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“بتلكو” عمليات  لف�صل  ا�صت�صارة  “االت�صاالت” تطرح 

بدء االكتتاب املبا�صر ل�صندات التنمية اليوم

عملي���ات  ف�ص���ل  م����روع  �إط���ار  يف 
�لأر�صي���ة  �ل�صبك���ة  و�إتاح���ة  “بتلك���و” 
ل�ركات �لت�ص���الت �ملناف�صة، يف �أكرب 
عملي���ة لتحري���ر قط���اع �لت�ص���الت منذ 
2002، طرحت هيئة تنظيم �لت�صالت 

��صت�ص���ارة عام���ة جديدة تتن���اول ف�صل 
�لهيئ���ة  وطلب���ت  “بتلك���و”.  عملي���ات 
م���ن �ركات �لت�ص���الت �إب���د�ء �لر�أي يف 
�ل�صت�ص���ارة �لت���ي طرحته���ا قب���ل �أيام 
بعن���و�ن “��صت�ص���ارة عامة ب�ص���اأن �لنهج 

�ملقرتح م���ن قبل �لهيئة لتنفيذ 
�لف�صل لبتلكو”.

�ملنام���ة - �لبور�ص���ة: �أعلن���ت بور�ص���ة 
�لبحري���ن �أن���ه �عتب���ار� م���ن �لي���وم �خلمي�س 
26 يولي���و 2018، وبناء عل���ى �لدعوة �لتي 
�أعلنه���ا م����رف �لبحري���ن �ملرك���زي، ميكن 
للم�صتثمري���ن �لبحرينيني وغري �لبحرينيني 
�لكتت���اب مبا����رة من خالل �ل�ص���وق �لأولية 

�لتنمي���ة  �صن���د�ت  �إ�ص���د�ر  يف  بالبور�ص���ة 
�حلكومية رقم )17(.

وح���ددت �لبور�ص���ة ف���رتة �لكتتاب يف 
ه���ذ� �لطرح من خالل �لو�صطاء �مل�صجلني يف 

�لبور�ص���ة �بتد�ء من �ليوم حتى يوم 
�لأربعاء 1 �أغ�صط�س 2018.
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مناق�صة لتعقيـم وعـالج الكـالب ال�صالـة
�ملنام���ة - وز�رة �لأ�صغ���ال و�ص���وؤون 
�لبلدي���ات و�لتخطي���ط �لعم���ر�ين: �أكدت 
�لبلدي���ات  و�ص���وؤون  �لأ�صغ���ال  وز�رة 
و�لتخطيط �لعمر�ين طرح مناق�صة تعقيم 
�لعي���اد�ت  يف  �ل�صال���ة  �ل���كالب  وع���الج 
�لبيطري���ة، متهي���ًد� ل�صرت�تيجي���ة �حل���ل 

�لنهائي للظاهرة عرب �لعتماد على �أف�صل 
�ملمار�صات �لعاملية يف هذ� �ملجال.

 وبينت �ل���وز�رة �أن �آخر موعد لتقدمي 
�لطلب���ات للمناق�ص���ة من قب���ل �لعياد�ت 
�أغ�صط����س   8 يف  �صيك���ون  �لبيطري���ة 
�ملقب���ل، حيث �صتقفل �ملناق�صة متهيًد� 

لرت�صيته���ا. و�أكدت �ل���وز�رة �أنها �نتهت 
بالفع���ل م���ن �إع���د�د �لرت�خي����س �لالزمة 
لإن�صاء �مللجاأ �لد�ئم لل���كالب وتعد حاليًّا 
ال�رشوط املرجعي���ة للم�رشوع متهيًدا لطرح 

م�روع بناء �مللج���اأ يف مز�يدة عامة 
7قريًبا. 

يقدم  اخلليجي  امل�صرف  ديار”:  هيلز  “اإيجل 
حلوال متويلية للتملك بـ “مرا�صي البحرين”

بوري  من  خمرج  اإن�صاء  “االأ�صغال”: 
اإلى “الهايوي”

منتخب “امل�صتقبل” للطائرة يناف�س 
على مراكز الرت�صية

اقتصاد البالد

بالدنا

البالد سبورت
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حمارب ال�صرطان عبا�س حممد: 
مت�صكوا ب�صعلة االأمل

مسافات البالد

22

رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن �لن�صخة: �ل�صعودية: ريالن - �لكويت: 200 فل�س - �لإمار�ت : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�صة - م�ر : جنيهان - �لأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - �ململكة �ملتحدة : جنيه ��صرتليني - �لوليات �ملتحدة: دولر�ن - �أوروبا : 2 يورو

جائزة 
ال�صحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�صحافة اال�صتق�صائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �صلمـــان 

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

علي الفردان

تطبيق ال�صمان ال�صحي على املقيمني 2019
احلكومة تدفع عن املواطنني ورب العمل عن االأجانب... حممد بن عبداهلل:

�ملنام���ة - �ملجل����س �لأعل���ى لل�صح���ة: 
�أكد رئي�س �ملجل����س �لأعلى لل�صحة �لفريق 
طبيب �ل�صي���خ حممد بن عب���د�هلل �آل خليفة 
�أّن قان���ون �ل�صمان �ل�صحي رق���م 23 ل�صنة 
2018، �ل�ص���ادر ع���ن عاهل �لب���الد �صاحب 
�جلالل���ة �ملل���ك حمد ب���ن عي�ص���ى �آل خليفة، 
هو بو�بة م����روع �ل�صم���ان �ل�صحي �لوطني 
يف مملك���ة �لبحرين، و�صي�صاه���م �لقانون يف 
ا  تطبيق �مل�روع من خمتلف جو�نبه خ�صو�صً
م���ا يتعلق بت�صكي���ل �ملوؤ�ص�ص���ات �ملندرجة 

�صمن �مل�روع.
وك�ص���ف �ل�صي���خ حمم���د بن عب���د�هلل يف 
مقابلة �صاملة �أجرتها �لأمانة �لعامة للمجل�س 
�أّن���ه �صيتم تطبيق قان���ون �ل�صمان �ل�صحي 
عل���ى �ملقيم���ني �بت���د�ًء م���ن مطل���ع �لع���ام 
2019، بالت���و�زي م���ع �مل�صاري���ع �لأخ���رى، 
كما ب���ني �أنه بح�ص���ب ن�س قان���ون �ل�صمان 
�ل�صح���ي ل توجد �أي ر�صوم على �ملو�طن يف 

�إطار �لرزمة �ل�صحية �لإلز�مية.
�مل�صت�صفي���ات  جمي���ع  �أّن  و�أو�ص���ح 
�حلكومي���ة مفتوحة ل���كل �ملو�طنني لتلقي 

�لع���الج م���ن دون �أي���ة حو�جز �أو قي���ود، كما 
�صي�صهم هذ� �لأمر يف حت�صني م�صتوى وجودة 

�خلدمات �ل�صحية يف جميع �مل�صت�صفيات.
وذك���ر رئي����س �ملجل�س �لأعل���ى لل�صحة 
�أّن وز�رة �ل�صح���ة �صتق���وم ب���دور �ملنظ���م، 
و�صتن���درج دو�ئ���ر “حكم���ة” - �ملعلوم���ات 
وتقري���ر  �جل���ودة،  و�صم���ان  �ل�صحي���ة، 
�قت�صادي���ات �ل�صح���ة و�لتخطي���ط، �صم���ن 

وز�رة �ل�صحة. 
�إّن �لتطبي���ق �صيخف���ف �ل�صغط  وق���ال 
�ملوجود حالًي���ا على �ملر�ك���ز �ل�صحية، ولو 
ننظ���ر للو�ق���ع �حل���ايل ف���اإّن مع���دل توزيع 
�ملر�ص���ى عل���ى �لأطب���اء ه���و 3000 مري�س 
لكل طبيب، ولك���ن بعد �لتغيري�ت وحتويل 
�ملقيمني للمر�كز �ل�صحية �خلا�صة، �صيتغري 
�ملع���دل �إل���ى 2000 مري����س ل���كل طبيب، 

وهذ� �لأمر �صيوفر للمو�طنني عناية 
ورعاية �أكرب.

• رئي�س �ملجل�س �لأعلى لل�صحة	

اخلـدمـات علـى  ر�صـوم  وال  طبيب  لكل  مري�س   2000

6

للنيابة املوؤهالت  تزوير  �صبهات  اإحالة  “الرتبية”: 

تعوي�ض مت�صررين بعد غلق مكتب توظيف خمالف

مدينة عي�صى - وز�رة �لرتبية و�لتعليم: 
�رح مدير �إد�رة �لعالقات �لعامة و�لإعالم 
بوز�رة �لرتبية و�لتعلي���م فو�ز �ل�روقي، 
باأن �للجنة �لوطني���ة ملعادلة �ل�صهاد�ت 
و�لأمان���ة �لعامة ملجل����س �لتعليم �لعايل 
تت�صدى ب�صكل د�ئم لأي حماولة معادلة 
�أو ت�صدي���ق موؤه���الت تعرتيه���ا �صبه���ة 

تزوير، وحتولها �إلى �لنيابة �لعامة.
و�أ�صار �إل���ى �أن �لأمانة �لعامة ملجل�س 
�لتعلي���م �لعايل تق���وم بو�ج���ب �لتحقق 

م���ن �ملوؤه���الت �لعلمي���ة �ل�ص���ادرة عن 
موؤ�ص�ص���ات �لتعليم �لع���ايل يف �لبحرين، 
وتدقي���ق كاف���ة �لوثائ���ق و�مل�صتن���د�ت 
وك�ص���وف �لدرج���ات و�لنظ���ام �لدر��صي 
يف �ملوؤ�ص�ص���ات مانح���ة �ملوؤه���ل وغريها 
م���ن �ل�صرت�طات عن���د �لت�صديق عليها، 
ومتتن���ع ع���ن ت�صدي���ق �أي موؤه���ل يوجد 
لديها �ص���ك يف وجود �صبهة �لتزوير فيه، 

وتقوم باإحالته �إلى �لنيابة �لعامة 
وفًقا لالإجر�ء�ت �لقانونية.

�ص���وق  تنظي���م  هيئ���ة   - �ملنام���ة 
�لعمل: �ألغت هيئ���ة تنظيم �صوق �لعمل 
ترخي����س �أح���د مكات���ب �لتوظي���ف بعد 
��صتالمها جمموعة كب���رية من �ل�صكاوى 
�صد �ملكتب �ملعني، فيم���ا تبا�ر �إد�رة 
�لتخطي���ط و�لرتخي�س بالهيئ���ة ت�صليم 
�لأ����ر �ملت�ررة م�صتحقاته���ا كاملة، من 
مبل���غ �ل�صمان �ملودع م���ن قبل �ملكتب 
لدى �لهيئة، وفًقا لعقودهم �ملربمة مع 

�ملكتب.
وق���ال �لرئي����س �لتنفي���ذي للهيئة 
�أ�صامة �لعب�ص���ي �إن �لهيئة حري�صة على 

تنظيم �ص���وق �لعمل وحفظ حقوق جميع 
�لأط���ر�ف، م�ص���رًي� �إل���ى حت�ص���ني �صوق 
�لعمل مبجموعة من �لآليات �لتي ت�صب 

يف حتقيق هذ� �لهدف.
م���ن  �نطالق���ا  �أن���ه  �إل���ى  و�أ�ص���ار 
�ل�صالحيات �لقانوني���ة للهيئة مت �إلغاء 
ترخي�س �أحد مكات���ب �لتوظيف )مكتب 
��صتق���د�م عمال���ة منزلي���ة(، بع���د تلقي 
�إد�رة �لتخطي���ط و�لرت�خي�س يف �لهيئة 
ما يق���ارب 23 �صكوى �صد هذ� �ملكتب 
خ���الل �لفرتة �ملمتدة م���ن يوليو 2017 

وحتى فرب�ير 2018.
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�ملنامة - جمعي���ة �لكلمة �لطيبة: �أعلن �لأمني 
�لع���ام جلائ���زة �صم���و �ل�صي���خ عي�صى بن عل���ي �آل 
خليف���ة للعمل �لتطوعي يعقوب بوهز�ع، �أن �للجنة 
�ملنظم���ة للجائ���زة �لتي ت�صم جائزة ل���رو�د �لعمل 
�لتطوع���ي �لعربي، وجائزة �أف�ص���ل م�روع تطوعي 
يف مملك���ة �لبحرين، قررت ��صتح���د�ث فئة جديدة 
يف �جلائزة، لت�صمل �مل�صاريع �لتطوعية �لتي يقوم 

بها �ملقيمون من �جلاليات �لعربية و�لأجنبية.
وبني بوهز�ع �أن ذلك ياأتي مببادرة من جمعية 
�لكلمة �لطيبة �لتي تنظم �جلائزة لتوفري �لفر�صة 
للمقيم���ني للم�صارك���ة يف هذه �جلائ���زة �لتي تعد 

�لأكرب على م�صتوى �ململكة يف جمال �لتطوع.

وعن �رشوط واأحكام امل�شاركة يف اجلائزة، قال 
بوه���ز�ع �إنه يحق لل����ركات و�ملوؤ�ص�ص���ات و�لفرق 
و�لأفر�د �مل�صارك���ة، و�إن �مل�صاركة مفتوحة جلميع 
فئات �ملجتم���ع �لعمرية. وبنّي �أن �مل�صاركة متاحة 
مل����روع و�حد فقط، عل���ى �أن يكون �مل�روع مطَبًقا 
على �أر����س �لو�قع ولي�س جمرد فك���رة، و�أن يكون 
���ا غري ربح���ي، ول حتت���وي �ملو�د  �مل����روع تطوعيًّ
�ملقدمة على �أي خمالفة لل�ريعة �لإ�صالمية �أو قيم 

�ملجتمع �ملتعارف عليها �أو قو�نني �لدولة.
يذك���ر �أن ب���اب �مل�صارك���ة يف �مل�صابق���ة فتح 

يف 10 يولي���و �ملا�ص���ي، و�صيغل���ق يف 15 
�أغ�صط�س �ملقبل.

�صمن فعاليات جائزة �صمو ال�صيخ عي�صى بن علي للعمل التطوعي

للمقيمني فئة  تطوعي” ت�صتحدث  م�صروع  “اأف�صل 

• �صمو �ل�صيخ عي�صى بن علي	 4

ت�صعيد يف ال�صويداء... هجمات دامية ومواجهات عنيفة
بريوت - وكالت: �أفاد �ملر�صد �ل�صوري 
حلقوق �لإن�صان �أم����س �لأربعاء بارتفاع قتلى 
هجم���ات “د�ع����س” على �ل�صوي���د�ء �إلى 183 
قتياًل. وكان �ملر�صد قد �أفاد يف وقت �صابق 
�أن 54 �صخ�ًص���ا، بينه���م مدني���ون، قتل���و� يف 
�صل�صل���ة تفج���ري�ت �نتحارية نفذه���ا تنظيم 

“د�ع�س” يف مدين���ة �ل�صويد�ء وريفها جنوب 
�صوريا قبل �أن ي�صن هجوًما على �ملنطقة. 

وقال مدير �ملر�صد ر�مي عبد�لرحمن، �إن 
من بني �لقتل���ى 22 مدنًيا و32 عن�رً� مو�لًيا 
لقو�ت �لنظام. ورجح �ملر�صد �رتفاع ح�صيلة 
�لقتلى ب�صبب وجود ع�ر�ت �جلرحى بع�صهم 

يف حالة خط���رة. كما �أو�صح عبد�لرحمن �أن “3 
تفج���ري�ت باأحزمة نا�صف���ة ��صتهدفت مدينة 
�ل�صوي���د�ء وحده���ا، فيما وقع���ت �لتفجري�ت 
�لأخ���رى يف قرى بريفه���ا �ل�رق���ي و�ل�صمايل 

�ل�رقي قبل �أن ي�صن تنظيم )د�ع�س( 
14هجوًما �صد تلك �لقرى”. 
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جاللة امللك يتلقى �شكر رئي�س نادي املحرق
املنام���ة - بنا: اأ�ش���اد رئي�س جمل�س 
اإدارة نادي املحرق ال�شيخ اأحمد بن علي 
بن عبداهلل اآل خليفة مبباركة عاهل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 
خليف���ة على رعاية ممثل العاهل لالأعمال 
اخلريية و�شوؤون ال�شباب رئي�س املجل�س 
رئي����س  والريا�ش���ة  لل�شب���اب  االأعل���ى 
االأوملبي���ة البحرينية �شم���و ال�شيخ نا�رص 
بن حم���د اآل خليفة لبطولة دوري الدرجة 
االأول���ى، وال���ذي �شيك���ون حت���ت م�شمى 
دوري نا�رص بن حمد املمتاز لكرة القدم.

واأكد رئي�س نادي املحرق اأن اهتمام 
ورعاية جاللة امللك بالريا�شة البحرينية 
كان���ت وم���ا زال���ت فخ���ر واعت���زاز جميع 

منت�شبي القطاع ال�شبابي والريا�شة.
اإن  املح���رق  ن���ادي  رئي����س  وق���ال 
ت�شمي���ة البطولة با�شم �شمو ال�شيخ نا�رص 
ب���ن حم���د اآل خليف���ة تاأت���ي من�شجمة مع 
تطلعات الريا�شيني يف مملكتنا الغالية 
و�شت�شاهم بقدر كبري يف تطوير لعبة كرة 
القدم الأنها �شتخلق يف امل�شابقة املهمة 
والتاريخية جواً تناف�شياً قوياً، و�شتكون 
خري دعم للعبة يف مملكة البحرين، وذلك 
يحق���ق الرقي مب�شت���وى اللعب���ة وهو ما 

نتطلع اإليه ونتمناه جميعا.
وقال رئي�س ن���ادي املحرق اإن �شمو 

ال�شي���خ نا�رص بن حمد اآل خليفة يويل كل 
اهتمامه بالريا�شة والريا�شيني يف اإطار 
حر�س �شموه على و�شع اال�شرتاتيجيات 
الت���ي ت�شتند على خطط عملية مدرو�شة، 
بالريا�ش���ة  النهو����س  يف  �شاهم���ت 
البحريني���ة وكذلك ما يقدم���ه �شموه من 
للريا�شي���ني  وم�شان���دة  م�شتم���ر  دع���م 
اإجن���ازات  حقق���وا  الذي���ن  البحريني���ني 
متمي���زة يف خمتلف املحاف���ل الريا�شية 
التي �شاركت فيها املنتخبات يف خمتلف 
االألعاب الريا�شي���ة يف ظل العهد الزاهر 

ل�شاحب اجلاللة امللك.

تخريج دورة تاأهيل مر�ضحي ال�ضباط لـ “�شاند هري�شت”

“اخلارجية” تدين تفجري باك�ضتان

جمل�س �ضمو ويل العهد من�ضة جامعة لأبناء البحرين

�ضمو ويل العهد حري�س على جعل البحرين يف ال�ضدارة

حممد بن مبارك يطلع على اأن�ضطة “هواوي”

اأ�شادوا بحر�س �شموه على االلتقاء باملواطنني... احل�شور:

حل�شولها على مركز متقدم مبوؤ�رص البنية التحتية لالت�شاالت... وزير املوا�شالت:

موؤكدا متانة العالقات الودية مع ال�شني

املنام���ة - بن���ا: يف اإط���ار االهتمام ال���ذي يوليه 
ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �شاح���ب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان 
ب���ن حمد اآل خليفة بالتوا�شل م���ع كل اأبناء البحرين، 
ا�شتقب���ل �شم���وه يف جمل�شه االأ�شبوع���ي بق�رص الرفاع 
م�شاء اأم�س، اأفراد العائل���ة املالكة الكرمية والوزراء 
واأع�ش���اء جمل�ش���ي ال�ش���ورى والن���واب والبلدي���ات 
وع���ددا من رج���ال الدي���ن والفعالي���ات االقت�شادية 
واالجتماعية واأع�شاء ال�شلك الدبلوما�شي يف اململكة 
وال�شخ�شيات االأكادميية والفكرية واالإعالمية وعددا 
م���ن اأف���راد املجتم���ع. ورحب �شم���وه ب���رواد جمل�شه 
االأ�شبوع���ي الذي يج�ش���د �شوراً من �ش���ور التوا�شل 
الذي يحر�س عليه عاهل البالد �شاحب اجلاللة امللك 
حم���د بن عي�ش���ى اآل خليف���ة تكري�ًشا لنه���ج املجتمع 
و�شن���ة االآب���اء واالأج���داد، وترجم���ًة لل���روح االأ�شيل���ة 

للمجتمع البحريني ون�شيجه وهويته اجلامعة.
واأثن���ى احل�ش���ور على حر����س �شم���وه بااللتقاء 

باملواطن���ني والتوا�شل معهم وم���ا ي�شكله املجل�س 
م���ن من�شة جامع���ة لكافة اأبن���اء املجتم���ع يف �شورة 
جت�ش���د هوي���ة البحريني���ني التي جبلت عل���ى املحبة 

واخل���ري. منوهني بجهود القي���ادة احلكيمة يف تعزيز 
اأ�ش����س التنمية امل�شتدامة لتحقيق املزيد من الرخاء 

والتقدم وتاأمني احلياة الكرمية للمواطن.

املنامة - بنا: تلقى ويل العهد نائب القائد 
االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�س جمل����س الوزراء 
�شاح���ب ال�شمو امللكي االأم���ري �شلمان بن حمد 
اآل خليف���ة برقي���ة تهنئة من وزي���ر املوا�شالت 
واالت�شاالت كم���ال بن اأحم���د  مبنا�شبة ح�شول 
���ا يف موؤ�رص  البحري���ن عل���ى املرك���ز الرابع عامليًّ
 )TII( البنية التحتية لالت�ش���االت ال�شادر عن
التاب���ع ملوؤ����رص تنمي���ة احلكوم���ة االإلكرتوني���ة 

)EGDI(، هذا ن�شها: 
�شي���دي �شاحب ال�شمو امللك���ي االأمري �شلمان 
ب���ن حم���د اآل خليفة حفظ���ه اهلل ورع���اه ويل العهد 
نائ���ب القائد االأعلى النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س 

الوزراء 
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،، 

اإن���ه مل���ن عظي���م ال����رصف اأن اأرف���ع اإل���ى مقام 
�شموكم الكرمي اأبلغ التهاين والتربيكات مبنا�شبة 
ح�ش���ول مملكة البحرين على املرك���ز الرابع عامليًّا 
يف موؤ����رص البنية التحتي���ة لالت�ش���االت ال�شادر عن 
)TII( التاب���ع ملوؤ����رص تنمية احلكوم���ة االإلكرتونية 
)EGDI( ح�ش���ب تقري���ر االأمم املتح���دة، حيث اإن 
اململك���ة تقدم���ت �شبعة مراك���ز بع���د اأن كانت يف 

املرتبة احلادية ع�رصة عام 2016م.
�شيدي اإن ملتابعتكم امل�شتمرة وحر�شكم على 
اأن تك���ون مملكة البحري���ن يف ال�ش���دارة دائًما ويف 
�شتى املجاالت، ي�شع بني اأيدينا اأمانة غالية با�شم 
الوطن لال�شتمرار يف حتقيق الروؤى واالأهداف التي 
ت�شعون ركائزها، ويظه���ر ذلك من خالل ما و�شل 
اإلي���ه قطاع االت�شاالت وما حظي ب���ه من اإ�شالحات 

�شامل���ة ع���ّززت م���ن مكانت���ه بروؤي���ة ا�شرتاتيجي���ة 
وا�شحه نظمت �شوق االت�ش���االت من جهة وفتحت 
الباب اأمام التناف�شية التي عززت فر�س اال�شتثمار 

يف اململكة من جهة ثانية.
�شاحب ال�شمو، نحن بدورنا كاأبناء لهذا الوطن 
نعدك���م ب���اأن نكون دوًم���ا عوًن���ا لكم، ن�ش���ري على 
خطاك���م، اأوفياء ملا عاهدنا اهلل عليه، واأننا �شنبذل 
كل جهد ممكن خالل الفرتة القادمة لتحقيق املزيد 
من االإجنازات با�شم مملكة البحرين، و�شنظل دائًما 
كم���ا عهدمتونا عند ح�شن ظنكم لنا. بدعمكم نبقى 
على خطا التميز والنماء،، وتف�شلوا �شموكم بقبول 

فائق التحية واالحرتام،،
 كمال بن اأحمد حممد 
وزير املوا�شالت واالت�شاالت

املنام���ة - بن���ا: ا�شتعر����س نائ���ب رئي�س 
جمل����س الوزراء �شم���و ال�شيخ حمم���د بن مبارك 
اآل خليف���ة مع الرئي�س االإقليم���ي ل�رصكة هواوي 
االأن�شط���ة الت���ي تق���وم به���ا ال�رصك���ة يف مملكة 
البحرين يف جمال تقنية املعلومات واالت�شاالت، 
�شاك���ًرا جهود ال�رصكة يف دعم وتطوير العالقات 
ب���ني البلدين م���ن خ���الل ا�شت�شاف���ة وتدريب 
طلب���ة اجلامع���ات يف ه���ذا املج���ال امله���م. جاء 
ذل���ك لدى ا�شتقبال �شموه مبكتب���ه بق�رص الق�شيبية 
يانغ يوغ���وي وهو الرئي�س االإقليم���ي ملنطقة ال�رصق 
االأو�شط ل�رصكة ه���واوي ال�شينية التي تعمل مبملكة 
البحري���ن منذ الع���ام 2004. ورحب �شم���وه بيوغوي 
والرئي�س التنفيذي لهواوي البحرين يودونغ، موؤكداً 
متانة العالق���ات الودية التي ترب���ط مملكة البحرين 
وجمهوري���ة ال�شني ال�شعبية يف �شوء ما يربطهما من 
م�شالح م�شرتكة عززتها زي���ارة عاهل البالد �شاحب 

اجلاللة املل���ك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة جلمهورية 
ال�ش���ني الع���ام 2013. م���ن جانب���ه، �شك���ر الرئي�س 
التنفي���ذي �شم���و ال�شيخ حممد بن مب���ارك اآل خليفة 
ال�شتقبال���ه له، موؤكًدا �شع���ي ال�رصكة لتعزيز ن�شاطها 

واحلر����س عل���ى اأن تكون مملك���ة البحري���ن منوذجا 
لتطبي���ق اأحدث التقنيات يف اخلدم���ات ذات العالقة 
باالت�شاالت واملدن الذكية، متمنًيا ململكة البحرين 

املزيد من التقدم واالزدهار والنماء.

الرفاع - قوة الدف���اع: جرى حتت رعاية 
قائ���د احلر����س امللك���ي �شمو العمي���د الركن 
ال�شي���خ نا�رص بن حم���د اآل خليفة �شباح اأم�س، 
بكلية عي�شى الع�شكرية امللكية تخريج دورة 
تاأهي���ل مر�ضحي ال�ضب���اط لأكادميية “�شاند 
باململك���ة  امللكي���ة  الع�شكري���ة  هري�ش���ت” 

املتحدة.
وبه���ذه املنا�شبة حث �شمو قائد احلر�س 

امللك���ي املر�ضح���ن ال�ضب���اط عل���ى اأهمي���ة 
اال�شتف���ادة من كل ما تقدم���ه االأكادميية من 
مناه���ج وتدريبات ع�شكرية، وبذل املزيد من 
اجلهد والعطاء واكت�ش���اب العلوم واملعارف 
الع�شكري���ة مب���ا يخ���دم ق���وة دف���اع البحرين 
ومملكتنا الغالية، متمنياً �شموه لهم التوفيق 
والنجاح يف م�شاركته���م باالأكادميية امللكية 

الع�شكرية “�شاند”.

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: دان���ت 
وزارة خارجي���ة مملكة البحري���ن التفجري 
االإرهاب���ي ال���ذي وقع بالق���رب من مركز 
بجمهوري���ة  كويت���ا  مبدين���ة  اق���رتاع 
باك�شت���ان االإ�شالمية، واأ�شف���ر عن وقوع 
عدد م���ن القتل���ى واجلرح���ى، معربة عن 
بالغ التعازي واملوا�شاة الأهايل ال�شحايا 
ومتنياتها ب�رصعة ال�شفاء للم�شابني جراء 

هذا العمل االإرهابي.

ت�شام���ن مملك���ة  ال���وزارة  واأك���دت 
باك�شت���ان  جمهوري���ة  م���ع  البحري���ن 
االإ�شالمي���ة، م�شددة عل���ى موقف مملكة 
البحرين الرا�ش���خ الراف�س ب�شدة للعنف 
واالإره���اب بكل �ش���وره ، والداع���ي اإلى 
تكثيف جه���ود املجتمع ال���دويل الرامية 
للت�ش���دي لهذه الظاهرة التي ت�شتهدف 
اأم���ن وا�شتق���رار العامل وجتفي���ف منابع 

متويلها.

• �شمو ويل العهد م�شتقبال اأفراد العائلة املالكة وامل�شوؤولني واملواطنني مبجل�شه االأ�شبوعي	

• �شمو ال�شيخ حممد بن مبارك م�شتقبال الرئي�س االإقليمي ل�رصكة هواوي ال�شينية 	

املنام����ة – بن����ا: �شج����ل حافل م����ن العالقات 
االأخوي����ة التاريخي����ة والوطي����دة ال����ذي يربط بني 
اململكتني ال�شقيقتني البحرين واملغرب، والتي 
دعمه����ا ور�شخه����ا حر�����س عاه����ل الب����الد �شاحب 
اجلالل����ة امللك حمد ب����ن عي�شى اآل خليف����ة واأخيه 
�شاح����ب اجلالل����ة املل����ك حمم����د ال�شاد�����س عاهل 
اململكة املغربية، للنهو�س بالعالقات، وامل�شي 
به����ا قدما لت�شبح منوذجا لالأوا�رص التي ينبغي اأن 
ترب����ط بني الدول وبع�شها يف عامل مل يعد يعرتف 
�شوى بالتحالفات واأط����ر التعاون املتكاملة التي 
جتم����ع ال����دول ببع�شها.وياأت����ي االحتف����اء مبتانة 
العالق����ات امل�شرتك����ة البحريني����ة املغربية و�شط 
منا�شبت����ني مهمت����ني، االأول����ى: م����رور 30 �شن����ة 
عل����ى تعيني اأول �شف����ري مغربي مقي����م باملنامة، 
واملع����روف اأن املغ����رب كانت من اأول����ى البلدان 
الت����ي اعرتفت بالبحري����ن فور اإع����الن ا�شتقاللها 
العام 1971. والثانية: احتفال ال�شفارة املغربية 
باململك����ة بالذك����رى 19 لت����ويل �شاح����ب اجلاللة 
املل����ك حمم����د ال�شاد�����س احلك����م، وه����ي الذكرى 
التي ت�شتعيد اأجم����اد واإجنازات اململكة املغربية 
ال�شقيق����ة. وتط����ورت العالقات يف عه����د �شاحب 

ال�شم����و ال�شي����خ عي�ش����ى ب����ن �شلم����ان اآل خليف����ة 
وجاللة امللك احل�شن الثاين طيب اهلل ثراهما، ثم 
�شهدت تطورا نوعيا مع تويل عاهل البالد �شاحب 
اجلالل����ة امللك حمد ب����ن عي�شى اآل خليف����ة واأخيه 
�شاح����ب اجلاللة املل����ك حممد ال�شاد�����س، مقاليد 
احلكم الع����ام 1999. وهناك العديد من القوا�شم 
امل�شرتك����ة التي جتمع اململكت����ني، وجت�شد عمق 
العالق����ات الرا�شخ����ة بينهم����ا، وحر�شهم����ا عل����ى 

ا�شتمرار التن�شيق والت�شاور والتعاون منها:
اأوال: الطابع اخلا�س ال����ذي تت�شم به عالقات 
قيادتي وم�ش����وؤويل اململكتني، حي����ث مل تنقطع 
الزيارات واالت�شاالت املتبادلة، حيث ان �شاحب 
اجلالل����ة املل����ك ق����د زار اململكة املغربي����ة مرات 
عديدة منها اأعوام 2002 و2003 و2010 و2015 
و2016، ومرت����ني يف الع����ام 2017، كما زار جاللة 
امللك حممد ال�شاد�س البحرين يف 2001 و2005 
ويف الع����ام 2016، وه����ي الزي����ارة الت����ي اأعط����ت 
انطالقة جدي����دة لهذا امل�ش����ار الت�شارك����ي، االأمر 
الذي يعك�����س االإرادة امل�شرتكة لتنمية العالقات 
الثنائية وتطويرها، ومب����ا ي�شمن تلبية تطلعات 
ال�شعب����ني ال�شقيقني وخدمة م�شاحلهما احليوية. 

ولذلك، كان قرار اململكتني العام 2000 ت�شكيل 
اللجنة العلي����ا امل�شرتكة، كما اأن ال����دورة الرابعة 
للجن����ة البحرينية املغربية انعق����دت اأواخر فرباير 
2018 بالرباط برئا�ض����ة وزيري خارجية البلدين، 
وكان االجتم����اع فر�ش����ة ال�شتح����داث اآلي����ة دائمة 
للت�ش����اور ال�شيا�ش����ي وا�شتعرا�����س وتقييم اأوجه 
التع����اون، ومت التوقيع عل����ى 9 اتفاقيات يف عدة 
قطاعات مما جع����ل الر�شيد االإجمايل لالتفاقيات 
املوقعة بني البلدي����ن ي�شل اإلى 60 اتفاقية 20 

منها وقعت منذ 2012.
ثاني����ا: التفاهم����ات امل�شرتك����ة اإزاء العدي����د 
م����ن الق�شاي����ا الوطني����ة واالإقليمي����ة والدولي����ة، 
حيث ت�شتح�رص اململك����ة املغربية ال�شقيقة وبكل 
اعت����زاز وتقدير الدعم املعه����ود ململكة البحرين 
ال�شقيق����ة ملغربية ال�شح����راء يف خمتلف املحافل 
االإقليمي����ة والدولي����ة، وتاأييده����ا الكامل ملبادرة 
احلكم الذاتي يف نطاق ال�شيادة الرتابية للمملكة 
املغربية وحمددات احلل ال�شيا�شي وفق قرارات 
جمل�س االأمن ذات ال�شلة الإنه����اء النزاع االإقليمي 

املفتعل.
وتنبغ����ي االإ�شارة اإل����ى اأن هن����اك العديد من 

املواق����ف الت����ي تع����رب عن ثب����ات موق����ف مملكة 
البحري����ن من احلقوق ال�شيادية لل�شقيقة اململكة 
املغربي����ة على كام����ل اأرا�شيه����ا، ومنه����ا: تاأكيد 
البحرين، على ل�شان وزي����ر اخلارجية ال�شيخ خالد 
ب����ن اأحمد بن حمم����د اآل خليف����ة يف مار�س 2016، 
وعرب فيه عن دع����م البحرين وم�شاندتها للموقف 
املغربي الراف�س لت�رصيحات بان كي مون االأمني 
الع����ام لالأم����م املتح����دة املنتهي����ة واليت����ه، حول 

ال�شحراء املغربية.
كما اأن النموذج البحريني واملغربي يف جمال 
حماربة االإرهاب والتطرف حمل تقدير وا�شتئنا�س 
على ال�شعيد الق����اري والدويل، اإذ متلك البحرين 
جترب����ة متميزة يف ه����ذا املج����ال، وكذلك املغرب 
ال����ذي يرتاأ�����س م����ع هولن����دا املنت����دى العامل����ي 
ملكافح����ة االإره����اب وي�ش����م 35 دول����ة ومنظمات 
دولية. وهو االأمر ذات����ه بالن�شبة مل�شببات ال�رصاع 
يف املنطق����ة واالإقلي����م، حي����ث ال يخف����ى املوقف 
امل�ش����رتك البحرين����ي املغربي ب�ش����اأن التدخالت 
االإيراني����ة يف �ش����وؤون املنطق����ة، وق����رار اململك����ة 

املغربية بقطع العالقات مع اإيران.
وال يخف����ى كذلك موق����ف البحرين من ق�شية 

الفل�شطيني����ة  الق�شي����ة  االأول����ى، وه����ي  الع����رب 
لل�شع����ب  امل�رصوع����ة  ال�شيادي����ة  واحلق����وق 

الفل�شطيني.
ثالثا: ت�شابه التجربة الدميقراطية والتنموية 
ميك����ن  والت����ي  الدولت����ني،  كلت����ي  يف  الولي����دة 
اال�شتف����ادة منه����ا، اإذ تعم����ل اململكت����ان، عل����ى 
اإطالق مب����ادرات �شيا�شية واإ�شالحات موؤ�ش�شاتية 
واقت�شادي����ة واجتماعي����ة وثقافي����ة. و�شتحت�شن 
مراك�����س يف 10 اإل����ى 11 دي�شم����رب 2018 موؤمترا 
دوليا عن الهج����رة، وهو االأول من نوعه، و�شيتوج 

باعتماد ميثاق عاملي للهجرة االآمنة واملنتظمة.
وي����ربز النمو امللحوظ يف موؤ�����رصات العالقات 
االقت�شادية بني اململكتني، وكيف جنحت جهود 
حكومتي البلدين يف الدفع بالعالقات امل�شرتكة، 
حي����ث يبلغ اإجم����ايل حج����م التبادل التج����اري بني 
البلدي����ن بح�ش����ب اإح�ش����اءات للجه����از املرك����زي 
للمعلومات الع����ام 2014 نحو 102 مليون دوالر، 
كما اأن ملجل�����س االأعمال امل�شرتك ال����ذي تاأ�ش�س 
الع����ام 2008 دوره ال����ذي ال ينك����ر يف تطوير اأطر 
التع����اون امل�ش����رتك وتفعي����ل اتفاق����ات التبادل 

االقت�شادي بني اجلانبني.

العالقات بني البحرين واملغرب منوذج يحتذى به يف التفاهم والت�ضامن
تفاهمات م�شرتكة اإزاء العديد من الق�شايا الوطنية والدولية

• جاللة امللك	
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نقدر دور �لبحرين �مل�ؤثر �إقليميا ودوليا
اأكد حر�صه على لقاء ال�صحافيني والإعالميني... ال�صفري ال�صيني:

“الب���الد”، مبقره���ا يف مدين���ة  ا�صتقبل���ت 
زاي���د ظه���ر اأم����س، �صف���ري جمهوري���ة ال�صني 
ال�صعبي���ة لدى مملكة البحري���ن اأنور حبيب اهلل. 
وح�رضت اللقاء الإدارتان التنفيذية والتحريرية 
بال�صحيفة ومدير الق�صم ال�صيا�صي والقن�صلي 

بال�صفارة ال�صينية زاو كونغ. 
واأع���رب ال�صف���ري ال�صين���ي ع���ن �صعادت���ه 
بزيارة ال�صحيفة وحر�صه على مناق�صة الق�صايا 
ذات الهتمام امل�صرتك بني البلدين مع ممثلي 

ال�صحافة والإعالم يف البحرين.
واأكد ال�صفري ال�صين���ي تقدير بالده البالغ 
لل�صداقة التاريخية مع البحرين، م�صريا اإلى اأنه 
ا�صت�صعر، منذ توليه مهمته الدبلوما�صية قبل 3 
اأ�صهر، اهتماما كب���ريا بتنمية العالقات وتعزيز 
التع���اون ب���ني البلدين م���ن لدن عاه���ل البالد 
جاللة امللك حمد بن عي�ص���ى اآل خليفة ورئي�س 
ال���وزراء �صاحب ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن 
�صلمان وويل العهد نائب القائد الأعلى النائب 
الأول لرئي����س جمل����س الوزراء �صاح���ب ال�صمو 

امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة.
ال�صين���ي مب���ا ت�صه���ده  ال�صف���ري  واأ�ص���اد 
البحرين من تطور وانفتاح، موؤكدا حر�س بالده 

على تطوير العالقات مع اململكة، تقديرا منها 
للدور املهم واملوؤثر الذي ت�صطلع به البحرين 

على ال�صاحتني الإقليمية والدولية.

• ال�صفري ال�صيني يف زيارة ل� “البالد” )ت�صوير: خليل اإبراهيم(	

�سفرينا بجاكرتا ي�ستعر�ض �إجناز�ت �لبحرين

�لبحرين و�ل�سع�دية �أمن�ذج يف �لأخ�ة و�ل�رش�كة
ا�صتعر�س التعاون مبجال الإعالم اجلديد مع “وا�س”... مدير “بنا”:

الريا�س - بنا: اأ�ص���اد املدير العام لوكالة 
اأنباء البحري���ن اأحمد املناعي بالعالقات الأخوية 
التاريخي���ة الوثيق���ة واملتنامي���ة ب���ني مملك���ة 
البحرين واململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة، 
والقائمة على رواب���ط متينة من الود والحرتام 
ووح���دة الدين واللغة والتاريخ والدم وامل�صري 
امل�ص���رتك، ومتيزه���ا الدائم كاأمن���وذج يحتذى 
ب���ه يف التع���اون وال�رضاكة بني الأ�صق���اء يف ظل 
القيادة احلكيمة لعاه���ل البالد �صاحب اجلاللة 
املل���ك حم���د ب���ن عي�ص���ى اآل خليف���ة، وعاه���ل 
اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة اأخيه خادم 
احلرمني ال�رضيفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز 
اآل �صعود.جاء ذلك لدى زيارته للمقر الرئي�صي 
لوكال���ة الأنب���اء ال�صعودي���ة )وا����س( يف مدينة 
الريا����س ولقائه رئي�س هيئ���ة الوكالة عبداهلل 
احل�صني، واطالعه على �صري العمل داخل اإدارات 
)وا����س( واأق�صامها املختلفة املعني���ة بالأخبار 
والتحري���ر، والبحوث واملعلوم���ات، والت�صوير 
والإنتاج التلفزيوين والرقمي، وال�صوؤون الفنية 

والإدارية، والإعالم اجلديد، واملركز الإعالمي.
واأك���د املناعي حر�س وكال���ة اأنباء البحرين 
وبتوجيه���ات م���ن وزي���ر �ص���وؤون الإع���الم علي 
الرميحي على تعزيز التعاون والتبادل الإخباري 

واملعلومات���ي م���ع وكال���ة الأنب���اء ال�صعودي���ة، 
ونق���ل اخل���رات الفني���ة واملهني���ة، ل�صيما يف 
جم���ال الإعالم اجلديد وتنمية امل���وارد الب�رضية، 
وتفعي���ل اآلي���ات التن�صي���ق عل���ى ال�صعيدي���ن 
الإقليمي الدويل من خ���الل ع�صويتهما الفاعلة 
يف احتاد وكالت الأنب���اء العربية ووكالة الأنباء 
الإ�صالمي���ة، وغريها م���ن الحت���ادات الإقليمية 
والعاملية، و�صط اإدراك م�صرتك لأهمية تفعيل 
دور وكالت الأنب���اء يف ن����رض الأخب���ار والتقارير، 

وتزوي���د و�صائ���ل الإع���الم العاملي���ة باحلقائق 
واملعلوم���ات يف مواجه���ة احلم���الت الإعالمي���ة 

امل�صادة واملغر�صة.
وح�رض املدير العام للوكالة والوفد املرافق 
ماأدب���ة غداء اأقامه���ا رئي�س هيئ���ة وكالة الأنباء 
ال�صعودي���ة بح�ص���ور عدد م���ن روؤ�ص���اء ومدراء 
حتري���ر ال�صح���ف ال�صعودي���ة، مت خاللها تبادل 
الأحادي���ث الودي���ة ح���ول العالق���ات التاريخية 

املتميزة بني البلدين ال�صقيقني.

املنام���ة - وزارة اخلارجية: اجتمع �صفري 
مملك���ة البحرين ل���دى جمهوري���ة اإندوني�صيا 
حمم���د �صيخ���و م���ع جمموع���ة م���ن الإعالميني 

الإندوني�صيني، يف مقر ال�صفارة بجاكرتا.
ويف الجتم���اع، ا�صتعر����س �صيخ���و اإجناز 
الفئ���ة  عل���ى  وح�صوله���ا  البحري���ن  مملك���ة 
الأولى يف تقري���ر وزارة اخلارجي���ة الأمريكية 
اخلا����س بت�صني���ف ال���دول مبج���ال مكافحة 
الجت���ار بالأ�صخا����س كاأول دول���ة يف منطقة 
ال�رضق الأو�صط و�صم���ال اإفريقيا حت�صل على 
الت�صني���ف الع���ايل، بتوجيه م���ن عاهل البالد 
�صاح���ب اجلالل���ة امللك حم���د ب���ن عي�صى اآل 

خليف���ة، ودعم رئي�س ال���وزراء �صاحب ال�صمو 
امللك���ي الأمري خليفة بن �صلم���ان اآل خليفة، 
وم���وؤازرة ويل العه���د نائ���ب القائ���د الأعل���ى 
النائب الأول لرئي����س جمل�س الوزراء �صاحب 
ال�صم���و امللك���ي الأم���ري �صلمان ب���ن حمد اآل 
خليفة. كما حتدث �صفري مملكة البحرين لدى 
جمهورية اإندوني�صيا عن جائزة �صاحبة ال�صمو 
امللكي الأمرية �صبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة 
العاملية لتمكني املراأة، منوًها بالدور الرائد 
لقرينة العاهل رئي�صة املجل�س الأعلى للمراأة 
�صاحب���ة ال�صمو امللكي الأم���رية �صبيكة بنت 

اإبراهيم اآل خليفة، يف جمال متكني املراأة.

• من زيارة مدير عام وكالة اأنباء البحرين ملقر وكالة الأنباء ال�صعودية )وا�س( 	

“�أفـ�سـل م�سـروع تط�عـي” ت�ستحـدث فـئـة للمقيميـن
�صمن فعاليات جائزة �صمو ال�صيخ عي�صى بن علي

الكلم���ة  جمعي���ة   - املنام���ة 
الطيب���ة: اأعلن الأم���ني العام 

جلائزة �صمو ال�صيخ عي�صى 
بن علي اآل خليفة للعمل 
يعق���وب  التطوع���ي 
اللجن���ة  اأن  بوه���زاع، 
املنظم���ة للجائ���زة التي 

ت�صم جائ���زة لرواد العمل 
التطوع���ي العرب���ي، وجائزة 

اأف�صل م�رضوع تطوعي يف مملكة 
ا�صتح���داث فئ���ة  ق���ررت  البحري���ن، 

جديدة يف اجلائزة، لت�صمل امل�صاريع التطوعية 
التي يقوم بها املقيمني من اجلاليات العربية 

والأجنبية.
وب���ني بوه���زاع اأن ذلك ياأتي مبب���ادرة من 
جمعي���ة الكلم���ة الطيب���ة الت���ي تنظ���م اجلائزة 
لتوفري الفر�صة للمقيم���ني للم�صاركة يف هذه 
اجلائزة التي تع���د الأكر على م�صتوى اململكة 

يف جمال التطوع.
وعن �رشوط واأح���كام امل�شاركة يف اجلائزة، 
ق���ال بوهزاع اإن���ه يحق لل����رضكات واملوؤ�ص�صات 
والف���رق والأف���راد امل�صارك���ة، واإن امل�صارك���ة 

مفتوحة جلميع فئات املجتمع العمرية.
وب���نينّ اأن امل�صارك���ة متاحة مل����رضوع واحد 
فقط، على اأن يكون امل�رضوع مطَبًقا على اأر�س 
الواقع ولي�س جمرد فك���رة، واأن يكون امل�رضوع 
تطوعيًّا غ���ري ربحي، ول حتتوي املواد املقدمة 
عل���ى اأي خمالف���ة لل�رضيع���ة الإ�صالمي���ة اأو قيم 

املجتمع املتعارف عليها اأو قوانني الدولة.

