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تنمية املدن والقرى واحلفاظ على الرتاث
حري�سون على ال�ستغالل الأمثل للمال العام... �سمو رئي�س الوزراء:

املنامة - بنا: �صدد رئي�س الوزراء �صاحب 
ال�صم���و امللك���ي الأم���ر خليفة ب���ن �صلمان اآل 
خليف���ة عل���ى اأن حركة التطوي���ر التي تقودها 
احلكوم���ة يف خمتل���ف ق���رى وم���دن اململك���ة 
م�صتم���رة، م���ع الرتكي���ز عل���ى احلف���اظ عل���ى 
املكنون الرتاثي والطبيع���ة التاريخية لبع�س 

املناطق.
جاء ذل���ك ل���دى ا�صتقبال �صاح���ب ال�صمو 
امللكي رئي����س الوزراء عددا م���ن امل�صوؤولني 
باململك���ة، اإذ ا�صتعر����س �صموه م���ع احل�صور 
جملة م���ن املو�صوع���ات ذات ال�صل���ة بال�صاأن 

املحلي.

واأكد �صموه الأهمية التي توليها احلكومة 
لتقاري���ر دي���وان الرقاب���ة املالي���ة والإداري���ة 
واأهمي���ة املالحظ���ات ال���واردة فيه���ا يف دع���م 
جه���ود احلكومة نحو التطوير الإداري واحلفاظ 

على املال العام وال�صتغالل الأمثل له 
دومنا اأي هدر.

ترامب يحذر من مغبة التعامل مع طهران

امل�ؤذنني وظائف  لبحرنة  خطة  “العدل”: 

احلرة” الن�صفية “الأ�ص�اق  اأرباح  دينار  ملي�ن   4.6

اأ�صهر  6 للدواجن” يف  “دمل�ن  اأرباح  دينار  األف   483.8

وا�صنطن - وكالت: توعد الرئي�س الأمركي 
دونال���د ترامب �رشكاء ب���الده التجاري���ني، بوقف 
التعام���ل التج���اري والقت�ص���ادي معه���م يف حال 
ا�صتم���روا يف تعامالته���م مع اإيران، الت���ي اأعادت 

وا�صنطن فر�س العقوبات عليها.
وق���ال ترامب “يف نوفم���ر املقبل �صنفر�س 

الدفعة الثانية من العقوبات على اإيران”.

واأك���د اأن العقوب���ات الت���ي مت فر�صها على 
اإيران هي الأ�صد ق�صوة على الإطالق.

وبع���د تطبي���ق العقوب���ات الأمركي���ة، قال 
م�صوؤول���ون يف وزارة اخلارجي���ة الأمركية اإن اأكرث 
م���ن 100 �رشك���ة عاملي���ة وافق���ت عل���ى مغادرة 

ال�صوق الإيرانية مع بدء �رشيان العقوبات 
الأمركية.

املنامة - بن���ا: ك�صف وكيل الوزارة لل�صوؤون 
الإ�صالمي���ة ب���وزارة الع���دل وال�ص���وؤون الإ�صالمية 
والأوق���اف فريد املفت���اح عن اأن ال���وزارة ُتن�صق 
حاليا م���ع اإدارتي الأوق���اف ال�صني���ة واجلعفرية؛ 
لو�صع خط���ة تنفيذية لإح���الل البحريني بوظيفة 
الأذان وبع�س اأئمة وقيم���ي دور العبادة بدل من 

الوافدين. 
واأك���د املفتاح اأن البحري���ن تزخر بالكفاءات 
املوؤهل���ة يف املجالت كاف���ة، خ�صو�صا ما يتعلق 
بالوظائف الدينية من اإمامة وخطابة واأذان. وقال 

اإن���ه مت التوا�ص���ل م���ع الأوق���اف ال�صنية 
بخ�صو�س ذلك.

املنامة - الأ�صواق احلرة: اأعلنت �رشكة جممع 
البحرين لالأ�صواق احل���رة )DUTYF( يف اجتماع 
ملجل����س اإدارتها م�صاء اأم����س الثالثاء عن النتائج 
املالية للن�صف الأول للع���ام 2018 املنتهية يف 
30 يونيو 2018 ومن �صمنها نتائج الربع الثاين. 
واأف���اد رئي�س جمل�س الإدارة ف���اروق املوؤيد 
باأن ال�رشكة حققت 1.880.158 دينارا �صايف ربح 
يف الرب���ع الث���اين مقارنة م���ع 1.412.094 دينارا 
يف الربع الثاين من الع���ام ال�صابق، بارتفاع قدره 
33.1 %، اإذ حقق���ت ال�رشك���ة اأرباحا ت�صغيلية يف 

الرب���ع الثاين قدره���ا 1.477.248 دينارا مقارنة 
مع 1.314.006 دنانر بالربع الثاين من 

العام ال�صابق، اأي بارتفاع 12.4 %.

الب���الد - املح���رر القت�ص���ادي: ارتفع���ت اأرب���اح �رشك���ة دملون 
للدواج���ن يف الن�صف الأول من العام اجل���اري اإلى 483.8 األف دينار، 
بع���د اأن كان���ت 51.5 األ���ف يف الفرتة نف�صها من الع���ام املا�صي، اأي 
بن�صبة زيادة كبرة و�صلت اإلى 839 %. وبح�صب بيانات ال�رشكة، بلغت 

اأرب���اح الرب���ع الثاين من العام اجل���اري 135.25 األ���ف دينار، مقابل 
خ�صارة قيمتها 79.57 األف دينار بالربع الثاين من العام 2017.
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10• ا 	 اخلبز يف البحرين الأرخ�س عامليًّ

الأول بالن�صف  للطحني  احلك�مي  الدعم  دينار  ملي�ن   4.5
ارتف���ع الدع���م احلكوم���ي ال���ذي تقدم���ه 
البحري���ن اإل���ى الطح���ني يف الن�ص���ف الأول من 
الأ�صع���ار  بزي���ادة  مدفوع���ا   %  25  ،2018
العاملي���ة. واأ�ص���ارت البيان���ات املالي���ة ل�رشكة 
البحري���ن للمطاح���ن الدقيق، امل���زود الوحيد 
للطح���ني املدعوم يف ال�ص���وق املحلية، اإلى اأن 
ال�رشكة تلقت نحو 4.55 مليون دينار بالن�صف 
الأول م���ن 2018 تعوي�صا ب���ني كلفة الطحني 
وال�صعر املدعوم، مقارنة ب� 3.64 مليون دينار 

يف الفرتة ذاتها من 2017.
ويع���د اخلب���ز يف البحرين الأرخ����س عامليًّا 
ح�ص���ب العامل���ني يف ال�صناع���ة. وبح�ص���ب اآخر 
بيانات من�ص���ورة يف 2016، ي�صتفيد  اأكرث من 
450 خمب���زا من بطاقات �رشف الطحني، ت�صم 

3310 خمبزا اآليا، و421 �صعبيا.

• �صمو رئي�س الوزراء م�صتقبال عددا من امل�صوؤولني	
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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�صخة: ال�صعودية: ريالن - الكويت: 200 فل�س - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�صة - م�رش : جنيهان - الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرة - اململكة املتحدة : جنيه ا�صرتليني - الوليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 يورو

علي الفردان

جاللة امللك �سادق على تعديل القانون

تغليظ العق�بات على خمالفات الكهرباء
املنام���ة - بنا: �صادق عاهل البالد 
�صاحب اجلالل���ة امللك حمد بن عي�صى 
اآل خليف���ة واأ�صدر قان���ون رقم )40( 
م���ادة  اإ�صاف���ة  ب�ص���اأن   2018 ل�صن���ة 
جدي���دة برقم )6( مكرًرا اإلى املر�صوم 
بقانون رقم )1( ل�صنة 1996 يف �صاأن 

الكهرباء واملاء.
وجاء يف املادة الأول���ى اأنه ت�صاف 
اإلى املر�صوم بقان���ون رقم )1( ل�صنة 
1996 يف �ص���اأن الكهرباء واملاء مادة 
جديدة برقم )6( مكرًرا، ن�صها الآتي:

املادة )6( مكرًرا:
يعاقب بغرامة ل جتاوز األف دينار 
كل م���ن اأق���ام متدي���دات كهربائي���ة 
بدون الرتخي�س الالزم اأو غر مطابقة 
ل����روط ال�سالم���ة، وذل���ك باملخالف���ة 
للوائح والق���رارات والأنظمة ال�صادرة 

تنفيًذا لأحكام هذا القانون.
ويف حال���ة العود يعاق���ب باحلب�س 
ملدة ل تزي���د على 3 �صهور وبالغرامة 
التي ل جت���اوز األفي دين���ار اأو باإحدى 

هاتني العقوبتني.
فيما ن�صت املادة الثانية اأن على 
رئي�س جمل�س ال���وزراء والوزراء - كل 
فيم���ا يخ�ص���ه - تنفي���ذ اأح���كام ه���ذا 
القان���ون، ويعمل به م���ن اليوم التايل 

لتاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�صمية.

جتم���ع عدد م���ن اأ�صحاب الفر�ص���ات ب�صوق 
املحرق املركزية )املوؤقت���ة( اأمام مبنى ال�صوق 
اجلدي���دة �صب���اح اأم�س؛ ملطالب���ة بلدية املحرق 
بالوفاء بوعوده���ا ال�صابقة له���م باإعادتهم اإلى 
ال�صوق اجلديدة بع���د اإعادة اإن�صائها دون زيادة 

مبالغ الإيجار.
وجاء التجمع وفقا لأقوال اأ�صحاب الفر�صات 
ل���� “البالد” بع���د اأن تلقوا ات�ص���الت من جانب 
م�صتثمر ال�صوق املركزية اجلديدة، تدعوهم اإلى 
احل�ص���ور لتوقيع عق���ود اإيجار فر�ص���ات املبنى 

اجلدي���د، التي ناهزت 10 اأ�صع���اف مبلغ الإيجار 
احل���ايل. واأو�صحت “البلدي���ات” يف بيانها اأم�س 
اأن امل�صتثم���ر عق���د لق���اءات ع���دة م���ع اأ�صحاب 
لإعطائه���م  القدمي���ة؛  ال�ص���وق  يف  الفر�ص���ات 
الأولوي���ة يف ال�صتف���ادة من املح���الت التي مت 
بناوؤه���ا وجتهيزه���ا وف���ق اأح���دث التجهي���زات 
واملعاي���ر العاملي���ة لالأ�ص���واق املركزي���ة مم���ا 
يجعل من �صوق املح���رق املركزية منطقة جذب 
للم�صتهلكني واملواطنني اإ�صافة اإلى جعل هذه 
ال�ص���وق ذات خدمات مميزة م���ن جميع النواحي 
مم���ا يلبي طم���وح اأ�صح���اب املحالت م���ن جميع 

املتطلبات.

اأ�سحاب الفر�سات يتجمعون اأمام “املحرق املركزي” ويوؤكدون:

البلدية وعدت باإعادتنا لل�ص�ق باإيجارات “مماثلة”... واأخلفت

• �صورة �صوئية خلطاب البلدية 	

• •فاروق املوؤيد	 عبداهلل بوهندي	

• عبدالرحمن جم�صر	
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• جاللة امللك	

اأكرث من 450 خمبزا �سعبيا واآليا ت�ستفيد من املبلغ

�سيد علي املحافظة

ال�سلة” يتغلب على تايلند  “اأحمر 
16ويواجه تايبيه اليوم
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• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبال عددا من امل�شوؤولني	

ت��ع��زي��ز جم����االت ال��ت��ع��اون ب���ني احل��ك��وم��ة وامل��وؤ���ش�����ش��ات ال��د���ش��ت��وري��ة وال��رق��اب��ي��ة

اأولويتنا تنمية املدن والقرى واحلفاظ على الرتاث
التوجه التنموي �رضورة لتلبية احتياجات املواطنني... �شمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بنا: حث رئي����س الوزراء �شاحب 
ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة 
على ����رضورة املوازنة بني احتياج���ات التطوير 
ومتطلب���ات التنمية والتوج���ه نحو احلفاظ على 
املوروث التاريخي والثق���ايف، موؤكدا �شموه اأن 
احلف���اظ على تراثن���ا واجب، والتوج���ه التنموي 
�رضورة لتلبية احتياجات املواطنني يف النه�شة 
العمراني���ة واخلدمي���ة، ويجب احلر����س على اأال 
ي�شبق اأحدهما االآخر يف االأهمية فكالهما اأولوية.
ج���اء ذلك ل���دى ا�شتقب���ال �شاح���ب ال�شمو 
امللك���ي رئي�س ال���وزراء عددا م���ن امل�شوؤولني 
باململكة، اإذ ا�شتعر�س �شموه مع احل�شور جملة 

من املو�شوعات ذات ال�شلة بال�شاأن املحلي.
و�ش���دد �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي رئي����س 
ال���وزراء عل���ى اأن حركة التطوي���ر التي تقودها 
اململك���ة  وم���دن  ق���رى  احلكوم���ة يف خمتل���ف 
م�شتمرة، مع الرتكيز على احلفاظ على املكنون 
الرتاثي والطبيع���ة التاريخية لبع�س املناطق، 
الفت���ا �شم���وه اإلى اأن احلكوم���ة حتر�س على اأن 
ت�شل التنمية والتطور كل قرية ومدينة، فلكل 
منطقة ن�شيبها من التنمي���ة والتح�رض، وغايتنا 
اأن يعي����س املواط���ن يف بيئ���ة متط���ورة وينعم 

فيها بالكفاية اخلدمية.
امللك���ي  ال�شم���و  �شاح���ب  وا�شتعر����س 
رئي�س ال���وزراء جماالت التع���اون بني احلكومة 
واملوؤ�ش�شات الد�شتورية والرقابية يف اململكة، 

واأهميتها يف حتقيق االأهداف املرجوة يف تطوير 
العمل واال�شتغالل االأمثل للموارد واالإمكانات، 

موؤك���دا �شم���وه يف هذا اجلان���ب االأهمي���ة التي 
توليها احلكومة لتقارير ديوان الرقابة املالية 

واالإداري���ة واأهمي���ة املالحظ���ات ال���واردة فيها 
يف دعم جه���ود احلكومة نحو التطوي���ر االإداري 

واحلفاظ على املال الع���ام واال�شتغالل االأمثل 
له دومنا اأي هدر.
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قريبون من بع�صنا البع�ض بتوا�صلنا وقيم التاآخي العالية
الرتابط الجتماعي اأحد املكونات الأ�سا�سية للتعاي�س احل�ساري... �سمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بن���ا: اأك���د رئي�س ال���وزراء �ساحب 
ال�سمو امللكي الأم���ر خليفة بن �سلمان اآل خليفة 
“اأنن���ا يف البحري���ن قريب���ون من بع�سن���ا البع�س 
بو�سلن���ا وتوا�سلن���ا وبقي���م التاآخ���ي العالية بني 
خمتلف مكونات ال�سعب من منطلق �سعور العائلة 

الواحدة الذي يربط اجلميع”.
وكان �ساح���ب ال�سمو امللك���ي رئي�س الوزراء 
ق���د ا�ستقبل بق�رص الق�سيبية اأم�س عددا من اأفراد 
عائلة البحارن���ة يتقدمهم الوجيه �سادق البحارنة، 
حيث رفعوا ل�سموه �سكرهم وعرفانهم على م�ساعر 

�سموه الطيبة بتقدمي التعازي يف فقيد العائلة.
وخالل اللقاء اأكد �ساحب ال�سمو رئي�س الوزراء 
اأن الرتابط الجتماع���ي كان ول يزال و�سيظل اأحد 
املكون���ات الأ�سا�سي���ة للتعاي�س احل�س���اري الذي 
طاملا متيزت به مملك���ة البحرين، واأن امل�سوؤولية 
م�سرتك���ة، كل بح�سب موقع���ه يف احلفاظ على هذا 

الن�سجام املجتمعي واملكون الجتماعي.
واأ�ساد �ساحب ال�سم���و امللكي رئي�س الوزراء 
بالنم���وذج البحريني القائم عل���ى التاآخي واملحبة 
بني اأفراد املجتمع و�سعور العائلة الواحدة، والذي 
كان ول يزال الدافع واملحرك للبناء والتنمية التي 
يجب على اجلميع العمل من اأجل املحافظة عليها، 
وا�ستذك���ر �سموه دور الرجال الأوائل الذين قدموا 
الكث���ر لوطنهم ونه�سته���م وزرع���وا يف اأبنائهم 
حمب���ة هذا الوطن والولء ل���ه وبذل اجلهد والعطاء 
لإع���الء �ساأنه والدفاع عنه. وق���د اأعرب اأفراد عائلة 
البحارن���ة ع���ن ال�سك���ر والتقدير ل�ساح���ب ال�سمو 
امللك���ي رئي�س ال���وزراء على ما يبدي���ه �سموه من 
حر����س دائ���م عل���ى التوا�س���ل م���ع املواطنني يف 
خمتلف املنا�سب���ات، موؤكدي���ن اأن �ساحب ال�سمو 
امللك���ي رئي�س ال���وزراء يعط���ي دوم���ا القدوة يف 

القرب من ال�سعب.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال عددا من اأفراد عائلة البحارنة يتقدمهم الوجيه �سادق البحارنة	

ع��ائ��ل��ة ال��ب��ح��ارن��ة: الأم�����ر خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ���س��ل��م��ان ي��ع��ط��ي دوم����ا ال���ق���دوة يف ال���ق���رب م���ن ال�سعب
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رئي�س احلر�س الوطني: “درع اجلزيرة” رادعة لأي لأطماع

خالد بن خليفة: ن�رش ر�سالة ال�سالم وتعزيز روح الت�سامح

اإ�سادة بـ “درع اجلزيرة” يف تعزيز التعاون الع�سكري

“الرتبية” و“ال�سباب”يناق�سان 
م�رشوع املدر�سة الريا�سية

املركز العلمي يقدم باقة برامج للن�سء وال�سباب

لبد من م�ساركة اجلميع يف اإثراء الأجواء الثقافية

�سمو قائد احلر�س امللكي ي�سيد بعالقات ال�سداقة مع بريطانيا

تبداأ الأحد وت�شمل كل الفئات العمرية... اجلودر:

بحثت �شبل التعاون مع “عقارات ال�شيف”... مي بنت حممد:

يف لقائه مع املدير العام ملتحف احلرب الإمرباطوري باململكة املتحدة

املنام���ة - وزارة �ش���وؤون ال�شب���اب والريا�شة: 
اأعلن���ت وزارة �ش���وؤون ال�شباب والريا�ش���ة عن بدء 
الت�شجي���ل يف برام���ج املرك���ز العلم���ي البحرين���ي 
لأه���داف التنمي���ة امل�شتدام���ة والتي ته���دف اإلى 
تنمية القدرات واملهارات العلمية لفئتي النا�شئة 

وال�شباب.
وقال وزي���ر �شوؤون ال�شب���اب والريا�شة ه�شام 
اجل���ودر اإن املركز العلم���ي البحريني هو اأول مركز 
م���ن نوعه على م�شتوى العامل يخدم اأهداف التنمية 
امل�شتدام���ة ال� 17، و�شعت الوزارة اإلى العمل على 
اإع���ادة تاأهي���ل املركز م���ن الناحيت���ن اللوج�شتية 
واملعرفية حت���ى يتنا�شب مع الأه���داف الأ�شا�شية 
ويف مقدمتها ت�شجيع الأجيال اجلديدة على التعرف 

على العل���وم احلديث���ة والتكنولوجيا مث���ل الذكاء 
ال�شطناعي.

واأ�ش���ار اإلى اأن حزمة برامج املركز مت توزيعها 
طبقا للفئ���ات العمرية، الأول���ى للفئة العمرية من 
9 اإل���ى 14 �شن���ة من خ���ال برنامج “الع���امل الذي 
نريده” الذي يهدف اإل���ى التوعية باأهداف التنمية 
امل�شتدامة عن طريق جمموعة من التجارب العلمية 
املب�شطة، و برنامج “عامل العلوم” الذي �شيت�شمن 
جمموعة م���ن الور�ش التعليمي���ة بطريقة ترفيهية 
وحمفزة للتفكري الإبداعي والتعمق اأكرث يف العلوم.
اأما الربامج املوجهة للفئة العمرية الثانية من 
15 اإلى 29 �شنة فهي “قادة ال�شباب” الذي يقوم 
على اإطاق قدرات ال�شباب؛ لي�شبحوا مبتكرين يف 

جمالت تخدم اأهداف التنمي���ة امل�شتدامة وتقدمي 
ط���رق وحل���ول لت�شني���ع اأدوات ت�شه���م يف حتقيق 
الأه���داف، وبرنامج “اأهداف التغي���ري” الذي يعمل 
عل���ى تعزي���ز الق���درات الريادية لل�شب���اب وتعزيز 

قدراتهم من اأجل امل�شاهمة يف البتكار والتغيري.
واأو�شح اجل���ودر اأن الربامج �شوف تبداأ يف 12 
اأغ�شط����ش حت���ى نهاية ال�شه���ر اجل���اري، ويقدمها 
نخبة من اخل���رباء واملتخ�ش�شن الذي ي�شتعينون 
باأحدث الو�شائل العاملية يف هذا املجال عرب ور�ش 
عم���ل وفعاليات علمية متنوع���ة اإ�شافة اإلى تنظيم 
املعار�ش والأن�شط���ة ذات العاقة باأهداف التنمية 
امل�شتدام���ة، م���ن خ���ال عق���د ����راكات للمركز مع 

“متكن ومكتب الأمم املتحدة يف البحرين.

املنام���ة - هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة والآث���ار: 
ا�شتقبل���ت رئي�ش���ة هيئ���ة البحرين للثقاف���ة والآثار 
ال�شيخ���ة مي بنت حممد اآل خليف���ة يف مكتبها �شباح 
اأم�ش، الرئي�ش التنفيذي ل�ركة عقارات ال�شيف اأحمد 
يو�شف، اإذ مت التباحث ب�شاأن �شبل التعاون ومناق�شة 

حتقيق املنجزات احل�شارية امل�شرتكة.
وتوجه���ت ال�شيخ���ة مي بن���ت حمم���د اآل خليفة 
بال�شك���ر اإل���ى اأحم���د يو�ش���ف لوقوفه امل�شتم���ر اإلى 
جانب الثقافة، موؤكدة اأهمية م�شاركة اجلميع يف اإثراء 

الأجواء الثقافية البحرينية. 
كم���ا اأطلعت يو�ش���ف عل���ى اآخر م�شاري���ع هيئة 
الثقافة واأن�شطتها �شم���ن برنامج الحتفاء باملحّرق 
عا�شم���ة الثقاف���ة الإ�شامي���ة للع���ام 2018، وبينها 
مهرجان �شيف البحرين العا�ر الذي يختتم فعالياته 
ي���وم 18 اأغ�شط����ش اجلاري بعد �شهري���ن من تقدمي 
فعاليات���ه املتنوع���ة وم����روع موق���ع طري���ق اللوؤلوؤ 
مبدينة املح���ّرق ال���ذي توا�شل الهيئ���ة العمل على 
اإجنازه وتفتتح مركز زواره اآخر �شهر نوفمرب املقبل.

من جهت���ه، اأ�شاد يو�شف بجه���ود هيئة الثقافة 
وم�شاريعها الداعم���ة للبنية التحتية الثقافية، مبدًيا 
ا�شتعداده الدائم للتعاون مع هيئة البحرين للثقافة 
والآثار؛ من اأجل الرتقاء باحلراك الثقايف يف اململكة.

املنام���ة - بن���ا: ا�شتقبل قائ���د احلر�ش امللكي 
�شم���و العميد الركن ال�شيخ نا�ر ب���ن حمد اآل خليفة 
مبكتب���ه يف قي���ادة احلر����ش امللك���ي �شب���اح اأم�ش، 
املدير العام ملتحف احلرب الإمرباطوري يف اململكة 

املتحدة ديان لي�ش والوفد املرافق.
ورحب �شمو قائد احلر�ش امللكي باملدير العام 
ملتح���ف احل���رب الإمرباط���وري يف اململك���ة املتحدة 
والوفد املرافق. وا�شتعر�ش �شموه يف اللقاء عاقات 
ال�شداق���ة املتمي���زة الت���ي ترب���ط مملك���ة البحرين 
واململكة املتح���دة، م�شيداً �شم���وه بالتعاون القائم 

بن البلدين ال�شديقن.

املنام���ة - بنا: ا�شتقب���ل رئي�ش احلر�ش 
الوطني الفريق الركن �شمو ال�شيخ حممد بن 
عي�شى اآل خليفة يف مكتبه مبع�شكر ال�شخري 
�شب���اح ام����ش الل���واء الرك���ن عبدالعزيز بن 
اأحمد البل���وي وذلك مبنا�شب���ة تعيينه قائداً 
لقوات درع اجلزيرة امل�شرتكة بح�شور مدير 
اأركان احلر�ش الوطني الل���واء الركن ال�شيخ 
عبدالعزي���ز بن �شعود اآل خليف���ة. ويف بداية 
اللق���اء هن���اأ �شمو رئي����ش احلر����ش الوطني 
قائد قوات درع اجلزيرة امل�شرتكة مبنا�شبة 
تعيينه، متمنياً ل���ه دوام الرفعة وال�شداد يف 
مهم���ات عمله اجلدي���د، موؤكداً �شم���وه الدور 
امله���م ال���ذي تقوم ب���ه ق���وات درع اجلزيرة 
امل�شرتكة يف �شبيل حفظ حدود دول جمل�ش 
التع���اون لدول اخلليج العربي���ة وردع ما قد 

يرتب�ش بها من اأخط���ار واأطماع خارجية. كما 
اأ�شاد �شم���وه باجلهود الطيب���ة التي تبذلها 
ق���وات درع اجلزي���رة امل�شرتك���ة يف تر�شيخ 
وحدة الهدف وتقوية الروابط امل�شرتكة بن 

دول اخلليج.
من جانبه اأ�شاد قائد قوات درع اجلزيرة 
امل�شرتك���ة الل���واء الرك���ن عبدالعزي���ز ب���ن 
اأحم���د البلوي، باجله���ود الت���ي يبذلها �شمو 
رئي�ش احلر�ش الوطن���ي لارتقاء باملنظومة 
الع�شكري���ة يف احلر����ش الوطن���ي، وذلك مبا 
ي�ش���ب يف �شالح حفظ اأم���ن مملكة البحرين 

وحماية مكت�شباتها.
ويف نهاية اللقاء ق���دم قائد قوات درع 
اجلزي���رة هدي���ة تذكاري���ة اإلى �شم���و رئي�ش 

احلر�ش الوطني بهذه املنا�شبة.

اجلف���ري- مرك���ز املل���ك حم���د العاملي 
للتعاي�ش ال�شلمي: بحث رئي�ش جمل�ش اأمناء 
مرك���ز امللك حمد العاملي للتعاي�ش ال�شلمي 
ال�شيخ خالد بن خليف���ة اآل خليفة مع املدير 
الع���ام ملنظم���ة احلفاظ عل���ى ن���ور الثقافة 
ال�شماوية لل�شام العاملي يف كوريا اجلنوبية 

فيك���ي كيم، جمالت التع���اون وامل�شاركات 
امل�شتقبلية امل�شرتك���ة يف �شبيل ن�ر ر�شالة 
ال�ش���ام وتعزي���ز روح الت�شام���ح والتعاي�ش. 
واأعربت فيك���ي عن بالغ اإعجابه���ا بالنموذج 
البحرين���ي يف ن�ر قيم التعاي�ش وال�شام بن 

خمتلف الفئات املجتمعية.

الرف���اع - ق���وة الدف���اع: ا�شتقب���ل 
رئي����ش هيئ���ة الأركان الفري���ق الرك���ن 
ذي���اب ب���ن �شق���ر النعيم���ي مبكتبه يف 
القيادة العامة �شباح ام�ش، قائد قوات 
درع اجلزي���رة امل�شرتك���ة الل���واء الركن 

عبدالعزيز بن اأحمد البلوي.واأ�شاد رئي�ش 
هيئ���ة الأركان  باجلهود الطيبة التي يبذلها 
قائد قوات درع اجلزيرة امل�شرتكة يف تعزيز 
التع���اون الع�شكري اخلليج���ي امل�شرتك بن 

دول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية.

مدين���ة عي�شى - وزارة الرتبي���ة والتعليم: عقد 
وكي���ل وزارة الرتبي���ة والتعليم للم���وارد واخلدمات 
حممد مبارك جمعة اجتماعا مع الأمن العام امل�شاعد 
للمجل����ش الأعلى لل�شب���اب والريا�ش���ة الأمن العام 
للجنة الأوملبية البحرينية عبدالرحمن �شادق ع�شكر، 
وذل���ك بديوان الوزارة مبدينة عي�شى، حيث مت خال 
الجتم���اع مناق�شة �شبل التع���اون يف م�روع املدر�شة 
الريا�شي���ة، واآليات تطبيقه ب�ش���ورة جتريبية. واأكد 
وكي���ل ال���وزارة الدور الكب���ري الذي تلعب���ه الريا�شة 
املدر�شي���ة يف اكت�شاف املواهب الطابية يف خمتلف 
الألع���اب الريا�شي���ة، ورف���د الحت���ادات الريا�شي���ة 
والأندي���ة الوطني���ة مبثل هذه املواه���ب، مما �شاهم 
يف حتقي���ق العديد م���ن الألقاب واجلوائ���ز واملراكز 
املتقدمة يف امل�ش���اركات يف امل�شابقات والبطولت 
الريا�شية على امل�شتوين املحلي واخلارجي، معربا 
عن ا�شتعداد الوزارة لت�شخ���ري اإمكاناتها لإجناح هذا 

امل�روع بالتعاون مع اجلهات املخت�شة.

• رئي�شة هيئة البحرين للثقافة والآثار م�شتقبلة الرئي�ش التنفيذي ل�ركة عقارات ال�شيف	

• �شمو قائد احلر�ش امللكي ي�شتقبل املدير العام ملتحف احلرب الإمرباطوري يف بريطانيا	
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ت�أييد مطلق لإجراءات ال�ضعودية �ضد التدخالت الكندية

مت�بعة نت�ئج اللجنة امل�ضرتكة بني البحرين وت�يلند

دور مهم لل�سقيقة يف حفظ االأمن واال�ستقرار باملنطقة... م�ساعد وزير اخلارجية:

تاأكيد اأهمية تبادل زيارات امل�س�ؤولني 

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: اأك���د م�ساع���د وزير 
اخلارجي���ة عبداهلل الدو����ري، تاأييد مملك���ة البحرين 
املطل���ق فيما تتخ���ذه اململك���ة العربي���ة ال�سع�دية 
م���ن اإج���راءات رًدا على ما �سدر عن وزي���رة اخلارجية 
الكندي���ة وال�سف���ارة الكندي���ة يف الريا����ض، من�ًه���ا 
بال���دور امله���م الذي ت�سطل���ع به اململك���ة يف حفظ 

االأمن واال�ستقرار يف املنطقة والعامل.
جاء ذلك ل���دى ا�ستقباله مبكتبه بالدي�ان العام 
لل�زارة اأم�ض، �سفري اململكة العربية ال�سع�دية لدى 

مملكة البحرين عبداهلل اآل ال�سيخ.
وا�س���اد م�ساعد وزير اخلارجي���ة بعمق العالقات 
االأخ�ي���ة الرا�سخ���ة الت���ي تربط بني مملك���ة البحرين 
واململكة العربي���ة ال�سع�دية ال�سقيقة والتي ترتكز 
على اأ�س�ض ورواب���ط تاريخية وطيدة، م�ؤكداً ت�سامن 
مملكة البحرين الت���ام مع اململكة العربية ال�سع�دية 

ال�سقيق���ة يف م�اجه���ة اأي تدخل خارج���ي يف �س�ؤونها 
الداخلية، و�سد كل من يحاول امل�سا�ض ب�سيادتها.

م���ن جانب���ه، اأك���د اآل ال�سي���خ عم���ق العالق���ات 

التاريخي���ة ال�طيدة التي ترب���ط بني مملكة البحرين 
واململكة العربية ال�سع�دية، متمنًيا ململكة البحرين 

املزيد من التقدم والرخاء.

بانك�ك - بنا: عقد االجتماع الن�سف �سن�ي 
ملتابعة نتائج االجتماع الثالث للجنة امل�سرتكة 
للتع���اون الثنائي بني مملك���ة البحرين ومملكة 
تايلن���د، يف مق���ر وزارة خارجي���ة مملك���ة تايلند 
اأم�ض، مب�ساركة ال�كيل امل�ساعد ل�س�ؤون الدول 
الغربي���ة واالأفرو اآ�سي�ية ب����زارة اخلارجية عن 
اجلان���ب البحرين���ي ت�في���ق املن�س����ر، ونائب 
االأم���ني الدائم ب�زارة خارجية مملكة تايلند عن 
اجلان���ب التايلندي دامرون���غ كريكروان.واأعرب 
اجلانبان عن اعتزازهم���ا وتقديرهما ملا و�سلت اإليه 
العالق���ات الثنائية ال�طيدة ب���ني البلدين من تقدم 
ومناء يف خمتلف املج���االت اأبرزها اخلدمات ال�سحية 
والطبي���ة، والتج���ارة واال�ستثم���ار، واالأم���ن الغذائي، 
والطاق���ة، م�ؤكدين اأهمية تبادل زيارات امل�س�ؤولني 

بني البلدين ال�سديقني.

كم���ا رح���ب اجلانب���ان بالنتائ���ج الناجح���ة للجنة 
الت�جيهي���ة امل�سرتك���ة املن�س���اأة مب�ج���ب مذك���رة 
التفاهم امل�قعة بني حك�متي البلدين التي عقدت 

يف بانك�ك يف 5 ي�لي� 2018 عن التعاون يف جماالت 
االأم���ن الغذائي والتجارة واال�ستثم���ار ويف املنتجات 

الزراعية وال�سلع.

• م�ساعد وزير اخلارجية م�ستقبال ال�سفري ال�سع�دي	

“التنمية ال�ضي��ضية” ينظم “الدميقراطية يف امل�رشوع الإ�ضالحي”
املنام���ة – معهد البحري���ن للتنمية 
ال�سيا�سية: بتنظيم م���ن معهد البحرين 
الي����م  تنطل���ق  ال�سيا�سي���ة،  للتنمي���ة 
االأربع���اء املحا����رة الرابعة م���ن احلزمة 
الرابع���ة من برنامج “حق�قي 2” بعن�ان 
“الدميقراطي���ة يف امل�روع االإ�سالحي”، 
وذلك يف مقر معهد الدرا�سات الق�سائية 
ومب�ساركة عدد م���ن ممثلي امل�ؤ�س�سات 

احلك�مي���ة ومنظمات املجتم���ع املدين. 
تتن���اول حماور املحا�رة تعريف امل�ساركني 
مبفه����م الدميقراطية كم���ا عك�ستها مبادئ 
اآلي���ات  وا�ستعرا����ض  االإ�سالح���ي  امل����روع 
م�ؤ�س�سة الدميقراطية كما عك�ستها خمرجات 
امل����روع االإ�سالح���ي، اإ�سافة اإل���ى ا�ست�راف 
م�ستقب���ل الدميقراطية يف مملكة البحرين يف 

ظل امل�روع االإ�سالحي. 

أهالي عالي ومناشدة سمو رئيس الوزراء
اأه���ايل ع���ايل دائما يف االأع���ايل، يحمل�ن رق���ي التعامل وح�س���ارة االأ�سل����ب يف املطالبة 
بحق�قهم. االأهايل يرفع�ن منا�سدته���م ل�سم� رئي�ض ال�زراء؛ حل�س�لهم على ال�سكن املالئم 

يف م�روع الرملي.
م���رت �سن����ن واأهايل عايل يقلب����ن ال�سرب ككرات ن���ار، ويح�سب�ن حزنه���م الذي يقا�ض 
باالأمت���ار، وعي�نه���م على وح���دات �سكنيه يلملم�ن ال�س���رب ليح�ل�ه اإلى ف���رح وهم يفتح�ن 
بي�ته���م يف اإ�سكان الرملي م�ستاأن�سني بي�م طال انتظ���اره خ�س��سا وهم ي�سهدون االأعرا�ض 

ال�طنية ل�س�ر امل�اطنني وهم يفتح�ن بي�تهم اجلديدة.
اأع���رف ع���ددا كبريا م���ن منطقة عايل وغريه���ا بق�ا ل�سنني كب���رية يف انتظ���ار هذا احللم 
ا مع ارتفاع االأ�سعار اجلن�نية للحياة املعي�سية، وعدم قدرتهم على م�ا�سلة ا�ستئجار  خ�س��سً
�سق���ق م���ع �سوط اجللد اليومي للرواتب م���ن قبل هيئة الكهرباء وامل���اء، وت�سخم الأ�سعار يف 
امل�سرتي���ات والتي ال اأعل���م اأين رقابة وزارة التج���ارة من رعاية امل�ستهلك���ني. فاأهايل اأعايل 
كبقية اأهايل البحرين من الزالق اإلى الرفاع اإلى املحرق واملنامة والبديع وبقية املناطق بحثا 

عن حياة اأف�سل، واأقل تكلفة، وبي�ت اإ�سكانية تغنيهم عن االلتجاء اإلى عفريت االإيجارات.  
منا�س���دة اأهايل عايل ل�سم� رئي����ض ال�زراء حتمل دالالت كبرية ثق���ة اأهايل عايل يف �سم� 
رئي����ض ال����زراء واحلك�م���ة، وبت�جيهاته احلك�مي���ة يف تلبية طلبه���م، وو�س�له���م اإلى مرفاأ 
اال�ستق���رار، وو�س�ل ال�سفينة، وتبادل التهاين لل��س�ل اإلى وحدة �سكنية تلملم هذه ال�حدة 

بقايا العمر، وتختمه برائحة م�سك تطيب الذاكرة وتنع�ض امل�ستقبل.
اأه���ايل عايل ي�ستحق�ن، و�سكرا ل�سم� رئي�ض ال�زراء على اال�ستجابة. رقي االأ�سل�ب يق�د 
اإل���ى رقي النج���اح واالجناز. ناأمل اأن ي�فق كل بحريني لل��س�ل اإل���ى احلياة الطيبة والكرمية 

دائما واأبدا.

سيد ضياء الموسوي

s.dheya
@hotmail.com

قهوة الصباح

• عقد االجتماع الن�سف �سن�ي للجنة امل�سرتكة للتعاون الثنائي بني البحرين وتايلند	
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�رشطة �ل�سمالية تناق�ش �حتياجات �أهايل دم�ستان

طرح م�رشوعات بلدية يف مز�يد�ت عامة

“�لأ�سغال” تبد�أ تطوير جممع 216 بحالة بوماهر

�لبلدية وعدت باإعادتنا لل�سوق �جلديدة باإيجار�ت “مماثلة”... و�أخلفت

اأبرزها ا�شتثمار �شوق مدينة حمد ال�شعبية... خلف:

بناًء على توجيهات �شمو رئي�س الوزراء

اأ�شحاب الفر�شات يتجمعون اأمام �شوق املحرق ويوؤكدون:

املنامة - وزارة الأ�شغال و�شوؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين: اأف���اد وزي���ر الأ�شغ���ال 
و�شوؤون البلدي���ات والتخطيط العمراين ع�شام 
خل���ف باأن الوزارة قامت بطرح عدد من املواقع 
ل����إدارة والت�شغيل والإن�ش���اء يف مزايدات عامة 
لتعزي���ز دور القطاع اخلا����س يف تنفيذها. ومن 
اأه���م امل�شاريع ا�شتثمار �ش���وق مدينة حمد ال�شعبية، 
وهو عبارة عن اإن�شاء واإدارة وا�شتثمار موقع يف مدينة 
حمد لإن�شاء مركز جتاري متكامل بالتعاون والتن�شيق 
مع املجل����س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية، حيث 

مت ط���رح امل�رشوع يف مزايدة عام���ة ومت حتديد موعد 
الإغ����ق بتاري���خ 5 �شبتم���ر 2018 و�شتت���م بعدها 

مرحلة تقييم العرو�س والعطاءات.
واأ�شاف خل���ف “كما مت طرح مزاي���دة ل�شتثمار 
واإن�ش���اء مواق���ف لل�شي���ارات يف املنطق���ة التجاري���ة 
املحيط���ة ببيت التج���ار، بحي���ث يتكف���ل امل�شتثمر 
باإن�ش���اء 520 موقف���ا عام���ا لل�شيارات مقاب���ل اإدارة 
وا�شتغ����ل بع�س املراف���ق �شمن ح���دود املواقف، 
وهو اح���د امل�شاري���ع النوعية يف جم���ال ال�رشاكة بني 

القطاعني العام واخلا�س”. 

