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السنة العاشرة - العدد 3592 
األربعاء

15 أغسطس 2018 
4 ذو الحجة 1439

مبالغ املحتال الآ�سيوي 
ترتفع اإلى 13 مليون دينار

تدحرجت ق�شية �ملحت����ل �لآ�شيوي �لذي �أن�ش�أ 
�رشك���ة جت�رة ع�م���ة ومق�ولت، ون�ش���ب مب�لغ م�لية 
كبرية عل���ى ع�رش�ت �لتج�ر �لبحريني���ن قبل �أ�شهر، 
ككرة ثلج يف �ل�ش�رع �لتج�ري لت�شمل �لق�ئمة مزيد� 
م���ن �ل�رشك�ت.و�أ�ش����رت معلوم����ت ح�شل���ت عليه� 

“�لبالد” �إل���ى �أن �خل�ش�ئر تف�قمت لت�شل 
�إلى �أكرث من 13 مليون دين�ر.

�سعب البحرين يتحلى بالأخالق الفا�سلة
مقدرا جهود جمل�ّسي الأوقاف يف رعاية دور العبادة ون�سر الت�سامح... جاللة امللك:

�ملن�م���ة - بن����: ��شتقبل ع�هل �لب���الد �ش�حب 
�جلالل���ة �مللك حمد ب���ن عي�شى �آل خليف���ة، يف ق�رش 
�ل�ش�فري���ة �أم����س رئي�س جمل����س �لأوق����ف �ل�شنية 
�ل�شي���خ ر��شد ب���ن حممد �له�ج���ري، ورئي�س جمل�س 
�لأوق����ف �جلعفري���ة �ل�شي���خ حم�شن عب���د �حل�شن 

�لع�شفور، و�أع�ش�ء �ملجل�شن لل�شالم على جاللته.
 ورحب جاللته ب�جلمي���ع، مقدر�ً �جلهود �لطيبة 
�لتي يبذله���� جمل�شي �لأوق�ف يف رع�ية �شوؤون دور 
�لعب����دة وتهيئة و�إعد�د �لأئمة و�خلطب�ء لن�رش ثق�فة 

�لت�ش�مح و�لإخ����ء وتوجيه �خلط����ب �لديني لتعزيز 
قيم �لوحدة و�لنتم�ء �لوطني، ب�لإ�ش�فة �إلى تطوير 
�لوق���ف يف �ململكة مل� له من دور بّن����ء و�إ�شه�م�ت 

ه�مة يف تنمية �لتك�فل �لجتم�عي. 
و�أثنى جاللته على �جلهود �ملوفقة �لتي يبذله� 
جمل�س �إد�رة �لأوق�ف �ل�شنية وجمل�س �إد�رة �لأوق�ف 
�جلعفري���ة، موؤكد�ً جاللة �مللك �أن �ل�شعب �لبحريني 
يتحل���ى ب�لأخالق �لف��شلة و�لح���ر�م �ملتب�دل بن 

�جلميع مب� يعزز قيم �ملجتمع �لبحريني.

و�أ�ش�د جاللت���ه ب�جلهود �لكب���رية �لتي تبذله� 
�ململكة �لعربية �ل�شعودي���ة �ل�شقيقة بقي�دة خ�دم 
�حلرم���ن �ل�رشيفن �ملل���ك �شلم�ن بن عب���د �لعزيز 
�آل �شع���ود، خلدم���ة حج�ج بيت �هلل �حل���ر�م وتي�شري 
�أد�ء �ملن��ش���ك ب�أم�ن وطم�أنينة، وم� ت�شهده من��شك 
�حلج من تو�شعة كب���رية ومتو��شلة، وتطور م�شتمر 
بف�شل توجيه�ت خ�دم �حلرمن �ل�رشيفن، وجهود 

حكومته �لر�شيدة �لتي توظف ّجل ط�ق�ته� 
خلدمة �شيوف �لرحمن.

• جاللة �مللك م�شتقبال رئي�شي جمل�شي �لأوق�ف �ل�شنية و �جلعفرية	

• �شمو �ل�شيخ خليفة بن علي و�شمو �ل�شيخ عي�شى بن علي يقدم�ن و�جب �لعز�ء �إلى �أمري �لكويت	

جهود كبرية لل�سعودية بقيادة خادم احلرمني يف خدمة احلجاج
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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن �لن�شخة: �ل�شعودية: ري�لن - �لكويت: 200 فل�س - �لإم�ر�ت : درهم�ن - قطر: ري�لن - عم�ن : 200 بي�شة - م�رش : جنيه�ن - �لأردن : 200 فل�س - لبن�ن 1000 لرية - �ململكة �ملتحدة : جنيه ��شرليني - �لولي�ت �ملتحدة: دولر�ن - �أوروب� : 2 يورو

علي الفردان

�سمو ال�سيخ خليفة بن علي و�سمو ال�سيخ 
عي�سى بن علي يقدمان التعازي لأمري الكويت

�لكويت - بن����: ق�م �شمو حم�ف���ظ �جلنوبية 
�ل�شي���خ خليف���ة ب���ن علي ب���ن خليف���ة �آل خليفة، 
ورئي�س �لحت�د �لبحريني لكرة �ل�شلة �شمو �ل�شيخ 
عي�شى بن علي بن خليفة �آل خليفة بزي�رة لدولة 
�لكوي���ت �ل�شقيق���ة �أم�س؛ لتقدمي و�ج���ب �لعز�ء 
�إل���ى �أمري دولة �لكوي���ت �ل�شقيقة �ش�حب �ل�شمو 
�ل�شي���خ �شب����ح �لأحم���د �جل�ب���ر �لأحم���د �ل�شب�ح، 
وويل �لعه���د �لكويتي �شمو �ل�شي���خ نو�ف �لأحمد 
�جل�بر �ل�شب�ح، ورئي����س جمل�س �لوزر�ء �لكويتي 
�شمو �ل�شيخ ج�بر �ملب����رك �حلمد �ل�شب�ح، وكب�ر 

�أف���ر�د �أ�رشة �آل �ل�شب�ح �لكرمية، يف وف�ة �ملغفور 
له� ب�إذن �هلل تع�لى �ل�شيخة فريحة �لأحمد �جل�بر 
�ل�شب����ح. ونقل �شموهم� تع����زي ومو��ش�ة ع�هل 
�لبالد �ش�ح���ب �جلاللة �مللك حمد ب���ن عي�شى �آل 
خليف���ة، ورئي����س �لوزر�ء �ش�ح���ب �ل�شمو �مللكي 
�لأم���ري خليفة بن �شلم����ن �آل خليفة، وويل �لعهد 
ن�ئ���ب �لق�ئد �لأعلى �لن�ئب �لأول لرئي�س جمل�س 
�ل���وزر�ء �ش�ح���ب �ل�شم���و �مللكي �لأم���ري �شلم�ن 

بن حم���د �آل خليفة، �إل���ى �أخيهم �ش�حب 
3�ل�شم���و �أمري دول���ة �لكوي���ت �ل�شقيقة، 

We’re devoted to the classic. 
But reject the status quo. We 
keep the best of the past. The 
best watchmaking practices, 
the best designs. And push the 
boundaries of what’s new. Born 
for a purpose. Field-tested to 
the extreme. For those who
 are up for anything. Those who 
face their fears. Those who re-
invent themselves every day. 
A TUDOR is #BornToDare 

BLACK BAY 
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BLACK BAY 
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البحرين تتقدم بالتعليم والتوظيف.. 
وحت�سن موؤ�سر الرفاهية

اقتصاد البالد
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اإ����ش���ادة مب��ا ت��ب��ذل��ه ال�����ش��ع��ودي��ة خل��دم��ة ���ش��ي��وف ال��رح��م��ن وت��و���ش��ع��ة م��ن��ا���ش��ك احل��ج
اجلميع  ب��ن  امل��ت��ب��ادل  واالح�����رتام  ال��ف��ا���ش��ل��ة  ب���االأخ���الق  يتحلى  ال��ب��ح��ري��ن��ي  ال�����ش��ع��ب 

نقدر جهود جمل�ّسي الأوقاف يف رعاية دور العبادة ون�رش الت�سامح والإخاء
البحرين �شتبقى واحة لالأمن واال�شتقرار بتكاتف اأبنائها... جاللة امللك:

املنام����ة - بن����ا: ا�شتقبل عاهل الب����الد �شاحب 
اجلالل����ة امللك حمد ب����ن عي�ش����ى اآل خليفة، يف ق�رص 
ال�شافري����ة اأم�����س رئي�����س جمل�س االأوق����اف ال�شنية 
ال�شي����خ را�شد ب����ن حممد الهاج����ري، ورئي�س جمل�س 
االأوق����اف اجلعفري����ة ال�شي����خ حم�شن عب����د احل�شن 
الع�شف����ور، واأع�شاء املجل�ش����ن وذلك لل�شالم على 

جاللته.
 ورحب جاللت����ه باجلميع، مقدراً اجلهود الطيبة 
الت����ي يبذله����ا جمل�شي االأوق����اف يف رعاي����ة �شوؤون 
دور العب����ادة وتهيئة واإعداد االأئم����ة واخلطباء لن�رص 
ثقاف����ة الت�شام����ح واالإخاء وتوجيه اخلط����اب الديني 

لتعزيز قيم الوح����دة واالنتماء الوطن����ي، باالإ�شافة 
اإلى تطوي����ر الوقف يف اململكة ملا ل����ه من دور بّناء 

واإ�شهامات هامة يف تنمية التكافل االجتماعي. 
واأثنى جاللته على اجلهود املوفقة التي يبذلها 
جمل�س اإدارة االأوقاف ال�شنية وجمل�س اإدارة االأوقاف 
اجلعفري����ة، موؤكداً جاللة امللك اأن ال�شعب البحريني 
يتحلى باالأخالق الفا�شل����ة واالحرتام املتبادل بن 

اجلميع مبا يعزز قيم املجتمع البحريني.
واأ�شاد جاللت����ه باجلهود الكب����رة التي تبذلها 
اململكة العربي����ة ال�شعودية ال�شقيقة بقيادة خادم 
احلرم����ن ال�رصيف����ن امللك �شلمان ب����ن عبد العزيز 

اآل �شع����ود، خلدم����ة حجاج بيت اهلل احل����رام وتي�شر 
اأداء املنا�شك باأمان وطماأنينة، وما ت�شهده منا�شك 
احلج من تو�شعة كب����رة ومتوا�شلة، وتطور م�شتمر 
بف�شل توجيهات خادم احلرمن ال�رصيفن، وجهود 
حكومته الر�شي����دة التي توظف ّجل طاقاتها خلدمة 
�شيوف الرحمن، �شائالً جاللته املولى العلي القدير 
اأن يتقبل من حجاج بيت اهلل احلرام منا�شكهم، واأن 

يجعل حجهم مربوراً.
واأك����د جاللته اأن البحرين عل����ى امتداد تاريخها 
منوذج يحتذى ب����ه يف التاآخي والتعاي�س والت�شامح، 
و�شتبقى بعون اهلل تعال����ى واحة لالأمن واال�شتقرار 

بتكاتف اأبنائها جميعاً والتزامها بالتعاليم الدينية 
ال�شمحة ونبذ التع�شب والغلو.

واأع����رب ح�شن املدين عن �شك����ره وتقديره اإلى 
جاللة امللك على اأمره ال�شامي بت�شمية اأحد ال�شوارع 
املهم����ة يف منطقة جد حف�س با�ش����م �شماحة ال�شيخ 

�شليمان املدين )رحمه اهلل(.
من جانبه����م، اأع����رب رئي�شا واأع�ش����اء االأوقاف 

ال�شني����ة واجلعفرية، عن ال�شك����ر والتقدير ل�شاحب 
اجلاللة امللك على توجيهات جاللته الكرمية، وعلى 
جه����وده املبارك����ة يف خدم����ة ديننا احلني����ف ودعمه 
املتوا�ش����ل لالأعم����ال اخلرية واالإن�شاني����ة ورعايته 
للعل����م والعلماء، �شارعن اإل����ى املولى عز وجل اأن 
يحف����ظ جاللته ويوفقه ملا فيه اخلر وال�شالح لهذا 

الوطن و�شعبه الكرمي.

• جاللة امللك م�شتقبال رئي�شي جمل�شي االأوقاف ال�شنية و اجلعفرية   	

املنام���ة -بن���ا: ا�شتقبل عاه���ل البالد �شاحب 
اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة يف ق�رص 
ال�شافرية، اأم�س املدير التنفيذي اجلديد للمعهد 
الدويل للدرا�شات االإ�شرتاتيجية يف ال�رصق االأو�شط 

الفريق توما�س بيكيت.
ورحب جاللة املل���ك بالفريق توما�س بيكيت، 
واأ�ش���اد بالتع���اون القائ���م ب���ن مملك���ة البحرين 
واملعهد الدويل للدرا�شات االإ�شرتاتيجية، وما اأثمر 
عن���ه التن�شيق امل�شرتك من جناح���ات متوا�شلة يف 
االإعداد والتنظيم ملنت���دى حوار املنامة الذي يعد 
اأحد الفعاليات ال�شيا�شي���ة والفكرية الرائدة التي 
ت�شتقطب �شنوياً النخب ال�شيا�شية والدبلوما�شية 
واالقت�شادية، ودوائر �شن���ع القرار من كافة دول 

العامل لبحث العديد من الق�شايا املعا�رصة.
واأك���د جاللت���ه اأن “احت�ش���ان اململكة ملنتدى 
ح���وار املنامة ياأت���ي من منطلق قناعته���ا الرا�شخة 
باأهمي���ة احلوار واعتباره الو�شيل���ة االأجنح لرت�شيخ 
دعائ���م االأم���ن واال�شتق���رار يف املنطق���ة”، م�شرا 
جاللت���ه حفظ���ه اهلل اإل���ى اأهمي���ة عق���د مث���ل هذه 
املوؤمت���رات الدولية، ملا توفره م���ن فر�س واعدة 
للتوا�ش���ل احل�ش���اري والثق���ايف، وط���رح االأف���كار 
وتبادل اخل���ربات التي تعود بالنفع على امل�شالح 
امل�شرتك���ة.  ون���وه جاللته مبا حققت���ه االجتماعات 
املا�شي���ة من منت���دى ح���وار املنامة م���ن جناح يف 
متك���ن كثر من القوى واالأطراف، من اإيجاد طرق 
خمتلفة حلل بع�س الق�شايا امللحة عرب االآراء التي 
طرحته���ا الدول امل�شاركة، خ���الل جل�شات النقا�س 

وما اأبدته م���ن تعاون اإيجاب���ي ملواجهة التحديات 
االإقليمي���ة الراهن���ة، متمني���اً كل التوفيق والنجاح 
للن�شخة ال���� 14 ملنتدى حوار املنامة التي �شتعقد 
هذا العام و�شتناق�س املزيد من املحاور والق�شايا 

الهامة على ال�شاحتن العربية والدولية.
من جانب���ه، اأع���رب املدير التنفي���ذي اجلديد 
يف  االإ�شرتاتيجي���ة  للدرا�ش���ات  ال���دويل  للمعه���د 
ال�رصق االأو�شط الفري���ق توما�س بيكيت عن �شكره 
وتقدي���ره ململكة البحرين ملا توفره من اإمكانيات 
وت�شهي���الت كبرة ملنتدى ح���وار املنامة، من اأجل 
اإجن���اح املنت���دى ال���ذي اأ�شب���ح يحظ���ى بكثر من 
االأهمي���ة من خالل االأفكار والروؤى التي تطرح بهذا 

املنتدى.

نرحب بالتعاون بني البحرين و“الدرا�سات الإ�سرتاتيجية”
مناق�شة مزيد من املحاور والق�شايا املهمة يف “حوار املنامة”... جاللة امللك:

• جاللة امللك م�شتقبال املدير التنفيذي اجلديد للمعهد الدويل للدرا�شات اال�شرتاتيجية بال�رصق االو�شط	

الفري���ق توما����س بيكي���ت يثن���ي عل���ى توف���ر االإمكان���ات الرامي���ة الإجن���اح املنتدى
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اإعادة ت�سكيل “الوطنية للطفولة” برئا�سة وزير العمل

�سمو ال�سيخ خليفة بن علي و�سمو ال�سيخ عي�سى بن علي يقدمان العزاء اإلى اأمري الكويت

البحرين ترحب بت�سنيف قائد “�رسايا الأ�سرت” اإرهابًيا عاملًيا

ت�سم 15 ع�سوا... �سمو رئي�س الوزراء يقرر:

نقال تعازي جاللة امللك و�سمو رئي�س الوزراء و�سمو ويل العهد يف وفاة ال�سيخة فريحة ال�سباح

“اخلارجية” اأكدت �رضورة تعاون املجتمع الدويل مع امل�ساعي الأمريكية

املنامة - بنا: �سدر عن رئي�س الوزراء 
�ساحب ال�سم����و امللكي الأم����ري خليفة بن 
�سلم����ان اآل خليفة قرار رق����م )28( ل�سنة 
2018 باإع����ادة ت�سكي����ل اللجن����ة الوطنية 

للطفولة.
ون�س����ت املادة الأولى م����ن القرار، اأنه 
يع����اد ت�سكي����ل اللجنة الوطني����ة للطفولة 
برئا�سة وزير العم����ل والتنمية الجتماعية 

وع�سوية كل من: 
1- خالد عبدالرحمن اإ�سحاق ممثالً عن 

وزارة العمل والتنمية الجتماعية
2- ال�سيخة عائ�سة بنت علي اآل خليفة 
ممثالً عن وزارة العمل والتنمية الجتماعية
3- الآن�س����ة مي ح�س����ن الع�سمي ممثالً 

عن وزارة العمل والتنمية الجتماعية

4- العميد منى علي عبدالرحيم ممثالً 
عن وزارة الداخلية

5- خال����د حمم����ود ال�سعيدي ممثالً عن 
وزارة الرتبية والتعليم

6- رن����ا اأحم����د خليفة اأحم����د ممثالً عن 
املجل�س الأعلى للمراأة 

7- املحامي العام اأمينة عي�سى مبارك 
ممثالً عن النيابة العامة

8- عام����ر �سام����ح اخلف�����س ممث����الً عن 
وزارة �سوؤون الإعالم 

9- اإ�����رضاق عبدالعزيز العامر ممثالً عن 
وزارة ال�سحة

10- ال�سيخ����ة ن����ورة بن����ت خليف����ة اآل 
خليفة ممث����الً عن وزارة الع����دل وال�سوؤون 

الإ�سالمية والأوقاف 

11- فاطمة عبداهلل الظاعن ممثالً عن 
وزارة اخلارجية

12- �سيخة اأحمد عبداهلل اجلنيد ممثالً 
عن جامعة البحرين

13- اإمي����ان في�س����ل جناحي ممثالً عن 
وزارة �سوؤون ال�سباب والريا�سة

14- فوزي����ة حمرو�س املحرو�س ممثالً 
عن اجلمعية البحرينية لتنمية الطفولة

15- من����ال علي قطب العو�سي ممثالً 
عن جمعية اأمنية طفل

وجاء يف املادة الثانية من القرار، على 
وزير العم����ل والتنمية الجتماعية والوزراء 
- كل فيم����ا يخ�سه - تنفيذ ه����ذا القرار، 
ويعم����ل به م����ن تاريخ �س����دوره، وين�رض يف 

اجلريدة الر�سمية.

الكوي����ت - بن����ا: ق����ام �سم����و حماف����ظ 
اجلنوبية ال�سيخ خليفة بن علي بن خليفة 
اآل خليف����ة، ورئي�����س الحت����اد البحرين����ي 
لك����رة ال�سلة �سمو ال�سي����خ عي�سى بن علي 
ب����ن خليف����ة اآل خليفة بزي����ارة اإل����ى دولة 
الكوي����ت ال�سقيقة اأم�����س؛ لتقدمي واجب 
الع����زاء اإل����ى اأمري دولة الكوي����ت ال�سقيقة 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر 
الأحم����د ال�سب����اح، وويل العه����د الكويت����ي 
�سمو ال�سيخ ن����واف الأحمد اجلابر ال�سباح، 
ورئي�����س جمل�����س ال����وزراء الكويت����ي �سمو 
ال�سيخ جابر املبارك احلمد ال�سباح، وكبار 
اأفراد اأ�����رضة اآل ال�سباح الكرمية، وذلك يف 
وفاة املغفور لها باإذن اهلل تعالى ال�سيخة 
ال�سباح.ونق����ل  اجلاب����ر  الأحم����د  فريح����ة 
�سموهم����ا تع����ازي وموا�س����اة عاه����ل البالد 
�ساح����ب اجلاللة امللك حم����د بن عي�سى اآل 
خليف����ة، ورئي�س ال����وزراء �ساح����ب ال�سمو 
امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة، 
وويل العه����د نائب القائ����د الأعلى النائب 
الأول لرئي�����س جمل�����س ال����وزراء �ساح����ب 
ال�سم����و امللكي الأمري �سلم����ان بن حمد اآل 
خليف����ة، اإلى اأخيه����م �ساح����ب ال�سمو اأمري 
دولة الكويت ال�سقيقة، واأخيهم �سمو ويل 
العه����د يف هذا امل�ساب اجللل، داعني اهلل 
عز وجل اأن يتغمد الفقيدة الراحلة بوا�سع 
مغفرت����ه، واأن ي�سكنها ف�سي����ح جناته واأن 

يلهم ذويها ال�سرب وال�سلوان.
وا�ستذك����ر �سمو ال�سيخ خليفة بن علي 
بن خليفة اآل خليفة، و�سمو ال�سيخ عي�سى 

ب����ن علي بن خليفة اآل خليفة بكل التقدير 
مناق����ب الفقيدة وعطاءاته����ا على �سعيد 
العم����ل الإن�س����اين والتطوع����ي م����ن خ����الل 

تروؤ�سها اجلمعية الكويتية لالأ�رضة املثالية 
و�سغلها من�سب �سف����رية النوايا احل�سنة، 
وغريها من املنا�سب التي كانت تتبواأها.

املنامة - بنا: رحبت وزارة اخلارجية بقيام 
وزارة خارجي���ة الولي���ات املتح���دة الأمريكية 
بت�سني���ف املدع���و قا�سم عبداهلل عل���ي اأحمد، 
واملعروف با�سم “قا�س���م املوؤمن”، اأحد قادة 
ما ي�سم���ى ب� “�رضاي���ا الأ�سرت” الت���ي تتخذ من 
اإي���ران مقًرا له���ا اإرهابي���ا عاملي���ا، معربة عن 
خال�س تقديره���ا للوليات املتحدة الأمريكية 

ال�سديق���ة عل���ى ه���ذه اخلط���وة املهم���ة التي 
ا كبرًيا على اأمن وا�ستقرار مملكة  تعك�س حر�سً
البحرين كحليف اإ�سرتاتيجي للوليات املتحدة 
الأمريكي���ة، وتندرج �سمن اجله���ود الأمريكية 
احلثيث���ة ملجابه���ة الإره���اب وجتفي���ف منابع 
متويله وحما����رضة وعزل الإرهابيني وحرمانهم 
بالعملي���ات  للقي���ام  الالزم���ة  امل���وارد  م���ن 

الإرهابية والإجرامية التي تهدد الأمن وال�سلم 
الدوليني.

واإذ �س���ددت وزارة اخلارجي���ة على وقوف 
الولي���ات  البحري���ن وت�سامنه���ا م���ع  مملك���ة 
املتح���دة الأمريكية ال�سديق���ة يف حربها �سد 
الإرهاب اأينما كان، فاإنها توؤكد �رضورة تعاون 
ال���دويل م���ع امل�ساع���ي الأمريكي���ة  املجتم���ع 

الدوؤوب���ة واملب���ادرات البن���اءة الت���ي تتخذها 
يف مواجه���ة الأزم���ات التي تواج���ه دول العامل 
اأجمع ويف �سدارته���ا ظاهرة الإرهاب، وتفعيل 
العم���ل اجلماعي وتعزي���ز التع���اون امل�سرتك 
على امل�ستويات كافة مبا يكفل الق�ساء على 
الإره���اب بكل �سوره واأ�سكال���ه، وردع كل من 

ميوله اأو يدعمه.

• �سمو رئي�س الوزراء	

•  �سمو ال�سيخ خليفة بن علي و�سمو ال�سيخ عي�سى بن علي يقدمان واجب العزاء لأمري الكويت 	

املنام���ة - بن���ا: بع���ث عاه���ل البالد 
�ساحب اجلاللة امللك حم���د بن عي�سى اآل 
خليف���ة ورئي����س ال���وزراء �ساح���ب ال�سمو 
امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 
وويل العه���د نائب القائ���د الأعلى النائب 
الأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء �ساح���ب 
ال�سم���و امللكي الأمري �سلم���ان بن حمد اآل 
خليف���ة اإلى رئي����س جمهوري���ة الهند رام 
نات كوفين���د، مبنا�سبة ذك���رى ا�ستقالل 
ب���الده، اأعرب���وا فيها عن اأطي���ب تهانيهم 
ومتنياته���م له موفور ال�سح���ة وال�سعادة 
ول�سعب جمهوري���ة الهند ال�سديق مبزيد 

من التقدم والزدهار.
كم���ا بع���ث �ساح���ب ال�سم���و امللكي 
رئي�س الوزراء و�ساحب ال�سمو امللكي ويل 
العه���د نائب القائد الأعل���ى النائب الأول 
لرئي����س جمل�س ال���وزراء برقيت���ي تهنئة 
مماثلت���ني اإلى رئي�س ال���وزراء بجمهورية 
الهند نارين���درا مودي �سمنه���ا �سموهما 

تهانيهما بهذه املنا�سبة الوطنية.

املنام���ة - بن���ا: بع���ث عاه���ل البالد 
�ساحب اجلاللة امللك حم���د بن عي�سى اآل 
خليف���ة ورئي����س ال���وزراء �ساح���ب ال�سمو 
امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 
وويل العه���د نائب القائ���د الأعلى النائب 
الأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء �ساح���ب 
ال�سم���و امللكي الأمري �سلم���ان بن حمد اآل 
خليفة برقي���ة تهنئة اإلى رئي�س جمهورية 
كوري���ا اجلنوبية م���ون ج���اي اإن، مبنا�سبة 
ذكرى الي���وم الوطني لبالده، اأعربوا فيها 
عن اأطيب تهانيهم ومتنياتهم له مبوفور 
ال�سحة وال�سعادة ول�سعب جمهورية كوريا 

ال�سديق مبزيد من التقدم والزدهار.
كم���ا بع���ث �ساح���ب ال�سم���و امللكي 
رئي����س الوزراء وويل العه���د نائب القائد 
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 
�ساحب ال�سمو امللك���ي الأمري �سلمان بن 
حم���د اآل خليفة برقيت���ي تهنئة مماثلتني 
اإلى رئي�س وزراء جمهورية كوريا اجلنوبية 
يل ن���اك ي���ون ع���رب �سموهم���ا فيهما عن 

اأطيب تهانيهما بهذه املنا�سبة.

املنام���ة - بن���ا: بع���ث عاه���ل البالد 
�ساحب اجلاللة امللك حم���د بن عي�سى اآل 
خليف���ة ورئي����س ال���وزراء �ساح���ب ال�سمو 
امللك���ي الأم���ري خليف���ة ب���ن �سلم���ان اآل 
خليف���ة وويل العهد نائ���ب القائد الأعلى 
ال���وزراء  الأول لرئي����س جمل����س  النائ���ب 
�ساح���ب ال�سم���و امللك���ي الأم���ري �سلمان 
ب���ن حم���د اآل خليف���ة برقيات تهنئ���ة اإلى 
رئي����س جمهوري���ة باك�ست���ان الإ�سالمي���ة 
ممنون ح�سني، مبنا�سب���ة ذكرى ا�ستقالل 
ب���الده، اأعرب���وا فيها عن اأطي���ب تهانيهم 
ومتنياته���م له موفور ال�سح���ة وال�سعادة 
ول�سع���ب جمهوري���ة باك�ست���ان الإ�سالمية 

ال�سديق مبزيد من التقدم والزدهار.
كم���ا بع���ث �ساح���ب ال�سم���و امللكي 
رئي����س الوزراء وويل العه���د نائب القائد 
جمل����س  لرئي����س  الأول  النائ���ب  الأعل���ى 
ال���وزراء برقيت���ي تهنئ���ة مماثلت���ني اإلى 
رئي����س ال���وزراء الباك�ستاين عم���ران خان، 
�سمنه���ا �سموهما اأطي���ب تهانيهما بهذه 

املنا�سبة الوطنية.

املنام���ة- بنا: بع���ث عاهل البالد 
�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 
اآل خليف���ة برقي���ة تهنئة اإل���ى رئي�س 
جمهوري���ة الكونغ���و دين����س �سا�س���و 
اجنوي�س���و، وذل���ك مبنا�سب���ة ذك���رى 
العي���د الوطني لبالده، اأع���رب جاللته 
فيه���ا عن اأطيب تهاني���ه ومتنياته له 
مبوف���ور ال�سحة وال�سع���ادة ول�سعب 
جمهورية الكونغ���و ال�سديق باملزيد 

من التقدم والزدهار.

البحرين تهنئ الهند 
بذكرى ال�ستقالل

... وتهنئ كوريا 
اجلنوبية بالعيد الوطني

... وتهنئ باك�ستان 
بذكرى ال�ستقالل

جاللة امللك يهنئ رئي�س 
الكونغو بالعيد الوطني
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“الأهلي املّتحد” يدعم جتديد قاعة املدافن باملتحف

دليل لتنظيم امل�سابقات القراآنية املحلية

دعم �سمو ال�سيخ خليفة بن علي وطموحه اأو�سلنا اإلى العاملية
“رعاية الوالدين” تد�شن برنامج تبادل اخلربات... البنا لـ“البالد”:

اأ�شاد رئي�س جمل�ـــس اإدارة جمعية البحرين 
لرعاية الوالدين اأحمد البنـــا، بالدعم واملتابعة 
التي تلقاها اجلمعية وكافة براجمها ون�شاطاتها 
مـــن حمافظ اجلنوبية الرئي�ـــس الفخري جلمعية 
البحريـــن لرعاية الوالدين �شمـــو ال�شيخ خليفة 
بـــن علـــي اآل خليفة.واأكـــد اأن اجلمعية وبدعم 
�شموه املتوا�شل بداأت ا�شتعداداتها لإطالق 
الن�شخـــة اخلام�شة مـــن فعاليـــات جائزة �شمو 
ال�شيـــخ خليفة بن علي للعمـــل اخلريي “وفاًء 
لأهـــل العطـــاء”، والتـــي اأ�شبحـــت ومن خالل 
رعاية �شموه لها وبف�شـــل �شموه من اجلوائز 
املهمـــة يف جمال العمـــل الإن�شـــاين واخلريي 
والتطوعـــي الـــذي يكر�س من اأجـــل رفعة كل 
امل�شنني، وتقديرا للـــدور الكبري الذي قاموا 

به يف بناء الأوطان ورفعتها.

رحاب العالمية 
جمعيـــة  اإدارة  جمل�ـــس  رئي�ـــس  واأكـــد 
البحريـــن لرعايـــة الوالديـــن ورئي�ـــس اللجنة 
العليا املنظمة لحتفاليـــة جائزة “وفاء لأهل 
العطاء” اأن طموح �شمو ال�شيخ خليفة بن علي 
اآل خليفـــة ودعمـــه لتطوير اجلائـــزة مل يقف 
عنـــد احلـــد الذي و�شلـــت اإليه اجلائـــزة خالل 
الدورات الأربع املا�شيـــة، بن�شخها البحرينية 
ثـــم اخلليجيـــة والعربيـــة، بـــل جتـــاوز تطلع 
�شمـــوه لي�شـــل باجلائزة اإلى رحـــاب العاملية 
والإقليميـــة، لت�شبـــح اجلائـــزة ذات �شـــدى 
عاملـــي تتاأهل للفـــوز بها رمـــوز عاملية ممن 
كر�شوا حياتهم لالأعمـــال اخلريية والتطوعية 

يف جمال كبار ال�شن.
واأ�شـــار البنـــا يف ت�رصيحـــات لــــ “البالد”، 
على هام�ـــس اإطالق اجلمعيـــة لربنامج تبادل 
اخلربات الذي نظمته اجلمعية اأم�س يف مقرها 
باملحـــرق، بح�شور رئي�س واأع�شـــاء اجلمعية، 
كلنا باجلمعية من رئي�س جمل�س اإدارة واأع�شاء 
واملنت�شبني من امل�شنني: ل منلك اإل اأن نقف 
احرتامـــا ل�شموه، ونحن نلهج بالدعاء ال�شادق 
ل�شمـــوه، ف�شمـــوه ال�شـــاب الذي �شخـــر وقته 
خلدمة امل�شنني، و�شموه البن البار الذي اأحبه 
كل امل�شنـــني بالبحرين، كما اأحبهم ودعمهم، 
وحقـــق لهم الرعاية والهتمـــام، م�شخرا وقته 
وجهـــده من اأجـــل هـــذه الق�شيـــة الإن�شانية، 
وهـــذا لي�س بغريب على �شمـــوه الكرمي، فهو 
يحمـــل �شفات اجلـــد رئي�س الـــوزراء �شاحب 
ال�شمـــو امللكي ال�شيخ خليفة بـــن �شلمان اآل 
خليفـــة، ف�شمـــوه زرع يف اأبنائـــه واأحفاده حب 
اخلـــري والعطـــاء، وم�شاعدة املحتـــاج، واإغاثة 
امللهـــوف، ورباهم على اخللـــق الكرمي الذي 
ينبـــع من اأخـــالق القراآن و�شنـــة نبينا الكرمي، 
فكانوا جميعا الثمار الطيبة التي زرعت اخلري 

والعطاء يف كافة املجالت وامليادين.

برنامج تبادل الخبرات 
جـــاء ذلـــك خـــالل اإعـــالن رئي�ـــس جمعيـــة 
البحرين لرعايـــة الوالدين عن انطالق برنامج 

موؤ�ش�شـــات املجتمـــع  مـــع  اخلـــربات  تبـــادل 
املدين كاأحـــد تطبيقات ال�رصاكـــة املجتمعية 
التـــي توليها اجلمعية اهتمامـــا كبريا يف اإطار 

اإ�شرتاتيجية التطوير والنماء.
واأو�شـــح البنـــا اأن روؤيـــة اجلمعيـــة تقوم 
على الرعاية والهتمام باحتياجات امل�شنني، 
والتـــي جنحنـــا يف تغطيتهـــا بف�شـــل اأيـــادي 
املح�شنـــني البي�شـــاء، ون�شيـــف اإلـــى ذلـــك 
العنايـــة بالحتياجات النف�شيـــة والجتماعية، 
و�شول اإلـــى اإ�رصاكهم يف ن�شاطـــات يتبادلون 
فيهـــا املعرفـــة واخلـــربة ويتابعـــون عملهم 

الدءوب يف خدمة املجتمع.
 واأردف: اإننا نحفز اإداريي موؤ�ش�شات رعاية 
امل�شنني واملتطوعني فيها ومن�شوبيها على 
تقويـــة مهاراتهم الإداريـــة واحلياتية ب�شكل 
احرتايف، وتبادلها معهم، ون�رصها على م�شتوى 
عـــام لي�شتفيـــد جميـــع العاملـــني يف املجال 

التطوعي يف �شتى املجالت.
3 ور�سواأو�شح البنا اأن الربنامج ي�شمل 3 
ور�س عمـــل، ت�شمل مهارات العمل التطوعي؛ 
ورعايـــة  احلياتيـــة،  املهـــارات  لكت�شـــاب 

وجمال�شـــة امل�شن، مبينـــا اأن الور�شـــة الأولى 
عقدت حتـــت عنـــوان تطوعـــي احليـــاة اأم�س 
الإثنـــني 13 اأغ�شط�ـــس اجلاري مبقـــر جمعية 
البحريـــن لرعايـــة الوالديـــن، قدمتهـــا ع�شو 

جمل�س اإدارة اجلمعية �شمية املناعي.
وذكـــر البنـــا، تعـــد هـــذه الور�شـــة نقطة 
النطالق لـــكل املتطوعني يف مملكة البحرين 
باختالف الفئات التي يوجهون لها طاقاتهم 
التطوعيـــة، حيـــث يح�شلـــون علـــى املعارف 
واملهارات الأ�شا�شية التي متكنهم من خو�س 
هـــذا املجـــال بنجـــاح والتغلب علـــى خمتلف 
التحديـــات التـــي تواجـــه العمـــل التطوعـــي، 
م�شـــريا اإلى اأن الور�شة نالـــت ح�شورا وا�شعا، 
وح�شـــدت تفاعـــال واإعجابـــا مـــن امل�شاركني 

فيها.
واأكد رئي�س جمل�س اإدارة جمعية البحرين 
لرعاية الوالديـــن، اأن اجلمعية وكل العاملني 
فيهـــا يعملـــون كفريـــق واحد بجـــد وفعالية 
واإيجابيـــة لتحقيـــق هدفنـــا باإ�شعـــاد ودمـــج 
منت�شبـــي اجلمعيـــة يف املجتمـــع، مـــع توفـــري 

الرفاه الجتماعي لهم.

املنامـــة - هيئة البحريـــن للثقافة 
والآثار: ا�شتقبلت رئي�شة هيئة البحرين 
للثقافة والآثـــار ال�شيخة مي بنت حممد 
اآل خليفـــة يف متحـــف البحريـــن الوطني 
والع�شـــو  التنفيـــذي  الرئي�ـــس  اأم�ـــس 
املنتدب ملجموعة البنك الأهلي املّتحد 
عـــادل لّبـــان، حيـــث زار قاعـــة املدافن 
الأهلـــي  البنـــك  اجلديـــدة.وكان  بحّلتهـــا 
املّتحـــد، اإ�شافة اإلـــى جهات خا�شـــة اأخرى، 
دعـــم عملية جتديد قاعـــة املدافن باملتحف 
الوطنـــي، والتي فتحت اأبوابهـــا اأواخر يونيو 
املا�شـــي بح�شـــور زوار البحريـــن القادمني 
الثـــاين  العاملـــي  الـــرتاث  جلنـــة  لجتمـــاع 
والأربعـــني، والذي عقـــد يف املنامة بني 24 

يونيو و4 يوليو املا�شي.

وتوّجهت ال�شيخة مي بنت حممد بال�شكر 
اإلـــى البنك الأهلي املّتحـــد لإميانه بالثقافة 
وبالرتاث الوطني الأ�شيـــل للبحرين، قائلة 
اإن البنية التحتيـــة الثقافية للمملكة تعتمد 
علـــى م�شاركـــة القطاع اخلا�ـــس، والذي منذ 
اأكـــر مـــن 10 �شنوات ي�شاهـــم ب�شكل فّعال 
يف تعزيـــز املحافظـــة علـــى الإرث الثقـــايف 
والإن�شاين للبحرين �شمن م�رصوع “ال�شتثمار 
يف الثقافـــة”.  بـــدوره، اأ�شـــاد لّبـــان بجهود 
الهيئـــة يف احلفـــاظ علـــى الـــرتاث الإن�شاين 
البحريني، موؤكـــدا دعم البنك الأهلي املّتحد 
للحـــراك الثقايف الذي يرّوج ل�شورة البحرين 
الثقافية واحل�شارية. كمـــا اأبدى ا�شتعداده 
للتعاون مع الهيئة لإجناز مزيد من امل�شاريع 

الثقافية م�شتقبال.

املنامـــة - وزارة العـــدل وال�شـــوؤون 
وكيـــل  اأ�شـــاد  والأوقـــاف:  الإ�شالميـــة 
العـــدل  بـــوزارة  الإ�شالميـــة  ال�شـــوؤون 
الإ�شالميـــة والأوقـــاف فريد  وال�شـــوؤون 
املفتاح بالدعم امل�شتمر الذي حتظى به 
جميع الربامج والأن�شطة املتعلقة بخدمة 
القـــراآن الكرمي وحفاظـــه ومراكز تعليم 
القـــراآن الكـــرمي من لـــدن عاهـــل البالد 
�شاحـــب اجلاللـــة امللك حمد بـــن عي�شى 
اآل خليفـــة، وحر�شـــه علـــى اإعـــداد جيل 
قـــراآين ح�شـــاري مبدع ومتميـــز ومنفتح 
علـــى الآخـــر، مـــن خـــالل رعايـــة جاللتـــه 
جائزة البحرين الكـــربى للقراآن الكرمي، 

لتـــالوة  العامليـــة  البحريـــن  وم�شابقـــة 
القـــراآن الكـــرمي عرب الإنرتنـــت )القارئ 
العاملي(، حتى اأ�شبحت للبحرين �شمعة 
طيبة يف جمال القراآن الكرمي، واأ�شبحت 
ت�شارك يف حتكيـــم امل�شابقات القراآنية 
املفتـــاح  لقـــاء  يف  ذلـــك  الدولية.جـــاء 
م�شـــوؤويل امل�شابقـــات القراآنية املحلية 
املعتمـــدة من جانب الـــوزارة، اإذ اأو�شح 
اأن الـــوزارة ممثلة يف ق�شـــم امل�شابقات 
القراآنية بـــاإدارة �شوؤون القـــراآن الكرمي 
ب�شدد اإ�شـــدار دليل موحـــد ينظم عمل 
امل�شابقـــات القراآنيـــة املحليـــة، التـــي 

و�شلت اإلى 20 م�شابقة قراآنية.

• من التكرمي	

• امل�شاركون	

بدور املالكي من املحرق

الأوقـــاف  اإدارة  انتهـــت  بنـــا:   - املنامـــة 
ال�شنية من ا�شتعداداتها للمو�شم اخلريي لعيد 
الأ�شحـــى، حيـــث ر�شـــدت ميزانيـــة بلغت نحو 
49000 دينـــار، خ�ش�س منهـــا 34000 دينار 
مل�رصوع الأ�شاحي، و15000 دينار لك�شوة عيد 

الأ�شحى. 
واأو�شـــح رئي�س جمل�ـــس الأوقـــاف ال�شنية 
را�شد الهاجـــري اأن الإدارة داأبـــت منذ �شنوات 
وبا�شتمـــرار علـــى تنفيـــذ هذيـــن امل�رصوعـــني 
حتقيقا ل�رشط الوق���ف واإحياء ل�صنة امل�صطفى 
عليه ال�شالة وال�شالم ل�شعرية الأ�شاحي ودعما 
لالأ�رص البحرينية امل�شتحقة املكفولة عن طريق 

الإدارة.
واأ�شـــاف اأن عدد الأ�رص التي �شت�شتفيد من 
م�رصوع ك�شوة العيد لهذا العام نحو 1600 اأ�رصة، 
كمـــا اأن عدد امل�شتفيدين مـــن الأ�شاحي 400 
اأ�رصة، حيث �شيتم ت�شليم كل اأ�رصة منها ق�شيمة 
م�شرتيات ت�شتلم مـــن خاللها دعما وفقا لعدد 
اأفـــراد الأ�رصة، وهو املقيا�س الـــذي ا�شتحدثته 

الإدارة لرفع م�شتوى ال�شتفادة لدى الأ�رصة.
و�شكـــر الهاجـــري كافـــة اجلهـــات الداعمة 
للم�ـــرصوع مـــن اأ�شحـــاب الأوقـــاف واملح�شنني 
ولق�شـــم الأعمال اخلرييـــة القائم علـــى تنفيذ 

امل�رصوع.