كما ل يحق للم�رضوع الفائز 
يف الن�صخ ال�صابقة للجائزة 
تقدميه مرة اأخرى، مينع 
ا�صتغالل اأي من الرموز 
الديني���ة اأو ال�صيا�صية 
املقدمة،  العرو�س  يف 
ل���ن ي�صمح بتغي���ري اأو 
العر�س  مواد  ا�صتبدال 
بع���د تقدميه���ا، ولن يتم 
قب���ول اأي م����رضوع بعد انتهاء 

الفرتة امل�صموح بها للتقدمي.
ب���اب امل�صارك���ة يف امل�صابق���ة  اأن  يذك���ر 
فت���ح يف 10 يولي���و املا�ص���ي، و�صيغلق يف 15 

اأغ�صط�س القادم.
وعن معايري التحكيم بني امل�صاركني، اأكد 
بوهزاع اأن يتم تقييم كل م�رضوع وفق امل�صكلة 
الت���ي يعاجله���ا امل����رضوع والهدف من���ه، وحجم 

ال�رضائح امل�صتهدفة يف املجتمع )حجم الأثر(.
كما �صيت���م الأخذ بع���ني العتب���ار الريادة 
والبتكار يف تطبيق الفكرة )الو�صائل والآليات 
امل�صتخدم���ة(، وقابلي���ة امل����رضوع لال�صتم���رار، 

ووجود �رضكاء من املجتمع املحلي.
واأك���د اأن التقيي���م �صوف يك���ون للم�رضوع 
املقدم ولي�س للجهة املقدمة، واأن مدة عر�س 
امل����رضوع يجب اأن ل تتجاوز ال����5 دقائق فقط، 
ع���ر ا�صتخ���دام عر�س الباوربون���ت املرفق مع 

ال�صتمارة، وملئه مبادة العر�س.
وقال اإنه مت و�صع ميثاق اأخالقي للم�صاركة 
يف جائ���زة �صم���و ال�صيخ عي�صى ب���ن علي للعمل 

التطوع���ي، يت�صم���ن هذا امليث���اق، اللتزامات 
الأخالقي���ة للم�صاركني يف اجلائ���زة بهدف رفع 
الوع���ي وال�صرت�ص���اد، وين���درج في���ه امللكية 
الفكري���ة وامل�صوؤولي���ة جتاه املجتم���ع. وين�س 
امليث���اق الأخالق���ي عل���ى اأنه يجب عل���ى جميع 
امل�صاركني احرتام اللوائح، والنظم، والقوانني 
البحريني���ة، واحلر����س على تطبيقه���ا، ل�صمان 
�صري العم���ل التطوعي يف اإطار قانوين واأخالقي 
وطن���ي. كم���ا يج���ب مراع���اة واح���رتام احلقوق 
الأدبي���ة وامللكية الفكرية للم���ادة املقدمة يف 
العرو����س، والتحلي بالأمان���ة التامة يف تقدمي 
املعلومات، اأو عن���د الإجابة عن ال�صتف�صارات، 
اح���رتام خ�صو�صي���ة املجتمع البحرين���ي بكافة 

مكوناته وطوائفه وقيمه ومبادئه وثقافته.
كما يج���ب اأن يقدم العم���ل التطوعي دون 
متييز بني اجلن�صني، اأو املعتقدات ال�صيا�صية، 
اأو الديني���ة، اأو اجلن�صي���ات املختلفة، واحلر�س 

على اأن ت�صود اأجواء الحرتام، واملحبة، واملودة، 
واملناف�صة ال�رضيفة عن���د التعامل مع الزمالء يف 
ا على  امل�رضوع���ات التطوعية املناف�ص���ة، حر�صً

م�صلحة العمل التطوعي.

واأكد بوهزاع اأن �صحيفة “ديلي تريبيون” 
البحرين الناطق���ة باللغ���ة الإجنليزية، �صتكون 
الراع���ي الإعالم���ي اخلا����س بالناطق���ني باللغة 

الإجنليزية يف امل�صابقة.

• �صمو ال�صيخ عي�صى بن علي	

• يعقوب بوهزاع	

حمرر �ل�س�ؤون �ملحلية

�إطالق مركز رقمي مل�سابي �ل�سكري

ال�صك���ري  “مر����س  حتال���ف  اأطل���ق 
�رضك���ة  م���ع  بالتع���اون  دار”   - ورم�ص���ان 
اأول مركز  بالبحري���ن،  “�صان���ويف” العاملية 
رقمي متكامل، يهدف ويعمل على م�صاعدة 
امل�صاب���ني مبر����س ال�صك���ري يف البحري���ن 
والعامل على اإدارة التعامل مع املر�س خالل 
فرتة �صهر رم�صان وما بعده، بالإ�صافة اإلى 
توف���ري اإمكان���ات اطالع الأطب���اء على اأحدث 
املعلوم���ات الطبي���ة املتعلق���ة باحتياجات 
مر�ص���ى ال�صك���ري يف اخللي���ج واملنطق���ة.

رئي����س حتال���ف دار ال�صت�ص���اري الطبي���ب 
حمم���د ح�صنني، ك�صف يف موؤمتر �صحايف، اأنه 
ويف اإطالق املركز اجلديد فلم يعد الو�صول 
اإل���ى املعلوم���ات الطبية املوثوق به���ا اأمًرا 
�صعًبا اليوم، لأنه���ا �صتكون متوافرة كاملة 
على الإنرتن���ت، وي�صتطيع مر�صى ال�صكري 
والأطباء واملخت�ص���ون ورا�صمو ال�صيا�صات 

الطالع عليها عر الهواتف النقالة.
واأ�ص���ار يف ت�رضيح���ات ل� “الب���الد” اإلى 
اأن رب���ع �صكان العامل م���ن مر�صى ال�صكري، 
اخللي���ج  ومنطق���ة  بالبحري���ن  ���ا  خ�صو�صً
�صيتمكنون من معرفة كل ما يحتاجونه حول 
مر�صه���م وعالجهم وتطور احلال���ة ال�صحية 
م���ن خ���الل “�صغطة” عل���ى الهات���ف، حيث 
�صيلب���ي املرك���ز تزويدهم بكل م���ا يودون 

معرفته حول مر�س ال�صكري وم�صاعفاته.
املن�ص���ة  له���ذه  باإطالقن���ا  واأو�ص���ح: 
اجلديدة �صنتمكن من تلبية تلك الحتياجات 

بفعالية لأول مرة على الإطالق مع ال�صتمرار 
يف لع���ب دورنا الأ�صا�ص���ي ب�صفتنا داعمني 
لالأطباء الذين يعاجلون املر�صى امل�صابني 
بال�صك���ري وعم���وم النا����س عل���ى م�صت���وى 

العامل.
وق���ال  اإن عموم اجلمه���ور �صيتمكنون 
من اتباع خط���ة التغذية ملر�س ال�صكر التي 
يكمله���ا ق�ص���م جدي���د حتت عن���وان “اعرف 
ماذا تاأكل”، ويقدم و�صفات لوجبات طعام 
مطورة خ�صي�ًصا ملر�ص���ى ال�صكري، م�صرًيا 
اإلى اأن املحت���وى �صيتوفر عل���ى تطبيقات 
اأنظمته���ا،  مبختل���ف  النقال���ة  الهوات���ف 
وباللغة العربي���ة بعد اأن كان متوفرا باللغة 

الإجنليزية فقط حاليًّا.
م���ن جانب���ه، حت���دث الرئي����س واملدير 
الع���ام ل�رضكة �صانويف يف منطقة اخلليج جان 
ب���ول �صوي���ر، مبنا�صب���ة اإطالق ه���ذا املركز 
قائال، ن�صع���ى يف �صانويف دائًم���ا اإلى تعزيز 
ريادتن���ا وتقدمي خرتن���ا العميقة يف جمال 
مر����س ال�صك���ري، فالتزامنا يتج���اوز جمرد 
�صد ثغرات الحتياج���ات الطبية عر تقدمي 
العالج���ات املتقدم���ة. وله���ذا نتع���اون مع 
����رضكاء اآخري���ن مثل التحال���ف لتوفري حلول 
مبتكرة حتقق هدفن���ا الأ�صمى وهو حت�صني 
حياة النا�س من م�صاع���دة ماليني النا�س يف 
املنطق���ة والعامل. وختم اأن “�صانويف” تبذل 
اأق�صى جهودها مل�صاعدة النا�س يف التغلب 
عل���ى الأمرا�س الت���ي ي�صابون به���ا، ونحن 
�رضك���ة عاملية لإنتاج الأدوي���ة احليوية التي 

حت�صن من �صحة الإن�صان. 

بدور �ملالكي
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مواجهة �سيا�سات اإيران املزعزعة للأمن
ناق�س امل�ستجدات مع رئي�س “خارجية الكونغر�س”... وزير اخلارجية:

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: اجتم���ع وزي���ر 
اخلارجي���ة ال�سيخ خال���د بن اأحمد ب���ن حممد اآل 
خليفة يف وا�سنطن اأم�س مع رئي�س جلنة ال�سوؤون 
اخلارجية يف جمل�س النواب الأمريكي اإد روي�س. 
واأع���رب وزي���ر اخلارجي���ة ع���ن اعت���زاز البحري���ن مبا 
ت�سه���ده العالقات التاريخية من تقدم كبري يف �ستى 
املجالت، وم���ا تتميز به من تع���اون وثيق وتوا�سل 
يف  ال�سديق���ن  البلدي���ن  اإرادة  يعك����س  م�ستم���ر، 
امل�سي قدًما بالعالقات الثنائية لآفاق اأرحب حتقق 

طموحات البلدين وتدعم م�ساحلهما امل�سرتكة.
ومت بحث �سب���ل مواجهة �سيا�س���ات اإيران التي 
ت�ستهدف زعزعة الأمن وتقوي�س ال�ستقرار من خالل 
التدخ���ل يف ال�سوؤون الداخلية ل���دول املنطقة ودعم 
امليلي�سي���ات الإرهابية متوي���اًل وت�سليًح���ا وتدريًبا، 
حيث اأك���د وزير اخلارجي���ة اأن مملك���ة البحرين تقف 
يف �س���ف واح���د مع الولي���ات املتح���دة الأمريكية يف 

مواجهة اخلطر الإيراين والت�سدي له.
من جانبه، نوه روي�س بجهود البحرين يف تدعيم 

الأمن وال�سالم يف املنطقة، متمنًيا للمملكة مزيدا من 
الرخاء والزدهار.

“فاو” تعد لإطلق م�رشوعني يف البحرين
 �سمن ال�رشاكة ال�سرتاتيجية للحكومة مع وكالت الأمم املتحدة

املنام���ة - بنا: اجتمع وكيل وزارة اخلارجية 
لل�س���وؤون الدولي���ة ال�سيخ عبداهلل ب���ن اأحمد اآل 
خليفة اأم�س، مع وفد من منظمة الأغذية والزراعة 
العاملية )فاو(، برئا�سة املن�سق �سبه الإقليمي 
للمنظمة لدول جمل�س التعاون اخلليجي واليمن 
جريول���د بوديكر. وناق�س اجلانبان اأطر التعاون 
وتطوي���ر قطاع���ات الزراعة والإنت���اج احليواين 
وال�سمكي، متهي���داً لإطالق م�رشوع���ن لل�سحة 
احليواني���ة و�سالم���ة البيئة البحري���ة باململكة، 
�سمن اإطار ال�رشاكة ال�سرتاتيجية بن احلكومة 
ووكالت الأم���م املتحدة املقيم���ة والإقليمية، 

•لل�سنوات 2018 - 2022. ال�سيخ عبداهلل بن اأحمد جمتمعا مع وفد املنظمة	

• وزير اخلارجية جمتمعا مع رئي�س جلنة ال�سوؤون اخلارجية يف جمل�س النواب الأمريكي	

تعوي�ض املت�رشرين بعد غلق مكتب توظيف خمالف

“املع�سكر ال�سيفي” يتابع فعاليات اأ�سبوعه الأول

دعت لتوقيع عقود ال�ستقدام والحتفاظ بها... “تنظيم العمل”:

بزيارات ل� “النواب” و “اأكادميية ال�رشطة” و”اخلريية امللكية”

املنام���ة - هيئة تنظيم �سوق العمل: األغت هيئة 
تنظيم �سوق العمل ترخي�س اأحد مكاتب التوظيف بعد 
ا�ستالمها جمموعة كبرية م���ن ال�سكاوى �سد املكتب 
املعن���ي، فيم���ا تبا����رش اإدارة التخطي���ط والرتخي����س 
بالهيئة ت�سليم الأ�رش املت�رشرة م�ستحقاتها كاملة، من 
مبل���غ ال�سمان املودع من قب���ل املكتب لدى الهيئة، 
وفًق���ا لعقودهم املربمة مع املكت���ب. وقال الرئي�س 
التنفيذي للهيئة اأ�سام���ة العب�سي، مت اإلغاء ترخي�س 
اأح���د مكات���ب التوظي���ف )مكت���ب ا�ستق���دام عمال���ة 
منزلية(، بع���د تلقي اإدارة التخطي���ط والرتاخي�س يف 
الهيئة ما يق���ارب 23 �سكوى �سد املكتب يف الفرتة 

املمت���دة م���ن يولي���و 2017 وحت���ى فرباي���ر 2018 . 
واأ�س���ار اإل���ى اأن الهيئ���ة تبا�رش بدًءا من الي���وم ت�سليم 
8 اأ�سحاب عمل منزلي���ن م�ستحقاتهم كاملة، نتيجة 
اإلى اإخ���الل �ساحب املكتب بالعق���ود املربمة معهم، 
با�ستقط���اع مبل���غ التعوي����س م���ن ال�سم���ان امل���ايل 
امل���ودع م���ن املكت���ب يف ح�س���اب الهيئ���ة. واأ�ساف: 
اأم���ا فيما يتعل���ق بال� 15 �سكوى الأخ���رى ونتيجة اإلى 
ع���دم توقيع اأ�ساحب العمل املنزلين عقوًدا، فدعت 
الهيئة ممثلة يف اإدارة التخطيط الرتاخي�س هوؤلء اإلى 
املطالب���ة بحقوقهم من املحاك���م املدنية، مزودتهم 

بالئحة دعوة اختيارًيا.

املنامة - وزارة الداخلية : قام طلبة املع�سكر 
ال�سيفي العا�رش الذي تنظمه الأكادميية امللكية 
لل�رشطة بالتعاون م���ع �سندوق العمل “متكن” 
بزي���ارة ملجل�س الن���واب، والأكادميي���ة امللكية 
لل�رشطة، واملوؤ�س�سة اخلريية امللكية، بالإ�سافة 
اإلى امل�سارك���ة يف عدد من املحا����رشات وور�س 
العم���ل، يف متابعة لربامج الأ�سب���وع الأول. فقد 
�سارك الطلب���ة يف دورة “الثقاف���ة الربملانية”، 
التي تهدف اإلى تعميق الفهم والوعي بامل�رشوع 
الإ�سالح���ي ل�ساح���ب اجلالل���ة املل���ك، وتعزي���ز 
ثقافة امل�سارك���ة يف الرت�سيح والنتخابات لدى 

ال�سباب.

جولت مفاجئة ملراقبة تطبيق حظر العمل بالظهرية
ر�سد 123 خمالفة منذ يوليو

مدين���ة عي�س���ى - وزارة العم���ل والتنمي���ة 
والتنمي���ة  العم���ل  وزي���ر  تفق���د  الجتماعي���ة: 
الجتماعية جميل حمي���دان ب�سكل مفاجئ عددا 
م���ن مواق���ع العمل، واطل���ع على م���دى اللتزام 
بتطبيق قرار حظر العم���ل وقت الظهرية.ومنذ 
ب���دء تطبيق قرار حظر العم���ل وقت الظهرية لهذا 
الع���ام يف الأول م���ن يولي���و حت���ى تاريخ���ه، اأجرت 
ال���وزارة 6325 زي���ارة تفتي�سي���ة ملواق���ع العمل، 
اأ�سف���رت ع���ن ر�س���د 123 خمالفة، بن�سب���ة التزام 

•جتاوزت ال� 98 %. وزير العمل يتفقد عددا من مواقع العمل	

• اأ�سامة العب�سي	

• جانب من فعاليات املع�سكر ال�سيفي	
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اإطلق الدفعة الثانية من “هندرة” التدريبي
اجلفري - ديوان اخلدمة املدنية: اأطلق 
ديوان اخلدم���ة املدنية بالتع���اون مع معهد 
 ”INFORMA“ و�رشك���ة  العام���ة  الإدارة 
الربنام���ج التدريب���ي الثاين يف جم���ال اإعادة 
الإج���راءات والعملي���ات  هند�س���ة وتب�سي���ط 
والنظ���م الإداري���ة )هن���درة(، ال���ذي يهدف 

لتمكن املوظفن الذي �سي�سغلون وظائف 
التنظي���م الإداري النموذج���ي املعني باإعادة 
احلكومي���ة،  باجله���ات  العملي���ات  هند�س���ة 
والذي مت ا�ستحداثه اأخريا بعدد من اجلهات 
احلكومي���ة للقيام باملهام املناطة بهم على 

الوجه الأمثل.

شكوى عن نظام “تواصل”
اأ�ستخدم النظام الوطني للمقرتح���ات وال�سكاوى )توا�سل( منذ فرتة طويلة. اإنه برنامج 

حيوي للتعامل مع اجلهات احلكومية.
يف اأغ�سط����س 2015 وجهت ا�ستف�س���ارات لوزارة التنمي���ة الجتماعية، طالب���ا اإح�ساءات 
ع���ن حجم توزيع امل�ساعدات الجتماعية ال�سهرية م���ن الوزارة لالأ�رش والأرامل واملطلقات واأ�رش 
ال�سجناء واملهجورات والأيتام وامل�سنن وغريهم، واأ�سئلة اأخرى عن حجم الدعم وتعوي�سات 

احلريق.
رد املوظ���ف املخت�س بلغة خ�سبية جافة، واأنه لي����س من حقي توجيه هذه ال�ستف�سارات 

عرب نظام “توا�سل”.
وعندم���ا اأبِلَغْت الوزي���رة فائقة ال�سالح - التي كانت تتولى مقاليد الوزارة بتلك الفرتة 
- ع���ن ه���ذا املو�سوع، من خالل اإ�رشافها املبا�رش على ما يرد م���ن مقرتحات و�سكاوى للوزارة، 

وّبخت املوظف املخت�س ووجهت امل�سوؤولن بالوزارة لتقدمي اإجابة �سافية وكاملة.
وبالفع���ل تلقيت ات�سال اعتذاريا م���ن املديرة املكلفة، وت�سلمت ر�سالة اإلكرتونية – ما 
زل���ت حمتفظا بها - تت�سمن ردا على الأ�سئلة ال���واردة للوزارة عرب نظام “توا�سل”، ون�رشت 

الأجوبة ب� “البالد”، و�سكرت الوزيرة.
وق�س���ة مقال اليوم اأن بع����س املوظفن املكلفن بالرد على ما ي���رد من ا�ستف�سارات 
عرب برنامج “توا�سل” ل يتحلون بالكيا�سة الالزمة، اإذ بعثت ا�ستف�سارا يف 23 يوليو املا�سي 

لوزارة العمل والتنمية الجتماعية.
وجاء رد املوظف ن�سا كالآتي: “�سبق اإحاطتكم باأن املعلومات املتاحة للجمهور متوفرة 
م���ن خالل موقعن���ا الإلكرتوين، اأما يف ح���ال احلاجة اإل���ى معلومات اإح�سائي���ة فعليكم التقدم 
بخط���اب ر�سمي مع تو�سيح جهة الطلب واأ�سباب طلب تل���ك املعلومات، �ساكرين توا�سلكم 

معنا”.
وعقّب���ت على الإجاب���ة باأن “الرد ل ين�سجم مع الغاية املرجوة م���ن برنامج توا�سل”، وجاء 

الإجراء التايل من املوظف املخت�س بغلق املحادثة مبا�رشة!
وقناعت���ي اأن الربنام���ج - وح�س���ب ال���وارد باملوقع - ُيع���رِّف ال�ستف�سار باأن���ه اأّي طلب 
للح�س���ول على املعلوم���ات اأو الإي�ساحات ب�ساأن اأّي نوع من اخلدم���ات التي تقدمها اجلهات 

املعنية.
اإنه���ا ر�سالة �سك���وى لوزير العمل والتنمي���ة الجتماعية جميل حمي���دان، والقائمن على 
برنامج “توا�سل”، لتدريب املوظفن املكلفن بالرد على ا�ستف�سارات املواطنن باأ�سلوب 

لئق واإجابة �سافية، واإل فقد الربنامج اأهميته.

تيار
“اأحب جارك كما حتب نف�سك، ولكن ل تهدم ال�سياج”.

كارل �ساندبرغ

راشد الغائب

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

تيارات
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اخل���دم���ات  ع��ل��ى  ر����س���وم  وال   2019 امل��ق��ي��م��ن  ع��ل��ى  ال�����س��ح��ي  ال�����س��م��ان  ت��ط��ب��ي��ق 

قانون ال�سمان ال�سحي بوابة التفعيل الر�سمي للم�رشوع
2000 مري�ض لكل طبيب... حممد بن عبداهلل يف حوار �سامل:

املنامة - املجل����ض االأعلى لل�سح���ة: اأكد رئي�ض 
املجل����ض االأعلى لل�سحة الفري���ق طبيب ال�سيخ حممد 
ب���ن عبداهلل اآل خليفة اأّن قانون ال�سمان ال�سحي رقم 
23 ل�سن���ة 2018، ال�س���ادر عن عاه���ل البالد �ساحب 
اجلالل���ة املل���ك حمد بن عي�س���ى اآل خليف���ة، هو بوابة 
م����روع ال�سمان ال�سحي الوطن���ي يف مملكة البحرين، 
و�سي�ساه���م القان���ون يف تطبيق امل����روع من خمتلف 
���ا م���ا يتعل���ق بت�سكي���ل املوؤ�س�سات  جوانب���ه خ�سو�سً

املندرجة �سمن امل�روع.
وك�سف ال�سيخ حممد بن عبداهلل يف مقابلة �ساملة 
اأجرته���ا االأمان���ة العامة للمجل�ض - اأّن���ه �سيتم تطبيق 
قان���ون ال�سمان ال�سح���ي على املقيم���ن ابتداًء من 
مطلع الع���ام 2019، بالتوازي م���ع امل�ساريع االأخرى، 
كما بن اأن���ه بح�سب ن�ض قان���ون ال�سمان ال�سحي ال 
توجد اأي ر�سوم على املواطن يف اإطار الرزمة ال�سحية 

االإلزامية.
احلكومي���ة  امل�ست�سفي���ات  جمي���ع  اأّن  واأو�س���ح 
مفتوح���ة ل���كل املواطن���ن لتلق���ي العالج م���ن دون 
اأي���ة حواج���ز اأو قي���ود، كم���ا �سي�سه���م ه���ذا االأم���ر يف 
حت�سن م�ست���وى وجودة اخلدم���ات ال�سحية يف جميع 

امل�ست�سفيات.
وذك���ر رئي����ض املجل�ض االأعلى لل�سح���ة اأّن وزارة 
ال�سح���ة �ستق���وم ب���دور املنظ���م، و�ستن���درج دوائر 
“حكم���ة” - املعلوم���ات ال�سحية، و�سم���ان اجلودة، 
وتقرير اقت�ساديات ال�سحة والتخطيط، �سمن وزارة 

ال�سحة. وفيما يلي ن�ض املقابلة:

قانون الضمان الصحي
كيف تق��رأون أهمية ص��دور قانون الضمان 
الصح��ي رق��م 23 لس��نة 2018، وم��ا أث��ر هذا 
القانون في تحس��ين مس��توى الخدمات الصحية 

في المملكة؟
- اإّن قان���ون ال�سمان ال�سحي ه���و االأ�سا�ض لبدء 
نظ���ام ال�سمان ال�سحي يف البحرين، والقانون �سيتيح 
لنا تاأ�سي����ض املوؤ�س�سات املهمة يف ال�سمان ال�سحي، 
مثل �سن���دوق ال�سم���ان ال�سحي )�سف���اء( ف�ساًل عن 
اإع���ادة هيكل���ة وزارة ال�سحة وكذلك اإدخ���ال الت�سيري 

الذاتي يف امل�ست�سفيات احلكومية.
اإّن م�ساري���ع املجل�ض االأعلى وم���ن اأبرزها قانون 
ال�سم���ان ال�سحي حظي���ت بكامل الدع���م وامل�ساندة 
م���ن احلكومة برئا�س���ة رئي�ض ال���وزراء �ساحب ال�سمو 
امللك���ي االأم���ري خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة، وكذلك 
اأخذ القانون ن�سيًبا وافًرا من جهود اللجنة التن�سيقية 
برئا�سة ويل العهد نائ���ب القائد االأعلى النائب االأول 
لرئي����ض جمل�ض الوزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي االأمري 
ا املتابعة احلثيثة  �سلمان بن حمد اآل خليفة، خ�سو�سً
جلميع مراح���ل ومتطلب���ات برنامج ال�سم���ان ال�سحي 
الوطن���ي )�سحتي( الذي �سي�سع اململكة يف ال�سدارة 

دائًما على م�ستوى خارطة اخلدمات ال�سحية.
وال �س���ك اأّن القان���ون �سيحدث تغي���رًيا جذرًيا يف 
النظام ال�سحي، بحيث يخلق عالقة قائمة على طرفن 
هم���ا: م�س���ري اخلدم���ات ال�سحية ومق���دم اخلدمات 
ال�سحية، والعالقة بينهما �سرتكز على حتديد نوعية 
االأ�سعار وجودة اخلدمة مبا ي�سب يف �سالح املري�ض.

ثم��ة مالحظ��ات طرحت ل��دى البع��ض على 
س��رعة إقرار القانون وحاجته لبعض التعديالت، 
هل س��تتم مراجعة دورية ومس��تمرة للقانون 

بما يتالءم مع المستجدات؟
- يف احلقيق���ة اإّن القان���ون قدمن���اه اإلى ال�سلطة 
الت�ريعي���ة يف اأواخر العام 2016 وبقي القانون اإجمااًل 
ل���دى ال�سلط���ة الت�ريعية قراب���ة ال�سنت���ن، تخللتها 
مناق�س���ات واجتماعات دورية ومو�سعة و�سملت جميع 
اجلوان���ب املت�سل���ة بالقان���ون، وهذه الف���رة لي�ست 

بالقليلة.
اأم���ا بالن�سب���ة للمراجع���ة الدورية فه���ي مطلوبة 
لتقيي���م تنفيذ اأي قانون اأو م����روع وقيا�ض فاعليته 
ليتم حتقيق اأهدافه بال�سورة املطلوبة ويتم حتديثه 

متى ما تطلب االأمر.

كي��ف س��يؤدي ه��ذا القان��ون إل��ى تعزيز 
التنافسية بين القطاعين الصحي العام والخاص؟

- اإّن القان���ون �سيمن���ح املري����ض حري���ة اختيار 
امل�ست�سف���ى ب���ن امل�ست�سفيات احلكومي���ة يف اإطار 
الرزمة ال�سحية االإلزامية، كما �سيتيح له حرية االختيار 
بن امل�ست�سفيات احلكومية واخلا�سة بالن�سبة للرزمة 
ال�سحي���ة االختيارية، واأ�سبح���ت امل�ساألة مثل ال�سوق 
املفتوح املبني على التناف�ض وجودة اخلدمات، فكل 
م�ست�سفى �سيطور ويح�ّسن خدماته؛ ال�ستقطاب اأكرب 
عدد من املر�سى، ويف املقابل فاإّن املري�ض �سيختار 

مكان عالجه مبا يتالءم معه دون اأية حواجز اأو قيود.

م��ا خطة المجل��س لتطبيق قان��ون الضمان 
الصحي؟ هل هناك الئحة تفصيلية للقانون؟

- اإّن القان���ون يحت���اج اإل���ى كث���ري م���ن اللوائح 
لتطبيقه، ولكن الفكرة العامة اأن يتم البدء يف تطبيق 
القان���ون عل���ى املقيمن مطل���ع الع���ام 2019، وهذا 

االأم���ر �سيخف���ف ال�سغط املوجود حالًي���ا على املراكز 
ال�سحي���ة، ولو ننظر للواقع احلايل ف���اإّن معدل توزيع 
املر�سى على االأطباء ه���و 3000 مري�ض لكل طبيب، 
ولكن بعد هذه التغيريات وحتويل املقيمن للمراكز 
ال�سحية اخلا�سة، �سيتغري املعدل اإلى 2000 مري�ض 
ل���كل طبيب، وه���ذا االأم���ر �سيوفر للمواطن���ن عناية 

ورعاية اأكرب.

 الخدمات حسب الرزم الصحية
ما أبرز الخدمات التي ستتوافر ضمن الرزمة 

الصحية اإللزامية للمواطنين؟
- اإّن رزم���ة املواطن���ن ت�سم���ل جمي���ع اخلدمات 
ال�سحية احلالية، اإ�سافة اإل���ى عالجات اأخرى كاأطفال 
الأنابي���ب ح�ضب ال�رشوط املو�ضوعة، علًما اأن املواطن 
ل���ن يدفع �سيئا مقاب���ل هذه الرزمة الت���ي �ستتيح له 
الع���الج يف جميع امل�ست�سفي���ات والعيادات احلكومية 

من اختياره من دون �سقف مايل للعالج. 

ما المقص��ود بالرزم��ة الصحي��ة االختيارية 
للمواطنين وما أهم مزاياها؟

- اإّن الرزم���ة ال�سحية االختياري���ة تعطي فر�سة 
للراغب���ن يف الع���الج يف امل�ست�سفي���ات اخلا�س���ة اأو 
احل�سول على بع�ض املميزات مثل الغرف اخلا�سة يف 
امل�ست�سفيات احلكومية، وتكون هذه الرزمة مدعومة 
من احلكومة على اأن يدفع املواطن جزًءا من اال�سراك 

ال�سنوي ومقدار م�ساركة للعالج يف اخلا�ض.

هل حددت هذه النس��بة فيما يتعلق بزيارة 
المستشفيات الخاصة؟

- يف الواق���ع، اإّن قان���ون ال�سم���ان ال�سحي حدد 
ه���ذه الن�سبة، اإذ اإّن �سندوق ال�سمان ال�سحي �سيدفع 
60 % م���ن قيمة اال�س���راك واملواط���ن �سيدفع 40 
%، اإ�ساف���ة اإلى ن�سب���ة ثابتة يتم دفعه���ا عند زيارة 

امل�ست�سفيات اخلا�سة فقط.

ه��ل يمكن الق��ول إّن األمر مش��ابه لفكرة 
التأمين الخاص؟

- نع���م، ميكن القول اإنها فك���رة م�سابهة لفكرة 
التاأمن اخلا�ض مع بع�ض الفروقات وهي عدم وجود 
ح���د اأق�سى ملبل���غ العالج كم���ا اأن �سن���دوق ال�سمان 

�سيدفع اجلزء االأكرب من قيمة اال�سراك.

ف��ي حال اخت��ار المواط��ن الرزم��ة الصحية 
االختيارية هل س��يخل ذلك بحقه في االستفادة 

من الرزمة اإللزامية؟
- الرزم���ة االإلزامي���ة �ستك���ون م���ن حق���ه يف كل 
االأح���وال، واإذا توقف���ت خدمة الرزم���ة االختيارية ومل 
يجدده���ا �سينتقل تلقائًيا اإل���ى خدمة الرزمة ال�سحية 
االإلزامي���ة، فاالأ�سا����ض ه���ي الرزمة االإلزامي���ة املتاحة 
جلميع املواطنن مع وجود بدائل ح�سب رغبة واختيار 

املري�ض.

األدوية ستكون متوافرة للمواطنين
هل الدواء مش��مول في الرزمة اإللزامية؟ 
وه��ل هناك ح��االت يدفع فيه��ا الموطن نظير 

الدواء؟
- التاأم���ن يف الرزمة ال�سحية االإلزامية �سيغطي 

االأدوية بجميع اأنواعها.

هل هناك اس��تثناءات لل��دواء تحت الرزمة 
الصحية اإللزامية للمواطنين؟

- كل االأدوي���ة التي ت�سريه���ا احلكومة �ستكون 
موجودة ومتوفرة للمواطنن.

هل سيتغير ش��يء على المواطن في هذا 
الجانب؟

- ل���ن يتغري �سي على املواط���ن يف هذا اجلانب، 
ولكن �سيح�سل على اخليار للح�سول على االأدوية عن 

طريق ال�سيدليات اخلا�سة كخدمة اإ�سافية.

ال رسوم على المواطنين                  
في إطار الرزمة اإللزامية

ف��ي ظل النظ��ام الصحي الحال��ي المواطن 

الصحي��ة  الخدم��ات  عل��ى  للحص��ول  يدف��ع  ال 
الحكومية. هل س��يتغير ذلك؟ وما الحالة التي 
سيدفع فيها المواطن للرزمة اإللزامية والرزمة 

االختيارية؟
- طبًع���ا بالن�سب���ة للرزم���ة ال�سحي���ة االإلزامية، ال 
توجد اأي ر�سوم، والقانون خال من تلك الر�سوم، ولكن 
بالن�سب���ة للرزم���ة ال�سحي���ة االختيارية ف���اإّن الر�سوم 

�ستكون موجودة. 

كثيرًا ما يتم تداول مفردة الشفافية ضمن 
وثائق وفلسفة مشروع الضمان، ماذا تقصدون 
بالشفافية خصوصا فيما يخص متلقي الخدمة؟

يت���م  ال���دول  م���ن  الكث���ري  يف  احلقيق���ة،  يف   -
ن����ر معلوم���ات تف�سيلي���ة ب�س���كل دوري ع���ن جميع 
امل�ست�سفي���ات، وعدد ون���وع العملي���ات الطبية التي 
يجريه���ا امل�ست�سف���ى، ون�سب���ة امل�س���اكل املوجودة، 
مب���ا ي�سب���ه الت�سخي�ض الكام���ل مل�ست���وى املوؤ�س�سة 
ال�سحية وخدماته���ا املختلفة، بحيث تعطي املري�ض 
فك���رة وا�سحة عن امل�ست�سفى من حيث عنا�ر التميز 
وكذل���ك التحدي���ات، مب���ا ي�ساعده عل���ى اختيار مكان 

العالج املنا�سب.

بطاقة “صحتي” لجميع أفراد األسرة
طرح��ت بع��ض االستفس��ارات ع��ن بطاق��ة 
“صحت��ي” الت��ي ت��م توزيعها في مرك��ز عالي 

الصحي، ما فكرة وهدف هذه البطاقة؟
- م���ن ممي���زات ه���ذه البطاق���ة تفعي���ل بواب���ة 
للمعلوم���ات ال�سحي���ة والعالجية ال�سخ�سي���ة كما هو 
احل���ال يف بطاق���ة التاأم���ن العادي���ة كم���ا �ست�سه���ل 
العملي���ات بن م�س���ري ومقدم���ي اخلدم���ة، علًما اأن 

البطاقة �ستحافظ على خ�سو�سية هذه املعلومات. 

البعض قد يس��أل: لماذا لم يتم اس��تخدام 
البطاقة السكانية لهذا الغرض؟ 

- يف الواق���ع كان���ت ه���ذه بداية الفك���رة اأن يتم 
ا�ستخدام البطاقة ال�سكانية ال�سخ�سية، ولكن ارتاأينا 
اأن ت�س���در هذه البطاق���ة لت�سوي���ق وتعريف امل�روع 

للمواطنن ومنح امل�روع نوع من اخل�سو�سية.

ومتى س��يتم تعميم الفك��رة على مختلف 
المراكز الصحية؟

- نعم���ل م���ع وزارة ال�سحة على ه���ذا االأمر، ومت 
تكليف الوكيل امل�ساعد للرعاية ال�سحية االأولية منال 
العلوي على تنفيذ هذا امل�روع، والعمل متوا�سل مع 

الوزارة لتعميم الفكرة بعد جناح جتربة عايل.

 الحظن��ا وج��ود ش��راكة مجتمعي��ة م��ع 
مؤسسات عالي في التوعية بهذا المشروع؟

- نعم، جميع املوؤ�س�سات االأهلية يف عايل، ومنها 
جمعي���ة عايل اخلريي���ة، مل تق�ر يف دع���م هذا امل�روع 
والتفاعل معه، ولعبت دوًرا اأ�سا�سا يف اإجناح امل�روع، 
وت�سك���ر على هذا ال���دور، وال �س���ك اأّن املجتمع �ريك 

اأ�سا�ض يف جناح هذا امل�روع.

هل نفه��م من ذل��ك أّن المواطن س��يختار 
المستش��فى الذي يود تلقي العالج فيه من بين 

المستشفيات الحكومية الرئيسة؟
- نع���م، �سيكون باإمكانه االختي���ار، ونظًرا لكون 

�سن���دوق ال�سم���ان منظم���ا له���ذه العملي���ة، بالتايل 
�سيح�سل امل�ست�سف���ى على مرود لتكاليف اخلدمات، 
واإّن التناف�سي���ة ب���ن امل�ست�سفي���ات �ستك���ون عل���ى 
تطوي���ر جودة اخلدم���ات ب�سكل م�ستم���ر مبا ي�سب يف 

م�سلحة املواطن.

بعد تطبيق مش��روع الضمان، أين سيتعالج 
المرضى من “المقيمين”؟

- ميك���ن الق���ول اإّن اأك���ر املر�س���ى املقيمن 
�سيذهبون اإلى املراكز ال�سحية اخلا�سة.

 التسيير الذاتي للمؤسسات الصحية
نش��رت إعالنات من قب��ل المجل��س األعلى 
ووزارة الصحة عن اختيار المشرفين في المراكز 
الصحية، إلى أين وصل مش��روع التس��يير الذاتي 

للمؤسسات الصحية؟
- يف احلقيق���ة لدين���ا ال�سح���ة االأولي���ة )املراكز 
ال�سحي���ة( وم�ست�سف���ى ال�سلماني���ة الطب���ي م�روعن 
للت�سي���ري الذات���ي، والفك���رة االأ�سا����ض م���ن برنام���ج 
الت�سيري الذات���ي اأّن امل�ست�سفى تك���ون لديه القدرة 
عل���ى اأن يدي���ر نف�سه، وه���ذا يتطلب تقوي���ة اجلانب 
االإداري يف املراك���ز ال�سحية، وله���ذا ال�سبب خ�س�سنا 
“فريق التغي���ري” الذي يقوم بتهيئة اإدارات املراكز 
ال�سحي���ة لهذا التغيري. وكما تعلم���ون مت االإعالن عن 
الوظائ���ف، واحلمدهلل توفقن���ا يف ذلك، وانتهى فريق 
التعين تقريًبا، ولكن ال تزال الكثري من االأمور حتتاج 
ا  اإلى متابع���ة وعمل م�ستمر، لتطوي���ر االإدارة خ�سو�سً
االإدارة املالي���ة الت���ي �سيقع عليها ع���بء كبري؛ الأنها 

�ست�ستلم االإيرادات عن طريق �ركات التاأمن.

 تشكيل المؤسسات                       
التي يتطلبها المشروع

تح��دث القانون عن إنش��اء وتش��كيل عدد 
من المؤسس��ات مث��ل صندوق الضمان “ش��فاء” 
والمركز الوطن��ي للمعلوم��ات الصحية وإدارة 
المعرف��ة “حكم��ة”، ه��ل هن��اك م��دى زمني 

لتشكيل هذه المؤسسات؟
- نح���ن نعمل حالًيا على تكوين هذه املوؤ�س�سات 
ا املرك���ز الوطني للمعلومات  يف اأ����رع وقت، خ�سو�سً
ال�سحية و “حكمة”؛ كونها املراقب واملوجه للنظام، 

لذلك يجب اأن ت�سكل قبل نهاية العام اجلاري.

 ما األث��ر المتوقع لقان��ون الضمان الصحي 
عل��ى القط��اع الطب��ي الخ��اص؟ هل س��ينمي 

القانون هذا القطاع إيجابا؟
- لق���د منحنا القطاع الطبي اخلا�ض فر�سة عالج 
جمي���ع املقيمن الذي���ن ي�سكل���ون 55 % من �سكان 
البحرين، اإ�سافة اإلى اإتاحة احلق له لعالج البحرينين 
الذي���ن لديه���م الرزمة ال�سحي���ة االختياري���ة. ولذلك 
فاإّن من املتوق���ع اأن تكون وترية عمل القطاع الطبي 

اخلا�ض اأكرب من الو�سع احلايل.

وف��ي المقابل، م��ا األثر المتوق��ع للقانون 
عل��ى ش��ركات التأمين، هل ستخس��ر ش��ركات 
التأمين جزءا من حصتها أم ستزيد هذه الحصة؟

- �سندوق ال�سمان �سيتكفل بعالج البحرينين، 
ولك���ن جمي���ع املقيم���ن مت حتويله���م اإل���ى �ركات 
التاأمن، مما �سيوفر اإيرادات اإ�سافية لهذه ال�ركات.

موضوع عمال المن��ازل ومن في حكمهم، 
خصوصا أننا نتحدث عن 120 الف شخص؟

- ح�س���ب ن�ض القانون ف���اإّن جميع عمال املنازل 
�ستكفلهم احلكومة.

ولكن هل هذا األمر سيستمر؟
- القان���ون احلايل فيه ن�ض ثابت وا�سح، وعّمال 
املنازل يقع تاأمينهم على الدولة، والقانون لن يتغري 

اإال بالربملان.

ماذا ع��ن آلي��ة عالجهم، هل س��تكون عن 
طريق المستشفيات الحكومية أو الخاصة؟

- عالجه���م �سيك���ون ع���ن طري���ق امل�ست�سفيات 
اخلا�س���ة، والتاأم���ن عليه���م مثل العم���ال املقيمن 

ولكن احلكومة �ستتحمل كلفة التاأمن عنهم. 

 هل أنت��م بص��دد تحديد أس��عار للخدمات 
الصحية بحيث يلزم بها الجميع؟

- النظام ال�سحي اجلديد يف ظل م�روع ال�سمان 
ال�سح���ي �سيت�سم���ن درا�س���ة اأ�س����ض و�س���ع اأ�سع���ار 
اخلدم���ات الطبي���ة؛ وذلك به���دف احلد م���ن التفاوت 

الكبري يف اأ�سعار هذه اخلدمات.

فصل الطب العام عن الخاص
م��اذا ع��ن األطب��اء الذي��ن يعمل��ون ف��ي 
المستش��فيات الحكومي��ة وفي نف��س الوقت 
لديه��م عياداته��م الخاص��ة، هل س��يتم وضع 
ضواب��ط محددة في ه��ذا الش��أن أم أن األمور 

ستستمر دون تغيير في هذا الجانب؟
- الطبي���ب ال���ذي يعم���ل يف امل�ست�سف���ى ولديه 
عيادة خا�سة �سيك���ون عليه االختيار بن امل�ست�سفى 
اأو عيادت���ه، و�سنعمل على اأن تك���ون احلوافز لالأطباء 

كافية ومنا�سبة.

ومتى سيطبق هذا الفصل؟
- �سيتطبق الف�س���ل مع تطبيق النظام و�سن�سع 
ل���ه حًدا معيًنا، وم���ن املرجح اأن يك���ون ذلك يف بداية 

العام 2020.

هناك خش��ية من خس��ارة بع��ض الكفاءات 
الطبية بسبب هذا القرار؟

- ما يجب تو�سيحه اأّن �سندوق ال�سمان ال�سحي 
ال يتعام���ل م���ع امل�ست�سفي���ات احلكومي���ة فق���ط، بل 
يتعام���ل مع كل االأطب���اء يف البحرين، فحت���ى لو اختار 
الطبي���ب عيادت���ه اخلا�س���ة �سينتق���ل اإلي���ه املري�ض 

و�سيتم تغطية التكاليف وفق الن�سب املحددة.

صالحيات التوظيف
هل ستتاح صالحية التوظيف والترقيات إلى 
مجال��س أمن��اء المستش��فيات الحكومية بآلية 
مختلف��ة عن الوض��ع الحالي، بحي��ث تتيح حرية 

االنطالق أكثر؟
- امل�ست�سف���ى ه���و ال���ذي يوظف ويت����رف مع 
املوظف���ن والنظام يف طور النقا�ض مع وزارة املالية 

وديوان اخلدمة.

كيف س��ينعكس ه��ذا القانون عل��ى آليات 
صرف الميزاني��ة المخصصة م��ع الدولة للقطاع 

الصحي؟
- م���ع اكتم���ال نظ���ام ال�سم���ان ال�سح���ي، ف���اإّن 
املجل����ض االأعلى ووزارة ال�سحة وال�سندوق �سيقرران 
املبلغ االإجمايل املخ�س�ض لقطاع ال�سحة، وم�ست�سفى 
ال�سلماني���ة مثاًل �سيتم تخ�سي����ض ميزانياته بناء على 
املر�س���ى الذي���ن عاجلهم يف الع���ام املا�سي، هذا هو 
ال�سقف الذي �سيغط���ي امل�روفات، ولو زاد �ستقوم 
الدول���ة بالدفع وف���ق ال�سوابط، واإذا وج���د نق�ض يف 
م�ست�سفى اآخ���ر ن�ستطيع توفري املبلغ له مبا يتيح لنا 

حرية التحرك يف توزيع امليزانية مبرونة اأكرب.

ما انعكاس��ات قانون الضم��ان الصحي على 
التوظيف ف��ي القطاع الصح��ي الحكومي، هل 
س��يتقلص هذا التوظيف بن��اًء على خطط إعادة 
الهيكلة أم س��ينمو من خالل استحداث أقسام 

ووظائف جديدة؟
- م���ن املتوق���ع اأّن ينم���و النظام ال�سح���ي؛ الأن 
عدد النا�ض يف تزايد واأن���واع اخلدمات الطبية كثرية، 
وعموًما ف���اإّن الطلب على االأطب���اء يف القطاع ال�سحي 
احلكوم���ي �سيزي���د، ولك���ن يف نف�ض الوق���ت �ستكون 

فر�سة كبرية لالأطباء للعمل يف القطاع اخلا�ض.

 تأمين العمال البحرينيين والمقيمين
 أصح��اب العمل ملزمون حاليًا بالتأمين على 
جميع الموظفين والعم��ال صحيًا من خالل قرار 
إل��زام المنش��آت بدف��ع 72 دينارًا ع��ن العامل 
المقيم و22.5 للبحريني لق��اء توفير الخدمات 
الصحية، فهل س��يتغير ذلك م��ع تطبيق قانون 

الضمان الصحي؟
البحرين���ي  العام���ل  ع���ن  التاأم���ن  مبل���غ  اإّن   -
�سيتوق���ف، اأما بالن�سبة للمقيمن فاملجل�ض يف �سدد 
تن�سيق مع اجلهات احلكومية ذات العالقة والتفاو�ض 

مع �ركات التاأمن لو�سع خطة انتقالية.

ولكن هل سيدفع صاحب العمل مرتين؟
مرت���ن،  العم���ل  �ساح���ب  يدف���ع  ل���ن  كال،   -
وللتو�سيح فاإّن املبلغ احلايل للتاأمن على املقيمن 
يغط���ي املراكز ال�سحي���ة فقط، ولك���ن يف امل�ستقبل 
فاإّن التاأمن �سيك���ون �ساماًل للرعاية ال�سحية االأولية 

)املراكز ال�سحية( وامل�ست�سفيات واالأدوية كذلك.

• رئي�ض املجل�ض االأعلى لل�سحة	

له املنا�سب  ال��ع��الج  م��ك��ان  اختيار  للبحريني  �سيتيح  امل�����روع 
املقيمن ع��ن  ال��ع��م��ل  ورب  امل��واط��ن��ن  ع��ن  �ستدفع  احل��ك��وم��ة 
حكمهم يف  وم���ن  امل���ن���ازل  ع��م��ال  ب��ت��اأم��ن  �ستتكفل  ال���دول���ة 
جميع اخلدمات ال�سحية �ستكون متوافرة وفق الرزمة التي يختارها املواطن
العالج لتلقي  املواطنن  لكل  مفتوحة  احلكومية  امل�ست�سفيات  جميع  اأب��واب 



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
سوق المنامة

)الخدمات المعمارية والدعم الفني(
BTEA 84/2018500/-

دينار بحريني 
15/-

األربعاء دينار بحريني
8

 أغسطس
2018 

1:30
 ظهراً

المناقصة  الالزمة لشراء مستندات  الكفاءة  فيهم  تتوافر  المذكورة أعاله ممن  االمناقصة  الدخول في  الراغبين في  فعلى 

17508906أو  هاتف  على  الرسمي  الدوام  خالل  بالهيئة  المشتريات  قسم  والمالية/  البشرية  الموارد  إدارة  مكتب  من 

17508938 للحصول على وثائق المناقصة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2018/07/26.

 	 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(.. 1

أن ترفق شهادة صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل.. 1

ضرورة ختم جميع المستندات )األصلية أو المصورة( المقدمة ضمن العطاءات بخاتم الشركة . 1

أو. المؤسسة أو الجهة مقدمة العطاء.

