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البحرين حققت �أهداف “ال�صحة العاملية” الإمنائية� ...سمو رئي�س الوزراء:

احتواء الأزمات بتحرك �سيا�سي �أكرث فاعلية

جاللة امللك يف ر�سالة �شكر للربملان العربي:

نقدر دوركم يف الت�صدي للتدخالت املرفو�ضة

املنام���ة  -بن���ا :بع���ث عاهل البالد �ص���احب
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�س���ى �آل خليفة ر�س���الة
�ش���كر �إل���ى رئي����س الربمل���ان العرب���ي م�ش���عل
ال�سلمي �أم�س الأول ب�ش����أن القرار املهم ال�صادر
ع���ن الربملان العربي يف جل�س���ته بتاريخ  4يوليو
 2018للت�ص���دي للقرارات والبيانات امل�سي�سة
واملغلوطة التي �أ�ص���درها الربملان الأوروبي عن
حالة حقوق الإن�س���ان يف مملكة البحرين ،م�ش���يدا
جاللته مبواقف الربملان العربي القوية وت�صديه
للتدخ�ل�ات املرفو�ض���ة يف ال�ش����ؤون
4
الداخلية ململكة البحرين.

•جاللة امللك

�ضمن توجيهات �سمو ال�شيخ خليفة بن علي

�إطالق �صحيفة “اجلنوبية تاميز”

•�سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال املدير الإقليمي ملنظمة ال�صحة العاملية لإقليم �رشق املتو�سط

املنامة  -بنا :دعا رئي�س الوزراء �ص���احب
ال�س���مو امللك���ي الأم�ي�ر خليفة بن �س���لمان �آل
خليفة �إلى احت���واء الأزمات وال�رصاعات بتحرك
�سيا�س���ي �أك�ث�ر فاعلية يُبعد خماط���ر احلروب
و�آثاره���ا املدمرة على الأو�ض���اع ال�ص���حية عن

املنطق���ة ،م�ؤك���دًا �س���موه �أن مملك���ة البحرين
ق���د حقق���ت �أهداف منظم���ة ال�ص���حة العاملية
الإمنائي���ة.وكان �س���موه ق���د ا�س���تقبل بق��ص�ر
الق�ض���يبية �أم����س املدي���ر الإقليم���ي ملنظمة
ال�ص���حة العاملية لإقليم �رشق املتو�س���ط �أحمد

اقتصاد البالد
تظاهرات يف النجف تطالب
با�ستقالة احلكومة

ترامب� :أ�شعر �أن �إيران �ستتحدث �إلينا قري ًبا جدًّ ا

14

بالدنا
“�أ�صول”� :شطب ا�ستثمارات لي�س جتاوزا
ول�سنا م�س�ؤولني عن كل مالية “الت�أمني”

8

مسافات البالد
الفنانة نورة عيد لـ ” :”$واجهت
التحيز و “ال�شللية” ..وال �ألتفت لل�شائعات

23

البالد سبورت
بعثة “�شباب ال�سلة” تغادر �إلى تايلند
حمملة ب�آمال املونديال اليوم

16

“التجارة” تد�شن املفت�ش ال�شامل نهاية العام
زينب العكري من ال�سناب�س

ك�شف الوكيل امل�س���اعد للموارد واخلدمات
بوزارة ال�ص���ناعة والتجارة وال�س���ياحة عبدالعزيز
الأ��ش�راف ع���ن �أن ال���وزارة �ستد�ش���ن “املفت����ش
ال�ش���امل” لر�ص���د خمالفات ال�س���جالت التجارية
�أواخر العام اجلاري .2018
و�أو�ض���ح يف ت�رصيح لـ “الب�ل�اد” على هام�ش
تد�ش�ي�ن املوقع الإلكرتوين اجلدي���د للوزارة� ،أنه
�س���يتم تدري���ب املفت�ش�ي�ن يف ال���وزارة ليقوموا

املنظري.من جهته� ،أك���د املدير الإقليمي ملنظمة
ال�ص���حة العاملية ل�رشق املتو�سط �أن مملكة البحرين
ت�أخذ دوما مكانة متقدمة يف ترتيب الدول الإقليمية
التي تقدم خدمات �صحية ذات جودة عالية
2
مبا يعك�س �سيا�سات احلكومة الناجحة.

ع���وايل  -املحافظ���ة اجلنوبي���ة� :ض���من
توجيهات حمافظ اجلنوبية �س���مو ال�ش���يخ خليفة
ب���ن علي �آل خليفة� ،أعلنت املحافظة اجلنوبية عن
�إط�ل�اق واجهة �إعالمية جدي���دة ذات نوعية لتعزيز
التوا�ص���ل مع الأهايل واملواطن�ي�ن والتعرف على
�أبرز �أن�شطة وبرامج وفعاليات املحافظة.
وت�أتي فكرة �صحيفة “اجلنوبية تاميز” �ضمن

اهتمام وحر�ص �س���مو ال�ش���يخ خليفة ب���ن علي �آل
خليف���ة مببد�أ امل�ش���اركة املجتمعية وفتح العديد
م���ن القن���وات الإعالمي���ة واالجتماعي���ة يف �ش���تى
املجاالت ك�إ�ص���دار �صحيفة �إلكرتونية واجتماعية
�أ�س���بوعية تع���د الأولى م���ن نوعها على م�س���توى
املحافظة اجلنوبية� ،إذ �س���يتم الإ�ص���دار
3
الأول خالل �شهر �أغ�سط�س اجلاري.

مبهمة املفت�ش ال�ش���امل� ،إذ �إن عدد املفت�ش�ي�ن
حاليًّا قليل مقارنة بعدد ال�سجالت التجارية التي
ي�صل عددها �إلى � 85ألف �سجل جتاري.
وكان وزير ال�ص���ناعة والتجارة زايد الزياين،
�أف���اد �س���ابقًا ب�أن���ه مت العم���ل عل���ى زي���ادة عدد
املفت�ش�ي�ن من خ�ل�ال تعديل الهي���كل الوظيفي
يف ال���وزارة ،ومن جانب �آخر العم���ل على التعاون
م���ع هيئة تنظيم �س���وق العمل ،واال�س���تفادة من
عدد املفت�ش�ي�ن الذين و�ص���لوا �إلى 63
10
مفت�شً ا.

الأمن يهاجم املتظاهرين يف �أ�صفهان

عوا�ص���م ـ وكاالت :جتددت املظاهرات
يف �أ�ص���فهان و�سط �إيران� ،ص���باح الأربعاء،
احتجاج���ا ً عل���ى الغ�ل�اء وتده���ور الأو�ض���اع
االقت�صادية وانهيار عملة الريال الإيرانية.
و�ألق���ت ق���وات الأم���ن الإيراني���ة عل���ى
املتظاهري���ن يف �أ�ص���فهان قناب���ل الغ���از
امل�سيلة للدموع وقامت بر�ش املتظاهرين
بخراطيم املياه.
و�أعل���ن الرئي����س الأمريك���ي دونال���د
ترام���ب ،يف خط���اب �ألق���اه يف فلوري���دا �أنّ
لدي���ه “�ش���عورًا” ب����أن الزعم���اء الإيرانيني
�س���يتحدثون “قريبً���ا ج���دًّا” م���ع
14
الواليات املتحدة.

•جتدد االحتجاجات يف �إيران

“العمل” :حوافز ومزايا لتوظيف البحرينيني

•وزير العمل والتنمية االجتماعية مفتتحا معر�ض التوظيف العام

مدين���ة عي�س���ى  -وزارة العم���ل والتنمي���ة االجتماعي���ة :قال وزي���ر العمل
والتنمي���ة االجتماعية جميل حميدان �إن الوزارة وعرب حزمة من احلوافز واملزايا
امل�ش���جعة ،بالتعاون مع �ص���ندوق العمل (متكني) ،تبذل جه���ودا مع �رشكائها
الرئي�س�ي�ن ل�ص���الح دعم توظي���ف املواطن�ي�ن؛ ليكونوا اخليار الأف�ض���ل عند
التوظيف.
وكان وزير العمل قد افتت���ح معر�ض التوظيف العام الذي نظمته
ال���وزارة �أم����س ،يف مبنى ال���وزارة .ونظ���راً للتفاعل الإيجاب���ي والإقبال
ال�شديد ،قررت الوزارة متديد فرتة املعر�ض لليوم اخلمي�س .وي�شارك
يف املعر����ض  65من�ش����أة عامل���ة يف القط���اع اخلا����ص ،فيم���ا بلغ عدد
5
الوظائف ال�شاغرة املعرو�ضة �أكرث من  1000وظيفة.

ثمن الن�سخة :ال�سعودية :رياالن  -الكويت 200 :فل�س  -الإمارات  :درهمان  -قطر :رياالن  -عمان  200 :بي�سة  -م�رص  :جنيهان  -الأردن  200 :فل�س  -لبنان  1000لرية  -اململكة املتحدة  :جنيه ا�سرتليني  -الواليات املتحدة :دوالران � -أوروبا  2 :يورو
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يجب احتواء الأزمات بتحرك �سيا�سي �أكرث فاعلية� ...سمو رئي�س الوزراء:

�إبعاد خماطر احلروب و�آثارها ال�صحية املدمرة عن املنطقة
ت���ب��� ِّن���ي م������ب������ادرات حت���ق���ق ل���ل���م���واط���ن�ي�ن �أف���������ض����ل �أوج��������ه اخل�����دم�����ات ال��ط��ب��ي��ة

•�سمو رئي�س الوزراء م�ستقبالً املدير الإقليمي ملنظمة ال�صحة العاملية لإقليم �رشق املتو�سط

املنام���ة  -بنا: دعا رئي�س الوزراء �ص���احب
ال�س���مو امللك���ي الأمري خليف���ة بن �س���لمان �آل
خليف���ة �إلى احتواء الأزم���ات وال�رصاعات بتحرك
�سيا�س���ي �أك�ث�ر فاعلي���ة يُبعد خماط���ر احلروب
و�آثاره���ا املدمرة على الأو�ض���اع ال�ص���حية عن
املنطق���ة ،م�ؤك���دًا �س���موه �أن مملك���ة البحرين
ق���د حققت �أه���داف منظم���ة ال�ص���حة العاملية
الإمنائي���ة ،و�أن احلكوم���ة حري�ص���ة عل���ى تبني
املب���ادرات الت���ي حتق���ق للمواطن�ي�ن �أف�ض���ل
�أوجه الرعاية ال�صحية واخلدمات الطبية.وكان
�ص���احب ال�س���مو امللكي رئي�س الوزراء قد
ا�س���تقبل بق��ص�ر الق�ض���يبية �أم����س املدير
الإقليمي ملنظمة ال�ص���حة العاملية لإقليم
�رشق املتو�سط �أحمد املنظري.
وخ�ل�ال اللق���اء ،ن���وّه �ص���احب ال�س���مو
امللك���ي رئي����س ال���وزراء بالربام���ج التي
تتبناها منظمة ال�ص���حة العاملية يف كل ما
يت�ص���ل بتعزي���ز ال�رشاكة الدولي���ة من �أجل
تطوي���ر ال�ص���حة العامة باعتباره���ا العن�رص
الأ�سا�س���ي يف التنمي���ة امل�س���تدامة الت���ي
تعتمد يف املقام الأول على العن�رص الب�رشي،
معربًا �سموه عن االعتزاز باملنا�صب العليا
الت���ي يتقلدها �أبن���اء دول جمل�س التعاون
يف امل�ؤ�س�س���ات الدولي���ة وجناحهم يف هذا
املج���ال مب���ا يعك����س م�س���تويات التنمية
الب�رشية املتقدم���ة يف دول املجل�س ومنها
ت���ويل �إحدى الكف���اءات من �س���لطنة عمان
ال�ش���قيقة �إدارة منظم���ة ال�ص���حة العاملية
لإقليم �رشق املتو�سط.
ونوّه �ص���احب ال�س���مو امللك���ي رئي�س
ال���وزراء بالدور الذي ت�ض���طلع ب���ه منظمة
ال�ص���حة العاملي���ة يف حتقي���ق املزي���د من
التن�س���يق ب�ي�ن ال���دول الأع�ض���اء وجع���ل
جهوده���ا تتالق���ى يف تطوي���ر اخلدم���ات
ال�صحية ومكافحة الأمرا�ض والوقاية منها.
و�ش���دّد �س���موه عل���ى حر����ص احلكومة
عل���ى التعاون مع منظمة ال�ص���حة العاملية
وامل�ؤ�س�س���ات الدولية املتخ�ص�ص���ة لدعم
توجهاته���ا يف تطوي���ر الرعاي���ة ال�ص���حية
املقدم���ة للمواطن�ي�ن واالرتق���اء بج���ودة
اخلدمات الطبية.
و�أ�شار �سموه �إلى �أن مملكة البحرين قد
جنحت يف حتقيق م�س���تويات متقدمة على
�ص���عيد تعزيز التنمية ال�ص���حية والرعاية
الطبية تعك�سه امل�ؤ�رشات ال�صحية وتقارير
املنظمات العاملية املتخ�ص�صة عن مملكة
البحري���ن يف املج���االت ال�ص���حية ،م�ؤك���دًا
�س���موه حر����ص احلكوم���ة على اال�س���تمرار
يف تطوي���ر اخلدم���ات ال�ص���حية والعالجية
وحتقي���ق تق���دم ونق�ل�ات نوعي���ة يف هذا
اجلانب.
م���ن جهت���ه� ،أك���د املدي���ر الإقليم���ي
ملنظمة ال�ص���حة العاملية ل�رشق املتو�س���ط
�أن مملك���ة البحري���ن ت�أخ���ذ دومً ���ا مكان���ة
متقدم���ة يف ترتيب ال���دول الإقليمية التي
تق���دم خدمات �ص���حية ذات ج���ودة عالية
مبا يعك�س �سيا�س���ات احلكومة الناجحة يف
ه���ذا اجلانب ،منوّهً ا مبا تبديه احلكومة من
تعاون م�س���تمر مع منظمة ال�صحة العاملية
يف حتقيق �أهداف التنمية ال�صحية.
للتوا�صل( :ق�سم الأخبار والتحقيقات)17111444 :

البحرين حققت �أهداف
“ال�صحة العاملية” الإمنائية
احلكومة حري�صة على التعاون
مع املنظمة العاملية
ا�ستمرار تطوير اخلدمات
ال�صحية وحتقيق نقالت نوعية
املنظري :البحرين تقدم
خدمات �صحية عالية اجلودة
ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :
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�سموه تلقى دعوة ر�سمية لزيارة اجلمهورية� ...سمو رئي�س الوزراء:

التعاون البحريني الكوري حقق جناحا منذ انطالقته الأولى
كوريا :ننظر ب�إعجاب للإجنازات احلكومة البحرينية برئا�سة �سمو الأمري خليفة بن �سلمان

•�سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال �سفري جمهورية كوريا لدى اململكة

املنامة  -بنا :ت�سلم رئي�س الوزراء �صاحب
ال�س���مو امللك���ي الأمري خليف���ة بن �س���لمان �آل
خليفة دعوة من رئي�س الوزراء بجمهورية كوريا
يل نيك يون لقيام �س���موه بزيارة ر�س���مية �إلى
جمهورية كوريا ،وذلك خالل ا�س���تقبال �صاحب
ال�س���مو امللكي رئي�س الوزراء بق�رص الق�ضيبية
�أم�س �س���فري جمهورية كوريا ل���دى اململكة كو
هيون مو الذي �س���لم �س���موه ر�س���الة خطية من
رئي�س وزراء كوريا ت�ض���منت الدعوة� ،إ�ض���افة
�إل���ى ا�ستعرا�ض���ها للعالقات الت���ي تربط بني
البلدين ال�ص���ديقني والرغب���ة يف دعم التعاون
الثنائ���ي وتطوي���ره يف خمتلف املج���االت ،كما
ت�ض���منت دعوة �صاحب ال�س���مو امللكي رئي�س
الوزراء لزيارة كوريا.
وخالل اللقاء� ،أكد �ص���احب ال�س���مو امللكي
رئي�س الوزراء �أن جمهورية كوريا حققت تطورا
نوعي���ا عل���ى ال�ص���عيد االقت�ص���ادي والتنموي
والتكنولوج���ي وال�ص���ناعي ،وه���ذا التطور عزز
من مكانتها عاملي���ا دعمته عالقاتها الطيبة مع
خمتل���ف دول العامل ،م�ؤكدا �س���موه �أن التعاون
البحرين���ي الكوري قد حقق جناحا منذ انطالقته
الأول���ى قب���ل  4عق���ود ،و�أن مملك���ة البحري���ن
�س���عيدة ب�أن تكون من �أوائل الدول يف املنطقة
التي د�ش���نت جم���االت التعاون املتع���ددة مع
جمهورية كوريا.
وا�ستعر�ض �ص���احب ال�سمو امللكي رئي�س
ال���وزراء م���ع ال�س���فري الك���وري م�س���ار عالقات
ال�ص���داقة الت���ي ترب���ط ب�ي�ن مملك���ة البحرين
وجمهورية كوريا ،و�أكد �س���موه يف الوقت ذاته
اهتمام مملكة البحرين باالرتقاء ب�آفاق التعاون
والتن�سيق مع كوريا يف خمتلف املجاالت ،معربا
�س���موه عن االرتي���اح للمراحل املتط���ورة التي
و�ص���لت �إليها م�س���تويات التعاون البحريني –
الك���وري يف املج���االت املختلفة ،وم���ا متيز به
م���ن االرتكاز على االح�ت�رام املتبادل واحلر�ص
امل�ش�ت�رك عل���ى تنمي���ة م�ص���الح البلدي���ن

و�ش���عبيهما ،م�ؤكدا �س���موه على متانة الروابط
االقت�صادية وال�سيا�س���ية بني البحرين وكوريا
وال�س���عي املتبادل لرتقي���ة التع���اون الثنائي
بينهم���ا .من جهت���ه� ،أكد ال�س���فري الك���وري �أن
حكومة ب�ل�اده تنظ���ر ب�إعجاب للإجن���ازات التي

حققتها احلكومة برئا�سة �صاحب ال�سمو امللكي
رئي�س ال���وزراء ،والتي حقق���ت الريادة ململكة
البحري���ن يف جماالت عدة ،م�ؤكدا اال�س���تمرار يف
تعزيز التع���اون الثنائي ب�ي�ن جمهورية كوريا
ومملكة البحرين مبا يحقق امل�صالح امل�شرتكة.

�ضمن توجيهات �سمو ال�شيخ خليفة بن علي لتفعيل امل�شاركة املجتمعية

املحافظة اجلنوبية تطلق �أول �صحيفة �إلكرتونية اجتماعية

ع���وايل  -املحافظ���ة اجلنوبي���ة� :ض���من
توجيه���ات حماف���ظ اجلنوبية �س���مو ال�ش���يخ
خليف���ة بن علي �آل خليف���ة� ،أعلنت املحافظة
اجلنوبي���ة عن �إط�ل�اق واجه���ة �إعالمية جديدة
ذات نوعي���ة لتعزي���ز التوا�ص���ل م���ع الأهايل
واملواطن�ي�ن والتع���رف عل���ى �أب���رز �أن�ش���طة
وبرامج وفعاليات املحافظة.
وت�أتي فكرة �ص���حيفة “اجلنوبية تاميز”
�ض���من اهتمام وحر�ص �س���مو ال�ش���يخ خليفة
بن علي �آل خليفة مببد�أ امل�شاركة املجتمعية
وفت���ح العدي���د م���ن القن���وات الإعالمي���ة
واالجتماعي���ة يف �ش���تى املج���االت ك�إ�ص���دار
�ص���حيفة �إلكرتونية واجتماعية �أ�سبوعية تعد
الأولى م���ن نوعها عل���ى م�س���توى املحافظة
اجلنوبية� ،إذ �سيتم الإ�صدار الأول خالل �شهر
�أغ�سط�س اجلاري.
و�ستتناول “اجلنوبية تاميز” �أبرز الأخبار
االجتماعية� ،إ�ضافة �إلى روزنامة خا�صة ب�أجندة
الربامج والفعاليات اخلا�صة باملحافظة ،كما
�ستت�ض���من حالة الطق����س والطوالع والنجوم

وجوانب �أخرى تعزز العادات الثقافية البارزة
يف املحافظة اجلنوبية.
ومن جانب �آخر �سيتم �إطالق مبادرة “احنا
نو�ص���لك” ،وهي خدم���ة �إلكرتونية ال�س���تالم
مالحظ���ات الأه���ايل واملواطن�ي�ن وقاطن���ي
املحافظة لتق���دمي الأفكار واال�ستف�س���ارات
وال�ش���كاوى عرب نظام �إلك�ت�روين متطور ذي
�رسع���ة وفاعلي���ة متميزة حتقق و�ص���ول �أكرب

ع���دد ممك���ن م���ن االقرتاح���ات التي ت�س���هم
يف ارتق���اء املج���االت االجتماعي���ة واخلدمي���ة
والتنموية.
كما تتيح مبادرة “احنا نو�ص���لك” �إمكان
الو�صول لأكرب عدد ممكن من فئات املجتمع
باملحافظ���ة و�إ��ش�راك �آرائه���م ومقرتحاته���م
البن���اءة خلدم���ة جمتم���ع املحافظ���ة اجلنوبية
ب�أف�ضل ال�سبل واخلدمات.
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بالدنا

جاللة امللك يبعث ر�سالة �شكر للربملان العربي
املنامة  -بنا :بعث عاهل البالد �صاحب
اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�س���ى �آل خليفة
ر�س���الة �ش���كر �إلى رئي�س الربمل���ان العربي
م�ش���عل ال�س���لمي �أم����س الأول ب�ش����أن القرار
امله���م ال�ص���ادر ع���ن الربمل���ان العرب���ي يف
جل�س���ته بتاري���خ  4يوليو  2018للت�ص���دي
للق���رارات والبيانات امل�سي�س���ة واملغلوطة
التي �أ�ص���درها الربمل���ان الأوروبي عن حالة
حق���وق الإن�س���ان يف مملك���ة البحري���ن .و�أكد
جاللة امللك يف ر�سالته تقديره العايل للدور
الب���ارز لرئي�س الربمل���ان العرب���ي يف تعزيز
م�س�ي�رة العم���ل العربي امل�ش�ت�رك وجهوده
الكب�ي�رة يف الذود عن م�ص���الح الأمة العربية
ودعم ق�ضاياها كافة.
و�أع���رب جاللت���ه ع���ن عمي���ق ال�ش���كر
والتقدي���ر للربمل���ان العرب���ي لت�ص���ديه
للتقارير املغلوطة واملمنهجة التي ت�ص���در
عن بع����ض املنظم���ات الإقليمية خ�صو�ص���ا
ما �ص���در �أخريا عن الربملان الأوروبي ب�ش�أن
حالة حقوق الإن�سان مبملكة البحرين.
و�أ�شاد جاللته مبواقف الربملان العربي
القوية وت�ص���ديه للتدخالت املرفو�ض���ة يف
ال�ش�ؤون الداخلية ململكة البحرين ،معربًا عن
بالغ االعتزاز بدع���م الربملان العربي لكل ما
فيه �أمن وا�ستقرار مملكة البحرين والوقوف
بكل قوة �ضد من يحاول امل�سا�س مبقدرات
ووحدة ال�شعب البحريني.
و�أكد ال�س���لمي ت�رشف الربمل���ان العربي
بالوق���وف مع مملكة البحرين مل���كًا وحكوم ًة
و�شعبًا �ضد كل ما من �ش����أنه امل�سا�س ب�أمن
وا�س���تقرار مملك���ة البحري���ن� ،أو التدخ���ل يف

�ش�ؤونها الداخلية� ،أو التعقيب على الأحكام
الق�ضائية فيها.
و�ش���دد عل���ى �أن الق���رارات املتك���ررة
ال�صادرة عن الربملان الأوروبي تتناق�ض مع
مبادئ ومقا�ص���د �سيا�س���ة اجلوار الأوروبية،
وتتنافى مع مبد�أ احرتام �سيادة الدول وعدم
ج���واز التدخل يف �ش����ؤونها الداخلية ،وكفالة
ح���ق ال���دول يف اختي���ار نظامه���ا القان���وين
وتطبي���ق العدال���ة اجلنائية ومبد�أ ا�س���تقالل
الق�ض���اء ،ورف�ض الربملان العربي �أ�س���لوب
تعام���ل الربمل���ان الأوروبي م���ع ملفات ذات
ح�سا�س���ية تتعار�ض مع مبد�أ االلتزام الدويل
مبنع ومكافح���ة اجلرمية ،من خ�ل�ال اعتماده
على م�ص���ادر م�ض���للة ومعلوم���ات مغلوطة
دون الرج���وع �إلى امل�ؤ�س�س���ات الد�س���تورية
التنفيذية والت�رشيعية يف الدول العربية.
ودعا رئي�س الربملان العربي املنظمات
الإقليمية والربملان الأوروبي لاللتزام مببد�أ
ال�رشاك���ة الت���ي جتم���ع ب�ي�ن ال���دول العربية
وال���دول الأوروبي���ة؛ حفاظً ا على امل�ص���الح
امل�ش�ت�ركة بني اجلانب�ي�ن ،ومراجعة مواقفه
ب�ش����أن حالة حقوق الإن�سان يف العامل العربي
من خالل مزيد من الإجراءات واخلطوات وعدم
االعتماد عل���ى معلومات م�ض���للة من جهات
مغر�ض���ة ،يف ظل التطورات التي ت�ش���هدها
الدول العربية ،خ�صو�ص���ا البحرين يف �ض���وء
ا�ستهداف �سيادتها و�أمنها وا�ستقرارها من
جماعات �إرهابية مدعومة من دول وجماعات
�إقليمي���ة؛ به���دف �إث���ارة الفو�ض���ى وزعزعة
الأمن و�رضب ال�س���لم االجتماعي واال�ستقرار
يف اململكة واملنطقة العربية.

 ...وجاللته يهنئ النيجر ومقدونيا بالعيد الوطني
املنام���ة  -بن���ا :بع���ث عاه���ل الب�ل�اد
�ص���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�س���ى �آل
خليفة برقيات تهنئة �إلى رئي�س جمهورية
النيجر �إي�سوفو حممدو ،ورئي�س جمهورية

مقدونيا جورج �إيفانوف؛ مبنا�س���بة ذكرى
ا�س���تقالل بالديهما� ،أع���رب جاللته فيهما
ع���ن �أطيب متنيات���ه لهما موفور ال�ص���حة
وال�سعادة بهذه املنا�سبة الوطنية.

 ...وجاللته يتلقى برقية �شكر من دوق لك�سمبورغ
املنام���ة  -بن���ا :تلقى عاه���ل البالد
�ص���احب اجلالل���ة امللك حمد بن عي�س���ى
�آل خليف���ة برقية �ش���كر جوابية من دوق
لك�س���مبورغ �ص���احب ال�س���مو امللك���ي
ال���دوق الأك�ب�ر ه�ن�ري ،ردا ً عل���ى برقية
جاللته املهنئة له مبنا�س���بة ذكرى العيد

الوطني لب�ل�اده� ،أعرب �س���موه فيها عن
خال����ص �ش���كره وتقديره جلالل���ة امللك
على م�ش���اعر جاللت���ه الطيبة ال�ص���ادقة،
متمنيا ً جلاللته موفور ال�صحة وال�سعادة
وململك���ة البحري���ن مزي���دا م���ن التقدم
واالزدهار.

local@albiladpress.com

قهوة الصباح
سيد ضياء الموسوي

وفي عينيه يسبح القمر
اق�ت�رن ا�س���مه بجزي���رة ،فكان كل اجل���زر  .يف
عيني���ه ي�س���بح القم���ر ،وبني يدي���ه تتدف���ق �أنهر،
وترق�ص بحريات ،ومن �أ�ص���ابعه ت�ضحك �شالالت،
تعزف عزف موزارت على بحرية �أثينية.
جبهت���ه تطاو ُل عل���و تاريخ ،وقدم���اه تطبعان
ب�ص���مات على الأر����ض تعابري .قادم من ف�ص���يلة
النجوم لي�ص���نع م���ن الكلوم ب�س���تان عنب وكروم.
وخامته مهربة من �ص���ناديق حكم���ة التاريخ عندما
تفي����ض بكل زم���ن رجالها ،وحكمته تعلو كر�س���يَ
حكومته ،فهو حكم الأمري ..الأمريُ احلكيم ..خليفة،
وكنيته ت�سبق دوحة قلبه� ،أبوعلي الذي زاره م�ؤخرا
جاللة امللك يف جمل�س���ه العامر ليمنح ملكُ التاريخ
تاري��� َخ امللك موقفا �آخر ،جمالَ �إن�ص���اف ،ت�ض���يف
للملك وفاء الكبار عندما يقدرون الكبار.
ملِ���كٌ ع���رف ب�ص���داقة احلكمة واالحتم���اء بها
�ساعة ا�شتعال احلريق يف الإقليم ،وعرف با�صطياد
الوفاء يف �ص���حراء الغواية ،وتق���زمي اجلبال ،حيث
ال تن���زل املنحدرات ليكون املحام���ي هو التاريخ،
حيث يرتافع مبلفات تقطر �ض���وءا وحريرا ليقول
التاريخ :ذاك خليفة.
وما �أجملها من �ص���ورة الكبري يكرم الكبار �أن
يف مواقف���ه �أو يف توفق حفيدته النجمة ال�س���اطعة
من كوكب العائلة الكرمية �ش���علة �ض���وء ،عائ�ش���ة
بن���ت را�ش���د ،حي���ث يك���ون الر�ش���د مالم���ح لوحة
بيكا�سو الأب لينتج عي�ش���ا� ،أول لون فيه ملزاحمة
زرق���ة ال�س���ماء عائ�ش���ة .الأيقون���ة التي �ص���ادقت
ال�سماء حتليقا وت�سامرا.
مل���ك كي���ف يب���ارك “�أهرام���ات” البحرين يف
احلكم وي�ص���نع زواي���ا التوازنات ،ويرمز ال�س���لطة
ب�سلطان الرمز.
ه���و حمد ،وه���ذا خليفة ،وذاك �س���لمان ينداح
وفاء مللك القلوب ،وخليفة العز ،و�سلمان الأمل.

s.dheyaalmosawi
gmail.com

•جاللة امللك يف زيارة ل�سمو رئي�س الوزراء (�أر�شيفية)

ملك التاج ه���و تاج اململكة ،وحكومة الرئي�س
هو رئي����س احلكومة ،وعهد الويل ه���و ويل العهد.
نقطة على ال�سطر.
هنا يلمع قدا�س ويبت�س���م ذه���ب وفاء وبريق
حكمة ما�س ،وت�ستقيم �أمور وحقوق النا�س .فنحن
كبحريني�ي�ن ل���ن ت�أخذن���ا �ش���عوذات �إنرتن���ت ،وال
حت���وّل “امليدة” �إلى “ميديا” ،و “ال�سو�س���ة” �إلى
“�سو�ش���يا” ،ولن تغوينا ح�سابات وهمية �أو كانت
دمية ..وال حري���ق �إقليم �أو ت�أقلم حريق ،للت�س���لل
ل�رضب وحدتنا الوطنية.
ه���و خليف���ة الق���ادم مع الق���در ي�ؤث���ثُ الدار،
ويبارك امليدار ،وي�ضع على احلدود �أكرث من رادار.
بنى البحرين ،هند�س �ش���وارعها� ،ص���نع م�صارفها
التي جاءت من بريوت باكية تلملم �أ�شالءها .وكان
ال ين���ام حتى يت�أكد من �س���د كل الثقوب من على
جدار غرف���ة ال�ص���غار� ،أال تدخل رياح م���ن تقليعة
ا�شرتاكية �أو تطرف فكرة قومية �أو �رشارة �إ�سالمية
م�سي�سة لعلمه �أن البحرين جميلة باعتدالها.
ولكي تن�ص���ف التاريخ البد �أن تن�صف كباره،

و�إن �س���قطت له���م طوبة يف بناء ق�ل�اع �أو مدن .هو
الرئي����س الذي كان دائما و�أبدا ال�ص���ورة املكتملة
للم�ش���هد ململك���ة �أب���ي �س���لمان ،مملكة �س���تبقى
الأجم���ل مادمنا نعمل على جتميلها باحلب والكلمة
ال�صادقة والنقد البناء.
تلك لوح���ة الكبار وتل���ك ق�ص���ة الأهرامات ال
تغ�ي�ر فيهم تعوي���ذة �أو تغري���دة يتيم���ة �أو كتابة
خلنق جالء اجلمال.
ذاك حم���د ملك القل���وب ،وهذا خليف���ة العز،
وذاك �س���لمان الأم���ل� ،س���مفونية تع���زف مكتملة
الإيق���اع ال تنتظ���ر �س���ماع �أ�س���طوانات م�رشوخة3 .
�سمفونيات لكل �إيقاعها اجلمايل وجمالها يف عزف
واحد متكام���ل ،عزف �أط���رب �أذن البحرين تاريخا،
و�س���يبقي حا��ض�را وم�س���تقبال ،وال�ش���عب الويف هو
ال�صدى.
قيث���ارة المُ لْك مللِ���ك القيثارة حم���د وخليفة
الرئي�س و�سلمان العهد هي القيثارة �أبدية تعزف
حلن الوطن على �شواطئه ،ت�صلي مدائن ،وي�ضحك
نخل ،وترق�ص جنوم.

نا�رص بن حمد م�ستقبال �أنور حبيب اهلل:

خطة لزيادة التعاون ال�شبابي والريا�ضي مع ال�صني

املنامة  -بنا� :أ�ش���اد ممثل جالل���ة امللك للأعمال
اخلريي���ة و�ش����ؤون ال�ش���باب ،رئي�س املجل����س الأعلى
لل�شباب والريا�ضة ،رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية
�سمو ال�ش���يخ نا�رص بن حمد �آل خليفة بالعالقة الأخوية
والثقة املتبادلة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية
ال�ص�ي�ن ال�شعبية ،وذلك لدى ا�س���تقبال �سموه �سفري
ال�صني لدى البحرين �أنور حبيب اهلل.
و�أ�ش���ار �س���موه �إلى التع���اون امل�ش�ت�رك من �أجل
حتقي���ق اخلري والنف���ع ،م�ؤكدًا احلر����ص على املنفعة
املتبادل���ة ،الت���ي تعت�ب�ر خط���ة ا�س�ت�راتيجية لزيادة
التع���اون ال�ش���بابي والريا�ض���ي وتب���ادل الزي���ارات
واخلربات بني البلدين ال�شقيقني.
م�شيدًا �س���موه بالتوجهات امل�شرتكة التي جتمع
البلدي���ن وال�ص���داقة الت���ي ت�س�ي�ر يف طري���ق التطور
وخ�صو�صا يف جمال التطوير والتنمية،
ً
ب�ش���كل ملحوظ
معربًا �سموه عن �سعادته بحجم التعاون والتن�سيق مع
البلد ال�ص���ديق يف خمتلف املجاالت ،م�ش���يدًا بالتطور

•�سمو ال�شيخ نا�رص بن حمد م�ستقبال ال�سفري ال�صيني

امللحوظ الذي �سيحقق التطلعات امل�شرتكة يف الأيام
القادمة يف كافة املجاالت.
من جهته� ،أعرب �س���فري ال�صني لدى البحرين عن
خال�ص �ش���كره وتقديره ل�سمو ال�شيخ نا�رص بن حمد �آل
خليفة الهتمامه بتنمية العالقات البحرينية ال�ص���ينية

يف �ش���تى املجاالت ،واالرتقاء بها نحو �آفاق �أرحب من
التعاون والتن�سيق ،م�ش���يدًا بالإجنازات التي حتققت
يف مملك���ة البحري���ن يف جماالت عدة ،يف ظل امل�س�ي�رة
التنموية التي توليها احلكومة الر�شيدة كل االهتمام
وحتر�ص على تخطيها التوقعات.

ال�سفارة املغربية حتتفل بعيد العر�ش

ت�صوير :ر�سول احلجريي

بالدنا

local@albiladpress.com

احلوافز �ساهمت يف ا�ستقطاب املواطنني للعمل يف “اخلا�ص” “ ...العمل”:

متديد فرتة معر�ض التوظيف �إلى اليوم
مدين����ة عي�س����ى  -وزارة العم����ل والتنمي����ة
االجتماعية :افتتح وزير العمل والتنمية االجتماعية
جميل حميدان معر�ض التوظيف العام الذي نظمته
وزارة العم����ل والتنمي����ة االجتماعية �أم�����س الأربعاء،
وذل����ك يف مبنى الوزارة مبدينة عي�س����ى ،وبح�ض����ور
عدد من �أع�ضاء جمل�س النواب� ،إ�ضافة �إلى عدد من
الفعاليات املجتمعية واالقت�صادية ،ويف مقدمتهم
النائ����ب جم����ال عل����ي ب����و ح�س����ن ،وجمي����د حم�س����ن
الع�صفور ،و�أحمد عبدالواحد قراطة.
ونظراً للتفاعل الإيجابي واالقبال ال�ش����ديد من
املواطن��ي�ن الباحث��ي�ن عن عمل حل�ض����ور املعر�ض،
فق����د قررت ال����وزارة متديد ف��ت�رة املعر�ض لليوم
اخلمي�س؛ ليت�س����نى جلميع الراغبني اال�ستفادة من
فر�ص التوظيف الذي يوفرها املعر�ض.
وي�ش����ارك يف املعر�����ض  65من�ش�����أة عامل����ة يف
القط����اع اخلا�ص ،فيما بلغ عدد الوظائف ال�ش����اغرة
املعرو�ض����ة �أك��ث�ر م����ن  1000وظيف����ة ،منها 550
وظيفة �ش����اغرة قدمتها اجلهات امل�ش����اركة ،و500
وظيف����ة منتقاة من بنك ال�ش����واغر لدى وزارة العمل
والتنمي����ة االجتماعي����ة ،موجه����ة �إل����ى املواطن��ي�ن
الباحث��ي�ن ع����ن عم����ل م����ن خمتل����ف التخ�ص�ص����ات
وامل�ؤهالت الدرا�سية.
وي�أت����ي ه����ذا املعر�����ض �ض����من �سل�س����لة م����ن
املعار�����ض الت����ي تنظمه����ا وزارة العم����ل والتنمية
االجتماعية ،تنفيذا لتوجيهات رئي�س جمل�س الوزراء
�صاحب ال�س����مو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل
خليفة؛ لعر�ض فر�ص العمل املنا�س����بة يف من�ش�����آت
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مقياس نجاح معارض التوظيف

•وزير العمل والتنمية االجتماعية مفتتحا معر�ض التوظيف العام

القطاع اخلا�ص للمواطنني ،ويف �إطار تكثيف جهود
ال����وزارة لت�رسيع وترية �إدم����اج الباحثني عن عمل يف
خمتلف القطاعات اجلاذبة ،وب�أجور جمزية.
و�أك����د حمي����دان �أن �إقام����ة املعار�����ض� ،س����واء
املتخ�ص�ص����ة منه����ا �أو املعار�����ض العام����ة ،تعط����ي
دفعات �إ�ض����افية حلركة التوظيف يف �سوق العمل،
م����ن خ��ل�ال اللق����اء املبا���ش�ر ب��ي�ن �أ�ص����حاب العم����ل
والباحث��ي�ن عن عم����ل ،حيث يطل����ع الداخلون اجلدد
ل�س����وق العم����ل عل����ى خمتل����ف ال�ش����واغر الوظيفية
املتوفرة ،واحتياجات ال�س����وق من الأي����دي العاملة
يف خمتل����ف التخ�ص�ص����ات الوظيفي����ة والقطاع����ات
املهنية ،م�ؤكدا يف هذا ال�س����ياق على حيوية ال�سوق
وقدرت����ه على توليد الوظائف للمواطنني ،بف�ض����ل
الت�سهيالت التي تقدمها احلكومة ملن�ش�آت القطاع
اخلا�ص وحر�ص����ها على ا�س����تدامة التنمي����ة وتنويع
الن�ش����اطات االقت�ص����ادية والتجاري����ة يف مملك����ة

البحري����ن ،وما ي�ش����كله ذلك من دع����م خللق املزيد
من فر�ص العم����ل املتنوعة واجلاذب����ة للمواطنني؛
للمحافظة على معدالت البطال����ة يف حدودها الآمنة
واملطمئنة.
و�أ�ش����ار حمي����دان �إل����ى �أن الوزارة وع��ب�ر حزمة
م����ن احلواف����ز واملزاي����ا امل�ش����جعة ،بالتع����اون م����ع
�صندوق العمل (متكني) ،تبذل جهودا مع �رشكائها
الرئي�س����يني ل�ص����الح دع����م توظي����ف املواطن��ي�ن؛
ليكونوا اخليار الأف�ضل عند التوظيف ،الفتا �إلى �أن
من جملة تلك احلوافز توفري فر�ص ت�أهيل وتدريب
الباحث��ي�ن عن عمل ،واالرتقاء بهم وظيفيا من خالل
التدريب عل����ى ر�أ�س العم����ل وتزويدهم باملهارات
الالزمة وفق امل�ستجدات ومتطلبات ال�سوق ،ف�ضال
ع����ن دعم الأجور ،منوها ب����دور القطاع اخلا�ص الذي
يع����د �رشي����كا حيوي����ا يف �إجن����اح م�ش����اريع ومبادرات
الوزارة التي ت�ستهدف ا�ستقرار ومنو �سوق العمل.

البطالة �آفة املجتمعات ،و�سو�سة تنخر بعزمية ال�شباب ،وتثبط همة جيل �صاعد
مل يجد الوظيفة املنا�سبة بعد عناء الدرا�سة والتخرج.
وت�س���عى وزارة العم���ل ال�س���تيعاب م�ش���كلة قل���ة الوظائف احلكومي���ة ،بتنظيم
معار�ض توظيف تتيح �ش���واغر مبختلف م�ؤ�س�س���ات القطاع اخلا�ص؛ لأن باب العمل
بالقط���اع العام عرب عتبات دي���وان اخلدمة املدنية ،والأخري قلعة م�ص���متة ،حيث ما
زالت تتدفق �شكاوى التوظيف بـ “الربا�شوت” وتعطيل الرتقيات وغريها.
ومقيا�س جناح �أيّ معر�ض لي�س ح�ضوره الكبري فقط ،و�إمنا عدد عقود التوظيف
املربم���ة .ومن خ�ل�ال مراجعة الإح�ص���اءات ف�إن ال���وزارة نظم���ت  10معار�ض بالعام
 ،2017وعر�ضت � 9443شاغرا ،و�أبرمت عقودا مع  3019باحثا عن العمل� ،أي جنحت
يف توظيف  % 32فقط .ومن بني نتائج املعار�ض منذ العام  2015ما ي�أتي:
 � 1000شاغر مبعر�ض قطاع البيع بالتجزئة ،وعدد العقود .202 � 400شاغر مبعر�ض القطاع التعليمي (الأول) ،وعدد العقود .191 � 300شاغر مبعر�ض القطاع التعليمي (الثاين) ،وعدد العقود  87فقط. � 400شاغر مبعر�ض القطاع الطبي ،وعدد العقود .215 � 303شواغر مبعر�ض القطاع املايل وامل�رصيف ،وعدد العقود .240 � 300شاغر مبعر�ض القطاع املحا�سبي ،وعدد العقود  83فقط. � 2600شاغر مبعر�ض التوظيف العام ب�سنة  ،2017وعدد العقود .1102�أحيّ���ي وزارة العم���ل لتمديدها انعقاد معر�ض التوظيف الع���ام حتى نهار اليوم
اخلمي����س؛ ب�س���بب الإقبال ال�ش���ديد م���ن الطاحمني للعم���ل .و�أمتن���ى �أن يكون عدد
املوقعني �أكرث.

تيــــار
“ال يوجد م�ستحيل �أمام من يحاول”.

الإ�سكندر الأول

الأن�صاري بحثت تعزيز تكاف�ؤ الفر�ص مع “الأطباء”

 % 64الطبيبات البحرينيات يف “العام” و % 26يف “اخلا�ص”

الرف���اع  -املجل����س الأعل���ى للمر�أة :ا�س���تقبلت
الأمني العام للمجل�س الأعلى للمر�أة هالة الأن�ص���اري
جمل����س �إدارة جمعي���ة الأطب���اء البحريني���ة برئا�س���ة
غ���ادة القا�س���م يف مقر املجل�س بالرفاع .وا�س���تهلت
الأن�ص���اري اللقاء بتهنئة جمل�س �إدارة جمعية الأطباء
اجلديد على نيلهم ثقة زمالئهم الأطباء.
و�أكدت الأن�صاري �أن وجود امر�أة على ر�أ�س
املجل�س �إ�ض���افة �إلى ع�ض���وتني طبيبتني فيه
ي�ؤكد جمددا جدارة املر�أة البحرينية باحل�ص���ول
على ثقة منت�س���بي اجلمعية ومتثيل ق�ضاياهم
خري متثيل.وا�ستعر�ض���ت الأن�صاري يف اللقاء عددا
من م�ؤ�رشات ح�ضور املر�أة البحرينية البارز يف القطاع
ال�ص���حي ،الفتة �إلى �أن ن�س���بة الطبيبات البحرينيات
من �إجمايل الأطباء البحرينيني و�صلت �إلى  % 64يف
امل�ست�ش���فيات احلكومية ،و % 26يف امل�ست�شفيات
اخلا�صة.
وبحثت مع جمل����س �إدارة اجلمعية �أوجه التعاون

•الأمني العام للمجل�س الأعلى للمر�أة م�ستقبلة رئي�س و�أع�ضاء جمل�س �إدارة جمعية الأطباء

امل�ش�ت�رك ،من خالل جملة م���ن املقرتحات من بينها
ت�شكيل جلنة �إدماج احتياجات املر�أة وتكاف�ؤ الفر�ص
يف اجلمعي���ة ،والإ�س���هام يف تنفيذ النم���وذج الوطني
لإدماج احتياجات املر�أة يف التنمية ،وحتقيق العدالة
وتكاف�ؤ الفر�ص بني املر�أة والرجل يف جميع م�سارات
العمل امل�ؤ�س�سي للجمعية.
كما ناق����ش االجتماع جملة من الأفكار املرتبطة
بظروف العمل امل�س���اندة للم���ر�أة العاملة يف املجال

وال�سعي نحو تقليل الفجوة بني التخ�ص�صات الطبية
واحتياجات القطاع.
وقالت القا�س���م �إن جمل�س �إدارة جمعية الأطباء،
الذي ي�ض���م  3طبيبات ،يوا�صل تنفيذ �إ�سرتاتيجيته
الهادفة �إلى امل�س���اهمة يف م�ساندة اجلهود الوطنية
لتنمية وتطوير القطاع الطبي ورفع م�ستويات الثقة
فيه بالنظ���ر �إلى الكف���اءات التي يزخر به���ا القطاع
والذي �شهد االنخراط املبكر للخربة الوطنية فيه.

