم وبالت���ايل ال�سيطرة على 
�سب���كات موؤ�س�س���ات تتعامل مع املرافق، مما يتي���ح للمت�سللني الدخول اإل���ى �سبكات املرافق 
ذاته���ا. ونقل���ت وكالة “رويرتز” عن ال�سحيفة اأن الوزارة تعت���زم تقدمي 4 اإفادات، وتبحث عن 

اأدلة ب�ساأن حماولة الرو�س توجيه هجمات عن بعد.
وياأتي التقرير و�سط توتر متزايد بني مو�سكو ووا�سنطن، فيما يتعلق بالت�سلل االإلكرتوين.
ووجهت هيئة حملفني احتادية اأمريكية االتهام اإلى 12 �سابط خمابرات رو�سيني يف يوليو 
اجلاري، بالت�سل���ل لل�سبكات االإلكرتونية اخلا�سة باحلزب الدميقراط���ي ومر�سحته يف انتخابات 

الرئا�سة العام 2016 هيالري كلينتون.

ا�سطرت اخلطوط الهندية، موؤخًرا، اإلى توقيف اثنتني من طائراتها بعدما ا�ستكى ركاب 
من انت�سار ح�رشات بق الفرا�س و�سوء اخلدمات، يف رحالت بني نيويورك ومومباي.

وبح�سب ما نقلت �سحيفة “اإندبندنت” الربيطانية، فاإن راكبة ت�سمى كا�سمريا تون�سيكار 
فوجئ���ت بالبق على مقعد زوجها رغم اأن االأ�رشة كانت تركب درجة رجال االأعمال، واعتقدت يف 

البداية اأن االأمر جمرد ح�رشة عابرة لكن امل�سكلة مل تقف عند هذا احلد.
وعل���ى الرغم من قيام م�سيفي الطائرة بر�س مبي���د ح�رشات يف املكان الأجل اإنهاء املاأزق، 

وجد الركاب اأن البق مل يتوقف بل وا�سل هجومه الكا�سح.
واعت���ذرت �رشك���ة اخلط���وط الهندية يف موقع تويرت عم���ا ح�سل، قائلة اإنه���ا اأبلغت طاقم 

ال�سيانة مبا ح�سل يف الرحلة حتى يتخذ االإجراءات ال�رشورية.
وق���ال الزوجان الهندي���ان اإن اعتذار ال�رشكة ج���اء متاأخًرا الأن االأ�سل ه���و اأال يكون ثمة بق 
يف الطائ���رة، وقال ال���زوج تون�سيكار اإن زوجته وبناته ق�سني ن�س���ف الرحلة على منت الدرجة 

االقت�سادية “مع طاوالت مك�سورة و�سا�سات ال تعمل”.

 Social
media

فتية الكهف يتحولون 
اإلى رهبان يف تايلند

ق���ام معبد ب���وذي يف تايلند، اأم�س الثالث���اء، برت�سيم فتية علق���وا الأ�سابيع يف كهف 
غمرته املياه، ومت اإخراجهم منه بعد عملية اإنقاذ معقدة، رهباًنا مبتدئني.

ومت تر�سي���م الفتية يف معبد يرتقب اأن يقيموا في���ه 9 اأيام، وفاء بنذر كانت اأ�رشهم 
قد قطعت���ه على اأنف�سهم تكرمًيا لروح غطا�س لقي حتفه اأثن���اء حماولته اإنقاذهم، وفق 
ما نقل موقع رويرتز االإلكرتوين. و�سارك غطا�سون ومتطوعون من اأنحاء العامل يف عملية 
االإنق���اذ التي انته���ت يف العا�رش من يوليو عندم���ا مت اإخراج اآخر جمموع���ة من املحا�رشين 
داخ���ل كهف تام لواجن باإقلي���م �سيانغ راي �سمال تايلند. وق���ال رات�سابول جناجمرابوان 
امل�س���وؤول باملكتب ال�سحف���ي االإقليمي يف �سيانغ راي للمتابع���ني على في�سبوك، حيث 
بثت ال�سلط���ات املحلية على الهواء مبا�رشة طقو�س الرت�سي���م: “�سيجري تر�سيم الفتية 

االأحد ع�رش رهباًنا مبتدئني يف حني �سيتم تر�سيم املدرب اإيك راهًبا”.

