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االثنين

27 أغسطس 2018 
16 ذو الحجة 1439
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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن �لن�سخة: �ل�سعودية: رياالن - �لكويت: 200 فل�س - �الإمار�ت : درهمان - قطر: رياالن - عمان : 200 بي�سة - م�رص : جنيهان - �الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - �ململكة �ملتحدة : جنيه ��سرتليني - �لواليات �ملتحدة: دوالر�ن - �أوروبا : 2 يورو

جائزة 
ال�صحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�سحافة اال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �صلمـــان 

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

جهود ال�صعودية يف احلج نالت اإعجاب العامل
ال�سكر واجب لل�سقيقة الكربى وحكام اآل �سعود �سند للأمة... �سمو رئي�س الوزراء:

�ملنام���ة – بن���ا: �أك���د رئي����س �ل���وزر�ء �ساحب 
�ل�سمو �مللك���ي �الأمري خليفة بن �سلم���ان �آل خليفة 
�أن ما قامت به �ململكة �لعربية �ل�سعودية �ل�سقيقة 
بقي���ادة خ���ادم �حلرم���ني �ل�رصيفني �ملل���ك �سلمان 
ب���ن عبد�لعزي���ز �آل �سعود من جه���ود وما وفرته من 
ت�سهي���ات وخدم���ات حلج���اج بيت �هلل �حل���ر�م نال 

�إعجاب �لعامل �أجمع وتقديره.

وكان �سم���وه ق���د ��ستقب���ل بق����رص �لق�سيبية 
�سب���اح �أم�س ع���دًد� من كب���ار �مل�سوؤول���ني و�لنخب 
�القت�سادية ورجال �ل�سحافة و�الإعام و�ملو�طنني.

وق���ال �سم���وه: “�إن �ل�سك���ر و�ج���ب للمملك���ة 
�لعربي���ة �ل�سعودي���ة عل���ى كل م���ا تقدم���ه من عمل 
خمل�س يف خدمة �الإ�س���ام و�مل�سلمني عرب �لتاريخ، 
يف ظل حكامها �لكر�م من �آل �سعود، �لذين كانو� وال 

يز�لون �سند� وع�سد� لامتني �لعربية و�الإ�سامية”.
�أن ق���ادة دول جمل����س  و�س���دد �سم���وه عل���ى 
�لتعاون لدول �خلليج �لعربية، مبا حباهم به �هلل من 
حكمة ��ستطاع���و� �حلفاظ على �ملنطق���ة و�سعوبها 
يف مو�جه���ة كل م���ا م���رت ب���ه �ملنطقة م���ن حروب 
وموؤ�م���ر�ت، منبه���ا �سم���وه �إلى �رصورة �حل���ذر و�أخذ 

�لعربة و�لدرو�س مما مرت به �ملنطقة.

• �سمو رئي�س �لوزر�ء م�ستقبا عدًد� من كبار �مل�سوؤولني و�لنخب �القت�سادية ورجال �ل�سحافة و�الإعام و�ملو�طنني	

قادة اخلليج ا�ستطاعوا بحكمتهم حتييد املنطقة عن احلروب واملوؤامرات
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حجب الثقة عن وزير االقت�صاد باإيران

للرتخي�ص املطورين  اأمام  اأيام   4 العقاري”:  “التنظيم 

قتلى وجرحى باإطالق نار يف فلوريدا

طه���ر�ن � وكاالت: �سح���ب جمل����س �ل�س���ورى 
�الإي���ر�ين �لثق���ة من وزي���ر �ل�س���وؤون �القت�سادية 
و�ملالي���ة م�سع���ود كربا�سي���ان، �أم����س، يف �رصب���ة 
جدي���دة للحكوم���ة �لت���ي تكاف���ح ملو�جه���ة �أزمة 

�قت�سادية خانقة. 

وخ����رص كربا�سي���ان ت�سويت �لثق���ة �لذي بث 
مبا�رصة عرب �الإذ�عة �لر�سمية ب� 137 �سوتاً مقابل 
121، و�متن���ع نائب���ان عن �لت�سوي���ت، ما يجعله 
ث���اين وزير يف حكومة �لرئي����س ح�سن روحاين يتم 

عزله هذ� �ل�سهر. 

�ملنامة - �لتنظيم �لعقاري: �أعلنت موؤ�س�سة 
�لتنظي���م �لعق���اري ع���ن �نته���اء ف���رتة توفي���ق 
�لعقاري���ني يف  للمطوري���ن  بالن�سب���ة  �الأو�س���اع 
�حلادي و�لثاثني من �ل�سهر �جلاري، د�عية جميع 
مط���وري م�ساري���ع �لبيع عل���ى �خلريطة �حل�سول 

على رخ�س من �ملوؤ�س�سة بحلول ذلك �لتاريخ.
و�أو�سح���ت �ملوؤ�س�سة �أن���ه �سيكون من غري 

�لقان���وين للمطوري���ن �لعقاري���ني �لعم���ل دون 
رخ�س �أو ترخي�س مل�ساريع �لبيع على �خلريطة 
ب���دًء� من تاري���خ 1 �سبتم���رب 2018، موؤكدة �أنه 
�سيتم تطبيق �لعقوب���ات و�لغر�مات �لقانونية 
عل���ى �ملخالفني مبوج���ب �لقانون رق���م )27( 

ل�سن���ة 2017 ب�س���اأن تنظي���م �لقط���اع 
�لعقاري.

فلوري���د� - وكاالت: �أ�سف���ر �إط���اق نار، 
�أم�س، يف مدين���ة جاك�سونفيل يف �سمال �رصق 
ولي���ة فلوريدا الأمريكية ع���ن �سقوط “عدد 
من �لقتل���ى”، بح�سب ما �أفاد مكتب �ل�رصيف 

يف �ملدينة عرب “تويرت”. 

وحتدث���ت �ل�رصطة عن مقت���ل م�ستبه به، 
و�أن���ه ج���ار �لبح���ث عن مطلق���ي ن���ار �آخرين.

و�أ�س���ارت �سبك���ة “�سي بي �����س” و�سحيفة 
“ميامي هري�ل���د” اإلى �سقوط 4 قتلى و11 

جريحاً.
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ال��ع��ام ال�������ش���اأن  وت����ن����اول  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��وي��ر  ال��وط��ن��ي��ة يف  ل��ل�����ش��ح��اف��ة  م��ه��م  دور 

وامل���وؤام���رات احل����روب  ع��ن  امل��ن��ط��ق��ة  ا���ش��ت��ط��اع��وا حت��ي��ي��د  اخل��ل��ي��ج بحكمتهم  ق����ادة 
احل����ف����اظ ع���ل���ى ال����وط����ن وت����وف����ر ال��ع��ي�����س ال����ك����رمي ل�����ش��ع��ب��ن��ا م����ن االأول�����وي�����ات

�ل�سكر لل�سقيقة �لكربى و�جب... وحكام �آل �سعود �سند للأمة
ما وفرته ال�شعودية من ت�شهيالت للحجاج نقطة فارقة يف جناح املو�شم... �شمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة – بنا: ل���دى ا�شتقب���ال �شموه عددا 
من كبار امل�شوؤولني والنخب االقت�شادية ورجال 
ال�شحاف���ة واالإع���الم واملواطن���ني، اأك���د رئي�س 
ال���وزراء �شاحب ال�شمو امللك���ي االأمر خليفة بن 
�شلمان اآل خليفة اأن ما قامت به اململكة العربية 
ال�شعودي���ة ال�شقيق���ة بقي���ادة خ���ادم احلرم���ني 
ال�رشيفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود 
م���ن جه���ود وما وفرته م���ن ت�شهي���الت وخدمات 
حلجاج بي���ت اهلل احلرام نال اإعج���اب العامل اأجمع 

وتقديره.
ونوه �شموه اإلى اأن الت�شهيالت التي قدمتها 
اململكة خلدمة االأعداد الكبرة من احلجاج، والتي 
جتاوزت مليوين حاج، كانت نقطة فارقة يف جناح 
مو�شم احلج لهذا العام، وذلك لي�س بغريب على 
اململكة العربية ال�شعودية التي ال تدخر جهدا يف 
رعاية امل�شاعر املقد�شة، وت�شخر كل اإمكاناتها 

وطاقاتها لتي�شر اأداء منا�شك احلج والعمرة.
وق���ال �شم���وه: “اإن ال�شك���ر واج���ب للمملكة 
العربي���ة ال�شعودية على كل م���ا تقدمه من عمل 
االإ�ش���الم وامل�شلم���ني ع���ر  خمل����س يف خدم���ة 
التاري���خ، يف ظ���ل حكامها الكرام م���ن اآل �شعود، 
الذين كان���وا وال يزالون �شن���دا وع�شدا لالمتني 
العربية واالإ�شالمي���ة”، �شائال �شموه اهلل عز وجل 
اأن يحف���ظ اململكة العربية ال�شعودية وقيادتها، 
واأن يوفقه���ا عل���ى ال���دوام يف خدم���ة االإ�ش���الم 

وامل�شلمني.

وكان �شاحب ال�شم���و امللكي رئي�س الوزراء 
ق���د ا�شتقبل بق�رش الق�شيبي���ة �شباح اأم�س عدًدا 
من كبار امل�شوؤولني والنخب االقت�شادية ورجال 
ال�شحاف���ة واالإع���الم واملواطنني، حي���ث هناأهم 
�شموه مبنا�شبة عيد االأ�شحى املبارك، داعيا اهلل 
تعالى اأن يحفظ مملكة البحرين و�شعبها بقيادة 
ح����رشة �شاحب اجلاللة امللك حم���د بن عي�شى اآل 
خليفة عاه���ل البالد، واأن تعود مث���ل هذه االأيام 

املباركة على البحرين واأهلها باخلر والرخاء.
واأع���رب �شموه عن اعت���زازه ب�شعب البحرين 

وما يتمتع ب���ه من وعي وحت�رش، وعلى ما تنعم به 
اململك���ة من تقدم وتطور عل���ى االأ�شعدة كافة، 
وق���ال �شم���وه: “نحمد اهلل �شبحان���ه وتعالى على 

هذه النعم، ويف مقدمتها االأمن واال�شتقرار”.
و�شدد �شم���وه على اأن احلف���اظ على الوطن 
و�شيانة اأمنه وا�شتقراره، وتوفر العي�س الكرمي 
ل�شعب���ه ه���و م���ن اأولوياتن���ا، واأن عم���ل احلكومة 
متوا�ش���ل يف دعم خمتل���ف القطاع���ات اخلدمية 

وحتقيق اإجناز تلو االآخر.
واأكد �شم���وه اأن التوا�شل بني اأهل البحرين 

�ُشن���ة حميدة يج���ب احلفاظ عليه���ا، وهي لي�شت 
وليدة احلا����رش، ولكنها موروث االآب���اء واالأجداد، 
ف�شع���ب البحرين عرف ع���ر تاريخ���ه بالتوا�شل 
ب���ني جميع اأبنائه يف ظل ما يجمعه من روح االأ�رشة 
الواحدة التي يجب اأن نحافظ عليها ونر�شخها يف 

نفو�س اأجيالنا القادمة.
وق���ال �شم���وه: “اإن البحري���ن متتل���ك ما�س 
تلي���د يدعو اإل���ى الفخ���ر واالعت���زاز، ويج���ب اأن 
تكون اال�شتفادة من ه���ذا االإرث احل�شاري ج�رشا 

لالنطالق نحو م�شتقبل اأكرث مناًء”.

و�شدد �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء 
عل���ى اأن قادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
العربي���ة، مبا حباهم به اهلل م���ن حكمة ا�شتطاعوا 
احلف���اظ على املنطق���ة و�شعوبها يف مواجهة كل 
ما مرت ب���ه املنطقة من حروب وموؤامرات، منبها 
�شموه اإلى �رشورة احل���ذر واأخذ العرة والدرو�س 

مما مرت به املنطقة.
واأ�شاد �شم���وه بدور ال�شحاف���ة الوطنية وما 
تقوم به من دور كبر يف تنوير املجتمع يف كل ما 

يهم ق�شايا ال�شاأن العام.

• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبال عدًدا من كبار امل�شوؤولني والنخب االقت�شادية ورجال ال�شحافة واالإعالم واملواطنني	
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اأب�����ن������ء امل�����رح�����وم اأ�������س�������دوا ب����ه���ت���م����م ����س���م���وه ب���ح���رك���ة ال���ت����أل���ي���ف وال���ن�������ر

توثيق ق�ض�ص جناح رجالت البحرين تقديرا لإ�ضهاماتهم يف النه�ضة
ت�سلم كت�ًب� عن �سرية الوجيه عبداللطيف الن��ر... �سمو رئي�س الوزراء:

املن�م���ة - بن����: ا�ستقب���ل رئي�س ال���وزراء 
�س�حب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلم�ن 
اآل خليفة بق����ر الق�سيبية اأم�س اأبن�ء املرحوم 
الوجيه عبداللطيف �سليم����ن الن��ر يتقدمهم  
في�سل عبداللطيف الن��ر، و�سالح عبداللطيف 
الن�����ر، اللذين اأهدي� �سم���وه ن�سخة من كت�ب 
“كف����ح وجن�ح”، ال���ذي ير�س���د ويوثق �سرية 
والده���م وم� قدم���ه م���ن اإجن����زات يف م�سريته 

التج�رية واأعم�له اخلريية يف خدمة املجتمع.
وخالل اللق�ء، اأ�س�د �س�حب ال�سمو امللكي 
رئي�س الوزراء ب�جلهود التي بذله� املوؤلف�ن يف 

اإعداد هذا الكت�ب تخليدا لذكرى والدهم�.
 واأك���د �سموه اأهمي���ة توثيق �سري وق�س�س 
جن�ح رج����لت البحرين يف خمتل���ف القط�ع�ت؛ 
تقديرا لعط�ئهم الكبري واإ�سه�م�تهم يف نه�سة 

البحرين وتطوره�.
واأ�س�د �سموه مب� تركه املرحوم عبداللطيف 
الن�����ر من اأث���ر يف احلركة التج�ري���ة يف مملكة 
البحرين، وم� حظي به م���ن مك�نة و�سمعة طيبة 

على م�ستوى البحرين واخلليج عموم�. 
من ج�نبهم، عرب اأبن�ء املرحوم عبداللطيف 
�سليم�ن الن��ر عن خ�ل�س �سكرهم وتقديرهم 
ل�س�ح���ب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء، على م� 
يبديه �سموه من اهتم�م بحركة الت�أليف والن�ر، 
م�سيدي���ن بحر����س �سم���وه على توثي���ق ال�سري 
الذاتي���ة لرج����لت البحري���ن واإبرازه���� كقدوة 
لالأجي����ل الق�دم���ة يف العمل والعط����ء؛ من اأجل 

•خدمة الوطن. �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال اأبن�ء املرحوم الوجيه عبداللطيف �سليم�ن الن��ر	

املن�م���ة - وزارة الإ�س���ك�ن: تنفيًذا لأمر ويل 
العهد ن�ئب الق�ئ���د الأعلى الن�ئب الأول لرئي�س 
جمل����س ال���وزراء �س�ح���ب ال�سمو امللك���ي الأمري 
�سلم�ن ب���ن حمد اآل خليفة بتوزي���ع 5000 وحدة 
�سكنية ويف اإط����ر توجيه�ت ع�هل البالد �س�حب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، مب� يلبي 
احتي�ج����ت املواطنني ومت�بع���ة جلهود احلكومة 
برئ��س���ة رئي�س جمل�س ال���وزراء �س�ح���ب ال�سمو 
امللك���ي الأمري خليفة ب���ن �سلم����ن اآل خليفة يف 
تنفي���ذ برن�م���ج عمله����، اأعلن���ت وزارة الإ�سك�ن 
ا�ستمراره���� يف ا�ستقب����ل دفع����ٍت جدي���دة م���ن 
املواطن���ني امل�ستفيدي���ن م���ن وح���دات مدين���ة 

�سلم�ن. 
وق�ل���ت الوزارة اإنه���� �ست�ستم���ر يف اإجراءات 
توزي���ع وح���دات املدين���ة حت���ى نه�ي���ة الأ�سبوع 
اجل�ري ح�سب م� هو خمطط له، وت�سليم املف�تيح 

للم�ستفيدي���ن بعد الت�أك���د من اأعم����ل ال�سي�نة 
عل���ى جميع الوحدات والت�أكد من ج�هزيته� قبيل 
ت�سليمه���� للم�ستفيدين، وتزويده���م ب�سه�دات 
ال�سم�ن اخل��سة مبكون�ت الوحدة ال�سكنية ِوْفًق� 

مل� هو متبع يف اإجراءات الت�سليم. 
واأعرب���ت الوزارة عن �سع����دة جميع م�سوؤويل 
ومنت�سب���ي الوزارة لبل���وغ م�روع مدين���ة �سلم�ن 
تلك املرحل���ة املتقدمة، وتوزي���ع الوحدات على 
املواطنني امل�ستفيدين، وذلك بعد النته�ء من 
كل الأعم����ل الإن�س�ئية والبني���ة التحتية، ل �سيم� 
واأن الوح���دات الت���ي يجري توزيعه���� تعد اإحدى 
ثم�ر مب�درات الوزارة لتفعيل ال�راكة مع القط�ع 
اخل��س لتنفيذ الوحدات ال�سكنية على الأرا�سي 
احلكومي���ة، مم� ����رع من كث�فة تنفي���ذ الوحدات 

ال�سكنية.
كم���� اأ�س����رت اإل���ى اأن امل����روع �س�ه���م يف 

ال�سكني���ة يف مدين���ة  الوح���دات  ت�ري���ع تنفي���ذ 
�سلم�ن وخمتلف م���دن البحرين اجلديدة الأخرى، 
واأ�س�فت ال���وزارة اأن م�روع مدين���ة �سلم�ن يتم 
ت�سييده �سمن خطة الوزارة لتنفيذ الأمر امللكي 
ال�س�مي ل�س�ح���ب اجلاللة ع�هل البالد ب�إن�س�ء 40 
األ���ف وحدة �سكنية يف اأق�ر مدة ممكنة، واملنبثق 
عن���ه برن�مج عم���ل احلكومة ببن����ء 25 األف وحدة 

�سكنية.
وتوجه���ت وزارة الإ�سك�ن ب�أ�س���دق الته�ين 
والتربيك�ت اإلى جميع امل�ستفيدين من الوحدات 
ال�سكنية، جم���ددًة تعهد الوزارة بتنفيذ اأمر �سمو 
ويل العه���د يف اأ�رع وقت ممك���ن، وال�ستمرار يف 
ت�ري���ع وت���رية تنفي���ذ امل�س�ري���ع الإ�سك�نية من 
اأج���ل اإمت�م اأوامر التوزيع�ت يف خمتلف امل�س�ريع 
الإ�سك�نية التي تنفذه� الوزارة بك�فة حم�فظ�ت 

اململكة وم�س�ريع مدن البحرين اجلديدة.

“الإ�ضكان” ت�ضتمر يف ا�ضتقبال م�ضتفيدي وحدات مدينة �ضلمان
ت�سليم املف�تيح للم�ستفيدين بعد الت�أكد من اأعم�ل ال�سي�نة

• ا�ستمرار ا�ستقب�ل دفع�ت جديدة من امل�ستفيدين من وحدات مدينة �سلم�ن	

حميدان ي�ضيد بقرار �ضمو رئي�ص الوزراء اإعادة ت�ضكيل “الوطنية للم�ضنني”
زي�دة اأندية رع�ية الوالدين اإلى 20 داراً... وتعزيز جودة احلي�ة

املن�مة - بن����: اأ�س�د وزير العمل والتنمية 
الجتم�عي���ة جمي���ل حمي���دان، رئي����س “اللجنة 
الوطني���ة للم�سنني”، ب�هتم����م رئي�س الوزراء 
�س�حب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلم�ن 
اآل خليف���ة، وتوجيه�ت���ه الكرمي���ة ب�لهتم����م 
بك�فة فئ�ت املجتمع البحريني، خ�سو�س� فئة 
كب�ر ال�س���ن، والرتق�ء بجودة حي�تهم، والعمل 
على توفري ك�ف���ة احتي�ج�تهم. واأكد اأن “اللجنة 
الوطنية للم�سنني”، وبعد اإع����دة ت�سكيله� ب�لقرار 
رقم )18( ل�سنة 2018، �ستعمل على تعزيز اجلهود 
املبذول���ة لتق���دمي اأف�س���ل اخلدم����ت لفئ���ة كب�ر 
ال�س���ن، ف�ساًل ع���ن الرتق�ء مبج����لت التع�ون بني 
املوؤ�س�س�ت الر�سمية واجلمعي����ت الأهلية لتحقيق 
اأهدافه���� ال�س�عي���ة اإلى خدمة ه���ذه الفئة ب�ل�سورة 
التي تليق بعط�ئه� ودوره� الرا�سخ يف بن�ء ونه�سة 

مملكة البحرين.
وق����ل حمي���دان لوك�لة اأنب����ء البحري���ن )بن�(: 
“اإن اللجن���ة الوطنية للم�سن���ني جنحت يف الدورات 
اإع���داد وتنفي���ذ ع���دد م���ن الربام���ج  ال�س�بق���ة يف 
وامل�س�ري���ع اخل��س���ة برع�ية امل�سن���ني، واأن مهمة 
اللجن���ة، بت�سكيله� اجلديد، تتمح���ور حول موا�سلة 
املنج���زات التي حتققت لهم، ب���ل وحتقيق املزيد 

منه����، وتعزي���ز ج���ودة حي�ته���م، موؤك���ًدا يف الوقت 
ذات���ه اأهمية حتقيق ال�ستدامة لن�س�ط�ت اللجنة من 
خالل التع�ون مع اجله�ت املعنية لتطوير اخلدم�ت 
املقدمة للم�سنني، ف�سالً عن اإيج�د م�س�در لتمويل 

الربامج والأن�سطة اخل��سة ب�للجنة”.
واأ�س����ف اأن مملك���ة البحري���ن ت�سه���د �سل�سلة 
لحتي�ج����ت  الداعم���ة  الإجن����زات  م���ن  مرتاكم���ة 
كب����ر ال�س���ن، والهتم����م مبواهبه���م وم�س�هم�تهم 
وم�س�رك�ته���م يف ك�ف���ة الفع�لي����ت القت�س�دي���ة 
والجتم�عي���ة يف املجتم���ع، و�سم�ن ج���ودة حي�تهم 
وحقوقه���م ب�إ�س���دار املر�سوم بق�ن���ون رقم )58( 
ل�سن���ة 2009 ب�س�أن حق���وق امل�سنني، وال���ذي اأكد 
حم�ية امل�سن و�سون كرامت���ه، ب�لإ�س�فة اإلى اإقرار 
ال�سرتاتيجي���ة الوطني���ة للم�سن���ني، والعم���ل على 
تنفيذ خطة عمل له���ذه ال�سرتاتيجية والتي ترتكز 
على توفري ال�سحة والرف����ه الجتم�عي لكب�ر ال�سن 
من خ���الل التع�ون مع “اللجن���ة الوطنية للم�سنني” 
ووزارات الدولة ذات العالق���ة وموؤ�س�س�ت املجتمع 

املدين.
واأ�س����ر اإلى �سعي ال���وزارة لتنفيذ خطة تهدف 
اإلى زي�دة ع���دد اأندية رع�ية الوالدين النه�رية اإلى 
20 داراً اأو ن�دي����ً يف خمتل���ف املح�فظ����ت، بعد اأن 

اأثبتت التجربة جن�حه� واإقب�ل العديد من كب�ر ال�سن 
عليه����، ف�سالً ع���ن تخ�سي�س موازن���ة �سنوية دعًم� 
للجمعي����ت الأهلية املعنية ب���دور رع�ية الوالدين؛ 
تنفيًذا لروؤية ال���وزارة وا�سرتاتيجيته� امل�ستقبلية 
ل�سم����ن جودة حي�ة امل�سن، ومتكين���ه من الإ�سه�م 
الفك���ري وا�ستثم�ر خربات���ه وا�سه�م�ت���ه يف منفعة 
املجتم���ع، واإيج����د الو�س�ئل والآلي����ت التي حتقق 
الدمج لفئة امل�سنني ب�سكل اأو�سع، واإت�حة الفر�س 
اأم�مه���م للم�س�ركة الف�علة يف املجتم���ع، ب�لإ�س�فة 

اإلى تعزيز تع�ون ال���وزارة مع اجله�ت ذات العالقة 
لو�سع الآلي�ت والربامج اخل��سة خلدمة كب�ر ال�سن.

وتتمث���ل اأهمي���ة ت�سكي���ل “اللجن���ة الوطني���ة 
للم�سن���ني” يف ت�سهي���ل اتخ����ذ الق���رارات املنفذة 
ل�سي��س����ت احلكوم���ة من خالل جمي���ع اجله�ت ذات 
العالق���ة املمثلة يف اأع�س����ء اللجنة، حي���ث ينعك�س 
دوره���� ب�س���كل ملحوظ عل���ى كب�ر ال�س���ن يف تنفيذ 
الربامج وامل�س�ريع عل���ى اأر�س الواقع مب� يدعمهم 
ويحقق لهم الرفعة يف جودة حي�تهم من خالل جميع 
العوامل املوؤث���رة، وذلك من خ���الل تنفيذ اأهدافه� 
التي تتلخ����س يف تنفيذ ال�سي��س���ة الع�مة حلكومة 
مملك���ة البحري���ن يف رع�ية كب�ر ال�س���ن والعمل على 
تطويره���� وحتدي���د الحتي�ج����ت املختلفة يف �سوء 
القي���م واملع����ين الإ�سالمي���ة واملب����دئ الإن�س�نية، 
الداعم���ة  والربام���ج  امل�س�ري���ع  وتنفي���ذ  واإع���داد 
لرفع ج���ودة حي�ة كب�ر ال�سن ومت�بع���ة تنفيذه� مع 
اجله�ت ذات العالقة، ف�س���اًل عن امل�س�ركة يف �سن 
الت�ريع����ت والقوان���ني اخل��سة بكب����ر ال�سن التي 
ت�سم���ن ل���ه العي����س الكرمي مب���� يحقق ل���ه الأم�ن 
امل�دي والنف�س���ي والجتم�عي، ب�لإ�س�فة اإلى الأخذ 
ب�لتو�سي�ت والق���رارات ال�س�درة ع���ن املوؤمترات 

العربية والدولية ذات ال�س�أن.

• جميل حميدان	

اخل�رجي���ة:  وزارة   - املن�م���ة 
اأعلنت وزارة خ�رجي���ة مملكة البحرين 
الإره�ب���ي  الهج���وم  ب�س���دة  اإدانته���� 
ال���ذي ا�ستهدف نقطة اأمنية يف مدينة 
العري����س بجمهوري���ة م����ر العربي���ة، 
واأ�سفر ع���ن ا�ست�سه�د عدد من اأفراد 
ال�رطة واإ�س�بة اآخرين، موؤكدة وقوف 
مملك���ة البحرين اإلى ج�ن���ب جمهورية 
م����ر العربي���ة ال�سقيق���ة وت�س�منه� 
معه���� يف مواجهة كل اأ�س���ك�ل العنف 
والإره�ب وت�أييده� لكل م� فيه اأمنه� 

وا�ستقراره�.
واأعرب���ت يف بي�ن ام����س، عن ب�لغ 
تع�زيه���� وموا�س�ته� ل���ذوي ال�سهداء 
ومتني�ته� ب�رع���ة ال�سف�ء للم�س�بني، 
جمددة موقف مملكة البحرين الث�بت 
الذي ينبذ العنف والتطرف والإره�ب 
ب���كل �س���وره ومهم���� ك�ن���ت دوافعه 
اإل���ى ت�س�ف���ر  والداع���ي  وم�سبب�ت���ه، 
ك�فة اجلهود اله�دف���ة لجتث�ث هذه 
الظ�ه���رة اخلط���رية وجتفي���ف من�بع 

متويله�.

“اخل�رجية” تدين 
الهجوم على نقطة 

اأمنية مبدينة العري�س
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“املرّبة اخلليفية” م�شتمرة يف براجمها لتطوير مهارات ال�شباب

جامعة البحرين تعلن قبول 7600 طالب بزيادة تفوق 26 %

�شمو �ل�شيخة زين بنت خالد �أ�شادت بدعم “متكني”

دعت �مل�شتجدين �إلى �لتثبيت قبل نهاية �ل�شهر ل�شمان �ملقاعد

�ملنام���ة - بن���ا: �شمن �إط���ار �تفاقي���ة موؤ�ش�شة 
�مل���رة �خلليفي���ة م���ع �شن���دوق �لعم���ل “متكني”، 
تو��ش���ل �ملرة �خلليفية عملها بالتعاون مع متكني 
لل�شن���ة �لثاني���ة عل���ى �لت���و�يل يف تنظي���م �لر�م���ج 
�ل�شبابي���ة �لتي تهدف �إلى تطوير مه���ار�ت �ل�شباب 

البحريني؛ لتهيئتهم لالنخراط يف �سوق العمل.
حيث مت ط���رح برنامج ر�يات للمن���ح �لدر��شية 
من���ذ �لع���ام 2011، �إذ يعت���ر �أحد �لر�م���ج �ل�شاملة 
و�ملتكامل���ة يف جم���ال �لتعلي���م و�لتنمي���ة لل�شب���اب 
البحرين���ي ال���ذي يوفر من���ح درا�سي���ة وحوافز مالية 
للط���الب والطالب���ات الراغب���ن بااللتح���اق باإح���دى 
اجلامع���ات املعتم���دة يف مملكة البحري���ن اإلى جانب 
�لعدي���د م���ن �ملز�ي���ا وور����ش عم���ل لتعزي���ز ثقافة 
“�مل�شوؤولي���ة �ملجتمعي���ة” لغر����ش مب���ادئ �لتطوع 
وخدم���ة املجتمع من خالل خل���ق بيئة دائمة وحمفزة، 

�إ�شاف���ة �إل���ى فر����ش للتدري���ب بالقط���اع �حلكومي 
و�خلا�ش. كما مت توفري جمموعة من �لدور�ت وور�ش 
العمل التي تتناول العديد من املجاالت اأهمها دورة 
مهارة الكتابة باللغ���ة االإجنليزية بالتعاون مع معهد 
برلت���ز البحرين، ودورات مقدمة م���ن معهد البحرين 
للدر��ش���ات �مل�رصفي���ة و�ملالية مث���ل دورة �لتفكري 
النق���دي، تنظيم الوقت، مه���ارات التقدمي، وغريها 

�لكثري. 
ج���اء الربنام���ج مغاي���را وممي���زا مل���ا يقدمه من 
دورات وور�ش عمل التي تتناول العديد من املجاالت 
ل�شق���ل �ملهار�ت �ل�شخ�شية لل�ش���اب كتعزيز �لثقة 
يف �لنف����ش، تاأكي���د �لذ�ت، تنمية مه���ار�ت �خلطابة، 
االإدارة والتوا�س���ل م���ع االآخرين مما ميك���ن ال�سباب 

البحريني لاللتحاق ب�سوق العمل بكل فاعلية. 
بدوره���ا، اأك���دت رئي����ش جمل����ش اأمن���اء املربة 

اخلليفي���ة �سم���و ال�سيخة زي���ن بنت خال���د اآل خليفة 
اجله���ود الب���ارزة الت���ي تبذله���ا “متك���ني” يف دعم 
ال�سب���اب البحريني، �ساك���رة “متكني” عل���ى �لدعم 
الذي �سي�ساهم يف تطوير االأن�سطة والفعاليات التي 

يقدمها برنامج ر�يات. 
ومبوجب االتفاقية تعاونت متكن مع موؤ�س�سة 
�ملرة �خلليفية لل�شنة �لثانية من �لعمل �ملتو��شل 
لتنفيذ �شبع مبادر�ت ��شتفاد منها �لطلبة �مل�شجلني 
يف برنامج ر�يات للمنح �لدر��شية، وهي دورة تقوية 
يف اللغ���ة االإجنليزي���ة ودورة مه���ارة الكتاب���ة باللغة 
االإجنليزي���ة م���ن معهد برلت���ز البحري���ن، اإ�سافة اإلى 
Trai -  وورت���ن يف الفوتو�سوب من تقدمي معهد

ing Plus، ودورة �لتفك���ري �لنقدي ودورة مهار�ت 
التق���دمي باالإ�ساف���ة اإل���ى دورة تنظي���م الوقت من 
تقدمي معهد البحرين للدرا�سات امل�رصفية واملالية.

ال�سخ���ري - جامع���ة البحري���ن: اأعلن���ت جامع���ة 
البحري���ن اأم����ش، نتائج القب���ول للمرحل���ة اجلامعية 

االأولى للعام اجلامعي اجلديد 2019 - 2018. 
وهناأ رئي�ش جامعة البحرين ريا�ش حمزة، الطلبة 

املقبولن، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، م�سرياً اإلى 
اأن اجلامع���ة هّياأت، منذ وقت مبك���ر، كل االإمكانيات 
ال�ستقب���ال املتقدمن لاللتحاق باجلامع���ة، اإذ جرى 
قب���ول جميع خريج���ي �لثانوية �لعامة م���ن �ملد�ر�ش 

�حلكومية و�خلا�شة من �حلا�شلني على معدل 70 % 
فاأكرث، عمال باملكرمة امللكية ال�سامية.

و�أع���رب حمزة عن �عتز�ز جمي���ع �ملنت�شبني �إلى 
اجلامعة بالدعم املتوا�سل وامل�ساندة اللذين حتظى 
بهم���ا اجلامع���ة من القي���ادة الر�سيدة وعل���ى راأ�سها 
عاهل البالد الرئي�ش االأعلى للجامعة �ساحب اجلاللة 
املل���ك حمد ب���ن عي�س���ى اآل خليفة، ورئي����ش الوزراء 
�ساح���ب ال�سم���و امللكي االأم���ري خليفة ب���ن �سلمان 
اآل خليف���ة، وويل العهد االأمن نائ���ب القائد االأعلى 
النائب االأول لرئي�ش جمل����ش الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللكي االأمري �سلمان بن حم���د اآل خليفة، واحلكومة 

�لر�شيدة.
 )SMS( ن�شي���ة  ر�شائ���ل  �إر�ش���ال  وج���رى 
للمتقدم���ن الإ�سعارهم بالنتيجة، اإذ كان نحو 8700 
طال���ب وطالبة قد تقدموا بطلب���ات االلتحاق بربامج 
املرحل���ة االأولى، وا�ستوفى ما يق���ارب منهم 7600 
طال���ب وطالبة جميع متطلب���ات �لقبول. و�شهد عدد 
�ملقبول���ني هذ� �لعام زي���ادة تف���وق 26 % مقارنة 

بعدد املقبولن يف العام اجلامعي املا�سي.
و�أعلنت عم���ادة �لقبول و�لت�شجي���ل �إلى �رصورة 
قيام الطلبة غري املبتعثن، بتثبيت قبولهم اعتباًرا 
م���ن االأحد وحتى موع���د اأق�ساه ي���وم اجلمعة املقبل 
بدف���ع ر�س���وم التثبي���ت م���ن خ���الل بواب���ة احلكومة 
االإلكرتوني���ة اأو اأجه���زة �سداد، وذل���ك للحفاظ على 
ر��شي���ة ومقاعده���م يف �لتخ�ش�ش���ات  فر�شته���م �لدِّ
�لتي �ختاروها، �إذ �إن مبلغ تثبيت �لقبول 128 دينار�ً 
بحرينياً للطلبة البحرينين و256 دينارا للطلبة غري 
البحرينين، ويعد املبلغ جزءا من الر�سوم الدرا�سية 
للف�س���ل الدرا�س���ي االأول للطال���ب، وع���دم تثبيت 
القب���ول يف الف���رتة امُل�سار اإليه���ا �ستعتربه اجلامعة 

تراُجًعا من الطالب عن رغبته يف االلتحاق بها .
واأو�سح���ت العمادة اأن تغي���ري الرغبات �سيكون 
متاحا للطلبة غري املبتعثن بعد اإجراء عملية تثبيت 
�لقبول، بالدخول على نظام �إد�رة معلومات �لطالب 
مرة اأخرى وال�سغط عل���ى زر )تغيري الرغبات(، ومن 
ث���م �إدخ���ال 3 رغبات يف ف���رتة تثبيت القب���ول ) من 
26 �إلى 31 اأغ�سط�ش 2018(، على اأن ينظر يف هذه 
الطلب���ات بع���د انتهاء ف���رتة تثبيت القب���ول، وذلك 

بح�سب ال�سواغر املتوافرة.
ودعا عميد �لقبول و�لت�شجيل عبد�لرحيم عبا�ش 
الطلب���ة املقبول���ن باجلامعة اإلى املب���ادرة بتثبيت 
القب���ول، موؤك���داً اأهمية قراءة اللوائ���ح والنظم التي 
تنظ���م عملية الدرا�سة يف جامعة البحرين، وذلك لكي 

ت�سري درا�ستهم يف اجلامعة ب�سكل �سل�ش ومي�رّص.
بع����ش  يف  �لقب���ول  �أن  �إل���ى  عبا����ش  و�أ�ش���ار 

�لتخ�ش�ش���ات �شيك���ون م�رصوط���اً باجتي���از �لطال���ب 
المتحان يجريه الق�سم املعن���ي للتاأكد من ا�ستعداد 
الطال���ب وقابليته لاللتح���اق بالتخ�س����ش، مبيناً اأن 
الربام���ج الت���ي يجري له���ا امتحاناً ه���ي: برامج كلية 

العل���وم ال�سحي���ة، واالإع���الم، وال�سياح���ة، والفن���ون 
واملعام���الت  االإ�سالمي���ة  وال�سريف���ة  والت�سمي���م، 
املالي���ة، والرتبية الريا�سية، والعم���ارة، والت�سميم 
الداخلي، منبهاً اإلى اأن موعد االمتحان �سيعلن الحقاً.

• تو��شل موؤ�ش�شة �ملرة �خلليفية تنظيم �لر�مج �ل�شبابية بالتعاون مع “متكني”	

جائزة �شمو ال�شيخ عي�شى بن علي 
تكرم الأمري حممد بن فهد يف �شبتمرب

تقديًرا الإجنازاته االإن�سانية

�ملنامة - بن���ا: تكرم جائزة �شمو �ل�شيخ 
عي�س���ى بن علي بن خليف���ة اآل خليفة للعمل 
التطوع���ي يف مملك���ة البحري���ن يف دورته���ا 
احلالية �ساح���ب ال�سمو امللكي االأمري حممد 
ب���ن فهد ب���ن عبد�لعزيز يف حفله���ا �ل�شنوي 
والذي �سيق���ام يف �سهر �سبتم���رب يف مملكة 

البحرين.

 ومت اختيار االأمري حممد بن فهد جلائزة 
�سم���و ال�سي���خ عي�س���ى ب���ن عل���ي اآل خليفة 
للعم���ل التطوع���ي نظري اإجن���ازات �سموه يف 
املجال التطوعي واالإن�س���اين والذي يتجاوز 
حمي���ط الع���امل العرب���ي، اإ�سافة اإل���ى تبني 
�سم���وه ملب���ادرات اإن�سانية عل���ى امل�ستوى 
املحل���ي واالإقليمي والعامل���ي والتي تركت 

اآث���اراً ايجابية على املجتمع���ات امل�ستهدفة 
وا�ستفاد منها االآالف من االأ�سخا�ش.

وج���اءت م�سوغ���ات اختي���ار االأمري حممد 
بن فهد بناًء على الربام���ج وامل�ساريع التي 
�أطلقها ونفذها وحققت �أهد�فها، ولعل من 
اأبرزه���ا، جامع���ة االأمري حممد ب���ن فهد وهي 
اجلامعة االأولى اخلا�س���ة باملنطقة ال�رصقية، 

كم���ا اأن�س���اأ �سم���وه موؤ�س�سة تعن���ي باالأعمال 
االإن�ساني���ة واأطل���ق عليه���ا موؤ�س�س���ة االأمري 
حممد بن فهد للتنمي���ة االإن�سانية، وتنوعت 

بر�مج وم�شاريع �ملوؤ�ش�شة لتعك�ش ما يو�جه 
املجتمعات من م�سكالت ولت�سهم الربامج يف 
جتاوز هذه امل�سكالت واالإ�سهام يف حتقيقه.

• االأمري حممد بن فهد	 • �شمو �ل�شيخ عي�شى بن علي	



االثنين 27 أغسطس 2018 
16 ذو الحجة 1439

العدد 3604 5 بالدنا local@albiladpress.com

اإزالة اأكرث من 300 اإعالن خمالف يف “اجلنوبية”

اأمانة العا�شمة تزيل 2068 عمودا يف 7 اأ�شهر

اإ�شافة م�شار لالنعطاف من �شارع الرفاع اإلى �شارع املحرق

تت�شبب بت�شويه املنظر �اإعاقة الر�ؤية

تعّمد حجز مواقف لل�شيارات من د�ن موافقة املعنيني

تخفيف طوابري االنتظار 45 % �زيادة الطاقة اال�شتيعابية 12 %... خلف:

املنام����ة - بنا: قامت بلدي����ة املنطقة اجلنوبية 
بحملة مو�شعة الإزال����ة االإعالنات املخالفة يف خمتلف 
ال�شوارع �املناط����ق يف اجلنوبية، حيث متت اإزالة ما 
يزي����د عن 300 اإعالن خمالف من االإعالنات ال�شغرية 
�الكب����رية يف الن�ش����ف االأ�ل من الع����ام اجلاري، من 
خ����الل تكثيف اجلهود م����ن قبل االأق�ش����ام املخت�شة 
ممثل����ة يف ق�ش����م تراخي�ص اخلدمات �ق�ش����م متابعة 

خدمات النظافة باإدارة اخلدمات الفنية بالبلدية.
�اأزال����ت البلدي����ة االإعالنات املخالف����ة �حولتها 
اإل����ى ال�شوؤ�ن القانوني����ة التخاذ االإج����راءات الالزمة، 
حيث متت خماطبة املخالفني الإزالة خمالفتهم على 
الفور �ر�شدت عدًدا م����ن املتجا�بني الذين با�رش�ا 

باالإزالة.
�تنفذ بلدية املنطق����ة اجلنوبية ب�شكل م�شتمر 
ه����ذا الن����وع من احلم����الت للحد م����ن ظاه����رة انت�شار 
االإعالن����ات الع�شوائي����ة املخالفة يف كاف����ة املناطق 
�الت����ي قد يت�شبب بع�شه����ا يف ت�شويه املنظر العام 
للمنطق����ة اأ� اإعاق����ة الر�ؤية يف ال�ش����وارع خا�شة تلك 
التي يت����م ��شعها على اأعمدة االإنارة �على اإ�شارات 
امل����ر�ر �عل����ى اللوح����ات االإر�شادي����ة يف ال�ش����وارع 
�الطرق����ات العام����ة.  �دع����ت البلدي����ة املواطن����ني 
�املقيمني �اأ�شحاب املحالت التجارية اإلى التعا�ن 
معها يف احلد من هذه الظاهر التي ت�شوه املمتلكات 
�املراف����ق العامة �لتنفيذ القوان����ني �اال�شرتاطات 

البلدية املتعلقة بهذا ال�شاأن.

املنامة - اأمانة العا�شمة: اأفادت اأمانة العا�شمة 
ع���ن انها ازال���ت 2068 عم���ود حديدي م���ن خمتلف 
التفتي�شي���ة  العا�شم���ة �شم���ن حمالته���ا  جممع���ات 
الد�رية الإزالة ا�شغاالت الط���رق خالل ال�شبعة اأ�شهر 
املا�شي���ة. �ت�شمنت حمالت اإزال���ة االعمدة احلديدة 
عددا من مناط���ق العا�شمة اأبرزه���ا املنامة يف �شارع 
املتنبي، �شارع االمام احل�شني، �شارع القلعة ��شارع 
باب البحرين، �منطقة احلورة للمجمعات 318 �321 
�بع����ص االأماكن املتفرق���ة، كاأمام بع����ص املحالت 
التجاري���ة �الور����ص �املن���ازل �االأحي���اء ال�شكني���ة، 
ا�شتجاب���ة لل�ش���كا�ى �املالحظات الت���ي �ردتها من 

املواطنني �املقيمني.
�بين���ت االأمانة اأن ��شع االأعم���دة احلديدية من 
قب���ل ال�شكان حلجز مواقف ال�شي���ارات د�ن اأي مربر 
�ب���د�ن احل�ش���ول عل���ى موافق���ة اجله���ات املعنية 
�احل�ش���ول على ترخي�ص اإ�شغال طري���ق من االأمانة، 
مما يع���د خمالفة �رشيحة للقان���ون، حيث تعترب هذه 
امل�شاح���ات م�شاح���ات عامة �ح���ق للجمي���ع �لي�شت 
اأم���الكاً خا�شة. �يبا����رش عليه ق�شم خدم���ات النظافة 
اإج���راءات االإزالة فوراً، �ذلك ح�ش���ب قانون رقم )2( 

ل�شنة 1996 ب�شاأن ا�شغال الطرق العامة.
�اأ��شح���ت اأمان���ة العا�شم���ة اأن���ه مبوج���ب هذا 
القان���ون يت���م اخط���ار املخال���ف ب����رش�رة االلت���زام 
لت�شحي���ح  �املب���ادرة  �القوان���ني  باال�شرتاط���ات 

��شع املخالفات باإزالة االأعم���دة احلديدية �اإال فاإنه 
�شيتم اتخ���اذ االإجراءات الالزم���ة باإزالتها من قبلها، 
�م�ش���ادرة ممتلكاته���م املتعلق���ة باملخالف���ة م���ع 

حتميلهم م�شاريف االإزالة.
حمالته���ا  يف  م�شتم���رة  اإنه���ا  االأمان���ة  �قال���ت 
التفتي�شية عل���ى جميع املخالفات البلدية املوجودة 
يف العا�شم���ة، منها اإزال���ة االأعمدة احلديدي���ة �اإزالة 
املظ���الت �املن�شاآت غ���ري املرخ�ش���ة، بالتعا�ن مع 

اجلهات ذات االخت�شا�ص.
املواطن���ني  جمي���ع  العا�شم���ة  اأمان���ة  �تهي���ب 

�املقيمني ب�رش�رة مراجعتها قبل القيام باأي اأعمال 
اإن�شائي���ة اأ� اإ�شغ���ال الطري���ق الع���ام للح�شول على 
الرتخي����ص ال���الزم، جتنب���اً لالإزالة بالط���رق االإدارية 
�القانونية، داعية املواطنني �املقيمني االبالغ عن 
اأماكن �جود ا�شغاالت الطريق العام من خالل النظام 
الوطني املوحد لل�ش���كا�ى �املقرتحات “توا�شل”، 
اأ� م���ن خ���الل ح�شاب���ات اأمان���ة العا�شم���ة يف ��شائل 
التوا�شل االجتماعي اأ� عن طريق احل�شور ال�شخ�شي 
اأ� االت�ش���ال باأخ�شائ���ي ال�شكا�ى بق�ش���م العالقات 

العامة �االإعالم.

