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جامعة البحرين ت�ستحدث 
درا�سات عليا يف “العلوم”

عبد الوهاب حممد رئي�صا لـ “امل�صت�صفيات اخلا�صة”

املنامة - بنا: اأعلن رئي�ض جامعة البحرين ريا�ض 
حم���زة، ع���ن طرح اجلامع���ة، من خالل كلي���ة العلوم، 
3 برام���ج جديدة عل���ى م�ستوى الدرا�س���ات العليا. 
وذكر اأن التخ�س�س���ات امل�ستحدثة هي املاج�ستري 
يف علوم وحتليل البيانات ال�سخمة، واملاج�ستري يف 
علوم احلياة، والدبل���وم العايل يف التنبوؤات اجلوية، 
ملبي���ة بذل���ك جانبا م���ن التوجه���ات املتج���ددة يف 
التخ�س�س���ات التي تعزز خطط اململكة نحو التنمية 

ال�سامل���ة امل�ستدام���ة، واحتياج���ات �س���وق 
العمل املحلية واخلارجية.

�سيك���ون للم�ست�سفيات اخلا�س���ة بالبحرين 
اإذ عق���دت  اإدارة منتخ���ب،  ولأول م���رة، جمل����ض 
جمعية امل�ست�سفيات اخلا�سة جمعيتها العمومية 
الأربع���اء املا�س���ي، وانعق���د اأول اجتم���اع ح����ره 
معظ���م امل�ست�سفي���ات اخلا�سة واأع�س���اء جمل�ض 

الإدارة املوؤقت ال�سابق.
ويف الجتماع، و�سمن ال�سرتاطات القانونية، 

اأجري���ت اأول انتخاب���ات للجمعي���ة وانتخب رئي�ض 
م�ست�سف���ى ن���ور التخ�س�سي عبدالوه���اب حممد 
رئي�سا بتزكية جميع الأع�ساء، ورئي�ض م�ست�سفى 
ط���ارق ا�ست�ساري اجلراح���ة التجميلي���ة واحلروق 

طارق �سعيد نائًبا له.
واأك���د رئي����ض اجلمعي���ة املنتخ���ب اأن اخلطة 
اجلدي���دة �ست�س���ع ت�س���ورا ملعوق���ات ال�سياحة 

العالجية لبحثها مع امل�سوؤولني، وكذلك 
توجيه ال�ستثمار يف املجال الطبي.
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9• الرئي�ض امل�سرتك ملجل�ض �سوريا الدميقراطية ريا�ض درار )رويرتز(	

�صوريا الدميقراطية: اتفقنا مع النظام على خريطة طريق
�سوري���ا  جمل����ض  اأعل���ن  وكالت:   – عوا�س���م 
الدميقراطي���ة اأنه اتفق مع حكوم���ة النظام ال�سوري 
على ت�سكيل جلان لإج���راء مفاو�سات ب�ساأن “و�سع 
نهاية للحرب ور�سم خريطة طريق تقود اإلى �سوريا 

دميقراطية ل مركزية”.
وذلك بع���د اأن زار وف���د �سوري���ا الدميقراطية 

دم�سق وبحث “امل�ستقبل” مع النظام.
واعترب القيادي يف قوات �سوريا الدميقراطية 
�سوري���ا  جمل����ض  وف���د  زي���ارة  اأن  م�سل���م  �سال���ح 

الدميقراطية كانت جل�ض النب�ض.
وكان جمل�ض �سوري���ا الدميقراطية، قد التقى 
�س���د  ال���دويل  التحال���ف  يف  الأمريك���ي  املبع���وث 

“داع����ض” بري���ت ماكغ���ورك، واأبلغه نيته 
14التفاو�ض مع دم�سق.

حمتمل  متويل  دوالر  مليار   70
ل�سفقة “اأرامكو - �سابك”

اأبوالفتح يوؤكد �سرورة االلتزام باجلدول 
الزمني الإجناز احلديقة املائية

بالربونزية  م�سقط  من  اليد” يعود  “�سباب 
االآ�سيوية والبطاقة العاملية
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دبي عا�سقة االأرقام القيا�سية وجهة 
عاملية للمهرجانات

مسافات البالد
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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�سخة: ال�سعودية: ريالن - الكويت: 200 فل�ض - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�سة - م�ر : جنيهان - الأردن : 200 فل�ض - لبنان 1000 لرية - اململكة املتحدة : جنيه ا�سرتليني - الوليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 يورو

بدور املالكي

ندير 10 مليارات... واأرباحنا 7 % �صنويا
منتقدونا ل ميلكون معلومات دقيقة ويف�شرون الأمور ب�شكل مغلوط ... املري لـ “$”:

ك�س���ف رئي����ض جمل����ض اإدارة �رك���ة اأ�سول 
)ال���ذراع ال�ستثم���اري للهيئ���ة العام���ة للتاأمني 
الجتماع���ي( را�س���د امل���ري ل���� “البالد” ع���ن اأن 
التاأمين���ات �سطب���ت ا�ستثمارات، واأن���ه ل يوجد 
لديه رقم حمدد بال�سطب، م�سرًيا اإلى اأن عمليات 

ال�سطب تتم باإ�راف املدقق اخلارجي للهيئة.
واأك���د اأن �ركة اأ�سول تراع���ي مبداأ احلفاظ 
عل���ى راأ����ض امل���ال يف اأي عملي���ة ا�ستثماري���ة، 

وحتقيق عائد 6 % على اأقل التقادير.
ووّجه املري انتق���اده للم�سككني يف �سيا�سة 
ال�ستثم���ار قائ���اًل: اإن من ينتقدون���ا ل ميلكون 
معلوم���ات دقيق���ة، وغ���ري م�ستندة اإل���ى الواقع 

ويف�رسون الأمور ب�شكل مغلوط.
واأعلن اأن عدد ا�ستثم���ارات “اأ�سول” بلغت 
61 ا�ستثماًرا منوًعا  يف 5 �سنوات، مبجموع مليار 
و515 ملي���ون دينار، وبلغ���ت العوائد ال�سوقية 
اليوم مليار و825 مليون دينار، و�سايف العوائد 
م���ن املبال���غ امل�ستثم���رة 310 مالي���ني دين���ار، 
ومعدل العائ���د الداخلي عن كل عام 7 %. وبني 
اأن ال�رك���ة تدير ا�ستثمارات بنح���و 10 مليارات 
دولر، وا�ستطاعت ال�ركة اأن توزع ا�ستثماراتها 
حي���ث اأ�سب���ح لديه���ا 39 % م���ن ال�ستثمارات 
اأ�سهما مدرج���ة، و21 % للدخل الثابت، و23 % 
النقد والودائع، و6 % �شناديق التحوط، و5 % 
البني���ة التحتية، و6 % �سناديق اأ�سهم ال�ركات 

•اخلا�سة )غري املدرجة(. را�سد املري )ت�سوير: خليل اإبراهيم(	 7 6

احلديد خملفات  ل�صهر  م�صنعا  “يوكو” تفتتح 

“الهرم” ت�صتثمر 150 مليون دوالر يف البحرين

ك�س���ف املدير التنفيذي يف �ركة “يوكو” 
للمق���اولت البحري���ة حمم���د امل�سل���م، عن اأن 
ال�ركة ب�سدد افتت���اح م�سنع ل�سهر خملفات 
احلديد نهاي���ة �سبتمرب املقب���ل، ويعد مبثابة 

تو�س���ع جدي���د يف اأن�سط���ة ال�ركة الت���ي تدير 
اأ�سطول م���ن ال�سفن وتوفر مواد البناء لل�سوق 

املحلية.
واأبل���غ امل�سل���م “الب���الد” اأن العم���ل على 

تاأ�سي�ض امل�سنع ا�ستمر قرابة العامني 
والن�سف واأنه جاهز للت�سغيل.

املنام���ة - الهرم لال�سترياد والت�سدير: 
افتتحت �ركة اله���رم لال�سترياد والت�سدير 
فرع���ا لل�رك���ة الأم يف البحري���ن؛ حتى تكون 
قريبا من قاعدة عمالئها يف اململكة، وقررت 

 4 150 ملي���ون دولر لفتت���اح  تخ�سي����ض 
جممع���ات ت�س���وق خ���الل ال�سن���وات الث���الث 

املقبل���ة وتوظيف ما يربو على 200 
بحريني.
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ك�س���ف  العربية.ن���ت:   - دب���ي 
م�سوؤولون اأمريكي���ون وم�سوؤولة اأخرى 
الرئي����ض  اإدارة  اأن  اأو�سطي���ة،  ����رق 
الأمريك���ي دونالد ترامب مت�سي قدما 
وخفية يف م�ساٍع لت�سكيل حتالف اأمني 
و�سيا�سي جديد مع دول اخلليج وم�ر 
للتو�س���ع  الت�س���دي  به���دف  والأردن 

الإيراين يف املنطقة.
وترم���ي اخلط���ة اإل���ى ت�سكي���ل ما 
و�سف���ه م�سوؤول���ون بالبي���ت الأبي����ض 
وال����رق الأو�س���ط بن�سخ���ة عربي���ة من 
“نات���و”  اأو  الأطل�س���ي  �سم���ال  حل���ف 
عرب���ي. وته���دف ه���ذه الن�سخ���ة اإل���ى 
تعزيز التع���اون فيما يتعل���ق بالدفاع 
الع�سك���ري،  والتدري���ب  ال�ساروخ���ي، 
ومكافحة الإرهاب، وق�سايا اأخرى مثل 

دع���م العالق���ات القت�سادية 
والدبلوما�سية الإقليمية.

للت�سدي للتو�سع االإيراين يف املنطقة

وفد املجل�س زار دم�شق وبحث “امل�ستقبل” مع احلكومة

ترامب ي�صعى لت�صكيـل “ناتـو” عربـي

• الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب 	 14

لقاء األحد
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جمال فخرو...
حمنك خبري اقت�شادي و “�شوري” 

علي الفردان

التاأمينات �سطبت مبالغ ا�ستثمارية... وعوائد “اأ�سول” 310 ماليني دينار
علوي املو�شوي

ال�صفري ال�صيني: ال رد ر�صميا ب�صاأن ت�صديق ال�صهادات

حت���دث �سف���ري جمهورية ال�س���ني ال�سعبية 
لدى مملكة البحرين اأن���ور حبيب اهلل ل� “البالد” 
عن م�ساعي ال�سف���ارة حلل م�سكلة عدم ت�سديق 
وزارة الرتبية والتعليم ل�سهادات خريجي بع�ض 
اجلامع���ات ال�سيني���ة، اإذ طل���ب لق���اًء م���ع وزير 
الرتبية والتعليم ماجد النعيمي ومل يحدد الأخري 

موعدا حتى الآن للقاء.
ا�ستف�س���ارات  ال�سف���ارة  بعث���ت  واأ�س���اف: 
لوزارت���ي اخلارجي���ة والرتبي���ة للوق���وف عل���ى 
حيثيات املو�س���وع، ومل تت�سل���م ردودا ر�سمية 
على ال�ستف�سارات. وبني اأن ال�سني ب�سدد فتح 
مركز ثقايف �سيني باملنامة، و�سيكون الأول من 

نوعه خليجي���ا، وال�سفارة مبرحلة البحث 
4عن املوقع املنا�سب لت�سييد املركز.

را�شد الغائب
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كوادر جمركية تنهي جتارب اأجهزة الأ�شعة بنجاح

مطالبة باإ�رشاك ممثل العمال يف �شياغة قانون التقاعد

الهتمام بالقوى الب�رشية والرتقاء بالتدريب

 البحرين تكفل حقوق وحريات جميع الأديان

ال�شباب يناق�شون حتّديات حتقيق اأهداف الّتنمية امل�شتدامة

حميدان اأكد احلر�س على عدم امل�شا�س باملكت�شبات

يف ختام “اأ�شا�شيات اإدارة امل�شاريع احلكومية”... رئي�س االأمن العام:

خاطب فعالية مركز امللك حمد للتعاي�س و “هذه هي البحرين” يف مدريد... خالد بن خليفة:

بالّتعاون بني وزارة ال�ّشباب واالإمارات

والتنمي����ة  العم����ل  وزارة   - عي�ش����ى  مدين����ة 
االجتماعية:  التقى وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جميل حمي����دان، رئي�س املجل�����س التنفيذي لالحتاد 
احل����ر لنقابات عمال البحرين يعقوب حممد، بح�شور 
ع����دد من اأع�شاء االحتاد، يف مكتب����ه بالوزارة.ومت يف 
اللق����اء، بح����ث تعزيز التع����اون بني اأط����راف االإنتاج 
الثالث����ة للمحافظة على املكت�شب����ات العمالية التي 
حتقق����ت من����ذ انطالق امل�����روع االإ�شالح����ي ال�شامل 
لعاه����ل الب����الد، ف�ش����الً عن تطوي����ر احل����وار الثالثي 
واآلي����ات التفاو�����س اجلماع����ي، وبح����ث دور ممثلي 
واملجال�����س  املوؤ�ش�ش����ات  يف  العمالي����ة  االحت����ادات 
الر�شمية ذات العالقة.واأكد االحتاد احلر اأهمية اإ�راك 
ممثل����ي العم����ال يف �شياغ����ة القوان����ني والت�ريعات 
الوطني����ة ذات ال�شلة، ويف مقدمته����ا م�روع قانون 
التقاع����د اجلديد مبا ي�شمن ع����دم امل�شا�س بحقوق 
املتقاعدي����ن وكذل����ك املحافظة على ق����وة وعوائد 
ال�شنادي����ق التقاعدية و�شمان ا�شتقرارها مل�شلحة 

االأجي����ال القادم����ة. واأك����د حمي����دان حر�����س القيادة 
احلكيم����ة على �ش����ون املكت�شب����ات العمالية، وعدم 
امل�شا�س باأي منه����ا، الفًتا اإلى اأن احلوار هو ال�شبيل 
االأمثل للو�ش����ول اإلى حلول توافقي����ة تر�شي جميع 
االأط����راف ويف الوق����ت نف�شه حتافظ عل����ى امل�شالح 
الوطني����ة العلي����ا. من جانب����ه، اأ�شار رئي�����س املجل�س 
التنفي����ذي لالحت����اد احلر لنقاب����ات عم����ال البحرين 
ا مب�روع قانون  اإل����ى اأن االحتاد يويل اهتماًم����ا خا�شًّ

التقاع����د اجلدي����د مل����ا ل����ه م����ن تاأث����ر مبا�����ر على 
املواطن����ني، داعًي����ا اإل����ى اإع����ادة النظ����ر يف القانون 
املق����رتح مبا ي�شم����ن حق����وق العم����ال املتقاعدين 
وعدم امل�شا�س باملكت�شب����ات التي حتققت للعمال 
م����ن خالله وعدم حتميلهم اأية اأعباء مالية اإ�شافية اأو 
حرمانهم من اأية مزايا قائمة حالياً يف حال تقاعدهم 
وفًقا ملا ين�س عليه د�شتور البحرين، ومبا ي�شهم يف 

تعزيز اال�شتقرار االجتماعي.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: حت���ت رعاية رئي�س 
االأم���ن العام اللواء ط���ارق احل�شن، اأقي���م حفل ختام 
دورة “اأ�شا�شيات اإدارة امل�شاريع احلكومية”، والتي 
نظمته���ا اإدارة التدريب ب���وزارة الداخلية، بالتعاون 
م���ع جامع���ة نايف العربي���ة للعلوم االأمني���ة لعدٍد من 
�ضباط وزارة الداخلية، بح�ض���ور اأمني مركز الأزمات 
وتطوير القيادات العليا بجامعة نايف خالد احلرف�س 
خالل الفرتة 22 وحتى 26 يوليو اجلاري.واأكد رئي�س 
االأمن الع���ام اأن االهتمام بالق���وى الب�رية و�شوؤونها 
واالرتقاء بالتدري���ب مب�شتوياته كافة ياأتي يف اأعلى 
�شلم االأولوي���ات �شمن اإ�شرتاتيجية تطوير وحتديث 
وزارة الداخلية، من خالل الرتكيز على تنفيذ اخلطط 
والربام���ج الهادف���ة اإل���ى رف���ع م�شتواه���م وتوف���ر 
الدع���م الالزم للخطط عرب تعزي���ز التعاون امل�شرتك 
م���ع اجلامع���ات واملوؤ�ش�شات التعليمي���ة والتدريبية 
املتخ�ش�ش���ة، باعتب���ار ذلك حم���ورا رئي�ش���ا يف اإطار 
مواكب���ة التطوير احلا�ش���ل يف جمال اإع���داد الكوادر 

وفق اأحدث النظم واملعاير الدولية.
واأع���رب رئي�س االأمن العام ع���ن �شكره وتقديره 
جلامعة ناي���ف العربية للعلوم االأمني���ة على تعاونها 
يف تنظي���م ال���دورة والتي تهدف اإل���ى تنمية قدرات 

ومه���ارات �ضب���اط وزارة الداخلية مبا يع���ود عليهم 
بالنفع يف تاأديتهم واجباتهم على اأكمل وجه.

ويف خت���ام احلف���ل، وزع رئي����س االأم���ن الع���ام 
�شهادات اإمتام الدورة على امل�شاركني واملنظمني.

مدريد - بنا: اأكد رئي�س جمل�س اأمناء مركز 
املل���ك حمد العاملي للتعاي����س ال�شلمي ال�شيخ 
خال���د بن خليف���ة اآل خليف���ة اأن البحرين تكفل 
حت���ت القي���ادة احلكيمة لعاهل الب���الد �شاحب 
اجلاللة امللك حمد ب���ن عي�شى اآل خليفة حقوق 
وحري���ات جمي���ع االأدي���ان وحتميه���ا بالقانون، 
فجالل���ة امللك يرى اأن هذا ه���و ال�شبيل الوحيد 
للتق���دم يف عاملن���ا امل�شط���رب، وه���و م���ا حدا 
مبملكة البحرين الإط���الق م�شاريع مهمة لتعزيز 
هذا الهدف النبيل. وقال يف فعالية نظمها املركز 
بالتع���اون مع جمعية “هذه ه���ي البحرين” يف مدريد 
اخلمي�س “اإن ال�شعب االأ�شباين عرف منذ قرون بدفء 
�شيافته، وتقبله جمي���ع االأديان، فقد عا�س االأ�شبان 
ب�ش���الم طوال قرون كعائلة واحدة، وهذا اأمر م�شرتك 
مع البحرين التي عا�شت م���ع خمتلف االأديان وامللل 

منذ مئات ال�شنني”.
واأ�ش���اف “اإن ه���دف مركز امللك حم���د العاملي 
للتعاي����س ال�شلمي هو م�شارك���ة فل�شفة جاللة امللك 
للتعاي�س ال�شلمي مع العامل، واإلهام االآخرين لتحقيق 

العي����س امل�شرتك ال���ذي ا�شتهرت ب���ه البحرين على 
م���ر الع�شور”.  اإل���ى ذلك، قال �شف���ر البحرين غر 
املقي���م يف اإ�شبانيا ال�شيخ فواز ب���ن حممد اآل خليفة 
“اإن عالقات ال�شداقة ب���ني البحرين واإ�شبانيا متتد 
ل�شنوات عديدة”. وب���ني اأن جاللة امللك كان له دور 
حموري يف العملي���ة، وكان مركز امللك حمد العاملي 
للتعاي����س ال�شلم���ي ثمرة اجله���ود اجلاري���ة لتعزيز 
اأ�شباب ال�ش���الم والت�شامح واالزده���ار يف جميع اأنحاء 
الع���امل. وقالت نائ���ب رئي����س جمل�س اأمن���اء املركز 

رئي����س “هذه ه���ي البحري���ن” بت�شي ماثي�ش���ون اإن 
فل�شفة وروؤية �شاحب اجلاللة امللك توؤكد دوًما حرية 
املعتقد والدين، وكانت هذه الروؤية االإلهام الرئي�س 
الإطالق “اإع���الن البحرين”، واإن�ش���اء مركز امللك حمد 

العاملي للتعاي�س ال�شلمي. 
و�شه���دت الفعالية م�شاركة وا�شع���ة من اأع�شاء 
ال�شل���ك الدبلوما�ش���ي، واأتب���اع خمتل���ف الديان���ات 
والطوائ���ف واملل���ل، وموؤ�ش�ش���ات املجتم���ع املدين، 

واأع�شاء هيئات التدري�س باجلامعات االإ�شبانية.

املنام���ة - بن���ا: ا�شتتباًع���ا جلل�ش���ات املنت���دى 
ال�شيا�شي رفيع امل�شتوى املعني بالتنمية امل�شتدامة 
التابع للمجل�س االقت�شادي واالجتماعي لالأمم املتحدة 
الذي انعقد موؤخ���ًرا يف نيويورك، نظمت مدينة �شباب 
2030 “�شب���ل حتقي���ق اأه���داف التنمي���ة امل�شتدامة 
ودور ال�شب���اب يف حتقيقه���ا”، االأربع���اء املا�ش���ي يف 
�راك���ة متميزة مع جمل�س االإمارات لل�شباب ومب�شاركِة 
املمث���ل املقي���م لربنام���ج االأم���م املتح���دة االإمنائي 
اأم���ني ال�رق���اوي، الذي اأ�ش���ار اإلى جه���ود البحرين يف 
حتقي���ق تلَك االأهداف ع���رب قطاعاته���ا املختلفة.كما 
اأو�ش���ح م�شت�شار االت�شال االإقليم���ي للربنامج نعمان 
ال�شياد ال�شياق التاريخي الذي تطورت من املفاهيم 
واالأف���كار عن االأهداف وال���روؤى الرامية لتطوير العامل 
وحماي���ة الكوكب.  وا�شتعر�س ال�شي���اد جميع اأهداف 

التنمية امل�شتدامة، ب�رٍح مف�شل. 

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: قام���ت 
�ش���وؤون اجلم���ارك بابتع���اث فريق فني 
ال�شيني���ة  للعا�شم���ة  منت�شبيه���ا  م���ن 
“بك���ني” ملعاين���ة واختب���ار )4( اأجهزة 
مل�ش���ح احلاوي���ات وال�شاحن���ات مب�شنع 
 ”NUCTUCH“ نيوكت���ك  �رك���ة 
للمتطلب���ات  مطابقته���ا  م���ن  والتاأك���د 
واال�شرتاطات املذكورة يف عقد التوريد 
لتلك املا�شحات من خ���الل حتالف �ركة 
نيوكت���ك و�رك���ة “ SGS” ال�شوي�ري���ة، 
الذي مت توقيعه منت�ش���ف العام احلايل 
اجلم���ارك مبملك���ة  ل�ش���وؤون  لتوريده���ا 
االأجه���زة  تل���ك  اأن  باعتب���ار  البحري���ن، 
هي االأح���دث عل���ى م�شت���وى املا�شحات 
ال�شوئية للحاوي���ات وال�شاحنات عامليًّا، 
حي���ث انته���ت جت���ارب االختب���ار بنجاح، 
وذلك من خالل التج���ارب النهائية التي 
قام بها الفريق، بع���د التدريب املكثف 
على ا�شتخ���دام االأجهزة ال�شينية.ومتثلت 
التج���ارب يف اختب���ار تقني���ة خا�ش���ة بنظ���ام 
ت�شغي���ل النظ���ام واالأدوات الالزم���ة لتحلي���ل 
ومعاجل���ة �ش���ور عملي���ات امل�ش���ح ال�شوئي، 

والفرتة الزمني���ة الالزمة لذلك باالإ�شافة اإلى 
التطبيقات املرتبطة بالنظام، باالإ�شافة اإلى 
اختبارات الإجراءات ومع���دات اأدوات ال�شالمة 
م���ن االإ�شعاعات ال�شادرة م���ن اأجهزة امل�شح 

ال�شوئي.
وتوؤكد �شوؤون اجلم���ارك حر�شها الدائم 
على مواكبة اآخر التطورات اجلمركية واالأمنية 
امل�شت���وى  عل���ى  التكنولوجي���ة  االأجه���زة  يف 
العامل���ي، كما توؤكد ا�شتمرارية االعتماد على 
الك���وادر الب�رية الوطني���ة يف االأ�شا�س وذلك 
لبلوغ اأعلى امل�شتويات املن�شودة على كافة 

االأ�شعدة.
 وتعت���رب اأهمية اعتماد �ش���وؤون اجلمارك 
على الك���وادر الوطنية لالختبارات بعد اأن مت 
تاأهيلهم على هذا النوع م���ن العلوم التقنية 
اجلمركي���ة، عل���ى عك�س ما هو متع���ارف عليه 
يف كث���ر من الدول الت���ي تعتمد على خربات 
خارجي���ة اأجنبي���ة متخ�ش�شة يف جم���ال تقييم 

اختبارات االأجهزة.
وم���ن املوؤم���ل اأن يت���م و�ش���ول االأجهزة 
وتركيبه���ا على ع���دة مراحل تب���داأ يف اأكتوبر 

2018 وتنتهي يف مار�س 2019.

• وزير العمل يف لقاء مع رئي�س املجل�س التنفيذي لالحتاد احلر لنقابات عمال البحرين	

• رئي�س االأمن العام يرعى دورة “اأ�شا�شيات اإدارة امل�شاريع احلكومية”	

• فعالية نظمها مركز امللك حمد العاملي للتعاي�س ال�شلمي بالتعاون مع “هذه هي البحرين” يف مدريد اخلمي�س املا�شي	

• جانب من املناق�شات ال�شبابية	

مجلس الرئيس... قبطان ومسيرة
بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

 مل تك���ن تلك ه���ي املرة االأولى التي ي�شبح فيها الفري���ق الذي يقوده خليفة بن 
�شلم���ان �شد التي���ار، فالع�شف االقت�شادي القوي، والري���ح االفرتا�شية العاتية اأبت 
اأن يكون لال�شتدام���ة م�شارها الطبيعي يف الرخاء والتنمية، النفط مرتدد، والعجوزات 
املالية عل���ى اأ�شدها، واحللول ال�ريعة مل يعد لها مكاًن���ا يف خزانة العقاقر الكا�شحة 

لالأزمات.
رغ���م ذلك اأ����ر رئي�س ال���وزراء �شاحب ال�شم���و امللكي االأمر خليف���ة بن �شلمان 
حفظ���ه اهلل ورع���اه اأن يد�ش���ن 7 م�شاريع اإ�شكاني���ة يف 14 قرية دفع���ة واحدة، كل ما 
حتل���ى به مل يتجاوز كون���ه اإرادة حديدية يف مرحلة اقت�شادي���ة ع�شيبة، جمرد تر�شيد 
اإنف���اق م�شاعف، وتثبيت موارد حقيقية و�شبط اإيقاعها امل�شطرب، تعظيم عائدات، 
وتوف���ر نفقات، وتخطيط مييل اإلى متديد اأزمنة امل�شاريع غر ال�رورية واالإ�راع يف 

تلبية احتياجات املواطن احلرجة.
اإنه���ا ق���درة فائقة على ا�شتله���ام العرب من ما����س لي�س بالبعي���د، متديد برامج 
تنموي���ة، اأو حتويل م�شارات لي�شت �رورية اأو ا�شتب���دال خيارات نحن يف اأم�س احلاجة 

اإليها.
 ه���ي نظ���رة، وهي توجه، لكنها يف جمي���ع االأوقات قد تكون حم���ددة لربامج عمل 
يلعب فيها القطاع االأهلي دوره القدمي يف عملية التنمية، وقد تكون من االأهمية مبا 
كان بحي���ث ت�شبح قوة دفع اإ�شافية ملا ي�شم���ى مبيزانية مهي�شة اجلناح واحتياجات 

متفوقة على االإمكانات. 
الرئي����س يراهن عل���ى القطاع اخلا�س، ومل يذه���ب اإلى اأجن���دة حكومية تقليدية 
تتحم���ل فيها الدول���ة كل االإرث املرتاجع ملوارد �شبه نا�شب���ة، �شموه يعرف القدرات 
الكامن���ة يف اأبناء �شعبه، ويدرك قبل غره اأن اأبن���اءه مل يخذلوه واإن اإرادتهم التي هي 
ج���زء من اإرادته ال�شلب���ة �شوف حتقق املعجزات، باالعتماد عل���ى الداخل القوي، على 
املوارد الوطنية ولو كانت حمدودة، على االأفكار اخلالقة ولو اأ�شبحت ع�شية، ثم على 

جدارة االإ�رار ولو اأ�شبح نادرا. 
اإن حتدي���د 7 مواق���ع جدي���دة يف 14 قري���ة الإقام���ة م�شاريع اإ�شكاني���ة عليها لهي 
�رب���ة معلم لكل من يح���اول الت�شكيك يف قدراتنا اخلالقة عل���ى اال�شتمرار يف م�شرة 
البن���اء والتقدم، لهو اأبل���غ رد على الذين خارت قواهم وق���رروا االن�شحاب من م�شرة 
االأم���ل واأي اأم���ل. اإن مملكة البحرين مل تك���ن يف يوم من االأيام دول���ة نفطية باملعنى 
التدفق���ي الكمي اأ�شوة بدول املنطق���ة، كانت مركزا جتاريا حموري���ا حتج اإليه حركة 
ال�شف���ن والب�شائ���ع على م���دار التاريخ، وكان���ت وال زالت مركزا مالي���ا اإقليميا ي�شم 
�شف���وة امل�ش���ارف االإقليمية والعاملية، وينق���ل االأموال بني ال����رق والغرب مبهارة 
ومرونة وان�شباطية مل ت�شهد اأمتنا نظرا لها يف التاريخ. وهي فوق كل هذا وذاك اأمة 
حتت�ش���ن كل االأم���م واالأعراق وت�شاوي بني الطوائ���ف واالأجنا�س مما مينحها قوة دفع 
اإ�شافي���ة لدعم وا�شتقرار وتعميق املواطنة ونبذ الطائفية وحماربة التمييز. كل ذلك 
واأك���رث من���ه يجعلنا اأكرث قوة واأعم���ق اإميانا باأننا قادرون ق���ادرون واأننا اأكرث عنفوانا 

و�رعة على جمابهة التحدي ومكافحة اأطماع املرتب�شني.
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74 % ارتفاع املدفوعات املالية عرب القنوات الإلكرتونية
لأكرث من 50 مليون دينار بالن�صف الأول

املنام���ة - بنا: حقق���ت هيئ���ة املعلومات 
واحلكوم���ة الإلكرتونية وللم���رة الأولى ارتفاًعا 
كب���ًرا يف قيم���ة املدفوعات املالي���ة املح�صلة 
الإلكرتوني���ة،  الدف���ع  قن���وات  خمتل���ف  ع���ر 
جت���اوزت 50 مليون دين���ار يف الفرتة من يناير 
حتى يونيو 2018، مقارن���ة بالأ�صهر ذاتها من 

ال�صنة املا�صية، مب���ا يعادل ارتفاًعا بن�صبة 74 
%، دفعه���ا امل�صتفي���دون عر اأك���رث من 600 
األ���ف معامل���ة متت من خ���ال البواب���ة الوطنية 
Bahrain.bh، وتطبيق���ات الأجه���زة الذكية، 
ومن�ص���ات اخلدم���ة الذاتية.واأكد القائ���م باأعمال 
نائ���ب الرئي�س التنفيذي للتح���ول الإلكرتوين زكريا 

اخلاج���ة اأن الدعم امل�صتمر م���ن اللجنة العليا لتقنية 
املعلومات والت�ص���الت برئا�صة �صمو ال�صيخ حممد 
ب���ن مب���ارك اآل خليف���ة، ت�صه���م يف توجي���ه الهيئ���ة 
لتطوير اخلدم���ات احلكومية وتوفرها عر القنوات 
ا خدمات  الإلكرتونية بكف���اءة وجودة عالية، خ�صو�صً

الدفع الإلكرتونية.

وتوج���ه اخلاجة بال�صكر لوزي���ر الداخلية الفريق 
الرك���ن ال�صي���خ را�ص���د بن عب���داهلل اآل خليف���ة، على 
حر�ص���ه امل�صتمر عل���ى متابع���ة اأداء الهيئة وتطوير 
خدماتها للمواطنني ولكل اجلهات احلكومية، معرًبا 
عن تقديره للجهات احلكومية على تعاونها امل�صتمر 

•يف توفر اخلدمات الإلكرتونية. زكريا اخلاجة	

ritzcarlton.com/bahrain

لتدع لنا

فرصه

أنت

 معك
نقيم

. . 

 اخت�وا جتارب ال ُتنسى � فندق الريتز-كارلتون، البحرين واستفيدوا من خصم بنسبة ٢٠٪ إ� ٣٠٪ على ا�قامة واملطاعم وعالجات
أو زيارة املوقع ا�لك�و�                   ٠٠٠٠ ١٧٥٨ (٩٧٣)املنتجع الصحي. للحجز يرجى ا�تصال على الرقم 

 يسري العرض حىت 30 سبتمرب 2018. خصم %30 خمصص ألعضاء برنامج مكافآت ماريوت وخصم %20 لغري األعضاء. يسري العرض على حجوزات غرف ديلوكس
 وغرف طابق نادي رجال األعمال وأجنحة نادي رجال األعمال. حيظى األطفال بني عمر 4 و12 سنوات على دخول جماين إىل نادي ريتز كيدز لألطفال وميكن للضيوف
 االستمتاع مبرافق نادي رويال بيتش. السعر هو للغرفة الواحدة لليلة واحدة لشخص أو شخصني وال يشمل الضرائب والرسوم. ال يطبّق العرض على اجملموعات
 وال ميكن االستفادة منه إىل جانب أي عروض أخرى وعند االستفادة من نقاط برنامج مكافآت ماريوت. يتوجب احلجز املسبق. ال ميكن استعادة املال ألي قسم غري

مستخدم من العرض. يعترب العرض الغياً إذا كان ال يتوافق مع القوانني احمللية   شركة فنادق الريتز كارلتون 2018

ت يــا كر لذ ا أ  تبــد و قــت  لو ا قــف  يتو حيــث 

المدني الذي لم يمتلك خاتم سليمان
كان حا����را يف الع���راق عن���د ابت�ص���ام فوهات 
براكينه���ا، يتلم����س احل���زن، ويطبطب عل���ى الأمل، 
ويربت عل���ى كتف التاري���خ. كان يحل���م اأن يكون 
التاري���خ و�صيم���ا كو�صامة حمي���اه، واأنيق���ا كاأناقة 
هندام���ه الوارث م���ن تاري���خ الأجداد منج���م العلم 

وب�صاتني الطيبة وقدا�صة القربان.
كان “اإخباريا” يف منطلقاته الفكرية، لكن اهلل 
منحه “تورميمرت العباقرة”، مرة يف قيا�س الأفكار، 

ومرة اأخرى يف قيا�س اجتاهات الرياح.
عا�س منذ طفولته متنقا يف حديقة “احلدائق 
الناظ���رة” لل�صي���خ يو�ص���ف البحراين رغ���م ال�صوك 
الري ال���ذي لزم رجليه مراًرا يف عاق���ة اأبدية كما 
هي تراجيديا العظماء الذين كتب عليهم اأن يعي�س 

بني اأ�صنان التم�صاح والعبث بفوهات الراكني.
باكرا حجز له مقع���دا للدرا�صة يف العراق، وهو 
ابن �صالة علمية مدنية، من اآل املدين واآل حرز اآباًء 
وجدودا، اأحج���ارا كرمية يوزعها الزم���ن دلًء تقطر 
تق���وى كلما وقف���ت �صفينة امل�صاك���ني ت�صتدعي 
غيم���ا وُمزنا. وق���اده القدر لأن يق���رتب من معرفة 
تفا�صيل ماب�صات انهي���ار القلعة امللكية للنظام 
الها�صمي امللكي يف العراق يف �صنة 1958 ومذبحة 

ق�ر الرحاب، التي �صتبقى عارا عربيا بامتياز.

ه���ذه اللوح���ة الرتاجيدي���ة مكنت���ه م���ن روؤية 
اأخطاء كارثية الرئي�س عبدالكرمي قا�صم، واملنهج 
ال�صيوعي اإذا تطرف، وجمالية امللك في�صل الثاين 
واإن اأخط���اأ، م�صه���د الرئي�س قا�ص���م، وهو ي�صبغها 
باللون الأحم���ر، واإعادة اجل���رح الكربائي يف الولد 

بعد الآباء.
ه���و املدين، اأيقظ فيه الزلزال، ومذبحة الق�ر 
الها�صم���ي حا�صة �صيا�صي���ة �صاد�ص���ة يف اكت�صاف 
خط���ورة احلزبية ال�صيق���ة، واإ�صابته بح�صا�صية من 
اأي �صع���ار ثوري ياأتي من خارج احل���دود، مهما بدا 

مائكيا، وتبت�صم على جنباته �صفاه ال�صمر.
ذاك ه���و ال�صي���خ، قنا����س غ�ص���ب الزل���زال، 

املرحوم ال�صيخ �صليمان املدين.
عرفته واأنا طفل �صغر، يف منطقة جدحف�س. 
كن���ا يف كل عي���د نرت���دي ثياب���ا جدي���دة منت�صني 
بابت�صامة العيد واأرجوحت���ه امل�صتهاة. وكان العيد 
ل يكتم���ل كعرف حملى، حتى نقوم بتكحيل عيوننا 
بال�ص���ام عل���ى ال�صي���خ �صليم���ان امل���دين. جنل�س 
�صغارا يف جمل�صه، ونقراأ اأفكاره، وطلته النورانية، 

وعفويته وابت�صامته وغربته يف فهم النا�س له.
امل���دين يف ال�صيا�ص���ة كان جريئ���ا يف اأف���كاره 
املدبب���ة، وكان يخط���ب ي���وم اجلمع���ة باألف جر�س 

اإن���ذار واإنذار م���ن النزلق من قطع���ة ع�صل �صائلة 
اأمام حفرة احرتاق اأو حرف جار.

وكان يح���ذر من ا�صتب���دال ثقاف���ة “ال�صهادة 
اجلامعي���ة “ اإلى “�صهادة وف���اة”. رجل كان ير�صم 
اخلارطة بري�صة اإلهية، ومل يقفز من �صفينة غارقة، 
ب���ل كان حتت املاء يحاول “ترقي���ع” ال�صفينة ولو 

بقطع من قلبه، ولو قاده ذلك اإلى الغرق وحده.
تعبت الأجرا�س، ومل يتعب، متزق ثوبه اجلميل 
اإل عيناه اخل�راوتان بقيتا تتدليان ثمارا وحدائق. 
ولأن���ه اإن�ص���ان، لب���د اأن ي�صع���ر باأمل ج���رح، وبغربة 

النتماء واجلغرافيا.
طعن���ه الدهر بخنجر، م���رة يف قتل اأخيه ال�صيخ 
والأ�صت���اذ ال�صهيد عبداهلل امل���دين، الذي كان من 
�صم���ن الأيقون���ات، واجلواهر الثمين���ة التي جادت 
بها منطق���ة جدحف����س والبحرين، وامل���رة الأخرى 
ه���و غربته يف الإ����رار على التوا�صل م���ع ال�صلطة، 
وتاأ�صي���ل العاق���ة الوطني���ة حفاظا عل���ى اجلميع، 
لتكون البحرين هي “ليلى” غزل عني كل الع�صاق.
انت�رت “الث���ورة الإيرانية”، ويف �صمن تدفق 
ال�صال اجلماه���ر مع ارتفاع من�صوب دخان الهياج 
اجلماه���ري كان امل���دين �صاكن���ا، وميتلك كرياء 
حتلي���ل خامتة الث���ورات، ودائم احل���ذر من بريقها 

وملعانها، ليقينه كما هو التاريخ، قد تبداأ الثورات 
واعدة لكنها تنتهي باأكل اأطفالها.

كان امل���دين يقفز بني الأح���داث من حد خنجر 
اإل���ى حد �صك���ني، برجل حافي���ة، وبقل���ب مطمئن، 
وعق���ل يقراأ التاريخ كما هو هيجل، نبوءاته تتحقق 

يف كل منعطف.
كان ي����ر على ال�صيع���ة باأن يدخل���وا الدولة، 
يباركوا الإجنازات، وي�صلح���وا الأخطاء. كثر منهم 
ا�صتوعب���وا مدر�صت���ه، ومازال���وا، وبع�صه���م مازال 
م���رتددا، وبع�س - وه���م قل���ة - �صيفهمون ذات 
يوم اأن الدولة هي الدولة لبد من تقويتها بدعمها 
ومدحه���ا ون�صحه���ا ونقده���ا ب���كل و�ص���وح اأي�صا 

وبالأطر القانونية والد�صتور.
اأطل���ق عل���ى امل���دين ر�صا�س الت�صوي���ه لك�ر 
بو�صل���ة تفك���ره املتجهة نح���و �صاح���ل ال�صلطة، 
وم�صلحة الوطن، يف بحر هائج �صقطت فيه الكثر 
من اأ�صماك الزين���ة، واتهم بالر�صتقراطية يف حني 
اأن املدين رحل، ومل يكن �صمن تركته �صوى تاريخ 
رافع قبعته احرتاما ل�صيخ املواقف ال�صارمة، ونذر 
ب�صي���ط من متاع دنيا ظلم فيها وظلمه الدهر فيما 

زعم اأنه اأخذ منها.
لي����س كثرا عل���ى امل���دين اأن يك���ون متثال، 

ننحت اإلي���ه من الأعني متثال. اأب���ا حممد طاهر، من 
قري���ر الع���ني، �صحيح اأن���ك مل تك���ن متتلك خامت 
�صليم���ان لكن يكف���ي اأن تك���ون �صلي���م الأمان يا 
�صليم���ان. مدر�صتك عائدة، وهو بح���رك يكرث فيه 
ال�صباحون، ويدعون ل���ك على �صواطئه. �صحيح اأن 
التاري���خ يكتبه املنت����رون، ولك���ن الأ�صح عندما 

يكتب املنت�رون التاريخ، واأنت واحد منهم!

دون تشفير
جدحف����س لها تاري���خ يف الدفاع ع���ن العاقة 
املتوازن���ة والو�صطي���ة م���ع ال�صلطة ومازال���ت، اإل 
اأن ح�صته���ا م���ن الكعكة الر�صمية م���ن بنية حتتية 
ومراكز �صحية، وحدائ���ق ووظائف خلريجيها تكاد 
تك���ون معدوم���ة ومازال���ت. فاأين مكاف���اأة ال�صلطة 
لتاري���خ امل���دين وجلدحف����س وتاريخه���ا؟ م�صلى 
اجلمع���ة ال���ذي كان يخط���ب في���ه العام���ة املدين 
�ص���ودر من قب���ل اإدارة الأوق���اف اجلعفرية، وجعل 

خمازن، وحكمت املحكمة ل�صالح عودة ال�صاة.
فنتمن���ى من الدول���ة اأن تتدخل يف اإرجاعه، فا 
ميك���ن اأن يك���ون م�صلى املدين م�ص���ادرا من قبل 
اجلعفري���ة. واملرء يكرم يف ولده ومنطقته وحمبيه. 

ال�صلطة كرمية، واأهل جدحف�س ي�صتحقون الكرم.

سيد ضياء الموسوي

قهوة الصباح

s.dheyaalmosawi
gmail.com
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“هواوي” تراجعت عن االنتقال من البحرين لدبي... 
�سفري بكني زائرا “$” )2/2(:

ال رد ر�سميا من “اخلارجية” 
عن عدم ت�سديق  و “الرتبية” 

�سهادات خريجي ال�سني

عيون �رشكات 
�سينية للم�ساركة 

باال�ستك�ساف النفطي

طلبت موعدا للقاء 
وزير “الرتبية” ومل 

يحدد املوعد

م�ساع حلل م�سكلة 
عدم ت�سديق �سهادات 

خريجي اجلامعات 

تطلع �شفري جمهورية ال�شني ال�شعبية لدى مملكة البحرين اأنور حبيب اهلل لأن ت�شاهم �شركات بالده بتقدمي عرو�ض 

للم�شاركة يف م�شروع ال�شتك�شاف النفطي الأخري بخليج البحرين.

وقال لدى زيارة لـ “البالد” اإن �شركة “هواوي” ال�شينية تتخذ من البحرين مركزا رئي�شا بال�شرق الأو�شط، وجربت 

ال�شركة نقل مقرها لإمارة دبي �شابقا، ولكنها تراجعت عن هذا القرار؛ لأن البحرين تتميز ببيئة جاذبة لال�شتثمارات.

ل�شهادات خريجي بع�ض اجلامعات  والتعليم  الرتبية  ال�شفارة حلل م�شكلة عدم ت�شديق وزارة  وحتدث عن م�شاعي 

ال�شينية، اإذ طلب لقاًء مع وزير الرتبية والتعليم ماجد النعيمي ومل يحدد الأخري موعدا حتى الآن للقاء.

واأ�شاف: بعثت ال�شفارة ا�شتف�شارات لوزارة اخلارجية ووزارة الرتبية للوقوف على حيثيات هذا املو�شوع، ومل تت�شلم 

ردودا ر�شمية على هذه ال�شتف�شارات.

وبني اأن ال�شني ب�شدد فتح مركز ثقايف �شيني باملنامة، و�شيكون الأول من نوعه خليجيا، وال�شفارة مبرحلة البحث 

عن املوقع املنا�شب لت�شييد املركز. 

ح�شر اللقاء من جانب “البالد” رئي�ض التحرير موؤن�ض املردي، والرئي�ض التنفيذي اأحمد البحر، ومدير التحرير 

اأمين همام، ورئي�ض الفريق ال�شيا�شي را�شد الغائب. ورافق ال�شفري بالزيارة مدير الق�شم ال�شيا�شي والقن�شلي بال�شفارة 

زاو كونغ.

وفيما ياأتي ن�ض اجلزء الثاين والأخري من حوار ال�شحيفة مع ال�شفري:

را�سد الغائب

يواج���ه طلب���ة بحريني���ون خريج���ون م���ن 
جامعات الطب ال�سينية م�سكلة يف معادلة 
�سهاداتهم لدى وزارة الرتبية والتعليم، 

فما جهود ال�سفارة حلل هذه امل�سكلة؟
- يوج����د يف ال�س����ني جامع����ات ط����ب معروفة، 
وت�ستقب����ل ال�س����ني طلب����ة من خمتل����ف دول العامل 
ببلدن����ا  الدرا�س����ة  وتتمي����ز  اجلامعي����ة،  للدرا�س����ة 
بانخفا�����ض الكلف����ة، وله����ذا ال�سبب يتدف����ق طلبة 
من خمتل����ف الدول ولدرا�سة خمتل����ف التخ�س�سات 

ولي�ض الطب فقط.
عندم����ا تولي����ت م�سوؤوليتي بال�سف����ارة وجدت 
م�سكل����ة يف ع����دم ت�سدي����ق جمل�ض التعلي����م العايل 
ل�سه����ادات خريج����ي بع�����ض اجلامع����ات ال�سيني����ة، 
وطلب����ت لق����اء م����ع وزي����ر الرتبي����ة والتعلي����م ماجد 
النعيم����ي ومل يحدد موعدا حتى االآن للقاء، واإن �ساء 
اهلل يج����ري الرتتيب له����ذا اللقاء قريب����ا لبحث هذا 

املو�سوع.
اإن خريج����ي جامع����ات الطب يج����ب اأن يتدربوا 
مب�ست�سفي����ات الإمتام اإجراءات تخرجه����م، وال يوجد 
بكل جامع����ة �سينية م�ست�سفى ملح����ق بها لتدريب 
طلبتها. ويف ح����ال عدم وج����ود م�ست�سفى باجلامعة 
تتف����ق االأخرية م����ع م�ست�سفي����ات خا�س����ة لتدريب 
الطلبة، وا�ستكم����ل خريجو الطب من البحرين جميع 

االإج����راءات االأكادميي����ة والتدريبي����ة الالزمة، ولكن 
ال اأع����رف حلد االآن �سبب ع����دم ت�سديق �سهاداتهم 

بوزارة الرتبية.
�ساألت ال�سف����ارة عن ال�سبب، وقيل اإن من بني 
الأ�شب����اب ا�ش����راط تدري����ب الطلب����ة مب�شت�شفيات 

تابعة للجامعات، اأّي ال تكون منف�سلة عنها.
لق����د بعث����ت ال�سف����ارة ا�ستف�س����ارات ل����وزارة 
اخلارجي����ة ووزارة الرتبي����ة والتعلي����م للوقوف على 
حيثي����ات هذا املو�س����وع، ومل تت�سلم ردودا ر�سمية 

على هذه اال�ستف�سارات.
وه����ديف باملرحل����ة املقبل����ة ح����ل م�سكل����ة عدم 
ت�سديق �سهادات اخلريجني، واآمل ا�ستمرار درا�سة 
طلبة البحرين بال�سني، وبخا�سة مع وجود جامعات 

�سينية عالية امل�ستوى اأكادمييا.