فريق “�شباي�س غريلز” يعود من جديد

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

حار  الطق����س  
ولكن���ه ح�سن بوجه 

عام خالل  الليل.

الري���اح �سمالية غربي���ة عموما من 
7 اإلى 12 عقدة وت�سل اإلى 20 عقدة 

اأحيانا خالل النهار.

ارتفاع املوج من قدم اإلى قدمني قرب ال�سواحل ومن 3 اإلى 
5 اأق����دام يف عر�س البحر. درج����ة احلرارة العظمى 44 وال�سغرى 

31. الرطوبة الن�سبية العظمى 75 % وال�سغرى 20 %.
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العشاء: 7:59 

مواقيت 
الصالة

علمــــــاء علـى بعــد خطـــوة مـن اإنتـــاج “اأجنــة ب�شريـــة”
اق����رتب فري����ق علم����اء دويل م����ن اإنت����اج اأجن����ة 
�سناعية بعد ا�ستخدام خالي����ا جذعية لفئران ل�سنع 
تكوين����ات قادرة عل����ى اتخاذ خط����وة حا�سمة يف منو 

احلياة.
وقال اخلرباء، اإن النتائج اأ�س����ارت اإلى اإمكانية 
اإنت����اج اأجنة ب�رشي����ة بطريقة م�سابه����ة يف امل�ستقبل، 

وه����ي خط����وة �ستتي����ح للعلم����اء ا�ستخ����دام االأجن����ة 
ال�سناعية، ولي�ست الطبيعية، يف اإجراء اأبحاث ب�ساأن 
املراحل االأولى للتطور الب�رشي. و�سبق للفريق الذي 
تقوده جمدلينا زيرنيكا-جوت�����س االأ�ستاذة بجامعة 
كم����ربدج يف بريطاني����ا، �سن����ع تكوين اأب�س����ط ي�سبه 
جن����ني فاأر يف طبق زرع باملخترب. و�سمل ذلك العمل 

����ا الأبعاد  نوع����ني من اخلالي����ا اجلذعي����ة و�سلًما ثالثيًّ
ميك����ن للخالي����ا النمو علي����ه. لكن يف العم����ل اجلديد 
املن�سور اأم�����س االأول بدورية “نيت�رش �سيلبيولوجي” 
الطبية ط����ور العلماء هذه التكوين����ات ب�سكل اأكرب، 
با�ستخ����دام ثالثة اأنواع من اخلاليا اجلذعية، مما فتح 
املجال لعملي����ة يطلق عليها “تكون املعيدة” وهي 

خطوة مهمة تبداأ فيها خاليا االأجنة يف تنظيم نف�سها 
ذاتيا لتكون بنياًنا �سليًما من اأجل ت�سكل اجلنني.

وقال����ت زيرنيكا-جوت�س يف بيان، ب�ساأن البحث 
اجلديد “�سهدت االأجن����ة ال�سناعية لدينا اأهم حدث 
يف احلي����اة يف طب����ق زرع. اإنه����ا االآن قريبة للغاية من 

)و�سع( اجلنني احلقيقي”.

احلوامل”  “فياغرا 
تنتهي بكارثة قاتلة

اأمطار تدمر مبنى 
عمالًقا يف اإ�شطنبول

لإنقاذ  دولر  مليون   20
ما تبقى من “تيتانيك”

لقي 11 ر�سيًع���ا م�رشعهم يف هولندا، بعدما 
تناول���ت الن�س���اء احلوام���ل حبوب الفياغ���را الأجل 
ت�رشي���ع من���و االأجن���ة يف االأرح���ام، وفق م���ا نقلت 

�سحيفة “غارديان” الربيطانية.
وتناولت الن�ساء حب���وب الفياغرا خالل فرتة 
احلمل يف اإطار اختب���ار احت�سنته 10 م�ست�سفيات 
يف هولن���دا، حتت اإ����رشاف املركز الطب���ي جلامعة 
اأم�س���رتدام. وجرى من���ح الفياغرا ل����93 امراأة يف 
اإط���ار االختبار، لكن النتائ���ج كانت �سادمة، فمن 
اأ�س���ال 17 ر�سيًعا، تويف 11، فيم���ا مت ت�سخي�س 

م�سكالت يف الرئة لدى 17 اآخرين.
ويرجح اخلرباء اأن تكون حبوب الفياغرا التي 
ج���رى تقدميها للن�ساء احلوام���ل اأدت اإلى ارتفاع 
�سغط الدم يف الرئت���ني، مما يوؤثر على ا�ستقبال 

الر�سع لالأوك�سجني.