املنامة - �زارة االأ�شغال ��شوؤ�ن البلديات 
�التخطيط العم���راين: تنفي���ًذا لتوجيهات �يل 
العهد نائب القائد االأعلى النائب االأ�ل لرئي�ص 
جمل����ص ال���وزراء �شاحب ال�شم���و امللكي االأمري 
�شلم���ان بن حمد اآل خليف���ة لو�شع حلول عاجلة 
لتخفيف االزدح���ام املر�ري �حت�شني ان�شيابية 
احلركة يف عدد من �ش���وارع اململكة، �رشح �زير 
االأ�شغال ��شوؤ�ن البلديات �التخطيط العمراين 
ع�ش���ام خلف ب���اأن ال���وزارة انتهت م���ن تنفيذ 
م�رش�ع اإ�شافة م�شار لالنعطاف ي�شارا من �شارع 
الرفاع اإلى �شارع املحرق �شمن اإجراءات احلزمة 
التح�شينية الثاني���ة لتخفيف االزدحام املر�ري 

عند التقاطعات احليوية.
�اأ��ش���ح الوزي���ر اأن امل����رش�ع يه���دف اإلى 
ت�شهي���ل احلرك���ة املر�ري���ة القادمة م���ن د�ار 
ال�شاع���ة �املنعطف���ة �رشقاً على �ش���ارع املحرق 
�املتجه���ة �رشق���اً على �شارع الرف���اع، �تت�شمن 
اأعم���ال امل����رش�ع اإ�شافة م�ش���ار لالنعطاف جهة 
الي�ش���ار من �ش���ارع الرف���اع اإلى �ش���ارع املحرق 
بحي���ث يكون م�شارين لالنعطاف ي�شاراً �توفري 
جزي���رة فا�شل���ة للحرك���ة اإل���ى �ش���ارع املحرق 
للمركبات املتجهة ي�ش���اراً �املركبات املتجهة 
�رشق���اً عل���ى �ش���ارع الرف���اع، ف�شالً ع���ن اأعمال 

حت�شني االإنارة.
�ذك���ر اأن امل����رش�ع ت�شمن ��ش���ع اإ�شارات 
امل���ر�ر التنظيمية �التحذيرية �عمل الدهانات 

االأر�شية الالزمة لتحقي���ق االأمن �ال�شالمة على 
ال�ش���ارع، �الذي �شيخفف م���ن طوابري االنتظار 
عل���ى �شارع الرف���اع بنحو  45 %، كم���ا �شيزيد 

الطاقة اال�شتيعابية اإلى 12 %.
�لف���ت اإل���ى اأن ه���ذا امل����رش�ع ي�شه���م يف 
تخفي���ف االزدحام���ات املر�ري���ة عل���ى �ش���ارع 
املح���رق،  �ش���ارع  عل���ى  للمتجه���ني  الرف���اع، 
خ�شو�شا يف اأ�قات الذر�ة، حيث يخدم امل�رش�ع 

االأهايل القادم���ني من د�ار ال�شاعة �املتجهني 
للرف���اع، للو�شول ب�شهول���ة للمن�شاآت التجارية 
�ال�شكني���ة، مم���ا ي�شه���م يف تخفي���ف االزدحام 

الواقع على االإ�شارة.
حلرك���ة  اأهمي���ة  امل����رش�ع  ه���ذا  �ي�ش���كل 
املركبات باملحافظة اجلنوبي���ة، باالإ�شافة اإلى 
حتقيق رغبات االأهايل لتخفيف االزدحام الواقع 

على االإ�شارة يومياً.

• اإزالة االإعالنات املخالفة يف اجلنوبية	

• جانب من احلملة	

• امل�رش�ع يخفف من طوابري االنتظار على �شارع الرفاع	
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عش دبابير الشهادات
ت�شيي�ص الق�شايا ال يفقدها الت�شا�ؤل امللح، �ال ي�شقط �رش�رة �خز اإبر النقد يف ج�شدها. 
ال ميك���ن اعتبار ظاهرة ال�شهادات املز�رة فقاعة �شاب���ون تتال�شى عندما تنظف الذاكرة بيد 

الزمن اأ� باالختفاء يف حفرة الهر�ب.
ال ميك���ن اعتباره���ا مزحة �شحافي���ة اأ� كب�شة كيب���ورد اأ� ز�بعة يف فنج���ان �زارة الرتبية 
�التعليم اأ� قر�شة اأذن لديوان اخلدمة املدنية. ال نريد اأن نر�ص �ردا �ال ملحا على املو�شوع، 

لكننا نبحث عن احلقيقة.
م���ا اتخذه �شم���و رئي�ص الوزراء من قرار باإعادة ت�شكيل جلن���ة االعتماد االأكادميي، �جدية 
التحقيق هو موقف رجل الد�لة ال�شارم. فرجل الد�لة ال يتعاطى بامل�شاعر اأ� يركن ل�شجيج 

اأنفعايل، هو يبحث عن احلقيقة.
ا�شمحوا لنا هذه املرة اأن ن�رشخ: كفاية لعب، فاأ�الدنا متكد�شون يف البيوت ب�شهاداتهم 
اجلامعي���ة، �بع�شهم خريجو اأ�ر�با �بريطانيا �كندا، �ب�شه���ادات م�شدقة من �زارة الرتبية، 
بق���ي هوؤالء اأ�شهرا ��شنني متكد�شني يف ز�ايا الن�شي���ان، �بع�ص املوؤ�ش�شات الر�شمية تفتح 
االأح�ش���ان الأنا�ص بع�شه���م �شهاداتهم حقيقية، لكنه���م اأجانب، �اأما م���ز�رة اأ� غري معتمدة، 

�يح�شون برتب عالية.
ال ميك���ن اأن نلع���ب د�ر البهلول يف املو�شوع. �عملية تخوي���ف النا�ص بفزاعة الت�شيي�ص 
�الطاأفن���ة ال جتدي، �اأي�ش���ا نقول الأي �شخ�ص ُيتهم بال دليل باأنه خمطئ اإن مل ميتلك الدليل 

القاطع.
ل���ن ننح���از الأي فريق، لكن ال نقب���ل اأن تذبح احلقيقة عذراء على م�شل���خ الن�شيان. فالبد 
م���ن �جود جلنة ذات م�شداقية رقابية، �باأفراد حمايدين م���ن النقابات �غريهم؛ لدرا�شة اأي 

�شهادة حتى ال يظلم اأي اأحد.
الدق���ة العلمية مهمة لكن ينبغي ع���دم ال�شمت، �عدم التهييج، �اأمنا البد من ت�رشيح كل 
�شه���ادة، �ك�شف احلم�ص النو�ي للجامعة التي تنتمي هذه ال�شهادة املتبناة، �ال داعي خللط 
االأمور يف كل �شيء، فمن ميتلك �شهادة، �يدعي م�شداقيتها فعليه طرحها كي يربئ �شاحته، 
�ذم���ة �شهادته الت���ي ��شعت يف قف�ص االته���ام. بالن�شبة اإيل ال اأتعجب م���ن �جود �شهادات 

تعاين خلل �شياع اأبّوة جامعة اأ� انتماء معهد. ��شوف اأذكر تفا�شيل هذا املو�شوع الحقا.
م���ا ح���دث يف الكويت هو موج���ود يف اأي د�لة، الغري���ب يف االأمر اأننا تعودن���ا على اإجابات 
مطل�شم���ة من بع�ص امل�شوؤ�لني، �التي جتيد فن املن���ا�رة، �االلتفاف على اأي ق�شية �طنية 
بط���رق تق���وم على نرث الرتاب �بث الغبار �نظرية األقي قناب���ل دخانية، �اهرب لالأمام �راهن 

على ذاكرة الن�شيان للمواطن.
ال داع���ي االلتجاء اإل���ى �شناعة جلبة البكائي���ات، �ال توزيع املناديل م���ع اأ� �شد مو�شوع 
ال�شه���ادات امل���ز�رة، �احل���ل العلمي يقت�ش���ي اأن يف�شح اجلمي���ع للجنة، �اأن تق���وم اللجنة 

مبوؤمترات �شحافية لالإجابة عن اأ�شئلة ال�شحافة.
اأعرف �شابا من خريجي الهند�شة من جامعة بريطانيا عجز �هو يبحث عن عمل يف البحرين، 
حت���ى التجاأ االآن لل�شفر اإلى اأ�شرتاليا بحثا عن عم���ل، �اآخر ذهب اإلى اإ�شبانيا، �هو االآخر خريج 
هند�ش���ة، اأما الثالث، فقارب الع���ام �هو عاطل يبحث عن عمل، �هو يحمل �شهادة بكالريو�ص 

�ماج�شتري من جامعة يف اأ�شرتاليا. �ع�رشات اخلريجني هوؤالء �شاأتكلم عنهم بالتف�شيل.
�شمو رئي�ص الوزراء، اأبنا�ؤنا يهاجر�ن ب�شهاداتهم بحثا عن عمل، �هنا مغلقة يف �جوههم 

االأبواب �هم ب�شهادات عالية.
�شم���و الرئي�ص، ه���وؤالء اأبنا�ؤك، �نحن نعلم باأنك �شت�شنع االأم���ل للجميع من تنظيف البلد 
من تالعب ال�شهادات، �ا�شتبدالها باأبناء البلد اأ�شحاب ال�شهادات االأكادميية العليا يف الرفاع 
��شرتة �املحرق �املنامة �البديع �كل منطقة يف البحرين �املظلومني من اخلريجني من كل 

البحرين. فاأغلب اأرقام �زارة العمل خيالية �لال�شتهالك االإعالمي.
عندي ملف ل�شاب خريج بكالوريو�ص �ماج�شتري من اأ�شرتاليا �شي�شطر للعمل 10 اأيام يف 
�رشك���ة مقابل 100 دينار فقط؛ كي يق�شي على الفراغ. البحرين مقبلة على الت�شحيح �االأمل 

قيادة ��شعبا �كلنا �شندفع لتاأ�شي�ص مزرعة االأمل.

سيد ضياء الموسوي

s.dheya
@hotmail.com

قهوة الصباح
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ت�رشيعات م�ستحدثة لتعزيز حماية الطفل يف اخلليج

“ال�ضبـاط” ينظـم فعـاليـة “العيديـة”

”AASCB“ اخلليجية”: “الإدارية واملالية” حتوز“

ال�صبيعي وقع اتفاقية للتدريب على �صياغة وتعديل القوانني

احتفالً بالأ�صحى

تزامًنا مع فرتة القبول والت�صجيل للعام اجلديد

وق���ع عبدالعزي���ز ال�صبيع���ي، رئي����س املنظم���ة 
العاملي���ة حلماية الطف���ل ومقرها بروك�ص���ل مذكرة 
تفاه���م وتع���اون م���ع امل�صت�ص���ار ال�صيا�ص���ي اأحم���د 
اخلزاعي، ال�رشيك الإداري ل�رشكة خزاعي ا�صو�صيات�س 
ومقرها وا�صنطن، وذلك ذلك يف اإطار �صعي املنظمة 
العاملي���ة حلماية الطفل يف تطوي���ر العمل ال�صيا�صي 
بهدف و�صع ت�رشيعات و�صيا�ص���ات من �صاأنها اإيجاد 
اأنظم���ة؛ لتعزي���ز حماي���ة الطف���ل يف منطق���ة اخلليج 
العرب���ي. وج���اءت مذك���رة التفاه���م للتدري���ب على 
�صياغ���ة وتعدي���ل القوانني والت�رشيع���ات لتتنا�صب 
م���ع توجه���ات املنظم���ة واأهدافه���ا مب���ا يتما�ص���ى 
وال�صيا�صات العام���ة يف دول املنطقة، واإعداد برامج 
احلم���ات النتخابي���ة التي ت�صهم يف و�ص���ول اأع�صاء 
يعمل���ون على تعزي���ز ملف الطفل انطاق���اً من دولة 
الكويت، وتب���ادل اخلربات يف جمال العمل الربملاين 
بال�صتعانة مع اخلرباء الدوليني، الأمر الذي �صي�صهم 
يف تطوير وتعزيز العمل الربملاين عموما، وت�رشيعات 
حماية الطفل خ�صو�ص���ا، كذلك �صيثمر العمل ببنود 
املذك���رة على اإع���داد وتطوي���ر الك���وادر العاملة يف 

احلمات النتخابية وحت�صريها للعمل ب�صكل احرتايف 
لنتخاب���ات جمل�س الأمة الكويت���ي. يذكر اأن املنظمة 
العاملية حلماية الطفل ومقرها بروك�صل تعمل على 
م�صاعدة احلكوم���ات يف و�صع اأنظمة وت�رشيعات تعزز 

حماي���ة الطف���ل، وتعمل �رشك���ة خزاع���ي ا�صو�صيات�س 
ومقره���ا وا�صنطن يف جمال ال�صت�ص���ارات ال�صيا�صية 
وتطوي���ر واإدارة احلم���ات النتخابي���ة يف الولي���ات 

املتحدة الأمريكية ومنطقة ال�رشق الأو�صط.

املنام���ة - وزارة الداخلية: �صمن 
فعالي���ات الحتف���ال بعي���د الأ�صحى 
املب���ارك، اأق���ام ن���ادي �ضب���اط الأمن 
العام فعالية “العيدية”، �ضارك فيها 
اأبناء �ضب���اط وزارة الداخلية واأ�رسهم، 

واأبناء وعوائل �صهداء الواجب.
عل���ى  الن���ادي  اإدارة  وحتر����س 
م�صاركة اأبناء منت�صبي وزارة الداخلية 
والفعالي���ات  الحتف���الت  كاف���ة  يف 
الديني���ة والجتماعي���ة والوطنية ومن 
الأ�صح���ى  بعي���د  الحتف���ال  �صمنه���ا 
املب���ارك، حي���ث ي���ويل ن���ادي �ضباط 
الأمن الع���ام اهتماماً بتنويع فعاليات 
الحتف���ال لإدخال البهج���ة وال�رشور يف 
قلوب اأبن���اء منت�صبي الوزارة واإف�صاح 
املج���ال له���م للتعب���ري ع���ن فرحتهم 

بهذه املنا�صبة املباركة.
ت�صمنت فعاليات الحتفال، التي 
العطاوي”  الإعامي”ن�ص���ال  قدمه���ا 
واألع���اب  م�صابق���ات  تق���دمي  عل���ى 
واألعاب  والتلوين  ترفيهية لاأطفال، 
الفيديو وعرو�ص���اً تفاعلية بالإ�صافة 
اإل���ى فق���رة العراي����س ورك���ن احلرف 
اليدوي���ة، كم���ا قام���ت اإدارة الن���ادي 
بتوزي���ع الهدايا على جمي���ع الأطفال 

بهذه املنا�صبة.

�صن����د - اجلامعة اخلليجي����ة: �رشحت 
عميدة كلي����ة العل����وم الإداري����ة واملالية 
ناه����د مطاري����د اأن كلية العل����وم الإدارية 
واملالي����ة باجلامع����ة اخلليجي����ة ح�صل����ت 
موؤخ����ًرا على ع�صوي����ة AASCB الدولية 
واأنه����ا تق����دم ثاث����ة برام����ج اأكادميية - 
بكالوريو�����س املحا�صب����ة والنظم املالية، 
الب�رشي����ة  امل����وارد  اإدارة  بكالوريو�����س 
وبكالوريو�����س الإع����ام- وتلت����زم الكلية 
الرتبي����ة  وزارة  وا�صرتاتيجي����ات  بخط����ط 
والتعليم يف مملكة البحرين وحتر�س على 
تطبي����ق معايري اجل����ودة يف كافة براجمها 
الأكادميي����ة مم����ا ُيح�ص����ن اأداء املخرجات 
التعليمي����ة امل�صتهدف����ة ويجعلها قادرة 
عل����ى املناف�ص����ة يف �صوق العم����ل املحلي 

والإقليمي والدويل”.
واأك����دت عميدة كلية العلوم الإدارية 
واملالي����ة اأن كاف����ة الربام����ج الأكادميية 
املطروح����ة يف كليته����ا معتم����دة من قبل 
وزارة الرتبي����ة والتعليم وجمل�س التعليم 
الع����ايل وحا�ضل����ة على ثقة هيئ����ة �ضمان 
مملك����ة  يف  والتدري����ب  التعلي����م  ج����ودة 

البحري����ن كم����ا اأن برنام����ج بكالوريو�����س 
املحا�صب����ة والنظ����م املالي����ة حا�صل على 
اعتمادي����ة جمعية املحا�صب����ني القانونني 

.ACCA يف بريطانيا
ط����ورت  اجلامع����ة  اإن  واأو�صح����ت:” 
البيئ����ة  ووف����رت  الدرا�صي����ة  املراف����ق 
ا�صتودي����و  منه����ا  للطال����ب  املائم����ة 
الإع����ام التلفزيوين والإذاع����ي بالإ�صافة 
اإل����ى املخت����ربات ال�صحافي����ة املتط����ورة 
واملزودة باأحدث التقنيات عالية اجلودة 
وغريه����ا من املختربات الأخ����رى املجهزة 
بالربجميات املائمة للربامج الأكادميية 
مم����ا اأ�صه����م يف فعالي����ة الكلي����ة بتحقيق 
املخرجات التعليمي����ة للربامج مبا يتاءم 

مع احتياجات �صوق العمل”.
واجلدير بالذكر اأن برنامج الإعام هو 
من الربامج املتميزة على م�صتوى مملكة 
البحري����ن والقائ����م على ا�صتخ����دام اأحدث 

اأنواع املع����دات والتجهيزات املتوفرة يف 
ال�صتودي����و الإذاع����ي والتلفزي����وين التي 
يحتاجه����ا الطال����ب م����ن اأح����دث كامريات 
والت�صوي����ر  الفوتوغ����رايف  الت�صوي����ر 
الفيدي����وي بالإ�صافة اإل����ى اأجهزة التحكم 
بالكام����ريات واأجه����زة الت�صجيل ال�صوتي 

واأجهزة املونتاج احلديثة.
وذك����رت مطاري����د اأن ف����رتة القبول 
والت�صجيل م�صتمرة للطلبة اجلدد للف�صل 
الدرا�ص����ي اخلريف����ي 2018/ 2019 م����ن 
خريج����ي الثانوية العام����ة واملحولني من 
جامعات اأخرى حت����ى نهاية �صهر �صبتمرب 
املقبل واأنه ل زال����ت الفر�صة متاحة اأمام 
الراغب����ني بالن�صم����ام اإلى اأح����د الربامج 
الأكادميي����ة املطروح����ة يف كلي����ة العلوم 
الإداري����ة واملالي����ة باجلامع����ة اخلليجي����ة 
والتي ترحب بجميع الطلبة اجلدد وتتمنى 

لهم حتقيق اأهدافهم العلمية والعملية.

• جانب من مرا�صم توقيع مذكرة التفاهم	

• من الفعالية 	

• ناهد مطاريد	

   بيان املركز املايل املوحد النصف السنوي

مدققةمراجعةكام يف 30 يونيو 2018 )مراجعة(

31 ديسمرب 302017 يونيو 2018

دوالر أمرييكدوالر أمرييكاملوجودات

 3,883,703  4,483,438 النقد واألرصدة لدى البنوك

 2,253,653  2,246,758 ودائع قانونية

 51,238,230  49,138,938 االستثامرات

 7,141,018  7,661,463 حصة معيدي التأمني من مخصصات التأمني

 2,795,480  3,000,763 حصة معيدي التأمني من املطالبات القامئة

 220,807  168,060 تكاليف رشاء مؤجلة

 400,613  618,369 ذمم مدينة ألطراف ذي عالقة

 329,459  702,856 مبالغ تأمني مستحقة القبض

 36,209  44,701 موجودات غري ملموسة

 82,790  75,487 أثاث ومعدات

 868,303  1,374,775 موجودات أخرى

 69,250,265  69,515,608 مجموع املوجودات

املطلوبات وصندوق املشاركني وحقوق املساهمني

املطلوبات

19,079,744 17,937,062 مخصصات التأمني

 4,754,194  5,535,974 املطالبات القامئة

 28,541,531  26,332,119 مطلوبات مرتبطة بوحدات لحاميل الوثائق

 1,229,769  1,307,558 مستحقات رشكات إعادة التأمني

 1,412,134  1,493,821 مطلوبات أخرى

 53,874,690  53,749,216 مجموع املطلوبات

 263,426  399,169 فائض صندوق املشاركني

حقوق املساهمني

 25,000,000  25,000,000 رأس املال

 57,820  57,820 إحتياطي قانوين

 -    )1,600(إحتياطي القيمة العادلة لإلستثامر

 )9,945,671( )9,688,997(الخسائر املرتاكمة

 15,112,149  15,367,223 مجموع حقوق املساهمني

 69,250,265  69,515,608 مجموع املطلوبات وصندوق املشاركني وحقوق املساهمني

بيان الدخل الشامل املوحد النصف السنوي الخاص باملشاركني

20182017فرتة ستة أشهر منتهية يف 30 يونيو 2018 )مراجعة(

دوالر أمرييكدوالر أمرييك

اإليرادات

5,477,509  4,833,395 إجاميل االشرتاكات

)4,825,128( )4,421,448(االسرتدادات و االستحقاق

)448,943( )285,484(تعديل االشرتاكات غري املكتسبة - إجاميل

 203,438  126,463 االشرتاكات املكتسبة

 )495,271( )503,854(حصة رشكات إعادة التكافل من إجاميل االشرتاكات

 308,569  124,053 تعديل االشرتاكات غري املكتسبة - إعادة التكافل

 )186,702( )379,801(حصة رشكات إعادة التكافل من االشرتاكات املكتسبة

 900,356  2,209,411 الحركة يف مطلوبات املرتبطة بوحدات حاميل الوثائق

 917,092  1,956,073 صايف االشرتاكات املكتسبة

)الخسارة( / الربح يف القيمة العادلة لالستثامرات بالقيمة العادلة من خالل

 108,450  )764,029(  الربح أو الخسارة

 43,405  853 دخل االرباح

 1,068,947  1,192,897 مجموع اإليرادات

املرصوفات

 )366,030( )404,040(املطالبات املتكبدة

 189,275  188,794 حصة رشكات إعادة التكافل من املطالبات املتكبدة

 )918,496( )890,738(رسوم الوكالة

 )21,703( )426(حصة املضارب 

 )1,116,954( )1,106,410(مجموع املرصوفات

 )48,007( 86,487 الفائض / )العجز( للفرتة املحول إىل صندوق املشاركني

 )6,475( -   التغري يف القيمة العادلة خالل الفرتة

 )54,482( 86,487 مجموع الدخل / )الخسارة( الشامل للفرتة

بيان الدخل الشامل املوحد النصف السنوي الخاص باملساهمني

20182017فرتة ستة أشهر منتهية يف 30 يونيو 2018 )مراجعة(

دوالر أمرييكدوالر أمرييك

اإليرادات

 5,037,212  7,277,707 إجاميل أقساط التأمني املكتتبة

 )1,457,756( )2,448,654(حصة معيدي التأمني من أقساط التأمني

 4,829,053  3,579,456 

 )1,524,917( )1,124,472(أقساط التأمني املسرتجعة / املعادة

 252,017   57,492 حصة معيدي التأمني من أقساط التأمني املسرتجعة / املعادة

 3,762,073  2,306,556 

 405,057  )768,442(الحركة يف اجاميل إحتياطي املخاطر

 )287,085( 396,392 الحركة يف حصة معيدي التأمني من إحتياطي املخاطر

 2,424,528  3,390,023 صايف األقساط املكتسبة

 446,568  512,813 دخل الفوائد

 260,321  231,846 رسوم إدارة

 918,496  890,738 رسوم الوكالة

 21,703  426 حصة املضارب

 )102,258( )90,185(الحركة يف رسوم الوكالة غري املكتسبة

 1,762  )4,091(دخل االستثامر - صايف

 213,204  9,403 إيرادات أخرى

 1,550,950  1,759,796 

 4,184,324  4,940,973 مجموع اإليرادات

املطالبات

 )3,899,812( )4,065,177(املطالبات املتكبدة

 1,835,358  1,583,067 حصة معيدي التأمني من املطالبات املتكبدة

 )2,064,454( )2,482,110(صايف املطالبات املتكبدة

املرصوفات

 )145,002( )214,431(تكاليف الرشاء

 )1,255,618( )1,218,384(تكاليف املوظفني

 )580,798( )769,374(مرصوفات عامة وإدارية

)2,202,189( )1,981,418( 

 )4,045,872( )4,684,299(مجموع املطالبات واملرصوفات

 138,452   256,674 صايف الربح للفرتة

الدخل الشامل اآلخر الذي سيتم إعادة تصنيفه إىل بيان الدخل املوحد يف الفرتات الالحقة:

االستثامرات املتوفرة للبيع:

 -    )1,600(  التغري يف القيمة العادلة خالل الفرتة

 138,452  255,074 مجموع الدخل الشامل للفرتة

   بيان املركز املايل النصف السنوي

مدققةمراجعةكام يف 30 يونيو 2018 )مراجعة(

31 ديسمرب 302017 يونيو 2018

دوالر أمرييكدوالر أمرييكاملوجودات

 3,211,613  2,723,181 النقد واألرصدة لدى البنوك

 1,988,401  1,981,506 ودائع قانونية

 34,401,025  32,072,058 االستثامرت

 179,314  264,485 حصة رشكات إعادة التكافل من املطالبات القامئة

 1,042,851  1,166,904 حصة رشكات إعادة التكافل من االشرتاكات غري املكتسبة

 6,148  871 ذمم مدينة لرشكات إعادة التكافل

 220,807  168,060 تكاليف رشاء مؤجلة

 344,094  547,480 ذمم مدينة ألطراف ذي عالقة

 36,209  44,701 موجودات غري ملموسة

 409  368 موجودات ثابتة

 438,825  596,544 موجودات أخرى

 41,869,696  39,566,158 مجموع املوجودات

املطلوبات وصندوق املشاركني وحقوق املساهمني

املطلوبات

 466,004  596,307 املطالبات القامئة

 2,995,362  3,280,846 االشرتاكات غري املكتسبة

 589,690  679,875 رسوم الوكالة غري مكتسبة

 28,541,531  26,332,119 مطلوبات مرتبطة بوحدات لحاميل الوثائق

 3,296,965  1,875,740 ذمم دائنة ألطراف ذي عالقة

 126,286  97,127 ذمم دائنة لرشكات إعادة التكافل

 873,591  1,186,824 مطلوبات أخرى

 36,889,429  34,048,838 مجموع املطلوبات

صندوق املشاركني

 312,681  399,169 الفائض املحتفظ به

 )49,255( -   احتياطي القيمة العادلة لالستثامرات

 263,426  399,169 صايف فائض صندوق املشاركني

حقوق املساهمني

 13,262,600  13,262,600 رأس املال

 )8,545,759( )8,144,449(الخسائر املرتاكمة

 4,716,841  5,118,151 مجموع حقوق املساهمني

مجموع املطلوبات وصندوق املشاركني

 41,869,696  39,566,158  وحقوق املساهمني

بيان اإليرادات واملصاريف لصندوق املشاركني النصف السنوي

20182017فرتة ستة أشهر منتهية يف 30 يونيو 2018 )مراجعة(

دوالر أمرييكدوالر أمرييك

اإليرادات

 5,477,509  4,833,395 االشرتاكات بعد خصم االشرتاكات املسرتجعة

 )4,825,128( )4,421,448(االسرتدادات و االستحقاق

 900,356  2,209,412 الحركة يف مطلوبات املرتبطة بوحدات حاميل الوثائق

 108,450  )764,029()خسارة( / دخل االستثامر - صايف

 1,661,187  1,857,330 مجموع اإليرادات

املرصوفات

 )918,496( )890,738(رسوم الوكالة

 742,691  966,592 االشرتاكات املحولة إىل صندوق املشاركني

صندوق املشاركني

اإليرادات

 742,691  966,592 صايف االشرتاكات

 )495,271( )503,854(حصة رشكات إعادة التكافل من إجاميل االشرتاكات

 247,420  462,738 صايف االشرتاكات املحتفظ بها

 )448,943( )285,484(تعديل االشرتاكات غري املكتسبة - إجاميل

 308,569  124,053 تعديل االشرتاكات غري املكتسبة - إعادة التكافل

 107,046  301,307 االشرتاكات املكتسبة

 43,405  853 دخل االرباح

 150,451  302,160 مجموع اإليرادات

املرصوفات

 )366,030( )404,040(املطالبات املتكبدة

 189,275  188,794 حصة رشكات إعادة التكافل من املطالبات املتكبدة

 )21,703( )426(حصة املضارب 

 )48,007( 86,488 الفائض / )العجز( للفرتة يف صندوق املشاركني

  بيان الدخل النصف السنوي الخاص باملساهمني

20182017فرتة ستة أشهر منتهية يف 30 يونيو 2018 )مراجعة(

دوالر أمرييكدوالر أمرييك

اإليرادات

 940,199  891,164 رسوم الوكالة واملضاربة

 260,321  231,846 رسوم إدارة

 1,762  )4,091()خسارة( / دخل االستثامر - صايف

 80,034  115,380 دخل االرباح

 )102,258( )90,185(الحركة يف رسوم الوكالة غري املكتسبة

 1,180,058  1,144,114 مجموع اإليرادات

املرصوفات

 )639,298( )592,672(مرصوفات عامة وإدارية

 )128,356( )88,328(تكاليف الرشاء

 )58,374( )59,948(رسوم إدارة االستثامر

 )2,275( )1,856(إطفاء املوجودات غري امللموسة بعد حسم الرسوم املحتسبة

 )828,303( )742,804(مجموع املرصوفات

 351,755  401,310 الربح للفرتة 

البيانات املالية مراجعة من قبل إرنست ويونغ، مملكة البحرين، ومعتمدة من قبل مجلس إدارة  الرشكة بتاريخ 14 

أغسطس 2018، وموقع عليها بالنيابة عنهم كل من:

عىل الراغبني مراجعة الرشكات عىل العنوان أدناه للحصول عىل البيانات املالية كاملة.

الهالل اليف ش.م.ب. و الهالل تكافل ش.م.ب. مرخصتان من قبل مرصف البحرين املركزي. رقام التسجيل التجاري 

70934 و71181. عنوان املكتب:  مبنى بنك املستثمرون، مكتب رقم 52، الطابق الخامس، مبنى رقم 680، 

طريق 2811، ضاحية السيف 428، ص.ب رقم 5832 املنامة، مملكة البحرين. هاتف:  973 17589800+

  سانجيف بيجال

)رئيس مجلس اإلدارة(

 عبدالله الرئييس 

)نائب رئيس مجلس اإلدارة(

سعيد حتحوت

)الرئيس التنفيذي بالوكالة(

الهالل تكافل ش.م.ب. )م(الهالل اليف ش.م.ب. )م(

اقتراح لـ “التربية” لحل مشكلة خريجي الصين
عندم���ا ق���رر جمل�س التعليم العايل اإغالق كلية الطب بجامع���ة خا�ضة معروفة، مل ترتك وزارة 

الرتبية والتعليم الطلبة ووالديهم مبتاهة.
و�ص���ع م�صوؤولو الوزارة على طاولة اأولي���اء الأمور خريطة طريق مر�صية، حتفظ حق املواطن، 

وت�صمن للطالب عدم تاأخر نهله املعرفة، وملخ�س اخلطة ما ياأتي:
- تول���ت جامعة اخللي���ج العربي املتابع���ة والإ�رشاف على طلب���ة ال�صنة اخلام�ص���ة وال�صاد�صة 
باجلامعة اخلا�صة، على اأن ت�صدر �صهاداتهم با�صم الأخرية، و�رشيطة اجتياز امتحان مزاولة املهن 

الطبية الذي جتريه وزارة ال�صحة.
- حتوي���ل طلبة ال�صنة الثالث���ة والرابعة جلامعة البحرين الطبي���ة )RCSI(، وت�صدر �صهادة 

تخرج طلبة اجلامعة اخلا�صة با�صم جامعة البحرين الطبية، �رشيطة التزامهم ب�صوابط الأخرية.
مل���اذا ت�صيح الوزارة وجهها ع���ن التفتي�س عن اخليار ال�صال���ح للبحرينيني خريجي جامعات 
الط���ب ال�ضيني���ة، وتذيقهم الياأ�س، ببداي���ة حياتهم اليافعة، ومل تفت�س عن ح���ل منا�ضب، مثلما 

تفاكرت مب�صكلة اجلامعة اخلا�صة؟
وم���ا �صبب جتاهل الوزارة لق���اء ال�صفري ال�صيني باملنامة، الذي كّل���ت يداه، من طرق الباب 

دون اإجابة؟
... وما زلت اأنتظر اإجابات اأخرى عن اأ�صئلة وجهتها بالربيد الإلكرتوين للوزارة.

راشد الغائب

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

تيارات
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�ضيدة تبلغ �ضد ابنها املتعاطي للمخدرات

تقدمي مرافعات ع�ضابة �رسقة ال�ضيارات 6 �ضبتمرب 

ت�سبب باإزعاج العائلة باأكملها

ا�ستمرار حب�س املدانني للجل�سة املقبلة

اأي���دت املحكم���ة الك���رى اجلنائي���ة الثاني���ة 
)ب�سفتها اال�ستئنافي���ة( عقوبة احلب�س ملدة �سنة 
واحدة النف���اذ والغرامة املالية مببل���غ 500 دينار 
بح���ق متعاط م�����د خمدرة و�أخ���رى م�ؤث���رة عقلية، 
اأبلغ���ت �سده والدته الت���ي طلبت جندة ال�رشطة من 

ت�رشفات ابنها الغريبة.
وتتمثل تفا�سيل البالغ الذي تقدمت به والدة 
امل�ستاأن���ف، اأنها كانت قد ات�سل���ت ب�رشطة النجدة 
طالب���ة �رشع���ة اإنقاذه���ا م���ن ابنها، وال���ذي يت�رشف 
ب�س���كل غ���ري طبيع���ي وي���وؤدي ح���ركات غريبة غري 
معتادة داخل منزلهم، واأنه يت�سبب باإزعاج العائلة 

باأكملها، واأنهم غري قادرين على ال�سيطرة عليه.
واأف���ادت االأم اأنه ال اأحد م���ن اأفراد االأ�رشة يعلم 
�سب���ب ارتكابه تل���ك الت�رشف���ات املريب���ة، كما اأن 
بحوزت���ه عدة اأقرا����س طبية يتناوله���ا وال يعلمون 
ماهيتها. وبعد ح�سور اأفراد ال�رشطة ملنزل املبلغة 
مت ال�سيط���رة والقب�س على امل�ستاأنف، والذي عرث 
بح�زته على مالعق حمرتقة مما ي�ستعمل يف تعاطي 
املوؤثرات العقلية، والت���ي تبني فعال بعد فح�سها 

تبني احتواوؤها املوؤثر العقلي )امليتامفيتامني(.
كم���ا ثبت م���ن حتلي���ل عين���ة اإدرار امل�ستاأنف 

من خالل خمتر ال�سم���وم والعقاقري التابع لالإدارة 
العام���ة لالأدل���ة اجلنائي���ة احتواوؤه���ا عل���ى م���ادة 
الهريوي���ن واملورف���ني املخدرتني وعل���ى املوؤثر 

العقلي.
وب�سوؤال ابن ال�سيدة عن املواد وامل�سبوطات، 
�ع���رتف باأنه يتعاط �مل��د �ملخدرة منذ مدة ط�يلة 

دون علم عائلته.
فاأحالت���ه النيابة العام���ة للمحاكمة على اعتبار 

اأن���ه بتاري���خ 28 ماي���و 2018، ح���از واأح���رز بق�سد 
التعاط���ي مادت���ني خمدرتني هريوي���ن ومورفني، 
واملوؤث���ر العقلي )امليتامفيتامني( يف غري االأحوال 
املرخ����س به���ا قانون���ا، والت���ي ق�س���ت مبعاقبته 
باحلب����س مل���دة �سنة واح���دة م���ع النفاذ م���ع االأمر 
بتغرمي���ه مبل���غ 500 دين���ار، وه���و م���ا مل يقبل به 
ال�ساب املدان وطعن عليه باال�ستئناف، والذي مت 

تاأييده من جانب املحكمة املذكورة.

الثالث����ة  اجلنائي����ة  الك����رى  املحكم����ة  اأجل����ت 
)ب�سفته����ا اال�ستئنافي����ة( النظ����ر يف ا�ستئنافات 4 
مدان����ني بتكوي����ن ت�سكي����ل ع�ساب����ي، هدف����ه �رشقة 
ال�سي����ارات وتفكيكها وتزوير اأوراقها اأو بيعها على 
هيئة قطع غيار، واملحكوم على ثالثة منهم باحلب�س 
مل����دة 3 �سن����وات وبحب�����س الرابع ملدة �سن����ة واحدة 
فقط، حت����ى جل�سة يوم 6 �سبتمر املقبل؛ للمرافعة 
مع الت�رشي����ح للمحام����ني ب�سورة من اأق����وال �سهود 
االإثب����ات الذي����ن ا�ستمع����ت اإليهم املحكم����ة بجل�سة 
يوم اأم�س، مع االأم����ر با�ستمرار حب�س املدانني حلني 

اجلل�سة املقبلة.
وتتمث����ل وقائ����ع القب�����س عل����ى املتهم����ني يف 
اأن املعلوم����ات ال�رشي����ة لل�رشط����ة تو�سل����ت اإل����ى اأن 
�رشق����ة  يف  يعم����الن  والث����اين  االأول  امل�ستاأنف����ني 
ال�سيارات اململوكة للغ����ري منذ العام 2017، وذلك 
باالتفاق وامل�ساعدة مع كل من امل�ستاأنفني الثالث 
والرابع، واللذي����ن 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، 
والذين اأف����ادوا لل�رشطة ب�رشق����ة مركباتهم املركونة 
مبناطق خمتلفة من �لبالد، وبتكثيف �لتحريات ح�ل 
جمي����ع تلك البالغات تو�سل اأفراد ال�رشطة اإلى وجود 
ت�سكي����ل ع�ساب����ي ملجموعة من االأف����راد يعملون يف 
�رشقة ال�سيارات والقيام بتفكيكها وتغري معلومات 
قاعدة الهي����كل )ال�سا�س����ي( و�رشقة بع�����س االأجزاء 
من تل����ك ال�سي����ارات امل�رشوق����ة وتخزينه����ا، اإ�سافة 
اإل����ى �رشقة اللوح����ات املعدنية اخلا�س����ة بال�سيارات 
امل�رشوقة. وتب���ني اأي�سا من خالل التحريات املكثفة 
اأن امل�ستاأنف���ني ه���م م���ن ارتكب الوقائ���ع جميعها، 
بالتع���اون م���ع امل�ستاأن���ف االأول �ساح���ب ع���دد من 
امل�ستودع���ات اخلا�سة ب���� “ال�سك���راب”، اإذ متكنوا 
من �رشقة العديد م���ن ال�سيارات وتخزينها يف حمالت 
اخل���ردة )ال�سكراب( امل�ستاأن���ف االأول بعد تفكيكها 
يف تل���ك امل�ستودعات مبنطقة �سلماب���اد، ف�سال عن 

كراج امل�ستاأنف الثالث.
كم���ا اأ�سف���رت التحريات عن اأن اجلن���اة يعملون 
عل���ى تغي���ري اأرق���ام قاع���دة الهي���كل )ال�سا�س���ي( 

لل�سيارات امل�رشوقة وبيعه���ا من جديد، مدعني اأنها 
�سي���ارات اأخرى، كما يقوم باقي املدانني اأي�سا ببيع 

ال�سيارات املفككة كقطع غيار لطالبي تلك القطع.
وبالتحقي���ق م���ع �مل�ستاأنفني ذك���ر �لأول منهم 
�أن���ه كان قد تعرف عل���ى �مل�ستاأنف �لثاين عن طريق 
اأ�سدقائه، والذي اأبلغ���ه اأن امل�ستاأنف الثالث يبحث 
ع���ن اأ�سخا�س ميكن الوث���وق به���م، وبالفعل تعرف 
على امل�ستاأنف الثالث، والذي اأبلغه اأنه يعمل مبجال 
�رشق���ة ال�سي���ارات واال�ستفادة من قط���ع غريها بعد 

تفكيكها وبيع اأجزائها يف دول اخلليج.
واأ�سار اإل���ى اأن اأول عملية �رشق���ة ارتكبها معهم 
كان���ت ب�رشقته���م �سيارة م���ن ذات املودي���ل والنوع 
ل�سي���ارة ميتلكها، بع���د البحث املكثف ع���ن �سيارة 
حتم���ل املوا�سف���ات نف�سها امل�س���ار اإليه���ا، والتي 
كان���ت مركونة يف منطقة البديع، اإذ متكن امل�ستاأنف 
الثالث من �رشقته���ا بوا�سطة رافعة ا�ستخدمها لرفع 
ال�سيارة اململوكة ل�سخ�س عربي اجلن�سية، فاأعطاهما 
امل�ستاأنف الثاين مبلغ 1400 دينار بعدما اأخذ منهما 
ال�سيارة. ولف���ت اإلى اأن امل�ستاأنف الثالث متكن من 
ت�سدير ال�سيارة اإلى اإح���دى الدول اخلليجية، موؤكدا 

امل�ستاأنف االأول اأنه اطم���اأن اإلى عمل املدانني معه، 
فك���رر التع���اون معهم مرات عدة ومتكن���وا من �رشقة 

العديد من ال�سيارات بالطريقة ذاتها.
فاأمرت النيابة العامة باإحالة املدانني للمحاكمة 
على اعتبار اأنهم يف غ�سون العامني 2017 و2018، 
املركب���ات  �رشق���ا  والث���اين:  االأول  املتهم���ون  اأوال: 

املحددة و�سفا ونوعا واململوكني للغري.
ثانيا: �ملتهم�ن �لثالث و�لر�بع: ��سرتكا بطريق 
االتف���اق وامل�ساعدة مع املتهم���ني االأول والثاين يف 
�رشقة املركبات حمل التهمة اأوال، فتمت اجلرمية بناء 

على ذلك االتفاق وتلك امل�ساعدة.
ثالث���ا: املتهمون م���ن الثالث حت���ى ال�ساد�س: 
اأخف���وا املركبات حمل التهمة واملتح�سلة من جرمية 
ال�رشق���ة التي حت�سل���وا عليها يف ظ���روف حتمل على 
االعتق���اد بعدم م�رشوعية م�سدره���ا. فق�ست حمكمة 
اأول درجة بحب�س املتهمني م���ن االأول وحتى الثالث 
ملدة 3 �سنوات عما اأ�سن���د اإليهم من اتهامات، فيما 
حب�ست امل�ستاأنف الرابع ملدة �سنة واحدة فقط، كما 
براأت املتهمني اخلام�س وال�ساد�س مما ن�سب اإليهما 

من اتهام.