مركز ثقافي
م���ا اأب���رز امل�رشوعات الثقافي���ة ال�سينية 

بالبحرين خالل الفرتة املقبلة؟
- البحري����ن بلد م�سجع للعم����ل الثقايف، ويوجد 
ت�سور لفتح مركز ثقايف �سيني باملنامة، و�سيكون 

االأول من نوعه خليجيا.
حاليا نحن مبرحلة البحث عن املوقع املنا�سب 
لت�سييد املرك����ز. وقد انطلقت م�س����اورات �سينية 

مع اجله����ات املخت�سة بالبحرين وعلى راأ�سها هيئة 
البحرين للثقافة واالآثار.

وال�سياح����ة  الثقاف����ة  وزارة  اأن  اإل����ى  واأ�س����ري 
ال�سينية وقع����ت مذكرة تفاهم م����ع هيئة البحرين 
للثقافة واالآث����ار الإن�ساء املركز الثقايف يف اأغ�سط�ض 

من العام 2016.

4 مشروعات
ما اأب���رز قطاعات اال�ستثم���ار ال�سيني يف 
البحري���ن وكم يبلغ حجم ه���ذا اال�ستثمار 
باملنامة وما خطتك���م امل�ستقبلية لزيادة 

حجمه؟
- توج����د جمموعة م�رشوعات ا�ستثمارية �سينية 
بالبحرين، اأبرزه����ا مدينة التنني، الذي ميثل مركزا 
جتاريا مهما، وي�ستقطب ماليني الزوار خالل العام، 
وجذب زوارا باملنطقة ال�رشقية من اململكة العربية 
ال�سعودي����ة، واأكرث من 60 % زبائن املدينة هم من 

ال�سعودية.
امل�رشوع الثاين يرتبط مب�����رشوع ا�ستثمار ل�رشكة 
)�س����ي ب����ي اآي �س����ي اأبا�س����ان( لالألي����اف الزجاجية، 
والتي تخطط لال�ستثم����ار مببلغ 500 مليون دوالر، 
لتو�سي����ع 4 خط����وط اإنتاج، حيث د�ش����ن اخلط الأول 
بالعام 2009، والثاين يف 2017، و�سيجري تد�سني 

اخلط الثالث واخلط الرابع يف 2020.
امل�رشوع الثال����ث تنفيذ اتفاق التع����اون ب�ساأن 
الزراع����ة وتربية املا�سي����ة و�سيد االأ�سم����اك، اإذ مت 

تدريب اأكرث من 200 بحريني.
وامل�����رشوع الرابع ه����و امل�ساهمة يف بناء وحدات 
�سكنية مب�����رشوع �رشق �سرتة االإ�س����كاين بكلفة 550 

مليون دوالر وقد حتدثت عنه باإجابة �سابقة.

تحسين الخدمات
�سهدت مدينة التنني زيارة 7 ماليني زائر 
خالل الع���ام 2017، ولك���ن يوجد تفاوت 
يف اأ�سع���ار املبيع���ات باملدين���ة مقارنة 
مبثيالته���ا يف الدول االأخرى، اإذ ال تعترب 
اأ�سعار املعرو�س���ات باملدينة االأرخ�ص كما 
هو معروف بامل���دن املماثلة بدول اأخرى، 

ملاذا؟
- م�����رشوع املدين����ة ناج����ح، والبحري����ن جتتذب 
زوارا خليجني بكرثة، وحتدثت مع االإدارة امل�سوؤولة 
عن املدين����ة، واأبلغوين رغبته����م بتو�سعة امل�رشوع، 

وحت�سني اخلدمات.

حجر األساس
و�سع حجر اأ�سا����ص ملبنى ال�سفارة اجلديد 

يف اأغ�سط�ص 2017، فمتى �سيجري افتتاح 
املقر؟

- املوق����ع اجلدي����د يق����ع يف �ساحي����ة ال�سي����ف 
بجوار جممع �سيتي �سنرت واملق����ر اجلديد لل�سفارة 

الهندية.
ج����رى الب����دء يف تنفيذ امل�����رشوع من����ذ دي�سمرب 
2017، ويتوق����ع االنته����اء من ت�سيي����د املبنى بعد 

عامني ون�سف العام.

االستكشاف النفطي
ما اأبرز جماالت اال�ستثمار ال�سيني الواعدة 

بال�سوق البحريني؟
- لق����د اأعلنت البحرين ع����ن ا�ستك�ساف نفطي 
بالف����رتة االأخ����رية، وموؤكد لدى ال�����رشكات ال�سينية 

الرغبة بامل�ساهمة بهذا امل�رشوع.
نتطل����ع ملعرفة نتائج اأكرث ب�ساأن هذا امل�رشوع؛ 
لتق����دمي الن�سيح����ة لل�����رشكات ال�سيني����ة لتق����دمي 

عرو�سها للم�ساركة بامل�رشوع.
واأ�سري اإلى اإن �رشك����ة “هواوي” ال�سينية تتخذ 
من البحري����ن مركزا رئي�س����ا بال�����رشق االأو�سط، وقد 
جرب����ت ال�رشكة نقل مقرها الإمارة دبي �سابقا، ولكن 
تراجع����ت عن هذا الق����رار؛ الأن البحرين تتميز ببيئة 

جاذبة لال�ستثمارات.

• خطة لتو�سعة مدينة التنني وحت�سني اخلدمات  )ت�سوير: خليل اإبراهيم(	

لقاء

ب��اخل��ل��ي��ج ث���ق���ايف ���س��ي��ن��ي  م���رك���ز  اأول  ل��ت�����س��ي��ي��د  م���ن���ا����س���ب  م���وق���ع  ع����ن  ال���ب���ح���ث 

اأنت اأنور... و�سفرينا اأنور... وواجبكما تنوير عالق�ة البلدي�ن
روى ال�سف���ري ال�سين���ي بالبحري���ن اأن���ور 
حبيب اهلل حمادث���ة طريفة جرت بينه مع �سمو 

رئي�ض الوزراء خالل ا�ستقبال �سموه لل�سفري.
وق���ال ال�سف���ري بلق���اء م���ع اإدارة �سحيفة 
“البالد”: التفاتة ممي���زة �سجلها �سمو رئي�ض 
الوزراء عن���د ا�ستقبايل، وقال �سم���وه اإن ا�سم 

�سفري ال�سني باملنامة اأنور حبيب اهلل، وا�سم 
�سفري البحري���ن يف بكني اأنور العبداهلل، وهذه 

م�سادفة نادرة بالتاريخ الدبلوما�سي.
وتاب���ع ال�سفري: �سمو رئي����ض الوزراء قال 
مبا اإن ا�سم���ك اأنور، و�سفرينا ا�سم���ه اأنور، اأّي 
اأنكما اأنوران، ف���اإن واجبكما واملطلوب منكما 

تنوير العالقة بني ال�سني والبحرين.
واأك���د ال�سف���ري اأن حدي���ث �سم���و رئي����ض 
الوزراء يحمل م�سام���ني مهمة لتعزيز العالقة 
ب���ني البلدين من خالل ه���ذه االلتفاتة والربط 
ب���ني االأ�سم���اء واقرتانه���ا بالعم���ل ال�سيا�سي 

والدبلوما�سي.

ال�سفري يتق�ن العربية وتدّرب ب�س�وري�ا
حمطته ال�سابقة يف جدة قن�سال عاما

اأم�سى �سف���ري بكني باملنامة اأن���ور حبيب اهلل 
قب���ل تولي���ه مقاليد ال�سف���ارة ال�سيني���ة بالبحرين 

عاما يف الريا�ض و3 اأعوام يف جدة باململكة العربية 
ال�سعودي���ة، و�سغ���ل موقع القن�س���ل العام لل�سني 

بج���دة. ويتقن احلدي���ث باللغة العربي���ة، ودر�سها 
بال�سني، واأم�سى فرتة تدريبية ب�سوريا.

حمادثة طريفة ل�سمو رئي�ض الوزراء مع حبيب اهلل:

ال�سني ثالث �رشيك غري نفطي 
واأكرب ُم�سّدر واردات للبحرين

- د�سن���ت العالق���ات الدبلوما�سي���ة بني 
البحرين وال�سني منذ العام 1989.

- تعم���ل ال����رشكات ال�سيني���ة بالبحري���ن 
بجمي���ع املج���االت، واأبرزه���ا: �رشك���ة “هواوي” 
للتكنولوجيا، و�رشكة “�سي بي اأي �سي اأبا�سان” 
لالألي���اف الزجاجي���ة، و�رشكة ال�س���ني للهند�سة 

امليكانيكية و�رشكة “جينلو” للمياه.
- حج���م التجارة يف 2017 ح���وايل ملياري 

دوالر.
-  ال�س���ني ثالث �رشيك جتاري غري نفطي 

واأكرب م�سدر واردات للبحرين.
- هيئ���ة البحري���ن لل�سياح���ة واملعار����ض 
اأن�س���اأت مكتًبا لتمثيلها يف بكني من هذا العام 
بالتعاون مع وزارة الثقافة وال�سياحة ال�سينية.
- البحرين وقعت مع ال�سني اتفاقا ب�ساأن 
االإعفاء املتبادل م���ن تاأ�سريات ال�سفر حلاملي 

اجلوازات الدبلوما�سية.
- معه���د كونفو�سيو����ض بجامعة البحرين 
اأن����ضء بالع���ام 2014 بالتع���اون م���ع جامع���ة 

�سانغهاي لتعليم اللغة والثقافة ال�سينية.



األحد 29 يوليو 2018 
16 ذو القعدة 1439

العدد 3575 5 بالدنا local@albiladpress.com

يجب اللتزام باجلدول الزمني لإجناز احلديقة املائية

حممد بن اأحمد خري خلـف خليـر �سلـف

اطلع على �سري املرحلة الأولى للم�رشوع... اأبو الفتح:

قادر على ا�ستكمال جناحات القطاع... مزارعون ومربون:

املنامة - وزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين: �س���دد وكي���ل �س���وؤون 
البلدي���ات ب���وزارة الأ�سغال و�س���وؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين نبي���ل اأب���و الفت���ح، على 
����رشورة اللتزام باجلدول الزمني لتنفيذ م�رشوع 
تطوير احلديقة املائية، مل���ا ت�سكله من اأهمية 
�سم���ن جملة امل�رشوعات الت���ي تنفذها الوزارة، 
بالنظر اإلى تاري���خ احلديقة عالوة على موقعها 
املتميز يف و�س���ط العا�سمة. وع��� رّ اأبوالفتح عن 
�سعادت���ه ل�ستم���رار العم���ل يف امل�رشوع، ال���ذي يعد 
اأح���د امل�رشوعات الرئي�سة ل�س���وؤون البلديات، وينفذ 
بالتع���اون م���ع جمل����س اأمان���ة العا�سم���ة واملب���ادرة 
الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، كما يحظى باهتمام 
من رئي�س���ة املجل�س ال�ست�ساري للمب���ادرة الوطنية 
لتنمي���ة القط���اع الزراع���ي �ساحب���ة ال�سم���و امللكي 

الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة.
واأفاد باأن الوزارة وبتوجيهات من الوزير ع�سام 
خل���ف تويل اأهمية كبرية بزي���ادة املتنزهات واأماكن 
الرتفيه و�سمان انت�سارها يف خمتلف املحافظات مبا 
يوف���ر مواقع جذب للمواطن���ني واملقيمني، حتقيًقا 

لروؤية البحرين 2030.
وتفق���د اأبوالفتح امل�رشوع برفق���ة املدير العام 
لأمان���ة العا�سم���ة �سوقية حمي���دان، واملدي���ر العام 
لبلدية املح���رق اإبراهيم اجلودر وع���دد من م�سوؤويل 
ال���وزارة ومهند�سي امل�رشوع، واطل���ع يف الزيارة على 
�س���ري العم���ل يف املرحلة الأول���ى. وا�ستم���ع اإلى �رشح 
م���ن املقاول عن ن�سبة الإجن���از و�سري العمل، كما مت 

التباح���ث ع���ن املعوقات التي ميك���ن اأن توؤخر اإجناز 
املرحل���ة الأولى يف املوع���د املحدد له���ا.   وذكر اأن 
املرحل���ة الأولى املقرر النته���اء منها يف اأواخر العام 
اجل���اري، تت�سم���ن ت�سيي���د �س���ور احلديق���ة، وغرفة 
احلار�س وتو�سيل الكهرباء وجتهيز املرافق العامة، 
م�سريا اإل���ى اأن اأعمال بناء ال�سور ت�سري ب�سورة جيدة 

اإ�سافة اإلى اأعمال بناء املرافق العامة.

ق���ال مزارع���ون ان القط���اع الزراع���ي يف مملكة 
البحري���ن ا�ستط���اع اأن يحظى مبكان���ة مرموقة خالل 
ال�سن���وات املا�سية، من خالل دعم وتوجيهات قرينة 
العاهل رئي�سة املجل�س الأعلى للمراأة �ساحبة ال�سمو 
امللكي الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة، وذلك 
وفًقا ملوؤ�رشات املنظم���ات الدولية، ولعبت املبادرة 
الوطني���ة للتنمية الزراعي���ة دوًرا رئي�ًسا يف النهو�س 
بالقط���اع ع  دعم املزارع البحرين���ي وتوفري البيئة 
الزراعية املواكب���ة للتطور العاملي علي امل�ستويات 
البحثي���ة، الأمر ال���ذي ينتظر وكي���ل الزراعة والرثوة 
البحرية ال�سيخ حممد ب���ن اأحمد اآل خليفة الذي تويل 
مهمات من�سبه منذ اأي���ام عدة.ولفتوا اإلى اأن ال�سيخ 
حممد بن اأحمد يعد واحًدا من اأهم امل�سئولني الذين 
ا�ستغل���وا بالعم���ل البلدي وحققوا جناح���ات متتالية 
رفعت من ا�س���م مملكة البحرين عالًيا على امل�ستوى 
اخلليج���ي وال���دويل، وجنح يف ال�سن���وات املا�سية يف 
قيادة اأمانة العا�سمة لت�سبح وجهة م�رشفه للمملكة.
واأكدوا اأن وكي���ل الزراعة ال�سابق ال�سيخ خليفة 
بن عي�سى اآل خليفة حق���ق اإجنازات للقطاع الزراعي 
�سيكون تاري���خ البيئة الزراعية �ساه���دا عليها منها 

القري���ة الزراعية النموذجية بهورة عايل واحلا�سنات 
الزراعي���ة و�س���وق املزراع���ني ومرك���ز املخت��� ات 
والبحوث وم�سنع التمور وغريها، مو�سحني اأنه لعب 
دورا مهما يف تنمية القط���اع الزراعي وزيادة موارده 
جعلت من القط���اع اأحد اأهم القطاع���ات التنموية يف 
اململكة.واأكدوا معرفته���م بالوكيل اجلديد للزراعة 
م���ن خالل متي���زه يف العم���ل البلدي، موؤكدي���ن اأي�ًسا 
اأن جناح���ات اأمان���ة عا�سم���ة املنامة دع���وة للتفاوؤل 

مب�ستقبل م�رشق لأمن غذائي م�ستدمي للبالد.
وقال���وا: ل�سن���ا قلقني عل���ى م�ستقب���ل القطاع 
الزراع���ي فالوكي���ل اجلدي���د خ���ري خلف خل���ري �سلف 

وننتظ���ر من���ه املزيد نح���و تنمي���ة وازده���ار القطاع 
الزراع���ي ململك���ة البحري���ن. وع��� رّ امل���زارع �سادق 
يو�س���ف ع���ن تفاوؤله بت���ويل ال�سيخ حممد ب���ن اأحمد 
م�سوؤولية وكالة الزراع���ة والرثوة البحرية ل�ستكمال 
جناح���ات القط���اع بالتع���اون املثم���ر ب���ني الزراع���ة 
واملب���ادرة الوطني���ة لتنمي���ة القط���اع الزراع���ي مبا 
ي�س���ب يف م�سلح���ة امل���زارع البحرين���ي، م�سيًفا اأن 
الوكيل اجلديد للزراعة يحمل روؤية جديدة مل�ستقبل 
اأك���رث اإ�رشاًقا نحو اأمان غذائ���ي وتنمية موارده وتعدد 
اأ�سواق���ه. وق���ال املرب���ي ح�س���ني حبي���ب اإن ال�سيخ 
حممد بن اأحمد ي�ستطيع النهو�س بالرثوة احليوانية 
وتنميته���ا م���ن خ���الل خ ات���ه املرتاكم���ة يف العمل 
البل���دي وقدرت���ه علي حت���دي كل املعوق���ات مثلما 
�سهدن���اه يف اأمان���ة العا�سمة والطف���رة املنجزة على 
خمتلف الأ�سع���دة التنموية لالأمانة. واأردف اأن وكيل 
الزراعة اجلديد ت���ويل م�سوؤولية كبرية واأعباء عديدة 
وهو قادر علي حل كافة املعوقات وجتاوز ال�سعاب 
م���ن اأجل النهو�س بالقط���اع الزراعي مبا يتواكب مع 
التط���ور ال���ذي ت�سه���ده مملكتنا الغالي���ة علي كافة 
الأ�سعدة فهو �ساحب تاري���خ طويل يف العمل العام 
وله ب�سم���ات مرموقة ي�سهد به���ا اجلميع يف خمتلف 

املواقع التي تويل م�سوؤوليتها.

• وكيل �سوؤون البلديات متفقًدا م�رشوع تطوير احلديقة املائية	

• ال�سيخ حممد بن اأحمد	

ر�سف الطرق الرتابية 
يف �سهركان

البلدي���ات  و�س���وؤون  الأ�سغ���ال  وزارة   - املنام���ة 
والتخطي���ط العم���راين: ذكر مدي���ر اإدارة م�ساريع و�سيانة 
الط���رق �سيد بدر علوي اأن ال���وزارة بداأت العمل يف م�رشوع 
ر�س���ف الطرق الرتابية يف منطقة �سه���ركان جممع 1044 
- طري���ق 4457 والط���رق املحيط���ة، �سمن خط���ة تطوير 
البنية التحتية يف املحافظ���ة ال�سمالية التي �ستوفر طرق 
للمنطقة ال�سكني���ة املمتدة بني �س���ارع �سهركان و�سارع 

ال�سيخ حمد قرب دوار رقم 19.
وب���نيرّ اأن امل�رشوع �سيخدم 47 وحدة �سكنية، مو�سًحا 
اأن���ه مت اإجن���از ما يق���ارب 50 % م���ن القن���وات الأر�سية 
للخدم���ات امل�ستقبلي���ة، كما مت الب���دء باأعم���ال الت�سوية 
الرتابية ليت���م بعدها اإن�ساء �سبكة لت�رشي���ف مياه الأمطار 

ومن ثم البدء باأعمال الر�سف.
وذكر عل���وي اأن اأعمال تطوير ال�سارع تت�سمن ر�سف 
طريق 4457 والطرق املج���اورة بطول اإجمايل قدره 772 
مرًتا، واإن�ساء �سبك���ة ت�رشيف مياه الأمطار، واأعمال الإنارة، 
اإ�ساف���ة اإلى حماي���ة �سبكات اخلدمات، وو�س���ع الإ�سارات 
والعالم���ات املروري���ة التنظيمي���ة والتحذيري���ة الالزم���ة 
لتحقيق ال�سالمة وتنظيم احلرك���ة املرورية، واأخرًيا و�سع 
قن���وات اأر�سي���ة ل�ستخدامها م�ستقبالً م���ن قبل اخلدمات 

الفنية لتاليف قطع الطرق م�ستقبال.
واأ�ساد مبا �سي�ساهم به التطوير من ت�سهيل ان�سيابية 
احلركة املرورية من خالل تنقل املواطنني والقاطنني من 
واإلى م�ساكنه���م، اإ�سافة اإلى زي���ادة الطاقة ال�ستيعابية 

وخلق بيئة اآمنة مل�ستخدمي هذا الطريق.
وب���ني اأن كلفة امل�رشوع تبلغ 211 األًفا و113 ديناًرا، 
ومت���ت تر�سيته من قبل جمل����س املناق�سات واملزايدات 

على �رشكة اململكة لالإ�سفلت.

اإجراءات قانونية بحق امل�سيئني لنظافة ال�سواحل

املحرق - بلدية املحرق:  اأكد مدير 
عام بلدي���ة املحرق اإبراهي���م اجلودر اأن 
البلدية حري�سة عل���ى نظافة الواجهات 
البحري���ة يف حمافظة املح���رق، وذلك يف 
اإط���ار �سعيه���ا للمحافظة عل���ى املنظر 
العام، م�سرًيا اإلى اأن البلدية لن تتهاون 
يف ر�س���د واتخ���اذ الإج���راءات القانونية 
�س���د املخالفني الذي���ن يقومون برمي 
اإل���ى  ال�سواحل.واأ�س���ار  عل���ى  الأنقا����س 
اأن ق�س���م النظاف���ة بالبلدية ق���ام يف الفرتة 
ال�سابق���ة بجه���ود حثيثة لر�س���د املخالفات 
عل���ى �ساح���ل الدير، حيث قام���ت البلدية يف 
الف���رتة باإزال���ة جميع املخالف���ات املوجودة 

عل���ى ال�ساح���ل، منوًها باأن���ه مت توجيه ق�سم 
النظاف���ة بتكثي���ف العم���ل الرقاب���ي عل���ى 
ال�سواح���ل العامة حفاًظا عل���ى املنظر العام 

ولتكون متنف�ًسا مفتوًحا للجمهور.
ج���اء ذلك، ل���دى قيامه بزي���ارة تفقدية 
اإلى �ساح���ل الدير ملتابعة اأعم���ال التنظيف 
على ال�ساح���ل، يرافقه الع�س���و البلدي علي 

الن�سوح وعدد من امل�سوؤولني بالبلدية.
من جانبه، اأ�ساد الع�سو البلدية على عبد 
اهلل الن�س���وح بالتعاون املثم���ر بني اجلهاز 
التنفيذي واملجل�س البل���دي واجلهود التي 
يبذلها الطرفني م���ن اأجل الرتقاء مب�ستوى 
نظافة ال�سواحل العامة يف حمافظة املحرق.

بأجر عبر  البضائع  نقل  بعمليات  القيام  اآلونة األخيرة  قد لوحظ في 
جسر الملك فهد من قبل شاحنات غير مرخصة لمزاولة نشاط »النقل 
ووفقاً  اللون(.  )برتقالية  خاصة  بلوحات  ومسجلة  للبضائع«  الدولي 
بما  البري  النقل  قطاع  أنشطة  وتنظيم  تطوير  في  الوزارة  لتوجهات 
في ذلك نشاط »النقل الدولي للبضائع«، ارتأت الوزارة بالشروع في 
إيقاف هذه الشاحنات من العبور عبر جسر الملك فهد وذلك للحد من 
التجاوزات غير القانونية التي تمارس من قبل الشركات والمؤسسات 

المالكة لهذه الشاحنات  في عمليات النقل.

البضائع  نقل  في  الراغبين  والمؤسسات  الشركات  جميع  على  لذا، 
تقديم طلب الستخراج ترخيص »النقل  الملك فهد،  بأجر عبر جسر 
اللون(  )برتقالية  الخاصة  اللوحات  للبضائع« وتحويل جميع  الدولي 
إلى صفراء اللون حسب االجراءات المتبعة لدى وزارة المواصالت 
واالتصاالت واإلدارة العامة للمرور والجهات األخرى ذات العالقة 

وذلك قبل 1 أغسطس 2018.

إدارة تنظيم النقل البري

تذكير بتصريح

وقف عبور الشاحنات ذات اللوحة الخاصة )برتقالية اللون( 
عبر جسر الملك فهد في 1 أغسطس 2018

بلدية “ال�سمالية” تزيل 4418 خمالفة يف 6 اأ�سهر
البديع - بلدية املنطقة 
ال�سمالي���ة: ك�سف���ت نتائ���ج 
حتليل تقري���ر الن�سف الأول 
م���ن الع���ام اجل���اري لبلدي���ة 
املنطقة ال�سمالي���ة، اأن عدد 
املخالف���ات البلدية التي مت 
التعام���ل معها خ���الل الفرتة 
بلغت )5243( خمالفة بلدية 

خمتلف���ة، واأ�سار التقري���ر اإلى متكن فرق 
العمل بالبلدية من اإزالة )4418( خمالفة، 
مب���ا يع���ادل اإزال���ة اأك���رث م���ن 24 خمالفة 
يوميًّا، م���ا يعني اإجن���از 84 % من اإجمايل 
املخالف���ات املر�سودة.واأك���دت البلدي���ة 
“اأن املخالف���ات ر�سدت يف اإطار احلمالت 
اليومي���ة املكثفة التي يق���وم بها مفت�سو 
البلدية يف خمتلف مناط���ق ال�سمالية على 
مدى ال�ستة اأ�سهر املا�سية، بالإ�سافة اإلى 
اأن ن�سب���ة كبرية منها جاءت بف�سل تعاون 
املواطنني واملقيمني من خالل بالغاتهم 

ومالحظاتهم.
 واأفاد رئي�س ق�سم الرقابة والتفتي�س 
عب���د العزي���ز ال���وادي ب���اأن تل���ك اجلهود 
اأ�سف���رت عن اإزال���ة نح���و )1945 خمالفة 

و)1853  طري���ق(  اأ�سغ���ال 
خمالفة نظافة( واإزالة )534 
اإعالن خمالف( بالإ�سافة اإلى 
معاجل���ة )86 خمالف���ة بناء(، 
املخالف���ات  ت���زال  ل  فيم���ا 
بانتظار  املتبقية  املر�سودة 
الإزال���ة،  قوائ���م  يف  دوره���ا 
وذلك وفًقا للموارد املتاحة
اأن خمالف���ات  اإل���ى  ال���وادي  واأ�س���ار 
قان���ون اإِ�سغ���ال الطريق الع���ام رقم )2( 
ل�سن���ة 1996 ه���ي م���ن اأك���رث املخالفات 
الت���ي تعاين منه���ا البلدي���ة، واأبرزها على 
التوايل ه���ي “عر����س ال�سي���ارات للبيع” 
على الأر�سفة وعن���د مداخل املناطق، ثم 
الأحياء  “ال�سي���ارات املهج���ورة” بو�س���ط 
ال�سكني���ة واأمام ور����س ت�سليح ال�سيارات 
يف املناط���ق اخلدمية، تليها خمالفة اإن�ساء 
الكبائ���ن” خارج  اأو  ال�سي���ارات  “مظ���الت 
حدود املل���ك، واأخرًيا خمالف���ات اأ�سحاب 

املحال التجارية واملقاهي.
ث���م تط���رق ال���وادي اإل���ى خمالف���ات 
الإع���الن، فاأ�سار اإل���ى اأن البلدية اأزالت ما 

ن�سبته 91 % )534( اإعالًنا خمالًفا.

• عبد العزيز الوادي	

حمرر ال�سوؤون املحلية



ال�رشكة ممت���از مقارنًة باملتو�ض���ط العاملي، ويت�ضح 
ذلك من خالل الأرقام العالية التي حققتها “اأ�ضول” 

بعد مقارنتها باملتو�ضط العاملي.
فقد ُعين���ت �رشكة متخ�ض�ضة اأج���رت حتليالً من 
مئ���ات ال�ضنادي���ق التقاعدي���ة العاملي���ة يف اأمريكا 
ال�ضمالي���ة واأوروب���ا واآ�ضي���ا، منذ ع���ام 1991 ويبلغ 
جمم���وع اأ�ضول هذه ال�ضناديق ع���دة تريليونات من 
ال���دولرات الأمريكي���ة حي���ث مت قيا����س املتو�ضط 
العامل���ي بناء على ذل���ك، ومت ا�ضتق�ضاء املعلومات 
من مرجعية قيا�ضية م�ضتخل�ضة من موؤ�ض�ضات عاملية 
تهتم بروؤو����س الأموال ال�ضخمة املجمعة مبا يف ذلك 

�ضناديق التقاعد و�ضناديق الرثوة ال�ضيادية. 
وات�ض���ح بع���د مقارن���ة اأداء ال�رشك���ة باملتو�ضط 
العامل���ي اأنه يف العام 2013 مل يك���ن اأداء ال�رشكة مع 
املوؤ����رش العاملي ال���ذي كان عن���د 12 % لأن ال�رشكة 
بداأت العم���ل للتو، بينما يف الع���ام 2014، كان اأداء 
ال�رشك���ة اأعلى بع����س ال�ضيء م���ن املتو�ضط العاملي 
عن���د ن�ضب���ة 6 %، واأي�ًض���ا يف الع���ام 2015 كان اأداء 
ال�رشك���ة عن���د ن�ضب���ة 1 % وه���و اأعلى م���ن املتو�ضط 
العامل���ي ال���ذي كان عند م�ضت���وى 2- %، ويف العام 
2016 حققت ال�رشكة ن�ضبة 3 % بينما كان املتو�ضط 
العامل���ي 1 %، ويف العام 2017 حققت ال�رشكة ن�ضبة 

.% 9
ولتو�ضيح، اأرق���ام املتو�ضط العاملي لل�ضنوات 
-2013 2015 ماأخوذه من ال�رشكة الكندية العاملية 
القيا�ضي���ة  للمعاي���ري   CEM Benchmarking
املرجعية، ول�ضنة 2016 م���ن �رشكة بلومربغ، ول�ضنة 

2017 ما زال الرقم تقديري. 

ا وبلغة الأرقام، كم عدد ا�ستثماراتكم منذ  عمليًّ
2013 حتى الآن، وكم قيمة املبالغ امل�ستثمرة؟ 

والعوائد عليها؟
انطالق���ة  من���ذ  �ضن���وات  خم����س  خ���الل   -
“اأ�ضول”حتى نهاية 2017، بلغت عدد ا�ضتثماراتنا 
61 ا�ضتثم���اًرا متنوًعا، مبجم���وع مليار و515 مليون 
دين���ار قيمة املبالغ امل�ضتثمرة، بينم���ا تبلغ العوائد 
والقيم���ة ال�ضوقية اليوم ملي���ار و825 مليون دينار، 
و�ضايف العوائد من املبال���غ امل�ضتثمرة 310 مليون 
دين���ار، ومعدل العائد الداخل���ي )IRR( عن كل عام 

هي 7 %.
 

هناك ت�سكيك يف قدرة ال�ستثمار لدى �رشكة 
اأ�سول؟ ما هو ردكم على امل�سككني؟ 

- يف الواق���ع ف���اإن ذلك ن���اجت اأ�ضا�ًض���ا من عدم 
اط���الع البع�س على اآلي���ة ال�ضتثم���ار واأدواته، بينما 
يفتق���د البع�س الآخر للمعلومات الأ�ضا�ضية عن بيئة 
ال�ضتثم���ار، ولذلك، ف���اإن املعلومات غ���ري الدقيقة 
وغ���ري امل�ضتن���دة اإلى الواق���ع التي يح���اول البع�س 

ن�رشها، يتم تف�ضريها ب�ضورة مغلوطة.
ويج���در ب���ي التاأكي���د اأن �رشكة “اأ�ض���ول” تابعة 
لهيئة التاأم���ن الجتماعي، وغري خمول���ة بالإف�ضاح 
ع���ن املعلوم���ات م���ن دون موافقته���ا، ولكننا نقوم 
بعر����س تقاري���ر دورية عن اأداء ال�رشك���ة على جمل�س 
اإدارة الهيئة لطالعهم على التطورات وامل�ضتجدات.
ويف الواق���ع هذا ناجت لعدم معرف���ة، ل يعرفون 
طريق���ة ال�ضتثم���ار، ما ه���ي اأدوات ال�ضتثم���ار، وما 
ه���ي الفر�س ونحن نعذرهم وفاقد ال�ضيء ل يعطيه، 
وبع����س من ه���وؤلء لي�س لدي���ه معلومات ع���ن بيئة 

ال�ضتثمار.
اأح���د ات�ض���ل بن���ا لالط���الع عل���ى  اأي  ل يوج���د 
املعلوم���ات اأو طل���ب مقابل���ة، نح���ن �رشك���ة تابعة ل 
ن�ضتطي���ع اأن نف�ض���ح ع���ن املعلوم���ات اإل اإذا وافق 
املال���ك، ونحن كل ثالثة اأ�ضه���ر نعمل عر�ضا ملجل�س 

اإدارة التاأمن الجتماعي لإطالعهم على كل جديد.
 

هل يتم اللجوء ل�رشكات خارجية لإدارة املخاطر 

ال�ستثمارية؟
- ن���ود التاأكيد باأنن���ا ويف كل ا�ضتثم���ار ندخله 
هناك ف�ضل يتح���دث عن املخاطر املوجودة، ولدينا 
اإدارة م�ضتقل���ة يف ال�رشك���ة تدر����س خماط���ر الفر�س 
مالحظاته���ا  وت�ض���ع  با�ضتقاللي���ة،  ال�ضتثماري���ة 
وتو�ضياته���ا ب�ضاأنها وترفعها للج���ان املتخ�ض�ضة، 
ف���اإذا راأينا حاج���ة اإلى ال�ضتعان���ة ب�رشكة خمت�ضة من 
اخلارج، يت���م ال�ضتعان���ة باإحدى ال����رشكات من ذوي 

اخلربة العالية.
 

يف كل ا�ستثماراتكم هل هناك قرار باحلفاظ على 
راأ�س املال؟ وما هي ن�سبة العائد الأدنى من راأ�س 

املال؟ 
نع���م، يت���م يف ا�ضتثماراتنا مراع���اة تطبيق مبداأ 
احلفاظ على راأ�س املال، ومع اأن عوائد ال�ضتثمارات 
���ا عوائد الأ�ضهم  مرتبط���ة بتقلبات ال�ضوق )خ�ضو�ضً
وال�ضندات(، فاإن ال�رشك���ة تطمح اإلى حتقيق عائد 6 
% اأو اأكرث فيما يتعلق بن�ضبة العائد الأدنى من راأ�س 

املال.
ول يخف���ى عليك���م اأن “اأ�ضول” تتطل���ع ب�ضكٍل 
دائ���م لتحقي���ق عوائ���د اأعل���ى، كم���ا اأن �ضيا�ضتن���ا 
ال�ضتثمارية تعتمد على ال�ضتثمارات طويلة املدى، 

وذلك لكون التزامات الهيئة طويلة الأجل.
 

ملاذا الإ�رشار على الودائع؟
- لأن الهيئ���ة بحاج���ة اإل���ى اإبق���اء ن�ضب���ة معينة 
م���ن ال�ضيول���ة النقدي���ة، وذل���ك ح�ض���ب متطلب���ات 
اخلط���ة ال�ضرتاتيجي���ة لتوزيع الأ�ض���ول املعدة من 
قب���ل ال�رشك���ة، كما يت���م العمل على حتوي���ل فائ�س 

ال�ضتثمارات اإلى جمالت ا�ضتثمارية اأخرى. 
وق���د كان الأداء يف ع���ام 2017 ممي���ًزا، حي���ث 
و�ضل���ت العوائد ملا يقارب مبل���غ 300 مليون دينار 

لكل ال�ضناديق املوجودة حتت مظلة الهيئة.
 

لحظنا يف ال�ستثمار اأن الودائع ل تاأتي بعوائد 
جمزية، وراأينا اأن اأكرب العوائد تاأتي من ال�رشكات 

الزميلة، وال�سوؤال اليوم هل اآن الأوان لتغيري 
ال�سيا�سة ال�ستثمارية؟

عوائ���د  ن�ضب���ة  كان���ت  املا�ض���ي  الع���ام  يف   -
���ا اإلى  الودائ���ع تبل���غ 2.25 %، ونح���ن ن�ضع���ى فعليًّ
ا�ضتثم���ار الأموال ال�ضائلة املوج���ودة، واإعادة هيكلة 
ال�ضتثمارات القدمية، كما اأننا يف طور تنفيذ اخلطة 
ال�ضرتاتيجية اجلديدة، حي���ث �ضت�ضاهم يف تقلي�س 
ال�ضيول���ة النقدية، مع العلم باأن ال�ضيولة النقدية يف 

بع�س احلالت ت�ضكل حماية من املخاطر.
ول ميك���ن ا�ضتثم���ار ال�ضيول���ة النقدي���ة ب�ضكل 
كامل يف ف���رتة زمنية ق�ضرية، كما اأنه ل يوجد هناك 
فر����س ا�ضتثمارية ميكنها ا�ضتيع���اب حجم ال�ضيولة 
النقدي���ة احلالي���ة، ونحيطك���م علًم���ا ب���اأن ال�ضيول���ة 
النقدي���ة منذ بداية العمل يف ال�رشكة كانت بن�ضبة 45 

%، مت تقلي�ضها اإلى ن�ضبة 23 %.
 

كم يبلغ حجم انخفا�س راأ�س الأموال بني العامني 
2015 و2016؟

- بح�ضب القوائم املالية املدققة فاإن الودائع 
النقدية يف عام 2015 كانت تبلغ 949 مليون دينار 
بحرين���ي، وانخف�ضت يف عام 2016 لت�ضل اإلى 897 

مليون دينار بحريني.
 

هل يوجد توجيه لال�ستثمار؟
- ل يوج���د توجيه يف عملي���ة ال�ضتثمار، ولي�س 
�ضبي���ل  –عل���ى  اأي �ضغوط���ات، فاحلكوم���ة  علين���ا 
املث���ال- ت�ضدر ال�ضن���دات، لكنه���ا ل تفر�س علينا 
ال�ضتثمار فيها، حيث تخ�ضع ال�ضتثمارات للدرا�ضة 

وفق الآليات التي متت الإ�ضارة لها �ضابًقا.
 

هل �سطبتم اأي ا�ستثمارات؟
- للتو�ضيح يف البداية، فاإن ال�ضتثمارات التي 
مت �ضطبه���ا قدمي���ة، ولي�ض���ت �ضم���ن ال�ضتثمارات 

احلالية املتبعة يف ال�ضرتاتيجية اجلديدة لل�رشكة. 
احل���الت  بع����س  ف���اإن  ال�ضتثم���ار  ويف جم���ال 
ت�ضتدع���ي فيها احلاجة ل�ضطب بع����س ال�ضتثمارات 
لع���دم جدواه���ا بع���د عم���ل املخ�ض�ض���ات الالزم���ة، 
وم�ض���ي فرتة زمني���ة على ه���ذه املخ�ض�ضات، وتتم 
ه���ذه العملية باإ�رشاف من املدق���ق اخلارجي للهيئة، 
وبح�ضب معايري املحا�ضبة الدولية، و�رشكة “اأً�ضول” 
لي�ضت لديه���ا �ضالحية ال�ضطب، لكنه���ا تقوم برفع 
تو�ضيته���ا اإلى جمل�س اإدارة الهيئ���ة العامة للتاأمن 

الجتماعي لأخذ القرار املنا�ضب من جانبهم. 
 

هل �سطبتم؟
- نعم، �ضطبنا، يف كل ا�ضتثمارات هناك �ضطب، 
ا، ول يح����رشين رقم حمدد  ولك���ن الن�ضب���ة قليلة ج���دًّ

لل�ضطب.
 

القر�س الذي قدمتموه اإلى ممتلكات بقيمة 500 
مليون دولر بامل�ساركة مع جمموعة بنوك هل رجع؟

-  مت ت�ضدي���د قر����س ممتل���كات بالكام���ل مع 
الفوائ���د، حيث �ضاهمت الهيئة يف حينها مببلغ 100 
ملي���ون دولر اأمريك���ي يف هذا القر����س، وكان ذلك 

قبل تاأ�ضي�س �رشكة اإدارة الأ�ضول. 
���ا اأي قرو����س ا�ضتثماري���ة، عدا  ول توج���د حاليًّ
القرو����س ال�ضخ�ضي���ة املقدم���ة للموظفن مبوجب 

اأحكام القوانن.
 

هل اأنتم جهة قار�سة؟
- ال�ضيا�ض���ة احلالي���ة لل�رشك���ة ل ت�ضم���ل عملية 
الإقرا����س املبا�رش، ولكن ميك���ن ال�ضتثمار من خالل 

اأدوات ا�ضتثمارية كال�ضندات وال�ضكوك. 
 

�ساهدت بعيني فتوى من البنك املركزي اأن 
التاأمينات جهة غري قار�سة؟

- �ضحي���ح نحن ل ن�ضتطيع اأن ناأتي لأي �رشكة اأو 
ا من عندنا. موؤ�ض�ضة ونقول لهم تعالوا وخذوا قر�ضً

 
ملاذا اإذا اأقر�ستم ممتلكات؟

- ه���ذا يف ال�ضابق، والآن لي�س لدينا قرو�س ول 
ا. نقدم قرو�ضً

 
ملاذا اإًذا اأقر�ستم ممتلكات؟

-  كم���ا ذكرن���ا لك���م �ضابًق���ا، اأن ه���ذا القر�س 
�ضاهم���ت فيه الهيئة، وذلك قبل اإن�ض���اء �رشكة اإدارة 
الأ�ض���ول، وقد مت �ضداد قيمة القر����س بالكامل مع 
الفوائ���د، حي���ث مت يف حينها درا�ضة قيم���ة الفائدة 

وحجم املخاطرة قبل امل�ضاهمة يف القر�س.
 

ما جديدكم؟ 
- نقوم حاليًّا بالنتهاء من مراجعة ال�ضرتاتيجية 
واخلطة اخلم�ضي���ة، كما اأنه ق���د مت ال�ضتعانة ب�رشكة 
متخ�ض�ض���ة لتقيي���م ا�ضتثم���ارات ال�ضن���وات الثالث 

املا�ضية ومقارنتها مع ال�ضناديق العاملية.
وترتك���ز اخلط���ة اخلم�ضي���ة القادمة عل���ى اإعادة 
تقييم و�ض���ع ال�ضناديق والتزاماته���ا املالية، ليتم 
اإيج���اد اأف�ض���ل ال�ضتثم���ارات والعوائ���د املتوقع���ة 
م�ضتقب���اًل، وبناًء عليه �ضتتم عملي���ة توزيع الأ�ضول، 
كم���ا اأن هن���اك بع����س الفر����س ال�ضتثماري���ة تت���م 

درا�ضتها حاليًّا.
 

ملاذا مل ت�سارك )اأ�سول( حتى اليوم يف ا�ستثمار 
ي�ساهم ب�سكل اأكرب بدوران عجلة القت�ساد مما يوؤدي 

خللق وظائف مثال؟
“اأ�ض���ول” جميعه���ا تخ���دم  اإن ا�ضتثم���ارات   -
م���ن خ���الل  الأول،  الوطن���ي يف املق���ام  القت�ض���اد 
ال�ضتثم���ار يف ����رشكات وقطاع���ات حملي���ة متنوع���ة 
كالقطاع امل�رشيف وامل���ايل كبنك البحرين الإ�ضالمي، 
وبن���ك البحرين والكوي���ت، وبنك البحري���ن الوطني، 
وبن���ك الأهلي املتح���د، و�رشكة ت�ضهي���الت البحرين، 

وبنك �ضيكو. 
اإلى جان���ب م�ضاهمتها يف جم���ال البنية التحتية 
ك�رشكة العزل للطاقة و�رشكة ال���دور للطاقة، اإ�ضافة 
اإل���ى ����رشكات وموؤ�ض�ضات اأخ���رى مثل �رشك���ة بتلكو، 

و�رشكة دملون للدواجن، و�رشكة الفنادق الوطنية.
كم���ا ت�ضاه���م “اأ�ض���ول” يف القط���اع التاأمين���ي 
من خ���الل م�ضاهمتها يف �رشك���ة �ضولديرتي للتاأمن، 
بالإ�ضاف���ة اإلى العديد م���ن ال����رشكات واملوؤ�ض�ضات 
ذات التاأث���ري الإيجابي على تقوي���ة الأ�ضواق املحلية 
ودعمه���ا مب���ا ي���وؤدي اإل���ى تدوي���ر عجل���ة القت�ضاد 
الوطن���ي، وه���و ال���دور ال���ذي نعت���ز جميع���اً باأدائ���ه 
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���ا ����ض���ن���ويًّ  %  7 واأرب�����اح�����ن�����ا  دولر  م����ل����ي����ارات   10 ب������  حم���ف���ظ���ة  م��ن��ت��ق��دون��ا ل مي��ل��ك��ون م��ع��ل��وم��ات دق��ي��ق��ة وي��ف�����رون الأم�����ور ب�����ش��ك��ل مغلوطن����دي����ر 

التاأمينات �سطبت مبالغ ا�ستثمارية وعوائـــــــــــــد “اأ�ســــــول” 310 مالييـــــــن دينـــــــار
“الهيئ����ة” ت�شت�����رط احلف������اظ عل�����ى راأ�س امل������ال و6 % ن�ضب��������ة اأرب������اح دني������������������������������ا... املي�������ر ل� “$”:

ك�ضف رئي�س جمل�س اإدارة �رشكة اأ�ضول )الذراع 
ال�ضتثم���اري للهيئ���ة العام���ة للتاأم���ن الجتماعي( 
را�ضد امل���ري ل� “البالد” ع���ن اأن التاأمين���ات �ضطبت 
ا�ضتثم���ارات واأنه ل يوجد لديه رقم حمدد بال�ضطب، 
م�ضرًيا اإل���ى اأن عمليات ال�ضطب تتم باإ�رشاف املدقق 

اخلارجي للهيئة.
واأكد اأن �رشكة اأ�ض���ول تراعي مبداأ احلفاظ على 
راأ�س املال يف اأي عملية ا�ضتثمارية، وحتقيق عائد 6 

% على اأقل التقادير.
ووّج���ه امل���ري انتق���اده جلمي���ع امل�ضكك���ن يف 
�ضيا�ضة ال�ضتثمار يف ال�رشكة قائالً: اإن من ينتقدوننا 
ل ميلك���ون معلوم���ات دقيقة، وغ���ري م�ضتندين اإلى 
الواق���ع، ويف�رون الأم���ور ب�شكل مغل���وط، وهذا اأمر 

ناجت لعدم معرفة.
واأعلن اأن “اأ�ض���ول” خالل 5 �ضنوات بلغت عدد 
ا�ضتثماراته���ا 61 ا�ضتثم���اًرا منوًع���ا، مبجم���وع مليار 
و515 ملي���ون دين���ار، وبلغ���ت العوائ���د ال�ضوقي���ة 
الي���وم مليار و825 ملي���ون دينار، و�ض���ايف العوائد 
م���ن املبالغ امل�ضتثمرة 310 مالي���ن دينار، ومعدل 

العائد الداخلي عن كل عام 7 %.
وب���ن اأن ال�رشك���ة تدي���ر ا�ضتثم���ارات بنحو 10 
ت���وزع  اأن  ال�رشك���ة  وا�ضتطاع���ت  دولر،  ملي���ارات 
م���ن   %  39 لديه���ا  اأ�ضب���ح  حي���ث  ا�ضتثماراته���ا 
ال�ضتثمارات اأ�ضهما مدرجة، و21 % للدخل الثابت، 
و23 % النقد والودائع، و6 % �شناديق التحوط، و5 
% البني���ة التحتية، و6 % �ضناديق اأ�ضهم ال�رشكات 

اخلا�ضة )غري املدرجة(.
وذكر اأن ال�ضتثمارات اأ�ضبحت متوزعة ومتنوعة 
���ا، حيث تبلغ ن�ضبة ال�ضتثمار يف البحرين 61  جغرافيًّ
%، 19 % يف الولي���ات املتح���دة الأمريكي���ة، 9 % 
يف اأوروب���ا، 3 % يف دول اخللي���ج العربي���ة، 3 % يف 
اململك���ة املتح���دة، 3 % يف اآ�ضي���ا، 2 % اأخرى. واأود 
اأن اأ�ضري اإلى اأننا عندما بداأنا باإدارة ال�ضتثمارات يف 
“اأ�ضول” كانت البحرين ت�ضتحوذ على 80 % منها.