املنام���ة - وزارة الأ�شغ���ال و�ش���وؤون البلدي���ات 
والتخطي���ط العمراين: ذك���ر وزير الأ�شغ���ال و�شوؤون 
اأن  العم���راين ع�ش���ام خل���ف  البلدي���ات والتخطي���ط 
ال���وزارة ب���داأت يف تنفيذ اأعمال م����رشوع تطوير جممع 
216 يف حال���ة بوماه���ر باملحرق بن���اًء على توجيهات 
رئي�س ال���وزراء �شاحب ال�شمو امللك���ي الأمري خليفة 
بن �شلمان اآل خليف���ة بتاأهيل املنطقة؛ كونها اإحدى 

املناطق القدمية تلبيًة لحتياجات قاطنيها.
واأفاد الوزير باأن امل�رشوع متت تر�شيته من قبل 
جمل�س املناق�شات واملزايدات على �رشكة عبدالكرمي 
اجلهرم���ي للمقاولت بكلفة تبل���غ 1.2 مليون دينار، 
على اأن يتم تنفي���ذ امل�رشوع خ�ل 50 اأ�شبوًعا. واأ�شار 
خلف اإلى اأن اأعم���ال التطوير للم�رشوع �شت�شمل اإعادة 

بن���اء البنية التحتية للطرق وال�ش���وارع للمجمع بطول 
كلي يبل���غ 6.5 كيلومرتات منها م���ا يعادل 2.5 كلم 
مم���رات �شيقة، عل���ى اأن يتم اإزالة طبق���ات الر�شف 
القدمي���ة ومواد الدفن غ���ري ال�شاحلة، و�شيتم تنفيذ 
اأعم���ال الت�شوي���ة الرتابي���ة بالرمل البح���ري، وحماية 
اأجه���زة اخلدمات الأر�شية من كهرب���اء، وماء وهاتف، 
اإ�شافة اإلى تنظي���م التقاطعات بني الطرق الداخلية 
لتوف���ري ال�ش�م���ة املروري���ة مل�شتخدم���ي املنطق���ة، 
وو�شع قنوات اأر�شية ل��شتخدام احلايل وامل�شتقبلي 
لأجهزة اخلدمات، واإن�شاء �شبكة لت�رشيف مياه الأمطار 
يف الأماك���ن املنخف�ش���ة، اإل���ى جانب اأعم���ال التبليط 
وبن���اء اأر�شفة للم�شاة وو�ش���ع الإر�شادات والع�مات 

املرورية لت�شهيل احلركة املرورية.

جتمع عدد من اأ�شحاب الفر�شات ب�شوق املحرق 
املركزي���ة )املوؤقت���ة( اأم���ام مبنى ال�ش���وق اجلديدة 
�شباح اأم�س الث�ث���اء؛ ملطالبة بلدية املحرق بالوفاء 
بوعودها ال�شابقة لهم باإعادتهم اإلى ال�شوق اجلديدة 

بعد اإعادة اإن�شائها دون زيادة مبالغ الإيجار.
وجاء هذا التجمع وفقا لأقوال اأ�شحاب الفر�شات 
ل� “الب�د” بعد اأن تلقوا ات�شالت من جانب م�شتثمر 
ال�ش���وق املركزية اجلدي���دة، تدعوهم اإل���ى احل�شور 
لتوقيع عقود اإيجار فر�ش���ات املبنى اجلديد، والتي 

ناهزت 10 اأ�شعاف مبلغ الإيجار احلايل.
ولفت���وا اإلى اأن امل�شتثمر ا�شرتط عليهم تقدمي 
دفعة مقدمة م���ن مبالغ الإيجار البالغ���ة 280 دينارا 
�شهريا، وذلك عن فرتة ا�شتئجار 3 اأ�شهر، يف الوقت 
ال���ذي يلتزم���ون فيه حالي���ا �شمن ال�ش���وق املوؤقت 

بدفع 30 دينارا لإيجار فر�شاتهم ال�شهري.
واأ�ش���اروا اإل���ى اأن���ه بالرغم م���ن ارتف���اع اأ�شعار 
الفر�ش���ات يف ال�شوق اجلدي���دة، اإل اأنه مل يتم منحهم 

الأولوية يف ال�شتئجار كما وعدوا بذلك �شابقا.
وبين���وا اأن���ه اإل���ى الآن مل يرده���م اأي اإ�شعار من 

البلدية برتك مواقعه���م يف ال�شوق املوؤقتة، اإل اأنهم 
ل ميتلكون اأي �شمان اأو م�شوغ ل�إبقاء عليهم.

ويف ه���ذا ال�شياق، تن����رش ال�شحيفة �شورة ون�س 
خط���اب البلدي���ة لأ�شح���اب الفر�ش���ات يف �شبتم���ر 
2014، والتي وعدتهم فيه باإعادتهم اإلى فر�شاتهم 

يف ال�شوق اجلديدة ومببالغ الإيجار نف�شها كالتايل:
“...فاإن���ه بالن�شب���ة مل���ا مت تداول���ه موؤخرا حول 
الت�شيي���د  ال�ش���وق بع���د  الإيج���ار يف  مق���دار قيم���ة 
والتطوير، ف���اإن بلدية املحرق وتنفي���ذا لتوجيهات 

�شاح���ب ال�شمو امللكي رئي�س جمل����س الوزراء توؤكد 
عل���ى ع���دم اخت����ف القيم���ة الإيجاري���ة يف ال�ش���وق 

اجلديدة عن الأجرة احلالية”.
وتابع���ت البلدي���ة: و�شيتم حترير عق���ود اإيجار 
م���ع امل�شتاأجرين عق���ب النتهاء من تطوي���ر ال�شوق 
بقيم���ة مماثلة لقيم���ة الإيجار احلالي���ة، راجني منكم 
�رشع���ة الإخ�ء؛ حتى نتمكن من ت�شليم املوقع لل�رشكة 
املطورة ل�نته���اء من اأعمال الت�شيي���د والتطوير يف 

الأوقات املتفق عليها دون تاأخري.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: تفعي� 
ال�رشاك���ة املجتمعية التي  لإ�شرتاتيجي���ة 
وتعزي���زا  الداخلي���ة  وزارة  تنتهجه���ا 
للتوا�ش���ل مع كاف���ة الفعاليات واأطياف 
املجتم���ع، اجتم���ع املدي���ر الع���ام ل�رشطة 
ال�شمالية العميد عبداهلل اجلريان مع وفد 

من اأهايل منطقة دم�شتان، منوها اإلى اأن 
مثل هذه اللقاءات تاأتي يف اإطار اجلهود 
احتياج���ات  عل���ى  للوق���وف  املبذول���ة؛ 
الأه���ايل مبا ي�شهم يف احلف���اظ على اأمن 
و�ش�م���ة املجتم���ع وحماي���ة املمتل���كات 

العامة واخلا�شة.

• ع�شام خلف	

•  تنفيذ اأعمال م�رشوع تطوير جممع 216 يف حالة بوماهر	

• جانب من جتمع اأ�شحاب الفر�شات اأمام ال�شوق اجلديدة	

�سيد علي �ملحافظة

راشد الغائب

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

تيارات

هل وضع الوزير ضوابط الرتفاعات المباني االستثمارية؟
هل و�شعت وزارة الأ�شغ���ال و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين ملف �شوابط 

ارتفاعات املباين ال�شتثمارية على طاولة اللجنة العليا للتخطيط العمراين؟
�شب���ب ال�ش���وؤال اإن جمموعة مواطنني م���ن جممع )406( بقري���ة ال�شناب�س وجممع 
)412( بقري���ة الديه نا�ش���دوا رئي�س الوزراء �شاحب ال�شم���و امللكي الأمري خليفة بن 
�شلمان اآل خليفة عر “الب�د” ب�شاأن �رشورة مراعاة امل�رشوعات ال�شتثمارية خل�شو�شية 
القرى، وبخا�شة مع �رشوع اأعمال بناء عمارات �شاهقة تطل على بيوت الأهايل بالقرية، 
albiladpress. / /:http :و�شت�شبب �شغطا عل���ى اخلدمات باملنطقة. )املنا�ش���دة

.)html.495766 /3491 /newspaper /com
والتم����س اأه���ايل القريتني من املقام ال�شامي توجيه ال���وزارة املعنية لوقف بناء 
العمارات ال�شاهقة بنا�شية امل�رشوع ال�شتثماري، وبحيث ل تطل على بيوت القريتني.
وج���اء التوجي���ه ال�شامي متفاع� مع املنا�شدة، اإذ وج���ه �شموه ب�رشورة التحقق من 
مراع���اة امل�رشوعات ال�شتثماري���ة خل�شو�شية القرى واملناط���ق ال�شكنية وتاأثرياتها 
الجتماعي���ة على القاطنني فيها، م���ن خ�ل و�شع �شوابط حم���ددة لرتفاعات مباين 
ه���ذه امل�شاري���ع ال�شتثماري���ة ومواقعها. واأحال �شم���وه اإلى اللجن���ة العليا للتخطيط 
www.albiladpress. / /:http )التوجي���ه:  ال�شواب���ط.  ه���ذه  درا�ش���ة  العم���راين 

.)html.496117 /3493 /newspaper /com
تعود ه���ذه الق�شة اإلى مايو 2018، اأّي قبل 3 اأ�شه���ر، وعاد املواطنون للتذكري 

باأن “تراكتورات” البناء توا�شل مهامها بكل حيوية، وكاأن �شيئا مل يكن.
ر اأثقال احلقيبة  وا�شتف�شارات���ي للوزي���ر ع�شام خلف، الذي اأحرتم مهنيته، واأق���دِّ

الوزارية: 
قت الوزارة من مراعاة امل�رشوعات ال�شتثمارية خل�شو�شية القرى؟ - هل حقَّ

َعت �شوابط حمددة لرتفاعات املباين ال�شتثمارية؟ وما هي؟ - هل ُو�شِ

 تيار
“كل �شيء يف الوجود عندما يوؤدي وظيفته جيدا، فاإمنا يحقق الغاية من وجوده”.
توفيق �حلكيم

 
 (مع البحرين لألسواق الحرة )ش.م.بشركة مج

 
 2018  منصف السنوية لعا رباحاألتوزيع 

 
عن  (البحرين لألسواق الحرة )ش.م.ب مجمع شركةتعلن 

قرار مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية نصف 
، أي من رأس مال الشركة المدفوع %20ة سنوية بنسب

الكرام ، وذلك على المساهمين لواحدفلًسا للسهم ا 20بواقع 
أغسطس  14بتاريخ المسجلة أسماؤهم في سجالت الشركة 

2018. 
 

مراجعة مكتب مسجلي أسهم الرجاء من المساهمين الكرام 
فأ البحرين في مر شركة البحرين للمقاصة ، السادةالشركة
هاتف  ،الرابعالكائنة في الطابق  بوابة المرفأ -المالي

 الخميس ابتداًء من يوم وذلك  17108833 973+:رقم
، مصطحبين معهم شهادات األسهم 2018س أغسط 16

أو كشف الحساب للمساهمين المسجلين في بورصة  األصلية
 ستالم أرباحهم.الالبحرين 

 
 وهللا ولي التوفيق ، ، ،

 

 فاروق يوسف المؤيد
 رئيس مجلس اإلدارة

 
 

م�سلحة �أ�سحاب فر�سات �سوق �ملحرق �ملركزية �أولويتنا
لديهم خيار ال�شوق اجلديدة اأو البقاء يف املنطقة املقابلة... “البلديات”:

املنام���ة - وزارة الأ�شغال و�شوؤون البلديات 
الأ�شغ���ال  وزارة  اأك���دت  العم���راين:  والتخطي���ط 
و�ش���وؤون البلديات والتخطي���ط العمراين يف بيان 
اأ�شدرت���ه اأم����س اأن “البلديات” كان���ت وما زالت 
ت�ش���ع م�شلحة الباعة يف �ش���وق املحرق املركزية 
اأولوية، م�شرية اإلى اأن “البلديات” عندما طرحت 
ال�ش���وق املركزي���ة ل��شتثم���ار �شعت م���ن خ�ل 
ذل���ك الرتقاء باخلدم���ات املقدمة مب���ا يتنا�شب 
وم�شلح���ة اجلميع مبا فيهم اأ�شحاب الفر�شات يف 

ال�شوق القدمية.
واأو�شحت “البلديات” يف بيانها اأن امل�شتثمر 
عقد لقاءات عدة مع اأ�شحاب الفر�شات يف ال�شوق 
القدمي���ة؛ لإعطائهم الأولوي���ة يف ال�شتفادة من 
املح����ت التي مت بناوؤه���ا وجتهيزها وفق اأحدث 
التجهيزات واملعايري العاملية ل�أ�شواق املركزية 
مم���ا يجعل م���ن �شوق املح���رق املركزي���ة منطقة 
ج���ذب للم�شتهلك���ني واملواطن���ني اإ�شاف���ة اإلى 
جعل ه���ذه ال�شوق ذات خدمات ممي���زة من جميع 
النواح���ي مما يلب���ي طموح اأ�شح���اب املح�ت من 

جميع املتطلبات.
واأ�شافت “هناك عدد من اأ�شحاب الفر�شات 
ا�شتجاب���وا مع امل�شتثمرين ودخل���وا يف تفاهمات 
م���ن اأجل النتفاع م���ن هذه الفر�ش���ات وعدد اآخر 
ما زال���وا يف م�ش���اورات مع امل�شتثمري���ن لل�شوق 

املركزي���ة” موؤكدا البيان اأن الباب ما زال مفتوحا 
م���ع امل�شتثمري���ن؛ لطرح ع���دد م���ن املقرتحات 

تر�شي الطرفني وتكون يف م�شلحة اجلميع.
واأك���دت “البلديات” اأن اأ�شح���اب الفر�شات 
لديهم كام���ل احلرية يف اختي���ار ال�شوق اجلديدة 
مبا تقدمه من خدمات متميزة �شمن ما يتوافقون 
علي���ه م���ع امل�شتثمري���ن اأو البق���اء يف املنطق���ة 
املقابلة لل�شوق املركزية اجلديدة بنف�س الإيجار 

الذي كانوا عليه �شابقا.
م���ن  طلب���ت  ال���وزارة  اأن  اإل���ى  واأ�ش���ارت 
امل�شتثمري���ن يف ال�ش���وق تهيئة الظ���روف كافة؛ 
لك���ي تك���ون اأ�شع���ار الب�شائ���ع داخ���ل ال�ش���وق 
مب�شت���وى الأ�شع���ار املتداولة عن���د النا�س وعند 
املح����ت الأخرى، الأم���ر الذي يجعل م���ن ال�شوق 
املركزية اجلديدة مركز جذب للزبائن مبا تقدمه 

من خدمات متميزة واأ�شعار معقولة.
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قتل امل�ؤذن جرمية خارجة عن الإن�سانية

“العدل”: و�سع خطة لبحرنة وظائف امل�ؤذنني

عزى اأ�رسة اإمام م�شجد بن �شدة... وزير العدل:

بالتن�شيق مع الأوقاف ال�شنية واجلعفرية

املنام���ة - وزارة الع���دل وال�ش����ؤون 
الإ�شالمية والأوق���اف: اأعرب وزير العدل 
وال�ش����ؤون الإ�شالمي���ة والأوق���اف ال�شيخ 
خالد بن عل���ي اآل خليفة عن اأحر التعازي 
وامل�ا�ش���اة لأ����رسة ذوي الفقي���د ال�شيخ 
عبداجللي���ل حم����د اإمام م�شج���د بن �شدة 
يف حمافظ���ة املحرق، وال���ذي راح �شحية 
جرمي���ة قت���ل ب�شع���ة خارج���ة ع���ن جميع 

املعاين الإن�شانية.
وا�شتذك���ر وزي���ر الع���دل وال�ش����ؤون 
الإ�شالمية والأوق���اف ما ُعرف عن الفقيد 
من �ش���رة طيبة ب���ن امل�شل���ن ط�ال 
ه���ذه ال�شن�ات كاإم���ام للم�شج���د، �شائال 
امل�ل���ى ج���ل وع���ال اأن يتغم���ده ب�ا�ش���ع 
رحمت���ه وغفرانه، واأن يله���م اأهله ال�شرب 

وال�شل�ان.

املنام���ة - بن���ا:  حتظ���ى دور العبادة 
باهتم���ام كب���ر من جان���ب قي���ادة عاهل 
الب���الد، حي���ث ُتخ�ش�ص له���ا امليزانيات 
املجزي���ة لبنائه���ا وت�شييده���ا، ويف ظ���ل 
امل�رسوع الإ�شالحي لعاه���ل البالد حظيت 
دور العب���ادة والقائمن عليها من خطباء 
واأئم���ة وم�ؤذن���ن باهتمام خا����ص، حيث 
�ُش���درت العديد من القرارات التي تنظم 
العم���ل يف دور العبادة، م���ن ذلك �شدور 
ق���رار كادر الأئم���ة وامل�ؤذن���ن لالرتق���اء 
بهذه املهمة الدينية، وتط�ير عمل الأئمة 
واملوؤذن���ن بو�ض���ع ال����روط وال�ضوابط 
املنظم���ة لذل���ك، و�ش���دور ق���رار تنظيم 
اخلطاب الدين���ي و�ش�ابطه، فكل ال�شكر 
والتقدي���ر لعاه���ل الب���الد عل���ى حر�ش���ه 

واهتمامه بتط�ير العمل يف دور العبادة.
����رسح بذلك وكي���ل ال����زارة لل�ش�ؤون 
وال�ش����ؤون  الع���دل  ب����زارة  الإ�شالمي���ة 

الإ�شالمية والأوقاف فريد املفتاح. 
واأ�ش���اف قائال اإن ال�زارة ُتن�شق حاليا 
م���ع اإدارتي الأوقاف ال�شني���ة واجلعفرية؛ 
ل��ش���ع خطة تنفيذي���ة لإح���الل امل�اطن 
البحرين���ي ب�ظيف���ة الأذان وبع����ص اأئمة 

وقيمي دور العبادة بدل من ال�افدين.
واأكد املفتاح عل���ى اأن البحرين تزخر 
بالكف���اءات امل�ؤهلة يف املج���الت كافة، 
خ�ش��ش���ا م���ا يتعلق بال�ظائ���ف الدينية 

م���ن اإمام���ة وخطاب���ة واأذان، فالكف���اءات 
البحريني���ة قادرة عل���ى اأن حت���ل بجدارة 
حمل ال�افدين يف وظائف الإمامة والأذان 
ب�شف���ة خا�ش���ة، حي���ث التحق���ت �رسيح���ة 
كب���رة م���ن املجتم���ع البحرين���ي مبراكز 
حتفيظ الق���راآن الكرمي ومعاه���د العل�م 
ال�رسعية التي اك�شبتهم العل�م واملعارف 
واملهارات الالزمة للقيام بهذه ال�ظائف.
وق���ال وكيل ال�ش����ؤون الإ�شالمية باأنه 
�شيت���م درا�ش���ة عاجل���ة وخط���ة تنفيذية 
لإح���الل امل�اط���ن البحريني حم���ل ال�افد 
ال���ذي ي�شغ���ل وظيف���ة م����ؤذن، وق���د مت 
بالفع���ل الت�ا�شل م���ع الأوق���اف ال�شنية 

بخ�ش��ص ذلك.

واأ�ش���ار املفتاح اإل���ى امل�شاب اجللل 
ال���ذي اأ�شاب الإم���ام ال�شي���خ عبداجلليل 
حم����د اإم���ام م�شجد ب���ن �ش���دة واجلرمية 
النك���راء الت���ي جت���ردت ع���ن كل مع���اين 

الإن�شانية.
وقدم املفتاح تعازي���ه وتعازي جميع 
منت�شب���ي ال�ش����ؤون الإ�شالمي���ة اإل���ى اأ�رسة 
الفقي���د الراح���ل، داعي���اً اهلل تعال���ى اأن 
يتقبله من ال�شهداء واأن يلهم اأهله وذويه 

ال�شرب وال�شل�ان.
����رسورة  عل���ى  املفت���اح  و�ش���دد 
ال�شتف���ادة م���ن امل�اطن���ن البحرينين 
والك����ادر ال�طني���ة يف وظيف���ة امل����ؤذن 
بدل من ال�افدي���ن، م�ؤكدا اأن عددا كبرا 
م���ن البحريني���ن عل���ى قدر م���ن الكفاءة 
والأهلي���ة للقي���ام بهذه املهم���ة، وي�جد 
البع����ص منه���م من يق����م به���ذه املهمة 
حاليا وميار�ش�نها دون تكليف اأو مقابل، 

خ�ش��شا املتقاعدين منهم.
وا�شتط���رد وكيل ال�ش����ؤون الإ�شالمية 
اأن هن���اك ت�افقا تام ب���ن جميع اجلهات 
على ����رسورة ال�شتغناء عن امل�ؤذنن غر 
املنا�شب���ن لأداء ه���ذه املهم���ة الدينية 
اجلليل���ة، واأن امل�اط���ن البحرين���ي اأولى 
واأق���در عل���ى القي���ام مبهم���ة الأذان من 
غ���ره، م�شيدا ب���دور اإدرات���ي الأوقاف يف 

هذا اجلانب.

• ال�شيخ خالد بن علي	

النائب العام يت�سلم ن�سخة من ماج�ستري اأمينة عبداهلل

املنامة - النيابة العامة: ا�شتقبل النائب 
العام عل���ي الب�عينن مبكتبه املحامي العام 
بالنيابة العامة اأمينة عبداهلل، حيث قدمت له 
ن�شخه من ر�شالة املاج�شتر بعن�ان “العق�بة 
ال�شالب���ة للحرية ق�شرة امل���دة وبدائلها يف 
الت�رسي���ع البحريني” )درا�ش���ة مقارنة( والتي 
ح�شلت عليها اأخرا م���ن الأكادميية امللكية 

لل�رسطة.
واأ�ش���اد النائ���ب العام باجله����د الطيبة 
الت���ي بذلته���ا املحام���ي العام اأمين���ة عي�شى 
للح�ش�ل على هذه الدرجة العلمية املتقدمة.

واأعربت املحامي العام اأمينة عي�شى عن 
�شكره���ا وتقديرها للنائب الع���ام وت�شجيعه 
امل�شتمر للم�شي قدما نح� الإبداع والتمييز.

بيان المركز المالي المختصر   
بآالف الدنانير البحرينية

البيانات المالية المرحلية المختصرة كما في 30 يونيو 2018

فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس اإلدارة اعتمدت البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في 7 أغسطس 2018 ووقعت من قبل

عبداهلل حسن بوهندي
العضو المنتدب

بسام الوردي
كي بي ام جيالمدير العام

بيان التدفقات النقدية المختصر
للستة أشهر المنتهية في 30 يوينو 2018           بآالف الدنانير البحرينية

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018                                                                                                                                                                                   بآالف الدنانير البحرينية             

بيان الربح أو الخسارة المختصر
بآالف الدنانير البحرينية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018 

بيان الدخل الشامل اآلخر المختصر
للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018    بآالف الدنانير البحرينية

• فريد املفتاح	

قتلة في الشوارع
لفت انتباهي اأثناء تداول ال�شحف حيثيات مقتل ال�شيخ عبداجلليل حم�د )رحمه 

اهلل( لالأخبار الأخرى، والتي تتعلق بجرائم الآ�شي�ين اأي�شا.
فبعدد ي����م اأم�ص فقط، ن�رست ال�شحف خربا مفاده بدء املحكمة اجلنائية الكربى 
النظ���ر يف ق�شية اآ�شي�ي يبلغ من العمر 38 عاما، متهم بقتل زميله يف ال�شكن، بعدما 

طعنه ب�شكن بالظهر؛ ب�شبب خالفات قدمية بينهما.
خ���رب اآخر عن متكن �رسطة حمافظة العا�شمة من القب�ص على 3 اآ�شي�ين يح�زون 

ويبيع�ن م�اد م�شكرة يف منطقة العكر الغربي، بق�شيتن منف�شلتن.
وياأخذنا الت�شاعد امللح�ظ للجرمية، لغياب “البحرنة” ببع�ص القطاعات، ب�شكل 
غر مربر، وبت�جه البع�ص لبيع تاأ�شرات العمل - ب�شكل غر قان�ين - لكل من “هب 

ودب” من الآ�شي�ين، وبنتائج دامية نراها بال�ش�ارع وامل�شاجد والأ�ش�اق.
ويتحمل “املتنفذون” واأ�شحاب امل�شالح النفعية، دورا ج�هريا بف��شى القتل، 
و�شف���ك الدم���اء هذه، لذات ال�شب���ب، خ�ش��شا مع التزايد امله����ل للعمالة الآ�شي�ية 

ال�شائبة، وخروجها عن ال�شيطرة ببع�ص املناطق.
اإن الدولة، واجله���ات الأمنية، والت�رسيعية، ملدع�ة ب���اأن متار�ص دورها التكاملي 
املطل�ب ف�را؛ ل�اأد ه���ذه الف��شى، عرب �شن الت�رسيعات والق�انن ال�شامنة، ل�طن 

اآمن وم�شتقر، يخل� من القتلة وال�شفاحن.
وم���ن الأهمية اأي�ش���ا، ا�شتن�شاخ جترب���ة دول اجل�ار، بتثبيت نظ���ام ب�شمة العن 
والأ�شب���ع، بجمي���ع املنافذ الربية والبحرية واجل�ية؛ لر�شد ه�ي���ة الزوار، منعا لرج�ع 

املبعدين مرة اأخرى، حتت م�شميات وج�ازات �شفر جديدة، وه� ما يحدث غالبا.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد
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مريزا يطلع على ا�ستعدادات م�ؤمتر “التميز يف القيادة”

جامعة البحرين تطرح ماج�ستري “�سحة البالغني”

عيادات املراكز ت�سجل 5 ماليني زيارة يف 2017

مبادرات التح�ل الإلكرتوين ت�سهم يف تقلي�ص النفقات

“بيبا” يجتاز بنجاح امل�ا�سفة الدولية لالآيزو

ت�عية طالب املع�سكر ال�سيفي مبخاطر الإنرتنت

�ل�صالح لـ “$”: منظومتنا �ل�صحية حققت �لإجناز�ت حملًيا و�إقليمًيا

�ل�صيخ نا�رص ي�صع �لأ�ص�س �ل�صحيحة للجيل �لقادم... �لقائد:

�لتز�ًما مبعايري �جلودة يف �لأنظمة �لإد�رية

�صاركو� يف حما�رص�ت ب�صاأن �لهتمام بذوي �لإعاقة وقيم �لنتماء

ك�صف م�صدر طبي مطلع عـــن �أن عدد �لزيار�ت 
�لتـــي �صجلتهـــا عيـــاد�ت �ملر�كـــز �ل�صحيـــة للعـــام 
2017 بلـــغ نحـــو 5 ماليني زيـــارة، �صملـــت زيار�ت 
للعيـــاد�ت �لعامـــة، و�لعيـــاد�ت �لتخ�ص�صيـــة، �لتي 
ت�صـــم عيـــاد�ت �ل�صكـــر �ملركزية وعيـــاد�ت �لإقالع 
عن �لتدخني، وعياد�ت �ل�صحـــة �لنف�صية، وعياد�ت 
�ل�صحـــة �جلن�صيـــة، وعيـــاد�ت فقـــر �لـــدم �ملنجلي، 
�ملبكـــر،  �لك�صـــف  وعيـــاد�ت  �لتغذيـــة،  وعيـــاد�ت 
وعيـــاد�ت �لأمر��س �ملزمنة. و�أ�صـــار �مل�صدر �إلى �أن 
3 ماليـــني زيارة كانت من ن�صيب �لعياد�ت �لعامة، 
و�لتي �صجلت �أكـــر �لزيار�ت يف �صجل زيار�ت �لعام 
�ملا�صـــي، بينما �صجلت عيـــاد�ت �ل�صحـــة �جلن�صية 
�أقل عدد من �لزيـــار�ت وبو�قع 332 زيارة خالل عام 
كامل، تليها عياد�ت �لأمر��ـــس �جللدية بو�قع 634 

زيارة، وعياد�ت مر�س �ل�صل وبو�قع 656.
و�أو�صـــح �مل�صدر �أن عيـــاد�ت �ل�صكر �ملركزية 
�صجلت حـــو�يل 39 �ألف زيارة خـــالل �لعام �ملا�صي، 
بينما �صجلت عيـــاد�ت �صبكية �لعني 12 �ألف زيارة، 

يف حـــني �صجلت عياد�ت �لك�صـــف �ملبكر خالل �لعام 
�ملا�صي حو�يل 4 �آلف زيارة.

مـــن جهتا، �أكدت وزيرة �ل�صحـــة فائقة �ل�صالح 
يف ت�رصيحـــات لـ “�لبـــالد”، �أن كل �إجناز حققته وز�رة 
�ل�صحـــة ما هـــو �إل ثمرة من ثمار �مل�ـــرصوع �لإ�صالحي 
لعاهـــل �لبالد �صاحب �جلاللة �مللـــك حمد بن عي�صى 
�آل خليفـــة و�لدعم �لالحمدود و�مل�صاندة من قيادته، 

وبتوجيـــه ومتابعـــة م�صتمـــرة ومتو��صلة مـــن رئي�س 
�لـــوزر�ء �صاحـــب �ل�صمـــو �مللكـــي �لأمـــري خليفة بن 

�صلمان �آل خليفة.
و�أو�صحت �أن مملكـــة �لبحرين حققت على مدى 
�لعقـــود �ملا�صية مكا�صـــب و�إجنـــاز�ت متميزة على 
خمتلف جمالت �لرعاية �ل�صحية، من تاأ�صي�س �لبنية 
�لتحتيـــة للنظـــام �ل�صحـــي، وتطوير هيـــكل �لرعاية 
�ل�صحيـــة �لأوليـــة و�لثانويـــة و�لثالثيـــة، مـــع �أعد�د 
كـــو�در �صحية متخ�ص�صة، وت�صجيـــع �لقطاع �خلا�س 
للم�صاركـــة يف تطوير �لقطاع �ل�صحي، و�ل�صتثمار يف 
�ل�صياحة �لعالجية و�لتعليم �ل�صحي، وتعزيز وتقوية 
نظـــام �جلـــودة و�لرقابـــة علـــى �خلدمـــات �ل�صحية، 
موؤكـــدة �أن هـــذ� �لنظام مبنـــي على مبـــد�أ �ل�صفافية 
و�لعد�لة و�ملحا�صبة، مبينة �أن كل هذ� �أدى �إلى جعل 
�ملنظومة �ل�صحية يف مملكة �لبحرين من �ملنظومات 
�لر�ئـــدة يف �خلليج و�لإقليـــم، وجعلها حمـــل �إ�صادة 
و�إعجـــاب لدى �لقائمني على �ملنظومات �ل�صحية يف 
 ،”WHO“ لعامل، ومنهـــا منظمة �ل�صحـــة �لعاملية�
�لتي حتدثت عن منظومتنا �ل�صحية وبجميع حماورها 

مبزيد من �لفخر و�لإ�صادة.

�ملنامـــة - بنـــا: �أكـــد �لرئي�س �لتنفيـــذي لهيئة 
�ملعلومـــات و�حلكومـــة �لإلكرتونية حممـــد �لقائد �أن 
توجيه ممثـــل جاللة �مللك لالأعمـــال �خلريية و�صوؤون 
�ل�صباب، رئي�س �ملجل�ـــس �لأعلى لل�صباب و�لريا�صة، 
رئي�ـــس �للجنـــة �لأوملبيـــة �لبحرينيـــة �صمـــو �ل�صيـــخ 
نا�ـــرص بن حمـــد �آل خليفة بوقف ��صتخـــد�م �ملنتجات 
�ملكتبية �لورقية و��صتبد�لهـــا بو�صائل �لتكنولوجيا 
�حلديثـــة منـــذ ينايـــر 2019، �إمنا يعمل علـــى و�صع 
�لأ�ص�ـــس �ل�صحيحـــة للجيـــل �لقـــادم و�صمـــان تبنيه 
مفهوم و�أهمية تكنولوجيا �ملعلومات يف رفع م�صتوى 
�لكفاءة �لإنتاجية و�أثرها على خف�س �لتكاليف و�تباع 

�أعلى م�صتويات �ملعايري �لبيئية.
و�أو�صـــح �لقائد �أن هـــذ �لتوجيـــه ياأتي حتقيقا 
تكنولوجيـــا  لتطويـــع  �لر�ميـــة  �مللكيـــة  للروؤيـــة 
�ملعلومـــات لدعـــم جهـــود �ململكة يف جمـــال �لتحول 
�لإلكرتوين و��صتد�مته يف �ملوؤ�ص�صات كافة مبا يعزز 
مـــن �أد�ء وكفاءة �خلدمات �ملقدمـــة، م�صري� �إلى دعم 

�لهيئة لهذه �ملبادرة �لذكية �لتي �صت�صهم يف عملية 
�لتحـــول �لإلكـــرتوين للعمليـــات كافة �لتـــي يقدمها 
قطـــاع �ل�صباب و�لريا�صة، و�لتـــي �صت�صهم يف تعزيز 
بيئـــة �لعمل مع خف�س �لنفقـــات وتقليل �ل�صتخد�م 

�لورقي و�ملحافظة على �لبيئة، وقال �إن توجيه �صمو 
�ل�صيـــخ نا�رص ياأتـــي د�عما جلوهـــر �إ�صرت�تيجية هيئة 
�ملعلومات و�حلكومة �لإلكرتونية �لر�مية �إلى �إحد�ث 
�لتحول �لإلكرتوين؛ بغية رفع كفاءة تقدمي �خلدمات 
و�ملعامالت �حلكومية وخف�س تكلفتها عرب تقدميها 

من خالل �لقنو�ت �لإلكرتونية.
ومن هذ� �ملنطلق، فـــاإن جهود �لهيئة بالتعاون 
مع �ملوؤ�ص�صات �حلكومية لتحقيق �لتحول �لإلكرتوين 
�ل�صامل نتج عنها توفري �أكر من 350 خدمة �إلكرتونية 
عـــرب خمتلف قنو�تهـــا، مت من خاللهـــا �ل�صتغناء عن 
�لوثائـــق �حلكوميـــة و�مل�صتند�ت �ليدويـــة، وخف�س 
�لنفقـــات �لت�صغيلية، حيث مّكنـــت �مل�صتخدمني من 
�إجنـــاز معامالتهـــم �إلكرتونيا ب�صكل �أ�ـــرصع ف�صال عن 
جتنـــب �مل�صقـــة و�لعناء، �إلـــى جانب متيزهـــا بالدقة 
و�خت�صـــار �لوقت و�جلهد وتعزيـــز �لأمن �لإلكرتوين، 
ف�صال عن تقلي�س �لآثار �ملرتتبة على �لبيئة وخماطر 

�لفقد�ن و�لتلف نتيجة �لتعامالت �لورقية.

�صاحيـــة �ل�صيف - معهـــد �لإد�رة �لعامـــة: �أكدت مدير 
�أول �لتخطيط �لإ�صرت�تيجي و�صمان �جلودة يف معهد �لإد�رة 
�لعامة “بيبا” عائدة رجب �أن جناح �نتقال �ملعهد للمو��صفة 
�لدوليـــة �جلديـــدة ل�صهـــادة �لآيـــزو 9001:2015 �إمنا هو 
دليـــل على �لتز�مـــه باملعايري �لعاملية للجـــودة يف �لأنظمة 
و�لعمليات �لإد�رية �لتـــي يتبعها، و�صعيه �لد�ئم للتح�صني 
�مل�صتمر لتقدمي �أف�صل �خلدمات، وذلك بعد �جتيازه جلميع 
مر�حـــل �لتقييم �ملطلوبة و�ل�صـــادرة عن منظمة �ملقايي�س 
�لدولية. و�أو�صحت �أن �ملو��صفة �جلديدة ركزت على زيادة 
�لندماج بني معايري �جلـــودة و�لتوجه �لإ�صرت�تيجي �إ�صافة 
�إلـــى �لرتكز على تلبيـــة �حتياجات �لعمالء مـــن خالل تطوير 
�لأد�ء �لنـــاجت من عملية �لتحليل و�لتقييـــم و�لت�صجيع على 
�لتفكري �ملبني على �ملخاطر ذلك مما ي�صمح بتح�صني �لأد�ء 

�لعـــام للمعهد مبا يو�ئـــم ويحقق توجهاتـــه �لإ�صرت�تيجية، 
موؤكـــدة �أن �لنتقـــال للمو��صفـــة �جلديـــدة - بعـــد ح�صول 
�ملعهد على �صهـــادة �لآيزو 9001:2008 يف �لعام 2017م 
- كان �صمن �خلطط �لتطويرية �مل�صتمرة لالأنظمة �لإد�رية 
وجنـــح �ملعهد بتحقيقها على �أكمـــل وجه. ُيذكر �أن جمموعة 
�أقرتهـــا  �لتـــي   9001:2015 �لآيـــزو  معايـــري مو��صفـــات 
�ملنظمـــة �لدولية للقيا�س تعد �عرت�فـــا دوليا بتو�فق نظم 
�إد�رة �جلـــودة يف �ملوؤ�ص�صة �ملمنوحة مع �ملعايري �لقيا�صية 
�لدوليـــة، وتر�صـــي �إطـــاًر� حمكًمـــا للعمليـــات و�ل�صيا�صات 
و�لإجر�ء�ت و�صبـــط �ل�صجالت وحت�صني جـــودة �خلدمات يف 
�إطـــار نظام يحقق ر�صا �لعمالء ويلبي متطلباتهم، كما يلبي 
�ملتطلبات �لت�رصيعية و�لقانونية �ل�صارية من خالل �لتطبيق 

�لفعال �عل لنظام �إد�رة �جلودة.

�ملنامـــة - وز�رة �لد�خلية: �صمن فعاليات 
تنظمـــه  �لـــذي  �لعا�ـــرص  �ل�صيفـــي  �ملع�صكـــر 
�لأكادمييـــة �مللكيـــة لل�رصطـــة بالتعـــاون مـــع 
�صنـــدوق �لعمـــل “متكـــني”، وتطبيقـــا ملبـــد�أ 
�ل�رص�كـــة �ملجتمعيـــة لإبـــر�ز �إمكانـــات �ل�صباب 
ومو�هبهم وحماولة دمج ذوي �لإعاقة باملجتمع، 
باملركـــز  توعويـــة  مبحا�ـــرصة  �لطلبـــة  �صـــارك 
�لبحرينـــي للحر�ك �لـــدويل مت خاللها تعريفهم 
بتاريخ �ملركز و�أهم �إجناز�ت منت�صبيه، و�لطرق 
�ل�صحيحة للتعامـــل معهم وكيفية م�صاعدتهم، 
�إ�صافـــة �إلى ت�صجيـــع ذوي �لإعاقة يف �مل�صاركة 

�ليجابية يف �لعمل �جلماعي.
ويف �صياق مت�صل، قـــام �لطلبة بزيارة �إلى 
م�صنـــع �أملنيوم �لبحرين “�ألبـــا” �طلعو� خاللها 
علـــى �صـــري �لعمـــل و�لأق�صـــام �لتـــي يحتويها 
�مل�صنع وتعرفو� على مر�حل ت�صنيع �لأملنيوم، 
كما �صاهـــدو� عر�صا تلفزيونيـــا يتعلق بالدور 

�لقت�صادي للم�صنع.
كما �صاركو� يف عدد من �ملحا�رص�ت وور�س 

�لعمل �ملختلفة، حيث كانـــت �ملحا�رصة �لأولى 
بعنو�ن “�صالمـــة �ل�صباب و�أخالقيات �لإنرتنت” 
ت�صمنت عـــدد� من �لن�صائـــح و�لإر�صاد�ت عن 
كيفية حماية خ�صو�صياتهم و�أمنهم و�صمعتهم 
علـــى �لإنرتنت و�لت�رصف باحـــرت�م مع �لآخرين، 
�إلـــى جانب عر�ـــس ق�ص�س و�قعيـــة لتوعيتهم 
مبخاطـــر �لإنرتنـــت وجتنب وقوعهـــم ك�صحايا 
للمتطفلـــني.  �أمـــا �ملحا�ـــرصة �لثانيـــة، فجاءت 
“ديرتـــي” ��صتهدفـــت غر�ـــس قيـــم  بعنـــو�ن 

�لولء و�لنتماء يف نفو�ـــس �لنا�صئة وتوجيههم 
�إلـــى �لو�صائـــل �لتعبرييـــة �لتي مـــن �صاأنها �أن 
تعـــرب عـــن حب �لوطـــن وخدمتـــه، فيمـــا كانت 
�ملحا�ـــرصة �لثالثـــة بعنـــو�ن “متكـــني �لنا�صئة 
يف �لإعـــالم �لجتماعي” مت خاللهـــا �لتطرق �إلى 
توعية �لطلبة وتثقيفهـــم باأف�صل �ملمار�صات 
�مل�صتخدمـــة على مو�قع �لتو��صـــل �لجتماعي، 
�إ�صافـــة �إلـــى تدريبهـــم علـــى �صناعـــة حمتوى 

ت�صويقي هادف لأفكارهم وطموحاتهم.