رف�ض ح�ضانة والد اأراد ا�ضتغالل اأبنائه خلدمات الإ�ضكان
ه����دى  املحامي����ة  قال����ت 
الك����رى  املحكم����ة  اإن  ال�ساع����ر 
ال�سنية  الدائ����رة  االأولى  ال�رشعية 
)ب�سفته����ا اال�ستئنافية( حكمت 
كان  اأب  ا�ستئن����اف  برف�����س 
اأبنائه، وق�ست  يطالب بح�سانة 
بتاأيي����د احلك����م امل�ستاأنف فيما 
ق�س����ى ب����ه م����ن اإثب����ات ح�سانة 

االأبناء ل�سالح والدتهم طليقة امل�ستاأنف.
واأ�س����ارت وكيل����ة امل�ستاأن����ف �سده����ا اأن 
وقائ����ع الدعوى تتمث����ل يف اأن موكلتها طليقة 
امل�ستاأن����ف، واأجنب����ت من����ه طفل����ني وه����م يف 
قانون����ا،  بح�سانته����م  االأم  اخت�سا�����س  �س����ن 
ب����ل وه����ي احلا�سن����ة الفعلية له����م واملتكفلة 
بكاف����ة م�سوؤوليات ومه����ام احل�سانة من حفظ 
ورعاي����ة وتربية وتعلي����م وكفالة كافة احلقوق 

واالحتياجات يف مواجهتهم.
و�أ�ساف����ت �أن����ه ما م����ن عائق يح�����ل دون 
�إثب����ات ح�سان����ة �لأم لأبنائه����ا �س�����ى �رشط مت 
اخل�س����م،  م����ن  الط����الق  وثيق����ة  يف  ت�سمين����ه 
ومف����اده منح����ه ح�سان����ة االأبناء ليبق����ى متمتعا 
باخلدم����ات االإ�سكاني����ة، فهي ح�سان����ة �سورية 
�سكلي����ة ال اأكرث، مما يح����ول دون ا�ستفادة االأم 
م����ن اخلدم����ات واملزاي����ا املمنوحة م����ن جانب 
الدول����ة ل�ساحلها بو�سفه����ا حا�سنة رغم كون 
احل�سان����ة الفعلي����ة لديها. ولفتت اإل����ى اأنه مل 
تق����ف معان����اة املح�سونني عند ه����ذا احلد، بل 

تعدته����ا لت�سل حلد ع����دم اأمانة 
والدهم، فهو يتناول امل�رشوبات 
الكحولي����ة امل�سك����رة مبعيته����م 
يف  وجوده����م  واأثن����اء  واأمامه����م 
ح�سانت����ه، ب����ل ويطل����ب منه����م 
امل�س����ار  امل�رشوب����ات  مناولت����ه 
اإليها، االأمر ال����ذي يتعار�س مع 
اال�سرتاطات القانونية وال�رشعية 
واجبة التوافر يف احلا�سن من االأمانة واملقدرة 
عل����ى تربية املح�سون يف بيئ����ة �سليمة تربويا. 
وبين����ت اأن ممار�س����ات والد طفليه����ا ال�سنيعة 
واملتك����ررة ح����دت به����ا لرف����ع الدع����وى اأم����ام 
املحكمة املو�سوعي����ة االبتدائية يف طلب �سم 
ح�سانة االأبناء لها لكونهم يف �سن اخت�سا�سها 
يف  تتواف����ر  ولكونه����ا  قانون����ا،  بح�سانته����م 
�سخ�سها كافة ا�سرتاطات احلا�سن املن�سو�س 
عليها قانونا، وتخل����و من م�سقطاتها يف مقابل 
ع����دم اأمان����ة االأب على االأبناء، وق����د �سدر حكم 
اأول درجة ل�ساحلها اإث����ر ذلك باإثبات احل�سانة 
ل�ساحلها. واأ�سافت اأن احلكم �سالف البيان مل 
يلق قب�ل من �لأب �لر�ف�ض لتحمل م�س�ؤوليات 
والتزام����ات احل�سان����ة واملطال����ب به����ا �سكليا 
خلدم����ة ماآربه اخلا�سة، مما ح����دا به للطعن فيه 
باال�ستئناف، فما كان م����ن حمكمة اال�ستئناف، 
اإال اأن اأي����دت بدورها احلك����م االبتدائي املثبت 
حل�سان����ة االأم ورف�ست ا�ستئناف االأب املدعي 

اإعالء ملقت�سيات القانون والعدالة.

احلب�ض 6 اأ�ضهر لرجل دين اأُدين بالإ�ضاءة لرمز ديني مو�ضع تقدي�ض
فيما ا�سُتبدلت عقوبته بخدمة املجتمع

ق�ست املحكمة ال�سغرى اجلنائية مبعاقبة رجل 
الدي���ن - اأخل���ي �سبيل���ه بعد توقي���ف دام نحو �سهر 
كامل- املتهم بن����رش تغريدات ت�سيء اإلى رمز ديني 
مو�س���ع تقدي�س لدى اأهل مل���ة، والذي اأنكر ما ن�سب 
اإلي���ه، مدعيا اأن كتاباته باأنه���ا لي�ست �سوى مناق�سة 
الأبحاث علمية تطرق اإليها بالن�رش عر موقع التو�سل 
االجتماع���ي “تويرت” ال اأكرث م���ن ذلك بحب�سه ملدة 6 
اأ�سهر، ويف الوقت نف�سه اأمرت با�ستبدال عقوبته من 
احلب�س اإل���ى خدمة املجتمع وفقا للقانون رقم )18( 

ل�سنة 2017.
وكان���ت اأحالته النياب���ة العام���ة للمحاكمة على 
اعتبار اأنه اأهان بطرق علنية رمزا مو�سع متجيد لدى 

اأهل ملة.
وطالب���ت يف اجلل�س���ة ال�سابق���ة وكيل���ة املتهم 

املحكمة باإخالء �سبيل موكلها بعدما مت�سكت براءته 
مما ن�سب اإليه من اتهام.

واأك���دت حمامية رج���ال الدي���ن يف مرافعتها اأنه 
مل يق�سد االإهانة الأح���د ال�سحابة اأو غريهم، فهو من 
رج���ال الدين الراف�س���ني وب�سدة التعر����س الأي من 
ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم اأو اأهل بيت ر�سول اهلل 
مب���ا ينتق�س منهم اأو يعت���ر اإهانة لهم، واأن ما ن�رشه 
على �سفحته يف موقع تويرت جمرد نقل الآراء الفقهاء 

وال�سلف، دون اأن يق�سد من ذلك اإهانة.
م�سرية اإلى اأن���ه اإذا اعتر البع�س من مت�سيدي 
اخلالفات الفقهية ذلك اإهانة لل�سحابة بق�سد اإثارة 
زوبعة حوله ب�سبب تر�سحه لالنتخابات النيابية، فهذا 
ق�س���د مردود عليه باأن النق���ل عن ال�سلف اأو تف�سري 
كت���ب ال�سرية ال يعتر �سبا وال تعييبا وال حتى جمرد 

نق���د ل�سرية اأحد من ال�سحاب���ة، واإمنا هو علم يدر�س 
وتاريخ ي�رشد على مرد الع�س���ور واالأزمان، فال يوجد 
يف ذل���ك جرم ميكن اأن يعاقب علي���ه، مما ي�سري اإلى 
انتفاء الق�سد اجلنائي. ودفع���ت باأن اأوراق الدعوى 
ج���اءت خالية متام���ا مما يفيد وقوع ج���رم، خ�سو�سا 
بعد تقدم املتهم للنياب���ة العامة مبا يفيد اأن ما مت 
ن����رشه على �سفحته لي����س قوله هو واإمن���ا هو خطب 
لالإم���ام علي بن اأبي طالب، واأحاديث لل�سيدة فاطمة 
الزه���راء، وراأي فقه���ي للخليف���ة عم���ر ب���ن اخلطاب 

ر�سوان اهلل عليه، ح�سب ما جاء مبذكرتها.
وادع���ت وكيلة املتهم اإل���ى اأن النياب���ة العامة 
مل تق���دم دليال على اأن موكلها ق���د ارتكب اجلرمية 
املن�سوب���ة اإلي���ه كم���ا ج���اء يف و�سف االته���ام، حيث 
اقت�رش احلال على اأق���وال املتهم الذي اأنكر االتهام، 

االإلكرتوني���ة،  اجلرائ���م  مكافح���ة  اإدارة  وحتري���ات 
والتغري���دات املن�سوب���ة للمته���م، وه���ي تغريدات 
مل ينكره���ا وب���ني باأنها لي�ست راأي���ه وال قوله، واإمنا 
ه���ي مقتطفات من كتب الفق���ه وال�سرية واحلديث، 
فبالت���ايل ال ميكن اعتبارها اإهانة الأحد وال تقليل من 
�ساأن���ه، كما ال ميكن ا�ستخال����س الق�سد اجلنائي من 

خاللها.
كم���ا طالبت يف اآخ���ر مرافعتها وقب���ل احلكم يف 
مو�سوع الدع���وى، مبخاطبة اإدارة ال�سوؤون االإ�سالمية 
الأخذ الراأي والفتوى منها بخ�سو�س ق�سية تقدي�س 
االأ�سخا����س يف الدي���ن االإ�سالم���ي وتق�سيم���ات اأهل 
الدي���ن االإ�سالمي واملق�س���ود باأهل املل���ل، وما اإذا 
كان الأ�سخا����س قدا�سة وفقا للت�رشيع االإ�سالمي ومن 
هي القدا�سة، ومن هم من ميكن تقدي�سهم وكيفية 

ذلك.
والتم�س���ت احتياطيا ا�ستعم���ال اأق�سى درجات 
الراأفة مع املتهم والنزول بالعقوبة حلدها االأدنى مع 
وق���ف التنفيذ عمال باأحكام امل���ادة )81( من قانون 
العقوب���ات، اأو ا�ستبدال العقوبة ب���اأي من العقوبات 
البديل���ة املن�سو�س عليها يف املواد )2( و)10( من 

قانون العقوبات البديلة رقم )18( ل�سنة 2017.
وقد با�رشت �لنياب���ة �لعامة �لتحقيق يف �ل��قعة 
وا�ستجوب���ت املتهم ال���ذي اأقر ب���اأن احل�ساب خا�س 
به وق���د واجهت���ه بالتغري���دات الثابت���ة يف احل�ساب 
وعبارات االإ�ساءة الواردة فيها، واأمرت بحب�سه �سبعة 
�أيام على ذمة �لتحقيق، بعد �أن وجهت له تهمة �إهانة 
رم���ز مو�سع متجيد وتقدي�س ل���دى اأهل ملة ا�ستنادا 

للمادة 310/2 من قانون العقوبات )...(.

• هدى ال�ساعر	

اإعداد: عبا�ض اإبراهيم



اأ�شاد مر�شحون حمتملون باالنتخابات العامة بقرار 
رئي�����س الوزراء �شاحب ال�شم����و امللكي االأمري خليفة بن 
�شلم����ان اآل خليفة ب�شاأن التحقق من املعلومات املثارة 

من منح جامعات وهمية اأو غري معرتف بها �شهادات.
وقالوا با�شتط����اع اأجرته “الب����اد” اإن التوجيهات 
ال�شامي����ة �شت�شهم يف تطوي����ر النظم االإداري����ة والفنية 
املعمول به����ا ب�ش����اأن اعتمادية ال�شه����ادات ومراجعتها 
دوري����ا. وطالبوا ب�����رورة اإنفاذ توجيه����ات �شمو رئي�س 
ال����وزراء من خ����ال تاأكد اجلهات احلكومي����ة املعنية من 
عدم وجود اأّي من الذين ح�شلوا على �شهادات مزورة اأو 

وهمية لوظائف اأو تاأهلوا ملراكز براأ�س عملهم.
وحتدث����وا عرب ال�شحيفة ع����ن اأنهم لو كان����وا نوابا 
حتت قب����ة الربملان ف�شيتحركون لت�شكيل جلنة حتقيق 
برملانية للوقوف على مزاع����م تزوير ال�شهادات اأو نيل 

�شهادات من جامعات وهمية.

كارثية مدمرة
وق����ال مر�شح الدائرة اخلام�شة مبحافظة العا�شمة، 
رئي�����س جمعي����ة ملتق����ى ال�شب����اب البحرين����ي، ح�ش����ن 
االإ�ش����كايف ل “الب����اد” اإن ق�شي����ة ال�شه����ادات املزورة 
ُتعت����رب يف غاية احل�شا�شية واخلط����ورة ونتائجها كارثية 
مدّم����رة، باعتبارها ق�شي����ة وطنية مت�س اأم����ن وم�شلحة 

جميع املواطنن واملقيمن. 
واأ�ش����اف: ل����و كنت نائب����ا مبجل�س الن����واب فهناك 
اأدوات ت�ريعي����ة ورقابي����ة يج����ب تفعيله����ا ملواجه����ة 
امل�شكل����ة. ولف����ت اإلى اأن����ه �شيتح����رك الإ�ش����دار قانون 
ي�شتح����دث ت�شكي����ل جلن����ة وطني����ة م�شتقل����ة ت�ش����م يف 
له����م  م�شه����ود  واأخ�شائي����ن  اأكادميي����ن  ع�شويته����ا 
بالكف����اءة واملهنّية م����ن كل التخ�ش�ش����ات واملجاالت، 
وتك����ون مهمتها و�صع �����روط و�صواب����ط خا�صة لقبول 
املوؤهات وال�شهادات العلمية واالأكادميية، وبعد ذلك 
يتم الفح�ص والتاأكد هل تتطابق �روط اللجنة من عدمه 
مع هذه ال�شهادات واملوؤهات االأكادميية والتخ�ش�شية 

ال�شادرة من داخل مملكة البحرين اأو من اخلارج.
وب����ن اأن اللجن����ة �شتم����رر نتائج ما تتو�ش����ل اإليه 
اإلى اللجن����ة الوطنية ملعادلة ال�شهادات واالأمانة العامة 
ملجل�����س التعلي����م الع����ايل للتاأّكد والتدقي����ق اأي�شا من 

مطابقتها ل�روط وزارة الرتبية يف قبول املوؤهالت. 
واأكد �����رورة “التعاطي بجدية م����ع هذا املو�شوع 
والتن�شي����ق م����ع ديوان اخلدم����ة املدني����ة ووزارة العمل 
والتنمي����ة االجتماعي����ة، قب����ل عملي����ة التوظي����ف اأو نيل 

الدرجات والرتقيات”.
وح�����س عل����ى �����رورة حما�شب����ة �شاح����ب املوؤه����ل 
املزور، واإلزامه باإرجاع جميع الرواتب التي ت�شلمها بعد 
عملي����ة التزوي����ر، وحما�شبة اجله����ة امل�شوؤولة عن مترير 

هذا التزوير واإقالة املتورطن.

قصور تشريعي
التا�شع����ة باملحافظ����ة  الدائ����رة  وانطل����ق مر�ش����ح 
ال�شمالي����ة النائ����ب ال�شاب����ق املحامي يو�ش����ف زينل من 
خربته الربملانية ال�شابق����ة، م�شريا اإلى اأنه لو كان نائبا 
ف�شيتح����رك لت�شكي����ل جلن����ة حتقيق برملاني����ة للوقوف 
عل����ى حجم امل�شكلة اأوال، واجله����ات املتورطة واملعنية 
باملو�ش����وع ثانيا، اقرتاح احللول ثالثا، وطرح امل�شاءلة 
ال�شيا�شية للوزير وم�شوؤوليت����ه اإن وجدت رابعا، واإحالة 

امللف����ات اجلنائي����ة اإلى النياب����ة العام����ة ووزارة العدل 
التخاذ ما نراها منا�شبا من اإجراءات خام�شا.

وق����ال: اإن جلنة التحقيق الربملاني����ة هي الو�شيلة 
االأق����در على االإملام بكل تفا�شي����ل املو�شوع احل�شا�س 
والتحقي����ق مع امل�شوؤول����ن يف اجله����ات املعنية كافة، 
�ش����واء وزارة الرتبية والتعليم اأو ديوان اخلدمة املدنية 
اأو اجله����ات احلكومية التي وظفت ه����وؤالء دون التحقق 
من �شاحية �شهاداتهم وموؤهاتهم اأو باإيعاز من الوزير 

املعني اأو اخلدمة املدنية. 
وتابع: للجن����ة التحقيق الربملانية رفع التو�شيات 
يف ح����ال وج����ود ق�ش����ور ت�ريع����ي اأو م�شاءل����ة �شيا�شية 
للوزي����ر يف ح����ال وج����ود تق�ش����ري يف االأداء اأو اإهم����ال اأو 
ف�ش����اد وكذلك اقرتاح احلل����ول للتعامل م����ع املو�شوع 
يف القط����اع الع����ام وطرح روؤي����ة معينة لع����اج مثل هذه 
امل�شكل����ة يف القطاع اخلا�����س بالتعاون رمب����ا مع غرفة 
التج����ارة. وراأى اأن وزارة الرتبية والتعليم لي�شت اجلهة 
الوحي����دة املعني����ة باملو�ش����وع، واإن كان دوره����ا كبريا 

جلهة االعرتاف واملعادلة.
واأردف: اأرى اأن دي����وان اخلدم����ة املدني����ة يتحم����ل 
م�شوؤولي����ة اأك����رب جت����اه التعيينات احلكومي����ة وت�شكن 
املوظف����ن العمومين على الدرجات ح�شب موؤهاتهم، 
وباإمكان جلنة التحقي����ق الربملانية اأن تكت�شف من هي 
اجلهة التي تتحم����ل م�شوؤولية اكرب جتاه هذا املو�شوع، 
ويفيِ كل االأحوال فاإن ذلك ال يعفي الوزارة من امل�شاءلة 
يف ح����ال ثبوت حاالت ف�شاد وحماب����اة. واختتم: ال ميكن 
حتمي����ل اأية جهة م�شوؤولية م����ا دون وجود حتقيق فعلي 

على االأر�س.

“طاح الفاس”
وب����ن مر�شح الدائ����رة الثالثة مبحافظ����ة العا�شمة 
عل����ي �شمري اإنه ل����و كان نائبا بالربمل����ان ف�شيعمل على 
حتوي����ل مو�شوع ال�شهادات الوهمي����ة واملزورة لق�شية 
راأي ع����ام وحما�شبة جميع امل�شوؤول����ن واملتورطن يف 
املو�ش����وع. وقال: يج����ب اتخ����اذ اإج����راءات قا�شية �شد 
املتهاون����ن واملرتاخن عن تنفيذ القانون واالإجراءات 

القانونية الازمة.
وب����ن اإن وزاره الرتبي����ة حت����اول اأن ت�شعى جاهدة 
يف ك�ش����ف املتحايل����ن على القانون ولك����ن ذلك يجري 
مثل املثل ال�شعب����ي املعروف “عقب ما طاح الفا�س يف 

الرا�س”.
واأردف: ال األ����وم ال����وزارة ب�ش����كل منف����رد فهن����اك 
جه����ات ر�شمية اأخرى مثل دي����وان اخلدمة املدنية يجب 
عليهم التدقيق على املوؤهات، وكذلك بالن�شبة لوزارة 

اخلارجية قبل ت�شديق اأّي �شهادة.
ووا�ش����ل: اأ�ش����ري باأ�شاب����ع االته����ام اإل����ى كثري من 
اجلهات التي حاولت جاهدة اأن تزيح املواطن يف مقابل 

توظيف االأجنبي وبخا�شة اإذا كان مزورا.
واعت����رب ق����رار �شم����و رئي�����س ال����وزراء يف الطري����ق 
ال�شحيح لت�شحيح امل�شار التنفيذي، وكل التفاوؤل بعد 

�شدور هذه التوجيهات ال�شامية.

كوكب ثاني

ونبه مر�ش����ح الدائرة اخلام�شة باملحافظة ال�شمالية 
حممد بو�شهري اإلى اأن ال حاجة ل�شن ت�ريع جديد ي�شبط 

مو�شوع ال�شهادات املزورة والوهمية.
وق����ال: القان����ون موج����ود ووج����ب تطبيقه����ا على 
الواق����ع، وقانون العم����ل وا�شح يف اأن العام����ل اإذا قدم 
اأوراق اأو �شه����ادات م����زورة يتم ف�شله ف����وراً، اأما ملاذا 
اإهم����ال اأو عدم االهتمام بال�شهادة امل����زورة اأو الوهمية 

فهناك اأ�شباب وم�شالح وجب مناق�شتها بكل �راحة. 
واعت����رب بو�شه����ري اأن “وزارة الرتبي����ة كعادتها يف 
كوك����ب ثان بعيدة عن واقع املجتم����ع البحريني الواعي 

جيداً ملا يحدث”.

تجنب السرية
ودع����ا مر�شح الدائ����رة اخلام�ش����ة مبحافظة املحرق 
را�ش����د الق�شاب اإلى �����رورة تغرمي �شاح����ب ال�شهادة 
امل����زورة ع����ن كل دين����ار اأنفقت����ه الدول����ة اأو موؤ�ش�شات 
القطاع عليه للدرا�ش����ة. وطالب الق�شاب وزارة الرتبية 
ب�رورة االإ�راع يف اإعان نتائج التحقيقات اجلارية حاليا 
ب�ش����اأن مو�ش����وع ال�شهادات امل����زورة والوهمية، وداعيا 
ل�رورة جتنب ال�ري����ة مبناق�شة وعر�س م�شتجدات هذا 

املو�شوع. 

قانون العقوبات
اأك����دت املر�شح����ة عن الدائ����رة االأول����ى باملحافظة 
ال�شمالية كلث����م احلايكي �����رورة ت�شكيل جلنة حتقيق 

للنظر مبو�شوع ال�شهادات املزورة والوهمية.

وقالت: يجب حما�شب����ة كل من �شارك يف احل�شول 
عل����ى ال�شهادة املزورة اأو الوهمي����ة واإقالته من من�شبه 
الذي ح�ش����ل عليه دون وجه حق واإحالته للنيابة العامة؛ 
الأن ا�شتم����رار الو�شع �شيوؤثر �شلبا على اآلية العمل؛ الأنه 

�شخ�س غري موؤهل للمن�شب.
واأردفت: طامل����ا ارتبط تزوير ال�شهادات اجلامعية 
بطرق ر�شمية من خال الت�شديقات من قبل ال�شفارات 
ووزارات اخلارجي����ة وا�شتخدامها مع عل����م كونها مزورة 
يعاق����ب اجلاين طبًق����ا للم����ادة )276،271 م����ن قانون 
العقوبات البحريني(، واإن كان اجلاين اأجنبيا يتم اإبعاده 
م����ن مملك����ة البحري����ن اإ�شافة اإل����ى العقوب����ة املرتتبة؛ 
فامل����ادة 271 م����ن القان����ون البحريني تعاق����ب املزور 

بال�شجن مدة ال تزيد على 10 �شنوات. 
وراأت اأن االأم����ر لي�����س بحاجة اإلى �ش����ن قوانن بل 
اإل����ى اتخاذ قرار من قبل وزير الرتبي����ة والتعليم؛ اإذ اإن 
التعدي����ات واللوائح التي �شدرت ب�ش����اأن القانون 29 

ل�شنة 1969 تتيح اتخاذ ذلك.

ال للتجاذبات
حتدث����ت مر�شح����ة الدائ����رة ال�شاد�ش����ة باملحافظة 
ال�شمالي����ة ملياء معتوق عرب “الباد” ع����ن اأن من واجب 
الربمل����ان اأن ميار�����س دوره ب�شكل اأ�شا�����س يف مو�شوع 
ال�شه����ادات امل����زورة والوهمية بتفعي����ل جميع االأدوات 
الرقابي����ة م����ن ال�ش����وؤال واال�شتجواب والت����ي ت�شل اإلى 
ت�شكي����ل جلنة حتقي����ق والرقاب����ة عل����ى اأداء عمل جلان 

التحقيق التي ت�شكلها وزارة الرتبية والتعليم.
وطالبت معتوق وزارة الرتبي����ة بانتهاج ال�شفافية 
يف كل مراح����ل التحقيق يف الق�شية، واأن ميار�س جمل�س 
التعلي����م الع����ايل دوره وا�شتخدام كام����ل �شاحياته يف 
�شب����ط مثل ه����ذه املمار�شات ع����رب الك�شف ع����ن اأ�شماء 
جميع م����ن يثبت تورطهم وحما�شبته����م ومن ثم عزلهم 
ف����ورا م����ن منا�شبه����م الت����ي اكت�شبوه����ا دون وجه حق، 

خ�شو�شا من �شغل منا�شب عليا يف الدولة.
وقال����ت: اأعتقد ب�����رورة االلت����زام باملهنية التامة 
وبالتعاطي االإيجابي م����ع هذه الق�شية التي اأثرت �شلبا 
عل����ى املجتمع ومتا�شك����ه، كما يجب ع����دم ت�شيي�شها اأو 
تركها للتجاذب����ات ال�شيا�شية، وبالتايل ت�شيع الق�شية 

االأ�شا�شية واأق�شد تزوير ال�شهادات.
وتابع����ت: القانون يجب اأن ياأخذ جمراه يف حما�شبة 
وماحقة اأي �شخ�س ثبت تورطه يف هذه الق�شية، فهذه 

�شمعة بلد و�شعب باأكمله.

استجواب الوزير
واأعل����ن مر�شح الدائرة الثاني����ة مبحافظة العا�شمة 
ع����اء اأبوعلي اإنه لو كان نائب����ا بالربملان فاإنه �شيتقدم 
بطل����ب ا�شتجواب وزير الرتبية والتعليم والوقوف على 
تهاون ال����وزارة مبعاجل����ة مو�شوع ال�شه����ادات املزورة 

والوهمية.
وقال: �شاأعمل على حما�شبة املتورطن، وتوظيف 
اجلدي����ر بالوظيف����ة العام����ة واحلا�ش����ل عل����ى ال�شهادة 
والدرج����ة العلمي����ة ال�شحيح����ة بدال عن م����ن ح�شل على 

موقعه بالوا�شطة اأو حاز موؤها علميا م�روبا.
وتاب����ع: تقييمي الأداء الوزارة يف امللف اأنها مل تقم 
ب�شيء ملمو�س، ومل تت�شد للمو�شوع منذ البداية ب�شكل 

رادع.
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مر�سحون لـ “$”: لو كنا نوابا ف�سن�سكل جلنة حتقيق ون�ستجوب النعيمي
اإ�شادة وا�شعة بقرار �شمو رئي�س الوزراء ماحقة حاملي ال�شهادات الوهمية

ليلى مال اهلل

ال��ق�����ش��اب: ت���غ���رمي امل����زوري����ن ع���ن ك���ل دي���ن���ار اأن��ف��ق��ت��ه ال���دول���ة عليهم
ال�������ص���ه���ادات ب��ق�����ص��ي��ة  م����ت����ورط  م���������ص����وؤول  اأّي  اإق�����ال�����ة  احل����اي����ك����ي: 
م�����������ع�����������ت�����������وق: الن����ت����ه����اج ال�������ش���ف���اف���ي���ة ب���ك���ل م�����راح�����ل ال��ت��ح��ق��ي��ق
اأب���وع���ل���ي: ا���ش��ت��ج��واب ال����وزي����ر وت��ع��ي��ن ال��ب��ح��ري��ن��ي اجل���دي���ر ب��ال��وظ��ي��ف��ة

• •ملياء معتوق	 •حممد بو�شهري	 •ح�شن االإ�شكايف	 كلثم احلايكي	

• •علي �شمري	 •يو�شف زينل	 •را�شد الق�شاب	 عاء اأبوعلي	
انتخابات

امل�ساركون باال�ستطالع

 املناطقالدائرةاملر�شح

 ال�شقية )328( + ال�شلمانية )329( + بوغزال )331-330( + بوع�شرية )332( + املاحوز )334( + خام�شة العا�شمةح�شن االإ�شكايف
الزجن )360-359-358( + الباد القدمي )361-362-363-364(

 مدينة حمد )1210-1209-1207-1205(تا�شعة ال�شماليةيو�شف زينل 

 ال�شناب�س )410-408-406-404-402( + الديه )414-412( + جدحف�س )426-424-422( + ثالثة العا�شمةعلي �شمري
�شاحية ال�شيف )436-428( + كرباباد )434-432-430( + القلعة )438( + نورانا )592(

خام�شة ال�شماليةحممد بو�شهري
 القدم )453-449( + احلجر )465-463( + اأبو �شيبع )475-473-471-469( + ال�شاخورة 

)481-479-477( + مقابة )513-509-507-505( + �شار )515-517-521-523-525-527( 
+ املرخ )529-533(

 قايل )256-255-254-253-252-251( + جزر اأمواج )258-257( + ديار املحرق )-264-263خام�شة املحرقرا�شد الق�شاب
266-265( + جزيرة دملونيا )269(

 اأولى ال�شماليةكلثم احلايكي
 حلة عبدال�شالح )444( + املق�شع )450( + كرانة )460-458-456-454( + جنو�شان )-502

508-506-504( + جد احلاج )514( + باربار )530-528-526-524-522-520-518( - الدراز 
)536(

هورة عايل )730( + عايل )742-740-738-736-734-732( �شاد�شة ال�شماليةملياء معتوق

ثانية العا�شمةعاء اأبوعلي
ال�شوق )305-304-302-301( + النعيم )314-303( + راأ�س الرمان )306( + ال�شلمانية )311( + 
القفول )312( + ال�شويفية )353-351-313( + املنطقة التجارية )316-315( + الربهامة )-354

357( + ال�شاحلية )356(

االإ�����ش����ك����ايف: ن���ت���ائ���ج ق�����ش��ي��ة ال�������ش���ه���ادات امل��������زورة ك���ارث���ي���ة وم���دم���رة
زين�������ل: التحقي��������ق م�������ع “الرتبي��������ة” واإح�����ال������ة املخ����الفي������ن للني�����اب�����ة

�شمي��������ر: ال األ��������وم “الت����ربي������ة” فق������ط و“ط�����اح الف��������ا�س ف���������ي الرا�س” 
م��زورة م��وؤه��ات  ي��ق��دم  ع��ام��ل  اأّي  بف�شل  وا���ش��ح  العمل  ق��ان��ون  ب��و���ش��ه��ري: 
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�شهر كامل تقريبا وعاملنا العربي 
يف �شغ���ل �شاغل، ال يهداأ اجلدال حوله 
حت���ى يعود م���ن جديد، ب���ن موؤيدين 
وراف�ش���ن، والق�شي���ة ال عالق���ة لها 
بال�رصاع العربي مع الكيان ال�شهيوين 
الفل�شطينية  االأرا�ش���ي  ا�شتباحته  وال 
وال حتى ب�شفقة الق���رن وتداعياتها، 
لك���ن االأمر باخت�شار �شدي���د اأّن اإحدى 
�شخ�شي���ا  ق���راراً  اتخ���ذت  الفنان���ات 
حم�ش���ا بخل���ع حجابه���ا، والق���رار كما 
اأعلنت���ه عرب و�شائل التوا�شل نابع من 
قناع���ة �شخ�شية ولي����س حتت �شغط 
من اأحد االأف���راد اأو اأي���ة جماعة، وكان 
من الطبيعي اأن مير حدث كهذا مرور 
الك���رام واأن ال ياأخ���ذ اأكرب م���ن حجمه 
كونه يتعلق بحرية �شخ�شية، لكن من 
غري املتوق���ع اأبدا ولي����س طبيعيا اأن 
تن�شغل و�شائ���ل التوا�شل االجتماعي 
ف�شال عن القنوات الف�شائية وو�شائل 
االإع���الم لتكت���ب حول ه���ذا املو�شوع 
الع�رصات من املق���االت، وتقوم الدنيا 

وال تقعد حتى اللحظة.
الراف�ش���ون للقرار �ش���وروا االأمر 
كم���ا ل���و اأّن االإ�ش���الم يتعر����س حلملة 
واأن  اأركان���ه  تقوي����س  منه���ا  ي���راد 
اإزاءه���ا  التعام���ل  يج���ب  ال  امل�شاأل���ة 
باأنها ق�شي���ة �شخ�شية، وبالتايل على 
الغيورين عل���ى االإ�شالم الت�شدي لها 
بكل االإمكانيات املتاح���ة، اأما الطرف 
االآخ���ر ونعني به م���ن يوؤي���دون االأمر، 
فاعتربوه���ا م�شاأل���ة �شخ�شية حم�شة، 
وبالت���ايل لي�س من حق اأح���د اأن يكون 

و�شيا على حياة االآخرين.
خط���اأ فادح اأن يت�ّش���ور اأي اإن�شان 
اأّن ت�رصفا فرديا كهذا ميكن اأن ميثل 
اإ�ش���اءة للدين االإ�شالم���ّي اأو كما ذهب 
اخلي���ال ال�ش���اذج باأحدهم ف���ور اإعالن 
الفنان���ة ال�شينمائي���ة، حي���ث اأك���د اأّن 
االإ�ش���الم يف خطر، واملفارق���ة الباعثة 
عل���ى الده�ش���ة كما اأ�شي���ع على نطاق 
وا�ش���ع اأّن هن���اك م���ن عر����س مبلغ���ا 
�شخما من امل���ال على املمثلة لو اأنها 
تراجع���ت عن قرارها بخل���ع احلجاب... 
اإّن الق�شي���ة كما تبدو لن���ا بحاجة اإلى 
م�شاح���ة للتاأم���ل ورمبا جل�ش���ة ع�شف 
ذهن���ي كم���ا يق���ول املتخ�ش�شون يف 
علم الربجم���ة اللغوية، وال�شوؤال الذي 
يرد اإلى الذه���ن جراء كل هذه ال�شجة 
الكبرية هو: ملاذا تاأخذ ق�شية ثانوية 
الب�شاط���ة واخل�شو�شية  ويف منته���ى 
كل هذا احلجم اخلرايف وت�شبح حديث 
اإلى  املجتمعات العربية وف�شائياتها 
ح���د اأنها فاقت الق�شاي���ا امل�شريية؟ 
احلقيق���ة اأننا ال منلك اإالّ اأن نرثي حال 
اأمة ت����رصف طاقاتها يف اأمور هام�شية، 
ومث���ل ه���ذا الواقع امل���ردي يعك�س 
حالة االنهي���ار والتخلف التي تعي�شها 

االأمة.

فراغ أم إفالس 
فكري

لطامل���ا ا�شت�شهدت بت�رصيح اأدل���ى به ملجلة 
نيوزويك الرئي�س االأمريكي الثاين واالأربعون بيل 
كلينت���ون )حكم م���ا ب���ن 1993 و2001(، حينما 
�ُشئل عن �شعوره وهو يغادر البيت االأبي�س، فقال 
)مب���ا معناه( كان ب���وّده اأن ي�شتمر اأكرث يف احلكم، 
ولكن هذا ما يقول���ه النظام الرئا�شي يف الواليات 
املتح���دة، اأن لي�س للرئي�س �ش���وى دورتن، فمن 
الوا�ش���ح اأنه يقول ذلك ب�شيء من احل�رصة، فهناك 
من ي�شتل���ّذ بال�شعور بالق���وة والكر�شي واملكانة 
وال�شيط���رة، واأي���ن؟ عل���ى قم���ة الق���وى العاملية 
جمع���اء، ولي�س ذلك وح�شب، و�شع���ور الفرد – اأّياً 
كانت وجهات النظ���ر املتفاوتة حوله – باأنه يريد 
اإنف���اذ روؤيت���ه وبراجم���ه وم���ا يعت���ربه اإ�شالحاً، يف 
الوقت ال���ذي يعت���ربه مناوئوه تدم���رياً وتخريباً، 

وهكذا تتعدد الروؤى، وت�شري الدنيا.
عندما كن���ت اأ�شت�شهد به���ذا الت�رصيح، كنت 
اأ�شري اإلى النظام الدميقراطي الذي ُيبطل ال�شعور 
بالعظمة، واخللود والدميومة، ويجّرد النمرود من 
جربوت���ه، والفرعون م���ن ا�شتعالئه، ذل���ك باالأخذ 
ب���اأّن تب���ادل االأدوار اأم���ر �شّح���ي وَح�َش���ٌن يف تويل 
امل�شوؤوليات، وُح�ْش���ٌن يف جتريب االأفكار والدماء، 

وهذا ما ر�ّشخته النظ���م الدميقراطية على امتداد 
العامل.

لك���ن ما ����رّصح ب���ه الرئي�س االأمريك���ي احلايل 
دونال���د ترامب، يوم اخلمي�س املا�شي باأّن يف حال 
عزل���ه �شينه���ار االقت�شاد االأمريك���ي، املعروف ب� 
“قاطرة االقت�شاد العاملي”، والذي كان انهياره 
اإث���ر م�شاألة “الرهن العق���اري” يف 2008، قد اأدى 
اإلى ما اأ�شمي ب� “االأزمة املالية العاملية”، والتي ال 
نزال نعاين جميعاً من اآثارها، وال تزال دول تتخبط 
للخ���روج منه���ا، بينما اأفل�ش���ت ب�شببه���ا، وب�شبب 
اآثارها دول اأخ���رى، واإرداف الرئي�س نف�شه  قائالً: 
“من دوين �شي�شبح اجلميع فقراء جداً”! يعترب من 
االأم���ور اخلارجة عن اأية ح�شابات، وتدعو من جانب 
اإلى ال�شفقة، ومن جانب اآخر اإلى الذعر من ت�شّدع 
ه���ذه االأنظم���ة التي ميك���ن اأن تنحاز اإل���ى الرعب 
والتخوي���ف )بح�ش���ب نظرية نع���وم ت�شوم�شكي(، 

وتقبل ذات يوم بهذا الهراء.
ف���اإذا كانت ال�شعوب الت���ي ابتليت باالأنظمة 
الت�شلطية الديكتاتورية مل تقبل اأن يقول قادتها: 
“اأن���ا اأو الفو�ش���ى”، وكان اجلمي���ع ي�شتغرب، بل 
وياأن���ف، وميتع����س، اأن يق���ف م�ش���وؤول يف القرن 

احلادي والع�رصي���ن لريبط م�شري دائ���رة �شغرية، 
يف موؤ�ش�شة داخل بل���د، بوجوده ال�شخ�شي، فكيف 
لرئي����س دولة اأن يتفّوه بهذا ال���كالم، واأّية دولة!! 

اإنها الواليات املتحدة، وهي من هي! 
لقد ظننُت وخاب ظني، ب���اأن طول املمار�شة 
الدميقراطي���ة قد حّول النا�س، ومن بينهم احلكام 
طبعاً، اإلى موؤمنن بالتعددية، والتنّوع، واملجال�س 
املنتخب���ة، واملحا�شبة، ولكن مع تع���دد االإ�شارات 
يف الوقت الراهن، وخ�شو�ش���اً منذ الرئي�س جورج 
بو����س االبن، الذي ق���ال ذات مرة: “من لي�س معنا 
فه���و �شدنا”، والذي اأ�شار اإل���ى اأن الرّب اأوحى له 
باحل���رب التي �شنه���ا �شد الع���راق، ويقبل النا�س 
من���ه، واإن على م�ش�س هذا ال���كالم. ثم ياأتي االآن 
الرئي����س احل���ايل ليديل به���ذه الت�رصيح���ات، ومع 
�شك���وت القوى الفاعلة يف املجتم���ع االأمريكي، اأو 
�شعف �شوتها وعدم قدرتها على الردع؛ فاإنه من 
الالزم اإعادة النظر يف قدرة املمار�شة على تهذيب 
“الفرعن���ة” الب�رصية، واالتكاء عل���ى �شالبة �شدنة 
القوانن لئ���ال تنهار بواقي القي���م الدميقراطية 

و�شط هذا الطوفان!.

عباس ناصر

يف جمل����س �شم���وه العامر ي���وم االأحد 
التا�شع ع����رص من �شه���ر اأغ�شط�س اجلاري، 
قال �شاحب ال�شم���و امللكي االأمري خليفة 
بن �شلمان اآل خليفة، رئي�س الوزراء املوقر 
حفظ���ه اهلل ورعاه، كم���ا ت�رصفنا ب�شماعه يف 
املجل�س وقراأناه يف ال�شح���ف: “اإن اأبوابنا 
مفتوح���ة الأبنائن���ا و�شتظل كذل���ك، فنحن 
جميعاً يف هذا الوط���ن عائلة واحدة، تربط 
بينن���ا اأق���وى ال�ش���الت، والتوا�ش���ل بن 
اأفراد العائلة واجب و�رصورة لتقوية ركائز 
الرابط بينها مبا يجع���ل الوحدة الوطنية 
حم�شن���ة ومنيعة ال تتاأث���ر باأية حتديات”، 
األي����س حرًي���ا باجلمي���ع،  واأت�ش���اءل هن���ا: 
ا اأهل االإعالم والكتابة واخلطابة  وخ�شو�شً
اأن ت�ش���ل اإليه���م الر�شال���ة ب���كل اأبعادها 

الوطنية؟
القي���ادة  لتوجيه���ات  االمتث���ال  اإن 
م�شوؤولية وطنية كبرية توجب حملها بكل 
اأمان���ة، وترجمته���ا على اأر����س الواقع، مبا 
يع���زز اأوا�رص العالق���ات والرواب���ط الطيبة 
بن اأفراد العائلة الواحدة، ويت�شدى لكل 
االأف���كار واملمار�ش���ات الت���ي تعيد وتكرر 

وتوؤجج وتوؤلب وال نفع من ورائها.
واملغزى من ذل���ك كبري اأي�ًشا يدركه 
اجلمي���ع، ف�شموه ي�ش���ري بو�ش���وح اإلى اأن 
نتعلم )مما جرى حولن���ا من اأحداث اأن كل 
م���ن يريد ال�رص الأي بلد ف���اأول ما ي�شتهدف 
تفري���ق اأبناء الوط���ن وزرع الفتنة بينهم، 
وكل اأم���ر يق���ود اإل���ى الفو�ش���ى واخلراب 
بعد ذلك ي�شري، ل���ذا علينا التم�شك بعرى 
الوح���دة الوطنية وتقويته���ا دوما باإ�شاعة 
قيم املحبة والتاآخي(، ولعلني اأوجه �شوؤااًل 
الأ�شح���اب اخلط���اب املت�شائ���م واملث���ري 
لل�شغائ���ن: “اإذا مل تك���ن لديك���م القدرة 
على �شياغة فك���ر م�شتنري ينفع املجتمع؟ 
األي����س ممكًنا من جانبك���م اأن تتوقفوا عن 

ن�رص ما ال طائل من ورائه؟”.
لننظ���ر حولن���ا ل���رى كي���ف اأ�شبحت 
اأو�ش���اع بل���دان نه�ش���ت فيه���ا احل���روب 
والنزاعات ون�شعر باحل�رصة واالأ�شف على ما 
يجري فيها، ون�ش���األ اهلل �شبحانه وتعالى 
اأن ينعم عليها وعلى �شعوبها باال�شتقرار 
واالأم���ن والطماأنينة، فهذه النعم العظيمة 
م���ن اهلل علينا بها يف بالدنا وح���ري بنا اأن 

نر�س ال�شفوف للحفاظ عليها.
م���ن االأهمي���ة مب���كان اأن يحم���ل كل 
مواطن م�شوؤولية احلفاظ على وطنه وترابه 
املقد����س، وميتث���ل لتوجيه���ات قيادته، 
واأال ي�شتمع وال يتاأث���ر مبا يطرحه اأ�شحاب 
االأف���كار ال�شوداوية الذي���ن يعي�شون على 
املوؤ�شف���ة،  واملواق���ف  االأح���داث  اإع���ادة 
ويعيدونه���ا ويزي���دون عليه���ا ويتفننون 
يف تلوينها مبا ي�شي���ع ال�شلبية، يف الوقت 
مع���اين  ترجم���ة  عليه���م  يتوج���ب  ال���ذي 
الوئ���ام والت�شام���ح، ولف���ت �شم���و رئي�س 
الوزراء اإلى  ال���دور املاأمول من ال�شحافة 
الوطنية وكتاب االأعمدة )باإبراز املنجزات 
الوطنية، واجلهود املبذولة  واملكت�شبات 
للحف���اظ على ما حتق���ق للوطن واملواطن 
وتطوي���ره عل���ى الرغ���م م���ن التحديات(، 
فهذه واحدة من اأهم ركائز االإعالم الوطني 
امل�ش���وؤول الذي يقوم ب���دوره املن�شود يف 
هذا االجتاه، ومطلوب اأي�ًشا من املثقفن 
واملفكري���ن واالإعالمي���ن وفئ���ات النخبة 
يف البل���د اأن يقدم���وا املب���ادرات املهم���ة 
واملدرو�شة التي ت�شب يف حتقيق م�شلحة 
الوطن، فاأبواب القيادة مفتوحة وهي اأول 
الداعم���ن لكل مبادرة تع���ود بالنفع على 

اجلميع.
ختاًما، اأمتنى اأن تهت���م وزارة �شوؤون 
االإع���الم اأك���رث واأك���رث وكذل���ك ال�شحافة 
الوطنية وكت���اب االأعمدة بتق���دمي برامج 
على م�شت���وى االإذاع���ة والتلفزيون تقوي 
وتغر�س قيم الت�شامح والتعاي�س ال�شلمي، 
واأن نق���راأ مق���االت وم���واد �شحافية تبدع 
وتتاأل���ق يف م�شامينه���ا الداعم���ة للعائلة 

الواحدة يف الوطن الواحد.

لدى سمو رئيس 
الوزراء... “هذا الوطن 

عائلة واحدة” )2(

أسامة الماجد
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@albiladpress.com

سوالف

ال���دول الت���ي ال تعترب، وال تاأخ���ذ الدرو�س 
املراح���ل  كل  يف  التج���ارب  م���ن  وت�شتفي���د 
التاريخي���ة �شتواجه املتاع���ب و�شتكون عر�شة 
لالأطم���اع وموج���ة املوؤامرات فيها ل���ن تنتهي. 
يوم اأم�س ت�رصفن���ا بال�شالم على �شيدي �شاحب 
ال�شم���و امللك���ي االأمري خليف���ة بن �شلم���ان اآل 
خليفة رئي�س ال���وزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه 
يف جمل�ش���ه االأ�شبوع���ي العامر، وكع���ادة �شموه 
اأي���ده اهلل حتدث عن وحدة ال�ش���ف واال�شتقرار 
واالأم���ن وال�ش���الم والتعا�شد ب���ن دولنا، حيث 
ق���ال حفظه اهلل ورع���اه )اإن ق���ادة دول جمل�س 

التعاون ل���دول اخلليج العربية، مب���ا حباهم به 
اهلل من حكمة، ا�شتطاعوا احلفاظ على املنطقة 
و�شعوبه���ا يف مواجهة كل ما م���رت به املنطقة 
من حروب وموؤام���رات، منبها �شموه اإلى �رصورة 
احل���ذر واأخ���ذ الع���ربة والدرو����س مما م���رت به 

املنطقة(.
ال يخف���ى على اأح���د اأن هناك جهات خارجية 
وحتالف���ات تريد لدول اخلليج العربية اأن تكون 
فري�ش���ة لالنق�شام، واأن متوت موتا بطيئا، وكل 
هذه املع���امل وا�شحة اأمامنا، ولهذا فعندما ينبه 
�شم���وه اأي���ده اهلل ب����رصورة احلذر واأخ���ذ العربة 

والدرو�س مما مرت به املنطقة، الأنه قائد حكيم 
يعرف خمتلف التي���ارات ال�شيا�شية واملوؤامرات 
الدولية واأ�شكال امل�رصحيات، فالدرو�س والعرب 
امل�شتخل�شة م���ن ما مر علينا له���ا اأهمية كربى 
ويجب اأن نك���ون على بينة وبكل ح�شافة وذكاء 
مبختل���ف اأن���واع الت�شلل والتغلغ���ل داخل دولنا 
لزرع الف���ن واال�شطرابات واالأحقاد، الأن العامل 
اليوم اأ�شبح رقعة �شيقة واملوؤامرات والطعنات 
واالأ�شاليب اخلبيثة وامللتوية ا�شتدت يف االآونة 
االأخ���رية وال���رد احلا�ش���م عل���ى ه���ذه الهجمات 
واملوؤام���رات اإمنا يتم بوح���دة ال�شف والتكاتف 

والتع���اون، وهلل احلمد اأثبت���ت التجارب اأن دول 
اخلليج قادرة على احلفاظ على اأرا�شيها واأمنها 

وا�شتقرارها وقهر اأعدائها.
هن���اك األ���ف طري���ق وطري���ق الأع���داء دول 
اخلليج، فه���م يبحثون عن اأية ثغ���رة للنيل من 
املنج���زات بل حمو التاريخ، و�شائل اإعالم تعمل 
واأقالم كاذبة وموؤ�ش�شات اقت�شادية واجتماعية 
وثقافية، عمل �شخم منظم على جميع اجلبهات، 
ومن خ���الل عملي���ة التحلي���ل �شنكت�ش���ف “اأننا 
م�شتهدف���ون” بكل ما حتمل���ه الكلمة من معنى 
وعلينا احلذر والتحلي بروح الوحدة والت�شامن.