واأ�ضار اإلى اأن لل�رشكة اأ�ضهًما يف عدد من ال�رشكات 
العاملية، ك�”غوغل واأبل وفي�ضبوك”، وتدار من قبل 
فري���ق خمت�س اإلى جانب ال�ضتثمارات املحلية التي 
تك���ون يف اأكرثها يف ����رشكات �ضيادية، م�ضرًيا اإلى اأن 

ا. ال�رشكات التي ن�ضتثمر فيها قوية جدًّ
ولفت اإلى اأن 81 % من كوادر ال�رشكة مواطنون 
وقد ا�ضتطاعوا حتقي���ق عوائد ممتازة جعلت ال�رشكة 
يف و�ضع ممت���از مقارن���ة باملتو�ضط العامل���ي، وجاء 
ن�س اللقاء الذي اأجرت���ه ال�ضحيفة مع رئي�س جمل�س 

اإدارة اأ�ضول را�ضد املري كالتايل:
 

متى تاأ�س�ست ال�رشكة؟ وملاذا تغريت ت�سميتها؟ 
وما اأهدافها و�سيا�سة ا�ستثماراتها؟

�ض���دور  بع���د  وحتدي���ًدا   2008 الع���ام  يف   -  
املر�ضوم بقانون رقم )3( ل�ضنة 2008 ب�ضاأن الهيئة 
العام���ة للتاأم���ن الجتماعي، الذي ين����س يف الفقرة 
الأولى من امل���ادة ال�ضاد�ضة منه عل���ى “اإن�ضاء �رشكة 
ا�ضتثمارية ُيعهد باإدارتها اإلى فريق فني متخ�ض�س 
يتمتع بكفاءة عالية يف ا�ضتثمار اأموال الهيئة العامة 
للتاأمن الجتماعي و�ضن���دوق التقاعد الع�ضكري”، 
حيث ب���داأت فكرة اإن�ضاء ال�رشكة ال�ضتثمارية تتبلور، 

من منطلق تطوير ال�ضيا�ضة ال�ضتثمارية عن 
طري���ق ف�ضل ال�ضتثم���ار يف �رشك���ة م�ضتقلة 

بهدف حت�ضن طريقة ال�ضتثمار وحوكمته.
 وق���د مت فعليًّا يف العام 2012 تاأ�ضي�س 
�رشكة اأ�ضول لإدارة ا�ضتثمارات اأموال الهيئة 
العام���ة للتاأمن الجتماعي، ويف العام 2013 
مت حتويل م�ضم���ى ال�رشك���ة ال�ضتثمارية اإلى 
�رشك���ة اإدارة الأ�ضول”اأ�ضول”، وهي مملوكةٌ 
بن�ضب���ة )75 %( للهيئ���ة العام���ة للتاأم���ن 
للتقاع���د   )%  25( وبن�ضب���ة  الجتماع���ي 

الع�ضكري.
ومن���ذ تاأ�ضي�ضها قام���ت ال�رشكة بتحديد 
اخلطوط الرئي�شة للعمل، من خالل ال�شتعانة 
باخلربات العاملية املتخ�ض�ضة، فتم تعين 
�رشك���ة )اأيونهويت( يف الع���ام 2012 لو�ضع 
اخلط���ة ال�ضرتاتيجية لتوزي���ع الأ�ضول، ومن 
ثم حتديثها من قبل ال�رشكة، ومع مطلع العام 
2017 بداأ العمل عل���ى اخلطة الإ�ضرتاتيجية 
اجلدي���دة لتوزي���ع الأ�ض���ول ليمت���د نط���اق 
التنفي���ذ للم���دى البعيد، اإلى جان���ب اعتماد 
هيكل تنظيم���ي جديد يواك���ب امل�ضتجدات 

والتطورات التي �ضهدتها ال�رشكة. 
ومتار�س �رشكة اأ�ضول اأعمالها برتخي�س 
م���ن م����رشف البحري���ن املرك���زي، وتخ�ض���ع 
لرقابت���ه ورقاب���ة عدد من اجله���ات الرقابية 

املخت�ض���ة يف مملك���ة البحري���ن، وه���ي اإل���ى جان���ب 
امل�رشف كل م���ن وزارة التج���ارة وال�ضناعة، وديوان 
الرقابة املالية والإدارية، وتعمل ال�رشكة حتت اإ�رشاف 
جمل����س اإدارته���ا املكون م���ن 7 اأ�ضخا����س، ميثلون 
�رشيح���ًة وا�ضع���ًة م���ن اأ�ضحاب اخل���ربات يف املجالت 
القت�ضادي���ة والتجاري���ة، وي�ض���م نخب���ة م���ن رجال 
الأعمال البارزي���ن يف القطاع اخلا�س اإ�ضافًة ملمثلي 

�ضناديق التقاعد.
تهدف ال�رشك���ة اإلى ا�ضتثمار اأم���وال ال�ضناديق 
يف ا�ضتثم���ارات متنوع���ة حتقق عوائ���د جمزية، وفق 
�ضيا�ض���ة ا�ضتثماري���ة وا�ضرتاتيجية حم���ددة، وتقوم 
واأدوات  حقيقي���ة  اأ�ض���ول  يف  الأم���وال  بتوظي���ف 
ا�ضتثماري���ة خمتلف���ة مث���ل: الأ�ضه���م، وال�ضن���دات، 
وال�ضك���وك وال�ضنادي���ق ال�ضتثمارية وغريها داخل 

وخارج مملكة البحرين.
وتتمي���ز ا�ضرتاتيجي���ة ال�ضتثم���ار ل���دى اأ�ضول 
برتكيزه���ا عل���ى ال�ضتثم���ارات طويل���ة الأم���د، مبا 
يتنا�ضب م���ع الأهداف واخلط���ط املر�ضومة لتحقيق 
عوائ���د جي���دة م���ع اأقل ق���در م���ن املخاط���ر، وتقوم 
الأدوات  يف  التنوي���ع  مب���داأ  عل���ى  ا�ضتثماراته���ا 

ال�ضتثمارية ويف املناطق اجلغرافية املختلفة.

 
هل من املمكن اأن حتدثونا عن الكادر الب�رشي 

الذي يدير وي�سغل �رشكة اأ�سول؟
 - من���ذ بداي���ة تاأ�ضي����س ال�رشك���ة كان احلر�س 
عل���ى انتقاء الكفاءات واخلربات م���ن اأعلى م�ضتوى، 
حي���ث قامت �رشكة خمت�ضة بتقيي���م موظفي اإدارتي 
ال�ضتثمار يف هيئ���ة التاأمينات الجتماعية و�ضندوق 
التقاعد بعد الدمج تقييًما دقيًقا يقوم على معايري 
�ضارم���ة، ومت اإثر ذل���ك اختيار وتوظي���ف الكفاءات 
اجلي���دة من الذي���ن اجتازوا كافة مراح���ل التقييم يف 
�رشك���ة اأ�ض���ول، ومعظم اأف���راد فري���ق ال�ضتثمار من 
اأ�ضحاب اخلربة ممن كان يعمل يف ال�ضابق يف البنوك 
واملوؤ�ض�ض���ات املالي���ة وال�ضتثماري���ة يف البحري���ن 

وخارجها. 
ويرتك���ز التوظي���ف يف ال�رشك���ة عل���ى الك���وادر 
الب�رشي���ة املتخ�ض�ض���ة واملوؤهل���ة يف جمالتها، حيث 
يدي���ر ا�ضتثم���ارات “اأ�ض���ول” الي���وم جمموع���ة من 
اخل���رباء يف جم���ال ال�ضتثم���ار م���ن حمل���ة �ضهادات 
املاج�ضت���ري يف الدرا�ضات املالية والكتوارية واإدارة 
الأعم���ال، ومن حملة �ضهادة املحل���ل املايل املعتمد 
)CFA(، “ واإدارة املخاط���ر PRM” و“FRM، اإلى 

جان���ب موظفن متخ�ض�ض���ن يف جم���الت التحليل 
امل���ايل واملحا�ضب���ة والتدقيق من حمل���ة ال�ضهادات 
املتخ�ض�ضة مثل CPA” وACCA و“CIA، وهي 
جمموع���ة قوية حي���ث مل تب���د اأي جه���ة رقابية حتى 
الي���وم اأي مالحظات �ضلبي���ة على هذا ال���كادر الذي 
���ا بن�ضبة )81 %( م���ن اأ�ضحاب  نفخ���ر بكونه بحرينيًّ
ال�ضه���ادات الحرتافي���ة املتخ�ض�ض���ة يف ال�ضتثمار، 

ومن بينهم حمللون ماليون معتمدون.
 

 ما هي جمالت ا�ستثمارات ال�رشكة؟
 - قب���ل اخلو����س يف جم���الت ال�ضتثمار، جتب 
الإ�ضارة اإلى اأن ال�ضتثم���ار يف ال�ضناديق التقاعدية 
مي���ر بع���دة مراح���ل تب���داأ بتقيي���م الو�ض���ع امل���ايل 
لل�ضناديق والأ�ض���واق املالية، ومن ثم و�ضع اخلطة 
ال�ضرتاتيجي���ة املنا�ضب���ة لتوزيع الأ�ض���ول، وبعدها 
تب���داأ عملية ال�ضتثمار واإدارة الأ�ضول واأخرًيا مراقبة 
الأداء ال�ضتثماري، وت�رشف اإدارة املخاطر على اخلطة 
ال�ضرتاتيجي���ة وال�ضتثم���ار واإدارة الأ�ض���ول ب�ضكل 

اأ�ضا�ضي عند الدخول يف اأي ا�ضتثمار.
وبالن�ضب���ة ل�رشك���ة اأ�ض���ول ف���اإن ا�ضتثماراته���ا 
متنوع���ة بن املحلي���ة والعاملية ومبختل���ف الأنواع، 

فهي تق���وم بال�ضتثم���ار يف الأ�ضه���م املدرجة، وهو 
ال�ضتثم���ار يف ملكي���ة اأ�ضه���م ال����رشكات املدرجة يف 
البور�ض���ات العاملي���ة، وينق�ض���م ه���ذا املج���ال بن 
اأ�ضه���م حملي���ة وعاملي���ة، اإل���ى جان���ب ال�ضتثمار يف 
اأدوات الدخ���ل الثابت )ال�ضك���وك وال�ضندات(، وهو 
ال�ضتثمار يف �ضندات مالية حيث يكون الطرف الآخر 
ملزًم���ا بدفع فوائ���د اأو اأرب���اح لل�رشك���ة بن�ضبة متفق 
عليه���ا لف���رتة زمنية تزيد ع���ن �ضن���ة، وينق�ضم هذا 

املجال كذلك اإلى �ضندات حملية و�ضندات عاملية.
كما تق���وم “اأ�ض���ول” بال�ضتثم���ار يف ال�رشكات 
اخلا�ض���ة، وهو ال�ضتثمار يف ال����رشكات اأو ال�ضناديق 
ال�ضتثماري���ة غ���ري املدرج���ة يف الأ�ض���واق املالي���ة 
���ا، وال�ضتثمار اأي�ًضا يف البنية التحتية،  حمليًّا وعامليًّ
يف م�ضاري���ع له���ا مدخ���ول كم�ضاريع البني���ة التحتية 
القت�ضادية، مثل املوا�ضالت والطاقة والت�ضالت، 
اأو امل�ضاريع الجتماعية مثل ال�ضحة ومرافق التعليم، 

وينق�ضم هذا املجال اأي�ًضا اإلى حملي وعاملي.
وتق���وم ال�رشك���ة اأي�ًض���ا بال�ضتثم���ار يف جمالت 
ال�ضنادي���ق العقاري���ة العاملية، وكذل���ك ال�ضتثمار 
يف �شناديق التحوط، وه���و ال�شتثمار يف ال�شناديق 
الت���ي حتت���وي على اأكرث م���ن نوع واح���د من جمالت 
ال�ضتثم���ار، وذل���ك للح�ضول عل���ى عوائ���د ل تتاأثر 

مبا�رشة ب�ضوق الأ�ضهم املدرجة والدخل الثابت.
وفيما يتعلق بحوكمة ال�ضتثمارات، فاإن عملية 
ال�ضتثم���ار تخ�ض���ع للمراقب���ة الإداري���ة الدقيقة يف 
كل مرحل���ة من مراحله���ا، من خالل اللج���ان املنبثقة 
م���ن جمل�س الإدارة وهي: “اللجن���ة التنفيذية، وجلنة 
اإدارة املخاط���ر، وجلن���ة التدقي���ق واللت���زام، وجلنة 
الرت�ضي���ح واملزايا” وتتولى هذه اللج���ان م�ضوؤولية 
املراح���ل املختلفة لال�ضتثم���ار، بينما تتولى جلنتان 
اإداريت���ان هم���ا “جلن���ة ال�ضتثمار وجلن���ة املخاطر” 
تقيي���م الفر����س ال�ضتثمارية واملخاط���ر امل�ضاحبة 
لها، وترف���ع تو�ضياته���ا ب�ضاأنه���ا.  بالإ�ضافة لذلك 
ف���اإن لل�رشك���ة اأق�ض���ام متع���ددة ت����رشف عل���ى عملية 
اإدارة الفر����س ال�ضتثماري���ة وتقييمها كق�ضم اإدارة 
ال�ضتثم���ار، وق�ض���م توزي���ع الأ�ضول، وق�ض���م اإدارة 

املخاطر، ووحدة الأداء ال�ضتثماري.
 

كل ما ذكر حديث وكالم اإن�سائي هل لنا ب�سيء من 
التف�سيل، ممكن اأن حتدثونا عن الأداء ال�ستثماري 

لل�رشكة؟ 
- كل م���ا مت ذكره يف اللق���اء ي�ضتند اإلى حقائق 
واأرق���ام واقعي���ة، يثبته���ا اأداء ال�ضتثم���ار يف �رشك���ة 
اأ�ضول، وميك���ن اأن نف�ضلها اأك���رث، حيث تبلغ قيمة 
ا�ضتثم���ارات �ضنادي���ق التقاع���د امل���دارة م���ن قبل 
“اأ�ضول” بنهاي���ة 2017 اأكرث من 3 مليارات و100 
ملي���ون دينار، بينما تبل���غ قيمة العوائ���د ما يقارب 
300 مليون دينار، وتت���وزع ا�ضتثماراتنا بن�ضبة 39 
% كاأ�ضه���م مدرجة، و21 % للدخل الثابت، و23 % 
النقد والودائع، و6 % �شناديق التحوط، و5 % البنية 
التحتي���ة، و6 % �ضناديق اأ�ضهم ال����رشكات اخلا�ضة 
)غ���ري املدرجة(. بينما تنق�ض���م الأ�ضهم املدرجة اإلى 
ق�ضم���ن: خارجية وحملية، فعل���ى ال�ضعيد اخلارجي 
لدين���ا اأ�ضهم يف عدد من ال����رشكات العاملية )غوغل، 
اأب���ل، في�ضبوك...( وتدار من قبل فريق خمت�س، اإلى 
جانب ال�ضتثمارات املحلية التي تكون يف اأكرثها يف 
�رشكات �ضيادي���ة، ميكن القول باملجمل اأن ال�رشكات 
ا. اأم���ا بالن�ضبة  الت���ي ن�ضتثمر فيه���ا قوية جدًّ
للتوزيع اجلغرايف لال�ضتثمارات فاإنها تنق�ضم 
ح�ضب الن�ضب التالية: 61 % يف البحرين، 19 
% يف الولي���ات املتحدة الأمريكية، 9 % يف 
اأوروب���ا، 3 % يف دول اخللي���ج العربية، 3 % 
اململك���ة املتح���دة، 3 % اآ�ضي���ا، 2 % اأخرى. 
واأود اأن اأ�ض���ري اإل���ى اأننا عندما بداأن���ا باإدارة 
ال�ضتثم���ارات يف “اأ�ض���ول” كان���ت البحرين 
ت�ضتحوذ عل���ى 80 % منها، واليوم اأنت ترى 
باأن هذه الن�ضبة قد انخف�ضت، حيث اإننا داأبنا 
على درا�ضة الفر����س ال�ضتثمارية املوجودة 
يف البحرين وخارجه���ا، لختيار الأف�ضل منها 
من حي���ث الأرب���اح واملخاطر، ل �ضيم���ا واأننا 
ندي���ر الي���وم ا�ضتثماراٍت بنح���و 10 مليارات 
دولر، حي���ث ا�ضتطاع���ت ال�رشك���ة م���ن خالل 
ا�ضرتاتيجي���ة توزي���ع الأ�ضول وف���رق العمل 
البحث ع���ن فر����س ا�ضتثمارية نوعي���ة اأدت 
اإلى رفع اأداء ال�ضناديق منذ انطالقتها، على 
الرغم من ال�ضعوب���ات يف الأ�ضواق العاملية، 

وامل�ضتوى النقدي العايل يف ال�ضناديق.
 

اأين موقع اأدائكم ال�ستثماري باملقارنة مع 
املتو�سط العاملي؟

- فيم���ا يتعلق ب���اأداء ال�ضتثمار مقارنة 
باملتو�ض���ط العامل���ي، فاإنن���ي اأوؤك���د اأن اأداء 

علوي املو�سوي

ل فر�س ا�ضتثمارية ميكنها 
ا�ضتيعاب حجم ال�ضيولة 

النقدية التي منلكها 
ن�ضعى لإعادة هيكلة 

ال�ضتثمارات القدمية وتنفيذ 
خطة ا�ضرتاتيجية جديدة

ل توجيه يف عملية 
ال�ضتثمار ولي�س 
علينا اأي �شغوط

اأ�ضول تتبع “التاأمن 
الجتماعي” وغري خمولن 
بالإف�ضاح عن املعلومات 

احلكومة ل تفر�س 
علينا ال�ضتثمار يف 

ال�ضندات 
81 % من كوادر ال�رشكة 

بحرينيون من حملة 
ال�ضهادات الحرتافية 

ال�رشكة مملوكة 
ل� “التاأمينات” 

و”التقاعد الع�ضكري” 
نخ�ضع لرقابة 

“املركزي” و”التجارة” 
وديوان الرقابة

لدينا61 ا�ضتثماًرا 
متنوًعا بقيمة 1.5 

مليار دينار
عوائدنا بالقيمة 

ال�ضوقية 1.8 مليار 
دينار 

2.25 % ن�ضب����ة 
عوائ����د الودائ�������ع يف 

 2017

الهيئة بحاجة اإلى اإبقاء 
ن�ضبة معينة من ال�ضيولة 

النقدية

لدينا اأ�ضهم يف “غوغل” و “اأبل” و “في�ضبوك” وا�ضتثماراتنا املحلية مع �رشكات �ضيادية
• را�ضد املري متحدًثا ل� “البالد”	

ت�ضوير: خليل اإبراهيم



قال رئي����س بلدي اجلنوبي���ة، املر�شح 
باملحافظ���ة  الثالث���ة  للدائ���رة  النياب���ي 
اجلنوبي���ة، اأحمد الأن�شاري ل���� “البالد” اإن 
اأداء برملان 2014 “اأثار امتعا�س املواطن 
ملا ظهر به من �شعف واإخفاق يف اأن يكون 
يف �شف املواطن بامللف���ات الأكرث اأهمية 

بالن�شبة له”.
واأك���د “يف احل���ن ال���ذي اأثب���ت بع�س 
النواب اأنف�شهم من خالل اأدائهم يف جمل�س 
النواب، ظهر اآخ���رون بعد �شنوات دون اأي 
ر�شي���د يف خدمة املواطنن واأهم امللفات 

التي ت�شب يف م�شلحته”.
 وتاب���ع الأن�ش���اري: ان�شغ���ل الربملان 
بامل�شاكل ال�شخ�شية بن الأع�شاء اأنف�شهم 
اأو ب���ن الأع�شاء والرئا�شة والأمانة العامة، 
يف ح���ن بقي���ت ملف���ات عالق���ة ل�شنوات، 
م�شت���دركا “لالإن�ش���اف النتائ���ج التي خرج 
بها الربمل���ان احلايل ل تعتم���د على الأداء 
ال�شخ�ش���ي للن���واب فقط ب���ل تعتمد على 

ظروف كثرية اأحاطت بعملهم”.

نقطة الصفر
ب���ن  التقاع���د،  ملل���ف  وبالن�شب���ة 
الأن�شاري اأنه لن يعد بتحقيق امل�شتحيل، 
لك���ن �شيعم���ل عل���ى املطالب���ة بحق���وق 

املواطنن. 
ولف���ت اإل���ى اأن���ه �شينطل���ق يف عمل���ه 

النياب���ي بن���اء عل���ى عمل���ه البل���دي، الذي 
جاوز 8 �شنوات ولي����س من نقطة ال�شفر، 
مبين���ا اأن���ه �شيوا�ش���ل ا�شتكم���ال العم���ل 
نيابي���ا يف ملف���ات الإ�ش���كان واخلدم���ات 
مع الرتكيز عل���ى امللف���ات احليوية التي 
ته���م املواطن���ن عموما، واأه���ايل الدائرة 

خ�شو�شا. 
وقال اإنه قطع �شوطا كبريا يف امللفات 
البلدية احلالي���ة، و�شيوا�شل العمل عليها 
يف املجل����س النيابي املقب���ل بالتعاون مع 
اجله���ات احلكومي���ة، موؤك���دا اأن برناجم���ه 
النتخاب���ي مبني عل���ى اأ�شا�س واقع وخربة 
�شنوات، ولي�شت على وعود واأحالم كاذبة 

ل متت للواقع ب�شلة. 
وب���ن اأن القرب م���ن املواطن واأهايل 
الدائ���رة ل�شن���وات اأتاح ل���ه معرفة طموح 
املواطن���ن و�شق���ف توقعاته���م، واأهمها 
وه���ي  والتقاع���د،  والتوظي���ف  الإ�ش���كان 
امللف���ات التي يعم���ل عليه���ا انطالقا من 

عمله البلدي احلايل.

الدائرة
الثالث���ة  الدائ���رة  مقع���د  وي�شغ���ل   
باملحافظة اجلنوبية حالي���ا النائب الثاين 
لرئا�ش���ة جمل����س الن���واب رئي����س جمعية 

الأ�شالة عبداحلليم مراد.
ال�شابع���ة  الدائ���رة  ه���ذه  وكان���ت 
باملحافظة الو�شط���ى قبل تعديل الدوائر 

التي �شبقت انتخابات 2014.
البح���ري  مناط���ق  الدائ���رة  وت�ش���م 
واحلجي���ات والرف���اع ال�شم���ايل. وت�شمل 6 

جممعات �شكنية.
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ليلى مال اهلل

“احلقوق”: “حماية البيانات” خطوة �سّباقة
�شاحية ال�شيف - املوؤ�ش�شة الوطنية 
حلق���وق الإن�ش���ان: اأ�ش���ادت املوؤ�ش�ش���ة 
بت�شدي���ق  الإن�ش���ان  حلق���وق  الوطني���ة 
�شاح���ب اجلاللة امللك على القانون رقم 
)30( ل�شنة 2018 باإ�شدار قانون حماية 
البيان���ات ال�شخ�شية، الذي مبوجبه تن�شاأ 
هيئة عامة ت�شمى “هيئة حماية البيانات 
ال�شخ�شي���ة” تطل���ع م���ن خ���الل القانون 
القانوني���ة للخ�شو�شية  بتوفري احلماية 
ال�شخ�شية، ول�شيما مع �شيوع ا�شتخدام 

يف  )الرقمي���ة(  الإلكرتوني���ة  الو�شائ���ل 
حترير وتن���اول امل�شتندات واملعامالت.
القان���ون  اإ�ش���دار  اأن  املوؤ�ش�ش���ة  وراأت 
تف�شيلي���ة  اأحكاًم���ا  وت�شمين���ه  الرائ���د 
�شاملة، ينعك����س اإيجاًبا على مبداأ احرتام 
وحماية احل���ق يف حرمة احلي���اة اخلا�شة، 
وه���و احل���ق ال���ذي ن����س علي���ه د�شتور 
البحرين وين�شج���م مع ما ت�شمنته املادة 
)17( من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق 

املدنية وال�شيا�شية.

الأن�ساري... هل يخلف مراد مبقعد دائرة البحري واحلجيات؟
جمل�س 2014 “�شعيف” واأخفق باأن يكون ب�شف املواطن

• عبداحلليم مراد	 • اأحمد الأن�شاري	 • علي مطر	

مقعد نائب البحير والحجيات بالبرلمان
عدد اأ�شواته النائب الفائز   برملان   

2915 عبداحلليم مراد       2006
3716 عبداحلليم مراد       2014

بع�س النواب بال ر�شيد يف خدمة املواطنن
ان�شغل الربملان مب�شاكل اأع�شائه وخالفات نواب مع الرئا�شة
برناجمي النتخابي واقعي ولي�س وعودا واأحالما كاذبة

دليل الحمالت االنتخابية... مضروب!
اأ�ش���در معهد البحري���ن للتنمية ال�شيا�شية جمموعة كتب للتوعي���ة بامل�شرية الدميقراطية 

وامل�رشوع الإ�شالحي الكبري بقيادة �شاحب اجلاللة امللك املفدى.
وم���ن ب���ن هذه الكت���ب اإ�شدار م���ن 144 �شفحة، اأعده باح���ث، بعنوان “دلي���ل التخطيط 

للحمالت النتخابية.. دليلك خطوة بخطوة للفوز بالنتخابات”.
العنوان ُمغٍر باملو�شم النتخابي وجاٍر تداوله بنطاق وا�شع. يت�شمن الكتاب خارطة طريق، 
يت�شور الق���ارئ اأن الباحث عكف عليه���ا، لت�شجيع املفاتيح و”املاكن���ات” النتخابية، لتاأمن 

اأكرب عدد ممكن من الأ�شوات، ل�شمان الفوز مبقعد حتت قبة الربملان اأو باملجل�س البلدي.
ت�شفحت الكتاب القّيم لكن تبن -بعد املراجعة- اأنه وقع يف املحظور مبخالفته ال�شوابط 

.)SWg6W /cutt.us / /:http :القانونية حلقوق امللكية الفكرية.  )لقراءة الكتاب
واأ�شتغ���رب من موؤ�ش�شة ر�شمية، مناطة بواجب التوعية بالقانون، والتثقيف ب�شوابطه، اأن 

تغِرّد ب�رشب خمالفة قانون حماية حقوق املوؤلف.
واأ�شاأل اإدارة املعهد عن الإج���راءات القانونية املتخذة بعد الوقوع بهذا املطب الغريب؟، 
وه���ل طّبقت �شيا�شة “عفا اهلل عما �شلف” اأم ا�ش���رتدت نفقات اإعداد الكتاب واإنتاجه ولحقت 

ين؟ وما �شمانات عدم تكرار ما جرى يف غفلة من الزمن؟ املخالف واملوظفن املق�رشِّ
 

تيار
“العقل كالبارا�شوت، يجب اأن ينفتح”.

اأني�س من�سور

راشد الغائب

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

تيارات
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جامعة البحرين ت�ستحدث درا�سات عليا يف كلية العلوم
�ملنام���ة - بن���ا: �أعلن رئي����س جامعة 
�لبحرين ريا�س حمزة، عن طرح �جلامعة، 
من خ���ال كلية �لعل���وم، 3 بر�مج جديدة 
عل���ى م�ست���وى �لدر��س���ات �لعلي���ا هي: 
�ملاج�ست���ر يف عل���وم وحتلي���ل �لبيانات 
�ل�سخم���ة، و�ملاج�ستر يف عل���وم �حلياة، 
و�لدبل���وم �لع���ايل يف �لتنب���وؤ�ت �جلوية، 
�لتوجه���ات  م���ن  جانب���ا  بذل���ك  ملبي���ة 
�ملتج���ددة يف �لتخ�س�س���ات �لت���ي تعزز 
خط���ط �ململك���ة نح���و �لتنمي���ة �ل�ساملة 
�مل�ستد�م���ة، وتلب���ي �حتياج���ات �س���وق 

�لعمل �ملحلية و�خلارجية.
وذك���ر حم���زة �أن ط���رح �جلامعة مثل 
هذه �لرب�مج �ملتقدمة له �أثر �إيجابي على 
م�ستوى تقدم �لبحث �لعلمي ونوعيته يف 
مملكة �لبحري���ن، �إ�سافة مل���ا يتيحه من 
فر����س لرف���د �ل�سوق �ملحلي���ة بالكو�در 
�ملوؤهل���ة تاأهياً عاليا، موؤك���د� ��ستعد�د 
�جلامع���ة وقدرته���ا على �ل�سع���ي لطرح 
تخ�س�سات يف جم���االت جديدة ومتطورة 

تو�كب متطلب���ات �لتق���دم �لعلمي على 
م�ست���وى �لع���امل، وذلك �سم���ن �أولويات 
وم�ساري���ع �خلط���ة �لتطويري���ة جلامع���ة 

�لبحرين 2016 - 2021.
و�أ�س���ار رئي����س جامع���ة �لبحرين �إلى 
�أن طرح �لرب�م���ج �جلديدة ياأتي متو�فقا 
م���ع �ل�سيا�س���ة �لت���ي تنتهجه���ا �جلامعة 
�لدر��س���ات  بر�م���ج  بط���رح  �لتو�س���ع  يف 
�لعلي���ا، خ�سو�س���ا تل���ك �لرب�م���ج ذ�ت 
ع���ن  �ملنبثق���ة  �لبيني���ة،  �لتخ�س�س���ات 
�تفاقات تع���اون و�رش�كة م���ع موؤ�س�سات 
حملية وعاملية ذ�ت ت�سنيف عاٍل، موؤكد�ً 
�أن جامع���ة �لبحري���ن يف جمي���ع مبادر�تها 
�الإ�سرت�تيجية تنطلق م���ن �إميانها بعمق 
دوره���ا �لوطن���ي بو�سفه���ا بي���ت خربة 
متخ�س�س���اً ت�سع���ى على �ل���دو�م لتاأدية 
�لدور �ملطلوب يف تلبية �حتياجات �سوق 
�لعمل �لتي بات���ت تتطلب توفر كو�در 
متخ�س�س���ة ومبميز�ت ومه���ار�ت نوعية 

ومناف�سة و�أكرث تخ�س�سية.

التخل�ص من ال�سمنة بالطعام ال�سحي وممار�سة الريا�سة

عبدالوهاب حممد رئي�ًسا جلمعية امل�ست�سفيات اخلا�سة

يف حملة توعوية... رئي�س “�الأعلى لل�سحة”:

طارق �سعيد نائبا و�بت�سام �لدالل �أمينا لل�رش

قال رئي�س �ملجل�س �الأعلى لل�سحة �لفريق 
طبيب �ل�سي���خ حممد بن عب���د�هلل �آل خليفة �إنه 
من���ذ �لعام 1980 ز�دت �ل�سمنة يف �لعامل باأكرث 
من �ل�سعف، ويف �لع���ام 2014 كان هناك �أكرث 
م���ن 1.9 مليار بالغ من ز�ئدي �لوزن، و�أكرث من 

600 مليون �سخ�س من �مل�سابني بال�سمنة.
و�أ�س���اف: م���ن �أج���ل �لوقاي���ة م���ن زي���ادة 
�ل���وزن و�ل�سمنة، يجب �ختي���ار �لطعام �ل�سحي 
املنا�ش���ب، وممار�شة الن�شاط الب���دين بانتظام 
و�حلد �لدهون و�ل�سكري���ات، وزيادة ��ستهاك 

�لفاكهة و�خل�رش�و�ت. 
ج���اء ذلك ل���دى رعايت���ه �سب���اح �أم�س حفل 
تد�سني �حلمل���ة �ملجتمعية �لتطوعي���ة �لثانية 
“�ل�سمن���ة ال تليق بي” وم�سابق���ة �لر�ب �الأكرب 
بالتع���اون م���ع �إد�رة مر�كز �لتنمي���ة �الجتماعية 
ب���وز�رة �لعم���ل و�لتنمي���ة �الجتماعي���ة، وجممع 

�ل�سيف بعر�د وكارفور.
�ألقاه���ا  �لت���ي  كلمت���ه  يف  �أي�س���ا  و�أورد   
باملنا�سب���ة “ها نحن �ليوم ن�س���ارك فريق عمل 
�حلمل���ة �ملجتمعي���ة �لتطوعي���ة من خ���ال هذ� 
�لو�كاث���ون مع ه���ذ� �حل�سد �لر�ئ���ع من خمتلف 
�الأعم���ار و�الأجنا����س وب�رش�ك���ة جمتمعي���ة ر�ئعة 

�لك���ربى  �ل�سحي���ة  �ملنظم���ات  �إليه���ا  تدع���و� 
بالعامل فهناك �رش�كة م���ن �لقطاعني �حلكومي 

و�خلا�س”.
�حلمل���ة  رئي�س���ة  �أ�س���ارت  جهته���ا،  وم���ن 
�ملجتمعية �لتطوعية كوثر حممد �لعيد �إلى �أنه 
ونظ���ًر� الزدياد ن�سبة �ل�سمن���ة وزيادة �لوزن يف 
مملكة البحري���ن ولإهمال البع�ض لأمناط احلياة 

ال�شحي���ة كممار�ش���ة الن�ش���اط الب���دين وتناول 
�لغذ�ء �ل�سحي، كانت هن���اك حاجة ملحة لتبنى 
هذه �حلملة �ملجتمعية �لتطوعية و�لتي تهدف 
عموم���ا للق�س���اء عل���ى �ل�سمن���ة و�لتقلي���ل من 
�الأمر�����س غر �ل�ساري���ة و�لتي �أح���د م�سبباتها 

�ل�سمنة.

�سيك����ون للم�ست�سفي����ات �خلا�س����ة بالبحري����ن 
والأول مرة، جمل�����س �إد�رة منتخب، �إذ عقدت جمعية 
�مل�ست�سفي����ات �خلا�سة جمعيته����ا �لعمومية نهاية 
�الأ�سبوع �ملا�سي �الأربعاء، و�نعقد �أول �جتماع ح�رشه 
ممثلو معظم �مل�ست�سفيات �خلا�سة و�أع�ساء جمل�س 

�الإد�رة �ملوؤقت �ل�سابق.
�ال�سرت�ط����ات  و�سم����ن  �الجتم����اع،  وخ����ال 
�إذ  للجمعي����ة،  �نتخاب����ات  �أول  �أجري����ت  �لقانوني����ة، 
مت �نتخ����اب رئي�����س م�ست�سف����ى ن����ور �لتخ�س�س����ي 
��ست�س����اري �جلر�حة �لعامة عبد�لوهاب حممد رئي�سا 
جلمعية �مل�ست�سفي����ات �خلا�س����ة بالبحرين بتزكية 
جميع �الأع�ساء، ورئي�س م�ست�سفى طارق ��ست�ساري 
�جلر�ح����ة �لتجميلي����ة و�حلروق ط����ارق �سعي����د نائًبا 
للرئي�����س، و�لرئي�س �لتنفي����ذي مل�ست�سفى �لكندي 
�لتخ�س�سي ��ست�سارية �أمر��س وجر�حة �للثة �بت�سام 
�لدالل �أمينة �رش �جلمعية، و�نتخاب �ملدير �لتنفيذي 
و��ست�س����اري  �لتخ�س�س����ي  �لبحري����ن  مل�ست�سف����ى 
ط����ب �الأطفال قا�سم عرد�تي �أمين����ا ماليا للجمعية، 

و�لرئي�����س �لتنفي����ذي مل�ست�سف����ى �ب����ن �لنفي�����س 
و��ست�س����اري �جلر�ح����ة �لعام����ة عبد�لنب����ي �لع����ر�دي 
ع�سًو�، ورئي�س م�ست�سفى �سرين ��ست�ساري �لطب 

�لنف�سي عبد�لكرمي م�سطفى ع�سًو�.
جمل�����س  �أول  �إد�رة  جمل�����س  �أع�س����اء  و�أو�س����ح 
ت�رشيح����ات  يف  �خلا�س����ة،  للم�ست�سفي����ات  منتخ����ب 
�سحافية ل����� “�لباد” عقب �النتخاب����ات، �أن جمل�س 
�الإد�رة �جلدي����د يتطلع ويعم����ل يف �ملرحلة �ملقبلة 
�إلى و�سع �إ�سرت�تيجي����ة متكاملة للم�ساركة يف دعم 

ودفع عجل����ة �ملنظومة �ل�سحية على �الأ�سعدة كافة 
يف �لبحرين �إلى مزيد من �لتطور و�الرتقاء، من خال 
�لتعاون �لتام و�الإيجابي مع جميع �جلهات �ملخت�سة 
وذ�ت �لعاق����ة �سو�ء كانت حكومي����ة، �أو من �لقطاع 
�خلا�����س، ومن خ����ال �رش�ك����ة �إ�سرت�تيجي����ة وفاعلة 
ت�سب يف �الرتقاء باخلدمات �ل�سحية وتطويرها مبا 
ينعك�س على م�ستوى �خلدم����ة �لعاجية من مقدمي 
�خلدمات �لعاجية يف جمي����ع �مل�ست�سفيات �خلا�سة 

للمو�طنني و�ملقيمني على �أر�س �لبحرين. 

• جانب من حملة “�ل�سمنة ال تليق بي” 	

معاجلة املركبات املهملة واملباين املهجورة

اإزالة �سناديق من 48 م�سجدا واإحالة 16 للنيابة

�إثر �جتماع تن�سيقي بني �رشطة وبلدية �ملحرق

بدء تطبيق منع جمع �ملال باملحرق

�ملنام���ة - وز�رة �لد�خلي���ة: �جتم���ع 
�ملدي���ر �لع���ام ملديري���ة �رشط���ة حمافظة 
م���ع  �حل�س���ن،  ف���و�ز  �لعمي���د  �ملح���رق 
�ملدي���ر �لع���ام لبلدي���ة �ملح���رق �إبر�هيم 
�جل���ودر تعزيًز� ملبد�أ �ل�رش�ك���ة �ملجتمعية 
و��ستكم���اال جله���ود �لتع���اون و�لتن�سيق 

�مل�سرتك بني �جلانبني.
ويف بد�ية �الجتماع، هناأ �ملدير �لعام 
ملديرية �رشطة �ملح���رق �جلودر؛ مبنا�سبة 
�س���دور �ملر�سوم �مللك���ي بتعيينه مديًر� 
عاًما لبلدية �ملحرق، م�سيًد� بجهود بلدية 
�ملحرق وتعاونها �لد�ئم لتطبيق �الأنظمة 
وقو�نني �لبلدية �لتي م���ن �ساأنها �سمان 

وحفظ �أمن و�سامة �الأهايل.

ومت خ���ال �الجتم���اع تق���دمي �إيج���از 
ب�س���اأن �لتطبي���ق �الأمث���ل ل�رشط���ة خدم���ة 
�ملجتمع و�خلدمات �لنوعية �لتي ت�سطلع 
به���ا �ل�رشط���ة يف حمافظ���ة �ملح���رق، كم���ا 
�تفق �جلانبان على �رشورة معاجلة ظاهرة 
�ملركب���ات �ملهمل���ة و�ملعرو�س���ة للبي���ع 

باالإ�سافة �إل���ى �ملباين �ملهجورة، وكذلك 
حرك���ة �ل�س���ر �أم���ام �ملح���ات �لتجاري���ة، 
�إ�ساف���ة �إل���ى �أهمي���ة مر�ع���اة ��سرت�طات 
�مل�ساك���ن  يف  �لعام���ة  و�ل�سام���ة  �الأم���ن 
�مل�سرتكة، و�سو�بط �الأم���ن و�ل�سكينة يف 

�حلد�ئق �لعامة.

�ملح���رق - حمافظ���ة �ملح���رق: رف���ع 
حمافظ �ملحرق �سلمان ب���ن هندي �ل�سكر 
با�سمه وبا�سم �الأهايل جلالة �مللك و�سمو 
رئي����س �لوزر�ء و�سم���و ويل �لعهد على ما 
حتظ���ى ب���ه �ملحرق م���ن م�ساري���ع تنموية 
و�إ�سكاني���ة وغره���ا. و�أك���د �ملحاف���ظ �أن 
ال م���كان يف �ملح���رق ملن يعرق���ل م�سرة 
و�جلمي���ع  و�لبن���اء،  و�لتطوي���ر  �لتنمي���ة 
ي�س���ر بالبنان �ل���ى ما تنفذ م���ن م�ساريع 
ً� ع���ن �آمال �الأه���ايل بدخول  خدمي���ة، معربرّ
ذوي �خلربة و�الخت�سا����س يف �النتخابات 
�لقادمة، م�سًر� �إلى �أن �ملحرق ال ينق�سها 
وج���ود �أ�سحاب �لكفاءة و�ملعرفة، م�سدًد� 
عل���ى �أن �س���وت �لناخ���ب �أمان���ة والبد �أن 

يذهب �إلى �الأكفاأ و�الأجدر. وحتدث �ملدير 
�لعام ملديرية �رشطة �ملحرق �لعميد فو�ز 
�حل�سن عن ق���ر�ر وز�رة �لع���دل و�ل�سوؤون 
�الإ�سامية و�الأوقاف مبنع �لتربعات نهائيًّا 
د�خل �مل�ساجد �إال برتخي�س ر�سمي، حيث 

قامت �ملديرية مبنع �لتربعات بامل�ساجد 
وكذل���ك ح���االت �لت�س���ول، ومت �إز�لة عدد 
من �ل�سناديق �خلا�س���ة بجمع �الأمو�ل من 
48 م�سجد� و�إحالة 16 �سخ�سا خمالفا �إلى 

�جلهات �ملعنية.

مدير شرطة احملرق اجتمع مع مدير بلدية احملرق

• خال �ملجل�س �الأ�سبوعي ملحافظة �ملحرق	

“نص” مرشح
باإح���دى �جلمعات �ل�سبابية �أخر�، لفت �نتباهي �أحد �حل�سور، وهو �سيف 
جدي���د مل �أره م���ن قب���ل، وبد� - م���ن �لوهلة �الأول���ى - الفتا مبنظ���ره �لرث، 
و�أحاديث���ه �مل�سجرة، �لفارغة من �لثقافة و�ملعرف���ة.. حلظات قبل �أن يلقي 
على م�سم���ع �جلميع قنبلة مدوية وهي �أنه “مر�س���ح نيابي”، م�سيًفا وبتزلف 

“ال تخلوين”.
و�أع���اد هذ� �ملوقف �ملتكرر لذهني مبا����رشة، قد�سية �ملجل�س �لت�رشيعي، 
بو�بة �ملو�ط���ن �الأولى للحكومة، وللقيادة �ل�سيا�سي���ة، وللر�أي �لعام نف�سه، 
و�أهمي���ة �ملحافظة عليه م���ن “�لا كف���اء�ت”، بو�سع �ملزيد م���ن �ل�سو�بط، 
و�ال�سرت�طات، و�ملعاير �لقانونية، �لتي تكفل “بنخل” �ل�سالح من �لطالح، 

ومنح �أولوية �لتناف�س للم�ستحقني منهم.
ويعك�س �لرت�سح �لغزير �إيجابية �حلر�ك �لدميقر�طي، وحق كل مو�طن - 
تنطبق عليه ال�رشوط - يف تقدمي ما لديه لبلده، لكننا مع تطوير هذه ال�رشوط، 
وفًقا الحتياجات �ملرحلة، كم�ستوى �ملوؤهات �الأكادميية، �خلربة �ل�سيا�سية، 

�لتاريخ �خلدمي، �لثقافة �لوطنية، تزكية �ل�سخو�س �ملجتمعية، وغرها.
مللن���ا من �أن نكون “كوبري” الأ�سح���اب �ملنافع �ل�سخ�سية، ملن ال نعرف 
حقيقته���م �إال بعد فوزهم باأيام معدودة، ل���ذ� ناأمل باأن يكون هنالك “فلرت” 
قان���وين قوي لتنقي���ة �ملتقدمني للرت�سح، لتقدمي ما ه���و �أف�سل للمو�طن، 

وللبحرين.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

بدور املالكي



�شهم “تويرت” يرتاجع ب�شكل حاد
�ش���ان فران�شي�شك���و - اأ ف ب: �شج���ل �شع���ر 
�شه���م “تويرت” هبوطا ح���ادا بعد اإع���ان املوقع 
ع���ن تراج���ع يف قاع���دة م�شتخدمي���ه، مم���ا فاق���م 
م���ن الأزم���ة التي ت����رب قطاع مواق���ع التوا�شل 
الجتماعي يف الأ�شواق املالية.وتراجع �شعر �شهم 
توي���رت 20.5 % ليغلق عند �شع���ر 34.12 دولر، 
م���ع تركيز الأ�ش���واق املالية عل���ى الواقع اجلديد 
لو�شائل التوا�ش���ل الجتماعي التي تتحرك لكبح 

ال�شلوكيات امل�شيئة وتعزيز اخل�شو�شية.
وجاءت خ�شائر “تويرت” بعد يوم على ت�شجيل 
“في�شبوك” خ�شائر غري م�شبوقة بلغت 120 مليار 

دولر من قيمته ال�شوقية.