و�ملـــاء:  �لكهربـــاء  �صـــوؤون   - �ملنامـــة 
و�ملـــاء  �لكهربـــاء  �صـــوؤون  وزيـــر  ��صتقبـــل 
عبد�حل�صـــني مـــريز� مبكتبه رئي�ـــس و�أع�صاء 
جمعيـــة �لإد�ريني �لبحرينية يتقدمهم رئي�س 
عبد�لرحمـــن،  حمـــد  عـــادل  �لد�رة  جمل�ـــس 
وعـــدد من �لأع�صـــاء، ويف بد�يـــة �للقاء رحب 
�لوزيـــر باحل�صـــور، م�صيد� بجهـــود �جلمعية 
يف حتقيـــق �لكثـــري من �لإجنـــاز�ت يف �ملجال 
�لإد�ري و�ملـــايل وخدمة قطـــاع �لإد�ريني يف 
مملكـــة �لبحريـــن.  ومت خالل �للقـــاء مناق�صة 

خمتلـــف �ملو��صيع �لتي تهم �جلمعية، ومنها 
��صتعـــد�د�ت �ملوؤمتـــر �لـــدويل �لـــذي تنوي 
�جلمعيـــة �إقامتـــه حـــول “�لتميـــز يف �لقيادة 
يف ع�ـــرص �لتحـــول �لرقمي” حتـــت رعاية وزير 
�صئـــون �لكهرباء و�ملـــاء يف 5 و6 فرب�ير من 
�لعام �ملقبـــل 2019، حيث �صي�صارك يف هذ� 
�ملوؤمتـــر عدد كبري مـــن �ملهتمني يف �ملجال 
�لإد�ري مـــن د�خـــل �لبحريـــن وخارجهـــا، كما 
�صيقدم مريز� كلمة وورقـــة علمية رئي�صة يف 

حفل �لفتتاح.

�ملنامـــة - بنا: قالت عميدة كلية �لعلوم 
�ل�صحية بجامعة �لبحرين �آمال عاقلة �إن برنامج 
ماج�صتـــري “�صحـــة �لبالغني”، �ملقـــرر طرحه 
بد�ية �لعام �جلامعـــي �ملقبل 2019/ 2018، 
يهدف �إلى �إعد�د ممر�صني قياديني وباحثني 
يف جمال �لتمري�س، وموؤهلني لتقدمي �لرعاية 
�ملبنيـــة  و�ملتكاملـــة  �ل�صاملـــة  �لتمري�صيـــة 
علـــى �ملعرفـــة و�ملهـــار�ت �ملكت�صبـــة مـــن 
�لأدلـــة و�لرب�هني؛ لتلبية �حلاجـــات �ل�صحية 
لالأفـــر�د و�ملجتمع. و�أ�صافت عاقلة �أن �حلاجة 
�ملا�صة للرعاية �ل�صحية يف �ملنطقة ومو�كبة 
�لتحديات و�لتكنولوجيـــا و�لتقدم �لهائل يف 
تقنيات ومعايري �لرعاية �ل�صحية دفعت �إلى 
طـــرح برنامج ماج�صتري �صحة �لبالغني لزيادة 

�لكفاءة �ملهنية يف حقل �لتمري�س.
و�أو�صحـــت “�أن �لربنامـــج ي�صمل معرفة 
�لعلـــوم �لأ�صا�صية و�ملتخ�ص�صـــة و�ملهار�ت 

�لعلمية و�لإدر�كية ومهار�ت �لتفكري �لناقد، 
وتطويـــر �ملهـــار�ت �ل�رصيريـــة، �إ�صافـــة �إلى 
�كت�صاب �لقدرة على �تخاذ �لقر�ر�ت �ل�صليمة 

�ملبنية على �لأدلة و�لرب�هني �لعلمية”.
و�أ�صـــارت عاقلة �إلـــى �أن �لدر��صة يف هذ� 
�لربنامج ت�صرتط يف �ملتقدم �أن يكون حا�صال 
على درجة �لبكالوريو�س يف �لتمري�س مبعدل 
تر�كمي ل يقل عن 2.67 من 4.00، و�أن يحمل 
رخ�صـــة مز�ولـــة �لتمري�ـــس ويجتـــاز �ملقابلة 
�ل�صخ�صيـــة، ويقـــدم تو�صيـــة مـــن �لأ�صاتذة 
�متحـــان  يجتـــاز  و�أن  �ملبا�ـــرص،  و�مل�صـــوؤول 
�لتوفـــل/  �آيلـــت. و�أكدت �أنـــه متَّ �لتعاون مع 
خـــرب�ء وطاقـــم تدري�صـــي مـــن ذوي �لكفاءة 
�لعاليـــة لإعـــد�د هـــذ� �لربنامـــج وتدري�صـــه، 
م�صرية �إلـــى �أن مدة �لدر��صة �صتكون �صنتني 
�صاملة �لتدريب �لعملـــي و�لنظري مع تقدمي 

ر�صالة �ملاج�صتري يف جمال �لتخ�ص�س.

• �مل�صاركون يف �ملع�صكر �ل�صيفي	

بدور املالكي

• فائقة �ل�صالح	

• حممد �لقائد	

• عائدة رجب 	

تعزيز مفه�م “املبادرة” لدى منت�سبي “الداخلية”

�ملنامـــة - وز�رة �لد�خليـــة: حتت رعاية 
�لوكيـــل �مل�صاعـــد للمـــو�رد �لب�رصيـــة بوز�رة 
�لد�خلية �لعميد عـــادل عبد�هلل �أمني، �أقامت 
بعنـــو�ن  تدريبيـــة  دورة  �لب�رصيـــة  �ملـــو�رد 
“�لتاألـــق باملبـــادر�ت” لع���دد م���ن �صب���اط 
وموظفي وز�رة �لد�خليـــة، وذلك خالل يومي 
�لـــدورة،  تهـــدف  �جلـــاري.  �أغ�صط�ـــس   5-6
و�لتـــي حا�رص فيها خالد �لعيـــد وهو م�صت�صار 
�لتدريـــب و�لتطويـــر �ملوؤ�ص�صـــي مبوؤ�ص�صـــة 
بو�بـــة �ملعرفـــة لال�صت�صـــار�ت، �إلـــى تعريف 
�مل�صاركـــني مبفهـــوم �ملبـــادرة و�أهميتهـــا 

وحمتوياتهـــا وتزويدهـــم بـــاأدو�ت �لتفكـــري 
علـــى  ت�صاعدهـــم  �صـــوف  �لتـــي  �ملنا�صبـــة 
�صياغة �ملبـــادر�ت ب�صكل �حرت�يف، بالإ�صافة 
�إلى �لتعـــرف علـــى موؤ�ـــرص�ت �لأد�ء و�أنو�عها 
وم�صتوياتهـــا ومز�ياهـــا، ومقارنـــة �ملرجعية 
و�أهميتها لأي موؤ�ص�صة، بالإ�صافة �إلى �قرت�ح 
مبـــادرة تتو�فق مـــع �لأهـــد�ف �لإ�صرت�تيجية 
لـــوز�رة �لد�خلية. ويف ختام �لدورة، قام مدير 
�إد�رة �ص���وؤون �ل�صباط �ملقدم ح�صن �ملالكي 
يف  �مل�صاركـــني  علـــى  �ل�صهـــاد�ت  بتوزيـــع 

�لدورة، متمنيا لهم �لتوفيق و�لنجاح.

تط�ير املهارات الإعالمية ملنت�سبي اجلهات الق�سائية والقان�نية

�ملنامـــة - بنـــا: قـــدم مركز وكالـــة �أنباء 
�لبحريـــن )بنـــا( لتطوير �ملهـــار�ت �لإعالمية 
بالتعـــاون مـــع معهـــد �لدر��صـــات �لق�صائية 
و�لقانونيـــة برناجما تدريبيـــا �صامال ملوظفي 
�لعالقات �لعامـــة منت�صبي �جلهات �لق�صائية 
و�لقانونيـــة، مـــن 28 يونيـــو �ملا�صـــي حتى 
7 مـــن �أغ�صط�س �جلـــاري.  ت�صمـــن �لربنامج 
قدمهـــا  دور�ت   4 �صملـــت  تدريبيـــة  حزمـــة 
عدد مـــن موظفي وكالة �أنبـــاء �لبحرين، وهي 
�لتعامـــل مـــع �لإعـــالم، وفـــن �صياغـــة �خلرب 
�ل�صحفـــي، وفـــن كتابـــة �لتقريـــر �ل�صحفي، 
وفن و�أ�صا�صيـــات �لت�صوير �ل�صحفي. �لدورة 
�لتدريبيـــة �لأولى “فن �لتعامـــل مع �لإعالم” 
قدمها حبيـــب �لتومي، ت�صمنت فن �ملو�جهة 

�لإعالميـــة من خالل عنا�ـــرص �لت�صويق و�لإثارة 
وتركيـــز �لنتبـــاه، وكيفية �إعـــد�د �ملوؤمتر�ت 
و�لبيانـــات �ل�صحافيـــة، ومهـــار�ت �لتعامـــل 
مـــع �لإعالم �جلديـــد. وقدمت نبيلـــة �صليمان 
�لدورتـــني �لتدريبيتني “فـــن �صياغة �خلرب 
�ل�صحفي”، و”فـــن كتابة �لتقرير �ل�صحفي”. 
�أمـــا �لـــدورة �لتدريبيـــة �لثانيـــة “فـــن كتابة 
�لتعريـــف  ف�صملـــت  �ل�صحفـــي”،  �لتقريـــر 
بالتقرير �ل�صحفي، و�أنو�ع �لتقارير �ل�صحفية 
�لتقريـــر  كتابـــة  وعنا�ـــرص  وخ�صائ�صهـــا، 
�ل�صحفـــي، و�لتمييز بني �لتقريـــر �ل�صحفي 
و�لفنون �ل�صحفية �لأخرى كاخلرب و�لتحقيق؛ 
لتمكـــني �لفـــرد مـــن كتابـــة تقريـــر متميـــز 

باملو��صفات �ملطلوبة ويتحقق �لهدف منه.



ق���ال املر�ش���ح البل���دي بالدائ���رة الرابع���ة 
باملحافظة ال�شمالي���ة فا�شل امل�ؤمن ل� “البالد” 
اإن دخ�ل���ه املع���رك االنتخاب���ي حلاج���ة اأه���ايل 
الدائ���رة اإل���ى العديد م���ن اخلدم���ات وافتقارها 
الكث���ر من االأم����ر التي مل يكن له���ا وج�د منذ 

�شن�ات. 
واأ�ش���اف: “�شاأ�شعى اإل���ى تلبية االحتياجات 
االإ�شكاني���ة الأه���ايل الدائ���رة الرابع���ة، خ�ش��شا 
البي���وت الآيلة لل�سقوط، يف ظل ع���دم ا�ستفادة 
اأه���ايل القرية من امل�ساري���ع الإ�سكانية ال�سابقة 

�سوى بن�سبة �سئيلة جدا.
واأو�ش���ح: “نري���د اأن تخ�ش����ص ح�ش���ة اأكرب 
للوحدات ال�سكنية لأه���ايل الدائرة �سمن م�رشوع 
الرمل���ي االإ�ش���كاين، خ�ش��ش���ا مل���ن طلباته���م 

االإ�شكانية قدمية”.
واأردف ب���اأن الدائ���رة بحاج���ة لبن���اء �شال���ة 

متعددة االأغرا�ص واال�شتخدامات”.
واأ�ش���ار اإلى اأن الدائ���رة تفتقر لناد ريا�شي 
من�ذج���ي، اإذ ي�ج���د يف منطق���ة اأب�ق����ة مرك���ز 
�سبابي حديث، ولكنه �سغري، ون�سعى اإلى لإن�ساء 

ناد من�ذجي ثقايف ريا�شي.
وتابع: ل يوج���د منفذ خارجي وداخلي ي�سل 
ب���ن �شلماب���اد واأرج���ان فيل���ج واأب�ق����ة وجبلة 

حب�شي واإ�شبيلية.

وذك���ر اأن منطق���ة �شلماب���اد تع���اين م�شكلة 
تداخل املنطقة ال�سناعية مع املنطقة ال�سكنية، 
وم�شكالت �شك���ن العزاب من العمال���ة االأجنبية، 
حي���ث تت�سب���ب ه���ذه امل�سكل���ة يف الكث���ري م���ن 
االإزع���اج الكب���ر وامل�شكالت البيئي���ة وال�شحية 

واالجتماعية واملرورية، وغرها.
واأك���د اأن م�شكلة �شكن الع���زاب قدمية جدا 
وتعانيها منطقة �شلماباد، وقد اأثرت من جانب 
االأهايل مرات عديدة، وكنا على االأمل اأن تنتهي 
واأن تعال���ج، اإال اأن ه���ذه امل�شكل���ة لالأ�شف مل تر 

طريقها للحل حتى الآن.
 وم�ش���ى قائ���ال: “�شاأ�شع���ى اإل���ى ا�شتمالك 
االأرا�شي كعمله���ا كم�اقف �شي���ارات خ�ش��شا 
للمن���ازل القدمي���ة ونعملها كم�اق���ف �شيارات 

الأهايل املنطقة.
وب���ن: “�سنق���وم باإن�س���اء جمال����س اأهلي���ة 
و�شعبي���ة الأه���ايل الدائ���رة، وه���ي تخ���دم اأهايل 

املنطقة؛ ك�نها ملتقى يجمعهم على اخلر”.
واختتم بالق�ل: “اأ�سع���ى اإلى تن�سيق بلدي 
نيابي بن النائب املحتمل، وذلك مبا ه� ي�شب 

يف م�شلحة امل�اطن البحريني”.

ذك���ر املر�شح النياب���ي للدائرة الرابعة 
ل����  االأم���ن  ف����از  ال�شمالي���ة  باملحافظ���ة 
“الب���الد” اأن الداف���ع خلو����س النتخاب���ات 
ع���ن الدائ���رة اإح�سا����س منه باأهمي���ة وجود 
نائب ن�شط يرعى م�شالح قاطني املنطقة 
واإي�ش���ال م���ا ه���� يف م�شلحة ال�شع���ب، اإذ 
اإن برناجم���ه النتخاب���ي يرك���ز على معاجلة 
االأزم���ة املالي���ة احلالية، والت���ي يجب على 
امل�اطنن التكات���ف فيها، اإذ اإن ال�رضائب 
�شتزيد م���ن �شي�لة اقت�شاد الدولة وتقلل 

الت�شخم املايل.
وق���ال: “يج���ب اأن نبحث ع���ن م�سادر 
دخل جديدة ويج���ب اأن نكون مع املواطن، 
فاملواط���ن �رشي���ك اأ�سا�س يف اتخ���اذ جميع 
هذه الق���رارات؛ لأن���ه ه���و امل�ستفيد وهو 

املت�رضر اأي�شا”.
اأن تر�شح���ي هدف���ه ج���ذب  واأ�ش���اف: 
ا�شتثم���ار كامل و�شحي���ح، اإذ اإن اال�شتثمار 
�شيعال���ج م�شكل���ة االقت�ش���اد يف البحري���ن 
خ�ش��ش���ا اال�شتثمار بعمل جزر �شياحية يف 

البحرين. 
وتاب���ع: يج���ب األ تكون هن���اك قرارات 

�سلبية على املواط���ن، اإذ �سيو�سع برنامج 
متكام���ل هدف���ه اإ����رضاك امل�اط���ن يف اأخ���ذ 

القرارات.
وم���ن الناحي���ة اخلدمي���ة اأ�ش���ار اإلى اأن 
الدائ���رة بحاج���ة اإلى منافذ خ���روج ودخ�ل، 
وحتت���اج ر�شف �ش�ارع؛ نظرا حلجم الدائرة 

وعدد املجمعات فيها.
واأردف اإن برناجم���ه النتخاب���ي ي�س���م 

معاجلة وحلحلة امللف االإ�شكاين، اإذ ال ت�جد 
م�ساريع اإ�سكانية كافية، فيجب على الأقل 

تغطية طلبات اإ�سكانية اإلى األف منتفع.
واأنه���ى  حديث���ه بالق����ل: “اإن م�شكلة 
�سكن العزاب يف الدائرة رئي�سة، اإذ يجب اأن 
تعالج امل�شكلة و�شط االأهايل يف املناطق”.

األربعاء 8 أغسطس 2018 
26 ذو القعدة 1439
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مر�صح اأبوقوة عواجي لـ “$”: �صاأقود ت�صكيل كتلة اقت�صادية
“االإ�شكان” مل ت�سلِّم امل�ستحقني الوثائق... ولزيادة ح�سة الدائرة من البيوت

اأ�ش���ار مر�ش���ح الدائ���رة الرابع���ة باملحافظة 
ال�سمالي���ة عم���ار عواج���ي اأن برناجم���ه النتخابي 
�شرك���ز عل���ى تفعي���ل م���ا ورد م���ن ت��شي���ات 
بتقرير دي�ان الرقابة املالي���ة واالإدارية يف ظل 
التحدي���ات االقت�شادي���ة الراهن���ة، اإذ اإن وج����د 
القت�ساديني �سيكون مفيدا يف املجل�س، منوها 
اإل���ى ����رضورة تنفيذ ت��شي���ات الدي����ان واإحالة 

الفا�سدين للق�ساء، ومراقبة م�سار املال العام.
وقال ل� “البالد”: “ن�سعى اإلى ت�سكيل كتلة 
اقت�سادي���ة داخ���ل املجل����س لدع���م الت�رشيعات 
القت�سادية بالتعاون مع رجال الأعمال املمثلني 
لبع����ص الدوائر حالًيا، وذل���ك يف حال و�ش�لهم 
اإل���ى برمل���ان 2018، لفت���ا اإل���ى اأن املجل����س 
الق���ادم يحتاج عنا����رض ق�ية م���ن االقت�شادين 

والتخ�س�سات الأخرى”.
واأ�ش���اف: “الن���واب مل ي�ستطيع���وا يف دور 
النعق���اد متري���ر مطالب ال�سع���ب، وذلك ب�سبب 
ع���دم وج����د راأي م�ح���د، اإذ اإن النخب���ة النيابية 
حتت���اج خمت�ش���ن قادري���ن على ح���زم مطالب 
ال�شع���ب”. واأ�سار ب���اأن النائب احل���ايل غازي اآل 
رحمة اأدى دوره يف الوقت ال�سائع باآخر دورة من 

عمر الربملان.
واأو�س���ح عواج���ي ب���اأن برناجم���ه النتخابي 
�شرك���ز على احتياجات ومطال���ب اأهايل الدائرة 
االإ�شكاني���ة  الطلب���ات  ناحي���ة  م���ن  خ�ش��ش���ا 
املتبقية، اإذ اإن وزارة الإ�سكان اأعلنت عن اأ�سماء 

امل�ستحقني، ولكن حتى الآن مل يتم النتهاء من 
اإعط���اء م�ستحقيه���ا الوثائق، اإ�ساف���ة اإلى زيادة 
ح�شة الدائرة واإقامة وحدات �شكنية مب�ا�شفات 

خا�شة.
واأردف باأن���ه يجب ت�ف���ر املزيد من فر�ص 
العمل لل�سباب العاطلني، وذلك من خالل ت�سجيع 
ال�ستثم���ار وت�سجيع ري���ادة الأعم���ال وال�رشكات 
النا�سئة عرب تعزيز التعاون مع اجلهات املعنية.

 

بروفايل الدائرة
متثل الدائرة الرابع���ة باملحافظة ال�سمالية 
املناطق الآتي���ة وجممعاتها: جبلة حب�سي )431، 
433، 435(، ال�سهل���ة ال�سمالي���ة )439، 441(، 
الق���دم )447(، اأب�ق����ة )455، 457(، �شلماباد 

712(، ه����رة ع���ايل   ،708  ،706  ،704  ،702(
)714(، عايل )744(.

ح�س���ب   9277 الناخب���ة  الكتل���ة  وت�ش���م 
اإح�شاءات انتخابات برملان 2014.
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مركز اأبوقوة اجلديد �سغري... املر�سح البلدي املوؤمن ل� “$”:

اإطالق ا�شتثمار عمل جزر �شياحية... مر�شح “رابعة ال�شمالية” االأمن ل� “$”:

مدير �رشكة يختل�س 1.5 مليون دينار ويحولها لبلده

جتديد حب�س 17 اآ�صيوي �رشقوا كابلت مبليون دينار

قال���ت املحامية مه���ا جاب���ر اإن املحكمة 
ال�سغ���رى اجلنائية تنظر يف واقعة اختال�سات 
مالي���ة وتلقي ر�س���وة يف اإح���دى اأكرب �رشكات 
املدي���ر  ارتكبه���ا  اململك���ة،  يف  املق���اوالت 
الع���ام لل�رشكة ومدير امل�ساريع فيها وموظف 
ثال���ث، متكنوا من اختال�س ما جمموعه مليون 
ون�س���ف مليون دين���ار، اإذ ا�ستمعت املحكمة 
يف اآخ���ر جل�سة اإلى �سه���ود الإثبات املقدمني 
م���ن ال�رضك���ة املجن���ي عليه���ا اإ�شاف���ة اإل���ى 
�شه�د النفي من قب���ل املتهمن، م�ؤكدة اأن 
العقوب���ات قد ت�سل اإلى احلب�س 10 �شن�ات، 
م�ش���رة اإلى اأن املحكمة ق���ررت تاأجيل النظر 
يف الق�سية حتى جل�سة 19 اأغ�سط�س اجلاري؛ 
ل�سماع باقي ال�سهود. واأ�س���ارت جابر اإلى اأن 
الوقائع امل�سن���دة للمتهم���ني مت اكت�سافها 
من قبل املدققني على ح�سابات ال�رشكة قبل 
ف���رة ق�شرة، وعل���ى اإثره���ا مت االإبالغ عنها 
لدى مرك���ز ال�رشطة. واأ�ساف���ت وكيلة ال�رشكة 
املجني عليها اأن املتهم االأول )املدير العام 

لل�رضكة ويعم���ل لديها منذ قراب���ة 21 عاما(، 
كان ق���د ا�س���رك م���ع املتهم الث���اين )مدير 
امل�ساري���ع( من���ذ ف���رة قريب���ة، يف ارت���كاب 
عملي���ات  وتو�سل���ت  الختال����س.  عملي���ات 
التدقي���ق اإل���ى كيفي���ة ا�شتي���الء املتهم���ن 
يف  باإدخاله���ا  املبال���غ  عل���ى  والث���اين  االأول 
ح�ساباتهم ال�سخ�سية، ث���م اإيهام ال�رشكة باأنه 
مت �رشف املبالغ يف اأعمال اأخرى تابعة لل�رشكة، 
واأنهم���ا اتفقا مع �رشكة اأخ���رى لتقوم بتجميع 
املخلفات، واأخذها مقابل اإمداد ال�رضكة مب�اد 

ردم وبناء.
وبين���ت اأن املتهم الثال���ث والذي يعمل 
موظف م�سح كميات يواجه تهمة تلقي ر�سوة 
نظ���ري متري���ر معام���الت خا�سة بال�رشك���ة اإلى 

مقاولن من الباطن.
واأحالت النيابة العام���ة املتهمني الأول 
والث���اين بعد اأن وجه���ت اإليهما تهم���ة اأنهما 
اختل�سا املبالغ املبينة ق���درا بالأوراق والتي 
وج���دت يف حيازتهم ب�سب���ب وظيفتهم، فيما 
اأ�سندت للمته���م الثالث تهم���ة تلقي ر�سوة 

مقابل القيام بعمل.

اأفادت املحامية ل�ل�ة الكعبي اأن النيابة 
العامة اأمرت بتجديد احلب�س الحتياطي بحق 
17 �سخ�س����ا من جن�سي����ة اآ�سيوية؛ لرتكاب 
وقائ����ع �رشق����ة اأ�سالك -كاب����الت- كهربائية 
واأدوات اأخ����رى من م�سنع متوقف عن العمل 
يقع مبنطق����ة احلد ال�سناعي����ة، والتي تقدر 
قيمته����ا االإجمالية بنح� ملي�����ن دينار، وقد 
مت �شبطه����ا وا�شتعادته����ا؛ وذل����ك مل����دة 7 
اأي����ام على ذمة الق�شية عل����ى اأن يراعى لهم 

التجديد يف امليعاد القان�ين.
واأ�ش����ارت وكيل����ة اأح����د املتهم����ن اإلى 
اأن م�كله����ا يعمل حما�شب����ا يف حمل �شكراب 
ميتلك����ه والده، وق����د مت اتهامه ب�����رضاء تلك 
الكابالت الكهربائي����ة امل�رشوقة من امل�سنع 
امل�شار اإلي����ه، كما اأحي����ل 4 موظفني اآخرين 

يف �شك����راب وال����ده اأي�ش����ا اإل����ى النياب����ة يف 
الواقع����ة ذاتها، اإذ ثبت ا�ستخ����دام �سيارات 
تابع����ة ملح����ل اإل����ى �شك����راب وال����ده يف نقل 
تلك امل�رشوقات بقي����ادة عدد من املتهمني 

ال�سبعة ع�رش.
العام����ة  االإدارة  ع����ام  مدي����ر  اأن  يذك����ر 
للمباح����ث والأدلة اجلنائي����ة كان �رشح اأواخر 
الأ�سبوع املا�سي اأن �رشطة املباحث اجلنائية 
اآ�سيوي����ا   17 عل����ى  القب�����س  م����ن  متكن����ت 
لتورطهم ب�رشقة كاب����الت كهربائية واأدوات 
اأخ����رى من اأحد امل�سانع املتوقفة عن العمل 
مبنطق����ة احل����د ال�شناعي����ة بقيم����ة اإجمالية 

قدرت مبلي�ن دينار.
واأ�سار مدير عام الإدارة العامة للمباحث 
واالأدل����ة اجلنائي����ة اإل����ى اأنه مت اتخ����اذ كافة 
االإج����راءات القان�نية الالزمة واإحالة الق�شية 

اإلى النيابة العامة.

خادمتان هاربتان تعتديان على �رشطيتني يف النيابة العامة

“الداخلية”: م�صيمع يتلقى الرعاية ال�صحية الكاملة

بداأت املحكمة الك���ربى اجلنائية الأولى 
حماكمة عاملت���ي منزل الأول���ى اآ�سيوية )21 
عاما( والأخ���رى اإفريقية اجلن�سية )35 عاما(، 
متهمت���ن بالتعدي عل���ى �رضطيتن بال�رضب 
واالإهان���ة ح���ال تاأديتهم���ا وظيفتهما مببنى 
النياب���ة العام���ة. وق���ررت املحكم���ة تاأجي���ل 
حماكمة املتهمت���ن املقب��ص عليهما بداية 
بق�سي���ة اإقامة غ���ري م�رشوعة حت���ى جل�سة 14 
اأغ�سط����س اجلاري؛ جللبهم���ا من حمب�سهما مع 
الأمر با�ستمرار حب�س كل منهما حلني اجلل�سة 

املقبلة.
وتتمث���ل وقائ���ع الق�سية يف اأن���ه واأثناء 
وج����د ال�رضطيت���ن املجني عليهم���ا يف مبنى 
النياب���ة العامة ب�سحب���ة املتهمتني، افتعلت 
االأخرتان الف��ش���ى وال�رضاخ يف املبنى، كما 
اعتديت���ا عليهم���ا بال�رضب والع����ص واالإهانة 
بالقول، فتقدم���ت املجني عليهما ببالغ لدى 

مركز ال�رضطة ح�ل ال�اقعة.
وب�سوؤال املتهمة الإفريقية عن الواقعة، 

اعرفت مبا اأ�سن���د اإليها، وقررت اأنها ُقب�س 
عليه���ا بق�شية اإقامة غر م�رضوع���ة يف البالد، 
وخ���الل وج�ده���ا يف مبن���ى النياب���ة العام���ة 
بانتظار التحقيق معها، حاولت املجني عليها 
الأولى و�سع الأ�سفاد احلديدية “الهفكري” 
عل���ى يدها، مما ت�سبب له���ا باخلوف على حد 
زعمه���ا، وقامت بع�س يد ال�رشطية، موؤكدة يف 
اأق�اله���ا اأنها نادمة على ما ارتكبته من فعل، 
يف ح���ني اأنكرت الآ�سيوية م���ا ن�سب اإليها من 
اته���ام بال�رضب واالإهان���ة لل�رضطيتن املجني 

عليهما.
اأحال���ت  ق���د  العام���ة  النياب���ة  وكان���ت 
املتهمت���ن للمحاكم���ة عل���ى اعتب���ار اأنهم���ا 
بتاري���خ 8 ي�لي���� 2018، اأوال: اعتديت���ا على 
�سالم���ة ج�س���م املجن���ي عليهم���ا ال�رشطيتني 
امل��ش�ف���ة  االإ�شاب���ات  بهم���ا  واأحدثت���ا 
بالتقريري���ن الطبيب���ن وذلك ح���ال ك�نهما 
م���ن منت�سبات قوات الأم���ن العام وكان ذلك 
اأثناء وب�سبب تاأديتهما لعلمهما، ثانيا: اأهانتا 
بالق�ل والفع���ل املجني عليهما اأعاله، وذلك 

اأثناء وب�سبب تاأديتهما لأعمال وظيفتهما.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: اأك���د مدي���ر 
ع���ام االإدارة العام���ة لالإ�ش���الح والتاأهي���ل اأن 
املحكوم ح�سن علي ح�سن م�سيمع، يتلقى كل 
احلق�ق املن�ش��ص عليها يف قان�ن االإ�شالح 
والتاأهي���ل والئحت���ه التنفيذية، وم���ن بينها 

الرعاية ال�شحية الكاملة.
واأو�س���ح اأن ال�سج���ل الطب���ي للمذك���ور 
ي�ش���ر اإل���ى اأنه م�ش���اب بعدد م���ن االأمرا�ص 
املزمن���ة ويت���م اإخ�شاع���ه للمتابع���ة الطبي���ة 
الدوري���ة والفح��ص الالزمة وف���ق االإجراءات 
القان�ني���ة املعم����ل بها واملطبق���ة على كل 
نزالء مركز االإ�ش���الح والتاأهيل دون ا�شتثناء، 
من�ها اإلى اأنه يف اإطار متابعة عالجه من مر�ص 
ال�رشط���ان وال���ذي اأ�سابه قب���ل تنفيذ احلكم 
عليه ودخ�ل���ه مركز اإ�ش���الح وتاأهيل النزالء، 
ا�ستجابت الإدارة العام���ة لالإ�سالح والتاأهيل 
لطل���ب عر�سه على ا�ست�س���اري يف جمال عالج 
االأورام، ويت���م ب�ش���كل منتظم ����رضف االأدوية 
الت���ي ت��شف له من قب���ل االأطباء املعاجلن 
واملتعلق���ة باحلال���ة املر�شي���ة الت���ي يعاين 
منه���ا، ما يعني اأن الرعاي���ة ال�شحية املقدمة 

لكل النزلء، متكاملة ومن�سبطة وت�ستند اإلى 
كافة املعايري القانونية والإن�سانية.

واأ�ش���اف اأن املذك����ر لدي���ه م�عد طبي 
يف �شبتمرب املقب���ل، كما بننّ الفح�ص الطبي 
ال���ذي خ�س���ع ل���ه يف العي���ادة الطبي���ة مبركز 
اإ�ش���الح وتاأهي���ل النزالء بتاري���خ 6 اأغ�سط�س 
2018 اأن و�سع���ه ال�سح���ي م�ستق���ر، م�سريا 
اإلى اأنه كان لدي���ه 22 م�عدا طبيا منذ بداية 

2018 رف�ص الذهاب اإلى عدد منها.
واأ�ش���ار املدي���ر الع���ام ل���الإدارة العام���ة 
لالإ�شالح والتاأهيل اإلى اأنه يتم متابعة احلالة 
ال�سحية جلمي���ع النزلء مب���ن فيهم املذكور 
ب�س���كل م�ستمر م���ع توثيق كاف���ة الإجراءات، 
م�شيف���ا اأن عي���ادة مركز االإ�ش���الح والتاأهيل 
م���زودة بطاقم طب���ي متكام���ل، وتعمل على 
م���دار ال�ساع���ة يف تق���دمي اخلدم���ات الطبية 
باالإ�شاف���ة  للن���زالء،  االأولي���ة  واالإ�شعاف���ات 
اإل���ى توف���ري �سي���ارة اإ�سعاف جمه���زة بكامل 
التجهي���زات الطبي���ة لنقل اأي حال���ة مر�شية 
اإل���ى امل�ست�سفى وهو النظام املتبع مع جميع 

النزالء.

عبا�س اإبراهيم

حمرر ال�صوؤون املحلية

حمرر ال�صوؤون املحلية



“برنت” يتجاوز 74 دوالًرا للربميل
الريا����ض - اأرق���ام: عززت اأ�سع���ار النفط 
مكا�سبها م�ستفيدة من انخفا�ض الدوالر وا�سع 
النطاق اأمام معظم العمالت الرئي�سة، جنًبا اإلى 
جنب مع تهديدات الرئي�ض االأمريكي “دونالد 
ترامب” بتقوي�ض العالق���ات التجارية الإيران، 

ما ينذر بنق�ض يف معرو�ض اخلام العاملي.
 وارتفع���ت اأ�سع���ار عق���ود خ���ام “برنت” 
القيا�س���ي ت�سلي���م اأكتوب���ر بن�سب���ة 1.10 % 
اإل���ى 74.55 دوالر للربمي���ل، فيم���ا زاد خ���ام 
“ناميك�ض” االأمريكي ت�سلي���م �سبتمرب بن�سبة 

0.80 % اإلى 69.56 دوالر للربميل.

نهاية اأغ�سط�ض موعًدا نهائًيا لرتخي�ض “العقاريني”
املنام���ة – التنظيم العق���اري: نبهت موؤ�س�س���ة التنظيم العق���اري املطورين 
والو�سطاء ووكالء املبيعات العقاريني اإلى اأن الفرتة امل�سموح بها للح�سول على 
الرخ�ض وعلى م�ساريع البيع على اخلريطة �ستنتهي بتاريخ 31 اأغ�سط�ض 2018. 
و�سم���ح القانون رقم )27( ل�سن���ة 2017 ب�ساأن تنظيم القطاع العقاري بفرتة 
لتوفيق االأو�ساع مدتها �ستة اأ�سهر منذ مبا�رشة موؤ�س�سة التنظيم العقاري اأعمالها 
بتاري���خ 1 مار����ض 2018 اإلى تاري���خ 31 اأغ�سط�ض 2018؛ حت���ى يت�سنى ملزاويل 
امله���ن العقارية االلت���زام والتاأقلم م���ع البيئة التنظيمية اجلدي���دة. واعتبارا من 
تاري���خ 1 �سبتمرب 2018 �سيكون من غري القانوين مزاولة هذه االأن�سطة العقارية 
من غري رخ����ض، و�ستطبق العقوبات والغرام���ات القانونية على املخالفني وفقاً 
للقان���ون. ودعت املوؤ�س�سة للتوا�س���ل معها حول كيفية التق���دم للح�سول على 

الرخ�سة.
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اقتصاد
4.5 مليون دينار الدعم احلكومي للطحني بالن�صف الأول

اأكرث من 450 خمبزا �سعبيا واآليا ت�ستفيد من املبلغ

ارتفع الدعم احلكومي الذي تقدمه البحرين 
اإلى الطحني يف الن�س����ف االأول من العام اجلاري 

25 % مدفوعا بزيادة االأ�سعار العاملية.
واأ�س����ارت البيانات املالية ل�رشك����ة البحرين 
للمطاحن الدقيق، وهي املزود الوحيد للطحني 
املدع����وم يف ال�س����وق املحلي����ة، اأن ال�رشكة تلقت 
نح����و 4.55 مليون دين����ار يف الن�س����ف االأول من 
2018 كتعوي�����ض ب����ني كلف����ة الطح����ني وبني 
ال�سع����ر املدعوم، وذلك مقارنة ب����� 3.64 مليون 

دينار يف الفرتة ذاتها من 2017.
ويعت����رب اخلب����ز م����ن ال�سل����ع املدعوم����ة من 
جان����ب احلكومة منذ �سبعين����ات القرن املا�سي، 
وحافظ����ت البحرين على هذه الدع����م اإلى اليوم، 
ويف 2008 قدمت احلكومة دعًما اإ�سافيًّا للمخابز 
عرب تخفي�ض كي�����ض الطحني من نحو 3.7 دينار 
اإل����ى دينارين فق����ط، بعد اأن اأعرب����ت خمابز عن 
رغبته����ا يف زيادة اأ�سعار املنتجات املدعومة، يف 
ح����ني ت�سل اأ�سعار الطح����ني يف ال�سوق العاملية 

لنح����و 7 دنانري. ويعد اخلبز يف البحرين االأرخ�ض 
عامليًّا ح�سب العاملني يف هذه ال�سناعة.

وبح�س����ب اآخ����ر بيان����ات من�س����ورة يف 2016، 
ف����اإن اأكرث من 450 خمب����زا ي�ستفيد من بطاقات 
�رشف الطحني، ت�سم 33 خمبزا اآليا، و421 خمبزا 

�سعبيا. 
وميتلك �رشك����ة البحرين للمطاح����ن الدقيق 
م�ستثم����رون م����ن القط����اع اخلا�����ض اإل����ى جانب 
�رشكة “ممتل����كات” البحرين، ومدرجة يف بور�سة 

البحرين لالأوراق املالية.
واأظهرت البيانات اأن كلفة مبيعات الطحني 
االأول  الن�س����ف  يف  دين����ار  ملي����ون   7.5 بلغ����ت 
بخ�سائر تبلغ 3.7 مليون دينار، ومع ت�سلم الدعم 
احلكومي حققت ال�رشك����ة ربحا مقداره 815 األف 

دينار من املبيعات.
وم����ع خ�سم امل�رشوف����ات الت�سغيلية حققت 
ال�رشك����ة ربح عمليات قدره 172.4 مليون دينار، 
اإ�ساف����ة اإلى اإيرادات ا�ستثمار تقدر بنحو مليون 
دين����ار يبلغ اإجمايل ربح الفرتة 1.2 مليون دينار 
يف الن�س����ف االأول مقارنة مع 4.13 مليون دينار، 

اأي برتاجع يقارب 70 %.
وعل����ى �سعيد الربع الث����اين، ت�سري البيانات 
اإلى انخفا�����ض اأرباح �رشكة مطاح����ن الدقيق اإلى 

429.4 األ����ف دين����ار يف الرب����ع الثاين م����ن العام 
اجلاري، وذلك من 2.17 مليون يف الفرتة ذاتها 

من العام 2017.

وال ت�سم����ل البيان����ات الدخل االآخ����ر للفرتة، 
والت����ي مت ت�سنيفها او قد يتم ت�سنيفها للربح 
للخ�سارة مثل التغيري يف قيم اال�ستثمار العادلة 

لال�ستثمارات املتوفرة للبيع.
وت�سعى �رشكة مطاح����ن الدقيق اإلى تو�سعة 
اإنتاجه����ا، اإذ تقدم ال�رشك����ة منتجات غري مدعومة 
لل�سوق كذلك اإلى جانب املنتجات املدعومة، اإذ 
تنوي ال�رشكة اإ�سافة خط اإنتاج جديد ب�سعة 250 
طنا مرتي����ا يف اليوم، اإذ مت تكلي����ف �رشكة بويلر 
ال�سوي�رشي����ة املعروف����ة مبع����دات الدقيق لعمل 

الدرا�سات الفنية االأولية للم�رشوع.
يذك����ر اأن �رشك����ة مطاح����ن الدقي����ق حقق����ت 
وفورات ملحوظ����ة، اإذ انخف�ض مبلغ الدعم ل�سنة 
2017 بن�سب����ة 4 % ع����ن مبل����غ الدع����م يف �سنة 
2016، حي����ث بلغ مبلغ الدعم 7.8 مليون دينار 
مقارن����ة مببلغ 8.2 مليون دين����ار احت�سب كدعم 
يف 2016، ويعزا هذا االنخفا�ض يف الدعم نتيجة 
الوف����ورات املحقق����ة يف عملي����ات �����رشاء القم����ح 
وكذل����ك النخفا�����ض اأ�سع����ار القم����ح يف ال�س����وق 

العاملية.