يعتبر هذا اإلعالن مكمال لوثائق المناقصة
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“�س�ؤون البلديات” ت�ستكمل متطلبات “تكامل”

جه�د البحرين مقدرة يف اإدماج املعاقني

طرح مناق�سة تعقيم وعالج الكالب ال�سالة

اإن�ساء خمرج من ب�ري اإلى “الهاي�ي”

خلف يوؤكد اأهمية امل�رشوع يف االرتقاء بالعمل احلكومي

“العمل العربية” تتجاوب مع مطلب “احلر” ب�سحب الورقة... املطريي:

حل الظاهرة وفق اأف�سل املمار�سات العاملية

تنفيًذا لتوجيهات �سمو ويل العهد بتخفيف االزدحام... “االأ�سغال”:

املنام����ة - وزارة االأ�سغ����ال و�س����وؤون البلديات 
االأ�سغ����ال  وزارة  وا�سل����ت  العم����راين:  والتخطي����ط 
و�س����وؤون البلدي����ات والتخطيط العم����راين - �سوؤون 
البلديات - عملها عل����ى ا�ستكمال متطلبات م�رشوع 
االأداء املوؤ�س�س����ي يف القط����اع احلكوم����ي “تكام����ل” 
بعقد اجتماع جديد لعر�����ض االأهداف اال�سرتاتيجية 
ال� 22 للوزارة وكذل����ك املبادرات املتبعة لتحقيق 

االأهداف.
وتراأ�����ض اجتم����اع العم����ل الوزي����ر ع�س����ام خلف 
وبح�سور كبار امل�سوؤولني يف قطاع �سوؤون البلديات 
اإلى جانب امل�سوؤولني عن برنامج تكامل الذي ينفذ 

بالتعاون مع ديوان اخلدمة املدنية.
واأثن����ى الوزي����ر يف بداية االجتم����اع على مبادرة 
دي����وان اخلدم����ة املدني����ة لط����رح م�����رشوع “تكامل” 
واملتابع����ة الت����ي يحظ����ى به����ا امل�رشوع م����ن جمل�ض 
ال����وزراء ومن مكت����ب النائ����ب االأول لرئي�ض جمل�ض 
ال����وزراء، مبين����ا اأن الهدف من امل�����رشوع هو االرتقاء 
بالعم����ل احلكوم����ي ب�س����كل ع����ام من خ����ال تر�سيخ 
ثقافة العم����ل املوؤ�س�سي كل يف اخت�سا�سه على اأن 

تتكامل هذه االأعمال خلدمة االأهداف اال�سرتاتيجية 
للحكومة.

م����ن جانبه����ا، قدم����ت  امل�سوؤول����ة ع����ن برنامج 
“تكامل” رج����اء الزياين، عر�سا ع����ن امل�رشوع مبينة 
اأنه ير�سخ ثقاف����ة اإدارة االأداء املوؤ�س�سي يف القطاع 
احلكوم����ي. واأ�سافت “االأثر املتوق����ع لهذا امل�رشوع 
هو و�س����ع حكوم����ة البحري����ن يف املرات����ب العاملية 

املتقدمة كما اأنه يه����دف اإلى تكامل جميع اجلهات 
احلكومية نحو ا�سرتاتيجية حكومية موحدة”.

وقدم����ت بعده����ا االإدارات املعني����ة يف الوزارة 
عر�س����ا لبع�����ض مبادراته����ا التي ت�س����ب يف حتقيق 
االأه����داف اال�سرتاتيجية مبينة موؤ�رشات االأداء ون�سبة 
االإجناز واملوعد املتوق����ع الإجناز كل مبادرة وفريق 

العمل املكلف بها.

اأعرب���ت  املنام���ة - االحت���اد احل���ر للنقاب���ات: 
منظم���ة العم���ل العربية عن تقديره���ا الكبري جلهود 
مملك���ة البحرين وم���ا تتخذه م���ن اإج���راءات ملمو�سة 
عل���ى اأر�ض الواقع يف جمال متك���ني االأ�سخا�ض ذوي 
االإعاق���ة واإدماجه���م يف �سوق العم���ل وتوفري احلياة 
الكرمي���ة له���م باعتبارهم فئ���ة منتج���ة يف املجتمع، 
كما اأكدت اجله���ود التي تبذله���ا البحرين يف �سبيل 
تطوير الت�رشيعات الهادف���ة لتوفري فر�ض التدريب 
والتاأهي���ل للمعاق���ني وتفعيلها بخط���وات مدرو�سة 
لتمك���ني ذوي االإعاقة من امل�سارك���ة ب�سورة كاملة 
وفعالة عل���ى قدم امل�ساواة مع كافة فئات املجتمع.

ا على �سك���وى تقدم به���ا االحتاد احلر  ج���اء ذل���ك ردًّ
لنقاب���ات عمال البحري���ن اإلى املدير الع���ام ملنظمة 
العم���ل العربية فايز املط���ريي بخ�سو�ض معلومات 
مغلوطة وردت يف االأوراق املقدمة يف الندوة القومية 
“نح���و اآليات �سوق عمل جديد لدعم االأ�سخا�ض ذوي 

االإعاقة” التي عقدت بب���ريوت موؤخًرا، م�ستنكًرا هذه 
االأكاذي���ب واالدع���اءات ومطالًبا ب�سح���ب الورقة من 
وثائ���ق الن���دوة وتقدمي اعت���ذار وا�س���ح و�رشيح من 

القائمني على اإدارة الندوة عن هذا اخلطاأ الفادح.
واأو�س���ح املدير الع���ام ملنظمة العم���ل العربية 
اأن م���ا ورد يف الورق���ة املقدمة من جه���دة اأبو خليل 
وهي املدير العام للمنظمة العربية لاأ�سخا�ض ذوي 
االإعاق���ة، ال يعرب عن راأي منظم���ة العمل العربية، ومل 
يرد يف االأوراق املقدم���ة من جهتها، ومت طلب اإلغاء 
الفقرة التي ورد به���ا ا�سم مملكة البحرين من ورقة 
العمل املذك���ورة، عقب اجلل�سة مبا�رشة، ومت بالفعل 
اإلغاوؤه���ا، كم���ا مت التوا�س���ل م���ع املنظم���ة العربية 
لاأ�سخا�ض ذوي االإعاق���ة الإباغهم با�ستبعاد الورقة 
بكامله���ا م���ن الوثائ���ق الر�سمية والتقري���ر اخلتامي 
للندوة. واأ�ساف مدير املنظمة اأنه مت اإف�ساح املجال 
ملمث���ل االحتاد احل���ر الزميل اإبراهي���م قا�سم وع�سو 

جمل����ض اإدارة غرفة جتارة و�سناع���ة البحرين �سونيا 
جناحي لتقدمي عر�سني لتو�سيح جتربة البحرين يف 
النهو����ض ومتكني ذوي االإعاق���ة وهو ما لقي اإ�سادة 

من جميع امل�ساركني يف الندوة.
التنفي���ذي لاحت���اد  الرئي����ض  اأع���رب  ب���دوره، 
احلر يعق���وب يو�سف، عن �سك���ره وتقديره الهتمام 
املطريي بال���رد و�رشعة اتخ���اذ االإج���راءات املنا�سبة 
با�ستبع���اد الورق���ة وقال يف ر�سالة بع���ث بها ملدير 
املنظمة اإن اخلطوة التي قمتم بها م�سكورة ومقدرة 
ولي�س���ت بغريبة عل���ى اإدارتكم املحرتم���ة للمنظمة، 
ونق���در عالًيا جمهوداتك���م املتميزة الت���ي �ساهمت 
ب�سكل كبري يف تطوير منظمة العمل العربية والتفاعل 
مع ق�سايا وم�ساريع العمل العربي امل�سرتك ونتطلع 
اإل���ى مزيد من التع���اون والتن�سي���ق يف كل ما يتعلق 
مب�ستقب���ل الق�ساي���ا العمالي���ة والنقابي���ة وال�سالح 

العام الأوطاننا العربية.

املنامة - وزارة االأ�سغال و�سوؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين: اأك���دت وزارة االأ�سغ���ال 
و�سئ���ون البلدي���ات والتخطيط العم���راين طرح 
مناق�س���ة تعقي���م وع���اج ال���كاب ال�سائب���ة يف 
العيادات البيطرية، وذلك متهيًدا ال�سرتاتيجية 
احلل النهائي له���ذه الظاهرة من خال االعتماد 
على اأف�سل املمار�سات العاملية يف هذا املجال.
اآخ���ر موع���د لتق���دمي  اأن  ال���وزارة  وبين���ت 
الطلبات للمناق�سة من قبل العيادات البيطرية 
�سيك���ون يف 8 اأغ�سط�ض املقب���ل، حيث �ستقفل 

املناق�سة متهيًدا لرت�سيتها.
واأكدت اأن اأعمال التعقيم والعاج يف حاالت 

ال���كاب املري�س���ة، �ستت���م مبعاي���ري و�سعتها 
ال���وزارة وف���ق اأف�س���ل املمار�س���ات العاملي���ة 
وبالتن�سيق مع جمعية البحرين للرفق باحليوان.
وبينت اأنها �ستقوم مبراقبة عمل العيادات 
البيطري���ة فيم���ا يتعلق بتعقيم وع���اج الكاب 
ال�سائبة، حي���ث �ست�سمل املراقب���ة جميع االأمور 
املرتبطة بعمل العيادات فيما يتعلق بالكاب.

واأو�سحت ال���وزارة اأنه ميكن كذلك لاأفراد 
جلب ال���كاب اإلى العي���ادات البيطرية التي مت 
التعاقد معها ليتم تعقيمها جماًنا ح�سب العقد 
امل���ربم م���ع العي���ادة حي���ث �ستتكفل ال���وزارة 

بتكاليف التعقيم.

واأردف���ت اأنها �ستوا�سل عملها يف اجتاهني 
وح�س���ب  اليومي���ة  باملعاجل���ات  يتعل���ق  االأول 
الباغ���ات املقدمة اإليها من خال اال�سطياد ثم 
التعقيم واالإرجاع، واالجتاه الثاين متعلق باإن�ساء 
ملجاأ خا�ض ح�سب املوا�سفات الفنية املطلوبة 

الإيواء هذه الكاب.
وعل���ى ال�سعي���د ذاته، اأك���دت ال���وزارة اأنه 
على �سعيد امللجاأ الدائ���م للكاب فقد انتهت 
ال���وزارة بالفعل م���ن اإعداد الرتاخي����ض الازمة 
ا اإع���داد ال�رشوط  لإن�ش���اء ه���ذا امللجاأ ويت���م حاليًّ
املرجعي���ة للم�رشوع متهي���ًدا لطرح م����رشوع بناء 

امللجاأ يف مزايدة عامة قريًبا.     

املنام����ة - وزارة االأ�سغ����ال و�س����وؤون البلديات 
والتخطيط العم����راين: تنفيًذا لتوجيهات ويل العهد 
نائ����ب القائد االأعل����ى النائ����ب االأول لرئي�ض جمل�ض 
ال����وزراء �ساح����ب ال�سم����و امللكي االأم����ري �سلمان بن 
حمد اآل خليفة لو�سع حلول عاجلة لتخفيف االزدحام 
امل����روري وحت�س����ني ان�سيابية احلرك����ة املرورية يف 
ع����دد من �س����وارع اململك����ة، با�����رشت وزارة االأ�سغال 
و�س����وؤون البلدي����ات والتخطي����ط العم����راين بتنفيذ 
م�رشوع اإن�ساء خمرج من قرية بوري اإلى �سارع ال�سيخ 
خليفة بن �سلمان �سمن اإجراءات احلزمة التح�سينية 
الثاني����ة لتخفيف االزدحام املروري عند التقاطعات 

احليوية.
وتت�سمن اأعم����ال امل�رشوع اإن�ساء خمرج من قرية 
ب����وري اإلى �سارع ال�سي����خ خليفة بن �سلم����ان موازًيا 
للمدخ����ل الذي مت افتتاحه موؤخ����ًرا، كما �سيتم و�سع 
قن����وات اأر�سي����ة ال�ستخدامه����ا م�ستقب����اً م����ن قب����ل 
اخلدم����ات الفني����ة لت����ايف قط����ع ال�س����ارع م�ستقباً، 
واإن�س����اء �سبك����ة لت�رشي����ف مي����اه االأمط����ار، وو�س����ع 
العام����ات املروري����ة التنظيمي����ة والتحذيرية وعمل 
الدهانات االأر�سي����ة الازمة لتحقيق االأمن وال�سامة 
على ال�سارع. ويهدف هذا امل�رشوع لتخفيف ال�سغط 
امل����روري احلا�س����ل عل����ى املنطق����ة، وخل����ق منف����ذ 

جدي����د لاأهايل، وذلك ب�سب����ب االزدحامات احلا�سلة 
ا يف اأوق����ات الذروة،  عل����ى املنافذ احلالي����ة خ�سو�سً
و�سيوفر انطاقة �سل�سل����ة للمتجهني من بوري اإلى 
�س����ارع ال�سيخ خليف����ة بن �سلمان، علًما ب����اأن الطاقة 
اال�ستيعابي����ة على ال�سارع تقدر بنحو 500 مركبة يف 
ال�ساعة، ومن املتوقع اأن ت�سل الطاقة اال�ستيعابية 

للمخرج اإلى 900 مركبة يف ال�ساعة.
وياأتي امل�����رشوع �سمن م�ساعي ال����وزارة الإيجاد 
حل����ول “موؤقت����ة” عاجل����ة، م����ن اأج����ل خدم����ة االأهايل 

واملقيم����ني يف منطق����ة بوري، وحتقي����ق رغبتهم يف 
�سهولة و�سولهم ل�س����ارع ال�سيخ خليفة بن �سلمان، 
وذلك �سمن �سعي الوزارة لرفع كفاءة �سبكة الطرق.

ويعت����رب اإن�س����اء خم����رج م����ن قري����ة ب����وري اإلى 
�س����ارع ال�سيخ خليفة بن �سلمان اأح����د اأهم امل�ساريع 
اال�سرتاتيجية يف اململكة الت����ي تهدف اإلى حت�سني 
احلركة املرورية وخلق حلول عاجلة من اأجل ت�سهيل 
التنق����ل وحتقيق رغبات االأه����ايل ل�سهولة و�سولهم 

للمن�ساآت التجارية وال�سكنية يف املنطقة. 

• وزير االأ�سغال و�سوؤون البلديات يرتاأ�ض االجتماع	

م�سادرة 50 فر�سة لباعة جائلني يف “اجلن�بية”

الرف���اع - بلدي���ة اجلنوبي���ة: ا�ستم���راراً 
حلماته���ا للحد م���ن ظاهرة اإ�سغ���ال الطريق 
اجلنوبي���ة  املنطق���ة  بلدي���ة  قام���ت  الع���ام، 
وبالتع���اون مع املحافظ���ة اجلنوبية ومديرية 
�رشط���ة اجلنوبية، بحملة وا�سعة على خمالفات 
اإ�سغ���ال الطري���ق العام والعمال���ة ال�سائبة يف 
منطقتي “راأ�ض زويد” جممع 952 و”احل�سي” 
جممع 951.وذك���رت البلدية اأنه “مت على اإثر 
هذه احلمل���ة اإزالة خمالف���ات الباعة اجلائلني 

االآ�سيويني التي ت�سغل الطريق العام”.
 50 م�س���ادرة  اأي�س���اً  “مت  واأ�ساف���ت 

فر�س���ة ومن�س���ة عر�ض له���وؤالء الباع���ة، يتم 
عر����ض الب�سائع فيها عل���ى امتداد 150 مرت 
بجانبي الطريق يف ال�سارع الداخلي للمنطقة، 
باالإ�ساف���ة مل�س���ادرة من�س���ات 5 اآ�سيويني 
يزاولون مهنة احلاقة و�س���ط الطريق العام، 
م���ن دون مراع���اة اال�سرتاط���ات ال�سحي���ة”. 
واأك���دت اأن���ه “مت اتخ���اذ االإج���راءات بح���ق 6 
�سي���ارات يق���وم اأ�سحابه���ا ببي���ع اخل�رشوات 
والفواك���ه يف املنطق���ة، فيم���ا مت �سب���ط 10 
اآ�شيويني خمالفني ل�رشوط العمل والإقامة يف 

اململكة”.

تساؤالت مشروعة عن “التقاعد”
كن���ت من �سمن احلا�رشين موؤخًرا، بالن���دوة النقا�سية املهمة التي نظمتها جمعية التجمع 
الد�ست���وري )جود( مبجل�ض النا�سط االجتماعي عبدالعزيز بوزبون باملحرق، حتت عنوان “اآخر 
م�ستجدات قانون التقاع���د”، ومب�ساركة نخبوية خمتلفة، اتفقت كلها على رف�ض التعديات 

اجلديدة وو�سفوها ب� “املجحفة”.
ويف �سياق مداخلتي الق�سرية، اأ�رشت ل� 6 نقاط اأ�شا�شية ا�شتقراأتها من خالل ر�شدي ملا 

يدور يف ال�سارع البحريني، ويف �ساحات التغريد واملجال�ض، اأوجزها كالتايل:
- الدول���ة مدع���وة الأن تن�ست للنا����ض، ال اأن تفتح اأبواب النقا�ض عل���ى م�رشاعيه، لتمرر 

بنهاية املطاف امل�ساريع التي تريدها.
- النق���د البّناء يجب اأال يكون جمزاأً، اأو حمدًدا مبواقف دون غريها، فاحلديث عن م�ساكل 
ال�سنادي���ق التقاعدي���ة يجب اأن يتطرق اإل���ى املت�سببني، وامل�سببات، فامل���ال التقاعدي هو 

اأموال ال�سعب البحريني، ولي�ض اأمواالً خا�سة، يدار على اأهواء هذا وذاك.
- املواطن البحريني يجب اأال يتحمل �رشيبة وكلفة اأخطاء االآخرين، نحن بدولة موؤ�س�سات 

وقانون، ول�سنا ب�رشيعة غاب.
- الدول���ة ت���ويل امللف االقت�س���ادي اهتماًما مفرًط���ا، وت�سع له احلل���ول الكاوية، لكنها 

باملقابل �ستخ�رش ما هو اأهم من ذلك، وهو املواطن نف�سه، وهو ما ال يريده اأحد.
- االأم���وال ال�سائعة يجب اأن ترج���ع للخزينة مرة اأخرى )كل فل�ض(، وهو اأمر ال ميكن طّي 

�سفحته، اأو اعتباره من املا�سي.
- يجب اأن ميثل القطاع العمايل مبجل�ض اإدارة التاأمينات االجتماعية، واأن يكون لهم دور 

رقابي؛ الأن ال�سواد االأعظم من الذين يدفعون اال�سرتاكات هم من القطاع اخلا�ض.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد
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�لقب�ض على �صخ�صني يحوز�ن خمدر�ت و57 �ألف دينار

تعزيز �لتعاون �حلقوقي بني “�لوطنية” و “�ل�صليب �لأحمر”

“�لتنمية �ل�صيا�صية” يتلقى 300 طلب للتدريب

“�ل�صنية” تدعم “مت” و “رعاية �لو�لدين”

�إحالة �صبهات تزوير �ملوؤهالت وك�صوف �لدرجات للنيابة

ب�صد�د ��صرت�كاته لبالده �صتيني خليجي يطالب “�لتاأمينات” 

زيادة نفقة مطلقة من 125 �إلى 200 دينار

جهود حثيثة للتاأكد من ا�شتيفائها اال�شرتاطات كافة... “اأمانة التعليم العايل”:

املحكمة رف�شت الدعوى لتخلفه عن دفع اأمانة اخلبري

اأول درجة بالغت يف تقديرها... “اال�شتئناف ال�رشعية”:

مدينة عي�ش����ى - وزارة الرتبية والتعليم: �رشح 
مدي����ر اإدارة العالقات العامة واالإعالم بوزارة الرتبية 
والتعليم فواز ال�رشوقي، باأن اللجنة الوطنية ملعادلة 
ال�شه����ادات واالأمانة العامة ملجل�����س التعليم العايل 
تت�شدى ب�شكل دائم الأي حماولة معادلة اأو ت�شديق 
موؤه����الت تعرتيه����ا �شبه����ة تزوي����ر، وحتوله����ا اإل����ى 
النيابة العامة. واأك����د اأن الوزارة تبذل جهوًدا حثيثة 
للتاأك����د من ا�شتيف����اء املوؤهالت العلمي����ة ال�شادرة 
ع����ن موؤ�ش�شات التعليم الع����ايل �شواء داخل البحرين 
اأو خارجه����ا الال�شرتاط����ات القانوني����ة واالأكادميي����ة 
كاف����ة الأغرا�س املعادلة اأو الت�شديق، وذلك التزاًما 
باملهمات املنوطة بها لدرء اأي �شبهات يف موؤهالت 
اخلريج����ن من جهة، واملحافظة على �شمعة التعليم 

وموؤهالته العلمية يف البحرين.
واأ�ش����ار اإل����ى اأن االأمان����ة العام����ة للمجل�س تقوم 
بواج����ب التحق����ق من املوؤه����الت العلمي����ة ال�شادرة 
ع����ن موؤ�ش�ش����ات التعليم العايل يف مملك����ة البحرين، 
وك�ش����وف  وامل�شتن����دات  الوثائ����ق  كل  وتدقي����ق 
الدرجات والنظ����ام الدرا�ش����ي يف املوؤ�ش�شات مانحة 
املوؤه����ل وغريها م����ن اال�شرتاطات عن����د الت�شديق 
عليه����ا، ومتتنع عن ت�شدي����ق اأي موؤهل يوجد لديها 
�ش����ك يف وجود �شبه����ة التزوير فيه، وتق����وم باإحالته 

اإلى النيابة العامة وفًقا لالإجراءات القانونية.
اأعم����ال  العام����ة متار�����س  االأمان����ة  اأن  واأو�ش����ح 

الرقاب����ة والتدقيق عل����ى كافة موؤ�ش�ش����ات التعليم 
الع����ايل وموؤهالتها عرب تدقي����ق الربامج االأكادميية 
ومتطلباته����ا م����ن خط����ط  ومناه����ج درا�شي����ة وبن����ى 
حتتية، وا�ضتيف����اء اأع�ضاء هيئات التدري�س لل�رشوط 
املطلوب����ة لتدري�س املق����ررات الدرا�شي����ة، وكذلك 
�شالم����ة اإ�ش����دار املوؤه����الت، حي����ث قام����ت ونتيجًة 
لتدقيقها واكت�شافها �شبهة تزوير 8 موؤهالت علمية 
واأكرث من 60 ك�ش����ف درجات )وال�شادرة عن جامعة 
دمل����ون للعل����وم و التكنولوجي����ا( يف الع����ام 2013 
باإحالة املتورطن اإل����ى النيابة العامة، حيث حكمت 
املحكم����ة اجلنائي����ة الك����ربى االأول����ى باحلب�س ملدة 

5 �شن����وات على ابن املرخ�س ل����ه �شابًقا واأحد كبار 
املوظف����ن العامل����ن يف دائرة القب����ول يف اجلامعة 
املذك����ورة، وم�ش����ادرة كاف����ة املوؤه����الت وك�شوف 
الدرجات امل����زورة، وقّرر جمل�����س التعليم العايل يف 
�شوء ه����ذه اجلرمية اإلغاء الرتخي�����س املمنوح لهذه 

اجلامعة.
كما اكت�شفت فرق الفح�س والتدقيق املنبثقة 
من االأمانة العامة، خمالفة ج�شيمة ارتكبتها اجلامعة 
العربية املفتوحة – فرع مملكة البحرين، واملتمثلة 
يف اإ�شن����اد مهم����ة االإ�����رشاف على ر�شائ����ل املاج�شتري 
اخلا�شة لعدد م����ن الطلبة واإجراء مناق�شتها اإلى اأحد 
اأع�ش����اء التدري�س املتوفن، اإذ قرر املجل�س اإيقاف 
القب����ول يف ه����ذا الربنام����ج وع����دم الت�شدي����ق على 
املوؤه����الت العلمي����ة، حتى تقوم اجلامع����ة املذكورة 
مبعاجلة اأو�شاع الطلبة وفًقا للوائح التعليم العايل، 
وحي����ث اإن ه����ذا الفعل ي�شكل �شبه����ة تزوير، فتقّرر 
اإحال����ة املتورط����ن اإلى النياب����ة العام����ة الرتكابهم 
�شبهة التزوير، وكذلك مطالبة جمل�س اأمناء اجلامعة 
االأم باتخ����اذ اإجراءات اإدارية وقانونية وتاأديبية بحق 
ف����رع اجلامعة بالبحرين، وتوفي����ق اأو�شاع الربنامج، 
كما ق����ّرر املجل�س اإلغاء اتفاقي����ة ا�شت�شافة برنامج 
املاج�شت����ري يف اإدارة االأعم����ال املوقعة بن اجلامعة 
العربية املفتوحة ف����رع البحرين واجلامعة املاليزية 

املفتوحة.

حكم���ت املحكمة الك���ربى املدني���ة االأولى 
)الدائ���رة االإدارية( برف�س دع���وى خليجي كان 
يطالب الهيئة العامة للتاأمن االجتماعي بدفع 
ا�ش���رتاكات التاأمن عليه يف ف���رتة عمله باإحدى 
ال�رشكات يف مملكة البحرين، واألزمته مب�رشوفات 
الدعوى ومقاب���ل اأتعاب املحاماة؛ الأنه مل ي�شدد 
ر�شوم اأمان���ة اخلبري املحكوم علي���ه بها الإثبات 

�شحة دعواه الأكرث من مرة.
وكان املدع���ي اأق���ام دع���واه وطل���ب ندب 
خب���ري  يف الدعوى لبيان عم���ا اإذا مت خ�شم ن�شبة 
املدع���ي يف التاأمينات و�شدادها لهيئة التاأمن 
االأوراق  اإر�ش���ال  وتاري���خ  بب���الده  االجتماع���ي 
اخلا�ش���ة باملدعي لهيئ���ة التاأم���ن االجتماعي 
يف ب���الده وبي���ان االأ�رشار التي حلق���ت باملدعي 
الإثب���ات اأن املدع���ي علي���ه الث���اين ق���ام ب�شداد 
ح�شت���ه اإلى املدع���ى عليها االأول���ى، كما طلب 
اإلزام املدعي عليه���ا االأولى ب�شداد مبلغ 5500 
دين���ار على �شبيل التعوي����س املوؤقت مع حفظ 
ح���ق املدع���ي يف تعدي���ل طلباته عل���ى �شوء ما 
ي�شفر عنه تقرير اخلبري مع اإلزام املدعى عليها 

االأولى بامل�رشوفات واالأتعاب.
واأو�ش���ح املدعي اأن وقائ���ع الدعوى تتمثل 
يف اأن���ه خليجي اجلن�شية وقد التحق بالعمل لدى 

املدع���ى عليه���ا الثاني���ة مبوجب عقد م���وؤرخ 8 
يولي���و 2001 براتب �شهري ق���دره 290 دينار، 
ومت انته���اء خدمته بتاريخ 1 مار�س 2017  وقد 
مت �ش���داد ا�شرتاكات���ه التاأمينية حت���ى يح�شل 
علي رات���ب تقاعدي وفقا للقان���ون ال�شادر يف 
العام 2006 بخ�شو����س احلماية التاأمينية على 
مواطني جمل�س التعاون اخلليجي، اإال اأن املدعى 
عليه���ا االأول���ى -التاأمين���ات- تقاع�ش���ت ع���ن 
اإر�ش���ال االأوراق اإلى بالده حتى بلغ املدعي �شن 
ال�شت���ن عاما، مما حال دون ت�شجيل املدعي يف 
التاأم���ن االجتماع���ي ببالده، مما ح���دا به الإقامة 
الدع���وى املاثلة. وتق���دم املدع���ي مب�شتندات 
توؤكد ادعائه متثلت يف تفا�شيل بياناته كموؤمن 
عليه، و�شداده اال�شرتاكات التاأمينية، كما قدم 
�شورة من رد هيئ���ة التاأمن االجتماعي ببالده، 
و�شورة ت�شجيل���ه يف الهيئة العام���ة للتاأمينات 

االجتماعية، وغريها من امل�شتندات املهمة.
واأثن���اء نظ���ر الدع���وى قدم وكي���ل املدعى 
عليه���ا االأول���ى مذك���رة طال���ب فيه���ا برف����س 
الدع���وى تاأ�شي�شا على اأن املدعى عليها الثانية 
ه���ي من قدم���ت للمدعى عليه االأول���ى النموذج 
املوحد لنظ���ام مد احلماي���ة التاأمينية ملواطني 
دول جمل����س التعاون اخلا����س باملدعي بتاريخ 

14 مايو 2014، يف حن اأنه من مواليد 6 مار�س 
1954 اأي بعد بلوغه �شن ال�شتن عاما.

وبجل�ش���ة 28 فرباير 2018 ق�شت املحكمة 
بن���دب خب���ري يف الدع���وى  لالنتق���ال اإل���ى مق���ر 
املدع���ى عليهما االأول���ى والثاين لبي���ان تاريخ 
قي���ام املدع���ى علي���ه الث���اين �شاح���ب العم���ل 
بالتاأم���ن على املدعي ومواف���اة املدعى عليها 
االأول���ى بنم���اذج التاأم���ن اخلا�شة ب���ه باعتباره 
م���ن مواطني دول املجل����س العاملن لديه بعد 

ا�شتيفاء بياناتها من عدمه.
واأ�شارت املحكمة اإل���ى اأنه بجل�شة 7 مار�س 
2018 مث���ل وكي���ل املدع���ي وطل���ب تخفي�س 
االأمانة املقدرة مببلغ 600 دينار لعدم ا�شتطاعة 
املدع���ي �شداده���ا واملحكم���ة ق���ررت تخفي�س 
االأمانة اإلى مبلغ 400 دينار، ولكنه ورغم تاأجيل 
الدع���وى الأكرث من مرة ل�ش���داد املبلغ املخف�س 

لالأمانة اإال اأنه مل ي�شددها.
وقالت املحكمة يف حيثي���ات حكمها اأنه ملا 
كان املدع���ي ه���و املكل���ف بعبء اإثب���ات �شحة 
دعواه، وعجز عن تقدمي البينة على �شحة دعواه 
بعدم �شداده ملبلغ اأمان���ة اخلبري املحكوم عليه 
به���ا، االأمر الذي يحدو باملحكم���ة واحلال كذلك 

للق�شاء برف�س الدعوى.

حمكم���ة  اإن  �شع���د  ه���دى  املحامي���ة  قال���ت 
اال�شتئناف ال�رشعية ق�شت بتعديل ال�شق املتعلق 
بقيمة النفق���ة املحكوم بها على مواطن، وق�شت 
جمددا باإل���زام امل�شتاأنف �شده )االأب( بدفع مبلغ 
200 دينار للم�شتاأنف���ة كنفقة الأبنائهما اخلم�شة 
ب���دال من مبل���غ 125 دينار املحك���وم عليه بها من 
حمكم���ة اأول درجة، ومثلها مرتن يف ال�شنة ك�شوة 
للعيدي���ن، ومرة يف ال�شن���ة للقرطا�شي���ة، واأيدت 
احلك���م فيما عدا ذل���ك، كم���ا األزم���ت امل�شتاأنفة 
وامل�شتاأن���ف �شده بامل�رشوف���ات ومبلغ 10 دينار 
مقابل اأتعاب املحام���اة منا�شفة بينهما.واأ�شارت 
املحامية اإل���ى اأن موكلتها طالبت بتثبيت م�شكن 
احل�شانة وباإل���زام املدعى عليه بدفع نفقة االأبناء 
مبلغ وقدره 500 دين���ار، ومثلها مرتن يف ال�شنة 
لك�ش���وة العيدين، وم���رة يف ال�شن���ة للقرطا�شية، 
واإل���زام املدع���ى علي���ه بدف���ع اأجرة حا�شن���ة مبلغ 
وقدره 200 دينار �شهري���ا، وباإلزام املدعى عليه 
برتكيب عدد مكيفن ل���وازم التكييف يف م�شكن 

احل�شانة لغرفة املعي�شة وغرفة املطبخ.
واأو�شحت اأن املدعي���ة مطلقة املدعى عليه، 
كان���ت ق���د اأجنبت م���ن االأخ���ري 5 اأبن���اء، واأفادت 
اأنه���ا احلا�شنة لالأبناء مبوج���ب حكم �رشعي، وحيث 
اإن املدع���ى عليه ممتن���ع عن االإنفاق عل���ى االأبناء 
ال�شغ���ار العاجزي���ن ع���ن الك�ش���ب، كما اأن���ه دائم 

التهديد للمدعي���ة بالطرد من م�شك���ن احل�شانة، 
رغ���م اأنه مي�ش���ور ويتقا�شى رات���ب �شهري بواقع 
1000 دينار �شهريا، بخالف العالوات التي ت�رشف 
ل���ه. ولفت���ت اإل���ى اأن حمكم���ة اأول درج���ة حكمت 
بتق�شي���م م�شكن الزوجية، عل���ى اأن يوفر املدعى 
علي���ه جهازي تكييف بالق�ش���م اخلا�س باملدعية، 
م���ع اإلزام املدعى علي���ه اأن يدف���ع للمدعية مبلغا 
وق���دره 10 دنان���ري �شهريا كاأج���ر ح�شانة، ومبلغا 
وقدره 125 دينارا �شهريا نفقة لل�شغار بنوعيها 
تق�شم عليهم بالت�شاوي، ومبلغا وقدره 12 دينارا 
ون�ش���ف ل���كل ابن بواق���ع 62.5 دين���ار مرتن يف 
ال�شنة ك�شوة العيدين، ومبلغ وقدره 10 دنانري يف 

ال�شنة كقرطا�شية لكل من االأطفال.
وبين���ت اأنه���ا ا�شتاأنفت هذا احلك���م وطلبت 
الق�ش���اء جمددا باإل���زام امل�شتاأنف �ش���ده بزيادة 
العيدي���ن  وك�ش���وة  ال�شهري���ة  النفق���ة  مبل���غ 
والقرطا�شي���ة املحكوم بها ل�شالح االأبناء اخلم�شة 
وذلك من مبلغ 125 دينار �شهريا اإلى مبلغ وقدره 
500 دينار �شهريا ومثلها مرتن يف ال�شنة ك�شوة 
للعيدين ومرت���ن للقرطا�شية الأحقيتها يف ذلك، 
وبتعدي���ل احلكم امل�شتاأنف وذلك بتثبيت م�شكن 
احل�شان���ة وذلك ك�شكن حل�شان���ة االأبناء اخلم�شة، 
والق�ش���اء باإل���زام امل�شتاأنف بدفع اأج���رة حا�شنة 
مبل���غ وقدره 200 دينار �شهريا. واأكدت املحامية 

اأن موكلتها طلبت ذلك الأ�شباب حا�شلها اأن مبلغ 
النفق���ة املحكوم بها ال تكفي ح���د االإنفاق على 5 

اأبناء، اأن امل�شتاأنف �شده مي�شور احلال. 
م���ن جهته���ا، اأوردت حمكم���ة اال�شتئن���اف يف 
حيثيات حكمها اأن املحكم���ة تلتفت عن الطلبات 
وتق�شي بتاأييد ما ورد يف احلكم االبتدائي، حيث 
اأنه جاء �شحيحا وف���ق قانون االأ�رشة رقم 19 ل�شنة 
2017، وهو املوؤيد باالأدلة ال�رشعية واملوفق حلال 
املتداع���ن.اإال اأنه وبعد النظ���ر يف حال امل�شتاأنف 
�شده املادية ويف مقدار النفقة املحكوم بها فاإن 
املحكم���ة ترى اأن حمكم���ة اأول درجة قد بالغت يف 
تقديره���ا رغم ي�شار حالة امل�شتاأن���ف �شده، االأمر 
ال���ذي يتي���ح له���ذه املحكمة اإع���ادة تقدي���ر مبلغ 
النفق���ة ال�شهرية املحك���وم بها لالأبن���اء، ال �شيما 
اأن النفق���ة تخ�شع لتقدي���ر القا�شي ومراعاة حال 
املنفق واملنفق عليه، االأمر الذي ي�شوغ للمحكمة 
قب���ول اال�شتئناف �ش���كالً ويف املو�ش���وع بتعديل 
احلكم باإلزام امل�شتاأنف �شده اأن يدفع للم�شتاأنفة 
ل�شال���ح االأبناء اخلم�شة نفق���ة �شهرية بواقع 200 
دينار، ومثلها مرت���ن يف ال�شنة لك�شوة العيدين، 
وم���رة يف ال�شن���ة للقرطا�شي���ة، وتاأيي���د احلكم يف 
بقي���ة بن���وده، واألزم���ت امل�شتاأنف���ة وامل�شتاأن���ف 
�ش���ده امل�رشوفات ومبلغ 10 دنانري مقابل اأتعاب 

املحاماة منا�شفة بينهما.

املنام���ة - وزارة الداخلية: ك�شف املدير 
واالأدل���ة  للمباح���ث  العام���ة  ل���الإدارة  الع���ام 
اجلنائية اأن �رشطة مكافحة املخدرات متكنت 
م���ن القب�س عل���ى �شخ�ش���ن بحوزتهما نحو 
3 كيلوغرام���ات من م���ادة احل�شي�س املخدرة 
تقدر قيمتها ال�شوقي���ة بنحو 18 األف دينار، 
باالإ�شاف���ة اإلى مبال���غ نقدية بلغ���ت نحو 57 
األف دين���ار. واأو�ش���ح اأن التحري���ات االأولية، 
اأ�شارت اإلى حيازة امل�شتبه بهما، مواد خمدرة 

بغر����س ترويجه���ا، وبعد تاأكي���د املعلومات 
وجم���ع االأدلة الالزمة، مت مبا�رشة اأعمال البحث 
والتحري والتي اأ�شفرت عن حتديد هويتهما، 
وبع���د ا�شت�شدار اإذن من النياب���ة العامة، مت 
القب�س عليهم���ا، وبحوزتهما املواد املخدرة 
واملبالغ النقدي���ة. واأكد املدير العام لالإدارة 
العامة للمباحث واالأدلة اجلنائية اأنه مت حتريز 
امل���واد امل�شبوط���ة، واتخ���اذ كل االإج���راءات 
القانونية واإحالة الق�شية اإلى النيابة العامة.

بحثت رئي�س املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق 
االإن�ش���ان ماري���ا خ���وري م���ع من���دوب اللجنة 
الدولية لل�شليب االأحمر لدى مملكة البحرين 
التع���اون  تعزي���ز  �شب���ل  كارفالي���و  رين���اود 
امل�ش���رتك بن املوؤ�ش�شة الوطنية واللجنة يف 

املجال احلقوقي.
واأثن���ت خوري عل���ى الدور امله���م الذي 

ت�شطل���ع ب���ه اللجنة م���ن خالل تر�شي���خ ون�رش 
ثقاف���ة حق���وق االإن�ش���ان وتنمي���ة امله���ارات 

والقدرات للعاملن يف هذا املجال.
ج���اء ذل���ك، ل���دى ا�شتقباله���ا كارفاليو 
مبنا�شبة تعيينه مندوًبا جديًدا للجنة، بح�شور 
نائ���ب الرئي����س عب���داهلل ال���درازي، وع�ش���و 

جمل�س املفو�شن دينا اللظي. 

املنامة – بن���ا: ك�شف القائم باأعمال 
املدير التنفيذي ملعهد البحرين للتنمية 
ال�شيا�شية اأن���ور اأحمد، عن تلقي املعهد 
الأك���رث من 300 طل���ب ان�شمام للدورات 
يف  باملر�شح���ن  اخلا�ش���ة  التدريبي���ة 
انتخابات 2018، خ���الل 48 �شاعة فقط، 
متوقًعا اأن ي�شل الع���دد اإلى 400.واأكد 
يف حدي���ث لوكال���ة اأنباء البحري���ن “بنا” 
اأن اأب���واب املعهد مفتوح���ة اأمام اجلميع 
لتقدمي الدع���م وامل�شورة، وتوعية كافة 
�رشائ���ح املجتمع بدًءا م���ن االأطفال وحتى 
كبار ال�ش���ن عرب برام���ج متخ�ش�شة لكل 

فئة عمرية.
توج���ه  وج���ود  ع���ن  اأحم���د  وك�ش���ف 

الإطالق برنام���ج تدريبي خا�س بالتغطية 
ال�شحفي���ة واالإعالمي���ة لالنتخابات موجه 

لهذا القطاع.
وبالن�شبة حلجم امليزانية املر�شودة 
له���ذا الربنامج، قال اأنور اأحمد: “املعهد 
 300 مبل���غ  لرباجم���ه  ���ا  �شنويًّ ير�ش���د 
األ���ف دينار موزع���ة على جمي���ع اأن�شطته 
وم���ن �شمنها موؤمت���ر �شن���وي، لكن هذا 
الع���ام لن نق���وم بعق���د املوؤمت���ر ورمبا 
�شنك���ون م�شارك���ن مع جه���ات اأخرى يف 
موؤمترات ب�شفة ا�شت�شارية تقدم الدعم 
ال�شيا�ش���ي، ولقد ركزنا ه���ذا العام على 
االنتخاب���ات واال�شرتاتيجي���ة التدريبي���ة 

املتزامنة معها”.

املنام���ة – بن���ا: ����رشح رئي����س االأوقاف 
ال�شني���ة ال�شيخ را�ش���د الهاج���ري باأنه �شمن 
ال�رشاك���ة  منه���ج  لرت�شي���خ  االإدارة  �شع���ي 
املجتمعي���ة بن موؤ�ش�ش���ات اململكة كافة يف 
جمال العمل اخل���ريي واالجتماع���ي، �شاركت 
االإدارة يف الربنامج التلفزيوين االإن�شاين “مت” 
الذي عر�س خالل �شهر رم�شان املبارك على 
�شا�ش���ة تلفزيون البحري���ن، اإذ قدمت االإدارة 
دعما مادي���ا مت تخ�شي�شه ل�شال���ح م�شاعدة 
االأ����رش امل�شتحق���ة كت�شديد الدي���ون والعالج 

والتاأثيث وترميم املنازل وغريها، بالتن�شيق 
م���ع املوؤ�ش�شة اخلريية امللكية ووزارة �شوؤون 

االإعالم.
واأردف: كم���ا اأن االإدارة �شاهم���ت كذلك 
خ���الل �شهر رم�شان يف دعم دار املنار لرعاية 
الوالدي���ن من خالل م����رشوع “ك�ش���وة العيد” 
ل���رواد ال���دار م���ن كب���ار ال�شن، حت���ت �شعار 
“عيده���م عيدن���ا” �شعيا منه���ا للم�شاركة يف 
اإدخال الفرح على ه���ذه ال�رشيحة الغالية على 

قلوب اجلميع، بكلفة قدرت ب� 9000 دينار.

• فواز ال�رشوقي	

ما الذي سيحدث في 2032؟
“اإذا كن���ت تدر����س املحاماة. توقف عن ذلك فوًرا. لن تكون هنالك حاجة اأكرث من 10 % 
م���ن املحامن فعليًّا لتغطية �شوق العمل يف امل�شتقب���ل، و�شتكون ح�رشًا على املتخ�ش�شن”، 

هذا ما تنباأه رئي�س جمل�س اإدارة “دايلمر بنز” االأملانية لل�شيارات، ديرت زيت�شيي. 
يذه���ب زيت�ش�ش���ي يف نبوءات مث���رية اإلى اأكرث من ذلك، اإذ ي�شري اإل���ى اأن 70 - 80 % من 
الوظائ���ف لن يعود لها وجود يف ال�شنوات القليلة املقبلة، حيث �شتهز الربجميات بقوة عر�س 

ال�شناعات التقليدية بحلول 2023.
ويربر رئي�س اأكرب ال�رشكات امل�شنعة لل�شيارات ذلك اإلى اأن الكمبيوترات اأ�شبحت تتفهم 

العامل ب�شكل مت�شاعد وعلى نحو اأف�شل بكثري من االإن�شان. 
ا اأي �شيارة  وي����رشب مثاالً على تطبي���ق Uber، الذي هو جمرد اأداة برجمية ال متل���ك فعليًّ

وتعترب من اأ�شخم �رشكات �شيارات االأجرة يف العامل. 
وحتى �رشكات ال�شيارات - باعرتافه - �شتطولها يد االإفال�س، ذلك اأن �رشكات مثل “ت�شله” 
ا يف �شناعة �شيارات ت�شري عرب الكمبيوتر، االأمر  و”اأبل” و”غوغل” �شتخلق نهًجا تكنولوجيًّا ثوريًّ
ا ومع  الذي �شينهي م�شاألة احلوادث املميتة التي يروح �شحيتها قرابة 1.2 مليون �شائق �شنويًّ
الث���ورة التكنولوجية لل�شي���ارات ذات القيادة الذاتية �شيكون هنال���ك حادث واحد حول العامل 

لكل 100 األف مرت قيادة على الطريق. 
اأما �رشكات التاأمن، ف�شتكون يف خرب كان اأمام هذا املد اجلنوين من التكنولوجيا املتقدمة 

حيث �شتقفل اأبوابها ولن يكون باإمكانها ا�شتقبال ال�شيارات امل�شدومة والتالفة. 
خال�ش���ة القول يف تنبوؤات زيت�شيي غري امل�شتبعدة، اأن العامل اأمام خيارين فاإما اأن يق�شي 
الكمبيوت���ر عل���ى ما تبقى من عقل ب����رشي هو اأ�شالً متهاو اأو نق�شي علي���ه يف الفور اإذا ما اأردنا 

موا�شلة حال الك�شل التي اأ�شابت جمتمعاتنا.

جاسم اليوسف

jasim.abdulla
@albiladpress.com

عنفوان

�إعد�د: عبا�ض �إبر�هيم محاكم



الذهب يرتفع قبيل حمادثات 
جتارية اأوروبية اأمريكية

بنجالورو - روي���رز: ارتفعت اأ�سعار الذهب 
اأم�س االأربع���اء مع ا�ستقرار ال���دوالر قبيل اجتماع 
ب���ن الرئي�س االأمريك���ي دونالد ترام���ب ورئي�س 
املفو�سية االأوروبية جان كل���ود يونكر ملناق�سة 

ق�سايا تتعلق بالتجارة.
وبحل���ول ال�ساع���ة 0719 بتوقي���ت جرينت�س 
ارتفع���ت االأ�سع���ار الفورية للذه���ب 0.2 % اإلى 
وزادت  )االأون�س���ة(.  للأوقي���ة  دوالر   1226.19
اأ�سعار الذهب يف العقود االأمريكية االآجلة ت�سليم 

اأغ�سط�س 0.1 % اإلى 1226.20 دوالر للأوقية. 

النفط ي�سعد لليوم الثاين مع تراجع املخزونات
طوكي���و - رويرز: ارتفعت اأ�سع���ار النفط للجل�سة الثانية اأم����س االأربعاء بعدما اأظهرت 
بيان���ات انخفا�س خمزونات اخل���ام االأمريكية اأكرث م���ن املتوقع االأ�سب���وع املا�سي، مما هداأ 
املخ���اوف من تخمة املعرو�س التي اأثرت �سلًب���ا على االأ�سواق يف اجلل�سات االأخرية. وزاد خام 
القيا����س العاملي مزيج برنت 57 �سنًت���ا اأو 0.8 % اإلى 74.01 دوالر للربميل بحلول ال�ساعة 

0623 بتوقيت جرينت�س. وكان اخلام �سجل ارتفاعا قدره 38 �سنتا عند الت�سوية الثلثاء.
وارتف���ع خام غ���رب تك�سا�س الو�سيط االأمريك���ي 27 �سنًتا اأو 0.4 % اإل���ى 68.79 دوالر 

للربميل، بعدما �سعد نحو 1 % يف اجلل�سة ال�سابقة.
واأظه���رت بيانات معهد الب���رول االأمريكي يوم الثلثاء اأن خمزون���ات اخلام والوقود يف 

الواليات املتحدة انخف�ست اأكرث من املتوقع يف االأ�سبوع املا�سي.
كما �ساهمت تقارير عن اأن ال�سن �ستزيد االإنفاق على البنية التحتية يف تقليل املخاوف 

من اأن تقو�س التوترات التجارية مع الواليات املتحدة طلب البلد على النفط.