معاجلة الثغرات الأمنية لدى اجلهات احلكومية“ ...املعلومات”:

توفري  3ماليني دينار يف امل�شاريع التقنية

املنام���ة  -بن���ا� :أعل���ن الرئي����س التنفيذي
لهيئ���ة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية حممد
القائ���د عن قيام جلنة حوكمة تقنية املعلومات
واالت�صاالت باجلهات احلكومية بخف�ض تكلفة
م�ش���اريع تقني���ة املعلوم���ات بقيم���ة مليونني
و� 812ألف���ا و 443دين���ارا� ،إل���ى جان���ب خف�ض
قيمة م�ش�ت�ريات تقنية املعلوم���ات يف القطاع
احلكومي بقيمة مليون و� 669ألفا و 136دينارا
م���ع انتهائه���ا م���ن مراجع���ة طلب���ات التوظيف
وهياكل تقنية املعلوم���ات للجهات احلكومية
بالتن�س���يق مع ديوان اخلدم���ة املدنية ملعرفة
مدى مواءمة الطلبات مع التوجه احلايل ودرا�سة
حج���م البيئ���ة التقني���ة يف امل�ؤ�س�س���ة وربطه���ا
بحاج���ات التوظيف.ج���اء ذلك لدى ا�س���تعرا�ض
جلنة حوكم���ة تقني���ة املعلومات واالت�ص���االت

الرف���اع  -ق���وة دفاع البحري���ن� :أُقيم
بقوة دفاع البحرين ع�رص �أم�س ،حفل تخريج
�إحدى الدورات الع�س���كرية ب�إحدى وحدات
قوة دفاع البحرين ،بح�ضور م�ساعد رئي�س
هيئة الأركان للقوى الب�رشية اللواء الركن
ال�شيخ علي بن را�شد �آل خليفة.
وبعد ت�ل�اوة �آيات م���ن الذكر احلكيم
�ألقي���ت كلم���ة به���ذه املنا�س���بة ،ثم قدم
�إيج���از ع���ن ال���دورة ،كما ق���دم اخلريجون
ع���ددا من التطبيقات الع�س���كرية العملية

كامل�ش���اة واملهارات امليداني���ة التي مت
حت�ص���يلها خالل ال���دورة والتي عك�س���ت
امل�ستوى االحرتايف الذي يتمتعون به.
وبع���د �أداء الق�س���م القان���وين ،ق���ام
م�س���اعد رئي����س هيئ���ة الأركان للق���وى
الب�رشية بتوزيع ال�شهادات على اخلريجني
واجلوائ���ز التقديري���ة عل���ى املتفوقني،
متمنيًا للجميع التوفيق.
ح��ض�ر التخري���ج عدد من كبار �ض���باط
قوة دفاع البحرين.

فعالية لرتويج البحرين �سياحيا
•جانب من اجتماع جلنة حوكمة تقنية املعلومات واالت�صاالت باجلهات احلكومية

باجلهات احلكومية على تقرير �إجنازاتها للعام
املا�ض���ي يف اجتماعه���ا الأول للع���ام ،2017
وال���ذي ناق�ش���ت فيه �أي�ض���ا �س�ي�ر امل�ش���اريع
املعنية باللجنة ومتابع���ة العمل عليها يف خطة
هذا العام.وا�ستعر�ضت اللجنة م�ستجدات عددا من

امل�ش���اريع التقنية ،منها م�رشوع خدمات اال�ست�ش���ارة
الأمنية املقدم من جانب هيئة املعلومات واحلكومة
الإلكرتوني���ة ،حي���ث مت تعديله ليتمك���ن من حتديد
الثغ���رات الأمني���ة يف اجله���ة املعني���ة ومعاجلتها يف
احلال.

“�سمارت�سك” ...القائد:
“احلكومة الإلكرتونية” �رشيك ا�سرتاتيجي مل�ؤمتر
ِ

املحافظة على �رسية املعلومات �ضد خماطر القر�صنة

جمعي���ة البحري���ن ل��ش�ركات التقني���ة “بتك”:
�أعلنت جمعي���ة البحرين ل��ش�ركات التقنية “بتك”
عن دخول هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية
ك�رشيك ا�سرتاتيجي مل�ؤمت ر “�سمارت�سِ ك Smar t
 ”Secلأمن املعلومات وبلوكت�ش�ي�ن يف البحرين،
الذي يقام حتت رعاية وزير الطاقة عبد احل�س�ي�ن
م�ي�رزا يوم���ي  4و� 5س���بتمرب الق���ادم يف فن���دق
الفور�س���يزنز.ومن خ�ل�ال ال�رشاكة �س���تعزز كل من
الهيئ���ة واجلمعية من جهودهم���ا الرامية للرتويج
لأف�ض���ل املمار�س���ات يف جم���ال �أم���ن املعلومات

“الدفاع” تخرج دورة ع�سكرية

وتقنية بلوكت�ش�ي�ن يف �أو�س���اط خمتل���ف اجلهات
احلكومي���ة وم�ؤ�س�س���ات القطاع اخلا����ص مبملكة
البحرين.
وق���ال الرئي�س التنفيذي لهيئ���ة املعلومات
واحلكوم���ة الإلكرتوني���ة حمم���د القائ���د �إن ه���ذه
ال�رشاك���ة ت�أت���ي يف �إط���ار حر�ص الهيئ���ة على رفع
م�س���توى الوع���ي ب�أم���ن املعلوم���ات واملخاط���ر
الإلكرتوني���ة ملوظفي احلكوم���ة والقطاع اخلا�ص
عل���ى ح���د �س���واء ،واملحافظ���ة عل���ى �أم���ن و�رسية
املعلومات داخل الهيئات وامل�ؤ�س�سات احلكومية

واخلا�ص���ة �ض���د خماط���ر القر�ص���نة ،واالخ�ت�راق،
وال�رسقات الإلكرتونية ،واالبتزاز ون�رش املعلومات.
من جانبه� ،أ�شار رئي�س جمعية “بتك” عبيديل
العبيديل �إلى �أهمي���ة ال�رشاكة مع هيئة املعلومات
واحلكومة الإلكرتونية يف م�ؤمتر “�سمارت�سك” من
ناحي���ة مواكبة �أح���دث معطيات �أم���ن املعلومات،
واحلف���اظ عل���ى ري���ادة مملك���ة البحري���ن يف هذا
املجال ،وت�س���ليط ال�ض���وء على حم���اور جمال �أمن
املعلوم���ات ،ومكونات���ه ،و�أهميت���ه ،والقوان�ي�ن
واللوائح املنظمة له.

املنام���ة  -هيئ���ة البحرين لل�س���ياحة
واملعار����ض :يف �إط���ار �إ�س�ت�راتيجيتها
ال�ش���املة للرتوي���ج م���ن مكان���ة اململك���ة
كمق�ص���د �س���ياحي� ،أقامت هيئة البحرين
لل�سياحة واملعار�ض ،وبالتعاون مع طريان
اخلليج ،وفريق البحرين مرييدا ،وبح�ضور
�سفري البحرين يف فرن�سا حممد عبدالغفار،
فعالية ترويجية على هام�ش بطولة طواف
فرن�س���ا ( 2018تور دي فران����س) ،وذلك
م���ن �أجل تعزيز وترويج من مكانة البحرين
على خريطة ال�سياحة العاملية.
وبهذه املنا�س���بة ،قال مدير الت�سويق
والرتويج ال�س���ياحي لدى الهيئة يو�س���ف
اخل���ان�“ :إننا نعمل م���ع �رشكائنا يف القطاع
الع���ام واخلا����ص؛ به���دف زي���ادة التدفق

ال�س���ياحي ململكة البحرين الذي من �ش�أنه
�أن يدع���م من���و وتط���ور القطاع ال�س���ياحي
وتعزيز االقت�صاد الوطني .وقد متكننا من
خ�ل�ال هذه الفعالية من اللقاء بالعديد من
وكاالت ال�سفر وال�سياحة؛ من �أجل مناق�شة
العرو�ض ال�سياحية التي تقدمها اململكة،
مما يُ�س���اهم يف الرتوي���ج للبحرين كوجهة
�سياحية مثالية”.
و�أ�ض���اف�“ :إن م�شاركة فريق البحرين
مريي���دا يف البطوالت العاملية من �ش����أنها
الرتويج للمنتج البحريني ال�س���ياحي على
نط���اق عاملي من خ�ل�ال م�ش���اركة الفريق
يف ه���ذه البط���والت ،لذا قررن���ا �إقامة هذه
الفعالي���ة الرتويجية خالل احلدث العاملي
لت�سليط ال�ضوء على اململكة”.

الخميس  2أغسطس 2018
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بالدنا

حمافظ العا�صمة يبحث احتياجات �صيادي اجلفري والغريفة

املنام����ة  -حمافظ����ة العا�ص����مة:
التقى حمافظ العا�صمة ال�شيخ ه�شام
ب����ن عبدالرحم����ن �آل خليف����ة مبكتب����ه
الكائن مببنى املحافظة يف الق�ضيبية
رئي�����س جمعي����ة اجلف��ي�ر اخلريي����ة
عبدالغف����ار عبداحل�س��ي�ن ،و�أمني �رس
اجلمعية ح�س��ي�ن قرق����ور مبعية عدد
من �ص����يادي منطقة اجلفري؛ ملتابعة
ملف طلبات �صيادي املنطقة.
واطلع خالل اللقاء على احتياجات
ّ
ال�صيادين مبنطقة اجلفري والغريفة
�أهمها افتقارهم �إلى مرف�أ للقوارب،
حي����ث �أك����د املحاف����ظ �أن حمافظ����ة
العا�ص����مة وانطالقا من حر�صها على
النهو�ض مب�ستوى الوعي العام اجتاه
خمتل����ف الق�ض����ايا والظواه����ر ذات
االهتمام امل�ش��ت�رك �إلى جانب دورها
القائم على ا�ستقبال �شكاوى الأهايل

ومتابعته����ا بالتن�س����يق م����ع اجلهات
املخت�صة �ستعمل على نقل م�ضامني
اللق����اء �إل����ى اجله����ات احلكومي����ة
املخت�ص����ة ،منوها بحر�ص املحافظة
الدءوب نحو تلقي احتياجات الأهايل
واملقيم��ي�ن ،والوقوف عل����ى �آرائهم
ومتطلباته����م ع����ن ق����رب ور�ص����د
الق�ص����ور وتفق����د حاجاتهم عن كثب
ورفع م�ستوى التوا�صل مع املجتمع،
الأمر الذي ي�ص����ب يف حتقيق �أهداف
املحافظ����ة القائم����ة على التوا�ص����ل
االجتماعي الفعال والرتابط وتعميق
الت�آخي.
من جهتهم� ،أعرب رئي�س اجلمعية
عن بالغ �ش����كره وتقديره على جهود
حمافظ العا�ص����مة لدوره يف درا�س����ة
احتياجات الأهايل و�إي�صالها للجهات
املخت�صة ومتابعة تنفيذها.

ر�صد � 1000إعالن خمالف و�إغالق � 80سجال بالعا�صمة
املنام���ة  -بن���ا� :أك���دت �أمان���ة
العا�صمة �أنها �أغلقت � 80سجال ً جتاريًّا
تابعً���ا لل��ش�ركات التجاري���ة والإعالنية
�ض���من جهودها يف تطبي���ق الإجراءات
القانوني���ة م���ع ال�رشكات الت���ي تتكرر
خمالفته���ا ل��ش�روط الرتخي����ص خ�ل�ال
الفرتة من يناير �إلى يوليو .2018
و�أ�ش���ارت املدي���رة العام���ة لأمانة
العا�ص���مة �ش���وقية �إبراهي���م حميدان
�أن ذلك ي�أتي متا�ش���يًا مع قرار جمل�س
الوزراء رقم  10-2460ل�س���نة 2018
ال���ذي ين����ص عل���ى تفعي���ل احلمالت
الرقابي���ة على الإعالنات يف ال�ش���وارع
و�ضمان التزامها بال�ضوابط وال�رشوط
املح���ددة مب���ا يف ذلك االلت���زام مبدة
عر�ض���ها و�ص�ل�احيتها وانعكا�س���اتها
عل���ى النواح���ي اجلمالي���ة واحلرك���ة
املرورية.
وك�ش���فت حمي���دان �أن الأمان���ة
ر�ص���دت  1112خمالف���ة للإعالن���ات
يف ال�ش���هور ال�س���تة الأولى م���ن العام
اجل���اري ،احتلت خمالف���ات الإعالنات
فيه���ا املراكز الأولى ب���ـ  279خمالفة
تلتها خمالفات العلب امل�ضاءة بـ 73
خمالفة ،مو�ضحة �أنه مت ت�شكيل فريق
عم���ل م���ن �أق�س���ام الرقاب���ة والنظافة
وتراخي�ص اخلدمات لتنظيم احلمالت
الرقابية ب�ش���كل دوري على ال�ش���وارع
العام���ة والرئي�س���ية ك�ش���ارع ال�ش���يخ
خليفة و�شارع الفاحت و�شارع جابر �أحمد
ال�صباح و�شارع  77يف منطقة جدعلي
بهدف �ض���بط الإعالنات يف العا�ص���مة

•�شوقية حميدان

ع���ن طري���ق ر�ص���د املخال���ف منه���ا
وتطبيق الإجراءات القانونية ب�ش����أنها
�إل���ى جان���ب الت�أكد م���ن ا�س���تيفائها
ل�رشوط الرتخي�ص املطلوبة.
و�ش���ددت عل���ى ��ض�رورة االلتزام
بتجديد تراخي����ص الإعالنات التجارية
ف���ور انتهائها ا�س���تنادًا �إلى ما جاء يف
املر�س���وم بقان���ون رقم ( )14ل�س���نة
 1973تفاديً���ا التخ���اذ الإج���راءات
القانونية ،وذكرت �أن ت�سل�س���ل ر�صد
املخالف���ة يبد�أ بو�ض���ع الأخط���ار على
الإع�ل�ان املخال���ف الت���ي ت�ص���ل �إل���ى
�إغالق ال�سجل التجاري يف حال انق�ضاء
املهل���ة املح���ددة لت�ص���حيح و�ض���ع
الإع�ل�ان وعدم اال�س���تجابة من املعلن
�أو املعل���ن له ،وي�س���تلزم �إع���ادة فتح
ال�س���جل جم���ددًا دفع الغرام���ة املالية
واملبالغ امل�س���تحقة عن املت�أخرات يف
حال وجودها.

“ال�شمايل” :ا�ستمرار الت�سجيل لعوازل الأمطار
اجلنبي���ة – املحافظة ال�ش���مالية:
�أعل���ن رئي����س ق�س���م تنمي���ة امل���دن
والقرى باملحافظة ال�ش���مالية ح�سني
عل���ي اخلي���اط� ،أن الت�س���جيل مل�رشوع
تركي���ب ع���وازل الأمط���ار لأ�س���قف
املن���ازل املت��ض�ررة باملحافظة ما زال
م�ستمرا.
ودع���ا اخلي���اط جمي���ع املواطنني
الراغب�ي�ن يف اال�س���تفادة م���ن ه���ذه
اخلدم���ة الت���ي تقدمه���ا احلكوم���ة
ال���ى �رسع���ة تق���دمي طلباته���م مببنى
املجل�س البل���دي للمنطقة ال�ش���مالية
يف جممع الريف وذلك مللء ا�س���تمارة
تقدمي الطلب مع ارفاق امل�س���تندات
املطلوبة.
واو�ض���ح اخلياط �أن امل�س���تندات
املطلوبة ت�ش���مل “البطاقة الأ�ص���لية
ملقدم الطلب ،وثيق���ة املنزل ،اثبات
م�ص���ادر الدخل ،ك�ش���ف ح�ساب البنك
� 3ش���هور ،فاتورة كهرب���اء مع ارفاق
الفري�ض���ة ال�رشعي���ة للعق���ار يف حال���ة

local@albiladpress.com

يف اجتماع م�شرتك بح�ضور املعنيني يف “البلديات” و“الإ�سكان”� ...أبوالفتح:

�إجراءات �إدارية وقانونية للمحافظة على هوية املناطق واملدن

املنامة  -وزارة الأ�ش���غال و�ش����ؤون البلديات
والتخطيط العمراين� :أكد وكيل �ش����ؤون البلديات
بوزارة الأ�ش���غال و�ش����ؤون البلدي���ات والتخطيط
العم���راين ،نبي���ل �أبوالفت���ح �أن ال���وزارة ،من خالل
�أمانة العا�صمة والبلديات ،وبالتعاون مع اجلهات
احلكومية ذات العالقة �ستتخذ الإجراءات الإدارية
والقانوني���ة كافة جتاه املخالفات الإن�ش���ائية ،مبا
ي�ض���من املحافظة عل���ى هوية املناط���ق واملدن
الإ�سكانية وااللتزام بقوانني البناء واال�شرتاطات
التنظيمي���ة للتعم�ي�ر .ج���اء ذل���ك� ،إث���ر االجتم���اع
امل�شرتك الذي عقد بني وزارتي الأ�شغال و�ش�ؤون
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين ،والإ�س���كان،
بح�ض���ور كل م���ن �أبوالفت���ح والوكي���ل امل�س���اعد
ل�ش����ؤون الإ�سكان �س���امي بوهزاع وامل�س�ؤولني يف
الوزارتني.
و�أ�ض���اف �أبوالفتح �إن “املخالفات الإن�شائية
لقانون تنظيم املباين ال�صادر باملر�سوم بقانون
رق���م ( )13ل�س���نة  1977وتعديالت���ه والئحت���ه
التنفيذي���ة واال�ش�ت�راطات التنظيمي���ة للتعم�ي�ر

•جانب من االجتماع امل�شرتك

ال�ص���ادرة بقرار �ص���احب ال�س���مو امللك���ي رئي�س
ال���وزراء رقم ( )28ل�س���نة  2009واال�ش�ت�راطات
التنظيمي���ة للمناطق الإ�س���كانية ال�ص���ادرة بقرار
وزي���ر الأ�ش���غال و�ش����ؤون البلدي���ات والتخطي���ط
العم���راين رقم ( )76ل�س���نة  ،2018له���ا ت�أثريات
�س���لبية على النواحي احل�رضية وال�سكنية والبيئية
واالجتماعي���ة ،و�إن ال���وزارة وبالتع���اون مع وزارة
الإ�سكان واجلهات احلكومية ذات العالقة �ستقوم

باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية التي ن�ص���ت
عليها القوانني املعتمدة جتاه هذه املخالفات”.
و�أ�ض���اف� ،س���تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات
الكفيلة للحد من خمالفة اال�شرتاطات التنظيمية
و�أح���كام قان���ون املب���اين ،ومنها الوق���ف الفوري
والإزال���ة الإداري���ة وفقً���ا لأحكام امل���ادة ( )2من
القان���ون رقم ( )42ل�س���نة  2014ب�ش���ان تعديل
بع�ض �أحكام القانون رقم ( )13ل�سنة .1977

يف لقائه مع جمعيتي “ال�صيادين” و“�سرتة” ...وكيل “الزراعة”:

�سوق ال�سمك مبرف�أ البديع �شارف على االنتهاء

املنام���ة  -وزارة الأ�ش���غال و�ش����ؤون البلدي���ات
والتخطي���ط العم���راين :ا�س���تقبل وكي���ل الزراع���ة
والرثوة البحرية بوزارة الأ�ش���غال و�ش����ؤون البلديات
والتخطيط العمراين ال�شيخ حممد بن �أحمد �آل خليفة
�أم�س �أع�ضاء جمعية ال�ص���يادين املحرتفني وجمعية
�س�ت�رة .ورح���ب �أع�ض���اء اجلمعي���ة يف بداي���ة اللق���اء
بتعي�ي�ن وكيل الزراع���ة والرثوة البحرية ،م�ش���يدين
بالثقة امللكي���ة التي منحت لل�ش���يخ حممد بن �أحمد
�آل خليفة.وك�شف الوكيل عن �إن�شاء �سوق لل�سمك يف
مرف�أ البديع لل�ص���يادين الذي �ش���ارف على االنتهاء،
�إذ م���ن املتوقع افتتاحه خالل �ش���هر بعد ا�س���تكمال
الإج���راءات الالزمة ،وي�أتي ذلك بن���ا ًء على توجيهات
احلكومة ب�ش����أن تنظيم وتطوير مرافئ �سفن ال�صيد
البحري يف خمتلف مناطق البحرين.
و�أو�ض���ح �أن جترب���ة �إن�ش���اء �س���وق لل�س���مك يف
مرف����أ احل���د كانت لها �آث���ار �إيجابية تلم�س���ها غالبية
املواطنني ،منوّها �إلى �أن هذه التجربة �س���تعمم على
باق���ي املرافئ .وحتدث الوكي���ل يف اللقاء عن وجود
توجه لتطوير املرافئ الرئي�سة يف البحرين ،من خالل

•جانب من لقاء وكيل الزراعة بجمعية ال�صيادين املحرتفني وجمعية �سرتة

جعلها متنف�سً ���ا �أمام العوائل ومرتاديها ،عرب توفري
خمتلف اخلدمات الرتفيهية والتجارية ،ملا �ستوفره
من خدم���ات خمتلف���ة تلبي طم���وح اجلمي���ع وتكون
منوذجً ا يحتذى به على م�ستوى دول اخلليج العربي.
كم���ا �أك���د دعم ال���وزارة ل���كل ما يخ���دم قطاع
ال�صيد واحلفاظ على املهنة وت�سهيل كل الإجراءات
املتعلقة بالقطاع احليوي.
وردًّا على �س����ؤال يتعلق فيما �إذا كانت الوزارة

�س���تعيد النظر يف مدة حظر �ص���يد الروبيان� ،أكد �أن
قرار حظر �ص���يد الروبيان يخ�ض���ع لأمور عدة تتعلق
مبو�سم تكاثر الروبيان واللتزام اململكة باالتفاقيات
والأنظم���ة الت���ي تربطه���ا م���ع املنظم���ات الإقليمية
والدولية ذات العالقة خ�صو�ص���ا مع �شقيقاتها دول
جمل�س التعاون ،كما تتميز البحرين عن باقي الدول
بالفرتة الق�ص�ي�رة حلظر �ص���يد الروبيان� ،إذ تتجاوز
�أ�شهر ال�سماح بالفرتة املقررة باحلظر.

ا�ستكمال  % 80من مدر�سة �سمو ال�شيخة موزة“ ...الأ�شغال”:

ت�سليم “غ�سيل الكلى” �إلى “ال�صحة” بعد �أ�سبوعني

املنام���ة  -وزارة الأ�ش���غال و�ش����ؤون البلدي���ات
والتخطيط العمراين :تفقد وكيل �ش����ؤون الأ�ش���غال
ب���وزارة الأ�ش���غال و�ش����ؤون البلدي���ات والتخطي���ط
العمراين �أحمد اخلياط م�رشوعي �إن�ش���اء مدر�س���ة �سمو
ال�ش���يخة موزة بنت حم���د �آل خليفة ال�ش���املة للبنات
مبنطقة جو ومركز غ�سيل الكلى يف احلنينية ،يرافقه
وفد من ال�صندوق ال�سعودي للتنمية يف �إطار متابعة
تنفي���ذ م�ش���اريع قط���اع م�ش���اريع البناء وال�ص���يانة
التي ميوّلها ال�ص���ندوق ال�س���عودي للتنمية وتتولى
ال���وزارة تنفيذها �ض���من برنامج تنمي���ة دول جمل�س
التع���اون اخلليجي ململكة البحري���ن.ويف الزيارة ،مت
ا�س���تعرا�ض تقدم �س�ي�ر العمل مبركز غ�سيل الكلى
يف احلنينية ،حيث مت االط�ل�اع على �إجراءات االنتهاء
من �أعمال �إن�ش���اء امل�رشوع ا�ستعداداً لت�سليمه لوزارة
ال�ص���حة والذي من املقرر �أن يتم يف الن�ص���ف الأول
من �أغ�سط�س املقبل .بعدها متت زيارة مدر�سة �سمو

•جانب من الزيارة

ال�ش���يخة موزة بنت حم���د �آل خليفة ال�ش���املة للبنات
مبنطقة جو ،حيث بلغت ن�سبة الإجناز يف امل�رشوع 80
 %وجاري العمل يف الت�شطيبات الداخلية واخلارجية
ومن امل�ؤمل ت�سليم امل�رشوع لوزارة الرتبية والتعليم

خالل الرب���ع الأخري من العام احل���ايل .و�أعرب اخلياط
عن تقدير وامتنان �ش�ؤون الأ�شغال جلهود القائمني
على ال�ص���ندوق ال�س���عودي للتنمية م���ن �أجل تعزيز
�إجناز امل�شاريع التنموية مبملكة البحرين.

لإنقاذ مواطنة تعاين من ف�شل كلوي حاد

“عراد اخلريية” تطلق حملة “ومن �أحياها”

•ح�سني اخلياط

امللكية امل�شرتكة وموافقة الورثة”.
وق���ال �إن”امل�رشوع ي�ش�ت�رط مرور
� 10س���نوات عل���ى ملكي���ة امل�س���كن
والإقام���ة في���ه� ،أن ال يتج���اوز جمموع
دخل مقدم الطلب  600دينار ،تطابق
عنوان املالك للم�سكن املراد تركيب
العازل له ،عدم اال�س���تفادة من م�رشوع
العوازل �أو ال�صيانة م�سبقا”.

ع���راد  -جمعية قرية ع���راد اخلريية :تطلق
جمعي���ة قرية عراد اخلريية حمل���ة “ومن �أحياها
 ”1للعمل على �إنقاذ حياة مواطنة بحرينية تبلغ
من العمر  30عاما وتعاين من ف�ش���ل كلوي حاد
منذ �أكرث من � 4س���نوات بع���د معاناة مع مر�ض
ال�س���كري ط���وال ال���ـ  20عام���ا املا�ض���ية.وقال
رئي�س اجلمعية ح�س���ن �أحمد العرادي �إن جمعية قرية
ع���راد اخلريية املرخ�ص���ة من وزارة العم���ل والتنمية
االجتماعية منذ العام � 1998أخذت على عاتقها توفري
�أق�ص���ى درجات الدعم وامل�س���اندة لأه���ايل املنطقة
م���ن خالل توف�ي�ر العديد م���ن اخلدم���ات االجتماعية
واخلريي���ة التي تتوافق مع توجيهات ومعايري العمل
اخلريي التي تعتمده���ا الوزارة ومن بينها دعم عالج
احلاالت امل�ستع�صية والأمرا�ض املزمنة .و�أ�شار �إلى
�أن اجلمعي���ة ومن خالل جلنة الع�ل�اج يف اخلارج تتابع

•املواطنة امل�صابة بالف�شل الكلوي

احلاالت الت���ي ال يتوفر لها عالج داخل البحرين ،و�أن
هذه اللجن���ة قد �أق���رت �إطالق برنام���ج خا�ص لتبني
ح���االت الع�ل�اج باخل���ارج حتت عن���وان “حمل���ة ومن

�أحياها” برئا�س���ة نائب رئي�س اجلمعية حممد ح�س���ن
العرادي وع�ض���وية كل من ح�س�ي�ن جا�س���م العرادي،
عي�س���ى عبداحل�س�ي�ن العرادي وناجي �أحمد عيد .ويف
�ش����أن مت�ص���ل �أو�ض���ح رئي�س جلنة الع�ل�اج باخلارج
باجلمعي���ة حممد الع���رادي �أن اللجن���ة عقدت العديد
م���ن االجتماع���ات ملتابعة احل���االت املر�ض���ية التي
ت�س���تدعي العالج باخلارج بناء على تقارير موثقة من
الأطب���اء املخت�ص�ي�ن ،موكدًا �أن اللجن���ة �أقرت �إطالق
حمل���ة “ومن �أحياه���ا  ”1تيمنا بالآي���ة الكرمية “ومن
�أحياه���ا فك�أمن���ا �أحيا النا����س جميعا” ،الفتً���ا �إلى �أن
احلملة الأولى �س���يتم تخ�صي�ص���ها لدعم عالج �شابة
بحريني���ة تع���اين م���ن داء ال�س���كري منذ ح���وايل 20
عاما ،وقد �أدى ذلك �إلى �إ�ص���ابتها ب�ش���ل كلوي حاد
ي�س���تدعي �إجراء عملية غ�سيل يومية داخل املنزل مع
زيارات ومتابعات دورية باملركز ال�صحي.

بالدنا

local@albiladpress.com

�أ�شاد بجهود ال�سعودية يف خدمة �ضيوف الرحمن� ...سفرينا يف الريا�ض:

البحرين ترف�ض حماوالت ت�سيي�س احلج

املنامة  -بنا� :أ�ش���اد �س���فري البحرين لدى
ال�س���عودية ال�ش���يخ حمود بن عبداهلل �آل خليفة
باجلهود الكب�ي�رة التي تبذلها اململكة العربية
ال�س���عودية ملكًا وحكوم ًة و�ش���عبًا خلدمة حجاج
بي���ت اهلل احلرام وت�س���هيل �أدائهم منا�س���كهم
للحج والعمرة.
وق���ال ال�س���فري لوكال���ة الأنباء ال�س���عودية
“�إن خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �س���عود ،وويل العهد نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير الدفاع ال�س���عودي �صاحب
ال�س���مو امللك���ي الأم�ي�ر حمم���د بن �س���لمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود يحر�صان كل احلر�ص على
�أن يك���ون جميع احلجاج مطمئن�ي�ن �آمنني وهم
ي�ؤدون منا�س���كهم ويتوجهون �إلى اهلل �سبحانه
وتعالى يف �أجواء �آمنة مريحة وهادئة”.
ونوه بالتوجيهات ال�س���امية التي ت�ؤكد �أن
يك���ون احلج مي��س�رًا للجمي���ع و�أن تكون خمتلف
�أجه���زة الدول���ة الأمني���ة واملدني���ة يف خدم���ة
احلجي���ج؛ ليتفرغ���وا لأداء منا�س���كهم يف �أجواء
�إميانية �صافية.
و�أع���رب عن اعتزاز ب�ل�اده باجلهود الكبرية
التي تبذلها ال�س���عودية قيادة وحكومة و�شعبًا
من �أجل توف�ي�ر الرعاية واحلماية والأمن حلجاج

•ال�شيخ حمود بن عبداهلل

بيت اهلل احلرام وقيامهم بن�س���كهم ،وقال “�إن
ه���ذا كان د�أب حكومة اململكة منذ قيام الدولة
ال�س���عودية بقيادة امللك امل�ؤ�س�س عبدالعزيز
ب���ن عبدالرحمن �آل �س���عود (رحم���ه اهلل) ،وهي
جهود م�ش���كورة ال ينكرها �إال جاح���د �أو مغر�ض
�أو مكابر”.
و�أثنى على دور ال�سعودية الريادي يف خدمة
ق�ض���ايا الإ�س�ل�ام وامل�س���لمني ،وحر�ص قيادة
اململكة احلكيمة على النهو�ض مب�س����ؤولياتها
يف ه���ذا املج���ال دون �أي ادع���اء �أو �ض���جيج �أو

ا�ستغالل �سيا�سي.
و�أعرب ال�س���فري عن اعت���زازه مبكرمة خادم
احلرم�ي�ن ال�رشيف�ي�ن با�ست�ض���افة  1500ح���اج
م���ن ذوي �ش���هداء اجلي����ش اليمن���ي والق���وات
ال�سودانية امل�شاركة يف حتالف دعم ال�رشعية يف
اليمن ،م�شريًا �إلى �أن هذه املكرمة لي�ست غريبة
على خادم احلرمني ال�رشيفني ،فهو ي�ست�ضيف
الآالف من احلجاج من خمتلف البلدان الإ�سالمية
أي�ضا د�أب
على نفقته اخلا�ص���ة كل عام ،وهذا � ً
الكثريين من الأمراء وامل�س�ؤولني واملي�سورين
يف ال�سعودية.
ورف�ض ال�شيخ حمود بن عبداهلل �آل خليفة
�أية حماوالت تقوم بها احلكومة الإيرانية �أو �أية
جهة �أخرى للنيل من قدا�س���ة فري�ض���ة احلج �أو
الإ�س���اءة �إلى الأهداف النبيلة للحج ،خ�صو�ص���ا
حم���اوالت ه����ؤالء “ت�س���يي�س احل���ج” خلدم���ة
�أهدافهم املك�شوفة وم�آربهم املريبة.
و�أك���د رف����ض البحري���ن جلمي���ع حماوالت
ت�س���يي�س احلج �أو حرفه ع���ن �أهدافه الإميانية،
�أو حتويل م�س���اره �إل���ى مهات���رات ال طائل من
ورائه���ا� ،أو توظي���ف املو�س���م الإمي���اين �إل���ى
غايات �سيا�س���ية تلعب بها الأهواء وامل�صالح
الدنيوية.
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شعارات موسمية
ت�صدح البحرين هذه الأيام بال�شعارات االنتخابية (املو�سمية) الغارقة بالوعود
والتطلعات وال�شجب لق�ضايا املواطن واهتماماته.
وا ٍع جي���دا -كغ�ي�ري -ب����أن حتقي���ق عُ��ش�ر ه���ذه ال�ش���عارات �س���يحول البحرين
لكاليفورنيا اخلليج ب�ش���وارع رحبة ،وت�ش���جري خالب ،و�أبراج ،ورفاهية اقت�ص���ادية ال
تو�صف.
باملقاب���ل ،ي�س���و�ؤين اختف���اء اخلا�رسي���ن باالنتخابات ع���ن امل�ش���هدين الوطني
واخلدمي ،وك�أن خدمة البحرين و�أهلها ،حم�صورة بتواجدهم بهذين املجل�سني فقط.
وتعيدن���ا الذاكرة العني���دة لذوبان الكثري من الن���واب والبلديني بزحام احلياة،
وم�شاغلها ،بعد تقاعدهم ،دافنني مهاراتهم وعالقاتهم وخرباتهم ،وهو �أمر ال ي�صح
بالت�أكيد.
نحتاج بواقع الأمر ،ثقافة داخلية ،ترتبط بالقناعات� ،سا�س���ها الأول خدمة البالد
والعباد ،مبوقف ال يح�رص بوظيفة� ،أو من�صب� ،أو مقعد� ،أي كان بريقه.

“التنمية ال�سيا�سية” ينظم حما�رضة عن الطعون االنتخابية

املحامي الدو�رسي يعود ملقارعة املال ب�أ�صغر دائرة بالبحرين:

برملان �“ 2014ضعيف” وت�رشيعاته “كوبي بي�ست”
ق�������وان���ي���ن ال����ب���رمل��������ان ق���������ص����م����ت ظ�����ه�����ر امل������واط������ن
امل��ج��ل�����س ع���ان���ى م����ن امل����ه����ات����رات واجل���������داالت ال��ع��ق��ي��م��ة

•املحامي خالد الدو�رسي

•لطيفة القعود

•املال مقدما �أوراق تر�شحه بانتخابات 2014

�إح����ب����اط جم��ت��م��ع��ي م���ن امل��ج��ل�����س و����ص���ل مل��رح��ل��ة ال��ي���أ���س
الربمل���ان ت�س���بب يف تده���ور الو�ض���ع االقت�ص���ادي والتعليم���ي
ليلى مال اهلل

ق���ال املرت�ش���ح نيابي���ا ع���ن الدائ���رة
العا��ش�رة يف املحافظة اجلنوبي���ة املحامي
خالد الدو�رسي لـ “البالد”“ :ان و�صف �أداء
الربمل���ان احلايل بال�ض���عيف الذي مل يلب
احل���د الأدنى من طموح���ات املواطنني هو
اخف و�صف ميكن ان يطلق عليه”.
وتابع “ما متخ�ض عنه املجل�س النيابي
يف ال�سنوات الأربع املا�ضي كانت حزمة من
الت�شديدات التي ق�ص���مت ظهر املواطن
ومل يخ���ل االم���ر م���ن عقوب���ات ومهاترات
وجداالت عقيمة م�ضيعة للوقت”.
وب�ي�ن ان “الع���زوف ع���ن الرت�ش���ح
والرت�شيح �س���يخلي ال�س���احة للموجودين
حالي���ا اما اخل���وف عل���ى م�س���تقبل الأبناء
واالحف���اد واالجيال القادم���ة فقد دفعني
لفكرة الرت�شح نيابيا”.
و�أ�ض���اف “ال ي�س���تطيع املواط���ن
البحرين���ي ان يتحمل � 4س���نوات �إ�ض���افية
على ذات املنوال ،املواطن حمبط جدا بل
و�ص���ل الى مرحلة الي�أ�س من كل ما يخرج

نحتاج
� 8سنوات
لإ�صالح ت�رشيعات
�أقرها املجل�س

به جمل�س النواب”.
ولفت الدو�رسي الى ان جمل�س النواب
ت�س���بب يف تده���ور الو�ض���ع االقت�ص���ادي
والتعليمي والثق���ايف يف البلد حتى نوعية
الت�رشيع���ات التي مرره���ا املجل�س ال تليق
ب���ه وهي ال تعدو كونها مقتب�س���ة من دول
اخ���رى “كوب���ي بي�س���ت” ويعود بع�ض���ها
للخم�سينات.
وب�ي�ن “�إذا كان���ت املجال����س القادمة
عل���ى م�س���توى الطم���وح ال���ذي ن�أم���ل ب���ه
نحتاج الى � 8س���نوات لإ�صالح الت�رشيعات
املتدني���ة التي اق���رت يف الف�ت�رة الأخرية
وهي ت�رشيعات متخلفة ال تتنا�سب ومكانة
البحرين”.
وتاب���ع “البحري���ن ت�س���تاهل �أك�ث�ر”
فالدول���ة التي كانت يف م�ص���اف الدول يف
اغلب املجاالت وي�رضب بها املثل تراجعت
يف جماالت كثرية” ،م�س���تدركا ان “اجرتار
امل�ش���اكل ال يحل االزمة ،ويجب ان ن�ض���ع
يدنا على امل�ش���كلة ،حتى ال يت�صدر من ال
ي�ستحق”.
ودع���ا الدو��س�ري الى امل�ش���اركة بقوة

لي�ص���ل الى قمة الربملان من لديهم احلد
الأدن���ى م���ن املهني���ة ،منوها ال���ى ان �أي
ت�رشيع يقر على ايدي من يجهلونه �سي�ؤثر
على الأجيال القادمة �سلبا.

بروفايل الدائرة
تع���د الدائ���رة العا��ش�رة باملحافظ���ة
اجلنوبية �أ�صغر دائرة انتخابية ،حيث يبلغ
�أع���داد الناخبني فيه���ا نح���و  2368ناخبا
فقط ح�س���ب �إح�ص���اءات انتخابات برملان
.2014
ميثل الدائرة حالي���ا بالربملان رئي�س
جمل�س النواب �أحمد املال .وت�ض���م دائرته
نحو  22جممعا �س���كنيا .وكان الدو�رسي قد
ناف�س املال بانتخابات برملان .2014
وت�ش���مل مناطق :اجل�سرية ،الغينة ،حد
اجلم���ل� ،أم جدر ال�ص���مان ،ط���رايف ،جزيرة
حوار ،رب�ض ال�رشقية ،رب�ض الغربية� ،سواد
ال�ش���مالية� ،س���واد اجلنوبي���ة ،و�أحم���زوزة،
الق���ارة ،العم���ر ،ال�ش���بك ،الرميث���ة ،درة
البحرين� ،أم خرورة.

مقعد نائب درة البحرين وجزر حوار بالربملان
برملان

النائب الفائز

عدد ا�صواته

2002

املرحوم حممد فيحان الدو�رسي

بالتزكية

2006

لطيفة القعود

بالتزكية

2010

لطيفة القعود

بالتزكية

2014

�أحمد املال

834

2018

؟

؟

املنام���ة  -بن���ا :نظ���م معه���د البحري���ن
للتنمي���ة ال�سيا�س���ية �أم����س الأول حما��ض�رة
بعن���وان “الطع���ون االنتخابي���ة النيابي���ة
والبلدية” �أعدها امل�ست�ش���ار امل�ساعد بهيئة
الإفت���اء والت�رشي���ع حمم���د امله���زع ،وح�رضها
جمموعة من املرت�ش���حني للمجل�سني النيابي
والبلدي ومديري حمالت.
وقدم امله���زع تعريفا لالنتخابات ،وقال
�إنها ركيزة ودعامة �أ�سا�س���ية لكل نظام حكم
دميقراطي �س���ليم ،جت�س���د مفهوم ال�سيادة
ال�ش���عبية ،حيث يقع حق االنتخاب يف �صدارة
احلقوق ال�سيا�س���ية وعلى هذا الأ�سا�س ت�ؤكد
الد�س���اتري ال�رشعي���ة على هذا احل���ق وكفالته
بتمكني املواطن من ممار�سة هذا الدور على
�أكم���ل وجه ،وتط���رق �إلى الأ�س���ا�س القانوين
حلق االنتخ���اب والرت�ش���ح على ال�ص���عيدين
الوطني والدويل.
ون���وه امل�ست�ش���ار بالت�رشيعات اخلا�ص���ة
مببا��ش�رة احلق���وق ال�سيا�س���ية ،وكذل���ك
الت�رشيع���ات البلدي���ة والقوان�ي�ن والقرارات
املنظمة النتخاب �أع�ضاء املجال�س البلدية.
و�أو�ض����ح املحا���ض�ر مفه����وم الطع����ون
االنتخابي����ة ،قائ��ل�ا �إنه����ا �أداة ته����دف �إل����ى
ت�ص����ويب العملية االنتخابية بال�ش����كل الذي
يعرب به الناخب عن ر�أيه ،م�ش��ي�را �إلى �أن �أهم
خ�صائ�ص����ها �أنها ذات طبيعة ق�ضائية تكفل
ح����ق املواطن��ي�ن يف انتخاب����ات ح����رة ونزيهة
و�ش����فافة وذات م�ص����داقية ،ولفت �إلى ن�ص
امل����ادة ( )21من قانون جمل�س����ي ال�ش����ورى
والن����واب الت����ي ت�ؤكد �أن����ه ال يح����ول تقدمي

الطع����ن االنتخاب����ي ب��ي�ن الع�ض����و املطعون
�ضده وممار�سته �صالحياته يف جمل�س النواب
يف الفرتة ال�سابقة على �صدور حكم املحكمة
يف الطعن .ويكون �أثر احلكم ببطالن انتخاب
الع�ض����و مق�ص����ورا على امل�س����تقبل دون �أن
يرت����د هذا الأث����ر �إلى ما قبل �ص����دور احلكم.
وكذلك ت�أثري الطعن االنتخابي على ممار�سة
الدور البلدي ،وهو ما �أ�شارت �إليه املادة 29
م����ن قانون نظ����ام انتخاب �أع�ض����اء املجال�س
البلدية.
وتناول املهزع مراحل العملية االنتخابية
ب���دءًا بالقيد يف ج���داول الناخبني والرت�ش���ح
والدعاي���ة االنتخابية و�أخ�ي�را االقرتاع والفرز
و�إع�ل�ان النتائ���ج وا�ش�ت�راطات كل مواط���ن
ملبا��ش�رة احلق���وق ال�سيا�س���ية ،والقواع���د
اخلا�ص���ة ب�إع���داد ج���داول الناخب�ي�ن وكيفية
االعرتا�ض �أمام اللجنة االنتخابية ،ومن يحق له
االعرتا�ض والفرتة امل�سموح خاللها بالطعن،
وهي �س���بعة �أيام من تاري���خ عر�ض اجلداول
ويتع�ي�ن على اللجنة �أن ت�ص���در قرارها خالل
ثالثة �أيام من تاريخ تقدميه ،ثم الطعن عليه
�أمام حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية.
وبالن�س���بة للمجال�س البلدية ،فقد �أ�شار
�إل���ى من يح���ق له���م االنتخ���اب للمجال�س من
املواطنني ،الفتا �إلى جواز ا�ش�ت�راك مواطني
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف
انتخاب �أع�ضاء املجال�س البلدية �إذا كان لهم
حمل �إقام���ة دائم يف مملك���ة البحرين ،ويجوز
ذلك لغريهم ممن يتملكون عقارات مبنية �أو
�أرا�ضي يف اململكة.