"“ال�شنية” تر�شد 
49 األف دينار 

لالأ�شاحي وك�شوة العيد
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“متكني” و ”النواب” يطلقان مبادرة للتدريب والتوظيف

اإن�شاء عدد من املدار�س يف خمتلف املحافظات

“الكهرباء” حتقق اإجنازا قيا�شيا يف خدمة امل�شرتكني

ل�صغل املنا�صب الإدارية يف املجل�س

وكيل الرتبية للموارد يبحث التعاون مع ال�صندوق ال�صعودي للتنمية

مركز ات�صال الهيئة ا�صتقبل 176 األف مكاملة يف 4 اأ�صهر

بح�ص���ور  الن���واب:  الق�صيبي���ة - جمل����س 
رئي����س جمل����س الن���واب اأحم���د امل���ا و�صم���ن 
جهودها امل�صتمرة يف دع���م وتطوير التدريب، 
وامل�صاهم���ة يف اإيجاد فر�س عم���ل ذات مردود 
جم���ٍز للبحرينيني، وّقعت “متكني” اتفاقية مع 
“جمل�س النواب”؛ لدعم تدريب عدد من الطلبة 
والباحث���ني عن عم���ل يف خمتل���ف التخ�ص�صات 
الإداري���ة وتاأهيلهم ل�صغل ع���دد من املنا�صب 

الإدارية يف املجل�س.
وبه���ذه املنا�صبة، اأّكد الرئي����س التنفيذي 
ل�صن���دوق “متك���ني” اإبراهي���م جناح���ي اأهمية 
هذه ال����راكات يف تطوير الكف���اءات البحرينية 
وتزويده���ا بالتدريب املخت�س مبا يتما�صى مع 
املوؤهات املطلوبة مللء ال�صواغر املوجودة يف 

خمتلف املوؤ�ص�صات.
واأ�ص���اف جناح���ي: “تاأتي ه���ذه ال�راكة مع 
جمل�س الن���واب ا�صتكمالاً للجهود امل�صرتكة يف 
دع���م وتطوير الك���وادر الوطني���ة ذات الكفاءة 
وذل���ك  املتخ�ص�ص���ة  باملعرف���ة  وتزويده���ا 
بالتما�ص���ي م���ع توجه���ات اململك���ة يف اإتاح���ة 
الفر�ص���ة لل�صب���اب البحريني ليكون ج���زءاًا من 

م�صرية التنمية ال�صاملة”.
م���ن جانب���ه، ق���ال الأم���ني الع���ام للمجل�س 
عب���داهلل الدو����ري: “نفخ���ر به���ذه ال�راكة مع 

�صن���دوق العم���ل، والت���ي ن�صع���ى م���ن خالها 
لتوظيف الكفاءات الوطنية املوؤهلة يف خمتلف 

املنا�صب الإدارية يف املجل�س”.

الرتبي����ة  وزارة   - عي�ص����ى  مدين����ة 
والتعلي����م: ا�صتقب����ل وكي����ل وزارة الرتبية 
والتعليم للم����وارد واخلدمات حممد مبارك 
جمع����ة بديوان ال����وزارة مبدينة عي�صى وفد 
برئا�ص����ة  للتنمي����ة  ال�صع����ودي  ال�صن����دوق 
ال�صعيب����ي  عب����داهلل  الإقليم����ي  املدي����ر 
ومندوبني من وزارة املالية، حيث مت خال 
اللق����اء بح����ث جم����الت التع����اون املتعلقة 
الت����ي  التعليمي����ة  الإن�صائي����ة  بامل�صاري����ع 
ميوله����ا ال�صندوق، اإلى جان����ب ا�صتعرا�س 
خط����ة الوزارة لإن�صاء ع����دد من املدار�س يف 
خمتلف املحافظ����ات، وذلك �صعي����ا لتلبية 
احتياج����ات التو�ص����ع العم����راين وامل�صاريع 
الإ�صكاني����ة اجلدي����دة وتوف����ري املزي����د من 
املقاعد الدرا�صية للطلبة يف تلك املناطق.
وبه����ذه املنا�صبة، اأ�ص����اد وكيل الوزارة 
بالدعم الذي يقدم����ه ال�صندوق ال�صعودي 
للتنمي����ة على �صعيد املن�ص����اآت التعليمية 

يف مملك����ة البحرين، انطاقا م����ن العاقات 
البحري����ن  مملك����ة  ترب����ط  الت����ي  الوثيق����ة 
واململك����ة العربية ال�صعودي����ة ال�صقيقة يف 

خمتلف املجالت، ومنها املجال التعليمي.
ح�����ر اللق����اء ع����دد م����ن امل�صوؤولني يف 

الوزارة.

املنام���ة - هيئ���ة �ص���وؤون الكهرب���اء 
وامل���اء: حققت هيئ���ة الكهرب���اء واملاء 
اإجنازا قيا�صي���ا يف خدمة امل�صرتكني، اإذ 
جن���ح مرك���ز الت�صال يف خف����س الوقت 
ال���ازم للرد على ا�صتف�ص���ارات وطلبات 
امل�صرتك���ني بن�صب���ة كب���رية، حي���ث اإن 
90 % م���ن املكاملات ال���واردة مت الرد 
عليه���ا خ���ال اأقل م���ن 20 ثاني���ة، ياأتي 
ذلك يف الوقت ال���ذي تتزايد فيه اأعداد 
املكامل���ات على مرك���ز الت�صال ل�صّيما 

واأن املركز يعمل على مدار ال�صاعة.
وا�صتقبل���ت الهيئ���ة خ���ال الأربع���ة 
الأ�صه���ر املا�صية نحو 176 األف مكاملة، 
غالبيته���ا تكون يف ف���رتة ال�صيف، حيث 
بلغ ع���دد املكامل���ات ال���واردة يف يوليو 
املا�صي 56 األف مكاملة. اأما يونيو، فقد 
و�صل عدد املكامل���ات فيه اإلى 45 األف 
مكامل���ة، يف حني اأن متو�ص���ط �رعة الرد 
على املكاملات الواردة بلغ 9 ثوان فقط.

ومتّكن مركز الت�صال من اإنهاء جميع 
ال�صتف�صارات وطلبات امل�صرتكني التي 
يتلقاها �صواء من خال الت�صال املبا�ر 
اأو م���ن خ���ال خدم���ة الربي���د الإلكرتوين 
الذي ا�صتقبل 15 األف ر�صالة الكرتونية 

خال الأ�صهر املا�صية.
ملرك���ز  املتمي���ز  الأداء  وانعك����س 
الت�صال على نتائج ال�صتبانة الذي اأجراه 
املركز خال مكاملاته م���ع امل�صرتكني، 
اإذ اأكد 95 % من امل�صرتكني اأن م�صتوى 

اخلدمة املقدمة عاٍل جدااً.
وي�صع���ى مرك���ز الت�صال م���ن خال 
كاف���ة  عل���ى  ال���رد  متخ�ص����س  فري���ق 
ال�صتف�ص���ارات م���ن جان���ب امل�صرتكني 
والعمل على حّله���ا يف الوقت املطلوب، 
كما يوفر مرك���ز الت�صال خدمة التحدث 
والإجنليزي���ة  )العربي���ة  لغ���ات  بث���اث 

والهندي���ة (؛ م���ن اأج���ل �صم���ان خماطبة 
كافة اأفراد املجتمع.

يف ال�صياق ذات���ه، اأو�صحت اإح�صائية 
مركز الت�صال التاب���ع للهيئة اأن 37 % 
م���ن الت�ص���الت الذي يتلقاه���ا تخت�س 
بباغ���ات ط���وارئ الكهرب���اء، فيما كان 
43 % من املكامل���ات متعلقة بخدمات 
باغ���ات  بلغ���ت  بينم���ا  امل�صرتك���ني، 
امل�صرتك���ني عن ط���وارئ املي���اه ن�صبة 
15 %. اأما خدمات اإنارة الطرق، فبلغت 

ن�صبة ال�صتف�صارات 3 % فقط.
لتطوي���ر  دائم���ا  الهيئ���ة  وت�صع���ى 
عل���ى  للتي�ص���ري  املقدم���ة  خدماته���ا 
املواطن���ني وامل�صرتك���ني، كم���ا تهدف 
عل���ى  الط���رق  اأ�صه���ل  لإيج���اد  دائم���ا 
امل�صرتكني لإنهاء خدماتهم، حيث تعمل 
الهيئ���ة على ط���رح خدم���ات الكرتونية 
جدي���دة، اإ�صافة اإلى اخلدم���ات احلالية؛ 
املقدم���ة  باخلدم���ات  الرتق���اء  به���دف 

ب�صكل م�صتمر.

• رئي�س جمل�س النواب يح�ر مرا�صم توقيع اتفاق “متكني” واملجل�س	

• وكيل الرتبية للموارد واخلدمات لدى لقائه وفد ال�صندوق ال�صعودي للتنمية	

• تق�صيم املكاملات الواردة ملركز الت�صال خال الربع الثاين من العام اجلاري	

زهرة على حد الخنجر
ه���م ن�صمة بجن���اح حمائم بقدر ما تع���زف عزفا اإن�صانيا ل���كل قلب، تقراأ 
عيون���ه موا�ص���ع الأمل بقدر ما تتلم����س موا�صع اجلرح. الأطف���ال التوحديون 
توحدوا يف اجل���رح، لكنهم بحاجة اإلى جمتمع يتوح���د لأجلهم، ل�صناعة الأمل 

والفرح لهم.
ل ي�صع���ر به���ولء اإل اأمهامت، واآباوؤه���م، وحدهم يعرفون حج���م املعاناة، 
وكيف اأنهم تقا�صموا م���ع اأبنائهم التوحديني الآلم مقتطعني من اأفراحهم 
وف���رة راح���ة ليتقا�صموها مع اأبنائهم، لي�س �صها اأن تك���ون اأبا اأو اأما لطفل 
م�ص���اب بالتوح���د، يحتاج رعاي���ة خا�صة، ويبق���ى قلبك دائم���ا يخفق رحمة 
ممزوج���ة بخوف وغ�صة عل���ى امل�صتقبل، واأع���رف طبيبا ابنه م�ص���اب اإل اأنه 
ووال���دة الطفل مل يبقيا �صيئ���ا مل يقدماه ل�صناعة اأي���ام منقو�صة بابت�صامة 
وج���ود لطفلهم، ويف كل فرتة يبحث���ان عن مركز تاأهيل���ي اأكرث تطورا حتى 
ا�صتق���را على واح���د يف الأردن. اقراأوا يف عينهما الفرح، لكنه غالبا ما ت�صتقر 

على �صفافة �صفينة قلق على امل�صتقبل.
لي����س �صها اأن ترى فلذة كب���دك يحتاج رعاية طوال العمر يف موؤ�ص�صات 
يغمره���ا �صال الن�صيان والذاك���رة املثقوبة. من حق هوؤلء الأطفال علينا اأن 
ن�صع���ى لدجمه���م يف املجتمع، واأن تق���وم الوزارات متكاتف���ة يف دعمهم من 
توفري مناخ علمي وتربوي و�صحي اإلى تاأهيل جامعي اإلى وظائف ولو بنظام 

جزئي يتنا�صب مع قدراتهم.
عند زياراتي للدول الأوروبية �صهدت حجم الرعاية القوية التي تقوم بها 
ال���دول للمتوحدين، وحتى اأطفال متازم���ة داون. هناك كتب طبية تتحدث 

عن كيفية التعامل معهم، وا�صتيعابهم، واإمكان دجمهم يف املجتمع.
ك���م هو كب���ري ذلك املقهى اأو املطع���م اأو تلك املوؤ�ص�ص���ة التي تدخلها 
وجت���د فيها طفا م���ن متازمة داون يعم���ل فيها بجد. هن���ا ت�صعر بالرحمة، 
ت�صع���ر بالأمان اأن جمتمعنا مازال بخري، وملمَ تبتلع���ه الراأ�صمالية باأنيابها، مل 

تقتله بعد �صو امليديا ول �صطوة العوملة.
بع����س الآباء مازالوا ي�صكون ل وظائف لأبنائن���ا ونحن حائرون وعالقون 
ب���ني الأمل والأم���ل. مل يطلبوا امل�صتحيل جمرد وظائ���ف تتنا�صب مع قدرات 

اأبنائهم، وهذا اأقل القليل ملا كفله لهم الد�صتور.
جمعي���ة التوحديني البحرينية جمعية ت�صتحق كل التقدير ملا تقوم على 
عاتقه���ا من دعم ه���وؤلء الأطفال حتى �صن ال� 16، واأنه���ا اإذ تقوم بكل هذه 

اجلهود ل تنتظر اأن ي�صتقر بهم املطاف يف املنزل با وظائف.
ال�ص���وؤال: ك���م حج���م الدعم ال���ذي تتلقاه جمعي���ة التوحدي���ني قبال كل 
جمعي���ات ال�صيا�صة �صابق���ا؟ هذه اجلمعية يجب اأن تدع���م وبقوة، ويجب اأن 
تك���ون للم�صوؤول���ني زيارات ميدانية م���ع ر�صد موازنة م���ن الدولة لت�صكيل 
مرك���ز للتوحديني ذي خ�صائ����س ومميزات عاملية، وميك���ن ال�صتفادة من 
قبل املراكز العاملية يف ذلك ومدى تطورها واإلى اأين و�صلت من رقي، كما 
يج���ب تخ�صي�س كوتة وظائف لهوؤلء من قبل القطاع اخلا�س والعام لهوؤلء 
الأبناء مع راتب تقاع���دي، فمن لهم م�صتقبا اإذا ظلوا با وظيفة �صيكونون 

با تقاعد!!
ه���وؤلء اأبناوؤنا ل���و خدمناهم باأ�صفار العني ل���كان قليا. الطفل امل�صاب 
بالتوح���د طف���ل على ح���د اخلنجر، يقاوم الق���در لري�صم �صم�ص���ا على �صورة 
رغي���ف �ساخن؛ كي يتحايل على �س���وط الزمان ب�سوت الإن�سان، وكي ير�سم 

ب�صمة كانت دمعة، كي يثمر م�صتقبله اأما يحول الطعنات اإلى قبات.

سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

قهوة الصباح
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ا�شتعرا�ض م�شاريع الطاقة املتجددة مع “ال�شمايل”

مدرب كويتي ينظم ور�شة “توزيع الإ�شاءة”

“البلديات” و”الأعلى للمراأة” يبحثان التعاون

89 % اإجناز الأعمال الإن�شائية يف “الرملي”

ت�شديد الرقابة على املنافذ ل�شمان �شالمة ال�شحنات

طرح وتر�شية 20 مناق�شة ل�شوؤون الأ�شغال يف يوليو

اإنهاء 53 % من البنية التحتية... “الإ�سكان”:

عبدالكرمي يتفقد احلجر البيطري والزراعي... ”ال�سحة احليوانية”:

بقيمة تتجاوز 25 مليون دينار

املنام���ة - وزارة الإ�س���كان: ك�س���ف وزي���ر 
الإ�س���كان با�سم احلمر ان ن�سب الإجناز بوحدات 
م����روع �ساحية الرملي الإ�س���كاين بلغت 89 % 
بالأعمال الإن�سائية ل� 1256 وحدة �سكنية ُتنفذ 

باملدينة و53 % باأعمال البنية التحتية.
واأ�ساف اأن م����روع �ساحية الرملي �سيوفر 
بعد النتهاء م���ن تنفيذه بكامل مراحله 4,501 
وح���دة و�سقة �سكني���ة على م�ساح���ة تبلغ 100 
هكت���ار ت�ستوعب 29,260 ن�سمة, ف�سال عن اأنه 
�سيوفر خمتل���ف اخلدمات واملراف���ق املتنوعة 
واخلدم���ات  وامل�ساج���د,  املدار����س  كاإن�س���اء 
املجتمعية, اإ�سافة اإل���ى احلدائق وامل�سطحات 

خ�راء.
واأو�س���ح اأن: “م�روع �ساحي���ة الرملي يعّد 
من اأبرز امل�ساريع الت���ي تنفذها الوزارة �سمن 
اإ�سرتاتيجية بناء م�ساريع مدن البحرين اجلديدة, 
حي���ث ي�سهد امل����روع بناء وح���دات �سكنية متَّ 
ت�سميمها بنموذج يلب���ي متطلبات واحتياجات 
خمتلف فئات املجتمع, هذا و�سي�سكل امل�روع 
جمتمًعا بحرينًيا فريًدا, وبيئة م�ستدامة مبوقعه 
يف و�سط البحرين بالقرب من منطقتي �سلماباد 

وعايل”.
وتاب���ع اأنَّ املخط���ط العام للم����روع يهدف 
اإل���ى تكوي���ن جمتم���ع �سكن���ي ح����ري متكامل 
يف موق���ع يع���د م���ن اأك���ر املناط���ق احليوي���ة 

باململك���ة, وحتقيق الكتف���اء الذاتي من خالل 
توفري خمتل���ف النَّواحي التجاري���ة والجتماعية 
والتعليمية وال�سكنية, والبنية التحتية احلديثة 
املرتبطة ب�سبكة املوا�سالت واملمرات املهيئة 
للم�شاة و�ملناطق �ملفتوحة، مع توظيف �أمناط 
معمارية م�ستوحاة من الطراز املحلي يف ت�سييد 

الوحدات والعمارات ال�سكنية.
واأردف احلمر اأن م�روع �ساحية الرملي يعد 

اأحد امل�ساريع الرئي�س���ة املدرجة �سمن برنامج 
تنفيذ 25 األف وحدة �سكنية املدرجة يف برنامج 
عمل احلكوم���ة, واملنبثق ع���ن التوجيه امللكي 
ال�سام���ي ببناء 40 األ���ف وحدة �سكني���ة, موؤكدا 
اأن ت���وايل تنفيذ وتوزي���ع امل�ساريع املدرجة يف 
برنامج عمل احلكومة مبختلف مراحلها يوؤكد اأن 
الوزارة ت�سري على الطريق ال�سحيح نحو تنفيذ 

التزامها الوارد بالربنامج.

املنامة – وزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين: اأك���د الوكي���ل امل�ساعد 
ل�سوؤون الزراعة بوكالة الزراعة والروة البحرية 
عبدالعزيز عبدالكرمي اأن اإدارة الرقابة وال�سحة 
احليوانية �ستكث���ف جهودها يف ت�سديد الرقابة 
عل���ى خمتلف ال�ساحن���ات الواردة ع���رب املنافذ 

الر�سمية.
وخ���الل زي���ارة تفقدي���ة ملكات���ب احلج���ر 
البيط���ري والزراع���ي مبنف���ذ ج�ر املل���ك فهد 
ومط���ار البحري���ن ال���دويل, ق���ال عبدالكرمي اإن 
“وكال���ة الزراع���ة والروة البحري���ة دعمت هذه 
املكات���ب بك���وادر ب�ري���ة موؤهل���ة وذات كفاءة 
عالي���ة يف الرقابة عل���ى �سالمة الغ���ذاء, واتخاذ 
الإج���راءات املنا�سبة ل�سمان �سالم���ة اأية �سحنة 
واردة, والتاأك���د من ا�ستيفائه���ا لال�سرتاطات 

وفقا للقوانني املعمول بها يف هذا ال�ساأن”.
وطماأن الوكي���ل امل�ساعد جميع املواطنني 
واملقيم���ني اأن �سم���ان �سالم���ة الغ���ذاء تاأت���ي 
�سمن اأولويات وكال���ة الزراعة والروة البحرية 
للحيلولة دون مرور اأية �سحنة خمالفة للقوانني 

والأنظمة من خالل املنافذ الر�سمية.
وخالل الزيارة, اطلع عبدالكرمي على طبيعة 
العم���ل يف احلجر البيط���ري والزراعي باملنافذ, 

والإجراءات املتبعة مع جميع ال�سحنات الواردة, 
و�سمان اتباع الإجراءات كافة املعمول بها ملنع 

دخول ال�سحنات املخالفة.
واأو�سح اأن وكال���ة الزراعة والروة البحرية 
حتر����س على التع���اون البناء م���ع امل�ستثمرين 
ومربي املوا�سي لال�ستثمار يف الإنتاج احليواين 
وذل���ك وفق���ا لاللت���زام بالقوان���ني والإجراءات 

الر�سمية, مبا ي�سم���ن �سالمة ال�سحنات الواردة 
عرب املنافذ الر�سمية.

اخلدم���ة  كف���اءة  لرف���ع  “�سمان���ا  وق���ال 
وحت�سينها وتطوي���ر القطاع الزراعي واحليواين 
مبا يتوافق م���ع الأنظم���ة وال�سرتاطات, تعمل 
وكال���ة الزراعة والروة البحرية على زيادة عدد 

البيطريني”.

املنامة - وزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات 
�س���وؤون  وكي���ل  اأك���د  العم���راين:  والتخطي���ط 
الأ�سغ���ال ب���وزارة الأ�سغال و�س���وؤون البلديات 
و�لتخطي���ط �لعمر�ين �أحمد �خلي���اط �أن �لوز�رة 
ما�سي���ة يف تنفي���ذ م�ساري���ع البن���ى التحتي���ة 
يف كاف���ة امل���دن والق���رى تلبي���ًة لحتياج���ات 
احلرك���ة  ودع���م  واملقيم���ني  املواطن���ني 
القت�سادية وجذب ال�ستثم���ارات, مثنيا على 
جهود جمل�س املناق�سات واملزايدات وتعاونه 
املثمر مع الوزارة من خالل ت�ريع وترية العمل 
وع���دم تاأخ���ري امل�ساريع التنموي���ة و�رعة الرد 
عل���ى الطلبات املقدمة, واحلر����س على اإعطاء 
الأولوي���ة يف اإر�ساء املناق�س���ات على ال�ركات 
املحلي���ة؛ للنهو����س بالقطاع اخلا����س لتنمية 

القت�ساد املحلي.
و����رح �خلي���اط �أن جمل����س �ملناق�ش���ات 
و�ملز�ي���د�ت قام بطرح وتر�شي���ة 20 مناق�سة 
ت�رف عليها الوزارة خالل �سهر يوليو املا�سي 
بتكلف���ة اإجمالية بلغت 25 مليون���ا و385 األفا 
و372 دين���ارا, �سمل���ت م�ساري���ع يف قطاع���ات 
الط���رق وال����رف ال�سح���ي وم�ساري���ع البن���اء 

وال�سيانة بالوزارة.
واأو�سح اأنه قد متت تر�سية 10 مناق�سات 
بقيمة 13 مليونا و64 األفا و46 دينارا, منها 5 
م�ساريع يف قطاع الطرق, وم�روع واحد يف قطاع 
ال�رف ال�سح���ي, و4 م�ساريع يف قطاع م�ساريع 

البناء وال�سيانة.

و�إ�شاف���ة �إلى ذلك، مت طرح 10 مناق�سات 
جدي���دة بقيم���ة تقديري���ة بلغ���ت 11 مليون���ا 
و745 األف���ا و325 دين���ارا, منه���ا مناق�س���ة يف 
قط���اع الط���رق متثل���ت يف املقاول���ة الزمني���ة 
لتوريد املواد الالزم���ة لأعمال الطرق للعامني 
قط���اع  يف  مناق�س���ات  و5   )2018-2019(
ال�رف ال�سح���ي كان اأبرزها م�روع ربط �سبكة 
ال�رف ال�سحي ب�سبكة ال�رف ال�سحي للمدينة 
ال�سمالي���ة F, وم�روع ا�ستب���دال معدات وحدة 
معاجلة الكلور ملحطة املعاجلة الثالثية مبحطة 

توبلي ملعاجلة مياه ال�رف ال�سحي. 
ويف قط���اع م�ساري���ع البن���اء وال�سيانة, مت 
طرح مناق�شتني متثلت���ا يف م�روع �إن�شاء مركز 

مراقب���ة املالح���ة اجلوية وم����روع اإن�س���اء اأربعة 
مباٍن ملحط���ة توبلي لل�رف ال�سح���ي, اإ�سافة 
اإل���ى مناق�ستني اإحداهما ل����راء اأجهزة حا�سب 
ايل والأخرى ل����راء نا�سخات وطابعات متعددة 

ال�ستخدامات.
كما لفت �خلياط �إلى �أن طلبات �ل�ر�ء �لتي 
مت اعتمادها خالل �سهر يوليو بلغ عددها 123 

طلبا بقيمة 309 اآلف و67 دينارا.  
كما تلقت الوزارة عددا من طلبات التاأهيل 
م���ن خمتل���ف القطاعات, حي���ث بل���غ املجموع 
الكل���ي لرخ����س التاأهيل الت���ي مت اإ�سدارها 7 
رخ�س مقابل 7 طلبات مرفو�سة و4 طلبات مت 

اإلغاوؤها اأوتوماتيكيا.

املنامة - هيئ���ة �سوؤون الكهرباء واملاء: 
وامل���اء  الكهرب���اء  �س���وؤون  وزي���ر  ا�ستقب���ل 
عبداحل�سني م���ريزا مبكتبه وفدا م���ن اأع�ساء 
املجل�س البلدي للمنطقة ال�سمالية يتقدمهم 
الكوهج���ي  اأحم���د  املجل����س  رئي����س  نائ���ب 
والأع�س���اء عل���ي ال�سوي���خ, وعب���داهلل عا�سور 

واأمني �ر املجل�س زهري اإبراهيم.

وق���دم الوزي���ر عر�س���ا مرئي���ا للح�سور 
عن م�ساري���ع وخطط وبرامج هيئ���ة الكهرباء 
واملاء ووحدة الطاق���ة امل�ستدامة يف املرحلة 
القادمة وم���ا مت حتقيقه من اإجنازات يف هذه 
القطاع���ات, خ�سو�س���ا اخلط���وات الت���ي مت 
حتقيقه���ا يف �سبي���ل ال�ستفادة م���ن الطاقة 

ال�سم�سية يف املنازل واملن�ساآت.

نظم���ت عائلة انفوك����س للت�سوير م�ساء 
اخلمي�س 9 اأغ�سط����س 2018, ور�سة عمل عن 
كيفية توزيع الإ�ساءة اأثناء الت�سوير, قدمها 
امل���درب عب���داهلل حبيل م���ن دول���ة الكويت 
ال�سقيقة يف مطعم 11:11 يف العدلية بح�سور 
نحو 32 �سخ�ساً من داخل البحرين و خارجها.

وانق�سم���ت الور�سة اإل���ى ق�سمني, حيث 
بداأ املدرب عبداهلل احلبيل بالتعريف باأهمية 
توزيع الإ�ساءة واأنواعها, وحتّدث عن خرباته 

وجتاربه ال�سابقة. اأما الق�سم الثاين فقد كان 
عملياً, حيث مت تطبيق كيفية توزيع الإ�ساءة 
يف خمتل���ف الو�سعيات, ثم فتح باب الأ�سئلة 
وال�ستف�سارات والتفاعل مع احل�سور وحازة 
على اإعج���اب اجلميع و ح�س���ور عدد كبري من 
امل�سوري���ن م���ن دخ���ل البحري���ن و خارجها. 
وبعده���ا تقدمت ه���دى القط���ان باإلقاء كلمة 
�سك���ر اإلى عبداهلل حبيل على ح�سن تعاونه مع 

ومت تكرميه من قبل منظمي الور�سة.

املنام���ة - بن���ا: عق���د اجتم���اع عمل 
للخدم���ات  امل�ساع���د  الوكي���ل  بح�س���ور 
الأ�سغ���ال  ب���وزارة  امل�سرتك���ة  البلدي���ة 
و�س���وؤون البلديات والتخطي���ط العمراين 
وائ���ل املب���ارك, ومدير ع���ام ال�سيا�سات 
للم���راأة  الأعل���ى  باملجل����س  والتطوي���ر 
ال�سيخ���ة دينا بنت را�س���د اآل خليفة جرى 
خالل���ه بحث جم���الت التع���اون امل�سرتك 
لتفعي���ل منا�سبة “يوم امل���راأة البحرينية 
2018”, ال���ذي يق���ام ه���ذا الع���ام حتت 

الت�ريع���ي  املج���ال  يف  “امل���راأة  �سع���ار 
والعم���ل البلدي”.واأكد املبارك اأن �سعار 
ي���وم املراأة البحرينية ه���ذا العام “املراأة 
يف املج���ال الت�ريع���ي والعم���ل البلدي” 
يعك�س مدى اهتم���ام قرينة جاللة امللك, 
رئي�س���ة املجل����س الأعلى للم���راأة �ساحبة 
ال�سم���و امللك���ي الأم���رية �سبيك���ة بن���ت 
اإبراهي���م اآل خليف���ة بالدور ال���ذي لعبته 
امل���راأة البحرينية خالل م�سرية التنمية يف 

مملكة البحرين.

• م�روع �ساحية الرملي الإ�سكاين	

• الوكيل امل�ساعد ل�سوؤون الزراعة لدى زياته مكاتب احلجر البيطري	

قبل اكتتاب ميناء خليفة بن سلمان
�ق���رب موعد طرح �أ�شه���م �ل�ركة �مل�شغلة مليناء خليفة ب���ن �شلمان لالكتتاب 

العام, وهو قرار متوقع اإجنازه يف �سوء اتفاق ب�ساأنه منذ اأعوام.
�ملتوقع طرح 18 مليون �سهم لالكتتاب, بن�سبة ل جتاوز 20 % من اأ�سهم �ركة 

)اي بي ام تريمينالز(.
لقد جاء القرار بعد تريث, ودرا�سة متاأنية من احلكومة, حتى �سدرت التوجيهات 
�ل�شامي���ة، باملو�فقة عل���ى خطو�ت تدعم جناح عملية طرح �أ�شه���م �ل�ركة لالكتتاب 

العام يف �سوء تو�سيات عر�سها وزير املوا�سالت والت�سالت كمال اأحمد.
ويتع���ني تذكري �مل�شوؤول���ني و�جلهات �حلكومية �ملعنية، �لت���ي �أغرت موظفي 
�ملين���اء بقر�ر �خل�شخ�شة و�النتقال لل�ركة، بتعه���د طرح ن�شبة ال تقل عن 5 % من 

الأ�سهم للعمال؛ ليكونوا من امل�ساهمني بال�ركة وباأ�سعار منا�سبة.
ويجب �أن يكون مثال طرح �مليناء لالكتتاب منوذجا ناجحا بقر�ر�ت �خل�شخ�شة، 

وم�ساهمة العمال اأول, واملواطنني ثانيا, باأ�سول ال�ركة.
وكل التوفي���ق للميناء والعم���ال وامل�ساهمني باخلطوة املقبل���ة, واأمتنى تكرار 
جن���اح �شعود �شع���ر بيع �أ�شهم �مليناء، مثلما جرى مع �رك���ة عقار�ت �ل�شيف، و�لتي 

كانت ظروف طرح �أ�شهمها بفرة �رتفاع �شعر بيع برميل �لنفط ورخاء �جليوب.
 
 تيار

“احلزن ال�سامت يهم�س يف القلب حتى يحطمه”.
وليم �شك�شبري

راشد الغائب

rashed.ghayeb
@albiladpress.com
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�لقب�ض على م�شتبه ب�رسقة حمالت و�إ�شعال حريق

جتديد �حلب�ض لقاتل �إمام �مل�شجد 15 يوما

“�لنيابة” جتهز ��شرت�حة خا�شة للحو�مل

�شبط متعاطي خمدر�ت يرتّنح يف �لطريق �لعام

ع�شابة ت�رسق �ل�شيار�ت وتبيعها بعد تزوير “�ل�شا�شي”

بعد ا�صت�صدار اإذن من “النيابة”... �رشطة اجلنوبية:

القرار �صمل “رفاق” املوؤذن املجرمني

تطبيقا للمعايري امُلثلى يف �صوؤون املراأة

رمى علبة حتتوي على 130 موؤثرا عقليا

بع�صها �صدر للخارج

ع���وايل - املحافظ���ة اجلنوبي���ة: ذكر 
مدي���ر ع���ام مديري���ة �رشط���ة املحافظ���ة 
اجلنوبية اأن �رشط���ة املديرية متكنت من 
القب����ض على مواط���ن )31 عاًما( م�صتبه 
بقيام���ه ب�رشقة عدد من املحالت التجارية 
ومبال���غ نقدي���ة م���ن اأجهزة دف���ع اآيل يف 
اإ�صع���ال  وتعم���ده  النوي���درات،  منطق���ة 
احلري���ق يف اأحد تلك املح���الت بتاريخ 3 

اأغ�صط�ض اجلاري.
واأو�ص���ح اأن املديري���ة تلقت بالغات 
ع���دة بهذا ال�صاأن، وعلي���ه انتقلت الفرق 

املخت�ص���ة اإل���ى مواق���ع ال�رشق���ات لإجراء 
املعاين���ة ورف���ع الأدل���ة املادي���ة، وبعد 
تكثي���ف عملي���ات البح���ث والتح���ري مت 
التو�ص���ل اإلى هوي���ة امل�صتب���ه به، حيث 
مت ا�صت�ص���دار اإذن م���ن النياب���ة العام���ة 
والقب�ض علي���ه وبحوزته مبلغ مايل يقدر 

بنحو 900 دينار.
واأ�صار مدير �رشطة املحافظة اجلنوبية 
اإلى اأنه ج���ار اتخاذ الإج���راءات القانونية 
الالزم���ة، متهي���ًدا لإحال���ة الق�صي���ة اإلى 

النيابة العامة.

علمت “البالد” اأن القا�صي املخت�ض باأوامر 
احلب�ض الحتياطي، اأ�صدر قراًرا اأمر فيه بتجديد 
احلب����ض الحتياطي للم���وؤذن الآ�صيوي، واآخرين 
م���ن جن�صيته، مل���دة 15 يوًم���ا تبداأ م���ن نهاية 
حب�صه���م ال�صاب���ق، كونه���م متهم���ني بارتكاب 
اأب�صع جرمي���ة قتل مع �صبق الإ����رشار والرت�صد، 
�صحيتها ال�صيخ عبداجللي���ل حمود اإمام م�صجد 
بن �صدة، ال���ذي مت تقطيعه اإل���ى اأ�صالء ودفنه 
يف منطق���ة ال�صكراب، معتقدي���ن اأنهم قادرون 
على اإخف���اء اآثار جرميتهم املروع���ة؛ للخالفات 
بني املوؤذن وال�صيخ املغدور به، واأمر القا�صي 
مبراعاة جتديد حب�صهم يف املدة القانونية.يذكر 
اأن رئي����ض نيابة حمافظة املحرق ح�صني خمي�ض �رشح 
يف وق���ت �صابق اأن النيابة العام���ة تبا�رش التحقيق يف 

واقعة مقتل اإمام اأح���د امل�صاجد منذ اإبالغها بالعثور 
على اأ�ص���الء جثته مبنطقة الرب ل���دى تخل�ض املتهم 
م���وؤذن امل�صج���د منها، حيث ب���ادرت النياب���ة اآنذاك 

بالنتقال ومناظرة الأ�صالء واإجراء املعاينة الالزمة.
كما اأمرت النيابة بندب الطبيب ال�رشعي للك�صف 

على الأ�ص���الء و�صولً من ذلك لتحدي���د �صبب الوفاة 
والو�صيل���ة امل�صتخدم���ة يف التمثي���ل باجلث���ة، كم���ا 
كلف���ت خرباء املعمل اجلنائي لأخ���ذ العينات الالزمة 
وفح�صه���ا، م���ع تكلي���ف ال�رشط���ة باإج���راء التحريات 
لك�صف الظروف واملالب�صات التي اأحاطت باجلرمية.

املنام����ة - بنا: قال����ت رئي�ص����ة النيابة 
الأ�����رشة والطف����ل مر�صي����ة ح�ص����ن  بنياب����ة 
اإن����ه بن����اء عل����ى توجيه����ات النائ����ب العام 
بتطبي����ق املعايري امُلثلى يف �صوؤون املراأة، 
و�صمان حقها الكام����ل ومراعاة احتياجاتها 
ومتطلباته����ا اأثناء العم����ل، فقد مت جتهيز 
غرفة مبقر النياب����ة خم�ص�صة للحوامل من 

املراجع����ات واملرتددات عل����ى مقر النيابة 
ومنت�صب����ات النياب����ة العام����ة تتواف����ر فيها 
كل الو�صائ����ل والأدوات الالزمة التي تلبي 
احتياجاته����ن وتنا�ص����ب و�صعهن اجل�صدي 

والنف�صي.
ج����اء  ذل����ك  اأن  اإل����ى  ح�ص����ن  واأ�ص����ارت 
لتوفري الأج����واء املنا�صبة للمراأة مبا ي�صمح 

له����ا ب����اأداء عملها على اأكمل وج����ه دون اأية 
عوائق، وحتقيقا ملا اأر�صاه املجل�ض الأعلى 
للم����راأة برئا�ص����ة �صاحب����ة ال�صم����و امللكي 
الأمرية �صبيكة بن����ت اإبراهيم اآل خليفة من 
مب����داأ تكاف����وؤ الفر�ض ومتكني امل����راأة من 
ال�صط����الع بدوره����ا يف احلي����اة العامة ويف 

نطاق موؤ�ص�صات واأجهزة الدولة.

ق�صت املحكمة الكربى اجلنائية الثانية 
)ب�صفته���ا ال�صتئنافية( برف����ض ا�صتئناف 
�ص���اب “28 عاما” مدان بحي���ازة مواد خمدرة 
واأخ���رى موؤث���رة عقلي���ا بق�ص���د التعاطي، اإذ 

�صب���ط بحوزت���ه اأكرث م���ن 130 قر�صا لأنواع 
العقلية.واأي���دت  املوؤث���رات  م���ن  خمتلف���ة 
املحكم���ة احلك���م ال�ص���ادر علي���ه والقا�صي 
بحب�ض امل�صتاأنف ملدة �صنة واحدة مع النفاذ 
والأمر بتغرميه مبل���غ 500 دينار عن التهمة 

امل�صندة اإليه.

وكانت النيابة العام���ة اأحالت امل�صتاأنف 
للمحاكم���ة على اعتبار اأن���ه بتاريخ 19 اأبريل 
2018، ح���از واأح���رز بق�ص���د التعاطي مادة 
العقلي���ة  واملوؤث���رات  املخ���درة  احل�صي����ض 
“الكلونازيب���ام، الالري���كا، والألربازولم” يف 

غري الأحوال املرخ�ض بها قانونا.

الثالث����ة  اجلنائي����ة  الك����ربى  املحكم����ة  ب����داأت 
)ب�صفته����ا ال�صتئنافي����ة( يف نظ����ر ا�صتئناف����ات 4 
مدان����ني بتكوي����ن ت�صكي����ل ع�صاب����ي، هدف����ه �رشقة 
ال�صي����ارات وتفكيكها وتزوير اأوراقها اأو بيعها على 
هيئة قطع غيار، واملحكوم على ثالثة منهم باحلب�ض 
مل����دة 3 �صن����وات وبحب�����ض الرابع ملدة �صن����ة واحدة 
فق����ط، وق����ررت املحكم����ة تاأجي����ل حماكمتهم حتى 
جل�صة ي����وم 26 اأغ�صط�ض اجلاري، وذل����ك ل�صتدعاء 
�صاه����د اإثبات و�صماع اأقواله اأم����ام املحكمة.وتتمثل 
وقائ����ع القب�����ض عل����ى املتهم����ني يف اأن املعلومات 
ال�رشي����ة لل�رشطة تو�صلت اإل����ى اأن امل�صتاأنفني الأول 
والثاين يعمالن يف �رشق����ة ال�صيارات اململوكة للغري 
منذ العام 2017، وذلك بالتفاق وامل�صاعدة مع كل 
من امل�صتاأنفني الثالث والرابع، اللذين يعمالن على 

اإخفاء تلك املركبات امل�رشوقة.
وب����داأت املعلوم����ات م����ن خ����الل العدي����د م����ن 
البالغ����ات الت����ي كان قد تقدم به����ا املجني عليهم، 
الذين اأف����ادوا لل�رشط����ة ب�رشقة مركباته����م املركونة 
مبناطق خمتلفة من البالد، وبتكثيف التحريات حول 

جمي����ع تلك البالغات تو�صل اأفراد ال�رشطة اإلى وجود 
ت�صكي����ل ع�صاب����ي ملجموعة من الأف����راد يعملون يف 
�رشقة ال�صيارات والقيام بتفكيكها وتغري معلومات 
قاع����دة الهي����كل “ال�صا�صي” و�رشقة بع�����ض الأجزاء 
من تل����ك ال�صيارات امل�رشوقة وتخزينه����ا، بالإ�صافة 
اإل����ى �رشقة اللوح����ات املعدنية اخلا�ص����ة بال�صيارات 

امل�رشوقة.
وتب����ني اأي�ًص����ا م����ن خ����الل التحري����ات املكثفة 
اأن امل�صتاأنف����ني هم م����ن ارتكب الوقائ����ع جميعها، 
بالتع����اون م����ع امل�صتاأن����ف الأول �صاح����ب ع����دد من 
اإذ  ال�صي����ارات،  ب�صك����راب  اخلا�ص����ة  امل�صتودع����ات 
متكن����وا من �رشق����ة العديد من ال�صي����ارات وتخزينها 
يف حم����الت اخلردة “ال�صكراب” امل�صتاأنف الأول بعد 
تفكيكه����ا يف تل����ك امل�صتودعات مبنطق����ة �صلماباد 

ف�صال عن كراج امل�صتاأنف الثالث.
كما اأ�صف����رت التحريات ع����ن اأن اجلناة يعملون 
عل����ى تغي����ري اأرق����ام قاع����دة الهي����كل “ال�صا�صي” 
لل�صي����ارات امل�رشوقة وبيعها م����ن جديد مدعني اأنها 
�صيارات اأخرى، كما يقوم باقي املدانني اأي�ًصا ببيع 
ال�صيارات املفككة كقطع غيار لطالبي تلك القطع.