  للتوا�سل:  )ق�سم االقت�ساد: 17111455(              ق�سم االإعلنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�سراكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
“االت�صاالت” تطرح ا�صت�صارة عامة لف�صل عمليات “بتلكو”

“االت�صاالت” ت�صتعر�ض الالئحة التنظيمية لـ “منازعات امل�صتهلك”

يف اأكرب عملية لتحرير القطاع منذ 2002

بهدف حت�سن اإجراءات التعامل معها

يف اإط���ار م�رشوع عملية ف�س���ل عمليات “بتلكو” 
االت�س���االت  ل����رشكات  االأر�سي���ة  ال�سبك���ة  واإتاح���ة 
املناف�س���ة، يف اأكرب عملية لتحري���ر قطاع االت�ساالت 
منذ 2002، طرحت هيئة تنظيم االت�ساالت ا�ست�سارة 

عامة جديدة تتناول ف�سل عمليات “بتلكو”.
وطلب���ت الهيئة م���ن اإبداء ال���راأي يف اال�ست�سارة 
الت���ي طرحتها قب���ل اأيام بعن���وان “ا�ست�س���ارة عامة 
ب�ساأن النهج املقرح من قبل الهيئة لتنفيذ الف�سل 

لبتلكو”.
ومته���د ه���ذه العملي���ة الإمت���ام عملي���ة الف�سل 
الوظيف���ي والت���ي بداأتها �رشك���ة “بتلك���و” ويتوقع 
اأن تكتم���ل وتت�سح معاملها خلل ه���ذا العام، اإال اأن 
ال�رشك���ة طرحت بالفع���ل خدمات االألي���اف ال�سوئية 
ل�رشكات االت�ساالت الراغبة يف ربط اأبراج االت�ساالت 
لديه���ا.  وتاأت���ي هذه اخلطوة يف الوق���ت الذي بداأت 

في���ه �رشكة االت�ساالت الوطني���ة التح�سريات لعملية 
الف�س���ل الوظيف���ي ب���ن عملي���ات البي���ع باجلمل���ة 

والتجزئة والتي تتم ب�سورة تدريجية.
ودع���ت الهيئة �رشكات االت�س���االت الإبداء الراأي 
بخ�سو����س املقرح���ات، وهو نه���ج تتبن���اه الهيئة 
قبيل اإقرار االأنظم���ة الت�رشيعية والتنظيمية اجلديدة 
للح�س���ول على اآراء متكاملة من القطاع قبل فر�سها 
على اأر�س الواقع ما يعن���ي مواءمة االأنظمة اجلديدة 

مع بيئة االت�ساالت يف اململكة.
وج���اء يف الورق���ة اال�ست�ساري���ة ثلث���ة ملح���ق 
اأ�شا�شي���ة االأول���ى تتعل���ق باخلط���وط اال�شرت�شادية 
لعملية الف�سل، والثاني���ة بعملية املراقبة، والثالثة 
تتعلق باالإجراءات املوؤقتة اخلا�سة بعملية القيا�س.

كما قدمت الهيئة قبل اأي���ام تقرير اال�ست�سارة 
العام���ة بخ�سو����س االإط���ار االقت�س���ادي التنظيمي 

اجلديد وف�سل �رشكة بتلكو.
ي�سار اإلى اأن جمل�س اإدارة �رشكة بتلكو اأقر خلل 

االجتماع الذي اأنعقد بتاريخ 3 مايو 2018، املوافقة 
عل���ى الهي���كل االإداري الوظيفي ل���كل من الكيانن 
املنف�سل���ن لل�رشكة، والذي �سيك���ون اأحدهما للبيع 

بالتجزئة واالآخر للبيع باجلملة.

وكذل���ك وافق املجل����س عل���ى اأن يكون مقر 
مركز بتلك���و التجاري باملنامة هو املقر الرئي�سي 
للكي���ان اجلديد اخلا����س بالبيع باجلمل���ة، اإذ تعد 
هذه اخلطوة ه���ي البداية الفعلية لعملية الف�سل 

وف���ق اخلط���ة الوطني���ة الرابعة للت�س���االت التي 
�س���ادق عليه���ا جمل�س ال���وزراء يف ماي���و 2016، 
بح�سب بيان لل�رشك���ة حينها. ومن �سمن القرارات 
االإ�سراتيجي���ة الت���ي مت ت�سديقه���ا خ���لل ذلك 
االجتماع، املوافقة على اإ�سراتيجية االأمن واالأمن 
ال�سي���رباين فيم���ا يتعل���ق بعملي���ة الف�سل حيث 
قدم���ت االإدارة التنفيذي���ة خ���لل االجتم���اع خطة 
ا�سراتيجية مف�سلة بهذا اخل�سو�س موؤكدة على 
اأهمي���ة ق�سية االأم���ن يف كل اخلط���وات املتعلقة 

بالف�سل الفعلي للكيانن.
وكذل���ك وج���ه جمل����س اإدارة ال�رشك���ة، االإدارة 
التنفيذي���ة للقي���ام بعملية تطوي���ر هوية العلمة 
التجاري���ة لكل م���ن الكيان���ن املنف�سلن وذلك 
ليتنا�سب مع املرحلة اجلديدة ويرتقي الى طموح 
ال�رشكة لتقدمي ما هو اأف�سل الى الزبائن يف فئتي 

البيع بالتجزئة والبيع باجلملة.

�ساحية ال�سي���ف - تنظيم االت�س���االت: عقدت 
هيئ���ة تنظي���م االت�س���االت بالبحري���ن ور�س���ة عمل 
ح���ول اللئح���ة التنظيمية ب�س���اأن املنازعات اخلا�سة 
للم�ستهل���ك يف قط���اع االت�س���االت، ح�رشه���ا م�سغلو 
خدمات االت�س���االت يف البحرين وذل���ك ال�ستعرا�س 
ومناق�سة اأحكام اللئحة اخلا�سة بااللتزام باالإجراءات 
وتنفيذها. و�س���ددت الهيئة خلل هذه الور�سة حول 
�رشورة االلتزام بهذه االإجراءات املن�سو�س عليها يف 
اللئحة، ويف حالة اإخفاق امل�سغل املرخ�س له بتنفيذ 
اأحكام اللئحة يجوز للهيئة فر�س عدد من الغرامات 

املالية والتي قد ت�سل اإلى 50 األف دينار. 
اإل���ى حتدي���د مب���ادئ  وته���دف ه���ذه اللئح���ة 
واإج���راءات تق���دمي النزاع الذي ين�س���اأ بن امل�سرك 
وامل�سغل املرخ�س له، اإلى جانب العمل على حت�سن 
اإجراءات التعامل مع ال�سكاوى من خلل و�سع معايري 
اأ�سا�سية رفيع���ة امل�ستوى للتعامل مع ال�سكاوى من 

قبل امل�سغلن املرخ�س لهم.
وقال امل�ست�سار االأول لتطوير �سوؤون امل�ستهلك 
بالهيئة، ال�سي���خ عبداهلل بن حمود اآل خليفة “تعترب 
هذه اللئحة جزًءا متمًما للوائح ال�سابقة ب�ساأن حماية 
م�ستهلكي خدمات االت�ساالت، حيث جاءت بعد عقد 

ع���دد من الدرا�س���ات حول اأف�س���ل املمار�سات الآلية 
التعام���ل مع املنازعات يف قطاع االت�ساالت مع االأخذ 
بع���ن االعتبار دور وحق���وق وواجب���ات امل�سركن 

وم�سغلي خدمات االت�ساالت مع الهيئة”.
واأ�س���اف ال�سيخ عب���داهلل “قام���ت الهيئة خلل 
ف���رة العمل على ه���ذه اللئحة بن����رش ا�ست�سارة عامة 
لهذه اللئحة م���ع العموم تهدف اإلى تقدمي مرئيات 
جمي���ع االأط���راف املعنية وعلى االأخ����س امل�سركن 
قب���ل  امل�ستهل���ك  بحماي���ة  املعني���ة  واملجموع���ات 
اعتمادها مع اجلهات املخت�س���ة وذلك تعزيًزا ملبداأ 

ال�سفافية وامل�ساركة يف �سنع القرارات”.
وتت�سمن اللئحة عدة ف�س���ول التي ت�رشي على 
جمي���ع م�سرك���ي م�سغل���ي خدم���ات االت�س���االت من 
�سمنه���ا اإج���راءات وحمتويات تقدمي طل���ب ت�سوية 
الن���زاع، اآلي���ة قب���ول طلب���ات ت�سوي���ة املنازع���ات، 
االإج���راءات اخلا�س���ة بالنظ���ر يف الن���زاع والت�سوي���ة 
والق���رارات ذات ال�سل���ة، باالإ�ساف���ة اإل���ى �سمانات 
حماي���ة حق���وق امل�سرك وع���دد من االأح���كام العامة 

املتعلقة بااللتزام والتنفيذ. 
واأب���رز م���ا ج���اء باللئح���ة باأن���ه مل يع���د عل���ى 
امل�سركن االنتظار ملدة 60 يوًما لتقدمي �سكواهم 

اإل���ى الهيئة، اإذ ميكنهم تقدمي ال�سكوى اإلى الهيئة 
بع���د ا�ستنفاد اإجراءات التعامل مع ال�سكوى من قبل 
امل�سغ���ل املرخ�س له وذلك وفقا لقواعد املمار�سة، 
والتي ميكن االطلع عليها على املواقع االإلكرونية 
التابع���ة للم�سغل���ن املرخ�س لهم. وحت���دد قواعد 
املمار�س���ة احلد االأدنى لعدد االأيام التي يتعن على 

امل�سرك االنتظار خللها لكل فئة من ال�سكاوى قبل 
تقدمي ال�سكوى اإلى الهيئة.

كم���ا تتي���ح اللئح���ة للهيئ���ة الف�س���ل وت�سوية 
املنازع���ات عن طري���ق الو�ساطة والت�سوي���ة الودية 

واإ�سدار القرارات. 
وت�سم���ن هذه اللئح���ة حق امل�س���رك يف طلب 

اإع���ادة خدمة االت�س���االت ذات مو�س���وع النزاع خلل 
اإجراءات تقدمي طلب النزاع. ولتعزيز مبداأ ال�سفافية 
والتناف�سي���ة للم�سلحة العام���ة، �سملت اللئحة عدد 
م���ن االأح���كام املتعلق���ة بن����رش الهيئ���ة الإح�سائيات 
متعلق���ة ب���اأداء امل�سغل���ن املرخ�س له���م حول حل 
ال�س���كاوى واملنازع���ات. وتع���د ه���ذه اأح���د احلقوق 
اجلدي���دة التي �سملتها اللئح���ة ل�سمان حماية كافة 
حقوق امل�سركن فيما يخ�س املنازعات التي تن�ساأ 

بينهم وبن امل�سغلن املرخ�س لهم. 
ودعت الهيئ���ة جميع امل�سرك���ن ممن لديهم 
�س���كاوى مل يتم حله���ا خلل الفرة املذك���ورة اأعله 
اأو مل يت���م التو�س���ل حلل مر�سي م���ع م�سغل خدمات 
االت�س���االت اأو ملحظ���ات حول خدم���ات االت�ساالت 
www.tra. بالتوا�سل معها عرب موقعها االإلكروين

org.bh اأو االت�سال على مركز ات�سال امل�ستهلك: 
الربي���د  عل���ى  كتاب���ي  طل���ب  تق���دمي  اأو   81188
ميك���ن   .consumer@tra.org.bh االإلك���روين: 
للم�سركن االطلع عل���ى اللئحة على موقع الهيئة 
االإلكروين، للح�سول على مزيد من املعلومات حول 
حمتوي���ات ومرفقات طل���ب ت�سوية الن���زاع اأو نطاق 

قبول اأو رف�س طلب ت�سوية النزاع.

• “بتلكو” �سيدت بنية ات�ساالت اأر�سية حديثة على مدار �سنوات طويلة	

علي الفردان

“املهند�صني” تطلق ملتقى الروؤ�صاء و “املجال�ض ال�صابقة”
“متكني” يطلـق برنامـج “التـدريـب”

ا�ستكماال جلهوده يف تقلي�س فجوة املهارات

املنام���ة - متك���ن: اأعل���ن �سن���دوق العمل 
“متكن” عن اإطلق برنامج التدريب الذي يوفر 
للمتدربن فر�سة اكت�ساب خربة عملية من خلل 
فرة تدريبي���ة يف اإحدى املوؤ�س�س���ات بالبحرين، 
وذل���ك به���دف دع���م الباحثن عن عم���ل ل�سقل 
مهاراته���م وتعزيز فر����س توظيفه���م يف �سوق 

العمل.
وقال الرئي����س التنفيذي ل�سن���دوق العمل 
“متك���ن”، اإبراهي���م جناحي “ياأت���ي االإعلن عن 
اإط���لق برنامج التدريب بهدف خلق �رشاكة فاعلة 
بن املوؤ�س�سات و”متك���ن” واخلريجن اجلدد، 
حي���ث يقدم الربنامج الدعم ال���لزم للموؤ�س�سات 
م���ن اأج���ل ا�ستقط���اب متدرب���ن م���ن اخلريجن 
اجل���دد ذوي امله���ارة لل�ستفادة م���ن تعليمهم 
ويف املقاب���ل تزويده���م باخل���ربة العملي���ة التي 

يحتاجونها للولوج يف �سوق العمل”.
واأ�س���اف جناح���ي” تعد الف���رات التدريبية 
العملي���ة متطلباً اأ�سا�سي���اً لتقلي�س الفجوة بن 
مهارات اخلريجن اجلدد ومتطلبات �سوق العمل 
من خلل فهم طبيعت���ه والتعرف على احتياجاته 
ب�س���كل مبا�رش وذلك جلع���ل اخلريجن اأكرث قدرة 

وكفاءة يف اإجناز املهام املطلوبة منهم”.
وبرنامج التدريب ي�ستهدف تقدمي الفر�س 
التدريبي���ة للبحريني���ن الباحث���ن ع���ن عمل يف 
تدريبي���ة  وبف���رات  اململك���ة،  املوؤ�س�س���ات يف 

ت���راوح ب���ن 12-3 �سه���ًرا، و�سيت���اح تق���دمي 
الطلب���ات للموؤ�س�س���ات واالأف���راد ع���رب البواب���ة 
www. ”االلكروني���ة يف موقع “متكن الر�سمي

.tamkeen.bh

املهند�س����ن  جمعي����ة   – اجلف����ري 
جمعي����ة  عم����ل  اإط����ار  يف  البحريني����ة: 
املهند�س����ن البحريني����ة �سم����ن خطته����ا 
الت����ي تعم����ل عليها الت����ي اأطلقها جمل�س 
االإدارة لل����دورة، مت ا�ستح����داث “ملتق����ى 
روؤ�ساء اجلمعي����ة واأع�ساء جمال�س اإدارتها 

ال�سابقن”.
وبح�س����ب رئي�����س املهند�سن �سياء 
توفيق����ي، ج����اءت ه����ذه املب����ادرة بهدف 
اال�ستف����ادة من خربات ومعرف����ة الروؤ�ساء 
اإدارة  ملجال�����س  ال�سابق����ن  واالأع�س����اء 
اجلمعي����ة، وال�سيم����ا اأن جمي����ع م����ن راأ�س 
اجلمعية هم من نخب����ة مهند�سي البحرين 

واأ�سحاب قرار يف ال�ساأن الهند�سي.
وقال توفيق����ي “مت و�سع خطة لهذا 
امللتق����ى، اإذ �سيعق����د مرت����ن فق����ط يف 
ال�سن����ة، ليك����ون امللتق����ى االأول يف �سهر 
�سبتمرب واأكتوبر من العام اجلاري، منوًها 
اأن امللتق����ى و�س����ع العديد م����ن االأهداف 
للت����داول فيه����ا م����ن اأبرزه����ا: التوا�س����ل 
االإدارة  جمال�����س  واأع�س����اء  روؤ�س����اء  م����ع 
ال�سابق����ن واحلالين وتقوية ا�ستمرارية 
العلقة م����ع اجلمعية، باالإ�ساف����ة اإلى اأخذ 

امل�س����ورة واال�ستئنا�����س باآرائه����م ح����ول 
اال�سراتيجية واملهم����ة للجمعية  االأم����ور 
واال�ستم����اع اإلى مقرحاتهم ح����ول برامج 
عم����ل اجلمعية، اإلى جان����ب اطلعهم على 

خطة عمل اجلمعية”.
ي�س����ار اإلى اجلمعي����ة وجهت الدعوات 
اإل����ى جمي����ع الروؤ�س����اء ال�سابق����ن وكافة 
من����ذ  ال�سابق����ة  اإدارة املجال�����س  اأع�س����اء 
تاأ�سي�س اجلمعية، اإذ القى املقرح جتاوًبا 

ا من جميع املدعوين للم�ساركة فيه. تامًّ

• �سياء توفيقي	

����س���ك���واه���م  ل����ت����ق����دمي  ي������وًم������ا   60 مل��������دة  االن������ت������ظ������ار  امل���������س����رك����ن  ع����ل����ى  ي����ع����د  مل 
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امل�صعل: �رضورة اإقامة �صناعات متكاملة بقطاع الأملنيوم
حلول متويلية للتملك بـ “مرا�صي البحرين”

“ال�صياحة” ت�صتعر�ض نتائج مكاتبها التمثيلية الدولية

بالتعاون مع “�خلليجي �لتجاري”... “�إيجل هيلز ديار”:

�أعلنت تد�ضني كلية Vatel لل�ضيافة

�ملنام���ة - �يجل هيل���ز: �أعلن���ت “�إيجل 
�لر�ئ���دة �ملط���ورة  �ل�رشك���ة  هيل���ز دي���ار”، 
مل����رشوع “مر��ضي �لبحري���ن” �حل�رشي �لبارز 
عل���ى �لو�جه���ة �ملائي���ة، ع���ن تعاونه���ا مع 
�مل�رشف �خلليجي �لتجاري، وذلك بالتو�ضل 
�إل���ى �تفاقية تن����ص على تق���دمي �مل�رشف 
حللول متويلية مرنة وف���ق �أ�ضاليب متويل 
مبتك���رة متو�فقة مع �أحكام ومبادئ �ل�رشيعة 
�لإ�ضالمي���ة. و�ضيقوم �مل�رشف بتوفري خطط 
دف���ع مرن���ة ومبع���دلت تناف�ضي���ة يف �إطار 
ال�رصوط والأحكام املعمول بها لدى امل�رصف، 
للر�غب���ني ب����رش�ء  �أي من �لوح���د�ت �ل�ضكنية 
يف م����رشوع “مر��ض���ي �لبحري���ن”  �لذي ي�ضم 
“مر��ضي �ضورز”، و  “مر��ضي رزيدن����ز”، و 

“مر��ضي بوليفارد” و “�لعنو�ن رزيدن�ز”.
ح����رش مر��ض���م توقيع �لتفاقي���ة كالً من 
�لع�ض���و �ملنت���دب لل�رشك���ة، ماه���ر �ل�ضاعر، 
�ضط���ام  للم����رشف،   �لتنفي���ذي  و�لرئي����ص 
�لق�ضيب���ي، وذل���ك يف مرك���ز �ملبيع���ات ب� 

“مر��ضي �لبحرين”. 
و�ضيتمك���ن عم���الء �مل����رشف �خلليج���ي 
�لتجاري م���ن �لبحريني���ني و�ملقيمني على 
ح���ٍد �ضو�ء، من �رش�ء منازل �أحالمهم، من دون 
�ل�ضغط على ميز�نياته���م، بف�ضل جمموعة 
حل���ول �لتموي���ل �لعق���اري �لت���ي يقدمه���ا 
امل����رصف، واملتوافق���ة م���ع ����رصوط برنامج 
“مز�يا” لل�ضكن �لجتماعي. ولتزويد �لعمالء 
بتجربة �ضل�ضة ومريحة عند �لتقدم للح�ضول 
عل���ى �لتمويل �لعقاري، فق���د قام �مل�رشف 
بتخ�ضي�ص وحدة خا�ضة لت�ضهيل ��ضتكمال 
�لطلب���ات، كما مت تعيني مدير عالقات لكل 
م����رشوع، لتقلي����ص ف���ر�ت �ملو�فق���ة على 
�لطلب���ات، وتوف���ري جتربة م�رشفي���ة �ضل�ضة 

جلميع �لعمالء.
وق���ال �ل�ضاعر “ي�رشنا  �لتو�ضل �إلى هذه 
�لتفاقي���ة م���ع �مل�رشف �خلليج���ي �لتجاري، 
حيث تاأت���ي هذه �خلط���وة �ضم���ن م�ضاعينا 
�لر�مي���ة �إل���ى تق���دمي عرو����ص فري���دة من 

نوعها للر�غبني بالتملك يف م�رشوع “مر��ضي 
�لبحري���ن”. ونتطل���ع من خالل ه���ذه �ل�رش�كة 
�ل�ضر�تيجية �إلى ج���ذب �ملزيد من �لعمالء 
�لر�غبني بال�ضتثمار يف �رش�ء وحد�ت �ضكنية 
يف “مر��ض���ي رزيدن����ز” و “مر��ضي �ضورز” 
و”مر��ضي بوليفارد” و “�لعنو�ن رزيدن�ز”. 
وناأمل �أن ت���وؤدي �ل�رش�كة �إل���ى توفري حلول 
مريح���ة،  دف���ع  و�آلي���ات  ُمي����رشة،  متويلي���ة 
تتما�ضى مع �ملعايري و�ملمار�ضات �لدولية، 
ليتمكن �جلميع من �رش�ء منازل �أحالمهم بكل 

�ضهولة.”
من جانب���ه، ق���ال  �لق�ضيب���ي “ي�ضعدنا 
�لدخ���ول بعالق���ة �رش�ك���ة م���ع “�إيج���ل هيلز 
دي���ار”، �إح���دى �ل����رشكات �لر�ئ���دة يف قطاع 
حي���ث  بالبحري���ن،  �لعق���اري  �لتطوي���ر 
�ضت�ضاعد هذه �لتفاقي���ة عمالءنا �لكر�م يف 
�حل�ض���ول على �أرقى �خلي���ار�ت �ل�ضكنية �أو 
�ل�ضتثمارية �لت���ي تتنا�ضب مع تطلعاتهم، 
يف �إط���ار �آليات متويل مرن���ة، وبن�ضب �أرباح 
تناف�ضية، تتو�فق مع �أحكام ومبادئ �ل�رشيعة 

�لإ�ضالمية.”
وكان���ت “�إيجل هيلز دي���ار” قد د�ضنت 

5 م�ضاري���ع �ضكني���ة للم�ضري���ن يف م����رشوع 
“مر��ض���ي  وه���ي:  �لبحري���ن”،  “مر��ض���ي 
رزيدن����ز” و “مر��ض���ي �ض���ورز” و “�لعنو�ن 
رزيدن����ز” و “في���د� رزيدن����ز” و “مر��ضي 
بوليفارد”، و�ضهدت جميعها �هتماماً كبري�ً 
م���ن �مل�ضتثمري���ن �ملحلي���ني و�لإقليميني 

و�لدوليني منذ طرحها يف �ل�ضوق.
 ويتم تطوير م�رشوع “مر��ضي �لبحرين” 
عل���ى م�ضاح���ة تبل���غ 875 �أل���ف م���ر مربع، 
وي�ضتمل هذ� �مل����رشوع �حل�رشي �لفريد على 
وح���د�ت �ضكنية مطلة على �لبح���ر، ومر�فق 
للتجزئ���ة.  وحم���الت  و�لرفي���ه  لل�ضياف���ة 
و�ضيت�ضع م�رشوع مر��ض���ي عند �كتماله لنحو 
22 �أل���ف  �ضخ�ص، �إذ �ضي�ضم 6 �آلف  وحدة 
�ضكني���ة، بالإ�ضاف���ة �لى م�ضاح���ة خم�ض�ضة 
لالأن�ضط���ة �لتجاري���ة ت�ض���ل �ل���ى 250 �ألف  
م���ر مربع، ما يجعله �إ�ضاف���ة مهمة للم�ضهد 
�لعق���اري يف �لبالد وم�ضاهماً كبري�ً يف تعزيز 

�لقت�ضاد �لوطني.
يذك���ر �أنه باإم���كان �مل�ضرين دفع 5 % 
فقط كمقدم دون �أي دفعات �إ�ضافية حتى 

موعد الت�سليم يف اإطار ال�رصوط والأحكام.

�ملنامة - �لبحرين لل�ضياحة و�ملعار�ص: �أعلنت 
هيئة �لبحري���ن لل�ضياحة و�ملعار�ص ع���ن �أبرز نتائج 
�ملكات���ب �لتمثيلي���ة �لتي مت تد�ضينه���ا عام 2017 
�لت���ي هدف���ت �إل���ى �لنهو����ص بالقط���اع �ل�ضياح���ي 
و�لروي���ج للمملك���ة كوجه���ة �ضياحي���ة متميزة. ومت 
 Vatel أي�ًض���ا مناق�ض���ة �آلي���ات �لتع���اون مع كلي���ة�
�لفرن�ضي���ة �لفندقي���ة �لتي �ضت�ضعى عن���د تد�ضينها 
���ا يف �ضهر �أكتوبر �ملقبل �إل���ى تاأهيل �لكو�در  ر�ضميًّ
�لوطنية يف قطاع �ل�ضيافة وتوفري فر�ص عمل لهم.

 ج���اء ذلك، خالل جل�ضة مع ممثلي قطاع �ل�ضياحة 
مت عقده���ا  بفندق وينده���ام جر�ند �ملنامة يف خليج 
�لبحري���ن �لتي تر�أ�ضه���ا �لرئي�ص �لتنفي���ذي للهيئة 
�ل�ضي���خ خالد ب���ن حم���ود �آل خليفة، وبح�ض���ور مدير 
�لت�ضويق و�لرويج �ل�ضياحي بالهيئة يو�ضف �خلان، 

وم�ضت�ضار �مل�ضاريع لدى �لهيئة جيزز فلوديرو.

 وتلخ�ض���ت �أب���رز نتائ���ج �ملكات���ب �لتمثيلي���ة 
�لتابع���ة للهيئة على مد�ر عام و�ح���د كما يلي: حقق 
�ملكتب يف �ململك���ة �لعربية �ل�ضعودي���ة زيادة عدد 
وكالت �ل�ضف���ر �ملرّوج���ة يف �ل�ضعودية م���ن 48 �إلى 
150 وكال���ة، وت�ضاعف ع���دد �لباقات �ل�ضياحية من 
200 حتى 400 باقة. و�ضهد �ملكتب �لرو�ضي زيادة 
يف ع���دد وكالت �ل�ضف���ر �ملرّوج���ة م���ن 20 �إل���ى 50 
وكالة، و�زد�د عدد �لباقات �ل�ضياحية ب�ضكل ملحوظ 

من 45 حتى 1،400 باقة.
وم���ن ناحي���ة �أخ���رى، �ضه���د �ملكت���ب �لتمثيلي 
يف �ململك���ة �ملتح���دة زيادة يف ع���دد وكالت �ل�ضفر 
�ملرّوجة من 7 �إلى 49 وكالة، وت�ضاعف عدد �لباقات 
�ل�ضياحية من 13 حت���ى 568 باقة يف عاٍم و�حد. وقد 
عق���د مكتب �ململك���ة �ملتحدة �رش�كة م���ع ليفي�ضون 
وود �لذي �ضيقوم بتغطية �لبحرين يف وقت لحق من 

ه���ذ� �لعام، �ضمن �ضل�ضلة �أفالم���ه �لوثائقية بعنو�ن 
“Arabian Journey” �لتي حتظى بن�ضبة م�ضاهدة 
تزيد عن 2.6 ملي���ون م�ضاهدة. كما �ضُي�ضلط برنامج 
للطاه���ي   ”John Torode’s Middle East“
�لأ�ضر�يل �ل�ضهري جون تورود، �ل�ضوء على �حل�ضارة 
و�ل���ر�ث �لبحريني حيث من �ملتوقع �أن ت�ضل ن�ضبة 
�مل�ضاهدة �إلى حو�يل 4.9 مليون م�ضاهدة يف �ململكة 

�ملتحدة.
وقال �ل�ضيخ خالد بن حمود “�إن �لوجه �ل�ضياحي 
للبحرين يزد�د تقدًما على �خلريطة �ل�ضياحية بعد �أن 
د�ضنت هيئة �لبحرين لل�ضياحة و�ملعار�ص 7 مكاتب 
متثيلي���ة يف خمتل���ف �أنح���اء �لعامل به���دف �لنهو�ص 
بالقطاع و�لرويج للمملكة كوجهة �ضياحية متميزة، 
مم���ا ز�د ح�ض���ة �لبحرين م���ن �ل�ضياح���ة �ل�ضادرة من 
�لبلد�ن �لتي متثلها، �لأم���ر �لذي جعل ن�ضبة �حل�ضة 

�ل�ضوقي���ة ملجم���وع مكات���ب ووكالت �ل�ضف���ر �لتي 
ت�ضوق للمملكة تزد�د ب�ض���كل ملحوظ. وبذلك تكون 
�لبحري���ن ممثل���ة يف قطاعه���ا �ل�ضياحي �أم���ام طموح 
كبري يف �مل�ضاهمة ب�ضكل م�ضاعف يف دعم �لقت�ضاد 

�لوطني وحتقيق �لروؤية �لقت�ضادية 2030”.
و�أ�ض���اف “لطامل���ا حر�ضت �لهيئ���ة على تعزيز 
مكانة �ململكة كوجهة �ضياحية ر�ئدة �ضمن �لأ�ضو�ق 
�لإقليمي���ة و�لعاملي���ة حي���ث ج���اء تد�ض���ني �لهوي���ة 
�ل�ضياحية )بلدنا بلدكم( عام 2016 لريكز على �إبر�ز 

�ملقوم���ات �ل�ضياحية باململكة به���دف دعم �جلهود 
�لت���ي تع���زز من �إ�ضه���ام �لقط���اع ب�ض���كل �إيجابي يف 

�لناجت �ملحلي”.
و�ضه���دت �جلل�ضة ح�ضور ع���دٍد من �ل�ضخ�ضيات 
رفيع���ة �مل�ضتوى من �ضمنها ممثلي �ضفر�ت كٍل من 
�أملانيا و�ململكة �ملتح���دة وفرن�ضا و�لهند و�ململكة 
�لعربي���ة �ل�ضعودية ورو�ضي���ا، بالإ�ضاف���ة �إلى مدر�ء 
�إد�رة �لوجه���ات  �لفن���ادق وممثل���ني ع���ن ����رشكات 

�ل�ضياحية وعدد من وكالء �ل�ضفر �ملعتمدين.

�لقت�ضادي���ة،  �ل�ض���وؤون  يف  �ملحل���ل  ر�أى 
يو�ض���ف �مل�ضع���ل، �أن �لوق���ت قد ح���ان لإقامة 
�ضناعات متكاملة د�خل قطاع �لأملنيوم و�إن�ضاء 
ت�ضاب���ك �ضناعي فاع���ل بني وحد�ت���ه، مو�ضًحا 
“�إذ� �أخذن���ا على �ضبي���ل �ملثال قطاع �لأملنيوم 
ف���اإن هن���اك خريط���ة به���ذ� �لقط���اع تربط بني 
�ضناعاته �لأ�ضا�ضية و�ضناعاته �لو�ضيطة، وتلك 
�لنهائية بحيث تتم �لتغذية �ملتبادلة بني تلك 
�ل�ضناعات �إما ب�ض���كل ر�أ�ضي �أو �أفقي لتت�ضابك 
منتجاته���ا حي���ث ميثل �إنت���اج تل���ك �ل�ضناعات 
ا ��ضتثمارية و�عدة مل�ضتثمرين يف �لقطاع  فر�ضً
�خلا�ص لت�ضن���ف م�رشوعاتهم �ضمن �مل�رشوعات 
�ل�ضغرية و�ملتو�ضطة”. و�أ�ضار �مل�ضعل �إلى �أنه 
ميكن له���ذه �مل�رشوعات �إذ� م���ا تكاملت �ضمن 
قطاعه���ا مدعومة بامليزة �لن�ضبي���ة �لتي تتمتع 
به���ا �أل وه���ي رخ����ص �لطاقة، وبالت���ايل رخ�ص 
�مل���ادة �لأولي���ة فاإنه���ا �ضت�ضتفي���د ��ضتف���ادة 
ق�ض���وى م���ن كاف���ة �ملي���ز�ت �لتي تتمت���ع بها 
�ضناع���ة م���ا �أو منتج ما و�ضتك���ون حم�ضلة ذلك 
رفًعا لكفاءتها وحتقيًق���ا ملقدرتها �لتناف�ضية 
د�خل �لب���الد وخارجها. و�ل�ضناع���ات �لو�ضيطة 
�لتي تنتج منتج���ات ن�ضف م�ضنعة ت�ضتخدم يف 
�إنتاج منتج���ات لال�ضتخد�م �لنهائ���ي كالدرفلة 
و�لبث���ق و�ل�ضكب و�لطرق و�ل���رذ�ذ وتنتج هذه 
�لعملي���ات منتج���ات و�ضيطة تتمث���ل يف �لألو�ح 
و�ل�ضفائ���ح و�ل�رش�ئ���ح و�لرقائق ويت���م �إنتاجها 
ع���ن طريق �لدرفل���ة كما يتم ع���ن طريق �لبثق 
�إنتاج �ملقاطع و�لق�ضبان و�لأنابيب �أما عمليات 
�ل�ضك���ب فت�ضتخ���دم يف �إنت���اج قط���ع لعمليات 
�لطرق وكذلك �ألو�ح عن طريق �ل�ضب �مل�ضتمر، 
ويتم بالط���رق �إنتاج �ل�ضفائح وكذلك �لأ�ضكال 
�ملرغوب���ة عن طريق قو�لب خا�ضة تاأخذ �ل�ضكل 
�ملطل���وب ويت���م �إنت���اج �لأ�ض���الك و�لكاب���الت 
وكذل���ك �مل�ضامري و�لرب�غي با�ضتخد�م عمليات 
�ضحب �لأ�ض���الك. كما ت�ضتخ���دم عمليات �لرذ�ذ 
يف �إنتاج م�ضح���وق �لأملنيوم �لو��ضع �ل�ضتعمال 
يف �ضناع���ات �لأ�ضباغ وغريه���ا مثلما هو �حلال 
يف �ل�ضناعات �لو�ضيطة هناك �ضناعات نهائية 

تنتج منتج���ات لال�ضتعم���ال �لنهائي وت�ضتخدم 
�لإنت���اج  يف  عملي���ات  ع���دة  �ل�ضناع���ات  ه���ذه 
ويت���م عن طري���ق ه���ذه �لعمليات م���دى و��ضع 
م���ن �ملنتج���ات �لت���ي ت�ضتعم���ل يف �لتطبيقات 
�لنهائية، فعلى �ضبيل �ملثال ت�ضتخدم عمليات 
�لقط���ع يف �إنتاج �لأب���و�ب و�ل�ضبابيك �لأملنيوم 
كم���ا ت�ضتخدم عملي���ات �للي و�للح���ام يف �إنتاج 
�ملو��ض���ري �مللحومة وت�ضتخدم عمليات �ل�ضحب 
�لعمي���ق لإنت���اج �لأ�ضالك دقيق���ة �لقطر كذلك 
ت�ضتخ���دم عملي���ات �لتفريز يف �إنت���اج �لرو�ص. 
ول ي�ض���ع �ملج���ال هنا حل�رش منتج���ات �لأملنيوم 
�لنهائية �لتي ت�ضمل عدًد� هائالً من �لتطبيقات 
يف جم���الت �لنق���ل و�ملو��ض���الت و�لت�ضالت 
و�لت�ضيي���د  و�لإن�ض���اء  و�لتغلي���ف  و�لتعبئ���ة 
و�لتطبيق���ات �لع�ضكري���ة و�ملدني���ة عل���ى ح���د 
�ضو�ء مما يوؤكد ويح���ث على �رشورة �لعمل على 
�لركي���ز على هذ� �لقط���اع و�لتخ�ض�ص فيه من 
حي���ث تو�ف���ر �لطاق���ة وروؤو�ص �لأم���و�ل وجودة 

�لإنتاج و�ل�ضعر �ملناف�ص.
عل���ى  للم�ضع���ل  تعقي���ب  يف  ذل���ك،  ج���اء 
�لإع���الن ع���ن �لنتائ���ج �ملالي���ة ل�رشك���ة �أملنيوم 
�لبحرين “�ألب���ا”، حيث �أ�ضاد �ملحلل يف �ل�ضوؤون 
�لقت�ضادي���ة  بنتائ���ج �إير�د�ت و�أرب���اح �ل�رشكة 
للربع �لث���اين و�لن�ضف �لأول م���ن �لعام 2018 
و�رتف���اع حجم �ملبيع���ات حيث حقق���ت �ل�رشكة 
�ض���ايف �أرباح بقيم���ة 77.4 ملي���ون دولر خالل 
�لربع �لثاين لع���ام 2018 وبزيادة بلغت 65 % 

على �أ�ضا�ص �ضنوي.

• �أثناء توقيع �لتعاون بني �جلانبني	

• ندوة م�ضتجد�ت قطاع �ل�ضياحة 2018	

561 مليون دينار اإجمايل ال�صادرات وطنية املن�صاأ بالربع الثاين
قيمة �إجمايل �لو�رد�ت �ل�ضلعية بلغت 1.42 مليار دينار

و�حلكوم���ة  �ملعلوم���ات   - �ملنام���ة 
�لإلكرونية: �رتفع���ت قيمة �إجمايل �ل�ضادر�ت 
وطني���ة �ملن�ضاأ بن�ضب���ة 10 % حيث بلغت 561 
ملي���ون دينار مقابل 510 ملي���ون دينار لنف�ص 
�لربع من �لعام �ل�ضابق، وميثل جمموع �ضادر�ت 
�أهم ع����رش دول ما ن�ضبته 82 % من �إجمايل حجم 
�ل�ضادر�ت، بينما جمموع بقية �لدول ل تتجاوز 

ن�ضبتها 18 %.
لهيئ���ة  �لأويل  �لتقري���ر  يف  ذل���ك،  ج���اء 
ب�ض���اأن  �لإلكروني���ة  و�حلكوم���ة  �ملعلوم���ات 
�إح�ضاء�ت �لتجارة �خلارجية عن �لربع �لثاين من 
2018، حي���ث ي�ضتمل �لتقرير على بيانات عن 
�ل���و�رد�ت و�ل�ضادر�ت )وطنية �ملن�ضاأ( و�إعادة 

�لت�ضدير، بالإ�ضافة �إلى �مليز�ن �لتجاري.
و�حتلت �ململكة �لعربية �ل�ضعودية �ملرتبة 
�لأولى من حيث حجم �ل�ضادر�ت وطنية �ملن�ضاأ 
�لبالغ���ة 144 ملي���ون دين���ار، وتليه���ا �ضلطنة 
عمان بقيمة 68 مليون دينار، بينما تاأتي دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �ملرتبة �لثالثة من 
حيث حجم �ل�ضادر�ت �لبالغة 66 مليون دينار.

وعل���ى �ضعيد �ل�ض���ادر�ت وطني���ة �ملن�ضاأ 
ح�ضب �ل�ضل���ع، كانت خامات �حلديد ومركز�تها 
مكتلة، �أكرث �ل�ضل���ع ت�ضديًر� خالل �لربع �لثاين 
م���ن 2018، �لت���ي بلغ���ت قيمته���ا 89 مليون 
�أ�ض���الك  �لثاني���ة  �ملرتب���ة  يف  وتاأت���ي  دين���ار، 
�لأملنيوم �لتي بلغت قيمتها 71 مليون دينار، 
وتليهم���ا يف �ملرتب���ة �لثالثة خالئ���ط �لأملنيوم 

�خلام �لتي بلغت قيمتها 49 مليون دينار.
�أم���ا فيم���ا يخ����ص �إع���ادة �لت�ضدي���ر، فقد 
�نخف�ض���ت قيمة �إعادة �لت�ضدي���ر بن�ضبة 8 %، 
�إذ بلغ���ت 114 مليون دينار مقابل 124 مليون 
دينار لنف����ص �لربع من �لع���ام �ل�ضابق، وميثل 
جمم���وع �أهم ع�رش دول ما تتج���اوز ن�ضبته 87 % 
من �إجمايل حجم �إعادة �لت�ضدير، �أما بقية �لدول 
فن�ضيبها 13 % فقط من حجم �إعادة �لت�ضدير.

�ل�ضعودي���ة يف  �لعربي���ة  وتاأت���ي �ململك���ة 
�ملرتب���ة �لأولى من حيث حج���م �إعادة �لت�ضدير 
�ل���ذي بلغت قيمت���ه 46 مليون دين���ار، وتليها 
�لإم���ار�ت �لعربي���ة �ملتحدة بقيم���ة 19 مليون 
دينار، ثم تاأتي يف �ملرتبة �لثالثة �ل�ضني، �لتي 

بلغت قيمة �إعادة ت�ضديرها 13 مليون دينار.
وتعت���رب �ضي���ار�ت �جليب �أك���رث �ل�ضلع من 
حي���ث �إع���ادة �لت�ضدي���ر، وبلغ���ت قيمتها 17 
مليون دينار، تليه���ا يف �ملرتبة �لثانية لفائف 
عادية �ضجائر حمتوية على �لتبغ ت�ضل قيمتها 
�إلى 10 ماليني دينار، وحتتل �أجز�ء للتوربينات 

�إع���ادة  �لغازي���ة �ملرتب���ة �لثالث���ة م���ن حي���ث 
�لت�ضدير، �لتي بلغت قيمتها 3 ماليني دينار.

عل���ى �ضعيد مت�ض���ل، بلغت قيم���ة �إجمايل 
�ل���و�رد�ت �ل�ضلعي���ة نح���و 1.42 ملي���ار دين���ار 
مقابل 1.275 ملي���ار دينار لنف�ص �لربع بالعام 
�ل�ضاب���ق، بن�ضبة �رتف���اع 11 %، وميثل جمموع 

و�رد�ت �أهم ع�رش دول ما ن�ضبته 66 % من حجم 
�إجمايل �لو�رد�ت، �أما �لو�رد�ت من باقي �لدول 

فهي متثل ن�ضبة 34 %.
وبح�ض���ب �لتقري���ر، حتتل �ل�ض���ني �ملرتبة 
�لأول���ى يف حج���م �ل���و�رد�ت �لتي بلغ���ت 172 
مليون دينار، تليه���ا �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
بقيمة 137 مليون دين���ار، بينما تاأتي �ململكة 
�لعربي���ة �ل�ضعودية يف �ملرتبة �لثالثة من حيث 

حجم �لو�رد�ت �لتي بلغت 112 مليون دينار.
ويعت���رب �أوك�ضي���د �لأملني���وم �أك���رث �ل�ضلع 
��ضتري�ًد� ب� 67 مليون دينار ثم خامات �حلديد 
ومركز�تها غري مكتلة ثانًيا ب� 62 مليون دينار، 

ويليهما �ل�ضيار�ت �جليب 50 مليون دينار.
�أم���ا �ملي���ز�ن �لتجاري �لذي ميث���ل �لفرق 
بني �ل�ض���ادر�ت و�ل���و�رد�ت، فق���د بلغ 745 
ملي���ون دينار م�ضجالً �رتفاًعا يف قيمة �لعجز يف 
�لربع �لثاين من 2018 عما عليه يف نف�ص �لربع 
من �لع���ام �ل�ضابق 641 ملي���ون دينار، بن�ضبة 
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املحرر القت�صادي



الخميس 26 يوليو 2018 
13 ذو القعدة 1439

العدد 3572 11 business@albiladpress.comاقتصاد
“وطنية الغرفة الدولية” تنتخب جمل�س اإدارتها

“طريان اخلليج” ت�ستقبل دفعة من طياري “متكني”

جلنة ال�سحة بالغرفة ت�ؤكد حتقيق التنمية للقطاع

“الأهلي املتحد”: �سفقات لبيع 2.48 ملي�ن �سهم

بدء الكتتاب املبا�رش ل�سندات التنمية بب�ر�سة البحرين

بـ1.7 مليون دوالر

بقيمة 150 مليون دينار وفائدة ن�سبتها 6.55 %

�سهــــدت بور�ســــة البحريــــن عــــدة �سفقات 
اأجراهــــا م�ساهمــــون رئي�سيــــون لبيع نحــــو 2.48 
مليــــون �سهم من اأ�سهــــم البنــــك االأهلي املتحد 

بقيمة اإجمالية ت�سل اإلى 1.72 مليون دوالر.
ووفًقــــا للبيانــــات املن�ســــورة علــــى موقــــع 
البور�سة اأم�س، فــــاإن ال�سفقات نفذت من قبل 
م�ساهمــــني رئي�سيــــني يف البنك يومــــي االإثنني 
والثالثــــاء. وتعود تفا�سيــــل ال�سفقات اإلى بيع 
1.019.586 �سهــــم مــــن قبــــل اأحــــد االأ�سخا�س 
الرئي�ســــني ب�سعــــر 0.680 دوالر لل�سهم الواحد 

وذلك يوم االثنني.
وكان امل�ستثمــــرون تداولــــوا يــــوم االثنني 
13.67 مليون �سهم، بقيمة قدرها 3.46 مليون 
دينار، مت تنفيذها من خالل 138 �سفقة. وبلغت 
قيمة اأ�سهم البنك املتداولة 3.12 مليون دينار، 
اأي مــــا ن�سبتــــه 89.57 % من القيمــــة االإجمالية 
لــــالأوراق املاليــــة املتداولــــة، وبكميــــة قدرهــــا 
12.15 مليــــون �سهــــم، مت تنفيذهــــا مــــن خالل 
79 �سفقــــة. اأما يــــوم الثالثاء فتــــم تنفيذ عدة 
�سفقــــات من قبــــل اأ�سخا�س رئي�سيــــني بالبنك 

لبيع 96،249 �سهم ب�سعر 0.695 دوالر لل�سهم 
الواحد، و1.366.200 �سهم ب�سعر 0.700 دوالر 
لل�سهــــم الواحد. يذكــــر اأن امل�ستثمرون تداولوا 
9.07 مليون �سهم، يوم الثالثاء، بقيمة اإجمالية 
قدرهــــا 2.61 مليــــون دينــــار، مت تنفيذهــــا من 

خــــالل 130 �سفقــــة. وبلغت قيمــــة اأ�سهم البنك 
املتداولــــة الثالثــــاء 1.69 مليــــون دينــــار، اأي ما 
ن�سبتــــه 64.52 % مــــن اإجمــــايل قيمــــة االأ�سهــــم 
املتداولــــة، وبكمية قدرهــــا 6.39 مليون �سهم، 

مت تنفيذها من خالل 59 �سفقة.

املنامـــة - بور�سة البحريـــن: اأعلنت بور�سة 
البحريـــن اأنـــه اعتبـــارا مـــن اليـــوم اخلمي�س 26 
يوليـــو 2018، وبناء علـــى الدعوة التـــي اأعلنها 
م�رصف البحريـــن املركزي، ميكـــن للم�ستثمرين 
البحرينيـــني وغري البحرينيـــني االكتتاب مبا�رصة 
من خـــالل ال�سوق االأوليـــة بالبور�ســـة يف اإ�سدار 
�سنـــدات التنميـــة احلكوميـــة رقـــم )17( الـــذي 
اأ�سدره امل�رصف املركـــزي بالنيابة عن احلكومة، 
وذلـــك باإعطـــاء اأوامرهـــم للو�سطـــاء امل�سجلني 
يف بور�ســـة البحرين، ومن ثـــم تداوله يف ال�سوق 
الثانويـــة من خالل البور�سة فـــور اإدراجه، والذي 
من املتوقع اأن يتم بتاريخ 19 اأغ�سط�س 2018.