رئي�سا لـ “البحرين للتدريب”
�أحمد عطية
ً
املنامة  -جمعية البحرين للتدريب:
�أ�سفرت نتائج االنتخابات ملجل�س �إدارة
جمعية البحرين للتدريب وتنمية املوارد
الب�رشي���ة اجلدي���د عن ف���وز  11ع�ض���وًا،
ومتت تزكية �أحمد عطية رئي�سً ا ،واختيار
ع�ص���ام العلوي نائب الرئي�س ل�ش����ؤون
التدريب وال�شهادات االحرتافية ،بهيجة
الديلمي نائب الرئي�س لتطوير الكوادر
الب�رشية� ،س���مية عادل �أم�ي�ن ال�رس العام،
منري ��س�رور الأمني امل���ايل� ،أمل اجلودر
مدير العالقات امل�ؤ�س�س���ية وامل�ص���ادر
املالي���ة ،حممد �أحم���دي مدي���ر الربامج
االحرتافية� ،س���مرية علي مدير التطوير
االحرتايف وتنمية ال�شباب ،حورية عبا�س
مدير الإعالم وتنمية امل���ر�أة ،خالد مراد
مدير الفعالي���ات والربامج ،عبدالرحمن
العو�ض���ي مدي���ر الع�ض���وية وال�ش����ؤون
االجتماعية.
وبد�أ جمل����س الإدارة اجلديد بتوزيع
امله���ام ومناق�ش���ة اخلطة امل�س���تقبلية
للجمعية للفرتة املقبلة.
وعقدت جمعي���ة البحرين للتدريب
وتنمي���ة املوارد الب�رشية اجتماع اجلمعية

•�أحمد عطية

العمومي���ة العادي���ة م�ؤخ���رًا بح�ض���ور
الرئي����س الفخ���ري �إبراهي���م الدو��س�ري
ونخبة م���ن �أع�ض���اء اجلمعي���ة وخربائها
ومنت�سبيها.
و�أ�ش���اد الدو�رسي ب�إجنازات اجلمعية
خالل الدورة ال�سابقة ،مثنيًا على جهود
�أع�ضاء جمل�س الإدارة الذين عملوا بروح
الأ�رسة الواحدة طوال العامني املا�ضيني
م���ن �أجل امل�س���اهمة يف تطوير التدريب
وتنمية املوارد الب�رشية يف البحرين.
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ل���و خ�ي�رت بني مر�ش���حَني للوظيفة� ،أحدهم���ا متخرج للتو وال ميلك �إال �ش���هادة
جامعية فلتكن “هارفارد”  -على �سبيل التحدي  -والآخر ال ميلك �إال الثانوية العامة
ولكن���ه ميتلك �سل�س���لة خربات طويلة يف جهات عدة تناوب عل���ى خدمتها ،ل َو َثبْتُ -
و�أن���ا مغم�ض العينني  -يف قبول طلب ود الأخري.م�ش���كلة النظام التعليمي يف كثري من
دول العامل �أنها تخ�ص����ص ميزانيات �ض���خمة على “�إنها تعطي ال�سمك يف يد الطالب بدال من
تدريبه على كيفية ا�صطيادها”.
م�ش���كلة النظ���ام التعليمي هو �أنه يكر����س وقته يف �إعطاء درو�س يف خدمة ر�ؤ�س���اء العمل
واخلنوع لهم على “احللوة واملرة” وال يفكر يف خلق فرد م�س���تقل �أو �س���يد نف�س���ه وقراراته،
ولهذا جتد �ش���بابنا اجلامعي حينما يفرغ من درا�س���ته يحاول جاهدا ا�ستئجار �سيد �آخر ليملي
عليه �أوامر ما �أنزل اهلل بها من �سلطان وكل ذلك با�سم “اال�سرتزاق من الوظيفة”.
م�ش���كلة التعليم الأزلية �أنه���ا ال حتفظ حق الفرد العملي الذي يكره فكرة �إحاطة نف�س���ه
بالأوراق بدال من �إحاطته باملعدات الالزمة ل�صنع الورق ،يف حني ي�ستمتع الفرد غري امل�ستقل
بر�ؤي���ة هذه الأوراق ،وقد ابتلعها حفظا ومذاكرة كونه ت�رشب على البالدة ومل يت�ص���ور قط �أن
تخ�شو�شن راحتا يديه يف م�سك هذه الآالت.
ت��ض�رب لنا �شخ�ص���يات عظيم���ة ال متلك درجات جامعية مثل م�ؤ�س����س �رشك���ة �أبل الراحل
�ستيف جوبز والذي كانت تقدر ثروته �آنذاك  11مليار دوالر ،والرئي�س ال�سابق ل�رشكة �أوراكل
الري �إيل�س���ون الذي تقدر ثروته  54مليار دوالر� ،أروع الأمثلة يف كيف �أنها ا�س���تطاعت �رضب
ح�ص���ون النظام التعليمي املت�آكل ليحققوا �إمرباطوريات مالية �ض���خمة لي�ص���بحوا فيما بعد
�سادة على ر�ؤو�س الأ�شهاد.

“العلوم التطبيقية” تفتح القبول يف الهند�سة

•عا�صم احلاج

يحتاجه���ا �س���وق العم���ل يف ال�س���نوات
القادمة ،م�شريًا �إلى �أن الكلية �ستطرح
برامج �أخرى يف الأعوام املقبلة.
كما �أعرب عن �رسوره با�ستكمال كل
الإجراءات لقبول الطلبة يف هذه الكلية
للف�ص���ل الدرا�س���ي الأول القادم التي
�ست�س���هم يف دعم م�س�ي�رة اجلامعة مبا
يتوافق مع اخلطة اال�س�ت�راتيجية التي
ته���دف �إل���ى نق���ل اجلامعة �إل���ى الأفق
العاملي من خالل التعاون مع اجلامعات
العاملي���ة وط���رح برام���ج �أكادميي���ة
ت�ؤهل الطالب للح�ص���ول على �ش���هادة
بكالوريو�س عاملية من خالل الدرا�س���ة
يف جامع���ة العل���وم التطبيقي���ة ،م�ؤكدًا
الت���زام اجلامعة بتطبي���ق �أعلى معايري
اجل���ودة الأكادميي���ة ،وتق���دمي تعليم
عايل متطور للإ�سهام يف خدمة املجتمع
البحريني واخلليجي والعربي.

املع�سكر ال�صيفي ينظم زيارة للحلبة

املنام���ة  -وزارة الداخلي���ة� :ض���من
فعالي���ات املع�س���كر ال�ص���يفي العا��ش�ر
للأكادميية امللكية لل�رشطة الذي تنظمه
وزارة الداخلي���ة بالتع���اون مع �ص���ندوق
العمل متكني� ،ش���ارك طلبة املع�سكر يف
ع���دد من املحا��ض�رات والور����ش العملية
التي ت�س���اهم يف �ص���قل مواهبهم و�إبراز
�إبداعاتهم.
وكان���ت املحا��ض�رة الأول���ى ع���ن
“خماطر الألع���اب الإلكرتونية” قدمتها

“�أ�صول” ردا على تقارير “ ”$عن اال�ستثمار والـ  300مليون دينار ال�ضائعة:

�شطب ا�ستثمارات لي�س جتـاوزا
ال�رشكة تدير ج���ز ًءا م��ن �أ���ص��ول ال�صناديق التقاعدية

أزمة التعليم

�سرتة  -جامعة العلوم التطبيقية:
�أك���د نائ���ب رئي����س جامع���ة العل���وم
التطبيقي���ة لل�ش����ؤون الأكادميي���ة
والتطوي���ر عا�ص���م احل���اج �أن ر�ؤي���ة
اجلامعة يف طرح برامج كلية الهند�س���ة
بال�رشاك���ة مع جامعة لندن �س���اوث بانك
جاءت متوافقة مع ا�س�ت�راتيجية جمل�س
التعلي���م الع���ايل والتوج���ه العامل���ي
يف الرتكي���ز عل���ى دار�س���ات العل���وم،
والتقنية ،والهند�س���ة ،والريا�ض���يات،
م�ش�ي�رً ا �إلى �أن باب القبول والت�سجيل
مفت���وح للطلبة الراغبني بالدرا�س���ة يف
كلية الهند�س���ة ،يف الف�ص���ل الدرا�سي
الأول م���ن الع���ام الأكادميي - 2018
.2019
و�أو�ض���ح احل���اج �أن الربام���ج
لتنوي���ع
ته���دف
الأكادميي���ة،
االخت�صا�ص���ات وخلق ق���درات جديدة
تلقي بظالل �إيجابية على �س���وق العمل
والعملية التعليمية معًا ،م�شريًا �إلى �أن
هذه �أولى خطوات اجلامعة للتوجه نحو
العاملي���ة من خالل التعاون مع جامعات
دولي���ة ذات ثقل ومكانة علمية وبحثية
مرموق���ة لتطوير اجلامع���ة وخمرجاتها
التعليمية.
ون���وّه �إل���ى �أن الكلية ب���د�أت بطرح
برناجم�ي�ن بكالوريو����س بالتعاون مع
جامعة لندن �س���اوث بان���ك الربيطانية
هي هند�سة مدنية و�إن�شاءات ،وهند�سة
الت�صميم املعماري ،حيث طُ رحت هذه
الربامج بعد درا�س���ة ل�سوق العمل على
امل�س���توى املحلي واخلليجي والعربي،
وه���ي م���ن �ض���من التخ�ص�ص���ات التي
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الإدارة العام���ة ملكافحة الف�س���اد والأمن
االقت�ص���ادي والإلك�ت�روين ب���وزارة
الداخلية� .أما املحا�رضة الأخرية “الإرهاب
والتط���رف” ،فتناولت �أهمي���ة التعاي�ش
ونبذ التطرف ب�ش���تى �أنواع���ه مع تعميق
الإح�س���ا�س بال�رشاكة املجتمعية من خالل
برام���ج تعليمي���ة هادف���ة ب�ي�ن طالبات
املع�سكر.
وزار الطلب���ة االحت���اد البحرين���ي
لل�سيارات وحلبة البحرين الدولية.

“�أ�صول” غري م�س�ؤولة عن كل القوائم املالية للهيئة
حمرر ال�ش�ؤون املحلية

ورد م���ن مرك���ز االت�ص���ال الوطن���ي ،رد
�رشكة �أ�ص���ول التابع���ة للهيئة العام���ة للت�أمني
االجتماعي ،ب�ش����أن ما ن�رشته ال�ص���حيفة بالعدد
 3576بتاري���خ  30يوليو  2018حتت عنوان
“ 300ملي���ون دينار �ض���ائعة بني ن�س���بة املري
وح�س���ابات الهيئة” ،ويف الع���دد  3578بتاريخ
� 1أغ�س���ط�س  2018حت���ت عن���وان “ت�ض���ارب
مبعلوم���ات الفري���ق احلكوم���ي وقي���ادة �رشكة
�أ�صول” .وفيما ي�أتي �أبرز ما ت�ضمنه رد ال�رشكة:

األداء االستثماري
ب�ش����أن م���ا ورد يف املق���ال الأول املن�ش���ور
بتاري���خ  ،30/7/2018ت���ود �رشك���ة �أ�ص���ول
�أن تب�ي�ن �أن ال�رشك���ة تدي���ر ج���زءًا م���ن �أ�ص���ول
ال�صناديق التقاعدية اخلا�ص���ة بالهيئة العامة
للت�أمني االجتماعي؛ لذلك ف�إنها م�س�ؤولة فقط
عن اال�س���تثمارات والأموال الت���ي تندرج حتت
�إدارته���ا ولي����س كل ما ه���و مب�ي�ن يف القوائم
املالية للهيئة ،و�أن القوائم املالية للهيئة هي
قوائم مالية موحدة ،تع ّد على �أ�س���ا�س املعايري
املحا�سبية الدولية وتقييم اال�ستثمارات فيها
بن���ا ًء على التكلف���ة �أو القيمة ال�س���وقية ،بينما
تقوم �رشكة �أ�ص���ول بعر�ض نتائج اال�ستثمارات
اعتمادا عل���ى املعايري الدولية حل�س���اب الأداء
اال�ستثماري ،وهي مبنية على القيمة ال�سوقية،
ويت���م تدقيقه���ا ب�ش���كل دوري من قب���ل �رشكة
عاملية متخ�ص�صة.
ولذل���ك ف�إنه من غري املمك���ن �إجراء مقارنة
مبا�رشة بني القائمتني املاليتني ،وبالتايل ف�إن
املقارنة غري �ص���حيحة ،ومل ي�ؤخ���ذ هذا الأمر يف
االعتب���ار عند �إعداد املقال ال�ص���حايف ،وبالتايل
مت ن�رش ا�ستنتاجات غري �صحيحة �إطالقا.
كم���ا �أن بع�ض الأ�س����س والتحلي�ل�ات التي
اعتم���د عليه���ا م���ن �أع���د املق���ال ال تتوافق مع
الأ�س����س املعتم���دة ،والتي ت�س���تخدمتها �رشكة
�أ�ص���ول لبيان النتائ���ج التي حققته���ا ال�رشكة،
حي���ث �إن املعلوم���ات اخلا�ص���ة ب�رشكة �أ�ص���ول
كانت للفرتة من �س���نة � 2013إلى  2017بينما
�أرقام املقارنة ال���واردة يف املقال كانت لفرتة
خمتلفة وحتديدا من �سنة � 2012إلى .2016

العائد الداخلي
�إن ن�س���بة العائ���د الداخل���ي لال�س���تثمارات
واملق���درة بـ  % 7التي بينها رئي�س جمل�س �إدارة
�أ�صول ن�سبة �صحيحة ،وعر�ضت يف �سياق احلديث
عن �إجنازات ال�رشكة منذ ت�أ�سي�سها ،وكانت لبيان
�أن ال�رشكة ت�ؤدي دورها يف عملية حت�س�ي�ن عوائد
ا�س���تثمارات جميع ال�صناديق ،حيث مت ا�ستخدام
هذه الن�س���بة يف املقال يف غري حملها وب�شكل غري
�ص���حيح ،وعليه يتبني �أن جمي���ع املقارنات التي
ارتكن �إليها املقال يف هذا ال�ش����أن غري �س���ليمة،
و�إن ما مت التو�ص���ل له من ا�س���تنتاج ب����أن هناك
نب
ن�س���بة ربح �س���نوية �ض���ائعة غري منطقي ومل ي َ
على حتليل مايل �صحيح.
ولكون اللقاء الذي مت مع رئي�س جمل�س �إدارة
�أ�ص���ول كان متعلق���ا با�س���تثمارات الهيئة التي
تديرها �رشكة �أ�ص���ول ،ف�إن جمي���ع الأرقام ونتائج
اال�س���تثمارات الت���ي مت عر�ض���ها يف اللقاء مبنية
على �س���جالت ال�رشكة ولي�س���ت �س���جالت الهيئة؛
لذل���ك ف�إنه م���ن غري املنطق���ي ا�س���تخدام قيمة
اال�ستثمارات املبينة يف القوائم املالية املوحدة
للهيئ���ة وعوائده���ا لتحلي���ل الأداء اال�س���تثماري
ل�رشكة �أ�صول.
وعليه ف�إن اال�ستنتاج الذي مت التو�صل له يف
املقال ب�أن عوائد ا�س���تثمارات � 6سنوات (2012
�إلى  )2016يجب �أن تكون  654مليون دينار هو
ا�س���تنتاج خاطئ وغري مبني على �أ�س���ا�س حتليل
م���ايل �س���ليم ،وكان من الأج���در الرج���وع لل�رشكة
للح�ص���ول على الأرق���ام ال�ص���حيحة لعوائد جميع
ا�س���تثمارات الهيئة املدارة من قبل �رشكة �أ�صول
والتي بلغت  676مليون دينار للفرتة من 2013
�إلى .2017

شطب االستثمارات
�أما بخ�صو�ص مو�ضوع �شطب اال�ستثمارات،
فيجب تن���اول هذه النقطة مبو�ض���وعية ومهنية
من �أجل تو�ض���يح ال�ص���ورة احلقيقي���ة ملثل هذا
الإجراء املعمول به يف جميع امل�ؤ�س�س���ات املالية
املحلي���ة والعاملية ،حي���ث يلزم التو�ض���يح ب�أن
اال�ستثمارات ب�شكل عام معر�ضة ملخاطر متنوعة

•را�شد املري

اال�ستثمارات معر�ضة ملخاطر متنوعة
مثل تقلبات ال�سوق
ال ميكن تفادي جميع املخاطر
اال�ستثمارية يف كل الأوقات
�شطب �أي ا�ستثمار ال يعني �ضياع
ر�أ�س املال امل�ستثمر
هيكلة اال�ستثمارات بد�أت ب�إن�شاء
�رشكة �أ�صول
منه���ا ما هو خا�ص باال�س���تثمار نف�س���ه ،ومنها ما
هو خا�ص بتقلبات ال�س���وق والو�ضع االقت�صادي
العام.
وال يوجد هناك ا�س���تثمار خ���ال من املخاطر.
وكج���زء م���ن عملية درا�س���ة اال�س���تثمار ت�س���عى
امل�ؤ�س�س���ات املالي���ة لتحديد وتقيي���م املخاطر
املحتمل���ة واتخ���اذ حل���ول ا�س���تباقية للح���د من
ت�أثري هذه املخاط���ر �أو تفاديها ،ولكن املفهوم
الع���ام يف جمال اال�س���تثمار �أنه من غ�ي�ر املمكن
�أن يت���م تفادي جمي���ع املخاطر اال�س���تثمارية يف
كل الأوق���ات؛ ل���ذا ف�إنه م���ن املمك���ن �أن بع�ض
اال�س���تثمارات تت�أثر بظروف معين���ة على املدى
البعيد ت����ؤدي �إل���ى انخفا�ض قيمتها ال�س���وقية
�أو انعدامه���ا يف بع����ض الأحي���ان ،وه���ذا الأم���ر
يتطل���ب بع�ض الإجراءات املحا�س���بية تبد�أ بعمل
خم�ص�ص���ات النخفا�ض قيمة اال�س���تثمارات ،ويف
حال مل يتح�سن و�ضع اال�ستثمار يتم �شطب قيمة
اال�س���تثمار من ال�سجالت املحا�سبية ،ولذلك ف�إن
�شطب �أي ا�ستثمار ال يعني بال�رضورة �ضياع ر�أ�س
املال امل�ستثمر �أو التنازل عن ملكية اال�ستثمار.
يف بع����ض احل���االت تك���ون اال�س���تثمارات
امل�ش���طوبة قد �أدرّت عوائد جمزية لفرتة طويلة
تتجاوز قيمة املبلغ امل�ستثمر.
وللتو�ض���يح ف�إن �شطب بع�ض اال�ستثمارات
ال يعد �أمرا خارجا ع���ن امل�ألوف يف القطاع املايل
ب�شكل عام وال�رشكات اال�ستثمارية ب�شكل خا�ص؛
لذل���ك ف�إن �ش���طب اال�س���تثمارات ال يعد جتاوزا
قانوني���ا �أو �إخ�ل�اال م���ن قب���ل الهيئ���ة �أو ال�رشك���ة
بامل�س����ؤوليات املوكل���ة �إليه���ا مبوج���ب �أحكام
القانون.

رأس المال
وردا عل���ى م���ا ورد يف املقال ب�ش����أن تنمية
�أموال ال�صناديق واملحافظة عليها ،ف�إن نتائج
اال�س���تثمارات امل���دارة م���ن قبل �رشكة �أ�ص���ول
ت�ؤكد �أن هذا واقع متحقق يف ال�س���نوات اخلم�س
املن�رصم���ة ،حي���ث حققت ه���ذه اال�س���تثمارات

عائ���دا تراكميا بلغت ن�س���بته نحو  % 28وذلك
يدل عل���ى �إمكاني���ات ال�رشك���ة يف زي���ادة قيمة
ا�س���تثمارات ال�ص���ناديق التقاعدي���ة ،فعل���ى
�س���بيل املث���ال يف الع���ام  2015كان متو�س���ط
العائد العاملي �س���لبي ( )% -2بينما كان �أداء
ال�صناديق التقاعدية �إيجابي( )% 1وهذا دليل
وا�ضح �أن قيمة اال�س���تثمارات املدارة من قبل
�رشكة �أ�ص���ول يف تزايد م�س���تمر ،وي�ؤكد ما قاله
رئي�س جمل�س �إدارة �أ�ص���ول بخ�ص���و�ص مراعاة
مبد�أ احلفاظ على ر�أ�س املال.

هيكلة االستثمارات
�أما ب�ش����أن ما ورد يف املقال الثاين املن�ش���ور
بتاريخ � 1أغ�سط�س  ،2018فقد ورد فيه �أن هناك
ت�ض���اربا يف املعلومات ووجود  300مليون دينار
تعترب ديونا �ض���ائعة يف ذمة الهيئ���ة ،ف�إن �رشكة
�أ�صول ال تعلم امل�صدر الذي ا�ستقى منها كاتب
املق���ال هذه املعلومة ،ف�إذا كان املبلغ م�ص���دره
املقال ال�س���ابق ،ف�إن ال�رشكة قد بينت �أعاله عدم
�صحة ما مت ن�رشه.
كم���ا ت���ود �رشك���ة �أ�ص���ول الت�أكي���د �أن عملية
هيكلة اال�س���تثمارات بد�أت ب�إن�شاء الهيئة ل�رشكة
�أ�ص���ول ،وق���د قام���ت ال�رشك���ة ومن���ذ ت�أ�سي�س���ها
باتخ���اذ الإج���راءات والتداب�ي�ر الالزمة لتح�س�ي�ن
�أداء اال�س���تثمارات ،و�أن ال�رشك���ة تخ�ض���ع لرقاب���ة
م��ص�رف البحرين املركزي وديوان الرقابة املالية
واالدارية ،ب�صفتهما اجلهات الرقابية امل�س�ؤولة
عن �أداء ال�رشكة ،وذلك مبوجب �أحكام القانون ،كما
ت�ؤكد ال�رشكة �أن ما ورد يف املقالني ال�ص���حافيني
امل�ش���ار �إليهما من ا�ستنتاجات وحتليالت لي�ست
مبنية على �أ�س�س حما�سبية �سليمة.
ختاما� ،إن �رشكة �أ�ص���ول م�س���تمرة يف حتقيق
�أف�ض���ل النتائ���ج التي من �ش����أنها تنمية �أ�ص���ول
ال�ص���ناديق التقاعدية ،كما ت�ؤكد �أن �سيا�س���تها
بخ�ص���و�ص الإف�ص���اح ع���ن املعلوم���ات مقرتن���ة
بالهيئ���ة الهامة للت�أمني االجتماعي ومتوافقة مع
امل�رشوع الإ�صالحي جلالله امللك.
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املحكمة ق�ضت بالطالق البائن لت�رضر الزوج

مري�ضة نف�سيا حتاول تقطيع ج�سدها مبو�س احلالقة
بعد زواج ا�س���تمر �أقل من � 3أ�ش���هر ونظرا
ملعان���اة زوج م���ن زوجته التي اكت�ش���ف عقب
ال���زواج �أنه���ا مري�ض���ة نف�س���يا ،ف�ض�ل�ا ع���ن
حماولتها االنتحار بتن���اول جرعة قاتلة مكونة
م���ن العديد م���ن الأدوي���ة وبتقطيع ج�س���دها
مبو�س احلالق���ة ،مربرة ذلك �أنها كانت ترغب
بالتخل�ص من احل���زن واالكتئاب الذي تعانيه
منذ مدة ب�سبب �أفكارها ال�سلبية ،فقد ق�ضت
املحكم���ة بتطليق���ه منها طلقة بائن���ة بينونة
�ص���غرى ،وذل���ك بعدما ثب���ت للمحكم���ة عدم
تو�صل الطرفني التفاق �صلح �أو خمالعة.
وح���ول الق�ض���ية قال���ت املحامية �س���هام
�ص���ليبيخ �إن املحكمة الكربى ال�رشعية الأولى
(الدائرة ال�س���نية) ق�ضت يف الدعوى املقدمة
م���ن موكله���ا -ال���زوج -بتطليقه ع���ن زوجته
املدع���ى عليها طلق���ة بائنة لل��ض�رر ،و�ألزمت
املدعى عليها بالر�س���وم وامل�ص���اريف ومبلغ
 10دنانري مقابل �أتعاب املحاماة.
و�أو�ضحت �أن املدعي زوج للمدعى عليها
ل�ص���حيح العقد ال�رشعي امل����ؤرخ يف  28يونيو
 ،2016كم���ا �أن زواجهم���ا مل يثمر عن���ه �أبناء،
�إال �أن���ه الحظ معاناتها من ا�ض���طراب نف�س���ي،
�إذ ت�أت���ي بت�رصف���ات غريب���ة وحت���اول االنتحار
وتتناول جرعات قاتلة من الأدوية ،م�شرية �إلى
�أنه اكت�شف حقيقة مر�ضها النف�سي �أثناء قيام
العالقة الزوجية ،والتي مل ت�س���تمر �أكرث من 3
�أ�ش���هر ،الأمر الذي حدا به لإقامة هذه الدعوى
للق�ض���اء له بطلباته املتمثل���ة يف تطليقه من
املدعى عليها و�إلزامها بامل�رصوفات ور�س���وم
الدعوى ومقابل �أتعاب املحاماة.
و�أ�ش���ارت �إل���ى �أن موكله���ا ق���دم �س���ندا
لدعواه ن�س���خة من وثيقة عقد الزواج ون�س���خة
من تقرير امل�ست�ش���فى ،وال���ذي يثبت قيامها
مبحاولة االنتحار.
ولفتت �إلى �أن مكتب التوفيق الأ�رسي با�رش
�إجراءات التوفيق والإ�صالح يف الدعوى ،و�أودع
تقري���ره ،الذي خل�ص فيه �إل���ى نتيجة م�ؤداها
عدم توافق الطرفني �أو ال�صلح بينهما.
لك���ن و�أثن���اء نظر ه���ذه الدع���وى تقدمت
املدعى عليه���ا بدعوى متقابل���ة طلبت فيها
قب���ل الف�ص���ل بالدع���وى ب�إحالته���ا للتحقيق
لإثبات عجز املدعى عليه جن�س���يا ،وبتطليقها
من املدعي طالقا لل�رضر ،مع ت�ض���مني زوجها
كاف���ة امل�ص���ارف ور�س���وم الدع���وى و�أتعاب

•�سهام �صليبيخ

املحاماة.
وبين���ت الزوج���ة �أنه���ا افتق���دت حقه���ا
ال�رشعي م���ن زوجها بعدما اكت�ش���فت �أنه عاجز
جن�س���يا عن القيام بحقوقها ال�رشعية� ،إ�ض���افة
�إلى �أن���ه كان يعتدي عليها بال�رضب وال�ش���تم
والإهانة ل�شخ�ص���ها ولأهلها ،ف�ضال عن �ضعف
�شخ�صيته وتدخل والديه يف حياته ،وقدمت ما
يثبت ذلك من خ�ل�ال رقم بالغ جنائي تقدمت
ب���ه �ض���ده يف وقت �س���ابق ل���دى �أح���د مراكز
ال�رشطة.
و�أثن���اء نظ���ر الدعويني ،ق���ررت املحكمة
�ض���مهما يف دع���وى واح���دة لت�ص���در حكمه���ا
النهائي فيهما بحكم واحد.
و�أف���ادت املحامي���ة �س���هام �ص���ليبيخ �أن
موكلها اكت�ش���ف العلة امل�ص���ابة بها املدعى
عليه���ا ،فهي عبارة عن مر�ض نف�س���ي وتعاين
ا�ض���طرابات وت�أخذ عقاق�ي�ر ،ومت �إخفاء الأمر
عن���ه وقت �إب���رام العق���د ،م�ؤك���دا �أنها خرجت
من املنزل بعد � 3أ�ش���هر من الزواج� .أما وكيل
املدعى عليها ،ف�أفاد ب�أن املدعي هو من طرد
موكلت���ه من املنزل بعد مرور �ش���هر واحد من
تاريخ العقد.
وعر�ض���ت املحكم���ة عل���ى الطرف�ي�ن
الت�ص���الح فيما بينهما ،وهو م���ا مل ميتنع عنه
وكيال الطرفني ،بحيث يتفقان على املخالعة
والت���ي تق�ض���ي بتن���ازل املدع���ى عليها عن
ن�ص���ف ال�صداق وقدره  3000دينار واحلقوق
ال�رشعية الأخرى.
ويف جل�س���ة  19نوفم�ب�ر � 2017أف���اد
الطرف���ان بع���دم اتفاقهم���ا عل���ى املخالع���ة،

ومت�س���كت املدع���ى عليها بحقوقه���ا ال�رشعية
كامل���ة ،كم���ا مت�س���ك املدعي بطلبات ف�س���خ
العقد للعلة املوجودة يف املدعى عليها.
م���ن جهتها ،قال���ت املحكم���ة يف حيثيات
حكمه���ا �إنه متى كان ما تق���دم و�أخذا به ،وملا
كان املدعي يف دعواه الأ�صلية قد طلب احلكم
له بتطلي���ق املدعى عليها طلقة بائنة لل�رضر،
وكان الثاب���ت يف �أوراق الدع���وى وما ا�س���تقر
عليه وج���دان املحكمة وعقيدته���ا �أن املدعى
عليها م�ضطربة نف�س���يا وتقوم بتقطيع �أجزاء
م���ن ج�س���دها م�س���تخدمة �أموا����س احلالقة مما
ت�ستخل�ص معه املحكمة قيام ال�سبب املوجب
للتطليق للعلة طلقة بائنة.
وبين���ت املحكم���ة �أن التقاري���ر الطبي���ة
املرفق���ة مبل���ف الدع���وى �أكدت اال�ض���طراب
النف�س���ي ل���دى املدع���ى عليه���ا ،وحماولتها
االنتح���ار بتناولها كميات كب�ي�رة من الأدوية
دفعة واحدة ،ومبوج���ب �إقرارها ب�أنها تناولت
ه���ذه العقاقري لتتخل�ص من الأفكار ال�س���لبية
التي تراودها وال�شعور باحلزن واالكتئاب.
وذكرت �أنه من املقرر فقها وفق القانون
البحرين���ي ،الذي ا�ش�ت�رط �أن يبل���غ ال�رضر حدا
يتعذر معه دوام الع�رشة حتى يحكم القا�ض���ي
بالتطليق ،وقد ق�صد من ذلك الت�شديد يف حل
رابطة الزوجية� ،إذ �أناط بالقا�ضي تقدير مدى
ال�رضر وما �إذا كان قد جعل الع�رشة متعذرة من
عدمه وفق �سلطته التقديرية.
وتابع���ت� ،أنه���ا ال تطمئ���ن �إل���ى �ش���هادة
�ش���اهدي املدع���ى عليه���ا ك���ون �أنهم���ا جاءتا
متناق�ضتني ،يف حني �أن �شهود املدعي �أثبتا
كل م���ا ادعاه املدعي يف هذا ال�ش����أن ،يف حني
�أن دع���وى املدع���ى عليها املتقابل���ة �أقيمت
على غري �س���ند من الواق���ع �أو القانون وحرية
بالرف�ض.
وانته���ت املحكمة �إلى الق�ض���اء وفق هذه
الأ�س���باب بتطليق املدع���ى عليها طلقة بائنة
للعل���ة بائنة بينونة �ص���غرى وحترر للطرفني
وثيق���ة بذلك بعد �ص�ي�رورة احلكم نهائيا ،مع
�إل���زام املدعى عليها بالر�س���وم وامل�ص���اريف
ومبل���غ  5دنانري مقابل �أتع���اب املحاماة ،ويف
دع���وى املدع���ى عليه���ا املتقابلة برف�ض���ها
و�إلزامه���ا بالر�س���وم وامل�ص���اريف ومبل���غ 5
دنانري �أخرى مقابل �أتعاب املحاماة.

املحكمة ر�أت �أن املتهم ال �صفة له يف الدعوى

براءة موظف ا�ستقبال من ت�أجري �شقق دون ترخي�ص

ذك���رت املحامي���ة زين���ب �س���بت �أن
املحكمة ال�صغرى اجلنائية التا�سعة بر�أت
موكلها ،مما ن�سب �إليه من اتهامات تتعلق
مبزاول���ة �أعمال اخلدمات ال�س���ياحية بدون
ترخي�ص من اجلهة املخت�ص���ة ،بعد �ضبطه
وهو يقوم بالت�أجري اليومي لل�ش���قق ،كون
�أنه لي�س �سوى موظف ا�ستقبال يف املبنى
املحرر �ضده املخالفة.
وقررت املحامية يف مذكرتها الدفاعية
بانتفاء �صفة املتهم� ،إذ �إنه وبالعودة �إلى
�أوراق الدع���وى تب�ي�ن �أن الدلي���ل الوحيد
املوجود �ض���د موكلها هو حم�رض املخالفة
الذي مت حتري���ره من قبل م�أمور ال�ض���بط
الق�ضائي.
كما �أنه وبالرج���وع �إلى التقرير املحرر
م���ن قبل املفت�ش الذي جاء في���ه �أن �إدارة
املبن���ى قام���ت مبزاولة ن�ش���اط �س���ياحي
بالت�أج�ي�ر اليوم���ي من غري احل�ص���ول على
ترخي�ص �س���ياحي ،ف����إن موكله���ا موظف
اال�س���تقبال �أف���اد ملع���د التقري���ر بوجود
�شقق ت�أجر ب�شكل يومي لديهم يف املبنى،
كما قرر املفت�ش �أنه مت ا�س���تدعاء املدير
امل�س�ؤول عن املبنى �إال �أنه مل يح�رض.
أي�ض���ا �أن املتهم لي�س �س���وى
وبررت � ً
موظ���ف ا�س���تقبال يف املبنى ال���ذي يعمل
فيه ،وبالتايل ف�إنه ال ميكن م�س���اءلته عن
التهمة� ،إذ �إن املبنى ال تعود ملكيته �إليه.
و�أ�ش���ارت �إلى �أن املتهم ال �صفة له يف
هذه ال�ش���كوى ،حيث �إنه ال ميلك ال�س���جل
التج���اري ،وال ميل���ك املبن���ى �أو يحتمل �أن
يكون هو طرفً ا يف عقد الإيجار ،و�أنه جمرد
موظ���ف يعم���ل يف امل���كان ،مت�س���ائلة هل
حتقق م�أمور ال�ضبط الق�ضائي من املتهم
�إن كان يحم���ل معه رخ�ص���ة عم���ل �أم ال؟!،
والذي هو وا�ض���ح من الأوراق �أنه مل ي�س�أله
ومل ي�س���تبني منه ذلك �أو يو�ض���ح ذلك يف
تقريره الذي تقدم به.
ودفعت �سبت بعدم م�س�ؤولية موكلها
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�إلزام زوج بنفقة  180دينا ًرا بعد نفاد �صرب زوجته الأولى

•هدى ال�شاعر

قالت املحامية هدى ال�شاعر �إن
املحكمة ال�ص���غرى الأولى (الدائرة
ال�سنية) ق�ضت ب�إلزام زوج �أن يدفع
ل�ص���الح زوجته املدعي���ة وابنيهما
جمموع نفقات مق���درة مببلغ 180
دين���ارًا �ش���هريًّا ،ومثله���ا مرت�ي�ن
يف ال�س���نة لك�س���وة العيدين ،ومرة
يف ال�س���نة لقرطا�س���ية الأبناء ،كما
�أمرت ب�إحالة طلب املدعية بت�أثيث
املدعى عليه ملنزلها ،الذي عا�شت
في���ه  33عامً ���ا دون ت�أثي���ث �إل���ى
املحكمة الكربى ال�رشعية املخت�صة
بنظر هذا الطلب.
و�أ�شارت وكيلة املدعية �إلى �أن
وقائع الدعوى حمل احلكم ،تتمثل
يف �أن موكلته���ا زوجة املدعى عليه
الأول���ى ،وقد امتنع ه���ذا الأخري عن
ت�أثيث م�س���كن الزوجي���ة منذ �إبرام
عق���د الزواج قب���ل قراب���ة  33عامً ا
وحت���ى تاري���خ رفع الدع���وى ،الأمر
ال���ذي ا�ض���طر املدعية ب����أن تنفق
من دخلها الزهيد ،الذي تتقا�ض���اه
نظ�ي�ر عمله���ا كعامل���ة نظاف���ة يف
�إحدى املدار�س ،يف ت�أثيث جزء من
مرافق املنزل الأ�سا�سية مب�ساهمة
�أبنائها بعد ح�صولهم على وظائف،
يف ح�ي�ن ظل جزء كبري �أ�سا�س���ي يف
املنزل من دون ت�أثيث �أو ت�صليح،
الأمر الذي و�صل حلد انهيار �سقف

املن���زل يف بع����ض �أجزائ���ه �أثن���اء
فرتات املوا�س���م املمطرة ،ف�ض�ل� ًا
ع���ن امتن���اع ال���زوج املدع���ى عليه
عن الإنفاق على املدعية وابنيهما
ال�صغريين بال�سن.
ولفتت ال�ش���اعر �إل���ى �أنه وعلى
رغم �ص���عوبة الظروف املعي�ش���ية
حفاظا
ً
للمدعي���ة� ،إال �أنها �ص�ب�رت
على رباط �أ�رستها وا�ستقرار �أبنائها
�إل���ى �أن فا����ض بها الكي���ل؛ وذلك
عندم���ا فوجئ���ت ب���زواج املدع���ى
عليه ب�أخرى ،و�إ�س���كانها يف م�سكن
�آخ���ر ،م�ؤث���ث بالكام���ل ،و�إغداق���ه
عليها بالنفقات ،يف ظل تق�ص�ي�ره
على �أ�رسته الأول���ى ،الأمر الذي حدا
باملدعية -الزوج���ة الأولى -لرفع
دعواه���ا الق�ض���ائية حم���ل احلك���م
املاث���ل م���ع الأخ���ذ بع�ي�ن االعتبار
يف حتدي���د املبال���غ حم���ل املطالبة
الي�س���ار امل���ادي للمدع���ى علي���ه،
كونه يتقا�ض���ى راتبً���ا تقاعديًّا من
عمل���ه ال�س���ابق يف �إح���دى اجلهات
احلكومي���ة ،ف�ض�ل� ًا ع���ن املعونات
والدعم احلكومي ب�أنواعه املختلفة،
وترتيبً���ا عل���ى الدف���وع والوقائ���ع
ال�س���ابقة البي���ان واملقدم���ة م���ن
قب���ل وكيلة املطلقة �ص���در احلكم
ل�صاحلها وفق املبني �أعاله.

القب�ض على ع�صابة تهرب املخدرات عرب اجل�رس
املنام���ة  -وزارة الداخلي���ة:
�رصح املدير الع���ام للإدارة العامة
للمباح���ث والأدلة اجلنائي���ة ،ب�أن
�رشطة مكافح���ة املخدرات متكنت
م���ن القب�ض على ع�ص���ابة تتكون
م���ن � 4أ�ش���خا�ص (بحريني���ان
وخليجي���ان) ،تق���وم بتهري���ب
املخ���درات ع�ب�ر ج��س�ر امللك فهد
بق�ص���د البي���ع والتعاط���ي ،حيث
مت �ض���بط حوايل كيلوغرامني من
مادة احل�شي�ش املخدرة بحوزتهم
�إ�ض���افة �إلى مبالغ مالية ،وقدرت
قيمة جميع امل�ض���بوطات بحوايل
� 12ألف دينار.
و�أ�شار �إلى �أنه وردت معلومات
�إل���ى �إدارة مكافح���ة املخ���درات

ب�ش����أن قيام �شخ�صني بحرينيني
بالرتويج ملادة احل�شي�ش املخدرة
بعد ا�س���تالمها من قبل �شخ�صني
خليجيني يقوم���ان بتهريبها عرب
املنفذ الربي ،وبنا ًء على ذلك مت
مبا��ش�رة �أعم���ال البح���ث والتحري،
والتي �أ�س���فرت ع���ن حتديد هوية
املذكوري���ن والقب�ض عليهم بعد
ا�ست�صدار �إذن من النيابة العامة.
و�أك���د املدي���ر العام ل�ل��إدارة
العامة للمباح���ث والأدلة اجلنائية
�إلى �أن���ه مت حتريز امل�ض���بوطات
واتخ���اذ الإج���راءات القانوني���ة
الالزمة و�إحالة الق�ضية �إلى النيابة
العامة.

�شاب ي�رسق “�سلندرين” ويبيعهما بـ 15دينا ًرا
عن اجلرمي���ة ،بالقول �أن ال�ش���خ�ص يكون
م�س����ؤوالً جنائيًّا �إذا ما ثبت ارتكابه جلرمية
م���ا� ،إال �أن هذه امل�س����ؤولية ال تقوم �إال �إذا
كان ال�ش���خ�ص �أه�ل� ًا له���ا �أو بعب���ارة �أخرى
�إذا كان قاب�ل� ًا لأن يتحمله���ا �أو قاب�ل� ًا لأن
ت�س���ند �إليه نتائج �س���لوكه ،وهو ما ن�صت
عليه امل���ادة ( )31من قان���ون العقوبات
البحرين���ي ،الت���ي تن����ص عل���ى �أن���ه( :ال
م�س����ؤولية على من ارتكب الفعل املكون
للجرمية من غري �إدراك �أو اختيار).
و�أو�ض���حت للمحكم���ة �أن املتهم ما هو
�إال موظ���ف يقوم بعمل���ه دون �إدراك جلرم
فعله ،ومبثال �أو�ضح ف�إنه ال ميكن معاقبة
موظف ق���دم م�رشوب���ات للزبائن وهي غري
م��ص�رح له���ا يف ه���ذا الفن���دق دون توجيه
االته���ام لإدارة الفن���دق التي ا�س���توردته
لتقدميه.
كم���ا دفع���ت بع���دم تواف���ر الق�ص���د
اجلنائ���ي ل���دى املته���م� ،إذ �إن الق�ص���د
اجلنائي يق�صد به العلم بالوقائع املكونة
للجرمي���ة وحي���ث �إن املته���م موظ���ف مل
ميلك العلم والدراي���ة �أو الإرادة املن�رصفة

لل�س���لوك الإجرامي ،وعلى ذلك ي�س���تحيل
م�س���اءلته على فعل مل تن�رصف �إرادته �إلى
حتقيق نتيجته الإجرامية.
ويف �آخ���ر مرافعتها التم�س���ت املحامية
من املحكم���ة احلك���م بالآت���ي� :أوال :وقبل
الف�ص���ل يف املو�ض���وع مبخاطب���ة وزارة
الأ�ش���غال و�ش����ؤون البلدي���ات والتخطيط
العمراين عن �صاحب املبنى حمل الواقعة،
خ�صو�ص���ا �أن موكله���ا عام���ل يف املبن���ى
ً
وال ي�س����أل ب�ش����أن التهمة امل�س���ندة �إليه،
و�إمنا ي�س����أل املالك �أو امل�ستثمر للمبنى،
م�ش�ي�رة �إلى �أن املحكمة �أمرت ب�إحالة هذا
الطلب للنيابة العامة على �أن يتم �إح�ض���ار
وم�س���اءلة مدير املبنى امل�س����ؤول مبا�رشة،
ولي�س موكلها ،ثانيًا :يف مو�ض���وع الدعوى
بطلب الرباءة ملوكلها مما ن�س���ب �إليه من
اتهام.
وكان���ت النيابة العام���ة �أحالت املتهم
للمحاكمة على اعتبار �أنه بتاريخ  1نوفمرب
 ،2017زاول �أعم���ال اخلدمات ال�س���ياحية
“الت�أج�ي�ر اليومي” مببنى دون احل�ص���ول
على الرتخي�ص من اجلهة املخت�صة.

رف�ض���ت املحكم���ة الك�ب�رى
اجلنائي���ة الثالث���ة (ب�ص���فتها
اال�س���تئنافية) ا�س���تئناف �ش���اب
مدان ب�رسقة “�سلندرين” من الغاز
من �أح���د املنازل مبنطق���ة مدينة
حم���د ،وباعهم���ا مببل���غ ال يتجاوز
 15دينارًا فقط ،و�أيدت معاقبته
باحلب�س ملدة � 6أ�ش���هر مع النفاذ
عما ارتكبه من جرم.
وتتمث���ل تفا�ص���يل القب����ض
على امل�س���ت�أنف يف ب�ل�اغ كان قد
تقدم به �ص���احب املنزل املجني
عليه ،الذي ذك���ر �أنه تفاج�أ بقيام
�ش���خ�ص جمه���ول ب�إت�ل�اف قف���ل
�صندوق �أ�س���طوانات الغاز و�رسقة
“�س���لندرين” كان���ا موجودي���ن
بداخله.
وبعمل التحريات حول مرتكب
اجلرمي���ة مت التو�ص���ل لهوي���ة
امل�س���ت�أنف ،ال���ذي اع�ت�رف عقب
القب����ض علي���ه ب�أن���ه فع�ل� ًا ��س�رق

�أ�سطوانتي الغاز عندما كان ي�سري
ب�سيارته يف املنطقة والحظ وجود
�أ�سطوانات الغاز اخلا�صة باملجني
عليه خ���ارج املن���زل ،ف�أخذ قطعة
حديدي���ة �أخرجه���ا م���ن �ص���ندوق
�س���يارته ،الت���ي ا�س���تخدمها يف
ك��س�ر القف���ل اخلا����ص ب�ص���ندوق
الأ�س���طوانات ون���زع الأنابي���ب
بـ”ال�س���لندرين”،
املو�ص���لة
وو�ضعهما يف �صندوق �سيارته.
و�أ�ض���اف امل���دان �أن���ه توجّ ���ه
مبا��ش�رة �إلى �أحد حمالت بيع الغاز،
وباع العام���ل فيه الأ�س���طوانتني
مببل���غ وق���دره  15دين���ارًا فقط،
م�ؤكدًا �أنه باع املحل “�سلندرات”
�أخرى يف وقت �سابق.
ه���ذا ،وثب���ت للمحكم���ة يقينًا
�أن امل�س���ت�أنف بتاري���خ  28يوليو
�� ،2016س�رق امل���ال املنق���ول
املبني و�صفً ا بالأوراق واململوك
للمجني عليه.