فرن�شا واإ�شبانيا والربتغال تعزز م�شاريع ربط الطاقة
ل�شبونة - اأ ف ب: اتفقت فرن�شا وا�شبانيا والربتغال اجلمعة على بناء خط كهرباء حتت مياه 
خلي���ج بي�ش���كاي يف اإطار تعزي���ز ربط الطاقة بينها؛ به���دف م�شاعدة �شبه اجلزي���رة اليبريية على 

اخلروج من العزلة التي تعاين منها يف هذا القطاع.
وبعد اجتماع يف ل�شبونة رحب قادة الدول الثاث باتفاق مت التو�شل اليه على هام�ش اجتماع 
ب�شاأن متويل م�رشوع بناء خطوط كهرباء بطول 370 كلم تربط فرن�شا با�شبانيا. وقال رئي�ش وزراء 

الربتغال انتونيو كو�شتا انها “خطوة مهمة جدا”.
و�شتق���وم املفو�شي���ة الأوروبية بتموي���ل 30 % من امل�روع، عن طري���ق تقدمي 578 مليون 

يورو وهو مبلغ غري م�شبوق يف الحتاد الأوروبي مل�روع طاقة.
وم���ن املتوق���ع اأن يبداأ ت�شغيل اخل���ط يف 2025، لريفع مرتني حجم التب���ادل الكهربائي بني 
فرن�شا واأ�شبانيا. وطاملا طالبت اإ�شبانيا والربتغال باإنهاء عزلتهما عن ال�شبكات الأوروبية لتوزيع 

الكهرباء والغاز.
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اقتصاد

“احتاد الأ�شمدة” ي�شتعر�ش م�شتقبل اأ�شواق املغذيات الزراعية“املطار” تناق�ش الإعداد لت�شغيل املبنى اجلديد

“جي اإف اإت�ش كابيتال” ت�شم �رشكاء اإ�شرتاتيجينی لـ “ذي اإنرتتيرن”

جواهري تراأ�ش وفد “جيبك” اإلى برلني

اأبرزهم جمموعة الفطيم والزرعوين لا�شتثمار

�ش���رتة - جيب���ك: تراأ����ش رئي����ش �رك���ة اخللي���ج 
ل�شناعة البرتوكيماويات “جيبك” عبدالرحمن جواهري 
وف���د ال�رشك���ة امل�ش���ارك يف اأعم���ال املوؤمت���ر ال�شن���وي 
ال�شاد�ش والثمانون لاحتاد العاملّية العاملي لاأ�شمدة 
الذي عقد يف مدينة برلني الأملانّية خال الفرتة من 18 

لغاّية 20 يونيو املا�شي.
و�شه���د املوؤمت���ر مناق�ش���ة جمموعة م���ن الق�شايا 
املطروح���ة عل���ى اأجندته منه���ا اأوراق عم���ل متخ�ش�شة 
عن التوقعات امل�شتقبلي���ة املتعلقة مب�شائل العر�ش 
والطلب عل���ى الأ�شمدة واملغذيات الزراعية، بالإ�شافة 
اإلى جمموعة من الدرا�شات املنفّذة حول اأنظمة الزراعة 

امل�شتقبلية.
كم���ا �شهدت جل�ش���ات املوؤمتر مناق�ش���ات وتبادلاً 
يف وجه���ات النظر ب�شاأن عدد م���ن املوا�شيع والق�شايا 
ال�شناع���ة احليوي���ة  باإ�شرتاتيجي���ات ه���ذه  املتعلق���ة 
ومتطلباتها، منه���ا على �شبيل املثال ل احل�ر اللتزام 
ال���ذي يبدي���ه الأع�شاء حي���ال حت�ش���ني الأداء من خال 
تفّه���م احتياجات الزبائ���ن ب�شكل اأف�ش���ل، ودعم ذلك 

بحلول عالية اجلودة من املغذيات الزراعية.
و اأ�ش���اد جواه���ري بالنج���اح الكب���ري ال���ذي حققه 
ا اأهمّي���ة م�شارك���ة ال�رشك���ة يف مثل هذا  املوؤمت���ر موؤك���داً

التجم���ع العامل���ي؛ لكونه���ا واحدة م���ن اأه���ّم ال�ركات 
والكيانات ال�شناعّية باملنطقة التي تقوم بالإ�شهام يف 
تلبية الطلب العاملي على منتجات املغذيات الزراعية 
ذات اجل���ودة العالّية، م�شيًفا اأن ه���ذا احلدث العاملي 
ا لاللتقاء مبمثلي وروؤ�شاء  قد �شّكل فر�شة مواتّية ج���داً
العديد من ال����ركات العاملّية العاملة يف قطاع الزراعة 
العاملي وقطاع الأ�شم���دة وم�شتقاتها والتباحث معهم 
عن كل ما من �شاأنه تعزيز التعاون والتكامل امل�شرتك.
واأّك���د جواه���ري حر����ش ال�ركة على ح�ش���ور مثل 
هذه املوؤمترات الدولية التي يتم فيها تداول وعر�ض 
اأح���دث البيانات اخلا�ش���ة بالزراع���ة واملحا�شيل، واآخر 

م���ا تو�شلت ل���ه تقنّية �شناع���ة الأ�شمدة ح���ول العامل، 
وما يخ�ش العر�ش والطلب عل���ى الأ�شمدة واملغذيات 
الزراعي���ة واإخت���اف اأنواعها وفق املحا�شي���ل والرتبة، 
تداوله���ا  الت���ي  املوا�شي���ع  ومتّي���ز  باأهمي���ة  ���ا  منوهاً
���ة ومن بينه���ا التحديات التي  امل�شارك���ون با�شتفا�شّ
تواجه �شناعة الأ�شمدة على امل�شتوى العاملي، اإ�شاّفة 
اإلى التق���ّدم التقني املت�شارع والطف���رة الكبرية التي 
ت�شهدها تقنية البذور واملغذيات الزراعية امل�شتدامة 
واملبتك���رة والتي يت���م ت�شميمها خ�شي�ًش���ا للح�شول 
عل���ى اأف�ش���ل النتائج من جه���ة، وامل�شاع���دة يف زيادة 

املحا�شيل الزراعية من جهة اأخرى.

دب����ي - جي اإف اإت�ش كاب�يت����ال: اأبرمت جي اإف 
اإت������ش كاب�يت����ال، ال�رك����ة الرائدة ف�ي جم����ال اإدارة 
ال�شتثم����ار والتابعة واململوك����ة بالكامل ملجموع�ة 
ج����ي اف ات�ش املالي����ة، �راكة م����ع جمموع�ة الفطيم 
“ذي  ا�ش�تح����واذ ك����ربى عل����ى  ل�شتكم����ال عملي����ة 
اإنرتت�يرن” ال�تي تعترب من ال�ركات الرائدة يف جمال 
توف�����ر تطبيق����ات ال�خ�شومات ونق����اط املكافاآت 
وغ�ريها من التطبيق����ات التكنولوجية الأخرى التي 

تلبي متطلبات احلياة الع�رية باملنطقة.
وتاأ�ش�ش�ت “ذي اإن�رتت�يرن” التي تقدر قيمتها 
مبا م�ق����داره 150 م�ليون دولر ف�����ي الإم�ارات ف�ي 
الع����ام 2001، و�ش�رع����ان ما تط����ورت لت�شبح ا�شما 
جتاري����ا قوي�ا ف�����ي املنطق����ة، ويف دول ع�ديدة ف�ي 
الع����امل؛ نظ����را اإل����ى ع�اقاته����ا القوي����ة وتقنياتها 

الرائدة ف�ي ال�شوق. 
 ووقع����ت ج����ي اإف اإت�ش اتفاق�ي����ة ا�ش�تثمار مع 
جمموع�����ة الفطي����م وال�زرع�وين ل�ا�ش�تثم����ار، ح�يث 
ح��شلوا ع�لى ح��شة الأق�لية املوؤثرة ف�ي �رشكة “ذي 
اإن�رتت�ي����رن” بجان�ب جي اإف اإت�ش، ح�يث �ش�يقوم�ون 
ب�����دور ح�ي����وي لتحقيق ق�يم����ة اأع�ل����ى ل�ش�ركة “ذي 
اإن�رتت�ي����رن”.  وقال رئ�ي�����ش جم�ل�����ش اإدارة ج�ي اإف 
اإت������ش ك�اب�يتال، ال�ش�يخ اأحم����د بن خليفة اآل خ�ليفة 

“نحن �ش�عداء ب�ال�ش�تثمار ف�ي ق�طاع ال�تكنولوجيا 
ال�����ذي ي�شهد ن�م����وا ك�بريا ف�����ي ال�منطقة م�ن خ�ال 
ال�راك����ة مع جمموع����ة الفطي����م، اأحد اأك����رب الأ�شماء 
املعروف����ة واملرموق�����ة يف ال�ش�����رق الأو�ش�����ط. لقد 
اأ�ش�ش�����ت “ذي اإن�رتت�ي����رن” مكان�تها بج����دارة كاأحد 
رواد ال��ش����وق، ومن خال الدعم املقدم من ج�ي اإف 
اإت��ش وم�ش�تثمرينا، نتوق�ع الت�ريع من خطط ال�ركة 
لا�شتح����واذ ع�ل����ى العدي�����د من ال�فر�����ش املتوفرة 
لل�رك�ة �شواء ع�لى امل�شتوى الإق�ليمي اأو العال�مي؛ 
به����دف م�شاع�فة حج����م ال�رك�ة على م����دى الأعوام 

الثاث املقبلة. 

م�����ن جانبه، ق����ال مدي�����ر املج�موع����ة للتطوي�ر 
ال�موؤ�ش�ش����ي يف جمموع�����ة ال�فطيم م�����روان �ش�حادة 
“ن�����رى اأن هن����اك اإم�كان�����ات هائل����ة ف�����ي ق�طاعي 
التكنول�وج�يا والربام�ج الإلكرتون�ية اخلا�ش�ة بنمط 
احلياة ال�ع�ري�ة. ون�ظرا لأن “ذي اإن�رتت�يرن” ت�تمتع 
مبكان����ة مميزة كاأح����د رواد ال��ش����وق ب�منطقة ال�رق 
الأو�ش�����ط، فاإنن����ا ع�لى ث�قة ب�����اأن ال�تواج�����د ال�قوي 
ل�لفطيم ع�لى امل�ش�توى الدول�ي ي�مكن اأن ي��شيف 
القيمة جلهود ال�رك�ة الرامية اإل�ى اإن��شاء �ش�بكات�ها 
م�ن امل�ش�تهلكني وال�تجار يف م�ختلف اأن�حاء ال�ش�رق 

الأو�ش�ط، اإف�ري�قيا واآ�ش�يا”.

املح���رق - �رك���ة املط���ار: نظمت 
�رك���ة مط���ار البحري���ن ور�ش���ة العم���ل 
الثاني���ة �شم���ن �شل�شل���ة ور����ش العمل 
املوجّه���ة جلميع الأط���راف ذات العاقة 
ملناق�ش���ة  ال���دويل،  البحري���ن  مبط���ار 
مبن���ى  لت�شغي���ل  الإع���داد  اإج���راءات 
امل�شافرين اجلدي���د واملعنية بربنامج 
جهوزية العمليات ونقل احلركة اجلوية 
)ORAT(، والتي ته���دف اإلى �شمان 
نق���ل جمي���ع العملي���ات الت�شغيلية اإلى 
امل�شافري���ن اجلدي���د مبنته���ى  مبن���ى 
ال�شا�شة والفاعلية وذلك بح�شور عدد 
من امل�شوؤولني م���ن الهجرة واجلوازات 
ب���وزارة  وال�رشط���ة  اجلم���ارك  و�ش���وؤون 
الط���ران امل���دين  الداخلي���ة و�ش���وؤون 
بوزارة املوا�شات والت�شالت، و�ركة 
ط���ريان اخللي���ج، و�ركة خدم���ات مطار 
البحرين )با�ش(، بالإ�شافة اإلى ممثلني 
ع���ن ����ركات الط���ريان و�رك���ة مط���ار 
البحري���ن وال�ركات م���ن اأ�شحاب عقود 
النتفاع التجاري يف مبن���ى امل�شافرين 

اجلديد.
وا�شتمل���ت ور�ش���ة العم���ل عل���ى 3 
جل�ش���ات األق���ت ال�ش���وء عل���ى التقدم 
الذي اأحرزته املن�ش���ة الوطنية لاإعداد 
لت�شغيل مبن���ى امل�شافرين اجلديد، اإذ 
قام ممثل���و �ركة فراغب���ورت خلدمات 
اخلدم���ات  توف���ر  والت���ي  املط���ارات، 
ال�شت�شارية مل����روع مبنى امل�شافرين 
اجلدي���د، و�رك���ة هي���ل اإنرتنا�شون���ال، 
والت���ي توف���ر خدم���ات اإدارة امل����روع، 
بتقدمي عرو�ش مرئي���ة تعريفية ب�شاأن 

اآخر تطورات امل�روع.
ب�رك���ة  امل�شاري���ع  مدي���ر  واأطل���ع 
فراغب���ورت اإي���ه جي األك�شن���در لري�ش، 
الأطراف ذات العاقة على اآخر تطورات 
برنامج جهوزية العمليات ونقل احلركة 
اجلوي���ة واجلدول���ة الزمني���ة وتوقعات 

املرحلة الثالثة من امل�روع. 
وم���ن جهت���ه ق���ام مدي���ر امل�شاريع 
ب�ركة هيل اإنرتنا�شونال، عزير و�شيف، 

باإلق���اء ال�شوء على مدى التقدم املحرز 
يف الأعمال الإن�شائية ملبنى امل�شافرين 
اجلدي���د واأهم اإجن���ازات امل����روع. كما 
قام خرباء م���ن �ركة فراغبورت اإيه جي 
من امل�شارك���ني يف املرحلة الثانية من 
برنامج جهوزية العمليات ونقل احلركة 
اجلوي���ة بط���رح عرو����ش تقدميي���ة عن 
التق���دم املحرز يف العملي���ات الرئي�شة، 
مبا يف ذل���ك الختب���ار والتدريب ونقل 
الأن�شطة، اإذ اإنه من املقرر اأن يتم البدء 
يف اإجراء اختبارات اجلهوزية الت�شغيلية 
يف الربع الثاين من العام 2019، والتي 
�شتت�شم���ن م�شارك���ة جمي���ع الأط���راف 
ذات العاقة مب����روع مبنى امل�شافرين 
اجلديد. اإذ مت تن�شيق الربنامج مبنتهى 
لختب���ار  خ�شي�ًش���ا  و�ُشم���م  العناي���ة، 
خمتل���ف الوظائف والنُظ���م والإجراءات 

ل�شمان جهوزيتها ملرحلة النتقال.
و����رح الرئي����ش التنفي���ذي ل�ركة 
مطار البحرين حممد البنفاح باأن اأهداف 
برنام���ج حتدي���ث املط���ار ترتك���ز حول 
الرتقاء بالتجربة الكلية ملرتادي مطار 
البحرين الدويل وزي���ادة ن�شبة اإ�شهامه 
يف القت�ش���اد املحل���ي. واأن���ه لتحقي���ق 
ه���ذه الغايات املهمة ل ب���د من �شمان 
اجلهوزية الت�شغيلية ملبنى امل�شافرين 
اجلدي���د وتد�شينه يف الوق���ت املحدد، 
وهو ما يتوقف ب�ش���كل كبري على جناح 
املن�ش���ة الوطني���ة املعني���ة بجهوزي���ة 
اجلوي���ة،  احلرك���ة  ونق���ل  العملي���ات 
م�شرًيا اإلى حر����ش �ركة مطار البحرين 
العاق���ة  ذات  والأط���راف  و�ركائه���ا 
باملط���ار عل���ى اتخ���اذ خط���وات ثابت���ة 
وُمن�شق���ة بعناية ل�شم���ان تطبيق جميع 
حت�ش���ريات برنامج جهوزي���ة العمليات 
ونقل احلركة اجلوي���ة واأن�شطته كما هو 

خُمطط له. 
واأك���د البنفاح اأهمية ال���دور الذي 
تلعبه ور�ش العمل يف هذه العملية، من 
خال توفري من�ش���ة لتبادل املعلومات 

ومناق�شة اأهم املوا�شيع.

• جانب من الجتماع ال�شنوي لحتاد الأ�شمدة	

• •ال�ش�يخ اأح�مد ب�ن خ�ليفة	 م�روان �ش�حادة	

خ������ط ل���ت���ع���ب���ئ���ة اأك�����ي�����ا������ش الأ�����ش����م����ن����ت وط����رح����ه����ا يف ال���������ش����وق امل���ح���ل���ي���ة

“يوكو” تفتتح م�شنعا ل�شهر خملفات احلديد �شبتمرب املقبل
يوفر منتجات للبحرين وال�شعودية بطاقة األفي طن �شهري

ك�ش���ف املدي���ر التنفي���ذي يف �رك���ة “يوك���و” 
للمق���اولت البحرية حمم���د امل�شلم، ع���ن اأن ال�ركة 
ب�شدد افتت���اح م�شنع ل�شهر خملف���ات احلديد يعد 
مبثاب���ة تو�ش���ع جدي���د يف اأن�شطة ال�رك���ة التي تدير 
اأ�شط���ول م���ن ال�شف���ن وتوف���ر م���واد البن���اء لل�شوق 
املحلي���ة. واأبل���غ امل�شل���م “الب���اد” اأن العم���ل على 
تاأ�شي����ش امل�شن���ع ا�شتمر قرابة العام���ني والن�شف 

واأنه جاهز للت�شغيل.
وتوقع املدي���ر التنفيذي يف �رك���ة “يوكو” اأن 
يتم افتتاح امل�شن���ع نهاية �شبتمرب املقبل اأو بداية 
الربع الأول من العام املقبل، اإذ يتم و�شع اللم�شات 

الأخرية لبدء الت�شغيل.
وقال امل�شلم اإن امل�شنع �شيوفر منتجات حديد 
مطلوبة يف ال�ش���وق املحلية ويتم ا�شت���رياد بع�شها 
حالًيا م���ن اخلارج، اإذ مع وجود هذه املن�شاأة �شيكون 

هن���اك بدائ���ل حملي���ة اأك���ر للور����ض واملوؤ�ش�شات 
العامل���ة يف جمال البن���اء، كما ت�شع���ى ال�ركة كذلك 

لتزويد ال�شوق ال�شعودية مبنتجات احلديد.
واأ�شار اإلى اأن امل�شنع �شيوفر قرابة 80 وظيفة 
و�شتبل���غ طاقت���ه الإنتاجي���ة نح���و األفي ط���ن �شنوًيا 

بح�شب التقديرات.
و�شيكون امل�شنع اجلديد ثالث م�شنع من نوعه 

يف الباد الذي يوفر مواد احلديد لقطاع البناء. 
ومل يف�شح امل�شلم عن حج���م ال�شتثمار يف هذا 
امل�شن���ع ال���ذي �شيك���ون ك�رك���ة تابعة ل���� “يوكو” 

للمقاولت البحرية.
وبخ�شو����ش جهود ال�ركة فيم���ا يتعلق بتوفري 
م���واد البن���اء، اأ�ش���ار امل�شلم اإل���ى اأن ال�رك���ة بداأت 
ت�شغي���ل خط جديد لتعبئة اأكيا�ش الأ�شمنت و�شخها 
يف ال�ش���وق املحلي���ة يف �شبي���ل ط���رح خي���ارات اأكر 

للمقاولني.
وب���نّي امل�شلم اأن ال�رك���ة ب���داأت بتعبئة قرابة 

5 اآلف ط���ن م���ن اأ�شمنت راأ�ش اخليم���ة وطرحها يف 
ال�شوق.

 و “يوك���و” �شتك���ون ثالث �رك���ة حملية تقوم 
بتوفري اأكيا�ش الأ�شمن���ت املعباأة حملًيا، بجانب كل 
م���ن م�شنعي اأ�شمن���ت “ال�شقر” و “�شت���ار” اللذين 

يوفران اأكيا�ش الأ�شمنت يف ال�شوق املحلية اأي�شا.
“يوك���و”  وب���ني املدي���ر التنفي���ذي يف �رك���ة 
للمق���اولت البحري���ة اأن ال�رك���ة �شتزي���د م���ن اإنتاج 
الأ�شمنت املعباأ مع ارتفاع الطلب يف ال�شوق املحلية. 
وب�شوؤال���ه عن خي���ار ا�شتراد م���واد الدفان اإلى 
ال�ش���وق املحلية، اأ�ش���ار امل�شلم اإل���ى اأن �ركة يوكو 
للمقاولت البحرية ح�شلت عل���ى العتماد من وزارة 
الأ�شغال ل�شت���رياد مواد قواعد املب���اين وال�شوارع، 
امل�شت���ورد من �رك���ة �شتيفن روك من اإم���ارة راأ�ش 
اخليم���ة، اإذ مت تق���دمي العين���ات املطلوب���ة لإدارة 
هند�ش���ة امل���واد ب���وزارة الأ�شغ���ال لعم���ل التحاليل 
املختربي���ة والتاأك���د م���ن مطابقته���ا للموا�شف���ات 

واملعاي���ري املعتم���دة يف البحري���ن، لكنه اأ�ش���ار اإلى 
اأنه مل يت���م تلقي طلبات حت���ى الآن من قبل �ركات 
املقاولت مع وجود مواد متوافرة يف ال�شوق املحلية.

ويف يناي���ر املا�شي �شهدت البحري���ن اأزمة بناء 
خانق���ة مع ع���دم توافر منتج���ات احلج���ارة )الدفان( 
مل�شاري���ع الت�شيي���د اخلا�ش���ة اإث���ر من���ع قرابة 200 
مق���اول م���ن الو�شول اإل���ى خمزوناتهم م���ن الدفان 
بالق���رب من منطقة ع�شكر، قبل اأن يتم ال�شماح لهم 
جم���دًدا بالت�رف يف خمزونهم مما اأدى الى ت�شبب يف 
ارتفاع الأ�شعار، يف الوقت الذي ت�شري فيه تقديرات 
اإل���ى قرب ا�شتنف���اذ طاقة املحج���ر احلكومي احلايل 

والذي خ�ش�ش اإنتاجه للم�روعات احلكومية.
وق���ال امل�شل���م اإن هن���اك فروق���ا �شعري���ة بني 
ال�شترياد وبني املتاح يف ال�شوق، لكنه اأكد ا�شتعداد 
ال�رك���ة يف اأي وقت ل�شترياد الكميات املطلوبة من 
املقاول���ني و����ركات البن���اء مو�شحا “كله���ا م�شاألة 

اأ�شبوعني ون�شتطيع ا�شترياد اأي �شحنة مطلوبة”.
وبخ�شو�ش مواد الكنك���ري، اإ�شار اإلى اأن هناك 
كمي���ات متواف���رة يف ال�ش���وق واأن املقاولني لديهم 

ا ا�شتقرار الأ�شعار. خمزون كاف يلبي الطلب، موؤكداً

• حممد امل�شلم	

علي الفردان
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“عقار الغرفة” ت�ؤكد خلق بيئة تنظيمية م�ستدامة

“مالية الغرفة” ت�سعى لتعزيز دور امل�سارف و“التاأمني”

70 مليار دوالر مت�يال حمتمال ل�سفقة اأرامك� - �سابك

“الهرم” تخ�س�ص 150 ملي�ن دوالر لال�ستثمار بالبحرين

436 ملي�ن دوالر اأرباح “العربي” بالن�سف االأول 2018

عازم�ن على االرتقاء مبختلف القطاعات خلدمة “اخلا�ص”

افتتاح 4 فروع مبناطق اململكة خالل ال�سنوات املقبلة

بن�سبة منو بلغت 5 %

خالل الجتماع الأول للمجموعة التن�سيقية... �سونيا جناحي:

اله���رم لال�ست���راد والت�سدي���ر:  املنام���ة - 
افتتحت �رشكة الهرم لال�ستراد والت�سدير، وهي 
�رشكة �سعودية �سه���رة يف قطاع جتزئة املالب�س، 
فرع���ا لل�رشك���ة الأم يف البحرين حت���ى تكون قريبا 
من قاعدة عمالئها يف البحرين، وقررت تخ�سي�س 
150 مليون دولر لفتتاح 4 جممعات ت�سوق خالل 
ال�سن���وات الثالث املقبلة وتوظي���ف ما يربو على 

200 بحرينيا.
وتن���وي �رشكة الهرم التي ت�ستحوذ على ح�سة 
تف���وق اكرث م���ن 60 % م���ن قطاع بي���ع املالب�س 
والأزياء بالتجزئة يف اململكة العربية ال�سعودية اأن 
تفتتح 4 فروع خ���الل ال�سنوات املقبلة، اإذ يتوقع 
اأن يفتتح اأول فروعه���ا يف منطقة اجلنبية بنهاية 
الع���ام اجلاري ثم فيما بع���د يف منطقة ال�سلمانية، 
دوار األب���ا، ودي���ار املحرق خالل ال�سن���وات الثالث 
املقبل���ة. ويتوقع اأن توف���ر ال�رشكة خالل ال�سنوات 
املقبل���ة اأك���رث م���ن 200 وظيف���ة للبحرينيني يف 
خمتل���ف فروعه���ا يف اململك���ة. وت�س���م جممعات 

الت�س���وق التابعة لل�رشكة عل���ى ت�سكيالت متعددة 
م���ن املالب�س اجلاه���زة ملختلف الفئ���ات والأعمار 
اإ�ساف���ة اإل���ى الك�س�س���وارات الأخ���رى كاحلقائب 

والأحذية ومنتجات الن�سيج املتعددة.
اإدارة �رشك���ة اله���رم  وق���ال رئي����س جمل����س 

لال�ستراد والت�سدير اأحم���د ب�سر “ل�سنوات عدة 
كن���ا نفك���ر يف افتتاح ف���روع ل�رشكتن���ا يف البحرين 
لال�ستفادة من الفر����س ال�ستثمارية التي تتميز 
به���ا اململك���ة وحت���ى نك���ون قريبني م���ن قاعدة 
عمالئن���ا الذي���ن ي�سط���رون للعب���ور ع���ر اجل����رش 
للو�س���ول اإلين���ا يف ال�سعودي���ة. ور�سالتن���ا اإل���ى 
عمالئن���ا يف البحرين ه���ي باأننا اأ�سبحن���ا الآن اأكرث 
قربا منكم لتلبية متطلباتكم من �سناعة املالب�س 

اجلاهزة واك�س�سوارتها”.
واأ�س���اف رئي�س جمل����س الإدارة “بف�سل اهلل 
ثم بدع���م واإخال�س عمالئنا حققن���ا خالل ال�سنوت 
اف�س���ل  تق���دمي  يف  كب���رة  جناح���ات  املا�سي���ة 
املنتج���ات يف قط���اع املالب����س ولوازمه���ا وذل���ك 

باأ�سعار مناف�سة ويف متناول اليد”.
يذكر اأن �رشكة الهرم حققت منذ تاأ�سي�سها يف 
العام 1995 العديد من النجاحات يف قطاع جتزئة 
املالب����س ولوازمها وا�ستطاع���ت ا�ستحواذ 60 % 

من �سوق جتزئة املالب�س ومنتجات الن�سيج”.

املنامة - البن���ك العربي: حققت جمموعة البنك 
العرب���ي من���واً يف الأرباح بن�سب���ة 5 % للن�سف الأول 
م���ن العام 2018، اإذ بلغ �س���ايف اأرباح املجموعة بعد 
ال�رشائب واملخ�س�سات 436 مليون دولر مقارنة مع 
415.2 مليون دولر لنف�س الفرتة من العام ال�سابق، 
يف حني بلغت الأرباح قبل ال�رشائب 582 مليون دولر 
وبن�سب���ة منو 6.4 % مما يعزز قدرة البنك بالو�سول 
اإلى اأف�س���ل م�ستوي���ات الأداء وا�ستمراره يف حتقيق 
الأرب���اح وتعزي���ز مركزه املايل اإذ بل���غ اإجمايل حقوق 
امللكي���ة 8.2 مليار دولر كما يف نهاية يونيو 2018.  
وحقق���ت املجموعة منواً يف الأرباح الت�سغيلية بن�سبة 
13 % لت�سل اإلى 668.5 مليون دولر، يف حني منت 
حمفظة الت�سهي���الت الئتمانية بن�سب���ة 3 % لت�سل 
اإل���ى 25.5 مليار دولر مبقارنة مع 24.7 مليار دولر 
كم���ا يف نهاية الن�س���ف الأول الع���ام 2017، وبلغت 
ودائ���ع العم���الء 33 ملي���ار دولر كم���ا يف 30 يوني���و 
2018. ويف تعليق���ه على النتائ���ج اليجابية للبنك، 
اأ�س���اد رئي�س جمل�س الإدارة �سبي���ح امل�رشي، بالأداء 
املتمي���ز ملجموع���ة البنك العرب���ي يف حتقيق اأف�سل 
النتائ���ج، موؤكداً قدرة البنك عل���ى التعامل والتاأقلم 
مع امل�ستج���دات واملتغرات نتيجة لعتماد جمموعة 
البنك العربي على اأ�س����س م�رشفية متينة، بالإ�سافة 

ل�سيا�ساته الئتمانية احل�سيفة واملحافظة.
واأ�س���ار �سبي���ح امل�رشي اإل���ى ثقت���ه الكبرة يف 
موا�سل���ة البنك لأدائه الناج���ح وقدرته على التعامل 
م���ع جمي���ع امل�ستج���دات بكف���اءة وحرفي���ة حتقيق���ا 

لتطلع���ات م�ساهميه وتلبي���ة لحتياجات عمالئه على 
امتداد املنطقة.

ومن جهت���ه، اأو�س���ح املدي���ر الع���ام التنفيذي 
للبنك العربي نعمه �سباغ، اأن البنك ا�ستطاع اأن ينمو 
بالأرباح الت�سغيلية بن�سبة 13 % لت�سل اإلى 668.5 
ملي���ون دولر من خالل كف���اءة توظيفاته والتنوع يف 
منتجات���ه وخدمات���ه امل�رشفية التي يقدمه���ا، اإذ منا 
�سايف الفوائد املتاأتية من الأعمال البنكية الرئي�سة 
لت�س���ل اإلى 634.3 ملي���ون دولر وبن�سبة منو بلغت 
اإل���ى كف���اءة �سب���ط م�ساريف���ه  % بالإ�ساف���ة   12

الت�سغيلية. 
واأكد �سب���اغ متانة املركز امل���ايل للبنك نتيجة 
ا�ستم���رار البن���ك يف احلف���اظ عل���ى مع���دلت �سيولة 

مرتفع���ة، اإذ بلغ���ت ن�سب���ة القرو����س اإل���ى الودائ���ع 
71.6 % بالإ�ساف���ة اإلى ج���ودة حمفظة الت�سهيالت 
الئتماني���ة والحتفاظ مبعدل تغطية و�سل اإلى اأكرث 
م���ن 100 %، وكذل���ك احتفاظ���ه بقاع���دة راأ�سمالية 
قوية، حيث بلغت ن�سبة كفاية راأ�س املال 15.4 %.

يذك���ر اأن البنك العربي ح�س���ل على العديد من 
اجلوائ���ز من جه���ات عاملية مرموقة كان م���ن اأبرزها 
جائزة اأف�س���ل بنك يف ال�رشق الأو�س���ط للعام 2018، 
وللع���ام الثال���ث عل���ى الت���وايل، م���ن جمل���ة غلوبال 
فاينان����س )Global Finance( – نيوي���ورك، اإلى 
جانب جائزة بن���ك العام يف ال�رشق الأو�سط 2017 من 
جمل���ة ذا بانك���ر )The Banker(، التابعة ملجموعة 

الفاينن�سال تاميز العاملية ومقرها لندن.

ال�سناب�س - الغرفة: ا�ستحدثت غرفة جتارة 
و�سناع����ة البحري����ن، جمموعة تن�سيقي����ة للجان، 
والت����ي عق����دت اجتماعه����ا الأول ي����وم اخلمي�س 
املا�س����ي ببي����ت التج����ار برئا�سة ع�س����و جمل�س 
الإدارة �سوني����ا جناحي، وبح�س����ور الأمني املايل 
للغرف����ة القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي عارف 
هجر�����س، اإلى جان����ب روؤ�ساء اللج����ان القطاعية، 
وعدد م����ن امل�سوؤولني بالغرف����ة، حيث مت بحث 
اآخر م�ستجدات عم����ل اللجان القطاعية، وذلك يف 
اإطار خطة جمل�س اإدارة الغرفة يف دورته احلالية 
“29” برئا�سة �سمر نا�س؛ ملتابعة كافة ق�سايا 
اللج����ان القطاعية القت�سادية لتحقيق الأهداف 
اخلا�����س  القط����اع  وتنمي����ة  خلدم����ة  املن�س����ودة 

البحريني والقت�ساد الوطني. 
واأك����دت جناحي ع����زم جمل�����س اإدارة الغرفة 
على الرتق����اء مبختلف القطاع����ات القت�سادية 
يف �سبي����ل خدمة القطاع اخلا�س املحلي ومواكبة 
 2030 للع����ام  القت�سادي����ة  البحري����ن  روؤي����ة 

والهادفة اإلى خلق اقت�ساد قوي وم�ستدام.
مبتابع����ة  التن�سيقي����ة  املجموع����ة  وتكل����ف 
�س����وؤون واأعمال اللج����ان ورفع تو�سي����ات ب�ساأن 
اأداء روؤ�س����اء واأع�ساء اللجان اإل����ى جمل�س الإدارة 
ب�س����كل دوري وفقاً ل�سوابط معين����ة، كما تقوم 
املجموع����ة التن�سيقي����ة باإخط����ار جمل�����س الإدارة 
بكافة الأم����ور املتعلقة بتلك اللجان، وهي حلقة 
و�سل بني اللجان وجمل�س اإدارة الغرفة، وتعمل 
عل����ى تفعيل التعاون ب����ني اللجان يف حال وجود 
موا�سي����ع ذات اهتم����ام م�س����رتك، وتقوم كذلك 
باإطالع ومراقبة اللجان على اإجنازات و�سر خطط 

عمل بع�سها البع�س.
واأ�س����ارت جناح����ي اإلى اأن ه����ذه الجتماعات 

�ستتوا�س����ل خ����الل الف����رتة املقبل����ة؛ للتع����رف 
عل����ى التحدي����ات واملعوقات كاف����ة التي تواجه 
القطاع����ات القت�سادية والعم����ل على حلها من 
خ����الل التوا�س����ل امل�ستمر مع اجله����ات املعنية 
يف الدول����ة م����ن وزارات وموؤ�س�س����ات وهيئ����ات، 
كم����ا حثت عل����ى �����رشورة تنظي����م ور�����س العمل 
املتخ�س�س����ة واللقاءات الت�ساوري����ة ملا لها من 
دور بارز يف تطور وارتقاء القطاعات القت�سادية 
يف اململك����ة، مو�سح����ة اأن التع����اون ب����ني جل����ان 
القطاع����ات القت�سادية املختلف����ة يعتر هدفا 
اأ�سا�سيا خالل هذه املرحلة، و�سي�سهم يف حتقيق 
التكامل املن�س����ود من جان����ب، وي�ساعدهم على 

النمو والتطوير من جانب اآخر.
وبين����ت جناح����ي اأن اللج����ان الدائم����ة ه����ي 
امل�ساند الأ�سا�س والرئي�س جلهود جمل�س الإدارة 
يف تطوي����ر القطاعات التجارية يف اململكة، وهي 
اإح����دى اآليات العمل الرئي�س����ة لتنفيذ �سيا�سات 

وبرام����ج عمل املجل�س، وت�س����كل اأحد اأهم اأدوات 
التوا�س����ل ب����ني الغرف����ة واأع�سائه����ا م����ن خالل 
الأن�سطة والرامج التي تعكف على العمل عليها 
ب�س����كل م�ستمر، موؤك����دة اأن دور اللجان �سيكون 
اقوى خ����الل الفرتة املقبل����ة خ�سو�سا مع تعزيز 
التع����اون م����ع اجله����ات احلكومية لإي�س����ال روؤى 
و�س����كاوى ومقرتح����ات اأع�ساء الغرف����ة من خالل 
اجتماع����ات اللج����ان مع �سناع الق����رار يف اجلهات 

والهيئات احلكومية.
واأك����دت جناح����ي اأهمي����ة مواكب����ة تطلع����ات 
احلكوم����ة الداعي����ة اإل����ى تفعي����ل ال�رشاك����ة ب����ني 
القطاع����ني الع����ام واخلا�س؛ لتحقي����ق الأهداف 
التجاري����ة  احلرك����ة  تن�سي����ط  يف  امل�سرتك����ة 
وال�ستثمارية وتنمية القطاع اخلا�س، داعية اإلى 
اأهمي����ة ت�سافر كافة اجله����ود للدفع بالقت�ساد 
الوطني خا�س����ة يف ظل التحدي����ات القت�سادية 

العاملية الراهنة.

ال�سناب����س - الغرفة: عقدت جلنة العقار 
والإن�س���اء بغرف���ة جت���ارة و�سناع���ة البحرين 
اجتماعه���ا الأول برئا�سة مناف حمزة، بح�سور 
الأمني املايل للغرفة القائم باأعمال الرئي�س 
التنفي���ذي ع���ارف هجر����س، وع�س���و جمل�س 
الإدارة رئي����س املجموع���ة التن�سيقية للجان 
�سوني���ا جناح���ي، اإذ اأك���د حم���زة ا�سرتاتيجية 
اللجن���ة وحتقي���ق اأهدافه���ا على �س���وء روؤية 
البحري���ن القت�سادي���ة للع���ام 2030، كم���ا 
�س���دد على اأهمية الرتكي���ز على قطاع العقار 
والإن�س���اء، مل���ا ي�سم م���ن �رشيح���ة كبرة من 
اأع�س���اء الغرف���ة العاملني يف جم���ال التطوير 
العق���اري والعقاريني واملقاولني واملكاتب 
ال�ست�ساري���ة، و����رشورة الأخ���ذ با�سرتاتيجية 
العق���ار والبن���اء  الغرف���ة يف تطوي���ر قط���اع 

والت�سييد لتهيئة عوام���ل جاذبة لال�ستثمار، 
وتوفر بيئة تنظيمية قوية وم�ستدامة تخدم 
القطاع من اأجل ال�سالح العام، والرتكيز على 
تطوير البنية التحتية، والعمل على اأن توؤدي 
اللجنة دوره���ا وت�سكيل فرق العمل؛ من اأجل 
حتقي���ق اأهدافه���ا لدعم القط���اع والقت�ساد 
املحلي ومواجه���ة التحديات الت���ي يواجهها 

القطاع اخلا�س.
 ومت خ���الل الجتم���اع الذي عق���د يف مقر 
بي���ت التجار اأخ���را انتخ���اب رائد عم���ر نائباً 

لرئي�س اللجنة. 
يذك���ر اأن اللجن���ة ت�س���م يف ع�سويته���ا 
اأي�س���ا عبدالرحم���ن الكوهج���ي، عفاف حممد، 
حممد اليعقوبي، ه�سام مطر، اإميان املناعي، 

هرين دليب باتيا، ويا�رش ال�رشاح.

ال�سناب����س - الغرف���ة: عق���دت جلن���ة 
قط���اع املالية والتاأم���ني وال�رشائب بغرفة 
جت���ارة و�سناع���ة البحري���ن اجتماعها الأول 
يف مق���ر بي���ت التج���ار برئا�س���ة �سو�س���ن 
اأبواحل�سن، حيث اأك���دت اأهمية و�سع خطة 
عم���ل متكامل���ة خ���الل املرحل���ة القادم���ة؛ 
لتتواك���ب م���ع الق�ساي���ا القت�سادية على 
ال�ساحت���ني املحلي���ة والعاملي���ة، م�س���ددة 
على �رشورة تعزيز دور امل�سارف والبنوك 
التجارية و����رشكات التاأمني يف زيادة ن�سبة 
م�ساهم���ة القطاع يف الن���اجت املحلي العام 
ويف دعم القط���اع اخلا�س البحريني ليكون 
ح�سورها اأكرث فاعلي���ة يف ال�ساحة املحلية 

على �سعيد العم���ل التنموي والقت�سادي 
والدفع بها نحو التطور. ومت خالل الجتماع 
تزكية علي املحرو�س نائبا لرئي�س اللجنة، 
كما مت التفاق على �رشورة ترتيب لقاءات 
للجنة م���ع اجله���ات املعني���ة بالدولة؛ من 
اأج���ل امل�ساهم���ة يف تنمي���ة ه���ذا القط���اع 
احليوي الداعم مل�سرة العمل القت�سادي 
يف البحري���ن خا�س���ة يف ه���ذه املرحلة التي 
ت�ستوجب تقوية الثق���ة يف مناخ ال�ستثمار 
والعم���ل القت�سادي من جه���ة، ف�سال عن 
تعزيز مكانة امل�س���ارف والبنوك التجارية 
و�رشكات التاأمني البحرينية يف دعم وتقوية 

القت�ساد البحريني من جهة اأخرى.

لندن - روي���رتز: يبح���ث م�رشفيون 
 70 بقيم���ة  كب���را  حمتم���ال  متوي���ال 
ملي���ار دولر بح�س���ب تقدي���رات، لدع���م 
ا�ستحواذ �رشك���ة النفط العمالقة “اأرامكو 
يف  غالبي���ة  ح�س���ة  عل���ى  ال�سعودي���ة” 
ال�رشك���ة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية 

“�سابك”.
����رشاء  اإل���ى  اأرامك���و  وته���دف 
املنتج���ة  �ساب���ك  يف  م�سيط���رة  ح�س���ة 
للبرتوكيماوي���ات، وق���د ت�س���رتي كامل 
احل�سة اململوكة ل�سندوق ال�ستثمارات 
العامة، اأكر �سندوق ثروة �سيادي لدى 

ال�سعودية، والبالغة 70 %.
ل�ساب���ك  ال�سوقي���ة  القيم���ة  وتبل���غ 
املدرج���ة يف �س���وق الأ�سه���م ال�سعودية، 
وراب���ع اأك���ر �رشك���ة برتوكيماوي���ات يف 
العامل 385.2 مليار ريال )103 مليارات 

دولر(.
و�سبق اأن ن����رشت رويرتز اأن الختيار 
وق���ع عل���ى جيه.ب���ي مورغ���ان و مورغان 

�ستانلي لتقدمي امل�سورة بال�سفقة.
ويج���ري م�رشفيون مناق�سات داخلية 
ب�ساأن احتمال احتياج اأرامكو لتمويل دين 
خارجي، قد يكون على �سورة �سندات اأو 
قرو����س. وتق���ول م�س���ادر اإن اأرامكو مل 
تر�س���ل بعد طلبا لتق���دمي مقرتحات من 
مقر�سيها. وقال م�رشيف “مل يحدث �سيء 

بعد لكن جميع البنوك تدر�س الأمر”.
وقد تعزز �سفقة متويل دين كبرة 
حمتمل���ة الإقرا����س يف ال����رشق الأو�س���ط، 
وال���ذي انخف����س اإل���ى 4.4 ملي���ار دولر 
فق���ط يف الرب���ع الث���اين من الع���ام، وهو 
اأدن���ى اإجم���ايل ف�سلي منذ الرب���ع الثاين 
من 2004، وقد جتذب اإقبال من البنوك 

املحلية والأجنبية.
“بن���وك  اإن  ث���ان  م����رشيف  وق���ال 
اليابانية  والبن���وك  الأمركية  ال�ستثمار 
الثالثة، وجميع البنوك الفرن�سية، وبع�س 

البن���وك الأملانية وكثرا من بنوك ال�رشق 
الأو�س���ط، مبا يف ذلك البنوك ال�سعودية، 

�سرتغب يف اإقرا�س اأكر قدر ممكن”.
وق���ال الرئي����س التنفي���ذي لأرامكو 
اأم���ني النا�رش، يف وقت �ساب���ق، اإن عملية 
ال�ستح���واذ تتطلب وقت���ا وجهدا ولي�س 
من ال�سهل اجلزم بتوقيت اإبرامها، وهي 

ل تزال يف طور املباحثات.
عل���ى  احلا�سل���ة  �ساب���ك،  وكان���ت 
ت�سني���ف A1 و-A و+A، قالت يف مايو 
اإنه���ا تتوق���ع اإعادة متويل دي���ن خارجي 
مبلي���اري دولر تقريب���ا بحل���ول اأكتوبر. 
ويق���ول م�رشفيون اإن م���ن امل�ستبعد اأن 
ي�سب���ب التغير املحتم���ل يف امللكية يف 

تعديل تلك اخلطط.
ولدى ال�رشكة �سن���دات مبليار دولر 
ت�ستح���ق يف الثالث م���ن اأكتوبر، وعينت 
بنوكا لرتتيب ط���رح �سندات دولية. ومل 
ُيتخ���ذ قرار بع���د ب�ش�أن توقي���ت و�رشوط 

الإ�سدار.
وح�سل���ت �سابك عل���ى قر�س حمدد 
املدة مبليار دولر ا�ستحق يف 18 يوليو، 
ومن املتوقع اأن ت�ستخ���دم ال�رشكة مبالغ 
م�سحوب���ة م���ن ت�سهي���ل ائتم���اين متجدد 
قائم قيمته مليارا دولر ل�سداد القر�س 
حلني النته���اء من اإع���ادة التمويل التي 
تبل���غ قيمته���ا ملي���اري دولر. ويق���ول 
م�رشفي���ون اإن مناق�س���ات جتري حاليا يف 

هذا ال�ساأن.

• جناحي لدى تروؤ�سها الجتماع الأول للمجموعة التن�سيقية	

• اأحمد ب�سر	

• •نعمة �سباغ	 �سبيح امل�رشي	



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
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ال�شمري: امللك �شلمان وويل عهده يوجهان بدعم حجاج العراق
دبي - قناة العربية: 

اأك���د ال�شفري ال�شعودي يف العراق عبدالعزيز ال�شمري اأن توجيهات خادم احلرمني ال�رشيفني 
املل���ك �شلمان بن عبد العزيز، وويل عهده االأمري حممد بن �شلمان، ت�شدد على توجيه كل الدعم 
للحج���اج العراقيني. وقال اإن اململكة تعمل على تقدمي كل الدعم لل�شعب العراقي وتقف على 
م�شافة واحدة من جميع مكوناته، م�شرياً اإلى اأن هذا العام �شهد زيادة يف عدد احلجاج مبا يقرب 

6 اآالف حاج، لي�شل اإجمايل العدد اإلى 38 األف حاج. 
واأ�ش���ار اإلى وج���ود تن�شيق كبري مع احلكومة العراقية، مو�شح���اً اأن الناقل اجلوي ال�شعودي 

�شوف ي�شاهم بتفويج احلجاج لهذا العام. 
وك�شف ال�شمري ل�”العربية” اأن العام القادم �شي�شهد فتح منفذ عرعر جتاريا بني البلدين 

مع اإن�شاء �شاحة للتبادل التجاري.
واأملح اإلى اأن ال�شعودية تعمل على اأن يكون اإ�شدار تاأ�شريات احلج للعام القادم من بغداد.

السنة العاشرة - العدد 3575 
األحــد

29 يوليو 2018 
16 ذو القعدة 1439
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أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

بغداد – وكاالت:

بيروت – وكاالت: 

القاهرة – وكاالت:

ال�رشعي����ة  الق����وات  ا�شتع����ادت 
لالأ�شلح����ة  خم����زن  عل����ى  ال�شيط����رة 
والذخائ����ر، اأم�س ال�شب����ت، خالل عملية 
مبرك����ز  املحيط����ة  املواق����ع  مت�شي����ط 
مديرية باقم �شم����ايل حمافظة �شعدة، 
الرئي�شي مليلي�شيات احلوثي  املعقل 

�شمايل اليمن.
وبح�ش����ب م�ش����ادر ع�شكري����ة، فاإن 
املخزن به كميات كب����رية من االأ�شلحة 
املتو�شطة واخلفيفة والذخائر، ف�شال 
عن من�ش����ة �شواري����خ كاتيو�شا وعدد 
م����ن قاذفاتها، مع الع�رشات من قذائف 

B10، وقذائف الهاون 160.
الل����واء  عملي����ات  رئي�����س  وق����ال 
اخلام�����س حر�����س حدود العقي����د الركن 
�شام����ي القباط����ي، اإن ق����وات اجلي�����س 
ا�شتكمل����ت مت�شي����ط وتاأم����ني املواقع 
املحيط����ة مبرك����ز مديري����ة باق����م، بعد 

ا�شتعادة املخزن.