وحـــددت البور�سة فـــرة االكتتـــاب يف هذا 
الطرح من خالل الو�سطاء امل�سجلني يف البور�سة 
ابتداء من اليـــوم اخلمي�س 26 يوليو 2018 حتى 
يوم االأربعاء 1 اأغ�سط�ـــس 2018، علما اأنه �سيتم 
فتح بـــاب االكتتاب يـــوم اخلمي�س اإلـــى الثالثاء 
مـــن ال�ساعـــة 9:30 �سباحـــا حتـــى 1 ظهـــرا ويف 
يـــوم االأربعاء من ال�ساعـــة 9:30 �سباحا حتى 11 

�سباحا. 
ويبلغ حجم االإ�سدار 150 مليون دينار بقيمة 

ا�سميـــة قدرها دينار واحد لل�سنـــد، يف حني تبلغ 
مـــدة االإ�سدار 3 �سنوات اعتبـــاًرا من 5 اأغ�سط�س 
2018 حتـــى 5 اأغ�سط�ـــس 2021. ويبلـــغ معدل 
الفائـــدة 6.55 % �سنوًيا، يتم خاللها دفع فوائد 
االإ�ســـدار كل 6 �سهور ت�ستحـــق يف 5 فرباير و5 

اأغ�سط�س من كل عام خالل مدة االإ�سدار.
ومتثل �سندات التنمية احلكومية اأداة مالية 
ي�سدرها امل�رصف بالنيابة عن احلكومة. وت�سمن 
احلكومة اإ�سدار �سندات التنمية احلكومية �سماًنا 
مبا�رصًا. يذكر اأن من املزايا الرئي�سة لالكتتاب يف 
هـــذه االإ�سدارات عن طريـــق بور�سة البحرين اأن 
ملكية امل�ستثمر بهـــذه ال�سندات �ستكون ملكية 
مبا�ـــرصة با�سمـــه ولي�ســـت ملكية )منفعـــة(، كما 
اأن امل�ستثمـــر ميلـــك حرية التـــداول فيها يف اأي 
وقت خالل فرة هذا االإ�ســـدار، مما �سيمكنه من 
التداول مبرونة وفـــق �سيا�ساته اال�ستثمارية يف 
نقل املراكـــز املالية بـــني االأدوات اال�ستثمارية 

املختلفة.
ومن اأجل ت�سجيع خمتلف فئات امل�ستثمرين 
على الدخـــول واالكتتاب يف هـــذا ال�سوق الن�سط 
خ�سو�سا �سغار امل�ستثمرين، اعتمدت البور�سة 

احلد االأدنـــى لالكتتاب 500 دينـــار، كما حددت 
البور�ســـة اآليـــة التخ�سي�ـــس امل�سجعـــة، والتي 
ت�سمن ح�سول املكتتب على الكميات املطلوبة 
حتـــى عدد 10اآالف �سند وهـــو ما يعادل 10 اآالف 
دينـــار، اأي اأن امل�ستثمر �سواء كان فردا اأو �رصكة 
عند تقدمه بطلب االكتتاب مببلغ يفوق 10 اآالف 
دينار، �ستقوم البور�سة بتخ�سي�س احلد االأدنى 
من الطلب وهو 10 اآالف �سند ومن ثم يتم معاجلة 
الطلبـــات املتبقية باآلية الن�سبـــة والتنا�سب، اأي 
اأن كل الطلبات املتبقية �ستح�سل على ح�س�س 
مت�ساويـــة ب�سكل ن�سبي الإجمايل الكمية املكتتب 

بها.
وفـــور اإدراج االإ�ســـدار يف بور�ســـة البحرين 
�سيتمكـــن حملة ال�سندات مـــن بيعها و�رصائها يف 
بور�سة البحريـــن بوا�سطة الو�سطـــاء امل�سجلني 
اأثنـــاء جل�سة التداول التـــي تعقد يوميا من االأحد 
اإلـــى اخلمي�ـــس، اإذ ميكـــن للم�ستثمريـــن اإعطـــاء 
اأوامرهـــم املتعلقة بال�سنـــدات للو�سطاء؛ وذلك 
الإدخالهـــا يف النظام الذي �سيقـــوم اآليا مبطابقة 
االأوامـــر وفقـــا لالآلية املعتمدة ل�ســـوق ال�سندات 

واأدوات الدين املدرجة يف البور�سة.

التابعـــة  الوطنيـــة  اللجنـــة  عقـــدت 
البحريـــن،  الدوليـــة -  التجـــارة  لغرفـــة 
اجتمـــاع اجلمعية العموميـــة موؤخًرا، حيث 
مت انتخـــاب اأع�ساء جمل�ـــس اإدارتها وهم 
رئي�س اللجنة را�سد اإبراهيم، نائبه االأول 
رئي�ـــس جلنـــة املحامـــني اأحمـــد الذكري، 
والثاين رئي�س منتدى التجارة والتمويل 
براديـــب تانيجـــا، االأمـــني املـــايل حممد 
اإلهـــام  الق�ســـاب، واالأع�ســـاء كل مـــن: 
ح�سن، غابـــي احلكيم، عائ�ســـة مطيويع، 
اأمل الع�ســـريي، مريوين باالنا، باالإ�سافة 
اإلى اختيار من�ســـق اللجنة اأمرية الطعان. 
واأكـــد رئي�س اللجنـــة اأن جمل�ـــس االإدارة 
و�ســـع يف دورتـــه احلاليـــة العديـــد مـــن 
االأهداف، ياأتي يف مقدمتها اأهمية تعزيز 
مـــوارد اللجنة املاليـــة، واإمكانية تو�سيع 

قاعدة الع�سوية فيها. 
واأ�ســـار اإلـــى اأنـــه قـــد بـــرزت خـــالل 
املرحلة ال�سابقة اأهمية هذه اللجنة التي 
كان لهـــا تواجد على امل�ستـــوى املحلي 
واخلارجي �سمـــن اإ�سهامات اأع�سائها يف 
اللجـــان التي اأن�ساأتها، مثل جلنة البنوك، 
نظًرا ملوقـــع البحرين كمركـــز للخدمات 
امل�رصفيـــة، وجلنة املحامـــني التي تعنى 
غالًبـــا مبجال التحكيم التجـــاري الدويل، 
مبيًنـــا اأن اللجنـــة تتطلع اإلـــى املزيد من 
امل�ساركـــة مـــن املوؤ�س�ســـات وال�رصكات 

واالأفـــراد لع�سويتها لتحقيـــق االأهداف 
املنتظرة.

يذكـــر اأن غرفـــة التجـــارة الدوليـــة 
بالبحرين تاأ�س�ست يف العام 1999، وذلك 
باعتبارها اللجنة الوطنية لغرفة التجارة 
الدولية، ومقرها باري�س، وهي املوؤ�س�سة 
القواعـــد  و�ســـع  يف  ـــا  عامليًّ الرائـــدة 
واملعايري والقوانني االختيارية ملزاولة 
اأن�سطة التجارة الدوليـــة، والركيز على 
التحكيـــم الـــدويل وفًقـــا لقواعـــد غرفة 
باري�ـــس. وباإمكان اأع�ســـاء غرفة التجارة 
الدوليـــة بالبحرين اال�ستفـــادة من ميزة 
امل�ساركـــة يف اأن�سطة خمتلف جلان غرفة 
التجـــارة الدولية يف باري�ـــس، التي متثل 
اأ�سا�س غرفـــة التجـــارة الدولية. وميكن 
لالأع�ســـاء كذلك اال�ستفـــادة من ع�سوية 
هـــذه اللجان، حيث ميكنهم امل�ساركة يف 
املعلومات واخلربة مع اخلرباء يف اللجان 
الوطنية املنت�رصة يف جميـــع اأنحاء العامل. 
وغرفة التجـــارة الدولية مـــن مركزها يف 
باري�ـــس، هي اإحـــدى املنظمات املعرف 
بها من قبـــل منظمة االأمم املتحدة، ولها 
تواجـــد علـــى امل�ستوى الـــدويل يف كافة 
املداوالت التي تتعلق بالتجارة الدولية، 
وتقيم الكثري مـــن املوؤمترات والندوات 
واالأعمـــال  املـــال  جمـــال  يف  املخت�ســـة 

وتنمية التجارة الدولية.

املنامة - طريان اخلليج: ا�ستقبلت 
طـــريان اخلليـــج، موؤخًرا دفعـــة اأخرى من 
الطياريـــن الذيـــن التحقـــوا بالناقلة يف 
من�سب “طيـــار ثاين”، وذلـــك ا�ستكماالً 
للتعـــاون القائـــم بـــني طـــريان اخلليج 
و�سندوق العمـــل “متكني”، حيث �سمم 
هـــذا التعـــاون لي�ستويف حاجـــات طريان 

اخلليج يف التدريب ذي الكفاءة والقيمة 
العاليـــة ملوظفيها املهنيـــني يف جمال 
الطـــريان. وكانـــت طـــريان اخلليـــج قد 
وقعت مع “متكني” اتفاقية للتعاون يف 
مايـــو 2018 املا�سي تهـــدف اإلى تعزيز 
فر�س التدريـــب والتوظيف للبحرينيني 

يف قطاع الطريان يف اململكة.

ال�سناب�ـــس - الغرفـــة: عقـــدت جلنة 
ال�سحـــة بغرفة جتـــارة و�سناعة البحرين 
عبداملجيـــد  برئا�ســـة  االأول  اجتماعهـــا 
العو�سي، اإذ رحـــب بجميع اأع�ساء اللجنة 
متمنًيـــا لهـــم التوفيق والنجـــاح، موؤكدا 
اأهمية ت�سافر اجلهـــود؛ من اأجل حتقيق 
االأهـــداف املاأمولـــة مـــن خـــالل ال�سعـــي 
لتطويـــر القطـــاع واالرتقـــاء بـــه خلدمة 
القطـــاع اخلا�ـــس املحلـــي واالقت�ســـاد 
الوطني، م�سدًدا على �رصورة العمل على 
حـــل التحديـــات واملعوقـــات كافة التي 
يواجههـــا القطـــاع مـــن خـــالل التوا�سل 
والتن�سيـــق مع اجلهات املعنية باململكة 
خ�سو�سا وزارة ال�سحة والهيئة الوطنية 

لتنظيم مزاولة املهن ال�سحية.
ومت خالل االجتمـــاع الذي عقد اأخريا 
يف مقر بيت التجار، انتخاب نائب رئي�س 

اللجنة ابت�سام الـــدالل، اإلى جانب تاأكيد 
اأهمية تاأهيل القـــوى العاملة يف القطاع، 
ورفـــع م�ستوى البحرين يف هـــذا املجال، 
خ�سو�ســـا اأن اململكة متتلك العديد من 
املقومـــات، اإ�سافـــة اإلـــى ال�سعي جلذب 
ال�رصكات  االأجنبية وال�سيما  اال�ستثمارات 
ال�سينية املتخ�س�ســـة يف جمال ت�سنيع 

االأدوية ومعدات واأجهزة امل�ست�سفيات.
كما ناق�س االجتماع اأهمية امل�ساهمة 
اخلا�ـــس  ال�سحـــي  القطـــاع  تنميـــة  يف 
وال�سيدلة وال�سياحـــة العالجية، وتطوير 
نظام التاأمـــني ال�سحي ال�سامل، وخف�س 
ن�سبـــة البحرنـــة، اإلـــى جانـــب اال�ستعانة 
باال�ست�سارات العامليـــة لتطوير القطاع 
ال�سحـــي، اإ�سافـــة اإلى االهتمـــام بجودة 

القطاع ال�سحي.

املحرر القت�سادي 

- هل لك اأن حتدثنا عن طبيعة عملك، 
ومتى اأطلقته؟ 

بداأت م�ـــرصوع “جرمن �سايـــن” يف العام 
2012، فقـــد كان هوايـــة اأوال قبل تاأ�سي�س 
امل�ـــرصوع، كنـــت اأمار�ـــس تنظيـــف وتلميـــع 
�سيارات اأهلي باملنزل ب�ساحية ال�سيف منذ 
العام 2005، حتى اكت�سبت املهارة الالزمة 
ومتكنـــت منها و�رصعـــت يف م�رصوعي اخلا�س 
بي واأ�س�ست ال�رصكة يف العام 2012، واآنذاك 
قمـــت ب�رصاء االأجهزة املخت�ســـة بهذا املجال 

وطورت العمل.
بـــداأت امل�رصوع يف املنـــزل حيث اأمار�س 

الهواية والعمل لك�سب املعا�س.
- هـــل ا�ستفـــدت مـــن جتربـــة اجليل 
ال�سابق يف اإدارة االأعمال، وهل تتلقى 

الن�سيحة من اأفراد العائلة؟ 
ال، حيـــث اإنني منـــذ بدايـــة العمل كنت 
والتلميـــع  التنظيـــف  منتجـــات  اأ�ســـري 
والت�سميـــع مـــن املحـــالت واأجربهـــا بنف�سي 

على �سيـــارات اإخواين، حتـــى تعلمت املهنة 
ومتكنت منها، وحولتها اإلى م�سدر رزق. اإال 
اأننـــي تلقيت دعًما وت�سجيًعـــا من االأ�سدقاء 
واالأهـــل، وكل مـــن يتعامـــل معـــي ي�سجعني 
ومينحنـــي حافـــًزا لتطويـــر العمـــل، ولهـــذا 

وا�سلت فيه.
- كيف تدير عملك اخلا�س؟ 

اأعمـــل بنف�ســـي يف التنظيـــف والتلميـــع 
ال�سامـــل لل�سيـــارات مـــن الداخـــل واخلارج، 
وت�ستغرق ال�سيـــارة احلديثة الواحدة ما بني 
6 اإلـــى 7 �ساعات لتجهيزهـــا، اأما ال�سيارات 
االأخـــرى في�ستغرق العمـــل فيها ما بني يوم 

واحد اإلى يومني.
واأبـــداأ العمـــل بتنظيـــف ال�سيـــارة مـــن 
الداخل، ثم اأعمل علـــى تلميعها من اخلارج، 
ثم اأقوم بركيب حماية على هيكل ال�سيارة 
اخلارجي للحفاظ على ال�سيارة من اخلدو�س، 
ويف�سل تلميـــع ال�سيارة كل �ستة اأ�سهر الن 
العمل عليهـــا �سي�ستغرق وقًتـــا اأقل كما اأن 

التكلفة �ستكون اأقـــل، فعلى �سبيل املثال 
تكلفـــة تنظيـــف وتلميع ال�سيـــارة ال�سغرية 
تـــراوح مـــا بـــني 20 و30 دينـــارا بح�ســـب 
حالتهـــا واملـــواد امل�ستخدمـــة يف تنظيفها، 
ي�ساف اإليها 15 ديناًرا تكلفة احلماية ملدة 
�ستة اأ�سهر، وكذلك يف�سل تركيب احلماية 
على الهيكل اخلارجي �ســـواء ل�ستة اأ�سهر اأو 
لفـــرات ت�سل اإلـــى 4 اأعـــوام واالأخرية هي 
التـــي يف�سلهـــا ويقبل على طلبهـــا العمالء 

نظًرا الن �سعرها يتنا�سب مع ميزانياتهم.
واأقوم بالت�سويق والرويج للم�رصوع عرب 
 ”german_shine“ االن�ستغـــرام  ح�ســـاب 
مـــن خالل ن�ـــرص �ســـور ال�سيارات قبـــل وبعد 
التنظيـــف والتلميـــع، وكذلـــك اأتوا�سل مع 

العمالء بالوات�ساب واأر�سل لهم العرو�س.
-  هل تفكر بتطوير وتو�سيع اأعمالك؟
نعـــم، بـــاإذن اهلل ندر�ـــس التو�سع وفتح 
ور�سة خم�س�سة لتنظيف وتلميع ال�سيارات 

م�ستقبال.

 �شي����د ح�شني عبا�����س... �ش����اب بحريني حول هوايت����ه و�شغفه 

بتلمي����ع وتنظيف وت�شميع ال�شي����ارات اإىل م�شدر رزق له، حيث بداأ 

ميار�س هذه الهواية من����ذ العام 2005 واأخذ ميار�س التجربة حتى 

ت�ش����رب باأ�ش����ول ال�شنعة لي�شبح خبرًيا فيه����ا. بعدها فكر مليا يف 

حتويلها اإىل م�شروع من����زيل لتنظيف وتلميع ال�شيارات. “البالد” 

Ge r“  للتق����ت �شيد ح�ش����ني �شاحب م�ش����روع )جرمن �شاي����ن (

man Shine” الذي يديره من املنزل حالًيا وي�شعى لتو�شعته 
م�شتقبال، وفيما يلي ن�س اللقاء معه:

أمل الحامد

سيد حسين عباس:  الشغف أصبح مصدر رزق
“جرمن شاين” مشروع منزلي لتلميع السيارات



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

القيد: 87131-4 -  التاريخ :2018/7/23
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

إعالن رقم  )108154( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة جنة بوكت للخدمات تضامن 

بحرينية الصحابها عبدالرحمن الهاجري وشركاه

القيد: 87238-5 -  التاريخ :2018/7/17
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

إعالن رقم  )105968( لسنة 2018
بشأن اضافة االسم التجاري لشركة جنة الهرم للخدمات تضامن 

بحرينية ألصحابها ماجد الهاجري وشركاه

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السادة اصحاب شركة جنة بوكت للخدمات تضامن بحرينية الصحابها 
عبدالرحمن الهاجري وشركاه املسجلة مبوجب القيد رقم 87131-4 طالبني 
تغيير االسم التجاري من: شركة جنة بوكت للخدمات تضامن بحرينية 
بوكت  جنة  مجموعة  إلى:  وشركاه  الهاجري  عبدالرحمن  الصحابها 

للخدمات تضامن بحرينية الصحابها عبدالرحمن الهاجري وشركاه
مدة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  فعلى   

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
ألصحابها  بحرينية  تضامن  للخدمات  الهرم  جنة  شركة  اصحاب  السادة 
تغيير  طالبني   87238 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  وشركاه  الهاجري  ماجد 
االسم التجاري من: شركة جنة الهرم للخدمات تضامن بحرينية ألصحابها 
ماجد الهاجري وشركاه إلى: مجموعة جنة الهرم للخدمات تضامن بحرينية 

ألصحابها ماجد الهاجري وشركاه 
مدة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  فعلى 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

إعالن بحل وتصفية 
شركة سفينة النجاة للتنظيفات العامة ذ.م.م 

سجل جتاري رقم 115050

بناء على قرار الشركاء في شركة سفينة النجاة للتنظيفات العامة ذ.م.م، املسجلة 
مبوجب القيد رقم 115050، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد/ ممدوح عبداجلليل 

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

التالي:
عنوان املصفي: السيد/ ممدوح عبداجلليل سلمان علي الشاخوري

haythem777@hotmail.com - )+973(39656999
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   للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

ف�شل حماولة هجوم للحوثيني على ناقلة نفط �شعودية
دبي ـ العربية نت:

 ك�ش���ف حتال���ف دعم ال�رشعية يف اليمن، اأم�س االأربعاء، تفا�شي���ل الهجوم احلوثي الذي تعر�شت له 
ناقلة نفط �شعودية قبالة ال�شواحل الغربية لليمن، يف تطور يوؤكد اخلطر الذي ت�شكله ميلي�شيات اإيران 

على املالحة الدولية.
وقال املتحدث با�شم قوات التحالف العقيد تركي املالكي، اإنه “يف متام ال�شاعة الواحدة والربع.. 
م���ن �شباح هذا اليوم تعر�شت اإحدى ناقالت النفط ال�شعودية لهج���وم )حوثي اإيراين( باملياه الدولية 

غرب ميناء احلديدة الواقع حتت �شيطرة امليلي�شيا احلوثية االإرهابية التابعة الإيران”.
واأ�شاف اأن حماول���ة الهجوم باءت بالف�شل، لتتدخل �شفن القوات البحرية للتحالف يف حينه، ونتج 

عن ذلك الهجوم تعر�س الناقلة الإ�شابة طفيفة.
و�ش���دد املالك���ي على اأن “ه���ذا الهجوم االإرهاب���ي ي�شكل تهدي���ًدا خطرًيا حلرية املالح���ة البحرية 

والتجارة العاملية مب�شيق باب املندب والبحر االأحمر مما قد يت�شبب باأ�رشار بيئية واقت�شادية..”.

السنة العاشرة - العدد 3572 
الخميس

26 يوليو 2018 
13 ذو القعدة 1439

international@albiladpress.com
العالم
14

نيويورك ـ وكاالت: 

ق���ال من���دوب ال�شعودية ل���دى االأمم 
املتح���دة عبداهلل املعلم���ي، اإن الوقت قد 

حان ليقول جمل�س االأمن كفى الإيران.
وخاطب الدبلوما�شي ال�شعودي االأمم 

املتحدة قائال “قولوا الإيران كفى”.
م���ن جانبه، �ش���دد �شف���ري ال�شعودية 
لدى الوالي���ات املتحدة خالد ب���ن �شلمان 
ب���ن عبدالعزي���ز على ����رشورة كب���ح جماح 
اإيران عرب مواجهتها ال ا�شرت�شائها، الفتا 
اإلى ف�ش���ل �شيا�شات ا�شرت�ش���اء “اأملانيا 
النازي���ة”. وانتقد خالد ب���ن �شلمان ب�شدة 
االتفاق الن���ووي مع اإي���ران، وا�شف���ا اإياه 
باأن���ه “كان ج���زءا م���ن منه���ج اال�شرت�شاء 
ال���ذي كان �شيوؤدي اإل���ى نتائج كارثية يف 

املنطقة لو ا�شتمر”.
واأ�ش���اف ال�شفري ال�شعودي يف “يجب 
علين���ا جميًعا اأن نعمل على حتقيق املهمة 
االأكرب املتمثلة يف اإيق���اف اإيران واأتباعها 
عن ا�شتمرارهم يف ن����رش الفو�شى والدمار 

يف املنطقة”.

غزة ـ االناضول:

وت�شغي���ل  غ���وث  وكال���ة  نف���ذت   
الالجئني االأونروا قرارها بف�شل ما يقارب 
1000 موظ���ف من برامج الطوارئ لديها، 
واأر�شلت كتبا ر�شمية تفيد باإنهاء خدمات 
ه���وؤالء املوظف���ني يف قط���اع غ���زة. واأكد 
رئي�س احتاد املوظفني العرب يف االأونروا 
اأم���ري امل�شحال ل� “معا” اأن “اإدارة الوكالة 
وجهت 125 ر�شالة لف�شل تام ملوظفني 
دائم���ني يعملون منذ �شن���وات يف االأونروا 
و580 من املوظف���ني الذين يعملون منذ 
اأك���ر من 20 عام���ا بنظام العم���ل اجلزئي 
وبرات���ب جزئ���ي حتى نهاية الع���ام واجلزء 
ال�شتم���رار  موظف���ا   280 ح���وايل  االأخ���ري 
العمل حتى نهاية الع���ام”. وذكرت وكالة 
االأنا�ش���ول اأن االأون���روا اأبلغ���ت نحو 113 
موظفا يعمل���ون يف برنامج ت�شغيل يعرف 
با�شم الطوارئ اأنها لن جتدد عقود عملهم 

املوؤقتة، التي �شتنتهي ال�شهر اجلاري.

إسالم أباد ـ رويترز: 

االإرهاب���ي  “داع����س”  تنظي���م  اأعل���ن 
م�شوؤوليت���ه عن تفجري انتحاري اأ�شقط 29 
قتي���ال و35 جريح���ا على االأق���ل يف مدينة 
كويت���ا جن���وب غرب���ي باك�شت���ان �شب���اح 

االأربعاء.
وح�شب م�شادر اأمنية، ف���اإن انتحاريا 
يرك���ب دراج���ة ناري���ة مفخخ���ة ا�شتهدف 
حافل���ة �شغ���رية لل�رشطة بالق���رب من اأحد 
مراك���ز االقرتاع يف املدينة، يف اليوم الذي 
ت�شهد فيه البالد انتخابات برملانية عامة.

ونقل���ت وكال���ة رويرتز ع���ن م�شوؤول 
يف م�شت�شف���ى حملي، اأن ح�شيل���ة �شحايا 

الهجوم ال تقل عن 29 قتيال و35 جريحا.
ويف وقت �شابق من هذا ال�شهر، لقي 
اأكر م���ن 100 �شخ����س حتفهم يف تفجري 
انتحاري ا�شته���دف بل���دة ما�شتونغ قرب 
كويتا، تبنى م�شوؤوليت���ه تنظيم “داع�س” 

اأي�شا.

اسطنبول ـ أف ب:

الق�شائي���ة  ال�شلط���ات  اأم���رت 
الرتكية اأم�س االأربع���اء فر�س االإقامة 
اجلربي���ة على الق����س االأمريكي اندرو 
برون�ش���ون امل�شجون يف اإط���ار ق�شية 
“اإره���اب” اأ�شهمت يف توتر العالقات 

االأمريكية الرتكية.
و�ش���در هذا االإعالن بع���د اأقل من 
اأ�شب���وع من قرار حمكم���ة تركية اأخرى 
بقاء هذا الق�س املعتقل يف تركيا منذ 
اأكتوبر 2016 يف ال�شجن رغم الدعوات 
لالإف���راج  وا�شنط���ن  م���ن  املتك���ررة 
عن���ه. واأبق���ي الق�س امله���دد بعقوبة 
ال�شج���ن 35 عام���ا حتت نظ���ام �شارم 
مينع���ه من مغادرة منزل���ه اأو االأرا�شي 
الرتكية اأثناء ف���رتة حماكمته، بح�شب 
م���ا اأو�شح���ت وكال���ة اأنب���اء االأنا�شول 
احلكومي���ة. وكان الرئي����س االأمريكي 
دونال���د ترام���ب، ويف ظ���ل عالق���ات 
ثنائي���ة �شاخبة منذ اأك���ر من عامني، 

قد ندد مرارا بتوقيف الق�س.

مندوب ال�شعودية يف االأمم 
املتحدة: قولوا الإيران كفى

“االأونروا” تف�شل نحو 
1000 موظف يف غزة

29 قتيال بتفجري ل� 
“داع�س” يف باك�شتان

تركيا تفر�س االإقامة 
اجلربية على ق�س اأمريكي

ت�سعيد يف ال�سويداء... هجمات دامية ومواجهات عنيفة
ارتفاع قتلى تفجريات “داع�س” بجنوب �شوريا اإلى 183 قتيال

كما اأو�شح عبدالرحمن اأن “3 تفجريات باأحزمة 
نا�شفة ا�شتهدف���ت مدينة ال�شوي���داء وحدها، فيما 
وقع���ت التفجريات االأخرى يف ق���رى بريفها ال�رشقي 
وال�شم���ايل ال�رشقي قب���ل اأن ي�شن تنظي���م )داع�س( 
هجوًم���ا �شد تل���ك القرى”. وت�شيطر ق���وات النظام 
عل���ى كام���ل حمافظة ال�شوي���داء يف جن���وب �شوريا، 
فيم���ا يتواجد عنا�رش التنظي���م يف منطقة �شحراوية 
عند اأط���راف املحافظة ال�شمالي���ة ال�رشقية، ي�شنون 

منها بني احلني واالآخر هجمات �شد قوات االأ�شد.
اإال اأن ه���ذا الهج���وم بتفج���ريات انتحارية ُيعد، 
بح�ش���ب عبدالرحمن، من اأكرب الهجمات التي ي�شنها 
“داع����س” يف �شوريا منذ اأ�شه���ر بعدما فقد غالبية 
مناط���ق �شيطرت���ه فيه���ا. واأ�ش���اف عبدالرحمن اأن 
املنطقة امل�شتهدفة ماأهول���ة بال�شكان وقريبة من 
مدينة ال�شويداء، م�ش���رًيا اإلى اأن التنظيم متكن من 

ال�شيط���رة عل���ى 3 قرى من اأ�شل �شب���ع �شن هجومه 
�شده���ا. م���ن جانبها، اأك���دت وكال���ة اأنب���اء النظام 
“�شانا” �سق���وط قتلى وجرحى يف مدينة ال�سويداء. 
كما اأفاد تلفزيون النظ���ام بوجود قتلى وجرحى يف 

الهجمات على القرى �شمال �رشقي ال�شويداء.
كذلك ت�شتهدف طائرات حربية ال يعرف ما اإذا 
كان���ت تابعة للنظام اأو رو�شيا، بح�شب عبد الرحمن، 

املواقع التي يتقدم فيها االإرهابيون يف املنطقة.
وال ي���زال ف�شي���ل مباي���ع لتنظي���م “داع����س” 
ي�شيطر على جيب �شغري جنوب غربي حمافظة درعا 
املحاذي���ة لل�شوي���داء، ويتعر�س منذ اأي���ام لق�شف 
عنيف من الطائرات احلربية التابعة للنظام ورو�شيا 
يف م�شع���ى م���ن النظام لط���رد املتطرف���ني، بعدما 
ا�شتعاد اجلزء االأكرب من حمافظتي درعا والقنيطرة 

يف اجلنوب ال�شوري.

• من هجمات “داع�س” على ال�شويداء )رويرتز(	

بيروت ـ وكاالت: 
“داع�ش” على  هجمات  قتلى  بارتفاع  الأرب��ع��اء  اأم�ش  الإن�سان  حلقوق  ال�سوري  املر�سد  اأف��اد 

. ال�سويداء اإىل 183 قتيلاً

ا، بينهم مدنيون، قتلوا يف �سل�سلة تفجريات  وكان املر�سد قد اأفاد يف وقت �سابق اأن 54 �سخ�ساً

ا  انتحارية نفذها تنظيم “داع�ش” يف مدينة ال�سويداء وريفها جنوب �سوريا قبل اأن ي�سن هجوماً

ا  22 مدنياًا و32 عن�سراً القتلى  اإن من بني  املر�سد رامي عبدالرحمن،  املنطقة. وقال مدير  على 

موالياًا لقوات النظام. ورجح املر�سد ارتفاع ح�سيلة القتلى ب�سبب وجود ع�سرات اجلرحى بع�سهم 

يف حالة خطرة.

القاهرة ـ وكاالت:
 منح جمل�س النواب امل����رشي، اأم�س االأربعاء، 
حكوم���ة م�شطفى مدب���ويل الثقة، خ���الل اجلل�شة 
العامة للربمل���ان، التي اأكد فيه���ا مدبويل التزام 
حكومت���ه مبالحظات النواب عل���ى برنامج حكومته 

“م�رش تنطلق”، وا�شفا اإياها ب� “البناءة”.
وق���ال مدب���ويل “الف���رتة املقبل���ة �شت�شهد 
طف���رة ملمو�ش���ة وحت�شينا يف اخلدم���ات من خالل 
توفري اخلدم���ات، وحل م�شكالت املي���اه وال�رشف 
ال�شحي واملرور، وتوفري ال�شلع باأ�شعار منا�شبة”.

وكان الرئي�س امل����رشي عبدالفتاح ال�شي�شي 
ق���د كل���ف يف يوني���و املا�ش���ي وزي���ر االإ�ش���كان 
م�شطفى مدبويل بت�شكيل احلكومة اجلديدة خلفا 

ل�رشيف اإ�شماعيل.
وياأت���ي ذل���ك بع���د اأن ق���دم رئي�س ال���وزراء 
اإ�شماعي���ل ا�شتقالة حكومته اإل���ى ال�شي�شي، الذي 
كلف���ه بت�شي���ري االأعم���ال حل���ني ت�شكي���ل حكومة 

جديدة.
وه���ذه اال�شتقال���ة اإج���راء روتين���ي متهي���دا 
لت�شكي���ل حكوم���ة جدي���دة، بعدم���ا اأدى ال�شي�شي 

اليمني لفرتة رئا�شة ثانية يف مايو املا�شي.
من جانب اآخر، ق�شت حمكمة ع�شكرية م�رشية، 
اأم�س االأربعاء، ب�شجن 32 عن�رشا من تنظيم االإخوان 
االإرهاب���ي، بعد اإدانتهم بارت���كاب اأحداث عنف يف 

حمافظة املنيا، جنوب القاهرة.
املنعق���دة  الع�شكري���ة،  املحكم���ة  وحكم���ت 
مبحافظة اأ�سيوط يف �سعيد م�رص، بال�سجن امل�سدد 
مب���دد ترتاوح بني 7 و15 عاما على 32 من اأن�شار 
االإخوان لثب���وت تورطهم يف اأح���داث العنف التي 
�شمل���ت اقتح���ام وح���رق اأحد مق���ار “بن���ك م�رش” 

وال�شجل املدين مبركز ديرموا�س، ومتحف ومركز 
�رشطة ملوي، وق�شم �رشطة مركز اأبوقرقا�س. 

ويف التفا�شي���ل، �شمل���ت االأح���كام ال�شج���ن 
امل�ش���دد 15 عاًما بحق 15 مدانا يف اأحداث اقتحام 
ق�شم �رشط���ة مركز اأبو قرقا����س، وال�شجل املدين 
مبرك���ز ديرموا����س، ومركز �رشطة مل���وي وال�شجن 
اآخري���ن،  15 متهم���ا  ل����  �شن���وات   10 امل�ش���دد  

ومتهمني اثنني بال�شجن امل�شدد 7 �شنوات.
وق�ش���ت املحكم���ة اأي�شا، ب���رباءة 17 متهما 

لعدم كفاية االأدلة.

حكومة مصر الجديدة تنال ثقة البرلمان... وتعد بـ “طفرة”

عقوب��ات اأمريكي��ة الأف��راد وكيان��ات                     
على �شلة باأ�شلحة �شوريا الكيماوي��ة

واشنطن ـ رويترز:

 قال���ت وزارة اخلزان���ة االأمريكي���ة يف 
بيان اإنها فر�ش���ت اأم�س االأربعاء عقوبات 
عل���ى 5 كيان���ات و8 اأف���راد له���م �شل���ة 

بربنامج �شوريا لالأ�شلحة الكيماوية.
واالأف���راد  الكيان���ات  اأن  وذك���رت 
امل�شتهدف���ني لعب���وا دورا مهم���ا �شم���ن 
�شبكة تورد مع���دات اإلكرتوني���ة للوكالة 

ال�شورية التي تطور االأ�شلحة.

وكيل���ة  ماندلك���ر  �شيج���ال  وقال���ت 
وزارة اخلزان���ة ل�شوؤون مكافح���ة االإرهاب 
لالأ�شلح���ة  امل���روع  �شوري���ا  “ا�شتخ���دام 
الكيماوي���ة، مب���ا يف ذل���ك يف هجمات على 
ن�ش���اء واأطف���ال اأبري���اء، ال ي���زال حا����رشا 
بق���وة يف اأذهاننا... الي���وم نوا�شل حملتنا 
لوقف الهجم���ات الوح�شي���ة التي ينفذها 
نظ���ام )الرئي�س ال�ش���وري ب�ش���ار( االأ�شد 
با�شتهداف �شب���كات التوريد التي تدعم 

برناجمه لالأ�شلحة الكيماوية”.

م�رشوع اأمريكي لفر�ض عقوبات على حزب اهللرفع �سقف املطالب يف جنوب العراق
البصرة ـ وكاالت:

 دع���ت اللج���ان التن�شيقي���ة للتظاه���رات يف 
حمافظة ذي قار جنوبي العراق اإلى تظاهرة وا�شعة 
اأم���ام مبن���ى املحافظة، من���ددة بالت�شوي���ف الذي 
ميار�شه جمل�س املحافظة اإزاء مطالب املتظاهرين. 
وطالبت اللجان يف بي���ان باإقالة املحافظ ومديري 
بالت�شوي���ف  والتندي���د  “الفا�شدي���ن”  الدوائ���ر 
ال���ذي ميار�شه جمل����س املحافظ���ة واملحافظ، اإزاء 

طلب���ات املتظاهرين ال�شلميني. كما دعت لتوفري 
اخلدمات االأ�شا�شي���ة كالكهرباء وامل���اء والبطاقة 
التموينية واالأدوية والعالجات الطبية، وغريها من 
احلاجات ال�رشورية. وبداأت التظاهرات ال�شلمية يف 
مدينة الب����رشة جنوبي العراق مطلع يوليو اجلاري؛ 
للمطالبة بتح�شني اخلدمات، مثل الكهرباء واملاء، 
وو�شع حلول لرتدي االأو�شاع املعي�شية يف املدينة 

الغنية بالنفط.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

 قدم ع���دد م���ن اأع�شاء جمل����س ال�شيوخ 
االأمريك���ي م���ن بينه���م تي���د ك���روز ومارك���و 
روبي���و الثالث���اء، م����رشوع قان���ون ملناق�شت���ه 
اأم���ام املجل����س يتعلق بفر����س عقوبات على 
االأ�شخا����س والكيان���ات املتورطني بانتهاك 
القوانني الدولية املتعلقة بحماية املدنيني 
خ���الل ال�رشاع���ات امل�شلح���ة. و�شم���ى م�رشوع 

القان���ون كال م���ن ح���زب اهلل وحرك���ة حما�س 
وتنظي���م “داع����س” و “بوكو ح���رام”، وحركة 

ال�شباب ومنظمة اجلهاد االإ�شالمي.
واعترب القانون هذه التنظيمات اإرهابية، 
واالأك���ر ا�شتغ���الال للمدني���ني خ�شو�ش���ا يف 
م���ا يتعل���ق با�شتخدامهم دروع���ا مدنية خالل 
واالحتم���اء  الف���رار  م���ن  ومنعه���م  احل���روب 

وتعري�شهم للخطر الداهم.
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كن���ت �أ�ستغ���رب كغ���ري عندم���ا �أقر�أ 
بع�س تغري���د�ت �لرئي�س �لأمركي تر�مب 
�لذي يدير من خاللها بع�س م�سائل �حلكم، 
ولكن ز�ل تعجب���ي عندما عرفت �أن و�سائل 
�لتو��سل هذه �أ�سبحت من طريقة لإي�سال 
طلبات �ملو�ط���ن للم�سوؤولني لإيجاد حلول 
مل�سكالته، فل���م يعد خافياً على �أحد تنامي 
ه���ذه �لظاهرة يف �لفرتة �لأخرة، ولعل هذ� 
�لأم���ر يجرن���ا �إلى �لق���ول �إن م���ن فو�ئدها 
تقلي�س عدد �مل�ست�سارين �لذين تعج بهم 
موؤ�س�س���ات �لدولة، ويحملونه���ا عبئاً مالياً 
كب���ر�ً يف هذه �ملرحلة �لتي نعاين فيها من 
�س���ح �مل���و�رد و�لأزم���ة �لقت�سادية، وقبل 
كل ه���ذ� �لتجاوز�ت �ملالي���ة �مل�ست�رشية يف 
كل م���كان، فاأي خر يرجتى م���ن كل هوؤلء 
�إن كان���و� عاجزين عن �لوقوف على مو�طن 
�لنق����س و�خلل���ل يف �لب���الد، حت���ى يك���ون 
�ملو�ط���ن �لب�سيط ومن خالل برنامج ق�سر 

ينبه كل هوؤلء ملو�طن �خللل.
�أولي���اء �أمورنا، لن يتو�نو� عن ت�سحيح 
�لأخط���اء �إن وقفو� عليها �أو بلغتهم، ور�أينا 
�آخره���ا  ذل���ك يف مو�ط���ن عدي���دة، ولع���ل 
م�ساأل���ة �لتقاع���د ونق�س �لأدوي���ة، وبع�س 
�ملظاه���ر غر �لأخالقية، وخ���ر �ساهد على 
م���ا نق���ول توجيه �ساح���ب �ل�سم���و �مللكي 
�لأم���ر خليفة بن �سلم���ان �آل خليفة رئي�س 
�ل���وزر�ء �ملوقر ب�س���اأن �عتم���اد 15 مليون 
دينار لل����رش�ء �ملبا�رش و�لفوري ل� 650 نوعاً 
م���ن �لأدوية ب�سفة م�ستعجل���ة، مما يعك�س 
حر�س �سم���وه على ����رشورة �ملحافظة على 
توف���ر كل �خلدمات �ل�سحي���ة للمو�طنني 
و�سمان و�سوله���ا بال�س���كل �ملنا�سب مبا 
يلبي �حتياجات �ملو�طنني يف هذ� �جلانب.

لالأ�س���ف و�سلنا �إلى مرحل���ة نرى فيها 
�نتف���اء دور �مل�سوؤولني و�لكتفاء بو�سائل 
�لتو��س���ل �لجتماع���ي للو�س���ول لأولي���اء 
�أمورنا لُتحل م�ساكلنا كما هو حا�سل �لآن! 

ناأم���ل �أن ن���رى �ملزي���د م���ن �لهتمام 
و�مل�سوؤولية لتلبية رغبات �ملو�طن وو�سع 
�حلل���ول لهمومه وق�ساياه �لعالقة يف جميع 
�ل�سح���ة  �ملج���الت وخ�سو�س���ا يف جم���ال 
و�خلدمات �لعالجية، فال تهاون يف ما مي�س 

�سحة �لنا�س و�سالمتهم.

عندما تدار األمور 
بوسائل التواصل!

انتهين���ا الثنني املا�ضي اإل���ى اأن الإفراط يف 
��ستخد�م و�سائل �لتو��سل �لجتماعي لي�س عيباً، 
ولكن رمبا �لعي���ب، خ�سو�ساً يف هذه �ملنطقة من 
الع���امل، مبا حتمله من خ�ضو�ضي���ة ثقافية، ون�ضق 
�جتماع���ي يتب���ّدل، ولكنه يظل متمتع���اً مبا له من 
حدود وبواعث، اأن ي�رسف املرء )واملراأة( يف التقاط 
ها، وعر�سها على  كل دقائق حياته، بعاّمها وخا�سّ
�ملالأ، وكذلك �لتعبر �ملنفلت �لذي يوؤخذ عليه يف 

اأوقات لحقة، ويعترب وثيقة اإدانة.
وا�ضتكم���الً للحدي���ث نف�ض���ه، ف���اإن الظاهرة 
�لثانية �لتي ��ستلفتتني هي: �لبذ�ءة. كلمة و�حدة 
حتم���ل يف طّياتها الكثري من املع���اين والإ�ضارات 
الوا�ضحة واخلفية، كلم���ة واحدة حتمل امل�ضكوت 
عن���ه و�ملختبئ عن �سط���ح �لتعاط���ي �لجتماعي، 
ف�س���ار يت�سل���ل ع���ن طري���ق �لرت��س���ل �لف���وري، 
متمثالً يف �لت�سجيالت �ل�سوتية لأنا�س جمهولني، 
يتلفظ���ون باأقذع �لألف���اظ و�أكرثه���ا �نك�سافاً من 
دون مو�رب���ة �أو توري���ة، وفيه���ا ن���وع ل يخفى من 
“�لتل���ذذ” بهك���ذ� �أد�ء عايل �لبت���ذ�ل �أمام �ملالأ، 
ولكن م���ن ور�ء �ست���ار �ملقطع �ل�سوت���ي �لذي ل 
يبنّي من يق���ف ور�ءه، فالأ�سو�ت تت�سابه �إلى حدٍّ 

كبر.

هذه الت�ضجيالت ال�ضوتي���ة، حتيل اأي�ضاً اإلى 
ف���رة قامتة معتم���ة م���ن تاريخن���ا املعا�رس حيث 
��ستف���رغ �لبع����س �أ�س���و�أ م���ا يف جعبته م���ن �سوء، 
و�ألف���اظ ق���ذرة، و�أو�س���اف يغل���ب عليه���ا طاب���ع 
�خلر�فات و�لأ�ساطر جتاه �لأ�سد�د، ف�سارت هذه 
�لألفاظ �ملتخمة بالقذ�رة �لتي ل يتقبلها �ملجتمع 
�أم���اًل يف �سح���ن �مل�سح���ون �أ�سا�س���اً م���ن �لنفو�س، 
و�سيطن���ة �لطرف �لآخ���ر، وت�سقيط���ه �أخالقياً، ملا 
للجان���ب �لأخالق���ي م���ن مكان���ة عالي���ة رفيعة يف 

�أحكامنا على �لأ�سياء.
ت�رشي يف جمتمعنا لغتان: �للغة �لر�سمية �لتي 
نتو��سل به���ا، و�لتي يقّرها �ملجتم���ع، ونتبادلها 
ب�سكل ر�سمي، وهي �لقائمة على �لتو�زن �للفظي، 
و�ملكتنزة بالدع���اء، و�لأمنيات �لطيب���ة لالآخرين، 
و�لكالم �لعبق �ل�سادر عن �أنا�س يتمتعون برتبية 
ح�سن���ة، ون�س���اأو� يف بيوتات ر�قية، وه���م �أ�سحاب 
“�ل�سنع”، و�للغة �لأخرى، �لتي ي�ستخدمها �لنا�س 
�أنف�سهم، ويتد�ولونها ح���ني يكونون مع �خلا�سة 
من معارفه���م، بل وخا�سة �خلا�س���ة �أحياناً، وتلك 
�للغ���ة �لتي يقوله���ا �لنا�س حينم���ا يتخففون من 
ثق���ل الرزان���ة ويكون���ون مع م���ن ل ي�ضتح���ون اأن 

ي�ضعوا ثيابهم يف وجودهم.

معروف���ان،  �للغ���ة  م���ن  �خلّط���ان  ه���ذ�ن 
ومعم���ول بهم���ا عاملي���اً رمب���ا، لكن ظه���ور �للغة 
اخلا�ض���ة )ال�ضفلى( على ال�ضطح به���ذا النوع من 
�ل�ستعر��سية �ملربوطة مبا ر�ج يف �لفرتة �لأخرة 
م���ن تناول وتد�ول �س���ور ل�سا�سات �لهو�تف ملن 
يفك���رون يف تر�سيح �أنف�سه���م يف جمل�س �لنو�ب، 
حاملة �س���ور�ً وت�رشيحات، وفيديوه���ات وغرها، 
يرى �لبع�س �أنها عامل �إد�نة، وت�سقط عنهم ورقة 
�لتوت �أمام �أهايل دو�ئرهم، هذ� �لظهور ينبئ عن 
�سكل جديد من �لتعامل مع �ملناف�سني و�خل�سوم 
نق���د مواق���ف  اأو  النتخاب���ي،  الربنام���ج  يتج���اوز 
�سيا�سية �أو �إد�رية، و�إمنا يذهب �إلى �أحطِّ ما ميكن 

اأن يوؤثر �ضلباً يف املر�ضح والناخب على ال�ضواء.
��ستخ���د�م �للغ���ة �لبذيئة يف ع���رف �ملجتمع، 
يعرب عن عجز وتردٍّ يف مواجهة املوقف اأو اخل�ضم، 
ف���ال خم���رج �إل با�ستخد�م ه���ذه �لقناب���ل �للفظية 
لتجري���ح �لأطر�ف �لأخ���رى، لكن ما بالن���ا �إذ� كان 
بع����س مطلقي ه���ذه �لت�سجي���الت �لدونية لي�ست 
لهم عالقة باملناف�س���ة �ل�سيا�سية، فهذ� رمبا ينّم 
عن مر�ض تنتف���خ اأورامه حتت جلد املجتمع، ومن 

�ملهم �لنتباه �إليه.

علي 
الصايغ
Ali.alsayegh15 
@gmail.com

 لمحات

�لعجيب يف �لأمر �أنه كان يرتدد 
�إلى م�سامعنا من���ذ �نتخابات 2002 
م���ن �لن���و�ب و�لقريب���ني منه���م �أن 
�لعملي���ة �لدميقر�طي���ة ماز�ل���ت يف 
مهده���ا، و�أننا ل ميكن �أن نطلب من 
�مل�رشعني مم���ن و�سلو� �إلى كر��سي 
�لعم���ل �لنياب���ي �أن يقدم���و� �أك���رث 
م���ن خرباتهم اأو اأك���ر مما ميكنهم 
تقدمي���ه من عم���ل، و�أك���رث مما هم 
عليه من در�ي���ة، و�ليوم وبعد مرور 
16 عام���اً من �لعمل �لنيابي، �أ�سهل 
ما يكون هو مالحظ���ة �لعد �لتنازيل 
ل���الأد�ء �لنياب���ي يف جمل����س كنا قد 

بنينا عليه �لكثر من �لآمال!
و�لآن ومع �قرت�ب فتح �سناديق 
�لقرت�ع لت�سكي���ل �ملجل�س �لنيابي 
بف�سل���ه �لت�رشيع���ي �خلام����س، جند 
�إقبالً كبر�ً وتهافت���اً على �لرت�سح 
لني���ل الكرا�ضي الأربع���ني، التي مل 
تغ���ن ب�ضكل عام ومل ت�ضمن من جوع 
�حلاجة �إلى ت�رشيعات و�سلطة رقابية 
�لبحريني،  �لف���رد  تنه�س مب�ستوى 
وتوؤم���ن حياته �ملقبلة يف ظل تردي 

�لأو�ساع �لقت�سادية. 
�أ�سب���ح  �لبحرين���ي  �لناخ���ب 
عل���ى وع���ي كام���ل ب����رشورة �ختيار 
�ل�سخ�س �ملنا�سب لنيل �رشف خدمة 
�لوطن من خ���الل �مل�ساهمة يف �سن 
�لت�رشيع���ات و�لرقاب���ة �لتي يكفلها 
�ملقعد �لنيابي، وهو على وعي تام 
ب���اأن هذ� �ملجل�س ينبغ���ي �أن يحقق 
تطلعات���ه، و�أن يدف���ع باجتاه حلحلة 
ملف���ات عالقة كثرة، و�أنه ل ينبغي 
�أن مي���رر قو�ن���ني ت�سي���ق عليه �أو 

تعرقل م�سرة �لإ�سالح يف �لبالد. 
�إل���ى  بحاج���ة  �أنن���ا  �أعتق���د 
فر����س معاي���ر جدي���دة �أك���رث دقة 
�حلب���ل  ن���رتك  و�أل  للمرت�سح���ني، 
عل���ى �لغارب مل���ن ل ميلكون �أدنى 
م�ستويات �حلكم���ة و�لفطنة لينالو� 
م�سم���ى “نائب �ل�سعب”. �سحيح �أن 
�لنائب ل ينبغي �أن يعرف كل �سيء 
عن �أي �س���يء، ولكن م�ستوى �لوعي 
و�لقناعات لهذ� �لنائ���ب ينبغي �أن 
يكون حمل �عتبار، و�مل�سوؤولية هذه 
ملق���اة بالدرج���ة �لأول���ى على عاتق 
�لناخبني، وبالتايل فاإن �ختيار�تهم 
�ستحدد جمل�سهم �ملقبل �ملتحدث 

با�سمهم. 
ول ينبغ���ي �أن نلق���ي بالالئم���ة 
على عاتق �لن���و�ب ب�سفة �سخ�سية 
كامل���ة؛ �إذ نتطل���ع �إل���ى �أن تك���ون 
املوؤ�ض�ض���ة الربملاني���ة اأك���ر قدرة 
على حتمل هذه امل�ضوؤولية الكبرية، 
وبالت���ايل ن���رى �أن���ه م���ن �ملنا�سب 
جمموع���ة  توف���ر  عل���ى  �لعم���ل 
��ست�ساري���ة ل���كل نائ���ب يف خمتلف 
�إليهم  �لتخ�س�سات، وذلك لي�ستند 
الن���واب يف عمله���م الربملاين؛ حتى 
تكون قر�ر�تهم وم�ساركاتهم فاعلة 

يف جمل�س ير�د له �لنجاح.