وبالتحقيق م����ع امل�صتاأنفني ذك����ر الأول منهم 

اأنه كان ق����د تعرف على امل�صتاأنف الثاين عن طريق 
اأ�صدقائ����ه، الذي اأبلغ����ه اأن امل�صتاأنف الثالث يبحث 
ع����ن اأ�صخا�ض ميك����ن الوثوق به����م، وبالفعل تعرف 
على امل�صتاأنف الثالث، الذي اأبلغه اأنه يعمل مبجال 
�رشق����ة ال�صي����ارات وال�صتفادة من قط����ع غريها بعد 

تفكيكها وبيع اأجزائها يف دول اخلليج.
واأ�ص����ار اإلى اأن اأول عملي����ة �رشقة ارتكبها معهم 
كان����ت ب�رشقتهم �صي����ارة من ذات املودي����ل والنوع 
ل�صي����ارة ميتلكها، بع����د البحث املكث����ف عن �صيارة 
حتمل نف�ض املوا�صف����ات امل�صار اإليها، التي كانت 
مركون����ة يف منطق����ة البدي����ع، اإذ متك����ن امل�صتاأن����ف 
الثال����ث م����ن �رشقته����ا بوا�صط����ة رافع����ة ا�صتخدمها 
لرف����ع ال�صي����ارة اململوكة ل�صخ�ض عرب����ي اجلن�صية، 
فاأعطاهما امل�صتاأنف الثاين مبلغ 1400 دينار بعدما 

اأخذ منهما ال�صيارة.
ولف����ت اإل����ى اأن امل�صتاأن����ف الثال����ث متكن من 
ت�صدير ال�صي����ارة اإلى اإحدى الدول اخلليجية، موؤكًدا 
امل�صتاأن����ف الأول اأنه اطم����اأن اإلى عمل املدانني معه 
فك����رر التعاون معهم عدة م����رات ومتكنوا من �رشقة 

العديد من ال�صيارات بذات الطريقة.

• امل�صتبه بقيامه ب�رشقة عدد من املحالت واإ�صعال احلريق يف اإحداها 	

طلبة “�حلقوق” يزورون “�لد�شتورية”

“مدير �ملباحث”: قاتل اإمام امل�ضجد مل يتورط يف ق�ضية من قبل

برنامج تدريبي ملكافحة �الجتار بالب�رس

حماكمة متهمني باإرغام فتاتني على ممار�شة �لدعارة

يف �صي���اق التع���اون بني جامع���ة البحرين، 
و�رشك���ة اأحم���د جا�صم و����رشكاوؤه ح�ص���ني عقيل 
وعلي العايل للمحاماة وال�صت�صارات القانونية 
تدري���ب  يف   )AHALF( ذ.م.م  والتحكي���م 
ط���الب جامع���ة البحري���ن، فقد نظم���ت ال�رشكة 
زيارة لطلبة اجلامع���ة اإلى املحكمة الد�صتورية 
ي���وم الإثنني املا�صي، وهو التعاون الأول بني 
املحكم���ة الد�صتورية واإحدى ����رشكات املحاماة 

الع���ام  الأم���ني  البحرين.واطل���ع  يف  العريق���ة 
للمحكم���ة الد�صتورية ال�صيخ �صباح بن حمد اآل 
خليفة الطالب على تاريخ املحكمة الد�صتورية 
وتطوره���ا، واأعقب���ه رئي����ض الت�صجي���ل وقي���د 
الدع���اوى اأحم���د العايل، حيث ق���دم �رشحا حول 
املحكم���ة الد�صتورية وع���دد اأع�صائه���ا واآليه 
ت�صجي���ل الدع���اوى الد�صتوري���ة حل���ني �صدور 

احلكم الد�صتوري ون�رشه يف اجلريدة الر�صمية.

مدي����ر  �����رشح  الداخلي����ة:  وزارة   - املنام����ة 
ع����ام الإدارة العام����ة للمباح����ث والأدل����ة اجلنائي����ة 
ب����اأن امل�صتب����ه الآ�صي����وي 35 عاما بقت����ل اإمام اأحد 
امل�صاجد مبحافظ����ة املحرق، قد دخل اإلى اململكة 
ع����ام 2009 وهو على كفالة اإدارة الأوقاف ال�صنية 

ويعمل موؤذنا يف امل�صجد، واإن هذا هو دخوله الأول 
ال����ى اململكة ومل ي�صب����ق اأن مت اإبعاده، مو�صحا اإن 
ه����ذه هي الق�ضية الأولى التي يتورط يف ارتكابها 
من����ذ دخوله اإلى مملكة البحرين، واإن ما ذكر ب�صاأن 

دخوله اإلى اململكة اأكرث من مرة غري �صحيح .

املنام���ة - معه���د الدرا�ص���ات الق�صائية 
والقانونية: اختتم معهد الدرا�صات الق�صائية 
والقانوني���ة بالتع���اون م���ع اللجن���ة الوطني���ة 
الربنام���ج  بالأ�صخا����ض،  الإجت���ار  ملكافح���ة 
التدريبي حول كيفي���ة اكت�صاف جرائم الإجتار 
بالأ�صخا����ض وطريق���ة التعامل معه���ا، والذي 
ا�صتمر مل���دة 4 اأيام، ومب�صارك���ة 130 متدربا 

م���ن خمتلف اأجه���زة الدولة املعني���ة، وت�صمل: 
وال�ص���وؤون  الع���دل  وزارة  الداخلي���ة،  وزارة 
الإ�صالمي���ة والأوق���اف، النياب���ة العام���ة، وزارة 
العمل والتنمية الجتماعية، هيئة تنظيم �صوق 
العمل.وقدم الربنامج التدريبي كل من رئي�ض 
النياب���ة بالنيابة العامة علي ال�صويخ، و�صريين 

ال�صاعاتي من هيئة تنظيم �صوق العمل.

املنام���ة - النياب���ة العام���ة: ����رشح وكي���ل 
النياب���ة مبحافظ���ة العا�صم���ة اأحم���د الأن�صاري 
باأن النيابة العام���ة اأجنزت حتقيقاتها يف واقعة 
اجتار بفتاتني وحجز حريتهما بغري وجه قانوين، 
واأم���رت باإحالة املتهمني اإل���ى املحكمة الكربى 
اجلنائي���ة وحددت جل�ص���ة بتاري���خ 26 �صبتمرب 
  2018م لنظرها.وتع���ود تفا�صيل الواقعة فيما 
اأبلغتا به املجني عليهما من اأنهما كانتا تبحثان 
عن عمل يف بلدهم���ا فتعرفتا على املتهم الأول 
الذي عر����ض عليهما العمل يف مملك���ة البحرين 
ب�صف���ة نادلت���ني، وا�صتخ���رج لهم���ا تاأ�ص���ريات 
عم���ل وحجز لهم���ا تذاكر �صف���ر بع���د اأن دفعتا 
اإليه مبلًغ���ا من املال، وبع���د ح�صورهما ململكة 
البحري���ن ا�صتقبلهم���ا املتهم���ان ونقالهما اإلى 

اإح���دى ال�صقق مبنطقة املنامة، حيث احتجزاهما 
واأجرباهما على ممار�صة الدعارة بوا�صطة الإكراه 
والتهديد وال�رشب مع اأ�صخا�ض خمتلفني، وذلك 
مقاب���ل مبالغ مالي���ة يتح�صل عليه���ا املتهمان. 
واأ�ص���ار الأن�ص���اري اإل���ى اأن النياب���ة العام���ة قد 
با����رشت التحقيق ف���ور اإبالغه���ا بالواقعة، حيث 
ا�صتمع���ت اإلى اأق���وال املجني عليهم���ا و�صهود 
الواقعة ومت اإ�صدار اأمر بالقب�ض على املتهمني 
وانتدبت الط���ب ال�رشعي لتوقيع الك�صف الطبي 
الالزم، كما طلبت حتريات ال�رشطة حول الواقعة 
الت���ي اأك���دت اأن املتهم���ني يقوم���ان بالجت���ار 
بالأ�صخا�ض بطريق احليلة بعد اإيهام الأ�صخا�ض 
بتوفري فر�ض عمل وعليه اأم���رت النيابة العامة 

باإحالة املتهمني اإلى املحاكمة اجلنائية. 

عبا�ض �إبر�هيم

حمرر �ل�شوؤون �ملحلية

حمرر �ل�شوؤون �ملحلية

شكًرا لكم يا صاحب السمو
اأتق���دم بال�صك���ر لكم ي���ا �صيدي، �صاح���ب ال�صمو امللكي رئي����ض الوزراء املوق���ر على كل ما 
تقدمون���ه للبحرين ولأهلها من عمل م�صٍن، وجهيد، وم�صوؤول، �صا�ص���ة الأول التوجيه، والإن�صات، 
واحل���زم، واحل�صم، وتر�صيخ العدالة، وامل�صاواة بني اأبن���اء ال�صعب، املحب لكم، والداعي ل�صموكم 

دوما بطول العمر.
نع���ي جيدا يا �صاحب ال�صمو، ويعي اأبناوؤنا، وغريه���م كرث كرث، من هو خليفة بن �صلمان؟ وما 
الذي يفعله هذا الرجل العظيم؟ وكيف تكون ن�صاب الأمور، ونتائجها، حني يكون طرفا فيها، اأبا، 

ومعلما، وموجها، و�صانعا للح�صارة، ولي�ض متابعا لها.
اأنت���م يا �صيدي مث���ال احلاكم الر�صيد، القريب من اأبنائه، الوا�ص���ل لهم، واملتابع ل�صوؤونهم، 
واملن�ص���ت له���م، واملوجه ل���كل م�صوؤول باحلكوم���ة، مهما عل���ت وظيفته و�صغر �صاأنه���ا، لأهمية 

الإن�صات لهم، فردا فردا.
اأنتم يا �صيدي �صمام الأمان، والفخر والفخار، لنا، ولأهل اخلليج واملنطقة برمتها، بتواجدكم 
املختل���ف، وبح�صور �صخ����ض �صموكم الدائم يف الأفئ���دة، والنفو�ض، والذاك���رة، واملواقف، عمال، 

واإخال�صا، ووفاء.
وكنت دوما اأذكركم يا �صيدي، كاأمنوذج حكم ل يتكرر، يف التجاوب مع الكتاب وال�صحفيني، 

ا كانوا. والإعالميني، بروؤية حكيمة تقول باأنهم بو�صلة عمل لتحرك امل�صوؤولني، اأيًّ
بو�صل���ة تق���ود ملواجه���ة الوقائع كما هي، ب���ال رتو�ض اأو مكي���اج، ويف امل�صارع���ة لتح�صينها، 
وت�صحيحه���ا، وتغيريها، باهتمام ي�ص���ل ملناق�صة حيثياتها بجل�صات مبجل����ض الوزراء نف�صه، واإن 

ل�صموكم بذلك ملاآثر كثرية، وحممودة، نعرفها جيدا.
نكت���ب يا �صاحب ال�صم���و، فتتجاوبون معنا بكرم اأمري �صهم، بكرم اأم���ري متوا�صع، بكرم اأمري 
يع���ي م�صوؤوليات���ه، وم�صوؤوليات غ���ريه، على نف�ض القدر م���ن العدل وامل�ص���اواة، يتجاوب معهم، 
فيق���دم بكل جتاوب درو�صا م�صتفادة ع���ن اأبجديات احلكم الر�صيد، وواجب���ات احلاكم امل�صوؤول، 

قول وفعال.
 احلاك���م الذي ديدن���ه الأول هو حتقيق النج���اح، والنه�صة للوطن، والعبور ب���ه اإلى م�صتقبل 

جديد، يكون فيه املواطن هو ال�صا�ض والأ�صا�ض.
 ف�صك���را لكم يا �صي���دي، واأطال اهلل عمرك���م، واأبقاكم ذخرا لهذا الوط���ن املعطاء الذي كان 

�صاهدا على م�صريتكم املظفرة طوال العقود القليلة املا�صية.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد



�سندفع مب�رشوع جاللة امللك لإحياء الفرجان القدمية
دائرة و�شط املحرق مغلقة عمرانيا وت�شكو �شح “الباركات”... ناجي والنفيعي لـ “$”:

اأكـــد مر�شحـــا الدائرة الثانيـــة مبحافظة املحرق 
ملجل�ـــس النواب حممـــد ناجـــي، واإبراهيـــم النفيعي 
اأن م�ـــروع اإعادة بناء الفرجان القدميـــة الذي اأمر به 
جاللـــة امللك موؤخـــرا ي�شكل اأحـــد اأبـــرز اهتماماتهما 
االنتخابيـــة بالن�شبـــة لالحتياجات اخلدميـــة للدائرة. 
ولفت املر�شح ناجي اإلى افتقار الدائرة االمتدادات 
التي ت�شمح باإقامة م�شاريـــع اإ�شكانية عليها، واأ�شار 
اإلى اأنه �شي�شعى اإلى جانب متابعة اإجناز م�روع جاللة 
امللك، اإلى زيادة ح�شة اأهايل املنطقة يف التوزيعات 

االإ�شكانية يف مناطق حمافظة املحرق االأخرى.
واملتعـــرة  العالقـــة  “امللفـــات  اأن:  واأ�شـــاف 
لثانية املحرق �شتت�شـــدر اأولوياته، واأنه �شي�شتخدم 
كل ال�شالحيـــات الد�شتوريـــة لتنفيذهـــا على اأر�س 
الواقع، وهـــي قابلة الأن جتد طريقها للحل ومبا فيه 

خري اجلميع”.
وذكـــر اأنـــه انطالقا مـــن كون املنطقـــة قدمية، 
فهـــي تعـــاين م�شـــكالت خدمية عـــدة ك�شـــح مواقف 
ال�شيـــارات، وحاجتهـــا اإلى اإعـــادة التخطيط، وميكن 
ا�شتثمـــار طبيعتها الرتاثيـــة يف الدفع نحو تطويرها 

وحت�شني بنيتها التحتية.

التخطيط القديم
من جانبـــه، بني املر�شـــح النفيعـــي اأن الدائرة 
الثانيـــة تت�شم بقدمها مـــن حيث التخطيـــط والبناء 
مما يوؤكد احلاجة اإلى االهتمـــام والرتكيز على اإعادة 
تاأهيلها، بالتزامـــن مع اأوامر جاللة امللك باإعادة بناء 
الفرجـــان القدمية فيها. وحول برناجمـــه االنتخابي، 
اأ�شار اإلى اأنه �شيعمل يف الفرتة املقبلة على �شياغته 
من خـــالل اال�شت�شاءة باآراء اخلـــراء واملتخ�ش�شني 
يف خمتلـــف املجاالت، كمـــا اأنه �شريكز علـــى البحث 
عـــن احللـــول التي مـــن �شاأنها اأن حتفـــظ مكت�شبات 

املواطنني يف ظل موجة فر�س الر�شوم وال�رائب.

بروفايل الدائرة
ي�شار اأن الدائرة الثانية مبحافظة املحرق ت�شم 
6 جممعات، وت�شمل فرجان املحرق القدمية مثل بن 

هندي واحلياك والقمرة والعمامرة، وغريها. 
وميثـــل الدائرة مبجل�ـــس النواب حاليـــا النائب 

اإبراهيم احلمادي.
وتبلـــغ الكتلـــة الت�شويتيـــة 7850 ناخبا ح�شب 

اإح�شاءات انتخابات برملان 2014.

• اإبراهيم النفيعي	 • حممد ناجي	
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انتخابات

والإ�سالح “متعب” حماولت الرتقيع “ل جتدي نفعا” 
�شواحل الهملة وكرزكان مهملة... رئي�س جمعية دم�شتان لـ “$”:

قـــال رئي�س جمعيـــة دم�شتان اخلرييـــة ورئي�س 
اللجنـــة االأهلية عبداحل�شـــني اآل �شيف لــــ “البالد” 
اإنـــه مل يح�شـــم تر�شحه نيابيـــا عن الدائـــرة ال�شابعة 

باملحافظة ال�شمالية. 
و�شبـــق الآل �شيـــف الرت�شـــح نيابيـــا، ولكن مل 

يوفق للفوز. 
ولفـــت املرت�شـــح اإلـــى اأن احتياجـــات الدائرة 
ال�شابعـــة ال�شماليـــة كثـــرية، منهـــا خدمـــات البنية 
التحتيـــة التي حتتاج جتديـــدا. واأ�شاف اأن حماوالت 
الرتقيـــع ال جتـــددي نفعـــا واالإ�شالح فيهـــا متعب؛ 
اإذ اإنهـــا تفتقر اإلى االأ�شا�شيـــات يف اأغلب �شوارعها 

وطرقها. 
وتابـــع اإن قريـــة دم�شتـــان من �شمـــن م�شاريع 
تطويـــر القـــرى يف املنطقـــة الغربيـــة، مو�شحـــا اأن 
امل�شوؤولـــني تخلفـــوا عـــن وعودهـــم بحـــق القريـــة 
وتطويرهـــا رغـــم حر�ـــس موؤ�ش�شـــات القريـــة علـــى 

االجتماعات املتوا�شلة معهم. 
�شواحـــل الدائـــرة ولفـــت اإلـــى اأن �شواحل قرى 
�شابعة ال�شمالية، ومنها دم�شتان والهملة وكرزكان 
مهملـــة، ومل ينلها ن�شيب من التطوير اإال و�شع حجر 

اأ�شا�س ال غري ل�شاحل كرزكان. 

الصحة 
وذكـــر اآل �شيف اأن الدائرة حتتاج اإعادة نظر يف 
اخلدمات ال�شحية، والتي تعتمد على مركز الكويت 
ال�شحي الذي يخدم اأكر من دائرتني يف ال�شمالية. 

ي�شهـــد املركـــز �شغطـــا كبـــريا علـــى اأق�شامه، 
فالكثافـــة كبرية تقلل من جـــودة العالج فيه، ف�شال 
عن اأنه يحتاج تطويـــر اخلدمات، اإذ �شهدت ووعدت 

وزارة ال�شحة ب�رورة ذلك.

 اإلسكان  
واأ�شـــار اآل �شيف اأن قريـــة دم�شتان هي االأكر 
مـــن حيث االأعداد وامل�شاريع االإ�شكانية التابعة لها، 
اإال اأنهـــا االأقل من حيث تلبية الطلبات االإ�شكانية يف 
املنطقـــة الغربية، حيث اإنها حتتـــوي على اأكر من 
1000 طلـــب اإ�شـــكاين.  وقـــال اإن القرية ا�شتوفت 

جـــزء الطلبـــات االإ�شكانيـــة فيها اإلـــى 2002، وهي 
خالف وعـــود وزير االإ�شكان با�شتيفـــاء الطلبات اإلى 
2004. واأ�شاف اأن م�روع اللوزي 9 الذي يقع �شمن 
حـــدود قريـــة دم�شتـــان ويحوي 940 وحـــدة مل يكن 
ن�شيب اأهايل القرية منها اإال 90 وحدة فقط.وطالب 
اآل �شيف باإن�شاف اأهـــايل القرية ومعاملة طلباتهم 
اأ�شوة بطلبات القرى املجاورة التي ا�شتوفيت حتى 

.2006

عن الدائرة
وت�شمل الدائرة ال�شابعة يف املحافظة ال�شمالية 
18 جممع يف كل من القرية واجلنبية وبوري والهملة 
545-547-549-551-571-575-( ودم�شتان 
577-579-752-754-756-758-760-

.)762-1012-1014-1019-1022
وميثل الدائرة حاليا النائب ماجد املاجد.

 ومتثل الكتلـــة االنتخابية 10.245 ناخبا فيها، 
ح�شب اإح�شاءات انتخابات 2014.

ليلى مال اهلل

• عبداحل�شني اآل �شيف	

 افتقار الدائرة �سيد علي املحافظة
االمتدادات الإقامة 
م�شاريع اإ�شكانية 

لزيادة ح�شة 
االأهايل بتوزيعات 

البيوت باملحرق

املنطقة قدمية 
وتعاين م�شكالت 

خدمية

مقعد نائب و�سط املحرق مبجل�س النواب

عدد اأ�صواتهالنائببرملان

1926عبدالعزيز املري2002

2511اإبراهيم بو�شندل2006

1737عبداحلميد املري2010

2761اإبراهيم احلمادي2014

؟؟2018

ية ودم�ستان مبجل�س النواب مقعد نائب بوري والقرَّ

عدد اأ�صواتهالنائببرملان

680عبا�س ح�شن اإبراهيم2002

4613حممد جميل عبداالأمري2006

5132�شيد حممد جميد 2010

460�شلمان حمد ال�شيخاالنتخابات التكميلية 2011

489ماجد املاجد2014

؟؟2018

اخلالدي: اأعكف على �سياغة متطلبات واحتياجات الدائرة
رئي�س ق�شم مبجل�س ال�شورى منذ 15 عاما مر�شح الدوار االأول لل�شاد�س مبدينة حمد

اأعلن عبدالرحمن طار�س اخلالدي رغبته الرت�شح 
يف االنتخابـــات النيابيـــة املقبلة يف الدائـــرة الثامنة 
باملحافظـــة ال�شمالية )مـــن الـــدوار االأول لل�شاد�س 
مبدينـــة حمـــد( �شعيـــا خلدمـــة الوطـــن واملواطنني 
وامل�شاركة يف دعـــم ركائز الدميقراطية يف اململكة، 
والتـــي اأر�شـــى دعائمهـــا امل�ـــروع االإ�شالحي جلاللة 
امللك، متمنياً اأن يحظى بالثقة الغالية لناخبي ثامنة 

ال�شمالية.
وقـــال: “�شاأعمـــل علـــى توظيف خراتـــي التي 
اكت�شبتها يف العمـــل االإداري والتطوعي واالجتماعي 
وال�شبابـــي خالل ثالثني عامـــا يف خدمة اأهايل الدائرة 
الكـــرام خ�شو�شا، وال�شعب البحريني الكرمي عموما، 
وذلك مـــن خـــالل روؤيـــة متكاملـــة و�شاملـــة تتناول 
واالجتماعيـــة،  واالقت�شاديـــة  ال�شيا�شـــة  املجـــاالت 
اإ�شافـــة اإلى متطلبـــات واحتياجات الدائـــرة، والتي 
اأعكـــف االآن على �شياغتها مـــن اأجل طرحها للنقا�س 

املجتمعـــي للو�شول اإلى ال�شيغة التي حتقق وتلبي 
تطلعـــات وطموحـــات اأهايل الدائرة وجمـــوع ال�شعب 

البحريني”.

خبرات
وفيما يتعلق بخرات اخلالدي، فهو حا�شل على 

لي�شان�س االآداب ق�شم اللغة العربية واآدابها، ويعمل 
حاليا رئي�س اخلدمات العامة مبجل�س ال�شورى، وعمل 
15 عاما باالأمانة العامة ملجل�س ال�شورى، وعمل اأكر 
من 12 �شنـــة ب�ركة نفـــط البحريـــن الوطنية بنوكو 
)بابكو حاليـــا( وله م�شـــاركات يف االأعمال التطوعية 

واالجتماعية وال�شبابية منذ اأكر من )28( عاما.
وهو حا�شـــل على عدد من الـــدورات التدريبية 
والتخ�ش�شيـــة مـــن بينهـــا �شهـــادة اإدارة امل�شاريع 
و�شهـــادة  العامـــة،  االإدارة  معهـــد  مـــن   )PMP(
مدقق جـــودة داخلي )اآيـــزو ISO 9001( من معهد 
التدريـــب  جمـــال  يف  اأخـــرى  ودورات   ،)IRCA(
الب�ريـــة،  واملـــوارد  والقيـــادة  واالإدارة  والتطويـــر 
ودورات يف جمال اجلـــودة، ودورات يف جمال االإعالم 

والعالقات العامة.

بروفايل الدائرة
باملحافظـــة  الثامنـــة  الدائـــرة  اأن  اإلـــى  ي�شـــار 
ال�شمالية ت�شمـــل من الدوار االأول للـــدوار ال�شاد�س 

مبدينـــة حمد، وت�شـــم جممعـــات باملناطـــق االآتية: 
اللـــوزي )1016(، ومدينـــة حمـــد )-1203-1204

1206(. وكانـــت ت�شنف هـــذه الدائـــرة بال�شاد�شة 
بالرتقيـــم ال�شابـــق، ولكـــن جـــرى حتريـــك بع�ـــس 

املجمعات قبل اقرتاع 2014.
وتبلـــغ الكتلـــة الت�شويتية قرابـــة 8521 ناخبا 

ح�شب اإح�شاءات انتخابات برملان 2014.

حمرر ال�س�ؤون املحلية

مقعد نائب مدينة حمد مبجل�س النواب

عدد اأ�صواتهالنائببرملان

4129حممد خالد 2002

4970حممد خالد2006

3777حممد العمادي2010

3101عي�شى تركي2014

؟؟2018

• عبدالرحمن اخلالدي 	

عمل اأكر من 
12 عاما يف �ركة 

بنوكو



الذهب يرتفع مع تراجع الدوالر
بنجال���ورو - روي���رز: ارتفعت اأ�سع���ار الذهب 
اأم�س من اأدنى م�ستوياتها يف 18 �سهرا الذي بلغته 
يف اجلل�س���ة ال�سابقة، مع نزول املعدن دون م�ستوى 
نف�س���ي مهم مما اأث���ار اإقباال على ال����راء، بينما بدد 
الدوالر مكا�سب���ه بعدما �سعد الأعلى م�ستوى يف 13 
�سه���را. وزاد الذه���ب يف املعام���ات الفوري���ة 0.2 
باملئة اإل���ى 1195.51 دوالر لاأوقي���ة )االأون�سة(. 
ويف اجلل�سة ال�سابق���ة، بلغ املعدن اأدنى م�ستوى له 
منذ 30 يناير 2017 عند 1191.35 دوالر لاأوقية.

و�سعد الذهب يف العقود االأمريكية االآجلة 0.3 
باملئة اإلى 1202.50 دوالر لاأوقية.

م�ر: توقيع 3 اتفاقات للتنقيب عن النفط
القاه���رة - رويرز: قالت وزارة البرول امل�رية اأم����س اإن الوزير طارق املا وقع ثاثة 
اتفاقات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز مع �ركات من بينها اإيني االإيطالية با�ستثمارات 

اإجماليها نحو 139.2 مليون دوالر حلفر 15 بئرا جديدة.
وذك���رت الوزارة يف بي���ان اأن اأحد االتفاقات اأُبرم مع �ركات امل�ري���ة القاب�سة للغازات 
الطبيعي���ة )اإيجا����س( وث���روة للبرول واإين���ي مبنطقة ن���ور يف البحر املتو�س���ط حلفر بئرين 

با�ستثمارات قيمتها 105 مايني دوالر.
واأ�سافت اأن االتفاق الثاين اأُبرم مع الهيئة امل�رية العامة للبرول واإيني واينا نافتابلني 
الكرواتي���ة مبنطق���ة راأ�س قطارة يف ال�سح���راء الغربية حلفر ت�سعة اآب���ار باإجمايل ا�ستثمارات 
11.7 ملي���ون دوالر. اأما االتفاق الثالث، فكان مع هيئة البرول واإيني وبي.بي الربيطانية، 

ويخ�س منطقة دلتا النيل حلفر اأربع اآبار با�ستثمارات 22.5 مليون دوالر، وفقا للبيان.
وت�سمل االتفاقات منح توقيع بقيمة 55 مليون دوالر.

  للتوا�سل:  )ق�سم االقت�ساد: 17111455(              ق�سم االإعانات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�سراكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
البحرين تتقدم بالتعليم والت�ظيف وحت�سن م�ؤ�رش الرفاهية

بح�سب تقرير حديث ل� “بو�سطن كون�سلتينج جروب”

املنام���ة - بو�سط���ن كون�سلتين���ج: و�س���ع 
بو�سط���ن  جمموع���ة  اأ�سدرت���ه  جدي���د  تقري���ر 
كون�سلتين���ج جروب، موؤخ���راً، البحرين يف الفئة 

الثانية عاملياً يف جمال الرفاهية االجتماعية. 
واأ�سار التقرير ال���ذي حمل عنوان “حتقيق 
الت���وازن ب���ني الرفاهي���ة االجتماعي���ة والنم���و 
االقت�سادي���ة  التنمي���ة  تقيي���م  االقت�س���ادي: 
امل�ستدام���ة 2018” اإل���ى اأن اململك���ة حقق���ت 
تقدماً عل���ى نظرياتها من ال���دول اخلليجية يف 
ع���دة جماالت مثل التعلي���م والتوظيف، اإال اأنها 
�سه���دت تراجع���اً يف ت�سنيفها مبج���ايل الدخل 

واحلوكمة.
وخلُ�س التقرير اإل���ى اأن الدول االأكرث ثراًء 
حتظى مب�ستوي���ات عالية م���ن الرفاهية، مبيناً 
اأن موؤ�ر الرفاهي���ة يف البحرين جيد ب�سكل عام 
ويتح�س���ن. وج���اءت البحري���ن دون املتو�س���ط 
العاملي فيما يتعل���ق باال�ستفادة من الرثوات 
لتحقيق الرفاهية. ومقارنًة بالدول التي متتلك 
مع���دالت مماثلة م���ن الرفاهية، حَل���ت يف الفئة 
الثاني���ة اخلا�سة بال���دول التي �سه���دت تغرياً 

ملحوظاً. 
وعار�ست نتائج الدرا�سة الفكرة التقليدية 
الت���ي ُتفيد اأن على الدول اإج���راء مقاي�سة بني 
ال�سيا�س���ات الت���ي تدع���م النم���و االقت�س���ادي 
وتلك الت���ي ترتقي برفاهية مواطنيها. وك�سف 
البح���ث، الذي ا�ستند اإل���ى التقييم الذي اأجرته 
جمموع���ة بو�سط���ن كون�سلتين���ج ج���روب حتت 
عنوان تقييم التنمي���ة االقت�سادية امل�ستدامة 
)SEDA( وال���ذي يع���د مبثاب���ة اأداة ت�سخي�س 
�ساملة لتقييم معدالت الرفاهية يف الدول، عن 
وج���ود �سلة وثيقة ب���ني الرفاهية والنمو حيث 
اأن ازدهار اأح���د هذين العن�رين يوؤثر اإيجاباً يف 

االآخر.
وقال ج���واو هروتكو، �ري���ك مفَو�س لدى 
بو�سط���ن كون�سلتينج جروب وم�سارك يف اإعداد 
التقري���ر: “تتمتع البحرين بو�س���ع جيد للغاية 
واال�ستق���رار  التوظي���ف  وتتح�س���ن يف جم���ايل 
االقت�س���ادي، فيما �سهدت تراجع���اً مع حت�سن 
طفيف يف جماالت التعلي���م وامل�ساواة وبدرجة 
اأق���ل يف ال�سح���ة والبنية التحتي���ة. يف املقابل، 
تتمت���ع بو�س���ع جيد مع تراج���ع طفيف يف جمال 
الدخ���ل، اإال اأنها ال تزال تتف���وق على نظرياتها 
م���ن ال���دول العاملي���ة يف ه���ذا املج���ال. ولكن 
الدرا�س���ة تظه���ر ت�سجي���ل البحري���ن تراجعاً يف 
ت�سنيفه���ا يف جماالت اأخ���رى كاملجتمع املدين 

واحلوكمة والبيئة”.
واأف���اد األك�سن���در توربيت���ز، �ري���ك ومدير 

مفَو�س ل���دى “جمموعة بو�سط���ن كون�سلتينج 
ج���روب”، ال�رق االأو�سط: “مقارنة مع نظرياتها 
م���ن دول اخللي���ج، تتف���وق البحري���ن يف جمايل 
الدخ���ل والتوظي���ف. وبالن�سب���ة لل���دول الت���ي 
�سه���دت ارتفاع���اً ن�سبي���اً مبع���دالت الرفاهية 
موؤخ���راً، ت�سري حتلياتنا اإل���ى اأهمية منح جمايل 
التعلي���م والتوظيف اأولوية ق�س���وى، حيث اأن 
حتقي���ق تقدم يف هذين املجال���ني من �ساأنه اأن 
ي�ساهم يف اإع���داد املواطنني - واملجتمع ككل 
- ب�س���كل اأف�سل ملواجه���ة التحديات املتمثلة 

بالعوملة والتحوالت التكنولوجية امل�ستمرة”.

أداء البحرين على مدى 10سنوات 
واأ�ساف توربيتز: “حافظ���ت البحرين على 
موقعها املتقدم بني نظرياتها من دول اخلليج 

فيما يتعلق باال�ستف���ادة من الرثوات لتحقيق 
الرفاهي���ة على مدى ال�سن���وات الع�ر املا�سية، 
اإال اأنها بقيت دون املتو�سط العاملي. ومقارنة 
مع ال���دول التي حققت مع���دل مماثل يف جمال 
الرفاهية، حَلت البحرين يف الفئة االأولى للدول 
التي حقق���ت تغيرياً ملحوظاً. وبالن�سبة للعديد 
م���ن املجاالت مث���ل التعلي���م والبني���ة التحتية 
واحلوكم���ة، حققت البحرين اأعل���ى ن�سبة تغيري 

على مدى ال�سنوات الع�ر املا�سية”. 
كما حقق���ت تط���ورات ملحوظ���ة يف جمايل 
التعلي���م والبني���ة التحتية مع ن�سب���ة تطور اأقل 
يف جم���ايل اال�ستقرار االقت�س���ادي والتوظيف، 
فيم���ا �سهدت تراجعاً يف جم���ال احلوكمة. وعلى 
مدى ال�سنوات الع�ر املا�سية، �سهدت البحرين 
حت�سناً كبرياً يف جمايل البنية التحتية والتعليم 

مبع���دل 20 نقط���ة و18 نقط���ة عل���ى التوايل. 
ومب�ست���وى اأق���ل، �سه���دت حت�سن���اً يف جماالت 
البيئ���ة عن���د 4 نق���اط والتوظيف عن���د 3 نقاط 
وامل�س���اواة عن���د نقطت���ني واملجتم���ع املدين 
واال�ستق���رار االقت�س���ادي والدخ���ل عند نقطة 
ل���كل جمال. لكنها اأظهرت منواً �سلبياً يف جمال 
ال�سحة بنقطة �سلبية واحدة واحلوكمة عند 10 

نقاط �سلبية.

التصدي للعوائق المانعة للتقدم
�سل���ط التقري���ر ال�س���وء على املج���االت اأو 
“االأبعاد” التي تبدو ذات اأهمية حا�سمة الإحراز 
التقدم املن�سود يف ال���دول مقارنة بنظرياتها، 
وكي���ف ميك���ن اأن تختل���ف اأهمية املج���ال تبعاً 

مل�ستوى التنمية يف الدولة املعنية.
وم���ن ب���ني ال���دول الت���ي تب���داأ مب�ست���وى 
منخف����س يف الرفاهية، ت�سم���ل املجاالت التي 
متي���ز تل���ك التي حقق���ت حت�سين���ات كبرية يف 
الرفاهي���ة مقارن���ة بال���دول االأخ���رى، التعلي���م 
والبني���ة التحتي���ة واحلوكمة. ومن ب���ني الدول 
ذات امل�ستوي���ات العالي���ة يف الرفاهية، ت�سمل 
املج���االت الت���ي متي���ز ال���دول الت���ي حقق���ت 
حت�سين���ات طفيفة يف الرفاهية ع���ن تلك التي 

حققت تقدماً جيداً، التوظيف والتعليم.
وب���كل تاأكي���د ال يوجد برنام���ج عمل موحد 
دول���ه  كل  ظ���روف  اأن  اإذا  التنمي���ة  لتحقي���ق 
تقت�س���ي ا�ستجابات و�سيا�س���ات خمتلفة. ومع 
ذلك، فاإن هذه النتائج متنح �سناع ال�سيا�سات 
روؤية مهمة: حيث اأن االأبع���اد التي متيز الدول 
الت���ي حققت اأداًء اأف�سل ميكن اأن ت�سبح نقاط 
�سع���ف تعوق م�ساعي التقدم اإذا ما مت اإهمالها 

وجتاهلها.

وال������ب������ي������ئ������ة  ال���������������س�������ح�������ة  م�����������وؤ������������ر  يف  ت�����������راج�����������ع  امل�������م�������ل�������ك�������ة 

اليونيدو:   - البحرين 
وق����ع����ت م���ن���ظ���م���ة االأم�������م 
ال�سناعية  للتنمية  املتحدة 
تفاهم  مذكرة  “اليونيدو” 
ل�ركات  البحرين  جمعية  مع 
تعمل  “ِبتك”،  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
ال��ي��ون��ي��دو م��ن خ��ال��ه��ا على 
االأع����م����ال  رواد  ت�����س��ج��ي��ع 
تقنية  جم��ال  يف  البحرينيني 
امل��ع��ل��وم��ات واالت�������س���االت 
على  براجمها  يف  املن�سوين 
الوطني  الرواق  امل�ساركة يف 
البحريني يف معر�س جيتك�س، 
امل��ق��رر اإق��ام��ت��ه يف ال��ف��رة 
اأك��ت��وب��ر   18 وح��ت��ى   14 م��ن 
امل��ق��ب��ل يف م��رك��ز ال��ت��ج��ارة 
رئي�س  بدبي.وقال  العاملي 
م��ك��ت��ب ال��ي��ون��ي��دو ل��روي��ج 
والتكنولوجيا  اال���س��ت��ث��م��ار 
اإن  ح�سني،  ها�سم  بالبحرين 
مذكرة التفاهم تاأتي يف اإطار 
تعزيز  يف  ال��ي��ون��ي��دو  ج��ه��ود 
ال��ب��ح��ري��ن يف جم��ال  ري�����ادة 
ري����ادة االأع���م���ال واالب��ت��ك��ار، 
 52 م��ن  اأك���رث  اأن  خ�سو�سا 
دولة يف العامل تبنت النموذج 

البحريني لريادة االأعمال.
رئي�س  اأك��د  جانبه،  م��ن 
ع��ب��ي��ديل  “ِبتك”  ج��م��ع��ي��ة 
ال��ع��ب��ي��ديل اأه��م��ي��ة ال�����راك��ة 
تعزيز  يف  “اليونيدو”  م��ع 
الوطني  ال��رواق  اأعمال  جناح 
الذي  جيتك�س  يف  البحريني 
 12 ال�  تنظمه اجلمعية للعام 

على التوايل.

“اليونيدو” ت�سجع 
رواد االأعمال للم�ساركة 

يف “جيتك�س”
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�إد�رة جممع �سـتـرة �لتـجـاري بـ 179.7 �ألـف ديـنـار
4 مناق�صات على طاولة “املجل�س” باإجمايل 16 عطاء

طرحت جمموع���ة بنك البحري���ن للتنمية يف 
جل�صة جمل�س املناق�ص���ات واملزايدات مزايدة 
لتق���دمي خدمات اإدارة العق���ارات ملجمع �صرتة 
التجاري بنح���و 179.7 األف دينار، والتي تقدم 

اإليها 3 عطاءات.
وت�صم���ل خدم���ات اإدارة العق���ارات للمجمع 
اإع���داد خط���ة عم���ل مبتك���رة مل�صاع���دة املركز 
التج���اري يف حتقي���ق اأق�صى قدر م���ن الربحية 
واالرتقاء، و�صيكون مدي���ر املمتلكات م�صوؤوال 
م�صوؤولي���ة كاملة ع���ن اإدارة وت�صغي���ل و�صيانة 
املرفق يف بطريقة فعالة واقت�صادية وموثوقة، 
مبا يتفق مع معايري ال�صناعة واللوائح املحلية 

ذات ال�صلة.
وكان جنل �صم���و ويل العهد ال�صيخ عي�صى 
ب���ن �صلم���ان اآل خليف���ة افتت���ح جمم���ع �ص���رتة 
التج���اري يف تاري���خ 12 دي�صمرب 2006، والذي 
مت اإن�صائ���ه بناء على مكرمة ملكي���ة �صامية من 
عاه���ل الب���الد �صاح���ب اجلاللة املل���ك حمد بن 

عي�ص���ى اآل خليفة الذي اأ�صدر جاللته توجيهاته 
بتخ�صي�س جزء من اإي���رادات املجمع مل�صاعدة 

اأبناء منطقة �صرتة من ذوي الدخل املحدود.
وق���درت الكلف���ة االإجمالي���ة للم����روع ب���� 
10 ماليني دين���ار، وا�صتغرقت م���دة ت�صييده 
م���ا يف���وق الع�رين �صه���ًرا، ومب�صاح���ة اإجمالية 

46.883 األف مرت مربع.
وفت���ح املجل�س يف اجلل�صة ي���وم االإثنني 4 
مناق�صات تعود ل� 4 جه���ات حكومية، باإجمايل 

16 عطاء، وكان جمموع اأقل العطاءات املتقدمة 
نحو  578.3 األف دينار، يف حني مت تعليق عطاء 

وحيد تابع ل�ركة تطوير للبرتول.
ونظ���ر املجل����س اأم����س مناق�ص���ة ل���وزارة 
االأ�صغال و�صوؤون البلديات والتخطيط العمراين 
للتح�صينات البيطرية، تقدم اإليها عطاء وحيد 

ب� 11.13 األف دينار. 
ويقوم ق�صم العي���ادات ومكافحة االأمرا�س 
�صنويا بحملة وطنية ملكافحة االأمرا�س ال�صارية 

يف البحري���ن واملتمثلة يف اأربع���ة اأمرا�س، وهي 
كالت���ايل: احلم���ى القالعي���ة، الت�صم���م الدموي 
واملعوي، ج���دري االأغنام، وااللته���اب الرئوي. 
وت�صعى ال���وزارة من خالل هذه احلملة ملكافحة 
ه���ذه االأمرا�س ع���ن طريق التح�ص���ني الدوري 
وال�صنوي، والذي يتم على ثالث مراحل تبداأ من 
�صهر �صبتمرب وتنتهي يف يونيو بواقع حملتني 

�صنوًيا.
كما نظر املجل�س يف مناق�صة ل�ركة تطوير 

للبرتول لتوفري خدم���ة التنفيذ والدمج لنظام 
اإنت���اج جدي���د وذل���ك بالعم���ل على اإن�ص���اء حل 
متكامل الإدارة البيانات؛ لتب�صيط دعم و�صيانة 
الربام���ج الداخلي���ة واخلارجي���ة لل�رك���ة، تقدم 

اإليها 5 عطاءات، اأقلها بنحو 69.4 األف دينار.
وكذلك نظ���ر املجل�س يف مناق�ص���ة لوزارة 
املوا�صالت واالت�ص���االت ال�صتئجار 56 مركبة 
لل���وزارة مل���دة اأرب���ع �صن���وات، تق���دم اإليها 7 

عطاءات، اأقلها بنحو 318 األف دينار.