الف�شاد  ا�شتمرت املظاهرات �شد 
والتنديد  االأ�شا�شية  وتردي اخلدم���ات 
باالأحزاب وامل�شوؤولني يف العراق، وهي 
م�شاهد باتت تتكرر يف كل جمعة و�شط 
ا�شتعدادات اأمنية مكثفة، بع�شها منع 
املحتجني م���ن الو�شول اإل���ى �شاحات 
التظاهر لكن من دون اأي حوادث تذكر.
الب����رشة،  حمافظ���ة  يف  واحت�ش���د 
مه���د االحتجاج���ات، املئ���ات منددي���ن 
مب���ا و�شف���وه ب�”االأح���زاب الفا�ش���دة” 
يف الب���الد، و�ش���وء اخلدم���ات والبطالة. 
ويف بغ���داد، ت���رددت يف �شاحة التحرير 
�شع���ارات �ش���د الف�شاد واإي���ران و�شط 

انت�شار اأمني مكثف.
اأم���ا يف النا�رشي���ة جن���وب الع���راق، 
فرفع املحتجون الفتات تطالب بتغيري 
النظ���ام، وحمارب���ة الف�ش���اد، وتوف���ري 

اخلدمات ب�شكل عاجل.

متكن مئات الالجئ���ني ال�شوريني من 
العودة اإلى وطنهم، اأم�س ال�شبت، قادمني 
من لبن���ان، مبوجب ترتيب ب���ني حكومتي 
اإل���ى  ب���ريوت  �شع���ي  اإط���ار  البلدي���ن يف، 
ت�رشي���ع عودة �شكان املناط���ق التي انتهى 
القتال فيها. وعر����س التلفزيون الر�شمي 
ال�شوري يف لبنان لقطات م�شورة حلافالت 
عن���د نقطة امل���رور احلدودي���ة، وهي تقل 
جمموع���ة م���ن الالجئ���ني العائدين مبوجب 
ترتي���ب ب���ني البلدي���ن. وذك���ر التلفزيون 
الر�شم���ي ال�ش���وري اأن م���ن املتوق���ع خالل 
االأي���ام القادم���ة، عب���ور نح���و 1200 الجئ 
احلدود عائدين من لبنان، قبل العودة اإلى 
ديارهم. وي�شت�شيف لبنان اأكرث من مليون 
الجئ �شوري اأي ما يعادل اأكرث من ربع عدد 
�شكانها وقال �شيا�شيون لبنانيون كبار اإن 
الكثري منهم يتعني اأن يعودوا اإلى وطنهم 
مع ا�شتعادة الرئي�س ب�شار االأ�شد �شيطرته 

على معظم اأنحاء البالد.

ق�ش���ت حمكمة م�رشية، اأم����س ال�شبت، 
ق�شي���ة  يف  متهم���ا،   75 عل���ى  باالإع���دام 
اأح���داث ف����س اعت�ش���ام رابع���ة العدوي���ة. 
وق���ررت حمكم���ة جناي���ات القاه���رة اإحال���ة 
اأوراق املتهم���ني اإل���ى مفت���ي اجلمهورية، 
يف اإجراء �شكلي يتبع���ه الق�شاء امل�رشي مع 
املحكوم���ني عليهم باالإع���دام، على اأن يتم 
النطق باحلكم يف جل�شة 8 �شبتمرب املقبل.

وتعود الق�شية اإلى عام 2013، عندما 
اعت�شم االآالف من اأن�شار تنظيم االإخوان يف 
مي���دان رابعة العدوية يف منطقة مدينة ن�رش 
بالقاهرة، يف اأعقاب ع���زل الرئي�س االأ�شبق 
حممد مر�ش���ي. ومن بني املحك���وم عليهم، 
اأم����س، قيادات يف تنظيم االإخ���وان، اأبرزهم 
حممد البلتاجى وع�ش���ام العريان و�شفوت 
حجازي وعا�شم عبد املاجد واأ�شامة يا�شني 
وعب���د الرحم���ن ال���رب، ولي����س م���ن بينه���م 
املر�شد حممد بديع. و�شنفت م�رش االإخوان 
جماع���ة اإرهابي���ة يف اأواخر ع���ام 2013، بعد 
تورطهم يف عدد من الهجمات الدامية على 

قوات االأمن يف اأعقاب عزل مر�شي.

“ال�رشعية” ت�شتعيد خمزن 
اأ�شلحة �شخما من احلوثيني

ا�شتمرار املظاهرات 
�شد الف�شاد يف العراق

عودة مئات الالجئني 
ال�شوريني من لبنان

م�رش... اأحكام باالإعدام 
للع�رشات بق�شية “رابعة”

تـرامب ي�شعـى لت�شكيـل “ناتـو” عربـي
للت�شدي للتو�شع االإيراين يف املنطقة

وكان الرئي����س االأمريك���ي دونالد ترامب قد 
ه���دد يف تغريدة له عرب توي���رت، الرئي�س االإيراين 
ح�ش���ن روحاين قائ���ال: “اإياك اأن ته���دد الواليات 
املتح���دة م���رة اأخ���رى واإال �شتواج���ه عواق���ب مل 

يواجهها �شوى قلة عرب التاريخ”.
واأ�ش���اف ترام���ب لروح���اين: “مل نع���د دول���ة 
تته���اون م���ع كلماتك���م املختل���ة ب�ش���اأن العن���ف 

واملوت. احرت�شوا!”.
واأك���د ترام���ب ع���رب توي���رت: “لن نقب���ل باأي 

تهديد للواليات املتحدة جمددا”.
ج���اء ذل���ك بعد اأن “ح���ذر” الرئي����س االإيراين 
ح�شن روحاين من اإ�شرتاتيجية دونالد ترامب جتاه 
ب���الده، قائ���ال اإن “الوالي���ات املتح���دة االأمريكية 
�أ�س�س���ت �إ�سرت�تيجيتها عل���ى �لعقوبات و�إ�سقاط 

النظ���ام يف طه���ران وتفكي���ك اإي���ران”، عل���ى حد 
قول���ه. وو�ش���ف املواجه���ة الع�شكري���ة املحتملة 
بني اإيران والوالي���ات املتحدة باأنها �شتكون “اأم 
احل���روب”، على ح���د و�شفه، قائ���ال اإن التفاو�س 
مع وا�شنطن يف الوق���ت الراهن يعد “ا�شت�شالما” 
م���ن اجلانب االإي���راين. وم���ن املفرت����س اأن تبداأ 
املرحل���ة االأولى من العقوبات االأمريكية يف الرابع 

م���ن اأغ�شط����س الق���ادم، حيث �شتق���وم وا�شنطن 
بفر�س عقوبات على قطاعي ال�شيارات والذهب 
وب�شائع رئي�شية اأخرى. ويف ال�شاد�س من نوفمرب، 
�شتنتق���ل العقوبات اإلى مرحل���ة اأ�شد حزما، وهي 
من���ع ت�شدير النف���ط والغاز االإيراني���ني، وفر�س 
عقوب���ات �شد ال�رشكات الت���ي تتعامل مع طهران 

يف هذين املجالني.

• الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب 	

ك�سف م�س�ؤول�ن اأمريكي�ن وم�س�ؤولة اأخرى �سرق اأو�سطية، اأن اإدارة الرئي�س الأمريكي 

دونالد ترامب مت�سي قدما وخفية يف م�ساٍع لت�سكيل حتالف اأمني و�سيا�سي جديد مع دول 

اإىل  اخلطة  وترمي  املنطقة.  يف  الإي��راين  للت��سع  الت�سدي  بهدف  والأردن  وم�سر  اخلليج 

ت�سكيل ما و�سفه م�س�ؤول�ن بالبيت الأبي�س وال�سرق الأو�سط بن�سخة عربية من حلف �سمال 

بالدفاع  يتعلق  فيما  التعاون  تعزيز  اإىل  الن�سخة  هذه  وتهدف  “نات�” عربي.  اأو  الأطل�سي 

العالقات  دعم  مثل  اأخ��رى  وق�سايا  الإره���اب،  ومكافحة  الع�سكري،  والتدريب  ال�ساروخي، 

القت�سادية والدبل�ما�سية، الإقليمية.

اأعل���ن جمل����س �شوري���ا الدميقراطية اأنه 
اتفق مع حكومة النظام ال�شوري على ت�شكيل 
جل���ان الإجراء مفاو�شات ب�ش���اأن “و�شع نهاية 
للحرب ور�شم خريطة طريق تقود اإلى �شوريا 

دميقراطية ال مركزية”.
�شوري���ا  وف���د  زار  اأن  بع���د  وذل���ك 
الدميقراطية دم�ش���ق وبحث “امل�شتقبل” مع 

النظام.
�شوري���ا  ق���وات  يف  القي���ادي  واعت���رب 
الدميقراطي���ة �شال���ح م�شل���م اأن زي���ارة وفد 
جمل����س �شوري���ا الدميقراطي���ة كان���ت جل�س 

النب����س. وكان جمل�س �شوري���ا الدميقراطي، 
قد التق���ى املبع���وث االأمريك���ي يف التحالف 
ال���دويل �ش���د “داع����س” بري���ت ماكغ���ورك، 

واأبلغه نيته التفاو�س مع دم�شق.
ومل ميان���ع ماكغ���ورك التفاو����س، ب���ل 
اقرتح الرتكي���ز على ا�شتع���ادة اخلدمات من 
موؤ�ش�شات حكومية، ومي���اه، وكهرباء، وطرق 
يف املرحل���ة الراهن���ة. واأتت زي���ارة التفاو�س 
بطل���ب م���ن دم�ش���ق، وق���دم خالله���ا الك���رد 
منوذجه���م ال���ذي يت�شم���ن االإدارات املحلية 
ولدى النظام منوذجه القدمي. ونبه م�شلم اإلى 
اأن اأي اتف���اق يعقد يج���ب اأن يكون له �شامن 
دويل، الأن النظ���ام يري���د التالع���ب وفر����س 

اال�شت�شالم كما ح�شل يف درعا ومناطق اأخرى. 
ون���ّوه ب���اأن ما ح�ش���ل يف درعا ل���ن يح�شل مع 
الكرد، الأنهم اأقوياء ويعتمدون على خربتهم. 
فيما اأبلغ الرئي�س امل�ش���رتك ملجل�س �شوريا 
الدميقراطي، ريا����س درار، �شحيفة “ال�رشق 
االأو�ش���ط” اأن الوف���د موج���ود للتفاه���م حول 

اخلدمات ثم االنتقال اإلى م�شائل اأكرب.
ومن املتوقع اأن تتناول املرحلة الالحقة 
م���ن التفاو����س م�شتقب���ل �شوري���ا والنظ���ام 
ال�شيا�ش���ي والتخل���ي ع���ن املركزي���ة ل�شالح 
االأط���راف، و�شوال اإلى من���وذج الفيدرالية اأو 
االإدارات املحلية وف���ق ت�شور جمل�س �شوريا 

الدميقراطي.

سوريا الديمقراطية: اتفقنا مع النظام على خريطة طريق
وفد المجلس زار دمشق وبحث “المستقبل” مع الحكومة

اإيران ت�شتجدي الإنقاذ االقت�شاد املتهاوينائب اأفغاين: طهران تزود حركة طالبان باأ�شلحة اإيرانية

اأك���د مندوب والية غ���ور يف جمل�س النواب 
االأفغاين النائب ك���رام الدين ر�شا زاده، اأم�س 
ال�شب���ت، اأن عنا����رش حرك���ة طالب���ان ت�شتخدم 
اأ�شلح���ة اإيرانية يف خو�س احلرب بوالية غور يف 

و�شط اأفغان�شتان.
ووفقا ملرا�ش���ل “العربية.ن���ت” نقالً عن 
و�شائ���ل االإع���الم االأفغانية ق���ال النائ���ب، اإن 
“ق���وى االنتفا�ش���ة ال�شعبي���ة” يف والي���ة غور 
ع���رثت بح���وزة عنا����رش طالب���ان عل���ى اأ�شلحة 

م�شنوعة يف اإيران.
ومن���ذ اأ�شبوع���ني ت�ش���ن حرك���ة طالب���ان 
هجماته���ا �شد القوات احلكومي���ة يف املناطق 

الغربي���ة ملدين���ة “فريوزك���وه” عا�شمة والية 
غور. ويف منت�شف �شهر مايو املا�شي، ك�شفت 
ال�رشط���ة االأفغاني���ة يف موؤمت���ر �شح���ايف، قيام 
النظام االإيراين بتزويد حركة طالبان باالأ�شلحة 
والعت���اد يف والية ف���راه على احل���دود الغربية 

االأفغانية املجاورة الإيران.
وق���ال قائ���د �رشط���ة والي���ة ف���راه ف�شل 
اأحمد �شريزاد اإن “اإي���ران متول وت�شلح جماعة 
طالب���ان بغي���ة ن����رش املزي���د م���ن الفو�شى يف 
الوالي���ة”، م�شيف���اً اأن االأ�شلحة الت���ي تركتها 
جماعة طالبان خلفه���ا بعد هجومها على والية 
فراه وعرث عليها اجلي����س وال�رشطة االأفغانيان 
هي اإيرانية ال�شن���ع، ما يوؤكد اأن طهران تدعم 

حركة طالبان يف والية فراه.

يف مناخ اقت�ش���ادي خانق، وعملة منهارة، 
جلاأ النظام االإيراين اإل���ى تقدمي حوافز تتعلق 
القط���اع  مل�شتثم���ري  وال�رشائ���ب  باالأ�شع���ار 
اخلا����س لت���ويل م�رشوع���ات الدول���ة املعطل���ة 
بينما تواجه الدول���ة الراعية لالإرهاب عقوبات 
ال����رشكات  م���ن  الكث���ري  وان�شح���اب  اأمريكي���ة 
االأجنبية، ح�شبما اأفادت رويرتز. واأدت العودة 
املتوقع���ة للعقوبات اإلى انهيار �رشيع يف قيمة 
العمل���ة االإيراني���ة واإلى احتجاجات م���ن التجار 
املوالني ب�شكل تقلي���دي للنظام واإلى غ�شب 
عام م���ن مزاعم الرتبح. نائ���ب الرئي�س اإ�شحق 
جهانكريي اأقر بوجود اأزم���ة حقيقية، قائال يف 

ت�رشيح���ات للتليفزيون الر�شم���ي: “على مدى 
االأ�شه���ر القليل���ة املا�شي���ة ذهب���ت ال�شيولة 
املتاحة يف البالد اإلى االإ�شكان وال�رشف االأجنبي 
وامل�شك���وكات الذهبية مما رفع االأ�شعار واأثار 
قل���ق النا����س”. واأ�ش���اف بع���د اجتم���اع ح�رشه 
الرئي����س ح�ش���ن روح���اين ورئي�ش���ا الربمل���ان 
والهيئة الق�شائية اأن “من الق�شايا الرئي�شية 
الت���ي نوق�شت خالل االجتم���اع ... م�شاألة اإيجاد 
حلول لتحويل ال�شيولة نحو التوظيف وتن�شيط 
اخلط���ة  اأن  جهانك���ريي  وذك���ر   .“ الت�شني���ع 
�شتقدم اأ�شع���ارا مغرية وبنودا مرنة واإعفاءات 
�رشيبي���ة للم�شتثمري���ن الذي���ن يوافقون على 
ت���ويل اإدارة نح���و 76 األ���ف م����رشوع حكومي مل 

تكتمل اأو معطلة.

عواصم – وكاالت:

دبي - العربية.نت:

أبوظبي - سكاي نيوز عربية: دبي- العربية.نت: 

• الرئي�س امل�شرتك ملجل�س �شوريا الدميقراطية ريا�س درار )رويرتز(	
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التوا�ص���ل  و�صائ���ل  �صلط���ت 
االجتماعي ال�صوء موؤخرا على كثري من 
حاالت التنمر التي يواجهها املراهقون 
يف مراح���ل خمتلفة م���ن حياتهم، حيث 
يغلب وقوع هذه الظاهرة يف املدار�س 
فيه���ا  يتواج���د  الت���ي  والتجمع���ات 
املراهق���ون واالأطفال، وغاب عن البال 
تنمر من ن���وع اآخر يحدث يوميا يف بيئة 
العمل من قبل بع�س االأ�صخا�س الذين 
يع�صقون فر�س هيمنته���م وال�صيطرة 

على زمام االأمور بطريقة ما.
والإي�ص���اح االأم���ور ب�ص���كل مب�ص���ط 
وعودة اإلى بع�س تعاريف علم النف�س، 
ي�صن���ف التنم���ر عل���ى اأن���ه �ص���كل من 
اأ�صكال العنف واالإ�ص���اءة واالإيذاء الذي 
يك���ون موجه���ا من �صخ����س اأو جمموعة 
م���ن االأ�صخا����س اإل���ى �صخ����س اآخ���ر اأو 
جمموع���ة م���ن االأ�صخا�س، حي���ث يكون 
ال�صخ����س املهاجم اأق���وى من ال�صخ�س 
االآخر، ويكون التنمر عن طريق االعتداء 
الب���دين والتحر�س الفعل���ي وغريها من 
االأ�صالي���ب العنيفة، ويتب���ع االأ�صخا�س 
املتنمرون �صيا�صة التخويف والرتهيب 

والتهديد.
و�ص���وؤايل هنا، كم ع���دد االأ�صخا�س 
الذي���ن يتعر�ص���ون للتنم���ر يومي���ا يف 
بيئ���ة عملهم من قب���ل اآخرين ي�صعرون 
بالتهديد املهني من قبلهم وال يجدون 
ح���ا لوقف عجل���ة اإبداعه���م اأو جناحهم 
�صوى عن طريق التنمر؟ �صواء كان هذا 
التنم���ر بالتقليل من �ص���اأن اإجنازاتهم 
اأو ع���دم االهتمام بوجوده���م اأو اإ�صعال 
حرب نف�صي���ة لك�رسهم، تكرث االأ�صاليب 
الت���ي ال ح�رس لها وتروى على ل�صان من 
يتعر�ص���ون للتنمر الوظيف���ي يف بيئة 
عمله���م، دون �صب���ب وجي���ه! ويعتق���د 
املتنمر اأنه اأذك���ى واأدهى، واأنا اأحتدث 
هنا ع���ن املتنمرين من فئ���ة البالغني، 
فيتبع املتنمر اأ�صاليب ال تكون وا�صحة 
متاما، اإال اأنه وبعد فرتة يفقد ال�صيطرة 
عل���ى م�صاعره وت�رسفاته وت�صل طاقته 
ال�صلبي���ة اإل���ى ال�صخ����س االآخ���ر ال���ذي 
ي�صتطيع ب�صهولة تفنيد م�صاعر الاحب 
وال�صغين���ة الت���ي يحملها ل���ه املتنمر 

حتى اإن كان يظهر عك�س ذلك.
وتك���رث الق�ص����س التي ت���روى يف 
بيئة العمل ع���ن حاالت التنمر، كازدراء 
البع�س ب���ا �صبب وا�ص���ح حمدد، ومن 
اأ�صخا����س  التنم���ر  �صده���م  ميار����س 
ناجحون مبعنى الكلمة ومل يجد املتنمر 
اأ�صلوبا اآخ���ر الإيذائهم �صوى اتباع طرق 
مبا����رسة بعدم���ا ف�صل���ت كل االأ�صاليب 
امللتوي���ة يف حتقيق ذلك، وحتى نكون 
من�صفني، هناك ف���رق �صا�صع بني من 
يتعر����س للتنمر رغم عطائه الاحمدود 
وحماوالته امل�صتمرة يف النجاح واإثبات 
ال���ذات وهو ما ال تخطئ���ه العني، وبني 
الذي���ن  الك�صال���ى  اخلامل���ني  بع����س 
عل���ى  اإخفاقاته���م  لتعلي���ق  ي�صع���ون 
البع�س حت���ت م�صمى التعر�س للتنمر، 
اإال اأنن���ي على يقني ب���اأن الفئة االأولى 
�صت�صل اإلى مرادها مهما طال الطريق، 

و�صنجد الفئة الثانية “حملك �رس”.

التنمر الوظيفي

اأخطر ما يتعر�س له االأخ من اأخيه هو اأن تاأتيه 
الطعن���ة من اخلل���ف، وتعر�صنا اأخ���رياً يف املنطقة 
ملث���ل هذه الطعنة يف الظهر من قطر لاأ�صف، ويف 
�صوء ذلك اأ�صبحت العاقات البحرينية ال�صعودية 
االإماراتية عاقة منوذجي���ة وتطمح لها كل الدول 
التي تربطه���ا م�صالح ا�صرتاتيجية فوق امل�صالح 
االأخ���رى الت���ي نتغنى به���ا يف االأغ���اين واالأنا�صيد 
كعاق���ات القرب���ى والتاري���خ وامل�ص���ري الواح���د 
واللغ���ة والدي���ن وكلها ميك���ن اأن ت�ص���كل اأعمدة 
للعاقات بني الدول لكن تبقى امل�صالح العمود 
االأ�صا�صي بت�صكي���ل النموذج للعاقة القوية التي 
تنتج عنه���ا م�صالح لاأطراف جمتمع���ة مبا يحفظ 

االأمن واال�صتقرار فيها.
املتاأم���ل للعاقة بني الدول اخلليجية الثاث 
ق���د يراه���ا من اخل���ارج جم���رد عاق���ة وثيقة بني 
اأ�صقاء خليجيني تربطهم و�صائج االأخوة وامل�صري 
والدين والتاريخ، وهذا االأمر قائم منذ زمن بعيد، 
وال يكف���ي ذل���ك يف ع�رسنا لان�صج���ام واال�صتمرار 
بالعاقة، ولو كانت هذه العوامل تكفي ملا خرجت 
قطر من �صيغة العاقة القائمة على هذه العوامل 
وملا مترد حكامها على وحدة اخلليج، لكن العمود 

االأ�صا�ص���ي به���ذه العاق���ة ه���و امل�صلح���ة العليا 
للدول، ومهم���ا كانت و�صائج القرب���ى بيننا ما مل 
تكن امل�صالح الكربى ه���ي االأ�صا�س فاإن العاقة 
تبقى جم���رد �صعارات ال تخدم االأم���ن واال�صتقرار 
وال تق���وي الدول يف وج���ه التحديات ال�صعبة التي 

تواجه املنطقة والعامل.
من هن���ا البد اأن تنظ���ر الدول الث���اث اليوم 
للع���امل م���ن منظ���ور امل�صال���ح العلي���ا وبالت���ايل 
تطب���ق ه���ذا العام���ل االأ�صا�ص���ي يف عاقته���ا م���ع 
بع�صه���ا يف وج���ه االأخط���ار املحدق���ة الت���ي بداأت 
تل���وح باالأف���ق وتتعر�س له���ا ال���دول الثاث كل 
على ح���دة، فالبحرين م�صتهدف���ة يف هذه املرحلة 
بق���وة مل ي�صبق له���ا مثيل، واالإم���ارات م�صتهدفة 
ب�ص���كل منظ���م وملفت لاأنظ���ار بو�صائ���ل االإعام 
بال�صائعات واالأكاذيب وترويج االأخبار املفربكة، 
اأم���ا ال�صعودية فهي م�صتهدفة بق���وة جبارة تقف 
وراءه���ا دول ومنظم���ات وجه���ات مدفوعة باملال 
�صواء من قطر اأو اإيران ولوبيات دولية لها م�صلحة 
يف اإ�صع���اف ال�صعودية. من هنا ن���رى اال�صتهداف 
املركز واملحدد واملنظم جتاه هذه الدول الثاث 
تق���وده قطر وغريه���ا، ال�صك اأن ق���وة هذه الدول 

اليوم واأقولها ب�رساحة تامة لي�س يف دينها الواحد 
وال لغته���ا وال تاريخه���ا االأخ���وي، واإال كان���ت قطر 
معنا الي���وم الأنها ترتبط بهذه الو�صائج، قوة هذه 
الدول يف م�صلحتها باحلفاظ على قوتها متكاملة 
ولي�ص���ت متفرقة، اأي ال يجب اأن تواجه هذه الدول 
التحدي���ات يف ميدان اأو ميدانني اأو ثاثة، بل بكل 
امليادين من اأ�صغره���ا وحتى اأكربها من النواحي 
االأمنية والع�صكرية واملالية والثقافية واأن يكون 
التن�صي���ق بكل املج���االت بحيث ي�صع���ب اخرتاق 
وح���دة و�صابة العاقة بينه���ا، وهذا يتطلب وعيا 
وانتباه���ا وت�صميم���ا، ال باالعتم���اد عل���ى الق���وى 
اخلارجي���ة واإمنا على وحدة �صع���وب الدول الثاث 
ومعه���ا بالطبع بقي���ة �صعوب املنطق���ة اإن اأرادت 
اال�صتق���رار، فالكويت مه���ددة وحتى قطر نف�صها 
مهددة ل���و وعت ذل���ك، ويبقى االنتب���اه هو �صيد 

املوقف بوجه التحديات.

تنويرة: 
ال ت���رث الدخ���ان م���ن حول���ك ث���م تل���وم 

ال�صائعات.

مملك���ة البحري���ن و�صعبه���ا وحا�رسها 
وم�صتقبلها وازدهاره���ا وم�صاريع التنمية 
فيه���ا وتلبي���ة تطلع���ات �صعبه���ا العنوان 
االأب���رز واالأهم واالأولى بالتاأكيد يف الزيارة 
الت���ي اأ�صعدت البيت البحريني والتي قام 
بها �صاح���ب اجلالة امللك حمد بن عي�صى 
اآل خليف���ة عاهل الباد املفدى حفظه اهلل 
اإل���ى �صاحب ال�صمو امللك���ي االأمري خليفة 
بن �صلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر 
بق����رس �صم���وه العام���ر بالرف���اع، ولعلن���ي 
اأ�صتلهم منها الر�صالة البحرينية االأ�صيلة 

لل�صري بخطى ثابتة نحو االأمام.
اإن بهاء اللقاء يف جممله يبعث ال�رسور 
يف نفو����س اأه���ل البل���د، وم���ع ذل���ك فاإن 
هن���اك الكثري مما ال ميكن ح����رسه يف هذه 
ال�صط���ور م���ن تكام���ل اجلهود ب���ني جالة 
العاه���ل املف���دى و�صم���و رئي�س ال���وزراء 
حفظهم���ا اهلل واأبقاهم���ا للبحري���ن ذخ���ًرا، 
فق���د جاء مما ج���اء يف م�ص���ارات واجتاهات 
هذا اللقاء ال���ذي ا�صتحوذ عل���ى اهتمامنا 
جميًعا مباركة جال���ة العاهل اجلهود التي 
تبذله���ا احلكوم���ة برئا�ص���ة �صم���و االأم���ري 
خليف���ة بن �صلمان والعم���ل الدوؤوب الذي 
ينه�س مبع���دالت االإنت���اج وتكري�س مبداأ 
التناف�صي���ة واال�صتدام���ة التنموي���ة ودعم 
االقت�ص���اد الوطن���ي، وه���ذا م���ا تناولت���ه 
ال�صحاف���ة الوطني���ة واأجه���زة االإع���ام اإثر 
الزيارة التي هي – با ريب – تاأتي �صمن 
فل�صفة الدولة والقيادة الر�صيدة لارتقاء 
بالعمل احلكومي وفتح اآفاق جديدة يكون 
حموره���ا االأ�صا����س ه���و املواط���ن وتلبية 

طموحاته وتطلعاته.
من وجهة نظ���ري املتوا�صعة اأرى اأن 
اأهم ر�صالة تكمن يف اإحداث ديناميكية يف 
كل وزارات الدولة وموؤ�ص�صاتها واأجهزتها 
احلكومي���ة عل���ى اأن تعي���د تقيي���م اأدائها 
واأ�صل���وب عمله���ا، وتتج���ه نح���و االبت���كار 
والتطويرية  االإبداعي���ة  الاف���ت بجوانب���ه 
املتقدمة، ال�صيم���ا اأن جالة امللك و�صمو 
و�صع���ا  اهلل،  حفظهم���ا  ال���وزراء  رئي����س 
اال�صتم���رار يف تطوي���ر االأداء احلكومي مبا 
ي�ص���ع خمرج���ات ذل���ك العم���ل تتاقى مع 
امل�صت���وى ال���ذي يتطل���ع ل���ه املواطنون، 
وه���ذه  والكف���اءة،  باجل���ودة  التمي���ز  اأي 
التوجه���ات م���ن ناحي���ة، والتوجيهات من 
ناحي���ة اأخ���رى، ملزم���ة لكل جه���از حكومي 
وكل م�ص���وؤول يف الدولة اأًي���ا كان موقعه، 
اأن يرتجمها اإلى عم���ل مبلور ب�صكل ي�صعر 
به املواط���ن واملقيم، ال�صيما على �صعيد 
اخلدم���ات واالحتياج���ات واملراف���ق التي 
تعترب ل�صيقة بحي���اة املواطنني اليومية، 
والب���د اأن تكون عل���ى م�صتوى اأعلى بكثري 
مما ه���ي علي���ه الي���وم، ولع���ل الدليل يف 
حر����س القيادة عل���ى االإجن���از ال�رسيع، اأن 
�صم���و رئي�س الوزراء طرح توجيًها مهًما يف 
جل�صة جمل����س الوزراء املا�صي���ة، من اأجل 
تعزيز اال�صتقرار امل���ايل و�صبط النفقات 
وتقلي���ل امل�رسوفات وتنمي���ة االإيرادات، 
وبالتاأكيد ف���اإن اأهمية هذا املو�صوع تقع 
على عاتق اللجنة الوزارية لل�صوؤون املالية 
و�صبط االإنفاق، وال �ص���ك يف اأنها �صتقدم 
الكفيل���ة بتنفيذ  املرئي���ات والت�صورات 
خط���ة تدعم ا�صتق���رار وعافي���ة االقت�صاد 

والو�صع املايل.
ولي����س ذلك فح�صب، بل هناك توجيه 
اآخر مه���م وا�صرتاتيجي اأي�ًص���ا، حيث وجه 
�صم���وه اللجن���ة الوزاري���ة لاإعم���ار والبنية 
التحتية بدرا�صة 7 مواق���ع الإقامة م�صاريع 
اإ�صكاني���ة عليها تخ���دم 15 قرية ومنطقة 
وفق الت�صور ال���ذي اأعدته وزارة االإ�صكان 
ال�صتيع���اب االحتياجات االإ�صكانية يف تلك 
الق���رى واملناط���ق، ول���و عدنا قلي���ًا اإلى 
االأ�صهر املا�صية لوجدنا اأن تلك امل�صاريع 
حتديًدا م���ن اأكرث امل�صاري���ع التي تابعها 
�صم���وه �صخ�صًي���ا، كونها على ق���در كبري 
م���ن االأهمي���ة، وله���ذا نق���ول: التطلعات 
واالأمني���ات كبرية، ولك���ن، اآن اأوان العمل 
واالإجناز وعدم جع���ل التحديات والظروف 
عائًق���ا اأم���ام االنطاق، لطامل���ا اأننا يف بلد 
ت�صع���ى قيادته دائًما اإل���ى م�صتقبل م�رسق 

مليء باالإجنازات.

جاللة الملك وسمو رئيس 
الوزراء... بهاء اللقاء

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

ق���ال �صيدي �صاح���ب ال�صمو امللك���ي االأمري 
خليفة بن �صلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر 
حفظه اهلل ورعاه ذات يوم يف جمل�صه العامر وكما 
دون���ت يف مذكرتي: )نحن منار����س حرية مل توجد 
يف اأي بلد عربي، وهذه احلرية يجب اأن ت�صان من 
قب���ل اجلمي���ع... احلرية التي مت����س م�صلحة البلد 

لي�صت حرية بل جتاوزات(.
للبحرين مزايا وف�صائل يف ممار�صة احلريات 
والدميقراطي���ة ال جن���د لها مثي���ا يف اأي بلد اآخر، 
فامل�رسوع االإ�صاحي ل�صيدي جالة امللك املفدى 
حفظه اهلل ورع���اه اأوج���د الدميقراطية واحلريات 

ب�صنوفها وت�صمياته���ا املختلفة، لكن هناك فئة 
م���ن النا�س ال متار����س احلرية باإطاره���ا ال�صحيح 
الدميقراطي���ة  وال���روح  ال�صي���غ  ع���ن  وخرج���ت 
ال�صحيحة ع���رب ن�رس الفو�ص���ى والتدمري واخلراب 
املغلف ب�صع���ارات احلرية، خ�صو�ص���ا يف و�صائل 
التوا�صل االجتماعي، حيث خرجت علينا ح�صابات 
تدع���ي اأنها متار����س حرية ال���راأي والنق���د البناء 
وهدفه���ا الدف���اع ع���ن املواط���ن ب���كل االأ�صكال 
والرواف���د، لكنه���ا ح�صاب���ات تق���وم يف اأ�صا�صه���ا 
عل���ى قاعدة الرجعي���ة وامل�صا����س مب�صلحة البلد 
واخلروج عن منطق احلري���ة ال�صليمة وال�صحيحة، 

وحتول���ت اإلى �صاح���ة مليئ���ة باأل���وان عديدة من 
االأحق���اد وال�صغائن وتفرز يوميا مئات االأكاذيب 
والت�رسيحات يف ا�صتن�صاخ تقليدي ملا كان يفعله 

عماء اإيران اأيام “الدوار”. 
ه���ذه  مث���ل  يف  ي���رون  البحري���ن  اأع���داء  اإن 
احل�صابات اأخ�صب اأر�س للم�صا�س مب�صلحة البلد 
ون�رس االإ�صاع���ات واأ�صكال الف���ربكات، فمن حيث 
الو�صوح النظ���ري هي ح�صابات متار�س “احلرية” 
ولك���ن عمليا ه���ي ح�صابات تو�صع رقع���ة االإ�صاءة 
للبحري���ن وت�صاند االأع���داء، فاأي ن���وع من احلرية 
يجعلن���ي اأحدث بلبل���ة دائمة يف خمتل���ف و�صائل 

التوا�صل االجتماعي واأنطل���ق لت�صجيع االأكاذيب 
واالإ�صاع���ات، اإنها لي�صت حرية، اإمن���ا اإ�صاءة للبلد 

من الدرجة االأولى يف كل الظروف واحلاالت.
ه���ذه احل�صابات التي متط���ر االإ�صاءات حتت 
م�صم���ى احلرية وتبع���ث يف الرماد ن���ار التحري�س 
والتطاول عل���ى امل�صوؤولني يج���ب الت�صدي لها 
ب�رسام���ة واتخ���اذ االإج���راءات الازم���ة يف حقها، اإذ 
ال يعق���ل اأن كل م���ن يدخل املي���دان ي�صيء للبلد 
ويتعر����س الإجنازاته���ا ث���م يدع���ي اأن���ه ميار����س 
طقو����س احلري���ة، اإنه���ا نظرية مرفو�ص���ة يف كل 

احل�صابات واالأعراف.

“الحرية التي تمس مصلحة البلد 
ليست حرية بل تجاوزات”

اإيران عامل اآخ���ر... �صقفها اإرادة اإلهية ُمّدعاة! 
وراعيها مر�صد خا�س مكت���ٍف بيقينّياته القومية! 
والتاري���خ بالن�صب���ة اإلي���ه م�رسوع ا�صتع���ادي راهن 
وممك���ن... وحت���ت ه���ذا ال�صق���ف الع���ايل، هن���اك 
قونن���ة ود�صرتة الأداء خارج���ي ال �صلة له باالأعراف 
واملواثي���ق والقوان���ني املنّظم���ة للعاق���ات بني 
ال���دول وال�صع���وب، وال يلح���ظ احرتام مب���داأ عدم 
وخ�صو�صياته���م  االآخري���ن  �ص���وؤون  يف  التدخ���ل 
يق���ّر  وال  واالجتماعي���ة،  وال�صيا�صي���ة  ال�صيادي���ة 
واحليثي���ات  االأدوار  بن���اء  باآلي���ات  باملنا�صب���ة، 
واملن�ّص���ات اخلارجي���ة العظمى من خ���ارج �رسدية 
واأ�صاليب���ه  واأدوات���ه  الث���وري وطقو�ص���ه  العن���ف 

ور�صاالته.
وامل�صكل���ة الفظيعة ه���ي اأن االأحم���ال ثقيلة 
واالأكتاف �صّيقة وركيكة! ويوماً تلَو يوم، تكت�صف 
اإيران احلدود الفا�صلة بني االإمكانات والطموحات! 
واالدع���اءات والقدرات! وبه���ذا املعنى، قد يكون 
دونال���د ترام���ب، ج���اء يف وقته املنا�ص���ب بالن�صبة 
اإليه���ا كما بالن�صب���ة اإلى خ�صومه���ا واأعدائها! وقد 
يك���ون ال�ُصلَّم الذي �صتنزل ع���رب درجاته، من عامل 
اأوهامه���ا اإلى واقعها الفعل���ي! خ�صو�صاً اأّنه �صّكل 
و�صنع بالفع���ل ال�صدَمة االأول���ى املطلوبة باإحلاح 
لكب���ح جماحه���ا ودفعها اإلى التب����رسّ بواقع االأر�س 
ولي�س اال�صتمرار يف التحليق يف �صماء االفرتا�صات 

واحل�صابات امل�صتحيلة.
لك���ن قبل تل���ك اخلا�ص���ات، هن���اك املاألوف 
يف االأداء االإي���راين... حيث التوقي���ت الغلط للقرار 
ال�صّح! وحيث املكابرة ال�صكلية لتغطية امل�صمون 
البائ�س، وحيث عدم الرتاج���ع اأو التنازل اإالّ بالقّوة 
والفر�س واأمام االأق���وى واالأ�رس�س، وحيث احلروب 
واملواجه���ات واملع���ارك وم�صائ���ر ال���دول واالأمم 
وال�صعوب حُتكم ب���اإرادة �صخ�صية، وتقزَُّم اأ�صبابها 
وموا�صيعها ولغاتها اإلى م�صتوى “�صخ�س” العدو 
اأو اخل�ص���م... من �صّدام ح�صني اإلى دونالد ترامب! 
وحي���ث ال يبقى يف خم���زون التعبئة �ص���وى ال�صتم 
وال�صّب و�صقط الكام!. واأّي كام؟!. “امل�صتقبل”.

في إيران... 
وترامب! )2(

عادل عيسى 
المرزوق

كيف نحمي 
ظهورنا؟

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

سمر 
األبيوكي

 من جديد 
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اقرتب الالعب حسن خميس الربي من متثيل صفوف الفريق األول لكرة القدم بنادي مدينة عيىس خالل املوسم الريايض 
املقبل 2018 -  2019.

وكان حسن خميس الربي العًبا يف صفوف فريق املالكية املوسم املايض، يف حني مل تجدد اإلدارة امللكاوية معه للموسم 
الجديد، خصوًصا بعد عودة املدرب الوطني أحمد صالح الدخيل لقيادة الفريق وعدوله عن قرار االبتعاد، إذ مل تجدد 

اإلدارة امللكاوية مع عدد من الالعبني بينهم حسن خميس الربي. ودخل الربي خالل الفرتة املاضية يف سلسلة مفاوضات 
مع عدد من األندية، قبل أن يستقر عىل خيار متثيل نادي مدينة عيىس يف دوري الدرجة الثانية.

ومن املؤمل أن يتم قريًبا اإلعالن عن التعاقد بني الجانبني. ويلعب حسن خميس الربي يف خط الدفاع، وسبق له متثيل 
عدد من األندية املحلية كم احرتف خارجيًّا خالل بعض الفرتات. ويعد حسن خميس تدعيًم جيًدا لصفوف مدينة عيىس 

تحت قيادة املدرب الوطني جاسم محمد.

ح���س���ن خ��م��ي��س ي���ق���ت���رب م����ن م���دي���ن���ة ع��ي��س��ى
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هن��أ النائ��ب األول لرئي��س 
للش��باب  األع��ىل  املجل��س 
والرياض��ة، رئي��س االتح��اد 
البحريني أللعاب القوى سمو 
الش��يخ خال��د ب��ن حمد آل 
خليفة رئيس وأعضاء مجلس 
لكرة  البحريني  االتحاد  إدارة 
اليد، مبناسبة تتويج املنتخب 
الوطني للش��باب لك��رة اليد 
يف  الربونزي��ة  بامليدالي��ة 
النس��خة السادسة عرشة من 
البطولة اآلس��يوية للش��باب، 

الت��ي اختتم��ت منافس��اتها 
مبدين��ة صاللة بوالي��ة ظفار 
بسلطنة عمن الشقيقة، بعد 
فوزه عىل املنتخب السعودي 
يف مب��اراة تحدي��د املركزين 
الثال��ث والراب��ع بنتيجة -29
28، ال��ذي نجح م��ن خاللها 
التأهل  بطاقة  بالحصول عىل 
لنهائيات كأس العامل للشباب 
املقرر إقامتها مبملكة أسبانيا 

.2019
وقد أش��اد س��موه باملستوى 

الفن��ي الكب��ر ال��ذي قدمه 
طيل��ة  الش��اب  املنتخ��ب 
منافس��ات البطول��ة، ال��ذي 
عكس��ته التحض��رات القوية 
والرتكي��ز  القتالي��ة  وال��روح 
العايل ال��ذي ظهر ب��ه أفراد 
املنتخب، واإلرصار عىل إحراز 
ه��ذه النتيج��ة املرشفة التي 
تض��اف لسلس��لة اإلنجازات 
التي حققته��ا اليد البحرينية 
املش��اركات  مختل��ف  يف 
والدولية،  القارية  والبطوالت 

بالجه��ود  س��موه  مش��يًدا 
الفني  الجهازين  بذله��ا  التي 
واإلداري للمنتخ��ب إلع��داد 
ه��ذه  لخ��وض  الالعب��ني 

املنافسات.
الجه��ود  س��موه  ومّث��ن 
الكب��رة التي بذله��ا االتحاد 
برئاس��ة  اليد  لكرة  البحريني 
والخطوات  إس��حاقي،  ع��ي 
الواضحة التي يتخذها االتحاد 
للسر عىل النهج، الذي رسمه 
ممث��ل جاللة املل��ك لألعمل 

الخري��ة وش��ؤون الش��باب 
رئيس املجلس األعىل للشباب 
اللجن��ة  رئي��س  والرياض��ة 
البحريني��ة س��مو  األوملبي��ة 
الش��يخ ن��ارص ب��ن حمد آل 
خليفة، ملواصل��ة العمل نحو 
مزي��د من التطوي��ر والتقدم 
اللعب��ة،  له��ذه  واالرتق��اء 
متمنيًّا سموه يف الوقت ذاته 
مزيًدا م��ن التوفيق والنجاح 
لالتحاد يف تحقيق املزيد من 
النجاحات للرياضة البحرينية.

كان األمني العام املساعد للمجلس األعىل 
للش��باب والرياض��ة ام��ني ع��ام اللجنة 
األوملبي��ة البحريني��ة عبدالرحمن صادق 
عس��كر، وعضو املجلس األعىل للش��باب 
والرياض��ة عض��و مجل��س إدارة اللجن��ة 
األوملبي��ة البحرينية رئيس��ة لجنة رياضة 
امل��رأة رئي��س االتح��اد البحرين��ي لكرة 
الطاولة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل 
خليفة، يف مقدمة مستقبي رئيس االتحاد 
البحريني لكرة اليد عي عيىس اس��حاقي 
واملنتخ��ب الوطني للش��باب لك��رة اليد، 
املتّوج بامليدالية الربونزية يف بطولة كأس 
آس��يا للش��باب لكرة اليد الت��ي اختتمت 
منافس��اتها يف س��لطنة عمن الش��قيقة، 
والحاصل ع��ىل بطاقة التأه��ل لنهائيات 

كأس العامل التي ستحتضنها أسبانيا.
وقد حرض االس��تقبال نائب رئيس االتحاد 
البحرين��ي لكرة اليد خالد الحيدان وعدد 
م��ن أعضاء االتحاد وممثي األندية وعدد 
من املسئولني باللجنة األوملبية البحرينية 

ورجال اإلعالم والصحافة.
بقاع��ة  بال��ورود  األبط��ال  وُاس��تقبل 
الترشيف��ات مبطار البحرين الدويل “املمر 
ال��رشيف أبطال الرياض��ة البحرينية”، وقد 
نقل عس��كر له��م تحيات وته��اين ممثل 
جالل��ة امللك لألع��مل الخرية وش��ؤون 

الش��باب رئيس املجلس األعىل للش��باب 
والرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 
س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة، 
واألمني الع��ام للمجلس األعىل للش��باب 
والرياضة نائ��ب رئيس اللجن��ة األوملبية 
البحرينية الشيخ س��لمن بن إبراهيم آل 
خليفة، عىل م��ا حققوه من إنجاز يضاف 
لسلس��لة اإلنج��ازات الت��ي حققتها اليد 
البحريني��ة، مؤكًدا أن تلك اإلنجازات هي 
مثرة دعم القيادة الرش��يدة ورعاية ودعم 
س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة، 
الذي رس��م خارط��ة الطري��ق نحو مزيد 

م��ن النتائج املرشفة التي تعزز من مكانة 
البحري��ن عىل صعي��د الرياض��ة القارية 

والدولية.
وقد أش��اد أم��ني ع��ام اللجن��ة األوملبية 
البحرينية باملس��توى املتميز الذي قدمه 
املنتخب يف هذه املش��اركة، ونجاحهم يف 
اقتن��اص بطاق��ة العبور ملوندي��ال العامل، 
الذي يعّزز من تواج��د اليد البحرينية يف 
هذا املحف��ل العاملي، مؤكًدا أن ما تحقق 
ي��أيت بفض��ل اإلدارة االحرتافي��ة لالتحاد 
برئاس��ة عي اس��حاقي، والجهود املبذولة 
من قبل األعضاء واألجهزة الفنية واإلدارية 

يف تهيئ��ة األج��واء املثالي��ة للمنتخب��ات 
الوطني��ة للمنافس��ة وتحقي��ق النتائ��ج 
املتمي��زة، لتواصل هذه اللعب��ة ظهورها 
املرشف يف مختلف املش��اركات واملحافل 
الرياضي��ة، متمنيًّا يف الوق��ت ذاته مزيدا 
من التوفيق والنجاح لالتحاد واملنتخب يف 

املشاركات القادمة.