 اإلقبال 
على االنتخابات

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

انطلق امللتق���ى الراثي ال�ضيف���ي الرائع 
للمحافظ���ة �جلنوبي���ة �لذي يه���دف �إلى تعريف 
الأطفال والنا�ضئ���ة العادات الراثي���ة العريقة 
�لعم���ل  ور����س  �إقام���ة  خ���الل  م���ن  للمحافظ���ة 
�لتدريبية �لتي ي�سل عددها ح�سب ما �رشحت به 
�ضلوى عي�ضى رئي�ض ق�ض���م الربامج الجتماعية 
يف �ملحافظ���ة �جلنوبية 10 ور����س عمل تدريبية 
يف جمالت خمتلفة منها فنون ال�ضيافة وحديث 
املجال�ض وفن الطبخ التقليدي واخلياطة و�ضنع 
�أدو�ت �سي���د �ل�سق���ور وغره���ا، وياأتي تنظيم 
هذا امللتقي الراثي من املبادرة التي اأطلقها 
�ضيدي �ضم���و ال�ضيخ خليفة بن عل���ي اآل خليفة 

حماف���ظ �جلنوبية “�جلنوبية ع���ز وفخر” �لر�مية 
�إل���ى �حلف���اظ على ع���اد�ت وتقالي���د �ملحافظة 
ال�ضاربة يف جذور التاريخ وتعريف الأجيال بها.

اإن ه���ذا امللتق���ى الراث���ي �ضي���رك اأثره 
�لعمي���ق يف تكوين �أجيال �أبناء �ملحافظة، وذلك 
من خ���الل تعليمه���م الت�ضبث بالقي���م الأ�ضيلة 
و�لقي���م �لإن�سانية �لعامة، وعل���ى تنمية �ل�سعور 
بالنتماء �لوطني وتقوية �إح�سا�سهم بامل�سوؤولية 
نحو �ملجتمع �ل���ذي يعي�سون فيه، و�أي�سا تنمية 
طاقاتهم �خلالقة لي�سبحو� قادرين على تطوير 
�ملجتم���ع، وكذل���ك م�ساعدته���م عل���ى �خلل���ق 
و�لبت���كار وتاأكي���د قدرتهم على �سن���ع �لو�قع 

وتطوي���ره وتنمية ثقته���م باأنف�ضهم ودعم روح 
�لتع���اون فيما بينهم وتو�سي���ع خيالهم و�سقل 

تذوقهم �لفنون.
اإن �ضي���دي �ضم���و ال�ضيخ خليف���ة بن علي 
�آل خليف���ة حفظ���ه �هلل ورعاه، يري���د للمحافظة 
�أن تق���وم ب���دور كب���ر و�أ�سا�س���ي لن����رش �لوعي 
و�ملحافظ���ة عل���ى تاريخن���ا وهويتن���ا وخمتلف 
ق�ساي���ا تثقي���ف �لطفل و�لنا�سئ���ة، �إلى جانب 
م�سوؤولي���ة �جله���ات و�لأجه���زة �لإعالمي���ة مثل 
�ل�سحاف���ة و�لتلفزيون و�لإذ�ع���ة، فاملحافظة 
اجلنوبية تقدم كل اإمكانيات البحث والتجريب 
و�لرحالت و�لزيار�ت �لعلمية و�لفنية و�ملعرفة 

و�لط���الع، وه���ذ� �لتوج���ه حقيقة غ���ر م�سبوق 
�إطالق���ا يف ما يقدم للطفل �لبحريني يف �ملجال 
�لثق���ايف، فقد و�سعت �ملحافظ���ة �جلنوبية يف 
مقدم���ة �لأولوي���ات �لتخطيط �ل�سام���ل لثقافة 
�أطفالن���ا وه���ي م�ساأل���ة مهم���ة ج���د� غابت عن 
بقية حمافظات �ململك���ة و�لتي ناأمل �أن ت�سر 
عل���ى نهج وخطى اجلنوبي���ة التي مل تعد جمرد 
حمافظ���ة، �إمن���ا �أ�سبح���ت جمتمع���ا �سام���ال من 
العم���ل والتن�ضي���ق والتكامل والبح���ث ومنطا 
فريد� من نوعه يف عمل �ملحافظات، وكل ذلك 
بف�س���ل ��سرت�تيجية �لعمل �لتي و�سعها �سمو 

�ملحافظ.

المحافظة الجنوبية والتخطيط 
الشامل لثقافة أطفالنا

�أن تكون يف ق�س���م �حلو�دث و�لطو�رئ يف جممع 
�ل�سلماني���ة �لطب���ي، يعن���ي �أنك يف �ختب���ار من جميع 
املقايي����ض: ال�ض���رب، احللم، احلكم���ة، وحتى اللياقة 
�لنف�سي���ة و�جل�سدية، �إن ف�سل���ت يف جتاوز كل ذلك 
ف�ستحجز ل���ك �رشير�ً مال�سقاً ملري����س �ل�سكلر �لذي 
فقد �لأم���ل، فال يجد حينها غر �لب���كاء مرة و�لتذمر 
م���رة �أخرى، وهو يعل���م �أن ل جدوى من كل ذلك، و�أن 
علي���ه حتمل نوب���ة ال�ضكلر اإل���ى اأن يتجاوزه���ا، اأو اأن 
تتجاوزه فتق�سي عليه، وترتكه جثة ماأ�سوفا عليها.

فم���ع ب���كاء ابنته���ا ورجائه���ا باأن حت�ض���ل على 
م�سك���ن، �أخ���ذت �لأم تبك���ي حرق���ة وتتح�س���ب، فلم 
يكلف �لأطب���اء �أنف�سهم �إلقاء نظرة على فلذة كبدها 
�لت���ي تتلوى �أملاً ل�ساع���ات، دون �أية و�سفة عالجية! 
�فرت�ست �لأر�س منهكة تعبة، خائرة �لقوى من �لهم 
�ل���ذي يلفها ومن ت���ردي �سحتها بحك���م تقدمها يف 
�ل�س���ن، فهل �سيكل���ف وز�رة �ل�سحة كر�سي بالقرب 
م���ن كل �رشي���ر؟ ل �أقول �أكرث من كر�س���ي يرمي عليه 
�ملر�فق ج�سده �ملنه���ك، وهو ير�فق ذويه لإعانتهم 

عل���ى دخول دورة �ملياه – �أجلكم �هلل – �أو م�ساعدته 
على �رسب املاء، حيث ل يتمكن بع�ضهم حتى من رفع 
�لقنينة �أو فتحها، ول تقل يل �إنها مهمة �ملمر�سات، 
عفو�ً... ل تر�سم تل���ك �ل�سورة �لتي تر�ها يف �لأفالم 
�لأجنبية، فمع كل تل���ك �مل�ساهد و�ملو�قف ل ميلك 
ذوو �ملر�سى �إل �لوق���وف �ساعات طويلة، متحملني 
كل �لتع���ب، فق���ط كي ل يج���د مري�سه���م حاجة �إلى 

م�ساعدة ول يجدها. 
�لفا�سل بني �ل�رشير و�لآخر حكاية �أخرى، فبالكاد 

جت���د �ملمر�سة مت�سعا لتبا�رش عمله���ا وت�سع �لأدوية 
للمري�س، �أو تقي�س له �سغط دمه، فال جمال للتحرك 
�أو حتى م�ساعدة �ملر�سى على مغادرة �أ�رشتهم �إن هم 
�حتاجو� دورة �ملياه، ول يكاد �ملر�فق حتى �لو�سول 
�إلى مري�سه ب�سهولة لإعانته �إل مب�سايقة من يجاوره، 
ناهي���ك عن �لق�سيب �حلدي���دي �لذي يحمل �ملغذي 
�لوري���دي و�لذي ي�سطدم �ألف مرة بني �أعمدة �لأ�رشة 
ل�سيق �مل�ساحة... هل قلت حامل �ملغذي �لوريدي؟ 
باملنا�سبة لي����س متوفر� جلميع �ملر�سى، و�ملري�س 

عاثر احلظ �ضيك���ون ن�ضيبه ما�ضك حديدي مثبت يف 
�ل�سق���ف ليحمل �ل�سيالن، وعل���ى �ملري�س بعدها �إن 
�حتاج دورة �ملياه �أن ي����رشخ مر�ت، ويطلب من هذ� 
وذ�ك م�ساعدت���ه لف�سله ليتمكن م���ن ق�ساء حاجته، 
وكم م���ن مري�سة بكت خج���اًل و�أملاً وقل���ة حيلة على 
حظه���ا العاثر الذي جعلها يف موقف كهذا، وللحديث 

تتمة.
يا�سمين���ة: يخي���ل يل �أحيان���اً �أنن���ي يف �أوق���ات 

�لكو�رث.

ارحموهم... 
وارحموا ذويهم
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كشفت أحد املواقع اإللكرتونية الرياضية عن تعاقد إدارة نادي الشباب البحريني 
مع املهاجم العاجي كريست رميي ليمثل صفوف فريقها األول لكرة القدم باملوسم 

الريايض املقبل.
وجاء يف الخرب الذي ُنرش يوم أمس األربعاء عىل لسان وكيل الالعب الذي أمتم صفقة 

االنتقال، أن نادي الشباب وقع مع العاجي ملدة موسم واحد قابل للتجديد. 
وبحسب السرية الذاتية لالعب، فإن العاجي يلعب يف خط الهجوم ونال عىل املركز 

الثالث يف ترتيب الهدافني بالدوري اللبناين املوسم املايض من خالل متثيله فريق 
التضامن صور بـ )10 أهداف(، وسبق له اللعب مع فريق شباب الساحل واألنصار 

بالدوري نفسه.

ال��ع��اج��ي ري��م��ي ي��وق��ع ل��ل��ش��ب��اب ال��م��ارون��ي

  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(

أكد رئيــس االتحــاد البحرينــي لكرة 
السلة سمو الشــيخ عيىس بن عيل آل 
خليفــة أن املنتخب الوطني للشــباب 
قــّدم أداًء كبريًا ورجوليًّا يف منافســات 
البطولة العربية للشــباب، ومتكن من 
الوصول إىل املباراة النهائية عن جدارة 
واســتحقاق لكن الحــظ مل يحالفه يف 
اقتناص اللقب، مشريًا البحرين كسبت 
منتخبا شابًّا ومجموعة متجانسة ننظر 

لها بالتفاؤل يف املستقبل القريب.

وقال ســموه “لعــب املنتخب الوطني 
يف البطولــة العربيــة بشــكل متميــز 
ومتكن من الوصول اىل املباراة النهائية 
نظرًا ملســتواه الفني وتخطيه للمرحلة 
التمهيديــة دون خســارة وكان قــاب 
قوسني أو أدىن من تحقيق اللقب لكن 
الحظ مل يحالفــه يف رفع كأس البطولة 
ولكننا متفائلون مبســتقبل متميز لهذا 
املنتخب الشباب الذي نعتربه منتخب 
املســتقبل”. وتابــع  “كســبنا منتخب 

بارزة ومتجانســة  ومجموعة شــبابية 
تــم تكوينها بصــورة احرتافية من قبل 
االتحاد البحريني لكرة السلة والجهود 
الكبرية من قبل الجهاز الفني للمنتخب 
بقيادة املدرب الوطني ســلامن رمضان 
وهنالــك ارتيــاح تــام مــن قبلنــا إثر 
املستوى الكبري الذي قدمه الالعبون يف 
البطولة رغم خسارته للمباراة النهائية 
إال أن املنتخــب خــرج بالعديــد من 
الفوائد واملكاســب مــن بينها التعامل 

مع البطوالت الخارجية بصورة واقعية 
واإلرصار والتحدي يف سبيل الوصول إىل 
التنافس الحقيقي عىل اللقب فضاًل عن 

الخربة واملهارات املكتسبة”.
الراهــن  “املســتوى  ســموه  وبــني 
للمنتخب الشاب يثلج الصدور ويبعث 
عــىل االرتياح واألمل فقــد متكن العبو 
املنتخــب مــن تقديــم مبــاراة كبرية 
وقدموا مســتويات عالية وجهًدا بدنيًّا 
مضاعًفــا وجســدت البطولة حســهم 

بروح  إحساســهم  الوطنــي وكرســت 
املســؤولية امللقــاة عــىل عاتقهم لقد 
غادروا البطولة بــرأس مرفوعة وتركوا 
انطباعات متميزة ومستويات  وراءهم 
كبرية أشار لها جميع املراقبني بالبنان”.
“كل  الســلة  اتحــاد  رئيــس  وأشــار 
املــؤرشات والنتائــج التــي خــرج بها 
املنتخب الوطنــي من البطولة العربية 
تبــرش بالخــري وســنواصل العمل مع 
الجهاز الفني للمنتخب بذات النســق 

املرتفع مــن أجل تهيئة األجواء املثالية 
وبلورة الرؤية وتنفيــذ القناعات ذاتها 
التي يعتمدها االتحــاد وهي االعتامد 
عــىل الوجوه الشــابة وتكويــن النواة 
الســليمة ملنتخــب املســتقبل وأمامنا 
اســتحقاقات مقبلة من أبرزها بطولة 
آســيا للشباب التي نأمل أن يظهر فيها 
املنتخب بالشكل املتميز لتأكيد التطور 
الذي باتت تعيشــه رياضة كرة السلة 

البحرينية”.

يخــوض منتخبنــا الوطني لكــرة اليد 
للشباب يف متام الثالثة والربع من ظهر 
اليوم )الخميس( آخر مبارياته بالبطولة 
اآلسيوية السادسة عرشة واملقامة حاليًّا 
يف مدينة صاللة العامنية، عندما يلتقي 
املنتخب الســعودي يف مبــاراة تحديد 

املركزين الثالث والرابع من البطولة.
وتكمن أهمية مباراة اليوم يف املنافسة 
عىل البطاقة الثالثــة املؤهلة لنهائيات 
كأس العامل بعد حصول منتخبي اليابان 
وكوريا الجنوبيــة عىل البطاقتني األوىل 
والثانيــة عــىل أثر فوزهــام يف مبارايت 
الــدور قبــل النهــايئ عــىل البحريــن 
والسعودية والدخول يف دائرة املنافسة 
عــىل املركــز األول يف املبــاراة النهائية 

التي تقــام بعد مباراة تحديد املركزين 
الثالث والرابع.

ويسعى األحمر الشاب يف مباراة اليوم 
إىل تعويض خسارته األخرية أمام اليابان 
وتقديم املســتوى املأمول منه يف هذه 
املباراة التي يتوقع لها أن تشهد تنافًسا 
كبــريًا بــني املنتخبني يف ظــل التقارب 
الفني والبدين املشــرتك لكليهام وعطًفا 
عــىل ما ظهــرا بها يف أغلــب مباريات 

البطولة.
منتخبنا الشــاب بدأ يف إعــادة ترتيب 
اليــوم  ملبــاراة  أمــوره واســتعداداته 
بنسيان الخســارة األخرية والرتكيز عىل 
هذه املواجهة، وهو ما تم العمل عليه 
من قبل إدارة املنتخب يف تهيئة األجواء 

املناسبة لالعبني من أجل تحقيق هدف 
التأهــل إىل كأس العامل وتأكيد التواجد 
الدائم لكرة اليد البحرينية يف مختلف 

املناسبات العاملية.
وســبق ملنتخبنــا أن التقــى املنتخب 
الســعودي يف الدور األول من البطولة 
وكانت نتيجة املبــاراة لصالح منتخبنا 
بفارق هدف إال أن الظروف تختلف يف 
مباراة اليوم مبا ستســفر عليه نتيجتها، 
وبالتــايل فإن اللقــاء بحاجة إىل مردود 
فني وبــدين أكرب وهو ما يدركه الجهاز 
الفنــي ملنتخبنا من خــالل العمل عىل 
اســتخدام كافة األوراق املتاحة أمامه 
واالســتفادة منهــا بالشــكل الصحيح، 
كــام أن التعامــل مع وضعيــة املباراة 

وتسيريها بالصورة املطلوبة ميثل حاجة 
رضوريــة لتحقيق الفــوز والتأهل إىل 

املونديال.
ومــن املؤمــل أن يعتمــد منتخبنا يف 
مبــاراة اليوم عىل التشــكيلة التي كان 

عليها أمــام اليابان مع بعض التغيريات 
البســيطة، ويتوقع أن يبــدأ بالحارس 
قاســم الشــويخ وداخــل امللعب عيل 
باســم وأحمــد جالل ) قاســم جعفر( 
وفاضــل املقايب، باإلضافــة إىل عبدالله 

الزميور وحســني مريزا ومحمد حبيب 
)عبدالله عيل( ومحمد حسني يف حالة 

الدفاع. 
يف املقابــل، فــإن املنتخب الســعودي 
يعترب من املنتخبــات العنيدة يف هذه 
البطولــة، ويضــم الفريــق يف صفوفه 
مجموعة من الالعبــني البارزين الذين 
ميتازون بااللتــزام الفني والرتكيز العايل 
داخل امللعــب وترجمة أخطاء الخصم 
إىل صالحهــم، وطــوال مشــوار هــذا 
املنتخب تعرض إىل ثالث هزائم كانت 
األوىل أمام منتخبنا يف الدور التمهيدي 
ويف الــدور الرئييس خرس مــن اليابان 
فيام كانت آخر خســائره أمــام كوريا 

الجنوبية يف مباراة الدور قبل النهايئ.

كسبنا منتخبا شابا ومجموعة متجانسة لمستقبل كرة السلة البحرينية

“أحمر اليد” يالقي السعودية في بطولة اليد اآلسيوية

أشاد بمستويات األحمر... س��مو الشيخ عيسى بن علي:

يسعى لتأكيد حضوره بنهائيات كأس العالم

منتخبنا الوطني لكرة اليد للشباب

اتحاد كرة السلة    المركز اإلعالمي

جانب من تتويج منتخبنا الوطني بالمركز الثاتي في البطولة العربيةسمو الشيخ عيسى بن علي

التواصــل االجتامعي  ضجت مواقــع 
خــالل األيام املاضية؛ وأعني بالتحديد 
املواقــع املعنيــة بها جامهــري النادي 
األهيل، وقد تكون هذه الضجة متأخرة 
كثريًا، إال أن خرب انتقال عمود الفريق 
الســالوي حسني شــاكر للمنامة كان 
كالصاعقة، بل أشــبه برضب جامهري 

األهيل فرًدا فرًدا وبيد مفتوحة. 
الــرضب بيــد مفتوحــة عــىل الوجه 
أكرث ما ميكن وصفــه باإلهانة، أي أن 
للنادي  العريضة  الجامهريية  القاعدة 
األهيل تعرضــت لإلهانة واحــًدا تلو 
اآلخــر، فكم عدد من تــم إهانته من 
أعضاء ومنتســبني لهذا النادي مؤخرًا، 
بــدًءا من قاطنــي محافظــة املحرق 
والشــاملية  املنامة  مبحافظــة  وصوالً 
ا يف  والوســطى وعــدد بســيط جــدًّ
الجنوبيــة، فاألهيل ليــس فقط إدارة 

والعبني ومدرجــات، بل تاريخ وثقافة 
وقاعدة منترشة يف املدن ومعظم قرى 
البحريــن ومن هــم عاملون يف بعض 
األندية الكبــرية وانتامؤهم األول هو 

النادي األهيل.
الرضبة التي تلقاهــا جامهري األصفر 
مؤخــرًا، كانت عىل يد نــادي املنامة، 
ويجوز لنا أن نقول بأنهم دقوا املسامر 
األخري يف نعش فريق الســلة، وحسب 
القراءة الشــاملة لصفقة انتقال شاكر 
لألهيل فهي مل تدق املســامر يف نعش 
السلة الصفراء فحسب، بل هزت من 
كيان املنافسة بالدوري البحريني لكرة 

السلة وإثارته وحامسه.
حني ينتقل أعمــدة الفريق، كالالعبني 
قربان وميثم وحســني شاكر للمنامة، 
وهو الغريم األزيل، فهذا يعني رضبة 
موجعة أيضا للدوري، فاإلدارة املنامية 

اعتمدت يف سياســتها عــىل إضعاف 
الخصم من خالل إغراء نجوم املنافس 
يف زمــن االحرتاف، وال يوجد قانون أو 
الئحة تحمل بنًدا تحت عنوان اللعب 
النظيف، وبالتــايل ال يالم املنامة عىل 
سياسته التنافسية، وذلك رغم السخط 
الكبــري من قبل حتــى املنتمني لنادي 
املنامــة عىل إبــرام هــذه الصفقة يف 
مواقع التواصــل االجتامعي بتهميش 

أبناء النادي عىل حد تعبريهم.
وبعيًدا عن سياســة املنامة، نتســاءل 
هنا، من وّجه اإلهانة لجامهري األهيل؟
مواقــع التواصل توجــه إصبع االتهام 
ذاتــه  الوقــت  ويف  اإلدارة،  ملجلــس 
الصمت يخّيم عــىل من يديرون دفة 
النادي بشــأن الــرد عــىل االتهامات 
ومطالبتهم لهم باالستقالة، وكأن شيًئا 

مل يكن..!

الغضــب هنا ليس له عالقــة بانتقال 
حســني شــاكر فحســب، بل لتدهور 
وضــع األلعاب بشــكل عــام بالنادي 
األهــيل، وكثــريًا مــا حذرنا مــن هذا 
الوضــع املزري، وطالبنــا بعقد مؤمتر 
صحايف لتوضيــح ما يتعرض له النادي 
من تراجع، وأســباب تلــك الهزة التي 
لحقــت بالفريق الكــروي الهابط إىل 
ظــل الدرجة الثانية مجــدًدا، وابتعاد 
كرة اليد عن املنصات وكرة السلة عن 

أمجادها.!
يف الســابق، كانــت هنــاك طوابــري 
للحصول عىل منصــب يف أجهزة هذا 
النــادي، وال يحصــل عليها إال من هو 
ذو شــأن اســاًم وثقافــة وتاريًخا، أما 
االن فحــّدث وال حرج من أســامء ال 
تفقه شيًئا وليست يف املكان املناسب، 
وهذا سبب يف الرتاجع املخيف لقلعة 

األهيل..!
الرتاجع املخيف، ليس 

األلعــاب  تعــدد  ســببه 
بالنــادي، وبالتايل ال أعتقد 

بأنــه مــربر واف للتخــيل عن 
نجــوم النــادي، ويف املقابل عدم 
تعويضهــم مبــن يســد فراغهــم، 

والواضــح يف املشــهد العــام افتقاد 
اســرتاتيجية املوســم الجديد من قبل 
كافــة األجهزة، وعدم تنــاول الرتياق 

للتصدي لسموم مغريات املنافسني!
ولنســلم جدالً بأن هناك اسرتاتيجية 
لدى األجهزة، واللوم يقع عىل اإلدارة 
كونهــا ال تفعل مطالبهــا، إال أن هذا 
األمر حســب وجهة نظــري ال أعتقد 
بأنــه متعلق مبجلــس اإلدارة وحده، 
بــل مينح مــؤرًشا رصيًحــا يف ضعف 
القامئني عىل تلك األجهزة يف شخصيتها 

وضعــف خططهــا التــي ال متتلك ال 
الطموح وال األبعاد، وهذا ما يؤكد بأن 
الرجل الخطــأ يف املكان الخطأ وليس 

الرجل املناسب يف املكان املناسب!
الجــيل بــأن األهــيل أضحــى متأخرًا 
سنوات يف الحفاظ عىل نجومه وهيبته 
وتاريخه أمام أكرب منافســيه كاملحرق 
والنجمــة واملنامة، وبات ملفه معقًدا 
ا سننرش حوارًا  إىل حد كبري، وقريًبا جدًّ
مع رئيس النادي خالد كانو للكشــف 
عام يحدث يف هذا الــرح العريق.. 

فانتظرونا.

ص����ف����ع����ة ل�����أه�����ل�����ي ب�����ي�����د م���ف���ت���وح���ة

أصداء

HAAK20
@gmail.com  حسين خلف

العاجي ريمي



الخميس 26 يوليو 2018 
13 ذو القعدة 1439

العدد 3572

17 “الطائرة الشاطئية” يستعد للعربية في المغرب
الرفاع      االتحاد البحريني للكرة الطائرة

يغادر اليوم )الخميس( وفد منتخبنا 
الوطني للكرة الطائرة الشاطئية إىل 

مدينة أغادير املغربية للمشاركة 
يف البطولة العربية التي ستقام 

خالل الفرتة من 31 يوليو لغاية 6 
أغسطس املقبل.

ويرتأس الوفد عضو مجلس إدارة 
االتحاد، رئيس مجلس الكرة الطائرة 

الشاطئية محمد الفردان ويضم 

الوفد كال من املدرب عيل جعفر 
وأربعة العبني وهم محمد يعقوب 

وعيل مرهون ونارص عنان وأمين 
هرونة، حيث ستقيم بعثة اململكة 

بفندق “املغار جاردن بيتش”.
وأكد محمد الفردان أن املنتخب 

سيصل إىل املغرب قبل حوايل 
خمسة أيام من انطالق البطولة 

العربية بهدف مواصلة التحضريات 

الفنية والتعود عىل األجواء من 
خالل إقامة معسكر تدريبي 

قصري يتضمن خوض سلسلة من 
املباريات الودية مع الفرق املشاركة 

يف الجولة العاملية الشاطئية التي 
تستضيفها املغرب يف الوقت ذاته، 

حيث من املؤمل أن يلعب املنتخب 
مع الفرق التي خرجت من البطولة 

لتحقيق أقىص درجات االستفادة 

الفنية. وأضاف الفردان أن املنتخب 
خاض سلسلة من التحضريات 

املحلية عىل املالعب الرملية التابعة 
لالتحاد وأن املنتخب سيستكمل 

تحضرياته يف املغرب ليقف املدرب 
عىل جاهزية الالعبني بصورة كاملة، 

مشريًا إىل أن البطولة ستقام عىل 
نفس املالعب التي ستحتضن 

منافسات الجولة العاملية كام أن 

وفدنا سيقيم بنفس الفندق.
وعرب الفردان عن أمله يف أن تتكلل 

جهود املنتخب يف العودة بنتيجة 
إيجابية رغم قوة املنافسة يف 

البطولة العربية، مشيًدا بالدعم 
واملتابعة التي يحظى بها املنتخب 
من رئيس االتحاد الشيخ عيل بن 

محمد آل خليفة وكافة أعضاء 
مجلس اإلدارة.

أع��رب رئي��س االتح��اد البحرين��ي لكرة 
القدم الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد آل 
خليف��ة، عن بالغ فخره واعت��زازه مبباركة 
حرضة صاح��ب الجاللة املل��ك حمد بن 
عي��ى آل خليف��ة عاهل الب��الد املفدى 
حفظه الل��ه ورعاه لرعاي��ة ممثل جاللة 
امللك لألعامل الخريية وش��ؤون الش��باب 
رئيس املجلس األعىل للش��باب والرياضة 
رئيس اللجن��ة األوملبية البحرينية س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة؛ لبطولة 
الريايض 2018-2019،  للموس��م  الدوري 
الذي س��يكون تحت اسم دوري نارص بن 

حمد املمتاز لكرة القدم.
وق��ال الش��يخ عيل بن خليف��ة بن أحمد 
إن املوافقة الكرمية من قبل س��مو الشيخ 
نارص بن حم��د آل خليفة لرعاية الدوري 
يع��د حدًث��ا تاريخيًّ��ا للك��رة البحرينية، 
خصوًصا وأن هذه الرعاية الكرمية لسموه 
مبباركة من عاهل البالد، وس��تحقق طفرة 
كبرية ونوعية عىل املس��تويات التنظيمية 

والفنية والتنافسية للدوري.

وأضاف: “لقد كان س��مو الشيخ نارص بن 
حم��د آل خليفة وال زال داع��اًم للرياضة 
البحرينية وكرة القدم خصوًصا، وما رعاية 
س��موه لل��دوري إال تأكيد ع��ىل ذلك، إذ 
نعرب باس��منا ونيابة عن أرسة كرة القدم 
البحرينية عن اعتزازنا الكبري بهذه الرعاية 
الكرمية، التي تعد رشًفا كبريًا ووساًما تفخر 

به األرسة الكروية”.
يف  الرياضي��ة  األرسة  أن  إىل  ولف��ت 
البحرين سترتقب مستقباًل مرشًقا وحافاًل 
البحريني��ة،  الق��دم  لك��رة  باإلنج��ازات 
خصوًصا وأن س��موه يتطلع دامئًا لتحقيق 
املكتس��بات الت��ي تض��اف إىل الرياض��ة 
البحريني��ة، مش��ريًا إىل أن رعاية س��موه 
للدوري س��يكون لها أبل��غ األثر اإليجايب 
ع��ىل األندية األعضاء باالتح��اد البحريني 

لكرة القدم.
وتابع حديثه قائاًل: “مس��اهامت س��موه 
املتع��ددة يف خدمة الرياض��ة البحرينية 
ودعمها تؤكد أن رؤى س��موه التطويرية 
لكرة القدم س��تنعكس بشكل إيجايب عىل 

جميع املس��تويات، خصوًص��ا وأن رعاية 
س��موه للدوري ستش��كل منحى جديًدا 
لبطولة ال��دوري التي باتت تحمل اس��م 

سموه”.
وقال رئيس اتحاد الكرة: “األندية ستعيش 
يف أج��واء تنافس��ية رشيف��ة وقوي��ة من 
خالل دوري نارص ب��ن حمد املمتاز لكرة 
القدم، وجميعها سيس��ري وفق خط واحد 
يرمي إىل تحقيق تطلعات سموه يف الرقي 
بالك��رة البحرينية والوصول بها إىل أفضل 

املستويات”.
وأضاف: “االتحاد البحرين��ي لكرة القدم 
يعاه��د س��موه ع��ىل العمل يف املس��ار 
التطوي��ري ال��ذي يكف��ل االرتق��اء بكرة 
القدم البحرينية محققني تطلعات سموه 
الهادفة لجعل مملكة البحرين يف مصاف 
الدول املتقدمة، وسنسخر كافة اإلمكانات 
م��ن أجل إنج��اح دوري ن��ارص بن حمد 

املمتاز”.
وب��نينّ أن االتح��اد البحريني لك��رة القدم 
سيحرص عىل توفري أس��باب النجاح كافة 

من أج��ل ظهور الدوري بالص��ورة الفنية 
والتنافس��ية والتنظيمية التي تتامىش مع 
تطلعات سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة، وتناس��ب اس��م ومكانة املسابقة، 
خصوًصا وأن سموه داعم أسايس للرياضة 

البحرينية وكرة القدم عىل وجه التعيني.

وق��ال إن االتحاد البحرين��ي لكرة القدم 
يدرك م��دى حجم ه��ذه الرعاي��ة، التي 
تشكل مسؤولية كبرية عىل مجلس اإلدارة 
يف إخ��راج الدوري بأبه��ى وأفضل صورة، 
وذل��ك توافًقا مع رؤى س��موه التطويرية 
وتحقيق األهداف التي وجدت من أجلها 

هذه الرعاية الكرمية التي تعكس الحرص 
الكبري عىل دعم الكرة البحرينية.

ه إىل االنطب��اع ع��ن رعاية س��موه  ون��ونّ
لل��دوري، الت��ي ي��أيت يف مقدمته��ا مدى 
اهتامم س��موه برعاية واحتضان الشباب 
البحرين��ي وتوجيه طاقات��ه وإبداعاته يف 
مثل هذه املنافسات الرياضية، وبالتحديد 
يف اللعبة الشعبية األوىل كرة القدم، ومدى 
انعكاس هذا الدعم واالهتامم عىل تطوير 
كرة القدم ووصولها إىل أفضل املستويات.
وأض��اف: “دعم س��مو الش��يخ نارص بن 
حمد آل خليفة ورعايته للدوري سيشكل 
مسارًا جديًدا لهذه البطولة، التي ستحمل 
يف طياتها اإلثارة من نوع آخر، واملنافس��ة 
بشكل أقوى؛ للوصول إىل النجاح املحقق 

لألهداف املنشودة”.
وتابع: “س��نعمل جميًع��ا من أجل إنجاح 
ه��ذه األه��داف وتحقيقها، وانعكاس��ها 
بش��كل واض��ح وملم��وس ع��ىل الك��رة 
البحريني��ة التي أراد لها س��موه التطوير 

واالزدهار”.

أطلق االتحاد البحريني لكرة القدم دوري 
أندي��ة الدرجة األوىل بحلة جديدة، تحت 
مسمى دوري نارص بن حمد املمتاز لكرة 

القدم للموسم 2018 - 2019.
جاء ذل��ك خالل املؤمت��ر الصحايف الذي 
عقده االتح��اد واللجن��ة األوملبية أمس 
بفن��دق ك��راون ب��الزا، بحض��ور رئيس 
االتحاد الشيخ عيل بن خليفة آل خليفة 
واألمني العام للجنة األوملبية عبدالرحمن 
عس��كر والوكي��ل املس��اعد للمنش��آت 
ش��ؤون  ب��وزارة  والرياض��ة  والش��باب 
الش��باب والرياضة خال��د الحاج، وعدد 
م��ن أعضاء مجل��س إدارة اتح��اد الكرة 
واملس��ؤولني الرياضي��ني وممثيل األندية 

ووسائل اإلعالم املختلفة.

عرض تفصيلي

وق��دم األم��ني الع��ام لالتح��اد إبراهيم 
البوعين��ني عرض��ا مفص��ال ع��ن الدوري 
يتضم��ن األه��داف املرج��وة، إضافة إىل 
املمي��زات الخاصة به والخاصة باملباريات 
ذات الطاب��ع التنافس وزيادة االس��تثامر 

لألندية عرب توليد اإليرادات التجارية.
كام قدم رشحا موج��زا عن رؤية الدوري، 
والفوائد التنظيمية له، إضافة إىل جوانب 

متعلقة بالتسويق والبث التلفزيوين.

آلية الدوري

وتم خ��الل املؤمت��ر رشح نظ��ام الدوري 
الذي يضم 10 فرق تلعب من دورين، إذ 
سيحصل الفريق الفائز يف كل مباراة عىل 
1000 دين��ار، فيام الف��رق املتعادلة عىل 
500 دينار لكل فريق، وس��يحصل البطل 
عىل مكافأة تبلغ 40 ألف دينار، الوصيف 
25 ألف دينار، وصاحب املركز الثالث 15 

ألف دينار.

16 سبتمبر االنطالق

وتم تحديد يوم 16 سبتمرب املقبل موعدا 

النط��الق ال��دوري، فيام 3 ماي��و موعدا 
للختام.

استعدادات

وقدم ممثال وزارة الصحة ووزارة الداخلية 

عرضا عن االس��تعدادات للدوري، إذ قدم 
راين اآلغ��ا م��ن وزارة الصح��ة عرضا عن 
االستعدادات الطبية، فيام قدم الرائد عيل 
آل محم��ود من وزارة الداخلية عرضا عن 

مهمة وزارة الداخلية.

4 استادات

وق��دم خالد الحاج رشحا ع��ن دور وزارة 
شؤون الش��باب والرياضة، وأبرزها إقامة 
ال��دوري ع��ىل 4 مالع��ب هي: االس��تاد 

النادي  الوطني، اس��تاد خليف��ة، اس��تاد 
األهيل واستاد نادي املحرق.

التغطية التلفزيونية

وقدمت رئيس��ة قناة البحري��ن الرياضية 
مري��م بوك��امل عرضا ع��ن التغطية التي 
وصفتها بأنها ستكون اس��تثنائية ومميزة 
تتامىش مع اسم الدوري، عرب النقل املبارش 

املصحوبة باألستديوهات التحليلية.
وأعلنت استمرار برنامج يف ال� 90، إضافة 
إىل برنام��ج آخر خاص بال��دوري، وبرامج 

أخرى تكتيكية وأخرى للجامهري.

شعار الدوري

وميثل ش��عار ال��دوري تركيبة مكونة من، 
الصقر: الذي ع��د عنرصا مهام من الرتاث 
العريب بتمثيله رمزا للش��جاعة والشموخ، 
إضاف��ة إىل علم مملكة البحري��ن: الراية 
التي يفتخر به��ا البحريني يف كل املحافل 
ويس��عى جاه��دا لجعلها عالي��ة خفاقة، 
الدرع: وترمز إىل ترابط املجتمع البحريني 
اجتامعي��ا وثقافيا ووالئ��ه لتاريخ اململكة 
الغالي��ة، كرة الق��دم التي تق��ع يف قلب 
ال��درع: وتعك��س تاري��خ ك��رة القدم يف 
اململكة وحب املجتمع البحريني للساحرة 

املستديرة.

دخل البطل العاملي املحرتف سامي الحداد 
مرحل��ة التجهيز الكاملة اس��تعداًدا ألقوى 
املنافس��ات والبط��والت العاملي��ة ملحرتيف 
رياضة بناء األجس��ام مسرت أوملبيا التي من 
املق��رر أن تقام منافس��اتها ب��الس فيغاس 
بالواليات املتحدة األمريكية خالل الفرتة 14 

و15 من شهر سبتمرب القادم.
 وتتضمن مرحلة التجهي��ز الكاملة للبطل 
الحداد التي يجريها بصالة غسان القصيبي 
التدري��ب عىل 3 فرتات يوميًّ��ا ومن بينها 
الوجب��ات ت��رتاوح ما ب��ني 6 إىل 7 وجبات 

محسوبة عىل حسب وزن واحتياج الجسم.
 ووصف البطل العاملي س��امي الحداد أن 
بطولة مس��رت أوملبيا لعام 2018 س��تكون 
من أقوى البطوالت ومن املنتظر أن تشهد 
مشاركة واسعة وقوية، وشخصيًّا أنا أطمح 
أن أك��ون من ضمن قامئة الالعبني الس��تة 

األوائل.
 وأش��ار الح��داد أن الس��بب األول ال��ذي 
أوصله لتسجيل اسمه وحجز مقعد يف هذه 
البطولة والتأهل لها التوفيق من س��بحانه 
وتع��اىل يف املق��ام األول ودعم ومس��اندة 

ومؤازرة ربان س��فينة الش��باب والرياضة 
ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية وشئون 
الش��باب رئي��س املجلس األعىل للش��باب 
والرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 
س��مو الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة، 
ف��ام يقدم��ه س��موه يل خصوًص��ا يف عام 
الذهب فقط جعلني أبذل قصارى جهدي 
للوص��ول للقم��ة وتحقيق ذهبي��ة بطولة 
أس��بانيا ملحرتيف بناء األجسام التي تعد من 
أق��وى البطوالت يف عامل بناء األجس��ام من 
حيث حجم املش��اركة ومستوى املنافسة، 

ولله الحم��د جاء اإلنجاز املرشف الش��هر 
امل��ايض ومتكن��ت من معانق��ة الذهب يف 
عام الذهب فق��ط واإليفاء بالوعد والعهد 
ال��ذي قطعته لس��موه، واألجم��ل واألكرب 
كان اتصال س��يدي حرضة صاحب الجاللة 
املل��ك املف��دى بع��د تحقيق��ي للذه��ب 
وتهنئتي بهذا اإلنج��از، اتصال جاللته رفع 
معنويايت بشكل ال أستطيع وصفه، كلامته 
التي أثلجت صدري واعتربها وس��اًما عىل 
ص��دري، ثم لقاء جاللته بع��د العودة من 
املش��اركة يف أس��بانيا، حيث لقاء صاحب 

الجاللة املف��دى حفظه الله ورعاه جعلني 
تأجيل موضوع االعت��زال ومواصلة طريق 
املش��اركات وتحقي��ق اإلنج��ازات املرشفة 

ململكتنا الحبيبة.
واس��تمر الح��داد مؤكًدا أنه م��ا زال لديه 
الكث��ري ليقدم��ه خ��الل الف��رتة القادمة، 
فالدعم واملساندة الكبرية من لدن صاحب 
الجالل��ة امللك املفدى والري��ايض األول يف 
البالد ومساندة سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة الدامئة ذلل الكثري من الصعاب 

يف طريقي. 

دوري ناصر بن حمد سيحقق نقلة نوعية لكرة القدم البحرينية

دوري ناصر بن حمد الممتاز يرى النور 16 سبتمبر

الحداد يتجهز ألقوى بطوالت العالم لبناء األجسام

أعرب عن االعتزاز والفخر بالرعاية... رئيس االتحاد:

مفاجأة اتحاد الكرة للموسم الجديد

اتحاد الكرة           المركز اإلعالمي

أحمد مهدي

أم الحصم           االتحاد البحريني لرفع األثقال

علي بن خليفةسمو الشيخ ناصر بن حمد

إبراهيم البوعينين الشيخ علي بن خليفة

جانب من الحضور كبار الحضور في المؤتمر

سامي الحداد

منتخب الطائرة الشاطئية



تواصل��ت منافس��ات دوري خالد بن حمد 
لكرة قدم الصاالت وسط تفاعل من مختلف 
الش��خصيات والجهات الرياضية والرسمية 
وبحض��ور الالعب الدويل الس��ابق ملنتخبنا 
الوطني والنادي األهيل حسن زليخ، ورئيس 
جمعي��ة متالزم��ة داون الدكت��ور محم��د 
عبدالكري��م املناعي، ورئيس مركز خدمات 
املعاقني نادر املرخي، وعضو جمعية الشلل 
الدماغي الدكتورة منى حمد أحمد، ويشهد 
ال��دوري الذي يق��ام تحت رعاي��ة النائب 
األول لرئي��س املجل��س األع��ى للش��باب 
والرياضة، رئيس االتحاد البحريني أللعاب 
القوى، الرئيس الفخ��ري لالتحاد البحريني 
لرياضة ذوي العزمية سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة. وعرب الدويل السابق حسن 
زليخ عن س��عادته بالتواجد بني كوكبة من 
الش��باب البحريني يف ملتقى شبايب سنوي 
يعترب م��ن أنجح وأفضل الربامج الش��بابية 
يف اململكة بفضل الجه��ود الكبرية املبذولة 

من س��مو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
وأضاف “يعترب الدوري ملتقى شبابيًّا سنويًّا 
ناجًحا بكل املقاييس نظرًا ألهدافه السامية 

اإلنسانية منها والرياضية”.
ولفت زليخ إىل التطور الكبري الذي شهدته 
نس��خة هذا العام من خالل اتس��اع رقعة 
املش��اركة بإضافة دوري خ��اص بالجاليات 
وآخ��ر لل��وزارات إىل جان��ب دوري املراكز 
واألندي��ة والفتي��ات وأيض��ا ذوو العزمية، 
معتربًا اهتامم س��مو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة بجميع ه��ذه الفئات دلياًل عى 
الرعاية واالهتامم الذي يحصل عليه شباب 

اململكة.

األولمبياد الخاص يضع قدمه 
في نصف النهائي

حق��ق فريق األوملبياد الخ��اص البحريني 
فوزه الثاين عى التوايل عى حساب فريق 
لجنة الصم بثالث��ة أهداف مقابل هدفني 

بع��د مب��اراة دراماتيكية مث��رية لثوانيها 
األخ��رية، ورفع األوملبي��اد الخاص رصيده 
إىل 6 نق��اط ووضع قدمه يف الدور نصف 
النه��ايئ متصدرا للمجموع��ة األوىل، فيام 
تج��رع لجنة الصم مرارة خس��ارته األوىل 
ووق��ف رصيده عن��د 3 نق��اط عى أمل 

خطف بطاقة العبور يف املباراة الثالثة.

فريد يحوز على اإلعجاب 

نال العب وحارس مرمى فريق لجنة الصم 
محمد فريد حس��ن عى إعجاب الجميع 
وخ��رج بنجومية مب��اراة فريقه األوملبياد 
الخاص البحريني بعدما قدمه يف مستوى 
وأداء ميك��ن وصفه بالراقي ال س��يام مع 
نجاح��ه يف التص��دي للكثري م��ن الكرات 
والف��رص الخط��رة الت��ي وصل��ت ملرماه 
وتصديه لركلة جزاء يف الشوط الثاين وعى 
رغم خسارة فريقه إال أنه يعترب واحًدا من 

أفضل الالعبني يف املباراة.

وعرب فريد عن س��عادته باملس��توى الذي 
ظه��ر وحصوله ع��ى أفض��ل يف املباراة، 
مؤك��ًدا أنه كان يتمن��ى أن يخرج بفريقه 
بالفوز والنق��اط الثالث التي كانت كفيلة 
بتأهله للدور الث��اين ونصف النهايئ، الفًتا 
إىل أن فريق��ه ق��ادر ع��ى بل��وغ هدفه 

بالوصول للدور الثاين يف املباراة القادمة.

اإلعاقة الحركية يتفوق 

تص��در فري��ق اإلعاق��ة الحركي��ة ف��رق 
املجموع��ة الثاني��ة بع��د تحقيق��ه فوزه 
الث��اين توالًيا عى حس��اب فريق الش��لل 
الدماغي بخمس��ة أه��داف مقابل أربعة 
لريفع رصيده إىل 6 نقاط فيام تكبد الشلل 
الدماغي خس��ارته الثاني��ة وبقى رصيده 

خالًيا من النقاط.

تعادل مثير بين المحفزين 
وجمعية الصم

تع��ادل فريقا جمعي��ة املحفزين وفريق 
جمعي��ة الص��م بأربع��ة أه��داف ملثلها 
س��جل  الثاني��ة،  املجموع��ة  لحس��اب 
للمحفزي��ن س��ليامن داوود )3(، ولي��د 
ال��ذوادي )8 و 19( وع��يل البدراين )30(، 
وسجل لفريق الصم حسني أبورويس )20 
و 38(، الس��يد عيىس الوداعي )7( وعيل 

سلامن )22(.

تحدي اإلعاقة يتغلب        
على المكفوفين

تغّلب فريق الجمعية البحرينية الشبابية 
لتح��دي اإلعاق��ة ع��ى فري��ق جمعي��ة 
الصداقة للمكفوفني عى بتس��عة أهداف 
دون مقاب��ل لحس��اب املجموع��ة األوىل 
س��جلهم ع��يل حس��ن )1 و 2 و 7 و 8(، 
عبدالنارص الجزاف )3 و 3 و 4 و 5( وعيل 

املطوع )6(.

 4 مواجهات قوية                  
في ربع النهائي 

تنطلق اليوم منافس��ات ومباريات الدور 
ربع النهايئ من دوري خالد بن حمد لكرة 
قدم الص��االت بإقام��ة 4 مواجهات تنذر 
بقوته��ا وإثارتها خصوًص��ا يف اللقاء األول 
الذي يشهد مواجهة مركز شباب سند مع 
مركز ش��باب أبوصيبع عند الساعة 5.00، 
وكان��ت اللجن��ة الفني��ة قبل��ت احتجاج 
ابوصيبع ع��ى مركز ش��باب رأس الرمان 

ليتأهل الفريق لهذا الدور.
ويف اللق��اء الثاين الذي يقام عند الس��اعة 
6.00 ويجمع فريقي مركز شباب املحرق 
حام��ل اللق��ب مع نظ��ريه مركز ش��باب 
الس��نابس، ويف اللقاء الثالث يلعب مركز 
ش��باب الزالق ومركز شباب مدينة حمد، 
وأخريًا يف اللقاء الرابع يلعب مركز ش��باب 
الديه مع مركز شباب دمستان يف الساعة 

.8.00

زليخ: دوري سموه ملتقى شبابي سنوي ناجح بكل المقاييس
صدى واسع من مختلف الجهات الوطنية لمبادرات خالد بن حمد

لجنة اإلعالم واالتصال          دوري خالد بن حمد

كش��ف أم��ني رس االتح��اد البحريني 
للس��باحة فيص��ل س��وار ع��ن حجم 
املشاركة الواس��عة يف مختلف الربامج 
التي ينظمها االتح��اد، مبيًنا أن العدد 
ال��كيل للمش��اركني يف تل��ك الربام��ج 
يتج��اوز 12 ألف مش��ارك ع��ى مدار 
العام، وأن فرتة الصيف الحالية سجلت 
أرقاًما قياسية تزيد عن 2000 مشارك.