العبرة والدروس في مجلس سيدي 
سمو رئيس الوزراء

تناول���ت العدي���د م���ن الدرا�ش���ات االإداري���ة 
املتخ�ش�ش���ة اأث���ر حتفي���ز ال�شل���وك املب���دع على 
اأداء املوظ���ف، االأم���ر الذي �شينعك����س حتما على 
اأداء املوؤ�ش�شة وجناحه���ا، تلك الدرا�شات تناولت 
فح�س بيئ���ات عمل خمتلفة ملعرف���ة وقيا�س اأثر 
التحفي���ز يف االأداء املوؤ�ش�ش���ي، ومل تك���ن نتائجها 
التي اأك���دت عل���ى اأن التحفيز امل�شتم���ر ل�شلوك 
املوظ���ف االإبداع���ي يف املوؤ�ش�ش���ة اأداة حقيقي���ة 
وفاعل���ة نح���و حت�ش���ن االإنتاجي���ة مفاج���اأة، بقدر 
م���ا كانت بداي���ة الطريق نحو االلتف���ات اإلى اأكرث 

العوامل اأهمية يف بيئات العمل.
ومن بن ه���ذه الدرا�شات، درا�شة اإيكفال يف 
ع���ام 1996، وكان���ت بعنوان “املن���اخ املوؤ�ش�شي 
لالإبداع واالبتكار”، وهدفت الدرا�شة اإلى ت�شميم 
اأداة لقيا�س اأثر املناخ االإبداعي يف املوؤ�ش�شة على 

العامل���ن وجودة االإنت���اج، ومن اأه���م نتائج هذه 
الدرا�ش���ة اأنه تبن للباحث���ن اأن املناخ الوظيفي 
يلع���ب دوراً اأ�شا�شي���ا وفاع���اًل يف التحفي���ز نح���و 
االبت���كار والتميز، فكلما كانت بيئة العمل حمفزة 
وم�شجعة كلما زادت الطاقة االإنتاجية وزاد معدل 
الر�شا الوظيف���ي لدى العامل���ن وبالتايل زيادة 
معدل االإبداع واالبت���كار، بيئات العمل التقليدية 
مل تعد جُمدي���ة يف الوقت الراه���ن، فالعامل اليوم 
يتحرك ب�رصعة جنونية نحو االحرافية يف اخلدمات، 
والتناف�س مل يُعد كما كان يف املا�شي، فتو�شيح 

الوا�شح من اأكرب املع�شالت.
لك���ن لالأ�ش���ف ال�شدي���د جن���د اأن مث���ل ه���ذه 
الدرا�شات واالأبح���اث واحلقائق بعيدة للغاية عن 
فكر بع�س امل�شوؤولن يف خمتلف املوؤ�ش�شات، وال 
يوؤمن���ون بها، بل يحاربونها بكل ما اأُوتوا من باأ�س 

وق���وة، الأنهم يعتق���دون اأو لرمب���ا ال ي�شتطيعون 
توظيف ه���ذه النتائج يف بيئ���ات عملهم، بل على 
العك����س متام���ا، فكث���ريا ما جت���د البع����س منهم 
ي�ضتاط غ�ضباً عندما تقدم له �قرت�حاً �أو فكرة من 
�شاأنها اإحداث تغيري ما يف اأ�شلوب العمل وجودته. 
خال�شة القول، تتجه ال���دول املتقدمة اليوم 
اإل���ى التميز يف خلق بيئات عم���ل حمفزة ومبتكرة 
ي�شع���ر فيه���ا املوظ���ف بالتقدي���ر، وذل���ك بغية 
الو�شول اإلى مراح���ل متقدمة من التناف�شية على 
م�شتوى تق���دمي اخلدمات وجودته���ا، بينما تظل 
بع����س املوؤ�ش�ش���ات يف عاملن���ا قابع���ة يف املكان 
ذات���ه ل�شنن بال تطوير ُيذك���ر. وميكننا القول اإن 
املوؤ�ش�شة التنظيمية الت���ي ال تتوفر فيها عوامل 
اأو عنا�رص لالإبداع موؤداها الف�شل حتما وهي حقيقة 

ال تقبل اجلدل واملناق�شة.
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“االأهلي” امل�رصي يقرت�ض مليار دوالر

“حاب���ي”  القاه���رة - روي���رتز: نقل���ت �صحيف���ة 
االقت�صادي���ة اأم����ض ع���ن نائب رئي����ض البن���ك االأهلي 
امل����رصي، اأكرب بن���ك حكومي يف البالد، قول���ه اإن البنك 
ي�صعى لزيادة حمفظ���ة قرو�صه اخلارجية مبقدار مليار 
دوالر يف ال�صن���ة املالية 2019-2018 لت�صل اإلى 2.5 
ملي���ار دوالر. واأ�ص���اف يحيى اأبوالفت���وح لل�صحيفة اأن 
البن���ك ”يتفاو�ض للح�صول عل���ى متويل خارجي جديد 
من موؤ�ص�صات �صينية“. وكانت م�صادر م�رصفية قالت 
يف اأبري���ل اإن البن���ك االأهلي امل�رصي ي�صع���ى للح�صول 
عل���ى قر�ض م�ص���رتك يف حدود 600 ملي���ون دوالر من 

بنوك اأجنبية بع�صها اإمارتي.

اأداء متفوق للبور�صة ال�صعودية
دبي - رويرتز: حققت البور�صة ال�صعودية اأداء متفوقا بفارق كبري عن بقية املنطقة اأم�ض، بدعم 

من اأ�صهم البرتوكيماويات، مع العودة اإلى العمل بعد عطلة عيد االأ�صحى التي ا�صتمرت اأ�صبوعا.
وارتف���ع املوؤ����رص الرئي�ض لل�ص���وق ال�صعودية 1.4 %، رغ���م اأن حجم الت���داول كان االأقل منذ بداية 
الع���ام، حيث مل يعد بع�ض امل�صتثمري���ن االأفراد بعد من العطلة. وجت���اوزت االأ�صهم الرابحة تلك التي 

�صجلت خ�صائر بواقع 146 اإلى 23.
وتلق���ت ال�صوق دعما هذا العام من االأم���وال االأجنبية التي تدفقت حت�صب���ا الن�صمام الريا�ض اإلى 
موؤ����رصات اأ�ص���واق نا�صئة الع���ام القادم. واأ�ص���ارت بيانات البور�ص���ة يف االآونة االأخرية اإل���ى تباطوؤ تلك 
التدفق���ات، لكنه���ا مل تتوقف، مع ارتفاع تقييم���ات االأ�صهم. وحققت اأ�صهم ����رصكات البرتوكيماويات 
ال�صعودي���ة على وجه اخل�صو�ض اأداء قويا، مع تعايف اأ�صع���ار خام القيا�ض العاملي مزيج برنت متجاوزة 
75 دوالرا للربميل االأ�صبوع املا�صي. وزاد �صهم ال�رصكة ال�صعودية لل�صناعات االأ�صا�صية )�صابك( 1.8 

يف املئة، و�صهم كيان ال�صعودية للبرتوكيماويات 3.3 يف املئة.

  للتوا�صل:  )ق�صم االقت�صاد: 17111455(              ق�صم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ض: 17580939(              )اال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ض: 17111434(
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اقتصاد
تغطية البحريـن بالأليـاف الب�رصيـة مايـو املقبـل

اإتاحة 3 خدمات جملة للم�صغلني مطلع �صبتمرب

ح���ددت هيئ���ة تنظي���م االت�صاالت نهاي���ة مايو 
2019 موع���دا ال�صتكم���ال خطة تغطي���ة جميع اأرجاء 
البحرين تقريباً بخدمة االألياف الب�رصية وذلك بن�صبة 
95 % ب���ني االأف���راد و100 % بني ال�رصكات، �صمن 
م�صاعي اململكة لتوفري بنية حتتية قوية لالت�صاالت 

ودعم النمو االقت�صادي.
وو�صع���ت اخلطة االنتقالية الت���ي اأعدتها هيئة 
تنظي���م االت�صاالت بالت�صاور مع املعنني يف القطاع، 
ج���دوال زمني���ا للف�ص���ل الوظيف���ي لعملي���ات �رصكة 
“بتلكو” بني قطاع���ي اجلملة والتجزئة، كما حددت 
تاريخ���اً لبل���وغ االأه���داف املن�صودة والت���ي جاءت يف 

اخلطة الوطنية الرابعة لالت�صاالت.
وبح�صب اخلط���ة التي تبداأ اأهدافها بالتحقق مع 
نهاي���ة اأغ�صط�ض اجلاري وحت���ى نهاية مايو من العام 
املقبل، فاإن البحرين ت�صعى الأن ي�صل اإنرتنت ب�رصعة 
100 ميغابت يف الثانية للزبائن يف قطاع االأفراد عرب 
�صبكة االألياف الب�رصية، وب�رصعة 1 غغيابت يف الثانية 

جلميع زبائن القطاع التجاري.
وبح�ص���ب وثيقة ن�رصتها هيئة تنظيم االت�صاالت 
ه���ذا ال�صهر بخ�صو�ض التدابري املوؤقتة وااللتزامات 
لعملي���ة االنتقال للف�صل الوظيف���ي ل�رصكة “بتلكو” 

وفت���ح اخلدم���ات االأر�صي���ة للمناف�ص���ة يف ال�ص���وق، 
فق���د اأ�ص���ارت الهيئ���ة اأن���ه اعتب���اراً م���ن اأغ�صط����ض 
اجلاري �صيكون على بتلك���و تقدمي بع�ض اخلدمات 
للم�صغل���ني ب�صف���ة موؤقت���ة اإل���ى حني اإجن���از عملية 

الف�صل، والتي يتوقع لها اأن تنجز العام املقبل.
واأج���ازت الوثيقة التي حوت على قواعد تقدمي 
اخلدم���ات ب�ص���ورة موؤقت���ة، ل�رصكة بتلك���و، مبوافقة 
خطي���ة م�صبقة من الهيئة، تق���دمي اأي من املنتجات 
واخلدم���ات االنتقالية، على اأن تظ���ل بتلكو م�صوؤولة 
بالكام���ل ع���ن اأي الت���زام ين�صاأ فيم���ا يتعلق بتوفري 
ه���ذه املنتج���ات االنتقالية وخدمات. خ���الل الفرتة، 
تظ���ل جميع االلتزامات القائمة فيم���ا يتعلق باأحكام 
الو�ص���ول والرب���ط البين���ي للم�صغل���ني املرخ�صني 
قائم���ة عل���ى بتلك���و، موؤك���دة عل���ى ����رصورة توفري 
املنتجات واخلدم���ات االنتقالية عل���ى اأ�صا�ض عادل 
ومعق���ول وغ���ري متييزي مب���ا فيها االأ�صع���ار وجودة 

اخلدمة واخلدمات الت�صغيلية.  
واألزمت هيئة تنظي���م االت�صاالت “بتلكو” بن�رص 
�صبك���ة االألياف الب�رصية بح�ص���ب اجلدول املعد له يف 
اخلط���ة الت���ي تنتهي بحل���ول مايو املقب���ل. واأجازت 
الهيئة لنف�صه���ا تعيني ا�صت�صاري���ني للم�صاعدة يف 
اإدارة العملي���ة وتنفي���ذ اخلط���ة. وبح�ص���ب الوثيقة، 
واخلدم���ات  املنتج���ات  بتوف���ري  بتلك���و  �صتق���وم 

االنتقالية للم�صغل���ني املرخ�صني بحلول 1 �صبتمرب 
2018 ب����روط عادل���ة ومعقول���ة وغ���ر متييزي���ة، 
 ،TDS وت�صمل اخلدمات خدمة البيان���ات االنتقالية
 RANSITIONAL BITSTREAM وخدم���ة 
SERVICE )TBS(، وخدم���ة خدم���ة النق���ل ع���رب 
احلدود الدولية )TICCS(. وكانت “بتلكو” اأعلنت 

يف وقت �صابق عن طرح خدمة االألياف الب�رصية للربط 
ب���ني اأبراج االت�صاالت للم�صغلني االآخرين. ي�صار اإلى 
اأن جمل����ض اإدارة �رصكة بتلكو اقر خالل االجتماع الذي 
اأنعق���د بتاريخ 3 مايو 2018، املوافقة على الهيكل 
االإداري الوظيف���ي ل���كل من الكيان���ني املنف�صلني 
ل�رصك���ة بتلك���و، والذي �ص���وف يكون احدهم���ا للبيع 

بالتجزئة واالأخر للبيع باجلملة.
وكذل���ك وافق املجل�ض على ان يكون مقر مركز 
بتلكو التجاري باملنامة ه���و املقر الرئي�صي للكيان 
اجلدي���د اخلا����ض بالبيع باجلملة وتع���د هذه اخلطوة 
ه���ي البداي���ة الفعلي���ة لعملية الف�ص���ل وفق اخلطة 
الوطني���ة الرابع���ة لالت�ص���االت التي �ص���ادق عليها 
جمل����ض الوزراء يف ماي���و 2016، بح�صب بيان لل�رصكة 
حينه���ا. وتع���د فت���ح ال�صبك���ة االأر�صي���ة للم�صغلني 
املناف�صني ثاين اأهم خطوة يف قطاع االت�صاالت، بعد 
فت���ح املناف�صة على �صبكة املحم���ول قبل قرابة 15 

عاماً. 
ومتكن���ت “بتلكو” التي تعترب املزود الرئي�صي 
ل�ص���وق االت�ص���االت يف البحري���ن، م���ن بن���اء �صبك���ة 
ات�ص���االت اأر�صية متطورة با�صتثمارات كبرية طوال 
ال�صن���وات املا�صي���ة، ورغم وج���ود م�ص���اع لتاأ�صي�ض 
�صبكة مناف�صة اإال اأن ذلك يعترب من ال�صعوبة مبكان 
ب�صب���ب التكلف���ة الكبرية ج���داً لبناء �صبك���ة اأر�صية، 
فكان القرار ب���اأن يتم اإتاحة ال�صبكة االأر�صية لبتلكو 
لتت���اح جلمي���ع امل�صغل���ني وف���ق معامل���ة مت�صاوية 
وعادل���ة، عل���ى اأن يت���م خلق كي���ان منف�ص���ل الإدارة 
ال�صبك���ة االأر�صي���ة بحيث تكون “بتلك���و” يف الكيان 
االآخر على ق���دم امل�صاواة يف احل�ص���ول على اخلدمة 

اأ�صوة بامل�صغلني االآخرين.

“األبا” توا�سل ا�ستعداداتها لت�سغيل اخلط ال�ساد�س

“البور�سة” ت�ستاأنف التداول بعد العيد على ارتفاع

“التنظيم العقاري”: 4 اأيام اأمام املطورين للح�سول على الرتخي�س

اإلى غد متدد ا�ست�سارة اكتتاب “اإي بي اإم ترمينالز”   “�سيكو” 

قوا اأو�صاعهم للبائيعن على اخلريطة... 98 % من الو�صطاء وفَّ

 طرح 18 مليون �صهم بواقع 20 % من راأ�ض املال

املنام���ة - التنظي���م العقاري: اأعلن���ت موؤ�ص�صة 
التنظي���م العقاري عن انتهاء ف���رتة توفيق االأو�صاع 
بالن�صب���ة للمطورين العقاريني يف احلادي والثالثني 
من ال�صهر اجلاري، داعية جميع مطوري م�صاريع البيع 
عل���ى اخلريطة احل�ص���ول على رخ�ض م���ن املوؤ�ص�صة 

بحلول ذلك التاريخ.
واأو�صح���ت املوؤ�ص�ص���ة اأن���ه �صيك���ون م���ن غ���ري 
القان���وين للمطورين العقاري���ني العمل دون رخ�ض 
اأو ترخي����ض مل�صاري���ع البيع على اخلريط���ة بدًءا من 
تاري���خ 1 �صبتمرب 2018، موؤكدة اأن���ه �صيتم تطبيق 
العقوب���ات والغرام���ات القانوني���ة عل���ى املخالفني 
مبوجب القانون رقم )27( ل�صنة 2017 ب�صاأن تنظيم 
القطاع العقاري. وقال الرئي�ض التنفيذي للموؤ�ص�صة 
ال�صي���خ حمم���د ب���ن خليف���ة اآل خليف���ة اإن ا�صتجاب���ة 
الو�صطاء العقاريني كانت اإيجابية ب�صكل كبري، حيث 
ح�صل اأكرث من 98 ٪ منهم على الرتخي�ض من جانب 
املوؤ�ص�ص���ة، حاثا مطوري م�صاريع البيع على اخلريطة 
على �رصورة التقدم بطلب للح�صول على الرخ�ض من 
املوؤ�ص�صة يف اأقرب وقت ممكن. واأ�صاف “يجب على 

مطوري م�صاريع البيع على اخلريطة التقدم للح�صول 
عل���ى الرخ�ض من املوؤ�ص�صة قبل انتهاء فرتة توفيق 
االأو�ص���اع بتاريخ 31 اأغ�صط�ض اجلاري وذلك من اأجل 
االلتزام بالقانون، و�صيوؤدي العمل من دون ترخي�ض 
من املوؤ�ص�صة اإلى خمالفة االإطار التنظيمي العقاري 
و�صتطبق العقوبات على املخالفني”، موؤكدا �رصورة 

التوا�ص���ل م���ع املوؤ�ص�ص���ة لب���دء عملي���ة الرتخي����ض 
واحل�ص���ول عل���ى املوافق���ات الالزمة. واأك���د ال�صيخ 
حممد اأن تطبيق قانون رقم )27( ل�صنة 2017 ب�صاأن 
تنظي���م القطاع العقاري يتلق���ى ردود فعل اإيجابية 
م���ن امل�صتثمري���ن، و�صيغر�ض ثقة اأك���رب يف القطاع، 
والدولي���ة،  املحلي���ة  اال�صتثم���ارات  م���ن  و�صيزي���د 
و�صيحف���ز الطلب على العق���ارات يف مملكة البحرين. 
و�ص���دد اأنه يجب على امل�صرتي���ن للوحدات العقارية 
يف ه���ذه امل�صاري���ع املخالف���ة اأن يدرك���وا باأنهم لن 
ي�صتفي���دوا من العديد من اآلي���ات حماية امل�صتهلك 
الت���ي مت و�صعها مبوج���ب قانون رق���م )27( ل�صنة 
2017 ب�صاأن تنظيم القطاع العقاري، ويجب عليهم 
توخ���ي احلذر عند ال����رصاء من مط���وري م�صاريع البيع 
عل���ى اخلريط���ة غ���ري املرخ�ص���ني.  واأع���رب ال�صيخ 
حمم���د عن  ثقته باأن املطورين العقاريني �صيقوموا 
برتخي����ض م�صاريع البيع على اخلريط���ة التابعة لهم 
من جان���ب املوؤ�ص�صة قبل تاري���خ 1 �صبتمرب 2018، 
موؤكدا باأن املوؤ�ص�صة على ا�صتعداد تام مل�صاعدتهم 

على االلتزام باالإطار التنظيمي اجلديد.

 م���ددت �رصك���ة �صيكو ف���رتة ت�صل���م اال�صت�صارة 
العامة لن����رصة االإ�صدار االأولي���ة املتعلقة باالكتتاب 
الع���ام االأويل املق���رتح ل�رصك���ة اإي ب���ي اإم تريمينالز 
البحرين، ال�رصكة امل�صغل���ة مليناء خليفة بن �صلمان، 
يف بور�صة البحري���ن ملدة 5 اأيام اإ�صافية على املدة 
االأ�صا�صي���ة البالغ���ة 15 يوًم���ا، لي�صب���ح اآخ���ر موع���د 

لتقدمي املقرتحات غدا )الثالثاء(. 
وكانت ال�رصكة طرحت الن�رصة لال�صت�صارة العامة 
يف الف���رتة م���ن 9 اإلى 23 اأغ�صط�ض اجل���اري، قبل اأن 
متدده���ا اأم����ض االأحد اإلى يوم غ���د. ودعت ال�رصكة يف 
بي���اٍن ن����رص على موق���ع البور�ص���ة اأم�ض م���ن لديه اأي 
تعليق���ات اأو �ص���كاوى ب�ص���اأن ن�رصة االإ�ص���دار االأولية 
الإر�صالها اإلى مدير االإ�صدار لغاية ال�صاعة الرابعة من 
يوم غ���د، موؤكدة اأن التعليق���ات وال�صكاوى �صتكون 
لال�صتخ���دام ال�رصي ملدير االإ�ص���دار وامل�صدر “�رصكة 

اإي ب���ي اإم تريمينال���ز البحري���ن” وم����رصف البحري���ن 
املركزي وبور�صة البحرين اأو م�صت�صاريهم، ولن يتم 

ن�رصها عالنية. 
ويبل���غ عدد اأ�صه���م ال�رصك���ة 90 ملي���ون �صهم، 
حي���ث متتلك �رصك���ة “اإي بي ام تريمينال���ز” االأم 72 

ملي���ون �صهم متثل 80 % م���ن اإجمايل االأ�صهم، و20 
% مملوكة ملجموعة يو�صف بن اأحمد كانو متثل 18 
ملي���ون �صهم. و�صيت���م طرح 20 % م���ن راأ�ض املال 
املدف���وع لل�رصك���ة لالكتتاب، التي متث���ل 18 مليون 

�صهم، و�صيتم اإدراجها يف البور�صة.

“موؤ����رص  اأقف���ل  البور�ص���ة:   - املنام���ة 
م�صت���وى  عن���د  اأم����ض  الع���ام”  البحري���ن 
 3.66 وق���دره  بارتف���اع  نقط���ة   1،351.64
نقطة مقارن���ة باإقفاله ي���وم االأحد املا�صي، 
يف ح���ني اأقفل “موؤ����رص البحري���ن االإ�صالمي” 
عند م�صت���وى 969.92 بارتفاع وقدره 5.14 

نقطة مقارنة باإقفاله ال�صابق.
األ���ف   883.30 وت���داول امل�صتثم���رون 
�صه���م، بقيمة اإجمالية قدره���ا 244.60 األف 
دين���ار، مت تنفيذه���ا من خ���الل 37 �صفقة، 
اأ�صه���م قط���اع  مركزي���ن تعامالته���م عل���ى 
البنوك التجارية والتي بلغ���ت قيمة اأ�صهمه 
املتداولة 102.70 األ���ف دينار اأي ما ن�صبته 
42 % من القيمة االإجمالية للتداول وبكمية 
قدره���ا 335.82 األف �صهم، مت تنفيذها من 

خالل 8 �صفقات.
وج���اء البن���ك االأهلي املتح���د يف املركز 
االأول م���ن حي���ث قيم���ة االأ�صه���م املتداولة 

والت���ي بلغت 49.21 األف دينار اأي ما ن�صبته 
20.12 % اإجم���ايل قيم���ة االأ�صهم املتداولة 
وبكمي���ة قدره���ا 193.39 األ���ف �صه���م، مت 

تنفيذها من خالل 4 �صفقات.
اأما املركز الث���اين فكان ل�رصكة البحرين 
لالت�ص���االت )بتلكو( بقيم���ة قدرها 43.65 
األف دينار اأي ما ن�صبته %17.85 من اإجمايل 
قيمة االأ�صهم املتداولة وبكمية قدرها 175 
األف �صهم، مت تنفيذها من خالل 5 �صفقات.
ث���م جاء بن���ك البحري���ن الوطن���ي بقيمة 
قدره���ا 30.50 األ���ف دين���ار اأي م���ا ن�صبت���ه 
%12.47 من اإجمايل قيمة االأ�صهم املتداولة 
وبكمي���ة قدرها 50 األ���ف �صهم، مت تنفيذها 

من خالل �صفقة واحدة.
ومت اأم����ض ت���داول اأ�صه���م 15 �رصك���ة، 
ارتفعت اأ�صعار اأ�صهم 4 منها، كما انخف�صت 
اأ�صع���ار اأ�صه���م 4 اأي�ص���ا، وحافظ���ت بقي���ة 

ال�رصكات على اأ�صعار اأقفاالتها ال�صابقة.

ع�صكر - األب���ا: ا�صتمرت �رصكة اأملنيوم 
البحري���ن )األبا( متا�صيا مع التزامها بتعزيز 
جاهزي���ة املوظف���ني ملرحل���ة ت�صغيل خط 
�صل�صل���ة  تنظي���م  يف  ال�صاد����ض  ال�صه���ر 
“ور�ص���ة عم���ل ا�صتعداد اإم ج���ي” من خالل 
جل�صة تدريبي���ة اأخرى قدمها نائب الرئي�ض 

التنفيذي لل�رصكة علي البقايل. 
والور�ص���ة االإ�صرتاتيجي���ة عب���ارة ع���ن 
مبادرة ته���دف اإلى تعزيز وت�صافر اجلهود 
بني املوظفني يف جميع امل�صتويات، وهي 
مبني���ة عل���ى ال�ص���رية الذاتية لالع���ب كرة 
ال�صلة ال�صهري مايكل جوردان، حيث ت�صلط 
ال�ص���وء على م���دى اال�صتع���داد الذي يقوم 
به ه���ذا الالع���ب املتميز؛ م���ن اأجل حتقيق 
االأه���داف املن�ص���ودة. وقال البق���ايل “اإننا 

يف األبا نوؤمن باأن اأف�ص���ل طريقة للتوا�صل 
هي من خ���الل التوا�صل املبا�رص، وال�صك اأن 
ور�صة عم���ل كهذه ه���ي ذات اأهمية كربى، 
حيث ت�صاهم يف تطوي���ر العن�رص الب�رصي من 
خ���الل التدريب والتوجيه املبا�رص ملوظفينا 
حت���ى يتبن���وا اأ�صلوب حي���اة ي�صع���ى للنمو 
والتط���ور دائم���اً، االأم���ر ال���ذي ي�صم���ن لنا 
حتقيق هدفن���ا باإنتاج اأول مع���دن من�صهر 

بتاريخ 1 يناير 2019”.
ومن���ذ بداية الع���ام، مت تنظي���م خم�ض 
جل�ص���ات من ور�صة العم���ل هذه للموظفني 
والت���ي  بال�رصك���ة،  امل�صتوي���ات  جمي���ع  يف 
ت�صمنت االإدارة التنفيذية، املدراء، الدرجة 
االإ�رصافي���ة الثاني���ة واالأول���ى، اإل���ى جان���ب 

موظفي الدرجة غري االإ�رصافية بال�رصكة.

• ال�صيخ حممد بن خليفة	

 املحرر القت�سادي

علي الفردان

ل��ل�����رصك��ات  غ��ي��غ��اب��ت  و1  ل����الأف����راد  م��ي��غ��اب��ي��ت   100 ب���ح���دود  االإن����رتن����ت  ����رصع���ات   
 خطة هيئة تنظيم االت�صاالت 

التي األزمت فيها توفري الألياف الب�صرية بناء على جدول زمني

التاريخ القطاع املنزيل اأو الأفراد )%( القطاع التجاري )%(

31 اأغ�صط�ض 2018 59 40
30 �صبتمرب 2018 62 47
31 اأكتوبر 2018 64 55
30 نوفمرب 2018 68 63
31 دي�صمرب 2018 73 69
31  يناير 2019 78 75
28 فرباير 2019 83 81
31 مار�ض 2019 86 88
30 اأبريل 2019 90 95
31 مايو 2019 95 100
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انتعـا�ش مبيعـات القرطـا�ضيـة 30 % بعـد الأ�ضــحى
ال�رضائب وزيادة املناف�سة اأثرت على الأ�سواق

ب���داأ العد التنازيل للعودة اإلى املدار�س فلم 
تبق �سوى اأيام، ومن الأمور املهمة التي ت�سرتى؛ 
ا�ستقب���ال للع���ام الدرا�سي اجلدي���د القرطا�سية 
وحقائ���ب الكت���ب والطع���ام، م���ا ح���دا ببع����س 
حم���ال اأدوات القرطا�سية واملجمع���ات التجارية 
بال�ستعداد وجتهيز ب�سائعهم ملو�سم “العودة 
للمدار�س”.واأكد جتار واأ�سحاب حمال قرطا�سية 
و�سول الب�سائع اجلديدة، مت ت�سعريها وعر�سها 
بع���د اإج���ازة عيد الأ�سح���ى املب���ارك، مبينني اأن 
ال�سفر والعطلة ال�سيفي���ة ا�ستحوذا على اأ�سواء 
الهتم���ام ل���دى النا�س، ل���ذا اأّجل التج���ار عر�س 

“اأغرا�س” املدار�س اإلى ما بعد العيد.
اإل���ى ذلك، و�سف �ساح���ب مكتبة ال�سندباد، 
ح�س���ني عب���داهلل �س���وق القرطا�سي���ة بال�سعيف 
يف الآون���ة الأخ���رية، حي���ث اإن الأه���ايل تف�سلون 
املحالت الكبرية والتي م���ن املفرت�س اأن تقدم 
اأ�سعارا اأقل، لكنه عاد ليوؤكد اأن اأ�سعارها مقاربة 

للمحال ال�سغرية املنت�رضة بالأ�سواق العادية.
واأو�سح اأن الب�ساع���ة اجلديدة ا�سرتدت من 
الكوي���ت وو�سل���ت، حي���ث بداأن���ا بعر�سها على 
الزبائ���ن بعد العودة من اإج���ازة عيد الأ�سحى من 

خالل حملة اإعالمية.
وتوق���ع اأن يزداد الطلب بع���د الإجازة بن�سبة 
ت�سل اإلى 30 %، لفتا اإلى ارتفاع الأ�سعار ب�سبب 
ال�رضائ���ب وبع����س الأمور القت�سادي���ة اجلديدة 
الت���ي اأثرت يف القت�ساد عموما، موؤكدا اأن فائدة 

املحل الآن ل تتجاوز 20 % من الب�ساعة.
واأ�س���ار اإل���ى اأن زي���ادة ع���دد القرطا�سيات 
واملكتبات يف البحرين خلق املزيد من املناف�سة، 
كما اأن وجود عدد منهم يف نف�س املنطقة وال�سارع 

وتقدمي ذات اخلدمة اأثر �سلبا على القرطا�سيات 
الأخرى التي تعترب الأقدم يف ال�سوق.

ب���دوره، اأكد �ساحب “مكتب���ة الراحل”، عمار 
الطوبج���ي ب���دء ال�ستع���دادات منذ وق���ت مبكر 
لتوف���ري الأدوات القرطا�سية، مو�سحا اأن الو�سع 
احلايل ه���ادئ ب�سبب اإجازة عيد الأ�سحى وال�سفر 

الذي اأثر على املبيعات.
وتوق���ع اأن اأن يزداد الطلب هذه الأيام حيث 
�سيتم ط���رح الرواتب و�سيك���ون خم�س�سا ل�رضاء 

اأدوات املدر�س���ة بعد النته���اء من �سهر رم�سان 
وعيد الأ�سحى والرجوع من ال�سفر.

ولف���ت اإل���ى اأن هن���اك تخوف���ا م���ن �سه���ر 
حمرم حي���ث ي�س���ادف اأول اأ�سبوعني م���ن العام 
الدرا�س���ي اجلدي���د، اإذ اإج���ازة ال�سن���ة الهجري���ة 
اجلديدة �ستكون الأربعاء و�سيتغيب الكثري يوم 
اخلمي�س وا�ستمراره مل���ا بعد الإجازة الأ�سبوعية، 
ثم �ستكون هناك اإج���ازة يومي عا�سوراء، لذا من 
املتوق���ع اأن تب���داأ احلركة بالنتعا����س بعد اإجازة 

عا�سوراء.
واأ�سار اإل���ى اأن الطلب ل ي�سهد اأي زيادة بل 
اإنها ترتاجع فرتة بعد اأخرى ب�سبب العتماد على 
البواب���ة الإلكرتوني���ة والتقني���ات اجلديدة الذي 
يوفر على ال���وزارات واأولياء الأم���ور واملعلمني 
ولكنه���ا توؤثر �سلبا على مبيع���ات القرطا�سيات، 
منها “اجلالدات” فق���د قل �رضاوؤها اإذ يتم توزيع 
كت���ب م�ستخدمة قد مت جتليدها �سابقا ول حاجة 

لتجليد.

زينب العكري

بـرميــل “اأبو�ضعفــــة” يرتفــع 8.9 دولر بالربــع الثـانـــي
و�سل اإلى 74.1 دولر يف نهاية يونيو

و�سل متو�س���ط �سعر برميل حقل اأبو�سعفة 
يف الأ�س���واق العاملي���ة بنهاية الرب���ع الثاين من 
العام اجل���اري 74.1 دولر، بزي���ادة 8.9 دولر، 
اأي م���ا ن�سبته 13.65 % قيا�ًسا مبتو�سط �سعره 
بنهاي���ة الربع الأول من الع���ام اجلاري حيث بلغ 

65.2 دولر.
ووفًق���ا لأح���دث بيان���ات ح�سل���ت عليه���ا 
“الب���الد” ع���ن متو�س���ط �سع���ر برمي���ل حق���ل 
“اأبو�سعف���ة” النفط���ي امل�س���رتك م���ع اململكة 
العربي���ة ال�سعودية، فاإن متو�سط �سعر الربميل 
يف الربع الثاين بل���غ يف نهاية �سهر اأبريل 69.4 
دولر، و73.6 دولر يف �سهر مايو، و74.1 دولر 
يف نهاية �سهر يونيو املا�سي. اأما يف الربع الأول 
م���ن العام اجلاري، فبل���غ متو�سط �سعر الربميل 
66.4 دولر، و62.4 دولر يف  يف �سه���ر يناي���ر 

�سهر فرباير، و65.2 دولر يف مار�س املا�سي.
وت�ست���ورد البحري���ن م���ن اململك���ة العربية 
ال�سعودي���ة 270 األف برميل م���ن النفط اخلام، 
ويق���در اإنت���اج البحرين من حق���ل اأبو�سعفة نحو 

150 األ���ف برميل يومًيا، و45 األف برميل يومًيا 
من حقل البحرين.

وبلغ متو�سط اإنتاج النف���ط يف البحرين بلغ 

197.276 األ���ف برميل يومًي���ا يف العام 2017، 
مم���ا ي�س���ري اإل���ى انخفا����س بن�سب���ة 2.4 % عن 
متو�س���ط الع���ام 2016 البال���غ 202.063 األف 

برميل يومًيا.
كما بلغ متو�سط اإنتاج حقل البحرين بالربع 
الأول من 2018 بلغ 42.668 األف برميل يومًيا، 

و126.463 األف برميل متو�سط الإنتاج البحري 
من حق���ل اأبو�سعفة، بانخفا�س بلغ 4.8 % على 
اأ�سا�س ربع �سنوي وبن�سبة 19.5 % على اأ�سا�س 
�سنوي، حي���ث �سهد متو�سط الإنتاج البحري من 
حقل اأبو�سعفة ارتفاًعا يف الربع الثاين من العام 
اجل���اري. ومن املتوق���ع اأن ي�سل �سع���ر برميل 
برنت اإلى 68 دولر يف العام 2018، و65 دولًرا 
يف 2019، قيا�س���ا ب� 53 دولًرا يف 2017، وفًقا 
لآخر الإح�س���اءات والأرقام املن�سورة يف التقرير 
القت�س���ادي الف�سل���ي ال�س���ادر ع���ن جمل����س 

التنمية القت�سادية.
وت�س���ري التوقعات اإلى من���و قوي على مدار 
العام على الرغم م���ن تباطوؤه يف الأ�سهر الثالثة 
الأول���ى. وتاأثر النم���و يف الرب���ع الأول من العام 
2018 ب�سب���ب اأعم���ال ال�سيان���ة الت���ي حلق���ت 
بعملية الإنتاج النفطي، مم���ا اأدى اإلى انكما�سه 
مبق���دار 15 %. اأم���ا القطاع���ات غ���ري النفطية، 
فات�س���م منوه���ا بالإيجابي���ة يف البداي���ة قبل اأن 
يتباط���اأ ب�سبب جمموعة من املوؤثرات الأ�سا�سية 
اأهمه���ا تاأخ���ر اإكم���ال عدد م���ن م�ساري���ع البنية 

التحتية يف الن�سف الثاين من عام 2017.

خالل اأيام و“الأهلي”  اإعالن �ضعر التبادل بني “بيتك” 
�سفقة الندماج ت�سري بهدوء

ك�سفت م�س���ادر ل� “العربية” اأنه من 
املرج���ح اأن يت���م الإعالن ع���ن معدل �سعر 
التبادل بني �سهمي البنك الأهلي املتحد 
وبي���ت التمويل الكويتي نهاي���ة الأ�سبوع 
املحادث���ات  اإط���ار  يف  وذل���ك  اجل���اري، 

واإجراءات الندماج احلالية بني البنكني.
الإجراءات  ف���اإن  وبح�سب امل�س���ادر، 
ت�سري ب�سكل جيد، ومن املتوقع اأن يكون 

ال�سعر عادل للطرفني.
واأعل���ن “بيت���ك” يف منت�س���ف يوليو 
املا�س���ي ع���ن تقدم���ه بطل���ب لالندم���اج 
م���ع الأهل���ي املتحد، عل���ى اأن يت���م ذلك 
بع���د اتفاقهما على معدل ع���ادل لتبادل 
الأ�سه���م، تتم درا�سته م���ن جانب البنوك 
CREDIT S Uو HSBC  لل�ستثمارية

ISSE بن���اء عل���ى واقع البيان���ات املالية 
املن�سورة لهما.

ويف حال مت���ت املوافقة من جانبهما 
عل���ى مع���دل التب���ادل املبدئ���ي، تق���وم 
البن���وك ال�ستثماري���ة بدرا�سات الفح�س 
الن���ايف للجهال���ة للبنك���ني، حي���ث �ستتم 
خماطب���ة بن���ك الكويت املرك���زي والبنك 
املرك���زي البحرين���ي واجله���ات الرقابية 
الأخرى لأخذ املوافقات الالزمة قبل البدء 

باإجراءات التق�سي.
وجاء يف بيان ن����رض على موقع بور�سة 

الكويت “بالإ�س���ارة اإلى الإف�ساح ال�سابق 
يف 22 يولي���و 2018 ب�س���اأن قي���ام البنك 
الأهل���ي املتحد وبيت التموي���ل الكويتي 
بتوقيع مذكرة تفاه���م و�رضية املعلومات 
بينهما؛ لب���دء اأعمال التقيي���م والتق�سي 
وغريها م���ن الإجراءات الفني���ة والرقابية 
الالزم���ة خلل���ق كي���ان م����رضيف موحد بني 
اجلانب���ني، فاإننا نحيطك���م علما باأن بنكي 
ال�ستثم���ار املكلف���ني، وهما بن���ك )اإت�س 
اإ����س بي �سي( وبن���ك )كريديت �سوي�س( 
يعكف���ان حالي���ا عل���ى درا�س���ات التقييم 
املطلوب���ة مل�ساعدة الطرف���ني للو�سول 
اإلى مع���دل عادل ملبادلة الأ�سهم بينهما. 
وذل���ك كخط���وة اأولى عل���ى اأن يعقبها يف 
ح���ال اتفاق الطرفني عل���ى معدل مبادلة 
الأ�سه���م ال����رضوع يف درا�س���ات الفح����س 
الن���ايف للجهال���ة، وغريه���ا م���ن الإجراءات 
والدرا�س���ات املطلوب���ة وذلك كل���ه رهنا 
باحل�سول على كافة املوافقات الرقابية 

الالزم���ة يف مملكة البحرين ودولة الكويت 
وغريها من الدول ذات العالقة”.

ي�سار اإلى اأن ال�سفق���ة �سينتج عنها 
اأك���رب البن���وك يف منطقة اخللي���ج العربي 
باأ�سول تزيد ع���ن 90 مليار دولر بح�سب 

وكالة رويرتز. 
وتاأ�س����س البن���ك الأهل���ي املتحد يف 
العام 2000 ويبل���غ راأ�س ماله امل�رضح به 
2.5 ملي���ار دولر، وه���و مرخ�س كم�رضف 
قط���اع جتزئة م���ن جانب م����رضف البحرين 
املرك���زي، ولديه وحدات تابع���ة اأو زميلة 
بريطاني���ا،  بالبحري���ن،  وا�ستثم���ارات 
الإم���ارات، م����رض، ليبيا، الع���راق و�سلطنة 

عمان والكويت. 
اأما بيت التمويل الكويتي، فهو واحد 
من اأك���رب امل�س���ارف الإ�سالمي���ة بالعامل، 
ويبل���غ راأ����س مال���ه 1.913 ملي���ار دولر، 
وميتلك بنوكا يف تركيا واأملانيا والبحرين 

وماليزيا.

املحرر القت�ضادي

اأكرب 5 �رشكات يف العامل من حيث الإيرادات
“وول مارت” باملركز الأول بواقع 485.9 مليار دولر

الريا����س U اأرق���ام: ت�ستن���د قوائ���م اأكرب ال����رضكات اإلى 
العديد م���ن املعايري من بينها القيم���ة ال�سوقية والإيرادات 
والأرب���اح والقيمة التجاري���ة، ون�رض موقع “فاينن����ز اأونالين” 
قائم���ة ت�سمن اأكرب 10 ����رضكات يف العامل، وفًق���ا لإيراداتها 
خ���الل 2017، حيث ت�سدرت �رضك���ة البيع بالتجزئة الأمريكية 
“وول مارت” القائمة باإيرادات بلغت 485.9 مليار دولر يف 

العام املا�سي.
وفيم���ا ياأتي ت�سنيف يت�سمن اأك���رب 5 �رضكات يف العامل 

U :2017 لعام 2018 من حيث اإيراداتها خالل عام

 5 - تويوتا
ه���ي اأكرب �رضكة ُم�سنع���ة لل�سيارات يف الع���امل، كما اأنها 
رائ���دة يف قطاع ال�سيارات الكهربائي���ة الهجينة، وباعت اأكرث 
م���ن 6 ماليني وحدة م���ن �سيارتها “تويوت���ا بريو�س” بحلول 
يناي���ر 2017، وبلغ���ت اإيراداتها ذل���ك الع���ام 254.7 مليار 

دولر.
وتاأ�س�ست “تويوتا” العام 1937 ويقع مقرها الرئي�سي 
يف مدينة “تويوتا” الياباني���ة، ويعمل بها اأكرث من 348 األف 

موظف.

 4 - مؤسسة البترول الوطنية الصينية
هي اأك���رب �رضكة طاقة يف ال�سني، تاأ�س�ست العام 1988، 
ويق���ع مقرها يف العا�سم���ة ال�سينية بكني، بلغ���ت اإيراداتها 
262.6 ملي���ار دولر ع���ام 2017، ويعمل به���ا اأكرث من 1.7 
مليون موظف، ومتتلك الآن احتياطي نفط يكفي لإنتاج 3.7 

مليار برميل.

 3 - مجموعة سينوبك
تاأ�س�ست هذه ال�رضكة ال�سينية العام 1998 ويقع مقرها 
يف بك���ني، وتعمل يف العديد من القطاعات املرتبطة بالطاقة 
مث���ل الكهرب���اء والفحم والنف���ط والبخار.  وتاأت���ي يف املركز 
الثال���ث يف القائمة باإيرادات بلغت 267.5 مليار دولر العام 

2017، ويعمل بها اأكرث من 810 اآلف موظف.

 2 - ستيت جريد
تاأتي �رضك���ة “�ستيت جريد” يف املرك���ز الثاين باإيرادات 
بلغ���ت 315.2 ملي���ار دولر الع���ام 2017، وه���ي اأكرب �رضكة 
للمراف���ق الكهربائي���ة يف الع���امل، اإذ تدير 24 �رضك���ة للطاقة 

الكهربائية وخم�س �رضكات اإقليمية للكهرباء.
تاأ�س�س���ت “�ستيت جري���د” عام 2002، ويق���ع مقرها يف 
حمافظة �سيت�سنغ يف بك���ني، ويعمل بها اأكرث من 1.9 مليون 

موظف، وتقدم خدماتها لأكرث من 1.1 مليار عميل.

 1 - وول مارت
كان املركز الأول من ن�سيب �رضكة البيع بالتجزئة “وول 
مارت” التي بلغت اإيراداتها 485.9 مليار دولر عام 2017، 
وقد اأ�سافت ال�رضكة متجًرا اإلكرتونًيا اإلى ن�ساطها، وهي الآن 
تدي���ر مواقع للتج���ارة الإلكرتونية يف 11 دول���ة، ومتتلك 11 

األف متجر حقيقي يف 28 دولة.
وتاأ�س�س���ت ع���ام 1945 ويقع مقرها الرئي����س يف مدينة 
بنتونفيل بولية اأركن�سا����س الأمريكية، ويعمل بها الآن 2.3 

مليون موظف على م�ستوى العامل.