فخورون بكم

م��ن جانبه��ا، أعربت الش��يخة حياة 
بنت عبدالعزيز آل خليفة عن فخرها 
واعتزازها مب��ا حققه املنتخب الوطني 

للش��باب لكرة اليد من نتيجة مرشفة 
يف املش��اركة اآلس��يوية، الذي يعكس 
اهتمم القي��ادة بالرياضة والرياضيني، 
والجه��ود املمي��زة التي يبذلها س��مو 
الش��يخ ن��ارص ب��ن حم��د آل خليفة 
للنهوض بالرياضة البحرينية، والجهود 
الكبرة ال��ذي يبذلها االتحاد برئاس��ة 
عي اس��حاقي، يف ترجمة االسرتاتيجية 
الت��ي وضعها س��موه لالرتق��اء بهذه 
اللعبة، ومواصلته��ا تحقيق مزيد من 
النجاح��ات واإلنج��ازات، مؤك��دة أن 
البحري��ن متتاز بوجود قاعدة صلبة يف 

لعبة كرة اليد تتميز باإلرصار والعزمية 
واملنافسة عىل تحقيق اإلنجازات 

المقبل أفضل

من جهته، رفع رئي��س االتحاد البحريني 
لكرة اليد عي إسحاقي التهاين والتربيكات 
لعاهل البالد وس��مو رئيس الوزراء وسمو 
ويل العه��د وإىل س��مو الش��يخ نارص بن 
حمد آل خليفة مبناس��بة تحقيق منتخب 
الش��باب املرك��ز الثالث يف بطولة آس��يا 
وتأهل��ه لنهائيات كأس الع��امل، مؤكًدا أن 
م��ا تحقق يأيت مثرة ملا تولي��ه القيادة من 
حرص واهتمم عىل دعم القطاع الش��بايب 
والرياضة باململكة، والجهود الكبرة التي 
يبذلها س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليف��ة، لتنفي��ذ رؤى وتوجيهات القيادة 
لتطوي��ر وارتقاء ه��ذا القط��اع الحيوي، 
مشرًا إىل أن االتحاد يسر عىل النهج الذي 
رسمه سموه إلحراز مزيد من التطوير يف 
هذه اللعبة، معرًبا عن فخره بهذا الجيل 
الش��اب الذي ميتلك ق��درات وإمكانيات 
كب��رة وس��يكون ل��ه مس��تقبل واعد يف 
اللعب��ة، موضًح��ا أن االتح��اد س��يواصل 
جهوده الرامية لتهيئة الظروف املناس��بة 
املش��اركة  لتحقيق  الوطنية  للمنتخب��ات 

املرشفة واملزيد من النتائج اإلنجازات.

خالد بن حمد يهنئ بمناسبة تأهل “شباب اليد” للمونديال

عسكر وحياة بنت عبدالعزيز في مقدمة مستقبلي منتخب شباب اليد

سموه يشيد بمستوى المنتخب في البطولة

عادوا من مسقط بالبرونزية اآلسيوية والبطاقة العالمية

الرفاع           المكتب االعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

ضاحية السيف          اللجنة األولمبية البحرينية

أش��اد األمني العام املس��اعد للمجلس 
األعىل للشباب والرياضة األمني العام 
للجنة األوملبية البحرينية عبدالرحمن 
عس��كر بالجهود املتميزة التي قدمها 
املتطوعون خالل دورة ألعاب األطفال 
األوىل الت��ي نظمته��ا اللجنة األوملبية 
بالتعاون م��ع وزاريت الرتبية والتعليم 
والتنمي��ة االجتمعي��ة خ��الل ش��هر 
مايو املايض، مؤك��دا أن هذه الرشاكة 
اإليجابي��ة كان لها أث��ر كبر يف نجاح 
ال��دورة، كم أنها كانت تجس��د إميان 
املواطن البحرين��ي بالعمل التطوعي 
الذي ينم عن وعيه وإدراكه املسؤولية 

الوطنية امللقاة عىل عاتقه.
ج��اء ذل��ك يف الكلم��ة الت��ي وجهها 
عس��كر إىل املتطوعني خالل استقباله 
لهم مببن��ى اللجنة األوملبية البحرينية 

بضاحية السيف بحضور كل من مدير 
دائرة املش��اريع، مدير الدورة الوناس 
مادن ومدي��ر دائرة اإلعالم والعالقات 

العامة والتسويق محمد لوري.
وأشار عس��كر إىل أهمية هذه الدورة 
الت��ي تع��د األوىل م��ن نوعه��ا عىل 

مس��توى الوطن الع��ريب، األمر الذي 
يجعلنا نس��عد به��ذه املب��ادرة التي 
تعن��ى بفئ��ة مهمة ج��دا يف املجتمع 
وهي فئة األطفال، معربا عن ش��كره 
وتقدي��ره لكل الرشكاء خصوصا رياض 
األطف��ال الذي��ن كان لتجاوبهم دور 

كبر يف نجاح هذه الفعالية.
بتعدي��د  حديث��ه  عس��كر  واختت��م 
ه��ذه  حققته��ا  الت��ي  املكاس��ب 
الدورة وأهمها املكاس��ب اإلنس��انية 
واالجتمعية التي تجسد قيم ومبادئ 
الحرك��ة األوملبية وهذه املكاس��ب يف 
حد ذاتها تعترب قص��ص نجاح نعتز و 

نفخر بها.
ويف خت��ام اللق��اء ق��ام عبدالرحمن 
عس��كر بتقدي��م ش��هادات الش��كر 

والتقدير إىل املتطوعني.

عسكر يكرم المتطوعين في دورة ألعاب األطفال األولى
ضاحية السيف         اللجنة األولمبية البحرينية

عسكر متوسطا المتطوعين

سمو الشيخ خالد بن حمد

جانب من االستقبالجانب من االستقبال

منتخب الطاولة يغادر إلى مصر 
للمشاركة في البطولة العربية

الرفاع - اتحاد الطاولة: تغادر صباح اليوم األحد منتخباتنا الوطنية 
لكرة الطاولة البالد متوجهة إىل جمهورية مرص للمشاركة يف البطولة 
العربية التي ستقام يف مرص خالل الفرتة من 30 يوليو الحايل حتى 6 

أغسطس املقبل.
وسيرتأس الوفد، عضو مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة الطاولة 

أمني الرس العام إبراهيم محمد سيادي، وسيضم عضو مجلس اإلدارة 
محمد جعفر محمد “إداري”، واإلدارية حياة جمل واملدربني بوريس 
بانيسيك وديجان وبوريس فوكيليك، إضافة إىل 14 العًبا والعبة هم: 

محمد عباس عبدالوهاب، إلياس أحمد اليايس، راشد خالد سند، 
يوسف سامي البوفالسة، مرتىض سيدحسني، سيدعي محمود، سلمن 
محمد، سيدحسني حسن، عي عباس عبدالوهاب، فاضل عباس، مريم 

عبدالله العايل، رقية أحمد اليايس، فاطمة عبدالله العايل، وأمروتا.
وأكد إبراهيم سيادي أن املنتخبات الوطنية جاهزة لخوض البطولة 

العربية ومجلس اإلدارة برئاسة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل 
خليفة عىل ثقة كبرة بقدرات الالعبني والالعبات بتقديم أفضل 
املستويات والصعود عىل منصة التتويج بإذن الله، مشيًدا بدعم 

اللجنة األوملبية وحرصها عىل متابعة كافة األمور املتعلقة باملشاركة 
ومتمنيًّا كل التوفيق والنجاح للمنتخب الوطني.

حسن خميس البري
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17 فتح باب المشاركة لبطولة الدوري البحريني للجودو
أم الحصم          اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

يستعد اتحاد البحرين للدفاع 
عن النفس لتنظيم بطولة الدوري 
البحريني للجودو للموسم 2018 

للجولة الخامسة، وذلك يوم السبت 4 
أغسطس املقبل.

وفتح اتحاد البحرين للدفاع عن 
النفس باب التسجيل للمشاركة يف 

البطولة التي من املتوقع أن تشهد قوة 
وإثارة بني املشاركني يف ظل النجاح 

الكبري الذي شهدته الجوالت السابقة، 
حيث أعلن االتحاد أن فئة الرجال 

أن ال يقل عمر املشرتك عن 15 عاًما، 
واألوزان املشاركة ستكون تحت 66 

كيلوغراًما وتحت 90 كيلوغراًما وفوق 
90 كيلوغراًما.

ويف هذا الصدد، أكد أمني الرس 
املساعد للعبة الجودو رئيس لجنة 

األندية والالعبني والحكام حمد 

إبراهيم الجابر أن البطولة ستقام 
تحت رعاية رئيس اتحاد البحرين 
للدفاع عن النفس أحمد الخياط، 

مبيًنا أن االتحاد حريص عىل تنظيم 
هذه البطوالت التي تخرج كوكبة من 

الالعبني لتمثيل املنتخبات الوطنية 
يف الفرتة املقبلة، مشيًدا بدعم رئيس 
االتحاد ونائب الرئيس أمني رس لعبة 

الجودو عمر عبدالعزيز بوكامل.

وأوضح حمد الجابر أن الجوالت 
املاضية كانت قوية وشهدت إخراج 

العديد من املواهب القادرة عىل 
متثيل املنتخبات يف ظل االهتامم الكبري 

من قبل مجلس اإلدارة برئاسة أحمد 
الخياط عىل تقديم أفضل الخدمات 

لتنظيم البطولة، مبيًنا أن البطولة 
تأيت ضمن الروزنامة التي وضعها 

مجلس اإلدارة والهادفة إىل تقوية 

القاعدة للعبة الجودو السيام أن هناك 

مشاركات خارجية تنتظر املنتخب.

وأعلن االتحاد عن باب التسجيل مع 

رسوم االشرتاك، ولإلرشاف أو االستفسار 

التواصل مع املدير الفني للعبة 

الجودو خالد العريفي عىل هاتف رقم 

)36655562(، متمنيًّا االتحاد لكافة 

املشاركني التوفيق والنجاح.

ب��دأ االتح��اد البحريني لكرة الس��لة 
برئاسة سمو الشيخ عيىس بن عيل آل 
خليف��ة يف اتخاذ خط��وات مهمة عىل 
أرض الواقع من اجل إطالق أول دوري 
لأللعاب اإللكرتونية لكرة الس��لة، عىل 
أن ُيقام عىل مستويني األول موجه إىل 
العبي األندية الوطنية املنضوية تحت 
مظل��ة االتحاد البحريني لكرة الس��لة 
والثانية بطولة للجامهري الرياضية عىل 
مستوى اململكة والجامهري الخليجية.

وبهذه املناسبة، قال سمو الشيخ عيىس 
ب��ن عيل “إنن��ا نحرص يف كل موس��م 
ع��ىل تنويع البط��والت واملس��ابقات 
التي تقدم لألندي��ة الوطنية ويف هذا 
املوس��م اتج��ه االتحاد إلقام��ة دوري 
األلع��اب اإللكرتوني��ة التي س��تكون 
األوىل يف املنطق��ة واملوجهة إىل العبي 
األندية ومعتمد ضمن الروزنامة، كام 
أن االتح��اد فض��ل إرشاك الجامه��ري 
الس��الوية يف البطول��ة وذل��ك بهدف 
إثراء مس��ريتها مبا يدع��م توجهاتنا يف 

نرش ثقاف��ة كرة الس��لة بني 
الجامهري”.

االتح��اد  توج��ه  وع��ن 
اإللكرتوني��ة  لأللع��اب 
أشار س��موه “إن املتتبع 

للمجتمع الريايض يتعرف 
ب��كل وض��وح ع��ىل م��دى 

انتشار األلعاب اإللكرتونية وحب 
الجامهري وخاصة الشباب منهم لهذه 
األلع��اب ومواكب��ة منا له��ذا التوجه 
الحديث فضلن��ا إقامة بطولتني األوىل 
لالعب��ي األندي��ة والثاني��ة للجامهري 
ونأم��ل أن تحظ��ى مبش��اركة كب��رية 

وواسعة”.
وأعرب سمو الشيخ عيىس بن عيل آل 
خليفة ع��ن تقديره للتعاون البناء مع 
الرع��اة والداعمني  NBA2K وجميع 
للبطولة األمر الذي سيساهم يف نجاح 

البطولة والوصول إىل أهدافها.
وت��أيت خطوة االتح��اد البحريني لكرة 
الس��لة يف تنظيم هذا ال��دوري توافًقا 

مع اسرتاتيجيته املعتمدة 
الربام��ج  لتنوي��ع 
واألنشطة التي تهتم 
الس��لة  كرة  برياضة 
الالعب��ني  وج��ذب 
أجل  والجامه��ري من 
املشاركة فيها األمر الذي 
يعزز قيم كرة السلة ورسالتها 
النبيل��ة باإلضافة إىل تكري��س ثقافة 
متابعة ومامرس��ة كرة السلة من قبل 

مختلف محبيها.
ويعترب دوري كرة الس��لة اإللكرتونية 
لألندية الوطنية هي أوىل املس��ابقات 
املنطق��ة  مس��توى  ع��ىل  الرياضي��ة 
التي تق��ام لالعبي األندية املنتس��بني 
إىل االتح��اد البحرين��ي لكرة الس��لة، 
باإلضافة إىل وضعه��ا ضمن الروزنامة 
الرس��مية ملس��ابقات االتحاد للموسم 
واعتامده��ا   2018-2019 الري��ايض 

ضمن املسابقات التي ينظمها.
وبطول��ة  األندي��ة  دوري  وس��يقام 

 NBA2K الجامه��ري بالتع��اون م��ع
التي يتم التنس��يق حاليًّ��ا معهم من 
أجل إطالق هذه البطولة التي ستقام 
خالل شهر سبتمرب، عىل أن يتم افتتاح 
موعد التسجيل يف األسبوع القادم كام 
س��يقوم االتحاد البحريني لكرة السلة 
مبراس��لة األندية املنضوي��ة تحته من 
إلرشاك العبيهم يف هذا الحدث املهم.

وحدد االتحاد البحريني لكرة الس��لة 
رشوًطا للمش��اركة، حيث اشرتط عىل 
املش��ارك يف دوري األندي��ة أن يكون 
العب كرة س��لة مس��جاًل يف كشوفات 
النادي، فيام مل يحدد اش��رتاًطا لبطولة 
الجامه��ري وجعلها مفتوح��ة للجميع 
من داخ��ل البحرين والدول الخليجية 

الشقيقة.
وتم تشكيل لجنة إلدارة عدة املسابقة 
برئاسة غازي ريض، وستكون الجامهري 
املشاركة يف البطولة مع موعد ملفاجأة 
متميزة هي عبارة ع��ن جوائز نقدية 
وعينية للفائزين وغريها من املفاجآت.

توجهات الشباب نحو األلعاب اإللكترونية تحتم علينا مسايرة هذا التطور
إطالق أول دوري من نوعه لكرة السلة لألندية وآخر للجماهير... سمو الشيخ عيسى بن علي:

احتفظ فريق نادي أم الحصم مبوقعه يف 
صدارة املجموعة الرابع��ة ضمن الجولة 
الرابع��ة ل��دوري املراكز الش��بابية لكرة 
القدم )#دورينا( يف نسخته الثانية، الذي 
تنظمه وزارة شؤون الش��باب والرياضة، 
انس��جاًما م��ع رؤية ممث��ل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وش��ؤون الشباب رئيس 
املجلس األعىل للش��باب والرياضة رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية س��مو الش��يخ 
نارص ب��ن حم��د آل خليف��ة الرامية إىل 
زيادة نس��بة الربامج املوجهة إىل الشباب 
البحرين��ي وتنفيذه��ا بصورة مس��تمرة 
ط��وال العام، وه��و األمر ال��ذي يتوافق 
م��ع سياس��ات املجلس األعىل للش��باب 
والرياض��ة يف إرشاك الش��باب يف برام��ج 
متنوع��ة مبختلف املجاالت واس��رتاتيجية 
وزارة ش��ؤون الش��باب والرياضة برئاسة 
هش��ام بن محمد الجودر يف تعظيم دور 
املراك��ز الش��بابية واألندي��ة الوطنية يف 

احتضان الشباب.
ورفع أم الحصم رصيده إىل 10 نقاط من 
ثالثة انتصارات وتعادل واحد، بينام بقي 
بني جمرة يف املركز الخامس بثالث نقاط 

من فوز واحد وثالث خسائر.
وس��جل األهداف األربع��ة لفريق نادي 
أم الحص��م الالعب��ون محمد ط��رار )8(، 
أحمد الجالهمة )33(، منتظر محمد رضا 
بالخطأ يف مرماه )43( وإبراهيم هش��ام 
)63(، وب��دأت املب��اراة باللعب املحصور 
يف منتص��ف امللعب وبع��ض املحاوالت 
للوص��ول إىل املرمي��ني ع��ن طريق فتح 

اللعب عىل األطراف مع أفضلية نس��بية 
لفريق أم الحصم الذي متكن من استثامر 
واحدة م��ن محاوالته الجانبية مس��جاًل 
هدف��ه األول )8( بعدم��ا تهي��أت الكرة 
أم��ام املرم��ى إىل محمد ط��رار الذي مل 
يتأخر يف إرس��الها إىل املرمى، ويف املقابل 
اكتفى العبو بني جم��رة باللعب لفردي 

واالحتفاظ بالكرة.
ونشط بني جمرة يف الشوط الثاين ومتكن 
من الوصول إىل املرمى يف أكرث من مناسبة 
ولكنه أضاع جميع الفرص بس��بب البطء 
أدار  التس��ديد،  وعش��وائية  الحرك��ة  يف 
املباراة الحكم فهد الس��عدون وس��اعده 

محمد القيدوم وعبدالخالق عبدالرحيم.

دمستان يشارك أم الحصم 
الصدارة 

ويف املب��اراة الثاني��ة وضم��ن املجموعة 
ذاتها حقق فريق مركز ش��باب دمستان 
ف��وزًا عريًضا ع��ىل فريق مركز ش��باب 
العك��ر بخمس��ة أه��داف دون مقابل 

ضمن الجولة الرابعة.
ورف��ع فريق مركز دمس��تان رصيده إىل 
10 نق��اط يف صدارة ترتي��ب املجموعة 
بالرشاك��ة مع مركز أم الحصم، من ثالثة 
انتص��ارات وتع��ادل واحد، في��ام تلقى 
فريق مركز العكر الخسارة الثالثة مقابل 
انتص��ار واحد، وتجمد رصيده عند ثالث 

نقاط يف املركز السادس.
وبعد ش��وط أول انتهى بنتيجة التعادل 
الس��لبي دون أهداف، كرشرّ فريق مركز 
دمس��تان ع��ن أنيابه يف الش��وط الثاين، 
وخرج بخامسية نظيفة حملت، إذ افتتح 
م��ريزا عبدالله التس��جيل لفريقه )51(، 

فيام تكفل الس��يد رضا جمعة بتسجيل 
األربع��ة أهداف الالحقة )61، 71، 86 و 

88( عىل التوايل.
وجاء ش��وط املب��اراة األول س��لبيًّا أداًء 
ونتيجة ومل يرتِق أداء الفريقني للمستوى 
املأم��ول، وغ��اب اللع��ب املنظ��م من 
الجانب��ني يف جميع الخط��وط عىل رغم 
تش��كيل دمس��تان بعض الخطورة عىل 
املرم��ى ببع��ض الف��رص الت��ي الحت 
ملهاجميه، إال أنه مل يستثمر واحدة منها 

الفتتاح التسجيل.
وأج��رى مدربا الفريقني ع��دة تغيريات 
مطل��ع الش��وط الثاين ال��ذي متكن فيه 
دمستان من بسط أفضليته املطلقة عىل 
مجريات الشوط، إذ بادر مبكرًا بالضغط 
عىل مرمى منافسه ونجح يف هز الشباك 

رسيًعا بواسطة العبه مريزا عبدالله.
واحتفظ دمس��تان باملبادرات الهجومية 
وسط اس��تمرار تراجع العكر يف الخلف 

النخفاض اللياقة.

 كرزكان والسهلة الشمالية 
في مباراة ساخنة

تنطل��ق الي��وم األحد مباري��ات الجولة 
الخامس��ة مببارات��ني ضم��ن املجموعة 
األوىل، ويلتق��ي أوالً ن��ادي داركلي��ب 
ومركز شباب أبوقوة يف الساعة السادسة 
مس��اء، ويف املباراة الثانية يلعب فريق 
مركز ش��باب السهلة الش��املية ومركز 
ش��باب كرزكان يف الثامنة مساء، وتقام 
املباراتني عىل استاد نادي اتحاد الريف.

املباراة األوىل س��تكون فيها كفة أبوقوة 

أرج��ح من منافس��ه داركلي��ب، فاألول 
يح��ل ثانًيا بعرش نق��اط خلف املتصدر 
السهلة الشاملية بفارق هدفني وفاز يف 
ثالث مناس��بات وتع��ادل يف واحدة مع 

املتصدر. 
وميتل��ك أبوق��وة العب��ني متميزي��ن يف 
جميع الخط��وط وب��دالء قادرين عىل 
إعان��ة مدربهم عيل عب��اس عىل تنفيذ 
وبُحس��ن  امللع��ب  داخ��ل  الخط��ط 
اس��تجابتهم للتعليامت يقلبون النتيجة 
عند التأخر، وادى أبوقوة يف املقابل فإن 
نادي داركليب يف املركز السادس بثالث 
نقاط فقط من فوز وحيد وثالث خسائر 

رغم عنارصه الجيدة.
املباراة الثانية ُيتوقع لها أن تكون قوية 
ألنها ستجمع املتصدر فريق مركز شباب 
السهلة الشاملية بعرش نقاط مع فريق 
مركز ش��باب كرزكان الذي رحل للمركز 
الثال��ث بتس��ع نقاط إثر خس��ارته من 

أبوقوة يف الجولة الرابعة.
الس��هلة الش��املية ميتاز بقوة خطوطه 
وجه��ازه الفني بقيادة املدرب حس��ني 
مش��يمع بتدخالت��ه يف التبديل والتغيري 
إن اقتىض األمر، يف املقابل يقود كرزكان 
مدرب��ه عبدالل��ه الفردان منذ املوس��م 
املايض، وقبل ذلك ش��ارك الفريق تحت 
قيادة الف��ردان ما يعني أن االس��تقرار 
الفني حاصل منذ ف��رتة طويلة ويتأمل 
الفري��ق الفوز لتعطي��ل منافس مبارش 

وبلوغ النقطة الثانية عرشة.

دمستان يعمق جراح العكر في دورينا... ولقاء قوي يجمع السهلة الشمالية وكرزكان

أم الحصم يحتفظ بصدارة المجموعة الرابعة بفوز عريض على بني جمرة
وزارة شؤون الشباب والرياضة          اللجنة اإلعالمية

أم الحصم يتشارك الصدارة مع دمستان
دمستان تصدر بفوز كبير على العكر

سمو الشيخ عيسى بن علي

عسكر يكشف 
عن الهوية 

الجديدة 
والمشاركة 

البحرينية في 
اآلسياد

ضاحية السيف - اللجنة 
األوملبية البحرينية: يعقد 

األمني العام املساعد للمجلس 
األعىل للشباب والرياضة 
أمني عام اللجنة األوملبية 

البحرينية عبدالرحمن عسكر 
يف السابعة من مساء اليوم 

مؤمترًا صحافيًّا مفتوًحا بقاعة 
الرفاع بفندق الريجنيس 

يكشف خالله عن الهوية 
الجديدة والزي الجديد 

للمنتخبات الوطنية التي 

ستشارك يف دورة األلعاب 
الرياضية اآلسيوية الثامنة 

عرشة التي ستستضيفها 
مدينتي جاكرتا وبلمبانغ 

االندونيسيتني خالل الشهر 
املقبل.

كام سيتحدث عسكر عن 
األلعاب التي ستشارك بها 

اململكة يف هذه الدورة 
واألهداف املرجوة من 

املشاركة مبا يتناسب مع 
الرؤية التي أطلقها ممثل 

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

األوملبية البحرينية سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة الرامية إىل تحقيق 

املزيد من امليداليات الذهبية 
تجسيًدا ملا أطلق عليه سموه 

من “عام الذهب”.
وقد انتهت اللجنة األوملبية 

البحرينية من التحضري 

واإلعداد لهذا املؤمتر، حيث 

تم إرسال الدعوات إىل جميع 

االتحادات الرياضية املشاركة 

يف الدورة واىل جميع وسائل 

اإلعالم مبختلف فروعة 

لحضور هذا املؤمتر الذي 

ستتاح فيه فرصة املناقشة 

واالستفسار واالستفهام عن 

مختلف الجوانب ذات 

العالقة باملشاركة البحرينية 

عبدالرحمن عسكريف هذه الدورة.



أكد مستش��ار أول سفارة دولة فلسطني يف 
مملك��ة البحرين محمد ال��رك، عىل الدور 
الذي يقوم به النائب األول لرئيس املجلس 
األع��ىل للش��باب والرياضة رئي��س االتحاد 
البحريني أللعاب القوى سمو الشيخ خالد 
ب��ن حم��د آل خليفة يف تقدي��م املبادرات 
الرائ��دة التي تس��هم يف تأكيد دور اململكة 
املجتمع��ي واحتضانها ملختل��ف الثقافات 
والجاليات والعمل عىل تنظيم مس��ابقات 
متمي��زة تحتضنه��م مش��را اىل أن مملكة 
البحرين كانت وما زالت س��باقة يف تنظيم 

مثل هذه املسابقات الرائدة.
ج��اء ذل��ك أثن��اء حض��ور ال��رك و عامد 
عبداملجيد امللحق اإلداري بالسفارة املرصية 
و صال��ح عبادي امللحق اإلداري بالس��فارة 
املرصي��ة جانب م��ن دوري خالد بن حمد 
الذي يقام تحت رعاية س��مو الشيخ خالد 
بن حم��د آل خليف��ة، وبتنظي��م من قبل 
وزارة ش��ئون الش��باب والرياضة بالرشاكة 
مع املكتب اإلعالمي لس��مو الش��يخ خالد 
بن حم��د آل خليفة وتحت ش��عار ملتقى 
األجيال يف الفرة من 24 يونيو املايض ولغاية 
6 أغسطس املقبل، حيث يأيت هذا الدوري 
ضمن مبادرات س��موه الداعمة للشباب يف 
املجالني الريايض واإلنس��اين، ويقام الدوري 
هذا العام مبش��اركة واسعة من قبل املراكز 
الشبابية واألندية الوطنية والفتيات وذوي 

العزمية والوزارات والجاليات.
وقال الرك “إن دوري خالد بن حمد يعترب 
منص��ة مثالي��ة تتيح لهواة ك��رة القدم من 
مختلف الجاليات يف مملكة البحرين فرصة 
االلتقاء ببعضهم البعض للتعارف والتقارب 
فيام بينهم إضاف��ة إىل تطوير موهبتهم يف 
إطار بطولة اجتامعي��ة مثالية من الناحية 
التنظيمي��ة وتحم��ل ب��ني طياته��ا أهداًفا 
تتج��اوز الجانب الريايض لتصل إىل تحقيق 

ترابط مجتمعي وثقايف متميز”.
وأض��اف: “إن أب��رز إنج��ازات دوري خالد 
بن حمد هي استقطاب هواة من مختلف 
الثقافات والجنسيات يجمعهم شغف كرة 
القدم وحبه��م لها ليتنافس��وا برشف عىل 
لقب ه��ذه ال��دوري، إضاف��ة إىل أن تلك 
املشاركة الواسعة تؤكد حرص الجاليات عىل 
التفاعل اإليجايب مع الربامج واألنشطة التي 

تقدمها مملكة البحرين لتلك الجاليات”.
وتابع كان من الرائع أن نرى املنافس��ة بني 
الف��رق من مختلف الجالي��ات يف البحرين 
وقد أس��همت ه��ذه املب��ادرة يف تعريف 
البحري��ن  مملك��ة  باهت��امم  املش��اركني 
بالجاليات التي تسكن عىل أرضها ورعايتها 
الدامئ��ة لهم والربامج الت��ي تقدمها لهم يف 

مختلف املجاالت وخاصة الرياضية منها.

اكتشاف المواهب

من جانبه، قال ع��امد عبداملجيد امللحق 
اإلداري بالسفارة املرصية بأن دوري خالد 
بن حمد لكرة الصاالت يف نسخته السادسة 
كفيل بالكش��ف عن املواهب واملتميزين 
يف مختل��ف مناطق اململك��ة وصقلها من 
أج��ل توجيهها يف الطري��ق الصحيح، وأن 
هذه املبادرة الضخمة والكبرة من سموه 
س��وف تق��ود الرياضة نحو آف��اق رحبة، 
وس��تخلق قاع��دة عريضة م��ن مامريس 
لعب��ة كرة القدم داخل الصاالت، مش��يًدا 
باملستويات الفنية الطيبة التي ظهر عليها 
الالعب��ون التي تؤكد اس��تعدادهم الجيد 

للدوري.

 فخورون بتواجد الجاليات

اإلداري  امللح��ق  وأك��د صال��ح عب��ادي 
بالسفارة املرصية أن فرق الجاليات فخورة 
باملش��اركة يف البطولة التي تحمل اس��م 

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
وأش��ار إىل أن ال��دوري ممي��ز وهو عىل 
الس��فارة  وحرص��ت  مس��تمرة  متابع��ة 
املرصية عىل تواجد فريق مرص يف البطولة 
متمنياً كل التوفيق والنجاح لكافة الفرق.

األردن يدك مرمى غانا

دك فري��ق جالي��ة األردن مرم��ى فريق 
جالي��ة غانا بنتيجة كب��رة قوامها مثانية 
أه��داف مقابل هدف واح��د يف افتتاح 
الجول��ة األوىل من دوري خالد بن حمد 
لكرة القدم للجاليات، وذلك يف حس��اب 

املجموعة األوىل.
وكان فري��ق األردن األفضل عىل اإلطالق 
يف املباراة وس��يطرة بصورة مطلقة منذ 
بداي��ة املب��اراة، ومتك��ن من اس��تغالل 
الفرص بش��كل متقن األمر الذي ساهم 
بخروج��ه من املب��اراة بغل��ة وافرة من 
األهداف حيث جاءت اهدف األردن عن 
طريق كل من عبدالرحمن عادل 5-13، 
عيل فرح��ان 12، عبدالل��ه رزاق هدف 
بالخط��أ يف مرم��اه15، ماجد عيىس -24

38، محمود أحمد 25، إبراهيم يعقوب 
27، فيام سجل هدف غانا الوحيد العبه 

ايفانس دوموتري 40.

اليمن يتخطى المغرب 
بثمانية

متكن فريق جالية اليمن من تخطي فريق 
جالية املغرب بنتيجة مثانية أهداف مقابل 
ه��دف يف املب��اراة التي أقيم��ت بينهام 

ضم��ن الجولة األوىل لحس��اب املجموعة 
الثانية لدوري خالد بن حمد للجاليات.

وبالعودة إىل املباراة تؤكد النتيجة الكبرة 
س��يطرة فريق اليمن عىل املباراة بصورة 
مطلقة ومتكن من استغالل الفرص فيام مل 
ا قويًّا فس��لم  يكن فريق جالية املغرب ندًّ
املباراة منذ البداية ومل يشكل أي خطورة.
وج��اءت أهداف اليمن عن طريق عدنان 
قاس��م 39-8-5، عبدالل��ه ع��يل 6، عباد 
أحمد 13، يونس عبدال��رب 14، إبراهيم 
عبدالله 28-25، فيام سجل هدف املغرب 

عبدالله شكاك يف الدقيقة 4.

فلسطين تعبر غانا

حق��ق فريق الجالي��ة الفلس��طينية فوزًا 
ا ع��ىل حس��اب فري��ق الجالية  مس��تحقًّ
الغانية بخمس��ة أهداف مقابل اثنني، يف 
اللقاء الذي جمعه��ام ضمن إطار الجولة 

الثانية للمجموعة األوىل.
وأنهى فريق الجالية الفلس��طينية الشوط 
األول بتق��دم رصي��ح ومس��تحق بثالث��ة 
أه��داف دون رد، قب��ل أن يؤكد جدارته 
يف الظفر بنتيجة املباراة يف الشوط الثاين، 
رغم استقباله هدفني يف الدقائق الخمس 

األخرة من عمر املباراة.
وجاءت أهداف املب��اراة عىل النحو اآليت: 
س��جل لفلس��طني عبدالق��ادر ومحم��د 
إبراهيم وحم��د العجمي ورأفت إبراهيم 
وع��امر عبدالعال يف الدقائ��ق 5 و8 و12 
و22 و32، في��ام س��جل لغان��ا الالعب��ان 
tahiru Mo- و   yakubu nashiru

hamed يف الدقيقتني 38 و35.

مصر تكتسح المغرب بـ 11 
هدًفا

ا  كسب فريق الجالية املرصية فوزًا مستحقًّ
وكبرًا عىل حساب فريق الجالية املغربية 

بنتيج��ة )1-11(، يف اللقاء الذي جمعهام 
لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية.
وسيطر فريق مرص عىل مجريات املباراة، 
الط��رف األفض��ل، خصوًص��ا م��ع  وكان 
اس��تثامره الناج��ح للفرص التي س��نحت 
له للتهديف، إذ حق��ق العبوه غلة كبرة 
من األهداف، وأك��دوا بذلك جدارتهم يف 
املب��اراة، خصوص��ا بعدما أظه��روا بداية 
قوية بإنهاء الش��وط األول بأربعة أهداف 

دون رد.
وجاءت أهداف املب��اراة عىل النحو اآليت: 
ملرص سجل محمد حامدة وعمرو محمود 
ومحمد رشيف وهش��ام حم��دي بواقع 
هدفني ل��كل واحد يف الدقائ��ق 10 و32 
أحم��د  و39،  و29  و23  و17  و38  و16 
يحيى 2، كريم أحمد 33 وعمرو نبيل 40، 
فيام سجل عبدالله شكاك الهدف الوحيد 

للمغرب يف الدقيقة 34.

فوز صعب لألردن على 
فلسطين

تأهل فري��ق الجالية األردني��ة إىل الدور 
ا عىل فريق  نصف النهايئ بفوز صعب جدًّ
الجالي��ة الفلس��طينية ضم��ن املجموعة 
األوىل بهدفني مقابل هدف واحد سجلهام 
عبدالرحمن عادل )8( وحس��ن الرشيدي 
)40(، وس��جل ه��دف فلس��طني رأف��ت 

إبراهيم )10(.
انته��ى الش��وط األول بالتع��ادل بهدف 
له��دف بعد تقدم األردن مبكرًا ثم تعادل 
فلسطني، واستمر التنافس قوياً مع بداية 
الش��وط الثاين وس��ط تنظيم دفاعي كبر 
وتألق ح��ارس فلس��طني أس��د إبراهيم، 
وحارس األردن حمد عبد أحمد وخصوًصا 
حارس فلسطني الذي مل مينع الخسارة عن 
فريقه يف آخ��ر 16 ثانية بعد هجوم قوي 

ومتركز سليم أمام املرمى.

فوز مثير لليمن على مصر

تصدر فري��ق الجالية اليمني��ة املجموعة 
الثاني��ة بفوزه عىل مرص )7/6( س��جلهم 
عدنان قاس��م )36 و37(، أحمد آدم )2(، 
سيف أحمد )7(، يوسف عبدالرب )17(، 
إبراهي��م خض��ر )32( وعبدالله العرويل 
)39(، وس��جل ملرص محم��د رشيف )12 
 )19( و29(، هش��ام حم��دي  و16  و15 

ومحمد حمودة )27(.
تق��دم اليم��ن بهدف��ني لكن م��رص قلب 
النتيج��ة وتق��دم بثالثة أه��داف لهدفني 
وانتهى الش��وط األول بتقدم مرص )4/3(، 
بعد بداية مينية متميزة كان فيها األفضل 

ثم فقد ذلك لصالح مرص.
ويف الش��وط الثاين تقدم م��رص ألول مرة 
بفارق ثالثة أه��داف لينخفض أداء مرص 
ويتلق��ى ثالث��ة أهداف متتالي��ة ليتعادال 
)6/6(، وتواص��ل تواضع مرص واس��تقبل 
الحارس محمود إبراهيم الهدف الس��ابع 

قبل دقيقة من النهاية.

المطوع: دوري خالد بن حمد 
إرث شبابي ورياضي ومن 
البرامج المتميزة

 أك��د رئي��س دوري ال��وزارات عبدالل��ه 
الجوان��ب  جمي��ع  جاهزي��ة  املط��وع 
التنظيمي��ة واإلداري��ة النطالقت��ه اليوم، 
مش��رًا إىل أن فك��رة إقام��ة دوري خاص 
بال��وزارات تبلورت من خ��الل الرغبة يف 
توس��يع رقعة املشاركة يف دوري خالد بن 
حم��د لكرة قدم الص��االت، مؤكًدا أهمية 
مثل هذه الفعاليات والربامج الرياضية يف 
اململكة خصوًصا أنها تجمع شمل الشباب 
البحريني، وأضاف “بتوجيهات من س��مو 
الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة ورؤيته 
يف احتضان ورعاية الش��باب البحريني تم 

فتح املجال للوزارات للمشاركة يف الدوري 
وهو ما ينعكس إيجاًبا عليهم إلبراز الدور 
الكبر له��م يف تنمية مهاراته��م الكروية 
والرياضية”. وأشاد املطوع بالتجاوب التي 
حصل��ت عليه اللجن��ة املنظمة من خالل 
مش��اركة 10 فرق متث��ل مختلف الجهات 
والهيئات الرس��مية، مؤكًدا أن عدد الفرق 
ا متميز يف النس��خة األوىل  املش��اركة جدًّ
عىل أمل اتس��اع رقعة املش��اركة وارتفاع 
العدد يف النس��خ القادمة خالل السنوات 
القادم��ة، وأضاف “مش��اركة 10 فرق يف 
النس��خة األوىل يعط��ي دالل��ة واضح��ة 
بأهمية املش��اركة ونجاح الفكرة خصوصا 
يف إطار تقوية الروابط والعالقات األخوية 

بني مختلف أبناء البحرين”.
وق��ال رئي��س دوري ال��وزارات أن دوري 
خالد بن حمد لك��رة قدم الصاالت أصبح 
إرًث��ا ش��بابيًّا ورياضيًّا س��نويًّا يقام ويعد 
من الربام��ج املتميزة واملبادرات الرياضية 
الش��بابية التي تبناها س��مو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة، مؤكًدا أن برز بشكل 
واض��ح يف س��امء الفعالي��ات الش��بابية 
والرياضية التي تقدم للشباب يف اململكة.

وأض��اف املط��وع “مث��ل ه��ذه الربامج 
الش��بابية تؤكد اهتامم سمو الشيخ خالد 
بن حم��د آل خليف��ة ورعايت��ه ملختلف 
الفئ��ات والرشائح يف املجتم��ع البحريني 
وصوال إىل تحقيق هدفها االس��راتيجي يف 
جعله الوجهة املفضلة للش��باب ملامرسة 
نشاطاتهم وميولهم يف أجواء مثالية هدفها 
التع��ارف والتنافس الرشي��ف بني جميع 
منتسبي املراكز الشبابية واألندية الوطنية 
والفتي��ات وذوو العزمية والوزارات وأبناء 

الجاليات”.

 أربع مواجهات اليوم في 
الجولة الثانية لدوري الوزارات

تقام اليوم األح��د مباريات الجولة الثانية 
م��ن دوري ال��وزارات بأرب��ع مواجهات 
يلتقي يف األوىل ولحساب املجموعة الثانية 
فريقا وزارة شون الش��باب والرياضة مع 
وزارة اإلسكان يف الساعة 5.00، ثم يلتقي 
لحس��اب املجموع��ة األوىل فريقا معهد 
اإلدارة العامة مع وزارة شئون اإلعالم عند 

الساعة 6.00.
ويف املواجه��ة الثالثة يلع��ب فريقا وزارة 
املواص��الت واالتصاالت م��ع وزارة املالية 
لحساب املجموعة الثانية، وتختتم الجولة 
مبواجهة فريق��ا وزارة الداخلية مع وزارة 
الخارجية عند الس��اعة 8.00 ولحس��اب 

املجموعة األوىل.

دوري خالد بن حمد منصة مثالية تتيح للجاليات ممارسة كرة القدم بصورة تنافسية
أشادوا بدور سموه وفكرة إشراك الجاليات في النسخة السادسة... الضيوف:

لجنة اإلعالم واالتصال          دوري خالد بن حمد

عبداهلل المطوع

عماد عبدالمجيد يصافح الالعبين الضيوف في معرض الصور الضيوف مع العبي الفريقين

من مباراة األردن وفلسطين
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أعلن اتحاد القتال الشجاع 
BRAVE عن اعتامده مواجهات 
النسخة الرابعة عرشة من بطولة 

بريف، التي ستقام باململكة 
املغربية تحت رعاية العاهل 

املغريب جاللة امللك محمد 
السادس، والتي سينظمها االتحاد 

مبدينة طنجة يف 18 أغسطس 
املقبل، والتي تعترب أول حدث 
عاملي تحتضنه القارة اإلفريقية 
يف لعبة فنون القتال املختلطة 

وسيشهد إقامة أول أسبوع ريايض 
قتايل يف اللعبة، والذي يبدأ 

بكأس إسبانيا يف الثاين عرش من 
أغسطس. 

ومتثل هذه البطولة ترويجيا عامليا 
ململكة البحرين كدولة متقدمة 

يف رياضة فنون القتال املختلطة، 
والذي يعزز من مكانتها املرموقة 

عىل خارطة الرياضة العاملية.
الحدث سيتضمن إقامة مواجهات 

رئيسة، والتي سيكون أبرزها 

النزال الرئيس يف وزن الريشية 
والذي يجمع بني الكندي جرميي 

كينيدي صاحب السجل الحافل 
ب�11 انتصارا مقابل تعادل وحيد، 

واإليطايل دانييل بيلو صاحب 
االنتصارات العرشة والتعادل 

الوحيد مقابل هزميتني. 
وتضم النزاالت الرئيسة، 

املواجهة التي تجمع بني األمريك 
سيدين ويلر والفرنيس عبدول 

عبدالغرميوف. 

وتشمل كذلك املواجهة التي 
تجمع بني الربازييل فيليبي 

إيفرين والفرنيس آرنولد كرو، 
واملواجهة بني الرويس فيليموراد 

الخاسوف واألمريك شون 
سانتيا والنزال بني الرويس إيكر 
أليسكروف والسويدي دييجو 

غونساليس.
كام وتضم البطولة إقامة نزاالت 

أولية، وتتضمن املواجهة التي 
تجمع بني األمرييك كيث يل 

والفلبيني جرميي باكاتيو، والنزال 
الذي يجمع بني الرويس ارتور 

غوسينوف والسوري طارق 
سليامن، واملواجهة التي يلتقي 
خاللها الهولندي دجيم تشان 

باملكسييك باتو مارتينيز.
وحدد اتحاد القتال الشجاع 

يوم 16 أغسطس موعدا للقاء 
اإلعالمي بني وسائل اإلعالم 

والالعبني املشاركني بفندق رويال 
توليب سيتي سنر، عىل أن يقام 

الفحص الرسمي للوزن يوم 17 
أغسطس يف املوقع ذاته.

وسيشهد يوم املنافسات بثا 
حيا ومبارشا عرب StarSat و

VodaCom يف قارة إفريقيا، 
وأبو ظبي سبورتس يف منطقة 

الرشق األوسط وشامل إفريقيا، 
Flo- وككومبات يف الربازيل، 

Combat يف الواليات املتحدة 
األمركية وFite TV بأمركا 

الشاملية وأوروبا.

اتحاد القتال الشجاع “BRAVE” يعتمد مواجهات النسخة 14 بالمغرب
”MMA“ سيشهد أول أسبوع رياضي بلعبة

الرفاع         المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد
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توج منتخب إيران بطال للبطولة 
اآلسيوية التاسعة عرشة للشباب 
للك��رة الطائرة بعدم��ا فاز عىل 
كوري��ا الجنوبية بثالث��ة نظيفة 
يف املب��اراة النهائية التي أقيمت 
مس��اء أمس )األحد( عىل صالة 
االتحاد البحريني للكرة الطائرة 
بحضور جامه��ري جيد العدد، 
ليس��دل الس��تار ع��ىل البطولة 
اس��تضافتها  الت��ي  اآلس��يوية 
أي��ام  اململك��ة ع��ىل م��دار 8 
مبشاركة 23 منتخبا آسيويا ألول 
مرة بعد تطبيق النظام الجديد، 
لتس��تضيف اململك��ة البطول��ة 
بأبهى صورة وس��ط إش��ادة من 
قب��ل جميع ال��دول اآلس��يوية 
املشاركة وتحديدا لجنة االحتكام 

التابعة لإلتحاد اآلسيوي.
وقد أن��اب ممثل جالل��ة امللك 
لألعامل الخرية وشؤون الشباب، 
للش��باب  املجلس األعىل  رئيس 
والرياضة، رئيس اللجنة األوملبية 
س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد 
آل خليف��ة، أناب األم��ن العام 
املساعد للمجلس األعىل للشباب 
والرياض��ة، األمن الع��ام للجنة 
عبدالرحمن  البحرينية  األوملبية 
ص��ادق عس��كر لرعاي��ة حفل 
الختام، حيث قام عسكر بتتويج 
منتخ��ب إي��ران البط��ل بكأس 
البطول��ة وامليدالي��ات الذهبية، 
وشارك يف التتويج رئيس االتحاد 
البحريني للكرة الطائرة الش��يخ 
ع��ي ب��ن محم��د آل خليف��ة، 
ورئي��س االتحاد اإلي��راين أحمد 
رض��ايئ، في��ام حص��ل منتخب 
كوري��ا الجنوبي��ة ع��ىل املرك��ز 
الث��اين وامليداليات الفضية وقام 
بتتويجه رئيس اللجنة التنفيذية 
للبطولة جهاد خلف��ان، وممثل 
رشكة متكن أحمد جناحي، فيام 
قام بتتويج تايلند صاحب املركز 
الربونزية  بامليدالي��ات  الثال��ث 
مدير البطول��ة فراس الحلواجي 
ورئي��س لجنة االحتكام س��عيد 

دارخشنده.
 وتأهل منتخبا إيران وكوريا إىل 
نهائي��ات كأس العامل للش��باب 
تحت 21 عاما التي ستقام العام 
املقبل 2019 كممثلن عن القارة 

اآلسيوية.

أصحاب األلقاب الفردية

بدء حفل الخت��ام بتوزيع جوائز 
أصح��اب األلق��اب الفردي��ة يف 
جمي��ع امله��ارات، فق��د حصل 
الع��ب منتخ��ب إي��ران مرتىض 
رشيفي ع��ىل أفضل العب مبركز 
4، وحص��ل زميل��ه يف املنتخ��ب 
اإليراين عي بريا عىل ثاين أفضل 
العب مبرك��ز 4، وحص��ل العب 
تايلن��د “نومب��ارا” ع��ىل أفضل 
الع��ب مبرك��ز 3، والع��ب إيران 
مره��ان عىل ث��اين أفضل العب 
مبركز 3، وحص��ل العب منتخب 
العراق ع��ي صاحب عىل أفضل 
العب مبرك��ز 2، وحص��ل العب 
منتخ��ب كوري��ا “ج��وي اييك” 
عىل افضل صانع العاب، والعب 
كوريا “ب��ارك” عىل افضل العب 
حر، وحصل العب منتخب إيران 
أمر حسن اسفنديار عىل افضل 

العب شامل.
عي الشيخ يدير النهايئ بجدارة

نال الحكم البحريني عي الشيخ 
املرش��ح لني��ل الش��ارة الدولية 
ثقة لجنة الح��كام إلدارة املباراة 
النهائية ب��ن إيران وكوريا والتي 
أداره��ا ب��كل ج��دارة واقت��دار 
كحك��م أول، حيث من النادر أن 
يتم اسناد النهايئ إىل حكم مرشح 
لنيل الشارة الدولية لكن الشيخ 
ح��از ع��ىل تل��ك الثق��ة وأخرج 
املواجهة إىل بر األمان، وهي املرة 
الثانية التي يسند فيها النهايئ إىل 
حكم بحريني بعد أن أدار الدويل 
النس��خة  نهايئ  الكعبي  حس��ن 
السابعة عرشة التي أقيمت عىل 
أرض اململكة يف عام 2014، علام 
بأن مش��اركة الشيخ تأيت يف إطار 

اس��تكامل متطلبات الحكم لنيل 
الشارة الدولية.