�أمل  �حلامد
�أقل عطاء بالدينار �ل�شركة �لعدد و�شف �ملناق�شة �جلهة

179،692.50 Cluttons 3 خدمات اإدارة العقارات ملجمع �صرتة التجاري بنك البحرين للتنمية

69،425.00 Infonas WLL 5 توفري خدمة التنفيذ والدمج لنظام اإنتاج جديد تطوير للبرتول

318،048.00 Arados Car Hiring 7 ا�صتئجار مركبات للوزارة ملدة 4 �صنوات املوا�صالت واالت�صاالت

11،130.00 Al Hekma Veterinary Center 1 التح�صينات البيطرية االأ�صغال والبلديات

�لبحرين جتتاز تدقيق “�لطري�ن �ملدين �لدويل”

“�لغرفة” تبحث تاأخر �ل�ساحنات يف منفذ �لبطحاء

لأع�ساء “�ل�سفر و�ل�سياحة” �إتاحة خدمات “هال بحرين” 

��ستكمال �أعمال �لبناء مب�رشوع “�سيتي فيو”

توقيع اتفاقية دعم وتعاون

مكونة من 88 �صقة مع و�صائل ترفيهية لل�صكان

املح���رق - هال البحرين: وّقعت �ركة هال بحرين 
اتفاقية مع جمعية مكاتب ال�صفر وال�صياحة البحرينية 
لتقدمي خدم���ات اال�صتقبال والرتحيب لل�صائحني اأو 
الوفود ال�صغ���رية من زوار اململك���ة؛ وذلك ل�صمان 
ح�صوله���م عل���ى ترحيب منا�ص���ب وخدم���ات مميزة 

مبجرد و�صولهم. 
ووق���ع االتفاقية ع���ن هال بحري���ن ع�صو جمل�س 
االإدارة اأمين زينل وعن اجلمعية رئي�صها جهاد اأمني.
وال�صياح���ة  ال�صف���ر  مكات���ب  جمعي���ة  وت�ص���م 
البحرينية جمموعة من وكاالت ال�صفر وال�صياحة التي 
توؤدي دوًرا بالغ االأهمية يف عملية تدريب البحرينيني 
للعمل يف قطاع ال�صفر وال�صياحة. كما تعمل اجلمعية 
على الرتوي���ج ل�صناعة ال�صياح���ة وال�صفر باململكة، 
وتتع���اون با�صتمرار مع اجله���ات احلكومة والهيئات 

املحلية؛ من اأجل تعزيز هذا الهدف.
ومبوج���ب ه���ذه االتفاقي���ة، �صيح�ص���ل اأع�ص���اء 
اجلمعي���ة عل���ى باق���ات اخلدم���ات م���ن �رك���ة “هال 
بحري���ن”، مبا يف ذلك اال�صتقب���ال والرتحيب بالزوار 

عن���د الو�صول اإل���ى مط���ار البحرين ال���دويل، والتي 
ت�صم���ل ت�ريع االنتهاء من جمي���ع االإجراءات الر�صمية 
داخ���ل املطار، اإ�صافة اإلى توف���ري مر�صد �صياحي يف 
�ص���االت االنتظار. وقال زينل “ي�صكل معظم ال�صياح 
انطباًع���ا عن البلد ال���ذي يزورونه مبج���رد و�صولهم 
املطار، وم���ن هنا تفخر ال�ركة مبا تقدمه من انطباع 
اأول جي���د عن اململكة، وال���ذي يعك�س كرم ال�صيافة 

الذي ت�صتهر به البحرين”.
واأ�ص���اف “اأح���د اأهم االأه���داف الرئي�صة لربنامج 
حتدي���ث املط���ار يتمث���ل يف �صم���ان تعزي���ز مكانته 
كوجه���ة ُمرحب���ة وجّذابة، وم���ن ثم ف���اإن ر�صالة �ركة 
ه���ال بحرين تتبلور حول امل�صاع���دة على حتقيق هذا 
اله���دف من خالل تقدمي خدمة راقية ومريحة ت�صاهم 

يف خلق جتربة �صارة و�صل�صلة”. 

املنامة - �صيت���ي فيو: اأعلنت �ركة �صيتي فيو 
للتطوير العقاري اأم�س عن ا�صتكمال الربج ال�صكني 

املقام يف ال�صيف، والذي يحمل ا�صمها.
وتوقف العمل بامل�روع منذ العام 2011 نتيجة 
لظ���روف خارجة عن اإرادة املطور بح�صب بيان �صادر 
عن ال�ركة. وامل�روع االأول من نوعه الذي يتم االإعالن 
ع���ن االنتهاء من���ه دون احلاجة اإلى تدخ���الت خارجية 
وذل���ك بعد قيام بنك االإثم���ار، وهو اأحد امل�صاهمني، 

بتقدمي التمويالت الالزمة. 
ومتتلك االإثم���ار القاب�صة، م���ا ن�صبته 51 % يف 

�صيتي فيو من خالل �ركتها التابعة.  
في���و”  “�صيت���ي  اإدارة  رئي����س جمل����س  وق���ال 
عبداحلكيم املطوع “�صاهم يف اإجناز امل�روع العديد 

من املوؤ�ص�صات واالأفراد، ومنها جهات حكومية”. 

واأكد اأن املبن���ى االآن جاهز بالكامل مع املرافق 
بعد احل�صول عل���ى املوافقات من البلدية واجلهات 

التنظيمية.

 ي�ص���ار اإلى اأن مبنى �صيت���ي فيو يتكون من 88 
�صقة مع و�صائ���ل ترفيهية خم�ص�صة لل�صكان ت�صمل 

�صالة ريا�صية وناديا �صحيا وحمام �صباحة.

الط���ريان   – البحري���ن 
البحرين  امل���دين: اجت���ازت 
التدقي���ق االإجباري لل�صالمة 
جان���ب فريق  م���ن  اجلوي���ة 
التدقي���ق التاب���ع ملنظم���ة 
ال���دويل  امل���دين  الط���ريان 
ا�صتمر  وال���ذي   ،)ICAO(
مل���دة 10 اأي���ام متتالية يف 

الف���رتة م���ن 6 اإل���ى 15 مايو 
2018، وال���ذي �صم���ل جمي���ع االأن�صطة ذات 

ال�صلة ب�صالمة الطريان املدين باململكة. 
واأ�ص���ار التقري���ر ال�صادر ع���ن املنظمة 
بتاري���خ 13 اأغ�صط����س 2018 ع���ن حتقي���ق 
نتائ���ج متقدم���ة متثل���ت يف الو�ص���ول اإل���ى 
ن�صب���ة الت���زام و�صل���ت اإل���ى 84 % مقارن���ة 
باملتو�ص���ط العامل���ي البال���غ 60 %. وق���ال 
وزير املوا�صالت واالت�صاالت كمال بن اأحمد 

اإن النتائ���ج االإيجابي���ة جاءت 
نتيجة لعم���ل �صاق يف الفرتة 
املا�صي���ة ت�صاف���رت فيه���ا 
بالبحرين  للو�ص���ول  اجلهود 
اإلى املكان���ة التي ت�صتحقها 
مبا متلكه م���ن تاريخ ومكانة 
متميزة، م�ص���ريا اإلى اجلهود 
التي بذلها جميع امل�صوؤولني 
الط���ريان  ب�ص���وؤون  العامل���ني 
امل���دين. م���ن جانب���ه، اأ�ص���ار وكي���ل ال���وزارة 
ل�صوؤون الطريان امل���دين حممد ثامر الكعبي  
اإلى اجلهود التي بذل���ت يف الفرتة ال�صابقة، 
وكانت عامال اأ�صا�صيا يف حتقيق هذا الهدف، 
م�صيدا بدور جميع املعنيني ب�صوؤون الطريان 
املدين يف ه���ذا االإجناز، وموؤك���دا ا�صتمرارية 
العمل اجلاد للو�صول بقطاع الطريان املدين 

باململكة اإلى م�صاف الدول املتقدمة.

جلن���ة  ناق�ص���ت  الغرف���ة:   - �صناب����س 
النق���ل واخلدم���ات اللوج�صتي���ة بغرفة جتارة 
و�صناع���ة البحرين اآخر امل�صتجدات حول تاأخر 
ال�صاحنات يف منفذ البطحاء باململكة العربية 
ال�صعودي���ة، وبحث ال�صب���ل الكفيلة حلل هذه 
امل�صكلة خ�صو�ص���ا واأن تاأخر ال�صاحنات على 
املناف���ذ الربية ي�صاهم ب�ص���كل مبا�ر يف تاأثر 
التجار واأ�صحاب االأعمال، كما مت االطالع على 
االآلية اجلدي���دة لوقوف ال�صاحن���ات يف �صوق 

املنامة املركزية.

وبحث���ت كذل���ك اأهمي���ة التوا�ص���ل م���ع 
ع���دد م���ن اجله���ات الر�صمي���ة ذات العالق���ة 
يف اململك���ة؛ لبح���ث �صبل االرتق���اء بالقطاع، 
وال���ذي يعت���رب من اأح���د القطاع���ات احليوية 
الداعمة مل�صرية التنمية االقت�صادية ولروؤية 
البحرين للعام 2030. واجتمعت اللجنة بوفد 
من جمعي���ة املخل�صني اجلمركيني البحرينية 
الت���ي رحبت بالتع���اون مع الغرف���ة، حيث مت 
االطالع على امل�ص���كالت التي يواجهها قطاع 

التخلي�س اجلمركي للب�صائع.

• وزير املوا�صالت واالت�صاالت	

�لنفط يرتفـع مدعومـا بخفـ�ض �ل�سعوديـة �إنـتـاجـهـا
72.8 دوالر برميل “برنت”

عوا�ص���م - وكاالت: ارتفعت اأ�صعار النفط 
اأم����س بع���د تقري���ر �ص���ادر ع���ن اأوبك اأك���د اأن 
ال�صعودي���ة، اأك���رب م�ص���در للخ���ام يف املنظمة، 
خف�ص���ت االإنت���اج لتفادي تخم���ة يف املعرو�س 
تلوح يف االأفق، لكن املخ���اوف من تباطوؤ النمو 

االقت�صادي كبحت االأ�صواق.
القيا����س  خل���ام  االآجل���ة  العق���ود  وزادت 
العاملي مزيج برنت ل�صهر اأقرب ا�صتحقاق اإلى 
72.85 دوالر للربمي���ل بزي���ادة 25 �صنتا اأو ما 

يعادل 0.3 باملئة مقارنة باالإغالق ال�صابق.
و�صعدت العقود االآجلة خلام غرب تك�صا�س 
الو�صي���ط االأمريكي 25 �صنت���ا اأو ما يعادل 0.4 

باملئة اإلى 67.45 دوالر للربميل.
منظم���ة  ال�صعودي���ة  اأبلغ���ت  يولي���و،  ويف 
البلدان امل�صدرة للبرتول )اأوبك( اأنها خف�صت 
االإنت���اج 200 األ���ف برميل يومي���ا اإلى 10.288 

مليون برميل يوميا.
وياأت���ي اخلف����س يف ظ���ل تراج���ع متوق���ع 
ل�ص���ادرات اإيران فور اإع���ادة الواليات املتحدة 
فر����س عقوبات عل���ى قطاع الب���رتول االإيراين 

اعتبارا من نوفمرب.
واأكد تقري���ر اأوبك ال�صه���ري املن�صور يوم 
االإثنني، وال���ذي ي�صتخدم بيان���ات من م�صادر 
ثانوي���ة، اخلف����س ال�صع���ودي الذي ق���ال جتار 

اإنه دفع اخل���ام للتحرك �صع���ودا يف املعامالت 
املبك���رة اأم�س الثالث���اء. وجاء ذل���ك على الرغم 
من اأن التحرك ال�صعودي ياأتي ترقبا لتباطوؤ يف 

الطلب على النفط.
وقال تقري���ر اأوبك اإن من املتوقع اأن يزيد 
الطلب العاملي على النفط 1.43 مليون برميل 
يومي���ا يف 2019 انخفا�ص���ا م���ن 1.64 ملي���ون 

برميل يوميا يف 2018.
وقال���ت اأوبك اإن تباط���وؤ الطلب �صياأتي يف 
ظ���ل االنخفا�س املحتم���ل للنم���و االقت�صادي 
نتيجة للنزاعات التجارية بني الواليات املتحدة 

وال�صني وا�صطراب االأ�صواق النا�صئة.
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مبالغ �ملحتال �لآ�سيوي ترتفع �إلى 13 مليون دينار
�رشكات على حافة الإفال�س... ونداء عاجل لـ “الغرفة” و“التجارة”

تدحرجـــت ق�سية املحتـــال الآ�سيوي الذي 
اأن�ساأ �رشكة جتـــارة عامة ومقاولت، ون�سب من 
خاللها مببالغ مالية كبـــرة على ع�رشات التجار 
البحرينيـــن قبل اأ�سهر، ككـــرة ثلج يف ال�سارع 
التجـــاري لت�سمـــل القائمة مزيدا مـــن ال�رشكات 

ويف خمتلف القطاعات.
واأ�سارت معلومات ح�سلت عليها “البالد” 
اأن اخل�سائـــر تفاقمـــت لت�ســـل اإلـــى اأكـــر من 
13 مليـــون دينـــار يف حن بلغ عـــدد ال�رشكات 
املت�رشرة نحو 54 موؤ�س�ســـة، وهي اأرقام قابلة 
لالرتفـــاع مـــع ا�ستحقاق �سيـــكات موؤجلة خالل 

الأ�سهر القليلة املقبلة.
اإحـــدى  الق�سيـــة حـــن تخلفـــت  وبـــداأت 
جمـــال  يف  تعمـــل  التـــي  املحليـــة  ال�ـــرشكات 
املقـــاولت والتجـــارة العامـــة )عـــرب اأنـــدو(، 
وميثلهـــا �سخ�س اآ�سيـــوي، بالتخلف عن �سداد 
ماليـــن الدنانـــر، وهـــي م�ستحقـــات لع�رشات 
املوؤ�س�سات املحلية، مـــن بينها �رشكات تربيد 
وتكييـــف، ومعـــدات، وخدمـــات، ومكاتب نقل 
و�سياحة و�سفر وتقنية معلومات وتكنولوجيا، 
بعد اأن �رشف �سيكات موؤجلة دون ر�سيد وغادر 
البـــالد واأخرج الب�سائع للخارج يف عملية حيكت 
بــــ “حرفية” لتوقـــع عددا كبرا مـــن ال�رشكات 

املحلية يف �سباكها.
واأو�سحـــت م�ســـادر على �سلـــة بالق�سية 
اأن املحامي املوكل اإليـــه الق�سية بداأ التحرك 
وال�سفر اإلى دبي لالإطـــالع على التفا�سيل، اإذ 
مت التاأكـــد من وجـــود ب�سائـــع يف م�ستودعات 
بعجمـــان وميناء جبـــل علي بعـــد اأن مت تتبعها 

بجهاز ر�سد كان مركبا على اإحدى القطع.
وطالب جتار اجلهات املخت�سة يف اململكة 
مبا فيها غرفة جتارة و�سناعة البحرين بتقدمي 
الدعم املـــادي والقانوين لل�ـــرشكات املت�رشرة 

والتي غرق بع�سها منها يف الديون.
وذكر م�سوؤول يف �رشكة “ترافا” ف�سل عدم 
ذكر اأ�سمه، اأن �رشكته منيت بخ�سائر تقدر بنحو 
45 األـــف دينار، وهي متثل تقريباً جميع راأ�س 
املال امل�ستثمر، واأن ال�رشكة تتعر�س لالإفال�س 
حالياً، واأنها اإذا مل حت�سل على ال�سيولة الالزمة 

فاإنها �ستغلق. 
وذكـــر امل�سوؤول اإلـــى اأن املوؤ�س�سة حتتاج 
اإلـــى نحـــو 20 األـــف دينار علـــى الأقـــل للوفاء 

باللتزامات الآنية.
كما حاولـــت “البالد” التوا�سل مع �ساحب 
اأعمال بحريني يتوجه لإغـــالق موؤ�س�سته ب�سبب 

الق�سية، لكن هاتفه ل يقبل املكاملات.
وقـــال �ساحـــب �رشكـــة الأ�سمـــر للنقليات 
وال�سفر اأحمد الدم�ستاين اإن بع�س املوؤ�س�سات 
ال�سغـــرة تتوجـــه اإلـــى الإغـــالق لعـــدم وجود 
ال�سيولـــة ووجـــود مطالبـــات مـــن املوؤ�س�سات 
الأخـــرى عليهـــا خ�سو�ســـا يف عمليـــات ال�ـــرشاء 

بالأجل.
وتعـــد مكاتـــب ال�سفـــر وال�سياحـــة اأ�سهل 
عمليـــة للن�ســـب كمـــا يقـــول م�ســـوؤول اأحدى 
ال�ـــرشكات، اإذ ميكن ب�سهولة بيـــع التذاكر عند 

القيام بعملية الن�سب.

 صمت رسمي 
من جانبه اأبدى اأحمـــد الري�س من موؤ�س�سة 
الري�س لل�سفر وال�سياحة، والتي وقعت �سحية 
لعمليـــة الن�سب بع�ـــرشات الآلف من الدنانر، 
ا�ستغرابه من ال�سمـــت الر�سمي اإزاء الق�سية، 
خ�سو�ســـا مـــع وجود عـــدد كبر مـــن ال�رشكات 

املت�رشرة.
وت�ســـاءل “األ ت�ستحـــق هـــذه املوؤ�س�سات 
ل   )...( الر�سمـــي؟،  بالهتمـــام  الق�سيـــة  اأو 
توجد جهـــة ر�سمية تبنت الق�سيـــة وتقدم لنا 

امل�ساعدة”.
وتابع “اأعتقد اأنه يفرت�س اأن جتتمع غرفة 
التجـــارة اأو اجلهات املعنية، مـــع املوؤ�س�سات 
املت�رشرة وح�رش اخل�سائـــر واأن يتم تعوي�سهم 
بجـــزء من خ�سارتهـــم مل�ساعدتهـــم يف مواجهة 
اللتزامـــات املرتتبة عليهم عـــرب خم�س�س اأو 

�سندوق للموؤ�س�سات املتعرة “.
وحـــذر الري�ـــس مـــن اأن ت�رشر �سمعـــة بيئة 
الأعمـــال يف البحرين مع وجود قوانن �سعيفة 
وتدابر حتمي ال�رشكات ال�سغرة واملتو�سطة 

خ�سو�ساً.

“الغرفة” قامت بدور حيوي
اأمـــا طارق فخـــرو من �رشكة فخـــرو خلدمات 
تقنيـــة املعلومـــات، في�ســـر اإلـــى اأن �رشكتـــه 

اإحـــدى ال�رشكات التي تعر�ست لعملية الحتيال 
والن�سب، لكنه ف�سل عدم ذكر املبالغ.

وراأى فخـــرو اأن الغرفة قامـــت بامل�ساعدة 
يف الق�سيـــة، )...( ل اعتقـــد اأن الغرفـــة لديها 
نوع مـــن ال�سناديق التي تتعلـــق باملوؤ�س�سات 
ال�سغرة واملتو�سطة، لكـــن اأعتقد اأنها لعبت 
دورا حيويـــا من خالل خماطبـــة اجلهات املعنية 
مثل �سوؤون اجلمـــارك ووزارة الداخلية والغرف 
التجاريـــة بدول جمل�ـــس التعـــاون، وعلى �سوء 
هـــذه اخلطابات ح�سلنا تعاونا من هذه اجلهات 
وحماولة ر�ســـد بع�س الأجهـــزة وتتبعها داخل 

البحريـــن وخارجها، خ�سو�ســـا يف الإمارات كما 
ت�سر اأقوى الحتمالت”. 

وا�سار فخرو اإلـــى اأن ب�سائع ال�رشكة لي�ست 
موجودة يف دبي حالياً بح�سب التحريات الأولية.

تأثير على السيولة وااللتزامات 
المالية

واأ�ســـار فخرو اإلـــى اأن عـــدم احل�سول على 
مبالغ الب�سائع التي مت بيعها لل�رشكة املتورطة 
يف عملية الحتيال والتـــي مل توف بقيمتها من 
خالل ال�سيـــكات املرجتعة، �سيت�سبب يف نق�س 

�سيولـــة خ�سو�سا ملواجهـــة اللتزامات املالية 
امل�ستحقة على ال�رشكات.

وقـــال “قد يدفعنا نق�ـــس ال�سيولة لطلب 
الت�سهيـــالت مـــن البنـــوك لتغطيـــة اللتزامات 
املاليـــة، وبالطبـــع �سيزيد على ال�رشكـــة الأعباء 

املالية”.

دور كبير لوزارة الداخلية
وعرب فخرو عن اعتقــــاده باأن هناك دورا 
كبــــرا لــــوزارة الداخلية ميكــــن اأن تقوم به، 
لكنــــه اأ�ســــار اإلــــى اأن الإجــــراءات العتياديــــة 
بــــن النيابــــة العامــــة وبــــن وزارة الداخلية 
توؤخــــر حترك الأخــــرة على نحــــو �رشيع بحيث 
ي�سلــــب عامــــل الوقــــت مــــن املتورطن، يف 
اإخفــــاء الب�سائع وهوياتهم ما يعقد ا�سرتجاع 
الب�سائــــع واملعــــدات التــــي اأخــــرج بع�سهــــا 

املحتال الآ�سيوي خلارج البالد.
وعــــرب فخــــرو عــــن ثقتــــه بقــــدرة وزارة 
الداخلي����ة بلملم����ة خي����وط الق�صي����ة ب�صورة 
�رشيعة بالتعاون مع ال�سلطات املعنية يف دول 
جمل�ــــس التعاون اخلليجــــي والأنرتبول وذلك 
فــــور ح�سولها على ال�ســــوء الأخ�ــــرش، واأ�سار 
اإلــــى اأن التاأخر لي�س يف �سالــــح املوؤ�س�سات 

و�سيكون ل�سالح املتورطن.
واأ�سار اإلــــى اأن املوؤ�س�سات حتاول اإقناع 
النيابــــة العامــــة بــــاأن الق�سيــــة هــــي ق�سية 
“ن�سب” ولي�ست ق�سية “�سيكات مرجتعة”، 
البحريــــن  يف  موجــــودة  ال�سبكــــة  هــــذه  واأن 
والإمــــارات والهند تعمل علــــى هذا النوع من 

الحتيال.

خلفية القضية
وكانـــت ال�رشكـــة املتورطة، تقـــوم بال�رشاء 
بالأجـــل وت�سدد عـــرب �سيكات موؤجلـــه يوقعها 
ال�رشيك الآ�سيوي يف ال�رشكة، لكن التجار فوجئوا 
خالل هذه العام يف مايو املا�سي تقريباً، بعدم 
وجود ر�سيد اأو مبلـــغ يغطي املطالبات وتبن 
اأن امل�ستثمـــر الأجنبـــي الذي غـــادر البالد دون 
اأية عوائق خ�سو�ســـاً اأنه ميلك “الفيزا املرنة” 
على ما يبدو هو وعـــدد من الأجانب الذي تبن 
اأنهـــم اأع�ســـاء يف �سبكة �سهلت �ـــرشاء الب�سائع 

وتهربيها اإلى اخلارج، بح�سب جتار.
وكانـــت �رشكـــة “اأنـــدو عرب للمقـــاولت”، 
املتورطة بالق�سية، متتلك �سجالً جتارياً ك�رشكة 
م�ساهمة حمدودة منذ العام 2009، وكان يعمل 
بطريقة �سليمة يف ال�سوق، لكن امل�سكلة بداأت 
تلوح خالل العام 2018، اإذ كانت تقوم بال�رشاء 
من املوردين والتجار من بينهم جتار معروفن 
يف جمالت خمتلفة مثل الإلكرتونيات والأجهزة 
�سفـــر  وتذاكـــر  والكمبيوتـــرات  الكهربائيـــة 

وغرها.

بـــحـــريـــنـــيـــة مـــــوؤ�ـــــســـــ�ـــــســـــة   54 اإلـــــــــــــى  املــــــتــــــ�ــــــرشريــــــن  عــــــــــدد  زيـــــــــــــــادة 
ـــــات ـــــزام ـــــت ــــجــــاأ لــــلــــبــــنــــوك لـــتـــغـــطـــيـــة الل ــــل فــــــخــــــرو: �ــــــرشكــــــات مـــــتـــــ�ـــــرشرة ت

�إعد�د: علي �لفرد�ن

• اأحمد الدم�ستاين	 • اأحمد الري�س	 • طارق فخرو	

الري�ـــس: وقعنا �سحية ن�ســـب.. األ ن�ستحق اهتمـــام امل�سوؤولن؟
الإغـــالق  اإلـــى  تتوجـــه  املوؤ�س�ســـات  بع�ـــس  الدم�ستـــاين: 

دعا جتار بحرينيـــون اجلهات امل�سوؤولة 
عـــن القطـــاع التجـــاري وعـــن �ســـوق العمل 
لتح�ســـن البيئة القانونيـــة؛ لتجنب ق�سايا 
الن�سب والحتيال خ�سو�سا تلك التي يكون 

اأبطالها اآ�سيوون وعادة ما يلوذون بالفرار.
ويقول نائب اأمن �رش جمعية املقاولن 
البحرينيـــة ريا�ـــس البرمـــي اإن 90 % مـــن 
بال�سيـــكات  يتعاملـــون  الأعمـــال  اأ�سحـــاب 
تـــوؤرق  ال�سيـــكات  ق�سايـــا  واإن  املوؤجلـــة، 
املحاكم واأجهزة الأمن وتاأخذ حيزا من جهود 
وزارة الداخلية التي تقوم م�سكورة مبتابعة 

جميع الق�سايا املحولة لها.
وت�ساءل “ملاذا ل نحتـــذي بتجربة دبي، 
فهـــم هناك ل يتعاملون بكـــرة كما نتعامل 
مبو�سوع ال�سيـــكات املوؤجلـــة، هناك �رشاكة 
بن البنوك واأ�سحـــاب الأعمال خ�سو�سا اأن 
كثرا من امل�ستثمريـــن اأجانب وهذا يخفف 
امل�ســـكالت ، حيـــث يتم التعامـــل بخطابات 
العتماد اأو “ال �سي �سيك”، وهو يخلق ثقة 

يف بيئة الأعمال”.

واأفـــاد البرمـــي اأن م�سكلـــة ال�سيـــكات 
اجتماعيـــة  م�سكلـــة  ت�ســـكل  املرجتعـــة 
واقت�ساديـــة كبـــرة، وذلـــك عنـــد تاأجيـــل 
ا�ستحقاق مبالغ وعدم وجود ر�سيد يغطيها 
ت�سل اإلـــى اإغالق احل�سابات وانهيار الأعمال 

والدخول يف متاهات قانونية كبرة.
واتفق �ساحب الأعمـــال طارق فخرو مع 

البرمـــي يف طرحه، واأ�ســـاف “هناك الكثر 
مـــن احللـــول الإبداعية التي ميكـــن للبنوك 
البحرينية اأن تقوم بها خ�سو�سا اأن البحرين 

تعد مركزا ماليا واإقليميا باملنطقة”.
واأ�ســـار اإلـــى اأن ق�سايا الحتيـــال التي 
تـــوؤرق ال�سارع التجاري، وهـــي ت�ستدعي من 
الأطـــراف درا�سة القوانـــن والأنظمة، قائال 
“اأعتقـــد اأن هنـــاك ثغـــرات قانونية مكنت 
البع�ـــس من القيام بالحتيـــال والت�سبب يف 
م�سكلـــة راحـــت �سحيتهـــا ع�ـــرشات ال�رشكات 

البحرينية”.
واعترب فخـــرو الـ “ال �ســـي �سيك” اآمن 
واأحـــد احللول املطروحـــة، اإل اأن هناك عددا 

من املاآخذ التي يجب النظر اإليها مثل �رشعة 
اإ�ســـدار هذه املعامـــالت من جانـــب البنوك 
والتكلفة، والتي ميكـــن اأن حت�سنها البنوك 
البحرينيـــة؛ لتجعلها اأكر قبـــول للمعامالت 

الداخلية.
اأن  البنـــوك  بقـــدرة  ثقتـــه  عـــن  وعـــرب 
تكـــون اأكر اإبداعـــا وخلق احللـــول مل�سكلة 

املدفوعات املوؤجلة.
كمـــا اأ�سار فخـــرو اإلى التغيـــرات التي 
�سدرت فيما يتعلق برخ�س العمل لالأجانب 
هنـــاك   )...( املراجعـــة،  كذلـــك  ت�ستدعـــي 
اإجـــراءات �سدرت بخ�سو�ـــس رخ�س العمالة 
الأجنبية، لكـــن ذلك ل يعني عدم مراجعتها، 

ومعرفـــة �سلبياتها واإعادة النظر فيها اإذا ما 
كانت خاطئة”.

ويعـــود البرمـــي للحديث عـــن ق�سايا 
العمـــال بالقـــول “نحن مـــع حقـــوق العمال 
واملتطلبات الدولية و�سمعة البحرين يف هذا 
املجال، لكن األي�س من حق �ساحب العمل اأن 
ي�سمـــن حقوقه خ�سو�سا مـــع احلالت التي 
ن�سمعهـــا من �رشقة اأموال مـــن جانب العمالة 

الوافدة ومغادرتها للمطار بكل �سهولة؟”.
وانتقد اأن يعطى املوظف الأجنبي الذي 
يكـــون يف رقبتـــه اأمانة مببالـــغ مالية كبرة 
جـــواز ال�سفـــر، واأن ي�سافـــر حتـــى دون علم 

�ساحب العمل.
وحتـــدث عـــن حـــالت ل�رشقـــة �ساحنات 
مبعداتهـــا وبيعهـــا يف اخلـــارج اأو حتـــى يف 
ال�ســـوق املحلية وحتـــى تفكيكهـــا وبيع ما 
فيهـــا من ب�ساعة كانت �ستنقل من البحرين 
اإلى اخلـــارج اأو العك�س، ثـــم ي�سافر ال�سائق 
من مطـــار البحرين بجـــوازه ليتفاجاأ �ساحب 

العمل بذلك، ويكون اآخر من يعلم.

�ل�سيكات �ملوؤجلة دمرتنا... ويجب مر�جعة �إجر�ء�ت “�سوق �لعمل”
اأجانب ا�ستولوا على معدات واأموال وفروا عرب املطار ب�سهولة... جتار:

• ريا�س البرمي	



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

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية 

شركة مطعم تي اتش 2 ذ.م.م

بأنه قد  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تقدم لها السادة/ عبدالعال اخلليج للتدقيق، املصفون القانوبيون 
لـ شركة مطعم تي اتش 2 ذ.م.م املسجلة كشركة ذات مسئولية 
أعمال  انتهاء  إشهار  طالبني  رقم1-95206،  القيد  مبوجب  محدودة، 
تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، 
وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم رقم 

21 لسنة 2001.
املذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 

خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

التجاري  احملل  بتحويل  العالوي   خشان  حسني  روعة   / السيدة  إلينا  تقدم 

اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى  محمد  خشان  خولة  السيدة/  الى  التالي: 

نشر  تاريخ  من  يوما  املذكورة خالل خمسة عشر  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

14/8/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018-119336( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

قيد رقم

82103-01

االسم التجاري

بوتيك أحلى الليالي

نوع النشاط

جتارة/ بيع امللبوسات واألحذية 

واألصناف اجللدية

العنوان

 583 رقم ب3192 طريق  محل 

مجمع 905 الرفاع الشرقي

7/8/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

)CR2018-116368( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه اعتراض 

التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به 

ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: عبداجلليل عبداهلل محمد العويناتي

االسم التجاري احلالي: برند هاوس املقاوالت

االسم التجاري اجلديد: وكالة بوند هاوس للعقارات واملقاوالت

قيد رقم: 82481-2

13/8/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018-117498( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه اعتراض 

التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به 

ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: هاجر عبداهلل مدن عبداهلل

االسم التجاري احلالي: دجريز للساللم واملصاعد الكهربائية

االسم التجاري اجلديد: دجريز املقاوالت امليكانيكية

قيد رقم: 83488-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2017-197213( اعالن رقم

تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه اعتراض 

التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به 

ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: عائشة عبدالرحيم عبداهلل عبدالقادر

االسم التجاري احلالي: مصنع الشفاف لألملنيوم

االسم التجاري اجلديد: الشفاف لألملنيوم

قيد رقم: 39427-02

القيد: 47752
التاريخ: 5/8/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )000( لسنة 2018

بشأن تغيير اإلسم رادو آند لوجننيس

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  ذ.م.م  الصفوة  ساعة  شركة  اصحاب  السادة 

47752، طالبني تغيير اإلسم التجاري من رادو آند لوجننيس فرع )21( إلى رادو 

& ريفولي ذ.م.م. 

أقصاها  مدة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  فعلى 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

التاريخ: 13/8/2018

وزارة الصناعة والتجارة - ادارة التسجيل

) CR2018 -117582( اعالن رقم

تقدم إلى إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السادة/ شركة مركز برو سكاي 
لألعمال ذ.م.م بطلب تغيير االسم التجاري للفرع 1:

من: مركز برو سكاي لألعمال ذ.م.م 
Pro Sky Business Center W.L.L

إلى: حاضنة برو سكاي لألعمال ذ.م.م
Prosky Business Center W.L.L

أقصاها  مدة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  فعلى 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

القيد: 1-83660 - التاريخ: 14/8/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشأن حتويل شركة تضامن إلى مؤسسة فردية

إليها   تقدم  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

كاظم  عبدالرسول  وملالكها  تضامن  للعقارات  الدر  بوابة  شركة  أصحاب 

طالبني   83660 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة   - وشركاؤه  ابراهيم  عبداهلل 

 93167-1 سجل  حتت  قائمة  فردية  مؤسسة  من  فرع  إلى  الشركة  حتويل 

السيد  - وتعيني  ابراهيم  - عبدالرسول كاظم عبداهلل  السيد  لتصبح بإسم 

عبدالرسول كاظم عبداهلل ابراهيم للقيام بإجراءات التحويل.

التاريخ: 31/7/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

بشأن حتويل فرع مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة مؤسسة هيوسنت 

القيد  مبوجب  واملسجلة  عاشور  علي  عبدالوهاب  رقية محمد  ملالكها  كلني 

رقم 40701-3بطالب حتويلها إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 

عبداهلل حسني  فوزي  السيد  بإدخال  وذلك  بحريني،  دينار  آالف  10000 عشرة 

ابراهيم عباس كشريك معها في السجل

فعلى من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة أقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن 12األربعاء 15 أغسطس 2018 - 4 ذو الحجة 1439 - العدد 3592



للبيـــــــــع أراضي متنوعة
خاص بقسم مناطق الشمالية

 عباس: 36600656 - علي : 36700722 
Tel: 17564411 -  F: 17564441

 E-mail: abbas@grnata.com  -  ali.daif@grnata.com

ً بخدمتكم كل يوم من السب إلى اخلميس من الساعة 8 صباحاً إلى 4 عصرا

RA  - 129,856 :المساحة �المتر: 464  - سعر القدم: 26 - السعر الكلي - L002388 :أرض في سرا�ا2  - رقم التعر�ف
RA  - 141,593 :المساحة �المتر: 487.2  - سعر القدم: 27 - السعر الكلي - L003393 :أرض في الجنب�ة  - رقم التعر�ف
RA  - 818,115 :المساحة �المتر: 4,750  - سعر القدم: 16 - السعر الكلي - L001195 :أرض في �ار�ار  - رقم التعر�ف
BD  - 297,624 :المساحة �المتر: 790  - سعر القدم: 35 - السعر الكلي - L001243 :أرض في الجنب�ة  - رقم التعر�ف

RA  - 142,328 :المساحة �المتر: 539.7  - سعر القدم: 24.5 - السعر الكلي - L001252 :أرض في بني جمرة  - رقم التعر�ف
RA  - 77,282 :المساحة �المتر: 375.9  - سعر القدم: 19.1 - السعر الكلي - L003451 :أرض في الهملة  - رقم التعر�ف

BC  - 1,349,805 :المساحة �المتر: 4,180  - سعر القدم: 30 - السعر الكلي - L003459 :أرض في سرا�ا2  - رقم التعر�ف
RG  - 810,077 :المساحة �المتر: 4,181  - سعر القدم: 18 - السعر الكلي - L003454 :أرض في الجنب�ة  - رقم التعر�ف

RA  - 44,000 :المساحة �المتر: 201.9  - سعر القدم: 20.250 - السعر الكلي - L003470 :أرض في الهملة  - رقم التعر�ف
RA  - 418,934 :المساحة �المتر: 1,946  - سعر القدم: 20 - السعر الكلي - L000823 :أرض في سار  - رقم التعر�ف

RB  - 90,675 :المساحة �المتر: 351  - سعر القدم: 24 - السعر الكلي - L000885 :أرض في البد�ع  - رقم التعر�ف
RA  - 115,282 :المساحة �المتر: 428.4  - سعر القدم: 25 - السعر الكلي - L000915 :أرض في السهلة  - رقم التعر�ف

RB  - 144,668 :المساحة �المتر: 603.4  - سعر القدم: 28 - السعر الكلي - L000943 :أرض في جبلة ح�شي  - رقم التعر�ف
RA  - 145,572 :المساحة �المتر: 483  - سعر القدم: 28 - السعر الكلي - L001059 :أرض في سار  - رقم التعر�ف

RG  - 143,824 :المساحة �المتر: 477.2  - سعر القدم: 28 - السعر الكلي - L001058 :أرض في سار  - رقم التعر�ف
RA  - 104,057 :المساحة �المتر: 402.8  - سعر القدم: 24 - السعر الكلي - L001042 :أرض في القر�ة  - رقم التعر�ف
RA  - 121,482 :المساحة �المتر: 564.3  - سعر القدم: 20 - السعر الكلي - L001102 :أرض في سار  - رقم التعر�ف

RB  - 202,546 :المساحة �المتر: 607  - سعر القدم: 31 - السعر الكلي - L001117 :أرض في سار  - رقم التعر�ف
RA  - 287,140 :المساحة �المتر: 1,482  - سعر القدم: 18 - السعر الكلي - L000661 :أرض في سار  - رقم التعر�ف

RB  - 290,628 :المساحة �المتر: 1,125  - سعر القدم: 24 - السعر الكلي - L000680 :أرض في الجنب�ة  - رقم التعر�ف

RG  - 786,633 :المساحة �المتر: 4,060  - سعر القدم: 18 - السعر الكلي - L002333 :أرض في سار  - رقم التعر�ف\
RA  - 246,237 :المساحة �المتر: 602  - سعر القدم: 38 - السعر الكلي - L002305 :أرض في جبلة ح�شي  - رقم التعر�ف

RA  - 107,700 :المساحة �المتر: 416.9  - سعر القدم: 24 - السعر الكلي - L002378 :أرض في سار  - رقم التعر�ف
RA  - 82,172 :المساحة �المتر: 347  - سعر القدم: 22 - السعر الكلي - L002369 :أرض في البد�ع  - رقم التعر�ف

RG  - 300,722 :المساحة �المتر: 1,552.1  - سعر القدم: 18 - السعر الكلي - L002355 :أرض في الهملة  - رقم التعر�ف
RA  - 100,002 :المساحة �المتر: 371.5  - سعر القدم: 25.008 - السعر الكلي - L003487 :أرض في المرخ  - رقم التعر�ف

RA  - 118,597 :المساحة �المتر: 787  - سعر القدم: 14 - السعر الكلي - L003483 :أرض في الهملة  - رقم التعر�ف
RG  - 613,548 :المساحة �المتر: 3,000  - سعر القدم: 19 - السعر الكلي - L002307 :أرض في الجنب�ة  - رقم التعر�ف
RA  - 88,547 :المساحة �المتر: 322.6  - سعر القدم: 25.5 - السعر الكلي - L002306 :أرض في سار  - رقم التعر�ف

RB  - 111,816 :المساحة �المتر: 424  - سعر القدم: 24.5 - السعر الكلي - L001187 :أرض في الجنب�ة  - رقم التعر�ف
BC  - 860,258 :المساحة �المتر: 2,664  - سعر القدم: 30 - السعر الكلي - L001159 :أرض في سار  - رقم التعر�ف
BD  - 212,179 :المساحة �المتر: 616  - سعر القدم: 32 - السعر الكلي - L003504 :أرض في الجنب�ة  - رقم التعر�ف
RA  - 102,703 :المساحة �المتر: 433.7  - سعر القدم: 22 - السعر الكلي - L003505 :أرض في سار  - رقم التعر�ف
RG  - 1,876 :المساحة �المتر: 10,895  - سعر القدم: 16 - السعر الكلي - L003496 :أرض في الجسرة  - رقم التعر�ف
RA  - 173,291 :المساحة �المتر: 916.2  - سعر القدم: 26 - السعر الكلي - L002316 :أرض في سار  - رقم التعر�ف
RG  - 850,786 :المساحة �المتر: 4,160  - سعر القدم: 19 - السعر الكلي - L002311 :أرض في سار  - رقم التعر�ف

RA  - 85,173 :المساحة �المتر: 282.6  - سعر القدم: 28 - السعر الكلي - L002338 :أرض في جبلة ح�شي  - رقم التعر�ف
RA  - 85,263 :المساحة �المتر: 282.9  - سعر القدم: 28 - السعر الكلي - L002337 :أرض في جبلة ح�شي  - رقم التعر�ف

RG  - 484,380 :المساحة �المتر: 3,000  - سعر القدم: 15 - السعر الكلي - L002401 :أرض في الدراز  - رقم التعر�ف
RB  - 172,342 :المساحة �المتر: 593  - سعر القدم: 27 - السعر الكلي - L002400 :أرض في الجنب�ة  - رقم التعر�ف

أرض في جبلة ح�شي
L001192 التعر�ف:  رقم 
368.5 �المتر:  المساحة 

27 سعر القدم: 
RA  - 107,096 :السعر الكلي

أرض في سار
L002390 التعر�ف:  رقم 
352.1 �المتر:  المساحة 

22.5 سعر القدم: 
RA  - 85,275 :السعر الكلي

أرض في سار
L003423 التعر�ف:  رقم 
407 �المتر:  المساحة 

24 سعر القدم: 
RA  - 105,142 :السعر الكلي

أرض في المرخ
L002370 التعر�ف:  رقم 
410 �المتر:  المساحة 

21.3 سعر القدم: 
RB  - 94,002 :السعر الكلي
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خادم احلرمني ي�شتقبل ال�شي�شي يف نيوم

احلرم���ني  خ���ادم  ا�شتقب���ل 
ال�رشيفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز 
اآل �شع���ود يف ني���وم، اأم����س الثالثاء، 
الرئي�س امل�رشي عبدالفتاح ال�شي�شي 
بح�ش���ور االأمري حممد ب���ن �شلمان بن 
عبدالعزي���ز ويل العهد نائ���ب رئي�س 

جمل�س الوزراء وزير الدفاع.
ال�شعودية  االأنب���اء  وقالت وكالة 

اإن���ه جرى خالل اال�شتقب���ال تبادل االأحاديث حول العالقات االأخوية الت���ي تربط بني البلدين وال�شعبني 
ال�شقيقني. وقد اأقام العاهل ال�شعودي ماأدبة غداء بهذه املنا�شبة.

السنة العاشرة - العدد 3592 
األربعاء

15 أغسطس 2018 
4 ذو الحجة 1439

international@albiladpress.com
العالم
14

مكة المكرمة ـ وكاالت:

بغداد - اف ب:

أنقرة ـ األناضول:

كابول ـ اف ب:

نظ����م يف مدينة مك����ة املكرمة احلفل 
ال�شنوي لال�شتعرا�����س الع�شكري لقوات 
اأمن احلج واالأجهزة املعنية ب�شوؤون احلج 
واحلج����اج، امل�شارك����ني يف تنفي����ذ اخلطة 

العامة ملو�شم حج هذا العام.
املرا�ش����م  خ����الل  ل����ه  كلم����ة  ويف 
الع�شكري����ة، اأكد رئي�����س اللجن����ة االأمنية 
باحل����ج الفري����ق اأول �شعي����د القحط����اين 
مبا�����رشة القوات مهامه����ا يف مكة املكرمة 
وامل�شاعر املقد�شة واملدينة املنورة ويف 
كل املنافذ وعلى كل الطرق املوؤدية اإلى 
مناطق احل����ج. وياأتي حف����ل اال�شتعرا�س 
الع�شك����ري لق����وات اأمن احل����ج، للوقوف 
على جاهزية اال�شتعدادات التي ت�شخرها 
ال�شعودية خلدمة �شيوف الرحمن، ومدى 
اال�شتعدادات والتجهيزات ب�شكل عام يف 
تنفيذ خط����ة االأعم����ال املر�شومة ملو�شم 

حج هذا العام.