املحرر القت�صادي

علي الفردان

تغطية �صكوك بـ 26 مليون دينار واأذونات بـ 70 مليونا

“البور�صة”: اإدراج �صندات حكومية بـ 150 مليون دينار

483.8 األف دينار اأرباح “دملون للدواجن” يف 6 اأ�صهر
بن�سبة زيادة كبرية بلغت 839 %

ارتفعت اأرباح �رشكة دملون للدواجن يف الن�سف 
االأول م���ن العام اجلاري اإل���ى 483.8 األف دينار، بعد 
اأن كانت 51.5 األف فقط يف الفرتة نف�سها من العام 
املا�سي، اأي بن�سبة زيادة كبرية و�سلت اإلى 839%.
وبح�س���ب بيانات ال�رشكة، فقد بلغت اأرباح الربع 
الثاين من العام اجل���اري 135.25 األف دينار، مقابل 
خ�س���ارة قيمتها 79.57 األف دين���ار بالربع الثاين من 
ع���ام 2017. وكانت اأرباح الربع االأول من 2018 عند 
م�ست���وى 348.58 األف دينار، مقاب���ل اأرباح قيمتها 
131.07 األف يف الفرتة املقابلة من العام املا�سي.

وكان���ت ال�رشك���ة خ����رشت يف الع���ام 2017 نح���و 
317.6 األف دينار، ويف 2016 نحو 1.1 مليون.

واأظه���رت البيانات نف�سها املن�سورة على موقع 
البور�س���ة اأن الدخ���ل ال�سامل بل���غ يف الن�سف االأول 
من العام اجل���اري 522.13 األف دين���ار مقارنة بنحو 

76.75 األف دينار يف الن�سف االأول من 2017.
واأرجع رئي�ض جمل�ض االإدارة عبدالرحمن جم�سري 
حت�سن م�ستوى االأرباح اإلى عدة عوامل اأبرزها تقليل 
التكلفة االإنتاجية يف جميع امل�سانع: املفرخة وم�سنع 
العل���ف ومذبح الدجاج، اإ�ساف���ة اإلى زيادة املبعيات 
مقارنة بالفرتة نف�سها من العام املا�سي، ف�سال عن 
طرح منتجات جديدة يف االأ�سواق كالربغروالناجت�ض.

املنام���ة - املرك���زي: اأعل���ن م�رشف 
البحري���ن املركزي عن تغطي���ة االإ�سدار 
 )ISIN BH0001L10814( 156 رقم
من �سكوك التاأجري االإ�سالمية احلكومية 
ق�س���رية االأجل التي ي�سدره���ا نيابة عن 

احلكومة.
وتبل���غ قيم���ة االإ�س���دار 26 ملي���ون 
دينار لفرتة ا�ستحقاق 182 يوماً تبداأ يف 
9 اأغ�سط�ض 2018 اإلى 7 فرباير 2019. 
ويبل���غ العائ���د املتوقع له���ذه ال�سكوك 
4.19 % مقارنة ب�سعر 4.14 % لالإ�سدار 
ال�ساب���ق بتاريخ 12 يولي���و 2018، علما 
باأن���ه ق���د متت تغطي���ة االإ�س���دار بن�سبة 

.% 100
اأعل���ن امل����رشف ع���ن تغطي���ة  كم���ا 
 ISIN(  1716 رق���م  االإ�س���دار 

اأذون���ات  م���ن   )BH000R40J502
الت���ي  االأ�سبوعي���ة  احلكومي���ة  اخلزان���ة 

ي�سدرها نيابة عن احلكومة.
وتبل���غ قيمة هذا االإ�سدار 70 مليون 
دينار لفرتة ا�ستحقاق 91 يوماً تبداأ ف�ي 
8 اأغ�سط�ض 2018 وتنتهي يف 7 نوفمرب 
2018، كما بلغ معدل �سعر الفائدة على 
ه���ذه االأذون���ات 3.99 % مقارن���ة ب�سعر 
3.98 % لالإ�س���دار ال�ساب���ق بتاري���خ 1 
اأغ�سط����ض 2018. وقد بل���غ معدل �سعر 
اخل�سم 99.001 %، ومت قبول اأقل �سعر 
للم�سارك���ة بواق���ع 98.981 % علماً باأنه 
قد متت تغطية االإ�سدار بن�سبة 119 %. 
كما بلغ الر�سيد القائم الأذونات اخلزانة 
مع هذا االإ�س���دار ما قيمته 2.110 مليار 

دينار.

املنام���ة - البور�سة: اأعلنت بور�سة 
البحرين اأم����ض ع���ن اإدراج االإ�سدار رقم 
)17( ل�سن���دات التنمي���ة احلكومية التي 
املرك���زي  البحري���ن  م����رشف  اأ�سدره���ا 
بالنياب���ة ع���ن احلكوم���ة، حي���ث �سيت���م 
 GDEV17.BND تداولها حتت الرمز
اعتب���ارا م���ن الي���وم االأربع���اء املوافق 8 

اأغ�سط�ض 2018.
ويبل���غ حج���م االإ�س���دار 150 مليون 
دين���ار بقيمة ا�سمية قدره���ا دينار واحد 
لل�سن���د، يف ح���ني تبل���غ م���دة االإ�سدار 3 
�سنوات اعتب���ارا م���ن 5 اأغ�سط�ض 2018 
حت���ى 5 اأغ�سط�ض 2021. ويبل���غ العائد 
الثابت %6.55 �سنويا، يتم خاللها دفع 
فوائد االإ�سدار كل �ست���ة اأ�سهر ت�ستحق 
يف 5 فرباي���ر و5 اأغ�سط����ض م���ن كل عام 

خالل مدة االإ�سدار.
واعتبارا من يوم االأربعاء املوافق 8 
اأغ�سط�ض 2018 �سيتمكن امل�ستثمرون 
من التعامل بيعاً و�رشاء يف هذا اال�سدار 
الإدخالها  للو�سط���اء  اأوامره���م  باإعط���اء 
يف النظ���ام الذي �سيق���وم اآلياً مبطابقة 
االأوام���ر وفق االآلي���ة املعتم���دة ل�سوق 
ال�سن���دات واأدوات الدي���ن املدرج���ة يف 
البور�سة، حي���ث تاأتي اأولوية ال�سعر يف 
املرتب���ة االأول���ى يليها اأولوي���ة توقيت 
املرتب���ة  يف  النظ���ام  يف  االأم���ر  اإدخ���ال 

الثانية. 
وباإدراج هذا االإ�س���دار ي�سبح عدد 
اإ�سدارات ال�سندات وال�سكوك املدرجة 
يف البور�س���ة 15 اإ�س���دار تبل���غ قيمتها 

االإجمالية نحو 7.344 مليار دوالر.

• عبدالرحمن جم�سري	

729 األف م�صافر عربوا مطار البحرين يف يونيو

“الهرم” ال�صعودية ت�صتثمر 150 مليون دولر بالبحرين

بزيادة ن�سبتها 25.7 %

املجموعة ت�سعى للتو�سع تدريجيا يف جماالت ا�ستثمارية

املحرق - مطار البحري����ن: �سهد مطار البحرين 
ال����دويل انتعا�ًسا يف حرك����ة امل�سافري����ن خالل �سهر 
يوني����و 2018، حيث ا�ستقبل نحو 728614 م�سافًرا 
بارتف����اع بلغ����ت ن�سبت����ه 25.7 % مقارن����ًة بالف����رتة 

نف�سها من العام املا�سي. 
وتاأت����ي هذه الزيادة الكب����رية على �سوء ارتفاع 
عدد �����رشكات الط����ريان التي تعمل مبط����ار البحرين 
ال����دويل، اإ�ساف����ة اإل����ى ط����رح املزي����د م����ن وجهات 
الطريان اجلديدة. واأ�سافت الناقلة الوطنية ململكة 

البحري����ن، �رشكة طريان اخللي����ج، كل من مدينة باكو 
)اأذربيج����ان(، واالإ�سكندري����ة )م�رش(، و�����رشم ال�سيخ 
)م�����رش( وال����دار البي�س����اء )املغ����رب(، وكاليك����وت 
)الهن����د( اإلى قائم����ة الوجهات اخلا�س����ة بها. كذلك 
اأ�سافت �رشك����ة اأطل�ض جلوبال رحل����ة طريان جديدة 
م����ن مدينة اأنطالي����ا اإلى البحرين، يف ح����ني اأ�سافت 
�رشك����ة اخلطوط اجلوية الرتكي����ة رحلة طريان جديدة 
م����ن مدينة طرابزون اإلى البحرين. ويف ال�سياق ذاته، 
رّح����ب مطار البحرين ال����دويل ب�رشكة اخلطوط اجلوية 

االأذربيجاني����ة، والتي قامت بتد�سني خدمة الرحالت 
املبا�رشة مرتني اأ�سبوعًيا بني العا�سمة االأذربيجانية 
باك����و واململك����ة. وفيما يتعل����ق باحل�س����ة ال�سوقية 
ل�����رشكات الطريان العاملة يف مط����ار البحرين الدويل 
خ����الل ال�سهر، فق����د احتفظت �رشكة ط����ريان اخلليج 
مبركز ال�سدارة بن�سبة 64.8 % من االإجمايل، وجاءت 
�رشك����ة طريان االإمارات يف املرك����ز الثاين بن�سبة 6.3 
%، واحتلت �رشك����ة فالي دبي املركز الثالث بن�سبة 

.% 4.9

املنام���ة - اله���رم: اأعلن���ت �رشك���ة اله���رم 
لال�سترياد والت�سدي���ر ال�سعودية عن التزامها 
باال�ستثم���ار يف البحري���ن مب���ا يرب���و على 150 
ملي���ون دوالر يف جم���ال بيع املالب����ض بالتجزئة 
واملجاالت العقارية واالقت�سادية االأخرى خالل 

ال�سنوات املقبلة. 
كم���ا اأكدت ال�رشكة التزامه���ا مبنح االأولوية 
للتوظي���ف للك���وادر البحرينية حي���ث مت حتى 
االآن تعي���ني اأكرث من 30 مواطن���ا قبيل افتتاح 

فروعها االأربعة املقررة يف اململكة.
وق���ال رئي�ض املجموعة خمي����ض القحطاين 
لال�ستثم���ار  اآمن���ة  واح���ة  البحري���ن  “نعت���رب 
االقت�س���ادي بف�س���ل ال�سيا�س���ات والقوان���ني 
املطبق���ة، )...( �سيت���م افتت���اح اأول فروعنا يف 

منطقة اجلنبية نهاية اأكتوبر املقبل يتبعه فرع 
دوار األبا يف نهاي���ة دي�سمرب، ثم فرع ال�سلمانية 
يف فربير2019، ففرع ديار املحرق بعد �سنتني 

من االآن”.
واأكد اأن املجموعة ت�سعى للتو�سع تدريجيا 
يف جم���االت ا�ستثماري���ة اأخرى متى م���ا �سنحت 

الفر�سة لذلك.
واأ�ساف القحطاين “نوؤكد التزامنا بتوظيف 
وتدري���ب البحرينيني من خ���الل ا�ستيعابهم يف 
خمتل���ف الوظائ���ف املنا�سبة حي���ث نعطي لهم 

االأولوية يف التدريب والتوظيف”. 
يذكر اأن �رشكة الهرم حققت منذ تاأ�سي�سها 
يف  النجاح���ات  م���ن  العدي���د   1995 الع���ام  يف 
قط���اع جتزئة املالب����ض ولوازمه���ا وا�ستطاعت 
�س���وق جتزئ���ة  % م���ن   60 اال�ستح���واذ عل���ى 
املالب�ض ومنتج���ات الن�سيج يف اململكة العربية 

ال�سعودية.

• خمي�ض القحطاين	
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100 مليـــون دولر التبــادل التجــاري البحــرينــي الأردنــي
ان: اجتماع عربي لبحث الأمن الغذائي... رئي�س غرفة جتارة عمَّ

          اأمل احلامد من �ساحية ال�سيف

قّدر رئي�����س جمل�س اإدارة غرف����ة جتارة عّمان 
عي�س����ى م����راد حج����م التب����ادل التج����اري البحريني 

الأردين بنحو 100 مليون دولر يف العام 2017.
امل����واد  ا�ست����راد  اأن كمي����ات  اإل����ى  واأ�س����ار 
الزراعي����ة يف العام اجل����اري ت�سهد زي����ادة، متاأمال 
تنوع ال�س����ادرات الأردنية، ولي�س فقط املنتجات 
الزراعية، متوقًعا زيادة حجم التبادل التجاري بني 
البلدي����ن بنهاي����ة العام 2018 بن�سب����ة %10 على 

اأقل تقدير.
واعترب م����راد التبادل التج����اري بني البلدين 
متوا�سع����ا رغ����م اأن املي����زان التج����اري، بينهم����ا 
مت����وازن تقريبا بني ال�سادرات والواردات، اإل اأن 
ا اأن الأردن ي�ستطيع  هناك فر�سا ليزداد خ�سو�سً

توفر ال�سل����ع الغذائية خالل ال�سنة مما �سي�ساهم 
يف زي����ادة قيمة التب����ادل التج����اري، واأي�سا زيادة 
منتجات اللحوم من الطيور واحليوانات ل�سيما اأن 
البحرين بحاجة ملزيد من اخلربة يف مزارع الدجاج 
والأردن لدي����ه خ����ربة كبرة يف ه����ذا املجال، ولذا 
مت التفاق مع غرف التجارة العربية لعقد اجتماع 
عاج����ل لزيادة التعاون يف جم����ال الأغذية، وتوفر 

الأمن الغذائي.
واأ�س����اف اأن اجتم����اع احت����اد الغ����رف العربية 
�سيعق����د يف �سه����ر نوفمرب املقب����ل، اإل اأنن����ا ناأمل 
ا اأن الأمن  يف لق����اء �سيعقد بعمان قريًب����ا، خ�سو�سً
الغذائ����ي لي�س فق����ط يف البحري����ن والأردن، واإمنا 
احلدي����ث عن منظوم����ة عربية، ولذا لب����د اأن نفكر 
بجدي����ة، والكثر م����ن القطاع اخلا�����س ياأخذ الأمر 
باأهمي����ة، وناأمل يف القريب العاج����ل الو�سول اإلى 

تفاهمات وتعر�س على جمل�س القت�ساد العربي.
وعل����ى �سعيد مت�سل، توقع م����راد اأن ت�ساهم 
مذكرة التفاهم التي وقعت مع “اليونيدو” بدعم 
امل�ساريع الريادية البتكارية اجلديدة، واأن تخدم 
القت�ساد العربي واقت�ساد الدولة الداخلة فيها.

واأ�س����اف يج����ري احلديث يف عم����ان عن زيادة 
ال�ستثم����ارات ورف����ع حج����م التب����ادلت التجاري����ة 
����ا اأننا على مفرتق ط����رق يف اأن التبادلت  خ�سو�سً
التجاري����ة العاملي����ة التي اأ�سبح����ت ت�سيطر عليها 
ا بعد التج����ارة الإلكرتونية،  بع�����س الدول خ�سو�سً
ولذا لبد اأن يكون لنا دور، ونتوقع اأن ي�ساهم هذا 

يف زيادة حجم التبادل التجاري بني البلدين.
ي�س����ار اإلى اأن حجم التبادل التجاري البحريني 
الأردين يف الع����ام 2010 بلغ نحو 24 مليون دينار، 
وارتفع اإلى قرابة 28 مليون دينار يف العام 2011.

البحريني النموذج  باآليات  الأردن  الأعمال يف  لريادة  مركز  اإن�ساء 
لتمكني ال�سباب واملراأة ودعم “ال�سغرة واملتو�سطة”

          املحرر القت�سادي من �ساحية ال�سيف

وّق���ع مكت���ب تروي���ج ال�ستثم���ار والتكنولوجيا 
واملركز العربي الدويل لري���ادة الأعمال وال�ستثمار 
التاب���ع ملنظم���ة الأمم املتح���دة للتنمي���ة ال�سناعية 
“اليوني���دو” مع غرفة جت���ارة عّمان مذك���رة تفاهم 
اأم�س، يف اإطار التمكني القت�سادي لل�سباب واملراأة 
ب���الأردن. ويه���دف التعاون اإلى اإن�س���اء مركز لريادة 
الأعم���ال والبت���كار يف غرف���ة جتارة عّم���ان؛ لتقدمي 
اخلدمات الدعمية لرواد الأعمال وتنمية املوؤ�س�سات 
متناهي���ة ال�سغ���ر وال�سغرة واملتو�سط���ة بناًء على 

اآليات النموذج البحريني. 
وب���داأ العمل بالفع���ل يف اإن�ساء ه���ذا املركز من 
خ���الل دورة تدريب املدربني التي عقدت يف الأردن 

خالل الفرتة من 1 اإلى 5 اأغ�سط�س اجلاري.
وياأت���ي هذا التع���اون مع غرفة عم���ان يف الإطار 
امل�سرتك مع احت���اد الغرف العربية لل�سناعة وزراعة 
والتج���ارة لإعداد برامج لتنمية ريادة الأعمال واإن�ساء 
املوؤ�س�س���ات ال�سغ���رة واملتو�سط���ة ع���رب النموذج 

البحريني لريادة الأعمال. 
ووق���ع مذك���رة التفاه���م رئي�س مكت���ب ترويج 
ال�ستثم���ار والتكنولوجي���ا واملرك���ز العربي الدويل 
لري���ادة الأعم���ال وال�ستثم���ار التابع ملنظم���ة الأمم 
املتحدة للتنمية ال�سناعي���ة يف البحرين “اليونيدو” 
ها�س���م ح�سني م���ع رئي�س غرفة جت���ارة عمان عي�سى 
م���راد، وبح�سور الأم���ني العام لالحت���اد العام لغرف 
التج���ارة وال�سناع���ة والزراع���ة للب���الد العربية خالد 

حنف���ي، وذل���ك خ���الل موؤمت���ر �سح���ايف عق���د مبق���ر 
“اليونيدو” لالإعالن عن التعاون بني اجلانبني.

ال�ستثم���ار  تروي���ج  مكت���ب  رئي����س  وتوق���ع 
والتكنولوجيا واملركز العربي الدويل لريادة الأعمال 
وال�ستثم���ار التاب���ع ملنظمة الأمم املتح���دة للتنمية 
ال�سناعي���ة يف البحري���ن “اليوني���دو” ها�سم ح�سني 
ترجم���ة باك���ورة عم���ل اإع���داد وتنمي���ة رواد الأعمال 
واإن�ساء املوؤ�س�سات ال�سغرة واملتو�سطة ومتناهية 
ال�سغ���ر مع غرفة جت���ارة عّمان، ثم ن����ر الربنامج يف 

جميع اأنحاء اململكة الأردنية.
واأو�س���ح رئي�س غرفة جتارة عم���ان عي�سى مراد 
اأن “امل����روع تباحثن���ا في���ه لأ�سه���ر ع���دة، و�سعيد 
لتوقيع مذكرة التفاهم، وناأمل اأن تكون ق�سة جناح 

يبنى عليها ق�س�س جناح يف الدول العربية”، موؤكًدا 
اأهمي���ة الربنامج لالهتم���ام يف ال�سباب م���ن اأ�سحاب 
الأفكار الريادي���ة، متوقًعا و�سع اأ�س����س لنجاح الأمر 
من غرف���ة عمان بال�راكة مع اليونيدو والنطالق اإلى 
الدول املج���اورة يف دول ال�رق الأو�سط، وال�ستثمار 
يف امل�ستقبل يف ظل الظ���روف ال�سيا�سية التي مرت 
على الدول العربية، موؤكًدا اأهمية منح هذه املبادرة 
اهتماما كبرا؛ لأنه���ا �ستنعك�س على الدول العربية 

�سيا�سًيا واقت�سادًيا.
وتط���رق م���راد اإل���ى اأن القط���اع اخلا����س يخلق 
الوظائف، فاحلكومات لي�س لديها قدرات على خلق 
فر����س عمل، والقط���اع اخلا�س يخل���ق فر�س العمل 

بح�سب الحتياجات.

وذكر الأمني العام لالحتاد العام لغرف التجارة 
وال�سناعة والزراعة ل� “البالد” العربية خالد حنفي اأن 
هذه نقطة لنطالقة مل�روع كبر يطلقه “اليونيدو” 
لريادة الأعمال، وقد ا�ستطاعت غرفة جتارة عمان يف 
وقت ق�سر تاأ�سي�س اأكادميية كبرة لرواد الأعمال 
من خ���الل التح�سر وبناء الطاق���ات ال�سباب مل�روع 
اليونيدو، اإذ اإن التدريب جزء كبر من ريادة الأعمال 
والرتوي���ج له���ا. ودع���ا غرفة جت���ارة عّم���ان لتوثيق 
جتربته���م لعر�سها يف جمل�س احت���اد الغرف العربية 
لعر�سه���ا وتعميمه���ا على الدول العربي���ة، )...( كما 
�ست�س���ارك الغرفة بالتف���اق مع اليوني���دو يف القمة 
العربية مبنت���دى القت�ساد العربي الذي يعقد لأول 
مرة يف �سهر يناي���ر املقبل، اإذ �سيتم عر�س ق�س�س 

“اليوني���دو” والحتاد يف ب���روت. واأ�سار حنفي اإلى 
اأن القطاع اخلا�س يف ال���دول العربية عموما ي�ساهم 
يف 75 % من الن���اجت املحلي الإجمايل، ويوظف ذات 
الن�سب���ة، لذا فاإن املكان الطبيعي للعمل هو الغرف؛ 
لأنها املمثل ال�رعي للقطاع اخلا�س العربي، م�سيًفا 
اأن الغ���رف ق���ادرة عل���ى خل���ق من�سة ب���ني العر�س 
والطلب على الوظائف. بدورها، قالت ع�سو جمل�س 
اإدارة غرف���ة جتارة و�سناعة البحري���ن �سونيا جناحي 
اإن دوره���ا كرائدة اأعم���ال وع�سو بالغرف���ة الرتكيز 
على ح���دوث متثيل حقيقي يف الغرف���ة للموؤ�س�سات 
ال�سغ���رة واملتو�سط���ة، حي���ث ترك���ز اللج���ان على 
املوؤ�س�س���ات ال�سغ���رة واملتو�سط���ة واحلفاظ على 

القطاع وتنميته.

• •اأثناء املوؤمتر ال�سحايف	 )ت�سوير: ر�سول احلجري(	 تبادل التفاقية  

4.6 مليون دينار اأرباح “الأ�سواق احلرة” الن�سفية
بارتفاع 33.1 %

املنام���ة - الأ�س���واق احل���رة: اأعلنت �ركة 
 )DUTYF( جممع البحري���ن لالأ�سواق احل���رة
يف اجتم���اع ملجل����س اإدارته���ا م�س���اء اأم�س عن 
النتائ���ج املالي���ة للن�س���ف الأول للعام 2018 
املنتهي���ة يف 30 يوني���و 2018 وم���ن �سمنها 
نتائج الربع الثاين. واأفاد رئي�س جمل�س الإدارة 
فاروق املوؤيد ب���اأن ال�ركة حققت �سايف ربح يف 
الربع الث���اين ق���دره 1.880.158 دينارا مقارنة 
مع 1.412.094 دينارا يف الربع الثاين من العام 
ال�ساب���ق، بارتف���اع ق���دره 33.1 %، اإذ حقق���ت 
ال�ركة اأرباح���ا ت�سغيلية يف الرب���ع الثاين قدرها 
1.477.248 دين���ارا مقارن���ة م���ع 1.314.006 
دنان���ر يف الرب���ع الثاين م���ن الع���ام ال�سابق، اأي 

بارتفاع قدره 12.4 %.
اأما على �سعيد املبيع���ات، فحققت ال�ركة 
يف الرب���ع الث���اين 8.821.503 دنانر مقارنة مع 
7.612.005 دنان���ر، بارتفاع ق���دره 15.9 %، 
وبلغت ربحية ال�سهم الواحد للربع الثاين 13.21 
فل����س مقارن���ة م���ع 9.92 فل�س يف الرب���ع الثاين 

للعام ال�سابق. 
ويع���ود �سب���ب الرتف���اع يف �س���ايف الربح 
للرب���ع الث���اين يف مقاب���ل الرب���ع الث���اين للعام 
مببل���غ  املبيع���ات  يف  زي���ادة  اإل���ى  ال�ساب���ق 
ربح���ا  بذل���ك  حمقق���ة  دين���ارا،   1.209.498
اإجماليا ق���دره 606.012 دينارا اإ�سافة لأرباح 
ال�ستثم���ار 304.822 دينارا. كما بنينَ املوؤيد 
النتائ���ج املالية للن�س���ف الأول للعام 2018، 

اإذ حقق���ت ال�رك���ة �س���ايف رب���ح يف الن�س���ف 
الأول 4.637.243 دين���ارا بحرينيا مقارنة مع 
3.614.892 دينارا من العام ال�سابق، بارتفاع 
ق���دره 28.3 %. كم���ا حقق���ت ال�رك���ة اأرباحا 
ت�سغيلي���ة خ���الل الن�س���ف الأول 2.963.302 
دينار مقارنة مع 2.638.595 دينارا من العام 
ال�ساب���ق، بارتف���اع ق���دره 12.3 %.من جهته� 
ب���ني الع�سو املنتدب لل�ركة عبداهلل بوهندي 
اأن اأرباح ال�ستثمار للن�سف الأول للعام 2018 
قد بلغ���ت 1.673.941 دين���ارا مقارنة باأرباح 
ال�ستثم���ار لنف����س الفرتة من الع���ام ال�سابق، 
الت���ي كانت ق���د بلغ���ت 976.297 دينارا مما 
ميث���ل ارتفاعا لأرباح ال�ستثم���ار بن�سبة 71.4 
%.واأم���ا على �سعيد املبيع���ات فحققت ال�ركة 

17.429.898 دين���ارا مقارنة مع 15.079.674 
دينارا من الع���ام ال�سابق، بارتف���اع قدره 15.6 
%، ويع���ود �سبب ارتفاع �س���ايف الربح للن�سف 
�سن���ة مقارنة م���ع نف�س الف���رتة للع���ام ال�سابق 
اإلى زيادة املبيعات مببل���غ 2.350.224 دينارا 
حمققة بذلك ربح���ا اإجماليا ق���دره 1.143.882 

دينارا.
واأ�ساف بوهندي “قمنا برتكيز اجلهود على 
دع���م عمليات املبيعات ب�سف���ة متزايدة، والتي 
�ساهمت على زيادة يف متو�سط قيمة املعامالت 
ال�رائي���ة، مبا يف ذل���ك رفع امل�ست���وى، وكفاءة 
خدمة العمالء كان اأحد اأ�سباب حتقيق الزيادة يف 

املبيعات”.
اأما على �سعيد ربحية ال�سهم، ارتفع العائد 

الأ�سا�س���ي لل�سه���م الواحد اإل���ى 7.18 فل�س عن 
ف���رتة الأ�سهر ال�ستة املنتهي���ة يف 30 يونيو من 
الع���ام 2018، فقد بلغت ربحي���ة ال�سهم الواحد 
32.59 فل����س مقارن���ة م���ع 25.41 فل�سا للعام 
ال�ساب���ق. وبذلك بلغ اإجم���ايل حقوق امل�ساهمني 
 ، دين���ارا   51.101.362 الأول  الن�س���ف  خ���الل 
مقارنة مع 49.951.527 دين���ارا بحرينيا للعام 
ال�ساب���ق بارتف���اع ق���دره 2.3 %. كم���ا بلغ���ت 
املوج���ودات 58.235.038 دين���ارا مقارن���ة مع 
56.746.790 دين���ارا للع���ام ال�ساب���ق بارتفاع 

قدره 2.6 %.
واأو�سى جمل�س الإدارة بتوزيع اأرباح قدرها 
20 % م���ن راأ�س امل���ال، اأي ما يعادل 20 فل�سا 
لل�سه���م الواحد على امل�ساهم���ني امل�سجلني يف 
تاري���خ 14 اأغ�سط����س 2018. كما تن���وه ال�ركة 
ال�سادة امل�ساهمني باأن البيانات املالية الن�سف 
ال�سنوي���ة املراجع���ة واخلرب ال�سح���ايف متوفران 

على املوقع الإلكرتوين لبور�سة البحرين.
واختت���م املوؤيد قائال “جنحت �ركة البحرين 
لالأ�س���واق احلرة يف حتقيق نتائ���ج مالية متميزة 
خ���الل الن�سف الأول”، اإذ اأب���دى �سكره وتقديره 
ل���الإدارة التنفيذية وجميع موظف���ي ال�ركة على 
عملهم ال���دوؤوب وجهودهم الفعالة وامل�ستمرة، 
والت���ي اأدت اإلى حتقيق ه���ذه النتائج املتميزة، 
مبدي���ا ثقت���ه التام���ة يف الإدارة التنفيذي���ة على 
موا�سل���ة حتقي���ق املزيد م���ن النم���و يف الفرتة 

املتبقية من العام 2018.

�رك���ة  اأعلن���ت  ممتل���كات:   - املنام���ة 
ممتلكات البحري���ن القاب�سة، عن بيع ح�ستها 
 Nobel Learning“ يف �ركة  نوبل لرنينغ
Communities”، الرائ���دة يف جمال تقدمي 
خدم���ات التعليم اخلا����س من مرحل���ة ريا�س 
الأطفال وحتى املرحل���ة الثانوية يف الوليات 
املتح���دة الأمركي���ة. وتدي���ر نوب���ل لرنين���غ 
�سبك���ة وا�سعة ت�س���م اأكرث م���ن 190 مدر�سة 
خا�سة يف جميع اأنحاء اأمركيا وتلبي احتياجات 
الأطفال من جميع الأعم���ار، وتعترب واحدة من 
كربى �ركات املدار����س اخلا�سة يف الوليات 
املتح���دة، كما تدي���ر مدر�سة لوري���ل �سربنغز 
“Laurel Springs School”، وهي مدر�سة 
خا�س���ة تق���دم برام���ج حت�سري���ة وتاأ�سي�سية 
للمرحلة اجلامعية للطالب يف جميع اأنحاء العامل 
عرب الإنرتنت. وقامت ممتلكات باأول ا�ستثمار 
له���ا يف قط���اع التعلي���م يف الع���ام 2009 عند 
اإن�سائها اأكادميية متخ�س�سة للطران لتلبية 
الطل���ب املتزاي���د يف املنطقة عل���ى التدريب 
يف قط���اع الط���ران، وتب���ع ذل���ك ا�ستثمارات 
اإقليمي���ة وعاملية يف قط���اع التعليم من خالل 
عمليات ا�ستحواذ �سمن �ركات توفر خدمات 
التعليم اخلا�س. وا�ستح���وذت ممتلكات على 
�رك���ة نوبل لرنينغ يف الع���ام 2015 بال�راكة 
م���ع اإنف�ستك���ورب، وهي موؤ�س�س���ة متخ�س�سة 
يف ال�ستثم���ارات البديل���ة. وتو�سع���ت �سبكة 
املدار����س املن�سوي���ة  حت���ت نوب���ل لرنينغ 
خ���الل تلك الفرتة، ومت ا�ساف���ة ما يقارب 34 
مدر�س���ة جديدة من خالل عملي���ات ال�ستحواذ 
وتطوير م�ساريع احلق���ول اخل�راء. وقد باعت 
ممتل���كات ح�ستها م���ع اإنف�ستك���ورب بح�سب 

اخلطة ال�ستثمارية املتفق عليها.

"“ممتلكات” تبيع ح�ستها 
يف “نوبل لرنينغ” الأمركية

• )ت�سوير: ر�سول احلجري(	 عي�سى مراد يف حوار مع “البالد” 

امل���ال راأ������س  م���ن   %  20 ق���دره���ا  اأرب�����اح  ب��ت��وزي��ع  اأو����س���ى  الإدارة  جم��ل�����س 

• •فاروق املوؤيد	 عبداهلل بوهندي	
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خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

6/8/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )2018-115614(
تنازل - عن احملل التجاري

قيد رقم

97259-01

االسم التجاري

زينل للعقارات

نوع النشاط

اساس  على  العقارية  األنشطة 

رسوم او عقود - الداللة في العقارات

العنوان

 4231 طريق   798 رقم  محل 

مجمع 242 عراد

مسار املستقبل للعقارات
1- للبيع أرض سكينة في خليج توبلي تقع 
متر   421٫7 املساحة  املرزوق.  مخبز  خلف 

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

مخطط  اجلنبية  في   B4 أرض  للبيع   -2
مربع. متر   300 املساحة  خالد.  الشيخ 

املطلوب 32 دينار للقدم.

3-للبيع أرض سكنية في اجلنبية قريبة من 
وزاوية  شارعني  على  تقع  فهد  امللك  جسر 
دينار   30 املطلوب  مربع.  متر   468 املساحة 

للقدم.

متر   394 املساحة  عالي.  في  أرض  للبيع   -4
مربع. املطلوب 20 دينار للقدم.

هاتف: 33277337  -   39993932

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل
إعالن لسنة 2018

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية
شركة بلو تشب ستانلس ستيل ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 

إليها/ عبدالصمد علي أكبر حسن باعتباره املصفي القانوني شركة بلو 

تشب ستانلس ستيل ذ.م.م املسجلة كشركة ذات مسؤلية محدودة  

مبوجب القيد رقم 81439، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة 

تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم رقم 21 لسنة 2001.

26/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -110425( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: رحمة علي ناصر محمد

االسم التجاري احلالي: كفتيريا أبو جابر
االسم التجاري املطلوب: كفتيريا االحبة

االنشطة التجارية املطلوبة:أنشطة خدمات األطعمة واملشروبات

قيد رقم: 92181-2

وزارة الصناعة والتجارة 
ادارة السجل التجاري

)CR2018 -115235( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: احمد عبدالواحد جاسم قراطة

االسم التجاري احلالي: تكنا سيكوريتي سيستيم
االسم التجاري اجلديد: القادة العاملية للتكنولوجيا

النشاط: 1 - أنشطة خدمات نظم األمن

قيد رقم: 42109-11

7/8/2018
وزارة الصناعة والتجارة 

ادارة السجل التجاري
) CR2018 -115801( اعالن رقم

تسجيل اسم جتاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: محمد علي خليل ابراهيم مكي

االسم التجاري احلالي: مجمع العنزور للعالج الطبيعي
االسم التجاري اجلديد: مجمع العنزور للعالج الطبيعي والتأهيل

قيد رقم: 97581-1

قيد رقم

94571-1

االسم التجاري

حبايب البحرين لتخليص املعامالت

احلسابي   احمد  علي  محمد  احمد  السيد  أدناه:  املعلن  إلينا  تقدم 
بطلب حتويل احملل التجاري التالي الى السيد علي محمد علي احمد 
املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما 

يعزز اعتراضه

25/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018-109877( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

إليها  تقدم  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
أصاحب شركة األثير للتدقيق تضامن ألصحابها السيد ميرزا ابراهيم سلمان 
حتويل  طالبني   ،68773 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  وشريكه،  املرزوق  حسن 
الشركة إلى مؤسسة فردية لتصبح بإسم السيد/ يوسف احمد يوسف احمد 
العشيري، بعد تنازل الشريك الثاني/ ميرزا ابراهيم سلمان حسن املرزوق عن 

كامل خصصه بالشركة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة التسجيل

بشأن حتويل شركة تضامن إلى مؤسسة فردية

إليها  تقدم  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

ذ.م.م املسجلة مبوجب  املتقدمة خلماية االسطح  احللول  الشركاء في شركة 

القيد رقم 90930، طالبني حتويل الشركة إلى مؤسسة فردية لتصبح مملوكة 

من السيد/ احمد عبدالرضا السيد جعفر محمد

القيد: 90930 -  التاريخ :2018/7/31
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

إعالن رقم  )---( لسنة 2018
بشأن حتويل شركة ذات مسئولية محدودة

 إلى مؤسسة فردية
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   للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

ال�شعودية جتدد رف�شها املوقف الكندي “ال�شلبي وامل�شتغرب”
الرياض ـ واس:

ج���دد جمل�س ال���وزراء ال�شعودي، اأم�س الثالث���اء، رف�س اململكة املطل���ق والقاطع ملوقف احلكومة 
الكندي���ة ال�شلب���ي وامل�شتغرب، م�ش���ددا على وجوب االلت���زام باالأعراف الدولية الت���ي تق�شي باحرتام 
�شي���ادة ال���دول وعدم التدخ���ل يف �شوؤونها. وج���اء موقف جمل�س ال���وزراء، خالل جل�ش���ة تراأ�شها العاهل 
ال�شعودي امللك �شلمان بن عبدالعزيز، يف نيوم مبنطقة تبوك �شمال غربي ال�شعودية، وفق بيان لوزير 

االإعالم، عواد العواد، اأوردته وكالة االأنباء ال�شعودية “وا�س”.
وق���ال البي���ان “اإن اململكة جت���دد رف�شها املطل���ق والقاطع ملوق���ف احلكومة الكندي���ة ال�شلبي 
وامل�شتغ���رب الذي مل ينب على اأي معلومات اأو وقائ���ع �شحيحة ب�شاأن ما اأ�شمته ن�شطاء املجتمع املدين 
الذين مت اإيقافهم”. و�شدد على اأن “اإيقاف املذكورين مت من قبل اجلهة املخت�شة وهي النيابة العامة 
التهامه���م بارتكاب جرائم توجب االإيقاف وفقا لالإج���راءات النظامية املتبعة التي كفلت لهم حقوقهم 

املعتربة �رشعا ونظاما، ووفرت لهم جميع ال�شمانات خالل مرحلتي التحقيق واملحاكمة”.

السنة العاشرة - العدد 3585 
األربعاء

8 أغسطس 2018 
26 ذو القعدة 1439

international@albiladpress.com
العالم
14

جنيف - سكاي نيوز عربية:

الرياض - واس:

غزة ـ رويترز:

كابول ـ وكاالت:

واملن���دوب  االإمارات���ي  ال�شف���ر  رّد 
الدائ���م لالإم���ارات لدى االأم���م املتحدة يف 
جنيف عبيد �شامل الزعابي، على االتهامات 
القطري���ة الت���ي تقدمت بها اإل���ى حمكمة 
العدل الدولية، وب���ّ� باالأرقام ما و�شفه 
باالدع���اءات واملغالط���ات الت���ي قدمتها 
الدوحة. واأو�شح الزعابي اأن دولة االإمارات 
تقدم���ت اإل���ى حمكمة الع���دل الدولية برد 
على تلك االدعاءات يب� احرتام االإمارات 
اللتزاماتها الدولية. ونف���ى اأي قرار مبنع 
القطري���� م���ن دخ���ول دول���ة االإم���ارات، 
موؤك���دا اأن غالبية الذي���ن تقدموا بطلبات 
تاأ�شرة ح�شلوا عليها، واأن اأكرث من األفي 
مواط���ن قطري م���ا زالوا يف االإم���ارات ومل 
يغادروا بح�شب بيانات الوزارة املخت�شة.

كم���ا اأك���د ح���ق الط���الب القطري���� 
مبوا�شل���ة تعليمه���م يف دول���ة االإم���ارات، 

نافيا وجود اأي قرار مينعهم من ذلك.
و�شدد الدبلوما�شي االإماراتي على اأن 
امل�شكلة لي�شت مع ال�شعب القطري، واإمنا 

مع احلكومة القطرية.

�رشح املتح���دث الر�شمي با�شم قوات 
“حتال���ف اإعادة ال�رشعية يف اليمن” العقيد 
ترك���ي املالك���ي ب���اأن التحال���ف يخو����س 
حرب���ا م���ع التنظيمات االإرهابي���ة يف اليمن 
كتنظيم القاعدة يف جزيرة العرب وتنظيم 
“داع����س” االإرهاب���ي وامليلي�شيا احلوثية 
االإرهابي���ة التابع���ة الإيران الت���ي جتمعها 
االإيديولوجي���ا املتطرفة وع���دم التعاي�س 
م���ع االآخر. واأكد املالك���ي اأن التحالف نّفذ 
وال ي���زال ينف���ذ “عملي���ات م�شرتك���ة م���ع 
االأ�شق���اء واالأ�شدقاء لتفكيك قدرات هذه 
التنظيم���ات من خ���الل العملي���ات اجلوية 
- البحري���ة وعملي���ات الق���وات اخلا�ش���ة 
امل�شرتك���ة �شمن جهود التع���اون الدويل 
للق�شاء على االإرهاب واحلفاظ على االأمن 
العاملي”، وفقا لوكال���ة االأنباء ال�شعودية 
“وا�س”. واأكد املالكي اأن التحالف م�شتمر 
يف جه���وده وعملياته ملحارب���ة التنظيمات 
االإرهابية يف اليمن �شمن اجلهود الدولية 

للق�شاء على االإرهاب حول العامل.