منتخبنا في المركز التاسع

اختتم منتخبنا الوطني للش��باب 
مش��اركته يف البطولة اآلس��يوية 
بتحقيق املركز التاسع بعدما هزم 
سريالنكا بثالثة اشواط نظيفة يف 
التاسع  املركزين  تحديد  مواجهة 
والع��ارش التي اقيمت عىل صالة 
االتحاد البحرين��ي لكرة الطاولة 
فيام ج��اء ترتيب س��ريالنكا يف 

املركز العارش.
الثالثة  وأنهى منتخبنا األش��واط 

بنتيجة 25/  21،25/  19، 25/  17.
وش��هد املب��اراة رئي��س االتحاد 
الشيخ عي بن محمد آل خليفة 

ونائب الرئيس جهاد خلفان.
واستطاع منتخبنا بقيادة املدرب 
الوطني يوسف خليفة أن يسيطر 
عىل مجريات املب��اراة ألفضليته 
يف استقبال الكرة األوىل وتشكيل 
حوائط الصد والفاعلية الهجومية 
وقد أتاح املدرب الفرصة لجاسم 
تريك باملش��اركة بدال من محمد 
العبار يف مركز 4 ومتكن منتخبنا 
م��ن تحقيق الفوز ب��كل جدارة 

ليختتم مشواره بفوز رشيف.
املركز  ع��ىل  منتخبنا  وبحص��ول 
التاس��ع فإنه حق��ق مركزا افضل 
من نتيجته الس��ابقة يف النسخة 
التاسعة عرشة من البطولة التي 
اقيم��ت يف الص��ن تايبي��ه عام 
2016 بتحقيق��ه للمركز 15 فيام 
كان افض��ل مرك��ز ه��و تحقيق 
النس��خة 18  الراب��ع يف  املرك��ز 
الت��ي اقيمت يف مملكة البحرين 

.2014

تايلند تكسب البرونزية 
والعراق رابعًا

إنجازا  تايلن��د  منتخ��ب  حقق 
تاريخياً بتحقيقه للمركز الثالث 
وامليدالية الربونزية بعدد فوزه 
اش��واط  بثالثة  الع��راق  ع��ىل 
مقابل شوط يف مواجهة تحديد 
املركزي��ن الثالث والرابع والتي 
اقيمت مساء أمس السبت عىل 
صالة االتح��اد البحريني للكرة 

الطائرة )الرئيسية(.
أن  تايلند  منتخ��ب  واس��تطاع 
يكسب الش��وط األول 25/  23، 
بينام فاز العراق بالثاين 18/  25 
قبل أن يفوز تايلند يف الش��وط 
الرابع  الثالث 25/  20، والشوط 

.24  /26
وحظ��ي منتخب تايلند مبؤازرة 
جامهري��ة كبرة م��ن الجالية 
التايلندي��ة الت��ي رفعت اعالم 
بالده��ا وص��ورة مل��ك الب��الد 
ليس��اهموا يف رف��ع معنويات 
الالعبن وتحفيزهم بشكل كبر 

لرد لهم املنتخب الدين 

الهجومية  بقوته  تايلند  وتفوق 
س��واء عىل األطراف أو االرتكاز 
يف ظل استقرار الكرة األوىل لدى 
الفريق، وتألق من جانب تايلند 
ثونغهام”  “جاي��وات  الالع��ب 
الذي يعترب أكرب مسجل للنقاط 
بتحقيقه 18 نقط��ة عىل مدار 
اش��واط املواجهة، ومن جانب 
الالعب  كالع��ادة  تألق  العراق 
ع��ي صاحب ال��ذي يعترب أكرب 
مس��جل للنق��اط بتحقيقه 29 
نقطة احرز أكرثها عرب رضباته 
الس��احقة مبركزي 2و1 لكنه مل 
يس��تطع لوحده أن يقود اسود 

الرافدين إىل االنتصار.
العراق  وبذلك ف��إن منتخ��ب 
انهى مش��اركته يف املركز الرابع 
وه��ي نتيج��ة تاريخي��ة للكرة 
الطائ��رة العراقية اذ مل يس��بق 
ملنتخ��ب الش��باب أو منتخب 
الرجال بحس��ب ترصيح العب 
الع��راق نارص جمي��ل الوصول 
لنص��ف النه��ايئ وحقيق املركز 

الرابع.

نتائج اليوم الختامي

حقق منتخ��ب الصن حامل 
اللق��ب املرك��ز الخام��س يف 
الرتتي��ب بعدم��ا تغلب عىل 
مقابل  اش��واط  بثالثة  تايبيه 
 ،25  /19  ،19  /25  ( ش��وط 
25/  20، 25/  22( في��ام ذهب 
ملنتخ��ب  الس��ادس  املرك��ز 

تايبيه.
و حقق منتخب هونج كونج 
املركز ال� 19 بعدما تغلب عىل 
األردن بثالثة اش��واط نظيفة 
 )20  /25  ،20  /25  ،23  /25(
يف مب��اراة تحدي��د املركزين 
والعرشي��ن  ع��رش  التاس��ع 
ليختت��م األردن مش��واره يف 

البطولة يف املركز ال� 20.
ونجح منتخب تركامنستان يف 
تحقيق املركز ال��� 11 بعدما 
تغلب عىل قطر بثالثة اشواط 
 ،23  /25  ،20  /25( نظيف��ة 
25/  14( ليحتل العنايب املركز 

ال� 12 .
واس��تطاع منتخ��ب نيوزلندا 
اث��ر  املرك��ز 17  أن يحص��د 
تغلب��ه عىل اإلم��ارات بثالثة 
أشواط مقابل شوط )23/  25، 
25/  18، 25/  23، 25/  22( فيام 
ختم اإلماراتيون مشوارهم يف 

املركز 18.
وأحرز منتخب أسرتاليا املركز 
السابع يف الرتتيب بعدما ختم 
مشواره بانتصار مستحق عىل 
حس��اب كازاخس��تان بثالثة 
 ،22  /25( رد  دون  أش��واط 
25/  18، 25/  23( ليحتل األخر 

املركز الثامن يف الرتتيب.

إيران تفوز بكأس بطولة آسيا للكرة الطائرة للشباب
ناصر بن حمد أناب عسكر لرعاية حفل الختام

حسن علي

تايلند تجاوز العراق وخطف المركز الثالث

من لقاء منتخبنا وسيريالنكا

علي الشيخ شرف التحكيم البحريني

منتخب إيران يتسلم كأس المركز األول منتخب كوريا الوصيف

حوائط إيران قضت على كوريا

أصحاب األلقاب الفردية

منتخبنا اكتفى بالمركز التاسع

منتخب تايلند صاحب المركز الثالث

تاسعا ومنتخبنا  ال��ب��رون��زي��ة...  وتايلند  ال��ف��ض��ي��ة...  تكسب  ك��وري��ا 
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)وكاالت(: أكد املدير الفني لفريق برشلونة 
إرنستو فالفريدي، أنه من املتوقع أن يجري 
النادي الكتالوين، تعاق��دات أخرى، خالل 

فرتة االنتقاالت الصيفية الجارية.
وق��ال فالف��ريدي، يف ترصيح��ات نقلته��ا 
صحيفة س��بورت “من املتوق��ع أن نقوم 
باملزيد من التعاقدات، لجعل الفريق أكرث 
قدرة عىل املنافس��ة، مع األخذ يف االعتبار 

رحيل أندريس إنييستا”.
وأض��اف “الربازييل مالكوم العب ش��اب 
ويعتق��د الن��ادي الكتال��وين بأن��ه ميكنه 

مساعدتنا خالل الفرتة املقبلة”.
وعن رحيل كريستيانو رونالدو، نجم ريال 
مدريد إىل يوفنتوس، أوضح “إنها خس��ارة 
كبرية للمليك مثل مغادرة إنييستا لصفوف 

برشلونة، سرنى إذا الحظوا ذلك أم ال”.
ون��وه “جمي��ع الف��رق تح��اول تحس��ن 

صفوفها بش��كل أفضل من العام السابق، 
والنتائج هي التي تظهر ذلك”.

وتابع “نأمل أن يكون هذا موس��م عثامن 
دميب��يل، ننتظر من��ه الكث��ري؛ ألنه العب 
اس��تثنايئ، لق��د ع��اىن م��ن اإلصابة خالل 
املوسم الس��ابق، أما القلق بشان مالكوم، 
فهذا أمر مه��م لوجود التنافس��ية داخل 

الفريق”.
وأتم “س��رنى كيف تس��ري األمور يف خط 
الدف��اع، دعونا ننتظر ونرى ما س��يحدث 
خالل األيام املقبلة، يج��ب علينا االنتظار 

وسنحصل عىل أفضل املدافعن”.
م��ن جهت��ه، أع��رب الفرن��ي كليمن��ت 
لينجليت، املنضم حديًثا لصفوف برشلونة 
ع��ن س��عادته البالغة، باالنتق��ال للفريق 

الكتالوين
وقال لينجليت، “س��عيد للغاية بتواجدي 

هن��ا، كن��ت ع��ىل اس��تعداد للتعاقد مع 
برش��لونة، أحاول التحدث م��ع األفراد يف 
الن��ادي واألصدقاء، للتأقلم يف أقرب وقت 

ممكن”.
وع��ن مونيش، مدي��ر التعاق��دات بنادي 
روم��ا، أوضح “أعرفه جي��ًدا؛ ألنه هو من 
وقع معي يف إش��بيلية، وهو اآلن يعمل يف 
روم��ا، ويحاول أن يفعل كل يشء بش��كل 

أفضل”.
برش��لونة  “مس��ؤولو  لينجلي��ت  وتاب��ع 
يحاولون القيام باألش��ياء عىل أفضل شكل 

ممكن”.
وحول إمكان ظهوره يف الس��وبر اإلسباين، 
علق “لدي الكثري من الخيارات؛ ألن هناك 
3 أو 4 العب��ن يف مرك��زي غري متواجدين، 
ولك��ن يجب عيل، القت��ال وإظهار قدرايت 

للحصول عىل أحقية اللعب واملشاركة”.

)وكاالت(: أك��د املدرب اإلس��باين 
الدوري  بطل  س��يتي،  ملانشس��رت 
اإلنجليزي لكرة القدم، جوس��يب 
الذي��ن  الالعب��ن  أن  غواردي��وال 
ش��اركوا مع منتخب��ات بالدهم يف 
موندي��ال 2018 يف روس��يا، قرروا 
العودة اىل التدريب مبكرا؛ بهدف 
مساعدته عىل الدفاع عن اللقب.

املوج��ود يف  وأوض��ح غوردي��وال 
ميامي يف إطار جولة اس��تعدادية 
هن��اك  أن  الجدي��د،  للموس��م 
16 العب��ا من س��يتي ش��اركوا يف 
املونديال األخري، معددا منهم عىل 
سبيل املثال البلجيكين كيفن دي 
بروين وفنسان كومباين، واإلنجليز 
جون س��تونز وكايل ووكر وفابيان 
ديل��ف ورحي��م س��رتلينغ الذين 
م��ن املقرر أال يع��ودوا قبل نهاية 

األسبوع املقبل.

وأعط��ي جمي��ع الالعب��ن الذين 
ش��اركوا يف املونديال 3 أسابيع من 
الراحة اعتبارا من انتهاء مهمتهم، 
لك��ن غوارديوال كش��ف أن اثنن 
فق��ط م��ن فريقه لن يش��اركا يف 
مباراة درع املجتمع ضد تشلي، 
بط��ل مس��ابقة كأس إنجل��رتا، يف 
5 أغس��طس يف افتت��اح املوس��م 

الجديد.
وقال املدرب اإلسباين عشية مباراة 
فريقه األخ��رية يف جولته األمريكية 
السابق  فريقه  االس��تعدادية ضد 
باي��رن ميوني��خ، بط��ل أملانيا، يف 
ميامي: “معظم هؤالء الالعبن قد 
عاد، أمامنا 4 أو 5 أيام يك نس��تعد 
ألول نه��ايئ ه��ذا املوس��م )درع 
املجتم��ع( وعلين��ا أن نتأقلم مع 

الوضع القائم”.
واض��اف “بعضهم ع��اد قبل هذا 

النه��ايئ وبعضهم س��يعود بعده. 
نح��ن بحاجة إىل العب��ن، فاذا مل 
يع��ودوا، س��نخوض املب��اراة مبن 
حرض. الوض��ع ليس مثاليا، نفضل 
أن نك��ون معا، لكن األمر نفس��ه 
نيك��و  )الك��روايت(  إىل  بالنس��بة 
لبايرن(  الجديد  كوفاتش )املدرب 
الروزنامة هي  آخري��ن.  ومدربن 
نتكي��ف  أن  وعلين��ا  الروزنام��ة، 

معها”.
وأش��ار مدرب برش��لونة اإلسباين 
س��ابقا قبل أن ي��رف عىل بايرن 
ميوني��خ، إىل أنه ل��ن تكون هناك 
حرك��ة تنق��الت قوي��ة بالنس��بة 
لفريقه قبل إغالق فرتة االنتقاالت 
الجزائري  قدوم  باستثناء  الصيفية 
رياض محرز من ليسرت سيتي بطل 
املوسم قبل املايض يف 10 يوليو يف 
صفقة قدرتها الصحافة الربيطانية 

بنح��و 60 مليون جنيه إس��رتليني 
)78 مليون دوالر(.

وأوضح يف هذا الش��أن “إذا فعلنا 
ش��يئا ما، فس��نحصل عىل توقيع 
العب واحد، لكن يف هذه اللحظة 
نحن باق��ون عىل ما نح��ن عليه. 
االنتق��االت مكلف��ة، ودفعنا كثريا 
العام املايض؛ ألنه كان لدينا فريق 
من كبار الس��ن. رمبا العب واحد 

)قد ينضم الينا(، ورمبا ال”.
ويف ع��ودة اىل تجربت��ه يف أملانيا 
مع باي��رن ميوني��خ، حيث أمىض 
3 س��نوات )2013 - 2016(، شبه 
املدرب اإلس��باين تل��ك املرحلة ب� 
“الحل��م”، إذ متك��ن م��ن إحراز 
وال��كأس  )ال��دوري  الثنائي��ة 
املحليان( أكرث من مرة، لكنه فشل 
يف قيادة الجبار البافاري إىل إحراز 

دوري أبطال أوروبا.

إفض��ل  اآلف��اق  “اآلن،  وأض��اف 
. ويف نظرة إىل الوراء،  بالنس��بة إيلَّ
إىل الوق��ت ال��ذي أمضيته هناك 
)أملانيا(، كان كل يشء إيجابيا عىل 

الدوام”.
وواص��ل “خ��الل ثالث س��نوات، 
كان��ت هن��اك لحظ��ات جي��دة 
ولحظات سيئة. كان الحلم إحراز 

دوري أبط��ال أوروب��ا. لق��د كنا 
قريبن من تحقيق ذلك. ال يزال يل 

هناك أصدقاء ومنزل أيضا”.
وش��دد “ال أملك أي كلمة س��وء 
أقولها ضد بايرن ميونيخ. لقد كان 
حل��ام. كانت )تلك الف��رتة( جزءا 
مهام من حيايت، ولست نادما عىل 

ما حصل هناك”.

الفن��ي  املدي��ر  انتق��د  )وكاالت(: 
لليفرب��ول يورجن كلوب “األس��لوب 
الوحيش” لس��ريجيو رام��وس، مدافع 
ري��ال مدريد، يف نه��ايئ دوري أبطال 

أوروبا للموسم املنرصم. 
وح��ول تدخل رام��وس العنيف، عىل 
محم��د ص��الح، نج��م الري��دز، قال 
كلوب، يف ترصيح��ات نقلتها صحيفة 
“مريور” الربيطانية: “نحن نفتح هذه 
الزجاجة ثانيًة، شاهدت ما حدث مرة 

أخرى بالطبع”.
وأضاف: “لو شاهدت األمر مرة أخرى، 
وأنت لس��ت مع ري��ال مدريد، فإنك 
س��تعتقد أنه قاٍس ووحيش، لن تقول 
إن��ه تدخل رائع.. ص��الح كان يحاول 
الحف��اظ ع��ىل الكرة، املش��كلة أنني 
رأيت الحكم نفسه، يقود مباريات يف 

كأس العامل بعد ذلك”.

وتاب��ع امل��درب األمل��اين: “أعتقد أنه 
يف موق��ف مث��ل هذا، نح��ن بحاجة 
لشخص أفضل للُحكم، لو كانت تقنية 
الفيديو متاحة، لكان يجب أن نحكم 

عىل هذه اللقطة مرة أخرى”.
وواص��ل: “ال أعتق��د أن ص��الح كان 
س��يصاب دامئًا، يف موق��ف مثل هذا، 
لكنه مل يكن محظوًظا، لس��ت متأكًدا 
أنن��ا س��نخوض التجرب��ة ذاته��ا مرة 

أخرى”.
وحول ترصيحات راموس بعد املباراة، 
قال كلوب: “قال رام��وس الكثري من 
األش��ياء التي مل تعجبني، كشخص مل 

يعجبني رد فعله”.
واس��تطرد: “هناك الكثري من املواقف 
لراموس، منذ أن بدأ لعب كرة القدم.. 
لقد كان مسؤواًل عن البطاقة الحمراء، 
الت��ي حصل عليها ك��وادرادو، لكن مل 

يتحدث أحد عن ذلك”.
واسرتس��ل كل��وب: “كان يج��ب أن 
يتح��ىل الحك��م بالش��جاعة، التخاذ 
قرار بش��أن تلك اللعبة، مل يكن األمر 
صحيًح��ا، لكن ه��ذا ما ح��دث، وال 

ميكننا تغيريه”.

أفادت  الت��ي  التقاري��ر  وبخص��وص 
بإصابة الح��ارس كاريوس، بارتجاج يف 
املخ خالل نهايئ كيي��ف، قال: “كيف 
ميكنن��ا أن نتخي��ل، أن العب مل يظهر 
أي يشء م��ن هذه األش��ياء قبل تلك 
املباراة، أنه س��يفعلها! يف النهاية كان 

هو املس��ؤول بنسبة %100، الطبيب 
أخربه بأنه يجب أن يخرج، لكن كانت 

لديه رؤيته الخاصة”.
وأضاف: “كنت أعلم ما الذي سيفكر 
به الناس، لكن من قام بالتشخيص كان 
رئيس قس��م االرتجاج، يف املستشفى 
بالوالي��ات املتحدة األمريكية، لقد قال 
إنه م��ن املحتمل أن يك��ون الالعب 
قد تأث��ر )بتدخل رام��وس(، لكننا مل 
نس��تخدم هذا األمر كذريع��ة، أردنا 

توضيح األمر فقط”.
واختتم كلوب بقوله: “املش��كلة هي 
أن الن��اس ال يصدقون ذل��ك، ثم أننا 
اس��تقدمنا حارس مرمى جديد، لكن 
حتى لو فزنا يف املب��اراة النهائية، كنا 
سنتجه ألليس��ون؛ ألنه الحارس الذي 

نريده”.

خسارة كبيرة

غوارديوال يؤكد عودة الدوليين مبكًرا

كلوب ينتقد راموس “الوحشي”

)وكاالت(: أشاد ماريو جوتزه، 
نجم بوروسيا دورمتوند األملاين، 

بالسويرسي لوسيان فافر، املدير 
الفني الجديد للفريق، وما قدمه 
خالل جولة الفريق، يف الواليات 

املتحدة األمريكية.
وقال جوتزه، خالل ترصيحات نقلها 

موقع سبوكس “فافر يتعامل مع 
األمور بشكل رائع، أتطلع إىل ما 

سيحدث يف املوسم الجديد”.
وأضاف “بالنسبة لنا، من املهم أن 
نشعر بالراحة يف النظام، الذي يتم 

تطبيقه يف الوقت الحايل”.
وحقق دورمتوند، االنتصار عىل 

مانشسرت سيتي وليفربول، وتعادل 
مع بنفيكا يف الوقت األصيل، وخرس 

بركالت الرتجيح، ضمن بطولة 
الكأس الدولية لألبطال.

ويستعد أسود الفيستيفال لخوض 
جولة جديدة يف سويرسا، سيتخللها 
خوض 3 مباريات ضد رين الفرني 

ونابويل والتسيو اإليطالين.

جوتزه يشيد 
بقدرات فافر

)وكاالت(: يسعى نادي توتنهام 
اإلنجليزي لتعزيز صفوفه من 

نظريه مانشسرت يونايتد خالل فرتة 
االنتقاالت الصيفية الجارية.
وأكدت صحيفة “مرتو” أن 

مانشسرت يونايتد وجه رسالة 
لنظريه توتنهام، وأخربهم أن 

الفرني أنتوين مارسيال لن يرحل 
عن النادي يف الوقت الحايل.

وأوضحت أن إدارة الشياطن 
الحمر تسعى لتمديد عقد مارسيال 

البالغ من العمر 23 عاًما ملدة 
عام آخر. وذكرت أن املدير الفني 
ملانشسرت يونايتد الربتغايل جوزيه 

مورينيو، يسعى لبيع الالعب، لكن 
إد ودوارد املدير التنفيذي للنادي، 

يريد الحفاظ عليه؛ ألنه يثق يف 
إمكانات مارسيال.

وغادر مارسيال، معسكر الفريق 
اإلنجليزي، يف الواليات املتحدة 

األمريكية، وذلك بسبب والدة طفله 
الثاين.

ونوهت أن الالعب الفرني يريد 
مغادرة النادي اإلنجليزي؛ بسبب 
قلة املشاركة يف املباريات، وذلك 

بعد التعاقد مع التشييل أليكسيس 
سانشيز، يف املريكاتو الشتوي 

املايض.

 يونايتد
 يتمسك بنجمه

)وكاالت(: أعلن االتحاد املكسييك 
لكرة القدم أن املدرب الكولومبي 
خوان كارلوس أوسوريو لن يرف 
عىل منتخبه يف الفرتة من مونديال 
روسيا 2018 حتى نهاية مونديال 

2022؛ ألنه ال يرغب بتمديد عقده.
وأوضح االتحاد املكسييك يف بيان 

بث عىل موقعه يف شبكة اإلنرتنت 
“بعد فرتة من التفكري وتحليل 

عميق للمحادثات مع االتحاد، قرر 
الربوفسور خوان كارلوس اوسوريو أال 

يعترب نفسه مرشحا محتمال ملنصب 
مدرب منتخب املكسيك الوطني 

للفرتة 2018-2022”.

وانتهى عقد اوسوريو مع االتحاد 
املكسييك رسميا مع نهاية مونديال 
2018، حيث بلغت املكسيك الدور 

مثن النهايئ وخرجت عىل يد الربازيل 
بخسارتها صفر - 2. ومنذ ذلك الحن، 

بقي مصري املدرب الكولومبي غري 
معروف.

وكان املدير الريايض يف االتحاد 
املكسييك غيريمو كانتو أكد األربعاء 

يف مؤمتر صحايف “أن الوضع بن 
الطرفن مل يحدد بعد. أعتقد أننا 

سنأخذ الوقت الالزم من أجل اتخاذ 
القرار األمثل”.

وبدأ اوسوريو )56 عاما( اإلرشاف 

عىل منتخب “إل تري” يف 2015، 
وقاده اىل ربع نهايئ كوبا أمريكا 

2016، نصف نهايئ كأس القارات 
2017، ومثن نهايئ مونديال 2018 

بعد فوز مدو عىل املانيا حاملة 
اللقب 1 - صفر يف املباراة االفتتاحية 

للمجموعة السادسة، وكان السبب 
يف خروج املانشافات من الدور 

األول باملركز الرابع األخري )3 نقاط( 
وفقدان اللقب.

وحيا بيان االتحاد املكسييك النتائج 
التي تحققت “والتي أصبح معها 

الربوفسور أوسوريو مدرب املنتخب 
الوطني املكسييك الذي حقق اكرب 

نسبة فعالية خالل السنوات ال� 28 
األخرية”.

وختم االتحاد “نقدر عاليا التفاين، 
العشق، االلتزام واملودة التي عمل 

بها )...(، فضال عن رصاحته وصدقه 
عندما قرر أال يعترب نفسه مرشحا 
ملنصب املدرب حتى كأس العامل 

املقبلة”.

“البروفسور” يترك المكسيك

إرنستو 
فالفيردي

سيرجيو راموس

جوسيب غوارديوال

خوان كارلوس أوسوريو

أنتوني مارسيال
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النشأة
ولدت الع����ام 1956 يف منطق����ة الق�ضيبية، 
حي����ث ن�ض����اأت وترعرعت ودر�ض����ت يف مدار�ضها 
وترافق����ت فيها م����ع اأ�ضدقاء واأ�ضح����اب. كانت 
الق�ضيبي����ة للبحرين يف ذل����ك الوقت من املدن 
املتقدمة، حي����ث كانت ت�ضتخدم م�ضَيًفا لبع�ض 
العوائل وبالذات ل�ضكنة املحرق والرفاع، وكثري 
من اأفراد العائلة احلاكمة انتقلوا للعي�ض فيها. 
اعتق����د اأن الق�ضيبي����ة كان لها و�ض����ع خا�ض يف 

تلك الفرتة وا�ضتفدنا منها. 

المرحلة الجامعية
اجلامعة نقط����ة التغيري الرئي�ضة يف حياة اأي 
اإن�ض����ان. وبالن�ضب����ة يل غريتني اجلامع����ة كثرًيا، 
ف����اأوال اأدخلتن����ي اإل����ى احلي����اة العام����ة والعم����ل 

الطالبي والعمل ال�ضيا�ضي يف �ضن مبكرة.
دخل����ت اجلامع����ة وكان عم����ري وقتها 16.5 
ع����ام، ذهب����ت واعتم����دت على نف�ض����ي يف البحث 
عن ال�ضك����ن والدخول للجامع����ة، )...( اجلامعات 
يف املنطق����ة العربية لي�ضت منظم����ة كما هي يف 
اجلامعات االأجنبية، فالدخ����ول اإليها لي�ض �ضهال 
واإج����راءات القيد بها لي�ض����ت بال�ضهل����ة، اإال اأننا 
قمنا بها باأنف�ضنا ومب�ضاعدة الطالب املوجودين 

معنا.
التحقت بجامع����ة القاهرة، حيث كنت اأرغب 
يف درا�ض����ة تخ�ض�����ض ط����ب لك����ن جمموع����ي مل 
يوؤهلني لدخوله، فاقرتحوا علي درا�ضة تخ�ض�ض 
العلوم، وبالفعل التحقت بكلية العلوم يف �ضهر 
�ضبتم����ر اأو اأكتوبر من الع����ام 1972 اإال اأنني مل 
ا�ضتح�ضن الدرا�ض����ة وخالل �ضهرين اتخذت قرار 
االنتق����ال لدرا�ض����ة التج����ارة. كان االنتق����ال يف 
القاه����رة من كلي����ة اإلى اأخرى �ضه����ال يف بع�ضها 
و�ضعًبا يف اأخرى، وكان االنتقال من كلية العلوم 
اإلى التج����ارة ي�ض����ريا، ولذلك مل اأج����د م�ضكلة اأو 
�ضعوبة يف ذلك. فانتقلت لكلية التجارة وبداأت 

اأول �ضنة درا�ضية يف �ضهر دي�ضمر.

العمل في الصيف
خ����الل فرتة االإجازة ال�ضيفية كنت اأعود اإلى 
البحري����ن للعمل يف “ك����ي بي اإم ج����ي”، واآنذاك 
كانت موؤ�ض�ض����ة �ضغرية با�ض����م “موؤ�ض�ضة فخرو 
للمحا�ضبة والتدقيق”، حي����ث كنت اأمترن فيها 
مل����دة �ضه����ر اإلى �ضه����ر ون�ض����ف، ثم اأع����ود اإلى 

القاهرة الإكمال درا�ضتي اجلامعية.
التحق����ت باملكت����ب من����ذ تخرج����ي، وكن����ت 
حمظوًظا الأنني مل اأبح����ث عن وظيفة، وحمظوظا 
اأي�ض����ا الأنن����ي مل اأخ�رس وظيف����ة، وحمظوظا كذلك 
بالت����درج يف املنا�ض����ب اإل����ى اأن و�ضل����ت اإل����ى 

من�ضبي احلايل.
جتربة املكتب رائ����دة، واالأخوان يف املكتب 
ح�ضني قا�ضم وجا�ضم فخرو اأي�ًضا منحاين ثقتهما 
من اأول يوم وكلف����اين بالكثري من امل�ضوؤوليات 

املهنية ثم االإدارية.
تعلم����ت ودر�ض����ت واأخذت �ضه����ادة مهنية، 
وبحك����م ارتباطن����ا م����ع �رسك����ة “كي ب����ي اإم جي” 
اأعطاين الو�ضع فر�ضة كبرية حل�ضور املوؤمترات 
الدولي����ة وامل�ضارك����ة فيها خ�ضو�ض����ا مبنت�ضبي 
املكتب واالختالط بقيادات يف “كي بي اإم جي” 
مما �ضاعدين على تطوير العمل االإداري والعلمي 
ومكنن����ي م����ن تبوء من�ض����ب رئي�����ض يف املكتب 
من����ذ 1987 واإلى االآن، اأال وهو م�ضوؤولية ال�رسيك 

التنفيذي ل�رسكة “كي بي اإم جي” البحرين.

قصة “كي بي إم جي”
اليوم نحتفل مبرور 50 عاًما، وعندما تاأ�ض�ض 
بحريني����ة  موؤ�ض�ض����ة   1968 الع����ام  املكت����ب يف 
خال�ض����ة من قبل االأخوين جا�ض����م فخرو وح�ضني 
قا�ضم، كان����ا يف احلقيقة ي�ضدان ف����راغ يف مهنة 
املحا�ضبة والتدقيق؛ الأنه����ا تعتر اأول موؤ�ض�ضة 
بحريني����ة واأول مكت����ب خليج����ي عل����ى امل�ضتوى 
اخلليج العربي كجهة توؤ�ض�ض من قبل مواطنني 

يف دول جمل�ض التعاون يف هذا املجال.
واحلم����د هلل باإ�رسار االأخوي����ن ح�ضني وجا�ضم 
ومهنيتهما العالية واهتمامهما بتقدمي خدمات 
عل����ى م�ضت����وى ع����ال وتق����دمي خدم����ات الهدف 
االأ�ضا�����ض منها اأن تك����ون متميزة ا�ضتطاعا خالل 
�ضنوات قليلة اأن ير�ضما ا�ضًما المًعا يف البحرين.
ج����رت حم����اوالت ع����دة للتعاون م����ع مكاتب 
عربية اإال اأنها مل تنجح، ولكن بعد فرتة يف حوايل 
الع����ام 1981 اأو 1982 اأتت �رسكة “كي اإم جي” 
حيث كانت تبح����ث وقتها عن مكاتب متثلها يف 
املنطقة ومت االتف����اق اأن متثلها موؤ�ض�ضة فخرو 

يف البحرين ابتداء من العام 1982.
يف الع����ام 1987 اندجم����ت موؤ�ض�ض����ة “ك����ي 
اإم ج����ي” مع بي����ت م����اوك واأ�ض�ضوا “ك����ي بي اإم 
ج����ي” واأ�ضبحن����ا اأع�ضاء يف املوؤ�ض�ض����ة اجلديدة، 
وم����ن �ضاعته����ا خلقن����ا تزاوج����ا ممت����ازا، اإذ كان 
معظ����م عمالئن����ا �����رسكات بحريني����ة يف البحرين، 
اأم����ا �رسكة بيت م����اوك التي اندجمن����ا معها كان 
معظم عمالئها �����رسكات اأجنبية، فح����دث اندماج 
وتزاوج جميل وجلبنا عمالءنا البحرينيني وجلبوا 
عمالءهم االأجان����ب وخلقنا معا موؤ�ض�ضة منذ ذلك 
الوقت رائدة يف العم����ل املهني وخلقت �ضمعة، 
وال����كل ي�ضه����د لها. وتطورن����ا يف العم����ل جعلنا 
الي����وم ن�ضل اإل����ى اأكرث من 300 موظف����ا، ن�ضبة 
البحرن����ة ت�ضل اإلى 65 % يف املكتب و75 % يف 

ق�ضم التدقيق.
املكت����ب بحريني منذ اأول ي����وم اأ�ض�ضه فيه 
االأخ����وان جا�ضم وح�ض����ني، يف البداي����ة مل يوظفا 
اأي اأجنبي وظ����ال يقاومان حلد ما، لكن متطلبات 

العم����ل وزيادت����ه ا�ضطرتن����ا بني ف����رتة واأخرى 
لتوظيف اأجانب، )...( يف بداية الثمانينات جلبنا 
مدي����را اإجنليزي����ا و�ضاعدن����ا يف تطوي����ر املكتب 
ب�ض����كل كبري، ومعه ا�ضطررنا لتوظيف موظفني 

اأجانب من بينهم اإجنليز وهنود.

تدريب أكثر من 100 بحريني
فل�ضفتن���ا يف املكتب قائمة عل���ى تقدمي اأرقى 
اخلدم���ات لعمالئنا باأعل���ى كفاءة وج���ودة، وتدريب 
العنا�رس البحريني���ة، اإذ اإن �ضمعة املكتب معروفة يف 
ال�ضوق ولدى الطالب حتديًدا ب� “اإذا اأردت اأن تتعلم 
اأو تت���درب يف ق�ضم املحا�ضبة ح���اول اأن جتد وظيفة 
ل���دى ك���ي ب���ي اإم ج���ي” و “اإذا اأردت احل�ضول على 
�ضه���ادة مهنية اأخرى ح���اول اإيجاد مكان لك يف �رسكة 
كي بي اإم جي”؛ نظًرا الأن ال�رسكة تقدم منحا درا�ضية 
لكل موظفيها، وكل موظف يحق له التقدم للح�ضول 
عل���ى �ضهادة مهنية يف جمال عمله، واملكتب يتكفل 

بكل امل�ضاريف. 
احلمد هلل تدري���ب املوظفني بداأ في���ه االأخوان 
جا�ض���م وح�ضني من���ذ فرتة طويلة، لك���ن عندما تويف 
االأخ جا�ض���م عملنا �ضندوق با�ض���م جا�ضم فخرو ومنذ 
العام 2001 اإلى اليوم خرجنا اأكرث من 100 بحريني 
وح�ضل���وا على �ضهادات مهنية عالية توؤهلهم ل�ضغل 
منا�ض���ب علي���ا �ض���واء يف املكتب عندن���ا اأو يلتحقوا 
ب�رسك���ة اأخ���رى يف البحري���ن للح�ضول عل���ى منا�ضب 

اإدارية عليا.

البحرين سباقة                 
في مهنة المحاسبة 

تطورت مهن���ة املحا�ضب���ة كثرًيا من���ذ تاأ�ضي�ض 
املكت���ب وحتى اليوم ب�ضبب تط���ور املجتمع، فمهنة 
املحا�ضب���ة والتدقيق مل تكن مهم���ة يف اخلم�ضينات؛ 
الأن العمل االقت�ضادي والتج���اري كان ب�ضيطا، لكن 
مع بروز قط���اع النفط ووجود ����رسكات اأجنبية كرى 
ور�ضامي���ل اأجنبية وانتقال بن���وك وموؤ�ض�ضات مالية 
اإلى البحرين، اأ�ضبح���ت هناك حاجة ملكاتب حما�ضبة 
لتدقي���ق اأعم���ال ال�رسكات وتق���دمي خدم���ات اإليها، 

والبحري���ن تعتر م���ن اأوائل ال���دول يف اخلليج التي 
تاأ�ض�ضت فيها مكاتب املحا�ضبة الدولية.

ودخ���ول ال�رسكات االأجنبية اآنذاك اأعطى البحرين 
ميزة، ولذل���ك ا�ضتطاعت مع مرور الوقت وانفتاحها 
على بنوك االأف�ض���ور، اأن تكون مركزا ماليا، واملركز 
امل���ايل ال ميك���ن اأن يك���ون اإال با�ضتكم���ال العنا����رس 
املكمل���ة ل���ه، �ضحي���ح اأن هن���اك قوان���ني لك���ن من 
�ضيق���دم اخلدم���ات، مكات���ب املحا�ضب���ة الدولي���ة، 
ومكاتب املحام���اة االأجنبية، ومكات���ب اال�ضت�ضارات 
القانونية والهند�ضة وغريها م���ن ال�رسكات �ضاعدت 
يف تطوي���ر البني���ة االقت�ضادي���ة للبحري���ن. فاملهنة 
تط���ورت واأ�ضبح هن���اك طلب عليها م���ع وجود هذه 

ال�رسكات الكرى.

ال محاسب عاطال
كنا نتحدث عن البطالة وال يوجد حما�ضب عاطل 
ع���ن العمل؛ الأنها من امله���ن املطلوبة يف كل من�ضاأة 
وموؤ�ض�ض���ة، والي���وم ال يوجد عمل جت���اري ال توجد به 

مهنة حما�ضبة.
اأعتق���د اأن املحا�ضب���ة من امله���ن التي ال ميكن 
التكنولوجي���ا  م���ع  االآن  اال�ضتغن���اء عنه���ا، �ضحي���ح 
اجلديدة وا�ضتخدام الديجت���ال والروبوتيك �ضيكون 

عليها تاأثري لبع�ض املهن ومنها املحا�ضبة.

نقلة نوعية
جمل����ض ال�ض���ورى بالن�ضبة يل نقل���ة نوعية، ومل 
اأفك���ر يف يوم من االأيام اأن اأمار����ض العمل ال�ضيا�ضي 
بجان���ب عملي املهن���ي، لك���ن عندما دعي���ت الأكون 
ع�ض���ًوا يف اأول جمل�ض �ض���ورى يف العام 1992 وكان 
وقته���ا جمل����ض ا�ضت�ض���اري، لبي���ُت الدع���وة وكنت 
�ضعي���ًدا اأن وقع علي االختيار م���ن �ضمن 30 �ضخ�ًضا 

اآخرين كنت االأ�ضغر بينهم. 
وجدت الت�ضجيع الكبري م���ن القيادة ال�ضيا�ضية 
وم���ن االأمري الراح���ل �ضمو ال�ضيخ عي�ض���ى بن �ضلمان 
اآل خليف���ة، ورئي����ض الوزراء �ضاح���ب ال�ضمو امللكي 
االأمري خليفة ب���ن �ضلمان اآل خليف���ة، كانا الداعمني 
يل وي�ضجعانني يف امل�ضاركة واإبداء الراأي واأن يكون 
يل دور فاع���ل يف املجل����ض، واأي�ًضا بحكم جتربتي يف 

العمل الطالب���ي وجتربتي يف العمل ال�ضيا�ضي عندما 
كنت طالًبا وعملي املهني واملكتب.

25 عاما في الشورى
االإ�ض���الح ال�ضيا�ضي الذي قام ب���ه جاللة امللك، 
منحن���ي اأي�ًضا ثقته وكنت اأحد اأع�ض���اء جلنة �ضياغة 
امليثاق، ث���م منحني جاللة املل���ك و�ضمو ويل العهد 
ثقتهما وعينت يف جلنة تفعيل ميثاق العمل الوطني 
التي ت�ضكل���ت مبا�رسة بعد اإ�ضدار امليثاق ملدة عاًما 
واحد. وعندما وقعت االأح���داث املوؤ�ضفة يف البحرين 
عينت يف جلنة احلوار الوطني، وكل هذه االأمور اأعتقد 
اأنني اأديت دوًرا معيًنا رمب���ا القى ا�ضتح�ضان النا�ض 
والقي���ادة احلكيم���ة، واأ�ضعر بال�ضع���ادة دائًما عندما 
اأرى ارتياح���ا من اآرائي، اأحياًنا تك���ون اآرائي قا�ضية، 
رمبا اأكون �رسيًح���ا اأو اأكرث �رساحة، لكننا تعودنا على 
ذل���ك. خ���الل ال� 25 �ضن���ة التي دخل���ت فيها جمل�ض 
ال�ضورى �ضواء كان املجل����ض اال�ضت�ضاري اأو ال�ضلطة 
اال�ضت�ضاري���ة مل اأج���د اأحدا يقيد م���ن حريتي يف اإبداء 
راأي���ي ومل يغ�ضب اأحد مني بحيث اأن���ه ياأمرين بعدم 

اإبداء راأيي يف مو�ضوع معني اأو اأن اأ�ضمت.
25 �ضن���ة مار�ضت فيها عملي وم�ضوؤولياتي مبا 
ير�ضي �ضمريي، واأ�ضعر ب�ضعادة اأنني قدرت ب�ضكل 
اأو اآخ���ر اأن اأوؤث���ر يف العم���ل ال�ضيا�ض���ي واالقت�ضادي 
والتجاري يف البحرين. وعندما اأتقدم باقرتاحات اأجد 
الدع���م، ولذا ا�ضتطعت م�ضاع���دة ال�ضلطة الت�رسيعية 
يف اأداء دوره���ا وا�ضتطع���ت م�ضاع���دة احلكومة اأي�ًضا 
يف حتقي���ق اأهدافه���ا الت���ي ت�ضب���و اإليه���ا من خالل 
الت�رسيعات القانونية، وم�ضاعدة القطاع االقت�ضادي 
ب�ضن ت�رسيعات مدرو�ضة وموزونة ومنا�ضبة للبحرين.

تجربة رائدة
اأعتق���د اأن جترب���ة ثنائي���ة ال�ضلط���ة الت�رسيعي���ة 
يف البحري���ن فعال م���ن التجارب الرائ���دة يف املنطقة 
والع���امل والتي تعطي هذا النوع اجلميل من التوازن. 
ال���كل يجد اأن ال�ضلطة الت�رسيعي���ة عادة يف ت�ضاد مع 
ال�ضلط���ة التنفيذية، لكن اأعتق���د تركيبة املجل�ضني 
خلق���ت ه���ذا الت���وازن والتعاون ب���ني ال�ضلطتني يف 
�ضورت���ه احلقيقي���ة، اأال وه���ي اأن جمل����ض ال�ض���ورى 
�ضم���ام اأم���ان الأي ق���رار ق���د ياأت���ي م���ن اأي جهة من 
اجلهات، ق���د ياأتي من االإخ���وة يف احلكومة اأو االإخوة 
يف جمل�ض النواب. وبالفعل ا�ضتطعنا حتقيق ما كان 
يطم���ح له جاللة امللك عندم���ا اأعددنا امليثاق، وذكر 
جالل���ة امللك باحل���رف الواحد اأن هات���ني ال�ضلطتني 

متوازيتان، وكل �ضلطة تكمل االأخرى.
ول���ذا فاإنني اأقول اإن جن���اح جمل�ض ال�ضورى هو 
جناح لل�ضلطة الت�رسيعية ككل، واإذا ف�ضلنا يف جمل�ض 

ال�ضورى فهو ف�ضل لل�ضلطة الت�رسيعية ككل. 
واأعتق���د اأن خ���الل ال� 16 �ضن���ة املا�ضية مع بدء 
االإ�ضالح ال�ضيا�ض���ي يف البحرين ا�ضتطعن���ا تاأ�ضي�ض 
عمل برمل���اين معقول منا�ضب يتما�ض���ى مع االأعراف 

الدولية وياأخذ يف االعتبار حداثة التجربة البحرينية.

لكل زمان دولة ورجال
الوال���د كان دائًما يردد جمل���ة “لكل زمان دولة 
ورجال”. يف البداية ا�ضتغربت منها واالآن مع التجربة 
وامل�ضارك���ة بداأت اأث���ق اأن لكل زم���ان دولة ورجال. 
فال�ضخ����ض يوؤدي عمل���ه وينجز يف وقت���ه حق عائلته 
ووطن���ه وعيال���ه ويرتك ملن بع���ده؛ ليحمل���وا الراية 
ويكمل���وا.  وهنالك حكم���ة اأخرى فحواه���ا “ال تقفوا 
بعلومك���م بني اأوالدك���م فقد خلقوا لغ���ري زمانكم”. 
وه���ذا �ضبيه بالراأي االآخر، فمهم���ا تعلمنا فهو لفرتة 
زمني���ة معينة، واأبناوؤن���ا يرغبون يف �ضيء خمتلف عما 
عرفن���اه ونري���ده، وم���ن امل�ضتحي���ل اأن نطورهم لو 

جعلناهم يبقون على علمنا ومعرفتنا فقط.

• جمال فخرو يف حديثه ل� “البالد”	

ت�صوير: خليل اإبراهيم

خبري اقت�صادي و�صوري خم�صرم وحمنك. ُعرف دائًما ب�صراحته واآرائه اجلريئة، 

فخالل االأعوام املا�صية ال تخلو جل�صات جمل�س ال�صورى من مداخالته ال�صديدة. 

واإىل جانب ع�ص��ويته مبجل�س ال�ص��ورى فاإن الوجه االآخر ملحدثنا جمال فخرو، 

ي�ص��فر ع��ن اأنه �ص��ليع يف عل��م املحا�ص��بة واإدارة االأعم��ال، فهو �ص��ريك تنفيذي 

يف �ص��ركة “ك��ي ب��ي ام ج��ي” البحري��ن املتخ�ص�ص��ة يف املحا�ص��بة والتدقي��ق. 

“اأبوفرا�س” منح و�صام ال�صيخ عي�صى بن �صلمان اآل خليفة من الدرجة الثانية. 
حاولنا يف لقائنا معه االكتفاء باالقت�صاب يف �صرية حياته: 

ال��ع��م��ل ع����ن  ع���اط���ل  م���ح���اس���ب  ي���وج���د  أال  ي���ج���ب 
أص����غ����ر ش��������وري ف�����ي ال���م���ج���ل���س االس����ت����ش����اري

صندوق “جاسم 
فخرو” ساهم 

في تدريب 
بحرينيين كثر

أول مكتب على 
مستوى الخليج 

يسد فراغ التدقيق 
والمحاسبة

اأمل احلامد

 ل��م أفك��ر يوم��ا ما ف��ي ممارس��ة العم��ل السياس��ي بجان��ب المهنة

جمال فخرو... 
خبير اقتصادي 

و “شوري” محنك

محظوظ لم يبحث عن وظيفة أو يخسر إحداها

ء



نجاح
متكن���ت جمموع���ة BMW من حتقيق �أك���ر عدد من 
�ل�سي���ار�ت يف �لأ�سه���ر �خلم�س���ة �لأول���ى من ه���ذه �ل�سنة 
مقارن���ة بالفرت�ت ذ�تها يف �ل�سن���و�ت �ل�سابقة، �إذ ��ستلم 
 BMW أكرث من مليون عمي���ل �سيارته �جلديدة من عالمة�
�أو MINI �أو رولز-روي����س �لعام 2018 )1003573/زيادة 
ن�سبته���ا %1.6(. ومّت حتقيق هذه �لنتيج���ة �لقيا�سية على �لرغم 
م���ن �لرتف���اع �لعاملي �مل�ستم���ّر يف �إنتاج ط���ر�ز BMW X3 و�لتقّلب���ات يف �ل�سني ب�سبب 
�لتغي���ري�ت يف ر�سوم �ل�ستري�د. وقد �ساهم���ت هذه �لعو�مل يف �نخفا�س طفيف يف مبيعات 

�ل�رشكة �ل�سهرية يف �سهر مايو )204،041/�نخفا�س بن�سبة 2.1%(.
 BMWو BMW i فف���ي �لأ�سهر �خلم�سة �لأولى من �ل�سن���ة، �رتفعت مبيعات �سيار�ت

iPerformance وMINI Electric بن�سبة %41 لتبلغ 46،849 �سيارة.