قتل 3 اأ�شخا�����س على االأقل بانفجار 
عب����وة نا�شف����ة داخ����ل �ش����وق مزدحمة، يف 
مدين����ة ال�ش����در الواقع����ة �رشق����ي بغداد، 
اأم�س الثالث����اء، ح�شبما اأعلن����ت ال�شلطات 
العراقية. واأو�شح بيان �شادر عن قيادة 
عمليات بغ����داد امل�شوؤولة عن حماية اأمن 
العا�شمة: “ا�شت�شه����د 3 مواطنني وجرح 
4 اآخرون اإثر انفج����ار يف اإحدى الب�شطات 
يف منطق����ة �ش����وق مريدي، �شم����ن قاطع 
مدينة ال�شدر”. واأكدت م�شادر اأمنية اأن 
بني القتل����ى امراأة وطف����ل. ومل تعلن اأي 
جه����ة م�شوؤوليتها على الفور عن االنفجار 
الذي وقع يف مدين����ة ال�شدر، معقل رجل 
الدي����ن مقتدى ال�شدر الذي فازت كتلته 

الربملانية يف االنتخابات االأخرية.
وكان����ت ال�شلط����ات العراقية نفذت 
اأكرث م����ن حمل����ة مل�ش����ادرة االأ�شلحة غري 
املرخ�شة يف منطقة �شوق مريدي، الواقع 

قرب �شوق اخل�شار حيث وقع التفجري.

اأعل���ن الرئي����س الرتك���ي، رجب طيب 
اأردوغان، اأم�س الثالثاء، اأن بالده �شتقاطع 
املنتج���ات االإلكرتوني���ة االأمريكي���ة، التي 
تعد فخر القط���اع ال�شناع���ي يف الواليات 
املتح���دة. ج���اء ذل���ك خ���الل كلم���ة األقاها 
الرئي�س الرتكي، مبنا�شب���ة مرور 17 عاًما 
عل���ى تاأ�شي����س ح���زب العدال���ة والتنمي���ة 
“االأنا�ش���ول”  احلاك���م، ونقلته���ا وكال���ة 
الرتكية. واأ�شاف اأردوغان، اأن بالده عازمة 
عل���ى ت�شنيع وت�شدي���ر منتج���ات بجودة 
اأف�ش���ل من تلك الت���ي ت�شتوردها بعمالت 
اأجنبية، الفتا اإلى اأن تركيا متتلك موؤهالت 

متكنها من حتقيق ذلك.
وعن االأزمة االقت�شادية واملالية التي 
تواجهه���ا تركي���ا، قال اأردوغ���ان “بعد اأن 
ف�شلوا يف اإرغامنا عل���ى تنفيذ ما يريدونه 
عل���ى االأر����س مل ي���رتددوا يف ا�شتخ���دام 
ال�ش���الح االقت�ش���ادي �شدن���ا”، يف اإ�شارة 
اإل���ى االإج���راءات االأمريكي���ة االأخ���رية التي 
ا�شتهدفت بع�س ال�شادرات الرتكية اإلى 

الواليات املتحدة.

ق���ال م�شوؤول���ون، اأم�س الثالث���اء، اإن 
م�شلحني من حركة طالب���ان �شيطروا على 
قاع���دة ع�شكرية يف �شمال اأفغان�شتان بعد 
مع���ارك اأوقع���ت 14 قتيالً واأ����رشوا خاللها 

ع�رشات اجلنود خالل اليومني املا�شيني.
واملواجه���ات،  الهجم���ات  واأ�شف���رت 
وف���ق رئي�س جمل�س اإقلي���م فارياب حممد 
طاهر رحماين، عن مقت���ل ع�رشة جنود على 

االأقل واإ�شابة 15، واأ�رش ع�رشات اآخرين.
وق���ال رحماين “مل نتمك���ن من دخول 
القاعدة. اأجزاء كب���رية من القاعدة ال تزال 
حت���ت �شيط���رة طالب���ان”. وذك���ر اأع���داد 
القتلى وامل�شابني، لكن م�شوؤوالً اإقليميًّا 
ا، لكن  اأ�ش���اف اأن طالبان اأ����رشت 40 جنديًّ
30 من م�شلحيها قتلوا اأي�ًشا يف املعارك.

وتزامن هج���وم طالبان يف ال�شمال مع 
ا�شتب���اكات يف اإقلي���م غزنة بجن���وب �رشق 
الب���الد، والذي يق���ع على الطري���ق ال�رشيع 

الرئي�شي الذي يربط كابول باجلنوب.

ال�شعودية... جاهزية 
كاملة لقوات اأمن احلج

قتلى بانفجار قنبلة 
يف “�شدر بغداد”

اأردوغان: �شنقاطع املنتجات 
االإلكرتونية االأمريكية

طالبان ت�شيطر على قاعدة 
ع�شكرية باأفغان�شتان

جناة حمافظ تعز من حماولة اغتيال ومقتل عدد من مرافقيه
احلوثيون يحتمون بدروع ب�رشية يف مركز الدريهمي

من جان����ب اآخر، حتا�رش ق����وات املقاومة اليمنية 
امل�شرتك����ة، املدعوم����ة م����ن قب����ل ق����وات التحال����ف 
العربي لدع����م ال�رشعية يف اليمن، ميلي�شيات احلوثي 
املوالية الإيران داخل مركز مديرية الدريهمي و�شط 

ا�شتباكات متقطعة.
وقال����ت م�ش����ادر حملي����ة اإن ق����وات املقاوم����ة 
امل�شرتكة، �شيقت خناقها على ميلي�شيات احلوثي 
املحا�رشين يف مركز مديرية الدريهمي، ودعتهم اإلى 

ت�شليم اأنف�شهم.
وذكرت امل�ش����ادر اأن 12 عن�رشًا من ميلي�شيات 
يف  املا�شي����ة،  ال�شاع����ات  خ����الل  قتل����وا  احلوث����ي 

املواجهات مع املقاومة التي ت�شهدها املنطقة.
االإيراني����ة  اأن ميلي�شي����ات احلوث����ي  واأ�شاف����ت 
ت�شتخ����دم املدني����ني يف مرك����ز مديري����ة الدريهمي 

كدروع ب�رشية.

ويف ال�شي����اق اأف����ادت م�ش����ادر ميني����ة مبقت����ل 
�شبعة م����ن ميلي�شي����ات احلوثي وجرح ع�����رشة اآخرين 
يف غ����ارة جوية للتحالف العربي عل����ى منطقة �رشواح 
غربي حمافظ����ة ماأرب. واأ�شارت امل�ش����ادر اأن قوات 
اجلي�����س الوطني توا�شل ق�شفه����ا مواقع احلوثيني 

باملدفعية يف مديرية املالجم مبحافظة البي�شاء. 
وتاأت����ي هذه التط����ورات امليدانية، بالتزامن مع 
هجوم مباغ����ت �شنته وح����دات اجلي�����س اليمني على 
مواق����ع ميلي�شي����ا  احلوث����ي االإيراني����ة يف جبهة مقبنة 
غرب����ي حمافظة تع����ز.  وتركز الهج����وم املباغت على 
مواق����ع مترك����ز امليلي�شي����ا يف قرية الف�ش����ال وجبل 

 احل�شن يف مديرية مقبنة، وفق م�شدر اأمني.
واأ�سف����ر الهجوم  ع����ن �سقوط قتل����ى وجرحى يف 
�شفوف عنا�����رش امليلي�شيا، وتدمري عدد من االآليات 

•القتالية التابعة  للحوثيني.  موقع احلادث	

جنا حمافظ تعز من حماولة اغتيال بعبوة نا�سفة ا�ستهدفت موكبه يف عدن، اأم�س الثالثاء، 

اأمني  املحافظ  موكب  م��رور  اأث��ن��اء  الهجوم  ووق��ع  مرافقيه.  من  ع��دد  مقتل  عن  الهجوم  واأ�سفر 

حممود يف �سارع اإمناء يف مدينة عدن العا�سمة املوؤقتة لليمن.

ويتواجد حمافظ تعز يف عدن منذ اأ�سبوع، حيث التقى الرئي�س اليمني عبد ربه من�سور هادي 

حلل الإ�سكاليات التي تعانيه حمافظته.

“�شي اأي اإيه” تك�شف عن وثيقة �رصية خطرية عن “اإخوان” م�رص
االأمريكي����ة  اال�شتخب����ارات  وكال����ة  ك�شف����ت 
املركزي����ة “�شي اأي اإي����ه”، عن وثيق����ة �رشية عن 

جماعة االإخوان امل�شلمني املحظورة يف م�رش.
وبح�ش����ب ما ن�رشته املخابرات االأمريكية على 
موقعه����ا االإلكرتوين، ف����اإن الوثيقة حتمل عنوان 
“االإخوان امل�شلمون يف م�رش: بناء قواعد الدعم”، 
وتك�ش����ف فيها ع����ن اأ�رشار جدي����دة وخطرية حول 

خمطط����ات جذرية للجماع����ة من����ذ اإن�شائها، ومن 
خالل التطرف االأيديولوج����ي املتع�شب للكاتب 

�شيد قطب.
واأع����دت املخابرات املركزي����ة االأمريكية يف 
ع����ام 1986 الوثيق����ة، الت����ي رفع����ت عنها �شفة 
ال�رشي����ة يف اليومني املا�شي����ني، وحتذر فيها من 
التاأث����ري املتنامي للمتطرفني من االإخوان الذين 
ق����در عددهم من قبل وكالة املخابرات املركزية 

بح����وايل 30 األ����ف عن�رش داخل ح����وايل 24 منظمة 
منبثقة م����ن االإخوان، ومن خلفي����ات اأيديولوجية 

خمتلفة.
واأك����دت وثيق����ة اأن معظ����م ه����ذه العنا�����رش 
اإرهابي����ة،  اأعم����ال  ارت����كاب  كان����ت متورط����ة يف 
وقال����ت الوثيقة “لقد جنح االإخوان يف بناء �شبكة 
اأ�شا�شي����ة م����ن خ����الل جتنيد املعلم����ني والطالب 
وال�شحافي����ني وغريه����م م����ن املهني����ني ورجال 

االأعمال”، م�شيفة اأن “االزدواجية املتزايدة هي 
اأخطر م�شكلة حمتملة لدى االإخوان”.

واأك����دت ال����دور الرئي�س املوؤثر ال����ذي لعبه 
الباح����ث يو�شف القر�ش����اوي يف توجي����ه تكتيك 
اجلماع����ة غ����ري امل�رشوع ، حم����ذرة م����ن خمططاته 
امل�شتقبلي����ة واملكائد التخريبي����ة، على رغم اأنه 
كان موجودا يف م�رش منذ �شنوات طويلة وهو االآن 

مقيم يف قطر.

اأعلنت �رشطة لندن اأن الرجل الذي 
اأوق���ف بعدم���ا �ش���دم ب�شيارت���ه �شياج 
اأم����س الثالثاء،  الربمل���ان الربيط���اين، 
�شاب يبلغ من العمر 20 عاًما، واأنه كان 
موقوف���ا لال�شتب���اه يف ارتكاب���ه “اأعماالً 

اإرهابية”.
واأو�شح���ت ال�رشط���ة، يف بي���ان، اأن 
الهج���وم ت�شبب يف عدد م���ن االإ�شابات 
�رشط���ة  تول���ت  فيم���ا  اخلط���رية،  غ���ري 
وكان  التحقي���ق.  االإره���اب  مكافح���ة 
�شائق �شيارة ا�شط���دم مب�شاة وراكبي 

دراج���ات بالق���رب من مبن���ى الربملان 
يف لن���دن، يف وق���ت �شاب���ق م���ن اأم����س 
الثالث���اء، وقالت ال�رشطة اإنه���ا تتعامل 
ا.  م���ع احل���ادث باعتب���اره عم���اًل اإرهابيًّ
واعتقل ال�شاب بع���د ا�شطدام �شيارته 
الف�شية من طراز فورد فيي�شتا بركاب 
يف �شاع���ة ال���ذروة قب���ل اأن ي�شط���دم 
بحاج���ز. واجتهت ال�رشط���ة امل�شلحة اإلى 
املنطق���ة، وطوقت ال�ش���وارع املحيطة 
الربيطاني���ة، ونا�شدت  بقلب احلكومة 
ال�رشط���ة اجلمه���ور باالبتع���اد، واأغلقت 
حمطة مرتو “وي�شتمن�شرت”.  وقال عدة 

�شهود عيان اإن ت�رشفات ال�شائق كانت 
متعمدة، يف احلادث الذي زاد التوترات 
يف لن���دن بع���د اأن �شه���دت املدين���ة 4 
هجم���ات اإرهابية مبركب���ات يف اأقل من 
18 �شه���ًرا. وكان���ت املنطق���ة م�رشًح���ا 
لهجوم اإرهابي يف مار�س 2017، عندما 
اقتحم خالد م�شع���ود ح�شودا م�شتخدما 
�شي���ارة على ج����رش “و�شتمن�ش���رت”، مما 
اأ�شف���ر ع���ن مقت���ل 4 اأ�شخا����س. وترك 
م�شع���ود �شيارته، ثم طع���ن وقتل اأحد 
اأفراد ال�رشط���ة قبل اإطالق النار عليه يف 

فناء خارج الربملان.

سيارة تدهس مشاة عند البرلمان البريطاني... وشرطة اإلرهاب تحقق
لندن - وكاالت:

واشنطن ـ آر تي:

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

دبي ـ العربية نت:

• امللك �شلمان م�شتقبال ال�شي�شي	

“عملية ع�شكرية جمهولة” تخرب مدًنا �شويدية30 قتيالً بانهيار “مرّوع” جل�رص يف جنوة

اأكد وزير الداخلية االإيطايل 
 30 اأن نح���و  ماتي���و �شالفين���ي 
�شخ�ًش���ا لق���وا م�رشعه���م ج���راء 
انهي���ار ج�رش لل�شيارات يف مدينة 

جنوة �شمال غربي البالد.
ال���ذي  �شالفين���ي  واأ�ش���ار 
يتول���ى اأي�ًش���ا من�ش���ب نائ���ب 
وج���ود  اإل���ى  احلكوم���ة  رئي����س 
العدي���د م���ن امل�شاب���ني ج���راء 
احل���ادث، ح�شب و�شائ���ل اإعالم 

اإيطالية.
و�شب���ق اأن اأف���ادت وكال���ة 
االأنب���اء االإيطالي���ة “اأن�ش���ا” باأن 
ج����رًشا مرتفًعا انهار جزئيًّا، بينما 
اأ�ش���ارت و�شائ���ل اإع���الم اإلى اأن 
اأف���راد االإنق���اذ كان���وا يحفرون 
بني االأنقا�س يف حماولة للعثور 
�شي���ارات  يف  اأ�شخا����س  عل���ى 
واأ�شافت  �شقطت ع���ن اجل����رش. 

الوكال���ة اأن ال�شلطات ا�شتبهت 
يف اأن ال�شع���ف الهيكلي ت�شبب 
باالنهيار، واأن اجلزء من الطريق 
ال�رشيع الذي انهار كان على بعد 
نح���و 200 مرت.  و����رشح متحدث 
با�ش���م خدمة االإطف���اء باأن اجل�رش 
عل���ى  اأ�شا�ش���ي  ب�ش���كل  انه���ار 
ال�س���كك احلديدية على  خطوط 
بع���د 100 ي���اردة تقريًب���ا، واأن 

ال�شي���ارات وال�شاحنات �شقطت 
حت���ت االأنقا�س. وقال �شهود ل� 
“�شكاي اإيتاليا” اإنهم يعتقدون 
اأن م���ا ال يق���ل ع���ن 10 مركبات 

حو�رشت حتت االأنقا�س. 
من جهته، قال وزير النقل 
دانيل���و  االإيطالي���ة  باحلكوم���ة 
تونينيل���ي اإن االنهي���ار “ماأ�شاة 

هائلة”.

ال�شويدية  ال�رشط���ة  قالت 
اإن م���ا ي�شل اإل���ى 100 �شيارة 
يف  تخريبه���ا،  اأو  اإحراقه���ا  مت 
العا�شم���ة �شتوكهومل ومدينة 
غوتنبريغ وبلدات جماورة مثل 
ترولهت���ان وفالكن���ربغ، لي���ل 
االثن���ني، يف وقائ���ع و�شفه���ا 
رئي�س الوزراء �شتيفان لوفني 

ب�”عملية ع�شكرية منظمة”.
با�شم  وقال���ت املتحدث���ة 
ال�رشطة اأوال ب���روم: “نعتقد اأن 
ما ي�شل اإلى 100 �شيارة جرى 
اإحراقه���ا اأو تعر�ش���ت الأ�رشار. 
كانت منظمة ومعدة )�شلفا(”.
ومل تذك���ر ال�رشطة ال�شبب 
الذي رمب���ا يك���ون وراء اندالع 
اأن  اأك���دت  لكنه���ا  العن���ف، 
جمموعات من ال�شبان متورطة 

فيه دون اأن تذكر عددهم.

الت���ي  البل���دات  وتع���اين 
عن���ف  اأعم���ال  فيه���ا  ن�شب���ت 

ارتفاع معدالت البطالة.
وق���ال رئي�س ال���وزراء، يف 
مقابلة مع االإذاع���ة ال�شويدية: 
اأنه���ا منظم���ة متام���ا.  “تب���دو 
تقريبا اأ�شبه بعملية ع�شكرية” 
دون اأن يذك���ر جه���ة التنظيم، 
واأ�شاف: “ي���رد املجتمع دائما 

بق���وة عل���ى ه���ذا الن���وع م���ن 
)الوقائ���ع(”. وكان���ت اأح���داث 
االثن���ني، رغ���م ع���دم ات�ش���اح 
�شببها حتى االآن، اأ�شبه بوقائع 
ال�شغ���ب يف �شتوكه���ومل ع���ام 
ال�شوي���د  و�شه���دت   .2013
ت�شاع���ًدا يف العن���ف يف مناطق 
تع���اين البطال���ة وغريه���ا م���ن 

امل�شكالت االجتماعية.

• •عمال اإغاثة يف موقع انهيار اجل�رش )رويرتز(	 �شيارات اأُحرقت يف مدينة غوتنبريغ ال�شويدية )رويرتز(	

ستوكهولم ـ رويترز:ميالنو ـ رويترز:

• اأفراد من ال�رشطة يف حميط مبنى الربملان الربيطاين بعد حادث ا�شطدام �شيارة بحواجز اأمنية )رويرتز(	
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كما يبدو لنا، �لعامل �ليوم مل يعد �آمناً، ال �أمنياً 
وال مالي���اً، و����ر�ع �لبقاء بني �ل���دول يعتمد على 
م�شت���وى �الأمان لدى كل دولة بينها وبني �شعبها، 
فالت�شالح مع �ل�شع���وب و�شمان لقمة عي�شها هو 
�ل���ذي ميثل �شياج �الأمن و�ال�شتق���ر�ر للأمم، وكما 
ن���رى تتعر����ض �ل�شعودي���ة و�لبحري���ن و�الإمار�ت 
وم����ر وحت���ى تركي���ا �أردوغ���ان �ملح�شوب���ة على 
�حللف �الأطل�شي وت�شم���ن للحلف قو�عد ع�شكرية 
لديه���ا مل ت�شل���م م���ن �ل�شغوط���ات رغ���م �لعلقة 
�ال�شرت�تيجي���ة مع �لغرب �لتي يب���دو �أن �أردوغان 
خربه���ا باأ�شلوبه �لذي لي�ض ه���و مو�شوعنا �ليوم، 
لكن �لرمز من ذل���ك هو �أن �لدول مبجرد �أن تخرج 
ع���ن �أو�مر �الأ�شياد �لعاملي���ني ي�شبح �ال�شتهد�ف 
م�روع���اً، من هن���ا �أ�شبح �لع���امل �ليوم غ���ر �آمن، 

ومعر�شا للخرت�ق و�لت�شوي�ض.
هذ� يعني �أن عل���ى �حلكومات و�لدول تقوية 
�شبكاته���ا ون�شيجها �الجتماع���ي مع حفظ و�شيانة 
�أ�شو�ره���ا وحيطانه���ا ومن���ع ت�شل���ل �الإرهابي���ني 
و�ملرت�شدي���ن و�ملجرم���ني و�لل�شو����ض و�خلليا 
�لد�خلي���ة �لنائم���ة �ملدعومة من منظم���ات دولية 

كحق���وق �الإن�ش���ان ووز�ر�ت �خلارجي���ة و�شفار�ت 
�لدول �لغربية �لتي تعمل كور�شة �شاخنة بحملت 
�رب خو��ر �لدول، لهذ� من �خلطورة بل �لكارثة 
ت���رك �شياجنا �لد�خل���ي مك�شوفاً و�أمنن���ا �لد�خلي 
لل�شدف���ة تلعب ب���ه، فكلم���ا حدثت ثغ���رة �رتفع 
�ر�خنا و�ش���دح عويلنا و�نفعاالتنا �ل�شحافية ويف 
�لنهاي���ة ال يزيد عن ولو�ل وكلم و�نفعال عاطفي 
�رعان ما يخفت كما حال كل �لكو�رث �لتي مررنا 
به���ا ون�شيناها وم�شى �لق���ارب معر�شاً ملزيد من 
�الأعر�����ض �لتي لوال �ل�ش���دف لظلت خمتبئة حتت 

�لرماد.
م���ن �أح���د�ث فرب�ير 2011 وحت���ى �ليوم، كم 
�شهدنا من �الخرت�ق���ات �الأمنية وكم تعر�ض �أمننا 
�لد�خلي للخرت�ق على �شعيدي �الإرهاب و�الإجر�م، 
�أ�ش���ف عل���ى ذل���ك فو�ش���ى و�شائ���ل �لتو��ش���ل 
�الجتماعي و�شعف �جل���د�ر �الأمني �حلديدي �لذي 
كان �شائ���د�ً قبل ثلثني �شن���ة وحمى �لبحرين من 
كل �خرت�ق و�شقط هذ� �جلد�ر بحجة �لدميقر�طية 
وحق���وق �الإن�ش���ان، وم���ن يومه���ا �ش���ار �لوط���ن 
مك�شوف���اً... ملاذ� نخجل من �ش���د �لهجمات �شدنا 

بحج���ة �ل�شتار �حلدي���دي �حلامي، علم���اً �أن �أوروبا 
و�أم���ركا ورو�شي���ا وكل �لدول �لغربي���ة و�ل�رقية 
حتمي بنيتها به���ذ� �جلد�ر و�أكرث؟ فقط الأننا دول 

�شغرة وغنية وميكن ��شتنز�فها؟
لي����ض هذ� مو�شوع �لق�شي���ة، �ملو�شوع متى 
نعي بعد كل هذه �الخرت�قات يف جد�رنا �الأمني �أن 
�لوقت حان لتفعيل �جلد�ر �حلديدي و�لناري �لذي 
مل تخجل دولة مثل �أمركا من حماية نف�شها به، يف 
�لوقت �لذي نخجل فيه من جمرد تطبيق �لقانون؟ 
�أي �شعف وتر�خ هذ� �ل���ذي يدفعنا لل�شرتخاء يف 
وقت ي�شه���د فيه �لعامل �نتفا�ش���ة �أمنية لتطبيق 
�جل���د�ر �حلديدي؟ لقد �أثبت���ت �شيا�شة �ل�شعودية 
مع كن���د� �ملارق���ة �أن ال �شيء يدف���ع �ل�رر �شوى 
�لدف���اع بقوة عن نظامك وال تخجل �أو تلني من �أية 
و�شائل تر�ها حلماية وطنك و�شعبك وهذ� ما يجب 
�أن نفهمه يف �لبحرين �لتي مل ت�شتفد بعد مما جرى 

يف 2011.

تنويرة:
 ال تثقب �ر�عك وتتهم �لريح.
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سوالف

م�شكلة �مل�شاكل يف �أغلب �لدول هي �لتحرك 
بع���د وقوع �لفاأ�ض يف �لر�أ�ض كما يقولون، وهناك 
جمتمع���ات تعي�ض م�ش���اكل م�شتع�شي���ة ال ميكن 
حلها �أبد� و�أ�شبحت مثل �ملر�ض �ملزمن، ونحن يف 
�لبحري���ن وهلل �حلمد مل ن�ش���ل �إلى هذ� �مل�شتوى، 
لكن لنعرتف �أن لدين���ا ق�شور� يف منط معني من 
�لق�شاي���ا �ملتعلق���ة باالأجانب وحتدي���د� �لعمالة 
�ل�شائبة، فال�شحافة ب���ح �شوتها وهي ت�شر �إلى 
م�شاكله���م و�مللفات و�ل�شج���لت �خلطرة وماذ� 
يح���دث يف “�لفرج���ان”، لكنن���ا رمب���ا مل نوفق يف 
حتديد �لوق���ت و�ملوعد للدخ���ول يف كل مف�شل 

م���ن مفا�شل �مل�شكل���ة، �أي �أن �لتحرك جاء متاأخر� 
وكان من �ملمكن �أن يكون �أ�رع.

�ش���وؤون �جلن�شية و�جل���و�ز�ت و�الإقامة �أكدت 
يف بي���ان له���ا “�أن هناك �إج���ر�ء�ت بالتع���اون مع 
�ملديري���ات �الأمنية و�ملحافظ���ات وهيئة تنظيم 
�شوق �لعمل، ل�شبط �ملخالفني وترحيل من يثبت 
تورط���ه يف خمالفة �أنظم���ة وقو�ن���ني �لتاأ�شر�ت 
و�الإقام���ة، حيث يتم حتوي���ل �لق�شايا �إلى �لنيابة 
�لعامة التخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية حيالها، وهناك 
رقاب���ة �أمني���ة وقانوني���ة متكاملة عل���ى �إجر�ء�ت 
�لتدقيق عل���ى �مل�شافرين �لو�فدين عرب �ملنافذ 

�جلوي���ة و�لربية و�لبحرية به���دف �ملحافظة على 
�أم���ن �ململك���ة و�قت�شاده���ا وذلك م���ن خلل منع 
دخول �الأ�شخا�ض غر �ملرغوب بهم �إلى �ململكة” 
. كما �جتم���ع رئي�ض �الأمن �لعام �الأخ �لعزيز �للو�ء 
ط���ارق �حل�شن مع �شفر بنجلد����ض لدى �ململكة 
موؤمن رحم���ان، ومت �لتطرق �إل���ى �الإجر�ء�ت �لتي 
تتخذه���ا �ل���وز�رة م���ع �جله���ات �ملعني���ة �الأخرى 
للح���د من ظاهرة �نت�شار �لعمال���ة �ل�شائبة و�شبط 

الأ�شخا�ص املخالفني ل�رشوط الإقامة يف البالد.
بي���ان �شوؤون �جلن�شي���ة و�جل���و�ز�ت جاء بعد 
حادثة قت���ل �إمام �مل�شج���د وهيجان �ل���ر�أي �لعام 

و�شخطه حني �شم���ع �أن �لقاتل �مل���وؤذن �لبنغايل 
من �أ�شحاب �ل�شو�ب���ق ومت �إبعاده عن �لبلد �أكرث 
م���ن مرة، ونحن على ثقة تام���ة باملنظومة �الأمنية 
يف  �لق���وي  �الأمن���ي  �الأد�ء  وم�شت���وى  �ملتكامل���ة 
منافذنا �جلوي���ة و�لبحرية و�لربية، لكن قد يكون 
مقيا����ض �ملو�ط���ن خمتلف���ا بحجة “قب���ل وبعد”، 
وه���ذه ق�شية مهمة يف م�شاأل���ة تطبيق �لقانون يف 

�أي جمتمع.
�إذ� كن���ا منتل���ك بيانات �شحيحة ع���ن هوؤالء، 
ملاذ� حتدث �مل�ش���اكل �إذ�؟ هذ� هو �ل�شوؤ�ل �لذي 

يطرحه �ملو�طن.

لم نوفق في تحديد الوقت... التحرك جاء متأخرا

�ش���در  من���ذ  ت�ش���كل  �ل�شيا�ش���ي  �الإ�ش���لم 
�الإ�ش���لم، عندم���ا �شوق���ت �الأجه���زة �الإعلمي���ة 
و�أجه���زة �لعلق���ات �لعام���ة يف ذل���ك �لوقت �أن 
ملكي���ة وور�ثي���ة �لدول���ة �الأموية �مت���د�د لدولة 
�لر�شول �لكرمي، وه���ي �حلامية و�لقائدة جلميع 
�مل�شلمني و�أر��شيهم، وجمع معاوية بني قد�شية 
“�الإ�شلم”، وبني �أحلم �الأمويني ب�شيادة �لفرع 
�مل���رو�ين “�ل�شيا�ش���ي”، حي���ث ت�شكل���ت بذور 
مفه���وم �الإ�ش���لم �ل�شيا�شي، تبع���ت ذلك �أحلم 
�لعبا�شي���ني �ل�شيا�شي���ة ب�شيادة ف���رع �لعبا�ض 
وكان���ت مغلف���ة بث���وب �لقد�شي���ة �الإ�شلمي���ة، 
وكذل���ك فعلت �لدول���ة �لفاطمي���ة، وطموحاتها 
�ل�شيا�شي���ة بث���وب �لقد��ش���ة �الإ�شلمية، وبذلك 

�ش���اد مفه���وم �مللكي���ة �لور�ثي���ة �ال�شتبد�دية 
�لدكتاتوري���ة عن طري���ق تغلي���ف �الآيديولوجيا 
�لفكري���ة �ل�شيا�شية بغلف �لقد�شية �الإ�شلمية، 
وبالنهاية ق���دم لنا م�شطل���ح �أو فل�شفة ت�شمى 

�الآن “�الإ�شلم �ل�شيا�شي”.
ونتيج���ة للنجاح���ات �لكب���رة للطموح���ات 
�ل�شيا�شية للأفرع �لعربية من قري�ض، بتاأ�شي�ض 
دول ح�شنوها بقد�شية �الإ�شلم، فقد �أغرى ذلك 
�الأم���ر �شعوبا غر عربي���ة بتحقي���ق طموحاتهم 
�لعرقي���ة و�شي���ادة عرقه���م على بقي���ة �الأعر�ق 
كالعثماني���ني �لذين ر�أو� �أنه وم���ن �أجل �شيادة 
و�إخ�ش���اع  �ل�شيا�شي���ة  وطموحاته���م  عرقه���م 
�لع���رب �مل�شلم���ني ل�شيطرتهم، فاإن���ه يجب �أن 

�لعرقي���ة  و�آيديولوجيته���م  �أحلمه���م  يغلف���و� 
�ل�شيا�شي���ة بغ���لف �إ�شلم���ي، وقام���ت �أجه���زة 
�الإع���لم و�لعلقات �لعام���ة بت�شوي���ق فكرة �أن 
بن���ي عثمان هم خلفاء دول���ة �لر�شول، من خلل 
�إ�شب���اغ دولته���م ب�شبغ���ة �خللف���ة �الإ�شلمية، 
وبذلك طبقت �لدولة �لعثمانية مفهوم �الإ�شلم 
�ل�شيا�ش���ي ب�ش���كل و��ش���ح. وبه���ذ� ��شتم���رت 
�لدكتاتوري���ة و�مللكي���ة �ال�شتبد�دي���ة، و�إبعاد 
�لعرب �مل�شلمني للمرة �الأولى عن قيادة �لعامل 
�الإ�شلم���ي، ب���ل �حتلل �لع���امل �لعرب���ي و�رقة 
خر�ته ونه���ب ثرو�ته و�إر�شاله���ا ملقر حكمهم 
لبن���اء مدنهم وق�شورهم، وه���و ما �شكل �حتلال 
عثمانيا يجب �أال ين�ش���اه �لعرب �مل�شلمون على 

مر �ل�شنني، وجتاهل �ال�شتعمار �لعثماين حقيقة 
�أن �خللف���ة �الإ�شلمية ال جتوز �إال يف قري�ض، و�أن 
ف���رتة حكم �خللف���اء �لر��شدين مل تك���ن ور�ثية 
وملكي���ة بل كان���ت بالت�ش���اور و�الختي���ار، وهو 
م���ا مل يتوفر خلل ف���رتة �ال�شتعم���ار �لعثماين، 
وعلي���ه، �الإ�ش���لم �ل�شيا�شي �أعط���ى �ال�شتعمار 
�لعثم���اين فر�شة الحت���لل �لع���رب �مل�شلمني، 
و��شتم���ر �ل�شيا�شيون على م���ر �لتاريخ �لعربي 
و�الإ�شلم���ي  با�شتخد�م ه���ذ� �ملفهوم لتحقيق 
�ملطام���ع و�لطموح���ات �ل�شيا�شي���ة، عن طريق 
ث���وب �لقد��ش���ة �الإ�شلمي���ة، و�ش���ط تطبيل من 
وز�ر�ت �لعلقات �لعامة و�الإعلم �لتابعة لهوؤالء 

�ل�شيا�شيني... وللحديث بقية.

ال خجل من الجدار 
األمني

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

هدى هزيم

hudahazeem 
@yahoo.com

الناس

ناق�شت مع �ملحامية �بت�شام �ل�شباغ 
�آلي���ة ��شتلم وزيارة �أبن���اء �ملطلقني يف 
�ملر�ك���ز �الجتماعية، و�ملادة )139( من 
قان���ون �الأ�رة تناول���ت �شو�بط �لزيارة، 

و�مل�شكلة تكمن يف �لتطبيق.
�آلية �لزي���ار�ت تتطلب �إعادة تنظيم 
وتطوير خدمات �ملر�كز، حلماية �الأطفال 
م���ن ج���و �مل�شاحن���ات و�ل�ر�ع���ات بني 
�ملطلق���ني �أثناء �لزيارة، حيث خ�ش�شت 
�ملر�ك���ز لتنظيم �لزي���ار�ت يف حال عدم 
�التفاق بني �لو�لدين ب�شاأنها، ويف كثر 
من �حلاالت حتدث م�شاد�ت كلمية حادة 
بينهم���ا �أثن���اء �لزيارة ت�ش���ل �أحيانا �إلى 
�ل����رب و�ل�ّش���ب و�لق���ذف، وذ�ك يوؤثر 
�شلب���اً وب�شكل بالغ عل���ى نف�شية و�شحة 

�الأطفال.
ب���ودي طرح مقرتح���ات ناق�شتها مع 
�ل�شب���اغ لتعديل و�ش���ع �ملر�كز، الأهمية 
و�ش���ع حل���ول عاجل���ة ت�شم���ن توفر جو 
منا�شب و�شحي للأطف���ال. �أوالً: موظفو 
�ملرك���ز لي�شو� �أخ�شائي���ني �جتماعيني، 
فهم غر موؤهلني للتعامل مع �خللفات، 
ويكتفون بطلب تقدمي بلغ لل�رطة من 
�لط���رف �ملت����رر! ثانياً: ����رورة وجود 
�رط���ة ن�شائي���ة ورجالي���ة بلبا����ض مدين 
باملركز ل�شب���ط تلك �حل���االت وتدوين 
�لعام���ة،  للنياب���ة  وحتويله���ا  �ملحا����ر 
وذل���ك لتنظي���م عملي���ة �ال�شت���لم �لتي 
ت�شوبه���ا خلف���ات و�عت���د�ء�ت لفظي���ة 
وج�شدي���ة، ونق���رتح ��شتقب���ال كل حالة 
بانف���ر�د منعاً لوقوع �ل�رر على �الأطفال 
�الآخري���ن، وتخ�شي�ض مكت���ب ال�شتقبال 
�حل���االت غ���ر �مل�شتقرة. ثالث���اً: �رورة 
توفر قاعات جمهزة ال�شتقبال و�نتظار 
�الأطف���ال، لتوفر �أجو�ء مريحة ومنا�شبة. 
ر�بعاً: زي���ادة عدد �ملر�ك���ز وفقاً حلاجة 
�ملحافظ���ات، �لعدد �حل���ايل ثلثة مر�كز 
جلميع �ملحافظ���ات. خام�شاً: و�شع نظام 
�إلك���رتوين يرب���ط وز�رة �لع���دل ب���وز�رة 
�لعم���ل و�لتنمية �الجتماعي���ة، للإ�ر�ع يف 
�إ�شد�ر تقارير �لزيارة �ملطلوبة كاإثبات 
يف حال �لتقا�ش���ي،  �لتقارير ت�شدر من 
وز�رة �لتنمي���ة باآلي���ة قدمي���ة ومطول���ة 

يرتتب عليها وقوع �ل�رر.
�شاد�شاً: �رورة �لتعاون بني �ملر�كز 
�الأهلي���ة  و�جلمعي���ات  �ل�شب���اب  ووز�رة 
لتنظي���م �أن�شطة وبر�مج �شيفية ودورية 
�إن�ش���اء  وباالإم���كان  �ملطلق���ني،  الأبن���اء 
“رو�ش���ات” ملحقة باملر�ك���ز، مل�شاعدة 
�الأطفال و�إبعادهم ق���در �الإمكان عن جو 

�لتفكك �الأ�ري.
�شابعا: ����رورة و�شع نظام عقوبات 
للط���رف غر �مللتزم بتنفي���ذ �لزيار�ت، 
غياب �لعقوبة دف���ع �لكثرين للتلعب 
و�المتن���اع ع���ن �لزي���ار�ت، مم���ا يح���رم 

م�شتحق �لزيارة من روؤية �أبنائه.
�لق�شية ت�شتحق �لعناية و�الهتمام، 
وكل ما نتمناه �رع���ة ��شتجابة �لوز�ر�ت 

�ملخت�شة لتعديل �أو�شاع �ملر�كز.

تنظيم زيارة المحضون

كثر� ما ن�شمع عبارة “حو�ر �لطر�شان”، 
وكت���ب عنها كثرون وال عج���ب؛ فهي ترمز 
�إلى حالة متكررة، مبرور �لزمان و�ملكان! فل 
�لتاريخ �ل���ذي يعيد نف�شه ُيعلِّم، وال �ملكان 
يحم���ل �لِعربرَ �لت���ي يتعظ منه���ا �لب�ر! جتد 
هذه �حلال���ة يف �لبيت و�ل�ش���ارع و�ملوؤ�ش�شة 

و�لدولة و�لعامل باأ�ره!
ما هو ح���و�ر �لطر�شان؟ �إنه �حلو�ر �لذي 
يجمع فريقني �أو �شخ�شني، لديهما مو�شوع 
�لنقا����ض  يري���د�ن  �أو  يرغب���ان  ق�شي���ة،  �أو 
م�ش���ادة  �إل���ى  �لنقا����ض  حوله���ا؛ فينقل���ب 
كلمي���ة وتر��ش���ق باالأل�ش���ن، وق���د ينته���ي 
باختلف���ات حادة توؤدي �إلى ت�شويه �لق�شية 
�أو رمب���ا �لق�شاء عليها وطم�شها نهائيا، وما 
ي�شتتبعه ذلك من غي���اب �مل�شلحة و�شياع 
�حلق���وق، و�الأفه���ام، و�الأ�ش���و�أ ق���د ُيّق���وي 

�لف�شاد ويرفع ر�شيده!
فم���ا حقيقة ه���ذ� �حل���و�ر “�لطر�شاين” 
�الإف�ش���ادي؟! �إن���ه �حلو�ر �لذي ُيق���دم طرًفا 
)�عتبارًي���ا( من �لنا�ض مم���ن لديهم �الأفكار 
و�الأه���و�ء  و�ملعتق���د�ت  و�الآيديولوجي���ات 
و�ملو�قف و�خل���رب�ت �مل�شبقة و�ملرت�كمة، 
�لتعريفي���ة  وبطاقته���م  هويته���م  ل  ُت�ش���كِّ
�خلا�شة به���م، يف مقابل طرف )�عتباري( له 
هويته هو �الآخر ومتيزه ع���ن �الأول، وُيطلرَب 
م���ن هذين �لطرف���ني �لتدخ���ل يف ق�شية ما 
و�خلروج بحل لها؟ فماذ� تتخيلون �لنتيجة!

طبًعا تخيلت���م �أن �شجار� �حتدم بينهما! 
�الخت���لف  نتيج���ة  �خل���لف،  ح���دة  وز�دت 
“�لطبيعي” �ل���ذي ذكرناه، ال الأنهم �شّيقو� 
�الأف���ق، �أو �لعق���ول؛ ب���ل الأنه���م – فق���ط - 
جماعة من �لطر�شان! و�الأطر�ض كما تعلمون 
ال يتمتع باأذن �أمينة �أو �شادقة، ي�شمع بع�شا 
ويلغ���ي �آخر، بل؛ يحركه �للوع���ي �لذي ن�شاأ 
علي���ه، وهو كل م���ا تز�حم د�خله م���ن �أفكار 
وعو�طف، فح���ني يجل�ض على طاولة �حلو�ر؛ 
يفرت����ض كل ب�شاعته �لتي حملها على ظهر 
عقله، ويطل���ب من �الآخر/ �لط���رف �ملحاور 
�لت�شوي���ت على �شحتها �لت���ي ال يرقى �إلى 
تخطئتها ال �إن�شي وال جنّي، ومن �لبديهي �أن 
يرف�شها �الآخر؛ فهو �أي�شا حّمال ب�شاعة من 

ماركة خمتلفة!
فم���ا �حل���ل يف ظنك���م؟ ق���د تقول���ون 
ن�شتع���ني بغ���ر �لطر�شان، ويا �ش���لم، هذ� 
حل جميل ومّلاع و�ري���ع! لكن هل يوجد من 
بينن���ا من هو غ���ر �أطر�ض! وه���ذه – �أعزكم 
�هلل – لي�ش���ت �إهان���ة، بل حماول���ة لتو�شيح 
�لفك���رة، هل منا م���ن كان خاليا من معتقد، 
دين، �أفكار، توجهات! هل فينا �لقادر على 
�أن ُيقابل �لطرف �الآخر بحيادية ومو�شوعية 
ووجاه���ة م���ن دون حتي���ز �أو حت���زب، لنكن 

�رحاء!
لي�شت هذه حماول���ة تعجيزية، �أو حكما 
قاطًع���ا باأنن���ا �شنك���ون متحيزين ب���ل ريب؛ 
�إذ لطامل���ا �آمن���ُت �أن م���ا ُيقربنا كب����ر، وما 
يجمعن���ا قبل كل هذ� �أو ذ�ك هو طاقة �حلب 
�الإن�شاني���ة �لت���ي فطرنا �هلل عليه���ا جميعا، 
ولي����ض من �ال�شته���لك �أن ُنطاِل���ب بع�شنا 
ببع����ضٍ من �حل���ب! ف���اإن مل يتقدمك �حلُب 
�شتف�شل، �إنه ُمقدم���ة كل حو�ر، ونتيجة كل 
جناح، وهو �أك���رب من �لطو�ئ���ف و�مللل! �إنه 
�ملع���ادل �حلقيقي للنية �حل�شن���ة، �لتي �إِْن 
ُوج���دت، لن يك���ون للطر�شان م���كان يف �أي 

حو�ر.