� 777.1ألف دينار خ�سائر
“الرتفيه العائلي” بالن�صف الأول
املحرر االقت�صادي
مني���ت ال�رشك���ة البحريني���ة للرتفي���ه العائل���ي
بخ�س���ائر يف الن�ص���ف الثاين من الع���ام اجلاري ،حيث
�صايف اخل�س���ارة نحو � 777.1ألف دينار ،مقابل �أرباح
قدره���ا � 473.3ألف دينار تقريبًا يف الفرتة نف�س���ها
م���ن العام  .2017و�أظهرت بي���ان ال�رشكة على موقع
بور�ص���ة البحرين �أم�س �أن �ص���ايف خ�س���ائر ال�رشكة يف
الرب���ع الثاين من العام اجلاري بل���غ نحو � 633.1ألف
قيا�س���ا بنح���و � 435.6ألف دين���ار يف الفرتة
ً
دين���ار،
نف�سها من العام .2017
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وزير النفط الكويتي :لدول اخلليج خطط جاهزة يف حال �إغالق “هرمز”
الكويت  -كونا� :أكد وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء الكويتي بخيت الر�ش���يدي �أم�س
الأربعاء �أن لدى دول جمل�س التعاون اخلليجي خططا جاهزة للتنفيذ يف حاالت الطوارئ فيما
يخ�ص احتماالت �إغالق م�ضيق هرمز .و�أعرب الوزير الر�شيدي يف ت�رصيح �صحفي �أثناء تفقده
حمطة الزور اجلنوبية عن تفا�ؤله بعودة �إنتاج اخلام من املنطقة املحايدة مع اململكة العربية
ال�سعودية ال�شقيقة يف القريب العاجل .وب�ش�أن ا�سترياد الغاز من العراق توقع الو�صول �إلى
اتفاق حول هذا الأمر قبل نهاية العام ،م�ض���يفا “نحن ب�ص���دد التو�ص���ل �إلى مرحلة م�ستقرة
جدا لأ�سواق اخلام �سواء للمنتجني �أو امل�ستهلكني” .وفيما يخ�ص الطلب من الكويت زيادة
انت���اج اخلام ،قال الر�ش���يدي �إن الكويت “مل يطلب منها زيادة �إنت���اج اخلام لتعوي�ض فاقد
�إم���دادات النفط الإيراين الناج���م عن العقوبات الأمريكية على طه���ران” ،م�ؤكدا �أن “ما يهم
الكويت هو ا�س���تقرار �أ�سواق النفط اخلام” .و�أو�ض���ح �أن الكويت لديها القدرة الكافية على
توفري كميات النفط التي حتتاجها ال�سوق النفطية.

برامج لتدريب املفت�شني للقطاعات كافة

“التجارة” :تد�شني املفت�ش ال�شامل لر�صد املخالفات بنهاية العام
ت�������ط�������وي�������ر ت�����ط�����ب�����ي�����ق الأج�������������ه�������������زة الإل���������ك����ت����رون���������ي���������ة خل��������دم��������ة ال������ت������اج������ر

ك�ش���ف الوكي���ل امل�س���اعد للم���وارد واخلدمات
ب���وزارة ال�ص���ناعة والتج���ارة وال�س���ياحة عبدالعزي���ز
الأ�رشاف عن �أن الوزارة �ستد�شن “املفت�ش ال�شامل”
لر�ص���د خمالف���ات ال�س���جالت التجارية �أواخ���ر العام
اجلاري .2018
و�أو�ض���ح يف ت�رصي���ح ل���ـ ”الب�ل�اد” عل���ى هام�ش
تد�ش�ي�ن املوق���ع الإلك�ت�روين اجلديد لل���وزارة� ،أنه
�س���يتم تدريب املفت�شني يف الوزارة ليقوموا مبهمة
املفت�ش ال�ش���امل� ،إذ �إن عدد املفت�شني حاليًّا قليل
مقارنة بعدد ال�س���جالت التجارية التي ي�صل عددها
�إلى � 85ألف �سجل جتاري ،وبذلك لن يكون املفت�ش
خمت�ص مبجال معني بل �س���يكون جلميع القطاعات
التجارية.
وكان وزي���ر ال�ص���ناعة والتج���ارة زاي���د الزياين
ق���د �أفاد �س���ابقًا ب�أن���ه مت العم���ل على زي���ادة عدد
املفت�ش�ي�ن من خ�ل�ال تعديل الهي���كل الوظيفي يف
الوزارة ،ومن جانب �آخر العمل على التعاون مع هيئة
تنظيم �سوق العمل ،واال�ستفادة من عدد املفت�شني
الذين و�صلوا �إلى  63مفت�شً ا.
�إل���ى ذل���ك� ،أن���اب وزي���ر ال�ص���ناعة والتج���ارة
وال�س���ياحة زاي���د الزياين ،الوكيل امل�س���اعد للموارد
واخلدم���ات عب���د العزيز الأ��ش�راف لتد�ش�ي�ن املوقع
الإلك�ت�روين اجلدي���د لل���وزارة ،وذل���ك خ�ل�ال م�ؤمتر
�ص���حايف للتعريف على مزاي���ا وخدمات املوقع الذي
�أعيد ت�ص���ميمه يف �إط���ار خطة الوزارة امل�س���تمرة يف
العمل على تطوير ورفع م�ستوى اخلدمات واخلدمات
الإلكرتونية عل���ى وجه اخل�ص���و�ص واملقدمة لكافة
القطاعات ذات العالقة.

و�أ�ش���ار الأ�رشاف �أن من �ضمن اخلدمات اجلديدة
يف املوقع اجلديد التي تغني امل�ستفيد عن احل�ضور
لل���وزارة ه���ي :خدم���ة العالم���ات التجاري���ة وبراءات
االخ�ت�راع ،فح�ص املع���ادن الثمينة ،طل���ب ترخي�ص
احلمالت الرتويجية والتخفي�ضات ،الدفع الإلكرتوين
للق�سائم ال�ص���ناعية ،فيما �ست�ضاف خدمات جديدة
الحقًا.
ولفت �إلى �أن هناك تطبيقا للأجهزة الإلكرتونية
يت�ض���من بع�ض اخلدمات الأ�سا�س���ية ،ويتم تطويره
حاليًّا ليخدم التاجر ب�صورة �أكرب وخدمات �أكرث ،مبينًا
�أنه �سيتم �إ�ضافة  7لغات تقريبًا للموقع الإلكرتوين
ليخدم امل�ستثمرين اخلارجيني.
وبهذه املنا�س���بة� ،أكد وزير ال�ص���ناعة والتجارة
وال�س���ياحة ،زاي���د الزي���اين “�أن الوزارة ت�س���عى �إلى
تعزيز مب���د�أ التعامالت الإلكرتوني���ة وذلك من خالل
اال�س���تمرار يف تطوي���ر البواب���ة الإلكرتوني���ة اخلا�ص
بالوزارة وت�ض���مينها كافة اخلدمات املطلوبة �سواء
للتاج���ر وامل�س���تثمر من داخ���ل البحري���ن �أو خارجها
وبالطريقة التي توفر عليهما الوقت واجلهد ،وذلك
ف����إن �إعادة ت�ص���ميم وهند�س���ة املوق���ع الإلكرتوين
ب�ش���كله املبتكر اجلديد ي�أتي مواكبً���ا للتطورات يف
جمي���ع قطاعات ال���وزارة وبالأخ�ص قط���اع اخلدمات
املقدمة للعمالء”.
و�أ�ضاف “ميثل االقت�صاد �أحد الدعائم والركائز
القوية الت���ي يقوم عليه���ا اقت�ص���اد �أي دولة الذي
يج���ب �أن ي�ب�رز ه���ذا اجلانب �إل���ى الع���امل بكثري من
االحرتافية التي تعرب عن النمو والتطور احل�ضاري”.
كما قدمت رئي�س ق�سم التطبيقات الإلكرتونية

•وزارة التجارة تد�شن موقعها اجلديد

ب�إدارة التجارة الإلكرتوني���ة وتكنولوجيا املعلومات
بال���وزارة م���رام املحمي���د �رشحً ا مف�ص�ل� ًا ع���ن كيفية
ا�ستخدام املوقع ،واال�س���تفادة من خدماته وال�شكل
النهائ���ي للواجه���ة الرئي�س���ة للموقع الت���ي حتتوي
على خيارات الو�ص���ول �إلى خمتل���ف اخلدمات ،التي
مت اال�س���تغناء فيها عن الأ�سلوب القدمي يف ت�صفح
املواق���ع والدخ���ول �إل���ى عدد م���ن قوائم الت�ص���فح
للو�صول �إلى املعلومات املطلوبة ،وا�ستبدالها عن
ذلك بتوفري البحث الب�س���يط وا�ستخدام املر�شحات
التي ت�صل بالزائر �إلى غايته يف وقت قيا�سي.
كما �رشحت كيفية ا�ستخدام خا�صية املعلومات
املو�س���ومة التي من �ش�أنها خلق عالقة مرتابطة بني
كافة املحتوى يف املوقع لت�س���هيل عملية الو�ص���ول
�إل���ى املطل���وب ،م�ش�ي�رة �إل���ى �أن املوقع قد �ص���مم
بطريق���ة عملية بحي���ث ميك���ن تو�س���يم �أي معلومة
وربطه���ا مبعلومات �أخ���رى يف املحتوى ،ف����إذا ما مت
البحث ع���ن معلوم���ة حمددة ،ف����إن نظام التو�س���يم

ي�ساعد على ا�ستح�ضار كافة املعلومات املرتبطة �أو
التي لها عالقة مبعلومة البحث.
مت���ت هند�س���ة املوق���ع الإلك�ت�روين بطريق���ة
الطبقات الأفقي���ة للمعلومات وهو الأ�س���لوب الذي
يتيح التطوير والتو�سع والنمو يف داخل املوقع دون
الت�أثري على �أدائه �أو كامل حمتواه ،كما مت ت�ص���ميمه
ب�ش���كل يقلل اجله���د والتكلف���ة يف عملي���ة التطوير
امل�ستقبلية وب�أ�س���لوب مرن ي�ساعد يف احلفاظ على
�أداء املوقع وا�س���تمرارية تق���دمي خدماته حتى خالل
�أعمال ال�ص���يانة �أو عملي���ات التطوير الكبرية .عالوة
عل���ى املرون���ة الت���ي توف���ر ال�س���هولة يف التنقل يف
حمتوى املوقع ،والديناميكي���ة الب�رصية التي تعتمد
على الر�سومات اجلرافيكية لتحقيق �أعلى م�ستويات
التفاعلي���ة م���ع الزائ���ر للو�ص���ول �إل���ى اخلدم���ات
واال�ستفادة مما يقدمه املوقع ب�شكل عام.
هذا ،وي�أتي الهدف من �إطالق املوقع الإلكرتوين
للوزارة يف �شكله اجلديد �إلى تعزيز ج�سور التوا�صل

م���ا بني م���زود اخلدم���ات ممث�ل� ًا يف وزارة ال�ص���ناعة
والتج���ارة وال�س���ياحة وب�ي�ن التجار وامل�س���تثمرين،
وكذل���ك به���دف توف�ي�ر �أعل���ى درج���ات االحرتافية
واجلودة العالية يف تقدمي اخلدمات الإلكرتونية.
ويتمي���ز موقع الوزارة اجلدي���د بالقدرة الكبرية
عل���ى التفاع���ل م���ع امل�س���تخدم وذلك من خ�ل�ال ما
يتمت���ع به من ديناميكية يف العمل ،و�أ�س���لوب عر�ض
ب��ص�ري يوف���ر اخلي���ارات وخ�ص���ائ�ص االنتقال بني
�ص���فحات املوقع بطريقة �س���هلة ومي�رسة ،كما يركز
على احتياجات الزائر و�أهدافه حتقيقًا لو�ص���وله �إلى
غاياته بال�رسعة املمكنة.
وعالوة عل���ى قدرة املوقع عل���ى حمورة حمتواه
ح���ول احتياج���ات الزائر ،ف�إنه ي�س���هل و�ص���وله �إلى
املعلومات الأ�سا�سية ،ويحفزه على اكت�شاف املزيد
وذلك من خالل ت�ص���ميم فريد معد وفقا ً لذلك .ومن
مميزات املوقع قدرته على تطبيق ميزة املعلومات
املو�سومة وهي امليزة التي حتقق القدرة على جمع
�أكرب كم من املعلومات واخليارات التي ت�ش�ت�رك يف
مو�ض���وع بحث الزائر ،و�س���هولة انتقاله فيما بينها.
كما ويتكيف املوقع تلقائيًّا مع نوعية �شا�شة اجلهاز
�س���واء �أكان الزائر ي�ستخدم الكمبيوتر �أم الأجهزة �أم
الهواتف الذكية.
وتعتزم الوزارة �إط�ل�اق حملة ترويجية ملوقعها
الإلك�ت�روين ،وذل���ك قبل �أن ت��ش�رع يف تنفيذ املرحلة
الثاني���ة من عملي���ة التطوي���ر التي �س���تتمحور حول
تق���دمي املوق���ع ب�أك�ث�ر م���ن لغ���ة عاملية ل�ض���مان
الو�ص���ول �إلى �أكرب �رشيحة ممكنة م���ن العمالء وزوار
املوقع من داخل البحرين وخارجها.

وزارة ال�صناعة :منو عدد امل�صانع  % 480خالل الن�صف الأول
زينب العكري

منا ع���دد امل�ص���انع التي مت قيدها يف ال�س���جل
ال�ص���ناعي بن�س���بة  % 480خالل الن�ص���ف الأول من
 2018مقارنة بالفرتة نف�سها من العام  ،2017وبلغ
عدد امل�ص���انع امل�سجلة يف الن�ص���ف الأول من العام
اجل���اري � 261س���جال ،مقابل � 45س���جال خ�ل�ال العام

تغطية �سندات تنمية
بقيمة  150مليون دينار
املنام���ة  -م��ص�رف البحري���ن املركزي:
�أعلن م�رصف البحرين املركزي �أنه مت تغطية
الإ�صدار رقم  )BH0009646512( 17من
�س���ندات التنمي���ة احلكومية التي ي�ص���درها
م�رصف البحري���ن املركزي نياب���ة عن حكومة
مملك���ة البحرين .تبل���غ قيمة الإ�ص���دار 150
مليون دينار بحريني لفرتة ا�س���تحقاق ثالث
�س���نوات تب���د�أ يف � 5أغ�س���ط�س � 2018إلى 5
�أغ�س���ط�س  .2021ويبلغ �س���عر الفائدة لهذه
ال�سندات  % 6.55علما ب�أنه قد متت تغطية
الإ�ص���دار بن�س���بة � .% 100إل���ى ذل���ك �أعلن
امل��ص�رف ع���ن تغطية الإ�ص���دار رق���م 1715
( )ISIN BH0006408817م���ن �أذون���ات
اخلزانة احلكومية ال�ش���هرية التي ي�ص���درها
م�رصف البحري���ن املركزي نياب���ة عن حكومة
مملكة البحرين .تبلغ قيمة هذا الإ�ص���دار 35
مليون دينار بحريني لفرتة ا�س���تحقاق 182
يوما تبد�أ فـي � 5أغ�سط�س  2018وتنتهي يف
 3فرباير  ،2019كما بلغ معدل �سعر الفائدة
عل ه���ذه الأذون���ات  % 4.19مقارنة مبعدل
�س���عر الفائ���دة لأذونات الإ�ص���دار ال�س���ابق
بتاري���خ  1يوليو  ،2018حي���ث بلغت 4.17
 .%وقد بلغ معدل �س���عر اخل�ص���م 97.927
 ،%ومت قب���ول �أقل �س���عر للم�ش���اركة بواقع
 % 97.872علم���ا ً �أنه متت تغطية الإ�ص���دار
بن�س���بة  .% 100كم���ا بل���غ الر�ص���يد القائم
لأذون���ات اخلزانة مع هذا الإ�ص���دار ما قيمته
 2.110مليار دينار بحريني.
للتوا�صل( :ق�سم االقت�صاد)17111455 :

 ،2017وذلك بح�س���ب �آخر �إح�صاءات وزارة ال�صناعة
والتجارة وال�سياحة .ومن جانب املوافقات املبدئية
للم�ش���اريع ال�ص���ناعية ،فقد بلغت  64موافقة خالل
الن�صف الأول من العام  ،2018وبالعدد نف�سه خالل
الفرتة نف�س���ها من العام املا�ضي ،بينما تراجع عدد
الرتاخي�ص ال�صناعية ال�صادرة �إلى  42ترخي�صا منذ
بداية العام  2018وحتى يونيو املا�ضي ،مقابل 56

ترخي�صا ً خالل الفرتة نف�سها من العام .2017
وبلغ حجم اال�ستثمار ال�صناعي يف البحرين 147
ملي���ون دينار خ�ل�ال العام املا�ض���ي ،وفقا لعمليات
املناطق ال�صناعية باململكة ،وبلغ حجم التخ�صي�ص
للق�س���ائم باملناطق ال�ص���ناعية  39ق�س���يمة مقارنة
خالل  ،2017مب�س���احة �إجمالية خم�ص�صة تعادل نحو
 369م�ت�را مربع���ا .وبلغت ن�س���بة الأن�ش���طة القائمة

بتوزي���ع الق�س���ائم ال�ص���ناعية  % 85خ�ل�ال الع���ام
 ،2017فيم���ا انخف����ض ع���دد خمالف���ات املناط���ق
ال�ص���ناعية بن�س���بة  ،% 7.8حيث �س���جل  66خمالفة
يف الع���ام  2017مقارن���ة بـ  143خمالفة م�س���جلة يف
 ،2016والتي تعادل .% 10
وبل���غ حج���م اال�س���تثمارات يف منطق���ة البحرين
العاملي���ة لال�س���تثمار  715ملي���ون دين���ار ،يف حني

“طريان اخلليج” تتبنى برناجما خلف�ض تكاليف الوقود % 5
املنام���ة  -ط�ي�ران اخللي���ج :اختارت
طريان اخلليج  -الناقلة الوطنية ململكة
البحري���ن  -برنام���ج التحلي�ل�ات الفعّالة
لكفاءة الط�ي�ران من �رشك���ة “هانيويل”؛
لتقلي���ل تكالي���ف الوق���ود بالكامل عرب
�أ�س���طولها من طائ���رات �إيربا�ص وبوينغ
 منه���ا  5طائ���رات بوين���غ 9 - 787درميالي�ن�رز و� 1إيربا����ص A320neo
�س���يتم ت�سليمها هذا العام  -وللم�ساعدة
يف احلد من انبعاثات الكربون.
وحتل���ل خدم��� ة Connected Ai r
 craftاملبتكرة ع���ددًا كبريًا من العوامل
املتعلق���ة بالط�ي�ران لتح�س�ي�ن وتقليل
ا�س���تهالك الناقل���ة للوق���ود وخف����ض
تكاليف الت�ش���غيل املرتبط���ة بها ،والتي
ميكن �أن ت�ت�راوح من مئ���ات �إلى ماليني
الدوالرات.
وكان نائ���ب الرئي����س التنفي���ذي
لط�ي�ران اخللي���ج القبطان ولي���د العلوي
قد ق���ام بتوجيه دائرة العمليات بالناقلة
للرتكي���ز ب�ش���كل متزاي���د عل���ى خف����ض
تكالي���ف الوق���ود وحت�س�ي�ن ممار�س���ات
الناقلة ال�صديقة للبيئة� ،إذ قال “ت�شكل
تكاليف الوقود ن�سبة عظمى من النفقات
لأي �رشكة طريان .من ال�رضوري �أن متتلك
ط�ي�ران اخلليج نظ���رة عامة وا�ض���حة عن
الوقود الذي ي�ستخدمه �أ�سطولنا لتقليل
اال�ستهالك وحت�سني الكفاءة الت�شغيلية.
ويتيح برنام ج GoDirect Flight E f
 ficiencyمن هانيوي���ل لطريان اخلليج

•وليد العلوي

التح�سني ال�رسيع ال�ستهالكها للوقود من
خ�ل�ال حتلي���ل �أداء طائراته���ا يف املراحل
املختلفة من العمليات”.
و�أثنى رئي�س قطاع العمليات بطريان
اخللي���ج القبط���ان �س���هيل عبداحلمي���د
على برنام���ج هانيويل قائ�ًل�اً “�إن واجهة
امل�س���تخدم للربنام���ج توف���ر لن���ا تقارير
متطورة ولوح���ات حتكم ميك���ن تفهمها
وت�ص���ميمها ب�ش���كل وا�ضح مل�س���اعدتنا
على حتقي���ق �أهدافنا يف خف�ض انبعاثات
الكربون من خالل حت�سني كفاءة الوقود”.
ويتمي���ز برنامج GoDirect Flight
 Efficiencyم���ن هانيوي���ل بواجه���ة
�س���هلة اال�س���تخدام تتكامل م���ع مكونات
الطائ���رات احلالية لإنت���اج �أكرث من 100
تقري���ر حتليلي معد م�س���بقًا .وتعمل هذه
التقاري���ر على حت�س�ي�ن ق���درات تخطيط

الطريان ومتكني الطيارين مل�س���اعدتهم
ب�شكل غري م�سبوق على تو�سيع معرفتهم
بالعملي���ات وال�س���ماح له���م بالتعلم من
الرحالت ال�س���ابقة .ويتيح ه���ذا الربنامج
لطاقم الطريان العثور على �أوجه الق�صور
يف ا�س���تهالك الوق���ود وحله���ا ،يف الوقت
الذي يبلغ فيه الطيارون عن االخت�صارات
و�رسعات الت�س���لق املثالي���ة واالرتفاعات
البحري���ة وغريه���ا م���ن الفر����ص لتقليل
ا�س���تهالك الوق���ود .و�أبل���غ م�س���تخدمو
اخلدمة احلالي���ون عن وفورات يف الوقود
ت�صل �إلى .% 5
وق���ال نائ���ب الرئي����س للناق�ل�ات
اجلوي���ة و “ ”EMEAIب�رشك���ة هانيويل
�إيرو�س���بي�س ديفي���د �ش���يليدي “ل���دى
�رشكات الطريان حاجة متزايدة وم�س���تمرة
لتح�س�ي�ن ا�س���تهالك الوقود� ،سواء للحد
من االنبعاثات �أو للح�ص���ول على �أق�ص���ى
ا�س���تفادة من طائراته���م احلالية؛ فحتى
الوف���ورات ال�ص���غرية يف الوق���ود ميكن
�أن ت�ؤث���ر عل���ى ربحي���ة الناق�ل�ات اجلوية
عندما ت�رضبها يف مئ���ات �أو �آالف الرحالت
�س���نويًا .وبرنام���ج GoDirect Flight
 Efficiencyyاخلا����ص بنا بخدمة Co n
� nected Aircraftس���هلة اال�س���تخدام
يدمج م�صادر البيانات ملراقبة ا�ستخدام
الوق���ود يف الوق���ت الفعل���ي؛ الكت�ش���اف
فر����ص توف�ي�ر الوق���ود وحتدي���د الطرق
التي متك���ن الناقل���ة من تخفي����ض الأثر
البيئي للطائرة”.

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

�س���جلت املنطق���ة  118م�رشوعا ،وبلغ حج���م التمثيل
ال���دويل فيه���ا  29دول���ة ،فيم���ا بلغ���ت ن�س���بة حجم
اال�س���تثمار الأجنبي املبا��ش�ر  % 81حتى نهاية العام
 .2017ووف���رت املنطق���ة نح���و � 4آالف وظيفة ،يف
حني يتوقع �أن تخلق نحو � 9آالف وظيفة م�س���تقبلية،
فيما بلغت ن�سبة امل�س���احات املخ�ص�صة لال�ستثمار
باملنطقة املذكورة نحو .% 82

“�إنف�ستكورب” يبيع
“نوبل لرينينغ”
املنطقة الدبلوما�س���ية  -انف�ستكورب:
�أعل���ن �إنف�س���تكورب ،امل�ؤ�س�س���ة املالي���ة
العاملي���ة املتخ�ص�ص���ة يف اال�س���تثمارات
البديل���ة� ،أم�س ع���ن �إمتام �ص���فقة بيع �رشكة
نوب���ل “لرينين���غ كوميونيتي����س” ،امل���زود
خلدم���ات التعلي���م اخلا����ص يف الوالي���ات
املتحدة ملختلف املراح���ل التعليمية ،ل�رشكة
“�س�ب�رينغ �إديوكي�ش���ن غ���روب” ،امل�ش���غل
للمدار�س اخلا�صة من مرحلة احل�ضانة وحتى
ال�ص���ف الث���اين ع��ش�ر يف الوالي���ات املتح���دة
والتابعة ل�رشكة “برميافريا كابيتال غروب”،
�إحدى ال�رشكات اال�ستثمارية الرائدة يف �آ�سيا.
وي�أت���ي هذا التخارج بعد ا�س���تثمار ناجح دام
ثالث �س���نوات ،علما ً ب�أنه مل يتم الك�ش���ف عن
تفا�صيل وبنود ال�صفقة.
وت�أ�س�س���ت �رشك���ة “نوب���ل لرينين���غ” يف
العام  ،1984وتدير �ش���بكة مدار�س وا�س���عة
ت�ضم �أكرث من  190مدر�سة خا�صة منت�رشة يف
 19والية �أمريكي���ة .وتتمتع مدار�س “نوبل”
ب�س���معة ممت���ازة يف خمتل���ف �أنح���اء الواليات
املتح���دة اللتزامه���ا بتوفري خدم���ات وبرامج
تعليمي���ة عالية اجلودة وم�ص���ممة خ�صي�ص���ا
ح�سب احتياجات الطالب.
كم���ا متتلك ال�رشك���ة مدر�س���ة �إلكرتونية
معتمدة حتت ا�س���م “لوريل �سربنغز” ،توفر
برام���ج حت�ض�ي�رية للمرحل���ة اجلامعي���ة ع�ب�ر
الإنرتنت للط�ل�اب يف �أكرث من  80دولة حول
العامل.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :

اقتصاد

business@albiladpress.com

وزير النفط يفتتح منتدى “جيبكا” ال�سنوي يف دبي
املحرر االقت�صادي

يفتتح ال�ش���يخ حممد بن خليفة بن �أحمد �آل
خليفة ،وزير النفط م�ؤمتر الن�سخة الثالثة ع�رشة
من منت���دى االحتاد اخلليج���ي للبرتوكيماويات
والكيماوي���ات (جيب���كا) بكلم���ة رئي�س���ة يف
املنت���دى ،ال���ذي يقام يف مدين���ة جمريا يف دبي
يف الفرتة ما بني  26و 28نوفمرب  ،2018حتت
�شعار “حتقيق التحول واال�ستثمار يف النمو”.
وقال وزير النفط “يف عامل �س���مته التغيري
امل�ستمر ،والظروف غري امل�س���تقرّة ،والأ�سواق
امل�ض���طربة ،ف�إن مبد�أ التغي�ي�ر يكون حتمًا هو
املب���د�أ الأهّ ���م الذي يتع�ّي نّ عل���ى كل �رشكة �أن
تتبنّاه� ،ص���حيح �أن التغيري لي�س بالأمر ال�سهل
ولكن���ه يبقى ��ض�رورة ق�ص���وى .وم���ع التغيري،

• ال�شيخ حممد بن خليفة

ي�أتي التح���وّل الذي من خالله ميكن تبنّي عن�رص
اال�ستدامّ ة ل�سنوات طويلة مقبلة”.

و�أ�ض���اف “�إنن���ي يف الواق���ع م��س�رور للغاية
لر�ؤي���ة االحت���اد اخلليج���ي للبرتوكيماوي���ات
والكيماوي���ات (جيب���كا) وهو يوا�ص���ل التزامه،
مت �إ�ص���داره من تو�صيات خالل
والبناء على ما ّ
م�ؤمتر العام املا�ض���ي ،ويق���وم الآن بالرتتيب
لإقام���ة حدث رائع ه���ذا العام يق���وم من خالله
بالرتكي���ز على تنفي���ذ التحوّل واال�س���تثمار يف
النمو”.
وان�س���جامًا مع �ش���عاره الرئي�س لهذا العام،
�س�ي�ركز منت���دى جيب���كا ال�س���نوي  2018على
الفر����ص الواع���دة لعمليات التطوي���ر والتحول
التنظيم���ي� ،إ�ض���افة �إلى تعزيز تب���ادل الأفكار
والآراء ب�ش����أن املوا�ض���يع ذات الأهمية الكبرية
لقط���اع الكيماوي���ات والبرتوكيماويات ،والتي
أي�ضا على �أجندة �أعمال ال�رشكات.
ت�ؤثر � ً

“ ”ABCيربح  15.6مليون دوالر يف الن�صف الأول
املنام���ة � :ABC -أعلن بنك  ABCالإ�س�ل�امي
�أم����س �أن الأرباح ال�ص���افية خالل الن�ص���ف الأول من
العام  2018بلغت  15.6مليون دوالر ،بزيادة بن�سبة
قيا�سا بالأرباح ال�ص���افية للفرتة املقابلة من
ً
%3
العام املا�ضي التي بلغت  15.1مليون دوالر .وتراجع
�ص���ايف الأرباح خالل الربع الثاين من هذا العام ليبلغ
 7.4مليون دوالر ،ويعزا ذلك �أ�سا�س���ا �إلى ت�س���جيل
دخل غري متكرر من الر�س���وم خ�ل�ال الربع الثاين من
الع���ام  ،2017ح�ي�ن بلغ �ص���ايف الأرب���اح  8.7مليون
دوالر .وارتفع �إجمايل الدخل الت�شغيلي خالل الن�صف
الأول �إلى  20.6مليون دوالر �أمريكي ،مقارنة مع 19
مليون دوالر خالل الن�ص���ف الأول من العام املا�ضي.
وتراجع �إجمايل امل�رصوفات الت�شغيلية قليال �إلى 3.6
ملي���ون دوالر ،مقارن���ة مع  3.7ملي���ون دوالر للفرتة
املقابلة من العام .2017
وبل���غ جمموع حق���وق امل�س���اهمني يف  30يونيو

•حمّاد ح�سن

 2018نحو  335مليون دوالر مقارنة مع  333مليون
دوالر يف نهاية الع���ام  .2017وظلت القاعدة الر�أ�س
مالي���ة للبن���ك قوية ج���دًا� ،إذ بلغ مع���دل كفاية ر�أ�س

املال  .% 30.5كما بلغ �إجمايل قيمة موجودات بنك
 ABCالإ�س�ل�امي  1.749ملي���ار دوالر يف  30يونيو
 ،2018مقاب���ل  1.559ملي���ار دوالر يف نهاية العام
 .2017ويف تعلي���ق له ب�ش����أن النتائج املالية ،قال
الع�ض���و املنتدب لبنك  ABCالإ�سالمي حمّاد ح�سن
“نح���ن نرحب به���ذه النتائج وبالنم���و اجليد يف حجم
امليزانية بن�س���بة  % 12خالل الن�صف الأول من هذا
الع���ام .فبالرغم من ا�س���تمرار التقلبات يف الأ�س���واق
النا�شئة خالل ال�شهور القليلة املا�ضية وما نتج عنه
من تراجع الأن�ش���طة االقت�ص���ادية ،حافظ البنك على
الزخ���م يف بيئة �أعماله .وقد ارتفع الدخل الت�ش���غيلي
بن�س���بة ( % 8قب���ل خم�ص�ص���ات خ�س���ائر االئتمان)،
وت�س���تعد فرق العم���ل بالتعاون مع ف���رق املنتجات
املالي���ة يف البن���ك لتنفيذ العديد من ال�ص���فقات يف
امل�س���تقبل القري���ب .ونح���ن عل���ى ثقة ب�أننا �س���وف
نحافظ على الأداء اجليد خالل هذا العام”.

منو �أرباح جمموعة “زين” الن�صفية �إلى  86.4مليون دينار

•�أحمد الطاحو�س

الكوي���ت – زي���ن� :أعلن���ت جمموعة زي���ن �أن نتائجها
املالية املجمعة الن�صف �سنوية �سجلت ارتفاعا يف �أرباحها
ال�صافية بن�س���بة  % 6لت�صل �إلى نحو  86.4مليون دينار
( 287ملي���ون دوالر) ،مقارنة بـ  82.3مليون دينار (270
مليون دوالر) عن نف�سها الفرتة من العام  ،2017وبلغت
ربحية ال�سهم  20فل�سا.
و�أو�ض���حت املجموع���ة يف بيان �ص���حايف �أنها حافظت
على م�س���توى �إيراداتها املجمعة عن فرتة ال�س���تة �أ�شهر،
حيث �س���جلت  503ماليني دين���ار ( 1.67ملي���ار دوالر)،
مقارن���ة ب�إجمايل �إيرادات بلغت  508ماليني دينار (1.67
مليار دوالر) عن الفرتة نف�سها من العام .2017
وبينت زين التي متلك وتدير � 8ش���بكات ات�ص���االت

متطورة يف �أ�سواق ال�رشق الأو�سط و�إفريقيا �أن الأرباح قبل
خ�صم ال�رضائب والفوائد واال�س���تهالكات الـ EBITDA
ت�أث���رت بتطبي���ق املعايري املحا�س���بية الدولي���ة اجلديدة
 IFRS 9و� ،IFRS 15إذ بلغت  169مليون دينار (563
ملي���ون دوالر) ،مقارنة بـ  212مليون دينار ( 695مليون
دوالر) ع���ن الف�ت�رة امل�ش���ابهة م���ن الع���ام  ،2017وه���و
م���ا عك����س هام�ش �أرب���اح قبل خ�ص���م الفوائ���د وال�رضائب
واال�س���تهالكات بن�سبة  .% 34و�أو�ض���حت زين �أن قاعدة
العمالء �س���جلت منوا بن�س���بة  % 5عن فرتة ال�س���تة �أ�شهر
لت�ص���ل �إل���ى نح���و  47.4مليون عمي���ل ،مقارن���ة بالفرتة
نف�س���ها من العام  ،2017كما �أن عملياتها على م�س���توى
قطاع خدمات البيانات حققت ن�سب منو قوية.
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 55مليون دينار �أرباح “الكويت الوطني  -البحرين”
املنام���ة  -مبا��ش�ر :زادت �أرب���اح بن���ك
الكوي���ت الوطن���ي  -البحرين ،بن�س���بة 19.4
 %يف الن�صف الأول من العام  ،2018مقابل
الفرتة ذاتها من العام .2017
وحقق بنك الكويت الوطني  -البحرين،
ع�ض���و جمموعة بنك الكوي���ت الوطني� ،أرباحا
�ص���افية بلغت نحو  55مليون دينار بحريني
(ما يعادل نحو  44.3مليون دينار كويتي) يف
الن�ص���ف الأول من العام  ،2018مقارنة بنحو
 46.1ملي���ون دينار بحرين���ي (ما يعادل نحو
 37.1مليون دينار كويتي) يف الفرتة نف�سها
من العام .2017
وارتفع���ت املوج���ودات الإجمالي���ة لبنك
الكوي���ت الوطن���ي  -البحري���ن بواقع % 13
لتبلغ  6.048مليار دينار بحريني (ما يعادل
نح���و  4.866ملي���ار دين���ار كويت���ي) بنهاية
يوني���و  2018مقارنة ب���ـ  5.359مليار دينار
بحرين���ي (ما يعادل نح���و  4.312مليار دينار
كويتي) يف الفرتة نف�سها من العام املا�ضي.

وارتفع���ت ودائ���ع العم�ل�اء بواقع % 24
لتبلغ  3.244مليار دينار بحريني (ما يعادل
نح���و  2.609ملي���ار دين���ار كويت���ي) مقارنة
ب���ـ 2.611ملي���ار دين���ار بحريني (م���ا يعادل
نح���و  2.100مليار دين���ار كويتي) يف الفرتة
نف�سها من العام املا�ضي.
وق���ال الرئي����س التنفي���ذي ملجموع���ة
بنك الكويت الوطني ع�ص���ام ال�ص���قر “خالل
الن�ص���ف الأول م���ن الع���ام � 2018س���اهمت
جمموعة الفروع اخلارجي���ة وال�رشكات التابعة
بتحقيق �أرباح قوية من خالل م�س���اهمتها مبا
يعادل  % 30من �إجمايل �أرباح املجموعة”.
و�أكد املدير العام لبنك الكويت الوطني
 البحري���ن علي فردان “ن�س���تمر يف االعتمادعلى الإ�سرتاتيجية الوا�ضحة والر�ؤية ال�سليمة
ملجموعة بن���ك الكويت الوطني للرتكيز على
الأعمال امل�رصفية الرئي�سة؛ من �أجل موا�صلة
حتقي���ق نتائج قوي���ة �أواخ���ر  2018والأعوام
املقبلة”.

“اخلليج املتحد” تربح  9.5مليون دوالر
املنام���ة – اخلليج املتح���د� :أعلنت �رشكة
اخلليـ���ج املتح���د القاب�ض���ة ����ش.م.ب �أم����س
نتائجها للن�صف الأول من العام  ،2018حيث
�أعلنت ال�رشكة حني الإف�صاح عن نتائجها عن
حتقيق ربح �صايف عائد �إلى م�ساهمي ال�رشكة
الأم قدره  9.5مليون دوالر للن�صف الأول من
العام .2018
و�س���جلت �رشك���ة اخللي���ج املتح���د ربح���ا
�ص���افيا عائدا �إلى م�ساهمي ال�رشكة الأم ملدة
ال�ستة الأ�ش���هر املنتهية يف  31يونيو 2018
مببل���غ ق���دره  9.5مليون دوالر .كما �س���جلت
ال�رشك���ة ربح���ا �ص���افيا عائ���دا �إلى م�س���اهمي
ال�رشك���ة الأم مببلغ ق���دره  4.4ملي���ون دوالر
للربع الثاين من الع���ام  2018مقارنة ب�أرباح
الرب���ع الأول الت���ي بلغت  5.1ملي���ون دوالر،

وبلغ �إجمايل الدخل قبل الفوائد وامل�رصوفات
الأخرى  86.6مليون دوالر.
وحافظ���ت ال�رشكة على �إجمايل الأ�ص���ول
مببل���غ  3.2مليار دوالر مقارن���ة بـ  3مليارات
دوالر يف  31دي�سمرب  ،2017حيث بلغ �إجمايل
حق���وق امللكي���ة  516.6ملي���ون دوالر (31
دي�سمرب  541.6 :2017مليون دوالر).
و�رصح الرئي�س التنفيذي باالنابة ح�سني
الالين “�س���جلت �رشكة اخللي���ج املتحد نتائج
�ص���حية تفوق توقعاتها للفرتة ،حيث بد�أت
خطة �إعادة التنظيم التي تركز على كفاءاتنا
الأ�سا�س���ية ت�ؤتي ثمارها و�سن�ستمر يف العمل
عل���ى حت�س�ي�ن كفاءة ر�أ����س امل���ال والربحية
وملف اال�س���تحقاق ،م���ع احلفاظ عل���ى جودة
الأ�صول وجذب فر�ص النمو يف الوقت نف�سه.

“الإبداع” مينح  2415قر�ضا بـ  3ماليني دينار
املنام���ة – بن���ك الإب���داع :ك�ش���ف بنك
الإب���داع  -البحري���ن للتموي���ل متناه���ي
ال�ص���غر ع���ن �أن ع���دد القرو����ض القائم���ة
حالي���ا واملمنوح���ة لبحرينيني وم�ؤ�س�س���ات
نا�ش���ئة بل���غ  2415قر�ض���ا بقيم���ة �إجمالية
 3.045.965دينار ،وذكر �أن ن�سبة االلتزام
ب�س���داد هذه القرو�ض يف موعدها فاقت الـ
 ،% 94فيما بلغت ن�س���بة جتديد القرو�ض،
�أي من �سددوا قر�ضهم وح�صلوا على قر�ض
جديد ،نحو  .% 81وبح�سب �أحدث �إح�صائية

�أ�ص���درها بن���ك الإب���داع �ش���كَّلت الن�س���اء
البحريني���ات  % 52من جمموع احلا�ص���لني
عل���ى قرو�ض من البنك ،فيما مثَّل ال�ش���باب
الذين تق���ل �أعمارهم ع���ن  35عاما نحو 51
 %م���ن جمم���وع املقرت�ض�ي�ن .و�أ�ش���ارت
الإح�ص���ائية �إلى �أن قيمة القرو�ض متناهية
ال�ص���غر املمنوحة ترتاوح بني  200و5000
دين���ار ،فيما يبلغ متو�س���ط القر�ض الواحد
القائم مبل���غ  893دينارا ،ومتو�س���ط مدته
� 14شهرا.

“ني�ست” تطلق “�رسع عملي” يف البحرين

�إبراهي ��م اجلردابي  ...رب �أ�س ��رة ح ��ول هوايته وحبه
للتمور �إىل م�ش ��روع جتاري لبيعها ب�أنواعها املختلفة ،ورغم
�أن م�ش ��روعه من م�ش ��اريع الأ�س ��ر املنتجة ،حي ��ث يعمل فيه
مع زوجته وبناته� ،إال �أنه ي�س ��عى للتو�س ��ع فيه وافتتاح متجر
خا� ��ص ل ��ه“ .الب�ل�اد” التقت املدي ��ر العام جلوه ��رة متور
اململكة ،وفيما يلي ن�ص اللقاء:
إعداد :أمل الحامد

املحرر االقت�صادي

“جوهرة المملكة للتمور” بدعم من “خطوة”

إبراهيم الجردابي :حولت هوايتي وحبي للتمور إلى مشروع

 هل لك �أن حتدثن���ا عن طبيعة عملك،ومتى �أطلقته؟
كانت الفكرة لي�س���ت فكرة عمل ر�سمي
و�إمن���ا هواية وحب ،حيث كن���ت �أحب التمور
و�أتردد عل���ى املدينة املن���ورة كثريا ،و�أرى
البحرينيني ي�ش�ت�رون التم���ور ،فحولت الأمر
�إل���ى هواية للذه���اب �إلى املدين���ة املنورة؛
ل�رشاء كميات �ص���غرية من التمور و�أعود �إلى
البحرين مبعدل مرة واحدة �ش���هريًا وت�ص���ل
�إلى مرتني يف ال�ش���هر ون�صف ال�شهر ،حيث
ب���د�أ الأمر ب��ش�راء كميات ب�س���يطة ،وتطورت
الأم���ر يف الع���ام  2009لتتح���ول الهواي���ة
خ�صو�ص���ا م���ع كرثة ال�س����ؤال عن
ً
�إل���ى حب،
التمور وم���كان اقتنائها ،فتط���ورت الفكرة
تدريجيًا حتى �أ�ص���بح الأمر ر�سميًا ،ون�شارك
يف معار�ض ر�س���مية تقام يف البحرين� ،آخرها
معر�ض يف جممع �سرتة.
كم���ا �ش���اركت يف �س���وق املزارع�ي�ن يف
هورة عايل؛ لأن امل�رشوع يعترب من م�ش���اريع
الأ��س�ر املنتجة .ومتتاز التم���ور لدينا بكونها
مع���دة بالطريقة ال�ش���عبية امل�ض���افة �إليها

املك��س�رات والرنقين���ة والبثيث���ة ،وتوج���د
لدينا العدي���د من الأنواع ،وم���ن بينها متور
خم�ص�ص���ة ملر�ضى ال�س���كري� ،إذ ال�سائد يف
البحري���ن �أن من ي����أكل التم���ور ترتفع لديه
ن�سبة ال�س���كر ،و�أ�س���عارنا تناف�سية ومقبولة
مع املتاجر الأخرى يف ال�سوق املحلية� ،إذ يتم
بيع متر العجوة بـ  6دنانري ،يف حني �أن التمر
ذاته يباع يف متاجر �أخرى ب�أ�س���عار ترتاوح ما
بني  18و 24دينارًا؛ نظرًا لأن التمور تباع يف
املدينة املنورة ب�سعر  5.5دينار.
وكذل���ك �ش���اركت يف معر����ض البحرين
ال���دويل للحدائ���ق برعاي���ة �ص���احبة ال�س���مو
امللك���ي الأم�ي�رة �س���بيكة بن���ت �إبراهيم �آل
خليفة ،وجميع املعار�ض التي تقام يف مركز
البحرين الدويل واملعار�ض.
 كيف تدير عملك اخلا�ص؟�أعم���ل م���ن املن���زل مب�س���اعدة زوجت���ي
وبناتي ،و�أ�رشف على العمل ،حيث �إن زوجتي
م�س����ؤولة ع���ن �إع���داد الرنقين���ة والبثيث���ة،
وبناتي يقمن ب�إ�ضافة املك�رسات �إلى التمور.

و�ش���اركت يف برنامج خطوة للم�رشوعات
املنزلي���ة لتوف�ي�ر كاف���ة االحتياج���ات
والت�س���هيالت املطلوبة للأ�رس والأفراد لبدء
م�رشوعاته���م التجاري���ة م���ن املن���زل بدعم
م���ن “متك�ي�ن” ووزارة العم���ل والتنمي���ة
االجتماعية.
و�أق���وم بت�س���ويق التمور �أما ب�إي�ص���الها
جمانًا بح�س���ب الطل���ب� ،أو ب�إمكان الراغب يف
اقتناء التمور زي���ارة جمل�س منزيل يف مدينة
حمد ب���دوار  11الختيار التمور التي يريدها،
وو�س���يلة الت�س���ويق الأخرى عرب امل�ش���اركة
يف املعار����ض يف املالكي���ة و�س���ار و�س�ت�رة
واملحرق ،وغريها.
�إ�ضافة �إلى الت�سويق والرتويج للم�رشوع
عرب ح�س���اب االن�س���تغرام “”Ebrahim70
و” ”jewel_kingdom_datesم���ن خالل
ن�رش �صور التمور ب�أنواعها.
 هل تفكر بتطوير وتو�سيع �أعمالك؟نع���م ،حي���ث �إنن���ي �أع���د حاليً���ا درا�س���ة
الفتتاح متجر يف منطقة جرداب.