ا�سطنب���ول،  يف  الغزي���رة  االأمط���ار  ت�سبب���ت 
اأم����س الثالثاء، يف حدوث انهي���ار اأر�سي مما اأدى 
اإل���ى وقوع مبن���ى موؤلف من 4 طواب���ق وان�سحاقه 
ب�س���كل كام���ل. وهرعت رجال االإطف���اء و�سيارات 
االإ�سع���اف ووحدات ال�رشطة اإل���ى �سارع اإمرهور يف 
حيى �سوتلو�س، حيث �ساه���د ال�سكان املحليون 
املذهولون مبنى من 4 طوابق يقع من على جرف، 
وجرى اإغالق الطري���ق اأمام كل من امل�ساة وحركة 
املرور كاإجراء احرتازي، بح�سب ما ذكرت �سحيفة 
“حريي���ت”. ويف البداية، جرى حدوث التخلخل يف 
البناء ب�سكل بطيء، قب���ل اأن ينهار ب�سكل كامل، 

دون اأن ي�سفر عن �سقوط �سحايا. 

اأعل���ن املخرج جمي����س كام���ريون ومكت�سف 
تيتانيك، امل�سور املتخ�س�س يف الت�سوير حتت 
املاء روبرت باالرد دعمهم���ا لعر�س من جمموعة 
من املتاح���ف الربيطانية للح�س���ول على 5500 
قطعة اأثرية من ال�سفينة العمالقة التي غرقت يف 
مياه االأطل�سي. وتهدف احلملة التي اأعلنت، اأم�س 
الثالثاء، اإل���ى جمع 20 ملي���ون دوالر )15 مليون 
جنيه اإ�سرتلين���ي(، ل�رشاء تلك القط���ع من ال�رشكة 

االأمريكية اخلا�سة التي اأنقذتها من احلطام.
ع���ن  بر����س”  “اأ�سو�سيت���د  وكال���ة  ونقل���ت 
جمموعة املتاح���ف الربيطانية قولها اإن م�ستقبل 
تلك القطع االأثرية غري موؤكد، الأن ال�رشكة تقدمت 

بطلب الإ�سهار اإفال�سها.

• �سبيان يهربان من حرارة ال�سم�س بالقفز اإلى مياه بحرية بورجيت، فرن�سا  )اف ب(	

ك�سف���ت املغني���ة ميل بي، ع�سو فرقة “�سباي����س غريلز” الغنائية، اأن الفري���ق �سيعود للغناء مًعا 
م���رة اأخ���رى. وقالت املغني���ة املعروفة اأي�ًس���ا با�سم �سكريي �سباي����س لربنامج ح���واري يف حمطة “اآي. 
ت���ي. يف” التلفزيوني���ة الربيطاني���ة اإن كل فتيات الفري���ق اخلم�س وافقن على الع���ودة، وفق ما نقلت 
“روي���رتز”. واأ�ساف���ت: “اإننا يف نهاية االأمر اأخوات وما مررنا ب���ه كان رحلة مده�سة ورائعة متاًما لذلك 
�سنعود مًعا. هناك واحدة كان االأمر �سعًبا بع�س ال�سيء بالن�سبة لها وهي بيكهام لكن يجري اإقناعها”. 
وت�س���م الفرقة اإلى جانب ميل بي كال من فيكتوريا بيكهام )بو�س�سباي�س( وميالين �سيزومل )�سبورتي 
�سباي����س( واإميا بانتون )بيبي �سباي�س( وجريي هورنر التي كانت ت�ستهر �سابقا با�سم جريي هاليويل 

)جنجر �سباي�س(.
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