ُقت���ل ع�ش���وان يف حرك���ة املقاوم���ة 
االإ�شالمي���ة الفل�شطيني���ة )حما�س( بنران 
دباب���ة اإ�رشائيلي���ة اأم�س الثالث���اء يف هجوم 
قال اجلي�س االإ�رشائيلي اإنه �شنه على موقع 
تعر�س جنوده الإطالق ن���ار منه. ودح�شت 
احلرك���ة الفل�شطينية هذه الرواية. وقالت 
كتائ���ب عز الدين الق�شام، اجلناح امل�شلح 
للحركة، يف بي���ان اإن الرجل� اللذين قتال 
يف �شم���ال بيت الهي���ا كان���ا قنا�ش� من 
حما����س ي�ش���اركان يف “من���اورة تدريبية” 
داخ���ل جمم���ع يف قط���اع غ���زة. وو�شف���ت 

الق�شف االإ�رشائيلي باأنه “حدث اإجرامي”.
وق���ال اجلي����س االإ�رشائيلي يف بيان يف 
وقت �شابق “قب���ل قليل، اأطلق اإرهابيون 
الر�شا����س على جنود اجلي����س االإ�رشائيلي 
قرب �شمال قط���اع غزة من موقع حلما�س. 
وردا عل���ى ذلك، ا�شتهدفت دبابة للجي�س 
االإ�رشائيل���ي املوق���ع ال���ذي اأُطلق���ت من���ه 

النران”.

اأفغاني���ة  اإع���الم  و�شائ���ل  اأف���ادت 
حملي���ة مبقتل 50 �شخ�ش���ا على االأقل من 
املدني� وق���وات االأمن جراء غ���ارة جوية 
اأمركية وهجمات حلركة طالبان يف اإقليم 

لوجار �رشقي اأفغان�شتان.
ونقل���ت وكال���ة “بجف���اك” االأفغانية 
ع���ن ع�ش���و جمل����س االإقلي���م عب���د ال���ويل 
الوكي���ل قول���ه اإن مقاتلي طالب���ان �شنوا 
هجم���ات من�شقة من اجتاه���ات خمتلفة يف 
منطقة اأزرا ليلة الثالثاء، موؤكدا مقتل 35 
�شخ�شا من قوات االأم���ن واملدني� خالل 
ا�شتباكات. واأ�شاف الوكيل اأن 15 �رشطيا 
اأفغانيا قتلوا يف غارة جوية �شنتها القوات 
الأمريكية على نقاط تفتي�ش. من جهتها، 
اأكدت حرك���ة “طالبان” وق���وع الهجمات، 
وق���ال املتحدث با�شم حركة طالبان ذبيح 
اهلل جماه���د اإن املقاتل� يحرزون تقدما، 

ومل يتطرق لتفا�شيل القتلى.

االإمارات تف�شح زيف 
املغالطات القطرية

التحالف: نحارب كل 
التنظيمات االإرهابية يف اليمن

مقتل ع�شوين ب� “حما�س” 
يف ق�شف اإ�رشائيلي بغزة

اأفغان�شتان: 50 قتيال بغارة 
اأمركية وهجمات ل� “طالبان”

ترامب يحذر دول العامل من مغبة التعامل مع طهران
العقوبات االأمركية تدخل حيز التنفيذ... و100 �رشكة عاملية تغادر اإيران

ووفقا ل�شحيفة “نيوي���ورك تاميز”، فقد قال 
امل�شوؤول���ون الذي���ن مل يك�ش���ف ع���ن اأ�شمائهم، اإن 
العقوبات االأمركي���ة �شت�شع �شغوطا �شديدة على 
االقت�ش���اد االإيراين. وم���ع ذلك، اأك���دوا اأن الغر�س 
من ه���ذه ال�ضغ���وط لي�ش تغي���ري نظام اإي���ران، بل 
تغير �شلوك���ه. وبداأت اجلولة االأولى من العقوبات 
االأمركي���ة �شد اإي���ران، �شباح الثالث���اء، بحظر �رشاء 
ال���دوالر االأمركي عل���ى احلكوم���ة االإيرانية، وحظر 
جت���ارة الذه���ب واملع���ادن الثمين���ة، وحظ���ر النقل 
املبا�رش اأو غر املبا�رش للغرافيت، وحظر �رشاء املواد 

اخلام اأو املعادن مثل االأملني���وم واحلديد والفحم، 
العملي���ات  يف  امل�شتخدم���ة  الربجمي���ات  وكذل���ك 
ال�شناعي���ة والعقوبات املتعلقة ب�شناعة ال�شيارات 
يف اإيران. هذا و�شتفر����س الواليات املتحدة، حزمة 
ثانية من العقوبات يف نوفمرب املقبل تطال قطاعي 

النفط والغاز اإ�شافة اإلى البنك املركزي االإيراين.
ياأتي هذا يف اأعق���اب توقيع الرئي�س االأمركي 
دونال���د ترامب، االثن���� على اأمر تنفي���ذي باإعادة 
فر����س العقوب���ات االقت�شادي���ة على اإي���ران التي 

يتهمها بزعزعة اال�شتقرار يف ال�رشق االأو�شط.

واأب���دى ترام���ب “انفتاح���ه” للتو�ش���ل التفاق 
ن���ووي جديد يك���ون اأكرث �شم���وال ويت�شمن برنامج 

اإيران البالي�شتي ودعمها لالإرهاب.
من جهتها، قالت م�شادر اأمركية اإن العقوبات 
�شتطب���ق بدق���ة ولن متن���ح اأي ت�شاريح لل���دول اأو 
ال�رشكات للتعامل مع اإي���ران، م�شرة اإلى اأن هدفها 

هو تغير ت�رشفات اإيران ولي�س تغير نظامها.
واأك���دت امل�شادر وقوف وا�شنط���ن اإلى جانب 
ال�شع���ب االإي���راين يف مطالب���ه، واأن الرئي�س ترامب 
م�شتع���د للق���اء االإيراني���� يف اأي وق���ت للتو�ش���ل 

التف���اق. كما اأو�ش���ح امل�شوؤول االأمرك���ي اأن بالده 
تهدف لقط���ع التمويل عن اإي���ران حتى تتوقف عن 
زعزعة ا�شتقرار املنطقة، اإذ اإن نظام اإيران ي�شتفيد 
م���ن اأم���وال االتفاق الن���ووي لتموي���ل امليلي�شيات 

ال�شيعية التابعة له.
ب���دوره قال الرئي�س االإي���راين ح�شن روحاين اإن 
وا�شنط���ن متار����س حربا نف�شية على اإي���ران، موؤكداً 
اأن دع���وة الرئي����س ترام���ب للح���وار مع اإي���ران هي 
لال�شته���الك املحلي يف الوالي���ات املتحدة لي�س اإال، 

وتهدف اإلى اإثارة الفو�شى على حد تعبره.

• الرئي�س االأمركي دونالد ترامب	

التجاري  التعامل  بوقف  التجاريني،  بللاده  �شركاء  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  توعد 

والقت�شادي معهم يف حال ا�شتمروا يف تعاماتهم مع اإيران، التي اأعادت وا�شنطن فر�س العقوبات 

عليها.

وقال ترامب “يف نوفمرب املقبل �شنفر�س الدفعة الثانية من العقوبات على اإيران”.

واأكد اأن العقوبات التي مت فر�شها على اإيران هي الأ�شد ق�شوة على الإطاق.

وبعد تطبيق العقوبات الأمريكية، قال م�شوؤولون يف وزارة اخلارجية الأمريكية اإن اأكرث من 

الأمريكية. العقوبات  �شريان  بدء  مع  الإيرانية  ال�شوق  مغادرة  على  وافقت  عاملية  �شركة   100

احلر�س الثوري: طلبنا من احلوثي ا�ستهداف ناقالت ال�سعودية
اع���رتف قائ���د باحلر����س الث���وري االإي���راين اأن 
الهج���وم احلوث���ي الذي ا�شته���دف ناقلت���ي النفط 
ال�شعوديت���� يف م�شيق باب املن���دب كان بطلب 

من احلر�س الثوري.
ويف ت�رشي���ح ن�رشت���ه وكالة “فار����س” االإيرانية، 

نقال عن قائد عمليات مقر “ثار اهلل” التابع للحر�س 
الث���وري نا����رش �شعب���اين، اأم����س الثالث���اء، ج���اء فيه 
“طلبن���ا من اليمني���� اأن يهاجم���وا ناقلتي النفط 

ال�شعوديت�، ففعلوا ذلك”.
وبعد دقائق من ن�رش ه���ذا اخلرب، حذفت وكالة 
“فار����س” هذا الت�رشيح الذي يعترب اعرتاًفا اإيرانًيا 

�رشيًحا بدعم ميلي�شيات احلوثي، من �شفحاتها.
واأ�ش���اف �شعب���اين اأن ميلي�شي���ات احلوث���ي يف 
اليم���ن، وميلي�شي���ات ح���زب اهلل اللبن���اين، متثالن 

العمق االإيراين يف املنطقة.
وكان حتال���ف دعم ال�رشعي���ة يف اليمن قد اأعلن 
ي���وم االأربع���اء 25 يوليو ع���ن اإحباط هج���وم حوثي 

ا�شتهدف ناقلت���ي نفط �شعوديت� يف م�شيق باب 
املندب قبالة ال�شواحل الغربية لليمن.

واأك���د املتحدث با�شم التحال���ف العقيد الركن 
ترك���ي املالك���ي اأن اإحدى ناق���الت النفط تعر�شت 
الإ�شاب���ة طفيف���ة قب���ل اأن تتدخ���ل �شف���ن القوات 

البحرية للتحالف وتف�شل الهجوم.

�شادق رئي�س جمل����س الوزراء العراقي حيدر 
العبادي، اأم�س الثالثاء، على اإحالة عدد من الوزراء 
ال�شابق���� وم�شوؤول� كب���ار اإلى هيئ���ة النزاهة، 
عل���ى خلفي���ة ف�ش���اد يف حمافظات ع���دة؛ متهيدا 

للتحقيق معهم.
وجاء ق���رار االإحالة يف وق���ت ت�شهد فيه مدن 
جنوب وو�شط الع���راق مظاهرات م�شتمرة؛ ب�شبب 
�شوء اخلدمات وتف�شي الف�شاد وانقطاع الكهرباء، 
فيم���ا مل تنج���ح بع�س االإج���راءات الت���ي اتخذتها 
احلكومة، من بينها اإقالة وزير الكهرباء، يف تهدئة 

الغ�شب ال�شعبي.
ويف ذي ق���ار، يعت�ش���م الع����رشات م���ن اأبن���اء 
مبن���ى  اأم���ام  ليلي���ة  تظاه���رة  بع���د  املحافظ���ة، 
يف  اال�شتم���رار  املتظاه���رون  واأك���د  املحافظ���ة، 
االعت�شام حتى اإقالة املحاف���ظ واأع�شاء احلكومة 

املحلية.
بينم���ا نظ���م ع���دد م���ن العامل���� يف وزارة 
الكهرب���اء، بنظ���ام العق���ود املوؤقت���ة يف ذي قار، 

تظاهرة مطالب� بتثبيت عقودهم ب�شكل دائم.
اعت�ش���ام  دخ���ل  املثن���ى،  حمافظ���ة  ويف 
املتظاهري���ن اأ�شبوع���ه الث���اين، و�ش���ط مطالبات 

م���ن  وع���دد  املحافظ���ة،  �رشط���ة  قائ���د  باإقال���ة 
امل�شوؤول� املحلي�.

والتلوي���ح  املظاه���رات  ا�شتم���رار  ورغ���م 
باالعت�شامات من قبل اأهايل الب�رشة، اإال اأن جمل�س 
حمافظتها يخف���ق بعقد جل�ش���ة ملناق�شة مطالب 
املحتج����؛ ل�شف���ر معظم اأع�شائ���ه الأداء فري�شة 

احلج، بح�شب االأع�شاء وامل�شوؤول� املحلي�.
وقال م�شدر حملي خا�س طلب عدم الك�شف 
عن ا�شمه، اإن هناك ع���ددا من امل�شوؤول� ب�شدد 
اإقام���ة دع���اوى يف املحاك���م �ش���د املتظاهري���ن 
مبوجب مواد قانونية ت�ش���ل عقوباتها اإلى �شجن 

15 عاما.
واأ�ش���اف امل�شدر اأن هن���اك عمليات ترهيب 
متار����س من قب���ل اأع�شاء امليلي�شي���ات، من خالل 
مالحق���ة املتظاهري���ن ب�شي���ارات م�شلل���ة حت���ى 

منازلهم، واأ�شاليب ترهيبية اأخرى.

العراق.. مظاهرات مستمرة ومسؤولون إلى “تحقيق النزاهة”
بغداد/  البصرة ـ وكاالت:

دبي ـ العربية نت

واشنطن ـ وكاالت

• اأهايل الب�رشة يعت�شمون	
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سوالف

الأخط���اء اإذا مل حت���دد وتناق����ش وتعرف 
اأ�سبابه���ا احلقيقي���ة، واإذا مل يجر العمل على 
ب���ر اجل���ذور التي ولدته���ا، فاإنه���ا �ستكون 
�سغ���رة وتك���ر، و�ست���وؤدي اإل���ى م�س���اكل 
خطرة، وه���ذا ما يح�سل لنا على ما يبدو مع 
العمال���ة الآ�سيوية الت���ي تفاقمت م�ساكلها، 
واآخرها اجلرمي���ة الب�سعة التي هزت املجتمع 
البحرين���ي، وه���ي قي���ام م���وؤذن اآ�سيوي من 
اأ�سح���اب ال�سواب���ق م���ع ع���دد م���ن اأ�سحابه 
بقت���ل اإمام م�سجد بن �س���دة باملحرق ال�سيخ 
عبداجلليل حم���ود وتقطيع جثت���ه اإلى اأجزاء 
وو�سعه���ا داخ���ل اأكيا����ش بال�ستيكي���ة بعد 

اختطاف���ه وتعذيبه، ول�سن���ا هنا يف حماولت 
لإيجاد التريرات والتف�سرات، لكننا نعرف 
اأن م�س���اكل العمال���ة الآ�سيوية الت���ي اأثارت 
�ل�سخط �ل�سديد و�لنقم���ة �لعارمة يف �أو�ساط 
�ملجتمع تزيد وال تنق����ص، و�سخ�سيا كتبت 
عنه���ا اأك���ر من م���رة ونبهت ل����رورة ح�سم 
املو�سوع �ريع���ا، فقد كتبت ع���ن املنطقة 
اخلط���رة املحاذية لبا�س���ات النقل اجلماعي 
مبدينة عي�سى املحتل���ة بالكامل من الأفواج 
الب�ري���ة “الفري في���زا”، وجميعهم يغ�سلون 
وتكت���الت،  ف���رق  �س���كل  عل���ى  ال�سي���ارات 
لالنحراف���ات  مرتع���ا  املنطق���ة  واأ�سبح���ت 

والأخطاء “والبالوي الأخالقية”، ونبهت اأي�سا 
وكتبت عن العمالة التي كتمت على اأنفا�ش 
“فريجن���ا” �إلى درجة �أننا �أ�سبحنا نخاف على 
اأبنائن���ا من اخل���روج للذهاب اإل���ى اأي مكان 
ب�سبب قيام بع�سهم باختال�ش النظر، و�سبق 
اأن دخل اأحد اجلران يف مال�سنة معهم بعد اأن 
قام اأحدهم بالنظ���ر اإلى بيته واأهله، وكثرة 

هي الق�س�ش التي ن�سمعها ون�ساهدها.
�إنن���ا نعي����ص و�س���ط قناب���ل و�سظايا، 
ففي كل “فري���ج” تف�سى مر����ش العمالة 
الآ�سيوي���ة واأ�سب���ح الو�سع مث���ل الأ�سجار 
الري���ة وال�سام���ة التي تنم���و يف �سفوفنا، 

واإذا مل يكن هناك حترك وحل جذري لهذه 
امل�سكل���ة �ست���زداد اجلرائ���م، ل�سيم���ا اأن 
اأكره���م لي�ش لديه���م اأي حت�سيل علمي، 
وبالت���ايل يفتق���دون قوان���ن التحك���م يف 
النف����ش، وه���ذا الأم���ر ينطبق عل���ى بع�ش 
اجلن�سي���ات الأخ���رى التي حتت���اج اإلى فكر 
تاأمل���ي وحتلي���ل دقي���ق ملعرف���ة دواف���ع 
ارت���كاب اجلرائم، واأت�س���ور اأن دول اجلوار 
عانت كث���را من جرائم القت���ل التي تقوم 
بها “اخلادمات م���ن جن�سية معينة”.. نريد 
و�سع نهاية كامل���ة، وخطوة �ريعة قبل اأن 

تتكرر احلادثة.

جرائم العمالة اآلسيوية... 
نعيش وسط قنابل وشظايا

للراث الوطني لأي���ة دولة دور كبر يف احلفاظ 
عل���ى تاري���خ وح�س���ارة الدول���ة وبنيته���ا الثقافية، 
و�ل���ر�ث لي�ص فقط بناء وجمل���د�ت و�أدو�ت قدمية، 
بق���در ما ه���و تاريخ ُم�سج���ل لأحداث الدول���ة املادية 
واملعنوية، و�سيظل مراثا لالأجيال القادمة ليتعرفوا 

على تاريخهم �لوطني �لعربي �ملجيد.
وللبحري���ن خم���زون كبر م���ن الأماك���ن والأحياء 
وامل���دن والبيوت والأ�س���واق واملقاهي التي مازالت 
حتتفظ بعبقه���ا �لتاريخي ومكانه���ا �لر�ثي وماز�ل 
يحتف���ظ ب�سورها �لكث���رون يف ذ�كرته���م، وتعتمد 

عل���ى  البحريني���ة  الوطني���ة  الثقاف���ة  ا�سراتيجي���ة 
ع���دة ركائ���ز من �سمنه���ا احلفاظ على ه���ذه العنا�ر 
�لر�ثي���ة �لتاريخي���ة كونه���ا بني���ة حتتي���ة ثقافي���ة 
للحا����ر وامل�ستقبل ومتثل واجهة بحرينية ح�سارية، 
وه���ي م�سوؤولية وطنية حتملت عبئه���ا هيئة البحرين 
للثقاف���ة والآث���ار الت���ي عمل���ت بجه���د عل���ى تنويع 
�ملذ�ق���ات �لر�ثي���ة و�لتاريخي���ة، وو�سع���ت �لكثر 
م���ن املب���ادرات التي جعل���ت الهيئة يف م�س���اف اأهم 
املوؤ�س�سات اخلليجية والعربية والعاملية يف الهتمام 

بالتاريخ والراث الوطني.

عندم���ا يرت���اد �أي �سخ����ص �ملقاه���ي �ل�سعبي���ة 
)مثل مقه���ى عبدالق���ادر باملنامة الذي ب���داأ ن�ساطه 
يف اأواخ���ر الثالثينات( يكت�سف بن جدرانها الأ�سيلة 
و�سقوفه���ا الراثي���ة تاري���خ البحري���ن ودفء م�ساعر 
�سعبه���ا و�أ�سال���ة تاريخه���م �لعربي �ملجي���د، ومثلما 
قام���ت هيئة البحرين للثقاف���ة والآثار برميم مقهى 
عبدالقادر وقه���وة حاج���ي يف 2013م واحلفاظ على 
�سكل املبنى الأ�سلي، اليوم ت�ستمر يف هذا الفعل يف 
اإطار اإعادة اإحياء عدد من املقاهي والأ�سواق ال�سعبية 
البحريني���ة ومنه���ا احلف���اظ عل���ى مقه���ى عبدالقادر 

وحماي���ة مكانه من الندثار، وه���ذا العمل �سيكون من 
اأجل تاريخ وتراث وح�سارة البحرين ومن اأجل ح�سور 
هذا املقهى يف امل�سهد الجتماعي البحريني كملتقى 
لرواده من اأه���ايل البحرين والوافدين وال�سياح، ومبا 
ُيقدمه هذا املقهى من اأطباق بحرينية تراثية متيزت 

بها البحرين عن باقي الدول.
�ستبق���ى املقاه���ي البحريني���ة ال�سج���ل امُلوثق 
للمطب���خ البحرين���ي الق���دمي، وهو ت���راث غني جليل 
العط���اء اأ�سيل البق���اء، وجزء من تراثن���ا العزيز الذي 

�ستتناقله الأجيال كجزء من ذاكرة الوطن.

المقاهي الشعبية تراث وطني

نجاة المضحكي

لكل منا حلظ���ات اأو �ساع���ات اأو رمبا 
اأع���وام؛ م���ن ال�سه���و اأو الغفل���ة اأو عي����ش 
الأح���الم اأو الأوه���ام واخليالت، وه���ذا اإِْن 
ط���ال �سي�ستن���زف بال ري���ب عم���ًرا اأو زمنا 
طويال، ه���و يف الواقع ه���ْدٌر خطر للوقت 
واجلهد ورمبا املال! باخت�سار اإنه ت�سييع 

وقت كما نقول على الفا�سي!
والأدهى والأمّر؛ اأننا غالًبا ل نعرف اأننا 
نعي�ش حال���ة غر �سحية اأو غ���ر طبيعية؛ 
حتى تاأتي ال�سفعة املوعودة! ماذا اأق�سد 
بهذ� كل���ه؟ �ساأعطيكم مثاال ب�سيًطا: َتخيل 
اأنك دخلت يف �سجار اأو جدال، ارتفعت فيه 
الأ�س���وات ودون اأن ت�سع���ر، واأنت يف حالة 
انفعال �ستم���ت ولعنت وتفننت يف ال�سب 
و�الألف���اظ �لقا�سية! وفجاأة يتدخل �سخ�ص 
م���ا وي�سفع���ك! م���اذ� �سيح�س���ل بعدها؟ 
بال �س���ك �سيع���م ال�سمت و�ستحت���اج اإلى 
وق���ت لتلتق���ط �أنفا�س���ك وت�ستوعب �أنك 
م�سفوع! عنده���ا �ستكون �أم���ام  خيارين: 
اإم���ا اأن ت�سف���ع الآخر وتدخ���ل يف �سجار ل 
ينته���ي، وه���ذا له نتائ���ج قبيحة كم���ا اأنه 
لي�ش مق�سودنا من ه���ذه املقالة، واإما اأن 
تنتبه وتعيد ح�ساباتك وت�ستيقظ من حالة 
النفع���ال، وهذا م���ا نري���د اأن نو�سله من 

معاين ال�سفعة املوعودة!
يف الواق���ع يحتاج الكثر منا يف بع�ش 
حمط���ات احلياة اإل���ى هذه ال�سفع���ة، اإنها 
ال�سفع���ة الإيجابي���ة الت���ي يت�سب���ب به���ا 
املوقف القا�سي الذي ُيعلمنا رغم مرارته، 
ول اأق�س���د به���ذه ال�سفع���ة ال����رب على 
الوج���ه؛ فهي جم���رد مثال عل���ى التجارب 
الت���ي ُت�سكل منعطف���ات حياتي���ة؛ بحيث 
ُتب���دل م�س���ارك، �أو طريق���ك متام���ا، ك����: 
الف�س���ل من العم���ل اأو الدرا�س���ة، الطالق 
ج���ن والعتقال، املر�ش  والنف�س���ال، ال�سَّ
�ملفاجئ �ملزمن، �حلو�دث �ملختلفة، كلها 
قو�  دِّ تبدو �سلبية يف ظاه���ر �الأمر ولكن �سَ
اأو ل ُت�سدقوا اإنه���ا ُتبدل طريقة التفكر 
متاًما، وُتري حتوي���ال كبرا لطريقة عمل 
الدماغ؛ بحي���ث ي�ستتبعها تغررُّ ملحوظ يف 

�سلوكيات �لفرد ومنط حياته.
���ا تغ���رو�  لذل���ك؛ ن�سم���ع �أن �أ�سخا�سً
ع���ن ال�ساب���ق، وكاأنه���م اأ�سبح���وا اأف���راًدا 
جديدين عليك، وال عالقة لهم ب�سخو�سهم 
نف�سه���ا الت���ي كان���وا عليها، ول���و انتبهنا 
�أو ��ستف�رسن���ا جي���د�؛ لوجدناه���م َمرو� مبا 
ن�سمي���ه املحن���ة )املنح���ة(، اأي ال�سفع���ة 
الت���ي حتول���ت ل�سفقة! فرناه���م ُمتنن 
للتجارب ال�سعبة؛ لأنهم يكت�سفون بعدها 
اأنه���م لولها ما كان���وا ليتعلموا اأو يفكروا 

بطريقة خمتلفة.
بع�سنا يظن اأن التغر لي�ش حممودا، 
واحلقيق���ة اأن���ه مطلوب ومه���م؛ فهو يدل 
عل���ى حيوي���ة وتط���ور وديناميكي���ة، �سد 
اجلمود اأو الوق���وف على حال، ورغم ذلك؛ 
لدى �لكثرين َتهّيب �أو خوف من �لتغير؛ 
لذل���ك ف���اإن بع����ش ال�سفع���ات اخلارجية 
الت���ي تاأتيهم على حن غ���رة؛ تنقذهم اأو 
رمبا تنت�سلهم ما هم في���ه اإلى الأف�سل، 
الذي م���ا كان ليكون لول ه���ذه ال�سفعة؛ 

فتمعنوا!.

الصفعة التي غيرت 
حياتي!

 د. زهرة حرم

َوْخـَزُة ُحب

علي نون

باإلذن..

“املمانع����ة”  ق����وى  ال�سم����ع  ع����ن  غائب����ة 
����ُد لها ح�����صٌّ �أو هم�سة �إز�ء  �الإير�ني����ة، وال ُير�سَ
البُع����د  جله����ة  ال�س����وري  الو�س����ع  م�ستج����دات 
�الإ�رس�ئيل����ي فيه: ال �إز�ء �الإع����الن �ملك�سوف عن 
مدى الطمئن����ان يف تل اأبيب ل�ِ”انت�سار” ب�سار 
الأ�س����د، وانعكا�سات ذلك على دوام ال�ستقرار 
اجلليدي يف اجلولن “املحتل”! ول اإزاء الك�سف 
الرو�س����ي ع����ن اإذعان اإي����ران ملطال����ب “العدو 
ال�سهي����وين الغا�سم” بالن�سحاب اإلى عمق نحو 

ثمانن كيلومراً، بعيداً عن احلدود!
ورمبا يعود الغي����اب اإلى اأ�سباب “كرى” 
من نوع ال����رّك على اخلا�رة اللبنانية لرخيتها 
اأكر فاأكر، ثم ال�سعي اإلى اإعادة اإحياء العظام 
�لّرمي����م! و�لع����ودة �إلى تهبي����ط �حليطان فوق 
روؤو�ش ال�سيادين وال�ستقاللين اللبنانين، 
لك����ن لي�ش م����ن ب����اب اتهامه����م بالتماهي مع 
“خمطط����ات الأمركين وال�سهاين����ة” للتاآمر 
عل����ى “املقاوم����ة” وحمورها “املمان����ع” طاملا 
اأّن اإ�رائي����ل ل ت����رك جم����الً لتغيي����ب حبورها 
وان�راحها وارتياحها ب�”النت�سارات الأ�سدية”، 
و�إمنا من ب����اب �إلقاء تبعات �لت����اأزمي �حلكومي 
على ال�سعودية ومتاهي ه����وؤلء ال�سيادين مع 

مطالبها ورغباتها!
لذل����ك ل ت����د اجلماع����ة املمانع����ة وقت����اً 
كافي����اً لالهتمام مبعطى “تافه” من نوع انتهاء 
“املوؤامرة ال�سهيونية – الأمركية – الكونية” 
عل����ى نظ����ام الأ�س����د اإل����ى خال�سة ه����ي ارتياح 
اإ�رائي����ل اإلى اأمن حدوده����ا! و�سمان “تاأجيل” 
فتح القد�ش وحتريرها، اإل����ى اأجل غر م�سّمى! 
وتاأكي����د املوؤك����د جله����ة اأولوية اإمت����ام الفتك 
بالأكري����ة ال�سورية والعربي����ة والإ�سالمية على 

ما عداها!
اأي اأن تدم����ر �سوريا بحّجة املحافظة على 
“دورها” املحوري يف “املقاومة” و”املمانعة”، 
�سّب مبا�رة يف خانة الإجن����ازات ال�سراتيجية 
الإ�رس�ئيل و�لواليات �ملتح����دة! وز�د على ذلك: 
اأن الرو�����ش ح�����روا ل�سم����ان ذل����ك كل����ه! واأن 
الإيراني����ن �س����اروا م�سغول����ن بكيفي����ة عدم 
خ�سارة كل �س����يء! والكتفاء بفت����ات احل�سور 
�لذي يركه لهم �لرو�ص! و�أن �لوظيفة �الأولى، 
يف حلظ����ة الف����رز، للركيبة احلزبي����ة العائلية، 
الفئوي����ة الت����ي كّلف����ت املحافظ����ة عليه����ا ما 
كّلف����ت، هي �سمان ح����دود اإ�رائيل مع �سوريا! 

ولي�ش اإعداد العّدة “ملحوها من الوجود”!
ث����م ل ت����د تل����ك اجلماع����ة “املمانع����ة” 
“املقاوم����ة” “املجال����دة” “املنا�سل����ة”، وقتاً 
كافي����اً اأي�ساً لالهتمام باأم����ر اآخر “تافه” بدوره 
ه����و �أن �إي����ر�ن تن�س����اع وتذعن وترتخ����ي �أمام 
مطال����ب مقت�سي����ات حفظ “اأم����ن اإ�رائيل” يف 
�سوري����ا، لكنها ل تعرف كيف ت����د �سبيالً لأي 
تفاهم مكن مع اجل����وار اخلليجي العربي، ولو 
م����ن ب����اب امل�سال����ح املتبادلة! ب����ل ت�ستمر يف 
اعتم����اد املقاربة الكارثية ذاته����ا التي ارتّدت 
عليها اأزمات لها اأّول ولي�ش لها اآخر، ول يعرف 
�س����وى رّب العامل����ن اأبع����اد “احلكم����ة” التي 

وّلدتها وت�سّببت بها!
ل ت����د تل����ك اجلماع����ة وقت����اً ل����كل تل����ك 
“التواف����ه”، باعتب����ار اأن �سغله����ا ال�ساغ����ل هو 
العم����ل بجّد وجه����د وداأب واإ�����رار وعناد، على 
تثقي����ف اللبنانين وتوعيتهم حلجم خ�سارتهم 
املتاأتّي����ة من عدم اإع����ادة و�سل م����ا انقطع مع 
ب�سار الأ�سد ب�سفت����ه املثلى مرجعاً ُيعتّد به يف 
كيفي����ة حفظ �الأوطان و�لكر�م����ات و�ل�سياد�ت 

وامل�سالح الوطنية العليا!. “امل�ستقبل”.

في بعض التوافه

اليوم قتل اإمام م�سجد على يد موؤذن 
اآ�سيوي ورفاق���ه، وبالأم�ش قتل �ساحب 
ور�س���ة عل���ى ي���د العام���ل بطعن���ه حتى 
املوت، وقبل �سن���وات جز عامل اآ�سيوي 
رقبة �ساب بحريني باآلة “غراندر” وحكم 
عليه باملوؤبد فق���ط... وهذ� عامل ي�رسق 
واآخر يغت�سب، وهناك وافدون يديرون 
اأوكارا للرذيل���ة، ويبيع���ون امل�سك���رات 
و�ملخ���در�ت، �سيط���رو� عل���ى �ملناط���ق 
ال�سكنية، واحتل���وا الأ�سواق، وفتح لهم 
املج���ال يف العمل احل���ر، فالعامل كفيل 
نف�س���ه، ورخ�سة ال�سياق���ة تعطى لعامل 
النظافة والبن���اء وال���زراع، ومبقدور اأي 
واف���د احل�س���ول على الرخ�س���ة حتى لو 
ح�سلت عليه���ا العمالة الوافدة جميعها 
دون اإح�س���اء اأو ا�ستثن���اء، ي�ستاأج���رون 
ال�سيارات و”يتك�سون” عليها، ينب�سون 
يت�سول���ون،  القمام���ة،  حاوي���ات  يف 
يبيعون “ال���ورد واملاء واحلب ال�سم�سي 
ومواق���ف  ال�س���وارع  يف  وال�سمب���ل” 
م�سم���وح  له���م  �س���يء  كل  ال�سي���ارات، 
ومتاح، دون م�ساءلة من هيئة ول رقابة، 

فالتاأ�سرة يح�سل عليها �ساحب العمل 
ب�سهول���ة بالغة فقط علي���ه �أن يدفع 10 
دنانر �سهرياً، وقد ا�ستلمها مقدماً من 
ت���ار التاأ�س���رات، وهذا كل م���ا تطلبه 
الهيئ���ة، �سمان ا�ستالمها �ريبة العامل 
ال�سهري���ة، فزيادة العمال الأجانب ب�رى 

بزيادة الإيرادات.
جرمي���ة قتل اإم���ام م�سجد ب���ن �سدة 
يف  حت���ول  نقط���ة  تك���ون  اأن  نتمن���ى 
ا�سراتيجية اجله���ات ذات العالقة مثل 
هيئ���ة �س���وق العم���ل ووزارة الداخلي���ة، 
باإيجاد احللول يف م�سكلة العمالة ال�سائبة 
الت���ي بات���ت ت�سكل خط���را عل���ى الأمن 
الجتماعي، وغداً �ستكون خطرا �سيا�سيا 
عندم���ا توؤ�س����ش ه���ذه العمال���ة نقابات 
�سيا�سي���ة تطال���ب بحقه���ا يف امل�ساركة 
يف املجل����ش النيابي وجمل����ش ال�سوري، 
ولها حق �النتخابات، ومل ال، فهي �ليوم 
تكفل نف�سها واأعدادها قد تفوق اأعداد 
املواطنن، فقد بات���وا ي�سيطرون على 
القت�س���اد العق���اري وت���ارة الأغذي���ة 
والأ�س���واق، ق�سية زي���ادة العمالة التي 

بلغ���ت ح�سب ت�ري���ح وزي���ر العمل من 
)2016 – 2017( 4.7 %، علله���ا بنمو 
يف القط���اع اخلا����ش، بينم���ا الواق���ع اأن 
القطاع اخلا�ش يع���اين ركودا، والزيادة 
يف احلقيق���ة هي ب�سبب ع�سوائية اإ�سدار 
الرادعة  القوان���ن  التاأ�س���رات وغياب 

التي حتد من انت�سار العمالة ال�سائبة.
نتمن���ى م���ن وزارة الع���دل اأن تقوم 
بل���د  فالبحري���ن  املوؤذن���ن،  ببحرن���ة 
الق���راآن،  م���ن حفظ���ة  وفي���ه  اإ�سالم���ي 
وم���ن خريج���ي املعاهد الديني���ة الذين 
�سيكون���ون اأه���اًل للحف���اظ عل���ى بيوت 
اهلل، كم���ا ه���ي م�سوؤولي���ة وطني���ة على 
كل مواط���ن اأن ل ير�س���ى ب���اأن يعتل���ي 
املنر اأجنبي، فماذا لو قام برفع الأذان 
�سباب املنطق���ة بالتناوب يف حالة عدم 
توفر املوؤذن من قب���ل اإدارة الأوقاف، 
فرف���ع الأذان ل يحت���اج اإلى ترغيب فها 
هو حدي���ث ر�سول اهلل �سل���ى اهلل عليه 
و�سلم “املوؤذنون اأط���ول النا�ش اأعناقاً 
ي���وم القيام���ة” و”املوؤذن يغف���ر له مد 

�سوته”.

باألمس قتل مواطن
بـ “الغراندر” واليوم بالتقطيع!!
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أبرم نادي البحرين صفقة سالوية جديدة متمثلة بالتعاقد مع الالعب عبدالله الرميحي ليمثل 
الفريق األول خالل املوسم الريايض 2019 -  2018. ويأيت تعاقد نادي البحرين مع عبدالله الرميحي 

بعقد ميتد ملوسمني لتعزيز وتقوية صفوف الفريق األول الذي يرشف عىل تدريبه املدرب الوطني 
القدير عبدالكريم العنزور. وأعرب نائب رئيس جهاز كرة السلة ومدير اللعبة بنادي البحرين 

عبدالله احمد عن سعادته لحسم صفقة الالعب عبدالله الرميحي لالنضامم إىل زمالئه الالعبني 
بالفريق األول، مؤكدا أن الالعب سيكون اضافة قوية للفريق. وقدم عبدالله احمد جزيل الشكر 

والتقدير إىل رئيس مجلس إدارة نادي البحرين نبيل الساعي ورئيس جهاز كرة السلة احمد 
االحمدي عىل الدعم املادي واملعنوي الذي يتم تقدميه لرياضة كرة السلة بالنادي والجهود املبذولة 

لالرتقاء باللعبة. وقدم أحمد شكر خاص لجهود الجهاز الفني بقيادة املدرب الوطني عبدالكريم 
العنزور ومساعده صالح عبدالكريم.

س��ل��ة ال��ب��ح��ري��ن ت��ت��ع��اق��د م���ع ال��رم��ي��ح��ي
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خط��ف منتخبنا الوطني لكرة الس��لة 
للشباب بطاقة التأهل للدور الثاين إثر 
تغلبه بجدارة واستحقاق عىل صاحب 
األرض والجمه��ور املنتخ��ب التايلندي 
بنتيجة 87 مقابل 71 خالل مواجهتهام 
الت��ي جمعتهام ي��وم أم��س )الثالثاء( 
يف ختام منافس��ات املجموع��ة الثالثة 
لل��دور التمهي��دي للبطولة اآلس��يوية 
البطول��ة املؤهل��ة اىل نهائي��ات كأس 
الع��امل املقبل��ة 2019، ويف منافس��ات 
املجموعة ذاتها قبض املنتخب األسرتايل 
عىل ص��دارة املجموعة وخطف بطاقة 
املركز األول بعد تغلب��ه عىل املنتخب 
النيوزلن��دي بنتيج��ة 111 مقابل 62، 
ليحل النيوزلنديون باملركز الثاين يليهم 

منتخبنا الوطني باملركز الثالث. 
وجاءت نتائج األشواط األربعة يف لقاء 
األم��س عىل النحو الت��ايل، الربع األول 
)18 مقاب��ل 11 لتايلن��د، 21 مقاب��ل 
14 و26 مقاب��ل 14 و29 مقاب��ل 25 
وجميعه��ا لصال��ح منتخبن��ا(، وبذلك 
س��يلتقي منتخبنا عن��د 1:45 من ظهر 
الي��وم األربع��اء م��ع منتخ��ب تايبيه 
وصي��ف املجموع��ة الرابع��ة، والفائز 

يتأهل لدور الثامنية. 

 تأهل مستحق ل� “االحمر” 

 منتخبنا الش��باب أك��د أحقية جدارته 
بالتأه��ل لل��دور الثاين خالل مش��واره 
يف ال��دور التمهيدي، عىل رغم صعوبة 
الت��ي يتواجد فيها  الثالثة  مجموعت��ه 
أقوى مرش��حني للقب، وهام أس��رتاليا 
ونيوزلن��دا، إال أن��ه كان ندي��ا ومقاتال 
خالل مواجهتهام رغم فارق اإلمكانات 
الشاب”  “األحمر  ليس��تعيد  والنتيجة، 
ثقت��ه وتوازنه بعد تعرضه للخس��ارتني 
األوليت��ني وليتمكن من اجتياز منتخب 
ق��وي، وه��و منتخب تايلن��د صاحب 

األرض والجمهور. 