ك�ش���فت �رشكة ني�س���ت �أم�س عن دخولها
ال�س���وق البحريني���ة ب�إط�ل�اق �أول برنام���ج
عامل���ي لتكنولوجيا املعلوم���ات يف املنطقة
“��س�رع عملي” وذلك باال�ش�ت�راك مع �أمريكان
�إك�سربي�س ال�رشق الأو�سط.
وبح�سب بيان �ص���حايف� ،سيدار الربنامج
م���ن جان���ب كل م���ن “ني�س���ت” و�أم�ي�ركان
�إك�س�ب�ري�س ال�رشق الأو�س���ط� ،إذ يعد الربنامج
�أول برنامج لت�رسيع �سري الأعمال الذي �سريكز
عل���ى تقدمي حل���ول رقمي���ة مبتك���رة ل�رشكاء
العمالء والأعمال يف ال�رشق الأو�سط ،و�سي�شمل
الربنام���ج � 15رشك���ة نا�ش���ئة حملي���ة ودولية
م���ع حلول مبتك���رة لتلبية احتياج���ات العمالء
الفريدة واملدفوعات التلقائية واملن�ص���ات
املادية والرقمية البديلة للتجار.
ون�س���ب البي���ان �إلى الرئي����س التنفيذي
ل�رشك���ة �أمريكان �إك�س�ب�ري�س ال�رشق الأو�س���ط
مازن خوري قوله “نحن م�رسورون جدا بال�رشاكة
م���ع برنامج ني�س���ت لت�رسيع �س�ي�ر الأعمال� ،إذ
�سين�ش���ئ الربنامج من�ص���ة لل�رشكات النا�شئة
املحلية والإقليمية والدولية من خالل توفري
الفر�ص���ة لعر�ض حلولهم املبتكرة لأمريكان
�إك�سربي�س ال�رشق الأو�س���ط” .وم�ضى بالقول
“لدينا الكثري لنقدمه ملجتمع ريادة الأعمال،
ونحن متحم�سون جدًا لإن�شاء نظام اقت�صادي

�إقليم���ي يلهمه���م عل���ى النم���و وحتقي���ق
طموحاتهم� ،ستتيح هذه ال�رشاكة اجلديدة مع
ني�ست فر�ص���ة العمل ب�شكل وثيق مع جمتمع
ريادة الأعم���ال و�إمتام العمل ال���ذي نقوم به
يف خليج البحري���ن للتكنولوجيا املالية ك�أحد
ال�رشكاء امل�ؤ�س�س�ي�ن؛ لتعزيز مكانة البحرين
كمركز م���ايل واقت�ص���ادي رائ���د يف املنطقة
ومركز لالبتكار” .وت�أتي تو�س���عة نطاق عمل
ني�س���ت يف الوقت ت�ستعد فيه البحرين للنمو
ال�رسيع� ،إن الدعم احلكومي لل�رشكات النا�شئة
والزخم القوي لالبتكار �سيعطي رواد الأعمال
فر�صة للو�ص���ول �إلى �أ�سواق وموارد جديدة،
وم���ن خال مكانته���ا ك�رشكة رائ���دة يف منوذج
برنامج م�رسع ال�رشكات� ،س���اعدت �رشكة ني�ست
�أكرث من � 140رشكة نا�ش���ئة يف تو�سيع نطاق
�أعماله���ا بالتع���اون م���ع ��ش�ركات رائ���دة مثل
بنك التنمية ال�س���نغافوري و AIAوOCBC
 Bankوانفنت���ي لل�س���يارات وفيديك����س يف
�آ�س���يا من���ذ العام  .2015ور�س���ت مناق�ص���ة
“متكني” على “ني�س���ت”� ،ضمن مبادرة من
احلكوم���ة خللق فر�ص للبحرينيني يف �س���وق
العم���ل وتوفري من�ص���ة للم�ؤ�س�س���ات للتطور
واالزدهار ،وتعتزم ني�س���ت جنبا �إلى جنب مع
احلكومة بدف���ع منو النظام االقت�ص���ادي عن
طريق ت�ش���غيل العديد من برامج االبتكار يف
ال�رشكات وم�ش���اركة ر�ؤى النظم االقت�صادية
مثل تقرير م�ؤمتر بوابة اخلليج.
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القيد - 117102 :التاريخ 2018/7/17:
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل
إعالن رقم ( )105593لسنة 2018
بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد - 1-118921 :التاريخ 2018/8/1:
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل
إعالن رقم ( )112238لسنة 2018
بشأن حتويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد - 74346 :التاريخ 2018/7/24:
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل
إعالن رقم ( )100734لسنة 2018
بشأن حتويل فرع من مؤسسة فردية إلى فروع شركة مساهمة بحرينية مقفلة

القيد - 4342 :التاريخ 2018/7/26:
إعالن رقم ( )9914لسنة 2018
بشأن حتويل فرع من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم إليها
السيد مصطفى شريف عبدالفتاح عزام املالك لبوسيتيف ثينك لإلدارة
واإلستثمارات (مؤسسة فردية) واملسجلة مبوجب القيد رقم  ،117102طلبا
حتويل املؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره
 1450ألف وأربعمائة وخمسون دينار بحريني ،لتصبح الشركة مملوكة من
السادة التالية اسمائهم:
 .1مصطفى شريف عبدالفتاح عزام
DEVIKA ABHILASH .2

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم إليها مالك

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم إليها
السيد عبداهلل محسن علوي العلوي املالك لـ املدينة للزجاج (مؤسسة فردية)
املسجلة مبوجب القيد رقم  ،74346طلبا حتويل الفرع اخلامس من املؤسسة
الفردية إلى فرع شركة املدينة للزجاج ش.م.ب مقفلة واملسجلة مبوجب القيد
رقم 31402
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة
خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر اإلعالن

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم إليها
املالك لـ مطبعة النجاح (مؤسسة فردية) واملسجلة مبوجب القيد رقم 13-

شركة مكناس للتسويق والترويج ش.ش.و ملالكتها ابتسام حدادوش املسجلة
مبوجب القيد رقم  ،118921-1طلبا حتويل الشكل القانوني للشركة املذكورة
إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره  5٫000.00دينار بني كل من:
 .1ابتسام حداديوش
 .2أحمد بن قاسم ين علي آل حسن

 ،4342بطلب حتويل الشكل القانوني للفرع  13من املؤسسة الفردية إلى شركة
ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره  10٫000دينار بحريني
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى مركز البحرين للمستثمرين
مشفوعا باملستندات املؤيدة واملبررة لالعتراض خالل مدة أقصاها خمسة
عشر يوماً من تاريخ نشر اإلعالن

مسار املستقبل للعقارات
 -1للبيع أرض سكينة في خليج توبلي تقع
خلف مخبز املرزوق .املساحة  421٫7متر
مربع ،املطلوب  23دينار للقدم.
 -2للبيع أرض  B4في اجلنبية مخطط
الشيخ خالد .املساحة  300متر مربع.
املطلوب  32دينار للقدم.
-3للبيع أرض سكنية في اجلنبية قريبة من
جسر امللك فهد تقع على شارعني وزاوية
املساحة  468متر مربع .املطلوب  30دينار
للقدم.
 -4للبيع أرض في عالي .املساحة  394متر
مربع .املطلوب  20دينار للقدم.

هاتف39993932 - 33277337 :
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�أمري مكة :مل ي�صل �أي
حاج من قطر بعد
مكة المكرمة ـ وكاالت:

قال �أمري منطقة مكة املكرمة ورئي�س
جلن���ة احلج املركزية يف ال�س���عودية الأمري
خال���د الفي�ص���ل� ،إنه مل ي�ص���ل �أي حاج من
قط���ر �إل���ى �أرا�ض���ي اململك���ة ال�س���عودية
حت���ى الآن .و�أ�ش���ار الأمري� ،أثناء تد�ش���ينه
حملة “احل���ج عبادة و�س���لوك ح�ض���اري”،
�أم�س الأربعاء �إلى �أن الدول الأكرث و�ص���والً
لأداء منا�س���ك احلج هي �إندوني�سيا (103
�آالف) ،والهند (� 92ألفًا) ،وباك�ستان (85
�ألفً���ا) ،بنغالدي�ش (� 74ألفً���ا) ،تركيا (44
�ألفًا) ،واليمن (� 12ألفًا) ،وان �إجمايل عدد
احلجاج الذين و�ص���لوا منافذ اململكة حلد
الآن يتجاوز � 557ألف �شخ�ص.
و�ش���دد الأم�ي�ر عل���ى �أن حم���اوالت
ت�س���يي�س احل���ج ه���ي يف الأ�ص���ل حم�ل�ات
موجه���ة �ض���د اململكة ولي�س احل���ج ذاته،
م�ض���يفًا �أن تل���ك حم�ل�ات ته���دف �إل���ى
االنتقا����ص من م�س���اعي اململك���ة يف هذا
املجال “لك���ن �أفعالنا تكذب ال�ش���ائعات
التي ين�رشها احلاقدون والكاذبون”.

خ�سائر كبرية يف �صفوف
احلوثيني بالدريهمي
أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية:

�سقط عدد كبري من القتلى واجلرحى
يف �صفوف ميلي�ش���يات احلوثي الإيرانية،
�أم�س الأربعاء ،يف معارك مع قوات املقاومة
اليمنية امل�شرتكة ،بدعم التحالف العربي،
يف �أط���راف مدين���ة الدريهم���ي جنوب���ي
احلديدة.
وذك���رت م�ص���ادر حملي���ة �أن
امل�ست�ش���فيات داخل مدينة احلديدة تعج
بالقتلى واجلرحى م���ن املتمردين ،الذين
�س���قطوا يف املواجهات وكذل���ك الغارات
اجلوي���ة والق�ص���ف املدفع���ي للتحال���ف
العربي.
و�س���يطرت �ألوي���ة العمالقة على عدد
من املواقع وتوا�ص���ل تقدمه���ا نحو مركز
مديرية الدريهمي ،فيما تراجع املتمردون
وحت�ص���نوا يف الأحي���اء ال�س���كنية داخ���ل
املدين���ة ،متخذي���ن من املدني�ي�ن دروعا
ب�رشية.

عنا�رص �إرهابية ت�سطو
على بنك يف تون�س
تونس ـ رويترز:

قال���ت م�ص���ادر �أمني���ة �إن ال�س���طو
امل�س���لح عل���ى بنك يف حمافظ���ة الق�رصين
التون�سية الواقعة على احلدود مع اجلزائر
”عمل �إرهابي“.
ونقلت وكالة تون����س �أفريقيا للأنباء
الر�س���مية ع���ن م�ص���ادر �أمني���ة قوله���ا يف
ت�رصيح �إعالمي �إن ”�س���طو �أربعة م�سلحني
عل���ى فرع �أح���د البن���وك الواقع���ة مبدينة
الق�رصين ه���ي حادثة �إرهابي���ة نفذها 11
عن��ص�رًا �إرهابيًّ���ا قام���وا باال�س���تيالء عل���ى
�سيارة �أحد املواطنني ب�سفح جبل ال�سلوم
قب���ل �أن يعمد �أربعة منهم �إل���ى امتطائها
واقتحام الف���رع البنكي با�س���تعمال ثالثة
�أ�س���لحة من نوع كال�ش���نيكوف فيما ظلت
بقي���ة العنا��ص�ر برفقة �ص���احب ال�س���يارة
امل�ستولى عليها“.
و�أ�ض���افت امل�صادر ”العنا�رص الأربعة
التحق���وا �إثر عملي���ة ال�س���طو بالإرهابيني
ال�س���بعة يف ال�س���يارة املحتج���زة ليل���وذوا
جميعه���م بالف���رار ويرتك���وا ال�س���يارة
و�صاحبها باملكان“.

�أردوغان :لغة التهديد
الأمريكية لن تفيد �أح ًدا
أنقرة ـ رويترز:

ق���ال الرئي����س الرتكي ،رج���ب طيب
�أردوغان� ،أم�س الأربع���اء� ،إن لغة التهديد
الأمريكي���ة لن تفيد �أح���دًا ،وذلك مع ت�أزم
العالق���ات ب�ي�ن الدولت�ي�ن ال�رشيكتني يف
حلف �شمال الأطل�سي (الناتو).
وت�أت���ي ت�رصيح���ات �أردوغ���ان عل���ى
خلفية ق�ض���ية ق����س �أمريكي م�س���جون يف
تركي���ا التهام���ات بالإره���اب ،وتطال���ب
وا�ش���نطن بالإفراج عنه .و�أ�ضاف �أردوغان
�أن تركي���ا لن تقدم تن���ازالت فيما يتعلق
با�ستقالل الق�ضاء و�أن مالحظات “العقلية
ال�ص���هيونية الإجنيلي���ة” يف الوالي���ات
املتحدة غري مقبولة.
وتاب���ع �أن وزي���ر اخلارجي���ة الرتك���ي،
مولود جاوي�ش �أوغلو� ،س���يجري حمادثات
مع نظ�ي�ره الأمريك���ي ماي���ك بومبيو على
هام����ش اجتم���اع رابط���ة دول جن���وب �رشق
�آ�سيا (�آ�سيان) يف �سنغافورة.

للتوا�صل( :ق�سم ال�ش�ؤون الدولية)17111482 :
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العاهل املغربي يقيل وزير االقت�صاد واملالية
الرباط ـ اف ب:

�أعف���ى العاهل املغربي ،امللك حممد ال�س���اد�س ،وزير االقت�ص���اد واملالية ،حممد بو�س���عيد ،الذي
ينتمي حلزب التجمع والأحرار ،ح�سب ما �أفادت وكالة الأنباء املغربية� ،أم�س الأربعاء.
ونقل���ت الوكال���ة ،ع���ن بيان للدي���وان امللكي� ،أن ق���رار الإعفاء “ي�أت���ي يف �إطار تفعي���ل مبد�أ ربط
امل�س����ؤولية باملحا�س���بة” ،الذي يحر�ص امللك �أن “يطبق على جميع امل�س�ؤولني مهما بلغت درجاتهم،
وكيفم���ا كانت انتماءاتهم” .وت�أتي هذه اخلط���وة بعد �أيام على دعوة العاهل املغربي �إلى فعل املزيد
ملواجهة امل�ش���كالت االجتماعية واالقت�ص���ادية ،وذلك يف خطاب وجهه للمغاربة يف الذكرى  19جللو�سه
على العر�ش .وقال العاهل املغربي “�إن الوطنية احلقة تعزّز الوحدة والت�ض���امن ،وخا�ص���ة يف املراحل
ال�صعبة .واملغاربة الأحرار ال ت�ؤثر فيهم تقلبات الظروف ،رغم ق�ساوتها �أحيانًا .بل تزيدهم �إميانًا على
�إميانهم ،وتقوي عزمهم على مواجهة ال�صعاب ،ورفع التحديات”.

جتدد االحتجاجات ب�أ�صفهان والأمن يهاجم املتظاهرين

ترامب� :أ�شعر �أن �إيران �ستتحدث �إلينا قري ًبا ج ًّدا

عواصم ـ وكاالت:

�أعلن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ،خالل خطاب �ألقاه يف فلوريدا �أ ّن لديه “�شعورًا” ب�أن
الزعماء الإيرانيني �سيتحدثون “قريبًا جدًّا” مع الواليات املتحدة.
وكان وزي���ر داخلية �إيران عبد الر�ض���ا رحماين
ف�ض���لي قد ر ّد يف وقت �س���ابق على عر�ض الرئي�س
الأمريكي �إجراء حوار مع القادة الإيرانيني بقوله �إن
الواليات املتحدة “غري جديرة بالثقة”.
كذل���ك ،نقل���ت وكالة �أنب���اء مه���ر الإيرانية عن
نائب رئي�س جمل�س ال�ش���ورى الإيراين علي مطهري
قول���ه �إن “فك���رة التفاو����ض ال ميك���ن ت�ص���ورها.
و�ست�ش���كل �إهانة” .وكان م�ست�شار للرئي�س الإيراين
ح�س���ن روحاين �أعل���ن ،الثالث���اء� ،أن �أي حمادثات مع
الوالي���ات املتحدة يجب �أن تبد�أ بخف�ض الت�ص���عيد
والعودة �إلى االتفاق النووي.
من جهتها ،قالت وزارة اخلارجية الأمريكية �إن
وزي���ر اخلارجي���ة مايك بومبيو ي�ؤيد م���ا قاله ترامب
ع���ن ا�س���تعداده لإجراء حمادث���ات مع امل�س����ؤولني
الإيرانيني.
يف غ�ض���ون ذل���ك ،جت���ددت املظاه���رات يف
�أ�صفهان و�سط �إيران� ،صباح الأربعاء ،احتجاجا ً على
الغالء وتدهور الأو�ض���اع االقت�صادية وانهيار عملة
الريال الإيرانية.
و�ألقت قوات الأمن الإيرانية على املتظاهرين
يف �أ�ص���فهان قنابل الغاز امل�س���يلة للدموع وقامت
بر�ش املتظاهرين بخراطيم املياه.
وقام املحتجون يف منطقة �ش���ابور يف �أ�صفهان
ب�إح���راق الإط���ارات و�أغلقوا ال�ش���وارع بينما هاجمت
ال�رشط���ة املتظاهري���ن بالغ���از امل�س���يل للدم���وع
و�أطلقت عليهم طلقات مطاطية .ويف مدينة ر�ش���ت
�ش���مال ايران ،خرجت مظاهرات حا�ش���دة يف و�س���ط

وقال ترامب “�آمل يف �أن ت�سري الأمور ب�شكل جيّد بالن�سبة �إىل �إيران .لديهم م�شاكل كثرية يف
الوقت احلايل ( )...لديّ �شعور ب�أنهم �سيتحدثون �إلينا يف وقت قريب جدًّا� ...أو رمبا ال ،وال ب�أ�س
بذلك �أي�ضً ا” .وقد ا�ستغ ّل الرئي�س الأمريكي اخلطاب لكي ُيذّكر جمددًا بقراره �سحب بالده من
االتفاق النووي “املروّع” الذي وقّعته الدول العظمى مع �إيران يف العام .2015

•احتجاجات يف �إيران

املدين���ة و�أظه���ر مقطع قي���ام عن�رص �أم���ن مبحاولة
�إ�سكات امر�أة تهتف �ضد النظام والف�ساد والغالء.
بينم���ا بد�أت النا�س تتوافد �إل���ى مركز املدينة
وتن�ض���م للمظاه���رات االحتجاجية ويهتفون �ض���د
الغالء وتدهور الأو�ضاع االقت�صادية واملعي�شية.
وتداول نا�ش���طون عرب مواقع التوا�صل مقاطع
تظهر خروج مئات من املواطنني و�أ�صحاب املحالت
يف البازار ،يف م�سرية ب�ش���ارع عطاء امللك يف منطقة
�شابور ب�أ�صفهان .و�أظهر �أحد املقاطع هجوم �أعداد
كب�ي�رة من ق���وات الأم���ن الداخلي وق���وات مكافحة
ال�ش���غب �ض���د املتظاهرين بهدف تفريقهم ،لكن
ال�ش���بان املحتجني يف ال�ص���فوف الأمامية �أجربوهم

عل���ى الرتاجع ،بينما كانت تهتف احل�ش���ود بالوحدة
ودعوة باقي النا�س لالن�ضمام �إلى االحتجاجات.
هذا بينما قمعت ال�س���لطات الأمني���ة الإيرانية
مظاه���رات اندلع���ت ليل الثالث���اء يف مدين���ة كرج،
مرك���ز حمافظة �ألبورز ،حي���ث كان يهتف املحتجون
ب�ش���عارات “امل���وت للديكتات���ور” و”عدونا النظام
ولي�س���ت �أمريكا” .كما �ش���هدت مدينة �شرياز مركز
حمافظة فار�س هي الأخرى مظاهرة �ض���د �سيا�سات
النظام التي �أدت �إلى تزايد الغالء والبطالة وانهيار
الو�ض���ع االقت�ص���ادي واملعي�ش���ي .ورغ���م �أن قيمة
انخفا�ضا جزئيًّا
ً
الريال الإيراين املتدهورة �ش���هدت
جدًّا يف ال�س���وق ونزل���ت من � 130أل���ف ريال مقابل

ال���دوالر الواح���د �إلى ح���وايل � 120ألفًا ،يف �أ�س���واق
ال�رصف ،لكن الإ�رضاب العام يف البازار و�إغالق �أ�سواق
رئي�س���ية يف طهران وخمتلف املحافظ���ات الإيرانية
م���ازال م�س���تمرًّا ومعظ���م عملي���ات البي���ع وال��ش�راء
متوقف���ة .وكان �أ�ص���حاب حم�ل�ات الب���ازار وكذلك
�س���ائقو ال�شاحنات و�س���يارات النقل �ش���اركوا منذ
�أم�س يف مظاهرات �شابور يف �أ�صفهان وهم يهتفون
“ال غزة ،ال لبنان ،روحي فداء �إيران” ،وهو ال�ش���عار
الذي يكرره الإيرانيون يف �أغلب املظاهرات تنديدا
با�س���تمرار �إنفاق �أموال الب�ل�اد على تدخالت النظام
الع�س���كرية لدعم امليلي�ش���يات املوالية له يف دول
املنطقة على ح�ساب فقر وجوع الإيرانيني.

تقرير أميركي :هل باتت الحرب وشيكة مع إيران؟
واشنطن ـ وكاالت:

بحث���ت املدي���رة ال�س���ابقة ملكتب ال�ش����ؤون
الإيرانية ب���وزارة اخلارجية الأمريكية باربارا ليف،
م����آالت ال�س���جال الكالمي املحتدم بني وا�ش���نطن
وطهران ،و�إمكانية حتوله �إلى �صدام ع�سكري.
وا�ستهلت الدبلوما�س���ية الأمريكية ال�سابقة
حديثها بالقول� ،إن التوتر بني الواليات املتحدة
و�إي���ران ت�ص���اعد م���ع “اق�ت�راب فر����ض عقوبات
جدي���دة على �إيران يف � 6أغ�س���ط�س ،التي ت�ش���كل

املجموع���ة الأول���ى من اجل���زاءات منذ االن�س���حاب
الأمريكي من االتفاق النووي مع �إيران”.
ور�أت ليف �أن خطاب وزير اخلارجية الأمريكي
الالذع يف  22يوليو على خلفية تهديدات الرئي�س
الإي���راين ح�س���ن روحاين وق���ادة للحر����س الثوري
الإيراين ،عجّل الحقًا بتبادل “�سيل من التهديدات
الناري���ة امل�ض���ادة م���ن قب���ل الرئي����س الأمريكي
ترامب وم�ست�شار الأمن القومي جون بولتون”.
وحر�ص���ت الدبلوما�س���ية الأمريكية ال�سابقة
عل���ى التوقف للقول� ،إن كل ما �س���لف ال يعني �أن

احلرب و�ش���يكة بني طهران ووا�ش���نطن ،م�ش�ي�رة
�إلى �أن �إدارة ترامب ال تزال ا�سرتاتيجيتها تراهن
على ال�ض���غوط االقت�ص���ادية بدال م���ن الإجراءات
الع�سكرية.
وباملقاب���ل ،عدت ليف �أن القي���ادة الإيرانية
ت�س���تفيد م���ن التهدي���دات الأمريكي���ة م���ن خالل
ال���ردود الالذع���ة ال�ص���ادرة عنه���ا ،الت���ي “تع���د
عن��ص�رًا ترحيبيًّا لت�ش���تيت االنتباه عن ال�ض���غوط
االقت�ص���ادية املت�ص���اعدة الت���ي تتعر����ض له���ا
�إيران”.

وزعم���ت الدبلوما�س���ية الأمريكية ال�س���ابقة،
�أن الإدارات الأمريكي���ة املتعاقب���ة مل تك���ن متيل
�إلى اخليار الع�س���كري يف نزاعها مع �إيران ،وكانت
متار����س �ض���بط النف����س يف ردها على الت�ص���عيد
الع�س���كري ،مبا يف ذل���ك �إدارة بو�ش حني “كانت
تق���ع �ض���حايا يف �ص���فوف الق���وات الأمريكية يف
الع���راق على يد ميلي�ش���يات مدرب���ة وجمهزة من
قبل �إيران”.
وا�س���تنتجت لي���ف �أن ترام���ب ملت���زم “بهذا
التقلي���د” �إل���ى ح���د كب�ي�ر ،ودليلها يف ذل���ك �أن

قوات �إيران “تر�ضخ” لطلب �إ�رسائيل يف �سوريا
سوتشي ـ وكاالت:

�أكد املبعوث اخلا�ص للرئي�س الرو�س���ي �إلى
�سوريا� ،ألك�س���ندر الفرينتييف ،ان�سحاب القوات
الإيرانية مل�س���افة  85كيلومرتًا م���ن مواقعها يف
اجلنوب ال�سوري قرب احلدود مع �إ�رسائيل.
و��ص�رح امل�س����ؤول الرو�س���ي عق���ب اختت���ام
مفاو�ضات �سوت�ش���ي ب�ش�أن �سوريا� ،أنه مت �سحب
الق���وات الإيراني���ة م���ن ه���ذه املنطق���ة “لتجنب

�إزعاج القي���ادة الإ�رسائيلية” ،التي ب���د�أت اللجوء
�إلى القوة ب�ص���ورة متزايدة عرب �شن �رضبات على
مواقع �إيرانية قرب احلدود .و�أو�ضح الفرينتييف
�أن���ه م���ن املتوقع �أن يجرى بعد ذل���ك يف املنطقة
منزوع���ة ال�س�ل�اح بني �س���وريا و�إ�رسائي���ل� ،إطالق
العمل ال�ش���امل لقوة الأمم املتحدة ملراقبة ف�ض
اال�ش���تباك .ولفت �إلى �أن اجلانب الرو�س���ي ن�سق
ه���ذه اخلطة مع الط���رف الإ�رسائيل���ي .وت�أتي هذه
اخلطوة ا�س���تجابة جزئية لطلب �إ�رسائيل منذ فرتة

طويلة ،ب�رضورة �أن تعمل احلكومة الرو�س���ية على
�ضمان ان�س���حاب �إيران ب�ش���كل كامل من �سوريا.
وتعد القوات الإيرانية ،التي ت�ش�ت�رك مع رو�سيا
وميلي�ش���يات �أخ���رى مدعومة من طه���ران ،داعمًا
ا�سرتاتيجيًّا للرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد يف حربه
ال�ضارية امل�شتعلة منذ �سنوات.
وت�س���يطر القوات احلكومية ال�سورية ب�شكل
�ش���به كام���ل على جن���وب غربي �س���وريا ،املجاور
للقط���اع ال���ذي حتتل���ه �إ�رسائي���ل يف مرتفع���ات

اجل���والن ،لكنها تتعاون مع ق���وات �إيرانية قريبة
تث�ي�ر غ�ض���ب �إ�رسائي���ل .ورغم موقفه���ا احليادي
الر�س���مي يف احل���رب ال�س���ورية� ،ش���نت �إ�رسائي���ل
ع�رشات ال�رضب���ات اجلوية على مواقع م�ش���تبه بها
�أو عمليات نقل �أ�س���لحة لإيرانيني �أو مليلي�شيات
حزب اهلل يف �س���وريا .و�أقيم خط ع�س���كري �ساخن
بني �إ�رسائيل ورو�سيا عام � ،2015ساعد يف تفادي
حدوث ا�شتباكات غري مق�صودة بني الطرفني يف
�سوريا.

تظاهرات يف النجف تطالب با�ستقالة احلكومة
النجف ـ ار تي:

جتددت التظاهرات يف حمافظة النجف جنوبي العراق
�أم�س الأربعاء ،فيما رفع املتظاهرون ذات ال�شعارات التي
تطالب بتقدمي اخلدمات وحماربة الف�س����اد ،و�أكدوا �رضورة
ا�س����تقالة احلكوم����ة املحلي����ة .وانطلق����ت التظاهرات هذه
املرة م����ن مدينة الكوف����ة التابعة ملحافظ����ة النجف ،وندد
املتظاه����رون ب�س����وء تقدمي اخلدمات وانت�ش����ار الف�س����اد،
بالإ�ضافة �إلى املطالبة بتوفري املياه ال�صاحلة لل�رشب لكل
مناطق املحافظة.
وقال متظاهر يدعى ح�س����ن الفت��ل�اوي �إن “التظاهرة

انطلقت م����ن مدينة الكوفة لتكون ر�س����الة لل�سيا�س����يني
ب�����أن مدين����ة علمي����ة مث����ل الكوفة وله����ا تاريخ و�ش����هدت
�أحداثا تاريخية �س����ابقة ،لن تكون بعيدة عن الوقوف بوجه
احلكوم����ة املحلية التي مل تقم بواجباتها” .من جهته� ،أعلن
جمل�س حمافظة النجف عن عقده جل�س����ة ا�س����تثنائية اليوم
اخلمي�س ملناق�ش����ة مطلب املتظاهرين با�ستقالة احلكومة
املحلية .وقال مدير �إع��ل�ام حمافظة النجف حممد اخلزاعي
�إن “رئا�س����ة حمافظة النجف ت�س����لمت مذك����رة احتجاج من
املتظاهري����ن تطالب با�س����تقالة احلكوم����ة املحلية ،وعلى
هذا الأ�سا�س �ستناق�ش احلكومة املحلية هذا املطلب”.

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

•جانب من تظاهرات النجف
(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :

opinion@albiladpress.com
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العمل الحكومي القاعدة الرئيسة
في بناء المجتمع

املجتمع وتقدمه ،وم�صدر قوي ال ي�ستهان به
لإحداث التطور يف واقع احلياة االقت�ص���ادية
واالجتماعية ،لكن مع الأ�سف هناك موظفون
حكوميون يت�ص���ورون �أن العمل جمرد ح�صة
مطالعة وقراءة وثرثرة مع الزمالء ،وتخلي�ص
كذا معاملة ،وفتح نوافذ املكاتب لن�س���مات
الهواء وال�سالم ختام ،فالأهم عنده هو الراتب
ويجب �إعف���ا�ؤه من مهمات اخلل���ق واالبتكار
والن�شاطات الإبداعية والفكرية والتنظيمية،
وه���ذه النوعية من املوظف�ي�ن ال تتطور �أبدا
يف كل ميادين التخ�ص����ص املختلفة ،و�ألواح
الفك���ر والثقاف���ة عنده���م م�ص���ابة بالعق���م

وبينه���م وبني التطور ج���دران عالية و�أبواب
حمكمة الأرتاج.
جن���اح الأم���م يف ق���وة العم���ل احلكوم���ي
واملواط���ن املوظ���ف هو ث���روة اال�س���تثمار،
وهلل احلمد �إن قائد م�س�ي�رتنا �سيدي �صاحب
ال�س���مو امللكي الأمري خليفة بن �س���لمان �آل
خليفة رئي�س الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه
وفر الأر�ض���ية اخل�ص���بة للبناء بكل �أ�ش���كاله
والربام���ج املتكامل���ة املبنية عل���ى منهجية
مدرو�س���ة والرامية �إلى رفع كف���اءة وفاعلية
الأجهزة احلكومية واالرتقاء مب�س���توى الأداء
واخلدم���ات املقدم���ة ،ب���ل �أعط���ى مفاتي���ح

املع���ارف لنعلم �أنف�س���نا ونثب���ت وجودنا يف
احلي���اة العملي���ة ،و�أوجد وهي�أ اجلو ال�ص���حي
ال���ذي يتحقق في���ه كل مناء و�إب���داع و�إلهام،
والباقي علين���ا نحن ...نحن املوظفني الذين
نعترب عجلة من عجالت الإنتاج الكبري و�أ�سباب
النهو�ض بهذا الوطن العزيز ،والعن�رص الأول
والأ�سا�سي يف البناء ،فالذي يجد نف�سه مق�رصا
وجت���اوز القواعد واملوا�ص���فات ،وابتعد عن
ال�ص���دق والأمانة ،لريجع �إلى ذاته وينفذ �إلى
�أعماق �ض���مريه ويغو�ص يف املنطقة اخلفية
ع���ن الع���امل ،وليعمل بج���د و�ض���مري ويعرف
بو�ضوح معنى العمل للوطن.

يلع
نون

مثلم���ا ن�س���عى لرتبي���ة جي���ل م���زود
بامله���ارات واالجتاهات ال�ص���احلة ،متكامل
النم���و عقلي���ا وج�س���ديا وخلقي���ا ووجداني���ا،
لي�ص���ل يف النهاية ب�آمال الوطن �إلى الأهداف
الوا�سعة يف كل املجاالت ،نريد �أي�ضا �أن يعي
املوظف احلكومي �أن �أهداف وفل�سفة العمل
يف القط���اع احلكومي ب���كل املراحل ال تعتمد
فقط على التعليم وال�ش���هادات� ،إمنا الفهم
ال�ص���حيح لر�س���الة خدمة الوط���ن واملواطن
وحتري���ك كل اخلي���وط بطاقات���ه وقدرات���ه
ب�أمان���ة و�إخال����ص ومتيز ،فالعم���ل احلكومي
يف �ش���كله وجوهره القاعدة الرئي�سية يف بناء

»
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باإلذن
علي نون

في “أدب” مفقود!
ال يُفاج���ئ �أح���داً �أداء �أه���ل ممانع���ة
�آخ���ر زم���ن يف نواحين���ا ،مثلم���ا كان احلال
دائم���ا ً و�أب���داً ،يف كل �ش����أن �أو �أم���ر يه��� ّم
عم���وم اللبنانيني ويتّ�ص���ل مب�ص���ائرهم
و�أحوالهم ال�سيا�سية واالجتماعية واملالية
واالقت�ص���ادية العامة ،واملعنوية بطبيعة
احل���ال! وذل���ك الأداء ،كي���دي و�ش���ديد
الأنانية باملعنى ال�سيا�س���ي ،وتعوزه قيم
كث�ي�رة باملعنى الأخالقي ،وهذه ت�ش���تمل
على �شيء يُقال له احرتام �أ�صول اخل�صام
والكبا����ش والقت���ال! وامت�ل�اك ال�ش���جاعة
الأدبي���ة الكافي���ة التخاذ موق���ف والدفاع
عن���ه! ورذل الع���ادة املتّبع���ة وامل�ألوف���ة
بالك���ذب �أوالً وحتمي���ل الغ�ي�ر م�س����ؤولية
الت����أزمي ثاني���ا ً ،وادّع���اء ال�ب�راءة ثالث���ا ً!
التن�صل من تبعاتها
ّ
وارتكاب اجلرمية ثم
رابعا ً!
م�ض���ى زم���ن اللّط���م والتح��ّس�ررّ عل���ى
حقيق���ة �أنّ لبنانيني يعتربون الوالء التام
للخ���ارج الإي���راين� ،أو الأ�س���دي �أول���ى من
عوامل املواطنة الذاتية و�أهم ب�أ�شواط من
الوالء للداخل الوطني ،وذهبت �إلى جهنّم
احلمراء مراهن���ات البع�ض من �أهل النيّات
�َي� احلمي���دات ،على يقظة
الطيّبات وال�سِّ رَ
م���ا حتى لو تعلّقت �أهدابها بالإن�س���انيات
و�رشوطه���ا الأول���ى طامل���ا �أن االرتباطات
الفعلي���ة مقفل���ة بجنازي���ر االنتهازي���ة
والو�ص���ولية واملالي���ة و”الن�ض���الية”
واحلزبي���ة واملذهبي���ة التامّ���ة واملكتملة،
و�إن �أُعطي���ت تو�ص���يفات مقدّ�س���ة ،تبد�أ
م���ن “املقاومة” ومت��� ّر عل���ى “املمانعة”
وت�ص���ل �إلى “الأمّة” ...وم���ا بني ذلك كله
م���ن هوام����ش �أر�ض���ية ومنزّل���ة وتتم���اوج
بني “امل�ست�ض���عفني” و”امل�ستكربين”
واحلالل واحلرام!
ود�أب الآل���ة التعبوي���ة عن���د ه����ؤالء ال
يُق���ارن بغ�ي�ره� ،س���وى �أنّ الب���خّ الكيدي
الت�أزمي���ي الع�ص���ابي العدائي امل�ض���خّم
ق�صداً ونهجا ً ومرا�سا ً ،مل يفعل يف الآخرين
ما فعله ب�أهله وجمهوره �أوالً و�أ�سا�س���ا ً! وال
وال�ض���حل “جناح”
ّ
ينكر �س���وى الغا�ش���ي
ذل���ك ال�ض���خّ يف مو�ض���عه املذك���ور حتى
�صار ال�ض���حية يلب�س ثياب اجلالّد ويفعل
فعل���ه! واملقاتل للمحتل �أر�ض���ه ،معتديا ً
على �أر����ض غريه! واملخ��ض�رم يف املعاناة
من �صنوف اال�س���تبداد والقتل والتهجري
والعنف ال�ض���اري� ،ص���ار منت�ش���يا ً ب�إنزال
كل ذل���ك البالء بغريه! والاله���ج بالتاريخ
الدين���ي من زاوي���ة احلقّ واجل���ور مزغرداً
النقالب الأدوار �إزاء عموم ال�س���وريني وما
تي��ّس�ررّ من اللبناني�ي�ن “الأغي���ار”! واملع ّب�أ
على �رسدية مناه�ضة الطغاة العتاة� ،ضاربا ً
ب�س���يفهم! ومدافعا ً مناحفا ً عنهم! ومزه ّواً
مب�ش���اركته بالفت���ك النازل بجم���وع ب�رشيّة
تامّة جلّها ي�شهد بال�شهادتني! ومو�سوما
بعروب���ة تامّة تق���ارب الأفالطونية التامّة!
وجلّه���ا يف التاري���خ كان �س���يّد “اجلهاد”
�أي���ام “اجلهاد”! و�س���يّد “الن�ض���ال” �أيام
“الن�ضال” و�سيّد الفداء �أيام الفداء! ومن
�أي���ام احلمالت ال�ص���ليبية حت���ى احلمالت
ال�ص���هيونية! وم���ن تخوم الأنا�ض���ول �إلى
تخوم اجلليل! ومن �شام ه�شام �إلى �أندل�س
عبدالرحمن الداخل!“ .امل�ستقبل”.

ذرائع

التنمّ ر المروري
لأن مق���ر عمل���ي يبع���د ع���ن مقر �س���كني 35
كيلوم�ت�راً ،وه���ذه امل�س���افة مبقايي����س البحرين،
بعيدة جداً ،ويف “�آخر الدنيا” ،ف�إن من “اللوافت”
يف هذه امل�سافة �أن �أخترب ثالثة �أنواع من الطرقات،
وبالت���ايل ثالثة �أنواع من ال�س���ائقني ،وهي الطرق
الداخلية يف الأحياء ،وال�شوارع التي تخرتق املدن،
و�أخرياً ال�شوارع املفتوحة �أو ال�رسيعة ،وال�سائقون
يف كلِّ طري���ق م���ن ه���ذه الطرق���ات ل���ه ت�رصفات
خمتلف���ة بح�س���ب تدفق���ات ال�س�ي�ر ،وال�رسع���ات
املحددة ،والتي غالبا ً ال يتم االلتفات �إليها حينما
تغيب كامريات ال�شوارع.
�أعتقد �أننا يف ال�س���نوات الأخرية ودّعنا – �إلى
غري عودة – الذائقة العامة يف قيادة ال�سيارات يف
البحرين ،وهو الأمر الذي كنا نفاخر به على الدول
اخلليجية املجاورة لعقود ،فهذا الأمر ا�ضمح ّل �إلى
درج���ة �أنه بات من امل�س���تغرب �أن جت���د من يبدي
�أخالقا ً مرورية عالية جتاه الآخرين ،وهو الأمر الذي
كان معتادا وطبيعيا يف �س���نوات م�ض���ت ،لكن ما
تبع ت����آكل الذوق الع���ام ،وزاد عليه ،ه���و “التنمّر
املروري” ،وه���ي من الظواهر املتعاظمة ب�ش���كل

غسان الشهابي
مرعب يف �شوارعنا.
كان “التنمّ���ر امل���روري” يف ال�س���ابق مرهونا
بعم���ر ال�س���ائق ،فكلم���ا كان يافعا ً �ص���دقت عليه
�ص���فات التهور� ،أو كان املتنمّ���ر يعتمد على نوع
�سيارته� ،أو �ض���خامتها� ،أو ا�صطفاف �أرقام لوحته
املعدني���ة ب�أناق���ة بالغ���ة ،فيقوم بال�ض���غط على
ال�س���وّاق الآخرين ب�ش���كل مبالغ فيه ،مع �إ�ش���ارات
�ض���وئية �رسيعة متقطع���ة تقول ل���ك“ :ابتعد عن
طريقي و�إال ،”...ورمبا يكون الأمر مقرونا ً ب�صوت
بوق ال�سيارة ،وما على ال�سائق حينها �إال �أن يف�سح
الطري���ق لهذا امل�رسع املتهور حتى ال يناله �ش���يء
من تهوّره وحماقته.
ولك���ن “التنمّر املروري” اليوم �ص���ار �ص���فة
غالب���ة ،فال يخلو يوم م���ن التعر�ض لهذا النوع من
ال�ض���غط يف الغد ّو وال���رواح ،ومل يعد الأمر مرتهنا ً
بنوع ال�س���يارة وال �ض���خامتها ،وال لوحتها وال �سنِّ
�س���ائقها ،بل راح الزمان الذي يقال فيه �إن املر�أة
قيادته���ا �ألط���ف من الرجل و�أكرث وجالً ،ف�ص���ارت
عملية التنمّر منت�رشة ب�ش���كل كب�ي�ر والفت ،وعلى
ال�س���ائق �أن يف�س���ح املجال لهذا الذي قد الت�صق

إيران ورعاية اإلرهاب العالمي ...اعترافات المعنيين
كثرية ه���ي الأدل���ة والوثائ���ق واالعرتافات
الت���ي �أوردناه���ا يف مقاالت ودرا�س���ات وكتابات
�س���ابقة حول �ضلوع �إيران يف العمليات الإرهابية
وت�أ�س���ي�س ودعم املنظم���ات الإرهابية يف ال�رشق
الآ�سيوي وال�رشق الأو�س���ط وعلى ر�أ�سها القاعدة
الت���ي مل توف���ر له���ا املال وح�س���ب� ،إمن���ا عموم
االحتياجات اجليوا�سرتاتيجية مبا يف ذلك التنقل
ونقل الأموال والأ�سلحة والذخائر وتوفري امل�أوى
ومع�س���كرات التدري���ب ،وم�ؤخرا اعرتف “�س���فر
احلوايل” ،يف كتابه الأخري “امل�سلمون واحل�ضارة
الغربية”� ،أن القاعدة تتلقى العون وامل�س���اعدة
من �إيران.
وكما جاء يف معر�ض �إجابته (�ص���فحة ،)427

عما و�صفه ت�س���ا�ؤالً كثرياً ما يطرحه طلبة العلم،
كيف ت�ت�رك جماعات الغل���و التفج�ي�ر يف �إيران؟
قائ�ل�ا�“ :إن الواق���ع العمل���ي جعله���م يتخل���ون
ع���ن القطعي���ات الت���ي يقولونه���ا يف التنظ�ي�ر،
ويتعامل���ون ب�سيا�س���ة براغماتية تنظ���ر يف امل�آل
والعاقبة� ،أي �أن الق�ض���ية ق�ضية التقاء م�صالح،
ف�إيران توفر لهم احلماية واللجوء”.
وح���اول احل���وايل تربي���ر موقف القاع���دة �أو
من و�ص���فهم بـ “الغ�ل�اة” من �إيران ،ب����أن العدو
القريب وهم من و�صفهم بالأنظمة التابعة للعدو
ال�ص���ليبي �أولى بالقتال قائال“ :يبدو يل �أن ذلك
لي����س اتفاقا بني الطرفني وال يرجع ذلك �إلى �أن
الغ�ل�اة ال يعرفون عداوته���م� ....إمنا ذلك على ما

ghassan.shihaby

@gmail.com

بظهره لئال يتهور �أكرث ويحدث ما ال حتمد عقباه،
وقد ال يجد هذا ال�س���ائق امل�ض���غوط عليه مهربا،
ال عن اليمني وال عن ال�ش���مال ،بينم���ا من وراءه ال
يكفّ عن ح�رشه يف �أ�صعب الظروف ،و�إن مل ي�ستجب
ال�س���ائق لهذا “الإرهاب ال�ش���وارعي” بالإزاحة عن
الطري���ق ،تعدّاه م���ن ورائ���ه لي�أتي �أمام���ه مفرمالً
�س���يارته لريبك ال�س���ائق امل���ارق ،مب���ا ميكن �أن
يرف للمتنمّر جفن �إن وقع.
يت�سبب يف حادث ،ولن ّ
ال�ص���ديق ال�ص���حايف حممد فا�ض���ل كتب مرة
عل���ى ج���داره الإلك�ت�روين “الأنانية م�ص���در جميع
ال��ش�رور يف الدني���ا” ،وقد حاولت لعدة �ش���هور �أن
�أنق�ض هذه املقولة ،ولكنني ال �أرى �إال �أنها تت�أكد،
فالأنانية جتعل الإن�س���ان ي�أخذ دور غريه ،وجتعله
ي�ش���عر �أن ل���ه احل���ق يف �أن يتج���اوز القان���ون� ،أو
ي�ستفرد بخدمة� ،أو ي�ستحوذ على مال� ،أو ي�ستويل
على ال�ش���ارع على الرغم مما يف هذا اال�ستيالء من
خماطر ال معنى لها �أبداً.
نقط���ة �أخرية ،يح���ق يل �أن �أدّع���ي �أن “التنمّر
املروري” م�ص���طلح من اخرتاعي� ،إذ مل يجده الع ّم
غوغل على �شبكته!
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وشهاداتنا المزورة؟
طامل���ا تعجب���ت وقب���ل �س���نوات م���ن
ك�ث�رة حملة ال�ش���هادات العليا من ماج�س���تري
ودكت���وراه يف البحري���ن ،حتى وج���دت �أن من
يحمل �ش���هادة البكالوريو�س �ش����أنه ال يختلف
ع���ن �ش����أن خري���ج الثانوي���ة العام���ة �إال قليال،
وك�أمنا ال�شهادات العليا حلوى يف يد الأغلبية!
الو�ض���ع كان ي�ش���كل لغ���زاً �أدخلن���ي يف موجة
من الت�س���ا�ؤالت ،كيف �أن فالن���ة التي خربتها
�سنوات يف املدر�س���ة �أو اجلامعة بالكاد تنجح
والي���وم حتم���ل درجة املاج�س���تري ،وو�ض���عت
لها هدفا ً لنيل درج���ة الدكتوراه؟ وذاك الذي
ق�ضى �سبع �سنوات لنيل درجة البكالوريو�س،
نال درجة املاج�س���تري بامتياز مع مرتبة ال�رشف
الأولى؟ ولي�س هذا فح�سب بل ي�ؤكد �أن �إكمال
الدرا�س���ات العلي���ا لي�س �أم���را �ص���عبا ،وك�أن
اجلمي���ع م�ؤهل لني���ل هذه الدرج���ات العلمية،
و�أن الدرا�س���ات العليا �ش�أنها �ش����أن الدرا�سة
النظامية املدر�سية!
ف�ض���يحة ال�ش���هادات امل���زورة الت���ي
ب���د�أت م���ن الكوي���ت و�أخذت تتدح���رج كرتها
لت�أخ���ذ معه���ا الآالف يف دول خليجي���ة �أخ���رى،
ف�ض���يحة ت�أخر الك�ش���ف عنها �س���نوات طوال،
ولك���ن الوقت مل يت�أخ���ر �إن كانت هناك نيات
�ص���ادقة للق�ضاء على هذه املف�سدة العلمية،
واجتث���اث جذوره���ا النتن���ة ورميه���ا يف مزابل
ك���ي ال تعود مرة �أخرى على ال�س���طح ،فنتيجة
لهذه ال�ش���هادات املزورة ،جل����س الآالف على
“كرا�س���ي �أكرب منهم” ،ون���ال الآالف درجات
وظيفية غري م�ؤهلني لها ،بل والطامة الكربى
مار�سوا مهنا ً ال يفقهون فيها ،ولي�ست بعيدة
عن���ا ق�ص���ة ذاك الطبيب الذي مار����س جراحة
العي���ون يف مركز طبي م�ش���هور واكت�ش���ف �أنه
ال ميل���ك �أي���ة �ش���هادة تخوله ملمار�س���ة مهنة
الط���ب ،فعب���ث يف �أع�ي�ن النا�س! و�أن���ا واحدة
م���ن ال�ص���حافيات اللواتي �أجري���ن  -قبل �أن
يكت�شف �أمره  -مقابلة مع امر�أة للأ�سف باتت
عمياء بعد جراحة فا�شلة يف هذا املركز ،وعُلق
الأمر “لأن���ه خط�أ طبي ،و�أنه �أم���ر يحدث يف �أي
م�ست�ش���فى ويف �أي���ة دول���ة يف الع���امل” ،فم���ن
�سيعيد لها ب�رصها اليوم؟
الرحم���ة يف ق�ض���ية ال�ش���هادات املزورة
مرفو�ض���ة ،فعل���ى احلكوم���ة الي���وم مهم���ة
تنظيف كل وزاراتها وم�ؤ�س�س���اتها وهيئاتها،
وباملث���ل يف كل القطاع���ات اخلا�ص���ة يف
اململك���ة ،والتحقق من جميع ال�ش���هادات من
البكالوريو�س �إلى الدكتوراه لكل املوظفني،
ولتب���د�أ م���ن املهن احل�سا�س���ة وعلى ر�أ�س���ها
امله���ن الطبي���ة والتمري�ض���ية والعامل�ي�ن يف
املجال ال�صحي ،مروراً بال�شهادات الهند�سية
وغريها ،ولت�ش���مل احلملة اجلميع ،ال ي�ستثنى
منه���ا �أحد ،عل���ى �أن يحا�س���ب كل مزور كذاب
باحلب�س والغرامة ،والتجرد من املن�صب ،و�إن
كان بحريني���ا ً حامالً للجن�س���ية يجرد منها ،و�إن
كان �أجنبي���ا ً يرحل ويو�ض���ع يف قائمة �س���وداء
ال ع���ودة ل���ه بعدها للمملك���ة ،عل���ى �أن يعلن
عن �أ�س���مائهم و�صورهم بال�صحف ليعترب من
يعترب ،وليكونوا در�سا ً لأجيال بعدنا.