قليل من الحب... 
قبل الحوار!

 د. زهرة حرم

َوْخـَزُة ُحب

  ما وراء الحقيقة

tariq
@cogir.org 

كذبة اإلسالم السياسي... 
د. طارق آل شيخاناالستعمار العثماني
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نادي الحد الرياضي                         المركز اإلعالمي

عقد مساء أمس األول مبقر نادي الحد الريايض مراسم توقيع 
عقد احرتاف الالعب األردين محمد الداود لتمثيل الفريق األول 

لكرة القدم بالنادي وملوسم واحد قابل للتجديد، ويعد الداود من 
الالعبني املميزين يف خط الوسط، حيث سبق له متثيل الفريق 

الحداوي يف مواسم سابقة حقق مع الفريق العديد من البطوالت 
التاريخية أبرزها كأس جاللة امللك ودوري الدرجة األوىل وكأس 

السوبر وكأس االتحاد.
حرض مراسم التوقيع نيابة عن مجلس إدارة نادي الحد عضو 

مجلس اإلدارة األمني املايل جاسم الحرمي.

رسمًيا للحد  يوقع  ال���داود  األردن���ي  المحترف 

يواص��ل االتح��اد البحرين��ي لكرة 
الس��لة التحض��رات إلط��الق أول 
دوري لأللع��اب اإللكرتوني��ة لكرة 
الس��لة، وذلك بع��د توجيهات من 
جانب رئيس االتحاد س��مو الشيخ 

عيىس بن عيل آل خليفة.
ويف ه��ذا اإلط��ار، دش��ن االتحاد 
البحرين��ي لك��رة الس��لة الش��عار 
الرس��مي للدوري، إذ يأيت التدشني 
أع��ال  انط��الق  باك��ورة  ضم��ن 
الجان��ب  يف  واإلع��داد  التحض��ر 

التنظيمي.
وتعك��ف اللجن��ة املنظم��ة حاليا 
برئاسة غازي ريض عىل رفع مستوى 
األول  ال��دوري  الجاهزية النطالق 
من نوع��ه عىل مس��توى األلعاب 
الجاعية يف مملكة البحرين، والذي 
س��ُيقام عىل مستويني: األول موجه 
إىل العبي األندية الوطنية املنضوية 
تحت مظلة االتحاد البحريني لكرة 
الس��لة، والثانية بطول��ة للجاهر 

الرياضي��ة ع��ىل مس��توى اململكة 
والجاهر الخليجية.

ويف ه��ذا اإلطار، مث��ن غازي ريض 
باس��مه ونيابة عن أعض��اء اللجنة 
الثقة املولية لهم من جانب رئيس 
االتحاد البحريني لكرة السلة سمو 
الش��يخ عيىس بن ع��يل آل خليفة، 
مؤكدا أن سموه حريص عىل تنويع 
البطوالت واملس��ابقات التي تقدم 
لألندي��ة الوطني��ة وجاه��ر كرة 
الس��لة، إذ يتجه االتحاد يف املوسم 
2019-2018 إلقامة دوري األلعاب 
اإللكرتونية، والتي ستكون األوىل يف 
.NBA2K املنطقة عرب التعاون مع
يعك��س  ال��دوري  أن  إىل  ولف��ت 
رؤى س��مو الش��يخ عيىس بن عيل 
الثاقب��ة نحو نرش كرة الس��لة عىل 
أوسع مجال، ومنح الفرصة لالعبني 
والجاهر لالس��تمتاع باللعبة من 

وجه آخر.
وأكد ريض أن أعضاء اللجنة املنظمة 

يعملون يف خلية نحل متهيدا لوضع 
الدوري،  النهائية إلطالق  اللمسات 
مؤك��دا أن اللجن��ة تعمل من أجل 
إنجاح ال��دوري الذي ي��أيت ضمن 
إسرتاتيجية االتحاد يف تنويع الربامج 
واألنش��طة املندرج��ة تحت مظلة 

االتحاد البحريني لكرة السلة.

وذك��ر أن العدي��د م��ن املفاجآت 
تنتظر املش��اركني يف الدوري الذي 
ينطلق س��بتمرب املقبل، مش��را إىل 
أن األيام املقبلة ستش��هد الكشف 
ع��ن مزيد من املعلوم��ات يف هذا 

الخصوص.
ويعترب دوري كرة السلة اإللكرتونية 

أوىل  ه��ي  الوطني��ة  لألندي��ة 
املس��ابقات الرياضية عىل مستوى 
املنطقة التي تق��ام لالعبي األندية 
املنتس��بني إىل االتح��اد البحرين��ي 
لك��رة الس��لة، إضاف��ة اىل وضعها 
ضمن الروزنامة الرسمية ملسابقات 
االتح��اد للموس��م الريايض -2018

2019 واعتادها ضمن املسابقات 
الت��ي ينظمها، وكذلك إقامة بطولة 

للجاهر السالوية.
وحدد االتحاد البحريني لكرة السلة 
رشوطا للمشاركة، حيث اشرتط عىل 
املشارك يف دوري األندية أن يكون 
العب كرة سلة مسجال يف كشوفات 
الن��ادي، في��ا مل يح��دد اش��رتاطا 
مفتوحة  الجاهر وجعلها  لبطولة 
للجميع من داخل البحرين والدول 
الخليجية الشقيقة، فيا ستتم قريبا 
مراس��لة األندية بخص��وص الرغبة 
يف مش��اركتها يف الدوري املخصص 
لها، وأيضا س��يتم اإلعالن عن فتح 
باب التس��جيل لبطول��ة الجاهر 
الس��الوية وكيفية التس��جيل فيها، 
إذ تعك��ف اللجنة املنظم��ة حاليا 
عىل وضع اللمس��ات األخرة بهذا 

الخصوص.

”NBA2K“ مع  بالتعاون  للسلة  اإللكترونية  األلعاب  دوري  شعار  تدشين 
اللجنة المنظمة تثمن ثقة سمو الشيخ عيسى بن علي

شعار الدوري اإللكتروني لكرة السلة

أم الحصم                    اتحاد السلة

يخ��وض الفري��ق األول لك��رة 
القدم بنادي االتحاد لقاء وديا 
يوم الس��بت املقبل أمام نظره 
فري��ق القادس��ية الس��عودي، 
العربي��ة  اململك��ة  يف  وذل��ك 

السعودية.
إط��ار  ضم��ن  اللق��اء  وي��أيت 
البنفس��جي  الفريق  تحضرات 
ملنافس��ات املوس��م الري��ايض 
املقب��ل 2019-2018، وال��ذي 

سيلعب فيه الفريق
يف منافس��ات دوري الدرج��ة 
الثانية بعد هبوطه من الدرجة 
األوىل للموس��م املايض -2017

.2018
وتعترب ودية القادسية السعودي 
لالتحاد  املهم��ة  املباريات  من 
ضم��ن إطار اإلعداد املناس��ب 
للموسم الجديد، والذي يتطلع 
فيه “البنفس��جي” للعودة مرة 
أخرى إىل مصاف دوري الكبار، 

خصوص��ا أن فريق القادس��ية 
يتمتع بإمكان��ات عالية وأنهى 
حديثا معس��كر دام أكرث من 3 

أسابيع يف النمسا.
وكان االتحاد قد خاض وديات 
محلي��ة، إذ خ��ر م��ن الرفاع 
الرشق��ي وتع��ادل م��ع الحالة 

واملالكية.
يش��ار إىل أن ن��ادي االتح��اد 
س��يفتقد يف ه��ذا املوس��م إىل 
العدي��د من عن��ارصه البارزة، 
والت��ي ي��أيت يف مقدمتها نجم 
منتخبن��ا الوطن��ي األول لكرة 
القدم املهاجم مهدي عبدالجبار 
الذي انتق��ل إىل متثيل صفوف 
فري��ق الرفاع، كا انتقل أحمد 
مرزا ومحم��د عبدالوهاب يف 
صفقت��ي انتقال ح��ر إىل نادي 
الح��د، وب��ذات الحال��ة غادر 
ريض  حس��ني  س��يد  الالع��ب 
الذي سيمثل الحالة يف املوسم 

الجديد.
ومتس��ك االتحاديون بعدد من 
الركائز  املحلية ذات  عنارصهم 
خالل املواس��م املاضية، ومنهم 
الحارس الش��اب س��يد محسن 

عيل الذي
س��بق له متثيل منتخبنا األول، 

إضاف��ة إىل قائد الفريق س��يد 
محم��د الس��هالوي واملهاج��م 
يواص��ل  ك��ا  عاب��د،  أحم��د 
فورتش��ن  النيجري  املح��رتف 
حضوره وهو من أحد العنارص 
األجنبي��ة الب��ارزة محليا خالل 

السنوات األخرة.
واس��تعار االتحاد حديثا العب 
الرفاع مرتىض هالل، وهو أحد 
أبناء نادي الشباب وانتقل هذا 
املوسم للرفاع، قبل أن يعار إىل 

االتحاد.
ويقود االتحاد املدرب الوطني 
الشاب هش��ام املاحوزي الذي 
الفني��ة  اإلدارة  مه��ام  تس��لم 
أواخ��ر املوس��م امل��ايض خلفا 
للم��درب الوطن��ي إس��اعيل 
كرام��ي، ويس��اعد املاح��وزي 
املدرب الوطني الش��اب صالح 

عبدالجليل.

ودًيّ��ا ال��س��ع��ودي  القادسية  ي��واج��ه  االت��ح��اد 
أحمد مهدي

شعار نادي االتحاد

النائب  لتوجيه��ات  تنفي��ذا 
األول لرئي��س املجلس األعىل 
للش��باب والرياض��ة رئي��س 
البحرين��ي أللعاب  االتح��اد 
القوى سمو الشيخ خالد بن 
حم��د آل خليف��ة، اعتمدت 
اللجنة املنظمة العليا للنسخة 
الثانية لبطولة #أقوى_رجل_
بحريني، متديد فرتة التسجيل 
يوم  إىل  التأهيلية  للتصفيات 
الجمعة املوافق 31 أغسطس 
للعدد  نظ��را  وذلك  الجاري، 
أكرب  وإعط��اء فرصة  املتزايد 
للمشاركني بالتسجيل يف هذه 
املرحل��ة من البطول��ة، التي 

سموه،  رعاية  تحت  س��تقام 
وبتنظيم من املكتب اإلعالمي 
لسموه تحت شعار “#خلك-
وحش” وذلك مبجمع السيف 
يف الفرتة -6 8 سبتمرب املقبل، 
واملؤهلة للمنافسات النهائية 
التي ستقام يف الفرتة 21 - 23 
فرباير 2019، حيث تأيت هذه 
البطولة ضمن املبادرات التي 
أطلقها سمو الشيخ خالد بن 
حم��د آل خليف��ة والهادفة 
لدع��م الش��باب البحرين��ي 

والرياضة البحرينية.
وتعك��ف اللجن��ة املنظم��ة 
لإلع��داد والتحض��ر إلقام��ة 

الح��دث وفق الخطة الزمنية 
التي وضعتها، والتي تس��عى 
توجيهات  لتنفيذ  خاللها  من 
سمو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة؛ إلقام��ة املرحلة 
التصفي��ات  وه��ي  األوىل 
وكذلك املرحلة النهائية، عىل 
الشكل الذي يخدم تطلعات 
س��موه إلب��راز وإنجاح هذه 
البطول��ة، مبا يرتجم األهداف 
التي رسمها سموه من خالل 
والرامي��ة  البطول��ة،  ه��ذه 
البحرين  لتعزيز دور مملكة 
يف تطوي��ر وارتق��اء الحرك��ة 
ودفع  والرياضية،  الش��بابية 

وتشجيع الش��باب البحريني 
مختل��ف  مارس��ة  ع��ىل 

األلع��اب الرياضي��ة وتعزيز 
أهمية الرياضة باملجتمع.

 يذك��ر أن املكت��ب االعالمي 
لس��مو الش��يخ خال��د ب��ن 
حم��د بن عي��ىس آل خليفة 
ق��د فت��ح ب��اب التس��جيل 
ملرحل��ة التصفي��ات املؤهلة 
األلع��اب  وأيض��ا  للبطول��ة 
والصغار  للكب��ار  املصاحب��ة 
اإللك��رتوين املوق��ع   ع��رب 
 ،bhrstrongestman.com
حيث وصل العدد حتى اآلن 
إىل 400 مش��ارك، وس��يكون 
هناك العدي��د من املفاجآت 
والجمهور  املشاركني  بانتظار 
الرس��مي  الحس��اب  ع��رب 

للبطولة باالنستغرام.

تنظيمي��ة أق��وى رج��ل بحرين��ي2 تم��دد فت��رة التس��جيل
الرفاع                  المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

غازي رضي

“المنتخبات” تطلع على برنامج إعداد “األول”

اتحاد الكرة- املركز اإلعالمي: عقدت لجنة املنتخبات باالتحاد 
البحريني لكرة القدم اجتاعا دوريا يف مقر االتحاد، برئاسة نائب 
رئيس االتحاد للشؤون الفنية رئيس لجنة املنتخبات الشيخ خالد 

بن سلان آل خليفة.  وشهد االجتاع حضور األعضاء: أحمد صالح 
الدخيل، أحمد جواهري وأسامة املاليك، إضافة إىل رئيس قسم 

الشؤون الفنية باالتحاد عابد األنصاري.  وجاء االجتاع ضمن إطار 
املتابعة املستمرة للجنة لعمل املنتخبات الوطنية بكافة فئاتها 

العمرية. واطلعت اللجنة برئاسة الشيخ خالد بن سلان عىل برنامج 
املنتخبات للفرتة املاضية، إضافة إىل املقبلة، والتي ستتضمن عددا 
من املباريات الودية يف أيام “الفيفا”.  كا ناقشت اللجنة بحضور 
مدرب املنتخب الوطني األول مروسالف سكوب مخرجات ونتائج 

معسكر التشيك الذي أقامه املنتخب يف يونيو ويوليو املاضيني، والذي 
جاء ضمن إطار التحضر واإلعداد للمشاركة يف كأس آسيا 2019 التي 

ستقام يف اإلمارات، إذ وقع منتخبنا يف املجموعة األوىل إىل جانب البلد 
املستضيف وتايلند والهند، إضافة إىل مناقشة إعداد املرحلة القادمة 

قبل النهائيات اآلسيوية.

 جانب من االجتماع

من مراسم توقيع العقد
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أشار العب االرتكاز للعبة كرة 
الطائرة حسني رضا عطية عن 

تلقيه 3 عروض حتى اآلن 
تطلب وّده لتمثيل صفوفها 

يف منافسات املوسم الريايض 
 .2019/2018

وقال عطية الذي مثّل فريق 
اتحاد الريف باملوسم املايض 
يف ترصيح لـ “البالد سبورت” 

إنه تلقى يف الفرتة املاضية 3 
عروض من أندية تلعب ضمن 
الدرجتني األوىل والثانية، وكلها 
ترغب بالتعاقد معه للموسم 

املقبل، كام هناك بعض 
األحاديث من جانب أشخاص 

محسوبة عىل أندية أخرى 
هاتفته وأخذت تستفرس 
عنه وعن محطته املقبلة، 

مضيفا أن إدارة نادي اتحاد 
الريف قد فتحت معه باب 

املفاوضات وأبدت رغبتها 
لتجديد العقد ملوسم آخر، 
كام هناك أشخاص مقربون 

من نادي النرص يطالبونه 
ويحثونه بالعودة مجددا 

لتمثيل قميص “األزرق”، إال 
أنه وحتى هذه اللحظة مل 

يحسم قراره نهائيا ومازال 
يف طور دراسة العروض التي 

أمامه؛ للوصول لالختيار 
األنسب له وملشواره الفني يف 

اللعبة.
يذكر أن حسني عطية من 

خريجي مدرسة النرص منذ 
الفئات العمرية، وقد مثل 
املنتخبات الوطنية آنذاك 

وحقق بطولَتي الخليج 
والعربية عىل صعيد فئة 
الناشئني، كام كان ضمن 
صفوف منتخب الشباب 
الذي نال املركز الرابع يف 

البطولة اآلسيوية، وقد توقف 
بعدها ملوسمني متتاليني وعاد 

باملوسم املايض عرب بوابة 
حسين عطيةاتحاد الريف العبا حرا.

خــاض ممثــل جاللــة امللــك 
وشــؤون  الخرييــة  لألعــامل 
الشــباب رئيس املجلس األعىل 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة تدريبا 
بالدراجــة الهوائية؛ اســتعدادا 
العــامل  بطولــة  يف  للمشــاركة 
للرجــل الحديدي التي ســتقام 
خالل شــهر اكتوبر يف الواليات 

املتحدة األمريكية. 
 وعىل هامش مشــاركة ســمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
يف سباق السويد للقدرة، حرص 
ســموه عىل مواصلة التدريبات 
اســتعدادا لبطولة العامل وذلك 
عــىل مراحل ســباق القدرة يف 

املناطق املحيطة بالقرية. 
 وأكد ســمو الشــيخ نارص بن 

حمــد آل خليفــة أنــه حريص 
عىل اســتغالل األوقات بخوض 
التدريبــات املســتمرة، حيــث 
أشــار إىل أن تدريــب الدراجة 
يأيت ضمن برنامجه االستعدادي 
لبطولــة العامل للرجل الحديدي 
التــي ســتقام يف أمــريكا شــهر 
أكتوبر املقبل، مشريا سموه إىل 
أنه يســري وفق برنامج تدريبي 
كامــل  إىل  للوصــول  خــاص 
الجاهزيــة قبــل املشــاركة يف 

بطولة العامل. 
 وأوضح ســمو الشيخ نارص بن 
حمــد آل خليفــة أن املناطقة 
املحيطــة بالقرية خالل ســباق 
الســويد كانت مناسبة لخوض 
تدريب الدراجة الهوائية وقطع 
مســافات طويلة، مشريا سموه 
إىل أنه سيواصل عىل التدريبات 

الســيام أن العد التنازيل قد بدأ 
للمشاركة يف بطولة العامل للرجل 
الحديدي، والتي سيســعى من 
اإلنجازات  كتابة  ملواصلة  خالل 
وتحقيق املراكــز املتقدمة بعد 
أن ظفر ســموه باملركــز األول 
ولقب السباق تحت 49 سنة يف 
سباق شــامل الواليات املتحدة 
األمريكيــة للرجــل الحديدي يف 

تكساس شهر أبريل املايض. 
وقال سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة أن برنامجه التدريبي 
سيتواصل يف الفرتة املقبلة وفق 
الخطة التدريبيــة التي وضعها 
الجهاز الفني يف الفرتة املاضية، 
مضيفــا ســموه إىل أن هدفــه 
الوصــول إىل كامــل الجاهزية؛ 
من أجــل تحقيق أفضل النتائج 

يف بطولة العامل.

ناصر ب��ن حمد يخ��وض تدريبا بالدراج��ة الهوائية
اس���ت���ع���داًدا ل��ب��ط��ول��ة ال��ع��ال��م ل��ل��رج��ل ال��ح��دي��دي

جانب من استعدادات سمو الشيخ ناصر بن حمد

تغطية                 المكتب اإلعالمي

عقدت اللجنة التنفيذية للنســخة 
الخامســة لبطولــة العــامل لفنون 
القتــال املختلطــة للهــواة يــوم 
املوافــق 13 أغســطس،  اإلثنــني 
اجتامعهــا التحضــريي الثاين مبقر 
االتحــاد البحريني لفنــون القتال 
باســتاد   BMMAF املختلطــة 
البحريــن الوطني، برئاســة عضو 
اللجنة األوملبيــة البحرينية رئيس 
االتحــاد البحريني لفنــون القتال 
املختلطــة رئيس اللجنة التنفيذية 
للبطولة خالد الخياط، والذي يأيت 
اللجنة الحتضان  تحضريات  ضمن 
وتنظيم البطولــة التي من املقرر 
إقامتهــا يف الفــرتة 8 - 11 نوفمرب 
املقبــل عىل صالة مدينــة خليفة 

الرياضية. 
 وقد بدأ االجتامع بكلمة ترحيبية 

مــن رئيــس االتحــاد البحرينــي 
لفنــون القتــال املختلطــة رئيس 
اللجنة التنفيذية، نقل فيها تحيات 
املجلــس  لرئيــس  النائــب األول 
األعىل للشــباب والرياضة الرئيس 
الفخــري لالتحاد البحريني لفنون 
القتال املختلطة سمو الشيخ خالد 

بن حمد آل خليفة.

وخــالل االجتامع، تحــدث رئيس 
اللجنــة التنفيذيــة عــن تفاصيل 
زيارة رئيس االتحاد الدويل لفنون 
 IMMAF املختلطــة  القتــال 
كاريــث بــراون، وما تــم االتفاق 
عليه خالل الزيــارة واالجتامعات 
التــي تم عقدهــا، والتي ســيتم 
تنفيذها خــالل تحضريات اللجنة 

التي تسبق انطالقة الحدث.
 بعدها، تم مناقشة جدول أعامل 
االجتــامع، التــي تضمــن االطالع 
عىل ســيناريو عمل اللجنة الطبية 
واحتياجاتهــا ومتطلباتها للبطولة، 
االطــالع عىل خطة عمــل اللجنة 
فيديو  بإعداد  والتوصية  اإلعالمية 
البطولــة، مناقشــة برنامج حفل 
االفتتاح والختام ومراسم التتويج، 
واالطالع عىل ســري عمــل اللجنة 
املاليــة، لجنــة املواصــالت، لجنة 
الدعم واإلســناد، ولجنة التسويق، 
ولجنــة الرتويج، ولجنــة املعرض 
التجهيــزات  ولجنــة  املصاحــب، 
التجهيــزات  لجنــة  الداخليــة، 
التصميــم  لجنــة  الخارجيــة، 

واملطبوعات واللجنة األمنية.

املقامــة  الوطــن  بطولــة  أســَدلْت 
عىل مالعب نادي ســامهيج الســتار 
معلنــًة ختام مباريات الــدور األول، 
بعد تأهل فريقــي األحالم برصيد 6 
نقاط متصدراً بعدد األهداف ومركز 
ســامهيج اإلســالمي برصيد 6 نقاط، 
وذلــك عىل حســاب فريقي مصاعد 
أطلس ومركز شباب عراد “ب” مساء 
االثنني املوافق 14 أغسطس 2018م. 
إذ التقــى يف املبــاراة األوىل، فريقــا 
األحــالم ومصاعــد أطلــس وانتهت 
بهدف وحيد أحــرزه الالعب املتألق 
جســام عنان يف الدقيقة 16 من عمر 

الشوط األول لصالح األحالم. 
امتلك األحالم زمام اللعب والسيطرة 
الواضحــة، لوجود العبــني متميزين 
يف الفريق أمثال ســيد حســن عيىس 

“حاممة” وجسام صالح عنان. 
فيــام عــاد مصاعد أطلــس بقوة يف 
الشــوط الثاين، واســتمر يف الضغط 
الهجومي طيلة الشوط بغية معادلة 
العديــد  ُنفــذت  حيــث  النتيجــة. 

من التســديدات من جانــب فريق 
أطلس عن طريق مهــدي عبدالنبي 
ومصطفــى غلــوم وأحمــد عيــىس، 
وكانــت آخرهــا لحســني حبيــل يف 
الدقائق األخرية اســتقرت يف أحضان 
الحــارس مصطفى يعقــوب لتنتهي 
املبــاراة بهدف لصالح األحالم. حصل 
عــىل جائزة أفضل العــب يف املباراة 
مصطفــى عيىس يعقــوب من فريق 

األحالم. 

“مركز سماهيج” يعبر مطار “عراد” 

ودخل فريق مركز شــباب عراد “ب” 
بصــورة عىل عكس املتوقــع يف بداية 
الشوط األول من املباراة التي جمعته 
مبركــز ســامهيج اإلســالمي وانتهت 
بخمسة أهداف لصالح املركز دون رد. 
حيــث كان عــراد مرصاً عــىل إيقاف 
النزعــة الهجومية للمركز اإلســالمي، 
وبــدأ محاوالتــه يف الوصــول ملرمى 
املركز، إال أن مركز ســامهيج اإلسالمي 

عاد بخربته وافتتح أول أهداف اللقاء 
يف الدقيقة 17 هازاً شباك عراد بهدف 

أحرزه الالعب محمود عيىس. 
أمــا الشــوط الثــاين، فســجل املركز 
بواســطة عبــاس  األربعــة  أهدافــه 
إبراهيــم “هدفني” وهــدف لكل من 
شــاكر عبدالله وموىس جعفر، لتنتهي 
املباراة بخمسة أهداف مقابل اليشء. 
حصل عىل جائزة أفضل العب شــاكر 
عبداللــه مــن فريق مركز ســامهيج 
اإلسالمي. أدار اللقاءين الحكم يوسف 
الوزير وراقب املباريات أعضاء اللجنة 
املنظمــة حســني املقــايب وعيل نارص 
ومحمد السلم وامليقايت محمد نارص. 

الدور الثاني

األربعــاء 15  اليــوم  يلعــب مســاء 
أغســطس 2018 ضمــن لقــاء الدور 
الثــاين “دور الثامنيــة” عند الســاعة 
8:00 يف املباراة األوىل فريق الوسطى 
وتجمع  اإلســالمي،  ومركز ســامهيج 
املباراة الثانية فريقي األحالم والنسيم.

الثاني اجتماعها  تعقد  للهواة   MMA تنفيذية 

“األحالم” ُيحّلق للدور الثاني في بطولة الوطن

اتحاد فنون القتال المختلطة                   المركز اإلعالمي

جانب من االجتماع

من لقاء المركز وعراد

اليوم قرعة دوري الدرجة 
الثانية لكرة القدم

نادي البحرين للتنس ينظم 
مسابقة الخاسر األكبر للوزن

تقام اليوم عند 5.30 مساء مراسم سحب 
قرعة دوري الدرجة الثانية لكرة القدم 

للموسم الريايض 2018-2019.
وتحتضن قاعة املؤمترات باالتحاد البحريني 
لكرة القدم مراسم سحب القرعة، بحضور 

ممثلني من األندية الـ 9. وكان االتحاد البحريني لكرة القدم قد كشف 
يف وقت سابق عن أن دوري الدرجة الثانية للموسم املقبل سيبدأ يوم 

30 سبتمرب املقبل. وستنكشف اليوم هوية جدول مباريات الدوري 
الذي يضم 9 فرق هي:االتحاد، األهيل، التضامن، قاليل، االتفاق، سرتة،  

البسيتني، مدينة عيىس والبحرين. يشار إىل أن دوري الدرجة الثانية 
أقيم يف املوسم املايض بنظام جديد عرب طريقة الصعود والهبوط 
بالتحديد، إذ يتأهل الفريقان الحاصالن عىل املركز األول والثاين 

مبارشة إىل دوري الدرجة األوىل، فيام يلعب صاحب املركز الثالث 
من دوري الدرجة الثانية مع صاحب املركز الثامن من دوري الدرجة 

األوىل يف لقاء امللحق، لتحديد هوية الهابط والصاعد منهام. وكان 
امللحق الذي تم استحداثه املوسم املايض 2018-2017 شهد مباراة بني 
ثامن الدرجة األوىل )الرفاع الرشقي( وثالث الدرجة الثانية )البسيتني(، 
وابتسم األمر يف نهاية األمر للرفاع الرشقي الذي بقي يف الدرجة األوىل. 

أما عىل صعيد الهبوط فقد هبط ناديا االتحاد واألهيل من الدرجة 
األوىل إىل الدرجة الثانية باحتاللهام املركزين األخريين، وصعد مكانهام 

بطل الدرجة الثانية البديع ووصيفه الحالة.

يدعو نادي البحرين 
للتنس أعضاء النادي 

وأهايل منطقة 
الجفري الراغبني يف 

املشاركة يف الحملة 
التوعوية التي يقيمها 

النادي تحت شعار 
“ال للسمنة 2” إىل 

الحضور يف الساعة السادسة من مساء اليوم األربعاء مبقر النادي 
بالجفري؛ وذلك لفحص قياسات الوزن والطول وكتلة الجسم، الخاصة 

مبسابقة الخارس األكرب للوزن، وتستمر املسابقة حتى 15 سبتمرب 
2018، ويتخللها محارضات تثقيفية وتوزيع منشورات عن التغذية 
السليمة وعن مخاطر وأرضار السمنة وأفضل الطرق للتخلص من 

الوزن الزائد. وخصص نادي البحرين للتنس جوائز ألكرث 3 مشاركني 
يتمكنون من خسارة الوزن الزائد، وقد أعد النادي قاعدة بيانات 

تشمل بيانات املشاركني كافة منذ النسخة األوىل وحتى اآلن تتضمن 
قياسات الوزن والطول وكتلة الجسم وفحص للسكر وضغط الدم، 

وسيتم تنفيذ مقارنات بني نتائج هذا العام ونتائج العام املايض؛ 
ملالحظة مدى التطور يف أداء كل مشارك.

الفائزون في النسخة األولى

البالد سبورت
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هنأ األمني العام املساعد للمجلس 
األع��ى للش��باب والرياض��ة أمني 
ع��ام اللجن��ة األوملبي��ة البحرينية 
األول  النائب  عبدالرحمن عس��كر 
لرئي��س املجل��س األعى للش��باب 
والرياضة رئي��س االتحاد البحريني 
أللعاب القوى سمو الشيخ خالد بن 
حمد ال خليفة؛ مبناسبة فوز سموه 
باملرك��ز األول يف س��باق الس��ويد 
للقدرة، مشيًدا بالقدرات الرياضية 
الت��ي يتمتع بها س��موه يف العديد 
من الرياضات ويف مقدمتها رياضة 
الفروس��ية، مؤكًدا أن هذا اإلنجاز 
املرشف يع��د انعكاًس��ا إيجابيًّا ملا 
تحظى به الرياضة البحرينية عموما 
ورياضة الفروسية خصوصا من لدن 
عاه��ل البالد صاحب الجاللة امللك 
حمد بن عيىس آل خليفة واملتابعة 

املس��تمر من  الحثيثة والتش��جيع 
ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
املجلس  الش��باب رئيس  وش��ؤون 
األعى للش��باب والرياض��ة رئيس 
اللجن��ة األوملبية البحرينية س��مو 
الش��يخ نارص بن حم��د ال خليفة، 
ودور س��موه الكبري يف عودة سمو 
الشيخ خالد بن حمد ال خليفة إىل 
س��باقات القدرة من منطلق قناعة 
سموه بقدرات شقيقه سمو الشيخ 
خال��د بن حم��د ال خليفة يف هذا 
املج��ال، وهذا ما تأك��د عى أرض 
الواقع يف س��باق الس��ويد وهو ما 
يجس��د اإلرادة القوية التي يتمتع 

بها سموه.
كام وّجه عس��كر التهنئة إىل رئيس 
االتحاد املليك للفروس��ية وسباقات 
القدرة سمو الشيخ فيصل بن راشد 

آل خليف��ة ع��ى ما يبذله س��موه 

وإخوان��ه أعض��اء مجل��س اإلدارة 

من جهود كبرية لجعل الفروس��ية 

البحرينية يف الطليعة.

عس��كر يهن��ئ بفوز خال��د بن حم��د بس��باق الس��ويد للقدرة
أشاد بقدرات سموه الرياضية

سمو الشيخ خالد بن حمد على منصة التتويج

ضاحية السيف                     اللجنة األولمبية البحرينية

رفعت عضو املجلس األعى للش��باب 
والرياض��ة عض��و اللجن��ة األوملبي��ة 
البحرينية رئيسة مجلس إدارة االتحاد 
البحريني لكرة الطاولة الشيخة حياة 
بن��ت عبدالعزيز آل خليفة أس��مى 
الته��اين والتربي��كات إىل مقام  آيات 
عاه��ل البالد صاح��ب الجاللة امللك 
حم��د ب��ن عي��ىس آل خليف��ة وإىل 
ممث��ل جاللة املل��ك لألعامل الخريية 
وشؤون الشباب رئيس املجلس األعى 
اللجنة  رئي��س  والرياض��ة  للش��باب 
الفريق  قائ��د  البحريني��ة  األوملبي��ة 
املليك للقدرة س��مو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة؛ مبناس��بة فوز النائب 
األول لرئيس املجلس األعى للشباب 

والرياض��ة رئيس االتح��اد البحريني 
إس��طبالت  قائ��د  الق��وى  أللع��اب 
الخالدية س��مو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة باملرك��ز األول يف س��باق 

السويد للقدرة.
وأكدت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 
آل خليف��ة أن ه��ذا اإلنج��از ي��أيت 
استكامالً ملس��رية اإلنجازات الرياضية 
املتميزة التي حققها سموه، وتحقيقه 
املرك��ز األول هو تأكيد ع��ى الدعم 
والرعاية التي تحظى بها هذه الرياضة 
م��ن جاللة امللك املفدى، مش��رية إىل 
أن هذا الفوز داف��ع ملواصلة تحقيق 
اإلنجازات خالل املشاركات الخارجية 
املقبل��ة للفريق املليك للق��درة التي 

أك��دت مكانتها املتمي��زة يف امليادين 

العاملي��ة. وأوضح��ت الش��يخة حياة 

أن فوز س��مو الش��يخ خالد بن حمد 
باملرك��ز األول وحصول الفريق املليك 
ع��ى املراك��ز األربع��ة األوىل يؤك��د 
املكانة املتميزة الت��ي متتلكها رياضة 
الق��درة يف اململك��ة الت��ي تنعك��س 
باإليجاب عى املش��اركات الخارجية، 
مش��يدة بالدور البارز الذي يقوم به 
س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد خالل 

املشاركات الخارجية.
وقدم��ت الش��يخة حي��اة التهاين إىل 
الفري��ق املليك للقدرة مبناس��بة هذا 
اإلنجاز، متمنية كل التوفيق والنجاح 
للفري��ق خالل مش��اركته القادمة يف 
بطولة العامل التي س��تقام يف الواليات 

املتحدة األمريكية.

متيل الرتش��يحات لصال��ح فريق نادي 
اتحاد الريف عندما يالقي فريق مركز 
القادس��ية يف الجولة السادسة  شباب 
من مباريات املجموعة الثالثة لدوري 
املراك��ز الش��بابية الثاين لك��رة القدم، 
والذي تنظمه وزارة ش��ؤون الش��باب 

والرياضة.
وتص��ب الرتش��يحات لصال��ح اتح��اد 
الري��ف؛ ألن��ه األفض��ل م��ن حي��ث 
العن��ارص وامله��ارات الفردي��ة واألداء 
الجامع��ي، إال أنه يفتق��د ميزة مهمة 
وهي اس��تغالل الفرص أم��ام املرمى، 
ورغم أن��ه يجيد الوص��ول إىل املرمى 
ويش��كل خطورة عالية عرب مهاجميه 
يف العم��ق واألط��راف، إال أن��ه يفتقد 
اللمس��ة األخرية بالقرب م��ن املرمى، 
وه��و ما جعله يف مركز متأخر قياس��اً 
مبا ميتلكه من عنارص، لذلك فهو ميتلك 
أربع نق��اط فق��ط جمعها م��ن فوز 
واحد وتع��ادل واحد وثالث خس��ائر 
كان آخره��ا يف الجولة الخامس��ة من 
مركز مدينة حمد الشبايب بهدفني دون 
مقابل ج��اَءا يف الدقيق��ة الرابعة من 

املباراة والدقيقة األخرية.
يف املقاب��ل، ف��إن فريق مركز ش��باب 
القادسية يتذيل الرتتيب املركز الثامن 
م��ن دون رصيد م��ن أربع خس��ائر، 
وميتلك مباراة مؤجلة أمام فريق نادي 
عايل، ويع��اين الفريق م��ن تواضع يف 
بتسجيله خمسة  الهجومي  املس��توى 
أهداف فقط يف أرب��ع مباريات، وهو 
الفري��ق األك��ر اس��تقباال لأله��داف 
بثامني��ة عرش هدفا، وهو ما يدل عى 
معانات��ه من ضع��ف يف خطي الدفاع 
والحراس��ة، وهو الفريق الوحيد الذي 
مل يفز يف جميع املباريات التي خاضها.

المتصدر يالقي الخامس

ويف املباراة الثانية يلتقي املتصدر فريق 
مركز ش��باب كرانة برصي��د ثالثة عرشة 
نقط��ة مع فريق نادي املعامري الخامس 
برصيد س��بع نقاط. كرانة جمع نقاطه 
من خمس مباريات ف��از يف أربع منها، 
وتع��ادل يف واح��دة، ويدخ��ل الجولة 
السادس��ة بعد أن فاز عى فريق نادي 
عايل يف الجولة املاضية بهدفني من جون 
مقاب��ل س��جلهام عى مدار الش��وطني 
العب��ه حس��ني ن��ر الل��ه )38 و59(، 
في��ام يدخل املعامري املب��اراة بعد فوزه 
يف املب��اراة املاضي��ة عى مركز ش��باب 
القادس��ية بثالثة أهداف مقابل هدف 
واحد بإمضاء أحمد جاس��م يف منتصف 
الشوط األول، ومحمد حسن يف الدقيقة 
األخرية من الش��وط األول وعيل عاشور 

قبل صافرة نهاية املباراة بأربع دقائق.

معدي: تحسين صورتنا

قال العب فريق مركز شباب القادسية 
محمود مع��دي إن مالقاة فريق نادي 
اتحاد الريف يف الجولة السادس��ة قبل 
للتعويض وتحس��ني  األخرية س��تكون 
الصورة قبل اختتام ال��دور التمهيدي 
وتحقي��ق أول فوز قبل خ��وض اللقاء 
األخ��ري أمام فريق مرك��ز مدينة حمد 

الشبايب.

صالح: مركزنا غير ُمرٍض 

اعترب الع��ب فريق نادي اتحاد الريف 
حسني صالح أن املباراة أمام القادسية 
الي��وم مهم��ة؛ ألن الفوز فيه��ا يرفع 
رصيده إىل س��بع نقاط يف حال الفوز، 
مؤك��دا أن فريقه س��يجتهد من أجل 
الفوز الثاين، وقال إن املركز الس��ادس 
ال يتناس��ب م��ع طموح��ات الالعبني 

واإلدارة والجهاز الفني.

هالل: الثبات في الصدارة

قال العب فريق مركز شباب كرانة عيل 
ه��الل إن هدف فريقه ه��و مواصلة 
الص��دارة واالبتعاد بف��ارق مريح من 
النقاط قبل خ��وض املباراة األخرية يف 
الجولة الس��ابعة من الدور التمهيدي، 
منوها إىل أن الالعبني سيضعون ثقلهم 

اليوم لتخطي فريق نادي املعامري.

الطيف: نسعى إلثبات جدارتنا 

أكد العب فري��ق نادي املعامري أحمد 
الطيف أن مب��اراة اليوم أمام املتصدر 
فريق مركز ش��باب كرانة هي إلثبات 
جدارة فريقه بالتغل��ب عى املتصدر 
صاحب الرصيد األعى من النقاط بني 

فرق املجموعة.

اتحاد الريف مرشح لتخطي القادسية في دورينا

حياة بنت عبدالعزيز تهنئ جاللة الملك وناصر بن حمد

المتصدر كرانة يالقي المعامير لمواصلة التربع على القمة

الرفاع                   اتحاد الطاولة

الشيخة حياة بنت عبدالعزيز

فريق مركز شباب كرانة

فريق مركز شباب القادسية

فريق نادي اتحاد الريف

فريق نادي المعامير

عبدالرحمن عسكر

أحمد بن محمد يشيد برياضة 
القدرة للمملكة

الخياط: خبرة وكفاءة خالد بن حمد أوصلته 
إلحراز بطولة السويد

خالد كانو يهنئ بإنجاز القدرة

مدينة عيىس - اتحاد التنس: رفع سمو 
الشيخ أحمد بن محمد بن سلامن آل 
خليفة أسمى آيات التهاين ملقام عاهل 
البالد جاللة امللك حمد بن عيىس آل 
خليفة، وممثل جاللة امللك لألعامل 

الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية قائد الفريق 

املليك للقدرة سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة مبناسبة اإلنجاز 
املرشف الذي حققه النائب األول لرئيس املجلس األعى للشباب 
والرياضة رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى قائد إسطبالت 

الخالدية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة باملركز األول يف سباق 
السويد للقدرة. وأكد سموه أن هذا اإلنجاز املرشف إمنا هو استمرار 

ملسرية النجاح للرياضة البحرينية وعلو كعبها ونتيجة الدعم واالهتامم 
الذي تحظى به الرياضة البحرينية من القيادة الرشيدة، وعودة سمو 
الشيخ خالد بن حمد ملسابقات وبطوالت القدرة وتحقيقه للقب إمنا 
يعكس هذا االهتامم املتواصل والرعاية السامية من لدن عاهل البالد.

اتحاد فنون القتال املختلطة - املركز 
اإلعالمي: هنأ رئيس االتحاد البحريني 
لفنون القتال املختلطة خالد الخياط، 

النائب األول لرئيس املجلس األعى 
للشباب والرياضة رئيس االتحاد 
البحريني أللعاب القوى الرئيس 

الفخري لالتحاد البحريني لفنون القتال املختلطة سمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة؛ مبناسبة فوز سموه بلقب بطولة السويد للقدرة.
 وقال الخياط: “نبارك لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الفوز 

ببطولة السويد للقدرة، فهذا الفوز يعكس إرصار وعزمية سموه عى 
تحقيق هذه النتيجة املرشفة، التي تضاف لسلسلة النتائج التي حققها 

سموه للرياضة البحرينية السيام يف رياضة القدرة. فسموه يتمتع 
بالخربة الطويلة يف هذه الرياضة وبالكفاءة واالقتدار اللذين حقق 

من خاللهام هذا اإلنجاز الجديد لرياضة القدرة البحرينية”، مؤكدا أن 
سموه دامئا ما يبحث عن التميز خالل مشاركاته الرياضية.