  الشوط االول 

 وللع��ودة اىل مجري��ات املب��اراة، بدأ 
مدرب منتخبنا الوطني س��لامن رمضان 
املنتخ��ب  كاب��ن  ضم��ت  بتش��كيلة 
كريم  باقرعي��ى، مصطف��ى حس��ني، 
محمد، عيل جابر ومزمل أمري، وجاءت 
بداية املباراة قوية ورسيعة، واس��تطاع 
املنتخ��ب التايلن��دي بالتق��دم بنتيجة 
النتيج��ة النجم مصطفى  5/0، ليعادل 
حس��ني بنقاطه الخمس التي سجلها يف 
س��لة الخصم منها ثالثية، لتأخذ املباراة 
منحن��ى الهج��وم الخاط��ف املتب��ادل 
ليتقدم بعده��ا “األحمر” بنقطتي عيل 
جاب��ر 7/  5، لريد التايلندي��ون برمياتهم 
الت��ي عززت تقدمه��م بالربع  الثالثية 

االول بفارق 7 نقاط )18/  17(. 
 ويف الربع الثاين مس��ك منتخبنا البداية 
واس��تطاع من خالل متاس��كه الدفاعي 
وتفوق��ه الهجومي، مع ثالثية مصطفى 
حسني وتفوق شقيقه عيل عادل منتخبنا 

النتيج��ة 18/  18، ليتدخل مدرب تايلند 
لطلب الوقت املستقطع لوقف الزحف 
البحريني ليقابله مدربنا سلامن رمضان 
بإرشاك عبدالله الكوهجي وراشد أحمد 
ون��واف نبيل الذين قاموا بدورهم عىل 
أكمل وجه بفضل األداء الجامعي املتزن 
يف الش��قني الدفاعي والهجومي والتزام 
جمي��ع الالعب��ني بالتعلي��امت الفني��ة 
املناط��ة إليه��م، إذ أخ��ذ منتخبنا عصا 
التق��دم رسيًع��ا، إال أن وقوع العبينا يف 
االخطاء الش��خصية كلف سحب العبنا 
يف مركز االرتكاز كريم محمد؛ لحصوله 
عىل 3 أخط��اء مام جع��ل التايلنديون 
بالعودة وتضيق الخناق لتقليص الفارق 
وقلب النتيجة 32/  30، لينهي مزمل أمري 
بنقطتيه الثمينتني الربع الثاين بالتعادل 

 .)32  /32(

  الشوط الثاني 

 وم��ع انطالق الش��وط الث��اين بالربع 

الثال��ث، احتفظ منتخبن��ا بأفضليته يف 
هذا الربع من خالل��ه مواصلة نجومنا 
تألقهم يف الربع وبرع مصطفى حسني 
ومزمل امري يف التصويب الثاليث املركز، 
ليعّم��ق منتخبنا النتيج��ة وواصل رفع 
معدل النق��اط إىل )9 نقاط( وبنتيجة 
44/  35، لتدخل املباراة س��جاال متبادال 
مع تف��وق بحريني واضح، وش��هد يف 
الع��رش الث��واين األخ��رية مباغت��ة عيل 
حسني بدخوله من بني مدافعي الخصم 
تح��ت الس��لة بلعب��ة وال أروع لتنهي 
اللعبة مع صافرة النهاية للربع الثالث 

بنتيجة )58/  46(. 
 ويف الربع األخري استمر منتخبنا اللعب 
بأدائ��ه الجامع��ي املع��روف، معتمًدا 
التنويع الهجومي عرب التصويب الثاليث 
ت��ارة واالخرتاق��ات تح��ت الحلق تارة 
أخرى، ليتمكن نج��وم منتخبنا تألقهم 
م��ن خالل إح��كام املناط��ق الدفاعية 
باملتابع��ات  والتأل��ق  الس��لة  تح��ت 

الهجومية واالخرتاقات من تحت س��لة 
الخص��م لينجح��وا بالف��وز يف املباراة 
بنتيجة إجاملية )87 مقابل 71( ليحيي 
الجمهور الذي تواجد يف الصالة منتخبنا 

نظري أدائه البطويل. 

  الالعبون يعربون عن فرحتهم 

 وبع��د نهاية املباراة، أع��رب الالعبون 
ع��ن س��عادتهم الغامرة بعب��ور الدور 
التمهي��دي للبطول��ة، ال��ذي منحه��م 
الثق��ة، وأعطتهم دفع��ة معنوية أكرب 
نح��و تقديم مس��تويات طيب��ة تليق 
بسمعة كرة السلة البحرينية، شاكرين 
ومقدري��ن تعاون واهت��امم الجهازين 

الفني واإلداري. 

 حسين.. هداف المباراة 

 تصدر العب منتخبنا مصطفى حس��ني 
مع��دالت التهدي��ف يف مب��اراة، وهو 
صاح��ب النصيب األكرب من تس��جيل 
النق��اط الناجحة بني جمي��ع الالعبني 
بواق��ع )31 نقط��ة(، كام تن��وع بقية 
زمالئه الالعبني يف تسجيل النقاط، وهم 
مزم��ل أم��ري وباقر عيى وع��يل جابر 
وعيل حس��ني ونواف نبي��ل وعبدالله 

الكوهجي وكريم محمد. 

  مزمل: المباراة صعبة 

 أك��د الع��ب منتخبنا أم��ري مزمل بان 
املباراة أمام املنتخب التايلندي جاءت 
صعب��ة للغاي��ة، وفوزنا كان مس��تحقا 

رغ��م مواجهة منتخ��ب ال يختلف عن 
املنتخبات الت��ي واجهتنا يف املجموعة، 
من حي��ث القوة والبنية الجس��امنية، 
ك��ام ب��ارك مزمل جمي��ع القامئني عىل 
املنتخب هذا الفوز، وأن األمل موجود 
يف تحقي��ق الفوز الي��وم أمام املنتخب 

الذي سنالقيه. 

  حسين: عودة الثقة 

 ق��ال الع��ب منتخبنا عيل حس��ني إن 
النتيجة الت��ي حققت أم��ام املنتخب 
التايلندي أعادت الثقة إلينا يف البطولة 
االس��يوية وخصوصا من خالل التغلب 
عىل منتخب صاحب األرض والجمهور، 
وان ال��دور الذي لعبه الجه��از الفني 
واإلداري أع��اد لن��ا الثق��ة الت��ي كن��ا 
نحتاجها للعودة للعب من جديد أمام 
املنتخب��ات التي تتفوق علين��ا بالقوة 
والبنية الجس��امنية، وأثبتن��ا أننا أحق 
بالبق��اء والتأه��ل للدور الث��اين الذي 
نسعة إيل تجاوزه مهام تكن الظروف. 

  األحمر يعيد ترتيب أوراقه 

 حرص الجهاز الفن��ي ملنتخبنا الوطني 
رمض��ان  س��لامن  امل��درب  بقي��ادة 
ومس��اعديه حس��ني قاهري وحس��ن 
م��ي عىل إعادة وتهيئة ترتيب االوراق 
الفني��ة ملواجه��ة اليوم، ورك��ز خالها 
املدرب عىل الجوانب الفنية والتوليفة 
األساس��ية التي يود انتهاجها يف اللقاء. 
وعك��ف الجهاز الفن��ي للمنتخب عىل 
وضع اللمسات األخرية للمنتخب خالل 
اجت��امع فني عقده الجه��از الفني مع 
الالعبني، ل��رشح النقاط املهم��ة، وفًقا 

للتكليفات املحددة لكل العب. 

  4 منتخبات تودع البطولة 

 ودع��ت أربع��ة منتخبات ي��وم أمس 
املنتخبات التي فش��لت بعدم بالتأهل 
للدور الثاين ومل تق��دم املنتخبات التي 
ودعت املنافسة املستوى املأمول منها، 
خصوًصا وأن هناك عدة منتخبات كان 
من املؤمل أن يكون نصيبها التأهل إال 
أنها فاجأت املتتبعني بخروجها، وأبقت 
املنتخبات الطموحة الذي يأيت منتخبنا 

الوطني من بينهم.

“أحمر السلة” يتغلب على تايلند ويواجه تايبيه اليوم
تأه��ل لل��دور الثان��ي ف��ي البطول��ة اآلس��يوية للش��باب

جانب من مباراة األمس بين منتخبنا وتايلند

بانكوك               هشام جعفر

)تصوير: أحمد المحاري(المدرب سلمان رمضان ومساعداه حسين قاهري وحسن مكي فرحة نجوم منتخبنا ببلوغ الدور الثاني 

جانب من توقيع العقد
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17 اس���ت���اد أوم���ن���ي س���ب���ورت ي��ح��ت��ض��ن م��ن��اف��س��ات ب��ري��ف 14
الرفاع   المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

يحتضن استاد أومني سبورت مبدينة 
طنجة باململكة املغربية منافسات 
النسخة الرابعة عرشة من بطولة 

القتال الشجاع “BRAVE 14 “، والتي 
ستقام تحت رعاية العاهل املغريب 

جاللة امللك محمد السادس يوم 
الثامن عرش من أغسطس الجاري.  

وكان اتحاد القتال الشجاع قد اعتمد 
استاد أومني سبورت مبدينة طنجة 

املغربية مرسحا إلقامة نزالت البطولة، 
بعد ان وقع رسميا الرشاكة مع 

الجهة املسئولة عن االستاد الستقبال 
واحتضان هذه البطولة، التي تقام 

بتوجيه من النائب األول لرئيس 
املجلس األعىل للشباب والرياضة 
الرئيس الفخري لالتحاد البحريني 

لفنون القتال املختلطة سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة، الذي يتطلع 

من خالل هذه البطولة لتعزيز أطر 
التعاون والعالقات الثنائية التي 

تربط بني مملكة البحرين واململكة 
املغربية، من خالل بطولة رياضية 
عاملية، تساهم يف دعم العالقات 
التجارية واالقتصادية وترفع من 

أسهم االستثامر يف املجال الريايض. 
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي 

 KHK ملنظمة خالد بن حمد الريايض

SPORTS: “إن بطولة بريف ليست 
مجرد حدثا رياضا فقط، وإمنا حدث 
ريايض عاملي متكامل، يدعم ترويج 

مملكة البحرين عىل خارطة 
الرياضة الدولية من خالل 

رياضة فنون القتال املختلطة، 
ويعزز من العالقات بينها وبني 
الدول الحاضنة لهذه البطولة، 

ويدعم تبادل الثقافات عرب 
دمج عنارص الثقافة يف إطار 
ريايض تنافيس، ويساهم كذلك بناء 

جسور من التواصل بني الشعوب. 

وأضاف أن بطولة بريف التي دشنها 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 

يف العاصمة املنامة، قد وجه سموه 
من خاللها أن تكون هذه البطولة 

عابرة للقارات، مضيفا أن هذه النسخة 
ستشهد إقامة حفالت موسيقية 

وعروض تقليدية، وسيتم خاللها تكريم 
لفنون القتال التقليدية واألنشطة 

الهادفة للتنمية االجتامعية.

أنه��ى الفريق األول لك��رة القدم بنادي 
املح��رق ث��اين وثال��ث وديات��ه خ��الل 
املعس��كر الذي يقيم��ه حاليا يف أزميت 

برتكيا.
وكان املح��رق لعب ي��وم األحد املايض 
الودية الثانية له باملعس��كر أمام فريق 
“سيبام الغاين”، وانتهت املباراة بالتعادل 
)1-1(، وس��جل للمحرق الالعب الشاب 

عيل مفتاح.
أم��ا املب��اراة الودي��ة الثالث��ة، فلعبه��ا 
املح��رق يوم أم��س األول أم��ام فريق 
“بينديكسبور” الرتيك، إذ انتهت املباراة 

بنتيجة )3-2(.
وس��جل للمحرق املحرتف الليبي محمد 

صولة، وعيىس موىس “هدفني”.
وعمد مدرب املحرق س��لامن رشيدة يف 
املباراة الثالثة إىل الزج بالعنارص الشابة.

وكان املحرق قد لعب وديته االوىل أمام 
فريق “بانديرمس��بور” ال��رتيك وانتهت 

بهدف دون رد.
ويأيت إعداد املحرق يف معسكره الخارجي 
ضمن االس��تحقاق األقرب له للموس��م 
2018 -  2019 واملتمث��ل يف ذهاب دور 
ال� 32 للبطولة العربية، حيث س��يلعب 
املحرق مع األهيل السعودي ذهابا يوم 
25 أغس��طس الجاري يف البحرين وإيابا 
يوم 24 س��بتمرب املقبل يف السعودية، يف 
حني س��يفتتح املحرق )بط��ل الدوري( 
موس��مه املحيل يف مباراة كأس السوبر 
أمام النجمة )بط��ل كأس جاللة امللك( 

يوم 15 سبتمرب املقبل.
يش��ار إىل أن ن��ادي املحرق غ��ادر إىل 
تركيا، إلقامة معس��كر تدريبي يضم 26 
العبا ويس��تمر حتى الجمعة املقبلة مبا 

مجموعه أس��بوعني كاملني تحت قيادة 
الجهاز الفني برئاس��ة املدرب س��لامن 

رشيدة والطاقم املعاون.
من جهة أخ��رى، التح��ق الالعب وليد 
الحيام باملحرق يف معسكر تركيا وانخرط 
يف التدريبات، بعد فسخ عقده بالرتايض 
مع نادي الكويت الكويت الذي استعاره 
م��ن املح��رق، قب��ل أن يس��تغني عنه؛ 

بسبب عدم اقتناع املدرب بإمكاناته.
وتضم قامئة املحرق يف املعس��كر حاليا 
27 العب��ا ه��م: س��يد محم��د جعفر، 
عبدالل��ه ال��ذوادي، عم��ر س��امل، زياد 
الدرب��ايل، إبراهي��م العبي��ديل، صال��ح 
عبدالحميد، محم��د البناء، عيل غالب، 
أحمد جمعة، محمد الزين، عبدالوهاب 
عيل، مه��دي عبداللطيف، حمزة الجنب، 
يوس��ف الش��يخ، عبدالله عبدو، جامل 

راش��د، محمد صولة، محمد الشاميس، 
جاسم العليوي، سعود العليوي، عبدالله 
الحاي��ي، عيل جامل، عيىس موىس، عيل 
مفتاح، إس��امعيل عبداللطي��ف ووليد 

الحيام.
ومل يعل��ن املحرق عن أي صفقة محلية 
حتى اآلن اس��تعدادا للموس��م الجديد، 
يف حني يس��تمر تواجد املحرتفني الليبي 
صول��ة والتون��يس الدربايل مع��ه، بعد 

مغادرة التونيس اآلخر زياد الزيادي.
ويطم��ح املح��رق يف املوس��م الجدي��د 
للمحافظ��ة ع��ىل لقب ال��دوري الذي 
أحرزه املوس��م امل��ايض 2017 - 2018، 
خصوصا مع التدش��ني الجديد له تحت 
مس��مى دوري نارص بن حم��د املمتاز، 
إضاف��ة إىل املنافس��ة ع��ىل البط��والت 

األخرى.

المحرق يفوز في الودية الثالثة بمعسكر تركيا
يواصل استعداداته حتى الجمعة المقبل

أحمد مهدي

واصل��ت لجنت��ا الحكام والتس��جيل 
لبطول��ة “أق��وى رج��ل بحريني 2” 
زياراتهام لألندية الصحية والرياضية، 
بهدف الرتويج للبطولة ورشح لوائح 
والتصفي��ات  منافس��اتها  وأنظم��ة 
التأهيلية، والتي س��تقام تحت رعاية 
النائ��ب األول لرئيس املجلس األعىل 
للش��باب والرياض��ة رئي��س االتحاد 
البحرين��ي أللع��اب الق��وى الرئيس 
الفخ��ري لالتح��اد البحريني لرياضة 
ذوي العزمية س��مو الشيخ خالد بن 
حم��د آل خليف��ة ، وال��ذي ينظمها 
املكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد 
ب��ن حم��د آل خليفة تحت ش��عار 
“خل��ك وح��ش” يف الف��رتة 21 - 23 
فرباير 2019، والتي سيس��بقها إقامة 
التصفي��ات التأهيلية يف الفرتة 6 - 8 
سبتمرب املقبل مبجمع السيف، حيث 
ت��أيت هذه البطولة ضم��ن املبادرات 
التي أطلقها س��مو الش��يخ خالد بن 
حم��د آل خليف��ة والهادف��ة لدعم 
الريايض واالنس��اين مبملكة  املج��ال 

البحرين. 
وقد قام��ت اللجنتان بزي��ارة نادي 
اولومبي��ا الواقع مبدين��ة زايد ونادي 
املس��تقبل جم الواقع مبدينة عيىس، 
حي��ث التق��ى رئيس لجن��ة الحكام 
أحم��د جمش��ر وأمني ال��رس العام 
رئي��س لجن��ة التس��جيل عبدالل��ه 
النادي��ني،  ع��ن  مبمثل��ني  الس��ياس 

وقدم��ا رشح��اً مفص��اًل ع��ن لوائح 
التصفيات  وأنظمة  البطولة،  وقوانني 
إقام��ة  ستس��بق  الت��ي  التأهيلي��ة 
إقامتها  واملقرر  النهائية  املنافس��ات 
يف س��بتمرب الق��ادم مبوق��ع الحدث، 
والتي ستش��هد إقامة 3 مسابقات يف 
األلعاب التالية: لعبة بنج برس “قوة 
الدفع”، ولعبة الرفعة املميتة ولعبة 

الس��كوات “قوة الرجلني. ويشار إىل 
أن هذه التصفي��ات تهدف إىل منح 
الفرصة ألكرب عدد املشاركني لإلعداد 
والتحض��ر لخوض ه��ذه املرحة من 
البطول��ة، األم��ر الذي سيس��هم يف 
تقديم مس��تويات قوية، من ش��أنها 
مواصل��ة النجاح��ات التي ش��هدتها 
واملتوسط  الخفيف  الوزن  مسابقات 

والثقيل يف النسخة األوىل. 
 هذا ووصل عدد املش��اركني يف كافة 
مس��ابقات البطولة إىل اكرث من 300 
مش��ارك، علاًم بأن املكتب االعالمي 
لس��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
خليف��ة قد حدد يوم 11 أغس��طس 
الجاري أخر موعد للتس��جيل ملرحلة 
التصفي��ات املؤهل��ة للبطولة وأيضا 
األلع��اب املصاحبة للكب��ار والصغار 
bhrstron-  ربرب املوق��ع االلك��رتوين
إذ س��يكون هناك   ،gestman.com
بانتظ��ار  املفاج��آت  م��ن  العدي��د 
املش��اركني والجمهور عرب الحس��اب 

الرسمي للبطولة باالنستغرام.

املس��تمرة  التحض��رات  إط��ار  يف 
للمش��اركة بالنس��خة الثامن��ة عرشة 
لدورة األلعاب اآلسيوية التي تحتضنها 
مدينت��ي جاكرتا وباملبانغ خالل الفرتة 
م��ن 18 اغس��طس الج��اري لغاية 3 
س��بتمرب املقب��ل، عق��د نائ��ب مدير 
البعثة عيل ياس��ني اجتامعا مع ممثيل 
التي  الرياضي��ة  األلع��اب  اتح��ادات 
ستقام منافساتها مبدينة باملبانغ وهي 
والبولينج  والرتايثل��ون  الرماي��ة  لعبة 
وذلك مبقر اللجن��ة األوملبية بضاحية 

السيف.
ورحب ياسني مبمثيل االتحادات مشيدا 
بجهوده��م الكبرة الت��ي يبذلونها يف 
س��بيل اإلعداد للحدث القاري، مؤكدا 
ح��رص الوف��د اإلداري ع��ىل تقدي��م 
كافة اشكال الدعم واملساندة لجميع 
املنتخبات املش��اركة مبا فيها األلعاب 

التي ستقام منافساتها مبدينة باملبانغ 
والتي تبعد مسافة ساعة جوا وساعتني 
برا ع��ن العاصمة جاكرتا بهدف توفر 
مختلف الظروف املثالية لوفد الرماية 

والرتايثلون والبولينج.
وبحث ياسني الذي س��يكون مسؤوال 
عن وف��د اململكة يف مدين��ة باملبانغ 
جمي��ع الرتتيب��ات املتعلق��ة مبواعيد 
الوصول واملغادرة ومواعيد املسابقات 

لعب��ة  ل��كل  الفني��ة  واالجتامع��ات 
والتدريبات وشحن األدوات الرياضية 
الخاص��ة بلعب��ة الرماي��ة والبولين��ج 
ع��ىل وجه التحدي��د، وتوفر مختلف 
التجهي��زات الالزم��ة لالعب��ني، مؤكدا 
الوف��د اإلداري للوقوف عىل  ح��رص 
جمي��ع املتطلب��ات واالحتياج��ات مبا 
يتوافق م��ع اإلمكانات املتاحة يف ظل 
املس��اندة واالهتامم الت��ي تحظى بها 

املش��اركة م��ن مجل��س إدارة اللجنة 
األوملبية برئاسة سمو الشيخ نارص بن 

حمد آل خليفة.
وأك��د ياس��ني ع��ىل أهمي��ة املتابعة 
املس��تمرة ب��ني ممث��يل االتح��ادات 
الرياضي��ة املش��اركة والوف��د اإلداري 
الصعوب��ات  كاف��ة  تذلي��ل  به��دف 
والعقب��ات وذل��ك يف إط��ار ال��دور 
املن��وط بأعضاء الوف��د والذي يتمثل 
يف تقديم الدعم ومختلف التسهيالت 
البحريني��ة، متمنيا  للبعث��ة  الالزم��ة 
لجمي��ع املنتخبات التوفي��ق والنجاح 
يف املش��اركة القارية مبا يعكس الوجه 

املرشف للرياضة البحرينية.
يذك��ر أن مملكة البحرين ستش��ارك 
يف 13 لعبة بدورة األلعاب اآلس��يوية، 
س��تقام 10 ألعاب منها يف جاكرتا و3 

العاب يف باملبانغ.

لبحث مشاركتهم في األلعاب اآلسيوية بمدينة بالمبانغ

لجنتا “أقوى رجل بحريني 2” تزوران “أولومبيا”  و”المستقبل جم”

ياسين يجتمع بممثلي اتحادات الرماية والبولينج والترايثلون

الرفاع    المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

ضاحية السيف    اللجنة األولمبية

جانب من زيارة نادي المستقبل جم 

علي ياسين اثناء اجتماعه بممثلي االتحادات المشاركة باآلسياد

من المباراة الودية الثالثة )إعالم المحرق(

رفع األثقال يستحدث “لجنة 
متابعة احتياجات الالعبين”

أكاديمية ريال مدريد البحرين 
تشارك في معسكر إسبانيا

أم الحصم - اتحاد رفع األثقال : وجه 
رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني 

لرفع األثقال سلطان الغانم يف اجتامعه 
األسبوعي بتشكيل لجنة تختص بتلقي 

احتياجات الالعبني يف شتى األلعاب 
املنضوية تحت مظلة االتحاد )لجنة 

متابعة احتياجات الالعبني(، حيث 
ترتأس اللجنة عضو مجلس إدارة 

االتحاد نيلة املر وبعضوية كل من جاسم بورشيد، عيل عبدالله 
وشهاب سعيد. 

 وتنظر اللجنة يف متطلبات الالعبني ومقرتحاتهم وآلية تذليل 
العقبات التي تواجه العبي املنتخبات الوطنية أو تعيق مسرة 

إنجازاتهم الرياضية، ووضع الحلول والتدابر الوقائية للحد 
منها ورفعها ملجلس إدارة االتحاد ملناقشاتها والبت يف أمرها، 

وتأيت هذه املبادرة من قبل مجلس إدارة االتحاد متاشياً مع 
تطلعات ورؤى اللجنة األوملبية البحرينية، ولقت هذه الخطوة 

استحساناً وترحيباً من قبل جميع منتسبي االتحاد.

شارك وفد أكادميية ريال مدريد البحرين يف املعسكر امللي 
الخامس للتدريب يف مدارس ريال مدريد بإسبانيا، بعد النجاح 

الذي حققته النسخ السابقة يف إكساب الطالب املشاركني 
العديد من املهارات والقيم يف شتى املجاالت الحياتية 

والرياضية. 
تخلل املعسكر تعليم كرة القدم يف نادي ريال ومدريد إىل 

جانب العديد من الربامج الرياضية مبشاركة املدرب البحريني 
عبداللطيف املراغي، باإلضافة إىل ورش العمل القيادية.

كام اشتملت الرحلة عىل تدريبات يف نادي ريال مدريد 
ومغامرات وتحديات إىل جانب زيارة املدن الرتفيهية وتعلم 

بروتكوالت الحياة وغرس القيم الرتبوية.
ورافق الطالب فريق إداري وتربوي من اكادميية ريال مدريد 
البحرين برئاسة السيد حسن مراد مدير االكادميية واملرشفني 

عالء بودالمة وعبدالرحمن بوجري.

نيله المير

وفد أكاديمية ريال مدريد البحرين



سجلت منتخباتنا الوطنية لكرة الطاولة 
انج��ازاً جديداً ع��ى املس��توى العريب 
بحص��ول البحري��ن ع��ى 7 ميداليات 
ملون��ة ه��ي 3 ميدالي��ات ذهبية و4 
ميداليات برونزي��ة يف البطولة العربية 
لكرة الطاولة التي اختتمت امس األول 
)االثنني( يف العاصمة املرصية القاهرة. 

وس��ارت منتخباتن��ا عى رؤي��ة ممثل 
جالل��ة امللك لألعامل الخريية وش��ؤون 
الش��باب رئيس املجلس األعى للشباب 
األوملبي��ة  اللجن��ة  رئي��س  والرياض��ة 
البحرينية سمو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليفة الذي أطلق عى العام 2018 
ب��� “ع��ام الذه��ب”، حي��ث تواصلت 
انج��ازات اتحاد الطاولة يف املش��اركات 
الخارجي��ة بع��د أن حص��د العديد من 

امليدالي��ات امللونة خصوصاً الذهبية يف 

بطولة غرب آس��يا األخرية التي اقيمت 

يف األردن، ليكتب أبناء الوطن أسامئهم 

بأح��رف ذهبي��ة ويس��جلوا انج��ازات 

متواصلة تكتب للرياضة البحرينية. 

 وأنه��ى منتخبن��ا مش��واره يف البطولة 

العربي��ة بحصول��ه ع��ى 3 ميداليات 

ذهبي��ة و4 ميدالي��ات برونزية، حيث 

احت��ل املرتبة الثاني��ة يف الرتتيب العام 

خلف املستضيف املنتخب املرصي. 

 وجاءت امليداليات الذهبية عن طريق 
زوجي الرجال املكون من محمد عباس 
وإلياس اليايس، والالعب راش��د سند يف 
فردي الشباب تحت 21 سنة، ومنتخب 
األش��بال عن طري��ق الزوجي س��لامن 

محمد وعيل عباس. 
 أم��ا امليداليات الربونزي��ة، جاءت عن 
طري��ق الالعبة فاطم��ة العايل يف فردي 
الش��بالت، وزوجي الشباب املكون من 
الس��يدمرتىض حسني وراشد سند، وعن 
طريق الشباب للفرق املكون من راشد 
سند والس��يدمرتىض حسني والسيدعيل 
محمود، إضاف��ة إىل امليدالية الربونزية 
الرابع��ة ع��ن طري��ق ف��رق األش��بال 
املكون من س��لامن محمد وعيل عباس 

والسيدحسني حسن وفاضل عباس.   

اعتمد املدرب التونيس ملنتخبنا األوملبي 
لكرة القدم س��مري ش��امم قامئة مكونة 
من 20 العبا للمشاركة يف دورة األلعاب 
اآلس��يوية 2018 التي ستقام يف مدينتي 
جاكرتا وباملبانغ اإلندونيسيتني يف الفرتة 
10 أغس��طس الجاري وحتى 2 سبتمرب 
املقبل. وتض��م القامئة كال من: الحراس 
عبدالعزي��ز الكندري، يوس��ف حبيب، 
عامر محمد، والالعبني: حس��ني جميل، 
أحمد بوغامر، حمد شمس��ان، حس��ن 
الك��راين، حس��ني الخياط، عيل حس��ن 
يحيى، سيد إبراهيم علوي، عبدالرحمن 
األحم��دي، محم��د الح��ردان، جاس��م 
خلي��ف، أحمد صال��ح، محمد مرهون، 
الرشوقي،  أحم��د  عبدالعزي��ز خال��د، 
عب��اس العصفور، س��يد هاش��م عيىس 
وسيد محمد أمني. يشار إىل أن منتخبنا 
 E األوملبي أوقعته القرعة يف املجموعة
إىل جانب منتخبات قريغزس��تان وكوريا 

الجنوبية وماليزيا.

جدول المباريات

وسيدش��ن منتخبنا األوملبي مشواره يف 
منافسات الكرة بدورة األلعاب اآلسيوية 
مبقابلة منتخ��ب كوري��ا الجنوبية يوم 
15 أغس��طس الجاري، ضمن منافسات 
الجول��ة األوىل للمجموعة E. وس��تقام 
املب��اراة األوىل عن��د 3 ع��رصا بتوقيت 
باق��ي  ج��دول  وبحس��ب  البحري��ن. 
املباري��ات للمنتخب يف املجموعة، فإن 
لق��اء الجول��ة الثانية س��يجمع أوملبينا 

مبنتخب قريغزس��تان يوم 17 أغسطس 
عند 12 ظهرا بتوقيت البحرين.

وسيلعب األوملبي لقاءه الثالث واألخرية 
يف الجولة الثالثة أم��ام منتخب ماليزيا 
يوم 20 أغسطس عند 3 عرصا بتوقيت 
البحري��ن. وس��تقام جمي��ع مباري��ات 
ع��ى  املجموع��ات  دور  يف  منتخبن��ا 
 ،SI JALAK HARUPAT ملع��ب 
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التأهل يف الدورة اآلس��يوية عى ترشح 
صاحب��ي املركزي��ن األول والث��اين من 
كل مجموع��ة من املجموعات الس��ت 
إىل دور ال��� 16، إضاف��ة إىل أفض��ل 4 
منتخبات تحتل املركز الثالث. وبحسب 
ج��دول املباريات، فإن مباريات دور ال� 
16 س��تقام يومي 23 و24 أغس��طس، 
ث��م ربع النهايئ ي��وم 27، نصف النهايئ 
يوم 29، وأخريا املب��اراة النهاية ومباراة 
تحديد املركزي��ن الثالث والرابع يوم 1 

سبتمرب املقبل.

محطة إعداد

وتأيت مشاركة األوملبي يف دورة األلعاب 
اإلع��داد  اآلس��يوية ضم��ن محط��ات 
للتصفيات املؤهلة لكأس آسيا تحت 23 
عاما 2020، إذ س��تقام التصفيات خالل 
ش��هر مارس من العام املقبل )2019(، 
عل��ام أن النهائي��ات اآلس��يوية مؤهلة 

ألوملبياد طوكيو 2020.

يختتت��م ممثل الك��رة البحرينية فريق 
ن��ادي الرف��اع تحضريات��ه اإلعدادي��ة؛ 
ملواجه��ة فري��ق مولودي��ة الجزائر يوم 
الخمي��س املقب��ل 9 أغس��طس الجاري 
عى االستاد الوطني، ضمن ذهاب دور 
ال� 32 ل��كأس العرب لألندي��ة األبطال، 
وذل��ك بخوض��ه امل��ران األخ��ري اليوم. 
وس��يخوض الرفاعي��ون التدريب األخري 
عى ملعب املباراة قبل املوعد املرتقب 
غدا )الخميس(، إذ س��تقام املباراة عند 
8 مس��اء. ومن املؤم��ل أن يضع الجهاز 
الفن��ي لفري��ق الرفاع بقي��ادة املدرب 
الوطني عيل عاش��ور اللمس��ات األخرية 
ل� “الساموي” قبل املواجهة العربية مع 
الفري��ق الجزائري. وكثف “الس��اموي” 
للمواجه��ة  التحض��ريات  جرع��ة  م��ن 
العربي��ة خالل األي��ام املاضية، إذ دخل 
الفريق معسكرا داخليا بفندق “سويس 

بلهوتي��ل”، كام خاض ي��وم أمس األول 
حص��ة تدريبية قوية عى ملعب النادي 

بالحنينية.

وصول الجزائريين

من جهة أخرى، وصل مساء أمس األول 
فري��ق مولودية الجزائ��ر، وخاض أمس 
تدريب��ه األول عى املالع��ب الخارجية 
التابع��ة التح��اد الك��رة، يف ح��ني يقيم 

بفندق الشرياتون بالعاصمة )املنامة(.

االجتماع الفني

وس��يعقد االجتامع الفني الذي يس��بق 
املب��اراة الي��وم )األربعاء( مبق��ر اتحاد 
الك��رة يف الرفاع، بحضور مراقب املباراة 
الكويتي عباس دش��تي، ومقيم الحكام 
اإلم��ارايت س��عيد الحوط��ي، واملنس��ق 
املح��يل الع��ام للمباراة محمد حس��ني، 
واملنسق اإلعالمي للمباراة أحمد مهدي، 
عالوة عى ممثيل الفريقني، وفيه سيتم 

اعتامد األم��ور اإلداري��ة وتحديد ألوان 
الفريقني.

زيارة أبوظبي

زارت قناة أبوظب��ي الرياضية تدريبات 
فريق الرفاع، وأجرت عددا من اللقاءات 
اإلعالمية م��ع الجهازين الفني واإلداري 
للفري��ق قب��ل املب��اراة ي��وم الخميس 
املقبل. وتع��د قناة أبوظب��ي الرياضية 
املالك��ة الرس��مية لحق��وق نق��ل كأس 

العرب لألندية األبطال.

طاقم التحكيم

يتك��ون الطاق��م التحكيم��ي للمب��اراة 
من حكم الس��احة الس��عودي ش��كري 
الحنف��وش، ويعاون��ه مواطن��اه فه��د 
والحكم  الشمري،  وعبدالرحيم  العمري 

الرابع السعودي عبدالرحمن السلطان.

احتل المركز الثاني وسجل إنجازا جديدا للرياضة البحرينية

3 ذهبيات و4 برونزيات حصيلة منتخبنا في “عربية الطاولة”

20 العًبا في قائمة األولمبي آلسياد جاكرتا

الرفاع يختتم التحضيرات للقاء مولودية الجزائر “عربيا”

الرفاع                اتحاد الطاولة

أحمد مهدي

أحمد مهدي

إنجاز جديد للعبة كرة الطاولة البحرينية

منتخبنا األولمبي لكرة القدم

فريق الرفاع لكرة القدم

الفارس حسن بن راشد يتألق 
في “لونغينيس”

استطاع الشيخ حسن بن راشد آل خليفة أن يحل تاسعا يف بطولة 
لونغينيس غلوبال تشامبيونز تور الكربى، والتي أقيمت يف لندن. 

وشارك الشيخ حسن عى ظهر حصانه اتش يب آر دونت توتش إت 
أم يف البطولة التي أقيمت وسط اإلطاللة الجميلة ملستشفى تشيليس 

املليك. وشارك عضو منتخب البحرين الوطني لقفز الحواجز يف فئة 
ال�2 ستار، والتي هي إحدى الفئات الداعة إىل فئة ال� 5 ستار الخاصة 

ببطولة لونغينيس غلوبال تشامبيونز تور الكربى. واستطاع الشيخ 
حسن أن ينهي الجولة األوىل من غري أخطاء، وقد كان واحد من تسعة 

مشاركني من بني 30 استطاعوا أن يتأهلوا للجولة اإلضافية والحصول 
عى مركز متقدم أمام حشد من الجمهور، من بينهم العديد من كبار 
الشخصيات، منهم بيل غيتس، وبروس سربينغستني وريتشارد هاموند.

وقد كانت نهاية أسبوع موفقة للمتسابق البحريني الذي كانت 
هذه آخر مشاركة له قبل التوجه إىل جاكرتا للمشاركة مع املنتخب 

البحريني يف بطولة ألعاب آسيا 2018.

األربعاء 8 أغسطس 2018 
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الميركاتو االيطالي

بعد ان تراجعت القوة الرشائية لالندية االيطالية يف الس��نوات املاضية 
جراء االزمة االقتصادية الخانقة.. عادت لترضب بقوة بعد ان انتعشت 
خزائ��ن االندية باالم��وال الكافية بع��د وصول املس��تثمرين االجانب 
تحدي��داً حيث بات ن��ادي االنرت مملوكاً لرشكة صنين��غ الصينية بينام 
اس��تحوذ عى ملكي��ة اي يس ميالن صن��دوق إيلويت االم��رييك.. اما 
يوفنتوس مرتب��ع العرش املحيل فإن حالته االقتصادية تحس��نت كثرياً 
واصب��ح ميلك االموال الالزمة لرشاء اب��رز الالعبني يف العامل نظري الدعم 

الكبري من مالك النادي.

س��وق االنتقاالت الحايل ش��هد-والزال- منافس��ة حامية الوطيس بني 
االندية حيث أظهر كل الكبار تقريباً استعدادهم للمنافسة عى لقب 
الدوري الذي بات يحتكره يوفينت��وس مؤخرًا، وهذا ما اضطر االندية 
لدع��م تش��كيالتهم بصورة اقوى حت��ى يتمكنوا م��ن تقليص الفجوة 
الكبرية.. يف ح��ني ان البيانكونريي باتت نواياه مختلفة عن كل االندية 
املنافس��ة بعد التعاقد مع النج��م العاملي كريس��تيانو رونالدو حيث 
تعدى مرحلة التفكري بالسيطرة املحلية وبات يفكر جدياً بلقب دوري 

االبطال وال سواه!!.

يوفنتوس الذي يعترب النادي االكرث نشاطاً وتحركاً يف املريكاتو الحايل مع 
برش��لونة االسباين وليفربول االنجليزي.. مل يكتف بالتعاقد مع رونالدو 
-افض��ل صفقة يف املريكاتو عى االطالق- بل قام بضم الجناح الربازييل 
دوغالس كوس��تا رسمياً بصورة نهائية بعد ان كان معاراً اليه من بايرن 
ميوني��خ.. وقبل اي��ام قليلة اعلنت ادارة يوفنت��وس عن عودة املدافع 
الس��ابق ليوناردو بونوتيش لصفوف الفريق بعد صفقة شملت التنازل 
عن خدمات املهاجم هيغواين واملدافع الشاب كالدارا لصالح امليالن!!.

كل هذه الصفقات املهمة ستس��اهم بكل تأكيد يف رفع جودة الفريق 
كثرياً وستس��اعد يف املنافس��ة بقوة عى لقب دوري االبطال املوس��م 
القادم.. علاًم ان التقارير الصادرة من ايطاليا تؤكد ان يوفنتوس مل ينته 
من س��وق االنتقاالت بعد ومن املمكن ان تش��هد االيام املقبلة صفقة 

العب وسط من العيار الثقيل!!.

تأه��ل االنرت لدوري االبطال بعد غياب س��اعده كث��رياً يف اقناع بعض 
االسامء لالنضامم للفريق.. حيث تعاقد النرياتزوري رسمياً مع البلجييك 
نينغوالن قادماً من روما يف افضل صفقة للفريق هذا الصيف.. وتدور 
االحاديث هذه االيام عن رغب��ة ادارة النادي بضم العب ريال مدريد 
الكروايت لوكا مودريتش الراغب بالوصول لالفاعي لتعويض االخفاق يف 
التعاقد مع النجم التش��ييل فيدال الذي خطفه برش��لونة يف اللحظات 
االخرية..واذا ما متت هذه الصفقة فإن االنرت بال ش��ك سيكون املنافس 

االقوى ليوفنتوس يف املوسم املقبل!!.

قطب مدينة ميالنو االحمر فإنه سيسعى جاهداً هذه املرة يف املنافسة 
ع��ى مركز مؤهل لدوري االبطال املوس��م املقبل.. ومن اجل ذلك قام 
بالتعاقد مع املهاجم االرجنتيني هيغوايني بنظام االعارة من يوفنتوس.. 
وتؤك��د بعض املصادر املوثوقة عن رغبة ميالن يف خطف توقيع العب 

باريس سان جريمان الفرنيس رابيوت!!.

 أم��ا روما فكان نش��يطا أيضا يف س��وق االنتقاالت م��ن خالل تعاقده 
مع األرجنتيني باس��توري واملهاجم الشاب الهولندي كلويفرت وتسعة 
العبني آخرين..يف حني تخى عن حارس مرماه الربازييل أليسون لصالح 
ليفربول بصفقة قياس��ية.. رغبة روما واضحة بتكرار التجربة الناجحة 

املوسم املايض عندما بلغ نصف نهايئ دوري االبطال!!.

اخرياً ف��إن كل االخبار ال��واردة عن مريكاتو التس��يو اصبحت متعلقة 
مبس��ألة تحديد الوجه��ة القادمة للنجم ال��رصيب ميلكوفيتش اكرث من 

الحديث عن الصفقات الرسمية التي امتموها نسور العاصمة!!.

الميركاتو الصيفي )3-3(

علي العيناتي

نبض العالم

alaynati82
@gmail.com

لقطة للفارس حسن بن راشد

استقبل األمني العام املساعد للمجلس 
األعى للشباب والرياضة، األمني العام 
للجنة األوملبية البحرينية عبدالرحمن 
عسكر منتخبنا الوطني لكرة الطاولة. 