اأمل احلامد



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
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة شميم ماجومدير للمقاوالت والنتنظيفات ذ.م.م 
سجل جتاري رقم 110338-1

ذ.م.م  والنتنظيفات  للمقاوالت  ماجومدير  شميم  شركة  في  الشركاء  قرار  على  بناء 
السيدة/  وتعيني  اختياريا  الشركة  بتصفية   ،110338-1 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة 

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

وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي: بشرى محمد على عبدعلي احلسن

 )+973(39937223
luly812@hotmail.com

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السادة 

واملكيفات  املعدات  لصيانة  اخملرق  لـ  املالك  عن  بالنيابة  اخملرق  - مكتب حسن سعيد 

املؤسسة  حتويل  طالبا   -  94009-2 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  فردية(  )مؤسسة   -

الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 500 دينار بحريني، لتصبح 

مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

 1. علي سعيد محمد اخملرق

MIZANUR SHAKIL UDDIN .2

القيد:94009-2
 التاريخ :2018/8/19

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

بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى ذات مسئولية محدودة

16/8/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -113988( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري، فعلى كل من لديه 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: اميان احمد عبداهلل احلرمي

االسم التجاري احلالي: مقاوالت وادي السيل
االسم التجاري املطلوب: بوابة اجلنان للمقاوالت

األنشطة التجارية املطلوبة: تشييد املباني

مجمعشارع/طريق/ممربنايةمحلقيد رقم

52505215252ج55838-03

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية

شركة آرغا غروب البحرين 
سجل جتاري رقم 58688

مبوجب  املسجلة  البحرين،  غروب  آرغا  شركة  شركة  في  الشركاء  قرار  على  بناء 
البحرين  اوائل  السادة/  وتعيني  اختياريا  الشركة  بتصفية   ،58688 رقم  القيد 

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

وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي: اوائل البحرين لالستشارات

 )+973(39459814
abbad@wael.bh
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العراق... بوادر اتفاق بني ال�شدر واالأكراد وال�شنة

ت�شه���د ال�شاحة العراقية ح���راكا �شيا�شيا مت�شارعا للخروج بالكتل���ة االأكرب قبيل اجلل�شة 
االأول���ى للربمل���ان، حي���ث التقى الرئي����س العراقي ف���وؤاد مع�ش���وم قياديي “ائت���الف دولة 
القان���ون” و ”الفتح”، نوري املالكي وه���ادي العامري؛ لتاأكيد اأهمي���ة االلتزام بالتوقيتات 
الد�شتوري���ة جلل�شة الربملان االأولى. وعلى اجلان���ب االآخر، دعا رئي�س احلكومة حيدر العبادي 
ائتالف���ه )الن�رص( اإلى عدم الدخول يف �رصاعات مع باقي االأطراف والقوى ال�شيا�شية املناف�شة 

على ت�شمية الكتلة االأكرب.
وتراف���ق اللقاءات حتركات بني الكتل املختلفة، فقد ك�شف القيادي يف حتالف �شائرون 
و�شكرت���ر احل���زب ال�شيوعي رائد فهمي عن وجود بوادر اتفاق م���ع االأكراد وال�شنة للتحالف 
م���ع “نواة” الكتلة االأكرب لت�شكي���ل احلكومة املقبلة، وهو ما ذهب اإليه حتالف القوى ال�شنية 

بوجود توجه �شني بالذهاب نحو �شائرون.

السنة العاشرة - العدد 3604 
االثنين
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16 ذو الحجة 1439
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الكويت ـ كونا:

أنقرة ـ رويترز:

جنيف ـ رويترز:

صقلية ـ أف ب:

اأعل����ن رئي�س دي����وان اخلدمة املدنية 
يف الكويت اأحم����د اجل�شار عن اإلغاء 3140 
اجله����ات  الكويتي����ني يف  لغ����ر  وظيف����ة 
االأول����ى لتطبي����ق  ال�شن����ة  احلكومي����ة، يف 
�شيا�شة توطني الوظائ����ف. وقال اجل�شار 
يوم ال�شبت اإن: “دي����وان اخلدمة املدنية 
ق����ام بتطبي����ق ذل����ك بالتعاون م����ع وزارة 
وظيف����ة   3140 اإلغ����اء  مت  اإذ  املالي����ة، 
لغ����ر الكويتيني من ميزاني����ات اجلهات 
احلكومية كافة، ت�شم����ل وزارات واإدارات 
وجهات ذات ميزانية ملحقة وجهات ذات 

ميزانية م�شتقلة”.
�ش����وء  يف  ج����اء  “االإلغ����اء  واأ�ش����اف: 
ال�شيا�ش����ة الت����ي تنتهجه����ا الدول����ة نح����و 
توط����ني الوظائ����ف احلكومية، بن����اء على 
قرار جمل�����س اخلدمة املدني����ة رقم )11( 
اخلدم����ة  دي����وان  وكان   .”2017 ل�شن����ة 
املدني����ة يف الكوي����ت قد اأ�ش����در يف �شهر 
�شبتم����رب 2017 ق����رارا يق�ش����ي باإح����الل 
الكويتيني م����كان الوافدين يف الوظائف 

احلكومية، خالل ال� 5 �شنوات املقبلة.

ر الرئي����س الرتك���ي، رجب طيب  ح���َذّ
هجم���ات  م���ن  االأح���د،  اأم����س  اأردوغ���ان، 
ج���دار  اإن  وق���ال  ب���الده،  ت�شته���دف 
“االأنا�ش���ول” اإذا انهار، ل���ن يكون هناك 

�رصق اأو�شط اأو اإفريقيا ومناطق اأخرى.
التاريخي  اال�ش���م  و”االأنا�ش���ول” هو 
ملنطق���ة جغرافي���ة ت�شم���ل حالي���ا معظم 

اأرا�شي تركيا املعا�رصة.
وتعه���د اأردوغ���ان بتحقي���ق ال�ش���الم 
واالأمن يف الع���راق ومناطق �شورية لي�شت 
حت���ت ال�شيط���رة الرتكي���ة، م�شيف���ا اأن���ه 
�شيت���م الق�شاء على املنظم���ات االإرهابية 
يف املنطق���ة. واأ�ش���اف، متحدث���ا يف مو�س 
بجن���وب �رصقي   البالد، اأن الهجمات االأخرة 
�ش���د تركي���ا م�شابه���ة ملح���اوالت �شابقة 
لغ���زو “االأنا�ش���ول”، م�شرا اإل���ى اأن مثل 
هذه االأعمال �شتوؤدي اإلى انهيار املناطق 

املجاورة.

قال���ت وكالة ت�شنيم لالأنب���اء اإن وزير 
الدف���اع االإي���راين اأمر حامت���ي و�شل اإلى 
�شوريا اأم�س االأحد يف زيارة ت�شتمر يومني 
لعقد اجتماع���ات مع ”م�شوؤولني دفاعيني 

وع�شكريني كبار“.
ق���وات  االإيراني���ة  الق���وات  وتدع���م 
االأهلي���ة  احل���رب  يف  ال�شوري���ة  احلكوم���ة 
الدائ���رة يف الب���الد. ونقلت وكال���ة فار�س 
لالأنب���اء ع���ن حامت���ي قول���ه عن���د و�شوله 
اإل���ى �شوري���ا ”ناأمل القيام ب���دور مثمر يف 
اإعادة اإعمار �شوري���ا“. وكان جون بولتون 
م�شت�ش���ار االأم���ن القوم���ي االأمرك���ي قال 
االأ�شب���وع املا�شي اإن اإي���ران عليها �شحب 
قواته���ا م���ن �شوري���ا. وذك���ر م�شوؤول���ون 
اإيراني���ون كب���ار اأن تواجده���م الع�شك���ري 
يف �شوري���ا جاء بناء عل���ى دعوة من حكومة 
الرئي�س ال�شوري ب�ش���ار االأ�شد، واأنه لي�س 

لديهم اأي نية فورية للخروج.

البال���غ  املهاجري���ن  كل  اإن���زال  مت 
عدده���م 140 �شخ�شا يف مين���اء كاتانيا 
بجزي���رة �شقلي���ة، حي���ث كان���ت تر�شو 
�شفينته���م، ح�ش���ب م���ا اأف���ادت و�شائل 

اإعالم، اأم�س االأحد.
االإيط���ايل  الداخلي���ة  وزي���ر  وكان 
ماتي���و �شالفين���ي املع���روف ب�شيا�شته 
املت�شددة حيال الهج���رة، اأعطى ال�شوء 
االأخ�رص الإن���زال املهاجرين بعد التو�شل 
اإلى اتفاق مع الكني�ش���ة الكاثوليكية يف 
اإيطاليا واألبانيا واأيرلندا على تقا�شمهم.
التابع���ة  “ديت�شوت���ي”  وال�شفين���ة 
خلفر ال�شواحل االإيطاليني اأنقذت هوؤالء 
املهاجري���ن لي���ل 15 و16 اأغ�شط����س يف 
مياه البحر املتو�شط. وقد اأتت بهم اإلى 
مرف���اأ كاتاني���ا يف �شقلية لي���ل االإثنني، 
لكن احلكوم���ة منعت الغالبي���ة العظمى 
من ه���وؤالء املهاجرين من الن���زول منها 
ب�شب���ب ع���دم الت���زام االحت���اد االأوروبي 

ا�شتقبال عدد منهم.

الكويت تلغي عقود 
اأكرث من 3 اآالف وافد

اأردوغان يحذر من 
انهيار “االأنا�شول”

وزير الدفاع االإيراين 
يزور �شوريا ليومني

انتهاء اأزمة �شفينة 
املهاجرين “ديت�شوتي”

حتذيرات اأمريكية: دور قطري م�شبوه لتمويل اإيران
روحاين يوؤكد “دعم” طهران امل�شتمر للدوحة

واأ�شاف اأن ثمة خماوف متزايدة يف الوقت 
احل���ايل من اأن تنقل البن���وك االإيرانية عمليات 
تبادل العمالت االأجنبية اإلى بنك قطر الوطني: 
“نحن نعرف اأن قدرة اإيران على الو�شول اإلى 
العمالت االأجنبية ج���زء مهم من متويل طهران 

لالإرهاب”.
ت�ش���كل  االإيراني���ة  التح���ركات  اأن  واأورد 
تهدي���دا مبا����رصا مل�شال���ح وا�شنط���ن االأمني���ة 
وحلفائها يف منطقة ال�رصق االأو�شط، كما توؤدي 
اأي�شا اإلى اإطالة النزاع، واأ�شاف النائب باد اأن 
طهران عربت عن دعمها للدوحة ب�شكل �رصيح 

خالل االآونة االأخرة.
وي���رى ب���اد اأن وزارة اخلزين���ة االأمركية، 
التي توا�شل جهودا كثيفة لفر�س العقوبات 
عل���ى اإي���ران، مطالب���ة باليقظ���ة اإزاء االأن�شطة 
ال�رصي���ة ل���كل من قط���ر واإيران وح���زب اهلل يف 

العامل.
العقوب���ات  ت���وؤدي  اأن  الكات���ب  ويرج���ح 
املفرو�ش���ة على اإي���ران اإلى جلم الب���الد التي 
اعت���ادت على دعم اأذرع اإرهابية وطائفية مثل 

ميلي�شيات حزب اهلل الت���ي تتلقى مئة مليون 
دوالر يف املتو�ش���ط من طه���ران كل �شنة، كما 
اأن هذا التمويل يناهز ربع مليار دوالر يف العام 

يف بع�س االأحيان.
وفر����س الرئي����س االأمرك���ي حزم���ة غ���ر 
م�شبوق���ة م���ن العقوب���ات على اإي���ران وطالب 

ال����رصكات االأجنبية التي ذهب���ت لال�شتثمار يف 
البالد ب���اأن تغادر، حتى تتف���ادى االإدراج على 

القوائم ال�شوداء لوا�شنطن.
واأدى ال�شغ���ط االأمرك���ي عل���ى طه���ران 
اإل���ى تراج���ع االقت�شاد االإي���راين ب�شورة الفتة 
وفق���دان عملة البالد الأك���رث من ن�شف قيمتها 

خ���الل الع���ام احل���ايل، لك���ن طه���ران مازال���ت 
حت���اول االلتفاف على االإج���راءات الدولية عرب 

اال�شتعانة بحلفاء مثل قطر.
م���ن جانب���ه، اأك���د الرئي�س االإي���راين ح�شن 
روحاين دع���م بالده امل�شتمر لقطر، م�شرا اإلى 
اأن هناك العديد من الفر�س، لتطوير التعاون 
يف املج���االت ال�شيا�شي���ة واالقت�شادي���ة ب���ني 

البلدين.
واأكد الرئي�س االإيراين اأنه ال يوجد ما يعوق 
ا�شتم���رار هذا التعاون امل�ش���رتك بني طهران 

والدوحة.
من جانب اآخر، ق���ال زير اخلارجية االإيراين 
حممد جواد ظري���ف اإن الواليات املتحدة ت�شن 

حربا نف�شية على اإيران و�رصكائها التجاريني.
واأو�ش���ح الوزي���ر االإيراين اأن ق���رار ترامب 
االن�شحاب اأ�رص ببالده، كما اأدى االتفاق النووي 

اإلى �رصاع �شيا�شي داخل اإيران.
وتهدف وا�شنطن اإل���ى اإرغام طهران على 
اإنه���اء برناجمه���ا الن���ووي والتوق���ف عن دعم 

جماعات ميلي�شيات يف �شوريا والعراق.

• املقال املن�شور ب� “فوك�س نيوز” نبه اإلى تقارب بني قطر واإيران	

امل�شبوه يف متويل  دور قطر  اإىل  ب��اد،  تيد  الأم��رك��ي،  الكونغر�س  املالية يف  اللجنة  نبه ع�شو 

التطرف ودعم الدول الإرهابية مثل اإيران، و�شط خماوف من نقل بنوك اإيرانية عمليات تبادل 

العمالت الأجنبية اإىل بنك قطر الوطني.

وقال النائب الأمركي، يف مقال من�شور ب� “فوك�س نيوز”، اإن الدوحة وا�شلت دعم الإرهاب 

ي��وؤدي اإىل  اأدل��ة دامغة تثبت ت��ورط قطر يف متويل اجلماعات الإره��اب��ي��ة، مما  واأ���ش��ار اإىل وج��ود 

تقوي�س جهود وا�شنطن للجم اأن�شطة طهران املزعزعة لال�شتقرار يف منطقة ال�شرق الأو�شط.

�شحب جمل�س ال�شورى االإيراين الثقة من وزير 
ال�شوؤون االقت�شادية واملالية م�شعود كربا�شيان، 
اأم�س االأحد، يف �رصبة جديدة للحكومة التي تكافح 

ملواجهة اأزمة اقت�شادية خانقة.
وخ�رص كربا�شيان ت�شويت الثقة الذي مت بثه 
مبا����رصة عرب االإذاعة الر�شمية ب� 137 �شوتاً مقابل 
121، وامتنع نائبان عن الت�شويت، ما يجعله ثاين 
وزي���ر يف حكومة الرئي�س ح�ش���ن روحاين يتم عزله 

هذا ال�شهر.
ا�شتج���واب  طل���ب  وقع���وا  نائب���ا   33 وكان 
لكربا�شي���ان، قدم اإلى الهيئة الرئا�شية للمجل�س، 
ويتهم الوزير بالعج���ز عن اإدارة االقت�شاد يف ظل 

االأزمة االقت�شادية اخلانقة التي تعانيها اإيران.
وكان ع�شو هيئة رئا�شة املجل�س علي اأ�شغر 
يو�ش���ف جن���اد ق���ال اإن طل���ب اال�شتج���واب متت 
درا�شت���ه منذ االأول م���ن اأغ�شط�س 2018، يف جلنة 
االقت�ش���اد التابعة ملجل�س ال�ش���ورى االإيراين، ثم 
مت ت�شليم���ه اإلى الهيئة الرئا�شية بناء على املادة 

رقم 233.
وزادت م�شاءل���ة وزي���ر االقت�ش���اد واملالي���ة 
الإي���راين ال�سغ���وط عل���ى الرئي�س ح�س���ن روحاين 
ال���ذي يواجه بالفع���ل انتقادات م���ن املحافظني 
ب�ش���اأن اإدارته مللف االقت�ش���اد يف ظل العقوبات 

االأمركية اجلديدة.
وم���ن املق���رر اأن ميث���ل روحاين نف�ش���ه اأمام 
الربمل���ان قريبا، لكن دون تهديد مب�شاءلته، وهو 
اأول اإج���راء من نوعه يتعر�س ل���ه رئي�س البالد من 
الربمل���ان. وعقب اإعادة فر����س عقوبات اأمركية 

على طه���ران، �شحب الربملان االإي���راين الثقة عن 
وزي���ر العمل، عل���ي ربيعي، الذي حذر م���ن اأنه مع 
بدء العقوب���ات �شت�شهد اإيران ملي���ون عاطل عن 
العم���ل خالل اأ�شه���ر، بينما ت�شود الب���الد حالة من 
الهلع وع���دم اال�شتقرار مع دخ���ول اجلولة االأولى 

من العقوبات االأمركية حيز التنفيذ.
الربمل���ان  يف  املت�شددي���ن  ربيع���ي  واته���م 
تعر����س  ال���ذي  روح���اين،  حكوم���ة  با�شته���داف 
ل�سغ���وط متزاي���دة يف الأ�سابيع املا�سي���ة لإجراء 
تعديل عل���ى فريقه االقت�ش���ادي. واأدى ان�شحاب 
الوالي���ات املتحدة م���ن االتفاق الن���ووي االإيراين 
املربم الع���ام 2015، اإلى اإعادة فر�س اأول دفعة 
من العقوبات االأمركية، لكن اإيران تواجه اأ�شا�شا 
م�شكالت اقت�شادية منذ فرتة طويلة مثل البطالة 
وب���طء اال�شتثمارات، م���ن دون اأن يتمكن الفريق 
االقت�شادي احلايل كما يبدو من تقدمي حلول لها.

ويعد ربيعي من اأبرز حلفاء الرئي�س روحاين، 
وكان م�شت�شارا للرئي�س االأ�شبق االإ�شالحي حممد 

خامتي بني 1997 و2005.

برلمان إيران يطيح بحلفاء روحاني... عزل ثاني وزير في شهر
طهران ـ وكاالت:

عواصم ـ وكاالت:

بعد ف�شيحة “كوثر”... حتطم مقاتلة اإيرانية ومقتل قائدها

حتطم���ت مقاتل���ة اإيراني���ة جنوب���ي البالد 
االأح���د، مما اأ�شف���ر عن مقتل الطي���ار يف حادث 
ياأتي بعد اأيام عن ك�ش���ف طهران عما و�شفته 
ب���اأول مقاتلة م�شنعة حملي���ا. ونقلت “فران�س 
بر�س” ع���ن وكالة “اإرن���ا” الر�شمي���ة االإيرانية 
الأغرا����س  املخ�ش�ش���ة   ”5 “اإف-  مقاتل���ة  اأن 
التدري���ب حتطمت اأثناء حماولته���ا الهبوط يف 
مدين���ة دزفول يف حمافظة خوز�شتان االإيرانية. 
وقت���ل الطي���ار بينما جن���ا م�شاعده ونق���ل اإلى 

امل�شت�شف���ى، وف���ق امل�ش���ادر نف�شه���ا الت���ي 
مل تك�ش���ف اأ�شب���اب احلادث.وا�ش���رتت اإي���ران 
مقاتالته���ا م���ن ط���راز “اإف5-” م���ن الواليات 
الث���ورة اخلميني���ة يف  ان���دالع  املتح���دة قب���ل 
1979 وال ي���زال لديه���ا 48 يف اخلدم���ة، وفق 
اآخ���ر تقدي���رات موؤ�ش�شة “جين���ز-اآي ات�س ا�س 
ماركيت”. وك�شفت طه���ران االأ�شبوع املا�شي 
اأول مقاتل���ة حملي���ة ال�شن���ع بن�شب���ة 100 %، 
اأطلقت عليها ا�شم “كوثر” لكن خرباء �شككوا 

يف اإعالن النظام االإيراين.

طهران ـ اف ب:

دبي ـ العربية نت:

• �رصبة جديدة لروحاين بعد حجب الثقة عن وزير االقت�شاد االإيراين	



 �لكات���ب ه���و تريت���ا بار�س���ي �أ�ست���اذ يف 
�لعالقات �لدولية يف جامعة “جون هوبكينز”، 
ولد يف �إي���ر�ن ون�ساأ يف �ل�سوي���د وح�سل على 
�سه���ادة �ملاج�ستري يف �لعالق���ات �لدولية ثم 
على �سهادة ماج�ستري ثانية يف �القت�ساد من 
جامع���ة “�ستكوهومل” لينال فيما بعد �سهادة 
�لدكت���ور�ه يف �لعالق���ات �لدولي���ة من جامعة 
“ج���ون هوبكين���ز” يف ر�سال���ة ع���ن �لعالقات 
�الإير�نية-�الإ�رس�ئيلي���ة. وتاأتي �أهمية �لكتاب 
من خالل كم �ملعلومات �لدقيقة �لتي يك�سف 
عن بع�سها للمرة �الأول���ى، �إ�سافة �إلى ك�سف 
�لكاتب لطبيعة �لعالق���ات و�الت�ساالت �لتي 
جت���ري بني ه���ذه �لبل���د�ن )�إ�رس�ئي���ل- �إير�ن 
– �أم���ريكا( خل���ف �لكو�لي�س �سارح���ا �الآليات 
وط���رق �الت�س���ال و�لتو��سل فيم���ا بينهم يف 
�سبي���ل حتقي���ق �مل�سلحة �مل�سرتك���ة �لتي ال 
تعك�سه���ا �ل�سعار�ت و�خلطاب���ات و�ل�سجاالت 

�الإعالمية �ل�سعبوية و�ملوّجهة.
 كم���ا يكت�س���ب �لكتاب �أهميت���ه من خالل 
�مل�سد�قية �لتي يتمّتع بها �خلبري يف �ل�سيا�سة 
�خلارجي���ة �الأمريكي���ة “تريتا بار�س���ي”. فعد� 
عن كونه �أ�ست���اذ� �أكادمييا، ير�أ�س “بار�سي” 
�ملجل����س �لقوم���ي �الإير�نى-�الأمريك���ي، وله 
�لعدي���د من �لكتاب���ات حول �ل����رسق �الأو�سط، 
وهو خب���ري يف �ل�سيا�سة �خلارجي���ة �الأمريكية، 
وهو �لكات���ب �الأمريكي �لوحي���د تقريبا �لذي 
��ستط���اع �لو�سول �إل���ى �سّناع �لق���ر�ر )على 
م�ستوى متع���دد( يف �لبلد�ن �لث���الث �أمريكا، 

�إ�رس�ئيل و�إير�ن.
 ي�ستند �لكتاب �إلى �أكرث من 130 مقابلة 
مع م�سوؤولني ر�سميني �إ�رس�ئيليني، �إير�نيني 
و�أمريكي���ني رفيعي �مل�ست���وى ومن �أ�سحاب 
�سّن���اع �لقر�ر يف بلد�نهم. �إ�سافة �إلى �لعديد 
من �لوثاق و�لتحليالت و�ملعلومات �ملعتربة 

و�خلا�سة.
 ويعالج “تريت���ا بار�سي” يف هذ� �لكتاب 
�لعالق���ة �لثالثية بني كل م���ن �إ�رس�ئيل، �إير�ن 
و�أم���ريكا لينف���ذ من خالله���ا �إلى ����رسح �الآلية 
�لت���ي تتو��سل م���ن خاللها حكوم���ات �لدول 
�لث���الث وت�سل من خ���الل �ل�سفق���ات �ل�رسّية 
و�لتعامالت غري �لعلنية �إلى حتقيق م�ساحلها 
على �لرغم من �خلطاب �الإعالمي �ال�ستهالكي 

للعد�ء �لظاهر فيما بينها.
ويف �إط���ار �مل�سهد �لثالث���ي لهذه �لدول، 
تعتم���د �إ�رس�ئي���ل يف نظرتها �إلى �إي���ر�ن على 
“عقي���دة �لط���رف” �ل���ذي يك���ون بعي���د� عن 
�ملحور، فيما تعتمد �إير�ن على �ملحافظة على 
قّوة �العتماد على “�لع�رس �ل�سابق” �أو �لتاريخ 
حني كان���ت �لهيمنة “�لطبيعية” الإير�ن متتد 

لتطال �جلري�ن �لقريبني منها.
�لالع���ب  دور  ياأت���ي  وذ�ك  ه���ذ�  وب���ني 
�الأمريك���ي �لذي يتالعب به���ذ� �مل�سهد ويتم 
�لتالعب به �أي�سا خالل م�سريته للو�سول �إلى 

ة و�ملتغرّية تباعا. �أهد�فه �خلا�سّ
و��ستن���اد� �إل���ى �لكت���اب، وعل���ى عك�س 
و�إ�رس�ئي���ل  �إي���ر�ن  ف���اإن  �ل�سائ���د،  �لتفك���ري 
لي�ست���ا يف ����رس�ع �أيديولوج���ي بق���در م���ا هو 
ن���ز�ع ��سرت�تيجي قابل للح���ل. ي�رسح �لكتاب 
هذه �ملقولة ويك�س���ف �لكثري من �لتعامالت 
�الإير�ني���ة – �الإ�رس�ئيلي���ة �ل�رسّي���ة �لتي جتري 
خل���ف �لكو�لي����س و�لتي مل يت���م ك�سفها من 
قبل. كما يوؤّكد �لكت���اب يف �سياقه �لتحليلي 
�إلى �أّن �أحد�ً من �لطرف���ني )�إ�رس�ئيل و�إير�ن( 
�لناري���ة،  خطابات���ه  يطّب���ق  �أو  ي�ستخ���دم  مل 
فاخلطاب���ات يف و�د و�لت�رسف���ات يف و�د �آخ���ر 

معاك�س.
وفق���ا لبار�سي، فاإّن �إي���ر�ن �لثيوقر�طية 
لي�ست “خ�سما ال عقالنيا” للواليات �ملّتحدة 
و�إ�رس�ئي���ل كم���ا كان �حل���ال بالن�سب���ة للعر�ق 
بقيادة �سّد�م و�أفغان�ستان بقيادة �لطالبان. 
فطه���ر�ن تعمد �إل���ى تقلي���د “�لالعقالنيني” 
من خ���الل �ل�سعار�ت و�خلطابات �ال�ستهالكية 
وذلك كر�فعة �سيا�سية ومتو�سع ديبلوما�سي 

فقط. فهي ت�ستخدم �لت�رسيحات �ال�ستفز�زية 
ولكنه���ا ال تت�رسف بناء عليها باأ�سلوب متهور 
و�أرعن م���ن �سان���ه �أن يزعزع نظامه���ا. وعليه 
فيمك���ن توقع حتركات �إير�ن وهي �سمن هذ� 
�ملنظ���ور “ال ت�سّكل “خطر� ال ميكن �حتو�وؤه” 

عرب �لطرق �لتقليدية �لدبلوما�سية.
و�إذ� م���ا جتاوزنا �لق�س���ور �ل�سطحية �لتي 
تظه���ر م���ن خ���الل �ملهات���ر�ت و�لرت��سقات 
�الإعالمي���ة و�لدعائية ب���ني �إي���ر�ن و�إ�رس�ئيل، 
فاإننا �سرنى ت�سابه���ا مثري� بني �لدولتني يف 
�لعدي���د من �ملح���اور بحيث �أنن���ا �سنجد �أّن ما 

يجمعهما �أكرب بكثري مما يفرقهما.
كلتا �لدولتني متي���ل �إلى تقدمي نف�سها 
s - )لل���ى �أّنها متفوقة على جري�نها �لعرب 
perior(. �إذ ينظر �لعديد من �الإير�نيني �إلى 
�أّن جري�نه���م �لعرب يف �لغ���رب و�جلنوب �قل 
منهم �ساأنا من �لناحي���ة �لثقافية و�لتاريخية 
�أن �لوج���ود  ويف م�ست���وى دوين. ويعت���ربون 
هم  �لفار�س���ي عل���ى تخومهم �ساع���د يف حت�رسّ

ومتّدنهم ولواله ملا كان لهم �ساأن يذكر.
�أّنه���م  يف �ملقاب���ل، ي���رى �الإ�رس�ئيلي���ون 
متفوقون عل���ى �لعرب بدلي���ل �أّنهم �نت�رسو� 
�أح���د  ويق���ول  كث���رية،  ح���روب  يف  عليه���م 
�مل�سوؤول���ني �الإ�رس�ئيلي���ني يف ه���ذ� �ملج���ال 
لبار�س���ي “�إنن���ا نعرف م���ا با�ستطاع���ة �لعرب 
فعله، وه���و لي�س بال�سيء �لكب���ري” يف �إ�سارة 
�إلى ��ستهز�ئه بقدرتهم على فعل �سي حيال 

�الأمور.
وي�سري �لكتاب �إلى �أننا �إذ� ما �أمعّنا �لنظر 
يف �لو�سع �جليو-�سيا�س���ي �لذي تعي�سه كل 
من �إي���ر�ن و�إ�رس�ئيل �سمن �ملحي���ط �لعربي، 
�سنالح���ظ �أنهم���ا يلتقي���ان �أي�س���ا حالي���ا يف 
نظري���ة “ال ح���رب، ال �س���الم”. �الإ�رس�ئيليون ال 
ي�ستطيع���ون �إجبار �أنف�سهم عل���ى عقد �سالم 
د�ئم مع م���ن يظنون �أنهم �قل منهم �ساأنا وال 
يريدون �أي�سا خو�س حروب طاملا �أّن �لو�سع 
ل�ساحله���م، لذل���ك ف���ان نظري���ة “ال حرب، ال 

�سالم” هي �ل�سائدة يف �ملنظور �الإ�رس�ئيلي. 

���ل �الإير�نيون �إلى  يف �ملقابل، فقد تو�سّ
ه���ذ� �ملفهوم من قبل، و�عت���ربو� �أّن “�لعرب 

يريدون �لنيل مّنا”.
 ��ستن���اد� �إل���ى “بار�س���ي”، ف���اإن �ل�سالم 
بني �إ�رس�ئي���ل و�لعرب ي����رسب م�سالح �إير�ن 
�الإ�سرت�تيجي���ة يف �لعم���ق يف ه���ذه �ملنطق���ة 
ويبعد �الأطر�ف �لعربية عنها وال�سيما �سوريا، 
مما يوؤدي �إلى عزله���ا ��سرت�تيجيا. لي�س هذ� 
فقط، بل �إّن �لتو�سل �إلى ت�سوية �سيا�سية يف 
�ملنطقة �سيوؤدي �إلى زيادة �لنفوذ �الأمريكي 
و�لقو�ت �لع�سكرية وهو �أمر ال حتّبذه طهر�ن.
ويوؤّك���د �لكات���ب يف هذ� �ل�سي���اق �أّن �أحد 
�أ�سباب “�ن�سحاب �إ�رس�ئيل من جنوب لبنان يف 
�لعام 2000” هو �أّن �إ�رس�ئيل �أر�دت تقوي�س 
�لتاأثري و�لفعالي���ة �الإير�نية يف عملية �ل�سالم 
من خالل جتريد حزب �هلل من �رسعيته كمنظمة 
مقاوم���ة بعد �أن يكون �الن�سح���اب �الإ�رس�ئيلي 

قد مّت من لبنان..
 ويك�س���ف �لكت���اب من �سمن م���ا يك�سف 
�أي�سا من وثائق ومعلومات �رسية جد� وموثقة 
�أّن �مل�سوؤولني �لر�سمي���ني �الإير�نيني  في���ه، 
وج���دو� �أّن �لفر�س���ة �لوحيدة لك�س���ب �الإد�رة 
�الأمريكية تكمن يف تقدمي م�ساعدة �أكرب و�أهم 
لها يف غزو �لعر�ق �لعام 2003 عرب �ال�ستجابة 
ملا حتتاج���ه، مقابل ما �ستطلب���ه �إير�ن منها، 
عل���ى �أم���ل �أن يوؤدي ذل���ك �إلى عق���د �سفقة 
متكامل���ة تعود �لعالق���ات �لطبيعية مبوجبها 

بني �لبلدين وتنتهي خماوف �لطرفني.
 وبينم���ا كان �الأمريكيون يغ���زون �لعر�ق 
يف �أبري���ل م���ن �لع���ام 2003، كان���ت �إي���ر�ن 
تعمل عل���ى �إعد�د “�قرت�ح” ج���ريء ومتكامل 
يت�سم���ن جمي���ع �ملو��سي���ع �ملهم���ة ليكون 
�أ�سا�سا لعقد “�سفقة كبرية” مع �الأمريكيني 
عن���د �لتفاو�س عليه يف حل �لنز�ع �الأمريكي-

�الإير�ين.
 مّت �إر�س���ال �لعر�س �الإي���ر�ين �أو �لوثيقة 
�ل�رسّي���ة �إلى و��سنط���ن. لقد عر����س �القرت�ح 
�الإي���ر�ين �ل�رسّي جمموعة مث���رية من �لتنازالت 

�ل�سيا�سي���ة �لت���ي �ستقوم بها �إي���ر�ن يف حال 
مّتت �ملو�فقة عل���ى “�ل�سفقة �لكربى” وهو 
يتن���اول عدد� من �ملو��سي���ع منها: برناجمها 
�لن���ووي، �سيا�سته���ا جتاه �إ�رس�ئي���ل، وحماربة 
�لقاع���دة. كما عر�س���ت �لوثيق���ة �إن�ساء ثالث 
جمموع���ات عم���ل م�سرتك���ة �أمريكية-�إير�نية 
بالت���و�زي للتفاو����س على “خارط���ة طريق” 
بخ�سو����س ثالث مو��سي���ع: “�أ�سلح���ة �لدمار 
�الإقليم���ي”،  و�الأم���ن  “�الإره���اب  �ل�سام���ل”، 

“�لتعاون �القت�سادي”.
 وفقا ل�”بار�سي”، ف���اإّن هذه �لورقة هي 
جم���ّرد ملّخ�س لعر�س تفاو�س���ي �إير�ين �أكرث 
تف�سيال كان قد عل���م به يف �لعام 2003 عرب 
و�سيط �سوي����رسي )تيم غولدم���ان( نقله �إلى 
وز�رة �خلارجي���ة �الأمريكي���ة بع���د تلّقي���ه من 
�ل�سف���ارة �ل�سوي�رسية �أو�خر �بريل و�أو�ئل مايو 

من �لعام 2003.
 هذ� وت�سّمنت �لوثيق���ة �ل�رسّية �الإير�نية 
لع���ام 2003 و�لتي م���ّرت مبر�حل عديدة منذ 

11 �سبتمرب 2001 ما ياأتي:
1- عر����س �إي���ر�ن ��ستخ���د�م نفوذها يف 
�لعر�ق ل���� )حتقيق �الأمن و�ال�ستق���ر�ر، �إن�ساء 

موؤ�س�سات دميقر�طية، وحكومة غري دينية(.
2- عر�س �إير�ن )�سفافية كاملة( لتوفري 
�الطمئنان و�لتاأكيد باأّنها ال تطّور �أ�سلحة دمار 
�سام���ل، و�اللتز�م مبا تطلب���ه �لوكالة �لدولية 

للطاقة �لذرية ب�سكل كامل ودون قيود.
دعمه���ا  �إيق���اف  �إي���ر�ن  عر����س   -3
للمجموعات �لفل�سطينية �ملعار�سة و�ل�سغط 
�س���ّد  �لعنيف���ة  عملياته���ا  الإيق���اف  عليه���ا 
�ملدنيني �الإ�رس�ئيليني د�خ���ل حدود �إ�رس�ئيل 

�لعام 1967.
�هلل  ح���زب  بتحوي���ل  �إي���ر�ن  �لت���ز�م   -4
�للبن���اين �إلى ح���زب �شيا�شي منخ���رط ب�شكل 

كامل يف �الإطار �للبناين.
5- قبول �إي���ر�ن باإعالن �ملبادرة �لعربية 
�لت���ي طرحت يف قّم���ة بريوت �لع���ام 2002، 
�أو م���ا ي�سمى “ط���رح �لدولتني” و �لتي تن�س 
على �إقامة دولتني و�لقبول بعالقات طبيعية 
و�سالم م���ع �إ�رس�ئيل مقابل �ن�سح���اب �إ�رس�ئيل 

�إلى ما بعد حدود 1967.
 �ملفاجاأة �لكربى يف �لعر�س كانت تتمثل 
با�ستع���د�د �إير�ن تقدمي �عرت�فه���ا باإ�رس�ئيل 
كدول���ة �رسعية! لقد �سّبب ذل���ك �إحر�جا كبري� 
جلماع���ة �ملحافظني �جل���دد و�ل�سقور �لذين 
كان���و� ين���اورون عل���ى م�ساألة “تدم���ري �إير�ن 

الإ�رس�ئيل” و “حموها عن �خلريطة”.
�أّن �الإد�رة  “بار�س���ي” يف كتاب���ه   ينق���ل 
�الأمريكي���ة �ملتمثلة بنائب �لرئي�س �الأمريكي 
دي���ك ت�سين���ي ووزي���ر �لدفاع �آن���ذ�ك دونالد 
ر�م�سفيل���د كان���ا ور�ء تعطيل ه���ذ� �القرت�ح 
�الإد�رة  )�أي  “�أنن���ا  �عتب���ار  عل���ى  ورف�س���ه 
�الأمريكية( نرف����س �لتحّدث �إلى حمور �ل�رس”. 
بل �إن �الإد�رة وبخت �لو�سيط �ل�سوي�رسي �لذي 

نقل �لر�سالة.
 وي�س���ري �لكت���اب �أي�س���ا �إل���ى �أّن �إي���ر�ن 
حاول���ت مّر�ت عدي���دة �لتقرب م���ن �لواليات 
�ملّتح���دة لك���ن �إ�رس�ئي���ل كان���ت تعّط���ل هذه 
�مل�ساع���ي دوما خوف���ا من �أن تك���ون �لعالقة 

على ح�سابها يف �ملنطقة.
 وم���ن �ملفارقات �ل���ذي يذكرها �لكاتب 
�أي�سا �أّن �للوبي �الإ�رس�ئيلي يف �أمريكا كان من 
�أو�ئل �لذي ن�سحو� �الإد�رة �الأمريكية يف بد�ية 
�لثمانينيات باأال تاأخذ �لت�رسيحات و�ل�سعار�ت 
�الإير�ني���ة �ملرفوعة يف �العتب���ار؛ الأنها ظاهرة 

�سوتية ال تاأثري لها يف �ل�سيا�سة �الإير�نية.
 م���ا ��ستط���اع “تريت���ا بار�س���ي” حتقيقه 
يف �لكت���اب يف قال���ب علم���ي وبحث���ي دقي���ق 
ومه���م، ولكن ما مل يتم ترجم���ة �لكتاب كامالً 
للعربي���ة وو�سوله للق���ارئ �لعربي و�مل�سلم، 
ف�سيظل �لكثري من �ل�سعوب يعي�س يف �أوهام 
�لن�رسة و�لنج���دة �الإير�نية للق�سايا �الإ�سالمية 

و�لعربية وعلى ر�أ�سها ق�سية فل�سطني!

لي�س  هذا  الأمريكية.  املّتحدة  والوليات  واإي��ران  اإ�سرائيل  بني  ال�سرّية  التعامالت 

اأو  عنوانا ملقال لأحد املهوو�سني بنظرية املوؤامرة من العرب، وهو بالتاأكيد لي�س بحثا 

تقريرا ملن يحب اأن ي�سميهم البع�س “املت�سددين” اأو اأن يّتهمهم بذلك، ملجرد عر�سه 

للعالقة بني اإ�سرائيل واإيران واأمريكا وللم�سالح املتبادلة بينهم وللعالقات اخلفّية.

 الكتاب يعترب قنبلة الكتب والأكرث اأهمية على الإطالق من حيث املو�سوع وطبيعة 

توقيت  يف  واأي�سا  الأوىل  للمرة  بع�سها  يك�سف  التي  والأ���س��رار  فيه  ال���واردة  املعلومات 

مع  الإيرانية  النووية  الأزم��ة  وو�سط  الأو���س��ط،  ال�سرق  يف  املت�سارعة  الأح��داث  و�سياق 

الواليات املّتحدة.

كابول ـ رويترز:

بيونغ يانغ ـ اف ب:

سيدني ـ أ ف ب:

�أكد م�سوؤول���ون �أفغان، �أم�س �الأحد، 
م����رسع زعيم “د�ع����س” و10 متطرفني 
�آخرين يف �لتنظيم �إثر غارة جوية يف �رسق 
�لبالد، م�ساء �ل�سبت، و�سط توقعات باأن 
توؤثر �خل�س���ارة �إلى مزيد م���ن �النح�سار 
�أفغان�شت���ان.  لن�ش���اط �ملت�شددي���ن يف 
و�أو�سحت مديرية �الأمن �لوطني )�أجهزة 
�ال�ستخب���ار�ت �الأفغاني���ة(، يف بيان، �أن 
“�أمري د�ع�س �سعد �رهابي ُقتل يف بلدة 
جانغال كايل يف �إقليم خوجياين يف والية 
ننغرهار مع 10من مقاتليه”. و�أ�سافت 
مديرية �الأمن �أنها “عملية م�سرتكة بني 
�لق���و�ت �جلوي���ة �الأفغاني���ة و�الأجنبية” 
وهذ� يعن���ي �لق���و�ت �الأمريكي���ة الأنها 
حلل���ف  �لتاب���ع  �لتحال���ف  يف  �لوحي���دة 
�سم���ال �الأطل�س���ي �لتي تق���وم بق�سف 
ج���وي. و�أ�سافت �ملديري���ة “مت تدمري 
قاعدت���ني )للتنظيم( وع���دد كبري من 
�الأ�سلح���ة و�لذخ���رية.”، وفق م���ا نقلت 
روي���رتز. وق���ال �ملتحدث با�س���م حاكم 
والي���ة ننغره���ار عط���اء �هلل خوجياين �إن 
م�س���وؤوال يف “�لعملي���ة �مل�سرتك���ة لقي 

م�رسعه”. 

�تهم���ت �سحيفة ر�سمي���ة كورية 
�لوالي���ات  �الأح���د،  �أم����س  �سمالي���ة، 
�ملتح���دة ب� “�الزدو�جي���ة يف �لتعامل، 
و�إعد�د موؤ�مرة �إجر�مي���ة” �سد �لبالد، 
وذلك بع���د �أن �ألغ���ت و��سنطن زيارة 
وزير خارجيتها مايك بومبيو، و�نت�سار 
تقارير عن مناور�ت �أمريكية “للت�سلل 

�إلى بيونغ يانغ”.
وو�سل���ت �ملفاو�سات �إلى طريق 
م�س���دود تقريب���ا من���ذ قم���ة �لرئي�س 
�الأمريك���ي دونال���د تر�م���ب و�لزعي���م 
�لك���وري �ل�سم���ايل كيم جون���غ �أون يف 

�سنغافورة يف يونيو �ملا�سي.
وق���د ح���ث بومبيو عل���ى خطو�ت 
ملمو�سة جتاه تخل���ي كوريا �ل�سمالية 
ح���ني  يف  �لنووي���ة،  تر�سانته���ا  ع���ن 
تطالب بيونغ يانغ باأن تقدم و��سنطن 

�أوال تنازالت من ناحيتها.
ونقلت �سحيفة رودونغ �سينمون 
�لكوري���ة �ل�سمالي���ة عن من���رب �إعالمي 
وح���د�ت  �إن  قول���ه  جنوب���ي،  ك���وري 
�أمريكي���ة خا�سة متمرك���زة يف �ليابان 
جت���ري من���اور�ت جوي���ة ته���دف �إلى 

“�لت�سلل �إلى بيونغ يانغ”.
و�أ�سافت: “مث���ل هذه �لت�رسفات 
تثبت �أن �لواليات �ملتحدة تعد موؤ�مرة 
�إجر�مي���ة ل�سن ح���رب �س���د جمهورية 

كوريا �ل�سعبية �لدميقر�طية.

�أ�سرت�ليا  �أعلنت وزي���رة خارجي���ة 
جويل بي�سوب �أم����س �الأحد ��ستقالتها 
م���ن �حلكومة بعد ف�سله���ا يف �لرت�سح 

ملن�سب رئي�س �لوزر�ء.
نائب���ة زعي���م  وكان���ت بي�س���وب، 
�حلزب �لليرب�يل، من بني 3 مر�سحني 
خلالفة رئي�س �لوزر�ء مالكومل تريبول 
�جلمع���ة، �إال �أنه���ا ح�سل���ت عل���ى �أقل 
ق���در م���ن �لتاأييد م���ن زمالئه���ا حتى 
بع���د �أن �أ�س���ارت ��ستطالع���ات �لر�أي 
�إلى �سعبيته���ا لدى �لناخبني. و�أثارت 
��ستقالتها ��سئلة عما �إذ� كانت �سحية 
لل�سيا�سات �حلزبية �لتي حتدد �سقفا 
لطم���وح �لن�س���اء يف �حلكوم���ة. وقالت 
بي�س���وب يف بي���ان “�ساأ�ستقي���ل م���ن 
من�سبي �حلكومي كوزيرة للخارجية”. 
ومل حت�س���ل بي�س���وب �ملعتدلة �سوى 
عل���ى 11 م���ن 85 �سوت���ا يف �القرت�ع 
عل���ى رئا�سة �ل���وزر�ء، وهو �أقل بكثري 
مما ح�سل علي���ه �ملناف�س���ان �الآخر�ن 
�ليمينيان وزي���ر �لد�خلية بيرت د�تون 

ووزير �خلز�نة �سكوت موري�سون.