رفع رئيس مجلس إدارة النادي األهيل 
خالد كانو أجمل آيات التهاين إىل 

النائب األول لرئيس املجلس األعى 
للشباب والرياضة رئيس االتحاد 

البحريني أللعاب القوى قائد إسطبالت 
الخالدية سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة؛ مبناسبة فوز سموه باملركز األول 

يف سباق السويد للقدرة. 
وقال رئيس النادي األهيل إن هذا اإلنجاز املرشف يعد مثرة للعودة 
القوية لسمو الشيخ خالد بن حمد إىل املشاركة يف سباقات القدرة 

العريقة، وقد أظهر سموه إمكانات وقدرات عالية خالل سباق السويد 
منحته املركز األول بكل جدارة واستحقاق. مؤكدا أن تتويج سمو 
الشيخ خالد بن حمد بسباق السويد للقدرة يعكس ما تحظى به 

الرياضة البحرينية من دعم خاص وكبري من لدن عاهل البالد جاللة 
امللك حمد بن عيىس آل خليفة، ودعم رئيس الوزراء صاحب السمو 

املليك األمري خليفة بن سلامن آل خليفة، ودعم ويل العهد نائب 
القائد األعى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو املليك 

األمري سلامن بن حمد آل خليفة.

سمو الشيخ أحمد بن محمد 

 خالد الخياط

خالد كانو
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يب��دأ منتخبنا األوملبي لك��رة القدم 
مش��اركته بدورة األلعاب اآلس��يوية 
الثامنة عرشة التي تحتضنها مدينتي 
جاكرت��ا وباملبانغ بأندونيس��يا حتى 
2 س��بتمرب املقب��ل عندم��ا يواج��ه 
منتخب كوريا الجنوبية حامل ذهبية 
املسابقة بدورة إنشيون 2014 اليوم 
)األربع��اء( الس��اعة الثالث��ة ظه��رًا 
بالتوقي��ت املحيل ململك��ة البحرين 
)السابعة مساء بتوقيت جاكرتا( عىل 
اس��تاد )si jalak harupat( ال��ذي 
يتس��ع ل��� 27 ألف متف��رج مبنطقة 
)bandung( الت��ي تبع��د ح��وايل 3 

ساعات عن القرية الرياضية.
وانطلقت مس��ابقة كرة القدم أمس 
رس��ميًّا وس��تقام لغاي��ة 1 س��بتمرب 
املقبل، ويق��ع منتخبن��ا األوملبي يف 
املجموعة الخامسة التي تضم كوريا 
ماليزي��ا،  قريغيزس��تان،  الجنوبي��ة، 
اإلم��ارات،  وبع��د إع��ادة القرع��ة 
وإضافة كال من اإلمارات وفلس��طني 
ضم��ت املجموع��ة األوىل كال م��ن 
إندونيسيا، هونغ كونغ، الوس، الصني 
تايبيه، فلس��طني، واملجموعة الثانية 
تايالند، أوزبكستان، بنجالدش، قطر، 
واملجموع��ة الثالث��ة تض��م العراق، 
الص��ني، تيم��ور الرشقي��ة، س��وريا، 
واملجموع��ة الرابع��ة تض��م اليابان، 
فيتنام، باكستان، نيبال أما املجموعة 
الخامس��ة فتض��م كوريا الش��الية، 

السعودية، إيران، ميامنار.
ويتأه��ل إىل دور ال���16 أول فريقني 
من كل مجموع��ة، إىل جانب أفضل 
أربع��ة منتخبات تحص��ل عىل املركز 

الثالث.
فإن  املباري��ات،  وبحس��ب ج��دول 
مباري��ات دور ال� 16 س��تقام يومي 
23 و24 أغس��طس، ثم رب��ع النهايئ 
ي��وم 27، نص��ف النه��ايئ ي��وم 29، 
وأخريًا املباراة النهاية ومباراة تحديد 
املركزين الثالث والرابع يوم 1 سبتمرب 

املقبل.
وبدأ املنتخب األوملبي تدريباته منذ 
األندونيس��ية  العاصمة  وصول��ه إىل 
جاكرت��ا بتاريخ 8 أغس��طس املايض 
قادم��ا من ميامنار بعد مش��اركته يف 

بطولة  ALPIN CUP الودية.
وتضم بعثة املنتخب األوملبي كال من 
مدير املنتخب الشيخ أحمد بن عيىس 
آل خليفة واملدرب التونيس سمري بن 
شام ومس��اعده بدر خليل ومدرب 
اللياقة محمد الس��المي واختصايص 
الع��الج الطبيعي س��يد مؤيد نعمة 
ومدرب الحراس عبدالله بالل وعامل 
املهات إميان إس��اعيل، فيا تضم 
قامئة الالعبني 20 العًبا وهم  الحراس 
الكندري، يوسف حبيب،  عبدالعزيز 
ع��ار محم��د، والالعب��ني: حس��ني 
جميل، أحمد بوغار، حمد شمسان، 
حسن الكراين، حس��ني الخياط، عيل 
حس��ن يحيى، س��يد إبراهيم علوي، 
محم��د  األحم��دي،  عبدالرحم��ن 
الحردان، جاسم خليف، أحمد صالح، 
خالد،  عبدالعزي��ز  مره��ون،  محمد 
أحم��د الرشوقي، عب��اس العصفور، 
سيد هاشم عيىس وسيد محمد أمني.
ويس��عى منتخبنا لتحقي��ق الفوز أو 
التعادل ع��ىل أقل تقدي��ر رغم قوة 
املنتخب الكوري ال��ذي يضم أربعة 

العبني ش��اركوا م��ع منتخب بالدهم 
األول بنهائي��ات كأس العامل بروس��يا 
 cho( 2018 مؤخ��رًا وهم الح��ارس
 daegu الع��ب ن��ادي )hyun woo
fc الكوري، والعب توتنهام هوتس��رب 
ن��ادي  son heung-min، والع��ب 
 hawang ريد بول سالزبورغ األملاين
hee-chan والع��ب ن��ادي هي��الس 

.seung-woo فريونا اإليطايل
دورة  األوملب��ي يف  مش��اركة  وت��أيت 
اآلس��يوية ضم��ن محطات  األلعاب 
اإلع��داد للتصفي��ات املؤهلة لكأس 
إذ   ،2020 عام��ا   23 تح��ت  آس��يا 
س��تقام التصفيات خالل شهر مارس 
م��ن العام املقب��ل )2019(، علًا أن 
النهائيات اآلس��يوية مؤهلة ألوملبياد 

طوكيو 2020.
وتعول الكرة البحرينية عىل األوملبي 
ال��ذي يض��م نخب��ة م��ن العن��ارص 
الواعدة، حي��ث توج املنتخب بلقب 
بطول��ة إندونيس��يا الودية بعد فوزه 
عىل منتخب كوريا الش��الية )4-1(، 

يف النهايئ، وقد حصل املنتخب. 
عىل 7 نقاط من فوز عىل إندونيسيا 
)0-1(، وتعادل مع أوزبكس��تان )-3
3( وفوزه األخري عىل كوريا الشالية.
ويش��ارك منتخبن��ا األوملب��ي )تحت 
23 س��نة( بدورة األلعاب اآلس��يوية 
بع��د آخ��ر مش��اركة للمنتخ��ب يف 
آس��ياد الص��ني )جوانزه��و 2010(، 
وس��بق للمنتخب األوملبي أن شارك 
يف النس��خة الرابعة عرشة من دورة 
األلعاب اآلس��يوية بكوري��ا الجنوبية 
)بوس��ان 2002( وتأه��ل للدور قبل 
النه��ايئ قب��ل أن يخرس م��ن كوريا 
الجنوبي��ة به��دف وحي��د يف الدور 
قبل النهايئ، كا ش��ارك يف النس��خة 
الخامس��ة ع��رشة )الدوح��ة 2006( 
والنسخة السادس��ة عرش )جوانزهو 

2010( ومل يتأهل للدور الثاين.
ويحم��ل ذهبية مس��ابقة كرة القدم 
الس��ابعة  اآلس��يوية  األلعاب  بدورة 
عرشة الت��ي أقيمت بكوريا الجنوبية 
2014 منتخ��ب الدولة املس��تضيفة 
ال��ذي ف��از يف النه��ايئ ع��ىل كوريا 
به��دف وحي��د، ليحصل  الش��الية 
املنتخ��ب الخ��ارس ع��ىل امليدالي��ة 
الفضي��ة، في��ا كان املرك��ز الثالث 
وامليدالي��ة الربونزي��ة م��ن نصي��ب 
املنتخ��ب العراق��ي الذي ف��از عىل 
تايلن��د به��دف وحيد ج��اء بإمضاء 

الالعب يونس محمود.

االجتماع الفني

األوملب��ي  املنتخ��ب  مدي��ر  ش��ارك 

الش��يخ أحمد بن عي��ىس آل خليفة 
وعدد م��ن أفراد الجه��از اإلداري يف 
االجت��اع الفني الذي عقد اس��تون 
باستيور محل إقامة الوفد البحريني 
واملجموع��ة )E( حيث تم مناقش��ة 
العديد من األمور الفنية ومن أبرزها 
الساح بإجراء تبديل رابع يف األدوار 
اإلقصائية عىل غرار مونديال روس��يا 

.2018
وس��ريتدي املنتخب ال��زي األبيض يف 
أول مواجه��ة ل��ه اليوم أم��ام كوريا 

الجنوبية.

جميل: متفائلون بتحقيق نتيجة 
إيجابية

أكد العب املنتخب األوملبي حس��ني 
جمي��ل أن حالة االنضب��اط والرتكيز 
وااللت��زام الت��ي يعيش��ها املنتخ��ب 
تبعث عىل التف��اؤل بتحقيق نتيجة 
إيجابي��ة يف الدورة بش��كل عام ويف 
املواجه��ة االفتتاحي��ة أم��ام كوري��ا 

الجنوبية بشكل خاص.
وأض��اف “حال��ة االنضب��اط خ��ارج 
امللعب دامئا ما تكون له انعكاس��ات 
إيجابي��ة داخ��ل امللع��ب والالعبون 
م��رون ع��ىل رف��ع اس��م اململكة 

وترشيف الكرة البحرينية”.
كان  منتخبن��ا  أن  جمي��ل  وأوض��ح 
أول الواصل��ني إىل أندونيس��يا وق��د 
اس��تعد بق��وة والجه��از الفني رشح 
نق��اط الضعف والقوة لدى املنتخب 
الكوري املنافس والباقي عىل الالعبني 
ليقدم��وا كل ما بوس��عهم من أجل 
تحقي��ق الف��وز يف االفتتاح لتش��كل 

دفعة معنوية للفريق.

الحردان: المواجهة صعبة 
واألداء المشرف شعارنا

ق��ال العب منتخبن��ا األوملبي محمد 
الح��ردان إن املواجه��ة أم��ام كوريا 
س��تكون صعب��ة فهو مرش��ح للفوز 
باللق��ب وخطف امليدالي��ة الذهبية 
ويضم مجموعة من العنارص الدولية 
البارزة إال أن املنتخب س��يدخل من 
أجل ترشيف سمعة الكرة البحرينية.
وأض��اف الح��ردان “املنتخ��ب قدم 
نتائج ومستويات رائعة خالل الفرتة 
املاضية بعد فوزه ببطولة أندونيسيا 
الودي��ة والعدي��د م��ن املش��اركات 
األخرى ومهمتنا هنا التمثيل املرشف 
والظه��ور املميز ب��أي طريقة بغض 
النظ��ر عن املناف��س وقوته، ونتمنى 
بأن نكون عند حس��ن ظن مس��ئويل 

االتحاد”.
وأوض��ح الح��ردان أن املنتخب بات 
عىل أتم الجاهزية للمشاركة يف دورة 
األلعاب اآلس��يوية متمنيًّا بأن تتكلل 
تلك الجهود يف تحقيق نتيجة مرشفة.

بدر ناصر يحث العبي األولمبي 
بالتمثيل المشرف

قام مدي��ر البعثة ب��در نارص محمد 
بزي��ارة منتخبن��ا الوطن��ي األوملبي 
لكرة القدم بفندق “اس��تون باستري” 
مبنطقة بادنج بحض��ور أعضاء الوفد 
اإلداري واإلعالم��ي بعد رحلة ش��اقة 
اس��تمرت قرابة أربع ساعات برًّا من 
القري��ة الرياضي��ة، وذل��ك يف إطار 
حرصه املس��تمر عىل تفقد ومتابعة 
كاف��ة املنتخبات الرياضية ومن بينها 
املنتخب األوملبي، حيث أشاد بالتزام 

الالعب��ني وانضباطه��م وحثه��م عىل 
التمثي��ل املرشف والظه��ور بالصورة 
الالئق��ة يف املحفل اآلس��يوي، مؤكًدا 

وقوف البعثة مع األحمر األوملبي.
وأضاف “الهدف ليس دورة األلعاب 
اآلس��يوية فقط وإمنا أوملبياد طوكيو 
2020 وكأس الع��امل ب��إذن الله وهم 
الهدف ال��ذي يتطلع له ممثل جاللة 
الخريي��ة وش��ئون  املل��ك لألع��ال 
الش��باب، رئي��س املجل��س األع��ىل 
للش��باب والرياض��ة، رئي��س اللجنة 
األوملبية س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة..”، متمنيًّا لالعبني التوفيق 

والنجاح.

منتخب اليد يواجه الهند اليوم 
لتأكيد التأهل للدور الثاني

يخوض منتخبن��ا الوطني األول لكرة 
الي��د مواجهته الثانية بدورة األلعاب 
اآلسيوية الثامنة عرشة لكرة اليد التي 
تس��تضيفها مدينتي جاكرتا وباملبانغ 
بأندونيس��يا حتى 2 س��بتمرب املقبل 
عندما يلتقي الهند الس��اعة الرابعة 
بالتوقي��ت املحيل ململك��ة البحرين 
)الثامنة مس��اء بتوقيت جاكرتا( عىل 
صالة بوبيك وذلك يف إطار منافسات 

املجموعة الرابعة.
وكان منتخبن��ا الوطن��ي ق��د افتتح 
مش��واره اآلسيوي بالفوز عىل العراق 
30/24 ليحص��د أول نقطت��ني، فيا 
متكن منتخب الصني تايبيه من الفوز 

عىل الهند بنتيجة 28/38.
ويس��عى منتخبنا صاح��ب برونزية 
دورة األلع��اب اآلس��يوية الس��ابعة 
ع��رشة بكوري��ا الجنوبية )إنش��يون 
2014( بقي��ادة املدرب اآليس��لندي 
آري��ن جودنس��ون إىل تحقيق الفوز 
لتأكي��د تأهل��ه إىل ال��دور الثاين من 
املس��ابقة، حيث يتأهل األول والثاين 
م��ن كل مجموعة م��ن املجموعات 
ال��ذي  الث��اين  ال��دور  إىل  األرب��ع 
س��يتم خ��الل توزي��ع املنتخبات إىل 
مجموعت��ني بواقع أربع��ة منتخبات 
من كل مجموعة يتأهل األول والثاين 

منها إىل نصف النهايئ.
وخ��اض املنتخب يوم أم��س الثالثاء 
مران��ه بهدف االس��تعداد للمواجهة 
وق��ام الجهاز الفني ب��رشح األخطاء 
الت��ي حصل��ت يف املب��اراة األخ��رية 
والعمل ع��ىل رشح نق��اط الضعف 
والقوة لدى املنتخب الهندي والذي 
يتفوق علي��ه األحمر بصفته وصيف 
كأس آسيا باإلضافة إىل ما يضمه من 

عنارص تتميز بالخربة.
ويع��ول منتخبنا ع��ىل مجموعة من 
الالعبني البارزين يف مقدمتهم القائد 
حس��ني الصياد ومحمد حبيب وعيل 
م��ريزا والجن��اح األمين بالل بش��ام 
والجناح األيرس حس��ن الساهيجي 
والعب الدائرة حسن شهاب والحارس 
محمد عبدالحس��ني إىل جانب العبي 
خ��ط الدفاع حس��ن م��دن ومحمد 
م��ن  كال  إىل  باإلضاف��ة  عبدالرض��ا، 
محمود عبدالق��ادر وعيل عبدالقادر 
وبقية العنارص الذي يتميزون باألداء 
الضاربة،  الهجومية  والقوة  الجاعي 
ويتعني عىل الالعبني تصحيح األخطاء 
الس��ابق  اللق��اء  الت��ي حدث��ت يف 
وباألخص يف الشق الدفاعي وأخطاء 
التمري��ر وإضاع��ة الف��رص وع��دم 

التهاون أمام املنتخب الهندي.

البعثة تحتفل بعيد ميالد 
محمد عبدالحسين

احتفل��ت البعث��ة البحريني��ة ي��وم 
أم��س األول )االثن��ني( بعي��د ميالد 
ح��ارس منتخبنا الوطن��ي األول لكرة 
اليد محمد عبدالحس��ني الذي أطفأ 
التاس��عة والعرشين، حيث  الشمعة 
أقي��م االحتف��ال مبكت��ب البعثة يف 
القرية الرياضية بحضور مدير البعثة 
املهندس ب��در نارص وأعض��اء الوفد 
اإلداري والالعبني باإلضافة إىل العبي 
منتخب اليد والجهاز الفني واإلداري، 
حيث تم إعداد كعكة خاصة لالعب 
به��ذه املناس��بة ومتنى ل��ه الجميع 
التوفي��ق والعمر املدي��د .. وكل عام 

وأنته بخري يا محمد عبدالحسني.

الشعار والتعويذة.. روح آسيا 
وثقافة أندونيسيا

اآلس��يوية  األلع��اب  دورة  تحم��ل 
بنس��ختها الثامنة عرشة شعار “طاقة 
آس��يا” كا ه��و موضح يف الش��عار 
الذي يصور استاد بونغ كارنو الوطني 
الكبري يف جاكرتا، حيث تعترب الشمس 

يف الوسط رمزاً لأللعاب اآلسيوية.
ك��م يوضح الش��عار ثالث��ة جوانب 
رئيس��ية، وه��ي: آس��يا، والرياض��ة، 
وإندونيس��يا، ويجس��د الشعار روح 
“طاقة آس��يا” نفس��ها متج��ذرة يف 
والتاريخ  واللغ��ات  الثقاف��ات  تنوع 
الذي يندمج مًعا يف خلق طاقة قوية 
تعزز روح الصداقة الحميمة والروح 

الرياضية.
وتقدم دورة األلعاب اآلسيوية 2018 
أيًضا ثالث متائم تضم أشهر الحيوانات 
املستوطنة يف إندونيسيا: البهني بهني 
وهي متثل االس��رتاتيجية عىل ش��كل 
طائ��ر “الكيندراواس��يه” الرائ��ع أو 
كا يس��مى طائر الجنة وهو يرتدي 
اللب��اس التقلي��دي ملنطق��ة “بابوان 
اس��ات” املميزة. ثم هناك “آتونغ” 
ال��ذي ميثل الرسعة يف ش��كل غزالن 
الباوي��ان الرسيع والذي يرتدي لباس 
الس��ارنج مع الزركشة التقليدية من 
جاكرت��ا، والثالث هو كاكا الذي ميثل 
قوة وحيد القرن وهو يرتدي وش��اح 
مع الزهرة التقليدية النموذجية من 

منطقة  باليمبانج.

األولمبي يبدأ مش��اركته اآلس��يوية بمواجهة حامل اللقب
روسيا بمونديال  مثلوه  العبين   4 يضم  الكوري  المنتخب 

منتخبنا األولمبي لكرة القدم

محمد الحردان

جاكرتا     حسن علي       )تصوير: علي الحلواجي(

حسين جميل

االحتفال بعيد ميالد الحارس محمد عبدالحسينأحمر اليد يتطلع لتأكيد تأهله اليومبدر ناصر متحدثا إلى المنتخب األولمبي
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)وكاالت(: أكد نادي ليفربول اإلنكليزي لكرة القدم أنه قدم اىل الرشطة 
رشيطا مصورا يظهر قيام نجمه املرصي محمد صالح باستخدام هاتفه 

الخليوي أثناء قيادته السيارة، بحسب ما أفادت تقارير صحافية إنجليزية.
ونقلت هيئة اإلذاعة الربيطانية “يب يب يس” عن متحدث باسم ليفربول أن 
“النادي، وبعد تشاور مع الالعب، رفع اىل رشطة مريسيسايد )شامل غرب 

البالد حيث تقع املدينة( الرشيط والظروف املحيطة بالتقاطه”.
أضاف “لقد تحدثنا أيضا اىل الالعب وسنتابع املوضوع داخليا )...( لن يديل 

النادي أو الالعب بأي تعليق إضايف حول هذا املوضوع”.
ويظهر الرشيط الذي ميتد لنحو دقيقة وتم تداوله بشكل واسع عىل مواقع 
التواصل االجتامعي يف إنكلرتا ليل اإلثنني، صالح جالسا خلف مقود سيارته 
عىل طريق مزدحم يستخدم هاتفه الخليوي، من دون التحدث عربه. وبدا 

أن الرشيط التقطه مشجعون وقفوا اىل جانب الطريق املزدحم، وطلب 
بعضهم من صالح )26 عاما( التوقيع عىل تذكارات، من دون تجاوب من 

قبل الالعب الذي أبقى زجاج سيارته مغلقا. وأظهر الرشيط أيضا أن صالح 
واصل استخدام الهاتف أثناء التقدم البطيء للسيارة.

وأكدت الرشطة عرب حسابها عىل “تويرت” أنها “أبلغت بوجود رشيط يظهر 
العب كرة قدم يستخدم هاتفه الخليوي أثناء القيادة. لقد تم تحويل امللف 

اىل القسم املختص. شكرا عىل إبالغنا بذلك”.
ويف حال إدانته بارتكاب مخالفة، يواجه الالعب غرامة مالية قد تصل اىل 

ألف جنيه اسرتليني )1300 دوالر(، وحسم نقاط من رخصة قيادته.
ومل يحدد الطرفان تاريخ تصوير الرشيط، اال أن صحيفة “مريور” اإلنجليزية 

رجحت أن يكون ذلك قد تم يف أعقاب املباراة األوىل لليفربول يف املوسم 
الجديد من الدوري اإلنكليزي املمتاز، والتي فاز فيها األحد عىل ضيفه 
وست هام برباعية نظيفة، علام أن صالح نفسه افتتح التسجيل خاللها.

وقدم صالح أداء الفتا مع ليفربول يف موسمه األول معه )2017-2018(، 
وتوج هدافا للدوري اإلنجليزي املمتاز مع 32 هدفا، من أصل 44 سجلها 

يف مختلف املسابقات. واختري صالح الذي ساهم يف قيادة فريقه اىل املباراة 
النهائية ملسابقة دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام ريال مدريد )1-3(، 

أفضل العب يف “الربمييريليغ” يف املوسم املايض.

)وكاالت(: عرب السويرسي املصنف ثانيا عامليا روجيه فيدرر عن تلهفه 
للعودة اىل مالعب كرة املرضب من خالل مشاركته يف دورة سينسينايت 

األمريكية، إحدى دورات املاسرتز لأللف نقطة، بعد غيابه عىل إثر خروجه 
من بطولة وميبلدون اإلنجليزية الشهر املايض.

وفقد السويرسي الذي أتم قبل أيام عامه السابع والثالثني، لقبه يف البطولة 
اإلنكليزية، ثالث البطوالت األربع الكربى، بخسارته أمام الجنوب إفريقي 
كيفن أندرسون يف 11 يوليو، ليغيب بعدها عن املالعب، قبل العودة يف 

سينسينايت التي انطلقت االثنني، تحضريا لبطولة فالشينغ ميدوز، آخر 
البطوالت الكربى للموسم، بدءا من 27 أغسطس الحايل.

وقال فيدرر “تدربت بشكل قاس، أنا متلهف. اخرتت أن أغيب عن دورة 
تورونتو )الكندية للامسرتز التي اختتمت األحد( للحفاظ عىل جسدي”.

أضاف “ال أريد أن أتعرض لإلصابة، مثة الكثري عىل املحك”، عىل رغم إقراره 
بأن متابعة الدورة من بعيد “كان أمرا صعبا”.

ومن املقرر أن يخوض السويرسي مباراته األوىل يف الدورة األمريكية مساء 
الثالثاء بتوقيت الواليات املتحدة ضد األملاين بيرت غويوفشيك الفائز يف 

الدور األول عىل الربتغايل جواو سوزا 4-6,6-2 و7-5.
واعترب فيدرر أن اعتامده فرتات راحة إضافية خالل املوسم واالبتعاد عن 

عدد من الدورات، السيام كامل موسم الدورات الرتابية، بات رضوريا 
للحفاظ عىل لياقته البدنية وجاهزيته للمنافسة مع تقدمه يف السن.

وقال “هذا جزء من التقدم يف السن، عليك االعتناء بجسدك )...( العودة 
جيدة وآمل يف أن أحظى بدورة جيدة”، علام أنه يسعى إلحراز لقب الدورة 

األمريكية للمرة الثامنة يف مسريته االحرتافية.

ملف صالح في عهد الشرطة

فيدرر متلهف للعودة

)وكاالت(: يس��تعد سريجيو راموس 
ومارس��يلو، العب��ا ري��ال مدري��د، 
لالقرتاب خطوة نحو تحقيق إنجاز 
أتلتيكو،  مواجه��ة  خ��الل  تاريخي 
الي��وم األربع��اء، يف كأس الس��وبر 

األورويب.
وأوضح��ت صحيف��ة “م��اركا” أن 
رام��وس ومارس��يلو، العب��ي ريال 
مدري��د، عىل بع��د لقبني فقط من 

باكو خينتو ومانولو سانشيز، الثنايئ 
األكرث تحقيًقا لأللق��اب مع النادي 

املليك.
وأك��دت أن��ه يف حالة ف��وز الريال 
عىل أتلتيكو، فإن راموس ومارسيلو 
سيكونان عىل بعد لقب واحد فقط 

من أسطوريت املرينجي.
وأشارت إىل أن الجيل الحايل يف ريال 
مدري��د يضم مجموعة من الالعبني 

األكرث نجاًحا يف تاريخ النادي املليك، 
ولذلك يس��تطيع راموس ومارسيلو 
إضافة لقبه��ام العرشين بالقميص 

األبيض اليوم.
ونوه��ت الصحيفة بأن كريم بنزميا 
ورافائيل فاران نجام الريال ميلكان 
اآلن 16 لقًبا بقميص املرينجي، وقد 
تجاوزا بالفع��ل إمييليو بوتراجينيو، 
ولديه��ام نفس عدد ألقاب كارلوس 
س��انتيانا، وفرنان��دو هيريو وراؤول 

جونزاليس.
ورك��زت الصحف اإلس��بانية، أمس 
عىل مباراة الس��وبر األورويب، التي 
س��تجمع بني ريال مدريد وأتلتيكو 

مدريد، غدا األربعاء.
وعنونت صحيف��ة “ماركا” “جولني 
)سيميوين(  التش��ولو  )لوبيتيجي(.. 

يف انتظارك”.
الخب��ري  “س��يميوين  وتابع��ت 

جول��ني  انتظ��ار  يف  بالديربي��ات، 
الروخيبالنكوس  م��درب  الجدي��د، 
خاض 26 مباراة ديريب، وفاز عىل 4 

مدربني لريال مدريد”.
كام أبرزت خرب اعتزال دافيد سيلفا 
دوليا وقالت “الساحر يرتك الروخا”.
وع��ىل غ��الف صحيف��ة “مون��دو 
ديبورتيف��و” ج��اء العن��وان “رجل 

األرقام القياسية”.
واهتمت الصحيفة بكأس الس��وبر 
اإلس��بانية، التي جعلت مييس أكرث 
الع��ب يف تاري��خ برش��لونة حصدا 

لأللقاب.
وأش��ارت الصحيف��ة إىل أن توماس 
توخي��ل فتح الب��اب أم��ام انتقال 
أدري��ان رابي��و إىل برش��لونة، فيام 
أوضحت أن مباراة السوبر األورويب، 
س��تحدد مدى حاج��ة ريال مدريد 

ملهاجم جديد يف الصيف.

دربي سوبر أوروبا

غالف صحيفة ماركا
22.00ر مدريد- اتلتيكو

األربعاء 15 أغسطس

الكأس السوبر األوروبية 

)وكاالت(: يب��دو أن امل��درب الفرنيس 
زي��ن الدين زي��دان، مس��تمتع اآلن 
باالبتعاد عن املنافس��ة الكروية بعدما 
فاز ب��دوري أبط��ال أوروب��ا 3 مرات 
متتالية، واس��تقال م��ن تدريب ريال 

مدريد، نهاية املوسم املايض.
فامل��درب، صاح��ب ال46 عاًما، ينرش 
بانتظ��ام من��ذ ش��هور ع��ىل موق��ع 
“إنس��تغرام”، ص��ورًا له م��ع زوجته 

وأوالده، وهم يف رحالت بحرية.
مي��ل”  “دي��ي  صحيف��ة  وأب��رزت 
الربيطاني��ة، ن��رش زي��دان ص��ورة له 
م��ع أف��راد عائلته، وهم يس��تمتعون 

برحلة هادئة بق��ارب، يف أحد األنهار 
الفرنسية.

وكتب زيدان بجوار الصورة “األرسة يف 
مكان جميل”.

وعندما اتخذ زيدان قراره باالس��تقالة 
م��ن الري��ال، ذك��ر أن الس��بب ه��و 
اإلجهاد، ولذلك فإنه قىض معظم وقته 
من��ذ ذلك الحني، يف إج��ازات، والقيام 
برح��الت إىل جزي��رة إيبي��زا، وجزيرة 
فورتافونتورا، وأخريًا يف فرنسا من أجل 

االستجامم، بحسب الصحيفة نفسها.
وقد اس��تبعد زي��دان، ع��ودة قريبة 
للعمل كمدرب، فهو يريد أن يسرتيح 

أوالً.
وتنقل “ديي ميل” ع��ن صحيفة “ذا 
ص��ن”، أن زي��دان يقف ع��ىل قامئة 

املدرب��ني املطلوب��ني لدى مانشس��رت 
يونايتد، يف حال رحيل املدرب الحايل، 

جوزيه مورينيو.

)وكاالت(: أعلن��ت رابط��ة ك��رة القدم 
املحرتف��ة يف إس��بانيا أنه��ا توصلت إىل 
اتفاق اس��تثنايئ م��ع ش��بكة التواصل 
لتمك��ني  “فيس��بوك”  االجتامع��ي 
مستخدميها يف جنوب آسيا من متابعة 
مباري��ات ال��دوري اإلس��باين مب��ارشة 

ومجانا، السيام يف الهند.
ووصفت الرابطة اإلس��بانية ب� “الرائد” 
ه��ذا االتف��اق م��ع ش��بكة التواص��ل 
االجتامعي��ة األوىل يف الع��امل، وال��ذي 
“يفتح حقبة جدي��دة يف النقل املبارش 

لألحداث الرياضية”.
وأوضح��ت أن “كل املباري��ات ال�380 
ألندية الدرجة اإلس��بانية االوىل يف كرة 
الق��دم س��تصبح متواف��رة مجان��ا عىل 
فيس��بوك يف مث��اين دول: أفغانس��تان، 
بنغ��الدش، بوت��ان، الهند، نيب��ال، جزر 

املالديف، رسيالنكا وباكستان”.
وهي املرة االوىل التي توقع فيها الرابطة 
عق��دا للنقل املبارش عرب منصة ش��بكة 

يستهدف  والعقد  االجتامعي،  للتواصل 
يش��كل خاص النهد، ث��اين أكرب دولة يف 
العامل من حيث عدد الس��كان، مع 1,3 
مليار نس��مة. ويبلغ عدد مس��تخدمي 
الهوات��ف الخليوية يف الهن��د أكرث من 
مليار ش��خص، بينام يتمتع نحو نصف 

مليار شخص باتصال بشبكة االنرتنت.
وأعرب��ت الرابطة ع��ن رسورها بتوقيع 
“عقدها األول للنقل املبارش عرب منصة 
شبكة للتواصل االجتامعي”، دون إعطاء 
تفاصي��ل عن القيمة املالية التي قدرتها 

صحيفة “ماركا” ب� 90 مليون يورو.
وأشار البيان إىل أن “االتفاق الذي ميتد 
لثالث س��نوات، يبدأ من موسم -2018 
2019 الذي ينطلق الجمعة”، مؤكدا أنه 
“جميع املباريات س��تكون متوفرة عىل 
الصفحة الرسمية للدوري عىل فيسبوك، 
وأيضا عىل الصفحات الخاصة بكل ناد”.
علق رئيس رابطة الدوري خافيري تيباس 
ع��ىل االتفاق بالقول “الليغا هي مرجع 

لكرة الق��دم العاملية وه��ذا )االتفاق( 
يش��كل ارتياحا هائال بالنسبة الينا حتى 
اآلن، فعدد األشخاص الذين سيتمكنون 
من مشاهدة املباريات مبارشة يف هذه 
املنطق��ة الجغرافية س��يكون مهام جدا 
أك��رث من أي وقت مىض، وس��يتمكنون 

من مشاهدتها مجانا عرب فيسبوك”.
ويف يونيو املايض، أعلن��ت الرابطة أنها 
جددت عقدها لخمس مواس��م )2019 
اىل 2024( م��ع مجموع��ة “ميديابرو” 
اإلس��بانية لبث املباري��ات عامليا مقابل 

4,48 ملي��ارات يورو، أي ما يعادل 896 
مليون يورو يف املوس��م الواحد، بزيادة 

30 % عن العقد السابق.
وبلغت عائدات موس��م -2016 2017 
بحس��ب الرابطة 3,6 ملي��ارات، 40 % 
منها من حقوق النقل التلفزيوين بأرباح 
وصل��ت اىل 234 مليون يورو. وأعربت 
الرابطة ع��ن أملها يف تج��اوز عائدات 
موس��م -2017 2018، أرب��ع مليارات 

يورو.
ويع��د ب��ث املباري��ات عرب فيس��بوك 
أحدث خط��وة ضمن اتفاق��ات تعاون 
بني رشكات عمالق��ة يف مجال االنرتنت، 

ودوريات كرة القدم الكربى.
ويف يونيو، أعلن��ت مجموعة “أمازون” 
األمريكي��ة العمالق��ة، التوصل اىل اتفاق 
لبث 20 مباراة م��ن الدوري اإلنكليزي 
عرب االنرتنت يف اململكة املتحدة، يف كل 
من املواس��م الثالثة املقبل��ة )بدءا من 

.)2020 - 2019

توتنه��ام  ن��ادي  أعل��ن  )وكاالت(: 
هوتس��رب اإلنجلي��زي لك��رة الق��دم 
إرجاء االنتق��ال اىل ملعب��ه الجديد 
بسبب مشاكل تقنية تتعلق بأنظمة 
الس��المة، والذي كان مقررا الش��هر 
املقبل، ليواصل بذلك أعتامد ملعب 

وميبي الشهري يف لندن.
وكان من املتوقع أن يخوض توتنهام 
مبارات��ه األوىل عىل ملع��ب “وايت 
ه��ارت الي��ن” الجديد الذي ش��يد 
باالسم نفسه ويف املوقع ذاته مللعبه 
القديم، يف 15 سبتمرب ضد ليفربول، 
اال أن��ه أعل��ن أن االنتقال لن يتم يف 

الوقت الحايل.
وأوضح الن��ادي يف بيان “االختبارات 
التي أجريت مؤخ��را أظهرت وجود 
مش��اكل م��ع أنظمة الس��المة )...( 
التأخ��ريات التي تتس��بب بها هذه 
الصعوب��ات تعن��ي أنن��ا ل��ن نكون 

قادري��ن ع��ىل إج��راء النش��اطات 
االختباري��ة الرضورية يف أغس��طس 

واألول من سبتمرب”.
وش��دد ع��ىل أن ه��ذه النش��اطات 
“س��تعاد جدولته��ا لتق��ام قبل أي 
امللع��ب  يف  أوىل  رس��مية  مب��اراة 

الجدي��د، وذلك به��دف نيل رخصة 
السالمة”.

ومل يح��دد توتنه��ام موع��دا جديدا 
الفتتاح امللعب الذي يتسع ل� 61 ألف 
متفرج، مكتفيا عرب موقعه االلكرتوين 
باإلشارة اىل أن مباراتيه ضد ليفربول 

)يف 15 سبتمرب( وكارديف )السادس 
م��ن اكتوبر( س��تقامان عىل ملعب 
وميبي، يف ح��ني أن امللعب املضيف 
ملباراته ضد مانشس��رت سيتي يف 28 

اكتوبر “سيتم تحديده الحقا”.
ويف حني يرتك ذلك هامش��ا الحتامل 
أن يكون امللع��ب جاهزا قبل موعد 
املباراة مع بط��ل الدوري االنجليزي 
املمتاز املوسم املايض، أشارت تقارير 
صحافية إنجليزية اىل أن النادي أبرم 
اتفاقا مع االتح��اد اإلنجليزي للعبة، 
الستخدام ملعب وميبي حتى نهاية 

السنة الحالية.
وش��مل اإلرج��اء أيضا نق��ل مباراة 
ضمن دوري ك��رة الق��دم األمريكية 
)“أن أف أل”( كان م��ن املق��رر أن 
تق��ام عىل “وايت ه��ارت الين” بني 
فريقي س��ياتل س��يهوكس وأوكالند 

رايدرز يف 14 اكتوبر اىل وميبي.

أين زيدان؟

الدوري االسباني مباشر ومجاني على فيسبوك

توتنهام يرجئ االنتقال لملعبه الجديد

زين الدين زيدان

ملعب توتنهام الجديد

محمد صالح
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عروض مذهلة ومبالغ نقدية... عيدية “مونتريال”
اعلنت �رشكة مونرتي���ال لل�شيارات عن 
اط���الق عر�شها الذهب���ي “ا�شتلم عيديتك 
م���ع �شيارت���ك” مبنا�شب���ة عي���د اال�شح���ى 
املب���ارك والذي يقدم فر�شة ذهبية جلميع 
العم���الء للح�شول على مبال���غ نقدية ت�شل 
الى 1500 دينار عند �رشاء ال�شيارة وي�شمل 
العر�س العديد م���ن ال�شيارات من خمتلف 
الفئات الفخم���ة واالقت�شادي���ة و�شيارات 

الدفع الرباعي.
ويف ه���ذا ال�ش���دد ����رشح مال���ك �رشك���ة 
مونرتي���ال ابراهي���م ال�شي���خ ان م���ن �شاأن 
ه���ذا العر����س ان ي�شتمر حتى نف���اد كمية 
ال�شي���ارات وال���ذي بدوره حت���ى االآن القى 
اقباال كبريا من جميع العمالء للح�شول على 

الهدية النقدية ال�شخية.
تقي���م  ذل���ك  ع���ن  ف�ش���ال  وا�ش���اف: 
املذهل���ة  اال�شتب���دال  �شفق���ات  ال�رشك���ة 

الإتاحة الفر�شة جلمي���ع عمالئها با�شتبدال 
�شيارته���م القدمي���ة باجلدي���دة وباأ�شع���ار 

تثمني ممتازة ويف وقت قيا�شي. 
وتاب���ع: مع ه���ذا العر����س الرائع تقدم 
ال�رشك���ة طرق���ا متويلي���ة خمتلف���ة ومرن���ة 
و�شهل���ة خا�ش���ة لالأ�شح���اب امله���ن احلرة 
واالرام���ل واملتقاعدي���ن ورب���ات البي���وت 
ومن ه���م دون 18 عاما اذ تقدم لهم �رشكة 
مونرتيال اف�شل الط���رق التمويلية ودون 
ا�شرتاط���ات معق���دة لت�شهي���ل عملية �رشاء 

ال�سيارة وباأق�ساط مي�رسة. 
عل���ى  العرو����س  تقت����رش  ال  واردف: 
ال�شي���ارات اجلديدة فق���ط اإذ تقدم ال�رشكة 
ت�شكيل���ة رائعة من ال�شي���ارات امل�شتعملة 
وبحالة ممتازة وباأق�ساط تبداأ من17 دينارا 
�شهرياً، وت�شم���ل الت�شكيلة خيارات عديدة 
ومتنوعة وتتوافر باأ�شعار تناف�شية ورائعة.

ف���روع   5 مونرتي���ال  �رشك���ة  ومتتل���ك 
متكامل���ة منت����رشة يف جميع ارج���اء البحرين 
لتكون بذل���ك من اكرب ����رشكات ال�شيارات 

داخل مملكة البحرين واالو�شع انت�شارا.

“باس” تحتفي بإتمام 13 موظفًا لبرنامج تدريبي في مجال المحاسبة

مدينة التنين حل أمثل لتأثيث المنزل الجديدطرح خدمات كبيرة لعشاق “الالند روفر”

المحميد: رفد سوق العمل بكوادر مؤهلة لوظائف متعددة

كرم���ت �رشك���ة خدم���ات مط���ار البحري���ن 
)با�س( 13 موظف���اً اأمتوا بنجاح دورة تدريبية 
متخ�ش�ش���ة يف جم���ال املحا�شب���ة وال�رشائ���ب، 

مدتها عاما كامال. 
ح�رش حف���ل التخري���ج الرئي����س التنفيذي 
لل�رشك���ة �شلمان املحميد الذي ����رشح قائالً: يف 
زمن املتغ���ريات التجاري���ة، والهرولة يف عامل 
االأعم���ال.. ت�شبح احلاجة اإل���ى كوادر موؤهلة يف 

جمال املحا�شبة اأمراً مهماً. 
واأ�ش���اف: لذلك قررت )با�س( اأن ت�شتثمر 
يف ثروته���ا الب�رشية.. الأه���داف طويلة وق�شرية 
املدى، اأبرزها تاأهي���ل تلك العقول للم�شاركة 
يف حتقي���ق اأعل���ى م�شتويات اجل���ودة واالأداء، 
لي�س عل���ى م�شتوى �رشكة )با����س( فقط واإمنا 
عل���ى م�شتوي���ات اأ�شم���ل داخل وخ���ارج مملكة 

البحرين.

التعلي���م  ب���اإدارة  املحمي���د  اأ�ش���اد  كم���ا 
والتدري���ب على جهودها املبذول���ة يف تطوير 
مه���ارات املوظف���ني بال�رشك���ة، وذل���ك ع���رب 
و�شعه���م خطط���اً مدرو�ش���ة و�شامل���ة، تغطي 

كاف���ة احتياجات املوظف���ني املعرفية. والتي 
تاأت���ي بالتوازي م���ع ا�شرتاتيجية �رشكة )با�س( 
املرتك���زة على تعزي���ز بيئة العم���ل، وتفعيل 
مبادئ العدالة والتناف�شية وتطبيق اأخالقيات 

العمل وتقدير الكفاءات.
ولف���ت املحمي���د اإل���ى اأن )با����س( قادرة 
ب�شكل م�شتم���ر على خل���ق الوظائف وت�شكني 
البحرينيني عليها، ومن ث���م رفد �شوق العمل 
بهم بع���د التدريب وال�شقل يف جماالت العمل 
املختلف���ة، االأمر ال���ذي جعل موظف���ي ال�رشكة 
م�شتهدف���ني م���ن قب���ل ال����رشكات العاملة يف 

قطاعي الطريان واخلدمات.
جتدر االإ�شارة اإلى اأن �رشكة )با�س( رفعت 
اأع���داد املتدرب���ني امل�شتفيدين خ���الل العام 
اجل���اري 2018 اإل���ى �شعف اأع���داد املتدربني 
الع���ام املا�ش���ي، فق���د بل���غ اإجم���ايل اأع���داد 
امل�شارك���ني يف الربام���ج التدريبي���ة اأكرث من 
2800 متدرب خالل الن�ش���ف االأول من العام 
اجلاري 2018، وهو دلي���ل على زيادة اهتمام 

ال�رشكة مبوظفيها وتوفري الدعم الالزم لهم.