 واستقبل عسكر رئيس الوفد، أمني 
رس االتحاد إبراهيم سيادي بباقة 

من الورد، كام سلم جميع الالعبني 
والالعبات والجهازين الفني واإلداري 

الورود احتفاء بهذا اإلنجاز، ونقل 
األمني العام ألبطال وبطالت كرة 

الطاولة تحيات وتهاين ممثل جاللة 
امللك لألعامل الخريية وشؤون 
الشباب، رئيس املجلس األعى 

للشباب والرياضة، رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة، مشيدا مبا حققه 

أبطال البحرين من نتائج متميزة 
تعترب األوىل يف تاريخ اللعبة عى 

املستوى العريب بعدما أحرزوا ثالث 
ميداليات ذهبية ليجسدوا شعار 

)الذهب فقط( الذي أطلقه سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، وهو 
ما يعكس الجهود الكبرية التي يبذلها 

االتحاد البحريني لكرة الطاولة برئاسة 
الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل 

خليفة يف النهوض باللعبة. 

 وأشاد عسكر بالنتائج اإليجابية 
التي حققها منتخب كرة الطاولة 
يف املعرتك العريب، والتي تعكس 

النهج اإلداري السليم لالتحاد برئاسة 
الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل 

خليفة وما يتمتع به العبو والعبات 
البحرين من إمكانيات وقدرات 

جيدة، عالوة عى التطور املتنامي 

لكرة الطاولة البحرينية والتي تعترب 
امتداداً لإلنجازات السابقة والتي كان 
آخرها الحصيلة الرائعة من امليداليات 

يف بطولة غرب آسيا التي أقيمت يف 
األردن الشهر املايض، منوها كذلك 

بجهود الجهازين الفني واإلداري وما 
بذلوه من جهود واضحة ساهمت يف 

تحقيق هذا اإلنجاز املتميز. 

عسكر يتوسط أبطال العرب

ضاحية السيف                 اللجنة األولمبية

اس���ت���ق���ب���ال رس���م���ي ألب����ط����ال ال���ع���رب
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وذكر ب��ن جالل أن كأس آس��يا 2019 
التي س��تقام بدولة اإلم��ارات العربية 
املتحدة لن تش��هد مش��اركة أي العب 
من فريق “طموح” مبددا املخاوف من 
منح الجنس��ية لبعض الالعبني وضمهم 
إىل املنتخ��ب خ��الل الف��رة القريب��ة 
القادمة، ك��ا تحدث ع��ن الكثري من 
األم��ور يف الحلق��ة الثانية م��ن الحوار 

الذي نضعه بني أيديكم.

بعد دورة األلعاب اآلسيوية ما 
تطلعاتك وآمالك على مستوى 
رياضة ألعاب القوى؟

بعد الدورة مبارشة س��نعمل من أجل 
اإلع��داد والتحض��ري ل��دورة األلع��اب 
 ”2020 “طوكي��و  القادم��ة  األوملبي��ة 
فهي متثل لنا الهدف األس��مى ونسعى 
لتحقيق إنجاز تاريخي جديد يفوق ما 
تحقق يف أوملبي��اد ريو 2016 بعد فوز 
العداءة روث جيبيت بذهبية سباق 3 
آالف مر موانع للس��يدات والتي تعترب 
أول ذهبي��ة يف تاريخ مملكة البحرين، 
باإلضافة إىل فوز العداءة ايونيس كريوا 
بامليدالي��ة الفضية يف س��باق ماراثون 
الس��يدات، حي��ث إن األوملبياد القادم 
يش��كل لنا هدفا اساسيا وسنعمل بكل 
م��ا اوتينا م��ن قوة من أج��ل التمثيل 
املرشف وتحقيق إنجاز يليق بس��معة 
الرياض��ة البحريني��ة وألع��اب القوى 

خصوصا.

وماذا عن بطولة العالم أللعاب 
القوى التي ستقام العام 
المقبل 2019؟

كا ذكرت لك سابقا، ان الركيز سيكون 
بص��ورة أكرب عىل أوملبياد طوكيو 2020 
وهو يحت��اج إىل تحضري ميتد لس��نتني 
فعال، وأما بالنسبة لبطولة العامل 2019 
فإننا سنش��ارك مبنتخب ال يس��تهان به 
ع��ىل اإلط��الق ولكننا ل��ن نرمي بكل 
ثقلنا يف البطولة، وسنعمل عىل تحقيق 
نتيج��ة إيجابي��ة يف املحف��ل العامل��ي 
ولكنن��ي أقول ذلك حتى ال يعلق علينا 
الشارع الريايض آماال أكرب من املتوقع، 
والره��ان يبق��ى عىل أوملبي��اد طوكيو 
2020 فه��و املحك األس��ايس لنا بعدما 
نجحن��ا يف تحقي��ق هدفن��ا يف أوملبياد 
ريو 2016 والذي تكلل بنتيجة مرشفة 
بوضع مملكة البحرين يف املرتبة األوىل 
عربيا، علا أن أوملبي��اد طوكيو 2020 

ستكون مسك الختام.

ماذا تعني بمسك الختام.. هل 
يعني ذلك أن الدورة االنتخابية 
ستكون األخيرة لك في االتحاد؟

نع��م، فبع��د أوملبي��اد طوكي��و 2020 
اعت��زم االبتعاد وعدم الرش��ح مجددا 
ألنن��ي س��أكون ق��د حقق��ت جميع 
األهداف والتطلعات التي س��عيت لها 
منذ قدومي إىل االتح��اد وذلك بفضل 
دع��م النائ��ب األول لرئي��س املجلس 
األعىل للشباب والرياضة، رئيس اتحاد 
دول غرب آس��يا أللعاب القوى، رئيس 
االتحاد البحريني أللعاب القوى س��مو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، فلوال 
دعم واهتام سموه ملا حققنا كل تلك 
اإلنجازات ولوال وجود سموه عىل رأس 
االتحاد لراجعت النتائج بش��كل كبري 

فهو الداعم األكرب لنا.

وماذا لو طلب منك سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة رئيس 
االتحاد البقاء؟

إنني رهن إش��ارة س��مو الش��يخ خالد 
بن حم��د آل خليفة ولكنني واثق بأنه 
سيقدر ظرويف وس��يتفهم قراري، وأود 
التوضيح بأنه يف حال رحييل عن االتحاد 
فإن ألعاب القوى البحرينية ستكون يف 
أي��د أمينة، فلدين��ا اآلن صف ثان من 
الش��باب مبجل��س إدارة االتحاد الذين 
يتمتعون بالخ��ربة والكفاءة والقادرين 
ع��ىل حمل ل��واء العم��ل اإلداري بكل 
ج��دارة واقت��دار م��ن بع��دي، ولدينا 
يوسف أحمد مدير اتحاد مخرضم وذو 
خربة كبرية ويس��تطيع أن يدير االتحاد 
بكل متيز عطفا عىل ما ميتلكه من خربة 
وحنكة، وللعلم فقط ف��إن النجاحات 
واإلنجازات التي تحققت كانت بفضل 
العمل الجاعي ل��كل اعضاء املجلس 
وموظف��ي االتحاد وليس بفضل محمد 

بن جالل وحده، رمبا اكون قائدا ناجحا 
ولكن األعضاء هو من يقدمون األفكار 
وينفذونها، فنحن نعمل وفق منظومة 
عم��ل جاعية متكامل��ة، وبعد رحييل 
فإنني سأواصل خدمة بلدي من موقع 
آخ��ر ورمبا افض��ل من اتح��اد ألعاب 

القوى.

هل من الممكن أن نراك في 
اتحاد كرة القدم مثال؟

ال أعتق��د ذل��ك، وإمنا يف موق��ع آخر 
لخدمة الرياضة عموما.

ولكنك حاليًا تعمل في إدارة 
شركة طموح التي تعتبر احدى 
الجهات التي تعمل لالرتقاء 
بالكرة البحرينية والتنقيب عن 
المواهب بهدف بلوغ مونديال 
كأس العالم 2022؟

صحيح ولكنني لن اترشح التحاد الكرة، 
فأن��ا مس��تعد لخدم��ة بل��دي من أي 
موقع ولي��س بالرضورة أن أكون عضوا 
باالتحاد، وهديف ه��و ترجمة تطلعات 
سمو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 

بالتأه��ل لنهائي��ات كأس العامل 2022 
و2026 إىل واق��ع من خالل عدة أفكار 
ومقرح��ات ال أكرث، وإنن��ي واثق من 
تأهل منتخبن��ا للمونديال يف 2022 او 
2026 اذا ما سارت الخطة التي وضعها 
سمو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 
بالش��كل املطلوب، وأمتن��ى أن يتحقق 

هذا الحلم.

وكيف تم اختيارك لتنفيذ تلك 
الخطة مع مجموعة من الكوادر 
الفنية واإلدارية؟

تم اختياري بتوجيه من س��مو الش��يخ 
نارص بن حمد آل خليفة وأترشف بهذا 
التكليف، فأنا اقوم بوضع افكار واساعد 
به��دف تطوير كرة الق��دم يف بالدي يف 
ظل وجود تع��اون وثيق م��ع االتحاد 
البحريني لكرة القدم وهم متساعدون 
معنا إىل أبعد الحدود وال يعتربون ذلك 
تدخل يف شئونهم فنحن نعمل جميعا 
من أجل خدم��ة الوطن ونكمل بعضنا 
البع��ض والنج��اح سيحس��ب للجميع 
وال نس��تطيع أن نعمل بدون أن نضع 
يدنا بيد اتحاد الكرة وبدعم من س��مو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة.

وهل ستكتفون بهذا العدد من 
العبي طموح الفائز بلقب بطولة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة لكرة القدم؟

فري��ق “طموح” ه��و مج��رد البداية، 
ولدينا العبني جدد يفوقون هذا العدد 
بكثري لكننا مل نعل��ن عنهم أو نوزعهم 
ع��ىل األندية، والهدف من اس��تقطاب 
املواهب من صغار الس��ن من الخارج 
ه��و تطوير الدوري املح��يل، فالجميع 
يعل��م ب��أن دورينا ضعي��ف وال توجد 
نوعية كبرية م��ن الالعبني من اصحاب 

الكفاءة واملوهبة إال القليل جدا.

البعض ينتقد تلك الخطوة 
ويعتبرها محاولة لطمس 
المواهب البحرينية الكروية؟

مل��اذا انت��م الصحفي��ون والبع��ض يف 
الشارع الريايض ينظرون بتلك النظرة، 
فمفهوم كرة القدم تغري كثريا يف الوقت 
الحايل، واألندية مل تعد تخرج املواهب 

بالص��ورة الكافي��ة، ولدينا نقص واضح 
يف بع��ض املراك��ز، والدلي��ل عىل ذلك 
أن منتخبن��ا الوطن��ي يف كأس الخليج 
املاضية “خليج��ي 23” التي اقيمت يف 
الكوي��ت كان بحاج��ة إىل مهاجم ولو 
توافر لدينا هداف من طراز “اميانويل” 
ه��داف بطولة نارص ب��ن حمد لذهبنا 
إىل أبعد من ذلك..رغم أننا منتلك ايضا 

من هو افضل منه.

لننظر إلى منتخب فرنسا الفائز 
بمونديال روسيا 2018 كم العب 
من اصول غير فرنسية يلعب في 
المنتخب؟ والحال ينطبق على 
منتخب بلجيكا، أليس في بلجيكا 
وفرنسا التي يفوق تعدادها 
السكاني ومواردها البحرين 
مواهب؟

أملاني��ا الت��ي تعت��رب أح��دى البل��دان 
املتطورة كرويا يف العامل وهي مدرس��ة 
ومنتخبها توج بكأس العامل اربع مرات 
استعانت مبدافع افريقي ونيجرييا التي 
تص��در الالعبني لكل العامل اس��تعانت 
مبداف��ع أورويب، ألنها تع��اين من نقص 
يف هذا املركز، فمفهوم كرة القدم تغري 
ونحن بحاج��ة إىل العب��ني مبواصفات 
جسانية ولياقية ومهارية محددة ويف 
مراكز معينة، ويج��ب أن نواكب ذلك 
التغ��ري ويج��ب أن نس��تعني مبواهب 
ترتقي بال��دوري ونعمل ع��ىل صقلها 
وتطويره��ا وللعلم فق��ط بأنه ال ميكن 
منح الجنسية ألي العب قبل أن يلعب 
يف الدوري املحيل 5 س��نوات بحس��ب 
قان��ون االتح��اد ال��دويل فل��اذا أنتم 
خائفون؟! إننا فقط نعمل عىل استثار 
املواهب من فئة الشباب والناشئني عرب 
خطة معينة، وأمتن��ى أن نحصد الثار 
وأن ميثل املنتخب العبني أو ثالثة فقط 
م��ن طم��وح يف املس��تقبل وأن يكون 
البقية من العبي األندية املحليني أو ان 
يك��ون 11 العبا من املحليني، ويف كأس 
آسيا 2019 لن يش��ارك من طموح أي 
العب يف صفوف املنتخب ألن القانون 
ال يس��مح بذلك إال إذا مر عىل الالعب 
5 سنوات وهي نقطة يجهلها الكثريون، 
ونح��ن حالي��ا بانتظار وص��ول مدرب 
لإلرشاف عىل تدري��ب مجموعة كبرية 
من الالعب��ني، وهدفن��ا صناعة العبني 
يصنعون الفارق يف امللعب ونتمنى أن 
تتكلل جهودنا بالنج��اح لخدمة الكرة 
البحرينية والوصول باملنتخب إىل كأس 

العامل.

سأبتعد عن ألعاب القوى ولن أترشح التحاد كرة القدم
نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى... محمد بن جالل لـ“البالد سبورت” )2-2(:

اطمئنوا.. ال يمكن منح 
الجنسية ألي العب إال بعد 5 
سنوات

نمتلك مجموعة جديدة 
 من المواهب سنوزعها 

على األندية
محمد بن جالل

حسن علي

“طموح” متوجا بلقب بطولة ناصر بن حمد

بعد ذهبية ريو 2016 ألعاب القوى تتطلع للذهب في أولمبياد 2022 منتخبنا الوطني لكرة القدم

أولمبياد طوكيو 2020 
هدفي ولن نرمي بثقلنا في 
بطولة العالم 2019

ألمانيا بعظمتها الكروية 
جنست مدافعا إفريقيا 

ونحن مازلنا ننتقد التجنيس

كأس آسيا 2019 لن تشهد 
مشاركة أي العب من “طموح” 
بالمنتخب

 لو كان لدينا مهاجم 
 بارز بخليجي 23 
لحققنا األفضل

“طموح”.. لتطوير الكرة 
البحرينية وليس طمس 
المواهب الوطنية

عملي ليس تدخال باتحاد 
الكرة وخطتنا ستقودنا 
لمونديال 2022 أو 2026

أكد نائب رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى محمد عبداللطيف بن جالل يف الحلقة الثانية من الحوار املوسع مع “البالد سبورت” أن الدورة االنتخابية الحالية 2017 -  2020 ستكون األخرية له يف االتحاد وأن 
هدفه الرئيس هو تحقيق إنجاز جديد أللعاب القوى باوملبياد طوكيو 2020 ليفسح املجال فيام بعد إىل الكوادر الشابة.

وأضاف بن جالل أنه ال يعتزم الرتش��ح التحاد كرة القدم يف االنتخابات املقبلة، مش��ريا إىل أن وجوده برشكة “طموح” التي اس��تقطبت عدد من املواهب الكروية الواعدة يأيت تنفيذا لتوجيهات ممثل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وش��ؤون الش��باب، رئيس املجلس األعىل للش��باب والرياضة، رئيس اللجنة األوملبية سمو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة، بهدف املساعدة يف تنفيذ خطة إلحالل مجموعة من املواهب يف الدوري 

املحيل لتطوير املسابقة وصوال إىل تحقيق هدف بلوغ مونديال 2022 أو 2026.



أع��رب النائ��ب األول لرئي��س املجل��س 
األعىل للش��باب والرياضة، رئيس االتحاد 
البحرين��ي أللعاب القوى الرئيس الفخري 
لالتح��اد البحريني لرياض��ة ذوي العزمية 
س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة ، 
عن خالص تقديره للرشكات واملؤسس��ات 
الداعمة والوسائل اإلعالمية املختلفة عىل 
دعمها لدوري س��موه السادس لكرة قدم 

الصاالت.
وأقي��م الدوري خ��الل الف��رة 24 يونيو 
وحتى 6 أغسطس 2018، بتنظيم من قبل 
وزارة شؤون الش��باب والرياضة بالرشاكة 
مع املكتب اإلعالمي لس��مو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة وتحت ش��عار ملتقى 
األجي��ال، حيث يأيت هذا ال��دوري ضمن 
مب��ادرات س��موه الداعم��ة للش��باب يف 

املجالني الريايض واإلنساين.
وق��ال س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
خليفة إن الدعم املقدم من قبل الرشكات 
واملؤسسات الداعمة واملساندة والوسائل 
اإلعالمية يأيت ضمن ح��رص الجهات عىل 
دع��م ال��دوري باعتباره واح��دا من أهم 
التجمعات الرياضية التي باتت تكتس��ب 
ش��هرة واس��عة، خصوصاً يف ظل مشاركة 
83 فريق��ا يف الدوري��ات الس��تة )املراكز 
الش��بابية، األندية الوطنية، ذوي العزمية، 
الفتيات، الوزارات، الجاليات( ومبا يقارب 
م��ن 1660 العب��ا وغريهم م��ن اإلداريني 

والفنيني.
ال��رشكات  ون��وه س��موه اىل أن رعاي��ة 
س��اهمت يف إنجاح الدوري، كام س��اهم 
ذل��ك يف تعزيز جه��ود اللجنة املنظمة يف 
رصد الجوائ��ز التحفيزية وتعزيز الجانب 
التس��ويقي الذي انعكس بش��كل إيجايب 

عىل الدوري.
وقال س��موه إن الدعم املقدم س��اهم يف 
إنجاح الدوري ومتي��زه وتحقيقه ألهدافه 
املرج��وة يف خدم��ة الش��باب البحريني، 
خصوصا مع حرص الرشكات عىل املساندة 
للش��باب البحريني يف املجال الريايض مبا 

يعزز دورهم يف املجتمع بشكل فعال.
كام أعرب سموه عن تقديره للدور الكبري 
والتع��اون البن��اء الذي أبدت��ه الرشكات 
الراعي��ة من خالل تقدي��م الدعم إلنجاح 
فعاليات الدوري التي ش��هدت مش��اركة 
شبابية واسعة من قبل الشباب البحريني 
كام ش��هدت التغطية اإلعالمي��ة املميزة، 

والحضور الجامهريي املتميز والكبري.
وأضاف س��موه: “لق��د لعبت الوس��ائل 
اإلعالمي��ة املختلفة دورا كب��ريا يف إنجاح 
الدوري ع��ر إبرازها لألنش��طة املختلفة 
التي أقيمت فيه، عر تخصيص مساحات 
مميزة عكس��ت حجم العم��ل الكبري مبا 
يعك��س تطلعاتنا من أجل دعم الش��باب 

البحريني”.

وأش��اد س��مو الش��يخ خال��د ب��ن حمد 
بالتغطية املميزة لقناة البحرين الرياضية 
الت��ي غطت جانبا م��ن املباريات وقامت 
بنقلها عىل الهواء مبارشة، ومؤكدا س��موه 
ع��ىل أن هذه التغطية والرس��الة اليومية 
املتلف��زة والس��هرات التلفزيوني��ة الت��ي 
قدمتها القناة الرياضية ساهمت يف زيادة 

الدعم اإلعالمي امُلخصص للدوري.
ون��وه س��موه إىل الدور الب��ارز للمالحق 
الرياضية يف التغطية التي ش��ملت جميع 
جوانب الدوري من أمور تنظيمية وفنية، 
باإلضافة إىل دور الصحافة يف طرح النقاط 
التطويرية التي نحرص ع��ىل تطبيقها مبا 
ينعك��س إيجابا عىل مش��وار الدوري من 
عام إىل آخر بشكل إيجايب يضمن التطور 
امللح��وظ واملنش��ود لش��باب البحري��ن 
املتميز باإلبداع والنجاحات املتواصلة، إذ 
س��اهمت هذه التغطي��ة يف نرش الدوري 

بشكل أكر وتحقيق أهدافه.
وقد أعرب س��مو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة ع��ن بال��غ تقدي��ره للرعاية 
الكبرية للبطولة من الرشكات واملؤسسات 
باإلضاف��ة إىل الجه��ات اإلعالمي��ة وهم: 
الرشي��ك االس��راتيجي “متك��ني” الراعي 
الذهبي “رشكة بابك��و”، الرعاة الفضيون 
“رشكة جيب��ك” و”رشكة بناغ��از”، الرعاة 
الرونزي��ون “رشكة ألبا” و”رشكة يوس��ف 
بن أحمد كانو” و”مشاريع القرص”، رشيك 
االتص��االت “بتلكو”، رشي��ك املرشوبات 
“كوكاكوال”، الرشيك االسراتيجي اإلعالمي 
“وزارة ش��ؤون اإلع��الم”، رشكاء املبادرات 
“اللجن��ة األوملبية البحريني��ة” و”االتحاد 
البحريني لرياضة ذوي العزمية”، “االتحاد 
البحرين��ي لك��رة الق��دم”، رشكاء القطاع 
الحكوم��ي “الخدم��ات الطبي��ة امللكية” 
و”وزارة الداخلية”، “فريق كن مس��تعدا 
 ،”EVENTAT “رشك��ة  التطوع��ي”، 
الس��يف”، والجه��ات اإلعالمية:  “مجمع 
)قن��اة البحرين الرياضي��ة، جريدة أخبار 
الخليج، جري��دة األيام، جري��دة الوطن، 

.)GDN، DT NEWS ،جريدة البالد

شكرًا لهشام الجودر

من جهة أخرى، أعرب س��مو الشيخ خالد 
ب��ن حمد آل خليفة عن ش��كره وتقديره 
لوزي��ر ش��ؤون الش��باب والرياضة رئيس 
اللجن��ة املنظم��ة العليا للدوري هش��ام 
الجودر ولكافة املس��ؤولني يف الوزارة وكل 
من كانت ل��ه يد يف تنظي��م ونجاح هذا 
الحدث الريايض املتميز، مؤكداً س��موه يف 
الوقت نفسه إن الوزارة عودتنا دامئاً عىل 
تنظيمها املثايل واملتكامل لجميع األحداث 
واملناسبات الرياضية، ونجاح الدوري هذا 
الع��ام يأيت تواصاًل للتميز الس��ابق يف كل 
التجمعات التي تهدف إىل خدمة الشباب 

البحريني يف املجال الريايض.
وأك��د س��موه أن اللجنة املنظم��ة العليا 
وباقي اللجان العاملة س��اهمت بش��كل 
كب��ري يف تحقي��ق النجاحات الت��ي نصبو 
إليه��ا من خ��الل رعايتن��ا له��ذا التجمع 
الشبايب املميز، مشريا سموه إىل أن جهود 
املنظم��ني واإلداريني هي مح��ل تقديرنا، 
الجمي��ع عك��س ص��ورة  خصوص��ا وأن 
الش��باب البحريني الطامح لتعزيز مشوار 
الرياضة البحرينية يف دوري يحمل بطياته 
أهدافا تتعدى املنافس��ة الرياضية وتصل 
ألبعاد إنس��انية واجتامعية تجسد شعاره 

)ملتقى_األجيال(.

هدية تذكارية لسمو      
الشيخ خالد بن حمد من 
هشام الجودر

تس��لم س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليف��ة هدية تذكارية من وزير ش��ؤون 
الشباب والرياضة هش��ام الجودر، وقدم 

سموه الشكر والتقدير إىل الجودر.
الجودر يكرم الدورسي والطاقم التحكيمي
كرم هش��ام الجودر رئي��س لجنة الحكام 
التحكيمي  ال��دورسي والطاق��م  خليف��ة 
للمباراة النهائية لدوري املراكز الش��بابية 

ودوري ال��وزارات ودوري ذوي العزمي��ة 
واملكون من محمد حمود، عبدالله الطايئ 

وخالد األحمد.

جوائز األفضل لدوري          
ذوي العزيمة

حصد العب فريق جمعية الشلل الدماغي 
عبدالله الناجم عىل جائزة أفضل العب يف 
دوري ذوي العزمي��ة، وكانت جائزة أفضل 
حارس من نصيب محمد مبارك من فريق 
جمعي��ة تحدي اإلعاقة، ونال العب فريق 
لجن��ة الصم أكر س��لامن جائ��زة هداف 
الدوري، واس��تحق م��درب فريق جمعية 
املحفزين البحرينية س��امي عمران جائزة 

أفضل مدرب.
ونال مدير فريق جمعية الشلل الدماغي 

أحمد أجور جائزة أفضل إداري.

الجوائز الفردية لدوري    
المراكز الشبابية

بعد منافس��ات قوية طوال الش��هرين 
املاضي��ني أفرزت العدي��د من الجوانب 
املتمي��زة والغني��ة بالجان��ب الفن��ي، 
اخت��ارت اللجن��ة الفنية ل��دوري خالد 
بن حم��د أس��امء الالعب��ني املتميزين 
لتكرميهم، إذ وق��ع االختيار عىل العب 
مركز ش��باب دمس��تان م��ريزا عبدالله 
كأفض��ل الع��ب يف الدوري بع��د متيزه 
يف جميع مباري��ات فريقه، ونال حارس 
مرم��ى مركز ش��باب املحرق يوس��ف 
جناحي جائزة أفضل حارس، فيام حقق 
زميله يف الفري��ق عبدالله املاليك لقب 
هداف ال��دوري، وذهبت جائزة أفضل 
إداري إىل اإلداري النش��يط رض��ا جامد 
من مركز شباب الديه، وأخريا تم اختيار 
مدرب مركز ش��باب دمستان عيل جواد 
كأفض��ل مدرب نظري ما قدمه فريقه يف 
ال��دوري ومس��اهمته يف وصوله للدور 

نصف النهايئ.

تكريم الفائزين بالجوائز 
الفردية في دوري الوزارات

كرم هش��ام الج��ودر الفائزي��ن بالجوائز 
الفردية يف دوري خالد بن حمد للوزارات.
وحصل العب فريق وزارة الداخلية سلامن 
املال ع��ىل جائزة اله��داف، إذ كان واحدا 
من أب��رز الالعبني يف صف��وف فريقه من 
خالل مس��اهامته املتعددة عر األهداف 

وصناعتها ودوره يف الشق الدفاعي أيضا.
وحص��ل أحم��د املهزع من فري��ق وزارة 
الداخلي��ة ع��ىل جائ��زة أفض��ل الع��ب، 
خصوص��ا مع دوره الكبري والبارز يف قيادة 

فريقه إىل التتويج باللقب.
وحص��ل إبراهيم العيل م��ن فريق وزارة 
املالية عىل جائزة أفضل حارس يف الدوري، 
نظ��را ل��ألداء الكب��ري الذي قدم��ه طوال 
املنافس��ات ووصل م��ع فريقه إىل نصف 

النهايئ.
بدوره، حصل مدرب فريق وزارة ش��ؤون 
الش��باب والرياضة رائد باب��ا عىل جائزة 

أفضل مدرب يف الدوري.
وحص��ل حس��ن الزياين من فري��ق وزارة 

الخارجية عىل جائزة أفضل إداري.

المالكي صائد الشباك

توج الع��ب فريق مركز ش��باب املحرق 
عبدالله املاليك بجائ��زة هداف الدوري 
يعد تفوقه عىل زميله العب فريق مركز 
ش��باب مدين��ة حمد حس��ني القصاب، 
ونجح املال��يك يف متزيق ش��باك خصوم 
فريقه ووصل للرقم 14 مع نهاية املباراة 
النهائي��ة التي نجح خاللها يف تس��جيل 
هدف، وق��ال املال��يك أن الحصول عىل 
جائ��زة الهداف جاء نتيجة تعاون جميع 
زمالئه الالعبني مشريا إىل أنه أكمل عمال 
جب��ارا لهم وت��وج مجهوداته��م، مؤكدا 
أن س��عادته كان��ت س��تكون كب��رية لو 
نجح الفريق يف التتوي��ج باللقب ولكن 

قدر الله وما ش��اء فعل، وأضاف “اقدم 
تري��كايت وتهاني��ي لفريق س��ند الذي 
نجح يف التتويج باللقب وأقدم ش��كري 
وتقديري لس��مو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليفة عىل مبادراته الش��بابية التي 
والرياضية  الش��بابية  للحرك��ة  أع��ادت 

الكثري من اإليجابيات”.

فريق قلب واحد يشكر     
سمو الشيخ خالد

عر فريق قلب واحد اإلعالمي عن امتنانه 
لس��مو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
لدعمه ش��باب اململك��ة يف كل املجاالت 
مثمن��اً دعمه اإلنس��اين لش��باب اململكة 

خصوصاً ذوي العزمية.
ون��وه فريق قلب واح��د اإلعالمي بالدور 
الرائد لسمو الشيخ خالد يف خدمة شباب 
البحرين يف مجاالت متعددة تؤكد الحس 
اإلنس��اين الراق��ي الذي يتمتع به س��موه 
من خالل الرامج املستحدثة يف السنوات 

األخرية لصقل مهارات أبناء الوطن.
وأش��اد فريق قلب واح��د اإلعالمي بدور 
وزارة ش��ؤون الشباب والرياضة يف تنظيم 
ال��دوري بك��وادر مؤهل��ة حريصة عىل 
تحقي��ق أقىص درج��ات النج��اح بتميز، 
وعن��وان حس��اب الفري��ق اإلعالمي هو: 

.@one_heart_bh

مستوى الفت للحارس       
نبيل الدوسري 

تألق ح��ارس مرمى فريق اإلعاقة الحركية 
نبيل ال��دورسي يف املب��اراة النهائية أمام 
فريق األوملبياد الخ��اص البحريني طوال 
الش��وطني وقدم مس��توى متميزاً بفضل 
متركزه السليم وتوجيهه املدافعني لتغطية 
املناطق الفارغة. وأنق��ذ الدورسي مرماه 
م��ن ف��رص خط��رية كادت أن تضاع��ف 
النتيجة واستبسل يف الذود عن مرماه، وال 

يسأل عن األهداف التي تلقاها.

جهود الشركات الراعية والداعمين واإلعالم وفرت أسباب النجاح للدوري
سموه أعرب عن تقديره للجنة المنظمة برئاسة الجودر... خالد بن حمد:

خالد بن حمد يتسلم الهدية من هشام الجودر

فريق قلب واحدكريم أفضل العب لدوري ذوي العزيمةتكريم أفضل العب لدوري المراكز الشبابية
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“باس” تكرم موظفي الشهر... والمحميد: ندعم الكوادر البشرية

كرمت �رشك����ة خدمات مط����ار البحري����ن )با�س( 
ت�شع����ة ع�����رش )19( م����ن العامل����ن فيه����ا مبنا�شب����ة 

اختيارهم كموظفن مثالين ل�شهر يونيو 2018.
وق����ال الرئي�س التنفيذي �شلم����ان املحميد اإن 
االإدارة تدرك اأهمية دع����م وت�شجيع املوظفن، مما 
ينعك�س اإيجاباً على االأداء العام وحت�شن االنتاجية. 
و�شدد املحميد على اأن ال�رشكة توؤمن بكوادرها 
الب�رشية وتدعمها على خمتلف االأ�شعدة. وهذا النهج 

الذي تقوم عليه �رشكة “با�س”، هو ما يجعلها وجهة 
عمٍل مف�ّشلة للبحرينين، حيث تفخر ال�رشكة بن�شبة 

بحرنٍة ت�شل اإلى نحو 80 % من اإجمايل العاملن.
على �شعيٍد مت�شل، اأبدى املكرمّون �شعادتهم 
الختيارهم كموظفن مثالين ل�شهر يونيو 2018. 
واأبدى اعتزازهم لكونهم جزء من �رشكة )با�س(، 
الت����ي تقدر موظفيها، من اأجل الو�شول اإلى اأف�شل 
درج����ات الر�ش����ا الوظيفي، وال����ذي �شينعك�س على 

اأدائهم وجودة اخلدمات املقدمة من قبل ال�رشكة.
ف����واز  فه����م:  ال�شه����ر  له����ذا  املكرم����ون  اأم����ا 
الكوهج����ي، حمم����د عبدالنب����ي، بيان مهي����زع، عقيل 
جعف����ر، ح�شن علي، ع����ادل عتي����ق، عبدالنبي جمعة، 
عالي����ه املناعي، نه����اد �شعود، حممد مه����دي، عمار 
ح�شن، ريا�س جعفر، ح�شن �شامل، عبدالرحمن حممد، 
عب����داهلل حمم����د، اإ�شحاق غلوم، عي�ش����ى اأحمد، حممد 

عمر وفاطمة العجمي.

استعراض سيارات مجددة جزئًيا من جاكوار والند روفر

“BBK” يكافئ الفائزين في برنامج تكريم الموظفين

“جيبك” تستضيف وفدا عماليا من “سابتكو”

اأعلنت �رشك���ة ال�شي���ارات االأوروبية، 
الوكي���ل احل�رشي ل�شي���ارات جاكوار الند 
روف���ر يف مملك���ة البحرين، ع���ن عر�شها 
جاك���وار  م���ن  م�شتعملت���ن  �شيارت���ن 
والن���د روڤر مت جتديدهم���ا جزئًيا وذلك 
والفروق���ات  االختالف���ات  ال�شتعرا����س 
بن جودة كل من �شيارات جاكوار والند 
A -  ووڤر املعتم���دة �شم���ن برنام���ج

PROVED وال�شيارات امل�شتعملة من 
العالمتن.

 XE يت���م عر����س �شيارتي جاك���وار
ورينج روف���ر املجددتن جزئًيا مبعر�س 
�رشكة ال�شي���ارات االأوروبي���ة جاكوار الند 
روفر حتى تاري���خ 15 اأغ�شط�س اجلاري، 
حيث �شيتمكن ال���زوار من االطالع عليها 
ب�ش���كل مبا����رش ومالحظ���ة الف���روق ب���ن 
�شي���ارات جاكوار و الند روڤر امل�شتعملة 
وال�شي���ارات الت���ي مت جتديده���ا وفًق���ا 
لل�شي���ارات   APPROVED لربنام���ج 

املعتمدة.
تقدم ه���ذه املب���ادرة فر�شة مميزة 
للعم���الء؛ للتع���رف ب�ش���كل �شام���ل على 
اإج���راءات اعتم���اد ال�شي���ارات يف برنامج 
تخ�ش���ع  حي���ث   ،APPROVED
الربنام���ج  له���ذا  املنت�شب���ة  ال�شي���ارات 
الدقيق���ة  الفحو�ش���ات  م���ن  ل�شل�شل���ة 
م���ن  للتاأك���د  ال�شارم���ة؛  واالختب���ارات 

جودتها و�شالمتها. 

املتنوع���ة  اخلدم���ات  جان���ب  واإل���ى 
التي تقدمها �رشك���ة ال�شيارات االأوروبية 
جاك���وار الن���د روڤر للعم���الء، تخ�ش����س 
املعر����س  م���ن  االأول  الطاب���ق  ال�رشك���ة 
برنام���ج  �شم���ن  املعتم���دة  لل�شي���ارات 
APPROVED. وق���ال املدي���ر العام 
ل�رشكة ال�شي���ارات االأوروبية جاكوار الند 
روڤ���ر �شتيف���ن الي: “التزاًم���ا بجهودنا 
املتوا�شل���ة لتوفري جترب���ة ال مثيل لها 
ال�شي���ارات  للعم���الء، نت����رشف يف �رشك���ة 
االأوروبي���ة جاك���وار الن���د روڤ���ر بدع���وة 
عمالئنا لزي���ارة املعر����س والتعرف عن 
ق���رب عل���ى ج���ودة واأ�شال���ة �شياراتن���ا 
املعتم���دة الت���ي مت جتديده���ا ب�ش���كل 
جزئ���ي، والت���ي تت�شابه ب�ش���كل كبري مع 
�شي���ارات جاك���وار الن���د روڤ���ر اجلديدة. 
ون�شع���ى جاهدي���ن، عرب ه���ذه املبادرة، 
لني���ل ر�شا العم���الء و�شم���ان ح�شولهم 
عل���ى اأف�شل قيم���ة الأمواله���م مقابل اأي 

عملية �رشاء معنا.

اأق���ام بنك البحري���ن والكويت “يوم 
التكرمي” ال�شهري لالإعالن عن الفائزين 
�شم���ن  والف�شي���ة  الذهبي���ة  باجلائ���زة 
برنام���ج تك���رمي املوظفن ل�شه���ر مايو 
ويوني���و ويولي���و للع���ام 2018 يف مقره 

الرئي�س يف املنامة. 
التنفي���ذي  الرئي����س  نائ���ب  وك���رم 
ملجموع���ة اخلدم���ات امل�رشفي���ة  لقطاع 
والكوي���ت  البحري���ن  لبن���ك  اجلمل���ة 
باجلائ���زة  الفائ���ز  �شي���ف  عبدالرحم���ن 
الذهبي���ة، وه���و: عي�ش���ى �شلط���ان م���ن 
املوارد الب�رشية وال�ش���وؤون االإدارية. ويف 
الي���وم ذات���ه، ك���رم الفائزي���ن باجلائزة 
الف�شية، وه���م: هند الدو�رشي من تقنية 
املعلوم���ات و�شي���د حمم���د ال����رشف م���ن 

العمليات.
ويتما�شى ه���ذا الربنامج الذي يكرم 
ويكاف���ئ املوظف���ن كاف���ة يف البن���ك، 
م���ع فل�شفت���ه الت���ي تعمل عل���ى حتفيز 
املوظفن وزي���ادة انتمائهم االأمر الذي 
يعني ح�شول العمالء على جتربة م�رشفية 

اأكرث متيزا.
ويق���وم بن���ك البحري���ن والكوي���ت، 
ب�شكل �شه���ري بتك���رمي موظفيه �شمن 
فئات خمتلفة للجوائ���ز التي تهدف اإلى 
تك���رمي م�شتويات اأعلى م���ن االإجنازات، 
حي���ث متنح ه���ذه اجلوائ���ز نظ���ري االأداء 
املتمي���ز، والذي ي�شهم يف تعزيز اإنتاجية 
البن���ك وفق���ا ملعايري حم���ددة مقرة من 

جانب االإدارة التنفيذية.

ل�شناع���ة  اخللي���ج  �رشك���ة  ا�شت�شاف���ت 
البرتوكيماويات موؤخ���راً وفد اللجنة العمالية 
امل�شرتك���ة لل�رشكة ال�شعودية للنقل اجلماعي 

)�شابتكو( برئا�شة �شالح العباد. 
وح����رش اللقاء ع���دد من اأع�ش���اء املجل�س 
لنقاب���ات عم���ال  احل���ر  التنفي���ذي لالحت���اد 
البحري���ن، ونقاب���ة عم���ال جيب���ك، باالإ�شافة 
اإل���ى ع���دد م���ن اأع�ش���اء االإدارة التنفيذي���ة، 

وامل�شوؤولن بال�رشكة.
يا����رش  الت�شني���ع  ع���ام  مدي���ر  ورح���ب 
العبا�ش���ي، بالوفد الزائ���ر، ونقل لهم حتيات 
رئي�س ال�رشك���ة عبدرالرحمن جواهري، معترباً 
اأن زيارته���م لبلدهم الثاين مملك���ة البحرين 
�شتخ���دم الرواب���ط القوي���ة الت���ي تربط بن 
البلدين ال�شقيقن، موؤكداً على اأهمية تبادل 
ثقافة ومفهوم العمل النقابي بن االحتادات 

واللج���ان املختلف���ة م���ن اأجل ال�شال���ح العام 
للعم���ال وال����رشكات اأو املوؤ�ش�ش���ات يف كافة 

املجاالت.
وبه���ذه املنا�شبة، اأك���د جواهري على اأن 
زي���ارة وفد اللجنة العمالية امل�شرتكة لل�رشكة 
ال�شعودية للنقل اجلماعي )�شابتكو( ململكة 
البحري���ن �شتك���ون فر�ش���ة مواتي���ة لاللتقاء 
بقياديي االحتاد احلر لنقابات عمال البحرين، 
وتب���ادل وجه���ات النظ���ر معه���م يف اإمكاني���ة 
تعزي���ز العالق���ات الثنائي���ة واال�شتفادة من 
اخل���ربات املتاحة لدى الطرفن. و�شدد على 
اأهمية ا�شتمرار مثل هذا التوا�شل والتن�شيق 
بن االحتادات العمالي���ة اخلليجية ملا لذلك 
من تاأثري كبري يف دعم كافة اجلهود الهادفة 
اإل���ى حت�شن م�شتوى العم���ال يف دول جمل�س 

التعاون اخلليجي واملحافظة على حقوقهم.