ياسمينة:
كم من حامل ل�شهادة عليا وبجدارة يقبع
يف منزل���ه عاطالً عن العمل ،و�آخر مزور يهن�أ يف
من�صب غري كفء له.

صافي الياسري
�أعتقد مبني على �أ�صلهم يف تقدمي عداوة الغرب
ال�صليبي والأنظمة التابعة على عداوة �إيران”.
و�إل���ى جانب تقدمي �س���فر احل���وايل التربير
ال�سيا�س���ي لتع���اون القاع���دة واجلماع���ات
الراديكالية مع �إيران� ،س���عى يف ذات الوقت �إلى
تربير املوقف بلغة فقهية وت�س���ويغات مبتدعة،
وه���ذه امل���رة تعبرياً ع���ن موقفه ال�شخ�ص���ي من
�إيران اخلمينية ،واملن�سجم مع نظريات و�أدبيات
الإ�سالم ال�سيا�سي.
وخل�ص �س���فر احلوايل يف كالم���ه الذي طاملا
كان �أح���د املراج���ع لعنا��ص�ر تنظي���م القاع���دة،
وباق���ي اجلماع���ات الراديكالية امل�س���لحة وعلى
�ص���لة وطيدة به���م� ،إل���ى �أن���ه�“ :إذا طبقنا ذلك

عل���ى واقعنا احل���ايل ،نقول �إن �إي���ران على �رشها
�أهون عداوة من �إ�رسائيل و�أم�ي�ركا ،ف�أما �إ�رسائيل
فعداوتها ظاهرة ومعروفة لكل طالب حق”!.
ومن مفارقات �ص���احب كتاب “الأقلية حني
حتك���م الأكرثية” ،ما ج���اء فيما ذك���ره حتت �أحد
عناوي���ن كتاب���ه ،من حما�س���ن النظ���ام اخلميني
وفيما يتفق هو �شخ�صيا ً مع �سيا�ساته ومطالبه،
من بينه“ :ونحن نتفق مع ال�سيا�س���ة الإيرانية يف
مطالبها ف�إن كانت �صادقة فقد عملنا مبقت�ضى
الع���دل ال���ذي �أم���ر اهلل به�� ،ض�رورة مغ���ادرة كل
الق���وات الأمريكي���ة اخللي���ج ،و�أن �إ�رسائيل دولة
معتدية ظاملة ،يجب �أن تن�سحب من كل الأرا�ضي
املباركة من النهر �إلى البحر”“ .احلوار”.
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ال����ف����ردان :ال���م���راغ���ي ي���ق���ود ال��ت��ض��ام��ن رس��م�� ّيً��ا
علي مجيد

أكد رئيس جهاز كرة اليد بنادي التضامن جاسم الفردان أن املدرب خالد املراغي هو من سيقود الفريق األول يف
منافسات املوسم الريايض .2019/2018
وقال الفردان يف ترصيح لـ”البالد سبورت” إن املراغي الذي توىل قيادة الفريق يف املراحل األخرية من املوسم املايض
خلفًا للمدرب أحمد التاجر ،سيتوىل اإلرشاف عىل تدريب الفريق األول التي بدأ إعداده للموسم الجديد منذ أمس
(األربعاء) .وحول املدرب املساعد للمراغي ،أشار الفردان إىل أنه مل يتم حتى اآلن تحديد االسم الذي سيشغر هذا
املنصب .وعام إذا كانت هناك عروض من الخارج لالعبي فريقه ،بني الفردان أنه حتى اآلن ال توجد أية عروض،
ما يعني تواجد كافة الالعبني يف صفوف الفريق ومن ضمنهم طالب مريزا الذي لعب باملوسم املايض معارًا لنادي
البحرين .وحول احتياجات الفريق ،أوضح الفردان أن الفريق ال ينقصه سوى مركز الحراسة ،وهم كجهاز إداري
يبحثون عن الحارس الذي يشغر هذا املكان بالشكل املناسب.

جاسم الفردان

للمشاركة في بطولة كأس آسيا لمنتخبات الشباب لكرة السلة

بعثة “األحمر الشاب” تغادر إلى تايلند محملة بآمال المونديال اليوم
اتحاد السلة

تغادر بعثة منتخبنا الوطني لكرة الس��لة
للش��باب عند الع��ارشة من مس��اء اليوم
(الخميس)؛ للمشاركة يف بطولة كأس آسيا
ملنتخبات الش��باب (تحت  18عاماً) التي
تستضيفها العاصمة التايلندية  -بانكوك،
يف الفرتة من  5حتى  11أغسطس الجاري،
وهي املؤهلة ملونديال كأس العامل للشباب
(تح��ت  19عاماً) ،والذي س��يقام من 29
يونيو ولغاي��ة  7يوليو  2019دون تحديد
مكان االس��تضافة حت��ى اآلن ،ويتأهل له
أربع منتخبات آسيوية.
وي�ترأس وف��د منتخبن��ا الوطن��ي نائب
رئي��س مجل��س إدارة االتح��اد البحريني
ن��ارص القص�ير ،وبقامئة تض��م الجهازين
الفن��ي واإلداري واملك��ون م��ن :مدي��ر
املنتخبات غس��ان قاروين ،اإلداري موىس
جعف��ر ،مدرب املنتخب س��لامن رمضان،
واملس��اعدين للم��درب حس�ين قاه��ري
وحس��ن ميك ،اختصايص العالج الطبيعي
ماركو نيك��والس ،والوفد اإلعالمي املكون
من املحرر الريايض بصحيفة األيام هشام
جعفر واملصور أحمد املحاري ،فيام تضم
قامئ��ة “األحم��ر”  12العبا ،وه��م :كريم
محمد ،راشد أحمد ،مصطفى حسني عيل،
مزم��ل أمري ،عيل حس�ين (املنام��ة) ،باقر
عيىس (املحرق) ،نواف نبيل وعيىس أحمد
(األهيل) ،أحمد حسني (سامهيج) ،أحمد
خليفة وعبدالله الكوهجي (الحالة) وعيل
جابر (النجمة).

المركز اإلعالمي

املجموع��ة الرابعة ،فضمت :كوريا ،الصني
تايبيه ،الهند وسوريا ،وستحظى املنتخبات
األربع��ة األوائل التي س��تتأهل إىل الدور
نصف النهايئ بفرصة التأهل مبارشة للعب
يف بطولة كأس العامل .2019
نظام البطولة

ناصر القصير

ودية أخيرة أمام
المنتخب األول

وقبي��ل مغ��ادرة منتخبنا الش��اب أجرى
مب��اراة ودي��ة “بروفة” أخ�يرة عىل صالة
زين لكرة الس��لة ب��أم الحصم وذلك أمام
نظ�يره املنتخ��ب األول وش��هدت ف��وز
املنتخ��ب األول بنتيج��ة ( ،)81-76وأتت
هذه املباراة من ضمن التحضريات األخرية
لألحمر الش��اب ،واس��تفاد منها منتخبنا
كثريا ،خصوصا الجهاز الفني الذي يسعى
للوصول للجهوزية الفنية العالية املطلوبة
لالعب�ين لخوض غامر منافس��ات البطولة
اآلس��يوية الت��ي من املؤكد أنها ستش��هد
تواج��د نخب��ة قوية أيضا م��ن املنتخبات
يف الق��ارة ،وم��ن أج��ل تس��جيل الظهور

منتخبنا للشباب لكرة السلة

املرشف يف هذه البطولة وتحقيق النتائج
اإليجابي��ة ،عل�ما بأن منتخبن��ا قد واصل
تحضرياته بعد عودته من انتهاء مشاركته
يف البطولة العربية لكرة الس��لة للشباب
التي أقيمت يف العاصمة املرصية القاهرة
وظفر فيها باملركز الثاين.
القصير يؤكد الجهوزية

وأك��د نائب رئيس االتح��اد البحريني
لكرة الس��لة ،رئيس الوف��د البحريني
يف البطول��ة نارص القص�ير إن األحمر
الش��اب وصل للجهوزية للمشاركة يف
هذا املحفل اآلس��يوي بع��د أن خاض
البطولة العربية يف مرص الشهر املايض،
وقدم فيها مس��تويات الفتة وحاز عىل

املركز الثاين ،ثم واصل تدريباته املحلية
يف البحرين قبل خ��وض اللقاء الودي
مع منتخب الكبار يوم أمس األول.
وأض��اف القص�ير “نس��عى لترشيف
البحري��ن يف البطول��ة اآلس��يوية،
واملنتخ��ب يحظ��ى ب��كل الدعم من
رئي��س االتحاد س��مو الش��يخ عيىس
ب��ن عيل آل خليف��ة ،والكل عازم عىل
تقديم أفضل مس��توى للمنافسة أوالً
عىل التأهل للدور الثاين ومن ثم النظر
للحلم األكرب وهو املنافس��ة عىل بلوغ
نهائيات كأس العامل .”2019
وأش��اد القص�ير بالجه��ود الكبرية من
الجميع يف الفرتة املاضية والتي صبت
يف س��بيل تهيئة املنتخب للمشاركة يف
هذه البطولة ،وبالتحديد اتحاد السلة

والجهازين الفني واإلداري للمنتخب،
وكذلك ش��كر الالعبني ع�لى التزامهم
وانضباطه��م ومتن��ى له��م التوفيق يف
املهمة اآلسيوية.
منتخبنا في
المجموعة الثالثة

يذكر أن قرعة البطولة قد وضعت منتخبنا
الوطن��ي يف املجموعة الثالث��ة إىل جانب
منتخب��ات نيوزلن��دا وأس�تراليا وصاحب
األرض والضياف��ة املنتخ��ب التايلن��دي،
في�ما ضمت املجموع��ة األوىل منتخبات:
إيران ،اليابان ،كازاخس��تان وإندونيس��يا،
فيام ضمت املجموع��ة الثانية منتخبات:
الص�ين ،الفلب�ين ،لبن��ان واإلم��ارات .أما

وين��ص نظام البطولة ع�لى تأهل الفريق
صاح��ب املرك��ز األول م��ن كل مجموعة
مبارشة إىل الدور ربع النهايئ ،فيام ستلعب
الفرق صاحبة املركزين الثاين والثالث من
كل مجموع��ة مرحلة التصفي��ات “بآلي
أوف” املؤهلة لدور الثامنية.
ويف لق��اءات مرحل��ة ال��ـ “ب�لآي أوف”
س��يلعب الفري��ق صاحب املرك��ز الثاين
م��ن املجموع��ة األوىل م��ع الثال��ث من
املجموع��ة الثانية ،والفائ��ز منهم يتأهل
ملالق��اة أول املجموع��ة الثالث��ة يف دور
الثامنية ،وس��يلعب ثاين املجموعة الثانية
مع ثالث املجموع��ة األوىل والفائز يالقي
أول املجموعة الرابعة ،فيام س��يلعب ثاين
املجموع��ة الثالث��ة مع ثال��ث املجموعة
الرابع��ة والفائ��ز س��يالقي أول األوىل،
وسيلعب ثاين املجموعة الرابعة مع ثالث
املجموع��ة الثالث��ة والفائز س��يالقي أول
الثانية.
وستحظى املنتخبات األربعة التي ستتأهل
إىل الدور نصف النهايئ بفرصة التأهل إىل
بطولة كأس العامل .2019

مع بدء العد التنازلي للمغادرة

عسكر يطلع على تحضيرات الوفد اإلداري لدورة األلعاب اآلسيوية
ضاحية السيف

اس��تقبل األمني العام املساعد للمجلس
األعىل للش��باب والرياض��ة ،األمني العام
للجنة األوملبية البحريني��ة عبدالرحمن
عس��كر الوف��د اإلداري لبعث��ة مملك��ة
البحرين بدورة األلعاب اآلسيوية الثامنة
ع�شرة الت��ي س��تنطلق  18اغس��طس
الجاري لغاية  3سبتمرب املقبل لالطمئنان
عىل آخر التحضريات التي قام بها الوفد
من أجل املشاركة يف الحدث القاري.
ورحب عس��كر مبدي��ر البعثة بدر نارص
محمد ونائب رئيس البعثة عيل ياس�ين
وباقي اف��راد الوفد اإلعالم��ي واإلداري
مش��يدا بالجهود التي قامت بها البعثة

خ�لال الفرتة املاضية م��ن أجل التحضري
واإلعداد للمشاركة.
ووجه األمني العام البعثة بأهمية العمل
ب��روح األرسة الواحدة ومتثي��ل اململكة
خ�ير متثيل والعمل ع�لى توفري مختلف
الظروف املثالية أمام املنتخبات الوطنية
املشاركة ،مؤكدا عىل أهمية تجهيز كافة
الرتتيب��ات من قبل الوف��د اإلداري الذي
س��يغادر بتاري��خ  5أغس��طس الجاري
قبل وصول باق��ي افراد البعثة ،واش��ار
إىل أهمي��ة التواصل الفعال مع س��فارة
مملكة البحرين باندونيسيا إلنجاز كافة
األمور سواء اثناء الوصول يف املطار أو يف

اتحاد اليد يعقد اجتماعً ا فن ّيًا
مع األندية السبت
اتحاد اليد :يدعو االتحاد البحريني لكرة اليد إداريي األندية
األعضاء لحضور االجتامع الفني للموسم الريايض /20182019
املقرر عقده يف متام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم بعد
غ ٍد السبت يف قاعة االجتامعات بصالة االتحاد بأم الحصم.
وأكد األمني العام باالتحاد خالد الناجم أن االجتامع سيتناول
تحديد ألوان الفرق يف مباريات املوسم بالنسبة ملسابقات الفئات
ودوري الدرجة األوىل ،وبنا ًء عليه سيتم إصدار الجداول الزمنية
للمباريات مع األلوان الخاصة بالالعبني وحراس املرمى ،مشريًا
إىل حرص لجنة املسابقات عىل تنظيم سري املباريات بالشكل
املطلوب بتفادي حالة التضارب يف األلوان.
وشدّ د الناجم عىل رضورة حضور إداريي الفرق يف الوقت
املناسب بااللتزام بالوقت املحدد ،عىل أن يحرض ممثل النادي
مع لباس فرق النادي باملوسم الريايض (الالعبني وحراس املرمى:
لونني) وأن تكون فاتحة اللون وأخرى داكنة ،مع مراعاة عدم
تداخل األلوان يف اللباس الواحد ،كام التأكيد عىل اختيار ألوان
اإلداريني التي يجب أن تكون مختلفة عن لون الفريق املنافس.
للتوا�صل( :ق�سم الريا�ضة)17111499 :

مقر اإلقامة.
وأش��ار عس��كر إىل أهمي��ة التنس��يق
املتواصل بني البعثة املوجودة يف باملبانغ
والت��ي يرشف عليها نائ��ب مدير البعثة
عيل ياس�ين والبعثة املوجودة يف جاكرتا
مب��ا يس��هم يف إنج��از جمي��ع الرتتيبات
مثل اس��تقبال املنتخب��ات واإلطالع عىل
النتائ��ج والتقاري��ر الفني��ة أوال ب��أول
وإكامل حجوزات الس��فر والتعرف عىل
أماك��ن التدريبات والتنس��يق بخصوص
املواص�لات وتنفي��ذ كاف��ة احتياج��ات
البعثة.
كام حث األم�ين العام الوف��د اإلعالمي

اللجنة األولمبية

عسكر خالل لقائه الوفد اإلداري

بأهمي��ة تس��ليط الضوء عىل املش��اركة
البحريني��ة ونق��ل الص��ورة املرشفة عن

مملكة البحري��ن والرياض��ة البحرينية
بش��كل عام والعمل عىل ابراز املشاركة

س��واء يف مواق��ع التواص��ل االجتامعي
أو الصحاف��ة أو اإلذاع��ة والتلفزي��ون
ع�بر تغطية جمي��ع األلعاب املش��اركة
ومش��اركات الوفد البحريني يف مختلف
االجتامعات واللقاءات البحرينية ،معربا
عن ثقته يف قدرة الوفد عىل إمتام املهام
املنوط��ة به عىل أكمل وجه ملا يتميز به
من خربة وإمكانات عالية.
وأطل��ع عس��كر ع�لى رشح مفصل من
الوف��د اإلداري ع�لى آخر املس��تجدات
املتعلق��ة بتس��جيل الالعب�ين وما تبقى
من احتياج��ات ،متمنيا للفوج األول من
الوفد اإلداري التوفيق والنجاح.

لجنتا أقوى رجل بحريني  2تزوران “كلوب ون فتنس” و”فت جيم”
الرفاع

واصل��ت لجنتا الحكام والتس��جيل لبطولة
#أقوى_رجل_بحرين��ي 2زيارته�ما لألندية
الصحية والرياضية ،بهدف الرتويج للبطولة
ورشح لوائح وأنظمة منافساتها والتصفيات
التأهيلية ،والتي ستقام تحت رعاية النائب
األول لرئي��س املجل��س األع�لى للش��باب
والرياضة رئيس االتح��اد البحريني أللعاب
الق��وى الرئيس الفخري لالتح��اد البحريني
لرياض��ة ذوي العزمية س��مو الش��يخ خالد
بن حمد آل خليفة ،والذي ينظمها املكتب
اإلعالمي لس��مو الش��يخ خالد بن حمد بن
عيىس آل خليفة تحت شعار #خلك_وحش
يف الف�ترة  23 21-فرباي��ر  ،2019والت��ي
سيس��بقها إقام��ة التصفي��ات التأهيلية يف
الفرتة  8 6-س��بتمرب املقبل مبجمع السيف،
حيث ت��أيت هذه البطولة ضم��ن املبادرات
التي أطلقها س��مو الش��يخ خالد بن حمد

المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

جانب من زيارة نادي فت جيم

آل خليفة والهادفة لدع��م املجال الريايض
واالنس��اين مبملك��ة البحري��ن .وقد قامت
اللجنت�ين بزي��ارة ناديي كل��وب ون فتنس
الواق��ع يف منطقة عذاري وفت جيم الواقع
يف السهلة ،حيث التقى رئيس لجنة الحكام
أحمد جمش�ير وأم�ين الرس الع��ام رئيس

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

لجنة التس��جيل عبدالله الس��ياس مبمثلني
�لا عن
ع��ن النادي�ين ،وقدم��ا رشحاً مفص ً
لوائح وقوان�ين البطولة ،وأنظمة التصفيات
التأهيلية التي ستس��بق إقامة املنافس��ات
النهائي��ة واملقرر إقامتها يف س��بتمرب القادم
مبوقع الحدث ،والتي ستش��هد إقامة ثالث

مسابقات يف األلعاب التالية :لعبة بنج برس
“قوة الدفع” ،ولعب��ة الرفعة املميتة ولعبة
الس��كوات “قوة الرجلني ،يشار إىل أن هذه
التصفيات تهدف إىل منح الفرصة ألكرب عدد
املش��اركني لإلع��داد والتحضري لخوض هذه
املرحة من البطولة ،األمر الذي سيس��هم يف
تقديم مس��تويات قوية ،من شأنها مواصلة
النجاحات التي ش��هدتها مس��ابقات الوزن
الخفي��ف واملتوس��ط والثقيل يف النس��خة
األوىل .هذا ووصل عدد املش��اركني يف كافة
مسابقات البطولة إىل  300مشارك ،عل ًام بأن
اللجنة املنظمة العلي��ا للبطولة قد حددت
يوم الحادي عرش من أغسطس الجاري أخر
موعد للتس��جيل ملرحلة التصفيات املؤهلة
للبطولة وأيض��ا األلع��اب املصاحبة للكبار
والصغار عرب املوقع االلكرتوين
.bhrstrongestman.com

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :

ت���أل���ق م��ن��ت��خ��ب��ات��ن��ا ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ط��اول��ة ف���ي ال��ع��رب��ي��ة
الرفاع

تألقت منتخباتنا الوطنية لكرة
الطاولة يف البطولة العربية املقامة
حالياً يف مرص وتأهلت منتخبات
الرجال والشباب والناشئني إىل الدور
نصف النهايئ بكل جدارة واستحقاق
بعد أن قدمت مستويات رائعة يف
املواجهات.
وقدم ثاليث منتخبنا للرجال محمد
عباس وراشد سند وإلياس اليايس

مستويات بارزة للغاية يف املواجهة
أمام قطر ،حيث فاز منتخبنا ()3/2
وتأهل إىل نصف النهايئ.
وخاض منتخبنا أمس يف الفرتة
املسائية مواجهات الدور نصف
النهايئ.
وأكد رئيس الوفد إبراهيم سيادي
أن املنتخبات قدمت مستوى مميز
يف املواجهات ،مشيداً باملتابعة

املستمرة من رئيسة االتحاد الشيخة
حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة،
وأكد أن هذه املتابعة والدعم
انعكس ايجابياً عىل الالعبني
والالعبات الذين قدموا مستويات
رائعة.
ويشارك منتخبنا بـ  14العباً والعبة
هم :محمد عباس عبدالوهاب،
إلياس أحمد اليايس ،راشد خالد سند،

اتحاد الطاولة

يوسف سامي البوفالسة ،مرتىض
سيدحسني ،سيدعيل محمود ،سلامن
محمد ،سيدحسني حسن ،عيل عباس
عبدالوهاب ،فاضل عباس ،مريم
عبدالله العايل ،رقية أحمد اليايس،
فاطمة عبدالله العايل ،وامريتا بهديك.
من جانبه ،تفوق منتخب األشبال
عىل العراق ( )3/0بعد مباراة سيطر
عليها العبو منتخبنا منذ بدايتها.

بعد ختام آسيوية الشباب للطائرة ...علي بن محمد:

المركز التاسع ليس بطموحنا وسنعيد النظر في االستراتيجية
حسن علي

أك��د رئيس االتحاد البحرين��ي للكرة الطائرة
الش��يخ عيل بن محمد آل خليفة أن تحقيق
املركز التاس��ع يف البطولة اآلس��يوية التاسعة
عرشة للشباب تحت  20عام التي استضافتها
اململكة مؤخراً ال يتناسب مع طموح مجلس
إدارة االتحاد وأن مجلس اإلدارة سيعمل عىل
دراس��ة األس��باب بصورة مفصلة مع الجهاز
الفني بقيادة املدرب الوطني يوسف خليفة.
وأض��اف الش��يخ عيل ب��ن محمد ل��ـ “البالد
سبورت” بأن الهدف من املشاركة كان يتمثل
يف تحقيق املركز الثامن عىل القارة اآلسيوية،
وقد كن��ا قريبني من تحقيق هذا الهدف لوال
الخسارة من اسرتاليا يف دور الستة عرش ،رغم
أن منتخبن��ا كان قريبا م��ن تحقيق االنتصار
اثر تقدمه بشوطني ،مرجعا السبب إىل بعض
الظ��روف دون أن يقس��و ع�لى الالعب�ين أو
يحملهم املسؤولية.
وأشار رئيس االتحاد أن نظام البطولة الجديد
الذي اتبعه االتحاد اآلسيوي كان أحد األسباب
التي حالت دون قدرة املنتخب عىل الذهاب
بعيدا يف البطولة ،مؤكدا الحاجة إىل مراجعة
النظام بصورة أفضل.

علي بن محمد يتابع احدى مباريات المنتخب بالبطولة اآلسيوية

وأك��د ب��أن االتحاد س��يواصل العم��ل وفق
االس�تراتيجية التي أعدها قبل س��نتني والتي
ترم��ي إىل تحقي��ق التمي��ز للك��رة الطائرة
البحريني��ة  2020ولك��ن س��يتم مراجع��ة
االس�تراتيجية وتعديله��ا وإع��ادة النظر فيها
وف��ق ما يراه مجل��س اإلدارة والجهاز الفني،
الفتا النظر إىل أن استضافة البطولة اآلسيوية
للش��باب وم��ن قبلها بطولة العامل للناش��ئني

منتخبنا الوطني للشباب للكرة الطائرة

العام امل��ايض  2017كان اله��دف منه توفري
ارضية مناسبة للمنتخب للمنافسة واالحتكاك
م��ع منتخب��ات قوية لتحقيق أك�بر قدر من
االس��تفادة الفنية وهو م��ا تحقق عىل ارض
الواق��ع وما كان ينقصه ه��و النتائج رغم أن
املنتخب قدم نفس��ه بصورة جيدة يف بطولة
العامل للناشئني.
ويف الخت��ام تق��دم رئي��س االتح��اد بوافر

الش��كر والتقدير لس��مو الش��يخ نارص بن
حم��د آل خليفة ممثل جاللة امللك لألعامل
الخريية وش��ئون الش��باب ،رئي��س املجلس
األع�لى للش��باب والرياضة ،رئي��س اللجنة
األوملبية البحرينية عىل دعم سموه لالتحاد
الس��تضافة البطولة ،مش�يرا إىل أن مساندة
اللجنة األوملبية كان لها األثر الكبري يف نجاح
الحدث اآلسيوي.

“عموري” على مشارف الهالل السعودي
وكاالت :وضع��ت إدارة الع�ين اإلم��ارايت،
رشطً ��ا أخريًا للس�ماح برحي��ل الالعب عمر
عبد الرحم��ن عموري ،إىل صف��وف الهالل
السعودي ،عىل سبيل اإلعارة.
وذك��رت مص��ادر ،أنَّ إدارة العني ،تش�ترط
موافق��ة عض��و رشف عين��اوي مع�ين عىل
الصفقة ،مل تكشف املصادر عنه.
ورغم حالة الجمود التي رضبت املفاوضات
يف مراحله��ا األوىل ،إال أنَّها عادت لالنتعاش
بقوة ه��ذه األي��ام ،بعد أن ج��ددت إدارة
سامي الجابر ،طلبها بضم الالعب اإلمارايت.
وأب��دت إدارة العني ،مرون��ة يف املفاوضات،
ووافقت عىل طلب الهالل ،لكن مدة العقد
ال زالت العقبة العالقة بني الطرفني.
ويتمسك مس��ئولو النادي اإلمارايت ،بانتقال
الالع��ب ملدة س��نة واحدة بنظ��ام اإلعارة،
فيام يطلب الهالليون أن تكون مدة اإلعارة،
عامني مع تخفيض قيمة الصفقة املالية.
ويضغ��ط الالعب بق��وة ع�لى إدارة ناديه،
إلمتام الصفقة ،بحجة أنه يريد تغيري األجواء،
وخوض تجربة احرتافي��ة خارجية ،وهذا ما
دفع العني ،إىل إعطاء الهالل ،موافقة مبدئية.
من جانبه فتح رئيس الع�ين اإلمارايت ،غانم

عمر عموري

الهاج��ري ،الب��اب أمام إمكاني��ة لعب نجم
الفري��ق ،عم��ر عبدالرحم��ن لله�لال ،عىل
س��بيل اإلعارة .وقال الهاجري ،يف ترصيحات
تلفزيوني��ة ،إنَّ إدارة ناديه تس��عى لتجديد
عق��د صانع ألع��اب الفريق ،مش�يرا إىل أن
هن��اك اتفاقًا عامًا مع الالعب عىل التجديد،
وأن الخ�لاف ع�لى تفاصيل العق��د .وفيام
يتعل��ق بإمكانية انتقال عموري للهالل ،قال
الهاجري“ :س��يتم تجديد عقد عموري أوالً،

ونبحث عن الخيارات األخرى ،وخيار اإلعارة
للهالل السعودي”.
وأردف “ال��ذي يريض عم��وري والعني نحن
معه سواء للهالل ،أو غريه”.
وذكرت مص��ادر أن إدارة الهالل اتفقت مع
عمر عبدالرحمن عىل ارتداء ش��عار الفريق،
ملدة موسم عىل سبيل اإلعارة.
وبحسب مصادر ،فإن عموري أبدى موافقته
عىل ع��رضالهالل ،مش�ترطا موافقة العني،

رغم انتهاء عقده رسميا مع الفريق اإلمارايت.
وتخ��رج عم��وري ،وهو من موالي��د مدينة
الرياض ،م��ن أكادميية اله�لال ،حيث مثله
يف الفئات الس��نية ،قبل رحيله إىل اإلمارات،
ومتثي��ل منتخبها الوطني ،وق��د توج بجائزة
أفضل العب آسيوي ،لعام .2016
ويف الس��ياق نفس��ه ،يبدو أن األيام املقبلة
ستش��هد رصاعا كب�يرا عىل الالع��ب الدويل
اإلمارايت عم��ر عبدالرحمن “عموري” العب
نادي العني اإلمارايت.
إذ كش��فت تقاري��ر صحفية س��عودية عن
دخ��ول النادي األهيل الس��عودي عىل خط
املفاوض��ات م��ع الس��احر اإلم��ارايت عم��ر
عبد الرحم��ن نجم نادي الع�ين خالل فرتة
االنتقاالت الصيفية.
وأكدت التقارير ان مس��ئولو النادي الراقي
يرغب��ون يف الظف��ر بخدم��ات النجم األول
للكرة اإلماراتية يف السنوات املاضية وأفضل
العب يف آسيا يف العام قبل املايض.
ويف االط��ار نفس��ه ميتلك عم��وري عروض
خليجية من نادي الهالل حيث قدم الزعيم
مؤخرا عرضاً بقيمة  25مليون درهم لالعب،
إضافة لعرض من موناكو الفرنيس.

األولمبي يتخطى تايلند في افتتاح بطولة ميانمار
اتحاد الكرة

حقق منتخبنا األوملب��ي لكرة القدم
فوزًا مثينًا عىل منتخب تايلند بنتيجة
( )3-2يف افتت��اح بطول��ة ماين�مار
الودية ،يف اللقاء الذي جمعهام أمس
عىل ملعب “ماندالي” يف ميامنار.
ورغ��م تأخ��ر منتخبن��ا األوملبي يف
النتيجة بهدف�ين دون رد منذ الربع
ساعة األوىل للمباراة ،إال أن األوملبي
اس��تطاع إنهاء الشوط األول متعادالً
بهدفني بفضل هدف ألحمد الرشوقي
وهدف آخر ألحمد بوغامر.
ويف الش��وط الث��اين متك��ن الع��ب
منتخبن��ا أحمد صالح من تس��جيل
الهدف الثالث؛ ليحافظ األوملبي عىل

النتيجة حتى نهاي��ة املباراة ويظفر
بأول ثالث نقاط ل��ه ،عىل أن يالقي
ماينامر غ��دً ا (الجمع��ة) يف الجولة
الثانية.
ويش��ارك منتخبن��ا يف بطولة ميامنار
الودية بالعب�ين تحت  21عامًا ،فيام
منتخبا ميامنار وتايلند بالعبني تحت
 23عامًا ،ومنتخ��ب كوريا الجنوبية
تحت  19عامًا.
وتأيت مش��اركة منتخبن��ا األوملبي يف
البطول��ة الودية قب��ل خوضه غامر
دورة األلعاب اآلس��يوية التي ستقام
مبدينة جاكرتا اإلندونيسية بدءًا من
 10أغسطس الجاري.

المركز اإلعالمي

من لقاء منتخبنا األولمبي وتايلند
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لقطة لالعبي منتخباتنا للطاولة

بروح
رياضية
brnsport
@gmail.com

حسن علي

شباب الطائرة..
بيدكم ال بيد عمرو!
جرت العادة عند أي اخفاق أو
نتائج سيئة ملنتخب ما أن توجه
اصابع االتهام والنقد لالتحاد
أوالجهازين الفني واإلداري،
ولكن بالنسبة ملنتخب شباب
الطائرة الذي احتل املركز التاسع
آسيويا وفوت عىل نفسه فرصة
بلوغ ربع النهايئ وتحقيق مركز
متقدم ،فإن الجميع يكاد يتفق
بأن الالعبون هم من يتحملوا
املسئولية وليس غريهم!
فاملركز التاسع نتيجة ال تتواكب
مع تطلعات مجلس إدارة
االتحاد وارسة الكرة الطائرة
والشارع الريايض ،خصوصا وأن
هذا املنتخب حصل عىل دعم
مادي وجامهريي وإعالمي غري
مسبوق ورمبا مل يحصل عليه أي
منتخب مر عىل اللعبة.
األداء املتواضع الذي ظهر عليه
املنتخب يف دور إعادة التصنيف
اآلسيوي وخسارته أمام اسرتاليا
يف دور الـ  16رغم تقدمه
بشوطني ،ال يتحمله االتحاد
أو الجهازين الفني واإلداري،
فاالتحاد سخر جميع إمكاناته
لدعم املنتخب ووفر له جميع
االحتياجات ،من جهاز فني عىل
أعىل املستويات بقيادة املدرب
يوسف خليفة ومساعده الرصيب
“بروتا” ،باإلضافة إىل عبدالله
املحروس مدير املنتخب وهو
املعروف بخربته وحنكته اإلدارية
وكل املنتخبات تتمنى أن يعمل
معها إداري بنفس كفاءته،
باإلضافة إىل اختصايص العالج
الطبيعي مأمون الخطيب الذي
مل يقرص يف خدمة املنتخب وقام
بدور اإلعالمي إىل جانب عمله.
هل عيل املدرب أن يدخل
امللعب وينفذ اإلرساالت بدال
من الالعبني حتى ال يضيع هذا
الكم الهائل منها؟ فاألخطاء
كانت من الالعبني أنفسهم،
والخسارة امام اسرتاليا لحقت
بهم نتيجة ألخطائهم وتهاونهم،
وقد كانت الفرصة متاحة
امامهم إلنهاء الشوط الثالث
ولكنهم أهدوا املباراة عىل طبق
من ذهب للمنتخب املنافس.
ووفقا ملا ذكره أحد املصادر فإن
السبب اآلخر وراء ذلك األداء
املتواضع ملنتخبنا الشاب يعود
إىل عدم تعاون بعض األندية
يف عالج الالعبني رسيعا من
اإلصابات ،وقيام بعض مدريب
األندية مبشاركة الالعبني يف
مراكز مختلفة عن التي يلعبون
بها مع املنتخب وهو ما شتت
تركيزهم وأضعف قدراتهم،
وبطبيعة الحال فإن ذلك يؤثر
عىل مستوى الالعبني.
ال نريد أن نقسو عىل الالعبني
أكرث إال أنه يجب أن يكونوا
عىل قدر التحدي واملسؤولية
وتاليف األخطاء التي وقعوا فيها
مستقبال ،فنحن عىل ثقة تامة
بإخالصهم ووفائهم لقميص
بالدهم وأن ما حصل هو
أمر خارج عن إرادتهم ،مع
خالص متنياتنا لهم بالتوفيق يف
االستحقاقات القادمة.
@hassanaltaliani
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أك��دوا أهمي��ة اس��تمرار دوري س��موه لك��رة الص��االت ...الضي��وف:

مبادرات خالد بن حمد مصنع للمواهب الرياضية
لجنة اإلعالم واالتصال

دوري خالد بن حمد

كبار الضيوف يتابعون المباريات

ش��هد نائب الرئيس التنفيذي لشؤون
املوارد البرشية واملعلومات ببوليتكنك
البحرين الش��يخ عيل بن عبدالرحمن
آل خليف��ة جانبا م��ن دوري خالد بن
حم��د ،والذي يقام تحت رعاية النائب
األول لرئيس املجلس األعىل للش��باب
والرياض��ة ،رئي��س االتح��اد البحريني
أللعاب القوى ،الرئيس الفخري لالتحاد
البحريني لرياضة ذوي العزمية س��مو
الش��يخ خال��د ب��ن حم��د آل خليفة،
وبتنظي��م م��ن جان��ب وزارة ش��ؤون
الشباب والرياضة بالرشاكة مع املكتب
اإلعالمي لس��مو الشيخ خالد بن حمد
آل خليفة وتحت شعار ملتقى األجيال
يف الفرتة من  24يوني��و املايض ولغاية
 6أغس��طس الجاري ،حي��ث يأيت هذا
الدوري ضمن مبادرات سموه الداعمة
للشباب يف املجالني الريايض واإلنساين.
ويق��ام الدوري ه��ذا العام مبش��اركة
واس��عة من جان��ب املراكز الش��بابية
واألندي��ة الوطني��ة والفتي��ات وذوي
العزمية والوزارات والجاليات.
كام ش��هد املباريات أيضا حضور رئيس
املجلس البلدي مبحافظة املحرق محمد
آل س��نان ،ورئي��س املجل��س البلدي
باملحافظة الجنوبي��ة أحمد األنصاري،
وعض��و املجل��س البل��دي باملحافظة
الجنوبية يوسف الصباغ ،ورئيس قسم
عمليات تقني��ة املعلومات واالتصاالت
أمين عيل اليايس ،ورئيس قسم الشبكات
عيل حسن أحمد ،ورئيس قسم الصحة
واللياق��ة ببولتكني��ك البحرين محمد
راشد الشحي.
صقل المواهب

وأكد الش��يخ عيل ب��ن عبدالرحمن آل
خليفة أن س��مو الشيخ خالد بن حمد
آل خليف��ة يق��دم مب��ادرات متمي��زة
تجاه الش��باب البحريني وتس��اهم يف
صق��ل مواهبهم يف مختل��ف املجاالت
خصوصا الرياضية منها ،مش�يرا إىل أن
سمو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة
أخذ عىل عاتقه تقديم مبادرات رائدة
ومتمي��زة تج��اه الش��باب البحرين��ي
يف مختل��ف املج��االت وذل��ك تنفيذا
لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تؤمن
بأهمية تعزيز دور الش��باب يف تنمية
اململك��ة مبختلف املجاالت واس��تثامر
طاقاتهم للمش��اركة يف بن��اء البحرين
الحديثة.
وبني الش��يخ عيل ب��ن عبدالرحمن آل
خليفة تربز من بني املبادرات الرياضية
الت��ي طرحها س��مو الش��يخ خالد بن
حمد آل خليفة دوري س��موه للمراكز
الش��بابية واألندي��ة الوطني��ة ولذوي
العزمية والفتيات والوزارات والجاليات
لك��رة قدم الص��االت ،والذي يعترب من
أه��م امللتقي��ات الش��بابية الرياضية
الت��ي تجمع نخبة من فئ��ات املجتمع

جانب من اجتماع اللجنة المنظمة العليا

فريق وزارة المواصالت واالتصاالت

البحريني للتناف��س عىل لقب الدوري
املهم ،والذي يحم��ل بني ثناياه أهدافا
رياضي��ة ترك��ز ع�لى تطوي��ر مهارات
الشباب واكتش��اف املواهب الرياضية،
إضاف��ة إىل أه��داف اجتامعية يف دمج
ذوي االحتياجات الخاصة مع املجتمع
وإرشاك الجالي��ات املقيم��ة عىل أرض
البحرين.
دوري مميز

وأكد محمد آل س��نان أن دوري خالد
ب��ن حمد لك��رة قدم الص��االت أصبح
م��ن الدوريات املحلي��ة املتميزة ،التي
تعن��ى باحتض��ان الش��باب وتس��اهم
مبنحه��م الفرصة باملنافس��ة الرشيفة؛
إلظهار قدراتهم وإمكاناتهم وموهبتهم
الكروي��ة ،والت��ي ميك��ن االس��تفادة
لألندي��ة املحلية واملنتخب��ات الوطنية
االس��تفادة منها ،مؤكدا أن وصول هذا
الحدث إىل نسخته السادسة وإقامة 6
دوريات ومش��اركة كبرية وواسعة من
جانب الش��باب البحريني دليل واضح
عىل نجاح منافس��اتها وتنظيمها الرائع
والدعم الذي يحظ��ى به من مختلف
وسائل اإلعالمية املحلية ،والذي ساهم
بش��كل واضح يف انتش��ارها واكتسابها
سمعة طيبة.
دعم الحركتين
الشبابية والرياضية

وأش��اد أحمد األنص��اري بالجهود التي
يبذلها س��مو الش��يخ خال��د بن حمد
آل خليف��ة يف دع��م الحركة الش��بابية
والرياضية يف مملك��ة البحرين ،مؤكدا
أن س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل
خليفة مل يدخر الجهود يف سبيل رعاية
ودعم الش��باب البحريني عىل مختلف
األصع��دة خصوص��ا الرياضي��ة ،مبينا
أن س��موه حريص عىل دعم الش��باب
الريايض بجميع أشكال الدعم بالشكل
الذي يعط��ي انطباع��ا بأهمية عنرص
الشباب يف املجتمع.
بصمات لها أبعاد إيجابية

أم��ا يوس��ف الصب��اغ ،فقد أش��ار إىل

خليفة سلمان يتسلم جائزة التواصل االجتماعي

أن دوري خال��د ب��ن حمد سيس��اهم
يف اكتش��اف املزي��د م��ن املواهب يف
م��دق وقرى البحرينية ،وإن مش��اركة
ه��ذا الك��م الهائل من العب��ي األندية
واملراكز الش��بابية ،س��يقود إىل املزيد
م��ن االكتش��افات عىل امل��دى البعيد،
وسيؤس��س إىل واقع أفض��ل يف دوري
خال��د بن حم��د لكرة ق��دم الصاالت،
مشريا إىل أن مبادرة سمو الشيخ خالد
بن حمد آل خليفة زيادة حجم الالعبني
وإرشاك األندي��ة غ�ير املنضوية تحت
راية اتحاد الكرة سيس��اهم يف اتس��اع
رقعة املنافس��ة لها أبعاده��ا اإليجابية
س��تكون واضحة عىل كرة القدم داخل
الصاالت.
 40جائزة لجماهير الدوري في
المنافسات النهائية

من لقاء وزارة الداخلية ووزارة الصحة

واالتص��االت عىل فري��ق وزارة التجارة
والصناع��ة والس��ياحة بنتيج��ة أربعة
أه��داف مقاب��ل ثالثة يف اللق��اء الذي
جمع الفريق�ين يف منافس��ات الجولة
الثالثة م��ن املجموع��ة الثانية لدوري
خالد بن حمد للوزارات.
وش��هدت املب��اراة تنافس��ا قوي��ا بني
الفريق�ين ،وكانت الس��مة الغالبة هي
إضافة الفرص أمام املرميني ،لكن فريق
املواص�لات واالتص��االت اس��تطاع أن
يرتب صفوفه بالش��كل األفضل ،وأنهى
اللق��اء لصالح��ه متفوقا ع�لى التجارة
والصناعة والسياحة الذي كان ندا قويا.
وجاءت أهداف ع��ن وزارة املواصالت
واالتص��االت عن طري��ق محمد فيصل
ش��بيب  ،9-9وخليل املرييض  ،16عيل
جعفر ،31فيام س��جل ل��وزارة التجارة
والصناعة والسياحة كل من عيل جعفر
 ،3-40إسحاق عبدالكريم .15

واعت�ماد تكري��م رع��اة ال��دوري ،إىل
جانب االتفاق عىل تنظيم األعامل كافة
املتعلقة بالنهائيات وتوزيع األدوار عىل
جميع اللج��ان ،والتي من بينها توجيه
الدعوات لكبار الشخصيات واملدعوين
والرعاة وترتيب منص��ة كبار الضيوف
وآلية تتويج األبطال وأصحاب الجوائز
الفردي��ة ،كام تم االط�لاع عىل مقرتح
حف��ل الخت��ام وفقرات��ه ،حيث جرت
بروف��ة أولية لحفل الخت��ام لالطمئنان
عىل االس��تعدادات وتحقيق��ا للنجاح
املطلوب ،وسيتم إجراء الربوفة النهائية
يوم السبت.
كام اعتم��دت اللجنة املنظم��ة العليا
الجوائ��ز الخاص��ة بالجامه�ير ،والتي
خصصتها ،حيث سيتم توزيعها اعتبارا
من منافس��ات ومباريات الدور نصف
النه��ايئ للدوري��ات ،والت��ي س��تقام
اعتبارا م��ن يوم غد الجمع��ة ،وصوال
إىل املباري��ات النهائي��ة يوم��ي األحد
الخارجية يتخطى اإلعالم بصعوبة
واإلثنني ،إذ تم تخصيص نحو  40جائزة
للجامهري.
كس��ب فري��ق وزارة الخارجي��ة فوزا
فوز كاسح للداخلية مثين��ا ومهام عىل حس��اب فريق وزارة
على وزارة الصحة ش��ؤون اإلعالم بثالثة أه��داف مقابل
اثنني ،يف اللقاء الذي جمعهام لحساب
اكتس��ح فريق وزارة الداخلية منافسة الجولة الثالثة للمجموعة األوىل لدوري
فريق وزارة الصح��ة بنتيجة  11هدفا الوزارات.
مقاب��ل هدف يتي��م يف املب��اراة التي وانته��ى الش��وط األول م��ن املب��اراة
أقيمت بينه�ما ضمن الجول��ة الثالثة بالتعادل بني الطرفني بهدف لكليهام.
لحس��اب املجموع��ة األوىل من دوري ويف الش��وط الثاين متك��ن فريق وزارة
خالد بن حمد لكرة القدم للوزارات .الخارجية من حسم األمور لصالحه.
نتيج��ة املب��اراة تؤكد أن فري��ق وزارة أهداف وزارة الخارجية جاءت عرب كل
الداخلية هو األفضل من الناحية الفنية من:عيل حسني وعبدالرحمن الدورسي
والبدني��ة ،فقد س��يطرة عىل مجريات يف الدقيقت�ين  10و ،26والع��ب وزارة
املباراة س��يطرة تام��ة ،ومتكن من دك ش��ؤون اإلع�لام ليث محم��ود بالخطأ
مرمى وزارة الصح��ة بنتيجة  11هدفا يف مرم��اه  .33أما هدفا وزارة ش��ؤون
جاءت ع��ن طريق س��لامن مال بخش اإلعالم ،فس��جلهام الالعب عيل محمد
 ،3-4-19-30-39-40أحم��د املهزع  ،9يف الدقيقتني  7و.36
خليفة فيص��ل حس�ين  ،19-26أحمد وع��وض وزارة الخارجية بهذه النتيجة
الجنب ،37أحمد جناحي  ،34فيام سجل الخس��ارة الت��ي تعرض له��ا يف الجولة
هدف وزارة الصحة فاضل خليل  .40الثانية أمام فريق وزارة الداخلية.