وأش��ار فيص��ل س��وار إىل أن برام��ج 
االتح��اد الرئيس��ية تنقس��م إىل ثالثة 
أقس��ام، األول منها هو برنامج تعليم 
الس��باحة للصغار الذي يشمل األوالد 
م��ن عم��ر 4 أع��وام لغاي��ة 11 عاًما، 
والفتي��ات من عمر 4 أع��وام لغاية 9 
أع��وام، باإلضاف��ة إىل برنام��ج اللياقة 
للكبار، ع��الوة الربنامج الرائد والخاص 

باكتشاف املواهب.
كام وأكد س��وار أن ه��ذا العدد الكبري 
من املشاركني داللة عى نجاح املعنيني 
يف االتحاد يف اس��تقطاب املتدربني من 
مختلف الفئات العمرية للمشاركة يف 
الربامج التي يت��م تنظيمها، معرّبًا عن 
سعادته ملا يحققه العاملون يف االتحاد 
م��ن إنج��ازات متواصل��ة، وقدرته��م 
ع��ى تس��يري منظوم��ة العم��ل التي 

تخدم أكرث من 1000 مش��ارك ش��هريًّا 
يف املتوس��ط، مردًفا: “أتقدم بالش��كر 
اإلداري��ني واملدربني ع��ى ما يقدمونه 
من مجهودات تساهم يف نجاح برامج 

االتحاد”.
مشريًا يف ذات السياق إىل التزام االتحاد 
بأع��ى املعاي��ري واملقايي��س الدولي��ة 
الخاصة مبث��ل هذه الربامج، من حيث 
عدد املدربني واملنقذين الذين يتولون 
مهمة اإلرشاف والتدريب، بحيث يتم 
تخصيص مدرب لكل مجموعة يرتاوح 

ع��دد أعضائها م��ن املتدرب��ني ما بني 
8 إىل 10 أش��خاص فق��ط، مام يضمن 
جودة التدريب واستفادة املتدرب مام 
يقدمه املدربون بالشكل املطلوب عى 

حد تعبريه.
وش��دد أم��ني رس االتح��اد البحريني 
للس��باحة عى أن الربامج التي يقيمها 
االتح��اد عى مدار الع��ام تخدم كافة 
رشائح املجتمع من مواطنني ومقيمني، 
متابًع��ا: “تش��هد برامجنا إقب��االً كبريًا 
س��واًء م��ن املواطن��ني أو املقيمني يف 

اململكة، فهي متاحة للجميع دون أي 
استثناء بالطبع”.

وتط��رق فيصل س��وار يف ترصيحه إىل 
ك��ون هذه الربامج أح��د أهم الروافد 
الوطني��ة  املنتخب��ات  تغ��ذي  الت��ي 
باملواهب الصاعدة والواعدة، مبيًنا إىل 
أن املرحلة األوىل تتم يف برامج التعليم 
للصغ��ار ومن ثم اكتش��اف املواهب، 
إىل أن يتم اختيار الس��باحني الواعدين 
من قبل الجهاز الفني للمش��اركة مع 

املنتخبات الوطنية.

أكد خدمتها لكافة شرائح المجمتع

ا سوار: 12 ألف مشارك في برامج اتحاد السباحة سنويًّ
المركز اإلعالمي         اتحاد السباحة

جانب من الفعالياتفيصل سوار

من لقاء اإلعاقة الحركية والشلل الدماغيمحمد فريد يتسلم جائزة أفضل حارسكبار الضيوف مع اللجنة المنظمة

اتحاد الريف يتعادل مع المعامير في “دورينا”

خطف فريق نادي اتحاد الريف تعادالً مثيًنا ومهامًّ أمام فريق نادي املعامري 
بهدفني للجانبني، يف اللقاء الذي جمع الطرفني مساء أمس األول، عى استاد نادي 

اتحاد الريف، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة لدوري املراكز 
الشبابية لكرة القدم #دورينا يف نسخته الثانية. وكاد الجميع يظن أن املباراة 

ستتجه ملصلحة نادي اتحاد املعامري الذي ظل متقدًما حتى الوقت املحتسب بدياًل 
للضائع من الشوط الثاين، إال أن نادي اتحاد الريف عاد من بعيد وسجل هدف 

التعادل الذي أوصل الفريقني للنقطة الرابعة بعد تقاسمهام نقاط مواجهتهام.

اليوم راحة وغًدا مباراتان 
تخضع الفرق املشاركة يف دورينا إىل الراحة اليوم الخميس، وتنطلق غًدا 

الجمعة مباريات املجموعة الرابعة مببارايت نادي أم الحصم ونادي بني جمرة 
يف الساعة السادسة مساء عى استاد نادي اتحاد الريف. ويف املباراة الثانية 
يتواجه نادي العكر ومركز شباب دمستان يف الثامنة مساء عى استاد نادي 

اتحاد الريف، ولدى األول ثالث نقاط فقط من ثالث مباريات خرس يف اثنتني 
وفاز يف واحدة وهو يف املركز السادس ويعاين من عدم ثبات املستوى والنتائج، 

ويتطلع إىل فوٍز ثاٍن يرفع مركزه بشكل أفضل مام هو عليه اآلن.
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من لقاء المعامير واتحاد الريف

واصلت لجنتا الحكام والتسجيل 
لبطولة #أقوى_رجل_بحريني2 

زيارتهام لألندية الصحية والرياضية، 
بهدف الرتويج للبطولة ورشح لوائح 

وأنظمة منافساتها والتصفيات 
التأهيلية، التي ستقام تحت رعاية 
النائب األول لرئيس املجلس األعى 

للشباب والرياضة رئيس االتحاد 
البحريني أللعاب القوى الرئيس 

الفخري لالتحاد البحريني لرياضة 
ذوي العزمية سمو الشيخ خالد بن 

حمد آل خليفة، الذي ينظمها املكتب 
اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد 

بن عيىس آل خليفة تحت شعار 
#خلك_وحش يف الفرتة -21 23 فرباير 
2019، التي سيسبقها إقامة التصفيات 

التأهيلية يف الفرتة -6 8 سبتمرب 
القادم مبجمع السيف، حيث تأيت 

هذه البطولة ضمن املبادرات التي 
أطلقها سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة والهادفة لدعم املجال الريايض 

واإلنساين مبملكة البحرين. 

وقد قامت اللجنتان بزيارة نادي 
أبطال املستقبل الواقع يف مدينة حمد 

باملحافظة الشاملية، حيث التقى 
رئيس لجنة الحكام أحمد جمشري 

وأمني الرس العام رئيس لجنة التسجيل 
عبدالله السياس مبمثلني عن النادي، 

وقدما رشًحا مفصاًل عن لوائح وقوانني 
البطولة، وأنظمة التصفيات التأهيلية 

التي ستسبق إقامة املنافسات النهائية 
واملقرر إقامتها يف سبتمرب القادم 

مبوقع الحدث، التي ستشهد إقامة 

ثالث مسابقات يف األلعاب التالية: 
لعبة بنج برس “قوة الدفع”، ولعبة 

الرفعة املميتة ولعبة السكوات “قوة 
الرجلني، يشار إىل أن هذه التصفيات 

تهدف إىل منح الفرصة ألكرب عدد 
املشاركني لإلعداد والتحضري لخوض 

هذه املرحة من البطولة، األمر الذي 
سيسهم يف تقديم مستويات قوية، من 
شأنها مواصلة النجاحات التي شهدتها 

مسابقات الوزن الخفيف واملتوسط 
جانب من زيارة نادي أبطال المستقبلوالثقيل يف النسخة األوىل.

لجنتا “أقوى رجل بحريني2” تواصالن زيارة أبطال المستقبل
الرفاع   المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد
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خيب منتخبنا الوطني للش��باب للكرة 
البحرينية  الجامه��ر  آم��ال  الطائ��رة 
وتلقى خس��ارة “مذلة” من أس��راليا 
بثالثة أش��واط مقابل ش��وطني بعدما 
كان “األحمر” متقدما بشوطني وقريبا 
من حسم املباراة لصالحه يف املواجهة 
الت��ي جمع��ت الفريقني مس��اء أمس 
)األربع��اء( يف دور الس��تة ع��ر من 
منافس��ات البطولة اآلس��يوية التاسعة 
عرة للش��باب )تحت 20 عام( والتي 
تحتضنه��ا اململك��ة حتى 28 الش��هر 
الج��اري والت��ي اقيم��ت ع��ى صالة 

االتحاد مبدينة عيىس الرياضية.
وأه��دى العبون��ا املب��اراة ع��ى طبق 
م��ن ذهب إىل املنافس األس��رايل رغم 
تفوقه��م يف الش��وطني األول والث��اين 
بأخط��اء تضيي��ع اإلرس��ال والهج��وم 
واالستقبال رغم تقدمهم 2/ 0 وتفوقهم 
بالنتيجة يف الشوط الثالث الذي كادوا 
أن يحسموه ملصلحتهم 3/ 0 إال أن حالة 
والتهاون  و”االس��تعجال”  “االستهتار” 
شجعت األسراليني عى العودة مجددا 
وخطف املب��اراة التي كانت بني ايدي 

العبينا، لتخرج جامهرنا بحرستها.
ويعت��ر الالعب حس��ني خليل تفضل 
مس��جل يف املباراة بتحقيقه 22 نقطة 
يلي��ه محم��د العب��ارة 15 نقط��ة ثم 
محم��ود عبدالحس��ني 11 نقطة، ومن 
جانب اس��راليا فقد برز جيمس الذي 
حق��ق مبف��رده 25 نقطة م��ام يعني 

تحقيق شوط بأكمله.
وبتل��ك النتيج��ة فقد تأه��ل منتخب 
أسراليا إىل دور الثامنية، فيام سيلتقي 
منتخبن��ا أم��ام تركامنس��تان يوم غد 
الجمعة للعب عى مراكز الرضية من 
التاس��ع حتى الس��ادس عر، ليضيع 
حلم بلوغ دور الثامنية وتكرار اإلنجاز 
ال��ذي حقق��ه يف النس��خة 18 الت��ي 
استضافتها مملكة البحرين عام 2014 
بعد تأهله ل��دور الثامنية ومن ثم إىل 

دور األربعة.
وبع��د نهاي��ة املباراة انهم��رت دموع 
بع��ض الالعبني أس��فا عى الخس��ارة 
القاسية ودخلوا يف نوبة بكاء وتوجهوا 
بعده��ا إىل غرف��ة املالب��س مب��ارشة 

والحزن باديا عى وجوههم.
وبالعودة إىل املباراة فقد لعب منتخبنا 
بأداء منظم منذ الشوط األول وضغط 
أربك��ت  الت��ي  القوي��ة  باإلرس��االت 
استقبال الخصم االسرايل وكانت عامل 
الحسم الرئييس يف احراز النقاط وبرع 
فيها حسن الش��اخوري وحسني خليل 
ومحم��د العبار، كام تأل��ق منتخبنا يف 
الهجوم يف األطراف وتحديدا عر حسني 
خليل وس��ط أداء متواضع لألسرالييني 
الذي��ن اه��دوا نقطة الش��وط األخرة 
“لويس”االرس��ال  الالع��ب  بإضاع��ة 

لينتهي الشوط لصالحنا 25/ 16.
يف الشوط الثاين قدم املنتخب األسرايل 
هدايا عى طبق م��ن ذهب بأخطائه 
الكثرة يف الهجوم وتضييع اإلرس��االت 
الش��بك والتعدي،  واالس��تقبال وملس 
وهو ما سهل مهمة منتخبنا يف تحقيق 
الفوز بكل سهولة 25/ 17، مع الفاعلية 
الهجومية لالعبينا يف األطراف واالرتكاز 

وقوة االرساالت.
يف الش��وط الثالث دخل منتخبنا بنوع 
من التس��اهل األمر ال��ذي فتح املجال 
أم��ام املناف��س لف��رض س��يطرته عر 
الفاعلية الهجومية يف األطراف، ليتقدم 
االس��راليني 21/ 19 لكن منتخبنا ادرك 
التع��ادل 21/ 21 وحتى 25/ 25 بفضل 
املتألق حس��ني خليل ليستمر التعادل 
حتى النقاط األخرة وس��نحت الفرصة 
ملنتخبن��ا للف��وز رغم تقدم��ه بفارق 
نقط��ة ولك��ن اضاعة ثالثة ارس��االت 
كلفتنا الخس��ارة 34/ 32 بعدما تصدى 
األسراليون لكرتني متتاليتني من حسني 

خليل.
 استمر األداء املخيب لآلمال يف الشوط 
الرابع والذي تقهقر فيه املنتخب عى 
مس��توى االس��تقبال وتخليص الكرات 
الهجومية وغياب حوائط الصد التائهة 
والتي م��ر منها ضارب مركز 4 جيمس 
بكل سهولة ليخطف االسراليني الفوز 
25/ 22 ويعودوا إىل املباراة من جديد 

رغم تخلفهم شوطني.
ومل يكن األداء افضل حاال يف الش��وط 
الحاسم عندما أهدى العبونا املواجهة 
ع��ى طبق من ذهب لتع��دد األخطاء 
يف اضاعة االس��تقبال وع��دم الفاعلية 
الهجومية باألخص م��ن العبي مركز4 
ليتق��دم اس��راليا 6/ 2 ويواصل تفوقه 
رغم محاولة منتخبنا للعودة وتقليص 
الفارق 14/ 11 لكن االسراليني حسموا 

النتيجة 15/ 11.

انطالق منافسات دور الثامنية اليوم
تنطل��ق مباري��ات دور الثامنية اليوم 
عندم��ا يلتق��ي منتخ��ب اي��ران م��ع 
كازاخس��تان الساعة 2 ظهرا، ثم مباراة 
تايلن��د وتايبي��ه الس��اعة 4:30 عرصا، 
يتبعه��ا لقاء اس��راليا وكوريا الس��اعة 
الس��ابعة مس��اء، ث��م مب��اراة الصني 

والعراق الساعة السابعة مساء.

إيران تكتسح الهند

حق��ق املنتخ��ب اإليراين ف��وزا منطقيا 
بعدما تغلب عى الهند بثالثة أش��واط 
 )22 /25  ،14 /25  ،17 /25( نظيف��ة 
ليخطف بطاقة التأهل إىل دور الثامنية 
بكل جدارة واقت��دار باعتباره أحد أبرز 
املرش��حني لنيل اللقب اآلس��يوي ولكنه 

املصنف األول عى القارة االسيوية.
واس��تطاع املنتخ��ب الهن��دي أن يقدم 
نفس��ه بش��كل جي��د قبل أن يس��يطر 
اإليراني��ون عى مجري��ات البطولة أداء 
ونتيجة عى مدار األشواط الثالثة بسالح 
اإلرس��ال الق��وي ومتي��ز حوائ��ط الصد 
والهج��وم البارع يف ظل تف��وق العبيه 
وخ��رة عنارصه الذين ش��ارك معظمهم 
يف بطول��ة العامل للناش��ئني التي اقيمت 
العام املايض عى ارض اململكة وخطفوا 

اللقب العاملي.

كوريا تخرج من عنق الزجاجة

خ��رج املنتخب الك��وري املصنف الثاين 
يف البطولة اآلس��يوية من عنق الزجاجة 
بعدما تغل��ب عى باكس��تان بصعوبة 
)25/ 17، 25/ 22، 20/ 25، 25/ 21( حيث 
قدم الكوريون عرضا فنيا رائعاً يف الشوط 
األول قبل أن يدخل الباكستانيون بقوة 
يف األش��واط الثالثة األخرى ليكونوا ندا 
عنيدا ملنافس��هم الك��وري، إال أن خرة 
األخ��ر ومتيز العبيه بالرسع��ة والتنويع 
الهجومي متكنوا من الفوز عى املنافس 

والتأه��ل ل��دور الثامني��ة س��عياً وراء 
املنافسة عى اللقب.

الصين تتخطى السعودية

متك��ن منتخب الص��ني حام��ل اللقب 
من تحقيق فوز مس��تحق عى حساب 
نظيف��ة  أش��واط  بثالث��ة  الس��عودية 
إىل  ليتأه��ل   )14 /25  ،12 /25  ،22 /25(
دور الثامني��ة ويواصل رحلة الدفاع عن 
لقبه الذي أحرزه يف النسخة املاضية عام 
2016 بعدم��ا فاز عى اي��ران يف النهايئ 

.2 /3
وبس��ط املنتخ��ب الصين��ي س��يطرته 
ع��ى مجريات املباراة م��ن خالل القوة 
الهجومية الضاربة وق��وة حوائط الصد 
لينتزع فوزا مثيناً قاده للدور ربع النهايئ، 
فيام ودع املنتخب الس��عودي املنافسة 
وس��يلعب عى مراكز الرضية الرفية، 
وكان الصيني “دياو” هو افضل مسجل 

يف املواجهة بعدما أحرز 14 نقطة.
العراق ميثل العرب بدور الثامنية

نج��ح العراق يف خط��ف بطاقة التأهل 
الثامني��ة ليعل��ن نفس��ه كأول  ل��دور 
منتخب عريب يصل لدور الثامنية بعدما 
ف��از ع��ى تركامنس��تان بثالثة اش��وط 
نظيفة )25/ 16، 25/ 20، 25/ 16(، حيث 
قدم العراق نفس��ه بصورة رائعة وظهر 
بشكل أفضل من األدوار األوىل واستطاع 
أن يق��دم مس��توى فن��ي كب��ر ليطيح 
بركامنستان صاحبة التصنيف السادس.

ويدي��ن العراق بالفض��ل إىل هذا الفوز 
الرائ��ع إىل كال من الالعبان عيل صاحب 
ونارص جميل الل��ذان كان أهم مفاتيح 
الفوز لدى “اس��ود الرافدي��ن”، ويعتر 
تأه��ل العراق لهذا ال��دور مبثابة نتيجة 
إيجابية قياسا بظروف العراق السياسية. 

تايلند تنهي مغامرة قطر
وض��ع منتخ��ب تايلن��د ح��دا ملغامرة 
املنتخ��ب القطري بعدم��ا تغلب عليه 

بثالث��ة اش��واط نظيفة وبكل س��هولة 
ليصع��د   )10 /25  ،10 /25  ،15 /25(
إىل دور الثامني��ة، حي��ث مل يجد تايلند 
أي صعوب��ة يف تخطي عقب��ة املنتخب 
القطري الذي وصل لدور الس��تة عرة 
منتخ��ب  انس��حاب  اث��ر  بف��وزه 3/ 0 

أوزبكستان.
وهيمن منتخب تايلند طوال وعرضا عى 
املباراة بفضل تألق العبيه عى مستوى 
جميع امله��ارات، إذ كانت املواجهة من 
طرف واحد ومل يبذل تايلند أي مجهود 
كبر لإلطاحة مبنافس��ه الذي س��يلعب 

عى مراكز الرضية.

تايبيه يفاجأ اليابان

يف واح��دة من أق��وى مباريات البطولة 
أط��اح منتخ��ب تايبيه بنظ��ره الياباين 
بثالثة أش��واط مقابل شوطني )22/ 25، 
26/ 28، 25/ 18، 25/ 22، 15/ 10(، حيث 

قلب تايبيه تأخره بشوطني إىل فوز مثني 
ليتأه��ل إىل دور الثامنية ب��كل جدارة، 
فقد اس��تطاع تايبيه أن يس��تجمع قواه 
يف الش��وطني الثال��ث والرابع والخامس 
وكس��ب املواجه��ة بكل ج��دارة بفضل 
ال��روح القتالي��ة العالية الت��ي أظهرها 

العبوه وقدرتهم عى استعادة توازنهم.

كازاخستان تتفوق                    
على سيرالنكا

أح��رز منتخب كازاخس��تان فوزا مثينا 
عى حس��اب س��رالنكا بعدما تغلب 
علي��ه بثالث��ة اش��واط مقابل ش��وط 
 )21 /25  ،13 /25  ،25 /16  ،24 /26(
ليتأهل لدور الثامنية ويزيح املنتخب 
الس��رالنيك م��ن طريق��ه بعدما قدم 
عرضا رائعا عى مدار اش��واط املباراة 
ليقتن��ص ف��وزا رائعاً بفض��ل نجومية 

العبيه وأدائهم الجامعي املنظم.

منتخب “المستقبل” من أستراليا “يتبهدل” وينافس على مراكز الترضية
أهدر الفوز بأخطائه وحرم نفسه من بلوغ دور الثمانية آلسيوية الطائرة

حسن علي

كازاخستان فاز على سيرالنكا

كوريا تجاوزت باكستان بصعوبةتايبيه أقصت اليابان

كازاخستان عبرت أجواء سيرالنكا بأمان

الحزن يخيم على الالعبين بعد الخسارة

الصين تعبر حاجز السعودية

فرحة العراق بالتأهل

تايلند تسحق قطر

منتخبنا خسر بيده
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)وكاالت(: أبل��غ اوناي اميري املدرب 
الجديد ألرس��نال املنافس يف الدوري 
الق��دم  لك��رة  املمت��از  اإلنجلي��زي 
الصحافي��ن أنه يحرتم قرار مس��عود 
أوزي��ل باعتزال اللع��ب الدويل بعد 
م��ا وصفه الالعب األمل��اين ”بالتمييز 
بس��بب  االحرتام“  وع��دم  العنرصي 
أوزي��ل  الرتكية.وتع��رض  أصول��ه 
النتقادات بسبب مستواه خالل خروج 
املانيا املخيب م��ن دور املجموعات يف 
كأس العامل يف روسيا وأيضا مقابلته مع 

الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان.
وأطلق��ت الجامه��ر األملانية صيحات 

وايل��كاي  أوزي��ل  ض��د  اس��تهجان 
جندوج��ان، الق��ادم من أص��ول تركية 
وتقابل مع أردوغان أيضا، يف املباريات 

الودية قبل كأس العامل.
وقال أردوغ��ان إن أوزيل القى معاملة 

عنرصية وغر مقبولة.
وأثار قرار الالعب البالغ عمره 29 عاما 
مناقشات غاضبة يف أملانيا حول عالقتها 

بأكرب جالية للمهاجرين يف البالد.
وأبل��غ اميري الصحافين يف س��نغافورة 
قب��ل يوم م��ن املواجهة ض��د اتليتيكو 
الدولي��ة  األبط��ال  كأس  يف  مدري��د 
استعدادا النطالق املوسم الجديد ”هذا 

قرار شخيص احرتمه“.
وأشار اميري، الذي أصبح يف مايو مدرب 
أرسنال الجديد عقب رحيل فينجر بعد 
22 عام��ا م��ع الفري��ق، إىل أن أوزيل 

يشعر أن ارسنال ”بيته“.
وأض��اف ”نح��ن مثل بيت��ه. نحن مثل 
عائلته... سنساعده عىل أن يشعر بحالة 

جيدة“.
ومل يعلق أوزيل عىل قراره منذ وصوله 
مع الفريق اللندين إىل س��نغافورة يوم 

االثنن.
ويلعب أرسنال ضد باريس سان جرمان 

يوم السبت يف البطولة ذاتها.

اإلس��باين  امل��درب  أق��ر  )وكاالت(: 
جوسيب غوارديوال أن تكرار سيناريو 
املوس��م امل��ايض، حن حط��م فريقه 
األرق��ام  جمي��ع  س��يتي  مانشس��رت 
القياس��ية املمكنة يف طريقه اىل لقب 
ال��دوري االنجليزي املمتاز، س��يكون 
“مس��تحيال”. وهيم��ن س��يتي ع��ىل 
الدوري املمتاز املوسم املايض وحطم 
الكثر من األرقام القياسية يف طريقه 
اىل لقب��ه األول يف “برميي��ر ليغ” مع 
املدرب اإلس��باين، إذ أصبح أول فريق 
يت��وج بط��ال ب100 نقط��ة أو أكرث، 
وصاح��ب الف��ارق األكرب ب��ن البطل 
والوصيف )19 نقطة(، وصاحب أكرب 
عدد من األهداف )106( واالنتصارات 
 )18( املتتالي��ة  واالنتص��ارات   )32(
وفارق األهداف )79+(.وحطم رجال 
غواردي��وال 11 رقام قياس��يا باملجمل، 
لك��ن امل��درب اإلس��باين توق��ع من 
الواليات املتحدة حيث يشارك فريقه 
يف كأس األبط��ال الدولية التحضرية، 
أن يكون املوسم الجديد الذي ينطلق 
الشهر املقبل أصعب بكثر من سابقه.

وقال بهذا الص��دد “لن نحطم املزيد 
م��ن األرق��ام القياس��ية يف ال��دوري 
االنجليزي املمتاز، هذا أمر مستحيل... 
أو شبه مستحيل”، مضيفا عشية لقاء 
الغري��م املحيل ليفربول يف نيوجرزي 
“عيّل رؤية وجوه العبي يف األسبوعن 
املقبلن عندما يجتمعون ألننا هنا من 
دون 15 منهم” بسبب التزاماتهم مع 

منتخبات بالدهم يف كأس العامل التي 
اختتمت يف 15 يوليو بفوز فرنسا عىل 

كرواتيا 4-2.
وأوض��ح “عندما نع��ود )اىل انجلرتا(، 
س��نحظى بأربعة أو خمسة أيام من 
أجل التحضر ملباراة تشليس )يف درع 
املجتمع(، وس��رى حينه��ا وجوههم. 
الهدف )فس��لفته( هو الفوز باملباراة 

التالية وكيفية التحضر للفوز باملباراة، 
هذا هو الهدف. األرقام القياسية التي 
حققناها املوسم املايض كانت مثرة ما 

قمنا به كل يوم. هذا هو األهم”.
ويف اطار املحافظة عىل االس��تمرارية 
يف الفري��ق، ق��رر س��يتي متديد عقد 
غوارديوال يف مايو املايض حتى 2021، 
وه��ي أط��ول ف��رتة الت��زام للمدرب 

اإلس��باين مع فريق واح��د منذ بداية 
مشواره كمدرب لربشلونة عام 2008.

وأوض��ح اإلس��باين أن الراح��ة الت��ي 
يشعر بها يف س��يتي، وثقة النادي مبا 
يق��وم به، دفعاه اىل اتخاذ قرار متديد 
العقد، مضيفا “املس��ؤولون يف النادي 
يدركون... أن املسألة مرتبطة بالنتائج. 
العقد يربطن��ا لثالثة أع��وام إضافية 
لكن النتائج س��تميل ما س��يحصل يف 
املستقبل... مدربو كرة القدم دامئا يف 

موقع الخطر”.
وأعرب ع��ن ارتياحه لوض��ع الفريق 
رغم اكتفائه حت��ى اآلن بالتعاقد مع 
الجزائ��ري ري��اض محرز من ليس��رت 
س��يتي، مضيفا “كل ن��ادي يفعل ما 
يؤمن به. أنا أتفهم هذا األمر متاما” يف 
اش��ارة اىل األموال التي تنفقها الفرق 
االنجليزية األخ��رى من أجل محاولة 
ازاح��ة س��يتي ع��ن العرش الس��يام 
ليفربول ال��ذي يعترب “منافس��ا عىل 
اللق��ب. ليفربول دامئا من املرش��حن 

بسبب تاريخه”.

)وكاالت(: ق��ال جوزي��ه مورينيو 
مدرب مانشسرت يونايتد إن فريقه 
س��يبدأ املوس��م الجديد للدوري 
االنجليزي املمت��از لكرة القدم يف 
وضع يسء إذ تس��ببت عطالت ما 
بع��د كأس الع��امل يف حصوله عىل 
وق��ت قصر إلعداد العبيه مقارنة 
يونايت��د  أخرى.ويس��تعد  بأندي��ة 
للموس��م الجديد باملش��اركة يف كأس 
األبط��ال الدولي��ة حي��ث يلعب ضد 
ميالنو اإليطايل خ��ارج لوس انجليس 
حي��ث يغي��ب العدي��د م��ن العبي 

الفريق األساسين.
وأش��ار املدرب الربتغ��ايل إىل أن عدم 
قدرته ع��ىل تدريب تش��كيلة كاملة 
سيظهر تأثرها عندما يستضيف ليسرت 
س��يتي )العارش من أغسطس آب( ثم 
زيارة برايتون ان��د هوف البيون )19 
أغس��طس( يف أول مباراتن للدوري. 

”املباراة  الصحفي��ن  وأبل��غ مورينيو 
األوىل ستكون ضد ليسرت والثانية ضد 
برايتون وعندما أنظر إىل ليس��رت إن مل 
أكن مخطئا وصل )ه��اري( ماجواير 
و)جيمي( ف��اردي إىل املرحلة األخرة 
يف كأس الع��امل ألن )الحارس كاس��رب( 
شاميكل ودع البطولة يف وقت سابق.

”اعتقد أن الفري��ق الذي يعمل ملدة 
ستة أسابيع عىل األقل بتشكيلة كاملة 
ما عدا مدافع ومهاجم س��يعودان يف 
األس��بوع األخر لالس��تعدادات ورمبا 
يش��اركان... من الواضح أنه يف وضع 

أفضل“.
ول��ن يش��ارك الالعبون الذي��ن بلغوا 
الدور قبل النه��ايئ ونهايئ كأس العامل 
بس��بب  الدولي��ة  األبط��ال  كأس  يف 

العطلة اإلجبارية.
وفازت فرنس��ا يف النهايئ عىل كرواتيا 
فيام انترصت بلجي��كا عىل انجلرتا يف 

مباراة تحديد املركز الثالث.
وهذا يعني أن بول بوجبا العب وسط 
فرنسا وروميلو لوكاكو مهاجم بلجيكا 
من ب��ن 11 العبا يغيبون عن يونايتد 

يف لوس انجليس.
وق��ال موريني��و ”الوضع ضد ليس��رت 
وبرايت��ون ليس جي��دا بالنس��بة لنا. 
وميكنن��ي الق��ول إن املب��اراة الثالثة 
سنلعب ضد فريق )توتنهام هوتسبر 
ي��وم 27 أغس��طس( يواج��ه املوقف 
ذاته. اعتقد أن بعد 3 أسابيع ستكون 

األمور عىل ما يرام.
”لك��ن يف أول مباراتن علين��ا القتال 
للحص��ول عىل نق��اط ألنن��ا بحاجة 
إليها لذا هذا ما س��نفعله مع الالعبن 

املتاحن أمامنا“.
وأج��اب موريني��و عن��د س��ؤاله هل 
يواجه منافسو يونايتد املشاكل ذاتها 
”لو نظرتم إىل الالعبن لدى تش��يليس 

وليفرب��ول يف اس��تعدادات م��ا قبل 
بداية املوس��م وأيضا ارسنال اعتقد لو 
قارنتم سرتون الفارق يف هذا املوقف. 
مانشسرت س��يتي وتوتنهام يف موقف 

مثلنا”.

وأنهى يونايتد املوس��م املايض وصيفا 
لجاره اللدود مانشس��رت س��يتي لكن 
فري��ق موريني��و كان يتأخ��ر بفارق 
19 نقط��ة ع��ن فريق امل��درب بيب 

جوارديوال.

ايمري يحترم قرار أوزيل

تكرار الموسم الماضي “مستحيل”

مورينيو يخشى البداية

)وكاالت(: أعلن الرويس ميخائيل 
يوجني انه سيعتزل رياضة كرة املرضب 

بعد مشاركته يف دورة سان بطرسربغ 
الروسية املفتوحة يف منتصف سبتمرب 

املقبل.
وقال يوجني البالغ 36 عاما انه 

سيتوقف عن املشاركة يف البطوالت 
الرسمية، بعد فوزه عىل االمريك اميل 

راينربغ 2-6 و0-6 الثالثاء يف دورة اتالنتا 
االمركية. وذكر املصنف ثامنا عامليا 

سابقا “لقد حان الوقت”.
ورأى يوجني الذي ميلك يف رصيده 10 
القاب يف البطوالت الفردية انه يتطلع 

للمشاركة يف بطولة اخرة يف الغراند 
سالم يف اغسطس املقبل عىل مالعب 
فالشينغ ميدوز االمركية، ثم يختتم 
مشواره يف سان بطرسربغ التي تبدأ 

منافساتها يف 17 سبتمرب.
واضاف “كنت متوترا للغاية هذه الليلة 

الين سأعلن عن موعد نهاية مسريت”.
ويلتقي يوجني املصف 105 عامليا 
راهنا، مع االملاين ميشا زفريف يف 

الدور الثاين، والفائز بينهام سيلتقي عىل 
االرجح االمريك جون ايسر يف الدور 

ربع النهايئ.
وتخلص يوجني من خصمه يف 73 
دقيقة وفاز يف 17 نقطة من اصل 

17 عىل ارساله االول كام كرس ارسال 
خصمه 5 مرات.

وأحرز يوجني لقب 9 دورات يف 
الزوجي، وتعود افضل نتائجه يف الغراند 
سالم اىل عامي 2006 و2010 عندما بلغ 

نصف نهايئ بطولة الواليات املتحدة، 
ويف 2006 تخطى االسباين رافايل نادال 

يف ربع النهايئ.

اعتزال يوجني

)وكاالت(: قال ماوريسيو بوكيتينو 
مدرب توتنهام هوتسبر املنافس يف 

الدوري االنجليزي املمتاز لكرة القدم 
إنه غر منزعج من عدم ضم أي العب 

حتى وإن النادي لن يتعجل دفع 
األموال لتعزيز تشكيلته.

ونجح توتنهام يف متديد عقود العديد 
من أبرز العبيه لفرتات طويلة لكنه 

مع برنيل هام الفريقان الوحيدان يف 
الدوري املمتاز اللذان مل يضام أي العب 

يف الصيف الحايل.
وأبلغ بوكيتينو الصحفين ”نعمل بجد 

عىل تحسن تشكيلتنا. سوق االنتقاالت 
بدأ يتحرك رسيعا بعد نهاية كأس العامل. 
تأكدوا من أننا سندعم صفوفنا لكن كام 

هو املعتاد نجتهد ولن نتعجل اتخاذ 
القرارات. ”لست قلقا. أنا سعيد بإعداد 

الفريق للوصول إىل أفضل حال من أجل 
املباراة األوىل للدوري“.

ويفتتح توتنهام، الذي يواجه روما يف 
بطولة كأس األبطال الدولية استعدادا 

لبداية املوسم، مشواره يف الدوري 
مبواجهة نيوكاسل يونايتد يوم 11 

أغسطس آب بعد يومن من غلق باب 
االنتقاالت يف انجلرتا.

بوكيتينو غير قلق

)وكاالت(: أيد نجوم السباحة 
االمركيون ايقاف مواطنهم راين لوكتي 
14 شهرا بسبب خرقه قواعد مكافحة 
املنشطات، بيد انهم أملوا يف تطبيق 

القواعد عينها عىل السباحن يف البلدان 
االخرى. وقال الثالثاء نايثان ادريان 

صاحب 5 ذهبيات اوملبية بينها سباق 
100 م حرة يف اوملبياد لندن 2012 
“برصاحة ال أعتقد ان هذه العقوبة 

كانت بالرضورة صارمة اىل هذا الحد لو 
كان ميثل اتحادات اخرى”.

وكانت الوكالة االمركية ملكافحة 
املنشطات )أوسادا( أعلنت االثنن انها 

اوقفت البطل االوملبي ست مرات 

وبطل العامل 16 مرة حتى  يوليو 
2019، بسبب خرقه قواعد مكافحة 

املنشطات. وتابع ادريان عشية بطولة 
الواليات املتحدة للسباحة يف ارفاين 
جنوب لوس انجليس “ندرك جميعا 
مدى قساوة الوكالة عىل الرياضين 

االمركين راهنا.. كان جميال لو ان بقية 
العامل فعلت اليشء عينه. شعروا انهم 

مل يكونوا هناك لحامية رياضييهم، 
انهم هناك لقيادة رياضتهم”. وكان 
لوكتي )33 عاما( أثار انتباه الوكالة، 

بعدما نرش يف 24 مايو املايض صورة له 
عىل مواقع التواصل االجتامعي تظهره 

وهو يتم حقنه بسائل يف الوريد. 

وأوضحت الوكالة أن “التحقيق الذي 
أجرته أوسادا وتعاون معه لوكتي 

بكامل ارادته، كشف أنه تلقى حقنة 
يف الوريد من مواد مسموح بها”، 

قبل أن تؤكد ان الطريقة املستخدمة 
تتعارض مع اللوائح املعمول بها، علام 
أن هذا السباح الفائز ب 12 ميدالية 

أوملبية منذ 2004 استخدم جرعة أعىل 
)أكرث من 100 مل يف 12 ساعة( من 

املسموح بها.
واتخذ قرار االيقاف مع مفعول رجعي 
من تاريخ 24 مايو، ما يعني أن لوكتي 

لن يتمكن من املشاركة يف بطولة 
الواليات املتحدة للسباحة التي تقام 

هذا االسبوع يف كاليفورنيا، كام سيحرم 
من املشاركة يف بطولة العامل للسباحة 

العام املقبل يف كوريا الجنوبية.
واشار ادريان )29 عاما( اىل انه من 

الصعب التعامل مع تعقيدات قانون 
مكافحة املنشطات “عليك ان تسأل 
كثرا”، مضيفا انه يستشر مسؤويل 

السباحة االمركين أو الوكالة مبارشة 
بحال اراد االستفهام عن اي يشء.

وأقرت لييل كينغ التي كانت رصيحة 
يف وصف الروسية يوليا افيموفا 

ب�”غشاشة املنشطات” يف اوملبياد ريو 
2016 بعد ايقافها ملدة 16 شهرا، انه 

“من الصعب حصول ذلك لصديق 

وزميل” لكنها مل تعتقد ان ايقافه 
كان خاطئا. وقالت “يجب أن تتبع 

القوانن، وأقدر ان يقوم االتحاد الدويل 
للسباحة، الوكالة الدولية ملكافحة 

املنشطات والوكالة االمركية ملكافحة 
املنشطات بتضييق الخناق الن هذا 

االمر يجب أن يحدث”.

ودافع لوكتي عن نفسه خالل املؤمتر 
الصحايف الذي عقده االثنن مقرا خالله 

بقبول قرار الوكالة االمركية قائال “مل 
أخالف القوانن، وكل يشء قانوين. 

بامكانكم رشاء هذه املادة من املحال 
التجارية )السوبرماركت( والصيدليات، 
ولكن هناك قوانن وعليكم التقيد بها”.

عقوبة “قاسية” بحق لوكتي

مسعود اوزيل

جوزيه مورينيو

جوسيب غوارديوال

راين لوكتي

ماوريسيو بوكيتينو



يف الع���ام 2019 اأنت���م عل���ى موع���د م���ع انط���اق 
اأف���ام اأبطالك���م املف�ضلني من “اجلوك���ر” اإلى “الرجل 
العنكبوت” اإلى “كابنت مارفل” وغريها من ال�ضخ�ضيات 
الت���ي متتل���ك ق���درات خارقة. وه���ذه جولة لأه���م اأفام 
 Collider الأبطال اخلارقني يف 2019 وفقا ملا ورد يف

:IMDbو

Hellboy
�ضخ�ضي���ة “فت���ى اجلحي���م” الت���ي ابتكره���ا مايك 
 Hellboy ميجنول ن�ضاهدها يف فيل���م منف�ضل بعنوان
من اخ���راج ني���ل مار�ضال، ويع���د الفيلم اجلدي���د بعيدا 
ع���ن �ضل�ضل���ة املخرج جيريم���و ديل تورو الت���ي اأظهرت 
�ضخ�ضية “فتى اجلحي���م من قبل يف فيلمني عام 2004 

و2006.
يخو����ض “فتى اجلحيم” يف ه���ذا الفيلم �رصاعا بني 
حيات���ه كبطل خ���ارق وب���ني ان�ضانيته، ويج�ض���ده ديفيد 
هارب���ر وجت�ضد ميا جوفوفتي�ض دور ال�رصيرة، اإلى جانب 
اإيان ماك�ضني و�ضا�ضا لني. ومن املقرر اأن يطرح الفيلم 

يوم 11 يناير 2019.

X-Men: Dark Phoenix
X- ي���وم 14 فرباي���ر 2019 نح���ن على موع���د مع
Men: Dark Phoenix، وه���و الفيل���م ال���ذي ترتكز 
اأحداثه على “جني ج���راي” احدى �ضخ�ضيات رجال اإك�ض 
يف ق�ض����ض Marvel امل�ضوره ولدت ولها قوى خارقة 
بخ���اف املتحول���ني الآخرين حيث اأن لديه���ا قدرة على 

حتريك اأي �ضيء.
ويف ه���ذا الفيل���م تط���ور “ج���ني ج���راي” قدراته���ا 
اخلارق���ة، ولك���ن ل ي�ضري الأمر على ما ي���رام، و�ضي�ضبح 
عل���ى X-Men اأن يقرر م���ا اذا كانت حي���اة اأحد اأفراد 
الفريق اأهم من كل الأ�ضخا�ض الذين يعي�ضون يف العامل.

Captain Marvel
يرتك���ز فيل���م Captain Marvel عل���ى �ضخ�ضية 
“كارول دانف���رز” واح���دة من ال�ضخ�ضي���ات التي حملت 
ا�ض���م “كابنت مارفل” يف الق�ض����ض امل�ضورة، وهو اأول 

.Marvel فيلم تقوده بطلة خارقة يف عامل
وت���دور اأحداثه حول “كارول دانفرز” اأقوى الأبطال 
اخلارق���ني الت���ي اكت�ضب���ت قوتها م���ن الف�ض���اء وتتجه 
مغامراته���ا اإل���ى الأر�ض. جت�ضد بري لر�ض���ون �ضخ�ضية 

“كارول دانفر”، اإلى جانب جود لو و�ضامويل جاك�ضون 
ودجيمون هون�ضو وغريهم من النجوم.

و�ضي�ضبح Captain Marvel هو الفيلم رقم 21 
يف �ضل�ضل���ة عامل مارفل ال�ضينمائي )MCU(، و�ضي�ضل 

الفيلم يوم 8 مار�ض 2019.

Shazam
يف ال�5 اأبريل 2019، نحن على موعد مع طرح فيلم 

Shazam للمخرج ديفيد �ضاندبريج.
الفيل���م من بطولة زاكاري ليف���ي، الذي يج�ضد دور 
البط���ل اخلارق البالغ، واأ�رص اأجنل الذي يلعب دور الطفل 
“بيل���ي بات�ض���ون” الذي يتحول اإل���ى البطل اخلارق عن 
طري���ق ق���ول كلم���ة Shazam!. و يج�ضد جن���م It جاك 
ديان جرازر دور �ضدي���ق بيلي، ومن املتوقع اأن تلعب 
جراي����ض فول���نت اأحد اأ�ضدق���اء بيلي، واأن ي���وؤدي مارك 

�ضرتوجن ال�ضخ�ضية امل�ضادة.

 Avengers
InfinityWar Aven -  ��ضتكمال لأحداث فيلم
ers، نح���ن على موعد يف ال3 م���ن مايو 2019 مع فيلم 

.Avengers 4
من املتوقع اأن ي�ضه���د فيلم Avengers 4 ظهور 
كا من “كابنت اأم���ريكا” و”الرجل احلديدي” و”هالك” 
و”ث���ور” و”باك ويدو” م���ن اأجل اإنقاذ الع���امل. و�ضوف 
مين���ح هذا التع���اون فر�ضة اجلمع بني “ت���وين �ضتارك” 

و”�ضتي���ف روجر” بعد اخلاف الذي وقع بينهما يف فيلم 
.Captain America: Civil War

Joker
بع���د اأ�ضهر م���ن املفاو�ض���ات نال املمث���ل واكني 
فينيك����ض دور واح���دا من اأ�ضهر �ضخ�ضي���ات DC وهي 

�ضخ�ضية “اجلوكر”.
الفيلم اجلديد تقع اأحداثه يف فرتة الثمانينيات من 
الق���رن املا�ضي، و�ضيكون اأكرث قتام���ة وميا اإلى اأجواء 
اجلرمي���ة الدرامية منه اإلى الق�ض�ض الهزلية، ووفقا ملا 
ذك���ره موقع Variety، تبلغ ميزاني���ة فيلم Joker نحو 
55 مليون دولر. و�ضي�ضل الفيلم اإلى دور العر�ض يوم 
4 اأكتوب���ر 2019، و�ضيتولى اخراج���ه تود فيليب�ض كما 
اأنه �ضارك اأي�ضا يف كتاب���ة ال�ضيناريو اإلى جانب الكاتب 

�ضكوت �ضيلفر.

Wonder Woman 1984
Wonder Wo -  ععد جناح اجلزء الأول من فيلم
an الع���ام 2017، نحن على موعد مع اجلزء الثاين الذي 
يحم���ل عنوان Wonder Woman 1984 عام 2019، 

وتدور اأحداثه يف ثمانينيات القرن املا�ضي.
وتع���ود جادوت يف اجل���زء الثاين اإلى جان���ب اأبطال 
اجل���زء الأول مث���ل كري�ض باين واإوي���ن برميرن وغريهم، 
يف اجلزء اجلدي���د الذي تقرر اطاقه ب���دور العر�ض يوم 

1 نوفمرب 2019.
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اإعداد: طارق البحار

�ضهد معر����ض كوميك كون طرح الرتيلر الدعائي 
واملل���يء  املرتق���ب   ”Aquaman“ لفيل���م  الأول 
باملوؤثرات الب�رصية وال�ضمعية، وذلك مب�ضاركة املخرج 
الأ�ض���رتايل جيم����ض وان، واأبطال���ه املمث���ل الأمريكي 

جاي�ضون موموا والنجمة اآمرب هريد ونيكول كيدمان.
ويبدو اأن املخرج ال�ضاب جيم�ض وان، �ضاحب اأ�ضهر 
اأفام الرعب ال�ضينمائي���ة التي حققت جناحاً جماهرياً 
كب���رياً، يحاول دخول عامل اأفام الأبطال اخلارقني من 
خال فيلم “الرجل املائي”، وذلك بعد اأن ك�ضف اأخرياً 
عن رغبته ال�ضديدة يف الكتفاء من اإخراج اأفام الرعب 
التي ا�ضتهر بها، حيث قال: “�ضعيت لإخراج فيلم عن 
بطل خارق مل ت�ضهده ال�ضينما من قبل، اأردت اأن يكون 
فيلمن���ا اأكرث تفرداً، لذلك فاإن فيلمي ميكن ت�ضنيفه 
�ضمن اأفام اخليال العلمي اأكرث من اعتباره اأحد اأفام 

اأبطال عامل مارفل لاأبطال اخلارقني”.
وعن امل�ضاعب التي واجهت اأبطال العمل، حتدث 
املمثل الأمريكي، يحيى عب���د املتني، ال�ضهري بدوره 
قائ���ًا:   ،”The Greatest showman“ فيل���م  يف 
“عندما ًعر�ض عل���ي دور ال�رصير الأ�ضود “مانتانا”، مل 
اأك���ن ماهراً يف ال�ضباحة ولذل���ك تلقيت درو�ضاً عدة يف 
ذل���ك وقمت ب����رصاء النظ���ارات الواقية ول���وح التزلج، 
لأقوم بال�ضباحة لياً ونهاراً، ولكن ل�ضوء احلظ مل يكن 
دوري يتطل���ب ذل���ك، حي���ث كان اأغلبيت���ه با�ضتخدام 

اأحزمة اأمان خا�ضة”.
كم���ا اأ�ضار املمثل باتريك ويل�ض���ون والذي يج�ضد 
دور �رصي���ر يف الفيلم، اإل���ى جتربته يف العم���ل وا�ضفاً 

اإياها باملرهقة التي ا�ضتنفذت كل طاقته اجل�ضدية.
وت�ضمن عر����ض الفيديو الرتويج���ي لقطة للنجم 
مومواوهي يرتدي ال���زي الأ�ضفر ال�ضهري به يف كتاب 
الق�ض�ض الهزلي���ة امل�ضورة، بالإ�ضاف���ة اإلى م�ضاهد 
احلركة والقت���ال للنجمة نيكول كيدمان والتي جت�ضد 
دور اأتانتا، مع ظهور للبط���ل “اآكوا مان” ومريا التي 
تق���وم بدوره���ا النجمة اآمرب ه���ريد اأثن���اء جتولهما يف 

مدين���ة �ضحراوي���ة لك�ض���ف العديد من الأ����رصار، حيث 
ي�ضاأله���ا ما اأعظم من اأن تكون ملكاً، لتجيبه مرياً: “اأن 

تكون بطاً”.
ومل تخل م�ضاه���د العمل امل�ض���ورة يف املحيطات 
املائي���ة من اأ�ضماك القر�ض والتنانني املدرعة، ف�ضاً 
ع���ن م�ضهد قت���ال “الرجل املائ���ي” وم���ريا، الفارين 
من ب���اك مانتانا ال���ذي يج�ضده املمث���ل عبد املتني، 

وحا�ضيته املدرعة.
يذك���ر اأن فيل���م Aquaman  �ضيت���م طرح���ه يف 
�ضالت ال�ضينما حول العامل يوم 21 دي�ضمرب املقبل، 

بح�ضب ما اأعلنت �رصكة وانر برو�ض.