أفغانستان

كوريا الشمالية

أستراليا

م�رسع زعيم “د�ع�س” 
يف غارة جوية

خماوف من “موؤ�مرة 
�إجر�مية �أمريكية”

��ستقالة وزيرة 
�خلارجية جويل بي�سوب
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“�لتحالف �لغادر”... تعامالت �رسية بني �إ�رس�ئيل و�إير�ن و�أمريكا
يف كتاب خطري يتناول تفا�سيل �الت�ساالت �ل�رسية

• غالف �أخطر كتاب يتناول تفا�سيل �الت�ساالت )�إير�ن ، �أمريكا، �إ�رس�ئيل(	

 و��سنطن � �أف ب: تويف �ل�سناتور �الأمريكي جون ماكني عن 81 عاما بعدما خ�رس معركته �لقا�سية مع 
�رسط���ان �لدماغ �لذي �كت�سف �الأطباء �إ�سابت���ه به �لعام �ملا�سي، كما �أعلن مكتبه. وقال مكتب �ل�سناتور 
�جلمه���وري �لر�ح���ل يف بيان، �إن �ل�سنات���ور جون �سيدين ماك���ني �لثالث تويف بعد ظه���ر �ل�سبت، ح�سب 
“فر�ن����س بر�س”.و�أ�ساف، عندما ف���ارق �حلياة كان �ل�سناتور حماطا بزوجته �سين���دي وعائلتهما، مذّكر� باأن بطل 

�حلرب �ل�سابق �لذي يحظى باحرت�م كبري يف بالده “خدم �لواليات �ملتحدة �الأمريكية باإخال�س ملدة 60 عاماً”.
وتوق���ف �ل�سنات���ور �الأمريكي عن والية �أريزونا ج���ون ماكني، �لذي يحارب �رسطان �ملخ من���ذ �أكرث من عام، عن 
عالج���ه �لكيماوي و�الإ�سعاع���ي. و�أعرب �أفر�د عائلته عن �متنانهم �لعميق للدع���م و�لرعاية �للذين �أظهرهما �لفريق 

�ملعالج ملاكني، وللقلق و�ملحبة �للذين �أظهرهما �آالف �الأمريكيني.
وكان ماك���ني )81 عام���ا( يخ�سع للعالج �لكيم���اوي و�الإ�سعاعي منذ يوليو 2017، وتغي���ب عن و��سنطن حيث 

تنعقد جل�سات جمل�س �ل�سيوخ يف �لكابيتول، منذ دي�سمرب �ملا�سي.

وفاة �ل�سناتور �لأمريكي جون ماكني عن 81 عاما
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شارك 40 من أعضاء نادي البحرين للتنس يف مسابقة الخارس األكرب للوزن ضمن الحملة التوعوية التي يقيمها النادي للعام الثاين عىل التوايل تحت شعار 
“ال للسمنة 2”، حيث تم إجراء فحص الوزن وقياسات الطول وكتلة الجسم، ثم قام عضو مجلس إدارة نادي البحرين للتنس الدكتور حسني املخرق بفحص 

الضغط ونسبة السكر يف الدم لكل املشاركني يف املسابقة، وتم تسجيل النتائج يف قاعدة البيانات. وقد كان رئيس مجلس ادارة النادي خميس املقلة، والرئيس 
السابق يوسف حيدر يف مقدمة املشاركني، واللذان أعربا عن سعادتهام باإلقبال الكبري من أعضاء النادي عىل املشاركة يف هذه الحملة التوعوية، والتي تأيت 
يف إطار الربامج املجتمعية العديدة التي يقيمها النادي، وتقدم رئيس النادي بالشكر إىل الدكتور حسني املخرق عىل جهوده الطيبة ودعمه حمالت النادي 

الصحية والتوعوية.  وتستمر هذه 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 قامت 

سكرتارية النادي بتحديث  قاعدة بيانات أعضاء النادي، والتي تشمل كافة بيانات املشاركني 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.

40 مشــاركــا فـــي مســابقـــة “الخاســـر األكبـــر للـــوزن”

  للتوا�شل:  )ق�شم الريا�شة: 17111499(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

 يبدأ منتخب الس��لة للناش��ئني مشوار 
الدف��اع عن لقب��ه مبواجه��ة املنتخب 
العامين اليوم )اإلثنني( يف متام الس��اعة 
الرابعة عرصا بتوقيت مملكة البحرين 
البطول��ة  منافس��ات  ضم��ن  وذل��ك 
الخليجية السادس��ة ملنتخبات الناشئني 
يف كرة الس��لة تحت 16 س��نة املقامة 
يف مدينة ديب بدول��ة اإلمارات العربية 
املتحدة الش��قيقة وتحديدا عىل صالة 
نادي ش��باب أهيل ديب )ف��رع النهدة( 
يف الف��رة ما بني 26 أغس��طس حتى 1 
س��بتمرب، علام بأن قن��اة ديب الرياضية 
س��تقوم بنقل جميع مباريات البطولة 

عىل الهواء مبارشة وفق ما أعلنت. 
ويتطل��ع منتخبنا إىل تحقي��ق انتصاره 
األول يف البطولة ليعزز من ثقة الالعبني 
بأنفسهم يف املنافسة عىل اللقب بقوة، 
ويعد منتخبنا من أبرز املرش��حني؛ ألنه 
س��بق له تحقيق البطول��ة أربع مرات 
م��ن ذي قب��ل، وبالتايل تتج��ه األنظار 
الخليجي��ة علي��ه كونه حام��ل اللقب 

وصاحب أكرب رصيد من األلقاب. 

 الحظوظ متساوية 

وتب��دو حظ��وظ املنتخبات متس��اوية 
ه��ذه امل��رة يف ظ��ل تغ��ري الالعب��ني 
وافتقاده��م الخربة، خصوصا أن غالبية 
األوىل يف  للم��رة  يش��اركون  الالعب��ني 
البطوالت الخليجية، وكانت الرشيحات 
األولي��ة تنص��ب يف صال��ح املنتخ��ب 
الس��عودي الذي ميتل��ك العبني طوال 
قامة، ويتمتعون بأجسام قوية مقارنة 
بباق��ي املنتخب��ات املش��اركة، ولك��ن 
التفوق  البحريني��ة  س��بق للمنتخبات 
عىل املنافس��ني باالعتامد عىل الرسعة 
وامله��ارات العالي��ة ودق��ة التصويب، 
وه��ي أس��لحة الالع��ب البحريني يف 

مشاركاته الخارجية. 
وتسعى املنتخبات املشاركة إىل تجريد 
منتخبن��ا م��ن لقب��ه وخط��ف واحدة 
م��ن البطاقتني املؤهلت��ني إىل البطولة 

اآلسيوية.
يذك��ر أن األول والث��اين يتأه��الن إىل 
اآلس��يوية، ولذل��ك يطم��ح منتخبنا يف 
املحافظ��ة ع��ىل اللق��ب أوال، أو عىل 
األقل حجز بطاق��ة مؤهلة إىل البطولة 
اآلس��يوية؛ لض��امن مش��اركة جمي��ع 
املنتخبات البحرينية يف املحافل القارية 
لتأكيد مدى التطور الذي تش��هده كرة 
الس��لة البحرينية بقيادة رئيس االتحاد 
البحريني لكرة الس��لة س��مو الش��يخ 

عيىس بن عيل آل خليفة. 

  معسكر تركيا 

  وكان منتخبنا قد أقام معسكرا تدريبيا 

يف تركي��ا خاض خالله خم��س مباريات 
تجريبية متكن بواس��طتها الجهاز الفني 
بقي��ادة امل��درب الوطني عيل حس��ن، 
ومساعده أحمد قاهري من تطوير أداء 
الالعبني بنس��بة كبرية عام كانوا عليه يف 
بداية مرحلة االعداد يف األول من يونيو، 
وبع��د الوص��ول إىل ديب كث��ف منتخبنا 
تدريباته لرفع مس��توى الجاهزية وبات 
اآلن مس��تعدا لخ��وض غ��امر مباريات 

البطولة. 

  تدريب األمس 

وأج��رى منتخبن��ا أمس حص��ة تدريبية 
واحدة ملدة ساعة ونصف الساعة، ومن 
ثم حرص الجهاز الفني عىل الذهاب إىل 
صالة البطولة برفقة الالعبني ومش��اهدة 
مباريات اليوم األول واملنتخبات األربعة 
املش��اركة، وس��يخوض منتخبن��ا تدريبا 
صباحيا خفيفا اليوم يستكمل من خالله 
اس��تعداداته ملواجهة عامن عند الرابعة 

عرصا بتوقيت مملكة البحرين. 
وم��ن املتوقع أن يب��دأ منتخبن��ا اللقاء 
بتش��كيلة مكونة من عيل محمود، عامر 
بوجريي، عم��ران نجف، إبراهيم محمد 
وعامر يوس��ف فيام يجلس عىل مقاعد 
الب��دالء كل من راش��د جامل ومحس��ن 
ع��يل ومحم��د عبدالله وحس��ن عزيز 
وعيل حس��ني وعيل زينل وأحمد هشام، 
وتبدو املس��تويات متقاربة بني الالعبني 

األمر الذي يعطي الجهاز الفني الفرصة 
الكب��رية باالس��تفادة من الب��دالء أثناء 

املباريات. 

 علي حسن: تطور ملحوظ 
في األداء 

 أوضح عيل حسن كويد مدرب منتخبنا 
للناش��ئني أن فرة اإلعداد كانت قصرية 
بعض اليشء؛ بسبب عدم معرفة موعد 
إقام��ة البطول��ة ويف البداي��ة، وأضاف: 
رغ��م قرص فرة االع��داد إال أن منتخبنا 
وصل إىل جيد من الجاهزية بعد إقامة 
معس��كر تدريب��ي يف تركي��ا، وأكد عيل 
حس��ن كوي��د أن دعم رئي��س االتحاد 
البحرين��ي لكرة الس��لة س��مو الش��يخ 
عي��ىس ب��ن ع��يل آل خليفة أس��هم يف 
االرتقاء مبس��توى الالعبني بنس��بة كبرية 
مقارن��ة مبا كانوا علي��ه يف بداية مرحلة 
اإلعداد، وب��ني أن جميع الالعبني صغار 
الس��ن م��ن موالي��د -2003 2004 ومل 
يسبق لهم املشاركة يف بطوالت الخليج، 
حيث تعد هذه أول مش��اركة بالنس��بة 
إليهم، وبالتايل يفتقدون للخربة، يضاف 
إىل ذلك أن هؤالء الالعبني يش��اركون يف 
دوريات الرباعم واألش��بال يف البحرين، 
الناش��ئني  فئ��ة  يف  س��يلعبون  بين��ام 
باملنتخب وذلك بحس��ب قوانني اللجنة 
التنظيمية الخليجي��ة التي تحدد أعامر 
تتامىش مع لوائح االتح��اد الدويل لكرة 

الس��لة )الفيبا( والبطوالت التي ينظمها 
االتحاد اآلسيوي للعبة. 

وتاب��ع: بدأنا اإلع��داد يف البحرين ب� 35 
العبا تم ترش��يحهم من جانب املدربني 
الوطني��ني يف الفئ��ات الس��نية، وبعدها 
تقل��ص الع��دد تدريجيا وص��وال إىل 12 
يف  منتخبن��ا  س��يمثلون  الذي��ن  العب��ا 
البطول��ة، وأض��اف: لعبن��ا 10 مباريات 
تجريبي��ة مب��ا فيهم املباري��ات الخمس 
التي لعب��ت يف البحرين قبل التوجه إىل 
تركيا، وحاولنا تصحيح األخطاء وتطبيق 
الخطط الفنية والجوانب التكتيكية التي 
تتناس��ب مع إمكانات الالعبني، وبني أن 
منتخبنا جاه��ز حاليا وحظوظه قوية يف 
املنافسة عىل اللقب، وأكد عيل حسن أن 
املنتخبات املشاركة غامضة؛ ألن الالعبني 
جدد، ولكن يبدو أن املنتخب السعودي 
هو أفضل املنتخبات م��ن ناحية أطوال 
الالعب��ني والق��وة الجس��امنية، وق��ال: 
منتخبنا لن يكن صيدا س��هال، وسيقاتل 
م��ن أجل الدفاع عن اللقب والتأهل إىل 

اآلسيوية. 

 علي محمود: طموحنا 
تحقيق اللقب 

 قال كابنت منتخبنا للناشئني عيل محمود 
أن طم��وح الالعبني ه��و تحقيق اللقب 
الخليج��ي للم��رة الخامس��ة يف تاري��خ 
مش��اركات البحرين، وأض��اف: األجيال 

الس��ابقة اس��تطاعت أن تهدي اململكة 
عددا من اإلنجازات، ونحن اليوم نطمح 
أيض��ا أن نكرر اإلنجاز ونهديه إىل رئيس 
االتح��اد البحريني لكرة الس��لة س��مو 
الش��يخ عيىس بن ع��يل آل خليفة الذي 
مل يقرص بدعمه واهتاممه ومتابعته لنا، 
ولذلك جميع الالعبني سيبذلون قصارى 
جهده��م لرف��ع اس��م اململك��ة يف هذا 
املحفل الخليجي، وتابع: يف عام الذهب 
)2018(  الش��عار ال��ذي أطلق��ه ممثل 
جاللة املل��ك لألعامل الخريية وش��ؤون 
الشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة أصبح هدف كل ريايض يف مملكة 
البحرين أن يرجم ذلك عىل أرض الواقع 
بحص��د مزيد من الذه��ب وإهدائه إىل 

سموه. 

  احتجاج على خطوط الصالة 
في االجتماع الفني 

  عق��دت اللجنة التنظيمي��ة الخليجية 
برئاسة نائب رئيس االتحاد اإلمارايت لكرة 
االجتامع  الف��ردان  الس��لة عبداللطيف 
الفني الخ��اص بالبطولة بحضور ممثيل 
املنتخبات الخمس��ة املشاركة، وقد مثل 
البحرين رئيس الوفد غانم الس��ند، وتم 
من خالل االجتامع التأكيد عىل أن هذه 
البطولة مؤهلة إىل اآلس��يوية وستطبق 
فيه��ا قوانني االتح��اد ال��دويل املتعلقة 

بطريقة دخ��ول الالعبني أرضية امللعب، 
ويتأه��ل صاحبا املركزي��ن األول والثاين 
منها، ك��ام تم اعتامد ج��دول املباريات 
إضافة  املالب��س،  وأل��وان  والتدريب��ات 
إىل اعت��امد القوائ��م النهائي��ة لالعب��ني 

ومطابقتها مع جوازاتهم. 
وقدم ممثل املنتخب السعودي احتجاجا 
عىل ملعب البطولة ال��ذي يحتوي عىل 
خطوط كثرية قد تؤثر عىل أداء الالعبني؛ 
كون أن الصالة متعددة األغراض ويوجد 
بها خطوط متداخلة لأللعاب الجامعية 
داخ��ل الصالة مث��ل الي��د والطائرة إىل 
جانب خطوط ملعب الس��لة، وجاء رد 
اللجنة التنظيمية أن اللعب عىل ملعب 
بخطوط سلة فقط يطبقه االتحاد الدويل 
فقط يف منافسات الرجال. أما يف الفئات، 

فال يشرط ذلك. 

سبعة حكام يديرون المباريات 

تش��هد البطولة الخليجية للناشئني 
مش��اركة 7 ح��كام فق��ط يف إدارة 
املباريات، حيث يرافق كل منتخب 
حك��م من البلد نفس��ه باس��تثناء 
املنتخب السعودي الذي مل يرافقه 
حك��م؛ نظرا لف��رض عقوبات عىل 
حكامه وعدم وجود أي حكم ميتلك 
الرخص��ة الدولية س��ارية املفعول 
يف الوق��ت الح��ايل، ولذلك فرضت 
غرام��ة ع��ىل االتح��اد الس��عودي 
قدرها 5000 ريال سعودي بحسب 
الخليجية،  التنظيمية  اللجنة  لوائح 
ولكن س��يتم إع��ادة النظر يف ذلك 
بحسب تأكيد أعضاء اللجنة بسبب 
أن ع��دم مرافقة حك��م للمنتخب 
الس��عودي جاء بس��بب العقوبات 
من “الفيب��ا”، وكانت لجنة الحكام 
الخليجي��ة اس��تعانت بثالثة حكام 
أجانب من الص��ني والهند وماليزيا 
وسيشاركون يف إدارة املباريات إىل 
جانب الح��كام الخليجيني األربعة 
بينه��م حكمن��ا ال��دويل البحريني 

عبدالرضا عبدالحسني.

األحمر السالوي الناشئ يدشن المشوار الخليجي بمالقاة منتخب ُعمان
يستكمل استعداده صباح اليوم في دبي بحصة تدريبية خفيفة

علي حسن: معسكر تركيا طور أداء الالعبين ومتفائلون بالدفاع عن اللقب
دبي        أحمد الذهبة

منتخب البحرين لكرة السلة للناشئين

علي محمود أثناء حديثه للوفد اإلعالمي

جانب من التدريبات غانم السند يرفع قميص منتخبنامن مباراة سابقة بين البحرين وعمان

من االجتماع مع حكام البطولة

جانب من االجتماع الفني )تصوير: طاهرة جاسم(
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بطولة الوطن الثالثة لكرة 
القدم املقامة عىل مالعب 
نادي سامهيج، إذ ستجمع 

املباراة فريق الُوسطى وفريق 
نيوسات يف متام الساعة 9:00 

مساء. 
وتسبق املباراة النهائية 

للبطولة مباراة تكرميية 
استعراضية ستجمع قدامى 
العبي نادي سامهيج لكرة 

القدم عند الساعة 8:00 مساء. 
وبالعودة للمباراة النهائية، 

سيبحث فريق الوسطى عن 
تحقيق لقبه الثاين يف البطولة 

وتعويض إخفاق النسخة 
املاضية التي وّدع فيها البطولة 

مبكرا، وهو الذي حرم فريق 
نيوسات يف النسخة األوىل 

من بلوغ املباراة النهائية بعد 
أن أقصاه يف نصف النهايئ 

بثنائية نظيفة رافعا فيها كأس 
البطولة. 

فيام سيحاول نيوسات أن 
يتوِّج أداءه الكبري يف البطولة 

بتحقيقه اللقب وتعويض 

مشاركتني سابقتني مل يكتب 
لهام النجاح ببلوغ نهايئ 

البطولة وخصوصا يف النسخة 
األوىل بعد أن كان قريبا 

من املباراة النهائية، ولكن 
فريق الوسطى حرمه من 
ذلك، لتكون هذه املباراة 

فرصة كبرية لرد الدين لفريق 
الوسطى وخطف اللقب.

أكد مدرب املحرق سلامن رشيدة 
أن اس��تغالل الفرص كانت العالمة 
الس��عودي خالل  الب��ارزة لألهيل 
مواجهة فريقه، ي��وم أمس األول، 
عىل االستاد الوطني، ضمن ذهاب 
دور ال� 32 ل��كأس العرب لألندية 
األبط��ال. وكان��ت املب��اراة الت��ي 
كبريا  ش��هدت حضورا جامهريي��ا 
أسفرت عن فوز الفريق السعودي 

بنتيجة )2-0(. 
وذكر رشيدة خالل املؤمتر الصحايف 
ال��ذي أعق��ب املب��اراة أن األهل 
الس��عودي اس��تثمر بش��كل جيد 
فرصت��ني س��نحتا ل��ه وحولهام إىل 
أه��داف، مش��ريا إىل أن املش��كلة 
الت��ي واجهت العبي��ه هي إضاعة 
الف��رص ع��ىل رغ��م تعددها عىل 

مدار شوطي املباراة. 
وقال:”من الطبيعي جدا اس��تقبال 
األهداف يف حالة عدم تسجيلها يف 
ش��باك الخصم”. ورغ��م ذلك، فإن 
رشي��دة أبدى رضاه عن مس��توى 

فريقه خالل املباراة. 
وق��ال:”راض عام قدم��ه الالعبون 

داخ��ل أرضية امللع��ب من خالل 
األمر  وانضباطه��م، وهو  التزامهم 
ال��ذي انعكس عىل ش��كل اللعب 
ومجرياته، من حيث وجود الفرص 
السانحة للتهديف، لكنها يف النهاية 

مل ترتجم إىل أهداف”.
واعت��ر رشي��دة املب��اراة فرص��ة 
ل��إدارة  تقري��ر  للتقيي��م ورف��ع 
املحرقاوي��ة في��ام يخ��ص ذل��ك. 

وأض��اف: “كانت بداية إيجابية لنا 
 ،2019 /2018 الجديد  املوس��م  يف 
والجميع شاهد الفريق يف النواحي 
كافة سواء الدفاعية أو الهجومية، 

وسنقوم برفع تقرير عن أداء
الف��رتة املاضي��ة مب��ا فيه��ا مباراة 
األه��يل الس��عودي”.  وردا ع��ىل 
استفس��ار حول أهمية استقطاب 
مهاجم يض��اف إىل نج��م الفريق 

إس��امعيل عبداللطي��ف، أوض��ح 
رشيدة يف معرض إجابته أنه يعمل 
وف��ق اإلمكانات والتش��كيلة التي 
ميتلكه��ا يف الوقت الح��ايل، مؤكدا 
التطلع دامئا لوجود أفضل الالعبني 
يف التش��كيلة ألي م��درب يرشف 
ع��ىل أي فري��ق. وتاب��ع: “عملنا 
وحرضن��ا الفري��ق للمب��اراة م��ن 
ولله  املتواجدة،  املعطي��ات  خالل 

الحمد كان األداء جيدا من جانب 
الالعب��ني”.  وأكد رشيدة أن فريقه 
س��يطوي صفح��ة مب��اراة األهيل، 
وس��ريكز عىل الق��ادم واملتمثل يف 
لقاء كأس الس��وبر يوم 15 سبتمر 
املقبل أمام النجمة، إضافة إىل لقاء 
باألهيل  س��يجمعه  ال��ذي  اإلياب 
السعودي يف جدة يوم 24 سبتمر 

املقبل أيضا.

تنفي��ذا لتوجيه��ات ممثل جاللة 
املل��ك لألعامل الخريية وش��ؤون 
الش��باب رئيس املجل��س األعىل 
للش��باب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة، عقدت 
لجنة رياضات املوروث الش��عبي 
التحض��ريات  لبح��ث  اجتامع��ا 
النطالق النس��خة الخامس��ة من 
موس��م نارص بن حم��د للصقور 

والصيد.
وقد ت��رأس االجتامع نائب رئيس 
لجنة رياضات املوروث الش��عبي 
س��امل محم��د الهاج��ري، والذي 
حرضه رئيس لجنة الصقور محمد 
عايض املري، ورئيس لجنة السلق 
ورئيس  الرميح��ي،  ذياب  راش��د 
لجن��ة اإلب��ل عيل فاض��ل املري، 
ونائ��ب رئي��س لجن��ة الصق��ور 
رئيس لجنة التنظيم حمد راش��د 

النعيمي، ومدي��ر لجنة رياضات 
املوروث الشعبي إبراهيم أحمد.

بكلم��ة  االجت��امع،  ب��دأ  وق��د 
ترحيبي��ة من نائ��ب رئيس لجنة 
الش��عبي سامل  رياضات املوروث 
محم��د الهاج��ري، بعدها ناقش 
األولّية  االس��تعدادات  االجت��امع 

للج��ان العاملة إلقام��ة الحدث، 
ه��ذ  يف  التس��جيل  وطريق��ة 
النس��خة من املوس��م. كام ناقش 
االجتامع الس��بل التي تس��هم يف 
إبراز وإنجاح ه��ذا الحدث، عىل 
الش��كل ال��ذي يلب��ي طموحات 
اللجن��ة يف تنفيذ رؤى وتوجيهات 

س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة؛ لتعزيز ثقاف��ة رياضات 
املوروث الشعبي ليس فقط عىل 
املس��توى املحيل فحس��ب، وإمنا 
عىل مستوى منطقة دول مجلس 

التعاون بدول الخليج العربية.
وبهذه املناس��بة، ق��ال الهاجري: 

خليف��ة  برئاس��ة  اللجن��ة  “إن 
س��تعمل عىل  القعود،  عبدالل��ه 
أن يكون موس��م ن��ارص بن حمد 
نس��خته  يف  والصي��د  للصق��ور 
الخامسة موسام مميزا من خالل 
س��تجريها  الت��ي  االس��تعدادات 
اللجن��ة يف الف��رتة املقبل��ة قبل 
الوص��ول ملوع��د انط��الق ه��ذا 
الحدث. فاللجنة تسعى أن تحقق 
املزي��د م��ن النجاح��ات يف هذا 
املوسم”، مضيفا أن اللجنة ستعقد 
املزيد من اجتامعاتها التحضريية؛ 
بهدف تحديد كاف��ة األمور التي 
تضمن الوصول للجاهزية املثالية، 
مؤكدا يف الوق��ت ذاته أن اللجنة 
تعمل وفق توجيهات سمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة؛ بهدف 
املحافظ��ة عىل ه��ذه الرياضات 
الرتاثي��ة األصيلة، املس��تمدة من 

تراثنا الوطني العريق.

اتحاد السلة- املركز اإلعالمي:
باك��ورة  األول  أم��س  انطلق��ت 
مسابقات االتحاد البحريني لكرة 
الس��لة بإقامة س��ت مباريات يف 
افتتاح دوري الراعم، عىل صالتي 
نادي املنامة ونادي املحرق. ففي 
الصال��ة الزرق��اء حق��ق صاحب 
األرض فريق املنام��ة “أ” انتصارا 
عريضا ع��ىل براعم الرفاع بنتيجة 
56 مقاب��ل 7، في��ام ب��دأ صغار 
ال��دوري بق��وة وحققور  األهيل 
الفوز عىل فريق املنامة “ب” -56

32، وحقق سرتة الفوز عىل جاره 
النوي��درات بنتيج��ة 30-40، ويف 
صالة نادي املحرق فاز س��امهيج 
ع��ىل االتح��اد 24-38، في��ام تم 
اعتبار املحرق فائزاً عىل البحرين 
0-20 وكذلك بالنتيجة نفسها تم 
اعتب��ار الحالة فائ��زا عىل مدينة 
عي��ى، بس��بب عدم اس��تكامل 

فريقي البحرين واملدينة إجراءات 
خوض املباراة رغم حضورهام يف 

الوقت املحدد، لكن عدد الالعبني 
كان ناقصا.

وبعد نتائج الجول��ة األوىل باتت 
6 ف��رق بنقطتني، وه��ي املنامة 

“أ” واأله��يل والحال��ة واملح��رق 
وسامهيج وس��رتة، فيام تأيت فرق 
واملنام��ة  واالتح��اد  النوي��درات 
“ب” والرف��اع بنقط��ة واح��دة، 
والبحري��ن مع مدين��ة عيى بال 
نق��اط؛ نظرا للتخلف. وش��هدت 
مباريات الجولة األوىل إثارة كبرية 
ورغبة كبرية من الفرق يف تقديم 
األفضل، وأثبتت الفرق أنها متلك 
مخزونا كبريا من الالعبني الصغار 

أصحاب املواهب املميزة.
وس��تقام مباريات الجولة الثانية 
يوم الس��بت املقبل 1 سبتمر، إذ 
س��يلعب عىل صالة نادي املحرق 
النوي��درات  واأله��يل،  االتح��اد 
والحال��ة، مدينة عي��ى والرفاع، 
فيام س��يلعب عىل صال��ة اتحاد 
الس��لة املنامة “ب” مع املحرق، 
البحرين مع املنامة “أ” وسامهيج 

مع سرتة.

أرجع الخسارة لعدم استثمار الفرص

شريدة راٍض عن أداء المحرق أمام األهلي السعودي

بحث تحضيرات موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد

للســلة البراعــم  دوري  انطــالق  فــي  انتصــارات   6

أحمد مهدي

لجنة رياضات الموروث الشعبي        المركز اإلعالمي

من لقاء المحرق واألهلي السعودي )تصوير: عبدالرسول الحجيري( المؤتمر الصحافي لمدرب المحرق

جانب من االجتماع

من مباراة المنامة “أ” مع الرفاع في دوري البراعم

م��ع افتتاح أوىل جوالت ال��دوري األملاين قبل أيام 
تك��ون جمي��ع الدوري��ات االوروبي��ة الكبرية قد 
انطلقت رسمياً لتعلن عن فصل جديد من اإلثارة 

واملتعة والشغف الجامهريي حول اقطار العامل.
وك��ام هي ع��ادة بداية كل موس��م جديد..تخرج 
العدي��د م��ن التقاري��ر املرتبط��ة مباهي��ة الفرق 
املتنافس��ة وم��دى حظوظه��ا يف الف��وز بألقاب 
الدوريات املحلية بناًء عىل الصفقات التي أبرمتها 
تلك األندية خالل فرتة س��وق انتق��االت الالعبني 

التي تسبق انطالقة البطوالت.
من خالل هذه املساحة سنحاول استعراض موازين 
القوى يف كل دوري من الدوريات الكرى ومعرفة 
أبرز الفرق املراهنة عىل األلقاب، والتي س��يعتمد 

تقييمها بشكل كبري عىل صفقات املريكاتو.

 * الدوري اإلنجليزي

  ق��د ال يختلف اثنان ع��ىل أن نادي ليفربول قام 
بعم��ل أفضل مريكاتو م��ن بني جمي��ع الفرق يف 
الدوري، إذ س��اهمت الصفقات الجديدة يف رفع 
ج��ودة الفريق كث��ريا، ولعل البداي��ة القوية التي 
حققها ليفرب��ول يف الج��والت األوىل من الدوري 
تؤك��د صحة ذلك وتثبت مبا ال يدع مجاال للش��ك 
أن الريدز س��يكون املنافس األقوى لحامل اللقب 
مانشس��رت س��يتي املرتبع عىل قامئة أبرز املراهنني 

عىل لقب الرميريليغ.
مانشسرت سيتي عىل الرغم من انه مل يشغل نفسه 
كث��ريا باملريكاتو واكتف��ى بالتعاقد م��ع الجزائري 
ري��اض محرز، إال أن “الس��يتيزنز” م��ازال يتفوق 
بخط��وة عن بقية الفرق املتنافس��ة؛ نظرا لكوكبة 
النجوم التي يضمها الفريق، والتي تجعل خيارات 

املدرب املحنك غارديوال كثرية!
 ونظرا لحالة االس��تقرار التي يعيشها توتنهام عىل 
جمي��ع األصعدة� فإنه من املنتظ��ر أن يكون هو 
املنافس الثالث يف رصاع الفوز بلقب الدوري بعد 
الس��يتي وليفربول، حيث يرى النق��اد واملحللون 
أن حالة االس��تقرار التي يعيش��ها السبريز تضعه 
يف مرتب��ة أعىل من مانشس��رت يونايتد وتش��يليس 

واألرسنال يف قامئة الرتشيحات!

* الدوري اإلسباني

إدارة برش��لونة أبرم��ت العديد م��ن التعاقدات 
الذكي��ة الت��ي كان الفري��ق بحاجة له��ا، وإذا ما 
متك��ن الالعبون الجدد من ف��رض بصمتهم رسيعاً 
وباس��تمرار تألق نج��وم الفري��ق وإدارة املدرب 
فالفريدي الصحيحة، فإن برشلونة سيصبح متكامال 
ول��ن يعاين م��ن أي نقطة ضعف مام قد يس��هل 
عملية وضع البلوغرانا كأبرز مرش��ح للفوز بلقب 

الليغا هذا املوسم.
ري��ال مدري��د الغري��م التقلي��دي لرش��لونة مير 
بظروف عصيبة للغاية جعلته يف وضع ال يحس��د 
علي��ه إطالقاً، ب��دأت بفقدان نج��م الفريق األول 
كريس��تيانو رونالدو مرورا بتقديم املدرب زيدان 
اس��تقالته بعد سلس��لة من النجاح��ات الباهرة، 
انتهاًء بالتعاقد مع املدرب الجديد لوبتيغي الذي 
س��يحتاج وقتا حتى يع��رف كل التفاصيل، ناهيك 
عن عجز اإلدارة حتى اآلن يف جلب العب “س��وبر 
س��تار” يع��وض م��كان رونالدو - ال��ذي يصعب 
تعويض��ه فعلي��اً - كل ه��ذه املؤرشات الس��لبية 
جعلت عش��اق املرينغي تسودهم حالة من عدم 
التفاؤل حيال مصري الفريق هذا املوس��م بعد أن 
عاش��وا الكثري من اللي��ايل الصاخب��ة عندما تربع 
فريقهم املفضل عىل العرش األورويب ثالث سنوات 

متتالية!
أتليتكو مدريد من املفرتض أن يكون له شأن أكر 
يف رصاع املنافسة عىل لقب الليغا هذا املوسم بعد 
أن كان يلع��ب دور املنافس الثالث خصوصا بعد 
تعاقد الفريق مع بعض الالعبني الذين سيساهمون 
يف رفع الكفاءة، الفوز بلقب كأس السوبر اإلسباين 
ع��ىل الغريم ري��ال مدريد وب��أداء مبهر قد يزيد 
طموح��ات الروخي بالنك��وس وتجعلهم يعيدون 
ذكريات موس��م 2014 عندما خطفوا اللقب بكل 

جدارة واستحقاق!

موازين القوى في 
الدوريات الكبرى )1-2(

علي العيناتي

نبض العالم

alaynati82
@gmail.com

فريق نيوسات



يخ��وض منتخبنا الوطني لك��رة اليد يف 
الس��اعة الثاني��ة ظهرا بتوقي��ت مملكة 
البحري��ن )السادس��ة مس��اًء بتوقي��ت 
إندونيس��يا( الي��وم )اإلثن��ن(، مواجهة 
مهم��ة يف الدور نصف النهايئ ملس��ابقة 
كرة اليد بدورة األلعاب اآلسيوية الثامنة 
عرشة واملقام��ة بجاكرت��ا، عندما يالقي 
 GOR( املنتخ��ب الياب��اين عىل صال��ة
popki cibubur(، حيث يس��عى أحمر 
الي��د إىل حج��ز بطاقة العب��ور للمباراة 
النهائي��ة يف املس��ابقة للم��رة األوىل يف 
تاريخه، وضامن ميدالية جديدة تضاف 
لحصيل��ة اململك��ة يف ال��دورة، بعد أن 

كانت بداية الحصاد مع ألعاب القوى.
وبع��د أن نج��ح منتخبن��ا يف تحقي��ق 
االنتصار يف مواجهاته الس��ت الس��ابقة 
بالدوري��ن التمهي��دي والرئي��س، وصل 
إىل نص��ف النهايئ بقوة كب��رة وطموح 
أك��ر يؤهل��ه إىل عبور منافس��ه الياباين 
والصع��ود إىل النهايئ ملواجهة الفائز من 
نص��ف النه��ايئ اآلخر ال��ذي يجمع بن 

كوريا الجنوبية وقطر.
وس��بق أن تقابل منتخبنا مع اليابان يف 
األش��هر هذا العام يف أربع مناس��بات ما 
بن الرسمية والودية، وكانت فيها الغلبة 

ملصلحة منتخبنا.
وكان منتخبن��ا ق��د تص��در مجموعت��ه 
بالدور الرئيس بس��ت نق��اط من ثالثة 
انتص��ارات عىل حس��اب إي��ران وكوريا 
الجنوبي��ة وهونغ كونغ ع��ىل التوايل، يف 
حن تعرض��ت اليابان لخس��ارة وحيدة 
كانت م��ن قط��ر بال��دور الرئيس فيام 
تعادلت مع الس��عودية كذل��ك، إال أنها 
تأهل��ت بفض��ل تعادل الس��عودية مع 

العراق يف الجولة األخرة.
ويدخل أحمر اليد مباراة اليوم مبعنويات 
مرتفعة نظر املس��توى التصاعدي الذي 
يقدم��ه املنتخب من لق��اء آلخر، إضافة 
إىل التف��وق التاريخ��ي يف املواجه��ات 
األخرة عىل منافس��ه الياباين، األمر الذي 
يعطي دفعة معنوية لالعبي منتخبنا يف 
مواصلة أدائهم القوي وتحقيق االنتصار 
ال��ذي يضمن له��م التواج��د يف النهايئ 
وكذل��ك عىل منص��ة التتوي��ج، ويتمتع 
الالعب��ون بجهوزي��ة كبرة بع��د الراحة 
التي تحصلوا عليها يف اليومن السابقن، 
وكذلك اإلعداد ملواجه��ة اليوم بالصورة 

األمثل.
وسيس��تمر الجهاز الفني بقيادة املدرب 
اآليس��لندي آرين كريستيانس��يس عىل 
ذات األس��لوب واألس��امء الت��ي يعتمد 
عليها يف الش��قن الدفاع��ي والهجومي، 
حيث من املؤكد ع��ودة الحارس محمد 
عبدالحس��ن إىل حامية عري��ن األحمر 
من��ذ البداي��ة بع��د أن ش��ارك الحارس 
الثاين عيىس خل��ف يف اللقاء األخر أمام 
هونغ كون��غ، يف حن س��يتناوب الثاليث 
محمد عبدالرضا وحسن مدن إضافة إىل 
محمد مرزا عىل اللعب يف عمق الدفاع 
البحرين��ي، م��ع االعتامد ع��ىل محمد 
حبيب وعيل م��رزا يف مركز 2 الدفاعي، 
دون أن يكون هناك أي تغر عىل العبي 
الجناح حسن السامهيجي وبالل بشام.

أم��ا يف الهجوم، ف��إن كريستيانس��يس 
يعتم��د بصورة كبرة عىل صانع األلعاب 
حسن الصياد يف قيادة هذا الشق بأدائه 
وقوت��ه إىل جانب الخرة التي اكتس��بها 
من مشواره الطويل، يف حن يتناوب عيل 
م��رزا ومحمد حبيب وع��يل عبدالقادر 
عىل ش��غل مراك��ز الخ��ط الخلفي مع 
الصياد، وهو ما يتوقع أن يس��تمر عليه 

الجهاز الفني، فيام يتناوب محمد مرزا 
وحسن شهاب يف مركز الدائرة.

وميتل��ك العبو املنتخب الخ��رة الكافية 
للتعام��ل مع ظروف املب��اراة من خالل 
بإمكانات منافس��هم،  الكاملة  معرفتهم 
إضاف��ة إىل خوضه��م عدي��د املباريات 
املهم��ة يف األدوار النهائي��ة س��واء م��ع 
املنتخب الوطن��ي أو األندية التي ميثلها 
ومثلها الالعبون، وهو ما يجعل منتخبنا 
يتفوق عىل نظره كذلك يف هذا الجانب.

العنزور: مباراة اليوم مختلفة

قال مس��اعد م��درب منتخبن��ا الوطني 
ع��يل العن��زور أن مواجهة الي��وم أمام 
املنتخب الياب��اين تعد مختلفة عن باقي 
املواجه��ات الت��ي خاضه��ا األحمر أمام 
منافس��ه، وأوضح “لقاء اليوم لن يكون 
ك��ام اللق��اءات الس��ابقة الت��ي خاضها 
املنتخ��ب يف ال��دورة، وكذلك س��يكون 
مختلف��اً ع��ن املواجهات الت��ي خاضها 
األحم��ر أمام اليابان يف األش��هر األخرة، 
وذلك عائ��د ألهمية املباراة الكبرة كون 
الفائز س��يضمن ميدالية لبلده، وهو ما 

نسعى من أجله جميعاً”.
وتابع العنزور “الجميع متحد ومتعاون 
عىل تحقيق الهدف، وذلك عىل املستوى 
الفن��ي،  وكذل��ك  والذهن��ي  النف��ي 
والظروف كلها مثالية من خالل املستوى 
التصاعدي واالنسجام الكبر بن الالعبن 
وأداء التعلي��امت املناط إلي��ه بالصورة 
املطلوب��ة، وه��و م��ا س��اهم يف وصول 

املنتخب لهذا الدور من الدورة”.
وعن استعدادات املنتخب للمباراة قال 
“يف اليوم��ن األخرين ركز الجهاز الفني 
عىل الجوانب الخططية سواء يف الجانب 
الهجوم��ي أو الدفاعي، وذل��ك بالرتكيز 
عىل نقاط الق��وة والضعف، مع تحديد 
الخطط واإلسرتاتيجيات التي سيعتمدها 
املنتخب خ��الل املباراة، وجميع الالعبن 
جاهزي��ن للمباراة، وهذا ما وضح خالل 

التدريبات”.
ومتن��ى العن��زور أن يوف��ق الالعبون يف 

أفض��ل عروضهم ومس��توياتهم  تقديم 
بقول��ه “أمتنى أن يك��ون جميع الالعبن 
يف يومه��م، وأن نحق��ق االنتصار لنصل 
إىل النهايئ للمرة األوىل يف دورة األلعاب 

اآلسيوية”.

أحمد الفهد يستقبل مدير 
بعثة المملكة بدر ناصر

استقبل رئيس املجلس األوملبي اآلسيوي 
الشيخ أحمد الفهد الصباح عضو مجلس 
إدارة اللجن��ة األوملبية البحرينية، مدير 
بعث��ة مملكة البحرين ب��دورة األلعاب 
اآلس��يوية، أمن الرس املساعد باالتحاد 
البحريني أللعاب القوى بدر نارص مبقر 

إقامته بفندق مويل هوتيل.
ورحب الشيخ أحمد الفهد الصباح ببدر 
نارص، وأش��اد بالدور ال��ذي يضطلع به 
سواء من خالله عمله يف اللجنة األوملبية 
وإدارة البعث��ة البحرينية املش��اركة يف 
األلعاب اآلس��يوية أو من خالل عطائه 
يف االتح��اد البحريني أللع��اب القوى، 
معربا عن س��عادته بالكوادر الخليجية 
الشابة، والتي تثبت عىل الدوام قدرتها 

وكفاءتها يف مجال اإلدارة الرياضية.
وأش��اد الفه��د مب��ا تحظى ب��ه ألعاب 
الق��وى البحرينية من مكان��ة مرموقة 
بقي��ادة النائ��ب األول لرئيس املجلس 
رئي��س  والرياض��ة،  للش��باب  األع��ىل 
االتحاد البحريني أللعاب القوى س��مو 
الش��يخ خال��د ب��ن حم��د آل خليفة، 
متمنيا ملنتخب البحرين أللعاب القوى 
املزيد من التوفي��ق والنجاح يف الدورة 

اآلسيوية.
وم��ن جانبه، نق��ل بدر نارص للش��يخ 
أحمد الفهد تحيات س��مو الشيخ خالد 
ب��ن حم��د آل خليفة، منوه��ا بالدعم 
الذي يقدمه املجلس األوملبي اآلس��يوي 
لكافة اللجان األوملبية الوطنية، وحرصه 
عىل دعم رياضة ألعاب القوى يف القارة 
اآلس��يوية ع��ىل اعتب��ار أن أم األلعاب 
تش��كل أحد أهم الرياضات بالدورات 
اآلس��يوية، معرب��ا ع��ن خالص ش��كره 

وتقديره لكل ما يقدمه الفهد؛ من أجل 
تطور الرياضة يف القارة الصفراء.

وبع��د نهاية اللقاء، ق��ام الفهد بتقديم 
درع املجلس األوملبي اآلس��يوي إىل بدر 
ن��ارص فيام ق��ام األخ��ر بتقديم هدية 
تذكارية للفهد تجس��د ت��راث البحرين 

األصيل.

حياة بنت عبدالعزيز والخياط 
يصالن جاكرتا

وصل إىل العاصمة اإلندونيسية جاكرتا 
وفد اللجن��ة األوملبية البحرينية املكون 
م��ن عضوي مجل��س اإلدارة الش��يخة 
حي��اة بن��ت عبدالعزي��ز آل خليف��ة، 
وخالد الخياط؛ لحضور منافسات دورة 
األلعاب اآلس��يوية الثامنة عرشة، والتي 
تحتضنها مدينتي جاكرتا وباملبانغ حتى 

2 سبتمر املقبل.
وكان يف مقدمة مس��تقبيل وفد اللجنة 
األوملبي��ة بقاع��ة الترشيف��ات مبط��ار 
س��وكارنو ال��دويل بالعاصم��ة جاكرت��ا 
س��فر مملك��ة البحري��ن بإندونيس��يا 
محمد غسان شيخو وعدد من موظفي 
الس��فارة، إضاف��ة إىل عدد م��ن الوفد 

اإلداري واإلعالمي.
ورحب س��فر اململك��ة بوف��د اللجنة 
األوملبية البحريني��ة، متمنيا لهام طيب 
اإلقامة يف إندونيس��يا، نجاح املش��اركة 
البحرينية يف املحفل اآلس��يوي، كام عر 
كل من الش��يخة حياة بنت عبدالعزيز 
آل خليف��ة وخال��د عبدالعزيز الخياط 
عن بالغ ش��كرهام وتقديرهام للجهود 
التي تبذلها س��فارة اململكة يف جاكرتا؛ 
من أج��ل دعم املش��اركة البحرينية يف 
ال��دورة اآلس��يوية، وذل��ك انطالقا من 
حرص القيادة الرشيدة عىل توفر كافة 
أش��كال الدع��م واملس��اندة للمواطنن 

خارج البحرين.
وس��يقيم أعضاء مجل��س إدارة اللجنة 
األوملبية بفندق فورسيزون وسيشهدان 
منافس��ات الدورة حت��ى موعد النهاية 
بتاري��خ 2 س��بتمر؛ من أج��ل الوقوف 

خل��ف املنتخب��ات الوطنية املش��اركة 
ودعم وتش��جيع الالعب��ن، كام يتواجد 
حالي��ا برفقتهام عضو مجل��س اإلدارة 
رئي��س االتحاد البحريني لكرة اليد عيل 
عيىس إس��حاقي الذي وصل إىل جاكرتا 

18 أغسطس.