عقدت اللجنة املنظم��ة العليا لدوري
خال��د ب��ن حم��د للمراكز الش��بابية
واألندي��ة الوطني��ة والفتي��ات وذوي
العزمية والجاليات والوزارات وبحضور
مدير املكتب اإلعالمي لس��مو الش��يخ
خال��د ب��ن حم��د آل خليف��ة ومدير
إدارة املراكز الش��بابية وبحضور جميع
األعض��اء عق��دت اجتامع��ا تنس��يقيا
لإلع��داد والتحض�ير ملباري��ات االدوار
النهائية لجميع فئات الدوري مع بحث
كافة الرتتيب��ات التنظيمي��ة واإلدارية
الخاصة بالحفل الختامي.
وتم خ�لال االجتامع التأكيد عىل تغيري
املواعي��د الخاصة باملباري��ات النهائية
لتق��ام يوم��ي األح��د واإلثن�ين  5و6
أغس��طس املقبل ،حيث تم اعتامد يوم
األح��د إلقامة نهائي��ات دوري االندية
الوطني��ة ودوري الفتي��ات ودوري
الجالي��ات ،كام تم اعت�ماد يوم اإلثنني
إلقامة نهائيات دوري املراكز الش��بابية
وذوي العزمي��ة وال��وزارات ،ك�ما ت��م
اعت�ماد توصية تغي�ير موعد املباريات
النهائي��ة الت��ي س��تقام يوم��ي األحد
واإلثن�ين عىل أن يبدأ النهايئ األول عند
فوز صعب للمواصالت
المالية تتخطى
الساعة  4:45مساء ،والثاين  5:45مساء،
واالتصاالت على التجارة
اإلسكان بنتيجة كبيرة
والثالث  6:45مساء.
كام تم اعتامد عملية الفرق املش��اركة تف��وق فري��ق وزارة املواص�لات حقق فري��ق وزارة املالية ف��وزا كبريا

علي الرميحي يتسلم الجائزة

ومس��تحقا عىل حس��اب فريق وزارة
اإلس��كان بنتيج��ة ( ،)11-1يف اللق��اء
الذي جمعهام لحساب الجولة الثالثة
للمجموعة الثانية.
وس��يطر فري��ق وزارة املالي��ة ع�لى
مجري��ات املب��اراة ،إذ كان الط��رف
األفضل ،وظهر ذلك جليا خالل الشوط
األول ال��ذي أنه��اه ملصلحت��ه بثالثة
أهداف ،قبل أن يزيد غلته يف الشوط
الثاين ،مؤكدا جدارته وأحقيته بالفوز.
أه��داف املب��اراة جاءت ع�لى النحو
اآليت :عيل الرميحي يف الدقائق  3و22
و 25و ،40حس�ين س��لامن  12و،13
خليف��ة النعار  ،21محمد الخاجة ،30
محمد الغاوي  ،31حس�ين عبدالكريم
 39وعبدالرحمن ري��اض  ،40ولوزارة
اإلس��كان س��جل العب املالية خليفة
النعار بالخطأ يف مرماه يف الدقيقة .24
خليفة سلمان يحصد
جائزة األسبوع الثالث
لمسابقة االنستغرام

أجرت اللجنة املنظم��ة العليا لدوري
خال��د ب��ن حمد للص��االت مراس��م
الس��حب عىل املس��ابقة األس��بوعية
للجامهري من متابعي حساب الدوري
ع�لى مواق��ع التواص��ل االجتامع��ي
“االنستغرام”.
وابتس��م الحظ ل��ـ (خليفة س��لامن)
ليكون بذلك الفائز الثالث يف املسابقة
الت��ي تأيت تقديرا واعت��زازا من اللجنة
املنظمة للدوري ع�لى دور الجامهري
واملتابع�ين يف دعم ال��دوري واالرتقاء
به.
وحددت اللجن��ة رشوطا للمش��اركة
يف املس��ابقة ،وهي (متابعة حس��اب
ال��دوري @ ،hhskleagueإضاف��ة إىل
اإلجاب��ة فقط عىل حس��اب الدوري)،
ورصدت اللجنة املنظمة مبلغ الجائزة
بقيمة  50دينارا.
 4مواجهات في ختام الدور
التمهيدي لدوري الوزارات

تختتم اليوم الخميس منافسات الدور
التمهي��دي األول ل��دوري ال��وزارات
بإقامة  4مباريات لحساب املجموعتني
األوىل والثاني��ة ،ويلتق��ي يف املب��اراة
األوىل فريق��ا وزارة الصح��ة مع وزارة
الخارجية عند الس��اعة  5.00لحساب
املجموعة األوىل ،ويلعب فريقا وزارة
التج��ارة والصناع��ة والس��ياحة م��ع
وزارة املالية يف الس��اعة  6.00لحساب
املجموع��ة الثانية ،ويلتق��ي املتأهل
فريق وزارة الداخلية مع معهد اإلدارة
العام��ة عند الس��اعة  7.00لحس��اب
املجموع��ة األوىل ،وأخريا يلعب وزارة
املواص�لات واالتص��االت م��ع وزارة
شؤون الشباب والرياضة عند الساعة
 8.00لحساب املجموعة الثانية.

علي حسين يتسلم الجائزة
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صدد يصطاد سافرة ...ومقابة يحرز أولى  3نقاط
اصطاد فريق مركز ش��باب صدد
مركز شباب سافرة يف فخ التعادل
بنتيجة ( )1/1يف اللقاء الذي جمع
الفريقني يف السادس��ة من مساء
أم��س األول عىل ملعب س��تاد
اتح��اد الريف ضمن منافس��ات
الجول��ة الخامس��ة للمجموع��ة
األوىل من دوري املراكز الشبابية
الثاين لكرة القدم ،والذي تنظمه
وزارة ش��ؤون الشباب والرياضة،
انس��جاماً مع رؤية ممثل جاللة
امللك لألعامل الخريية وش��ؤون
الش��باب رئي��س املجلس األعىل
للش��باب والرياضة رئيس اللجنة
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ
نارص بن حمد آل خليفة الرامية
إىل زيادة نس��بة الربامج املوجهة
إىل الش��باب البحريني وتنفيذها
بص��ورة مس��تمرة ط��وال العام
وه��و األم��ر ال��ذي يتوافق مع
سياسات املجلس األعىل للشباب
والرياضة يف إرشاك الش��باب يف
برامج متنوعة مبختلف املجاالت
واسرتاتيجية وزارة شؤون الشباب
والرياضة برئاس��ة هشام الجودر
يف تعظيم دور املراكز الش��بابية
واألندي��ة الوطني��ة يف احتضان
الشباب.
وسجل هدف صدد نجم الفريق
أحم��د يوس��ف يف الدقيقة ،79
بينام جاء هدف التعادل لفريق
مركز ش��باب س��افرة عن طريق
نجمه محمد أحم��د يف الدقيقة
 91من ركلة جزاء ،وبهذه النتيجة
رفع صدد رصيده من النقاط إىل
 7من فوزين وخسارتني وتعادل،
وفق��د س��افرة فرص��ة االنفراد
لوحده بالصدارة بارتفاع رصيده
إىل  10نق��اط فقط من  3مرات
فوز وخس��ارة واح��دة وتعادل
واحد متس��اويا مع السهلة وأبو
ق��وة مؤقت��ا وميل��كان  10نقاط
أيضا ولكن بأفضلية فارق مبارايت
الجولة الخامسة للفريقني.
وظهرت املباراة يف شوطها األول
حذرة من الجانب�ين مع انحصار
اللعب يف وسط امللعب وتشكيل
بع��ض الهجامت التي مل تش��كل
خط��ورة حقيقية ع�لى املرميني
مع أفضلية نسبية لسافرة ولكن
م��ن دون جدوى ،ويف الش��وط
الثاين ارتف��ع معدل الرسعة عند
الالعبني يف مترير الكرات وتنويع
الهج�مات ع�لى األط��راف ومن
العمق وكان ص��ددا أكرث صالبة
يف خ��ط الدفاع وتهدي��د مرمى
س��افرة حت��ى اس��تثمر إح��دى
هجامته يف الدقيقة  79مس��جال
هدف الس��بق ،وعاد فريق مركز
شباب سافرة للوصول إىل مرمى
ص��دد وتهديده بأكرث من هجمة
وجميعه��ا اصطدمت باس��تامتة
دفاعي��ة حتى الدقيق��ة  91التي

ش��هدت احتس��اب ركلة الجزاء
الت��ي ان�برى لها محم��د أحمد
لينقذ فريقه من خس��ارة مؤثرة،
وش��هدت املب��اراة ش��دا وتوترا
لع��دد قلي��ل جدا م��ن الالعبني
وعىل إثر ذلك تم طرد محس��ن
يعقوب م��ن صدد لحصوله عىل
البطاقة الصف��راء الثانية ونارص
مشعان من سافرة لحصوله عىل
البطاقة الحمراء.
مقابة يكسب
السهلة الجنوبية

ويف املب��اراة الثانية حصد فريق
نادي مقاب��ة أول  3نقاط بفوزه
عىل فريق مركز ش��باب السهلة
الجنوبي��ة به��دف دون مقاب��ل
سجله البديل عيل إبراهيم ()84
لي�ترك مقابة املركز الثامن األخري
لفريق الس��هلة الجنوبية بدون
رصيد.
برز من فريق الس��هلة الجنوبية
العب خط الوس��ط الس��يد عيل
موىس وحاول صنع الكرات لكنه
لقي ضغطاً كبرياً من العبي فريق
مقابة يف وس��ط امللع��ب غالبية
األوقات ،ويف آخر خمس دقائق
ضغ��ط فريق الس��هلة الجنوبية
بكثافة لكن دون أن يتمكن من
التسجيل.
وغاب��ت الف��رص الحقيقية من
الجانب�ين ومل تظهر إال بعد مرور
تس��عة وعرشين دقيق��ة عندما
عكس عيل عطية كرة إىل هياف
ه��اين لعبها األخ�ير يف العارضة،
وبعد دقيقة أضاع زميله الس��يد
محم��د عيل فرصة خطرية عندما
انفرد بحارس الس��هلة الجنوبية
عامر موىس الذي أنقذها برباعة،
وكان العب��و مقابة ع�لي عطية،
هي��اف ه��اين والس��يد محم��د
ع�لي األك�ثر خط��ورة يف الخط
األمامي لكن الشوط األول انتهى
بالتعادل بدون أهداف.
الش��وط الثاين ب��دأ بضغط من
العب��ي مقاب��ة وصن��ع أكرث من
فرصة تأل��ق يف إبعادها الحارس
املتأل��ق عامر م��وىس رغم قربها
من خط املرمى يف أول ربع ساعة
لثالث مرات.
وفق��د فري��ق مقاب��ة خدمات
العب��ه عيل عطي��ة لإلصابة وهو
أحد الالعبني املؤثرين يف امللعب
( ،)65ومل يص��ل فريق الس��هلة
الجنوبية إىل مرمى حارس مقابة
حس�ين يوس��ف إال بعد خمسة
وعرشين دقيقة لكنه وصول غري
مؤثر ومل يشكل اي خطورة عليه،
ثم خرس مقابة جهود ثاين العب
مؤثر يف الهجوم وهو هياف هاين
( )72ولعب محم��د عيل مكانه
بس��بب اإلرهاق ،لك��ن البديل
عيل إبراهيم سدد كرة قوية من

سافرة حقق التعادل ونفذ بجلده من الخسارة

حسن عباس

خليل إبراهيم

حسين شاكر

منتصف ملعب السهلة الجنوبية
اس��تقرت يف املق��ص األي�سر
للح��ارس عام��ر موىس مس��ج ًال
هدف املباراة الوحيد ( )84بعد
دخوله بثامنية عرشة دقيقة بدالً
من عيل عطية بعد سلسلة فرص
ضائعة.
كنا قريبين من الفوز لوال
ركلة الجزاء

أع��رب نج��م فريق ص��دد رضا
حس��ن عباس عن ع��دم ارتياحه
للنتيج��ة الت��ي انته��ت عليه��ا
مباراة فريقه مع سافرة بالتعادل
بهدف ل��كال الفريقني ،وأكد رضا
أن فريق��ه كان يس��تحق الفوز
باملباراة ألنه كان الطرف األفضل
يف املب��اراة واألك�ثر خطورة عىل
املرم��ى وخصوص��ا يف الش��وط
الثاين لوال ركلة الجزاء التي غريت
النتيج��ة وحرم��ت الفريقني من
نقطت�ين كان باإلم��كان للفريق
أن ينطل��ق بها رسيعا إىل مصاف
الفرق املتقدمة يف املجموعة.
ويف سؤال حول حظوظ فريقه يف
التأهل إىل املرحلة الثانية تحدث
رضا حس��ن قائ�لا :الفريق قدم
اليوم مباراة قوية وسنستمر عىل
تقديم مثل ه��ذا األداء ،وأتصور
ب��أن حظوظن��ا جي��دة للتأهل
م��ع ما تبق��ى لنا م��ن مباريات
ويجب علينا الف��وز يف املباراتني
القادمتني ،مطل��وب منا التعامل
ب��ذكاء يف مب��ارايت الجولت�ين
السادس��ة والس��ابعة لحس��م
التأهل وس��يكون لبقي��ة النتائج
التأثري املبارش يف هذا الجانب.
شبيب :تعادلنا لعدم
التركيز وإضاعة الفرص

أشار نجم الحراسة يف فريق مركز
شباب سافرة محمود شبيب إىل
عدم تركي��ز زمالئ��ه الالعبني يف
مب��اراة فريقه مع ص��دد ،وقال
بعد املباراة :مل يكن هناك تركيز
من ناحية الالعب�ين وأعتقد بأن
هذا هو الس��بب األبرز لخروجنا
متعادل�ين ،حاولن��ا اللعبة بقوة
أك�بر خصوصا يف الش��وط الثاين

ومتكنا من إدراك التعادل ولكننا
مل نتمكن من تحقيق الفوز بعد
أن أضعن��ا الف��رص يف الش��وط
األول.
وتاب��ع قائال :مل يلعب الفريق أي
متارين خالل ف�ترة التوقف التي
حصلت وكان لها تأثريها املبارش
عىل أداء الالعبني ،ولكننا قادرين
عىل التغلب عليها لنعود بقوة يف
املباراتني القادمتني ،عندنا مباراة
ضد السهلة وهي مهمة بالنسبة
لنا وإذا متكنا من الفوز س��يكون
التأهل م��ن نصيبنا بعد التعادل
مع مركز ش��باب صدد يف أواخر
الشوط الثاين وهو بطبيعة الحال
أفضل من خسارة النقاط الثالث.
شاكر :أداؤنا ال يشفع لنا
بالفوز

قال العب فريق مرمى الس��هلة
الجنوبية حسني شاكر الذي لعب
بدي ًال يف مب��اراة مقابة إن فريقه
مل يتمكن من تحقيق الفوز عىل
مقاب��ة لتواضع مس��توى اللياقة
البدنية ،مبيناً أن الفريق مل يقدم
ما يش��فع ل��ه بالفوز رغ��م أنها
كان��ت الفرصة األخ�يرة لتحقيق
أول  3نق��اط ألنه��ا أم��ام فريق
مقابة الذي مل يحقق أي فوز كام

السهلة الجنوبية استقبل هدف ًا لم يستطع تعويضه

هو حال فريقنا.
وأض��اف ش��اكر :كان فري��ق
ن��ادي مقابة جدي��راً بالفوز ألنه
قدم مس��توى أفض��ل يف املباراة
وخصوصاً يف الشوط الثاين الذي
لعب بش��كل جيد وهاجم بقوة
منذ الدقائق األوىل ،بينام فريقنا
أضاع فرصة الفوز األول بس��بب
انخفاض كبري يف مس��توى اللياقة
البدني��ة لالعب�ين وخصوصاً بعد
نهاية الش��وط األول الذي تراجع
في��ه أداء العبي فريق الس��هلة
الجنوبية وعاد للدفاع بعد ارتفاع
يف أداء فري��ق مقاب��ة وضغط��ه
املتواصل عىل املرمى.
وأوضح ش��اكر أن متيز فريقه يف
بعض فرتات الشوط األول فقده
يف الش��وط الثاين بش��كل كامل
لع��دم التخطيط الجي��د وعدم
املقدرة عىل توزي��ع الجهد عىل
الشوطني.
إبراهيم :نحن األفضل
ونستحق أول  3نقاط

أكد الع��ب فريق ن��ادي مقابة
خلي��ل إبراهي��م أن فريقه كان
األفض��ل يف املب��اراة وبس��ط
س��يطرته بالكامل عىل مجريات
الش��وط الثاين بشكل أوضح من

الش��وط األول بفضل االنتش��ار
الواس��ع يف جميع أنحاء امللعب،
منوهاً إىل أن الشوط األول شهد
س��يطرة كبرية لكن بدون فاعلية
يف الهجوم.
وبرر إبراهي��م إضاعة الفرص يف
الش��وط الثاين باللع��ب الفردي
غالبي��ة الوقت مع قل��ة الرتكيز
وانخف��اض يف مس��توى اللياق��ة
البدني��ة ،مبين��اً أن فري��ق مركز
ش��باب الس��هلة الجنوبي��ة قدّ م
الفوز والنق��اط الثالث إىل فريق
مقاب��ة ،مش�يراً إىل أن فري��ق
الس��هلة الجنوبية كان يعاين من
بعض املشاكل الفنية والبدنية.
وأثنى إبراهيم عىل جهود العبي
فريق��ه التي وصفه��ا بأنها كبرية
وأهلتهم لكسب أول ثالث نقاط
ومغادرة قاع الرتتيب ،منوهاً إىل
أن فريق��ه افتق��د الظهري األمين
مه��دي س��لامن ولع��ب مكانه
أحم��د الزايك وهو قلي��ل الخربة
وأصغ��ر العب��ي الفري��ق وتأثر
األداء نتيجة ذلك.
واعترب إبراهي��م أن الجدية التي
ظهر به��ا فريقه كانت أحد أهم
عوام��ل الف��وز بع��د العجز عن
التس��جيل عرب اخ�تراق الدفاع،
مؤك��داً أن التس��ديدات م��ن
بعيد كان��ت الحل األمثل يف ظل
إغ�لاق العبي الس��هلة الجنوبية
منطقتهم.
مباراتا اليوم

تقام الي��وم الخمي��س مباراتان
ضم��ن منافس��ات املجموع��ة
الثاني��ة يف الجولة الخامس��ة ،إذ
يلتق��ي يف املب��اراة األوىل فريقا
مرك��ز ش��باب س��لامباد ومركز
ش��باب الزالق يف مب��اراة يُتوقع
لها أن تك��ون حامية وش��ديدة
التنافس ،فهام يتصدران الرتتيب
برصيد  12نقط��ة لكليهام ولكن
سلامباد يتقدم بفارق  5أهداف
عن الزالق ،وف��از الفريقان يف 4
مبارياته�ما الس��ابقة ويأمل كل
فريق الفوز لفض رشاكة الصدارة
لتبقى لكل فريق مباراتني فقط.
ويف املباراة الثاني��ة يلعب مركز
شباب السنابس ضد مركز شباب
املحرق يف الس��اعة الثامنة مساء
عىل س��تاد نادي اتح��اد الريف
أيضاً ،السنابس يف املركز السادس
ميتل��ك  3نقاط من ف��وز وحيد
وخسارتني ،ولدى املحرق  4نقاط
يف املرك��ز الخام��س ويتطلع كل
فري��ق إىل الف��وز لالق�تراب من
املركز الرابع املؤهل إىل مسابقة
الكأس.

صدد أضاع الفوز واستقبل هدف ًا في اللحظات األخيرة
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 5مالمح من مباراة لوبيتيجي مع الريال
وكاالت :خ�سر ري��ال مدريد ،أمام
مانشس�تر يونايتد األربعاء (،)2-1
يف أوىل مباري��ات الفري��ق املل�كي
التحضريية ،ضمن منافسات الكأس
الدولية لألبطال.
وظه��ر الفري��ق املل�كي ،ألول مرة
تح��ت قي��ادة امل��درب جول�ين
لوبيتيج��ي ،الذي يحمل فلس��فة،
وطريقة لع��ب مغايرة عن املدرب
السابق زين الدين زيدان.
وأوضح��ت صحيفة “م��اركا” ،أبرز
 5مالم��ح أولية م��ن طريقة ريال
مدريد ،مع املدي��ر الفني الجديد،
خالل مبارات��ه األوىل ،نلخصها عىل
النحو التايل:
مثلث BBV

اعتمد لوبيتيجي عىل الثاليث جاريث
بيل ،وكري��م بنزميا ،وفينيس��يوس
جوني��ور يف الخط األمام��ي ،ومع

الفرنسي ديارا
يعتزل دوليًا

وكاالت :وضع نجم خط وسط فريق
باريس سان جريمان ،حدًا ملسريته الدولية
مع منتخب فرنسا ،األربعاء .ورصح
السانا ديارا عرب إذاعة “راديو مونت
كارلو” أمس األربعاء “سعيد مبشواري
مع منتخب فرنسا ،لكن مسرييت معه
انتهت ،وأركز حاليًا يف مغامريت مع يب
إس جي” .وأضاف “سعيد للغاية بتتويج
فرنسا بلقب كأس العامل ،فهو إنجاز رائع،
وأثبت هذا الجيل أنه موهوب وقادم
بقوة للمنافسة عىل بطوالت أخرى”.
وبرر العب ريال مدريد ،وتشيليس
السابق ،اعتزاله دوليا“ :لقد تغري شكل
املنتخب متامًا بعد يورو  ،2016فال ميكن
االنضامم لفرتة ثم االبتعاد ،ويتكرر هذا
السيناريو أكرث من مرة ،فاآلن هناك
ركائز أساسية للمستقبل ،وأهنئ زماليئ
يف باريس سان جريمان عىل اإلنجاز الذي
تحقق يف روسيا”.

حبس أمين حارث
لقتله مواطنًا

وكاالت :تحدثت وسائل اعالم مغربية
الثالثاء ،عن انزال محكمة يف مراكش،
حكام بحق العب الوسط املهاجم املغريب
امني حارث ،بأربعة اشهر سجن موقوفة
التنفيذ مع غرامة  780يورو ،لتسببه يف
مقتل مواطن اثر حادث سري يف نهاية
يونيو املايض.
وكان الدويل املغريب حامل الجنسية
الفرنسية والعب شالكه وصيف الدوري
االملاين ،صدم مواطنا يف مراكش اثناء
متضيته اجازته السنوية يف بالده ،بعد
عودته من روسيا حيث شارك مع
املنتخب املغريب يف نهائيات كأس العامل.
وقد خرج حارث ابن الـ  21عاما بعد
الحادث بكفالة مالية واستعاد جواز
سفره ،والتحق بناديه االملاين منتصف
يوليو املايض ،تحضريا لخوض املوسم
الجديد يف “البوندسليغ”.

مدرب موناكو يدق
ناقوس الخطر

وكاالت :دقَّ ليوناردو جارديم ،املدير
الفني ملوناكو الفرنيس ،ناقوس الخطر
إلدارة النادي قبل  10أيام من انطالق
مسابقة الدوري .وأشار جارديم يف
حوار أجرته معه صحيفة “نيس ماتان”
األربعاء ،إىل أن املوسم الجديد سيكون
األصعب له منذ توليه مسؤولية فريق
موناكو .وأكد املدرب الربتغايل عىل
رضورة تدعيم صفوف الفريق بصفقات
مميزة قبل إغالق باب االنتقاالت،
مضيفا “ :لقد تحدثت مع إدارة النادي،
والقرار اآلن بيد املسؤولني” .وتنبأ
جارديم بصعوبة املوسم الجديد يف ظل
تطور مستوى فريقي أوملبيك ليون،
وأوملبيك مارسيليا ،عىل مدار السنوات
الثالثة األخرية ،مشريًا إىل أن املنافسة
عىل احتالل املراكز الثالثة األوىل
ستكون رشسة للغاية.

رحيل كريس��تيانو رونالدو ،تناوب
بيل وبنزميا عىل شغل مركز املهاجم
الرصيح ،عىل مدار اللقاء .وش��غل
فينيسيوس ،وبيل ،الجناحني أغلب
فرتات اللقاء ،وم��ع مرور الدقائق،
تبادل الثنايئ ،املراكز ،بحيث يتحول
بي��ل ،إىل الجناح األي�سر ،وينتقل
الشاب الربازييل إىل الجناح األمين.
وعملت ثنائية بي��ل ،وأودريوزوال
بش��كل جيد عىل الجان��ب األمين،
في�ما تج��رأ فينيس��يوس ،وخل��ق
املتاع��ب ملدافع اليونايتد ،فوس��و
منس��اه ،ال��ذي عجز ع��ن مجاراة
الرسع��ة ،واملهارة الت��ي يتمتع بها
الالعب الربازييل.
وحصل كري��م بنزميا ،ع�لى حرية
التحرك يف الثلث األمامي ،وس��جل
اله��دف الوحي��د للفري��ق بتحرك
مميز.

أهمية األطراف

بالرغ��م من غي��اب داين كارفاخال
ومارس��يلو ،كأح��د أس��لحة ري��ال
مدري��د ،تب�ين اهت�مام لوبيتيجي
ب��أدوار الظهريي��ن يف الش��كل
الهجومي للفريق ،من خالل إرشاك
أودريوزوال ،وثيو هرينانديز.
وتألق الواف��د الجديد أودريوزوال،
وكان مص��در الخط��ورة م��ع بيل
يف الجبه��ة اليمنى ،ك�ما صنع ثيو،
ه��دف بنزميا من عرضي��ة متقنة،
لكن��ه تس��بب يف هدف سانش��يز
األول.
الرسم التكتيكي

غاب عن تشكيلة ريال مدريد ،أكرث
من  90باملئة من الالعبني األساسيني،
ومع ذلك أعاد لوبيتيجي ،االعتامد
ع�لى طريقة  ،4-3-3ال��ذي غريها

زيدان بعد تولية مسؤولية الفريق
عقب إقالة بينيتيز.
واس��تعان املدرب ،بالثاليث يورنتي
كالعب وس��ط مدافع ،وفالفريدي،
وس��يبايوس بالوسط ،يف حني حمل
األخري عىل عاتقه مسئولية املساندة
الهجومية وصناعة اللعب.
وأنهى لوبيتيج��ي ،املباراة بطريقة
( ،)4-4-2حي��ث أرشك ك��روس يف
الوسط ،ثم إيسكو ،وأسينسيو عىل
األط��راف ،مع تواج��د دي توماس،
ومايورال ،يف مركز املهاجم الرصيح.
االستحواذ

مل يتخلَ لوبيتيجي عن السمة التي
مي��زت طريق��ة لعبه مع إس��بانيا،
وه��ي االس��تحواذ ،وه��ذا مل يكن
بالجديد ع�لى العبي الريال ،حيث
س��بق واعتادوا عىل هذه السياسة
مع زيدان.

من لقاء الريال واليونايتد

وأنه��ى الري��ال ،الش��وط األول
متأخري��ن بهدف�ين له��دف ،لكن
م��ع نس��بة اس��تحواذ وصلت إىل
 66باملئ��ة ،وعىل الرغ��م من كرثة
التغي�يرات يف الش��وط الثاين ،لكنه
ش��هد ارتفاع تلك النس��بة إىل 69
باملئة.

الضغط

متيز ريال مدريد بأس��لوب الضغط
املكث��ف عىل الخصم ،الس��تخالص
الك��رة ،وه��و أم��ر ظه��ر يف عدة
مواق��ف عند فقدان الك��رة ،ليعرب
عن مب��دأ لوبيتيجي م��ع الفريق
املليك ،يف املوسم الجديد.

الكوري سون يغيب عن مباراتين بكأس آسيا
وكاالت :س��يغيب نج��م منتخ��ب
كوري��ا الجنوبية س��ون هيونغ-مني
عن اول مباراتني لبالده يف كأس اسيا
 2019لك��رة الق��دم يفيناير املقبل
يف االم��ارات ،مبوج��ب اتف��اق مع
فريقه توتنهام االنجليزي يسمح له
باملشاركة يف دورة االلعاب االسيوية
يف اندونيسيا.
وسيس��افر املهاجم البال��غ  26عاما
اىل اندونيس��يا بع��د خوضه املباراة
االفتتاحي��ة للفري��ق اللن��دين يف
ال��دوري االنجليزي ضد نيوكاس��ل
يف 11اغس��طس ،بحس��ب ما ذكر
متح��دث باس��م االتح��اد الكوري
الجنويب ،يف محاولة منه لنيل اعفاء
من الخدمة العسكرية يف بالده.
ويف ب��ادئ االم��ر ،س��عى توتنه��ام
للحف��اظ ع�لى س��ون حت��ى 18
اغس��طس ،موع��د مبارات��ه ض��د
فولهام ،ما يعن��ي غيابه عن أول 3
مباريات لفريقه يف دور املجموعات

م��ن بطولة ه��و ليس مج�برا عىل
تحرير العبيه للمشاركة فيها.
وتلعب كوريا الجنويبة مع البحرين
يف  12اغس��طس ،ث��م االم��ارات
وماليزيا يف  15و 17منه قبل اختتام
مش��وارها يف دور املجموعات ضد
قريغيزستان يف العرشين من الشهر
الجاري.
لكن توتنهام تراج��ع الحقا ،واتفق
م��ع االتح��اد الك��وري ع�لى عدم
اس��تدعاء س��ون اىل مب��اراة دولية
ودي��ة يفنوفم�بر وأول مباراتني يف
كاس اس��يا ضد الفيليبني يف  7يناير
وقريغيزس��تان يف  11منه ،علام بان
كوري��ا تلتق��ي الص�ين يف مباراتها
االخرية يف الدور االول يف ابوظبي.
ويعني هذا االتفاق ايضا ان س��ون
قد يحص��ل عىل إعف��اء خاص من
الخدم��ة العس��كرية ،املطلوبة من
جميع الكوريني تحت  28عاما.
وهناك س��ابقة إلعفاء الالعبني من

سون هيونغ مين

الخدمة البالغة مدتها  21شهرا ،كام
كانت الحال يف  2002عندما بلغت
كوري��ا الجنوبية نص��ف نهايئ كأس
العامل عىل ارضها ،أو يف  2014عندما
أحرزت ذهبية االلعاب االسيوية.

وقال س��ون الذي يش��ارك يف جولة
امريكية مع توتنهام انه “اسف لرتك
زماليئ يف الفريق”.
واض��اف قبل فوز فريقه عىل ميالن
االيط��ايل ودي��ا يف مينيابوليس “أنا

ألعب لبلدي وهذا ايضا مهم .لكن
برصاحة أشعر باألسف حيال ذلك”.
وكان فري��ق س��ون الس��ابق باي��ر
ليفركزن االملاين ،رفض إطالق رساحه
لخ��وض دورة االلع��اب االس��يوية
االخرية يف انتشون العام .2014
وستس��اهم ذهبي��ة ك��رة القدم يف
اندونيس��يا بتعويض دموع س��ون
وزمالئ��ه الذين خرجوا م��ن الدور
االول ملونديال روسيا بعد الخسارة
امام الس��ويد واملكس��يك ،قبل ان
يوجهوا رضبة قاس��ية ألملانيا حاملة
اللق��ب بالف��وز عليه��ا يف املباراة
االخ�يرة عندما س��جل س��ون احد
هديف الفوز.
ويع��د س��ون املرتب��ط بعق��د مع
توتنهام حتى  ،2023من ابرز العبي
الفريق اذ س��جل  47هدفا يف 140
مباراة ليصبح افضل مسجل اسيوي
يف تاريخ الدوري االنجليزي.

دينيي متحمس الستعادة بريقه مع إيفرتون
وكاالت :أك��د املداف��ع األي�سر
الفرنيس ل��وكا دينيي األربعاء أنه
متحمس الس��تعادة بريقه عقب
توقيعه عقد انتقاله من برش��لونة
بطل الدوري االسباين لكرة القدم
اىل إيفرت��ون االنكلي��زي مل��دة 5
أع��وام يف صفقة قدرتها وس��ائل
اإلعالم بـ  19مليون جنيه اسرتليني
( 25مليون دوالر).
وبات دين��ي ( 25عاما 21 ،مباراة
دولية) ث��اين الع��ب يتعاقد معه
إيفرت��ون بع��د ضم��ه الربازي�لي
ريتشارليس��ون م��ن واتف��ورد
األسبوع املايض ،مقابل  40مليون
جنيه اسرتليني.
وفشل دينيي يف حجز مكان أسايس
يف التش��يكلة الرئيس��ية لربشلونة
منذ انتقاله اىل صفوفه عام 2016
من باريس س��ان جرم��ان ،حيث
خاض  29مباراة فقط يف موسمني

م��ع الن��ادي الكاتال��وين ،ما أدى
اىل عدم اس��تدعائه اىل التشكيلة
الرس��مية ملنتخ��ب ب�لاده املتوج
بكأس الع��امل األخرية يف روس��يا،
وبق��ي ضم��ن تش��كيلة أس�ماء
اختارها امل��درب الفرنيس ديدييه
ديش��ان قبل انط�لاق املونديال،
كاحتياطيني للتش��كيلة الرس��مية
من  23العبا.
وق��ال دينيي الذي لعب موس��م
 2016 - 2015م��ع روما االيطايل
ع�لى س��بيل االع��ارة ،يف ترصيح
للقناة التلفزيونية لناديه الجديد
“لس��ت خائفا ،بل ان��ا متحمس
( )...بالنس��بة ايل ،انه تحد جديد
الكتش��اف بلد ،ودوري ،وشعب،
وناد عظيم مثل ايفرتون .انه أمر
رائع”.
ورأى ديني��ي ال��ذي أح��رز ألقابا
عدة م��ع باري��س س��ان جرمان

لوكا دينيي

أبرزها ال��دوري الفرن�سي مرتني
( 2014و )2015وكل االلق��اب
املحلية موسم  2015 - 2014ومع
برش��لونة (ثنائية الدوري والكأس
 ،)2018 - 2017ان��ه يحرض معه
اىل إيفرت��ون تجرب��ة اللع��ب اىل
جانب أفضل الالعبني يف العامل.
وأضاف دينيي الفائز بكأس العامل

تحت  20سنة مع فرنسا يف 2013
“لق��د لعبت كرة ق��دم جيدة يف
روما ولعبت بش��كل جي��د أيضاً
يف برش��لونة” ،موضح��ا “تطورت
كث�يرا كالع��ب وكفرد م��ن خالل
اللعب اىل جان��ب أفضل الالعبني
يف العامل”.
وتاب��ع “عندما تلع��ب مع أفضل

الالعبني ،فإن ذلك يس��اعدك عىل
بناء شخصيتك ،وبالطبع ،يساعدك
يف التدريب وأثناء املباريات أيضا،
ألنك تري��د أن تعط��ي أفضل ما
لديك”.
وق��ال املدرب الربتغ��ايل اليفرتون
ماركو س��يلفا ان دينيي متحمس
للمرشوع ال��ذي وضعه (املدرب)
للفريق يف موسمه االول معه.
وقال “هو العب ذو جودة عالية،
يلعب بقتالي��ة ،ويتمتع بقدرات
تقنية جيدة ،ويف املواسم الخمسة
االخ�يرة لع��ب مع باريس س��ان
جرمان (موسامن) ،وروما (موسم
واح��د) ،اىل جانب موس��مني مع
برش��لونة اظه��ر خالله�ما جودة
واضح��ة ( )...س��يضيف ل��وكا
تنافسية يف مركز كان اليتون باينز
الوحيد الذي ش��غله يف املوس��م
املايض ،وهو معتاد عىل الفوز”.

اإلنتر يسعى الستقطاب الكرواتي مودريتش
وكاالت :أجرى مسؤولو نادي انرت
االيطايل اتصاالت مبمثيل الكروايت
لوكا مودريتش نجم وسط ريال
مدريد االسباين بطل أوروبا،
أمال بضمه اىل صفوف الفريق
اللومباردي ،بحسب ما ذكرت
وسائل اعالم ايطالية.
وبعد مساهمته الفاعلة بلقب

ثالث تواليا لريال مدريد يف دوري
أبطال أوروبا ،كان مودريتش (32
عاما) أفضل العب يف مونديال
روسيا  2018حيث قاد بالده اىل
املباراة النهائية للمرة األوىل يف
تاريخها ،حيث خرس منتخبه أمام
نظريه الفرنيس .2-4
وأشارت شبكة “سكاي” االيطالية

اىل ان مسؤويل انرت يسعون
اىل ضم مودريتش عىل رغم
“صعوبة” الصفقة ،بينام أشارت
صحيفة “ال غازيتا ديلو سبورت”
اىل ان الفريق اللومباردي يضع
مودريتش الذي مييض عطلته
راهنا يف ايطاليا ،عىل رادار
انتقاالته.

وبرغم سعي انرت لتدعيم صفوفه
قبل املشاركة يف دوري االبطال
للمرة االوىل يف ست سنوات
والتعاقد مع النجم البلجييك راديا
ناينغوالن ،اال ان ريال قد يعرتض
هذه الصفقة بعد رحيل نجمه
االول الربتغايل كريستيانو رونالدو
اىل الدوري االيطايل ايضا ،حيث

سيحمل ألوان يوفنتوس البطل.
وبحال قدوم مودريتش اىل انرت،
سيتمركز مع نجوم املنتخب
الكروايت يف “نرياتسوري” يف ظل
تواجد ايفان برييشيتش ومارسيلو
بروزوفيتش ،وشيمي فرساليكو
املنضم أخريا عىل سبيل اإلعارة من
أتلتيكو مدريد االسباين.

سينموزيكا

ط���رحدي ج���ي خال د فيديو كلي���ب �أغنيت���ه اجلدي���دة “ ،”No Brainerالتي تع���اون فيها مع
�أ�صدقائه النجوم الأربعة جا�سنت بيرب وت�شان�س ذا رابر وكوافو.
كما ي�ش���ارك يف فيديو كليب الأغنية ابن دي جي خالد �أ�س���د ،البالغ �سنة واحدة ،حيث �إنه يجل�س
على كر�سي املخرج خالل قيام والده باملهمة كدور له يف الفيديو كليب.
وت�أتي الأغنية �ض���من �ألبوم دي جي خالد الفل�سطيني الأ�صل ،والذي �سيطرحه الحقا هذا العام،
ويحمل ا�سم “.”Father of Asahd

�إعداد :طارق البحار

دنزل واشنطن  ...The Equalizerحبكة مثيرة لالهتمام
يفر�ض دنزل وا�ش����نطن كامل �س����يطرته
على ال�شا�ش����ة� ،س����واء كانت ال�شخ�صية التي
ي�ؤديه����ا هادئ����ة يف البداي����ة قب����ل �أن تتفجّ ر
الحق����ا ً� ،أو كان يتح����وّل �إل����ى الق����وة الدافعة
العا�صفة .يحظى هذا املمثل
ِ
وراء التطورات
بفر�����ص متع����ددة لإثب����ات هذي����ن اجلانب��ي�ن
م����ن �شخ�ص����يته يف فيل����م The Equalizer
( 2املُع����ادِل  )2التاب����ع للج����زء الأول ال����ذي
�ص����در يف عام  2014واق ُتبِ�س من امل�سل�س����ل
التلفزيوين م����ن بطولة �إدوارد وودوارد خالل
الثمانيني����ات .يعطي دنزل وا�ش����نطن القوة
نف�س����ها �إلى �شخ�ص����ية روبرت ماك����ول التي
�أداها برباعة يف اجلزء الأول.
يتحوّل ماكول (دنزل وا�ش����نطن) يف The
� Equalizer 2إلى رجل مُنتقِم ي�ض����ع نف�سه
يف خدمة البائ�س��ي�ن يف حماول ٍة منه لت�ص����حيح
امل�س����ار اخلاط����ئ ،كذل����ك يح����اول يف الوقت
نف�س����ه التعامل م����ع الف����راغ العاطفي الذي
ي�شوب حياته.
و�س����ط امله����ام الت����ي كلّف نف�س����ه بها
والتي تت�س����م بالعنف والرحمة يف �آن ،يبدو
عامال ً وجارا ً و�ص����ديقا ً �صاحلا ً .لكنه يفتقر
�إلى الأ�ص����دقاء يف حيات����ه� ،إذ ال يعرفه مبا
يكفي �إال ربّة عمله ال�س����ابقة �سوزان بالمر
(ميلي�سا ليو) وزوجها (بيل بوملان) كي
يتقا�س����ما معه وجبة طعام من وقت �إلى
�آخر .لذا يبقى �أ�صدقاء ماكول حمدودين
(يعت��ب�ره معظ����م النا�����س ميت����ا ً) ،لكنّ
عالقته بالأ�شخا�ص الذين يحبهم تبدو
عميقة وغ��ي�ر م�رشوطة .لهذا ال�س����بب،
حُتوّل احلبكة الرئي�س����ة يف فيلم The
 Equalizer 2الق�ص����ة م����ن جم����رّد
�أعمال لطيفة وع�ش����وائية �إلى و�ض���� ٍع
�شخ�صي جدا ً.
ي�س����تعيد خط الق�صة الأ�سا�سي
ال����ذي يتمحور حول ماك����ول توازنه
عرب �إ�ض����افة �أعمال �ص����احلة �أخرى
ت��ت�راوح ب��ي�ن التعام����ل مع �ش����ابة
خمطوفة ومن����ع مراهق (�آ�ش����تون
�س����اندرز) م����ن االجن����رار �إلى عامل
الع�صابات القاتل.
تبدو احلبكة الرئي�س����ة مث��ي�رة لالهتمام،
لك����ن يقدّم ماكول دوما ً �أف�ض����ل ما لديه عند
التعامل مع �أب�سط املواقف .نظرا ً �إلى الطابع
ال�شخ�ص����ي الذي حتمل����ه الق�ص����ة املحورية،
�ستُذكّ رنا هذه احلكايات ال�صغرية يف النهاية
ب�س����بب النجاح الالفت للم�سل�سل التلفزيوين
الأ�صلي� :إنه امليل �إلى م�ساعدة الغرباء.
يحم����ل املخ����رج �أنط����وان ف����وكا ودن����زل
وا�شنطن تاريخا ً طويال ً من التعاون امل�شرتك
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توم كروز
ع�ّب�رّ مق���دم الربام���ج التليفزيوني���ة
جيم���ي كيميل عن ا�س���تيائه البالغ من
املمث���ل ت���وم ك���روز ،ب�س���بب �إ�رصاره
على �أداء امل�شاهد اخلطرة بنف�سه يف
Mission: Impossible - Falln
 ،outوت�س���اءل �إن كان ت���وم ك���روز
�أ�ص���يب باجلن���ون� ،أو يفك���ر حاليا يف
�إنهاء حيات���ه ،فجاءته الإجابة من املمثل
هيرني كاڤيل ،امل�شارك يف الفيلم.
هيرني كافيل كان �ضيف جيمي كيميل يف
برناجم���ه احلواري عل���ى  ،abcو�أكد له �أن توم كروز ال يرغب �إطالقا
يف �إنهاء حياته ،و�أنه يتعر�ض لإ�ص���ابات حقيقية ،بع�ض���ها خطري جدا ،مثل ك�رس
كاحله يف �أحد م�شاهد الفيلم.
وق���ال هيرني كافيل �إن الأطباء �أخ�ب�روا توم كروز �أنه لن يكون قادرا على
التحمي���ل على كاحله قبل مرور � 6أ�ش���هر على الإ�ص���ابة ،ورمب���ا لن يتمكن من
اجلري مرة ثانية.