أهم أفالم األبطال الخارقين في 2019

Zo Sony اإعادة اإنتاج جزء ثاٍن من فيلم الكوميديا “-  أأعلن���ت �رصكة
bieland”، مب�ضارك���ة معظ���م اأبطال اجل���زء الأول، وعل���ى راأ�ضهم النجمة 

احلائزة جائ���زة اأو�ضكار اإميا �ضت���ون، وودي هاريل�ض���ون، والنجم جي�ضي 
اإيزن���ربغ. ومن املق���رر البدء يف ت�ضوير اأول م�ضاه���د اجلزء الثاين مطلع 

يناي���ر م���ن العام املقب���ل. و�ضي�ضتكم���ل خمرج اجل���زء الأول روبن 
فلي����رص، اإخ���راج اجل���زء الثاين م���ن الفيلم، بعد النج���اح الكبري 

الذي حقق���ه باجلزء الأول، وتدور اأحداث الفيلم حول عامل 
ي�ضكن���ه اآكلو حلوم الب����رص، حيث يتع���اون عدد من 

الغرباء للق�ضاء عليهم.

�ضيتح���ول امل�ضل�ضل الدرامي الناجح 
“داونت���ون اآبي” الذي ن���ال عدة جوائز 
وت���دور اأحداث���ه ح���ول من���زل بريطاين 
يف اأوائ���ل الق���رن الع�رصين، اإل���ى فيلم 
الأبط���ال  �ضينمائ���ي �ضي�ضه���د ع���ودة 

الأ�ضليني للم�ضاركة يف امل�رصوع.
فيت����رصز  فوكا����ض  �رصك���ة  وذك���رت 
لاإنت���اج والتوزي���ع ال�ضينمائ���ي اأن جوليان 
فيلوز، موؤلف امل�ضل�ض���ل، كتب �ضيناريو الفيلم 
و�ضيقوم باإنتاج���ه اأي�ضاً. و�ضيعود اإل���ى كر�ضي الإخراج 
براي���ان بر�ضيفال، الذي اأخرج اأول حلقة م���ن امل�ضل�ضل وعدة حلقات اأخرى ومن املقرر 
اأن يب���داأ ت�ضوير الفيلم هذا ال�ضيف. وقال املنت���ج جاريث نيامي يف بيان “عندما كان 
امل�ضل�ضل يقرتب من نهايته كان حلمنا اأن جنلب ملايني املعجبني على م�ضتوى العامل 

فيلما والآن بعد اأن جمعنا الكثري من النجوم ف�ضنبداأ عملية الإنتاج قريباً”.

“داونتون آبي”

أغنية

كاتس
�ضت�ض���ارك جنم���ة الب���وب الأمريكي���ة 

تايل���ور �ضويف���ت يف فيل���م �ضينمائي 
“كات����ض”  م�رصحي���ة  م���ن  مقتب����ض 
الغنائية، الى جانب جنيفري هاد�ضن 
واإي���ان ماكيل���ني، عل���ى م���ا ذك���رت 

و�ضائل اعام متخ�ض�ضة.
الربيط���اين  الفيل���م  و�ضيخ���رج 

توم هوب���ر الذي �ضبق ل���ه اأن اأخرج “يل 
ميزيراب���ل” )2013(، واملقتب�ض من رائعة 

فيكت���ور هوغ���و. وف���از هوب���ر بجائ���زة او�ضكار 
اف�ضل خمرج عن “ذي كينغز �ضبيت�ض”.

وعر�ض���ت م�رصحية “كات�ض” من تاأليف الربيطاين اندرو لويد ويرب يف لندن 
اول العام 1981، ومن ثم يف برودواي بني 1982 و2000. وهي حتتل املرتبة 

الرابعة بني امل�رصحيات التي عر�ضت لأطول فرتة.
والعر����ض م�ضتوحى من ق�ضائد الكاتب الجنلي���زي تي ا�ض اليوت املولع 

بالقطط، الذي كان يهدي بع�ضا من كتاباته الى هره “جيليلوروم”.

اأ�ضدر املغن���ي الربيطاين رود 
�ضتيوارت، البالغ 73 عاماً، اأغنية 
جدي���دة، متهيدا لألب���وم يطرحه 
يف نهاية �ضبتمرب املقبل، تناول 
�ض���اب  �ضخ����ض  معان���اة  فيه���ا 

مع املخ���درات. وي�ض���كك الفنان 
يف الأغني���ة ب���دوره كاأب يف اأغني���ة 

“ديدن���ت اآي”، التي يتوجه فيها اإلى 
ام���راأة تقدم على اأنها ابنت���ه، ويتحدث عن 

عاقته بها “املمزوجة باحلب والندم”.
لك���ن يف الواقع يب���دو اأن الأغنية من خال كلماتها موجه���ة اإلى ابنه �ضون 
)37 عاماً(، الذي واجه م�ض���اكل اإدمانه للمخدرات والكحول. ومن خال كلمات 
الأغني���ة يلمح رود �ضتيوارت اإلى انه ب���ذل الكثري لكن من دون جدوى على ما 
يب���دو مل�ضاعدة هذا البن عل���ى جتنب اأفخاخ املخدرات وال�ضه���رة، بعدما اأقر 

�ضخ�ضيا اأنه ا�ضتهلك الكوكايني.

يعت���زم فريق “اآبا” ال�ضوي���دي الأ�ضهر ملو�ضيقى البوب، العودة اإل���ى ال�ضاحة جمدداً هذا العام 
باأغني���ة جديدة، بح�ضب ما ن����رصت جريدة “مريور” الربيطانية. يذك���ر اأن الفريق ال�ضهري املكون من 
رجل���ني هما بيورن األفي�ض وبيني اأندر�ض���ون، وامراأتني هما اأجنيتا فالت�ضكوج واآين فريد لينغ�ضتاد، 
ق���د �ضمي بهذا ال�ضم كونه جتميعاً لاأحرف الأولى من اأ�ضماء اأع�ضائه. وقد تكون الفريق يف ال�ضويد 

العام 1972، اإل اأن انطاقتهم احلقيقية نحو ال�ضهرة جاءت بعد اأغنية “ووترلو”.

THE DARK NIGHT إعادة عرض

طرح تريلر “أكوامان” في “كوميك كون”

إيما ستون تعود 
”Zombieland“ إلى

 THE DARK اإع���ادة عر����ض فيل���م الأبط���ال اخلارق���ني ”Warner Bros“ ق���ررت �رصك���ة
NIGHT للنجم كري�ضتيان بيل بعدد من �ضينمات ال�”IMAX” يف الوليات املتحدة الأمريكية، 

احتفال مبرور 10 �ضنوات على طرح الفيلم جتاريا.
و�ضُيعر����ض الفيل���م يف 4 دور عر����ض �ضينمائي���ة بلو����ض اأجنل�ض، نيوي���ورك، �ضان 

فران�ضي�ضكو، وتورنتو، ملدة اأ�ضبوع، بدءاً من 24 اأغ�ضط�ض املقبل.
وُيع���د THE DARK NIGHT من اأجنح اأفام الأبط���ال اخلارقني يف تاريخ 
ال�ضينم���ا العاملية، حيث مت طرحه جتاريا العام 2008، وحقق جناحا جماهرييا فاق 

كل التوقعات.
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افتتاح “مدينة عالم وارنر براذرز أبوظبي”

افتت���ح نائ���ب رئي�س الدول���ة رئي�س جمل�س ال���وزراء حاكم 
دب���ي ال�شي���خ حممد ب���ن را�شد اآل مكت���وم، وويل عه���د اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للق���وات امل�شلحة ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان “عامل وارنر براذرز اأبوظبي”، املدينة الرتفيهية امُلغطاة 
الأول���ى من نوعها يف الع���امل التي حتمل عالم���ة “وارنر براذرز” 
العاملي���ة ال�شهرية، وقامت بتطويرها �رشك���ة “مريال”، املطور 
الرائد للوجهات املتميزة يف اأبوظبي، بال�رشاكة مع “وارنر براذرز 

اإنرتتينمنت” با�شتثمارات بلغت مليار درهم. 
وح����رش �شموهما حفل الفتتاح الر�شمي للمدينة الرتفيهية 
ن عر�ش���اً لفيلم  يف منطق���ة “وارنر ب���راذرز بالزا” وال���ذي ت�شمَّ
ق�ش���ري مت اإع���داده خ�شي�شاً لالحتف���اء بالأر�شي���ف ال�شينمائي 
املتمي���ز ل�رشك���ة “وارنر ب���راذرز” التي تعد من ك���رى ال�رشكات 
املتخ�ش�ش���ة يف جمال الإنتاج ال�شينمائي و�شناعة الرتفيه على 
م�شت���وى العامل، و�شم���ل العمل مقتطف���ات من اأ�شه���ر الأعمال 
التي قدمتها ال�رشكة، بينما �شاد الفتتاح اأجواء احتفالية مبهرة 

اُ�شتخدمت فيها اأحدث املوؤثرات ال�شمعية والب�رشية.
وت�ش���م املدينة م���ن خالل مناطقه���ا ال�شت وه���ي: “وارنر 
ب���راذرز ب���الزا”، و”مرتوبولي�س”، و”غوثام �شيت���ي”، و”كرتون 
جانك�شن”، و”بيدروك”، و”ديناميت غالت�س”، 29 لعبة ومرفقاً 
ترفيهي���اً عائلياً، وعرو�س حية، لتق���دم ل�شيوفها باقة وا�شعة 
م���ن التجارب الآ����رشة. و�شتتميز كل منطق���ة بالعديد من منافذ 
بي���ع املاأكولت وامل�رشوبات الراقية مبا ي�شمل الوجبات ال�رشيعة 
واملطاع���م واملقاه���ي الت���ي تلبي كاف���ة الأذواق، ع���الوة على 

املتاج���ر املختلفة ذات الت�شميم الفري���د التي ميكن للزائر اأن 
يح�ش���ل منها على الهدايا التذكارية م���ن منتجات وارنر براذرز 
وامل�شتوح���اة م���ن �شخ�شياته���ا املحبوب���ة ومت ت�شميم بع�شها 

خ�شي�شاً لعامل وارنر براذرز اأبوظبي. 
و�شي�شتمت���ع ال�شيوف باأج���واء هوليوودية يف منطقة وارنر 
ب���راذرز بالزا، التي جت�شد كل م���ا يتعلق ع�رش هوليوود الذهبي. 
وينتق���ل ال�شيوف بعد ذل���ك اإلى مدين���ة مرتوبولي�س الع�رشية 
احلديث���ة، حي���ث ناطح���ات ال�شحاب الت���ي يتول���ى حمايتها من 
الأع���داء دي �شي �شوبر هريوز مثل �شوبرم���ان وغريه من اأبطال 
ج�شت�س لييغ، مبا يف ذلك وندر ومان، واأكوامان، وغرين لنرتن، 
و�شايب���ورغ وذا فال����س، اإ�شاف���ة اإلى ت���ن تايتن���ز. و�شينطلق 
ال�شي���وف بعد ذلك اإلى منطقة غوثام �شيتي، حيث �شتتاح لهم 
الفر�ش���ة لال�شتك�ش���اف وخو�س املغامرات مع الأ����رشار، مثل ذا 

جوكر، وهاريل كوين، حيث يقوم بامتان بالت�شدي لهم.

تخرج حديثا عن تخصص طب األسنان

محارب السرطان عباس محمد: تمسكوا بشعلة األمل
الأمل، الياأ����س، احللم.. مرادفات كان لها احليز 
الأكر يف ت�شكيل روؤيت���ه للحياة، فالأمل كان يقوده 
ملكافح���ة ياأ�شه م���ن النجاة من “ال�رشط���ان”، والوجع 
ال���ذي اأنهك ج�ش���ده كان ي�شري اإلى خال����س معاناته 
بالدواء، والواقع املر الذي عاي�شه طيلة فرتة العالج 
مل يتغل���ب عليه اإل بحلم اإمتام درا�شة الطب، فحالته 
ال�شبابية اأظلمت عينيه يف اأ�شد حالت وهنه، ومالمح 
ال�شفاء م���ن املر�س اأ�ش���اءت م�شتقبله اإث���ر بيانها. 
هو عبا����س حممد )24 عام���ا(، �ش���اب بحريني تخرج 
اأخ���ريا ب�شالم من جامعة م�رش للعل���وم والتكنولوجيا، 
تخ�ش����س طب اأ�شن���ان بعد رحلة �شاق���ة حارب فيها 

املر�س وانت�رش عليه.

نبأ اإلصابة
اأح���دث نباأ اإ�شاب���ة عبا�س بال�رشط���ان يف 13 من 
نوفم���ر الع���ام 2014، وقع ال�شاعق���ة عليه معنويا 
فه���و اآن���ذاك كان يف عامه الدرا�ش���ي الثالث، اإذ قال 
“ا�شتقبلت هذا اخلر بحزن كبري، خ�شو�شا اأين كنت 
يف منت�ش���ف درا�شت���ي اجلامعي���ة، واأتطل���ع للتخرج، 
و�شع���رت باأنه���ا نهاي���ة الع���امل بالن�شب���ة يل، لكني 
تذك���رت اأن زميال يل من اأيام الثانوية قد تعافى من 
املر�س، عندها اأخرت اأمي بجهوزيتي لبدء العالج”.

 العالج والدراسة
ا�شتاأن���ف عبا�س رحلته العالجي���ة باخل�شوع ل� 8 
جرع���ات كيميائية على مدار 7 اأ�شهر، وحرم اإثر ذلك 
من عامه الدرا�شي بعد اأن تاأجل ملتاعب �شحية اأملت 
به، وبرغم هذا كان �شغله ال�شاغل عدم تاأخري تخرجه 
“فق���د كان كل همي وتفك���ريي ين�شب يف خ�شيتي 
من عدم اللحاق بركب املتخرجن، اإذ كنت جمرا اإما 
على اإكمال الدرا�شة اأو الع���ودة اإلى البحرين لتغيري 

التخ�ش�س”.
وواج���ه ف���رتات ياأ�س �شعب���ة تخطاه���ا ب�شجاعة 
املوق���ن بحتمية ال�شفاء، اإذ وا�شل درا�شته اجلامعية 
يف م�رش، يف ظل العودة كل �شهر اإلى البحرين لتلقي 
اإبرة كيماوية يف م�شت�شفى ال�شلمانية الطبي يف اإطار 

برنامج عالجي ملدة عامن، وهذا ما جعله يتغيب عن 
املحا����رشات والختبارات “لكني كن���ت اأحّمل نف�شي 
طاقة تفوق طاقتي، واأحتدى نف�شي؛ لأثبت اأن كوين 
علي���ال ج�شدًي���ا ل يعني اأب���دا اأين علي���ل فكرًيا، فمن 

املحال اأن اأتوقف عن الكفاح”.

تسهيالت
قدم���ت لعبا����س ت�شهي���الت كث���رية م���ن قب���ل 
وكيلة الأ�شنان يف جامعت���ه مب�رش هالة املنويف، التي 
تعاطفت معه، و�شجعته على امل�شي قدما يف العالج، 
كما اأعادت اإدارة اجلامعة م�شاريف الف�شل الدرا�شي 
ال���ذي ان�شحب منه ا�شطراريا فور علمها مبر�شه، اأما 
بالن�شب���ة لزمالئه فيق���ول عبا�س “كان���وا يخرونني 
بالأم���ور الدرا�شية التي تفوتن���ي، لكني كنت جمرا 

على احل�شور ال�شخ�شي لت�شليم امل�شاريع”.

 يقين
لطامل���ا كان موؤمنا بال�شف���اء، ففي ذروة توجعه 
نتيجة اجلرع���ات الكيميائية كان قلبه يهم�س له باأن 
قاوم “فاهلل مل ي�شعني يف اختبار اإل وقد اأودع فيني 
القدرة عل���ى جتاوزه، فثقتي ب���اهلل وبنف�شي، ودعم 
اأب���ي وخالت���ي رحمه���ا اهلل، واأمي الت���ي مل تفارقني 
للحظ���ة واح���دة كان مبثاب���ة ����رشاج اأم���ل يدفعن���ي 

للمقاومة”.

 عام التخرج
يف عام���ه الدرا�شي اخلام�س، حي���ث كان ي�شتعد 
للتخ���رج، اكت�شف الأطباء ورما جدي���دا م�شتقرا لديه 
يف ذات املوقع ال�رشطاين القدمي، فقرروا ا�شتئ�شاله 
ليعرفوا ما اإن كان حميدا اأو خبيثا، ومت حتديد تاريخ 
العملي���ة ال�شعبة يف بداية العام” لكني قررت يف اآخر 
يوم من ت�شجيل مقررات اجلامعة، اأن اأحتدى نف�شي، 
واأكمل الدرا�ش���ة رغم اأن الأمل امل���رح لزمني قرابة 
�شهرين من اإج���راء العملية، وتاأخرت �شهرا كامال عن 
الدرا�ش���ة، وف���وت العديد م���ن المتحان���ات، لكن ما 
جعلني اأوا�شي نف�شي ه���و اإدراكي ملدى القوة التي 
جعلتني اأتخط���ى مرحلة الكيماوي، ف���ال �شيء ميكن 

اأن يوقفن���ي، واحلم���د هلل تخرج���ت يف يوني���و 2018 
ب�شالم”.

ولع آخر
اإل���ى جانب �شغفه بطب الأ�شن���ان، يعتر عبا�س 
نف�ش���ه مولعا اأي�ش���ا بالريا�ش���ات، خ�شو�شا ريا�شة 
كرة ال�شلة التي كان ميار�شها يف النادي الأهلي “اأما 

الآن فاأنا اأمار�شها كمجرد هواية”.

 طموحات
يطمح عبا�س للتخ�ش�س بعد اأن تبقى له اجتياز 
عام امتياز خ���ارج البحرين، وتق���دمي امتحان مزاولة 

املهنة، كما ياأمل اأن يتمكن من تغيري مفاهيم كثرية 
�شائ���دة يف البحرين متعلقة بطب الأ�شنان “فاأنا اأرى 
اأنا�س كرث يتجهون اإل���ى الإمارات اأو الكويت للعالج 
التجميل���ي، واأريد حتقيق هذه الإجنازات والإمكانات 

م�شتقبال يف بلدي”.

 محارب
يو�ش���ي عبا����س م�شاب���ي ال�رشطان ب���اأن ل يفقدوا 
الأم���ل، فلوله ل���ن يك�شبوا القوة ملجابه���ة وحتدي هذا 
املر�س القاتل “فمثلما كنت مري�شا، والآن اأروي حكاية 
كفاح���ي، اأو�شيهم بالتم�شك ب�شعل���ة الأمل، واأن يكونوا 

م�شدر اإلهام لأنف�شهم باملقام الأول ثم لغريهم”.
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زهراء غريب

احتل���ت خبرية التجميل ورائ���دة الأعمال الأمريكية 
ه���دى قط���ان، والتي انطلق���ت اإلى ال�شه���رة من دبي، 
املرك���ز ال� 37 عل���ى قائمة جملة فورب����س لأغنى 100 

امراأة ع�شامية يف الوليات املتحدة لعام 2018.
ولدت هدى قطان يف الوليات املتحدة من اأ�شول 

عراقية، وانتقلت اإلى دبي يف 2008 للعمل وال�شتقرار 
فيه���ا وبداأت حياته���ا العملية يف دب���ي بوظيفة مالية 
يف اإح���دى ال����رشكات الكرى، لكنها �رشع���ان ما تركتها، 
واأطلق���ت يف 2010 مدونة عن التجمي���ل وم�شتح�رشاته 

عر موقع “اإن�شتغرام” ال�شبكي.

• •عبا�س معرا عن فرحته بالتخرج	 اأثناء العالج 	

• •�شورة قبل التخرج	 قبل بدء العالج	 • عبا�س اأثناء ممار�شة طب الأ�شنان	

• �شورة عقب عملية الورم اجلديد )احلميد(	
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شعاع الدوسري: التربية الجمالية لم تأخذ حقها في المناهج

الجمعيات التشكيلية مجرد اسم... الفنان طارق إسماعيل لـ”البالد”:

اأك���دت الفنان���ة الت�شكيلي���ة �شعاع 
الدو����ري اأن “املن���زل” ه���و اأول مكان 
يتعل���م في���ه االأبناء كيفي���ة التعامل مع 
اجلم���ال والف���ن، م���ن خ���الل �شلوكيات 
الوالدي���ن، وتعليمه���م كيفي���ة تن�شيق 
األوان مالب�شهم وترتيب غرفتهم ب�شكل 
جميل، اإ�شافة الأخذه���م لهم يف زيارات 
للمعار����س الفني���ة مل�شاه���دة االأعمال 

الفنية، ولفت نظرهم جلمال الطبيعة.
حما�رته���ا  يف  الدو����ري  وقال���ت 
)الرتبي���ة اجلمالي���ة( الت���ي اأقيمت يوم 
االثن���ن املا�شي يف اآخر اأي���ام “ملتقى 
بجمعي���ة  املق���ام  الت�شكيل���ي”  الف���ن 
الثقاف���ة والفن���ون بالدم���ام بدعوة من 

واجلمعي���ة  للثقاف���ة  العام���ة  الهيئ���ة 
العربي���ة ال�شعودية للثقاف���ة والفنون: 
“على الرغم من اأهمية الرتبية اجلمالية 
اإال اأنه���ا ب���كل اأ�ش���ف مل تاأخ���ذ حقها يف 

املناه���ج الرتبوية، اإذ اإن وجود مقررات 
تربوية تعنى بت���ذوق اجلمال �شت�شاهم 
ب���كل تاأكي���د يف حتقي���ق العدي���د م���ن 
الفوائ���د منه���ا الق�ش���اء عل���ى ال�شلوك 

الع���دواين، وغر����س ال���ذوق الرفي���ع يف 
نفو�س الن�سء.

وحتدثت املحا�رة عن كيفية روؤية 
االإن�شان لهذا اجلمال واالإبداع �شواء كان 
طبيعي���ا اأو م���ن �شنع الب����ر، موؤكدة اأن 
تقبل اجلمال اأمر ن�شب���ي ومن الطبيعي 
اخت���الف وجه���ات النظر حوله���ا وذلك 
ح�شب البيئة الت���ي يعي�شها االأ�شخا�س 
وحياته���م ونظرته���م للحي���اة، كم���ا اأن 
اجلميل عند �شعوب قد يكون ب�شع عند 
�شعوب اأخرى. واأ�شارت الدو�ري اإلى اأن 
�شل���وك االإن�شان هو انعكا�س ملا بداخله 
من ثقاف���ة، اإذ اإن من يرى جمال النا�س 
فهو يتمت���ع بروح جميل���ة وطاقة ت�ري 
بداخله جتعله اإيجابيا بن�شبة كبرية جتاه 

من حوله.

أحداث

تعي����س يوما ا�شتثنائي���ا يحمل االأخبار 
ال�شارة

حت�ش���ل عل���ى طلبات���ك وم�شتحقاتك 
وتتلقى العرو�س 

تركز اليوم على م�شاع���دة اأحد الزمالء 
يف العمل

وتت�ش���ارع  م�شاأل���ة،  النف���راج  تف���رح 
االأحداث وتتالحق

حتاول اخل���روج يف نزهة مع االأهل لكن 
اأعمالك عالقة

معنويات���ك املرتفعة ه���ي نتيجة جناح 
م�روع لك 

ياأتي���ك باالأخب���ار ال�ش���ارة �شخ����س مل 
تتوقعه يوماً 

يخب���ئ لك القدر بع����س املتاعب لكن 
ذلك يكون موؤقتاً

تطي���ل االت�ش���االت قليالً، مم���ا يعني 
فرتة دقيقة من امل�روع

كن جريئاً واأظهر مقدرتك على حتمل 
ال�شدمات

 جتد متعًة يف ممار�شة االعمال التجارية

ت�شهد املرحل���ة املقبلة حمطات الفتة 
ومتطورة 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

فنان متع���دد املواهب بالفط���رة، وري�شته 
ترتجم دائما ما يري���د قوله. يتنف�س برئة الفن 
وفيه عط�س الكت�شاف كل ما هو جديد و�شاحب 
مدر�ش���ة فيه���ا البهجة واجلم���ال.. اإن���ه الفنان 
ال�شامل طارق اإ�شماعيل ال���ذي يقودنا باأعماله 
اإل���ى مناط���ق تتال�شى فيه���ا الكلم���ات وتبقى 
ال�ش���ور الرائعة. فنان يعرف كيف ي�شيطر على 

اأدواته ويتميز بات�شاع مدى الروؤية عنده.
الفن���ان ط���ارق تاأث���ر باأ�شاتذة مث���ل خليل 
الها�شمي والفنان الراحل عبدالكرمي البو�شطة 
ولكن ع�شق���ه االأول واالأخري ه���و الفنان الكبري 
عب���داهلل املحرق���ي ال���ذي يعتربه الع���ن التي 

يتعلم منها.
“الب���الد” التق���ت الفنان ط���ارق اإ�شماعيل 

و�شجلت معه هذا اللقاء:

كيف جمعت بين كل تلك الهوايات 
التشكيل والديكور وكرة القدم؟ 

- اأ�شك���ر اهلل تعال���ى عل���ى م���ا اأعطاين من 
مواه���ب، فله الف�شل واحلم���د. فتلك املواهب 
موجودة بالفطرة ومنيتها باملمار�شة والتعليم، 
ولعبة كرة القدم تعلمتها من اأخي الكبري حممد 
اإ�شماعيل الذي كان العبا وكان ي�شطحبني معه 
مل�شاهدة عمالقة الزمن اجلميل، فله الف�شل يف 

ذلك.

متى كانت البداية مع الرسم؟

- ب���داأت الطري���ق من بوابة وال���دي )رحمه 
اهلل(، واإخ���واين جميعه���م فنان���ون وله���م خربة 
وح�س فني وكان اأخي علي اأف�شلهم يف الر�شم، 
اإذ كن���ت اأتاب���ع اأعمال���ه حتى دخ���ويل املدر�شة 
االبتدائي���ة، وم���ن ذل���ك الوق���ت ب���داأت ميويل 

الفنية تزداد يوما بعد يوم.

أين تكمن الصعوبة في رسم البورتيه؟

- تكم���ن يف منطقة العن ومازلت �شعيفا 
فيه���ا، فهي املنطقة الت���ي يكمن فيها االإبداع 

واالإح�شا�س وال�شعور.

لكل فنان لوحة يعشقها أكثر من 
غيرها.. ما لوحة طارق إسماعيل 

المفضلة؟

- كن����ت اأ�شمع ه����ذه املقول����ة وال اأ�شدقها. 
الفن����ان عند الر�ش����م يكون اأم����ام �شفحة بي�شاء 
مثله مث����ل حالة املراأة يف مرحلة احلمل والوالدة، 
يهت����م بالعم����ل من����ذ البداي����ة حت����ى النهاية وال 
يف�شل عم����ال على اآخ����ر، لكنني اأمي����ل واأحب اأي 
عمل فيه �شورة القي����ادة وروؤية وطني اجلميل، 
فتل����ك هي اأف�ش����ل االأعمال التي ت�ش����دين دائما 

وتدمع لها عيوين.

كم معرضا أقمت وهل أنت عضو في أي 
جمعية تشكيلية؟ 

اأي  اأق����م  مل  فاأن����ا  للمعار�����س،  بالن�شب����ة   -
معر�����س خا�����س بي ولكن����ي اأ�ش����ارك يف معر�س 
�شغ����ري برعاية “فري�ش����ت تارقت” عل����ى اأر�س 
املعار�����س، و�شابق����ا كن����ت ع�ش����وا يف جمعيتي 
الفنون الت�شكيلية والفن املعا�ر وجمعية “بي 
ارت�شت” التي ت�شم جمموعة من الفنانن الذين 
ت�رفت مبعرفتهم خ�شو�شا رئي�شها عبدالعزيز 

الكوهج����ي، و�شيم����اء مراد، فه����وؤالء ي�شعون الى 
جتميع اكرب عدد من الفنانن الذين ال يح�شلون 
يف  الفني����ة  اأعماله����م  لتق����دمي  الفر�����س  عل����ى 

املعار�س التي تقام �شنويا.

ما أبرز عيوب الساحة الفنية في 
البحرين؟ 

- ع���دم تع���اون الفنان���ن م���ع بع�شه���م 
البع����س وكذلك افتق���ار ال�شاحة اإل���ى النقاد 
واأي�شا عدم وجود جامع���ة للفنون الت�شكيلية 

اأو معهد.

من أين تستوحي أفكار الديكورات؟

- اأ�شتوح���ي اأعمايل من األ���وان الطيف واأهم 
�ش���يء يف الديك���ور االإ�ش���اءة واملتابعة من خالل 

جمالت الفن والديكور.

ما حلمك الكبير؟ 

- حلمي اأال اأرى فقريا اأو حمتاجا.

  ما أول بورتريه قمت برس��مه ولمن 
كان؟ 

- ه���و للمغفور له �شاح���ب ال�شمو ال�شيخ 
عي�شى بن �شلمان اآل خليفة )طيب اهلل ثراه(، 
فقد كن���ت اأح���ب ه���ذه ال�شخ�شي���ة العظيمة 

كثريا.

 كيف ترى أداء الجمعيات التشكيلية 
وعنايتها بالمواهب الشابة؟

- يف وقتن���ا احلايل اأت�شور اأنه���ا جمرد ا�شم 
اأو “بر�شتي���ج” بخالف ال�شاب���ق، اإذ كان االهتمام 
اكرب واالأمور ت�شري ب�ش���كل اأف�شل، يف ظل وجود 
فنانن كبار منهم من رحل عن الدنيا ومنهم من 

ابتعد.

 لماذا يعد الرسم بالفحم من أصعب 
األعمال في هذا المجال؟ 

- على العك����س، فالر�شم بالفحم من اأ�شهل 
االأعمال يف هذا املجال؛ الأنه ميثل البداية. مبعنى 
ح���ن تبداأ الر�ش���م فاإنك تبداأ بالقل���م الر�شا�س 

وكل ما عليك هو معرفته الظل وال�شوء واالأقالم 
امل�شتخدم���ة. اأم���ا الر�ش���م باالألوان فهن���اك األف 
ل���ون ولون ويعتمد على النهاي���ة ولي�س البداية، 
وعموم���ا النجاح لي�س ملن ف���از واإمنا ملن يحافظ 

عليه.

بمن تأثرت من الرسامين محليا وعربيا 
وعالميا في بداية حياتك الفنية؟ 

- مل اأتاأث���ر عاملي���ا وال عربي���ا باأحد الأين غري 
متابع لهم، اأما حمليا فاأنا تعلمت الر�شم على يد 
اأ�شاتذة وهم االأ�شت���اذ خليل الها�شمي واالأ�شتاذ 
املرح���وم عبدالك���رمي البو�شط���ة، اأم���ا مع�شوقي 
االأول واالأخ���ري فه���و االأ�شتاذ عب���داهلل املحرقي، 

فهو عندي العن التي اأتعلم منها.

كلمة أخيرة؟

- اأ�شك���ر �شحيفة “البالد” عل���ى هذا الدعم 
بت�شليطها ال�ش���وء على الفنان���ن واإبداعاتهم، 
كم���ا اأقدم بذور حمبتي ل���كل من له يف قلبي ذرة 

حب ووجدت فيه التميز والعطاء.

26 يوليو

1939
وا����ش���ن���ط���ن ت��ف�����س 
املعاهدة التجارية مع 

اليابان.

1941 
ال��رئ��ي�����س االأم��ريك��ي 
ف��ران��ك��ل��ن روزف��ل��ت 
بتجميد  ق��راراً  ي�شدر 
ك����اف����ة االأر������ش�����دة 
البنوك  يف  اليابانية 

االأمريكية.

 1945 
ه���������زمي���������ة ح�������زب 
امل��ح��اف��ظ��ن ال���ذي 
ي���راأ����ش���ه ون�����ش��ت��ون 
ت�ر�شل يف االنتخابات 

العامة.

 1952 
وال�شودان  م�ر  ملك 
يتنازل  االأول  ف��اروق 
ع���ن ال���ع���ر����س الب��ن��ه 
االأم�����ري اأح���م���د ف���وؤاد 
وي������ع������ن جم���ل�������س 
العر�س  على  و�شاية 

برئا�شة االأمري حممد.

 1959 
مقتل الزعيم النقابي 
عي�شات  اجل���زائ���ري 
اإي���دي���ر ب��ع��د ت���اأث���ره 
ب���ال���ت���ع���ذي���ب ال����ذي 
ت��ع��ر���س ل��ه م��ن قبل 
ال��ف��رن�����ش��ي��ن ط���وال 

�شهر كامل.

اأ�سامة املاجد

خا�ص
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األخيرة

وزر�ء خارجية �أمريكيون مب�سل�سل تلفزيوين

�كت�ساف “هائل” على �ملريخ يوؤكد �إمكان �حلياة

“يوني�سيف” حتذر من �نت�سار �لإيدز بني �لقا�سر�ت

قال���ت �سبك���ة “�سي.بي.اإ����س” التلفزيونية الأمريكي���ة، اإن وزراء اخلارجية ال�سابق���ن كولن باول 
وهي���اري كلينتون ومادلن اأولربايت، �سي�سارك���ون يف اأدوار �رشفية بامل�سل�سل التلفزيوين ال�سيا�سي 
“مدام �سكريرتي” خال اأكتوبر. و�سور الثاثة احللقة التي تذاع يف املو�سم اخلام�س الذي تبداأ اإذاعته 
يف ال�سابع من اأكتوبر. وقالت املنتجة التنفيذية للم�سل�سل باربرا هال يف بيان “ي�سعدنا اأن ن�سهد اآراءهم 
ونتح���اور معهم اأمام وخل���ف الكامريات”.  ويق���وم امل�سل�سل حول �سخ�سية وزي���رة اخلارجية اإليزابيث 

مكورد وجهودها لتحقيق التوازن ال�سعب بن عملها الدبلوما�سي و�سوؤونها ال�سخ�سية والعائلية.

ق���ال علماء فلك، اأم����س الأربعاء، اإنهم ر�س���دوا موؤ�رشات على وجود خم���زون �سخم من املياه حتت 
�سطح املريخ وهو ما يرجح بقوة اأن يكون الكوكب الأحمر قد �سهد حياة يف فرتة غابرة.

وبح�س���ب ما نقلت �سحيفة “غاردي���ان” الربيطانية، فاإن املياه ال�سائلة مت ر�سدها على عمق ميل 
واحد اأ�سفل اجلليد يف القطب اجلنوبي من كوكب املريخ، الذي ما يزال حمل غمو�س كبري.

واعتمد العلماء يف ك�سفهم الأحدث ب�ساأن املريخ على ما ر�سدته بعثة “مار�س اإك�سربي�س” التابعة 
لوكال���ة الف�ساء الأوروبية، يف اإجناز علمي ه���و الأول من نوعه، اإذ ت�سل م�ساحة املخزون املائي اإلى 12 
مي���ا. ومل ي�سبق لعلماء الفلك اأن ر�سدوا بوؤرة مائية يف مكان حمدد على كوكب املريخ، ويثري الك�سف 

العلمي اأ�سئلة عما اإذا كانت ثمة حياة م�ستمرة حتت �سطح املريخ.
واإل���ى غاية يومنا هذا، ل تزال م�سارات املي���اه املنحوتة على �سطح الكوكب الأحمر الدليل الوحيد 

على اأن ال�سائل كان يجري يف املريخ قبل ماين ال�سنن.
وق���ام الباحثون يف الدرا�س���ة الأخرية بدرا�سة بيانات مت جمعها طيلة 3 �سنوات )2012 - 2015(، 

من خال م�ساعدة رادات متقدمة ا�ستطاعت اأن تخرتق اجلليد وتر�سد ما حتته.

اأف�����اد ت��ق��ري��ر 
مل���ن���ظ���م���ة الأم������م 
للطفولة  املتحدة 
)ي��ون��ي�����س��ف(، ب��اأن 
معدل اإ�سابة الق�رش 
نق�س  ب��ف��ريو���س 
املكت�سب  املناعة 
العامل  )الإي���دز( يف 

خال العام 2017 بلغ نحو 30 �سخ�سا كل �ساعة، واأن الفتيات �سكلن الغالبية العظمى.
واأ�ساف التقرير اأن من بن هذه الإ�سابات الثاثن التي وقعت كل �ساعة بن مراهقن، 
تراوح���ت اأعماره���م ب���ن 15 و19 عاما، بل���غ عدد الفتي���ات نحو 20 فت���اة، اأي ثلث���ي العدد، 
بح�س���ب “رويرتز”. وذكر التقرير اأن رغم التقدم الكب���ري يف حماربة الإيدز على مدى العقدين 
املا�سي���ن، فاإن الإخفاق يف منع اإ�ساب���ة هذا العدد الكبري من الأطف���ال واملراهقن يقو�س 
جهود الت�سدي للمر�س. وقال اإن انت�سار الإيدز بن القا�رشات يزيد ب�سبب ممار�ستهن اجلن�س 
يف �س���ن مبكرة، بع�سهن مع رج���ال اأكرب �سنا، وكذلك لإجبارهن عل���ى ممار�سته وب�سبب الفقر 

وعدم توافر ال�ست�سارات اخلا�سة يف هذا ال�سدد وخدمات الفح�س الطبي.
وقال���ت املديرة التنفيذي���ة ليوني�سف هرنييتا فور “يف معظم البل���دان تفتقر ال�سيدات 
والفتي���ات اإلى املعلومات اأو اخلدمات اأو حتى القدرة على رف�س ممار�سة اجلن�س ب�سورة غري 
اآمن���ة… فريو����س الإيدز ينت�رش بن اأك���ر الفئات �سعفا وتهمي�سا ت���اركا املراهقات يف قلب 
الأزمة”. وقال تقرير يوني�سف، الذي عر�س اأم�س الأربعاء خال موؤمتر عن الإيدز يف اأم�سرتدام، 
اإن 130 األ���ف قا����رش تق���ل اأعماره���م عن 19 عاما فق���دوا اأرواحه���م ب�سبب الإيدز خ���ال العام 
املا�سي، يف حن كانت هناك 430 األف حالة اإ�سابة جديدة مبعدل 50 حالة تقريبا كل �ساعة.

 Social
media

مغربيات يطلقن حملة 
دفاعا عن “حرية �للبا�س”

اأطلق���ت �سابات مغربيات على مواقع التوا�سل الجتماعي حملة “كوين امراأة حرة” دفاعا 
عن حرية اللبا�س؛ ردا على الدعوات “الأبوية والظامية” التي متلي عليهن ما يجب ارتداوؤه.

وج���اءت هذه احلملة اإثر دع���وات على مواقع التوا�سل قبل اأيام تدع���و الرجال اإلى “عدم 
ت���رك ن�سائهن يخرجن بلبا�س فا�س���ح”، خ�سو�سا لبا�س البحر عل���ى ال�سواطئ املغربية التي 

ت�سهد اإقبال كبريا يف مو�سم ال�سيف، بح�سب فران�س بر�س.
واأث���ارت هذه الدع���وات، رغم اأنها مل تلق انت�سارا كبريا، ج���دل وردود فعل موؤيدة واأخرى 
م�ستهجن���ة على مواقع التوا�سل ف�سا عن بع�س التعليقات يف و�سائل اإعام حملية. وبادرت 
جمموعة “مايل”، التي ت�سم ن�سطاء يدافعون عن احلريات الفردية، اإلى اإطاق احلملة امل�سادة 
حتت و�سم “كوين امراأة حرة”، داعية اإلى احرتام حق الن�ساء يف اختيار لبا�سهن والتجول بحرية.  
وا�ستجاب���ت مدونات ومدون���ون لهذه الدعوة، م�ستغربن يف تعليقاته���م الأفكار الداعية اإلى 
“الو�ساية” على الن�ساء. ون�رشت بع�س املدونات �سورا لهن مباب�س البحر؛ تاأكيدا حلقهن يف 
ذلك. ول يوجد اأي قانون مينع الن�ساء يف املغرب من ارتداء لبا�س البحر على ال�سواطئ، بيد اأن 
النطباع ال�سائد منذ ب�سع �سنوات ي�سري اإلى تراجع عدد الن�ساء اللواتي يرتدين هذا اللبا�س.

وقالت درا�سة لاأمم املتحدة ن�رشت العام 2017 اإن 72 % من الرجال و78 % من الن�ساء 
يف املغرب يعتقدون اأن اللبا�س غري املحت�سم “يربر التحر�س باملراأة يف ال�سارع”.

�إيفانكا تر�مب تغلق خطها �خلا�س للأزياء

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

الطق�س ح�سن 
ولكنه حار خال  

النهار. 

 الرياح �سمالية غربية عموما من 12 اإلى 
17 عقدة ولكنها متقلبة الجتاه من 5 اإلى 

10 عقد اأحيانا خال الليل.

 ارتفاع املوج من قدم اإلى قدمن قرب ال�سواحل ومن 2 اإلى 4 
اأقدام يف عر�س البحر. درجة احلرارة العظمى 44 وال�سغرى 30. 

الرطوبة الن�سبية العظمى 70 % وال�سغرى 10 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�سدر عن دار الباد لل�سحافة والن�رش والتوزيع 
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تطبع يف موؤ�س�سة الأيام للن�رش
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الفجــر: 3:30
الظهـر:  11:44

العصــر: 3:13
المغرب: 6:29
العشاء: 7:59

مواقيت 
الصالة

لهـا عـلج  ل  دماغيـة  باأمـر��س  “�لـريجيـم” يت�سبـب 
فج���رت درا�س���ة جديدة مفاج���اأة كب���رية، ب�ساأن 
�رتب���اط �حلمي���ة �لغذ�ئي���ة �أو “الريجي���م” باأمرا����س 

دماغية قد ل يكون هناك اأي عاج لها.
واأ�س���ارت الدرا�س���ة، الت���ي ن�رشه���ا موق���ع “نيو 
اأطل�س” العلم���ي املتخ�س�س، اإلى اأن العلماء در�سوا 
�رتباط “الريجيم” واأمرا�س الكبد باإ�سابة الأ�سخا�س 

باأمرا�س دماغية مبكرة.

واأو�سحت الدرا�سة اأن اأكرب تلك الأمرا�س، التي 
ق���د يتعر�س لها امل�ساب���ون باأمرا����س الكبد اأو من 
يتبع���ون حمي���ة غذائية هو الإ�ساب���ة املبكرة مبر�س 
الزهامير. واأ�سارت الدرا�س���ة اإلى اأن املركبات التي 
تخ���رج من الكبد غ���ري امل�س���اب متنح م���خ الإن�سان 
“حماي���ة ع�سبي���ة” تقي���ه م���ن الإ�ساب���ة بالزهامير، 
وخمتل���ف اأن���واع الأمرا����س الدماغي���ة، لك���ن اختال 

الكب���د، وعدم اأدائ���ه مهامه ب�س���ورة كامل���ة، توؤدي 
لتوق���ف خ���روج ذل���ك املرك���ب، وبالت���ايل الإ�سابة 
املبك���رة بالزهامير وغ���ريه من الأمرا����س الدماغية. 
ونف����س الأم���ر، بالن�سب���ة مل���ن يتبعون اأنظم���ة حمية 
غذائية )ريجي���م( ب�سورة مكثف���ة، اإذ توؤدي بدورها 
لتوق���ف خروج مرك���ب “البا�سموج���ن” الذي يخرج 
من الكب���د، والذي يوؤدي اإلى عدم خ���روج الإنزميات 

الواقية للدماغ والتي حتميه من الزهامير. واأُخ�سعت 
اأك���ر م���ن 1500 �سخ����س للدرا�سة الت���ي ق�سمتهم 
اإل���ى 3 فئ���ات، فئ���ة م�سخ�س���ة على اأنه���ا تعاين من 
الزهامير، والأخرى لديهم “�سعف اإدراكي” معتدل، 
والفئ���ة الثالثة لديهم وع���ي �سحي ومعريف طبيعي، 
ومت قيا����س م�ستوي���ات “با�سموج���ن” وارتباطها 

مبعدلت ظهور الزهامير اأو التدهور املعريف.

يدخل “غيني�س” لل�سباحة 
مكبل د�خل كي�س

�بتكار “يقتلع” 
ر�ئحة �لعرق �لكريهة

�نهيار �أر�سي مفاجئ 
يف حفل زفاف

دخ���ل م���درب ال�سباحة واملنق���ذ واملغامر 
البلغ���اري ي���ان بيتك���وف، مو�سوع���ة غيني����س 
العاملي���ة لاأرق���ام القيا�سي���ة، بع���د ال�سباح���ة 
وي���داه وقدماه مكبلة وه���و داخل كي�س يغطيه 

بالكامل.
و�سب���ح بيتك���وف، ال���ذي يبلغ م���ن العمر 
64 عاما، م�ساف���ة قدرها 3380 مرتا يف بحرية 
اأوهري���د يف مقدوني���ا، وفق���ا ملا نقلت���ه وكالة 

“رويرتز”.
وحطم ال�سب���اح البلغاري بتل���ك الطريقة، 
الرقم القيا�سي لل�سياد الهندي جوبال خاريف، 
ال���ذي �سبح يف العام 2013 م�سافة 3071 مرتا 

يف املحيط الهندي، لكن لي�س داخل كي�س.

ي���ورك  جامعت���ي  م���ن  علم���اء  تو�س���ل 
واأك�سفورد الربيطانيت���ن اإلى تركيبة جديدة 
ملزي���ل عرق يح���ارب الرائح���ة الكريه���ة باآلية 
 ،”Digital Trends“ مبتك���رة. ون�رشت جمل���ة
اأن اخل���رباء اكت�سفوا اآلية جديدة لعمل مزيات 

العرق والبخاخات التجميلية املتنوعة.
قم���ع  عل���ى  املبتك���رة  امل���ادة  وتعم���ل 
الربوتين���ات امل�سوؤول���ة ع���ن انت�س���ار الروائح 
بالعط���ور  الرائح���ة  اإخف���اء  ولي����س  الكريه���ة، 

املختلفة كما هو دارج يف اأيامنا هذه.
“الن�سط���ة” املبتكرة  وتعمل اجل�سيم���ات 
يف الرتاكي���ب اجلدي���دة عل���ى حتيي���د بع����س 
الأنزمي���ات والربوتين���ات امل�سوؤول���ة عن نقل 

ون�رش رائحة العرق الكريهة.

اأ�سيب مدع���وون يف حفل زف���اف اأقيم يف 
ال�س���ن بج���روح، بعدما انهار جزء م���ن اأر�سية 

القاعة التي ا�ست�سافت احلفل.
وبح�س���ب ما نقلت �سحيف���ة “ديلي ميل” 
الربيطاني���ة، تعر�س 3 اأ�سخا����س جلروح جراء 
النهي���ار املفاجئ لأر�سية القاعة و�سط ذهول 
احل�س���ور يف فن���دق مبدين���ة �سيجيازهوان���غ، 
�سم���ايل ال�سن. وك�سف���ت التحقيق���ات التي 
اأجرته���ا ال�سلطات عقب احل���ادث عن اأن ت�رشب 
امل���اء يف الأنابيب هو الذي اأدى اإلى انهيار هذا 
اجلزء م���ن املكان، كم���ا اأن ثخان���ة الأر�سية مل 

تكن كافية اأي�سا.

• م�ساركون يف كرنفال مبنا�سبة افتتاح مو�سم املنتجعات ال�سيفية يف غيلينجيك الرو�سية	

قررت اإيفانكا ابنة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب اإغاق �رشكة لها يف جمال الأزياء، بعد عام ون�سف 
من النتقادات التي حتدثت عن ا�ستغال اأبناء ترامب من�سب والدهم يف �سبيل م�ساحلهم اخلا�سة.

واأف���ادت �سحيف���ة “نيويورك بو�ست”، باأن اإيفانكا �ستغلق قريبا �رشك���ة “ASAP”، م�سرية اإلى اأنه 
جرى اإباغ املوظفن باأنه �سيجري ت�رشيحهم. وذكرت ال�رشكة اأنها لن جتدد عقود الرتاخي�س، واأن العقود 
القائم���ة �ستكمل مدتها. وقالت ممثلة عن اإيفانكا اإن قرار اإغ���اق ال�رشكة التي تدير خطا لإنتاج املاب�س 

والأحذية ياأتي من اأجل التفرغ للعمل �سمن فريق امل�ست�سارين يف البيت الأبي�س، وفق “رويرتز”.
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