منتخب الجوجيتسو ينهي 
مشاركته باآلسياد بخسارة 
القصيبي

الجوجيتس��و مش��اركته  أنهى منتخب 
بدورة األلعاب اآلس��يوية الثامنة عرشة 
بعدما خ��اض الالعب نج��اد القصيبي 
آخر املنافسات الخاصة مبنتخبنا، حيث 
نج��ح القصيبي يف الف��وز عىل الالعب 
الباكس��تاين عبدالرحمن بنتيجة 100/ 0 
يف وزن 77 ك��غ ع��ن طري��ق مس��كة 
الخنق )مس��كة األخضاع( وذلك ضمن 

منافسات الدور األول.
الث��اين خ��رس  ال��دور  منافس��ات  ويف 
bat� “للقصيب��ي من الالع��ب املنغويل 

kuyag” ليودع املنافسة.
وقد عر م��درب املنتخب رضا منفردي 
عن أسفه الشديد للنتائج التي خرج بها 
املنتخ��ب، والتي ال تعكس ما يتمتع به 
الالعبون من ق��درات وإنجازات بارزة، 
مضيف��ا “جئنا إىل إندونيس��يا مبنتخب 
يض��م خ��رة العب��ي الجوجيتس��و يف 
اململكة، ومل نأت بهدف املش��اركة وإمنا 
اعتالء منصة التتويج وبأفضل الالعبن، 
ولك��ن لظروف ما وأس��باب رمبا تكون 

نفسية جاءت النتائج غر مرضية..”.
ميك��ن  ال  بأن��ه  منف��ردي  وأض��اف 
الحدي��ث عن أي أع��ذار، فالتحضرات 
والالعبن  جيدة  كانت  واالس��تعدادات 
عىل أتم الجاهزية للمشاركة اآلسيوية، 
وجميع الالعبن كان��ت لديهم حظوظ 
جيدة يف اعتالء منصة التتويج، والدليل 
عىل ذلك أن جميع املشاركات الخارجية 
الت��ي ش��اركنا فيه��ا عدن��ا إىل الوطن 
بإنج��ازات، ودورة األلع��اب اآلس��يوية 
تعت��ر أول إخفاق بالنس��بة لن��ا، الفتا 

النظ��ر إىل أن قرعة املنافس��ة مل تخدم 
بعض الالعبن ولكنه ليس عذر ..”.

وتابع منفردي “ع��ىل أية حال الرياضة 
فوز وخسارة والالعبون مل يقرصوا، لكن 
الحظ مل يحالفهم ونتمنى لهم التوفيق 
والنج��اح يف البط��والت القادمة، حيث 
م��ن املؤمل أن نش��ارك ببطول��ة أملانيا 
املفتوحة وبطولة العامل التي س��تقام يف 

السويد..”.

حسن ومريم يحتالن المركزين 
17 و16 في منافسات 
الشوزن

احت��ل رامي منتخبنا الوطني للش��وزن 
حس��ن ماجد املرك��ز 17 بنهاية مرحلة 
التصفي��ات املؤهلة لل��دور النهايئ من 
املس��ابقة، ليخرس بذلك فرصة تواجده 
يف الدور النهايئ، حيث سجل حسن 118 
قرصا مبعدل 0.944، وذلك بتسجيله إىل 
25 قرص��ا و24 قرص��ا يف آخر مرحلتن 
م��ن املراحل الخمس الت��ي خاضها، إال 
أنه تأثر كثرا بعدد األقراص التي حققها 
يوم أم��س األول، ليفقد فرصة الوصول 

إىل نهايئ املسابقة.
وقدم حسن مستوى كبرا ومختلفا عن 
اليوم األول للمس��ابقة، وذلك بتصدره 
إىل متسابقي مجموعته يف اليوم الثاين، 
حي��ث نج��ح يف تحقيق م��ا مجموعه 
49 قرص��ا من أص��ل 50، وهو ما يؤكد 
اإلمكان��ات التي يتمتع بها الرامي الذي 
حق��ق العديد م��ن اإلنج��ازات خالل 

مشاركاته السابقة.
ويف الجهة املقابلة احتلت رامية الشوزن 
مريم حساين املركز 16 يف سلم الرتتيب 
العام بنهاية منافسات السيدات، حيث 
نج��ح يف تحقيق مجم��وع 105 أقراص 
مبع��دل 0.840، لتفق��د ه��ي األخرى 
فرص��ة املنافس��ة يف ال��دور النهايئ من 
املس��ابقة، وحافظت مري��م عىل ذات 
األرقام التي س��جلتها يف اليوم األول من 
املس��ابقة، وهو ما مل يساعدها يف رفع 
عدد األقراص املس��جلة، حيث حققت 
الرامي��ة 19 قرصا يف املرحل��ة الرابعة، 
بين��ام حص��دت 22 قرص��ا يف املرحلة 

الخامسة واألخرة.
ومتتلك مريم مستويات أفضل من التي 
ظهرت به��ا يف ال��دورة، إال أنها تأثرت 
باألجواء الحارة التي متر عىل إندونيسيا 
هذه األي��ام، إضافة إىل قوة املنافس��ة 
خصوصاً من جانب راميات رشق القارة.
وم��ع نهاي��ة منافس��ات الش��وزن يوم 
أمس تكون مش��اركة الرماية البحرينية 
يف دورة األلعاب اآلس��يوية الحالية قد 
انتهت بصورة رس��ميا، بعد أن شاركت 
يف مس��ابقة البندقية ل��� 10 و50 مرتت 
للرجال والسيدات، إضافة إىل 300 مرت 

رجال.

أحمر اليد يواجه اليابان في طريقه إلى النهائي
لضمان ميدالية جديدة تضاف لحصيلة البحرين في “األسياد”

إندونيسيا        حسن علي        عيسى عباس

علي العنزور

رضا منفردي

منتخبنا الوطني لكرة اليد

حسن ماجد قدم أفضل عروضه أمس من منافسات الجوجيتسو )تصوير: علي الحلواجي( مريم حساني في منافسات الشوزن 

بدر ناصر يسلم الفهد هدية تذكارية

حياة بنت عبدالعزيز والخياط لدى وصولهما مطار جاكرتا

االثنين 27 أغسطس 2018 
16 ذو الحجة 1439
18sports@albiladpress.comالعدد 3604 رياضة



االثنين 27 أغسطس 2018 
16 ذو الحجة 1439

العدد 3604 19 sports@albiladpress.comرياضة

البحري��ن حصاد  مملك��ة  ب��دأت 
الذه��ب يف عام “الذه��ب فقط” 
ب��دورة األلعاب اآلس��يوية الثامنة 
عرشة التي تحتضنها مدينتنا جاكرتا 
وباملبان��غ حتى 2 س��بتمرب املقبل 
عندما حقق أبط��ال ألعاب القوى 
يوم أمس )األح��د( أربع ميداليات 
ذهبي��ة دفع��ة واح��دة وفضي��ة 
وبرونزيت��ن يف ثاين أيام مس��ابقة 
ألعاب القوى التي تقام عىل استاد 
“GBK” لريتفع حصاد البحرين إىل 
9 ميداليات ملونة )4 ذهبيات و3 
فضيات وبرونزيت��ن( بعدما أحرز 
منتخ��ب ألعاب الق��وى يوم أمس 

األول السبت فضيتن.
وعاشت البعثة البحرينية يوم أمس 
فرح��ة عارمة بالحص��اد الوفري من 
امليداليات، حيث ش��هد املنافسات 
س��فري اململكة بإندونيس��يا محمد 
غسان ش��يخو واألمن العام للجنة 
عس��كر  عبدالرحم��ن  األوملبي��ة 
وعض��وي مجلس اإلدارة الش��يخة 
حي��اة بنت عبدالعزي��ز آل خليفة 
وع��ي عي��ى إس��حاقي وخال��د 
الخي��اط، ومدي��ر البعثة بدر نارص 
الوفدي��ن  أعض��اء  إىل  باإلضاف��ة 

اإلداري واإلعالمي.
كام تاب��ع املنافس��ات أمس رئيس 
االتح��اد ال��دويل أللع��اب الق��وى 
الربيط��اين سباس��تيان ك��و ورئيس 
االتحاد ال��دويل للصحافة الرياضية 
جي��اين مريل��و وع��دد م��ن أعضاء 

االتحاد الدويل واآلسيوي.
ودوى السالم الوطني البحريني يف 
أرجاء امللعب بعدما حقق عداؤونا 

امليداليات الذهبية الثالث.

 روز جيلمو تهدي 
البحرين أول ذهبية

أه��دت الع��داءة روز جيلمو مملكة 
البحري��ن أول ميدالي��ة ذهبية بدورة 
ف��ازت  عندم��ا  اآلس��يوية  األلع��اب 
باملركز األول يف نهايئ س��باق املاراثون 
للس��يدات بعدم��ا قطع��ت مس��افة 
الس��باق بزمن 2:34:51 ساعة، حيث 
تجاوزت منافساتها وتصدرت السباق 
يف املقدمة حتى آخر كيلوين من اصل 
42 كيلومرت لتحقق املركز األول، تاركة 
امليدالية الفضية واملركز الثاين لليابانية 
“نوكامي كيكو” بزمن 2:36:27 ساعة، 
وامليدالي��ة الربونزية واملرك��ز الثالث 
للكورية الش��املية “كيم هاي سونج” 

بزمن 2:37:20 ساعة.

 سلوى عيد تفوز 
بذهبية 400 متر

واصل��ت الع��داءة س��لوى عيد نارص 
تألقها هذا العام 2018 بعدما خطفت 
املرك��ز األول وامليدالي��ة الذهبي��ة يف 
نهايئ س��باق 400 مرت للسيدات بزمن 
50:09 ثاني��ة لتثب��ت تفوقها يف هذا 
الس��باق وعل��و كعبها، في��ام جاءت 
الهندية “داس هي��ام” يف املركز الثاين 
ونال��ت الفضية بزم��ن 50:79 ثانية، 
وظفرت الكازاخستانية “الينا ماكهينا” 

باملركز الثالث والربونزية. 

 شاني يخطف 
ذهبية 10 آالف متر للرجال

ب��كل ج��دارة واقتدار وبف��ارق كبري 
عن منافس��يه فاز العداء حسن شاين 
باملركز األول وامليدالية الذهبية بنهايئ 
س��باق 10 آالف م��رت للرج��ال بعدما 
قطع مس��افة الس��باق ب� 28:35:54 
دقيق��ة، ك��ام نج��ح الع��داء أبراهام 
ش��ريوبن الفوز باملركز الثاين والفضية 
بزم��ن 29:00:29 دقيقة، وجاء العداء 
الهن��دي “الكش��منان كوفن��دان” يف 
املرك��ز الثالث لين��ال الربونزية بزمن 

29:44:91 دقيقة.

أديدونغ تحصد ذهبية 100 
متر للسيدات

بفارق ضئيل وبصعوبة فازت العداءة 
وامليدالي��ة  األول  باملرك��ز  أديدون��غ 
الذهبية بس��باق 100 مرت للس��يدات 
بزم��ن 11:30 ثاني��ة، وذل��ك بفارق 
جزأين من الثانية عن الهندية “جاند” 
التي ظف��رت باملركز الث��اين والفضية 
في��ام كان��ت  ثاني��ة،  بزم��ن 11:32 
امليدالية الربونزية من نصيب العداءة 

الصينية “وي” بزمن 11:33 ثانية.

خميس يحرز برونزية 400 متر 
للرجال

أحرز العداء عي خميس املركز الثالث 
وامليدالية الربونزية لنهايئ سباق 400 
مرت عدو للرجال بعدما أنهى مس��افة 
الس��باق بزمن 44:70 ثانية، فيام جاء 
املرك��ز األول والذهبي��ة م��ن نصيب 
الع��داء القطري حس��ن ال��ذي أنهى 
الس��باق بزم��ن 44:89 ثاني��ة، بينام 
كس��ب العداء الهن��دي يحيى محمد 
املركز الث��اين والفضية بزم��ن 45:69 

ثانية.
وتعت��رب نتيجة عي خمي��س إيجابية 
مقارن��ة بجاهزيته، حي��ث إن نائب 
رئي��س االتح��اد أكد ع��دم جاهزيته 
لس��باق 400 م��رت وأن االتحاد يعول 
عليه يف سباق التتابع وسيكون جاهزا 

لبطولة العامل 2019. 

 نورة تكسب برونزية 
رمي الجلة

ظفرت الالعب��ة نورة جاس��م باملركز 
الثالث وامليدالية الربونزية يف مسابقة 
رمي الجلة مبس��افة 17:11 مرت، بينام 
حققت الصينية لجي��او جونج املركز 
الذهبي��ة مبس��افة  وامليدالي��ة  األول 
19.66 مرت. أما املركز الثاين وامليدالية 
الفضية، فقد كان من نصيب الصينية 

يانك جاو مبسافة 17:64 مرت.

أمينات وأولكيمي إلى 
نهائي سباق 400 متر حواجز

إىل  أولكيم��ي  الع��داءة  تأهل��ت 
نه��ايئ س��باق 400 م��رت حواج��ز 

للس��يدات بعدم��ا أح��رزت املركز 
األول يف مجموعته��ا بالدور نصف 
النه��ايئ منهي��ة مس��افة الس��باق 
بزمن 54:87 ثانية، كام رافقتها إىل 
النهايئ العداءة أمينات جامل التي 
حققت هي األخرى املركز األول يف 

مجموعتها بزمن 57:01 ثانية.
وكانت أولكيمي تأهلت إىل نصف 
النهايئ بعدم��ا أحرزت املركز األول 
يف التصفية األوىل مبجموعتها بزمن 
54:87 ثاني��ة، كام تأهلت  أمينات 
جامل يف املركز الرابع بزمن 57:01 

ثانية.

العميري وأديدونغ إلى 
نهائي 100 متر للسيدات

تأهلت الع��داءة هاجر العمريي 
إىل نهايئ سباق 100 مرت للسيدات 
بعدما حقق��ت املرك��ز الثاين يف 
مجموعته��ا بالدور نصف النهايئ 
وأنه��ت الس��باق بزم��ن 11:43 
ثاني��ة، ك��ام رافقته��ا إىل النهايئ 

الع��داءة أديدون��غ التي أحرزت 
ه��ي األخرى املرك��ز الثاين بزمن 

11:38 ثانية.

عبداهلل جناحي يواصل 
منافسات الشراع

يواص��ل العب منتخبن��ا الوطني للرشاع 
عبدالله جناحي مش��اركته يف منافسات 
الرشاع لق��وارب الليزر ب��دورة األلعاب 
اآلس��يوية الحالي��ة، حيث يحت��ل حاليا 
املرك��ز الثامن قبل 5 ج��والت من نهاية 
السابق، وكان جناحي قد خاض يف األيام 
الثالثة األوىل من املنافس��ات 7 سباقات 
حق��ق خاللها م��ا مجموع��ه 55 نقطة 
بصايف نق��اط وصل إىل 46، وهو ما أدى 
إىل ابتع��اده ع��ن املراك��ز الثالثة األوىل 
يف س��لم الرتتيب لغاي��ة اآلن بالرغم من 

املستوى الذي يقدمه خالل املنافسات.
وشهد الس��باق األول من منافسات يوم 
أمس رياح بحدود 10 إىل 12 كلم/ ساعة 
وحقق في��ه حاجي املرك��ز الخامس يف 
الرتتيب العام، إال أنه تراجع يف الس��باق 
الثاين إىل املراكز الس��ابع بس��بب ارتفاع 
حركة الرياح إىل 18 كلم/ س��اعة، وكانت 
انطالق��ة الالع��ب جيدة خالل الس��باق 
األول والث��اين إال أن املس��توى تراجع يف 
األمتار األخرية من الس��باق الثاين، األمر 
الذي أدى إىل تراجع ترتيبه بنهاية اليوم 

الثالث من املسابقة.
وج��اءت نتائ��ج الالعب يف املس��باقات 
نق��اط يف   9 متقارب��ة، حي��ث س��جل 
السباق األول والرابع، إضافة إىل 8 نقاط 
يف الس��باق الث��اين والثال��ث والخامس 
والس��ابع، وكان أفضل س��باقاته السباق 

السادس الذي سجل فيه 5 نقاط.
ومن املقرر أن يخ��وض عبدالله حاجي 
5 س��باقات عىل مدار اليومن القادمن؛ 
من أجل معرفته النتيج��ة النهائية التي 
س��يحققها يف الدورة، حيث اليزال ميتلك 

فرص يف املنافس��ة ع��ىل مركز متقدم يف 
املسابقة، خصوصاً وأن الفارق بينه وبن 
املراك��ز الثالث��ة املتقدمة عليه ليس��ت 
بالكبرية، األم��ر الذي يفتح املجال أمامه 
لتحقيق ترتيب أفضل يف منافسات اليوم 

وغٍد.

 انطالق منافسات 
الفروسية اليوم 

تنطلق اليوم منافس��ات الفروسية )قفز 
الحواج��ز( ب��دورة األلع��اب اآلس��يوية 
الحالية، وذلك مبشاركة منتخبنا الوطني 
للفروس��ية وال��ذي ميثل��ه كل من خالد 
الخاط��ري والش��يخ حس��ن بن راش��د 
وأحمد منصور، إضافة إىل السيد عدنان 
العل��وي، حيث يش��ارك يف املنافس��ات 
مبش��اركة 17 دولة يتنافسون عىل فئتن 
الف��رق والف��ردي، حيث يتم احتس��اب 
نقاط كل فارق يف منافسات الفرق؛ من 
أجل تحدي��د املتأهلن للدور النهايئ من 

املسابقة.
وتس��تمر فعاليات الفروس��ية عىل مدار 
األي��ام الثالث��ة املقبل��ة، حي��ث تنتهي 
املنافس��ات يوم الخميس املقبل، ومعها 
يتح��دد أبطال الفرق والفردي بحس��ب 

القوانن املتبعة يف املنافسات.
وكان منتخبن��ا ق��د أنهى اس��تعداداته 
للمش��اركة يوم أمس، وذلك بعد وصوله 
إىل جاكرتا قادما من معسكره التدريبي 
يف فرنس��ا اس��تعدادا له��ذه املش��اركة 
وم��ا يليها من مش��اركات والتي يعد يف 
مقدمته��ا بطول��ة العامل القادم��ة التي 

تنطلق بعد 10 أيام تقريباً.
وستكون املنافسات عىل مدار 5 أشواط 
يف ثالثة أيام يتم فيها احتساب نقاط كل 
فارس يف مس��ابقة الفردي، أما منافسات 
الفرق فيأخذون نتيجة 3 أشواط، حيث 
س��يكون الش��وط األول الي��وم عىل أن 
يك��ون الش��وطن الثاين والثال��ث اليوم 
اإلثن��ن، وبن��اء عىل مجموع الش��وطن 
األول والث��اين يتم اختيار أفضل 10 فرق 
للمش��اركة يف النهايئ وم��ن ثم يأخذون 
ملعرف��ة  الثالث��ة،  األش��واط  مجموع��ة 
أصاح��ب أفضل توقي��ت يف أقل أخطاء 

للفوز باملراكز األوىل.
وق��د زار مدي��ر البعث��ة البحريني��ة يف 
إندونيس��يا ب��در نارص محم��د بأعضاء 
منتخب الفروس��ية )قف��ز الحواجز( يف 
موقع إقامة املنافس��ات مبدينة جاكرتا، 
حي��ث التق��ى مدي��ر البثق��ة باملدرب 
والالعب خالد الخاطري والش��يخ حسن 
ب��ن راش��د آل خليفة، وذل��ك من باب 
حرص��ه الكبري ع��ىل متابع��ة املنتخبات 
الوطني��ة املش��اركة يف ال��دورة مبدينتي 
جاكرتا وباملبان��غ، إذ تابع بدر تدريبات 
املنتخب واس��تعداداته األخرية النطالق 

املنافسات.
وح��ر ب��در ن��ارص إىل جان��ب إداري 
املنتخب مشاري الحنفي االجتامع الفني 
الذي يسبق املنافس��ات، حيث أجريت 
القرعة الخاصة باملس��ابقة، كام تم رشح 
األمور الفنية والقوان��ن املتبعة وكيفية 
احتس��اب النقاط، إضاف��ة إىل الرد عىل 
جميع استفس��ارات املنتخبات املشاركة 

قبل انطالق املنافسات.

البحرين تبدأ حصاد الذهب في األلعاب اآلسيوية عبر أبطال القوى
سلوى تكرس تفوقها بـ 400 متر... وشاني يخطف الفوز بـ 10 آالف للرجال

ال��م��م��ل��ك��ة األول�����ى ع��رب��ي��ا ب���ج���دول ال��م��ي��دال��ي��ات ال��ع��ام
إندونيسيا          حسن علي وعيسى عباس:

جانب من منافسات الشراع

عسكر وحياة بنت عبدالعزيز مع العداءات المتوجات

علي خميس أحرز الميدالية البرونزية

مدير البعثة اثناء زيارته للفرسان )تصوير:  علي الحلواجي(

فرحة البعثة البحرينية

فرحة بإنجاز ألعاب القوى فرحة بالميدالية الذهبية الفارس حسن بن راشد
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)وكاالت(: قال روجر فيدرر، الفائز بلقب 
أمريكا املفتوحة للتنس خمس مرات، إن 
املجموعة الجديدة من الالعبني الشبان 

باتوا مؤهلني لتحقيق إنجاز يف البطوالت 
األربع الكربى، وميكن أن تشكل األضواء 

الساطعة يف نيويورك مصدر اإللهام 
الذي يدفع بأحدهم نحو القمة. ويعتقد 
الالعب السويرسي املصنف الثاين، الذي 
أكمل 37 عاما هذا الشهر، ان الالعبني 

الصاعدين مثل األملاين ألكسندر زفرييف 

)21 عاما( واليوناين ستيفانوس تيتيباس 
)20 عاما( والكندي دينيس شابوفالوف 

)19 عاما( قطعوا خطوات كبرية لتجاوزه 
هو ورفائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش.
وقال فيدرر للصحفيني: “يبدو األمر أن 
الجيل الجديد قد بات أكرث حضورا اآلن 

مقارنة بأي وقت مىض”.
وتابع: “ال يزالون بحاجة لتحقيق الفوز 
بإحدى البطوالت األربع الكربى والفوز 

بلقب لألساتذة وبغض النظر عن أي 

وصف، فإنهم بحاجة ألن يقطعوا خطوة 
جديدة يف مشوارهم”.

وواصل: “لكنهم يقرعون الباب حاليا 
وبكل تأكيد، هناك بعض املواهب 

الواعدة حاليا”. وأوضح فيدرر أن رفع 
جائزة فالشينج ميدوز مثل هدفا مبكرا 

له عندما قرر صياغة اسمه يف عامل 
التنس مشريا إىل أن الالعبني الشباب 
يجب أن يتحمسوا بسبب الجامهري 
الرائعة التي تحرض مباريات بطولة 

أمريكا املفتوحة.
وقال: “ستوفر بطولة أمريكا املفتوحة 
وبكل تأكيد مصدر طاقة لهم أيضا، 

وهم يرغبون يف تحقيق طفرة هنا أو 
يف وميبلدون”. وأكمل: “لكن هنا يبدو 

املكان األنسب لتحقيق ذلك خاصة 
عندما تكون صغريا وال تخىش أي يشء”. 

وكان زفرييف قد قال يف ترصيحات له 
يوم الجمعة املايض إنه يأمل يف أن يكون 
أول العب من الجيل الجديد ينتزع لقبا 

عىل صعيد البطوالت األربع الكربى، 
وذلك عقب بعض الصعوبات التي 

واجهها يف مسريته السابقة يف بطولة 
أمريكا املفتوحة مبا يف ذلك الخروج من 

الدور الثاين يف آخر عامني.
وقال فيدرر، إن “العامل لن يسعه” إذا ما 

فاز هو شخصيا بأول لقب له يف أمريكا 
املفتوحة خالل 10 سنوات مشريا إىل أنه 

ميتلك ذكريات رائعة يف البطولة عىل 
أي حال.

فيدرر يفتح باب المجد أمام الجيل الجديد
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)وكاالت(: اعترب الفرنيس أنطوان غريزمان 
نفسه مرشحا لجائزة الكرة الذهبية ألفضل 
العب كرة ق��دم يف العامل “بفضل زماليئ”، 
أكان يف نادي��ه أتلتيكو مدريد اإلس��باين أو 
يف املنتخب الفرنيس الذي توج معه بلقب 

كأس العامل 2018.
وح��ل املهاج��م الفرنيس البال��غ 27 عاما، 
ثالثا عام 2016 خلف الربتغايل كريس��تيانو 
رونال��دو واألرجنتين��ي ليوني��ل مييس، يف 
الجائزة التي متنحها س��نويا مجلة “فرانس 
فوتب��ول” الفرنس��ية املتخصص��ة. وهذه 
السنة، يتوقع أن يكون غريزمان من ضمن 
الالئحة النهائية للمرش��حني لنيلها، بعدما 
س��اهم يف قي��ادة فريقه للق��ب الدوري 
األورويب “يوروبا ليغ” املوس��م املايض، ويف 
تتويج فرنسا بلقب مونديال روسيا وإحراز 

كأس العامل للمرة الثانية يف تاريخها.
وبعدما س��جل ه��دف الف��وز لفريقه يف 
مرمى ضيفه رايو فاليكانو )0-1( الس��بت 
يف املرحل��ة الثانية من الدوري اإلس��باين، 
ق��ال غريزمان ردا عىل س��ؤال عن احتامل 

نيله جائزة الك��رة الذهبية “ما أريده، هو 
أن أواصل الف��وز. يف نهاية املطاف، الكرة 
الذهبية، مثة أش��خاص يق��ررون )منحها( 

وليس أنا”.
أض��اف “م��ا يجعلني أكرث فخرا وس��عادة 
هو أنني مرش��ح للك��رة الذهبي��ة وذلك 
بفضل زماليئ يف الفريق واملنتخب. أحرزت 
األلق��اب معهم، أنا هنا وأقاتل من أجلهم. 
األه��م بالنس��بة إيل ه��و املجموعة، أضع 
املجموع��ة قب��ل أي أم��ر آخ��ر، وهذا ما 

يجعلني أصل اىل القمة”.
وس��اهم غريزمان أيضا بش��كل مبارش يف 
تعادل فريقه مع فالنسيا )1-1( يف املرحلة 
األوىل من الدوري اإلس��باين االثنني، بصنع 
متريرة حاس��مة س��جل منه��ا زميله أنخل 

كوريا هدف الفريق.
وردا ع��ىل س��ؤال ع��ن أدائ��ه يف بداي��ة 
املوس��م، قال غريزم��ان “حصلت عىل 20 
ي��وم من اإلجازة، ويوم )الس��بت( خضت 
مبارايت الثالثة لهذا املوس��م )شارك يف فوز 
فريقه عىل ريال مدري��د يف مباراة الكأس 

الس��وبر األوروبية 2-4(. أحاول اس��تعادة 
إيقاعي ش��يئا فش��يئا، وأقوم بأمور كثرية 
يف التامري��ن”. أضاف “س��نواصل العمل، 
ولعب أكرب عدد ممكن من الدقائق يف كل 
مباراة. أنا حاسم )لصالح الفريق( وآمل يف 

االستمرار كذلك”.
واختار غريزمان يف منتصف يونيو املايض، 
البقاء يف صف��وف أتلتيكو بعد تقارير عن 
انتقال وش��يك إىل برش��لونة الذي توج يف 
املوس��م املايض بلق��ب الدوري اإلس��باين. 
وأثارت التقارير س��خط مشجعي أتلتيكو 
الذين قام العدي��د منهم بإطالق صافرات 
االس��تهجان بحقه يف املب��اراة األخرية عىل 
ملعب��ه “وان��دا مرتوبوليتانو” يف املوس��م 

املايض ضد إيبار.
ومع عودته اىل امللعب يوم السبت يف أول 
مباراة رس��مية من املوس��م الجديد، قدم 
غريزمان للمشجعني كأس العامل التي توج 
بها املوس��م املايض، قبل أن مينحهم هدف 
الفوز مس��تغال ركني��ة من مواطن��ه توما 

ليامر.

ورداء عىل س��ؤال عن الع��ودة اىل ملعب 
الناي، قال “أنا س��عيد جدا بأن أكون هنا 
وس��أقدم كل يشء للن��ادي وزم��اليئ. لقد 
قام��وا بكل يشء م��ن أجل أن أبق��ى، أنا 
س��عيد حاليا وعيل رد كل ه��ذه العاطفة 

عىل أرض امللعب”.
وتابع “املباراة األخرية يل يف )واندا( مل تكن 
ذك��رى جيدة بالنس��بة إيل، إال أنني أتفهم 
ما جرى. اآلن، األهم هو الحارض. الجمهور 
يتمتع بعاطفة كبرية تجاه الالعب الحامل 

الرقم 7 وآمل يف أن يستمر ذلك”.

)وكاالت(: غمز مدافع برشلونة جريار بيكيه 
من قناة الحال الس��يئة مللع��ب نادي بلد 
الوليد خالل مباراتهام الس��بت يف الدوري 
اإلس��باين لكرة القدم السبت، النتقاد رغبة 
رابط��ة ال��دوري )ال ليغ��ا( بإقامة إحدى 
مباريات هذا املوسم يف الواليات املتحدة.

وفاز برشلونة بطل املوسم املايض، بنتيجة 
-1صفر الس��بت عىل مضيفه العائد حديثا 
إىل الدرج��ة األوىل، وذلك ضم��ن املرحلة 
الثاني��ة لبطول��ة إس��بانيا. وب��دا الالعبون 
متأثري��ن بش��كل كب��ري من س��وء أرضية 
امللعب التي تم تبديلها قبل 4 أيام، وعجز 

برشلونة عن فرض أسلوب لعبه الرسيع.
ومل يخ��ف بيكيه بع��د املب��اراة امتعاضه 
من أرضية امللعب، مس��تغال هذا املوضوع 
النتقاد رغبة رابطة الدوري يف إقامة مباراة 
من هذا املوس��م يف الوالي��ات املتحدة، يف 
خطوة لقي��ت انتقاد الالعب��ني وتلويحهم 

باإلرضاب.
وق��ال لقن��اة “يب ان س��بورتس”، “اللعب 
أعاقته حالة أرض امللع��ب. بالطبع، الليغا 
)الرابط��ة( لن تعلق عىل ه��ذا املوضوع، 
لكن اذا أردنا أن نبيع منتجنا عىل الصعيد 
العاملي، س��يكون من الجيد أن نرى بداية 

ماذا يحدث هنا”.
أض��اف “نري��د أن نذه��ب اىل الوالي��ات 
املتحدة، نريد أن ننقل الالعبني اىل هناك... 
وبع��د ذلك، ن��رى ملعبا يف ه��ذه الحالة 
املزرية. هذا عار وخطر كبري عىل س��المة 
الالعب��ني. لي��س مؤهال الس��تضافة مباراة 

ك��رة قدم. األمر معي��ب، آمل يف أن يعالج 
املسؤولون هذا األمر؛ ألنه بائس”.

ومن��ذ إع��الن رابطة ال��دوري يف منتصف 
أغس��طس عزمها ع��ىل إقامة مب��اراة من 
املوسم يف الواليات املتحدة، القت الخطوة 
انتقادات من الالعبني وصلت اىل حد تلويح 

رابطتهم ب��اإلرضاب اعرتاض��ا عىل خطوة 
اعتربوا أنها تستند فقط اىل اعتبارات مالية 

وتجارية، دون األخذ برأي الالعبني.
من جهته، أعرب مدرب بلد الوليد، سريجيو 

جونزاليس، عن سعادته بأداء العبيه.
وعق��ب انته��اء املب��اراة الس��بت، ق��ال 
جونزالي��س “كن��ا نلعب بش��كل جيد يف 
النصف ساعة األوىل من زمن اللقاء، عرفنا 
كي��ف نصمد ونواجه الخط��ورة يك نتقدم 
ونتف��وق ع��ىل أنفس��نا، قدمنا ك��رة قدم 
جيدة، وسعينا للحصول عىل نقطة مل تأت 

يف النهاية، ورمبا كنا نستحقها”.
وردا ع��ىل س��ؤاله ح��ول أرضي��ة ملعب 
الفري��ق، “خوس��يه زورييا” التي اش��تىك 
برش��لونة من حالتها املرتدي��ة، أكد مدرب 
بل��د الولي��د أن فريقه أيض��ا “مكون من 

العبني كرة قدم، وليس مزارعني”.
وأب��رز “ال أح��د يريد اللع��ب عىل أرضية 
س��يئة”، لكن��ه أوضح أن الن��ادي “مل يكن 
لديه الكثري ليقوم به، وفعل كل ما بوسعه 

ليكون يف أفضل حالة”.
وأش��ار جونزالي��س إىل أن العش��ب “كان 
هو نفسه للجميع”، لذلك اعترب أن الخيار 

الوحيد كان “التأقلم” عىل الوضع.

ف��وزه  واتف��ورد  )وكاالت(: حق��ق 
الثالث توالي��ا يف الدوري االنجليزي 
املمت��از لك��رة الق��دم أم��س عىل 
حس��اب ضيفه كريستال باالس 2-1 
يف املرحلة الثالثة. وحقق تش��يليس 
بدوره العالم��ة الكاملة بالفوز عىل 
نيوكاسل 1-2، فيام فاز فولهام عىل 

برينيل 2-4 يف مباراة مثرية. 
وكريس��تال  واتف��ورد  مب��اراة  ويف 
روبرتو  االرجنتين��ي  س��جل  باالس، 
برييرا اله��دف األول يف الدقيقة 53 
بعدما تلقى كرة داخل املنطقة من 
الفرن��يس اتيان كاب��و تابعها بيمناه 
يف ش��باك الح��ارس الويل��زي واين 

هينييس.
اليوناين خوس��يه هوليباس  وأضاف 
الث��اين من ك��رة رفعها م��ن الجهة 

اليرسى فخدعت الجميع واستقرت 
يف أع��ىل الزاوي��ة الي��رسى ملرم��ى 

هينييس )71(.
وقلص العاجي ويلفريد زاها الفارق 

للضي��وف بعدم��ا تلق��ى ك��رة من 
األملاين ماكس ماي��ر داخل املنطقة 
تابعها م��ن زاوية صعبة يف ش��باك 
الحارس الدويل االنجليزي بن فوسرت 

.)78(
ورفع واتفورد رصيده إىل تسع نقاط 
وصار رشيكا يف الص��دارة لليفربول 
الذي كان تغلب عىل ضيفه برايتون 

-1صفر السبت يف افتتاح املرحلة.
يف املقاب��ل، من��ي فري��ق م��درب 
روي  الس��ابق  انجل��رتا  منتخ��ب 
الثانية، ووقف  بهزميته  هودجسون 

رصيده عند 3 نقاط.
وتختتم املرحل��ة اليوم االثنني بلقاء 
قمة بني مانشس��رت يونايتد وصيف 
ثالث  وتوتنه��ام هوتس��رب  البط��ل 

ترتيب املوسم املايض.

مرشح بفضل الزمالء

عار وخطر

تشيلسي وواتفورد يلحقان بليفربول

أنطوان غريزمان

حالة عشب ملعب بلد الوليد

روجر فيدرر

)وكاالت(: يأمل فابينيو العب 
الوسط املنضم حديثا لليفربول 

يف أن يظهر ألول مرة يف الدوري 
االنجليزي املمتاز لكرة القدم 

لكن العب الوسط الربازييل يدرك 
أن عليه التأقلم عىل أسلوب 

اللعب القوي للفريق القادم من 
مرسيسايد تحت قيادة املدرب 

يورجن كلوب. وكان فابينيو بديال مل يتم الدفع به يف انتصار 
ليفربول 0-4 عىل وست هام يونايتد يف افتتاح مباريات 

الدوري قبل أن يتم استبعاد الالعب البالغ من العمر 24 
عاما من التشكيلة التي فازت -2صفر عىل كريستال باالس 

ثم خالل الفوز -1صفر عىل برايتون اند هوف البيون 
السبت. وقال الالعب السابق ملوناكو يف ترصيحات ملحطة 
النادي التلفزيونية ”أتطلع كالعب جديد للتعرف عىل هذا 

الدوري. خويض ألول مباراة سيكون عامال إيجابيا أيضا.
”يتميز الدوري االنجليزي املمتاز بأسلوب اللعب الضاغط 

ويحتاج للكثري من اللياقة البدنية. لكن األمل يحدوين 
للتأقلم يف أرسع وقت ممكن. ”سأقدم كل ما لدي.. يوفر 

يل زماليئ يف خط الوسط النصح واملساعدة“. ووجد فابينيو 
نفسه يف موقف مشابه للظهري األيرس اندي روبرتسون 

والعب الوسط اليكس اوكسليد-تشامربلني بعد أن أمضيا 
فرتة للتأقلم مع طريقة لعب ليفربول القامئة عىل الضغط 

املتقدم قبل أن يشقا طريقهام للتشكيلة األساسية.

فابينيو الصبور يسعى للتأقلم

فابينيو

فيتل يتوج بسباق بلجيكا
)وكاالت(: 

انتزع سائق 
فرياري األملاين 

سيباستيان فيتل 
الفوز يف جائزة 
بلجيكا الكربى، 
املرحلة الثالثة 

عرشة من بطولة 
العامل للفورموال 

1 األحد عىل 
حلبة سبا-

فرانكورشان، 
متفوقا عىل بطل 

العامل سائق مرسيدس الربيطاين لويس هاميلتون.
ومتكن فيتل، الثاين عند االنطالق، من تجاوز األول 

هاميلتون يف القسم املستقيم من الحلبة يف اللفة األوىل 
التي شهدت بدايتها حادثا كبريا تسبب به سائق رينو 

األملاين نيكو هولكنربغ، أدى إىل خروجه وسائقي ماكالرين 
اإلسباين فرناندو ألونسو، وساوبر شارل لوكلري من موناكو.

وحقق فيتل الفوز ال�52 يف مسريته، وبه تجاوز بطل العامل 
السابق الفرنيس أالن بروست، وبات يف املركز الثالث عىل 

صعيد السائقني األكرث فوزا بالسباقات، بعد األسطورة األملاين 
ميكايل شوماخر )91( وهاميلتون )67( املتصدر الحايل 

للرتتيب العام لبطولة 2018.
ومنح السائق األملاين فريقه أول فوز عىل حلبة سبا-
فرانكورشان منذ عام 2009، ومتكن من خالل الفوز 

الخامس له يف 2018، من التساوي مع هاميلتون يف عدد 
االنتصارات هذه السنة، وتقليص الفارق مع الربيطاين يف 

صدارة الرتتيب العام اىل 17 نقطة، مع تبقي مثاين مراحل 
للنهاية.

وقال فيتل بعد الفوز “كانت نهاية أسبوع كبرية جدا”، 
مضيفا “منذ أن تجاوزت لويس شعرت بارتياح ودخول 

سيارة األمان ساعدين كثريا”.

سيباستيان فيتل

من مواجهة نيوكاسل وتشيلسي
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تجـهـيـزات مـعـرض “ايـكـيـا” البـحـريـن في مراحـلـه النـهـائـيـة
ك�ش����ف متحدث با�شم ايكيا البحرين اأن معر�شها 
الذي ط����ال انتظاره بات يف مراحل����ه النهائية متهيدا 

لالفتتاح الكبري للمعر�س. 
و �����رح مدي����ر املن�ش����اآت والتو�شع����ة يف ايكي����ا 
البحري����ن �شال����ح خلف، ب����اأن معر�س ايكي����ا  البحرين 
واأعمال التجهي����زات يف مرحلتها النهائية، م�شيفاً اأن 
معر�����س ايكيا البحري����ن �شيكون االأك����ر يف املنطقة 
وتبل����غ م�شاحة �شالتي العر�س والت�شوق 37000 مرت 

مربع موزعة على طابقني.
واأ�شاد خل����ف بالدعم الكبري الذي تقدمه خمتلف 
مهم����اً  لع����ب دوراً  وال����ذي  املوؤ�ش�ش����ات احلكومي����ة، 
وحموري����اً يف ان�شاء وتطوي����ر املعر�س املقرر افتتاحه 
للجمه����ور يف امل�شتقب����ل القريب. واأ�ش����اف اأن فريق 
العم����ل تلق����ى دعماً متوا�ش����الً طوال مراح����ل امل�روع 
م����ن قب����ل كل م����ن وزارة االأ�شغال و�ش����وؤون البلديات 
والتخطيط العم����راين واإدارة تخطيط وت�شميم الطرق 
وهيئة الكهرباء واملاء واالإدارة العامة للدفاع املدين.

وقدم خل����ف ال�شكر اإلى ال����وزارات واملوؤ�ش�شات 
والهيئات احلكومية على تعاونها ودعمها املتوا�شل 
خ����الل فرتة اإن�ش����اء وجتهي����ز معر�س ايكي����ا البحرين. 

ُيذك����ر اأنه بع����د و�شع حجر االأ�شا�����س للم�روع يف �شهر 
اأكتوب����ر 2016، با�����رت �ركة الكوهج����ي للمقاوالت، 
الت����ي تتخ����ذ من البحرين مق����راً لها، يف تنفي����ذ اأعمال 
البن����اء التي ت�شتمل على �شالة عر�س وقاعة للت�شوق 

وق�شماً خم�ش�شاً للخدمة الذاتية.
واختت����م خل����ف ت�ريحه قائ����الً اإن معر�����س ايكيا 
�شي�ش����م مطعم����اً م�شغ����راً و�شوقاً للطع����ام ال�شويدي 
تغط����ي كل منه����ا م�شاح����ة تقدر بنح����و 500 مرت مربع 

من امل�شاحة االإجمالي����ة للمعر�س. و�شي�شم املعر�س 
كذل����ك اأك����ر مطعم يف مملك����ة البحري����ن ب�شعة ت�شل 
اإلى 650 مقع����داً ومواقف ف�شيحة لل�شيارات تت�شع ل� 

1200 �شي����ارة. وتعتر �ركة ايكيا اأكر �ركة لالأثاث 
املن����زيل وت�شتهر يف جميع اأنحاء العامل باأثاثها اجلاهز 
للرتكي����ب باالإ�شافة اإلى املنتج����ات املنزلية االأخرى. 

و�شيت����م افتتاح معر�����س ايكيا البحري����ن بال�راكة مع 
�ركة غ�شان اأحمد ال�شليمان لتجارة االأثاث يف اململكة 

العربية ال�شعودية.

موظفو “السالم” يستكملون “التمويل اإلسالمي”

“الـبحـريـن الوطني” يـدعـم “حسـن الجـوار”

اأكد م�����رف ال�شالم-البحرين اأهمية برنامج 
تنمية اإدارة التمويل االإ�شالمي بال�راكة مع معهد 
 )BIBF( البحرين للدرا�شات امل�رفية واملالية
وجامعة كوفن����رتي )احلائزة على املرتبة الثانية 
ع�رة يف اململكة املتحدة( لتدريب واإعداد قادة 

امل�شتقبل للم�رف.
وهناأّ النائ����ب االأول للرئي�س التنفيذي اأنور 
م����راد ومنى البلو�شي حمم����د العريبي من )ق�شم 
اخلدم����ات امل�رفي����ة لل�����ركات( وبن����ه نقي من 
)ق�ش����م اخلزين����ة واالأ�ش����واق املالي����ة( وعبداهلل 
املدفع من )ق�ش����م اإدارة اال�شتثم����ارات( الذين 
ا�شتكملوا الرنامج بنجاح يف حفل اأقيم يف املقر 
الرئي�����س للم�����رف يف مرك����ز البحري����ن التجاري 

العاملي.
كان الرنام����ج املكث����ف ال����ذي اأقيم يف حرم 
جامعة كوفنرتي يف �شهر يوليوقد ا�شتمر 6 اأيام 
ويهدف اإلى تدري����ب وتطوير الكوادر ال�شابة يف 
امل�رف كجزء من خطة امل�رف الإعدادهم لتويل 

اأدوار قيادي����ة يف امل�شتقبل من خالل تعري�شهم 
لق�شاي����ا قد تواجهه����ا امل�ش����ارف االإ�شالمية يف 

امل�شتقبل. 
كم����ا ا�شتم����ل الرنام����ج عل����ى اأول حم����اكاة 
جان����ب  م����ن  تطويره����ا  مت  اإ�شالمي����ة  م�رفي����ة 

معهد البحري����ن للدرا�شات امل�رفي����ة واملالية 
)BIBF(، والتي تتي����ح للمتدربني جتربة جميع 
جوان����ب امل�����رف االإ�شالم����ي مبا يف ذل����ك اإدارة 
االأ�شول واملطلوبات، ووظائف اخلزانة، و�شيانة 
القوائم املالية، وق�شايا عدم االمتثال وغريها.