Mowgli

ال����ذي
يعود �إلى فيل م Trai n
( ing Dayيوم التدريب)� :صدر هذا العمل
يف ع����ام  2001و�س����مح لوا�ش����نطن بتق����دمي
�أداء �ش����به مث����ايل .يتّ�س����م الرجالن ب�أ�س����لوب
عمل����يّ فاعل ي�س����مح لوا�ش����نطن ب�إعطاء ثقل
عاطفي لل�شخ�ص����ية التي ي�ؤديها ،بينما ميلأ
ف����وكا الفراغ����ات مب�ش����اهد احلرك����ة امل�ؤثرة
واملدرو�سة.
�أحدث ف����وكا والكات����ب ريت�ش����ارد وينك

بع�����ض التعدي��ل�ات عل����ى
تفا�ص����يل الفيل����م الأول م����ن
خ��ل�ال تغيري عم����ل ماكول .بدل
�أن يعم����ل يف متجر معدات ويجد
من يحتاجون �إليه عرب الإنرتنت،
بات يعمل �س����ائقا ً ل�ص����الح �رشكة
«ليف����ت» .ال تُ�س����هّ ل علي����ه هذه
اخلطوة ا�ستك�شاف حاجات الغرباء
فح�س����ب ،ب����ل �إنّ �ض����يق م�س����احة
ال�سيارة يُ�ض����خّ م �أداء وا�شنطن لأن
الكامريا تكون قريبة جدا ً من وجهه.
ينجح وا�ش����نطن يف احلفاظ على
اجلوانب امل�ش����وّقة م����ن الفيلم ،حتى
عندما تتخذ الق�ص����ة منحىً باهتا ً .عند
جمع ه����ذه العوام����ل مع نق����اط ترتبط
باحلبك����ة ومل تتّ�ض����ح بدرج����ة كافي����ة،
ي�س����هل �أن ن�س����تنتج �أن �أخط����اء وين����ك
تفوق نقاط قوته كونه ي�س����تعمل جدوالً
زمنيا ً غري حمدّد ويُلوّح ب�إع�ص����ار و�شيك
كتج�سيد �رصيح لال�ضطرابات احلا�صلة.
يف احل����االت العادي����ة ي�س����تحيل �أن
نت�س����اهل مع �أخطاء الكتابة ،لكن ينجح فيلم
 The Equalizer 2يف حتقيق هدفه بف�ضل
القوة التي مينحها وا�ش����نطن لهذا العمل .ال
يحمل وا�ش����نطن هذا العبء وحده ،بل يحظى
بدع ٍم هائ����ل من ليو و�س����اندرز .كانت جهود
املمثلني معا ً كافية لإنقاذ الفيلم من �أخطاء
الكتابة املريعة.

انتقلت ملكية فيل���م “،”Mowgli
املنتظر للمخ���رج واملمثل املبدع �آندي
�رسكي����س ال���ذي كان يعم���ل علي���ه منذ
ع���ام  2013ويحمل كوكبة �ض���خمة من
النج���وم مثل كري�س���تيان بي���ل وكيت
بالن�شيت وبينديكت كمرببات�ش والذي
يروي ق�صة �سوداوية عن “ماوكلي” فتى
الأدغال ،من �ستودي و “Warner Brot h
� ”ersإلى �شبكة “.”Netflix
حيث �إن الفيلم الذي كان من املتوقع �أن يعر�ض يف 19
�أكتوبر املقبل� ،س���يتم عر�ضه عرب �شبكة “ ”Netflixيف عام  2019الآن ،و�رصح املخرج
“�آندي” ب�أنه �س���عيد بانتق���ال امللكية ،حيث الآن لن يقوم النق���اد واجلمهور مبقارنة
الفيلم ب�أي �أفالم �أخرى ،حيث يق�ص���د ن�س���خة ديزين “ .”The Jungle Bookو�أ�ضاف
“�آن���دي” �أنه رغم عمله على ن�س���خة ثالثية الأبعاد �س���يقوم بتحويله���ا �إلى  2Dلتالئم
امل�شاهدة املنزلية عرب “.”Netflix

راحة
�أعلنت �أريانا غراندي �أنها �ست�أخذ
ف�ت�رة راح���ة م���ن ا�س���تخدام مواق���ع
التوا�ص���ل االجتماع���ي « توي�ت�ر»
و«ان�ستغرام» ،بعد �أن قام خطيبها
النجم بيت دييد�س���ون مب�س���ح كل
�ص���وره ومقاطع الفيديو اخلا�صة به
من «ان�س���تغرام» ،وذلك ح�سب موقع
«جا�س���ت غريد» .و�أكدت غراندي ،التي
تبل���غ من العمر  25عاما� ،أنها �ست�س���تخدم الـ
«�س���ناب �شات» لفرتة ق�ص�ي�رة ،بدال من ا�ستخدام
تطبيقي «تويرت» و«ان�ستغرام».
�أث���ار مقدم الربام���ج الكوميديبيتي دافيد�س���و ن بلبلة كبرية ب�ي�ن اجلمهور عما
�إذا كان انف�ص���ل ع���ن خطيبت���ه املغنية العاملي���ة�أريانا غراندي .وج���اء ذلك بعد حذف
دافيد�س���ون كل ال�صور عرب �إحدى �صفحاته على مواقع التوا�صل االجتماعي ،مبا فيها
�ص���وره مع غراندي! يذكر �أن �أريانا غراندي متتلك �ش���عبية جارفة على مواقع التوا�صل
االجتماعي املختلف.

هيفاء المنصور تكذب ادعاءات الصحافة اإلسرائيلية
ردت املخرج���ة ال�س���عودية هيفاء املن�ص���ور على
ت�رصيحات من�س���وبة لها يف �ص���حيفة �إ�رسائيلية ،زعمت
�أنه���ا �أجرت لقاء معه���ا ،ونقلت على ل�س���انها ب�أنها ال
ت�س���تبعد التع���اون فنيا م���ع �س���ينمائيني �إ�رسائيليني
يف امل�س���تقبل .وج���اء رد هيف���اء �رسيع���ا عرب ح�س���ابها
الر�س���مي عل���ى “تويرت” ،حي���ث كذبت كل ما ن�س���ب
اليها يف ال�ص���حيفة الإ�رسائيلية ،وغردت“ :للتو�ضيح،
�أنا يف مرحلة ترويجية لأف�ل�ام �أمريكية حاليا ويقابلني
�ص���حافيون م���ن كل �أنحاء الع���امل ،ويف �أحي���ان كثرية
ي�س����ألونني هل ممكن تعملني مع �إ�رسائيل وردي دائما
وا�ض���ح �أنا “�أعمل فقط مع الدول امل�سموح بها ب�شكل
ر�س���مي” يذكر �أن احدث اعمال هيفاء املن�ص���ور هذه
الفرتة هو فيلم “”.”Mary Shelley

بعد هيث ليدجر
دخل���ت املمثل���ة الأمريكي���ة مي�ش���يل
وليامز ،القف�ص الذهب���ي من جديد ،وقالت
ملجلة «فانيتي فري» �إنها على مر ال�س���نوات
املا�ض���ية مل تي�أ����س �أب���دا ً من العث���ور على
احلب ،بعد وفاة �رشيكها هيث ليدجر قبل 10
�س���نوات .و�أبلغت وليام���ز 37( ،عاما ً) ،التي
ناف�ست بقوة على جائزة �أو�سكار عن دورها
يف فيلم «بروكباك ماوننت» ،جملة «فانيتي
فري» خالل مقابلة جدي���دة� ،أنها تزوجت من
املو�سيقي الأمريكي فيل �إلفريوم ،يف حفل
خا�ص �أقيم هذا ال�شهر يف نيويورك.
و�أجنب���ت وليام���ز ابنته���ا ماتيل���دا م���ن
�رشيكه���ا الراحل ليدجر ،لكنهما �أنهيا ق�ص���ة
ح���ب رومان�س���ية ا�س���تمرت � 3س���نوات قبل
�شهور قليلة من وفاته العام .2008

الجزء الثاني من “ ”ITأهم أفالم الرعب في 2019
بعد النج���اح الكبري الذي حققه فيلم الرعب واخليال العلمي
“ ،”ITال���ذي عر����ض يف �س���بتمرب  ،2017بد�أ املمثل ال�س���ويدي
ال�ص���اعد بيل �سكار�سغارد ،الذي ج�سّ ���د �شخ�صية املهرج “بيني
وايز” املرعبة بت�صوير اجلزء الثاين يف مدينة تورنتو الكندية.
ويب���دي �سكار�س���غارد ،بطل الفيلم الذي اعت�ب�ره النقاد من
�أه���م �أفالم الرعب يف الألفية اجلديدة ،خماوفه من جت�س���يد الدور
ذات���ه يف اجلزء الثاين من “ .”ITواعترب �سكار�س���غارد ( 27عاما ً)
�أن جت�س���يد �شخ�ص���ية املهرج للمرة الثاني���ة يف اجلزء اجلديد من
الفيلم �أ�ص���بح ي�شكل حتديا ً له ،ال �س���يما بعد النجاح اجلماهريي
الكبري الذي حققته �شخ�ص���ية املهرج الذي �ش���كّل ظاهرة ورمزاً
وا�سع االنت�ش���ار ،الفتا ً �إلى �أنه قبل �إنتاج اجلزء الأول ،مل يكن �أحد
عل���ى علم بالكيفية التي �س���تظهر عليها� ،أما الآن فقد �أ�ص���بحت
�شخ�صية مرجعية ت�ستند �إليها بقية �أحداث اجلزء القادم.
ويعمل النجم �سكار�س���غارد مع خمرج العمل �أندي مو�شييتي
عل���ى متابع���ة تقم����ص تفا�ص���يل �شخ�ص���ية املهرج بين���ي وايز
الأيقوني���ة ،معتربا “�أن �إعادة الإعداد لتفا�ص���يل ال�شخ�ص���ية �أمر
غريب بع�ض ال�ش���يء� ،إال �أنه رائع �أي�ضا ً ،و�أحاول اال�ستمتاع بذلك
بقدر ا�س���تطاعتي” .وق�ص���ة فيلم “ ”ITمقتب�سة من رواية حتمل
اال�سم نف�سه للكاتب الأمريكي ال�شهري �ستيفن كينغ ،وهي العمل

الروائ���ي الثاين والع�رشين له ،وت���دور حول وح�ش يتخفى يف هيئة
مهرج يدعى بيني وايز ،لديه تاريخ حافل من القتل والعنف ميتد
على مدى قرون ،وي�سعى �إلى ا�صطياد الأطفال واحدا تلو الآخر.
ويظهر للأطفال يف �إحدى القرى ويخيفهم عن طريق الظهور
�أمامه���م بتغيري �ش���كله على هيئة �أ�ش���ياء �أو �شخ�ص���يات خميفة
بالن�س���بة لهم ،وي�س���تغل هواج�س���هم لإخافتهم ،فتظهر �سل�سلة
الختفاء الأطفال من دون �أي دليل على املهرج بيني وايز ،ويظهر
املهرج يف القرية امللعونة كل � 27س���نة ،ليقوم ب�أفعاله ال�رشيرة،
وي�س���تغل خوف الأطفال ،ثم يعاود االختف���اء ،ليظهر جمددا بعد
م���رور  27عاما �أخرى .ويعد فيلم “� ”ITإعادة �ص���ياغة لفيلم مت
�إنتاج���ه يف الثمانيني���ات بنف�س اال�س���م ،لكن املخرج مو�ش���ييتي
�أظهر الأحداث ب�ش���كل خمتلف وجديد ،و�أ�ض���اف ل�شخ�ص���ية وايز
�أبعادا �أخرى �أكرث رعبا.
تركز فكرة الفيلم على �رضورة التغلب على خماوف وهواج�س
النف����س ومواجهتها ،ويحتوي اجل���زء الأول على م�ش���اهد عنيفة،
مع ت�ص���نيف امل�ش���اهدة للكبار فقط .و�أعلنت �رشكة الإنتاج وارنر
برو����س �أن موعد �ص���دور اجلزء الثاين من فيل���م الرعب املرتقب
يف �ص���االت ال�سينما حول العامل �سيكون يف ال�ساد�س من �سبتمرب
العام .2019

BUZZ

انستغرام ال ّنجوم
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�أحي���ا النجم طوين قطان حفلاً �ض���من مهرجان جر�ش
للثقافة والفن���ون ،والذي يقام يف مدينة جر�ش الأردنية،
وذلك ي���وم اخلمي�س املا�ض���ي بح�ض���ور جماهريي كبري،
حي���ث قدم قطان جلمه���وره جمموعة مميزة م���ن �أغنياته
اخلا�ص���ة والتي ا�شتهر بها مثل “روحي وروحك” و ”يلي
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بتحب النعنع” و ”قهوتكو م�رشوبة” وغريها� ،إ�ض���افة �إلى
غنائ���ه جمموعة من الأغاين ال�ش���عبية والرتاثية والوطنية
مث���ل “يا بريقنا الع���ايل” و ”وين عرام اهلل” و ”الدحية”.
وق���ام مدي���ر املهرج���ان بتك���رمي الفن���ان قط���ان ب���درع
املهرجان تقديرًا مل�شاركته.

tariq.albahar@albiladpress.com

مهرجان جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي:

“قراءة النصوص” تدشن زياراتها بـ “شباب الشاخورة”

توا�ص���ل اللجنة املنظم���ة العليا ملهرجان
جائ���زة خال���د بن حمد للم��س�رح ال�ش���بابي الرابع
للأندي���ة الوطني���ة واملراك���ز ال�ش���بابية ولذوي
العزمية ،حت�ض�ي�راتها الإعدادي���ة قبل انطالق
الفعاليات حت���ت رعاية النائ���ب الأول لرئي�س
املجل����س الأعل���ى لل�ش���باب والريا�ض���ة رئي�س
االحت���اد البحرين���ي لألع���اب الق���وى الرئي����س
الفخ���ري لالحت���اد البحرين���ي لريا�ض���ة ذوي
العزمية �س���مو ال�ش���يخ خالد بن حمد �آل خليفة،
وال���ذي يق���ام بتنظيم م���ن قبل وزارة �ش����ؤون
ال�ش���باب والريا�ض���ة بال�رشاك���ة م���ع املكت���ب
الإعالمي ل�س���مو ال�شيخ خالد بن حمد �آل خليفة،
بالفرتة م���ن  1لغاية � 15أكتوب���ر املقبل حتت
�شعار “لنغر�س ب�سمة”� ،إذ ي�أتي هذا املهرجان
�ض���من مب���ادرات �س���موه الداعمة لل�ش���باب يف
املجالني الثقايف والإن�ساين.
و�أكملت جلنة قراءة الن�ص���و�ص والتقييم
عملي���ة تقييم الن�ص���و�ص املقدم���ة من الفرق
امل�ش���اركة ،بع���د االط�ل�اع عل���ى التفا�ص���يل
املختلفة املتعلقة بها.
و�ض���من ه���ذا الإطار ،ب���د�أت جلن���ة قراءة
الن�ص���و�ص والتقيي���م زياراتها �إل���ى تدريبات
الفرق املر�شحة للم�شاركة ،يف زيارات �إر�شادية

لإبداء املالحظات الفنية ،التي ت�سهم يف تطوير
العرو�ض.
وت�أتي الزيارات الإر�ش���ادية؛ بهدف عك�س
�ص���ورة �إيجابية بدرجة �أكرب على العرو�ض قبل
عرو����ض التقيي���م ،والت���ي م���ن خاللها �س���يتم
تر�ش���يح الأعم���ال للم�ش���اركة يف املهرج���ان،
و�س���يبلغ عددها  12عر�ضا .ومتت زيارة عر�ض
مرك���ز �ش���باب ال�ش���اخورة م���ن قبل اللجن���ة� ،إذ
متت م�ش���اهدة العر�ض كامالً م���ع االطالع على
جوانب���ه كافة ،ومت كذلك االلتقاء بفريق العمل
بعدها لتقدمي الن�ص���ح والإر�ش���ادات ومناق�شة
التفا�صيل لتطويره يف املرات املقبلة.
م���ن جهته� ،أ�ش���اد مدير املهرجان ن�ض���ال

بعد أن قررا قضاء شهر العسل بالبحرين

العطاوي بالدور الكبري والب���ارز الذي تقوم به
جلنة قراءة الن�ص���و�ص والتقييم برئا�سة ح�سن
عبدالرحي���م وع�ض���وية الفنانني جمال ال�ص���قر
وجمعان الرويعي وطاهر حم�سن.
وقال �إن وج���ود هذه املجموع���ة يف اللجنة
من �ش����أنه �إك�ساب امل�ش���اركني اخلربة لالرتقاء
بالأعمال الفنية.
وت�شهد ن�سخة هذا العام تطورا ملحوظا يف
التح�ضريات العامة والفعاليات امل�صاحبة ،عرب
�إطالق حزمة من الور�ش التح�ض�ي�رية والندوات
التي من �ش����أنها تعزيز مهارات امل�شاركني مبا
ينعك����س �إيجاب���ا على القيمة الفني���ة للعرو�ض
امل�شاركة.

انفصال المصارع جون سينا عن خطيبته
طارق البحار

�أكدت تقارير جديدة انف�ص���ال املُ�صارعة
نيك���ي بيال عن حبيبها املُ�ص���ارع العاملي جون
�س���ينا ر�س���ميا اليوم بعد ان قررا �سابقا ق�ضاء
�شهر الع�سل يف البحرين .فبعد مدة بلغت قرابة
ال�ش���هرين ،انف�ص���ل وارتبط الثنائي املُ�صارع
جون �سينا ونيكي بيال �أكرث من مرة ،يف حُماول ٍة
منهما لإ�ص�ل�اح عالقتهما ،قبل �أي���ا ٍم قليلة من
�إلغائهم���ا حف���ل زفافهما .وكان جن���م املالكمة

وال�س���ينما يف احتاد  WWEالكبري جون �سينا
ق���د �أكد يف وقت �س���ابق م���ن العام ر�س���ميا يف
و�س���ائل التوا�ص���ل االجتماعي عن عزمه ق�ضاء
�إجازة �شهر الع�سل يف البحرين مع خطيبته.
و�أكدت املُ�صارعة نيكي بيال ملجلة بيبول
قائل���ة“ :بعدم���ا �ألغي���ت خطوبتنا ،حاولن���ا �أنا
وج���ون �إ�ص�ل�اح عالقتن���ا لإرجاعها �إل���ى مكانها
ال�س���ابق ،ومن ثم امل�ض���ي قدما ً نح���و الزفاف.
لكن بعد الكثري من البحث الروحاين مع نف�سي
ومع جون ،قررنا يف النهاية االنف�صال”.

مصور إندونيسي يحول
البحرين لقطعة من
اليابان بعد حلول الظالم
�أزقةٌ غام�ض���ة تتناق�ض ظاللها الداكنة مع �س���طوع
م�ص���ابيح الني���ون امللونة .قد توحي لك هذه ال�ص���ورة
�أنك انتقل���ت فج�أ ًة �إلى فيلم خي���ال علمي ياباين ،فهل
ت�صدق �أنك يف الواقع يف مملكة البحرين؟
قد يطغى اللون الرتابي على �شوارع البحرين خالل
النه���ار ،ولك���ن يف الليل ،تتح���ول �ش���وارعها �إلى حتفٍ
غام�ضة مطلية ب�ألوان م�صابيح النيون الفاقعة على يد
امل�صور الإندوني�سي ،دافا �سوديانا.
و�أكد امل�ص���ور ملوقع � CNNشغفه بهذا النوع من
امل�صابيح قائالً “لديّ ول ٌع كبري مب�صابيح النيون”.
وخالل �صوره ،يبينّ �س���وديانا البحرين حتت �ضو ٍء
ألوف حتّى ملن يعي�ش فيها� ،إذ قال
خمتلفٍ كليا ً وغري م� ٍ
امل�ص���ور الذي يبلغ من العمر  18عاما ً “رغم �أن العديد
من الأ�شخا�ص لن يتفقوا معي كليا ً� ،إال �أن القليل منهم
يعرف���ون �أن البحري���ن حتتوي على الكث�ي�ر من اجلواهر
املخب�أة ،و�أماكن مل تكت�شف بعد وت�ستحق الت�صوير”.
و�س���وا ًء كان ذل���ك يف �ش���وارع املنام���ة �أم م���زارع
كرباباد ،وناطحات ال�س���حاب يف اخلليج التجاري ،ومنط
احلي���اة ال�رسيعة يف منطقة �ص���خري ،يعتقد �س���وديانا �أن
“لكل مكانٍ ق�صته اخلا�صة لي�رسدها”.
ورغم عي�ش���ه يف البحرين لأكرث م���ن � 8أعوام� ،إال �أن
�س���وديانا ي�ش���عر �أنه يع���رف البحرين �أكرث من م�س���قط
ر�أ�سه ،يف �إندوني�س���يا ،و�أو�ضح قائالً “ب�رصاحة� ،أنا �أ�شعر
�أن البحرين هي مبثابة بلدي باملقارنة مع م�سقط ر�أ�سي
يف مدينة بوكور يف �إندوني�سيا”.

جمهور كبير بحفل نانسي عجرم في قبرص

متابعة حمرر م�سافات

�أحي���ت النجم���ة اللبنانية نان�س���ي عجرم حف�ًل�ااً غنائيًا
�ض���خمًا يف قرب����ص يف واحدة من �أكرث الأم�س���يات �س���حرًا
وجمال م�ساء  28يوليو املا�ضي.
اً
جمه���ور عري����ض م���ن خمتل���ف اجلن�س���يات العربي���ة
والأجنبية كان بانتظار نان�س���ي عج���رم ،فقدّمت لهم باقة
من �أجمل �أغنياتها القدمية و�أغاين �ألبومها الأخري “حا�سة
بي���ك” الت���ي تفاعل معها اجلميع ب�ش���كل الف���ت فردّدوا
الكلم���ات عن ظهر قلب واحت�ش���دوا حول امل�رسح اللتقاط
�ص���ور تذكارية �إلى جانبها .نان�سي عجرم ت�ألقت ب�أناقتها
املعت���ادة بف�س���تان طويل مميّز بت�ص���ميمه �أب���رز جمالها
و�أنوثته���ا ومل تف���ارق االبت�س���امة وجهها فم�ل��أت املكان
فرحً ا وبهجة و�أطربت جمهور قرب�ص حتى �س���اعات الفجر
الأولى .كما �ش���اركت يف احلفل املطربة اللبنانية جي�س���ي
جرجور ،وتبع فقرتها عزف مقطوعة مو�سيقية جميلة.
و�أعلنت الفنانة نان�س���ى عجرم ،عن حفلها الغنائي يف
فعالي���ات مهرجان القبي���ات يف لبنان يوم � 11أغ�س���ط�س
املقب���ل ،ون�رشت نان�س���ي ،مقطع فيديو لها عرب ح�س���ابها
على موقع تبادل ال�ص���ور “ان�س���تغرام” ،قائلة�“ :ص���باح
اخلري هكون �أول مرة معاك���وا يف عكار مبهرجان القبيات
هنغن���ي �س���وا كل الأغ���اين الل���ي بتحبوها ون�س���هر �أحلى
�سهرة”.

tariq_albahhar
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 2أغسطس
1914
�أملانيا جتتاح دوقية
لوك�سمبورغ وتوجه
�إن���ذارًا لبلجيكا �أثناء
احل�������رب ال��ع��امل��ي��ة
الأولى.

23

1921

الحمل:

الزعيم ال�سوفييتي
ف��ل��ادمي��ي��ر ل��ي��ن�ين
ي��وج��ه ن�����دا ًء ل��ل��دول
ال�صناعية مل�ساعدة
بالده املهددة بخطر
املجاعة ب�سبب تراجع
�إن���ت���اج امل��ح��ا���ص��ي��ل
ال����زراع����ي����ة ف��ي��ه��ا،
وع�صبة الأمم ترف�ض
نداءه وحتمل حكومته
م���������س�����ؤول����ي����ة ه����ذا
الو�ضع.

ي���زداد االهتم���ام يف ه���ذه املرحل���ة
بالتفا�صيل.

الثور:

ه���ذا ه���و الوق���ت املنا�س���ب للقيام
بالأعمال الروتينية.

الجوزاء:
ق���د تك���ون معر�ض���ا ً يف ه���ذه املرحلة
ل�ضغط ع�صبي.

السرطان:
باملنا�س���بة هذه قرتة جيدة لبدء نظام
غذائي.

األسد:
رغبة يف �إن�شاء معارف جديدة و�رشاكات.

العذراء:
ال تهت���م بال�ش���ائعات فه���ي مدم���رة
ل�صحتك.

“كانو الثقافي” ينظم محاضرة “تجربة في فن القصة القصيرة”

جناح على ال�صعيد املهني والعملي.

نظم مركز عبدالرحمن كانو الثقايف
يف ي���وم الثالثاء املا�ض���ي املوافق 24
يولي���و حما�رضة بعن���وان “جتربة يف فن
الق�ص���ة الق�ص�ي�رة” �أني�س���ة الزي���اين
و�أدارت احلوار �أني�سة ال�سعدون.
وا�س���تهلت الزي���اين الأم�س���ية
ب��س�رد جميل لق�ص���تها مع التخ�ص����ص
والدرا�س���ة اجلامعية يف اللغ���ة العربية
بجامعة دولة الكويت بعد ق�ص���ة ع�شق
طويل���ة عا�ش���تها مع �ش���غف القراءة يف
رواي���ات والكتب العربي���ة لتنتقل بعد
ذل���ك ملرحلة خو����ض العمل ال�ص���حايف
وبدايات كتابة امل�ش���اعر والأحا�س���ي�س
املختزلة يف قلبها .و�أو�ض���حت الزياين
بداية دخولها ملجال الق�ص���ة الق�صرية
مب�ش���اركتها يف �إح���دى امل�س���ابقات

الميزان:

العقرب:
الزم نف�س���ك بتخ�صي�ص وقت للقراءة
واملطالعة.

القوس:
�أجم���ل �ش���يء يف احلياة الأ��س�رة فتذكر
ذلك.

الجدي:
النزهة �آخر الأ�س���بوع مطلوبة جدا هذه
الأيام.

الدلو:
امنح نف�س���ك وقتا للتفك�ي�ر بامل�رشوع
اجلديد.

الحوت:
ع���ودة �ص���ديق ق���دمي وم�ش���اريع
م�ستقبلية جتمعكما.

وفوزها باملركز الأول عن ق�صة “خندق
الن���ار” لتك���ون بداي���ة جدي���دة تعل���ن
دخولها لذلك املجال اجلديد.
وتابع���ت الزياين �رسده���ا للمراحل
الت���ي خا�ض���تها؛ لت�ص���ل يف نهاي���ة
الأم���ر لن��ش�ر �أول كتاب يحم���ل جمموعة
ق�ص�ص���ية با�س���مها ،وقد ا�س���تخدم يف
ور�ش���ة عمل يف �إحدى جامعات اململكة
العربي���ة ال�س���عودية ،ومت تدري����س
املجموع���ة يف جامعة الكويت ملقرر فن
الق�ص���ة؛ لتوا�صل الزياين الكتابة ون�رش
جمموعته���ا الق�ص�ص���ية الثانية لتدخل
م���ن خاللها ملجال امل��س�رح .ويف اخلتام
�أك���دت الزي���اين موا�ص���لتها للكتاب���ة
وخو����ض التجربة الأدبية بقوة و�ش���غف
م�ستمر.

1934
�أدول���ف هتلر ي�صبح
قائدًا لأملانيا.

1940
ح���ك���وم���ة ف��ي��ت�����ش��ي
ال��ف��رن�����س��ي��ة ت�����ص��در
حكمًا غيابيًا بالإعدام
على اجل�ن�رال �شارل
دي��غ��ول وذل���ك �أث��ن��اء
احل�������رب ال��ع��امل��ي��ة
الثانية.

1945
�أمل����ان����ي����ا ال����شرق��ي��ة
تنف�صل ع��ن �أملانيا
االحتادية.

المسرح بيتي الثاني وحياتي ...الفنانة نورة عيد لـ”البالد”:

واجهت التحيز والشللية ...وال ألتفت للشائعات
�أ�سامة املاجد

لقد قل���ت عنها من قب���ل �إنه���ا الفنانة التي
جت�س���د منهج املخ���رج امل�رسح���ي البولندي الكبري
غروتوف�س���كي وهو منهج “فن املمثل” ،الذي من
املمكن �أال يكون ثمة �إخراج البتة ،فاملهم هنا هو
املمثل وتكنيك املمث���ل ،فاملمثل يريد ان ميثل
ليجعل املتفرج يح�س نف�س �إح�سا�س���ه وامل�شاهد
يتفاعل معه.
�إنه���ا الفنانة نورة عيد احلا�ص���لة على جائزة
�أف�ض���ل ممثلة دور �أول يف مهرجان جائزة خالد بن
حمد للم�رسح ال�ش���بابي للأندية واملراكز ال�ش���بابية
العام  ،2016فنانة لها ح�ض���ور قوي متوهج على
امل��س�رح ومبدعة ب���كل ما حتمله كلم���ة االبداع من
دالالت.
“البالد” التقت الفنانة نورة و�س���جلت معها
هذا احلوار:

ما جديدك؟
�آخر عمل �ش���اركت فيه كبطولة هو امل�سل�سل
ال�س���عودي “ك��س�ر ال�ش���موع“ م���ن اخ���راج عبداهلل
اجلري���ان من ت�ألي���ف الكات���ب �إبرهي���م الدو�رسي
والذي عر�ض يف �شهر مايو املا�ضي .وتدور ق�صة
العم���ل حول رجل �أعمال ثري يقع خالف بينه وبني
�أبنائه ب�سبب زوجته التي كانت تطمع يف احل�صول
على ث���روة هذا الرج���ل وحتاول �إبع���اد �أبنائه عنه
لك���ي تنفرد بالأب الذي يكت�ش���ف يف �آخر حلقة �أن
زوجت���ه هي من ح���اول �إثارة امل�ش���اكل بني �أفراد
الأ�رسة.

هل وجدت نفسك على خشبة
المسرح؟
ب���ل وجدت �أكرث من ذلك بكثري ،فامل�رسح هو
بيتي الثاين وكل �ش���يء يف حياتي واع�ش���قه اكرث
من التلفزيون ،وعندما ا�ش���عر بال�ض���يق �أجل�أ الى
امل�رسح فهو مبثابة الطبيب وال�شايف ،امل�رسح طارد
للهموم وجالب للن�شاط والفرح للفنان .يكفي �إنه
اب���و الفنون واخلطوة الأول���ى والأهم يف طريق �أي
فنان ،للم�رسح ع�شق ال ينتهي.
للتوا�صل( :ق�سم املنوعات)17111479 :

ما أكثر الشائعات التي
التصقت بك وتركت أثرًا
بالغًا في داخلك؟
كث�ي�رة ه���ي ال�ش���ائعات ولكنها ال
يف �أبدا ،فمن يثق يف نف�سه ويعرف
ت�ؤثر َّ
طري���ق االب���داع جي���دا ال يلتف���ت ال���ى
ال�شائعات .وعموما املجال الفني ار�ض
خ�صبة لل�ش���ائعات ولكن الأهم الثقة يف
النف�س واال�س���تمرارية وع���دم االلتفات
�إلى الوراء.

بنظرك هل التنافس يلغي
الصداقات بين الفنانات؟
لال�س���ف هن���اك فئ���ة قليل���ة وان���ا اعتربهم
الدخ�ل�اء على الفن واملتطفل���ون عليه ال يعرفون
املعن���ى احلقيقي لكلم���ة التناف�س ،عك�س الفنان
احلقيق���ي وال�ص���ادق ال���ذي يعت�ب�ر املناف�س���ة
ال�رشيفة دافعا لتطوير الذات واكت�س���اب املعارف
يف كل املجاالت.

ما نقطة التحول في مسيرتك
الفنية؟
نقط���ة التح���ول بالن�س���بة يل ه���ي ا�ش���تغايل
م�س���اعدة خمرجة يف �أعمال عدة و�أي�ضا ممثلة ،وهلل
احلم���د لدينا يف البحري���ن مهرجان �ش���بابي يتيح
لنا الفر�ص للإبداع واالنطالق وهو مهرجان �س���مو

ال�ش���يخ خالد بن حمد للم�رسح ال�ش���بابي والأندية،
والذي يعد حقيقة قاعدة وركيزة �أ�س���ا�س ل�صقل
املواهب واكت�ش���افها .وميكنني القول وك�س���بق
�صحايف لـ ”البالد” �إين �س�أقدم بعد توفيق من اهلل
م�رسحية يف املهرجان من �إخراجي.

ما أكثر الصعوبات التي واجهتك
خالل مسيرتك الفنية؟
اكرث ال�ص���عوبات التي واجهتني وبكل امانة
“التحييز وال�ش���للية” .فقد تتوجه البو�ص���لة الى
فالن م���ن النا����س حتى ل���وكان دون خ�ب�رة فنية
ب�س���بب املعرفة واملح�س���وبية وهذا االمر ال�سلبي
ي�ضيع الكثري من الفر�ص على الفنانني املبدعني
مبا فيهم الفنانني الكبار انف�س���هم ،فحني تدخل
املح�س���وبية والوا�س���طات يف املجال الفني ينح�رس
االبداع ب�شكل ال ميكن تخيله .التحيز وال�شللية يف
عامل الفن كالطاعون واملر�ض اخلطري.

ماذا تعني لك جائزة أفضل ممثلة
دور أول في مهرجان خالد بن حمد
للمسرح الشبابي؟
تعن���ي يل الكثري ،والزل���ت اتذكر وبكل فخر
جملة االعالن عن اجلائزة وهي ”اف�ضل ممثلة دور
اول دون من���ازع“ كما انا فخورة اي�ض���ا با�س���تالم
هذه اجلائزة القيمة من �سمو ال�شيخ خالد بن حمد
راع���ي املهرجان ،وهن���اك نقطة غاي���ة يف الأهمية
وهي �أن التكرمي واجلائزة و�ضعني �أمام م�سئولية
�أم���ام كل حمب���ي الفنانة ن���ورة عي���د ،لأن اجلائزة
تعن���ي تقدمي �ش���يء متمي���ز ،وخط �س�ي�ر خمتلف
ع���ن البقية ،ولهذا ف�أنا حري�ص���ة جدا على تقدمي
الأف�ضل والأح�سن.

من الممثل الذي تتمنين الوقوف
أمامه؟
حلم �أي فنان ه���و الوقوف �أمام العمالقة من

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

جن���وم البحري���ن �أو اخلليج وعم���وم عاملنا العربي
�أي�ضا.

هل وصلت نورة عيد لكل ما تتمناه
أم ال؟
�أبدا ..لأن طموح الإن�س���ان ال يقف عند مرحلة
معينة ،وطاملا هناك نف�س بالت�أكيد هناك طموح،
و�أي �إن�س���ان يكتف���ي مبرحل���ة معين���ة ويقول لقد
و�صلت ،ف�سيحكم على نف�سه باجلمود الأبدي.

كلمة شكر لمن توجهينها؟
ل���كل �ش���خ�ص وق���ف مع���ي ومل يبخ���ل عل���ي
بالن�ص���يحة .ل���كل �ش���خ�ص تعلمت من���ه �أبجديات
الف���ن والتمثي���ل ،وهناك �ش���كر خا����ص امتنى ان
تذكره للقارئ وبكل امانة وهو ل�شخ�صكم الكرمي،
ف�أن���ت حقيقة الداع���م االول للفنانني يف البحرين
واحلري�ص على متابعة ان�ش���طتهم وتعريف العامل
واملجتمع باعمالهم.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :
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األخيرة

لإلعالن على

الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

الربعاء
حالة
27/07/2016
الطقس
40º 32º
الطقس
حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

@albiladnews www.bahrainweather.gov.bh

الطق�����س ح�س����ن
عموما ،ولكنه حار
خالل النهار.

Tel: 17323073 - 17321175
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10:44
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الكويت

44º 35º

38º 32º

مسقط
32º 27º

عمان

درج���ة احل���رارة العظم���ى 42
وال�ص���غرى  .31الرطوبة الن�س���بية
العظمى  % 70وال�صغرى .% 20

القاهرة

35º 21º

وقع الرئي�س اللبناين مي�ش���ال عون� ،أم�س الأربعاء ،يف خط�أ من دون ق�ص���د خالل
تر�ؤ�سه ،الأربعاء ،حفل تخريج �ضباط يف اجلي�ش اللبناين مبنا�سبة عيد اجلي�ش الثالث
وال�سبعني ،الذي ي�صادف يف الأول من �أغ�سط�س.
فخ�ل�ال افتتاح���ه دورة “فجر اجلرود” التي �س���ميّت تكرميًا للعملية الع�س���كرية
التي نفذها اجلي�ش ال�ص���يف املا�ض���ي �ض���د تنظي���م داع�ش على احل���دود ال�رشقية،
قال“ :فلتُ�س���مّى دورتكم دورة فجر القرود” .ومل متر زلة الل�سان مرور الكرام ،فقد
تلقفها املئات على و�س���ائل التوا�ص���ل االجتماعي وانت��ش�رت التغريدات املتهكمة
على الت�سمية.
وتداولت مواقع التوا�صل مقطع فيديو للرئي�س اللبناين يحتوي اخلط�أ املحرج.

38º 21º

الدوحة
36º 33º

الرياض
43º 31º

صنعاء
22º 18º

تحذير
ليوجد.

06:26

@albiladpress

بيروتغربي���ة من � 10إلى  15عقدة وت�ص���ل من
الرياح �ش���مالية
28º
إل���ى 23º 22
عقدة .ارتف���اع املوج من قدم �إل���ى قدمني عند
� 17بغداد
46º 29º
ال�سواحل ،ومن � 3إلى � 5أقدام يف عر�ض البحر.

أبوظبي

الرياح
عموما شمالية شرقية من  07الى  12عقدة
وتصل من  12الى  17عقدة احيانا خلل
النهار.

11:54
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درجات الحرارة "الشرق الوسط"

الطقس لهذا اليوم
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الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة

الخميس

“فجر القرود” ...خط�أ
يحرج الرئي�س اللبناين

الجمعة

40º 32º
39º 32º
متقلبة التجاة من  05الى  10عقد
متقلبة التجاة من  05الى  10عقد
ولكنها عموما شرقية من  10الى  15ولكنها عموما شمالية شرقية من 10
عقدة احيانا.
الى  15عقدة احيانا.

السبت
43º 33º
متقلبة التجاة من  05الى  10عقد
ولكنها عموما شمالية من  10الى 15
عقدة احيانا خلل النهار.

لعقه كلب فبرتوا �أطرافه الأربعة
على الرغم من تاريخه ال�ص���حي اجليد وق�ضائه وقتًا طويالً مع الكالب ،ف�إن الرجل ،البالغ
م���ن العمر  48عامًا ،خ�ض���ع لعملي���ة برت �أطرافه الأربعة ،من جراء عدوى �أ�ص���يب بها بح�س���ب
تقارير طبية.
و�أو�ض���حت التقارير �أن غريغ مانتوفل ،من وي�س���ت بند يف وي�سكن�س���ون� ،أ�صيب بعدوى
بكتريي���ة ن���ادرة يف دم���ه انتقل���ت �إليه من لع���اب كلبه اخلا����ص .وكان غريغ نق���ل �إلى غرفة
الطوارئ يف امل�ست�ش���فى ال�شهر املا�ضي لإ�ص���ابته باالنفلونزا ،ح�سبما كان يعتقد ،وفقًا ملا
ذك���ره تقرير ن��ش�ره موقع “فوك�س  6الآن” .وبعيد دخوله امل�ست�ش���فى� ،أظهر فح�ص الدم �أنه
م�ص���اب بعدوى من جراء تعر�ضه لبكترييا “كابنو�س���يتوفاغا” �أو “ال�سخامية” ،وهي نوع من
البكترييا الع�ص���وية املوجودة ب�ش���كل طبيع���ي يف لثة الكالب والقط���ط .وقالت زوجته دون
�إنه خالل �أ�س���بوع واحد مت برت �س���اقيه ،مو�ض���حة �أنها فوجئت بهذا الأمر نظرًا لأنه كان حماطً ا
بالكالب معظم حياته.
وقال الأطباء �إن ما حدث مع غريغ “جمرد حظ” ،م�شريين �إلى �أنه يف  % 99من احلاالت مل
ولن يحدث مثل هذا الأمر.

•فتاة تلعب مبياه نافورة “خم�س زوايا” يف مدينة مورمان�سك الرو�سية ،حيث و�صلت درجات احلرارة �إلى  44درجة مئوية.

درا�سة جديدة :موجات احلر تفتك بالب�شرية

توقع���ت درا�س���ة جدي���دة ارتفاعا كب�ي�را يف ع���دد الوفيات
املرتبطة مبوجات احلر يف بع�ض املناطق بحلول العام � 2080إذا
مل تو�ضع �سيا�سات تتعلق باملناخ وال�صحة للحد من ذلك.
ووج���دت الدرا�س���ة ،التي ن��ش�رت نتائجه���ا� ،أم����س الأول� ،أن
الوفي���ات املرتبطة مبوج���ات احلر قد ترتفع ب�ش���دة يف املناطق
اال�س���توائية و�شبه اال�س���توائية ،تليها مبا�رشة �أ�س�ت�راليا و�أوروبا
والواليات املتحدة.
وت�شري نتائج الدرا�سة املن�شورة يف جملة (بلو�س مدي�سني)

الهند تغلق
“ملج�أ االغت�صاب”

�إل���ى �رضورة تطبيق �سيا�س���ات �أك�ث�ر �رصامة لتقلي����ص انبعاثات
غ���ازات االحتبا����س احل���راري؛ لأن تقلي���ل االنبعاث���ات يح���د من
الوفيات املرتبطة مبوجات احلر.
و�أ�شار �أنطونيو غا�سباريني ،وهو خبري يف كلية لندن لل�صحة
والطب اال�س���توائي والذي �ش���ارك يف الإ�رشاف عل���ى البحث� ،إلى
�أن ع���ددا من البل���دان يف �أنحاء العامل يتعر����ض يف الوقت احلايل
ملوج���ات حر مميتة ،وقال �إن “من املرجح ج���دا” �أن تزداد وترية
موجات احلر و�شدتها نظرا للمناخ املتغري.

الفنانة الي�سا والنجم العاملي مي�سي

�أعلن م�س�ؤولون يف الهند� ،أم�س
الأربعاء� ،أن ال�سلطات الأمنية �أغلقت
ملج�أ تديره جمعية خريية يف يونيو
املا�ضي بعد �إعالن ع�رشات الفتيات
�أن��ه��ن تعر�ضن لالغت�صاب داخله.
وي�أتي هذا الإعالن بعد يوم وحد ،على
�إغ�لاق ال�رشطة يف ��شرق الهند ،ملج�أ
�آخ��ر لن�ساء ف��ق�يرات ،و�سط تقارير
تفيد ب�أن  11منهن �أ�صبحن يف عداد
املفقودين .ويقع امللج�آن ،و�أحدهما
خم�ص�ص للن�ساء والآخر للفتيات يف
�سن  7و 17عامًا ،يف مدينة مظفر بور
الواقعة على بعد نحو  70كيلومرتًا
خارج باتنا عا�صمة والية بيهار.

�سرقة جموهرات
ملكية بال�سويد
�رسقت  3قطع من احللي اخلا�صة
بالعائل����ة املالك����ة يف ال�س����ويد ،يعود
بع�ض����ها لأك��ث�ر م����ن  400ع����ام ،وفقا
ملا �أعلنته ال�س����لطات الأمنية .والقطع
امل�رسوق����ة ،الت����ي و�ص����فت ب�أنه����ا “ال
تق����در بثمن” ،ه����ي تاجان مر�ص����عان
باملجوهرات للملك ت�ش����ارلز التا�س����ع
ال����ذي ت����ويف الع����ام  1611وامللك����ة
كري�ستينا ،التي توفيت العام ،1689
ف�ضال عن بلورة ذهبية .و�رسقت القطع
من كاتدرائية “�سرتانغنا�س” الأثرية،
التي بنيت قبل نح����و  900عام وتبعد
ع����ن العا�ص����مة �س����توكهومل نحو 130
كيلومرتا .وح�سب التحقيقات الأولية،
ف�����إن الل�ص��ي�ن اللذي����ن نف����ذا عملية
ال�رسقة ،ح�صال على احللي من �صندوق
زجاجي مغلق ثم الذا بالفرار على منت
قارب بخاري ،عرب جمرى مائي قريب.

ن�رشت الفنانة اللبنانية الي�س���ا� ،ص���ورة جديدة لها على موق���ع تويرت ،تظهر فيها
برفق���ة جنم كرة الق���دم الأرجنتيني ليونيل مي�س���ي .والتقطت الي�س���ا ال�ص���ورة �أثناء
ح�ض���ورها حفل زفاف �ص���ديقتها اللبنانية دانييال �سمعان ،التي عُقد قرانها على جنم
الكرة الإ�س���باين �سي�سك فابريغا�س .و�أتبعت النجمة اللبنانية ال�صورة التي جمعتها مع
مي�سي ،بتعليق قالت فيه “و�صباح اخلري” .وحظيت ال�صورة ب�إعجاب وتفاعل كبريين
عرب �شبكات التوا�صل االجتماعي.
و�أقي���م حفل زفاف �س���معان وفابريغا�س على جزيرة �إيبيزا الإ�س���بانية ،حيث جمع
طيفًا وا�سعًا من جنوم ال�سينما والفن والريا�ضة حول العامل.

عبدالنبي ال�شعلة

الرئي�س التنفيذي

�أحمد البحر

م�ؤن�س املردي
رئي�س التحرير

�أمين همام

ت�صدر عن دار البالد لل�صحافة والن�رش والتوزيع
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