نيسان تطلق “عروض مثيرة على األقساط الشهرية”
اأعلن���ت جمموعة ����رشكات يو�شف خلي���ل املوؤيد 
واأوالده، الوكي���ل احل�رشي ل�شيارات ني�شان يف مملكة 
البحرين، عن اإطالق حملتها اجلديدة “عرو�س مثرية 
عل���ى الأق�ش���اط ال�شهري���ة”، والت���ي تق���دم اأ�شعاًرا 
�شهري���ة جذاب���ة على جمموع���ة من ط���رازات ني�شان. 
وت�شتمر احلملة حتى نهاية �شهر اأغ�شط�س، و�شتوفر 
للعم���الء فر�ش���ة رائع���ة ل����رشاء جمموعة خمت���ارة من 
�شيارات ني�شان باأ�شع���ار خمف�شة، مبا يف ذلك طراز 
ني�شان �شني املميز ب�شعر 59 دينارا �شهرًيا، وطراز 
األتيما ب�شعر 99 دينارا �شهرًيا، وطراز كيك�س ب�شعر 
79 دينارا �شهرًي���ا، اإ�شافة اإلى طراز  اإك�س - تريل 
ب�شعر 118 دينارا �شهرًيا.  وت�شمل احلملة اأي�ًشا باقة 
خدمة ملدة �شنتن اأو 40 األف كيلومرت لطراز األتيما، 
وباق���ة خدم���ة ملدة 3 �شن���وات اأو 60 األ���ف كيلومرت 
لط���راز اإك����س - تريل، كم���ا توفر احلمل���ة الت�شجيل 
والتاأم���ن جماًنا ل���كل من ط���رازي األتيم���ا، كيك�س، 
واإك����س - تريل، اإ�شافة اإل���ى �شمان ملدة 5 �شنوات 
واملتوفر ب�شكل اأ�شا�شي على جميع �شيارات ني�شان.

العالي: بطاقات االئتمان توفر الراحة واألمان للمسافرين

Hiace بالس لتأجير السيارات” تحوز أسطواًل من تويوتا“

بالتزام���ن م���ع اإج���ازة عي���د االأ�شح���ى املبارك، 
�رشح مدي���ر بطاق���ات االئتمان بت�شهي���الت البحرين 
عبدالر�ش���ول العايل ب���اأن حمل بطاق���ات االئتمان يف 
ال�شف���ر يوف���ر االأم���ان والراح���ة للم�شافري���ن يف حال 
ا�شتخدامه���ا للقي���ام باحلجوزات اأو اأثن���اء ال�شفر من 

خالل ال�رشاء مبا�رشة من نقاط البيع.
وذك���ر العايل: “نن�ش���ح امل�شافري���ن يف االإجازة 
ال�شيفي���ة بحم���ل بطاق���ات االئتم���ان دائم���ا كح���ل 
�رشيع وعمل���ي لعمليات الدفع �ش���واءا يف نقاط البيع 
باالأ�ش���واق واملجمع���ات التجارية اأو اأجه���زة ال�رشاف 
االآيل مم���ا يوفر �شهولة اأك���رث يف الدفع وعدم احلاجة 
حلمل الكثري من النق���ود، مع احلر�س على االحتفاظ 
بالبطاق���ة يف مكان اآمن، م�شريا اإل���ى اأن حمل النقود 
الورقي���ة يف ال�شفر خي���ار غري عمل���ي، وال يعترب اآمنا 
يف حال فقدان النقود، كم���ا توؤكد �رشكة ما�شرتكارد 

العاملي���ة بح�ش���ب مقولته���ا ال�شه���رية )نق���ود اأقل 
ت�شاوي خطورة وجرائم اأقل(”. 

كما ن�شح عبدالر�ش���ول بالقيام بعمليات الدفع 

بوا�شط���ة عملة البل���د امل�شافر اإليه لتجن���ب دفع اأي 
ر�ش���وم ا�شافي���ة، م�ش���ريا اإل���ى اأن بطاق���ات امتياز 
ب�شتى اأنواعها املقدمة من ت�شهيالت البحرين تتميز 
باأنه���ا حل اآمن للدفع يف كاف���ة اأرجاء العامل، وت�شمن 
حماي���ة خ�شو�شيات م�شتخدميها. كم���ا اأكد اأن مركز 
االت�ش���االت م�شتعد عل���ى مدار 24 �شاع���ة مل�شاعدة 
عم���الء ال�رشكة امل�شافري���ن خارج اململك���ة يف حاالت 
ال�رشورة الإيقاف اأو ا�شتبدال البطاقة يف حال فقدانها 
اأو زي���ادة احلد االأق�شى للبطاق���ة ب�شورة موؤقتة عرب 
االت�شال عل���ى الرق���م 0097317787222، كما اأن 
زبائ���ن ال�رشك���ة باإمكانه���م اال�شتفادة م���ن العرو�س 
املقدم���ة م���ن ما�ش���رتكارد يف خمتل���ف دول العامل، 
اإ�شافة اإلى اأنهم موؤهلون للح�شول على جوائز قّيمة 
يف ح���ال قيامه���م بحجز الفن���ادق عن طري���ق بطاقة 

امتياز خالل فرتة ال�شيف.

ا�ش���رتت �رشك���ة بال����س لتاأج���ري ال�شيارات، 
تاأج���ري  قط���اع  يف  الرائ���دة  ال����رشكات  اإح���دى 
ال�شي���ارات يف مملكة البحري���ن اأ�شطوال من 25 
مركبة تويوتا Hiace م���ن �رشكة اإبراهيم خليل 
كانو، حيث �شيت���م ا�شتخدامها من جانب �رشكة 

اأرامك�س العاملية لل�شحن. 
و�شلم املدي���ر العام التنفي���ذي للمبيعات 
يف �رشك���ة اإبراهي���م خليل كان���و، اإ�شماعيل اأكرب 
االأ�شطول اإلى مدي���ر املحطة يف �رشكة اأرامك�س،  
عمر قم���ر واملدير الع���ام ل�رشكة بال����س لتاأجري 
ال�شي���ارات، حمم���ود الكاظ���م وذل���ك يف مرك���ز 
ت�شلي���م ال�شيارات اجلدي���دة يف معر�س تويوتا 

يف �شرتة. 
واأثبت���ت مركب���ات Hiace اأنه���ا املركبات 
املثالي���ة لتلبي���ة خمتل���ف متطلب���ات االأعم���ال 
التجاري���ة وخا�ش���ًة ال����رشكات العامل���ة يف جمال 
مق�شورته���ا  بف�ش���ل  وذل���ك  ال���دويل  النق���ل 
الكبرية التي متكنها من �شحن وتفريغ خمتلف 
االأن���واع  م���ن خمتل���ف  وال�شحن���ات  احلم���والت 

واالأحج���ام. كما ت�شاهم معاي���ري االأمان واجلودة 
ال�شه���رية بهما مركبات تويوت���ا بجعلها اخليار 

املث���ايل ال���ذي ي�شاع���د اأ�شحاب االأعم���ال على 
تنمية وتو�شعة م�شاريعهم.

• عبدالر�شول العايل	
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انته���ى الفنان حامت العراقي من و�س���ع اللم�سات الأخرية 
عل���ى األومه اجلديد “ح���امت العراقي 2018”، وال���ذي �سيحمل 
جمموع���ة من الأغني���ات املتنوعة يف اأحلانه���ا. وقد ك�سف حامت 
العراق���ي عن اأغنية جديدة من اأغني���ات الألبوم اجلديد، والذي 

يق���ول يف مطلعه���ا “وات�سح كن���ت اين لعبة.. بي���د هذا الكنت 
اأحب���ه.. ذلني ذلن���ي وا�ستغلن���ي.. لأن نيتي ويا طيب���ة..”. كما 
و�سيت�سم���ن األبوم “ح���امت العراق���ي 2018” موال���ني اإثنني، 

�سيحمل الأول عنوان “اأغنيلك”  والثاين عنوان “عند عيناك”.

مسافات

دار سعاد الصباح تصدر موسوعة “تاريخ إذاعة الكويت”

كتاب  والتوزيع  للن�رش  ال�سباح  �سعاد  دار  اأ�سدرت 
“تاريخ اإذاعة الكويت” الذي يعترب اأ�سمل مو�سوعة حتى 
الكويت  اإذاع��ة  تاريخ  تناولت  التي  الكتب  �سمن  الآن 
الغزو  مقاومة  يف  ودوره��ا  جتربتها  ل�سيما  ن�ساأتها  منذ 

العراقي للكويت.
وقالت �سعاد يف مقدمتها للكتاب، اإن الدار اأطلقت 
م�سابقات موجهة للمبدعني العرب من جيل ال�سباب منذ 
اأو  الن�رش �سبه مغلقة  اأبواب  نحو ربع قرن، يف حني كانت 
مواربة يف اأح�سن حالتها اأمام مواهب اإبداع اجليل العربي 
النفتاح  هجمة  و�سط  اليوم  “اننا  واأ�سافت  اجل��دي��د. 
حاجة  اأكرث  اأ�سبحنا  الإلكرتوين  الن�رش  و�سهولة  الإعالمي 
ما  املتلقي  اإل��ى  لي�سل  وتنقيحه  الأدب��ي  املنتج  لفرز 
وفق  والنقد  الذائقة  ولإعمال  فقط  الو�سول  ي�ستحق 
�رشوط نعرف من خاللها من املبدع وما اجلديد”. وذكرت 
اأنه “خالل ال�سنوات احلا�سمة من تاريخ املجتمع الكويتي 
عبداهلل  ال�سيخ  قدر  كان  املا�سي  القرن  خم�سينيات  يف 
املبارك اأن يكون يف موقع ر�سم ال�سيا�سات واتخاذ القرار 

وحتمل امل�سوؤولية”.
جوانب  خمتلف  �سملت  ال�سيخ  “جهود  اأن  وبينت 
الكويت  اإذاع��ة  تاأ�سي�س  على  فعمل  الجتماعية  احلياة 
 1951 العام  مايو   12 يوم  م�ساء  ال�سابعة  ال�ساعة  ويف 
يف  �سغري  جهاز  عرب  الأول��ى  للمرة  الكويت  ا�سم  انطلق 
غرفة تابعة ملبنى ال�رشطة والأمن العام التي كان يراأ�سها 

الكويتية يف  الإذاعة  رئا�سة  تولى  والذي  ال�سيخ عبداهلل 
الفرتة بني عامي 1951 و1960 وو�سع الأ�س�س القومية 

ال�سحيحة لها.
امل�ساعد  الوكيل  ق��ال  الكتاب  ح��ول  �سهادته  ويف 
يو�سف  اجل��دي��د  والإع����الم  الإع��الم��ي��ة  اخل��دم��ات  لقطاع 
احلبيبة  اإذاع��ت��ي  من  جعل  ال��ذي  هلل  “احلمد  م�سطفى: 
والإعجاب  الأنظار  حمط  الكويت(  )هنا  اخلالد  و�سعارها 
اإذاعة  يا  عظيمة  اأنت  فكم  اأثريها...  �سوت  انطلق  منذ 
التاريخ  ر�سوخ  والرا�سخة  وال�سامدة  امل�ستقلة  الكويت 
الباحَثني  اإع��داد  من  والكتاب  العربية”.  لأمتنا  التليد 

�سمية مقبل وعمر خلف باإ�رشاف 
وتقدمي

ال�سباح  ���س��ع��اد 
اإ�سافة اإلى ال�سهادة 
التي كتبها الوكيل 
امل�ساعد م�سطفى 
وال�ستهالل الذي 
الدار  مدير  كتبه 
امل�سعودي  علي 
مبراجعة  معززاً 
تاريخية موثقة 

مب�سادرها.

خصائص ساعات “أبل” 
الجديدة

ذكرى رحيل عمالق الكوميديا عبدالحسين عبدالرضا

تداول عدد م���ن املدونني املهتمني ب�سوؤون التقنية 
 Apple“ فيدوه���ات ومعلوم���ات اأك���دوا اأنه���ا ل�ساع���ات
Watch4” القادمة من اأبل. وبالنظر للفيديو الذي ن�رشته 
قن���اة “Concept Creator” ال�سه���رية على يوتيوب، 
ميك���ن اأن نالح���ظ اأن ال�ساع���ة اجلديدة ج���اءت بتعديالت 
يف الت�سمي���م اخلارجي، ف�سا�ساته���ا اأ�سبحت اأكرب بقليل 
ومنحنية احل���واف، والإطارات املعدني���ة املحيطة بهيكل 
ال�ساع���ة بات���ت اأنحف. كم���ا من املفرت����س اأن تظهر تلك 
ال�ساع���ات بن�سخت���ني، الأول���ى ب�سا�س���ة طوله���ا 38 ملم، 

والثانية ب�سا�سة طولها 42 ملم، تتميزان عن �ساعات اآبل 
الذكية احلالية بخ�سائ�س اأكرث تطورا ملراقبة الن�ساطات 
البدنية ملالكها، كامل�سافات الت���ي يقطعها اأثناء اجلري 
اأو امل�سي، ومعدل ال�سعرات احلرارية التي يحرقها يوميا، 
ف�سال عن مراقبة معدل نب�سات القلب. كما اأن بطاريتها 
�ستعمل لفرتة اأط���ول، ح�سب “رو�سيا اليوم”. وينتظر اأن 
تطرح اآبل هذه ال�ساعات، يف �سبتمرب املقبل، بالتزامن مع 
طرحه���ا ل�ساحن ل�سلكي مميز لالأجهزة الذكية، و3 مناذج 

من الهواتف اجلديدة.

برناجما  العربية  ق��ن��اة  الأي���ام  ه��ذه  �ستقدم 
اخلليج  يف  الأول  الكوميديا  جنم  عن  كبريا  ثقافيا 
ويحمل  “بوعدنان”  عبدالر�سا  عبداحل�سني  الراحل 
الأولى  احللقة  يف  ويتحدث  ح�سينوه”،  “هذا  ا�سم 
من الوثائقي جنل الفنان الراحل، ب�سار عبداحل�سني 
والفنانة  الفرج،  �سعد  القدير  والفنان  عبدالر�سا، 
عرب  عر�سه  امل��ق��رر  وم��ن  الفهد،  ح��ي��اة  ال��ق��دي��رة 
العربية م�ساء اجلمعة املقبل، قبل �ساعات  �سا�سة 

من ذكرى رحيل الفنان املخ�رشم.
الربنامج �سيتحدث مع �سيوف كبار عملوا مع 
واختارت  وغ��ريه،  ال�سالل  اإبراهيم  امثال  الراحل 
القناة اأن تبداأ اأولى حلقات “الوثائقي” با�سم اإحدى 

اأهم ال�سخ�سيات التي قدمها الراحل وهي “ح�سني 
اإنتاج  من  الزلق”  “درب  م�سل�سل  يف  عاقول”  بن 
امل�سل�سالت  واأب��رز  اأ�سهر  من  ويعد   1977 العام 
يف  عر�س  والذي  الإطالق،  على  والعربية  اخلليجية 
اأغلب حمطات التلفزيون العربية من اإخراج حمدي 

فريد ومن تاأليف عبدالأمري الرتكي.
نف�س  امل�سي  ال��ع��ام  الفني  ال��و���س��ط  وف��ج��ع 
العمالق  الكويتي  الفنان  وف��اة  بخرب  الي��ام  ه��ذه 
عبداحل�سني عبدالر�سا، يف اأحد م�ست�سفيات لندن، 
الكويتي  الفنان  واأدخ��ل  املر�س.  مع  معاناة  بعد 
البالغ من العمر 78 �سنة امل�ست�سفى، بعد تعر�سه 
جللطة اأثناء وجوده يف العا�سمة الربيطانية. وقدم 
باي لندن”  “باي  اأ�سهرها  33 م�رشحية  للم�رشح نحو 
و”بني �سامت” و”على هامان يا فرعون” و”�سيف 
العرب”، وقد كتب اأي�سا 
امل�رشحية  الأعمال  بع�س 
واأ�س�س  التي مثل فيها. 
���رشك��ة   1989 ���س��ن��ة  يف 
لالإنتاج  الفنون  “مركز 

الفني والتوزيع”.
ال���ت���ل���ف���زي���ون،  يف 
ع��دد  متثيل  يف  ���س��ارك 
امل�سل�سالت  م��ن  ك��ب��ري 
ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ي��رب��و 
من  م�سل�سال،   30 على 
الزلق”  “درب  ب��ي��ن��ه��ا 
كتبه  ال��ذي  و”الأقدار” 
بنف�سه، وكان اآخر ظهور 

له يف م�سل�سل “�سيلفي 3 “ يف العام 2017.
وات�سحت الكويت بال�سواد و�سيطر احلزن على 
اإعالن وفاة الفنان الكبري عبداحل�سني  اأهلها عقب 
اأنه  ول�سيما  جًدا،  موؤمًلا  رحيله  كان  اإذ  عبدالر�سا، 
اأعمال  خ��الل  من  العربي  اجلمهور  بوجدان  ارتبط 
ال���ذاك���رة. ل��ذل��ك ت��داع��ت لرحيله  خ��ال��دة ل ت��ربح 
املوؤ�س�سات الفنية اخلليجية والعربية كافة، وح�رش 
مرا�سم الت�سييع الآلف من داخل الكويت وخارجها 
و�سائل  تناقلت  ال��ذي  الكبري  النجم  ه��ذا  ل���وداع 
“نيويورك  وقالت  وفاته،  خرب  الأجنبية،  الإع��الم 
تاميز” الأمريكية اإن الراحل كان اأحد اأبرز الفنانني 

اأ�سعدوا  ال��ذي��ن  اأح��د  وه��و  بالكويت، 
جميلة،  فنية  عرو�س  بتقدمي  اجلمهور 
“ديلي نيوز” الربيطانية  بينما ذكرت 
الفنانني  اأك���رث  ف��ق��دت  ال��ك��وي��ت  اأن 
من  ب��اأن  علًما  املحبوبني،  الكويتيني 
باهتمام  عربي  فنان  يحظى  اأن  النادر 
ذلك  وياأتي  الأجنبية،  الإع��الم  و�سائل 
اجلمهور  لدى  الكبرية  ملكانته  تاأكيًدا 
كان  امل��رة  ه��ذه  ال��راح��ل  لأن  العربي، 

“را�سم الب�سمة” ومبهج القلوب.
على  العلي  ط��ارق  املمثل  وعّلق 
املمثل  �سديقه  لوفاة  الأولى  الذكرى 
ن�رش  ان��ه  اذ  عبدالر�سا،  عبداحل�سني 
اخلا�س  ح�سابه  عرب  به  جتمعه  �سورة 

على احد مواقع التوا�سل الجتماعي.
قائال:  ال�سورة  على  العلي  وعّلق 
العم  الغايل  لرحيل  الأول��ى  “الذكرى 

واهلل  اهلل  رحمة  عبدالر�سا  عبداحل�سني  الأ�سطورة 
رفقاء  بعمر  ي��ط��ول  واهلل  ف��راق��ك  على  ي�سربنا 
كبري  ع��دد  اعجاب  ال�سورة  ه��ذه  ولق��ت  دربك”. 
الذين بدورهم ترحّموا على املمثل  من املتابعني 

الراحل. 
حمبة  ك�سب  م��ن  ب��ج��دارة  عبدالر�سا  ��ن  ومت��َكّ
النا�س، وخطف قلوبهم باأعماله الفنية الرثية التي 
العربي،  اخلليج  تاريخ  يف  رئي�سية  حمطات  قت  وَثّ
من  اأ���س��ب��ح  حتى  الكوميدية  ب��اإط��الل��ت��ه  وك��ذل��ك 
اأهرامات الكوميديا الكويتية واخلليجية والعربية، 

لريحل تارًكا خلفه اإرًثا فنًيا عظيًما ل ين�سى.

    BUZZ      
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“غوغل” يحتفي بالعالم األسطوري ابن سينا
�شلـــط موقع غوغل ال�شوء على الذكرى الـ 1038 
مليالد العامل امل�شلم الكبري علي احل�شني بن عبداهلل 
بن احل�شن بن علي بن �شينا الذي ُعرف اأي�ًشا برباعته 

يف الفل�شفة ف�شاًل عن الطب.
وكان ابـــن �شينا ولد يف قريـــة اأف�شنة بالقرب من 
بخـــارى )يف اأوزبك�شتان حالياً( مـــن اأب من مدينة بلخ 

)يف اأفغان�شتان حالياً( واأم قروية.
وولـــد ابن �شينا، يـــوم 22 اأغ�شط�س �شنة 370 هـ 
)980م( وتوفـــى يف همدان )يف اإيران حالًيا( يوم 21 
يونيـــو �شنة 427 هـ )1037م(، وُعـــرف با�شم ال�شيخ 
الرئي�ـــس، و�شماه الغربيون باأمـــري االأطباء واأبو الطب 
احلديـــث يف الع�شور الو�شطى، وقـــد اأّلف 200 كتاًبا 
يف موا�شيع خمتلفة، العديد منها يرّكز على الفل�شفة 

والطب.
وُيعـــد ابن �شينا، من اأول مـــن كتب عن الطب يف 
العامل ولقد اتب���ع نهج اأو اأ�سلوب اأبقراط وجالينو�س، 

واأ�شهـــر اأعمالـــه كتـــاب القانون يف الطـــب الذي ظل 
ل�شبعة قرون متوالية املرجع الرئي�شي يف علم الطب، 
وبقـــى كتابه )القانـــون يف الطب( العمـــدة يف تعليم 
هذا الفن حتـــى اأوا�شط القرن ال�شابع ع�رش يف جامعات 

اأوروبـــا، كما ُيعد “ابن �شينا”، اأول من و�شف التهاب 
ال�شحايـــا االأولـــى و�شًفـــا �شحيًحـــا، وو�شـــف اأ�شباب 
الريقان، وو�شف اأعرا�س ح�شـــى املثانة، وانتبه اإلى 

اأثر املعاجلة النف�شية يف ال�شفاء، وكتاب ال�شفاء.

أحداث

يولـــد هذا اليوم بع�ـــس الع�شوائية يف 
ت�رشفاتك.

ال ت�شعـــف اأمـــام امل�شـــكالت املهنية 
والعاطفية.

اإيالء العمل االهتمـــام الالزم وممار�شة 
الريا�شة اأبرز اهتماماتك. 

حـــاول اأن تكـــون وفًيـــا وخمل�ًشـــا اإلى 
اأق�شى حد.

تتفـــق معهم علـــى الكثري مـــن االأمور 
املهمة.

كـــن معتـــداًل يف كميـــة الطعـــام التي 
تتناولها يومًيا.

كون عالقاتك مع الزمالء ممتازة

عليـــك اأن متار�ـــس الريا�شـــة بوتـــرية 
م�شتمرة ومتوا�شلة.

�سه���ر اأغ�سط����س ه���و �سه���ر الن�س���اط 
واحلركة. 

اأجواء مهنية واعدة، وبانتظارك املزيد 
من الفر�س.

ال ميكنـــك اأن تن�شـــى ف�شـــل من وقف 
اإلى جانبك.

ا�شتفد قدر االإمكان من اأوقات فراغك.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

8 أغسطس
 1786

جان  الرحالة  و�شول 
جبال  قمة  اإلــى  باملا 

االألب.

 1815
 نــابــلــيــون بــونــابــرت 
يــغــادر فــرنــ�ــشــا اإلــى 
ــانــت  �ــش يف  مـــنـــفـــاه 
اجلــزر  اإحـــدى  هيالنة 
املحيط  يف  الــنــائــيــة 
والتي �شل  االأطل�شي 
بها حتى وفاته العام 

.1821

1940
ـــة  ـــرك ـــع بـــــــدايـــــــة م

بريطانيا.

 1942
رئي�س وزراء بريطانيا 
ــون تــ�ــرش�ــشــل  ــت ــش ــ� ون
بتعيني  قــرار  ي�شدر 
ــــارد  ــــرن اجلـــــــــرال ب
ــدا  ــائ ــغــمــري ق ــت مــون

للجي�س الثامن.

 1945
ال�شوفيتي  االحتـــاد   
على  احلـــــرب  يــعــلــن 
بغزو  ويقوم  اليابان 
نهاية  يف  مــنــ�ــشــوريــا 
احلـــــــرب الــعــاملــيــة 

الثانية.

 1955
مـــوؤمتـــر  اأول  عـــقـــد 
جنيف  يف  نــوعــه  مــن 
بــــ�ــــشــــويــــ�ــــرشا حــــول 
اال�ـــــشـــــتـــــعـــــمـــــاالت 
الــ�ــشــلــمــيــة لــلــطــاقــة 

الذرية.
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األخيرة

العالـم مهـدد بـدخـول حـالـة “الدفـيـئـة”

�سمح ل�سديقته بقيادة ال�سيارة فت�سببت بكارثة

ريدفورد ينهي 60 عاما من الإبداع

قال علماء يف درا�سة ن�رشت اأم�س االول اإن العامل مهدد بدخول حالة “الدفيئة” اأو “البيت 
الزجاجي” حني �سيكون متو�سط درجات احلرارة اأعلى مبقدار ما بني 4 و5 درجات مئوية حتى 
اإذا مت الوف���اء باأهداف تقلي�س االنبعاثات مبوجب اتفاق عامل���ي ب�ساأن املناخ.وياأتي التقرير 
و�س���ط موجة حر �سهدت ارتفاع درج���ات احلرارة اإلى اأعلى من 40 درجة مئوي���ة يف اأوروبا هذا ال�سيف، 
مم���ا ت�سب���ب يف جفاف وحرائق غابات، مبا يف ذلك حرائق يف اليون���ان يف يوليو املا�سي اأودت بحياة 91 
�سخ�س���ا. ووافق���ت نحو 200 دولة يف العام 2015 على و�سع ح���د لالرتفاع يف درجات احلرارة ال يتجاوز 
درجت���ني مئويت���ني فوق م�ستويات ما قبل الثورة ال�سناعية وهو ح���د يعتقد اأنه نقطة فا�سلة بالن�سبة 
للمناخ. لكن البحث قال اإنه من غري الوا�سح ما اإذا كان من املمكن للمناخ العاملي اأن “ي�ستقر” ب�سكل 
اآم���ن قرب م�ستوى يزيد درجتني ع���ن م�ستويات ما قبل الثورة ال�سناعية اأو م���ا اإذا كان هذا قد يطلق 
عملي���ات اأخرى قد توؤدي اإلى مزيد من االرتفاع يف درجة حرارة الكوكب حتى لو توقف العامل عن اإطالق 

الغازات امل�سببة لالحتبا�س احلراري.

اأودى حادث مروري بحياة فتاتني يف اجلزائر واإ�سابة فتاة اأخرى مع رجل خم�سيني بجروح، 
وفقا ملا ذكرت �سحيفة “النهار” على موقعها االإلكرتوين اأم�س الثالثاء.

وكان االأ�سخا����س االأربع���ة عل���ى منت نف����س ال�سيارة عندم���ا وقع احلادث عل���ى الطريق 
الوطن���ي رق���م 5 مبنطقة ال�سمارة بالعلم���ة يف والية �سطيف عند ال�ساع���ة الواحدة ليال نهاية 

االأ�سبوع املا�سي.
وك�سفت التحقيقات التي قامت بها فرقة الدرك الوطني عن اأن ال�سيارة تعود ملكيتها 
اإلى رجل يبلغ من العمر 53 �سنة، كان برفقة 3 فتيات قادمني من مدينة �سطيف اإلى العلمة 
بعد ق�سائهم �سهرة، ويف منت�سف الطريق �سلم الرجل �سيارته لفتاة ال متلك رخ�سة قيادة.
وبعدها جل�س ذلك الرجل يف املقعد اخللفي برفقة فتاة ثالثة، ومبكان وقوع احلادث مل 

تتنبه ال�سائقة لوجود ممهل )مطب �سناعي(.
وعندم���ا عربته ب�رشعة انحرف���ت ال�سيارة وا�سطدمت بعمود كهربائ���ي كان �سببا يف وفاة 
فت���اة تدع���ى “ب.خ” البالغة من العمر 21 عام���ا وتنحدر من العلم���ة، والثانية تدعى “ب.م” 

وتبلغ من العمر 23 عاما، وتنحدر من والية الربج.
فيم���ا اأ�سيب���ت الثالث���ة التي تبلغ م���ن العمر 25 عاما بج���روح وال ت���زال يف غرفة العناية 

املركزة، اأما �ساحب ال�سيارة فقد غادر امل�ست�سفى.

اأعلن النج���م االأمريكي احلائز عل���ى االأو�سكار روبرت 
ريدف���ورد اأنه �سيعتزل التمثيل بعد �سدور فيلمه اجلديد 
“العج���وز وال�سالح”، وف���ق ما نقلت جمل���ة “اإنرتتينمنت 
ويكلي”. ومن املنتظر اأن يب���داأ يف �سبتمرب عر�س الفيلم 
اجلدي���د، الذي يق���دم فيه ريدف���ورد )81 عاما( دور ل�س 

بنوك متمر�س.
وي�ستهر ريدف���ورد باأفالم مثل “بوت�س كا�سيدي اآند 
ذا �سندان����س كيد”، و “اأوت اأوف اإفريقيا”.  وقال للمجلة 
“ال يوجد �سيء مطلق، لكنني عزمت ب�سدة على اأن تكون 
ه���ذه هي نهاية طريقي فيما يتعلق بالتمثيل، و�ساأم�سي 

قدما �سوب التقاعد بعد ذلك؛ الأنني اأمار�سه منذ كنت اأبلغ من العمر 21 عاما”.
ويلعب ريدفورد يف الفيلم اجلديد دور فور�ست تاكر وهي �سخ�سية حقيقية لل�س عتيد 
االإج���رام، األق���ي القب�س عليه 17 مرة بتهمة ال�سطو على بن���وك، لكنه يف كل مرة كان ينجح يف 

الهروب من ال�سجن.
وحق���ق ريدفورد النجاح على ال�سا�س���ة الكبرية بالعام 1967 بدوره يف فيلم “بريفوت اإن 
ذا بارك” اأمام جني فوندا، ور�سخ اأقدامه يف عامل النجومية بامل�ساركة يف اأفالم كال�سيكية مثل 

“ذا �ستينغ” و “اأول ذابرزيدنت�س من”.
ويف الع���ام 1980، ف���از ريدفورد بجائ���زة اأو�سكار عن اأول فيلم يخرج���ه وهو “اأورديناري 

بيبول”، كما ح�سل على جائزة اأو�سكار عن جممل اأعماله العام 2002.

 Social
media

“اأجراأ” �سورة
تخرج يف التاريخ

احتفل���ت طالبة اأمريكي���ة بطريقة مثرية حني تخرج���ت من اجلامع���ة، اإذ حر�ست على اأن 
تلتق���ط �س���ورة بجانب مت�ساح ا�ستوائ���ي و�سط املاء، من دون اأن تك���رتث باملخاطر التي قد 
تنج���م عن االقرتاب من احلي���وان املفرت�س. وبح�سب م���ا نقلت “�سكاي ني���وز”، فاإن الطالبة 
ماكين���زي نوالند التي كانت تدر�س علوم احلياة الربية وم�سايد االأ�سماك، تخرجت من جامعة 
“اإي اآن���د اإم” يف تك�سا����س. و�سبق لل�سابة “اجلريئة” اأن ق�س���ت فرتة تدريب وعمل يف مركز 
“بيمونت” لالإنقاذ، ولذلك اختارت اأن تكون �سورة التخرج قريبة من جمال التخ�س�س، بخالف 

الطلبة الذين يف�سلون يف الغالب ال�سور اجلماعية اأو العائلية.
وكتب���ت نوالند التي راكمت خربة يف التعامل مع احليوان، يف تدوينة على موقع في�سبوك 
تعليقا على ال�سورة “اإنها لي�ست ال�سورة املثالية للتخرج”. وا�ستطاعت ال�سابة بحكم خربتها 
اأن ت�صع خامت اجلامعة على اأنف التم�صاح الذي بدا فاحتا فمه العري�ض اأثناء التقاط ال�صورة.

اإلي�سا ت�سدم جمهورها باإ�سابتها مبر�ض خطري

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175
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الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

حار م���ع بع����س ال�سحب، وق���د يكون 
مغربا يف وقت الحق مع ت�ساعد االأتربة 

يف بع�س املناطق خالل النهار. 

الرياح �سمالية غربية من 10 اإلى 
15 عقدة وت�سل من 18 اإلى 23 

عقدة اأحيانا خالل النهار.

ارتف���اع املوج من ق���دم اإلى 3 اأقدام ق���رب ال�سواحل 
وم���ن 3 اإلى 6 اأق���دام يف عر�س البح���ر. درجة احلرارة 

العظمى 42 درجة، وال�سغرى 31 درجة مئوية. 

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س االإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com
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مواقيت 
الصالة

الكويـت ترتقـب �سحـرا �سمـاويـا... ليلهـا �سيتحـول لنهـار
اأيام قليلة تف�سل الع���امل عن “زخات ال�سهب” 
اأو “االنهمار النيزيكي”، حيث �سيتكمن مواطنو دول 
عدة من م�ساهدة ه���ذه الظاهرة، التي ي�سفها علماء 
الفل���ك باخلالبة. ومن بني هذه الدول، الكويت التي 
�ستتزي���ن �سماوؤها ب� “زخات �سه���ب الرب�ساويات”، 
الت���ي �ستبل���غ ذروة ن�ساطها يف ال�12 م���ن اأغ�سط�س 
اجل���اري، مبعدل ي�سل اإل���ى 100 �سهاب يف ال�ساعة.

وق���ال مدي���ر اإدارة علوم الفلك والف�س���اء يف النادي 
العلم���ي الكويت���ي، عل���ي بوعبا����س، اإنه���ا ت�سمى ب� 
“زخ���ات �سه���ب الرب�ساوي���ات” ن�سبة اإل���ى “كوكبة 

بر�ساو�س )حامل راأ�س الغول(”.
ووف���ق بوعبا�س، ف���اإن ال�سهب �س���رتى بالعني 
اأدوات  اأو  تلي�صكوب���ات  اإل���ى  وال حتت���اج  املج���ردة 
لر�سده���ا، لكونها ت�سيء ال�سماء لي���ال خ�سو�سا مع 

ع���دم اإ�س���اءة القمر يف تل���ك الليلة. وميك���ن متابعة 
بع���د  الكوي���ت  الرب�ساوي���ات” يف  “زخ���ات �سه���ب 
منت�س���ف الليل حت���ى ����رشوق �سم�س الي���وم التايل، 
و�ستكون ال�سهب قريبة ن�سبيا من االأفق ال�رشقي ثم 
ترتفع تدريجيا يف ال�سم���اء مع مرور الوقت. واأ�ساف 
بوعبا�س اأن املذنب �سويفت تتل هو امل�سبب لتلك 
الزخات ال�سهابي���ة، ويعد اأكرب املذنب���ات ال�سماوية 

املعروف���ة. و�سيكم���ل “�سويفت تت���ل” دورته حول 
ال�سم����س خالل 133 عاما، حي���ث ر�سد اآخر مرة نف�س 
املذن���ب يف �سه���ر دي�سم���رب الع���ام 1992. ويق���ول 
اخلرباء اإن اأف�سل منطقة مل�ساهدة العر�س �ستكون 
يف ن�صف الكرة ال�صمايل واإلى اأ�صفل خطوط العر�ض 
اجلنوبية. كما ين�سح���ون ب�رشورة اختيار مكان مظلم 

ومريح للجلو�س، اإ�سافة اإلى القليل من ال�سرب.

معامل اإ�سطنبول 
التاريخية مهددة

اإنقاذ امراأة بعد يومني 
من زلزال اإندوني�سيا

م�سن ي�ستغل فتاة 
جن�سيا ملدة 15 عاما

اأعلن���ت وزارة الثقاف���ة وال�سياحة الرتكية 
التاريخي���ة  اإج���راءات حلماي���ة املع���امل  حزم���ة 
وال�سياحي���ة يف مدين���ة اإ�سطنب���ول، بعدما حذر 
خ���رباء م���ن اخلطر ال���ذي يح���دق بها م���ن جّراء 
زالزل مدم���ر حمتم���ل. وبح�س���ب ما نق���ل موقع 
“حريي���ت ديلي نيوز” الرتك���ي، فاإن املخطط 
ال���ذي اأعدته الوزارة ي�سعى اإل���ى ا�ستباق خطر 
الزل���زال عرب تدعيم املن�س���اآت التاريخية التي 
تقادمت وتهالكت بحك���م الزمن.وت�سم املاآثر 
التاريخي���ة يف اإ�سطنب���ول من�س���اآت ع���دة مث���ل 
م�سجد اآية �سوفيا وق����رش “توب كاب” )الباب 
الع���ايل(، ف�سال عن مب���ان واأ�سواق قدمية عدة 

مثل ال�سوق املغطاة.

انت�سل رجال االإنقاذ امراأة على قيد احلياة 
م���ن حت���ت اأنقا����ض مبنى منه���ار عل���ى جزيرة 
لومبوك ال�سياحي���ة يف اإندوني�سيا اأم�س الثالثاء 
بعد يومني من زلزال قوي قتل الع�رشات ودمر 
ق���رى وت���رك االآالف حما�رشين.وينق���ب عم���ال 
االإنق���اذ اأي�س���ا ب���ني اأنقا�س م�سج���د يف �سمال 
اجلزيرة التي �رشبها الزلزال الذي بلغت �سدته 
6.9 درجة. وكان���ت نادية ريفانايل )23 عاما( 
تت�سوق يف متجر �سغري يف بيميناجن وقت وقوع 
الزلزال، وهو ثاين زل���زال كبري ي�رشب اجلزيرة 
خالل اأ�صب���وع. و�صمع اجلريان �رصاخها من حتت 
االأنقا�س ونبهوا رجال االإنقاذ الذين ا�ستغرقوا 

4 �ساعات النت�سالها.

ذكرت ال�رشطة االإندوني�سية، اأم�س الثالثاء، 
اأن م�سع���وذا م�سنا خدع فتاة تبلغ من العمر 12 
عاما، وجعلها متار�س اجلن�س معه على مدى 15 
عام���ا بدعوى اإ�سابته مب�س م���ن اجلن. واأنقذت 
ال�رشط���ة الفت���اة، التي تبلغ االآن م���ن العمر 28 
عام���ا، ومل ُيذك���ر من ا�سمها �س���وى “اإت�س”، يف 
منطقة توليتويل باإقليم �سوالوي�سي الو�سطى. 
وقال���ت ال�رشطة اإنها تلقت بالغ���ا وعرثت على 
املراأة يف �س���ق �سخري داخل غاب���ة قرب قرية 
باجوج���ان، اإذ كان يحتجزه���ا امل�سع���وذ خ���الل 
النهار منذ اختفائها العام 2003. واأ�سافت اأن 
امل���راأة كانت تق�سي اللي���ل يف كوخ قريب من 
منزل الرج���ل، الذي يبلغ من العمر 83 عاما ومل 

تذكر من ا�سمه �سوى “جيه جي”.

• �سياح يلتقطون �سورا يف �سيدين، حيث ك�سفت بيانات حكومية عن اأن عدد �سكان اأ�سرتاليا �سي�سجل 25 مليون ن�سمة، قبل نحو عقد من املوعد املتوقع لذلك، يف ظل جذب مئات 	
االآالف من املهاجرين �سنويا. واأفادت البيانات باأن يف كل دقيقة ي�سل �سخ�س للعي�س يف اأ�سرتاليا. )رويرتز(

�سدمت املطربة اللبناني���ة اإلي�سا، جمهورها 
اأم�س الثالثاء، باإعالن اإ�سابتها مبر�س خطري.

واأعلنت اإلي�سا ع���ن اإ�سابتها ب�رشطان الثدي، 
من خالل اأحدث اأغنياتها امل�سورة “اإلى كل اللي 
بيحب���وين”، والذي تظهر فيه اإلي�سا وهي تتحدث 
عن ظ���روف اإ�صابته���ا ب�رصطان الث���دي، وحتديها 

ظروف احلياة واملر�س من اأجل حمبيها.
وعر�ض الفيديو م�صاهد من �صقوط اإلي�صا يف 
حف���ل دبي، يف 3 فرباير، يف اإ�سارة اإلى اأنها كانت 

متعبة من املر�س. ولكن طماأنت اإلي�سا جمهورها 
يف ختام االأغنية. ويف اخلتام اأعلنت اإلي�سا �سفاءها 
من املر�س، داعية الن�ساء اإلى الك�سف املبكر عن 

�رشطان الثدي.
واأعلن���ت ع���ن �سب���ب قوته���ا وعافيتها من 
املر�س اخلبيث يف تغري���دة ن�رشتها على ح�سابها 
يف “تويرت”، مع���ربة عن �سكرها ملن يحبونها، يف 
اإ�س���ارة اإلى ق�سة ا�س���م االألبوم االأخ���ري “اإلى كل 

اللي بيحبوين”.

• روبرت ريدفورد	
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