اأعلنت �رشك���ة ال�شيارات االأوروبية 
جاك���وار والند روڤر ع���ن اإطالق اأحدث 
عرو�شها خلدم���ات ما بعد البيع لنخبة 

من مركبات الند روڤر الفارهة.
بع���د  م���ا  خدم���ات  حمل���ة  تق���دم 
البيع م���ن �رشكة ال�شي���ارات االأوروبية 
جاك���وار الن���د روڤر، فر�ش���ة ح�رشي���ة 
مل���الك �شي���ارات رين���ج روڤر ورين���ج 
روڤر �شب���ورت، ل�رشاء قط���ع غيار الند 
روڤر االأ�شلي���ة من و�شادات واأقرا�س 
الفرام���ل ب�شعر خمّف����س بقيمة 299 

دينارا فقط. 
تخ�شع الفرام���ل االأ�شلية من الند 
 AMS روڤر الختب���ار حتم���ل الفرامل
القيا�شي، وهو اختب���ار م�شتخدم لدى 
اأبرز م�شنعي ال�شي���ارات عالية االأداء. 
ويت���م ت�شميم واختب���ار وت�شنيع هذه 

القطع لتقدمي اأف�شل اأداء لها.

وبه���ذه املنا�شب���ة، ����رشح املدير 
الع���ام ل�رشك���ة ال�شي���ارات االأوروبي���ة 
جاكوار الن���د روڤر �شتيفن الي قائالً: 
تقدم �رشكة ال�شيارات االأوربية جاكوار 
الن���د روڤر للعمالء فر�ش���ة قّيمة ل�رشاء 

قطع غي���ار الن���د روڤر االأ�شلية، التي 
تخ�شع لنف����س املعايري الرفيعة التي 
ُتعتمد يف ت�شني���ع مركباتهم من الند 
روڤر، مم���ا ي�شم���ن ح�شوله���م عل���ى 

جتربة قيادة مثالية وممتعة”.

توف���ر مدينة التن���ني البحرين معظم م���ا يحتاجه البيت 
اجلديد من االأثاث، ك���ورق احلائط، واالأر�شيات وامل�شابيح 
واالأبواب وكثري غريها اإلى جانب م�شابيح ال�شقف واجلدران 

واالأر�شيات والرثيات وباأ�شعار مدرو�شة وجودة عالية. 
كما ميكن اختيار قائمة عري�شة من املحالت التي تقدم 
اأفخ���ر التحف ليكون للمنزل مل�شت���ه اخلا�شة بك. لي�س هذا 
فقط، بل اأي�شا يتوف���ر يف املدينة خيارات كثرية من اأحدث 
ديكورات واأطقم االأدوات ال�شحية التي تت�شم باأناقتها، كما 

وميكن تزيني حديقة املنزل اخلارجية من مدينة التنني.
Chin -  يفيف ه���ذا ال�شدد، اأ�شاد املدير الع���ام ل�رشكة
mex، ال�رشك���ة امل�شغل���ة ملدين���ة التنني البحري���ن باتريك 
جين���ج �شوا مبدى تن���وع اخليارات اخلا�ش���ة بتاأثيث املنازل 
وتوف���ري االأجهزة اخلا�شة بهم، م�شريا اإلى اأن زبائن املدينة 
�شي�شتطيعون توفري الكثري من الوقت واجلهد واملال خالل 

ت�شوقهم يف املدينة ل�رشاء االأثاث، واالأجهزة املنزلية. 
واأ�ش���اف: “يف مدين���ة التن���ني البحرين نح���ن حري�شون 
على توف���ري حلول مي�رشة جلمي���ع احتياج���ات الزبائن وذلك 
لتك���ون مدينة التنني الوجهة االأولى لهم دائما لتلبية جميع 

احتياجاتهم. ونحن �شعداء للغاية باخليارات املتوفرة لدينا 
بخ�شو�س تاأثيث املنازل”.

“بازار الحواج” يعود وفي 
جعبته عروضا مثيرة

تطرح جمموعة احل���واج لهذا املو�شم عرو�شا مثرية 
من خالل بازار الت�شوق يف الفرتة من 14 اإلى 18 اأغ�شط�س 
اجل���اري يف القاع���ة رق���م )1( مبرك���ز البحري���ن الدويل 
للمعار����س )BIEC(. و�شوف يك���ون البازار مفتوحا من 
ال�شاعة 9:30 �شباحا حتى 1:30 ظهرا وي�شتاأنف ن�شاطه 

ابتداء من ال�شاعة 4 م�شاء وحتى ال�شاعة 10 م�شاء.
ميك���ن للمت�شوق���ني اأن ميتع���وا نظره���م مبجموعة 
وا�شع���ة م���ن العالم���ات التجاري���ة الرائع���ة يف نطاق���ات 
العط���ور وم�شتح����رشات التجمي���ل وال�شاع���ات والعناية 
بالب����رشة واحلقائ���ب اجللدية ومواد االأمتع���ة وجمموعات 
الهداي���ا واالإلكرتونيات واالأجه���زة املنزلية وامللحقات 

بخ�شومات مذهلة.
كم���ا يتميز ب���ازار احلواج للت�ش���وق بعالمات جتارية 
كربى مثل جي����س، وجي �ش���ي، واإلكرتونيات �شام�شوجن 
واالأجه���زة املنزلي���ة، واأمتعة حتمل عالم���ات جتارية من 

�شام�شونايت، واأمريكان توري�شرت.

• اإبراهيم ال�شيخ	

“أكزوتك للسيارات” تطرح عروضا مغرية بمناسبة العيد والعودة للمدارس
أمين: نحرص على المصداقية ونعتز بثقة عمالئنا

اأعلن����ت �رشك����ة اأكزوت����ك لل�شي����ارات عن 
املغري����ة  العرو�����س  تق����دمي  موا�شلته����ا 
لعمالئها وزبائنها م�شحوبة بكل الت�شهيالت 
واخلدم����ات وال�شمان����ات املقدم����ة من وكالء 
ال�شيارات بالبحرين، وت�شمل العرو�س جوائز 
مالي����ة ت�شل اإلى 1000 دينار مع كل �شيارة، 

مبنا�شبة عيد االأ�شحى والعودة للمدار�س.
 وقال �شاحب ال�رشكة نبيل اأمني “نحر�س 
على ا�شتثمار كل منا�شبة لكي نقدم عرو�شاً 
لزبائنن����ا وعمالوؤن����ا الذين �شيظل����ون مو�شع 
اهتمامن����ا وتوفري كل اخليارات والت�شهيالت 
الت����ي ت�شهل لهم عملية �����رشاء اأي ال�شيارات، 
فبع����د عرو�شن����ا اال�شتثنائي����ة والت����ي القت 
جناح����اً كب����رياً، ها نح����ن على موع����د لعرو�س 
جديدة ت�شمل جوائ����ز مالية ت�شل اإلى 1000 

دينار.

واأكد اأن �رشكته حتر�س على امل�شداقية 
يف كل تعامالته����ا واأعماله����ا وعرو�شه����ا مما 
اأك�شبها ثقة العمالء والزبائن التي نعتز بها.

 واأ�ش����ار اأم����ني اإل����ى اأن زي����ادة العرو�س 
الرتويجي����ة بالوقت الراه����ن يف ال�شوق تتيح 
للراغبني يف ال�رشاء العديد من اخليارات، ولكن 
ما مييز عرو�س “اأكزوتك “ اأنها تكت�شب ثقة 
كبرية يف اأو�س����اط عمالوؤنا وزبائننا مما اأعطى 
قوة دفع اأكرب لعرو�شنا فى ال�شوق املحلى، 
خا�شة بالنظر الى ال�شمع����ة الطيبة الأكزوتك 

يف عامل ال�شيارات يف اململكة.
كم����ا  اجلدي����دة  “العرو�����س  واأو�ش����ح   
القدمية ت�����رشي على جميع العالمات التجارية 
اخلدم����ات  ب����كل  مقرون����ة  ال�شي����ارات،  م����ن 
وال�شمان����ات التي يوفره����ا وكالء ال�شيارات، 
مبدياً االعتزاز الوثيق بني اكزوتك والوكالء، 
وكذل����ك مع �رشك����ة الت�شهيالت الت����ي وفرٌت 
موقعاً لها مبقر اكزوتك لتقدمي كل خدمات 

البيع والتق�شيط والتاأمني.

• نبيل اأمني	
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 ،MARITTA طرح���ت ماريت���ا عا�صي احل���اين األبومه���ا الأول
ح�رصي���اً ع���ر تطبي���ق “اأنغامي”، عل���ى اأن ي�ص���در لحقاً ع���ر قناتها 
الر�صمي���ة عل���ى “يوتي���وب”. وي�ص���ّم األألب���وم 10 اأغ���اٍن منوع���ة بني 
اللهجتني اللبنانية وامل�رصية، اإ�صافة اإلى اأغنية “هيا وهذي” باللهجة 

اجلزائري���ة الت���ي �صدرت قبل الألب���وم، وتعاونت ماريت���ا مع جمموعة 
من ال�صع���راء وامللحنني اأبرزهم نزار فرن�صي�س، و�صمري �صفري، وبهاء 
الدي���ن حمم���د، وم�صطفى جاد، وغريه���م. يذكر اأن الفنان���ة اللبنانية 

�صَوّرت “هيا وهذي” من األبومها الأول على طريقة الفيديو كليب.

مسافات

CHRISTOPHER ROBIN جديد ديزني في السينما

Christ o ديزين فيلم  طرح   ببل 
pher Robin والذي ُيعر�س يف �صالت 
اأغ�صط�س   16 ي��وم  البحرينية  ال�صينما 
اأن  بعد  الفيلم:  عن  حقائق  هذه   2018
كر “كري�صتوفر روبني” التحق بوظيفة 
مقابل  طاقته  ف��وق  اأع��ب��اًء  فيها  حتَمل 
فيها  م�صريه  ك��ان  كما  قليل،  رات���ب 

جمهولً. 
اأ���رصة،  روبني”  “كري�صتوفر  ك��ون 
اهتمامه،  كل  على  عمله  ا�صتحوذ  لكن 
لزوجته  ليخ�ص�صه  وق���ت  ي��ت��ب��َق  ف��ل��م 
اجلميلة  طفولته  ين�َس  مل  لكنه  وابنته، 
ال��ه��ادئ��ة ال��ت��ي ق�����ص��اه��ا يف اأح�����ص��ان 
ب للع�صل  الطبيعة مع دبدوب ب�صيط حُمِ
ب�صديقه  التقى  وعندما  واأ���ص��دق��ائ��ه، 
اأن  بعد  اأخ���رى  م��رة  الدبدوب”  “ويني 
من  �صنوات  نتيجة  ومت�صًخا  بالًيا  اأ�صبح 
اإلى  �صداقتهما  عادت  واللعب،  العناق 
�صابق عهدها لُتذِكر “كري�صتوفر” باأيام 
اخليال  م��اأه��ا  التي  الكثرية  الطفولة 
�صباه  م��ام��ح  ور���ص��م��ت  والتمثيليات 
عندما كان ل �صيء ي�صغله ويعَتر ذلك 
التي  امل�صكلة  بعد  ممكن.  �صيء  اأف�صل 

حدثت حلقيبة “كري�صتوفر روبني”، 
الدبدوب”  “ويني  ان��ط��ل��ق 
وبقية املجموعة، مبا يف ذلك 
“فجلة” و”حوار” و”منور” يف 
مغامرة خارج الغابة اإلى لندن 

لإعادة ممتلكات مهمة؛ 
اأع������ز  لأن 
الأ����ص���دق���اء 

ي�صاندون بع�صهم بع�ًصا 
هذا  جوهر  دائًما.يتمثل 
ال�صخ�صيات  ال��ف��ي��ل��م 

األك�صندر  اآلن  ابتكرها  التي  املحبوبة 
ميلن والتي ت�صكن “غابة املائة فدان”، 
الطفولة بكل ما تتميز  ُمتع  التي جت�صد 
Chri o“ ويف و�صكينة.  ب�صاطة  من   هه 

“ويني  ي��ظ��ه��ر   ،”topher Robin
و”حوار”  و”فجلة”  و”منور”  الدبدوب” 
و”ظاظا”  و”اأرنوب”  و”روو”  و”كاجنا” 
لأول مرة يف فيلم مغامرات ك�صخ�صيات 
الأبعاد، ومل يكن هذا ممكًنا قبل  ثاثية 
الر�صوم  تكنولوجيا  بدون  اأع��وام  خم�صة 
بالكمبيوتر املتطورة  املنفذة  املتحركة 
امل���ت���واف���رة ال���ي���وم. اخ���ت���ار امل�����ص��ور 
ال�صينمائي ماتيا�س كوني�صفيزر ت�صوير 
التقليدية  الكامريات  با�صتخدام  الفيلم 
ُدمى  حركة  تبدو  حتى  يدوًيا  املحمولة 
واقعية  املح�صوة  احليوانات 
اأك���������ر. ب��ع��د 
ذل������ك ي��ت��م 
بث احلياة 

فيها من خال الر�صوم املتحركة الواقعية 
بعد  ما  مرحلة  يف  بالكمبيوتر  املنفذة 
ال�صخ�صيات  تلك  تغر�س  والتي  الإنتاج، 
منت�صف  خ��ال  ل��ن��دن  مدينة  اأج����واء  يف 
الطبيعة  اأح�صان  ويف  املا�صي  ال��ق��رن 
ت�صميم  اأولً  ال���ازم  م��ن  ك��ان  ك��ذل��ك.  
فعمل  ح���دة،  على  �صخ�صية  ك��ل  �صكل 
ال�صخ�صيات  ت�صميم  فنان  مع  فور�صرت 
 AntoMan and“( كوت�صى  مايكل 
 )”Thor: Ragnarok“ ، ”The Wasp
الإنتاج  قبل  ما  مرحلة  خال  البداية  من 
�صخ�صية،  كل  ب�صاأن  ت�صوراته  ملناق�صة 
ر���ص��وم��ات  م��ن  ع��ن��ا���رص  �صملت  وال��ت��ي 
املائية  بالألوان  �صيبارد  هوارد  اإرن�صت 
واأفام الر�صوم املتحركة الأولى واللعب 
املح�صوة البالية التي مت ا�صتخدامها يف 
ُدمى فعلية  تنفيذ  ل�صنوات.  مت  اللعب 
كما  “�صتافيز”  )اأو  حم�صوة  حليوانات 
كان ي�صار اإليها بكل حب يف ال�صتوديو( 
ل���ا����ص���ت���ف���ادة ب��ه��ا 
مرجعية  ك��ع��ن��ا���رص 
حت��رُك��ات  لتحديد 
ال���ف���ن���ان���ني اأم�����ام 
ال���ك���ام���ريا وت��ف��اع��ل 

املمثلني معها.

“كانو الثقافي” ينظم محاضرة “اإلعالم وحرب األكاذيب”

نجوم البحرين يطالبون جمهورهم بالدعاء إلبراهيم بحر

نظ���م مرك���ز عبدالرحم���ن كان���و الثق���ايف يف 
7 اأغ�صط����س حما����رصة بعن���وان “الإع���ام وح���رب 
الأكاذي���ب” لعبدالكرمي الزي���اين واأدار احلوار عبد 

الرحمن الباكر.
وا�صته���ل الدكتور الأم�صية بقول���ه باأن تهمة 
الك���ذب قد الت�صقت بالأعام منذ احلرب العاملية 
الثاني���ة وخا�ص���ة بعد ال���دور الكبري ال���ذي لعبته 
و�صائ���ل الع���ام يف دول املح���ور، فاأ�صبح ايقونة 
لن����رص الخب���ار الكاذب���ة يف احلرب مما جع���ل اغلبية 
الكادميي���ني يركز على الع���ام يف وقت الأزمات 

فهو الوق���ت الفا�صل بني الت���زام و�صائل العام 
باحلرفي���ة املطلوب���ة وب���ني تنفي���ذ ال�صيا�ص���ات 

العامية.
واقتب�س الزياين مقولة ون�صتون ت�رص�صل “ يف 
وقت احل���رب تكون احلقيقة ثمينة جدا المر الذي 
يتطل���ب حمايته���ا بحر�س �صخ�صي م���ن الكاذيب 
“ واأو�صح ب���اأن احلقيقة لديه���ا مقايي�س فانه ما 
يعتق���د باأنه يج���ب ان يعل���ن للنا�س يعتق���د باأنه 
حقيق���ة وبالتايل هو يحتاج ب���ان يبرت جزء من هذه 
احلقيقة لإعانها مما �صوف يوؤثر على م�صداقيتها. 

وقد ذك���ر الزياين قائمة من احل���روب حول العامل 
قامت عل���ى الأكاذيب ومنها ح���رب فيتنام، حرب 
ال�صومال، حرب البو�صن���ة وحرب العراق وقد كان 
اله���دف الأ�صا�صي منها تغي���ري الأنظمة ال�صيا�صية 
ف���كان هن���اك تطوي���ر للعديد م���ن الآلي���ات لن�رص 
الأكاذيب من خال و�صائل العام، واأ�صاف الزياين 
العديد من امل�صطلحات واملفاهيم اجلديدة التي 
ظه���رت يف العمل العام���ي نتيجة تط���ور و�صائل 
الت�ص���الت امل�صتخدم���ة يف ن����رص الخب���ار وكانت 
اأولى ه���ذه املفاهيم هي الأخبار الزائفة املعتمدة 

يف ف���رتات الأزم���ات وعلى الرغم من ع���دم اعتماد 
تعريف علم���ي معتمد ملفهوم الأخب���ار الزائفة اإل 
اأن العدي���د من الفئات تعتمد عل���ى هذا النوع من 
الخب���ار لت�رصيب املعلومات يف ح���الت النتخابات 
وال�رصاع ب���ني دولتني. وبالإ�صافة ملفهوم الخبار 
الزائفة هناك م�صطلح �صاهد العيان وهو �صخ�س 
ع���ادي من العام���ة يكون متواج���د يف ار�س احلدث 
يذك���ر معلومات ل يتاأكد منه���ا ال�صحفي يف غالب 
الأحي���ان، م�ص���در ال�صبح وهو ما يرم���ز اليه بق�صة 

خرية ذات م�صدر غائب.

واحتياجه  ال�صحية،  حالته  تدهورت  اأن  بعد 
الكثريين  ومطالبات  كلية،  ل��زراع��ة  ال�صديد 
الر�صمية  اجلهات  بتكفل  وحمبيه  جمهوره  من 
اخلليج  يف  الفن  جنوم  من  عدد  حر�س  بعاجه، 

على دعم النجم الكبري 
يف  بحر  اإب��راه��ي��م 

اأزم����ت����ه ال��ت��ي 
مير بها الآن.
وك�������ان 
م���������ن ب���ني 

هوؤلء 

التي  عبداهلل،  ابت�صام  البحرينية  الفنانة  النجوم 
على  الر�صمي  ح�صابها  عر  جمهورها  �صاركت 
عليها  وعلقت  ل�”بحر”،  ب�صورة  “اإن�صتغرام” 
قائلة: “اأ�صتاذي و�صديقي واأخي الفنان القدير 
وال��ذي  البحريني  للفن  مدر�صة  بحر  اإبراهيم 
والآن حمتاج  ال�صنني،  اأمتع اجلمهور طوال هل 
الدعاء منكم، واملحزن هذا حال الفنان البحريني 
عندما مير�س ل يجد التقدير وامل�صاعدة للعاج، 
لكن هناك رب كرمي ورحيم �صوف ي�صاعدك يا 

اأ�صتاذي”.
فيما قام الفنان خليل الرميثي بن�رص �صورة 
“اإن�صتغرام”،  على  الر�صمي  ح�صابه  عر  جممعة 
لأبرز الأعمال التي قدمها النجم اإبراهيم بحر، 
“ما عليك  “الرميثي” قائا:  وعلق عليها 
يابوحممد”،  وعافية  اج��ر  يالغايل  �رص 
حمبيه  من  الكثريون  معه  وتفاعل 
على  حر�صوا  الذين  وجمهوره 
له  ال���دع���اء 
بال�صفاء 

اإلى  العاجل والعودة 
املميزة.  الفنية  اأعماله 
ف��ي��م��ا ق��ام��ت ال��ف��ن��ان��ة 
�صيماء �صبت عر ح�صابها 

�صورة  بن�رص  “تويرت”  على 
وعلقت  ال��ب��ح��ري��ن��ي  ل��ل��ن��ج��م 

البحريني  ”النجم  قائلة:  عليها 
خدم  باخلارج  للعاج  حمتاج  بحر  ابراهيم 

وح�صل  والتعليم  بالرتبية  كاأ�صتاذ  البحرين 
من  وعطى  كفنان  وخليجية  عربية  جوائز  على 
عمره الكثري للوطن، يا اجلهات امل�صوؤولة ملتى 
ينذل كل مبدع بحريني وينا�صد ع�صان تعاجلونه 

باخلارج 
حقوقه  اأب�صط  وه��ذه 

���ص��ان��ده  ك��م��ا  كمواطن”.  
ح�صابه  ع��ر  القفا�س  حممد  امل��خ��رج  قبل  م��ن 
وطالب  “اإن�صتغرام”،  موقع  على  ال�صخ�صي 

اأج��ل  م��ن  يتكاتفوا  اأن  البحرينيني  الفنانني 
عليها  علق  ل��ه  ���ص��ورة  ون�رص  معاناته،  تخفيف 
كبرية  فنية  قامة  بحر،  اإبراهيم  “الفنان  قائا: 
البحريني  الفني  التاريخ  يف  كاتب  ي�صتطيع  ل 
معاناته  وع��ن  عنه  نن�صغل  اأن  خ��ويف  جتاهله.. 
من  غ��ريه،  تنا�صينا  مثلما  ونتنا�صاه  املر�صية 
اأرجو  ع��ودة..  با  م�صت..  التي  الفنية  القامات 
اللتفات  وال�صحة..  الإع��ام  يف  امل�صوؤولني  من 
ا�صتجداء  نف�صه  الفنان  على  ي�صعب  فقد  اإليه 
ونحن  حمتاجا  يكون  فقد  وال�����ص��وؤال..  العطف 

قادرون ولكننا نتجاهل” بح�صب روتانا.
بحر  اإب��راه��ي��م  الفنان  اأن  اإل��ى  ي�صار 
املنامة  يف  ولد  بحريني،  وخم��رج  ممثل 
الفنية  بدايته  وكانت   ،1956 العام 
خال  من   1980 العام  يف  احلقيقية 
بعده  وق���دم  )اجل���وه���رة(،  م�صل�صل 
اإل  ال��درام��ي��ة،  الأع��م��ال  م��ن  العديد 
اأن���ه ع�صق امل�����رصح اأك���ر م��ن ال��درام��ا 
مثل:  م�رصحيات  ع��دة  كممثل  به  وق��دم 
)اإقد�صاه( والتي عر�صت يف كل  )ال�صيد(، 
)�صوق  وبغداد،  ودم�صق  والأردن  القاهرة  من 
الناجحة،  امل�رصحيات  من  وغريهم  املقا�صي�س( 
كما عمل كمخرج م�رصحي يف عدة م�رصحيات منها: 

)الدائة( و)وجها لوجه(.

    BUZZ      
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• الفنان القدير اإبراهيم بحر	

خا�ص

• �صيماء 	
�صبت • ابت�صام عبداهلل	

• املخرج 	
حممد 

القفا�س

• خليل الرميثي	
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tariq_albahhar

علي عبداهلل خليفة يزور “نوبل للسالم”
ق����ام االم����ن الع����ام جلائزة 
ال�شاعر  االإن�شانية  عي�شى خلدم����ة 
علي عبداهلل خليف����ة بزيارة مركز 
نوبل لل�شالم بالعا�شمة الرنويجية 
اأو�شل����و وذلك لالطالع على تاريخ 
جائزة نوب����ل وموؤ�ش�شه����ا الفريد 
نوب����ل وحمتوي����ات املرك����ز الذي 
ي�ش����م ت����راث املوؤ�ش�����س وتاريخ 
حياته اإلى جانب مناذج من اأعمال 
ومنج����زات الفائزي����ن باجلائزة يف 
�شتى املج����االت العلمية واالأدبية 
اخلا�ش����ة  اجلائ����زة  جان����ب  اإل����ى 
بال�شالم عل����ى مدى اأكرث من مائة 
عام، كما مت االطالع على اأ�شلوب 
الرت�شي����ح ونظ����ام من����ح اجلائزة 
وتطور اأ�شاليب حتكيمها منذ اأن 

اأن�ش����اأت بال�شويد يف العام 1901 
وحتى الي����وم. وقد رحبت ال�شيدة 
لي����ا بريي����ت م�شوؤول����ة العالقات 
العامة باملرك����ز باأمن عام جائزة 
عي�ش����ى خلدم����ة االإن�شاني����ة الذي 
باجلائ����زة  وافي����ا  تعريف����ا  ق����دم 

وجم����االت  ال�شابق����ة  ودوراته����ا 
حتكيمه����ا  واأ�شالي����ب  منحه����ا 
كجائ����زة عربية عاملية متفردة يف 
جمالها تاأتي م����ن مملكة البحرين 
البلد املحب وال�شاعي اإلى االألفة 
وال�شالم. وقد �شجل االأمن العام 

كلمة يف دفرت ال����زوار الر�شمين 
النبي����ل  باله����دف  فيه����ا  اأ�ش����اد 
ال����ذي اأن�ش����اأت م����ن اأجل����ه جائزة 
نوب����ل العاملي����ة ذات امل�شت����وى 
اأهمية  الرفي����ع موؤكدا  االأكادميي 
ا�شتمرار التوا�ش����ل لك�شب خربة 

جائزة نوبل العاملية.

أحداث

اهتم ب�شحتك، واتبع بحمية غذائية.
قد جتد بع�ض ال�ضغوط يف مهام عملك

اأن تغري الأجواء.
�شيظه���ر ل���ك قريب���ا اجلان���ب ال�شيئ 

وت�شتبدل االألوان.
مه���م  طري���ق  واال�شتق���رار  ال�شع���ادة 

النوم.
عليك ممار�شة الريا�شة ب�شكل منتظم 

وجاد.

حيات���ك تب���داأ تتل���ون باأل���وان جديدة 

لبع�س الزمالء.
جتنب �رشب الع�ضائر بكمية كبرية قبل 

الكثري م���ن امل�ش���اكل �ش���وف تنتهى 
قريبا.

عمل حتاليل طبية دورية اأمر مهم جدا.

رحل���ة ق�ش���رية رومان�شي���ة �شتفيد يف 
جتديد امللل.

ل جتع���ل الأزمة املالي���ة التي متر بها 
ت�ضغلك.

حلياتك ال�شحية.
حتتاج اإلى اإجازة من اخلالفات، فحاول 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

15 اغسطس
 1929

ث�������ورة  ان��������������دالع   
ال��ق��د���س  ال�����رباق يف 
م��ط��ال��ب��ة  ع��ل��ى  رًدا 
باال�شتيالء  ال��ي��ه��ود 
ع��ل��ى ح��ائ��ط ال���رباق، 
الربيطانيون  وق��م��ع 
االن��ت��ف��ا���ش��ة ب��ق��وة 

و�شفت بالوح�شية.

 1769
م�����ي�����الد ن���اب���ل���ي���ون 
ب��ون��اب��رت، اإم��رباط��ور 

فرن�شا.

 1925
هدى  الفنانة  م��ي��الد 

�شلطان.

1930
م������ي������الد ال���ف���ق���ي���ه 
يحيى  ال��د���ش��ت��وري 

اجلمل.

1952
 وف����اة ع��امل��ة ال���ذرة 

�شمرية مو�شى.

 2010
 وف���اة ال��ف��ن��ان ف��وؤاد 

اأحمد.

1096
 انطالق حملة الفقراء 
احلملة  �شبقت  التي 

ال�شليبية االأولى.

1914
بنما  ق��ن��اة  اف��ت��ت��اح   
بن  البحرية  للمالحة 
االأطل�شي  املحيطن 

والهادي.
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األخيرة

فيينا الأكرث مالءمة للعي�ش يف العامل

اأك�شاك هواتف لندن احلمراء تبيع الفالفل

انتزع���ت العا�سم���ة النم�ساوية فيينا لقب “املدين���ة الأكرث مالءمة للعي����ش يف العامل” من ملبورن 
الأ�سرتالية التي تهيمن على هذا الت�سنيف ال�سنوي منذ 7 �سنوات.

وه���ي املّرة الأولى التي حتّل فيها مدينة اأوروبي���ة، وهي فيينا، يف �سدارة هذا الت�سنيف ال�سنوي 
الذي تعّده وح���دة املعلومات التابعة ملجّلة “ذي اإيكونومي�ست” الذي يحّدد املناطق احل�رضية الأن�سب 
للعي����ش والعمل. وكّل �سن���ة، تعطى 140 مدينة عالمات عل���ى مئة ا�ستناًدا اإل���ى �سل�سلة من املعايري، 
مث���ل م�ستوى العي����ش واجلرمية والنقل والبنى التحتي���ة والتعليم ونظام الرعاي���ة ال�سحية، ف�سالً عن 
ال�ستق���رار ال�سيا�سي والقت�س���ادي. وحّققت فيينا عالمة “�سبه مثالية” م���ع ت�سجيلها 99.1، متقّدمة 

على ملبورن يف املرتبة الثانية مع 98.4 واأو�ساكا اليابانية يف املرتبة الثالثة.
وهيمن���ت امل���دن الأ�سرتالية والكندي���ة على املراتب الع����رض الأولى يف ه���ذا الت�سنيف حيث حّلت 
اأديلي���د عا�رضًا بعد �سيدين خام�ًسا وملب���ورن ثانًيا، يف حني اأتت كالغري يف املرتبة الرابعة وفانكوفر يف 

ال�ساد�سة وتورونتو بالت�ساوي يف املرتبة ال�سابعة.

الهواتف  اأك�ساك 
احل�����م�����راء، اأي���ق���ون���ة 
الربيطانية  العا�سمة 
لندن ال�سهرية، تقاوم 
انت�سار  ظل  يف  الزمن 
الهواتف النقالة، عرب 
لأغرا�ش  ا�ستخدامها 
بيع  بينها  خمتلفة 

الفالفل.
وتع���د الأك�س���اك 

ذات الل���ون الأحم���ر من اأبرز معامل لن���دن، اإلى جانب �سيارات الأجرة ال�س���وداء واحلافالت ذات 
الطابقني وبرج �صاعة بيغ بن، التي يحر�ص ال�صياح على التقاط ال�صور بجانبها. وفيما حتظى 
اأك�صاك حمدودة يف املناطق ال�صهرية من العا�صمة بالعناية، ب�صبب اإقبال ال�صياح على التقاط 
ال�س���ور عنده���ا، ُتركت الآلف من الأك�س���اك الأخرى لتالقي م�سريها بعدم���ا فقدت وظيفتها 
الأ�سلية ب�سبب التطور التكنولوجي. وت�سعى “موؤ�س�سة الت�سالت الربيطانية” اإلى ال�ستفادة 

من هذه الأك�ساك واإبقائها كاإحدى اأيقونات مدينة لندن، عرب ا�ستخدامها لأغرا�ش خمتلفة.
وتق���وم املوؤ�ص�صة بتاأجري هذه االأك�صاك ال�صتخدامها كدكاكني ومكتبات وحمال لت�صليح 
الهوات���ف، ومناف���ذ بيع الأطعمة وامل�رضوبات املختلفة، وغريها م���ن الغايات. وعلى بعد مئات 
االأمت���ار من متحف بريط���اين عريق، حتول اأحد اأك�صاك الهواتف اإلى حم���ل لبيع الفالفل واأنواع 
ال�صلط���ات املختلفة. ويدير الك�ص���ك اإدري�ص بوعزيز الذي و�صف لن���دن يف ت�رصيح لالأنا�صول 
باأنها “عا�سمة الأفكار املختلفة”. ونّوه باأن الوجبات النباتية باتت رائجة يف املدن الكربى يف 

االآونة االأخرية، لذا قّرر حتويل هذا الك�صك اإلى مكان لبيع الفالفل وال�صلطات.

ليـنـد�شـي لوهـان تعـتـذر عـن ت�شريـحــاتهـا

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

الليل���ة،  ح�س���ن  الطق����ش 
ولكن���ه ح���ار م���ع ت�ساع���د 

الأتربة يف النهار.

الرياح �صمالية غربي���ة من 7 اإلى 12 عقدة، 
وت���زداد �رضعتها م���ن 12 اإلى 17 عقدة غدا، 

وت�سل من 20 اإلى 25 عقدة اأحيانا. 

ارتف���اع املوج من قدم اإلى 3 اأقدام عند ال�سواحل، ومن 3 اإلى 6 
اأق���دام يف عر�ش البحر. درجة احلرارة العظمى 42 وال�سغرى 31. 

الرطوبة الن�سبية العظمى 70 % وال�سغرى 15 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ش جمل�ش الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�ش التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�ش التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

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

ت�سدر عن دار البالد لل�سحافة والن�رض والتوزيع 
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تطبع يف موؤ�س�سة الأيام للن�رض

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�ش: 17111467 - 00973  �ش.ت:67133 - �ش.ب : 385

الفجــر: 3:45
الظهـر:  11:42

العصــر: 3:13
المغرب: 6:15
العشاء: 7:45

مواقيت 
الصالة

حتذيـر: ال�شجائـر الإلكرتونيـة “ت�شـرب املناعـة”
ح���ذرت درا�س���ة حديث���ة م���ن خماط���ر الإ�ساب���ة 
باأمرا����ش مزمن���ة يف الرئة ج���راء ا�ستخ���دام ال�سجائر 
الإلكرتونية التي تعتمد على تبخري ال�سوائل، ح�سبما 
اأوردت �سحيف���ة “اإندبندن���ت” الربيطاني���ة، اأم����ش 
الثالث���اء. وذكرت الدرا�سة الت���ي اأجراها باحثون من 
جامعة “برمنغه���ام” الربيطاني���ة، اأن ال�سوائل التي 
حتت���وي عل���ى النيكوت���ني امل�ستخدم���ة يف ال�سجائر 
الإلكرتونية، توؤدي اإل���ى ت�رضر اخلاليا الدفاعية لدى 

تبخريه���ا، ومن ثم تقلل قدرة اجله���از املناعي على 
اإزالة الكيماويات ال�سارة من الرئتني.

وي�سدد الباحثون عل���ى اأن ال�سجائر الإلكرتونية 
ال تزال اأقل �رصًرا م���ن منتجات التبغ التقليدية فيما 
يتعل���ق باحتمالي���ة الإ�ساب���ة ب�رضطان الرئ���ة، لكنهم 
قال���وا اأي�ًسا اإنه يج���ب توخي احل���ذر لأن “الغمو�ش 
مازال يكتنف اآثار ال�صجائ���ر االإلكرتونية على املدى 
البعي���د”. واأج���رى الباحث���ون اختب���ارات عل���ى خاليا 

ب�رضي���ة معر�سة لل�سجائر الإلكرتونية، حيث وجدوا اأن 
االأ�رصار متاثل تلك الناجمة عن تدخني التبغ.

وخل�س���ت النتائج اإلى ت�رضر خاليا الدم البي�ساء 
التي تعمل عل���ى مقاومة البكتريي���ا يف احلوي�سالت 
الهوائية، جراء البخار الناجت عن ال�سجائر الإلكرتونية.

وي���وؤدي ذلك اإلى تعر�ص املدخ���ن اإلى العدوى 
الرئوي���ة ب�صكل متكّرر، وقد تتحول اإلى مر�ص مزمن 

ي�سعب عالجه.

جرمية مرّوعة... 
اأم تقتل ابنتها بفاأ�ش

بطويل” لكلب  “عمل 
ينقذ طفلة من الغرق

ي�شكون  كوريــا  رجال 
الن�شاء” “تعنيف 

قتل���ت ام���راأة رو�سي���ة ابنته���ا البالغة من 
العمر 18 عاًما، بفاأ�ص خ���الل نومها، واعرتفت 
اأم���ام ال�رضطة بارتكابها له���ذه اجلرمية، مرجعة 

فعلتها املرّوعة ل�سبب غريب.
واعرتفت تاتيانا ديغرميندنزي، 49 عاًما، 
مبهاجمتها ابنتها يوليا خالل نومها يف منزلهما 
مبدينة ت�صايكوف�صكي و�صط رو�صيا، بوا�صطة 
فاأ�ش، لت�سيبها يف �رضي���ان برقبتها، مرجعة ما 

قامت به اإلى “جدل االبنة الكثري معها”.

يقال اإن الكلب خري �صديق لالإن�صان، وهو 
ما اأك���ده مقطع فيديو ن�رضت���ه �سحيفة “�سن” 

الربيطانية، يظهر كلًبا ينقذ طفلة من الغرق.
وير�س���د الفيدي���و كلًبا مع حفي���دة مالكة 
الكل���ب، قبل اأن ت�رضبها موج���ة �سغرية يف اأحد 
�سواط���ئ فرن�س���ا، الأم���ر ال���ذي جع���ل احليوان 

الأليف يتدخل ب�رضعة ويخرجها من البحر.
و�سد الكل���ب الفتاة م���ن قمي�سها وجرها 
اإل���ى الرب خوًفا من غرقه���ا، يف �ساطئ “غوفيل 

�صوغ ميغ” �صمال غربي فرن�صا.

اإح�سائي���ات حديث���ة يف كوري���ا  اأظه���رت 
ال�سب���اب  م���ن  متزاي���ًدا  ع���دًدا  اأن  اجلنوبي���ة 
يتعر�س���ون للتعنيف على ي���د �سديقاتهم، يف 
موؤ�رض على تغرّي لف���ت يف العالقات الجتماعية 
بالبل���د الآ�سي���وي املتقدم. وبح�س���ب ما نقلت 
�سحيف���ة “�س���وزن اإلبو” عن ال�رضط���ة الكورية، 
فاإن ع���دد ال�سب���اب الذين تعر�س���وا للتعنيف 
على اأي���دي �سديقاتهم و�سل اإل���ى 650 رجال 

خالل الن�صف االأول من العام اجلاري.

• �سماء مليئة بالنجوم يف مقدونيا اأثناء مطر النيازك “�سهب الرب�ساويات” )رويرتز(	

اعت����ذرت املمثل����ة االأمريكية، ليند�ص����ي لوهان، عن ت�رصيح����ات اأدلت بها ح����ول حركة “مي تو”، 
بعدم����ا و�سفت الن�ساء اللواتي يتحدثن عن التحر�ش اجلن�سي “يبدو اأنهن �سعيفات وي�سعني جلذب 
النتب����اه”. وقالت لوه����ان يف حديثها ل�سحيفة “ببيبول” الأمريكي����ة: “اأود اأن اأعتذر بدون حتفظ عن 
اأي اأذى و�سي����ق اأحدثت����ه، ب�سبب جمل����ة يف مقابلة اأجريتها حديًثا”. يذك����ر اأن حركة “مي تو” انطلقت 
يف املق����ام االأول ملناه�صة االعت����داء اجلن�صي، وانطلقت بعد ادع����اءات التحر�ص اجلن�صي �صد املنتج 

الأمريكي يف هوليوود، هاريف وين�ستني.

���ص��ب�����������������اح اخل��ي�����������ر ي��ان��������������وٍر
الأي���ام �سن���ا  م��ن  �سم�ٍش  وي��ا 
وت�سك����ر ت�سب���ح  ال��ب��ح��ري��ن 

ال�س���ام�ي  جم��دن�����������ا  وت���ه���دي 
ي��اح��������������ي امل��ج�����������د وال��ع�����������زه

ال��ت��اري�����خ  ا���س��اي�����������ل  �سلي����ل 
العه���د  ح��م��ل��ت  م���ا  اأول  م���ن 
تبنيه��ا  ال���دي���ره  يف  و���س��ع��ي��ت 
جين���ا   املخل�سي���ن  ب��اأ���س��م 
تبق���ى  ب��ي��ع�����������������ٍة  وجن�����������������دد 
ج��ي��������������ٍل م���ن ب��ع��������د ج��ي�����������������ٍل  
ْووع�������ٍد ب��ال��وف�����������ا ح��روف��������������ه  
ف�ص��لك  ج��ه�����ل  ل��ل��ي  ون���ق���ول 
ول���ك���ل م���ن ���س��اع��ت اع��ل��وم��ه 
ف���ى ك���ل م���وق���ع ت����رى ب�����الدي 
�سبح��انه   ال��ب��������اري  ب��ف�����س�����ل 
ع��ط��اه��������ا  ب���وع���ل���ي  روح�����������ه 
اخل�����س�����ره  اأجم���اده���������������ا  روى 
ب���ذل ك���ل ج��ه�����������ده واي��ام�����������������ه 
دع��ي��ت ل���ك ي���ا ���ص�����را ال��دي�����ره 
دع��ي�����ت ل���ك م���ن ح�����ص��ا روح���ي
دع��ي�����ت ل���ك م���ن ح�����ص��ا روح���ي

قصيدة مرفوعة إلى مقام سيدي صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

يا حي المجد والعزه

إبراهيم األنصاري

 ���س�����وا ب��احل��ب ف���ى ال��دي��������ره
وت��غ��������ري�����ده ورود   وف���ج�������ر 
ال��ك�����������ون يف ت��دب��ي��������ره اإل�����������ه 
تقدي����ره اخل��ي�����������ر  خليف���ه 
و���س��م��وخ ال��وائ��ل�����������ي الإن�����س��ان
ح��م��������������اة الأر�������ش وال��ق��������راآن
ج��ع��ل��ت ال��ط��ي��ب ل���ك ع��ن�����������وان
ورف��ع��ت م��ن ا���س��م��ن��ا وال�����س�����ان
ن��ق��������دم خ��ال��������������ش ال��ع��رف�����������ان
وع��ه��������������ٍد م��ن��ن�����������ا وح��ل��ف��������������ان
م�����������دى اع���م���ارن���ا وازم���������������ان
ِم������داد ال������روح وال��وج�����������������دان
غلط�ان ح�����ص��ب��ت��ك  ْف  ط��ل��ع��ت 
ت��ب�����خ�����ش ان��ظ�����������ر ال��ع��م��������ران
ب������الدي اج��م��������ل الأوط�������������������ان
�سلم�ان ب���ن  ال���غ���ايل  وخ��ل��ي��ف��ه 
ال��ع��ني اأح���الم���ه���ا يف  و�����س����ان 
وج��ع�����ل ل����وروده����ا درزي�����������ن
ي��ب��ن�����ي ���رضح��������ه�����ا ب��ال��زي��������������ن
العي�����ن ن�سي��ر  ي��ا  خليف���ه 
للبحري�����ن رب��������ي  يحفظ��ك 
للبحري�����ن رب��������ي  يحفظ��ك 
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