ماكان 2019

أرقام

ك�سفت بور�س ر�سميا عن م���اكان 2019 بتحديثات جديدة 
خ�سو�س���ا يف �خللفي���ة، و�أي�س���ا يف �ل�س���د�م �لأمام���ي �جلدي���د 
و�مل�سابي���ح �خللفية �ملت�سلة �جلديدة �لت���ي �أ�سبحت �أحد �أبرز 

عنا����رش هوية بور�س، وخي���ار�ت جديدة من �لأل���و�ن �ملتميزة من 
بور�س. من �لد�خ���ل ترز �لتحديثات يف �سا�س���ة �لنظام �لرتفيهي 

�جلدي���د مبقا����س 11 �إن�س، وت�سمي���م جديد وتطبي���ق جديد للهو�تف 
�لذكية ي�سمح بت�سجيل �لعديد من �لبيانات عند ��ستعمال �ل�سيارة يف �لطرق 

�لوعرة. مل يكتف مهند�سو بور�س بالتحديثات �جلمالية فقط، حيث قامو� بزيادة �سالبة �لهيكل 
وحت�سني جتربة �لقيادة ب�سكل عام ورفع �ن�سيابية �ل�سيارة ككل.

�ستطل���ق بور�س ماكان 2019 �جلديدة يف �ل�س���وق �ل�سيني �أول، على �أن ت�سل لحقا �إلى �لأ�سو�ق 
�لعاملية.

�حتفل���ت لمبورغيني بالو�س���ول �إلى �أرق���ام قيا�سية 
جدي���دة بعد �إنتاج 8 �آلف �سيارة من �أفينتادور، و�ل�سيارة 
رق���م 8 �آلف هي �أفينتادور S رود�س���رت عالية �لأد�ء �لتي 
�كت�ست �للون �لر�سا�سي، وكانت من ن�سيب �أحد �ملالك 

يف �لياب���ان، ويف �لي���وم نف�سه و�سلت �ل�رشك���ة �إلى 11 �ألف 
هور�كان مت �إنتاجها، وكانت �ل�سيارة �ساحبة �لرقم �لقيا�سي 

ملالك �إيطايل و�ختار �للون �لأزرق ل�سيارته �جلديدة.
و�س���ول �أفينتادور �إل���ى 8 �آلف �سيارة يعني �أنها و�سل���ت �إلى قر�بة 

�سعف �أرقام �ل�سيارة �لتي كانت خلفاً لها، وهي مري�سيالجو �لتي �أوقفت عن �لإنتاج يف مايو 
2010 بع���د بيعه���ا 4،099 ن�سخة فقط، وبالن�سبة للمبيعات �لكلية لالمبورغيني هذ� �لعام، 

فقد و�سلت �إلى 2،327 �سيارة يف �ملنت�سف �لأول من �لعام �جلاري.

أودي 
تكشف عن 

Q3 الجديدة

“نيسان” تطلق “ليف نيسمو” عالميا
تعت���زم �رشكة ني�سان ط���رح �سيارة “لي���ف ني�سمو” للبيع 
يف �لياب���ان ي���وم 31 يولي���و �جلاري، حي���ث �ستجم���ع �ل�سيارة 
�لكهربائي���ة �لأكرث مبيع���ا يف �لعامل للمرة �لأول���ى بني �لإثارة 
و�لتقنيات �ملتطورة، ب�سمات �ملظهر �لريا�سي و�لأد�ء �لقوي 
�ل���ذي ميّي���ز �سل�سلة �سي���ار�ت “ني�سم���و” �أثناء �لقي���ادة على 

�لطرق. 
وتتمي���ز �سي���ارة ني�سان “لي���ف ني�سمو” بنظ���ام كمبيوتر 
معّدل ي�سمن حتقيق ت�سارع �أكرث ��ستجابة، بالإ�سافة لإطار�ت 
ومنظومة تعلي���ق معدلة وم�سممة خ�سي�سا م���ن �أجل م�ستوى 
حتك���م �أف�س���ل ور�ح���ة �أثن���اء �لقي���ادة، ف�سال ع���ن ت�سميمها 

�لع�رشي، �سو�ء من �خلارج �أو مق�سورتها �لد�خلية. 
وق���د مت ت�سميم هذ� �لطر�ز �عتم���اد� على �سيارة ني�سان 
“لي���ف” �جلدي���دة، و�لت���ي مت �لك�سف عنها للم���رة �لأولى يف 
�سه���ر �أكتوب���ر 2017. وتتمي���ز �ل�سيارة ب���اأد�ء فائق من حيث 
�ل�رشع���ة و�لإ�ستد�مة وقدر�ت �لدف���ع �لكهربائية ب�سكل كامل 
و�لت�سميم �لديناميكي، ف�سال عن �أنها ت�سم تقنيات متطورة، 
ومنها �لدو��سة �لإلكرتونية e-Pedal وخا�سية �لركن �لذ�تي 

 .ProPILOT Park لل�سيارة
وتع���د “ليف” �إح���دى �أيقون���ات روؤية “ني�س���ان” للتنقل 
�لذك���ي �لت���ي ت�ستمل على تغي���ري طريقة ت�سغي���ل �ملركبات 
وقيادتها ودجمها يف �ملجتمع. وقد ح�سدت �ل�سيارة عدد� من 
�جلو�ئز عن ه���ذه �لتقنيات �ملتقدمة وخلوه���ا من �لنبعاثات 

�ل�سارة بالبيئ���ة، ومنها جائزة “�سيارة �لعامل �خل�رش�ء 2018” 
يف معر����س نيويورك �ل���دويل لل�سي���ار�ت، كم���ا ح�سلت على 
تقيي���م خم����س جنوم يف جم���ال �ل�سالم���ة من كل م���ن “برنامج 
تقيي���م �ل�سي���ار�ت �جلدي���دة” يف �لياب���ان و”برنام���ج تقييم 

�ل�سيار�ت �جلديدة” �لأوروبي.  
وياأت���ي ذل���ك يف �لوقت �ل���ذي ت�ستهدف “ني�س���ان” بيع 
ملي���ون �سي���ارة كهربائية، منها �سي���ارة “لي���ف” يف �لأ�سو�ق 

�لعاملية �سنويا بحلول �لعام �ملايل 2022.  
ي�سار �إلى �أن “ني�سمو”، وهي منوذج �ل�سيار�ت �لريا�سية 
من “ني�سان”، و�لتي مت تعديلها على �أيدي فريق �ملهند�سني 
بال�رشك���ة، مت �إطالق �أولى �لن�سخ �لتجارية منها يف �لعام 2013 
م���ن خالل �سي���ارة “جوك ني�سمو”، ثم تال ذل���ك �إطالق “مار�س 
ني�سم���و” و”نوت ني�سم���و” و”370Z ني�سم���و” و”جي تي-�آر 
ني�سم���و” و”�سريين���ا ني�سمو” و”باترول ني�سم���و” �ملخ�س�سة 

لل�رشق �لأو�سط.   
 حتم���ل �سيارة “ليف ني�سمو” ب�سمات �لت�سميم �خلارجي 
نف�سه���ا �لتي تت�سم بها �سيار�ت “ني�سمو” �لتجارية، من حيث 
�لرفارف �ملزدوجة ذ�ت �لطبق���ات، و�لتي تعمل على حت�سني 
م�ست���وى ثب���ات �ل�سي���ارة دون �لتاأثري على ُمعام���ل �ملقاومة. 
كم���ا ت�سم �ل�سي���ارة عجالت قيا����س 18 بو�س���ة م�سنوعة من 
�لأملني���وم، و�لتي تقل���ل درجة �ملقاومة لله���و�ء و�جلاذبية ما 

يحقق �أد�ًء عاليا �أثناء �لقيادة.

تق���دم مر�سيد�س �لفئ���ة G �جلديدة 
2018 نف�سه���ا باأبه���ى �س���ورة م���ن خالل 
�أد�ئه���ا �ملذه���ل، �س���و�ء عل���ى �لطرق���ات 
�مل�ستوي���ة �أو �لوع���رة، وبغ����س �لنظر عن 
ظروف �لقيادة، كما تزخر باأنظمة متطورة 
للم�ساع���دة، ناهي���ك عن ق���در�ت �لتحكم 

�ل�ستثنائية وجو�نب �ل�سالمة �ملتكاملة.
لطامل���ا �عت���رت �لفئ���ة G �لفاخ���رة 
للطرق���ات �لوع���رة م���ن مر�سيد�س-بن���ز، 
�أيقون���ة ت�سميمية فريدة م���ن نوعها منذ 
 G ف���رتة طويلة. وبق���در ما تك���ون �لفئة

�جلديدة �أطول مبقد�ر 53 ملم و�أعر�س مبقد�ر 121 
مل���م من �لط���ر�ز �ل�سابق، ف���اإن �سكله���ا �خلارجي مل 
يتغري ب�سورة كب���رية منذ �لعام 1979. وتتبع بذلك 
فل�سفة �لنق���اء �حل�سي للت�سميم، ويف �لوقت نف�سه، 
فاإنها تتم�س���ك ب�سخ�سية �لإ�سد�ر �لأ�سلي. وت�ستمر 
�لعنا�رش �ملمي���زة فيها، �لآن وكما يف �ل�سابق، بتلبية 
مهام حمددة للغاية، ومتنح �لفئة مظهرها �ملتفرد. 
ول تز�ل كل هذه �جلو�نب موجودة يف �لطر�ز �جلديد، 
مث���ل �ملقب����س �جل���ذ�ب للب���اب، و�ل�س���وت �ملميز 
لالإغالق، و�رشي���ط �حلماية �خلارجي �لق���وي، و�لعجلة 
�لحتياطية �ملك�سوفة عل���ى �لباب �خللفي، و�أ�سو�ء 
�ملوؤ����رش�ت �لبارزة. وتتناغم هذه �ملز�يا �ل�ستثنائية 
مع اخلطوط املنحني���ة ل�سيارة الطرقات الوعرة هذه 
لتح���دد �سكلها �خلا�س - مم���ا مينحها ح�سور� لفتا 

�أكرث على �لطريق، و�أي�سا على �لت�ساري�س �لوعرة.
يف ح���ني �أن �ل�سكل �خلارجي قد �حتفظ مبالحمه 
�لكال�سيكي���ة �ملمي���زة، خ�سع �جل���زء �لد�خلي للفئة 
G �إل���ى عملية �إعادة ت�سميم حديث���ة. وتتمتع لوحة 
�لعد�د�ت �لرئي�سة، �لتي مت ترتيبها بو�سوح و�إعادة 
ت�سميمها بالكامل، باأقر��س د�ئرية تناظرية ب�سكل 

�لأنبوب وبت�سميم �أزيل �سمن �لتجهيز�ت �لقيا�سية 
- مع �سا�ستني للعر�س بقيا�س 12.3 �إن�س متتزجان 
ب�رشي���ا �سمن مق�سورة زجاجية و��سعة �أ�سفل �لغطاء 
�لزجاج���ي �مل�س���رتك. وميك���ن لل�سائق���ني �لختيار 
بني ثالث���ة اأمناط خمتلف���ة للعر����ض - “كال�سيك”، 
“�سب���ورت”، و ”بروجري�سي���ف” - وكذل���ك �ختي���ار 
�ملعلومات و�مل�ساهد ذ�ت �ل�سلة وفقا ملتطلباتهم 

�لفردية. 
G فق���ط عل���ى  ل تقت����رش مو��سف���ات �لفئ���ة 
�ل�سالب���ة و�لتمي���ز على �لت�ساري����س �ل�سعبة، ولكن 
ديناميكيات �لقيادة و�لر�حة �ملذهلة على �لطرقات 
�ملعب���دة. وبف�سل ت�سميم �ملح���ور �لأمامي �جلديد، 
فق���د مت يف �لوق���ت نف�س���ه حت�س���ني �أد�ئه���ا عل���ى 
�لطرقات �مل�ستوية. وتتمتع �لفئة G بر�ساقة كبرية 
عل���ى �لطريق، وتوف���ر ر�حة مطلق���ة، ومتنح �ل�سائق 

�سعور� �أف�سل للتوجيه.
متث���ل �له���دف �لرئي�س م���ن �لتطوي���ر يف �إعادة 
تعري���ف ج���ودة وم�ست���وى �لتحك���م عل���ى �لطرقات 

�مل�ستوية و�لوعرة على حد �سو�ء.
وق���د مت بلوغ هذ� �له���دف: فالفئة G �جلديدة 
تتمتع ب���اأد�ء �أف�سل على �لطرق���ات �لوعرة، يف حني 

�أنها �أكرث ر�ساقة وديناميكية ور�حة على 
�لطرق���ات �مل�ستوية مقارن���ة بطر�ز�تها 
�ل�سابق���ة - وذلك بف�س���ل �إطارها على 
�س���كل �ل�سل���م، و�أقفاله���ا �لتفا�سلي���ة 
و�لنط���اق   ،100% بن�سب���ة  �لثالث���ة 
�ملنخف����س عند �لنتق���ال بالرتو�س �إلى 
م�ست���وى �أق���ل عل���ى �لطرق���ات �لوعرة. 
وتعتر و�سعية “G-Mode” �جلديدة 
�لأ�سا�سي���ة  �ملتطلب���ات  م���ن  و�ح���دة 
عل���ى  �ملح�سن���ة  �لتحك���م  خل�سائ����س 

�لطرقات �لوعرة. 
 ”G Mode“ إل���ى و�سعي���ة� G وتتغ���ري �لفئة
ب�سورة م�ستقلة عن و�سعية �لقيادة �ملختارة حاملا 
يت���م تفعيل �لأقف���ال �لتفا�سلية �لثالث���ة، �أو عندما 
يعمل �لنط���اق �ملنخف����س لالنتق���ال بالرتو�س �إلى 

م�ستوى �أقل على �لطرقات �لوعرة. 
وتتكي���ف م���ع و�سعي���ة �لطرقات �لوع���رة هذه 
خ�سائ����س �لتخمي���د �لقابل���ة للتعدي���ل لل�سا�سي���ه 
و�لتوجي���ه، وخ�سائ����س وح���دة �لت�س���ارع، وبالت���ايل 
جتنب �أي تبديالت غري �رشورية للرتو�س، مما ي�سمن 
�أق�سى م�ستوى من �لتحكم و�لقدر�ت على �لطرقات 
�لوعرة. وميكن لل�سائق �ل�ستمتاع بكل �إن�س يجتازه 
حت���ى فوق �لت�ساري�س �لقا�سي���ة، وي�سعر بردة فعل 

ممتازة لقدر�ت �جلر على �ل�سطح. 
ومن �أج���ل نقل �لق���وة، ي�ستخدم ناق���ل �حلركة 
�لأوتوماتيك���ي 9G TRONIC م���ع حم���ول لع���زم 
�ل���دور�ن لتلبية متطلبات �أيقون���ة �لطرقات �لوعرة. 
وجن���ح فري���ق �لتطوي���ر يف تقلي���ل �أزمن���ة �لتبدي���ل 
و�ل�ستجاب���ة لناقل �حلركة ب� 9 �رشع���ات عر تطبيق 

برنامج خم�س�س.
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�أعلنت جمموعة في���ات كر�ي�سلر عن وفاة �لرئي�س 
�لتنفي���ذي Sergio Marchionne ع���ن عم���ر يناهز 
66 عاما يف �أحد م�ست�سفيات مدينة زيورخ �ل�سوي�رشية، 
وتعر����س �سريجيو �إلى م�ساعفات و�جهته خالل �إجر�ئه 
عملية جر�حية ب�سبب تعر�سه لورم يف �لأن�سجة �ل�سامة 

يف عظام �لكتف.
�لتقاري���ر ك�سف���ت �أن �سريجي���و تعر����س ل�سكتة 
دماغية خالل �لعملية، يذكر �أن �سريجيو قد �ن�سم �إلى 
فيات يف �لعام 2004 وتر�أ�س �ملجموعة بعد دجمها مع 

كر�ي�سلر يف �لعام 2009.

tariq.albahar@albiladpress.comمسافات
مرسيدس 

الفئة G الجديدة.. 
عودة األسطورة

J.D. Power جينيسيس تفوز بجائزة
بجائ���زة  جيني�سي����س  ف���ازت 
و�لت�سامي���م،  ل���الأد�ء   J.D. Power
و��ستطاع���ت ك�رش �حت���كار بور�س بعد 
فوزه���ا به���ا لثالثة ع�رش عام���اً متتالية، 

عامه���ا  تعي����س  �لت���ي  جيني�سي����س 
�لث���اين فقط بع���د ��ستقاللها 

م���ن هيون���د�ي ك�سب���ت 
�جلمي������ع  �إعج���اب 

باأد�ئه���ا �لر�ئ���ع 
ميمه�������ا  ت�سا و
�لع�س�����������ري���ة 
ت����������ه���ا  د جو و
�لت���ي تخط������ت 

ك���رى �ل�رشك��ات 

�لعاملية.
�ل�ستبان���ة �ل�سنوي���ة �لت���ي تقوم 
ب���ه �رشك���ة J.D. Power تك���ون بع���د 
90 يوما م���ن �رش�ء �لعمالء ل�سيار�تهم، 

يت���م  خمتلف���ة  نقط���ة   90 وي�سم���ل 
�سوؤ�له���م عنه���ا عن �ل�سي���ارة، وترتكز 
يف �أد�ء �ل�سي���ارة وت�سميمها، وحققت 
ب���ي �إم دبلي���و �ملرك���ز �لثال���ث، بينما 
�أت���ت لنكولن يف �لر�بع، ومر�سيد�س يف 

�خلام�س.

قدمت �أودي �سيارتها �جلديدة Q3 �لتي تاأتي بالت�سميم 
�حلدي����ث، م�ستم����د مبا�رشة من �سقيقتها �لأك����ر Q8 من خالل 
�لأ�س����الع �حل����ادة، �إل �أن Q3 ب�سب����ب �أبعاده����ا �لأ�سغ����ر تبدو 
�أك����رث نعوم����ة م����ع م�سابيح �أق����ل ح����دة ومد�خل ه����و�ء �سفلية 
�أ�سغ����ر تت�سل بخط م����ن �لكروم على �ل�س����د�م �لأمامي، بينما 
مينحها �ل�سب����ك �لأمامي مظهر ريا�سي ج����ريء يلفت �لأنظار. 
�أم����ا �لت�سمي����م �خللف����ي، فيحم����ل م�سابيح عري�س����ة وخمارج 

عادم ممي����زة ريا�سية �ل�سكل.  �لت�سمي����م �لد�خلي بدوره جاء 
مب�سط����ا وم�ستلهما م����ن Q8 وم����ن A1 معا، وتاأت����ي �ل�سيارة 
بلوحة عد�د�ت رقمي����ة بنظام Virtual Cockpit قيا�س 10 
�إن�س �أ�سا�سية �أو قيا�����س 12.3 �إن�س عند طلب �ل�سيارة بنظام 
�ملالح����ة، وحتمل و�سا�س����ة و�سطية قيا�س 8.8 �إن�����س �أ�سا�سية 
�أو 10 �إن�����س �ختياري����ة، توف����ر كل منهم����ا نظام �أب����ل كاربالي 

و�أندرويد �أوتو للهو�تف �لذكية.
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دبي عاشقة األرقام القياسية... وجهة عالمية للمهرجانات

زيمان: شادي الخليج ملك ذائقتي 
مبكرا وكّون وجداني الموسيقي

ألبوم عمرو دياب 
يقلب مواقع التواصل االجتماعي

وا�شل���ت دبي تاألقها من خ���الل اختيارها وجهة عاملية 
للمهرجان���ات، يف قائم���ة �شم���ت 28 مدين���ة عاملية، حمتلة 
املرك���ز الثام���ن، متفوق���ة عل���ى جزي���رة اإبي���زا يف اإ�شبانيا، 
واإ�شطنب���ول، وال����س فيغا�س، وماربي���ا االإ�شبانية، وميامي، 
وميونيخ، وني���و اأورليانز االأمريكية، ونيوي���ورك، وباري�س، 

وريو دي جانريو يف الربازيل، و�شان تروبيز الفرن�شية.
وق���ال موق���ع CITI 10 االإعالم���ي اإن دب���ي تزخر بكل 
�ش���يء الإقامة االحتف���االت، �ش���واء للمنا�شب���ات اخلا�شة، اأو 
االأعي���اد. وت�ش���درت اأم�ش���رتدام القائمة، تلته���ا يف املركز 
الثاين اأو�شنت عا�شمة والية تك�شا�س، وبايل يف اإندوني�شيا، 

وبر�شلونة، وبلغراد يف املركز اخلام�س.
من جه���ة اأخرى و�شفت �شبكة “�ش���ي اإن اإن” االإخبارية 
باللغة العربية دبي باأنها تع�شق حتطيم االأرقام القيا�شية. 
وقال���ت ال�شبكة: “هكذا هي دب���ي، من اأطول برج يف العامل، 
اإل���ى اأكرب مرك���ز ت�شوق يف الع���امل، واأكرب مدين���ة ترفيهية 
داخلي���ة يف الع���امل، واأك���رب حديق���ة ثلجية يف الع���امل، واالآن 

اأك���رب “حي �شين���ي” يف ال�رشق االأو�ش���ط”. وذكرت “�شي اإن 
اإن” اأنه من املق���رر اأن ميتد احلي اجلديد على م�شاحة �شتة 
كيلوم���رتات مربعة، كم���ا �شيبعد نح���و 10 دقائق من مطار 

دبي، ومن برج خليفة. واأ�شافت اأن احلي اجلديد �شيت�شمن 
عالمات جتاري���ة �شينية كثرية، ف�شال ع���ن عالمات جتارية 

عاملية، تعترب من بني االأكرث جذبا لل�شياح ال�شينيني.

أحداث

متى ما اأمكنك.
ال ُتهم���ل عمل���ك اأو تتكا�شل فاملرحلة 

واحتفظ مبا لديك.
تعري ال�شدي���ق كل اأهمي���ة وتتحا�شى 

فالطريق الزال �شالكا.
 تق���وم ب���كل م���ا يع���ود عل���ى �شحتك 

بالفائدة اإال اأنك تبالغ.

جتعلك حمبطاً.
ال تفك���ر كثريا يف م�شاريع���ك املوؤجلة 

فرتة جميلة يف البيت واأي�شا يف العمل.
مغامرات واأ�شف���ار وحتركات ورغبة يف 

التنقل. 
ح وجه���ة نظرك للمدير  حاول اأن تو�شّ

بخ�شو�س التطور اجلديد. 
اك�رش الروتني ببع�س االأعمال املنزلية 

مع االأ�رشة.
ح���اول اأن تكون اأكرث جدي���ة يف العمل 

واأثبت قدرتك.
الت���ي  العراقي���ل  ببع����س  ت�شط���دم 

املقبلة اأكرث ح�شا�شية
ال تقف عند املحط�ة االأولى م�ن اخلي�بة 

اخلالف. 
انتب���ه اإل���ى طعامك ومار����س الريا�شة 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو:

الحوت:

الثور:

العذراء:

الجدي:

السرطان:

العقرب:

اأكد الفنان الكبري �شلمان زميان 
ا�شتمراريت���ه يف الغن���اء، واأن جترب���ة 
الدويتو جميلة، لكنه ال ي�شعى اإليها.

وامللح���ن  املط���رب  واأ�ش���اد 
البحريني مب�شتوى االأغنية الكويتية، 
قائ���ال اإنه���ا كانت وال ت���زال يف تاألق، 
وحمافظ���ة على متيزه���ا يف منطقتنا 

العربية.
ت�رشي���ح  يف  زمي���ان  واأ�ش���اف 
“الكوي���ت  ”اأن  الكوتيت���ة  للجري���دة 
بلد عزيز عليَّ كث���رًيا؛ الأنني ارتبطت 
بعالقات وطيدة، وال تزال قائمة حتى 
الي���وم، ون�شاطي فيها ب���داأ منذ طرح 
اأول األبوم يل العام 1979 الذي انت�رش 
ديف الكوي���ت قبل اأي م���كان اآخر. كما 
اأن املطرب القدير عبدالعزيز املفرج 
)�شادي اخلليج( ملك ذائقتي مبكرا، 
وكّون وج���داين املو�شيقي منذ العام 
اإلى �رشيطه  1975، عندما ا�شتمع���ت 
ال���ذي يحم���ل عل���ى متنه )ع���ادت لنا 
االأيام فوق ال�شفين���ة(، كلمات اأحمد 
م�ش���اري العدواين، و)تق���ول ن�شيت( 
كلمات يعقوب الغنيم، و)كِف املالم( 
لل�شاع���ر فهد الع�شك���ر، وجميعها من 
اأحل���ان اأحم���د باق���ر، وكذل���ك تاأثرت 

باملطربني عو�س الدوخي، م�شطفى 
اأحمد، غريد ال�شاطئ، ح�شني جا�شم”.
الدويت���و  غم���ار  خو����س  وع���ن 
الغنائ���ي ب���نيَّ اأن���ه “جترب���ة جميلة، 
لكنن���ي ال اأ�شع���ى اإليه���ا، ولو دعيت 
للم�شارك���ة ل���ن اأرف�شه���ا، وه���ذا ما 
ح�شل مع الفنان الكويتي عبدالهادي 
احلمادي، يف اأغنية )رق العذول( التي 
كانت �شم���ن اأعمال األبوم���ه الغنائي 

)عدنيات 2013(”.
الفنان���ني  بع����س  غن���اء  وع���ن 
اأن  اأمان���ع  “ال  اأورد قائ���ال:  الأعمال���ه، 
يغن���وا يل، لكن ماأخ���ذي الوحيد على 

اأحد الفنانني اخلليجي���ني عندما اأخذ 
اأغنيتي )ذكريات( اأو املعروفة با�شم 
وقدمه���ا  ال�شم���ال(،  رب���وع  يف  )ويل 
اأو  متنا�شي���ا  ال���رتاث،  م���ن  وكاأنه���ا 
متجاه���ال �شناعه���ا، فمن نظ���م هذه 
الق�شي���دة ه���و ال�شاع���ر الفل�شطيني 
توفي���ق زي���اد، اأم���ا اللح���ن، فهو يل، 
والتوزي���ع املو�شيق���ي ملحم���د باقر، 
فاخت����رش الفنان ال�ش���اب كل ذلك يف 
مفردة تراث، وهذا لي�س مقبوال، فاأنا 

ال اأزال حيا اأرزق”.
وحول اعتزال الغن���اء، قال: “لن 
اأتوقف عن الغناء؛ الأن التوقف مبثابة 
عق���اب بالن�شب���ة اإيل، واآخ���ر اأغنياتي 
املنفردة كانت بعنوان )ليه يا دنيا(، 
التي اأطلقته���ا يف الكويت، وهي من 
كلمات حم�ش���ن العب�ش���ي )�شاعر من 
ح�رشموت - اليمن(، واأحلان الكويتي 
م�شع���ل البكر، والتوزي���ع املو�شيقي 
اخلل���ف،  حمم���د  لالأغني���ة  والتنفي���ذ 
و�شارك يف عزف الوتريات فريق خالد 
ن���وري، و�شولو الكم���ان اأحمد حمزة، 
واالإيقاع���ات برهان ال�شط���ي، والناي 
لالإخ���راج  وت�ش���دى  اخلل���ف،  حمم���د 

التلفزيوين عبداهلل البكر”.

ط����رح الفنان امل�����رشي عمرو دي����اب، املل�شق الدعائ����ي الر�شم����ي الألبومه اجلديد 
واملنتظ����ر )كل حيات����ي(، واملقرر اأن يناف�س ب����ه يف خ�شم �شب����اق االألبومات يف مو�شم 
ال�شي����ف اجل����اري. وظهر “اله�شبة” خ����الل املل�شق ب� “لوك” جدي����د ومغاير متاما عما 
ظه����ر به يف األبوماته االأخرية، ولفت االأنظار بلون و�شكل �شعره املائل لل�شفار، مرتديا 
نظ����ارة �شم�شي����ة دون ارتداء قمي�س، م����ع االعتماد على مظهر غري����ب وخمتلف جدا من 
حيث الوجه، ما اأثار حفيظة جمهوره على ال�شو�شيال ميديا بني امل�شدومني ب�”اللوك” 

اجلديد، واملتحم�شني الإعالنه اأخريا عن �شدور االألبوم قريبا.
وانقلب����ت مواقع التوا�شل االجتماعي راأ�شا على عقب، منذ طرح �شورة من 

بو�شرت األبوم “كل حياتي”، حيث ت�شدر ا�شم النجم امل�رشي موقع تويرت.

خا�ص

29 يوليو
   1890

وف����������اة ال����ر�����ش����ام 
“فن�شينت  الهولندي 

فان جوخ”.

1957
ت��اأ���ش��ي�����س ال��وك��ال��ة 
ال���دول���ي���ة ل��ل��ط��اق��ة 

الذرية.

1958
“نا�شا”  وكالة  اإن�شاء 
الف�شائية االأمريكية.

1981
االأمي��������������������ر  زواج 
“ت�شارلز” من االأمرية 

“ديانا”.

1921
اأدول��ف هتلر يتولى   
العمال  حزب  رئا�شة 
اال�شرتاكي  القومي 

االأملاين.

1937
 تتويج امللك فاروق 
م��ل��ًك��ا ع��ل��ى ع��ر���س 
م�����رش ر���ش��م��ًي��ا وذل��ك 
ل�شن  و���ش��ول��ه  ب��ع��د 
ال���ر����ش���د ب��ال��ت��اري��خ 
الفتوى  بعد  الهجري 
والدته  طلبتها  التي 
امل��ل��ك��ة ن�����ازيل من 
حممد  االأزه����ر  �شيخ 

م�شطفى املراغي.

1945
ال�������ش���ف���ن احل��رب��ي��ة 
ال���ي���اب���ان���ي���ة ت��غ��رق 
ال�����ش��ف��ي��ن��ة احل��رب��ي��ة 
االأم����������ريك����������ي����������ة 

“اإنديانابولي�س”.

تحت شعار “نعيش مًعا”

مهرجان وهران ينطلق في دورته الـ 11

انطلق���ت موؤخرا فعالي���ات مهرجان 
وه���ران للفيلم العربي يف ن�شخته ال� 11 
حتت �شعار “نعي�س مًعا” يف قاعة �شينما 
املغرب ب���� “لباهية”، بح�ش���ور العديد 
من الوج���وه الفنية اجلزائري���ة والعربية 
كمحمد هنيدي و�شال���ح اأوغروت وخالد 
يو�ش���ف و�شكران مرجتى ون���وال مداين 
وط���ارق عبد العزي���ز، و�شه���د االفتتاح 
تك���رمي الفنان���ة الراحلة �شادي���ة، حيث 
ت�شل���م التك���رمي ع���ن عائلته���ا ال�شفري 
امل�رشي يف اجلزائ���ر عمر اأيو عي�شة، ومت 
تكرمي املخ���رج اجلزائري الراحل فاروق 
بولوف���ة عما قدمه م���ن عط���اء لل�شينما 

اجلزائرية.

الكومي���دي  الفن���ان  حظ���ى  كم���ا 
حمم���د هني���دي واملخ���رج الكب���ري خالد 
كاظ���م  العراق���ي  والناق���د  يو�ش���ف 
ال�شلوم بتكرميات م���ن اللجنة املنظمة 
للمهرج���ان. ورح���ب حماف���ظ املهرجان 
ال�شينم���ا  ب�شن���اع  �شديق���ي  اإبراهي���م 

واحل�ش���ور، قائ���ال اإن مهرج���ان وه���ران 
اأ�شحى �شمة املدينة وفخرها.

واأ�شاف مدير ديوان وزارة الثقافة 
علي لرج���ال اأن مهرجان وه���ران اأ�شبح 
بال�شينم���ا  لالحتف���اء  وموع���ًدا  متمي���ًزا 

العربية.

•  الفنان �شلمان زميان	
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األخيرة

منع ن�شر �آالف �لوثائق عن زو�ج ديانا وت�شارلز و�آخرين

�إغر�ق دبابات ومد�فع لبنانية يف �لبحر �ملتو�شط

�ل�شيخة مي تنعى �لفنانة �شامية �إجننري

تواج����ه احلكوم����ة الربيطانية انتقادات ب�سبب عدم رغبته����ا يف الإفراج عن وثائق 
م����ن املفرت�ض اأنها رفعت عنه����ا ال�رسية مبوجب قانون، لكنها تخ�سى اأن ت�سبب جدل 

كبريا.
فبح�س����ب �سحيفة ديلي مي����ل الربيطانية، حجب����ت الإدارات احلكومية اإ�سدار ما 
يقرب من 6000 وثيقة مت اإيداعها يف الأر�سيف الوطني، وحتتوي على اأحداث جدلية 
مث����ل الآراء الر�سمية يف زواج الأم����ري ت�سارلز من الأمرية الراحل����ة ديانا والذي انتهى 

بالطالق، ومعلومات تتعلق بكارثة لوكربي وملفات اأخرى ح�سا�سة. 
وتتعل����ق العدي����د من الوثائ����ق بوقائع يف اأوروب����ا حدثت يف عهد رئي�����ض الوزراء 

الأ�سبق جون ميجور.

بداأ يف مدينة �سيدا اللبنانية، اأم�ض ال�سبت، تنفيذ م�رسوع “حدائق حتت املاء” ال�سياحي، 
حيث مت اإغراق دبابات ومدافع عتيقة تابعة للجي�ض اللبناين يف قاع البحر لإن�ساء هذه احلدائق 

و�سط اعرتا�ض ال�سيادين.
 ويعتم���د امل�رسوع عل���ى اإغراق دبابات ومداف���ع وناقالت جند واآلي���ات ع�سكرية ا�ستغنى 
عنه���ا اجلي�ض يف 3 اأماكن للحدائق بعيدة عن جمرى التيارات البحرية اجلارفة. وهذه الآليات 
6 دباب���ات و4 عربات مدرع���ة �سوفيتية ال�سنع كان اجلي�ض قاتل به���ا خالل احلرب الأهلية 

اللبنانية التي دامت 15 عاما وانتهت عام 1990.
وترتكز الأماكن املقرتحة لهذه احلدائ���ق يف اجلهة ال�رسقية ال�سمالية من )الزيرة(، وهي 
عب���ارة ع���ن جزيرة �سغ���رية نتجت عن ه���زة اأر�سية كانت ق���د تعر�ست له���ا مدينة �سيدون 

الفينيقية عام 147 قبل امليالد.
 وتراه���ن النقابة وال�سلطات املحلية يف املدينة على ا�ستقطاب اأفواج كثرية من حمرتيف 

وهواة الغط�ض حول العامل للتمتع مب�ساهد الطبيعة البحرية حتت املاء.

املنام���ة - هيئة البحري���ن للثقافة 
والآثار: بعد م�سرية عطاٍء طويلة، رحلت 
الفنان���ة والأديبة �سامي���ة اإجنري اجلمعة 
لت���ودع  27 يولي���و اجل���اري،  املواف���ق 
البحري���ن بذل���ك واحدة م���ن اأب���رز رواد 
الفنون الت�سكيلية والأدبية يف اململكة.

وبه���ذه املنا�سب���ة، �رسح���ت رئي�سة 
هيئة اليحرين للثقاف���ة والآثار ال�سيخة 
م���ي بنت حمم���د اآل خليف���ة “وّثقنا منذ 
البحرينيني  الفنانني  اإ�سهامات  اأ�سابيع 
يف كت���اٍب خا�ض �سم���ن مهرجان اأ�سيلة 
باملغ���رب، من بينه���م الفنان���ة الراحلة 
توثي���ق  مت  حي���ث  اإجنن���ري،  �سامي���ة 
اإبداعاته���ا الفني���ة والأدبي���ة، ومل نك���ن 

نعلم حينها اأننا �سنودعها بعد اأيام”.
واأ�ساف���ت “اإن الراحل���ة كان���ت منوذًج���ا م�رسًفا يعك�ض غن���ى احلراك الثق���ايف يف اململكة، 

وبرحيلها فقدت البحرين قامة فنية كبرية”
وكان للفنانة والأديبة البحرينية الراحلة �سامية اجننري م�سرية مميزة يف املجال الأكادميي 
حي���ث عملت اأ�ست���اًذا م�ساعًدا يف الرتبية الفني���ة والفنون اجلميلة بجامع���ة البحرين منذ العام 

1982. وهي حا�سلة على �سهادة الدكتوراه من جامعة بن�سلفانيا الوليات املتحدة 1992.
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السبت الجمعة الخميس
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  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

الطق�ض  ح�سن مع بع�ض ال�سحب 
ولكن من املتوقع ان يكون مغربا يف 

وقت لحق وحارا يف النهار.

الرياح �سمالية غربية من 7 اإلى 
12 عقدة وت�سل من 15 اإلى 

20 عقدة اأحيانا يف النهار.

ارتفاع املوج من قدم اإلى قدمني قرب ال�سواحل ومن 3 اإلى 
5 اقدام يف عر�ض البحر. درجة احلرارة العظمى 42 م ال�سغرى 

30 م. الرطوبة الن�سبية العظمى 75 % ال�سغرى 20 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ض جمل�ض الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�ض التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�ض التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير
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مواقيت 
الصالة

�لقرن يف  خ�شوف  باأطول  �لنجوم  مر�قبي  �لدموي” يبهر  “�لقمر 
اأبه���ر قمر دموي الل���ون مراقبي النجوم يف 
كثري م���ن اأنحاء العامل ي���وم اجلمعة وهو يدخل 
رويدا يف ظل الأر�ض يف اأطول خ�سوف يف القرن 

احلادي والع�رسين.
وم���ن راأ����ض الرج���اء ال�سالح حت���ى ال�رسق 
الأو�س���ط وم���ن الكرمل���ني اإلى مين���اء �سيدين 
�سخ�ست اأب�سار الآلف نحو ال�سماء لروؤية القمر 
الذي اأعتم ثم حتول لونه اإلى الربتقايل والبني 

والقرمزي لدى توغله يف ظل الأر�ض.

وعلى �سفاف نهر اجلاجن يف الهند، اأغلقت 
املعاب���د قبل اخل�س���وف. و�ساه���د املتحم�سون 
الظاه���رة ع���رب تل�سكوب���ات يف �سنغافورة ويف 
مر�س���د ال�سدمي للف�ساء وعل���م الفلك بالوثبة 
ق���رب اأبوظب���ي. ودف���ع املئ���ات يف ا�سرتالي���ا 
بالفع���ل مقابل م�ساهدة اخل�س���وف من مر�سد 

�سيدين قبل �رسوق ال�سم�ض.
وق���ال نائب املدي���ر التنفي���ذي للجمعية 
امللكي���ة الربيطاني���ة لعلم���اء الفل���ك روبرت 

ما�س���ي “اإنها م�سادفة غري ماألوف���ة باملرة اأن 
يحدث خ�سوف كامل للقمر بينما يكون املريخ 
يف اجلان���ب املقابل خالل نف����ض الليلة”. ومنذ 
اآلف ال�سنني يجول الإن�س���ان بنظره يف ال�سماء 

بحثا عن ب�سري خري اأو نذير �سوؤم.
  لك���ن علماء الفل���ك قالوا اإن���ه ل يوجد ما 
ي�ستدع���ي القل���ق. وم���ن املتوق���ع اأن يح���دث 
خ�س���وف القم���ر املقبل لنف�ض الف���رتة الزمنية 

عام 2123.

منازله��م  يخل��ون  �الآالف 
هربا من حر�ئق كاليفورنيا 

�لطق���س �ل�شي��ئ يعّطل 
مطار�ت وقطار�ت لندن

اأخل���ى اآلف الأ�سخا����ض منازلهم يف جنوب 
كاليفورنيا هربا من حريق مفتعل اجتاح �سباح 
اأم�ض ال�سبت جنوب �رسق لو�ض اأجنلي�ض، بعدما 
كان حاك���م الولية طلب امل�ساع���دة الفدرالية 
ملكافح���ة حريق مدمر يجت���اح مناطق اأخرى من 

الولية.
وق�سى رجال اإطفاء خ���الل مكافحة حريقي 
“كران�ست���ون” يف جنوب �رسق لو����ض اأجنلي�ض، 
و”كار” يف �سمال كاليفورنيا، اللذين يعتربان 
الأخط���ر بني حرائق عدة جتت���اح اأكرث الوليات 

الأمريكية اكتظاظا.
ويح���اول اأك���رث م���ن 1300 رج���ل اإطف���اء 
مكافح���ة حري���ق “كران�ست���ون” ال���ذي يتم���دد 
ب�س���كل �رسيع ما اجرب ال�سلط���ات على اإجالء نحو 
7 اآلف �سخ����ض، بح�سب ما اأعل���ن جهاز حماية 

الغابات.

والربيطاني���ون  الأجان���ب  ال�سي���اح  واج���ه 
الراغبون يف ق�س���اء عطلة يوما اآخر من عراقيل 
ال�سف���ر يف بريطانيا، بعدما اأدت اأحوال الطق�ض 
ال�سيئ اإلى اإلغاء رحالت طريان وتاأجيل رحالت 

قطارات عرب بحر املان�ض.
وبعد اأ�سبوع من موج���ة حر �سديدة، جاءت 
عوا�سف رعدي���ة، اجلمعة، موؤجلة رحالت ال�سفر 

اأم�ض ال�سبت.
واأو�سح���ت �رسك���ة الط���ريان القت�س���ادي 
“ري���ان اإي���ر” اأن 14 رحل���ة مبط���ار �ستان�ستد 
األغيت ب�سب���ب العوا�سف الرعدية اجلمعة ليال، 
اإ�سافة اإلى نق�ض العامل���ني يف اأبراج املراقبة 
باملطارات. كما حذرت مط���ارات اأخرى بلندن، 
هي لتن وغاتويك وهيرثو، من تاأجيل الرحالت 

املقلعة منها.

• مراحل خ�سوف القمر                           )ت�سوير: اأمين حممد(	

األمم المتحدة... ترهل وفساد
بعبارات ل تخلو من التعايل والتكرب احتدت ال�سيدة الأنيقة على موظف ت�سجيل 
الدخول مبطار القاهرة؛ لأنه مل يقبل اعتماد جواز مرور الأمم املتحدة لإ�سدار بطاقة 
ال�سعود اإلى الطائرة. �رسح املوظ���ف امل�سكني مرارا باأن “ال�سي�ستم” ل يقبل اإمتام 
عملي���ة الت�سجيل اإل باختيار الدول���ة من قائمة لي�ض من بينها الأمم املتحدة. وبعدما 
انهال���ت عليه ال�سيدة توبيخا ا�سطر اإلى ا�ستدعاء �سابط اجلوازات، الذي ح�سم الأمر 
قائ���ال لل�سيدة املتوترة اإذا اأردت ال�سفر عليك اإبراز جواز �سفر حقيقي، فاأخرجت يف 

النهاية جواز ال�سفر الأخ�رس الذي يت�رسف ويفخر بحمله كل م�رسي.
املنظم���ة الدولية، الت���ي يعمل فيها نحو 44 األف �سخ����ض، حتر�ض على تقدمي 
الت�سهيالت كافة ملوظفيها؛ لتمكنهم من تاأدية مهماتهم الإن�سانية “النبيلة”، لكن 
على ما يب���دو اأن البريوقراطية و�سوء الإدارة والرتهل وغياب الدور الرقابي الفعال 
�سج���ع كثريا من املوظف���ني اأ�سحاب النفو�ض ال�سعيفة عل���ى ا�ستغالل تلك املزايا 
لأغرا����ض �سخ�سية، ومن بينها جواز مرور الأمم املتح���دة التي ل يجوز ا�ستخدامه اإل 

لل�سفر يف املهمات الر�سمية فقط.
 احلدي���ث عن ح���الت الف�س���اد وتاأثري امل�سال���ح ال�سخ�سية عل���ى عمل موظفي 
املنظم���ة الدولي���ة يطول وميت���د اإلى �سبعين���ات القرن املا�سي، مم���ا دعا اجلمعية 
العام���ة اإل���ى تاأ�سي�ض وح���دة التفتي�ض امل�سرتك���ة يف دي�سمرب 1976 به���دف اإجراء 

عمليات التقييم والتفتي�ض والتحقيق على نطاق املنظومة.
فبدل من اأن يحذر الأمني العام اأنطونيو غوتريي�ض عن �سائقة مالية غري م�سبوقة 
ميكن اأن توؤثر على املهمات املوكلة اإلى املنظمة، ويدعو املوظفني الدوليني اإلى 
اتخاذ اإجراءات لتقلي�ض النفقات، كان من الأجدر الإعالن عن البدء بتنفيذ اإ�سالحات 

جذرية وهيكلية تنف�ض غبار الف�ساد والرتهل عن املنظمة.
لكن لالأ�سف يبدو اأن الأمم املتحدة حتولت اإلى دولة عميقة ع�سية على الإ�سالح، 
واأي �سعوب���ات مادي���ة تواجهها املنظمة يتحمله���ا الفقراء يف ال���دول التي ت�رسبها 
الأزم���ات، وراأين���ا اأخريا كيف �رسح���ت وكالة غوث وت�سغيل الالجئ���ني الفل�سطينيني 
)الأونروا( مئات املوظفني يف قطاع غزة وال�سفة الغربية، وذلك بعد اإعالن الوليات 

املتحدة تقلي�ض م�ساهمتها ال�سنوية يف ميزانية الوكالة.
�سحي���ح اأن ميزانية الأونروا، التي تقدم خدمات التعليم وال�سحة والإغاثة لأكرث 
م���ن 3 ماليني لج���ئ فل�سطيني، متول من تربع���ات الدول املانح���ة، اإل اأن املنظمة 
الأم، الت���ي تزي���د ميزانيتها عن 5 مليارات دولر، ميكن اأن مت���ول العجز يف ميزانية 
الوكال���ة اإن اأح�سنت ا�ستخدام مواردها، فمجرد التخل�ض من عبء رواتب حفنة قليلة 
من املوظف���ني املتنفذين باملنظمة، الذين ل يخدم���ون اإل م�ساحلهم، يحقق وفرة 

تكفي ل�سداد رواتب املئات من املوظفني الفل�سطينيني امل�ساكني.

أيمن همام

ayman.hamam
@albiladpress.com

360 درجة

اأث���ار حف���ل غنائي للفنان���ة اللبناني���ة جوليا بطر�ض ج���دل يف و�سائ���ط م�ستخدمي مواقع 
التوا�س���ل ب���الأردن. وياأتي اجل���دل ب�سبب موقف الفنان���ة اللبنانية من ب�س���ار الأ�سد، اإذ غرد 
امل�ستخدم���ون ب�سور لبطر�ض وهي جتل�ض اأمام الأ�سد. وظه���ر ها�ستاغ #اأردنيون_نرف�ض_
وجود_جوليا، ورد عليه نحو 2500 تغريدة. وبينما دعا البع�ض اإلى ف�سل الفن عن ال�سيا�سة، 

رف�ض العديد من امل�ستخدمني ذلك.
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