ا�شتقبل رئي�س تنفي���ذي – اخلدمات امل�رفية 
لالأفراد وال�ركات التجاري���ة واملوؤ�ش�شات ال�شغرية 
واملتو�شطة ببنك البحرين الوطني عبدالعزيز االأحمد 
ع�شو جمل�س االإدارة ورئي�س اللجنة االعالمية جلمعية 
ح�ش���ن اجل���وار اخلريي���ة ال�شعودي���ة البحرينية جمال 
الياقوت، حيث �شلمه دع���م البنك للجمعية وذلك يف 

اإطار برنامج الهبات والترعات للعام 2018.
ونق���ل الياق���وت �شك���ر وتقدي���ر �شف���ري خادم 
احلرم���ني ال�ريف���ني ل���دى مملك���ة البحري���ن رئي�س 
اجلمعي���ة عب���داهلل اآل ال�شي���خ واأع�شاء جمل����س اإدارة 
اجلمعية لرئي�س واأع�ش���اء جمل�س اإدارة بنك البحرين 
الوطن���ي والرئي�س التنفيذي على هذا الدعم، والذي 
ي�شاعد اجلمعي���ة على تنفي���ذ م�شاريعها اخلريية يف 
م�شاع���دة املحتاج���ني واالأيت���ام وذوي االحتياج���ات 
اخلا�ش���ة وما �شابه ذلك.  كما وعّر عن اعتزازه بهذه 
املب���ادرة النبيل���ة من جان���ب بنك البحري���ن الوطني 
وبدعم���ه للجمعي���ات واملوؤ�ش�شات االأخ���رى املماثلة 

يف مملكة البحري���ن، والتي ت�شطلع ب���دور ريادي يف 
م�شاع���دة قطاع���ات عري�ش���ة من املحتاج���ني.   ومن 
جانب���ه، اأ�شاد االأحمد مبا تقدم���ه جمعية ح�شن اجلوار 
اخلريي���ة من رعاية واهتمام لهذه الفئة من املجتمع، 

متمنيا له���م التوفيق والنج���اح يف م�شاعيهم النبيلة 
وعملهم التطوعي خلدمة هذه ال�ريحة من املجتمع.

ح�ر املقابلة اأمني �ر جمل�س اإدارة بنك البحرين 
الوطني نا�ر حممد.

“سديم” تدشن خدمة “سداد”

“فيفا” تستضيف ندوات الحوسبة واألمن السيبراني

ا�شت�شاف���ت VIVA البحري���ن ندوات 
تثقيفي���ة لعمالئه���ا حتت �شع���ار “خدمات 
واالأم���ن  ال�شحابي���ة  للحو�شب���ة   VIVA

ال�شيراين”.
ويف اإط���ار جهوده���ا لتمك���ني ال�ركات 
االإلك���رتوين  واالأم���ن  البيان���ات  حلماي���ة 
لديها، تعم���ل VIVA البحرين على تعزيز 
جم���ال  يف  ال�شحابي���ة  خدماته���ا  جمموع���ة 
تقني���ة املعلومات واالت�ش���االت، وذلك من 
خ���الل دعم خدم���ات االأمن ال�شي���راين التي 
تديرها. وق���د بادرت ال�رك���ة بتنظيم هذه 
الندوات التوعوية كجزء من اإ�شرتاتيجيتها، 
حي���ث ركزت عل���ى اإبراز اخلي���ارات املتاحة 
للموؤ�ش�ش���ات يف حماي���ة اأن�شطته���ا وبنيتها 
م���ن االخرتاق���ات االإلكرتوني���ة. وخالل هذه 
الن���دوات، مت ����رح املوا�شي���ع املتعلق���ة 
باالأمن ال�شيراين، م���ع توفري من�شة ت�شمح 
لعم���الء VIVA م���ن املوؤ�ش�ش���ات العام���ة 
 VIVA واخلا�ش���ة بالتوا�ش���ل م���ع خ���راء
McAfee، Fort - التقني���ني ؛  ��ركائها 
net FutureTec وNutanix ؛ لتمنحه���م 
فر�ش���ة التع���رف عل���ى اأحدث ط���رق حماية 

البيانات وو�شائل االأمن ال�شيراين.
ويف ختام هذه الن���دوات التفاعلية، مت 
ا�شطحاب عم���الء VIVA يف جولة تعريفية 
احلماي���ة  لعملي���ات   VIVA مرك���ز  اإل���ى 

اإطالق���ه  مت  ال���ذي   )SOC( االإلكرتوني���ة 
موؤخرا، وهو اأول مركز يقدم خدمات احلماية 
االإلكرتونية للموؤ�ش�شات يف اململكة، والتي 
يت���م توفريه���ا من خ���الل فريق م���ن خراء 
م���ن  وكج���زء   .)SOC( ال�شي���راين  االأم���ن 
عرو�س خدمات االأم���ن ال�شيراين، �شيقدم 
ه���ذا املرك���ز خدم���ات املراقب���ة واحلماي���ة 
االإلكرتونية ال�شاملة وتقارير احلوادث واأمن 
االإنرتن���ت، اإ�شافة الأمن الري���د االإلكرتوين 

واالأجهزة. 
 VIVA وقال الرئي�س التنفيذي ل�ركة
علي���ان الوتيد: “اإن تزاي���د املخاطر وتطور 
الهجمات االإلكرتونية، يحتاج التحرك الدائم 
من جانب ال����ركات لتكييف اإ�شرتاتيجيتها 
البيان���ات احل�شا�ش���ة واملعلومات  حلماي���ة 
 VIVA يف  ونح���ن  له���ا.  ال�شخ�شي���ة 
البحري���ن، ن�شاعد قطاع االأعم���ال كخراء يف 
خدم���ات احلو�شب���ة ال�شحابي���ة للمعلوم���ات 
واالت�شاالت، على التعام���ل مع االخرتاقات 
للمعلوم���ات،  املتقدم���ة  االإلكرتوني���ة 
والتخل����ص من �ضغ���وط التغيريات ال�رسيعة 
للتقني���ات. واإ�شاف���ة اإلى ذل���ك، �شت�شيف 
عرو�شنا اجلديدة اخلا�شة باالأمن ال�شيراين 
واحلو�شب���ة ال�شحابي���ة الكث���ري م���ن املزايا 
مل�شاع���دة ال�ركات يف اململك���ة على حماية 

اأن�شطتها من تلك الهجمات”.

• �شالح خلف	

طرح موؤخراً برنامج �شدمي التابع ل�ركة نفط 
البحري���ن “بابكو” بطرح خدم���ة �شداد اجلديدة 
والت���ي تتي���ح ا�شتخ���دام منافذ �ش���داد للدفع 
النقدي الذاتي عر خمتلف اأنحاء اململكة كاأحد 
قنوات ال�شداد النقدي لزبائن �شدمي. ومبوجب 
اخلدم���ة اجلدي���دة يت���م �شحن بطاق���ات �شدمي 
ال�شخ�شي���ة. جتدر االإ�ش���ارة اأن اخلدمة اجلديدة 
تاأت���ي يف اإط���ار جه���ود برنامج �ش���دمي الرامية 
اإل���ى حت�شني اخلدم���ة املقدم���ة لزبائن �شدمي 
من خالل ت�شهيل عملي���ات ال�شداد، وتزويدهم 
بخي���ارات اأك���ر ي����راً وراح���ة لل�ش���داد النقدي 
يف اأي وق���ت وم���كان باململكة، وذل���ك يف اإطار 
برامج حت�شني اخلدم���ة املقدمة لزبائن �شدمي. 
وباالإم���كان اال�شتفادة من اخلدم���ة اجلديدة يف 
اأكر من 750 منفذ تابع ل�ركة �شداد يف مملكة 

البحرين. 
ي�شار اإلى اأن اخلدمة اجلديدة مت تد�شينها 

يف �شوء االتفاقية امل�شرتكة قام برنامج �شدمي 
بتوقيعه���ا م���ع �ركة �ش���داد بتاري���خ 5 مار�س 
2018 يف بي���ت ال�شياف���ة )ال���دار( بالع���وايل، 
مب���ا يعك�س الت���زام �ركة بابكو بط���رح الرامج 

اجلدي���دة التي ته���دف يف جوهرها اإلى حت�شني 
وتطوير اخلدمات والوفاء باحتياجات وتطلعات 
زبائن �شدمي واالرتقاء مب�شتويات اخلدمة وفق 

الطموحات املن�شودة.
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رّدت حليم���ة بولند عل���ى الأخبار الت���ي انت�رشت بكرثة 
خ���ال اليومني املا�ضيني وحتدثت عن حملها من طليقها 
املحام���ي عبد الرازق العنزي. ون����رشت بولند عرب �ضفحتها 
اخلا�ضة على اأحد مواقع التوا�ضل الجتماعي مقطع فيديو 
ظه���رت فيه وهي ت�ضخر م���ن الأخبار وقالت اإنها ل ت�ضارك 

جمهورها اأ����رشار حياته���ا ال�ضخ�ضية. واأ�ضاف���ت م�ضتغربًة 
طل���ب البع�ض منها ت�ضديق خرب حمله���ا اأو تكذيبه، لفتة 
اإل���ى اأن ال�ضحافة ت�رش عل���ى اأن جتعل منها مادة يهتم بها 
ال�ضغ���ري والكبري ول ترتكها يف حاله���ا، على الرغم من اأن 

حياتها اخلا�ضة تهمها وحدها.

مسافات

نصائح للزوجين لتخطي األزمات والمشكالت الزوجية
اخلافات  م��ن  بالعديد  مت��ر  زوج��ي��ة  عاقة  اأي 
بني  ال��زوج��ي��ة  احل��ي��اة  م�ضرية  ط���وال  وامل�ضكات 
اخلافات  مدة  تق�رش  اأو  تطول  قد  وامل��راأة.  الرجل 
ح�ضب حدتها واأ�ضبابها، وهذا نتيجة اختاف واحلياة 
تفاقم  حلدة  ومنًعا  منهما،  كل  عليها  تعود  التي 
هذه اخلافات بني الزوجني فيجب على كا منهما 

مواجهة هذه الأزمات وال�ضيطرة عليها:

الصبر
بن�ضبة  ت�ضاهم  التي  القوية  الأ�ضلحة  اأه��م  من 
كبرية يف تخطي الأزمات وامل�ضكات بني الزوجني 
مواجهة  على  ال�ضرب  يعمل  ال�ضرب، حيث  �ضاح  هو 
الأزمات وحل اخلافات بني الرجل واملراأة حتى متر 
تنحل  وبال�ضرب  و�ضام،  حب  بكل  الزوجية  احلياة 
مواجهة  يف  ال��زوج��ني  وت�ضاعد  وامل�ضاكل  العقد 
النت�ضار  من  وحتفز  �ضعبة  كانت  مهما  اخلافات 
عليها والعي�ض يف هنا و�ضعادة وعاج كافة امل�ضاكل 

التي تتعر�ض لها احلياة الزوجية.

تعلم لغة التواصل االجتماعي
من اأكرث الأمور التي ت�ضاهم يف تخطي الأزمات 
بني الزوجني وايجاد حل لها هي التوا�ضل والتحدث 
معا يف هذه الزمة الذين ميروا بها. لذلك، لبد على 
املحادثة  جودة  حت�ضني  على  العمل  الطرفني  كا 

وال���ت���وا����ض���ل ب��ي��ن��ه��م��ا، 
والف�ضاح عن م�ضاعر 

لاآخر،  منهما  كل 
م�ضاعر  وت��ق��ب��ل 
واأح���ا����ض���ي�������ض 
للخروج  الخ���ر 
الأزم��ة معاً  من 

ب��ن��ت��ي��ج��ة 
ت���ر����ض���ي 

متخ�ض�ضة  اأطباء  ال��ى  الذهاب  وميكن  الطرفني، 
الأزم��ة  تخطي  يف  ج��ًدا  تفيد  التي  م��ه��ارات  لتعلم 

وا�ضتقرار احلياة الزوجية.

التخلي عن العناد
العناد  �ضفة  م��ن  ي��ع��اين  ال��ط��رف��ني  اأح���د  ك��ان  اذا 
والتم�ضك بالراأي فابد من التخلي عن هذه ال�ضفة ال�ضيئة 
وتزيد  كبرية،  بن�ضبة  امل�ضكات  تفاقم  يف  ت�ضاعد  لأنها 
من حدتها، فحاول اأن ل تتم�ضك براأيك خال التفكري يف 
اإيحاد حل امل�ضكات بينكما دون ا�ضتماع اإلى راأي الطرف 
لأنها  بينكما  للمناق�ضة  اأ�ضلوب  وجود  من  فابد  الآخ��ر، 
تعترب من اأهم الأمور التي جتدي نفعا كبرًيا يف مواجهة 
يتم  النهاية  ويف  الطرفني،  بني  وامل�ضكات  الأزم���ات 
ترجيح الراأي الأف�ضل والأ�ضلح حلل امل�ضكلة، كما ولبد 
من اتباع طريقة التفكري مبو�ضوعية لإيجاد حل للم�ضكلة 

ويجب عدم النحياز اإلى راأي معني.

االتحاد مًعا
الأزم��ات بني  الأم��ور املهمة ج��ًدا يف التخلي عن  من 
الزوجني خال حياتهما الزوجية هي احتادهما مًعا وبذل 
كل طرف منهما كل جهوده لعاج م�ضكاتهما، واأن يتمتع 
ال�ضام  لتحقيق  والت�ضامح  الت�ضحية  ب�ضفة  منكما  كا 
اإلى بر الأمان وا�ضتمرارية  واحلب يف العاقة، والو�ضول 
احلياة الزوجية واحلفاظ عليها من 
يف  �رشيكان  فاأنتما  النهيار، 
بتوحيد  وعليكما  احلياة 
على  للتغلب  جهودكما 
الأزم��ات واخل��روج منها 
ب�ضامة وقوة يف العاقة 
اأكرث مما كانت عليه 
من قبل.

قبل انطالق مهرجان خالد بن حمد للمسرح الشبابي
كيف تتغير مالمح هيفاء 

عثمان الشطي يقدم دورة أسرار الكاتب المسرحيحسين قبل وبعد المكياج؟

دانــــة آل سـالــم وأهــــم 
األعمــال الفنيــة

ن�رش  مو�ضة  اإلى  ال�ضيف  هذا  ان�ضمت  ح�ضني،  هيفاء  البحرينية  النجمة 
الفنانات �ضورهن من دون مكياج عرب ح�ضابات ال�ضو�ضيال ميديا، و�ضاركت 

جمهورها باإطالة عفوية لها تخلت فيها عن امل�ضاحيق التجميلية بتاتاً.
وظهرت هيفاء ح�ضني مبامح ناعمة بدون مكياج يف احدث ظهور لها على 

ال�ضو�ضيال  عن  لفرتة  غياب  وبعد  “ان�ضتغرام” 
ميديا حيث عربت ملتابعيها عن ا�ضتياقها 

الطبيعي  بجمالها  اجلمهور  وتغزل  لهم، 
ونقاء ب�رشتها وخلوها من التجاعيد على 

الرغم من بلوغها عامها ال38، كذلك 
دون  من  الطبيعية  بحواجبها  بدت 
زوجة  وه��ي  ح�ضني،  هيفاء  تاتو. 

غلوم،  حبيب  الإم��ارات��ي  الفنان 
اإط��الت��ه��ا  غ��ال��ب��ي��ة  يف  تف�ضل 

املكياج الناعم مع الكحل 
يربز  الذي  الأ�ضود 

عينيها  ج��م��ال 
ال��وا���ض��ع��ت��ني 
وم�����احم�����ه�����ا 
لكنها  العربية، 
ت���ل���ج���اأ اأي�����ض��ا 
اإل�����ى امل��ك��ي��اج 

والفاقع  اجلريء 
خ����ال ج��ل�����ض��ات 

الت�ضوير.

العلي���ا  املنظم���ة  اللجن���ة  توا�ض���ل 
ملهرج���ان جائ���زة خال���د بن حم���د للم�رشح 
ال�ضبابي الرابع لاأندية الوطنية واملراكز 
العزمي���ة، حت�ضرياتها  ول���ذوي  ال�ضبابية 
الإعدادي���ة قبل انط���اق الفعاليات حتت 
رعاي���ة النائ���ب الأول لرئي����ض املجل����ض 
الأعل���ى لل�ضباب والريا�ضة رئي�ض الحتاد 
البحريني لألعاب القوى الرئي�ض الفخري 
لاحتاد البحرين���ي لريا�ضة ذوي العزمية 
�ضم���و ال�ضي���خ خالد ب���ن حم���د اآل خليفة، 
والذي يقام بتنظيم من قبل وزارة �ضوؤون 
ال�ضب���اب والريا�ض���ة بال�رشاكة مع املكتب 
الإعام���ي ل�ضمو ال�ضيخ خال���د بن حمد اآل 
خليفة، وذلك خال الفرتة من 1 لغاية 15 
اأكتوبر املقبل، حيث ياأتي هذا املهرجان 
�ضمن مبادرات �ضموه الداعمة لل�ضباب يف 

املجالني الثقايف والإن�ضاين.
و�ضم���ن ه���ذا الإط���ار، تقي���م اللجنة 
املنظم���ة ث���اين ور�ض العم���ل التي ت�ضبق 
“اأ����رشار  دورة  ع���رب  املهرج���ان  انط���اق 
الكات���ب امل�رشح���ي”، والت���ي ت�ضه���م يف 
تطوير العرو�ض، مبا يكت�ضبه امل�ضاركون 

من اأم���ور فني���ة متع���ددة، ويقدمها على 
م���دار 4 اأي���ام الأ�ضت���اذ الكويت���ي عثمان 
ال�ضطي يف قاعة “الدانات” مبركز املحرق 

ال�ضباب���ي النموذجي. وتقام الور�ضة خال 
الف���رتة 26 وحت���ى 29 اأغ�ضط����ض اجلاري 

عند 7 م�ضاء.

وكان���ت اأول���ى الور����ض انطلقت عرب 
ور�ضة مفاتيح م����رشح، والتي قدمها مدير 
املهرج���ان املخرج ن�ض���ال العطاوي على 

مدار 3 اأيام.
 وت�ضه���د ن�ضخ���ة ه���ذا الع���ام تطورا 
العام���ة  التح�ض���ريات  يف  ملحوظ���ا 
ع���رب  وذل���ك  امل�ضاحب���ة،  والفعالي���ات 
اإط���اق حزم���ة م���ن الور����ض التح�ضريية 
والندوات التي من �ضاأنها تعزيز مهارات 
امل�ضارك���ني مب���ا ينعك����ض اإيجاب���ا عل���ى 

القيمة الفنية للعرو�ض امل�ضاركة.
 ي�ض���ار اإل���ى اأن مهرج���ان خال���د ب���ن 
حمد للم����رشح ال�ضبابي ياأت���ي كواحدة من 
املبادرات التي يرعاها �ضمو ال�ضيخ خالد 
بن حمد اآل خليفة دعما لل�ضباب البحريني 
يف املج���ال الثق���ايف، كم���ا وج���ه �ضم���وه 
يف الن�ض���خ ال�ضابق���ة اإل���ى م�ضارك���ة ذوي 
العزمي���ة يف املهرج���ان، لي�ضف���ي �ضموه 
لفتة اإن�ضانية عل���ى الفعالية التي ت�ضهد 
م�ضاركة عدد كب���ري من ال�ضباب البحريني 

من اجلن�ضني.

دانة اآل �ضامل، فنان���ة وممثلة بحرينية، 
ظهرت ب�ضكل مميز وجريء يف اأولى حلقات 
م�ضاركته���ا  وتع���د  العا�ض���وف.  م�ضل�ض���ل 
يف العم���ل الرم�ض���اين نقط���ة م�ضريي���ة يف 
امل�ضل�ض���ل  اإن  حي���ث  الفني���ة،  م�ضريته���ا 
ال�ضع���ودي اعت���رب اأح���د الأعم���ال الدرامية 
الكب���رية يف ال�ضهر الكرمي، م���ا اأ�ضاف اإلى 

ر�ضيدها الفني الكثري.
بداأت دانا م�ضوارها الفني عام 2011، 
له���ا  اأَهّ م���ا  ال�ضعودي���ة  اللهج���ة  واأتقن���ت 

للم�ضاركة يف عديد من الأعمال اخلليجية.
ه���ي من موالي���د الع���ام 1992 وتعمل 
التمثي���ل مذيع���ة لربنام���ج  اإل���ى  اإ�ضاف���ة 
البحري���ن،  قن���اة  يف  الإجنليزي���ة  باللغ���ة 
اأن  بالذك���ر،  جدي���ر  �ضينمائي���ة.  وخمرج���ة 
املمثل���ة البحرينية تعد م���ن اأكرث املمثات 
اخلليجي���ات ج���راأة، فه���ي بح�ض���ب كامها 
وهي “الفنانة اخلليجية الأولى التي توؤدي 
م�ضهد اغت�ضاب” وذلك يف م�ضل�ضل “�ضوية 

اأمل” بح�ضب موقع �ضيدتي اللكرتوين.
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والدة حال الترك تتفق أخيرا مع دنيا بطمة زوجة طليقها

عبداهلل تقي يطرح “ما أصدق” على اسمريكا ساوند

“إلى ريا” على “الصالة الثقافية” األربعاء والخميس

المدهش اآلن بـنادي البحريـن للسينـمـا

اتفق���ت منى ال�شاب���ر والدة الفنانة البحريني���ة حال الرتك، مع 
الفنانة املغربية دنيا بطمة، زوجة طليقها املنتج البحريني حممد 
الرتك، عل���ى مهاجمة النا�ش���ط على مواقع التوا�ش���ل االجتماعي 

مهدي بن كريان.
وكّذب���ت ال�شابر كالم املدّون حول ح�شور ابنتها اإلى املغرب 
الحي���اء حفل من تنظيم���ه، اإال اأنها اأكدت اأن ح���ال �شتزور اململكة، 
داعي���ة اجلمه���ور اإل���ى ا�شتقبالها يف املط���ار. وكان اب���ن كريان 
ادع���ى يف من�شور �شاركه متابعيه يف مواق���ع التوا�شل، اأنه يعتزم 
تنظيم حفل غنائي حتييه حال الرتك يف املغرب، غري اأن ذلك كان 
جم���رد كالم ال اأ�شا�س له من ال�شح���ة. يذكر اأن الدافع وراء ن�رش بن 
كريان اإ�شاعة اإقامته حفل حلال الرتك، هو حماولة ا�شتفزاز بطمة، 
بع���د ن�ش���وب خالف بينهم���ا، اإذ �شخر من حفل عيد مي���الد ابنتها، 

فو�شفته ب�”اللقيط”.
يذك���ر ان حال كانت ق���د اأطلق���ت اأغنيتها اجلدي���دة باللهجة 
اخلليجية “ممنوع اللم�س” من كلمات حمد الغرباوي، واأحلان ميثم 

عالء الدين ومن توزيع MOTIFF بعد غياب دام 3 �شنوات.

أحداث

يوم حافل بالن�شاط ت�شارك فيه يف �أحد 
املوؤمترات. 

ثق���ة  يزي���دك  جدي���دا  مرك���زا  تتب���واأ 
بالنف�س وتفاوؤال.

تقتنع اأخريا م���ا و�شلت اإليه من و�شع 
�شحي. 

متر باأمور خمّيب���ة لالآمال، ورّبا حتمل 
فو�شى. 

ي�شه���ل اأمامك الي���وم االأعمال ويخفف 
من االأعباء.

حتّرك بع�س ال�ش���يء ومار�س ن�شاطك 
املعهود.

تعرب عن اأفكارك واآرائك ب�رشاحة تامة.

تقف حائرا اأمام جمموعة من اخليارات. 

تتابع اأمرا �شحي���ا طارئا ينعك�س على 
و�شعك.

القلق واال�شطراب يحرمانك من النوم. 

يزودك هذا اليوم طاقة اأف�شل للعمل. 

يف  ودق���ق  به���دوء  ح�شابات���ك  راج���ع 
التفا�شيل.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

و�شط ح�ش����ور وتفاعل جماهريي 
كبري م����ن ابناء قري����ة املعامري افتتح 
م�ش����اء ي����وم ال�شب����ت املا�ش����ي ب�شار 
عبداحل�ش����ن عبدالر�شا جن����ل عمالق 
عبداحل�ش����ن  الراح����ل  الكوميدي����ا 
عبدالر�ش����ا “قري����ة فريج ب����ن عاقول 
الرتاثي����ة” باملعام����ري وذل����ك �شم����ن 
فعالية “ال تنهر لالأيتام” التي نظمتها 
مبادرة كلنا معك وجمعية الغد امل�رشق 
البحريني����ة، وتخل����ل الفعالية ت�شوير 
االطف����ال باالزياء ال�شعبي����ة يف القرية 

الرتاثية و�شوق �شعبي والعاب. 
“قرية فريج بن عاقول الرتاثية” 
جاءت فكرته����ا ونبعت خ����الل مرا�شم 
ت�شيع الفن����ان عبداحل�شن عبدالر�شا 
م����ن  املا�ش����ي  الع����ام  اغ�شط�����س  يف 
قب����ل عم����ار املختار، وقد الق����ى ب�شار 
عبداحل�ش����ن كلم����ة باملنا�شب����ة امام 

االهايل قال فيها:
ان����ا �شعيد ج����دا ان اك����ون بينكم 
اهل����ي يف البحري����ن، وا�شكرك����م على 
حفاوة اال�شتقب����ال والتكرمي والرائع. 

البحري����ن بلد والدي رحم����ه اهلل.. كان 
يح����ب البحري����ن كث����ريا وله����ا مكان����ة 
خا�شة يف قلب����ه، وعندما كنت �شغريا 
كان ي�شطحبن����ي مع����ه ال����ى البحرين 

لعر�س امل�رشحيات. 
وا�شاف ب�شار “لقد لبيت الدعوة 
من اج����ل االيت����ام ومر�ش����ى ال�رشطان 
�شافاه����م اهلل فه����ي مب����ادرة ت�شتحق 
ان نقف معها ون�شجعه����ا، خا�شة وان 
الر�ش����ول �شل����ى اهلل علي����ه و�شلم قد 
او�شى باليتيم، واختتم كلمته بعبارة 

جميل����ة وه����ي “اهلل اهلل يف البحري����ن.. 
او�شيكم بالبحرين الغالية”. 

يج����در بالذك����ر ان قرية فريج بن 
عاق����ول الرتاثي����ة تع����د معلم����ا تراثيا 
جمي����ال ي�شاف ال����ى املع����امل الرتاثية 
املماثلة، فه����ي قرية �شبيهة بالقرية 
الرتاثي����ة التابع����ة للم�ش����ور واملنتج 
القدي����ر عبدالرحم����ن امل����ال، وكذل����ك 
قري����ة طفا�����س يف ا�شتودي����و املنت����ج 
احمد الكوهجي، وحتما �شتكون مكانا 
منا�شبا لت�شوير امل�شل�شالت الرتاثية 

وغريها من االعمال واالن�شطة.

طرح الفن����ان املتميز و�شاحب ال�شوت ال�شجي 
عب����داهلل تقي وعلى موق����ع ا�شمري����كا �شاوند اغنية 
جديدة بعنوان “ما اأ�شدق” من كلمات علي الرباهيم 
واحلان يو�شف جناحي وتوزيع ومك�شاج عارف عامر، 
وما�شرتتنغ جا�شم حممد وجيتارات �شعد العبار ومت 
ت�شجيل االغنية يف ا�شتوديوهات �شاوندز. وعن هذا 
العمل ق����ال الفنان تقي: ب����اإذن اهلل �شتنال االغنية 
اعج����اب املتابعن وا�شح����اب ال����ذوق الرفيع، فقد 
تع����ودت ان اقدم الى جمه����وري كل ما هو متميز يف 

ال�شاحة، وجمهوري هو جزء كبري من جناحي.

حتت رعاية هيئة البحرين 
للثقاف���ة واالآثار يق���دم م�رشح 
اأوال م�رشحية “ اإلى ريا” وذلك 
واخلمي����س  االأربع���اء  يوم���ي 
اأغ�شط����س   29-30 املواف���ق 
2018 اجل���اري عل���ى خ�شب���ة 
ال�شال���ة الثقافي���ة يف ال�شاعة 
الثامنة م�ش���اء، وامل�رشحية من 
تاألي���ف جمال ال�شق���ر واإخراج 
جمال الغي���الن ومتثيل ح�شن 
الع�شف���ور وبرف���ن. م�رشحية 

ا: حتكي عن ق�ش���ة فنان عربي يع�شق النح���ت على الدمى  ال���ى َرَيّ
ا �شانعة دمى مهارة وت�شاطره فنه بولع.. ولديه ما�شي  وزوجته َرَيّ
جمي���ل حاف���ل باالجنازات الفني���ة وال �شيما م�رشحي���ات الدمى التي 

حتاك���ي الوط���ن وامل���كان م���ن 
خ���الل خميلة االأطف���ال ولكن يف 
ليل���ة ٍ و�شح���ى تغ���ري كل �شيء 
واأ�شبح فنه يف �شفحات منطوية 
فالزم���ن تغري وك�رش ع���ن انيابه، 
واجلريان رحلوا عنه.. والق�شف 
م�شتمر فاأم�شى الدمار والفاجعة 
بالن�شبة له امر يوميا اعتياديا.. 
ا معه تبادله الهموم  وزوجت���ه َرَيّ
بنطقية والب���د من الرحيل واإال 
النهاي���ة احلتمي���ة.. ولكنه ياأبى 
مغادرة الوطن والع�ش���ق والذكريات واملا�شي واحلنن واالأر�س.. 
ا يبحثون  ربا عمار انتقل الى حياة اخرى بيد انه ما يزال وزوجته َرَيّ

عن ومي�س االمل واأغنية ال�شو والظل.

يعر�س ن���ادي البحرين لل�شينما و�شم���ن ان�شطته اال�شبوعية 
ي���وم االربعاء املقب���ل الفيلم االمريكي “املده����س االآن” للمخرج 
جيم�س بون�شلوت. وير�شد الفيلم ق�شة �شاب ُيدعى �شوتر كيلي 
وهو �شخ����س م�شتهرت يعي�س يوم���ا بيومه واليهت���م بامل�شتقبل 
وعلى الرغم من كل ذلك اال اأنه را�س عن نف�شه كونه يف اآخر �شنة 

له يف املرحلة الثانوية ويعمل يف متجر مالب�س.
 بع���د اأن تهج���ره �شديقته فتاة جملية تدع���ى اإميي فينيكي 
وه���ي خمتلفة عن �شوت���ر فهي فت���اة لطيفة تقراأ كت���ب اخليال 
العلمي ولديه���ا طموح عك�س �شوتر متاما ومن هنا تبداأ االأحداث. 
فاز الفيلم بجائزة جلنة التحكيم اخلا�شة للتمثيل كما مت تر�شيحه 

جلائزة جلنة التحكيم الكربى يف مهرجان �شندان�س ال�شينمائي.
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هارون  ابن  املاأمون   
ال���ر����ش���ي���د ي��ت��ول��ى 
ال��دول��ة  يف  اخل���الف���ة 
قتله  بعد  العبا�شية 

الأخيه االأمن.

  1883
في�شان يف اإندوني�شيا 
 36،000 ي���ق���ت���ل 

�شخ�س.

 1896
 احل���رب االإجن��ل��ي��زي��ة 
ال���زجن���ب���اري���ة وه���ي 
بالتاريخ،  حرب  اأق�رش 
حوايل  ا�شتمرت  فقد 
االأرب����ع����ن دق��ي��ق��ة، 
وان��ت��ه��ت ب��ان��ت�����ش��ار 

االإجنليز.

 1939
بطائرة  ط��ريان  اأول   

نفاثة.

 1991
م���ول���داف���ي���ا ت��ع��ل��ن 
ا����ش���ت���ق���الل���ه���ا ع��ن 

االحتاد ال�شوفيتي.

  1992
يجتاح  اأن��درو  اإع�شار 
والي���������ة اأري������زون������ا 
االأم���ري���ك���ي���ة وي��وق��ع 
مليار  بقيمة  خ�شائر 

دوالر.

 2001
اإ�رشائيلية  ط��ائ��رات   
على  �شواريخ  تطلق 
ال�شعبية  اجلبهة  مقر 
يف  فل�شطن  لتحرير 
اأمن  وتقتل  اهلل  رام 
علي  اأب��و  اجلبهة  ع��ام 
كان  ال��ذي  م�شطفى 

وقتها يف مكتبة.

حمرر م�سافات

حمرر م�سافات

ت�سوير ر�سول احلجريي

في افتتاح قرية فريج بن عاقول بالمعامير... بشار:

للبحرين مكانة خاصة في قلب عبدالحسين عبدالرضا
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األخيرة

حادثة ب�شعة “توقف” اأكرب �شركة نقل ركاب يف العامل

بعد الفي�شان... كريال تواجه جائحة غزو الأفاعي

التلقيح ال�شناعي... اكت�شاف ثوري يحقق حلما

اأعلن���ت �رشك���ة “ديدي ت�صو �صين���غ”، اأكرب �رشكات نقل ال���ركاب يف ال�صني، تعلي���ق خدماتها التي 
تعتم���د عل���ى التكنولوجيا املتطورة يف كل اأنح���اء ال�صني بعد يوم واحد من اإع���ان ال�رشطة قيام �صائق 

�صيارة بال�رشكة باغت�صاب راكبة وقتلها، يف مدينة ونت�صو ب�رشق الباد.
وقال���ت “دي���دي ت�صو �صينغ”، وهي اأك���رب �رشكة لنقل الركاب عامليا من حيث ع���دد الرحات، اإنها 
تاأ�ص���ف لتعليق خدمة نقل ال���ركاب يف الوقت احلايل ب�صبب” اأخطاء حمبطة”، يف الوقت الذي تقوم فيه 
ال�رشك���ة باإعادة تقييم ن�صاطها. وتقدر قيمة �رشك���ة “ديدي ت�صو �صينغ” بخم�صني مليار دوالر، وتتو�صع 

بقوة خارج ال�صني وت�صتهدف اأ�صواقا جديدة يف املك�صيك والربازيل واأ�صرتاليا وتناف�س “اأوبر”.
ويف 2016، ا�صتحوذت “ديدي” على ن�شاط �رشكة “اأوبر” يف ال�صني.

غ���زت االأفاعي والعقارب من���ازل الناجني من اأ�صواأ في�صانات ت�صهدها والي���ة كرياال جنوبي الهند 
من���ذ قرون، و�صط خماوف من اأن الكائنات املميتة قد تكون خمتبئة يف اأي مكان بالبيوت التي غمرتها 

املياه، مبا يف ذلك االأ�رشّة وخزائن املاب�س.
وانت�رشت الفرق املتخ�ص�صة با�صطياد االأفاعي يف املناطق املت�رشرة، كما ا�صتعدت امل�صت�صفيات 

يف اأكرث املناطق ت�رشرا باالأم�صال امل�صادة لل�صموم ملن يتعر�صون للدغات االأفاعي.
ونقلت �صحيفة “اإندبندنت” الربيطانية عن عدد من امل�صت�صفيات يف �صمايل وو�صط والية كرياال، 

اأن عدد امل�صابني بلدغات االأفاعي ارتفع موؤخرا.
وذك���رت تقاري���ر اأن العق���ارب وح�رشات اأخرى جل���اأت اإلى البي���وت اأي�صا اإلى جانب اأع���داد االأفاعي 
الكب���رية. ونقلت و�صائل اإعام حملية منا�ص���دة ال�صلطات للعائدين اإلى بيوتهم، اأن ي�صتخدموا الع�صي 

الختبار حمتويات منازلهم قبل االقرتاب منها، واكت�صاف اإن كان ثمة اأفاع خمتبئة فيها.
وعل���ى “توي���رت”، ظهر مقطع فيدي���و المراأة حت���اول منع اأفعى �صخم���ة من دخول حديق���ة منزلها 
بال�رشب على االأر�س بع�صا. وارتفع عدد قتلى في�صانات والية كرياال اإلى ما يقارب 400، بينما وزعت 

ال�صلطات اأدوية ومطهرات للوقاية من االأمرا�س يف خميمات االإغاثة.

اأعلن علماء بريطانيون اأنهم 
متكنوا من تطوير اأ�صلوب جديد 
يف عملية التلقيح ال�صناعي، مما 
ي�صاعف اإلى 62 % فر�صة جناح 
حمل الن�صاء من املرة االأولى، يف 
خطوة و�صفت باأنه���ا االأبرز منذ 

25 عاما.
وطبقا مل���ا اأوردته �صحيفة 
“ديلي مي���ل” الربيطانية، اأم�س 

االأح���د، ف���اإن اأطباًء يف م�صت�صفى كام���ربدج اجلامعي تو�صلوا اإلى اأن جتمي���د االأجنة خارج ج�صد 
املراأة ملدة �صهر قبل زراعتها يف الرحم ي�صاعد اأج�صاد الن�صاء على التعايف بعد املرحلة االأولى 
من عاج العقم، ويرفع بالتايل معدل جناح احلمل. وجرت العادة على اأن تخ�صع الن�صاء لعملية 
زراعة جنني طازج ينقل اإلى الرحم، بعد اأ�صبوع من اإجراء عملية التلقيح ال�صناعي خارج اجل�صم.

والن�صب���ة التي تو�ص���ل اإليها االأطباء بعد االأ�صلوب اجلديد ه���ي 62 %، بينما ت�صل ن�صبة 
جناح زراعة “االأجنة الطازجة” يف الربيطانية اإلى 36 %، وفقا الأرقام ر�صمية.

واعتم���دت اأول عيادة يف اململكة املتحدة هذا االأ�صل���وب، بعدما وجدت اأن التجربة تعمل 
عل���ى زيادة معدالت احلمل باأكرث من الن�صف. وقال خبري االأجنة اال�صت�صاري الذي قاد البحث، 

�صتيفن هارتبل، اإنه التطور االأكرث اإثارة الذي �صهده منذ 25 عاما.

 Social
media

فرقـة كوريـة حتطـم 
اأرقـام “يوتيـوب”

ع���ادت فرق���ة BTS الكورية العاملية لتحق���ق جناحا �صاحقا باألبومه���ا املعاد جتميعه 
 Love .Yourself وه���و االإ�ص���دار االأخ���ري م���ن �صل�صل���ة ،Love Yourself: Answer
االأغني���ة الرئي�صة لاألبوم IDOL حطمت رقما قيا�صيا جديدا خال ال� 24 �صاعة االأولى من 
اإ�صداره���ا على موقع “يوتيوب” لتح�صد 56 مليون م�صاه���دة، ثم تخطت بعدها حاجز 60 

مليون م�صاهدة يف 26 �صاعة فقط. 
وا�صتطاعت االأغنية خطف لقب اأعلى فيديو مو�صيقي م�صاهدة يف يوم واحد من اأغنية 
Look What You Made Me Do للمغني���ة العاملية تايلور �صويفت، والتي حققت 
حينه���ا 43.2 ملي���ون م�صاهدة يف 24 �صاع���ة. واأ�صبح الفيدي���و املو�صيقي IDOL لفرقة 

“بانقتان” االأعلى واالأ�رشع م�صاهدة يف تاريخ “يوتيوب”. 
ويف اإ�ص���دار رقمي خا����س الأغنية IDOL تعاون اأع�صاء الفرق���ة راب مون�صرت، �صوقا، 
جيم���ني، جونغوك، جيهوب، يف، وجني مع املغنية االأمريكي���ة نيكي ميناج، حمققني �صجة 
كب���رية و�صط معجبي الف���ن الكوري. نيكي غردت ع���رب ح�صابها بالتع���اون والنجاح املبهر 
للفرق���ة بجانب م�صاركة عدد من امل�صاهري العاملني تهانيهم بالنجاح لفرقة بانقتان مثل 

الفنان اإد �صريان.

�صاحر الثعابني الهندي يف مهرجان “ما مان�صا بوجا” يف منطقة يف دهالبهومغاره، جهارخاند، 
الهند )اأ ف ب(

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

الطق�س حار ورطب.
الرياح متقلبة االجتاه 

من 5 اإلى 10 عقد.

 لكنها عموما �رشقية من 10 اإلى 15 
عقدة اأحيانا. ارتفاع املوج من قدم اإلى 

3 اأقدام.

40م  ال��ع��ظ��م��ى  احل��������رارة  درج������ة 
وال�صغرى 29. الرطوبة الن�صبية العظمى 

90 % وال�صغرى 35 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س االإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

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

خطـاأ ل يغتفـر.. ترامـب يخفـق يف ر�شـم العـلم الأمريكـي!
وقع الرئي�����س االأمريك����ي دونالد ترامب 
يف خط����اأ ال يغتفر عندم����ا اأخفق يف ر�صم العلم 
االأمريكي، الذي ي�����رش على اأنه يحميه ويتوعد 
من يهينه. وذكر موق����ع “م�صابل” االأمريكي، 
اأم�س االأح����د، اأن ترامب كان مع زوجته ميانيا 
ووزي����ر ال�صح����ة اإليك�����س اآزار، يف زي����ارة اإلى 
م�صت�صف����ى اأطف����ال بوالي����ة اأوهاي����و االأ�صبوع 
املا�صي عندما ر�صدت الكامريات خطاأ ترامب 
الغريب. وخال الزيارة اأم�صى الرئي�س بع�س 
الوقت م����ع االأطف����ال، الذي����ن كان يتحلقون 

على طاولة �صغ����رية، حيث كان����وا ير�صمون، 
وبداأ ير�صم معهم. لكن اخلطاأ الذي حتول اإلى 
ما ي�صب����ه الف�صيحة اأن الرئي�س اأ�صاف �رشيطا 
باللون االأزرق اإلى العلم االأمريكي، عو�صا عن 

اخلطني االأحمر واالأبي�س.
وانت�����رش اخلرب، عندم����ا ن�رش وزي����ر ال�صحة 
تغري����دة عن الزي����ارة على “توي����رت”، مرفقة 

ب�صور تظهر خطاأ ترامب.
ومعروف اأن العلم االأمريكي يحتوي على 
13 �رشيط����ا، من اللون����ني االأحم����ر واالأبي�س، 

يف اإ�ص����ارة اإل����ى ع����دد الواليات الت����ي اأعلنت 
اال�صتقال االأمريكي.

ون�رش “م�صابل” �ص����ورا عديدة توؤكد خطاأ 
ترامب، “حتى ال ياأتي اأحد اأن�صاره ويقول اأن 

االأمر ال يخ�س ترامب”.
وكان ترام����ب توعد مرارا بعي����د انتخابه 
االأ�صخا�س الذين ال يحرتمون العلم االأمريكي، 
قائا اإن����ه �صي�صعى لفر�س عقوب����ات قا�صية 
عل����ى الذي����ن يقدم����ون عل����ى حرق����ه، ت�صمل 

ال�صجن والتجريد من اجلن�صية.

اكتئاب الأم يهدد 
�شحة الأطفال

جوبز”  �شتيف  “حتفة 
يف مزاد علني

 زلـــزال قــــوي هـــز 
العــراق واإيـران

خل�ص����ت درا�ص����ة جدي����دة اإل����ى اأن االأطفال 
الذي����ن لديهم اأمهات مكتئب����ات قد ينتهي بهم 
املط����اف باالإ�صاب����ة بخل����ل يف رد الفعل املناعي 
االإ�صاب����ة  احتم����االت  وبزي����ادة  اأج�صامه����م،  يف 
با�صطرابات نف�صي����ة. وكتب الباحثون يف دورية 
“االكتئاب والقلق” اأن اكتئاب االأم قد يكون له 

تاأثري ملحوظ على طريقة عمل اأدمغة االأطفال.
وقال����ت روث فيلدمان كب����رية الباحثني يف 
الدرا�ص����ة، وه����ي اأ�صت����اذ م�صاع����د يف مرك����ز ييل 
الأبحاث الطفل يف نيو هيف����ن بوالية كونيتيكت 
االأمريكي����ة، “اإذا ن�صاأت م����ع اأم مكتئبة اإكلينيكيا 
تتاأث����ر �صلبا ق����درات ج�ص����دك عل����ى التعامل مع 

التوتر وكذلك نظام املناعة”.

تاري����خ  م����ن  بامل����زاد قطع����ة  للبي����ع  تعر�����س 
احلا�ص����ب االآيل “الكمبيوت����ر”، �صاع����دت يف انط����اق 
�رشك����ة اأب����ل البالغ قيمته����ا تريلي����ون دوالر. وح�صب 
اأ�صوت�صيدبر�����س، �صيعر�س للبيع يف �صبتمرب حا�صب 
اآيل م����ن ط����راز اآبل 1- يعمل بكف����اءة، وهو واحد من 
ب����ني �صتني حا�صبا اآليا فقط م����ن بني 200 �صممها 
و�صنعه����ا �صتي����ف جوب����ز و�صتي����ف وزن����اك عام����ي 
1976 و1977. وتعر�صهم����ا دار ب����ي اآر للم����زادات 
ومقره����ا بو�صطن.  يعد اجلهاز مث����اال على البدايات 
املتوا�صع����ة ل�رشك����ة اآبل الت����ي ب����داأت يف كوبرتينو 
بكاليفورني����ا، وحتولت موؤخرا اإل����ى اأول �رشكة تطرح 
اأ�صهمها يف طرح عام لتقدر قيمتها برتيليون دوالر. 

قال���ت و�صائل اإع���ام حملية اأم����س اإن زلزاال 
قوي���ا ه���ز العا�صم���ة العراقي���ة بغ���داد، ومنطقة 
احلدود مع اإيران اأي�صا، فيما اأعلنت و�صائل اإعام 

اإيرانية عن وفاة �صخ�س ووقوع ع�رشات اجلرحى.
وح�ص���ب و�صائ���ل اإع���ام عراقية ه���ز الزلزال 
العا�صم���ة بغ���داد وحمافظ���ات اأخرى، م���ن بينها 

اأربيل وال�صليمانية وديالى ودهوك.
مدين���ة  اإن  ت�صني���م  اأنب���اء  وكال���ة  وذك���رت 
كرمن�صاه يف اإيران والقريبة من احلدود العراقية، 
تعر�ص���ت لزل���زال قوت���ه 5.9 درج���ة، اإ�صافة اإلى 

هزتني ارتداديتني فوق ثاث درجات.
وقالت هيئة امل�ص���ح اجليولوجي االأمريكية، 
اإن زل���زاال قوته 6.1 درجة وق���ع على بعد نحو 88 
كيلوم���رتا غربي- �صمال غربي كرمن�صاه. ومل ترد 

اأنباء عن وقوع اأ�رشار اأو �صحايا.

• من مهرجانات عر�س اخليول و�صباقاتها يف والية اإبراء ب�صلطنة عمان	
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