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بدء دفان اجل�سر الرابع باملحرق اأكتوبر املقبل
تنفيًذا لتوجيهات رئي�س الوزراء... فخرو لـ “$”:

�أعلن���ت �لوكي���ل �مل�ساع���د للط���رق ب���وز�رة �الأ�سغال 
و�س���وؤون �لبلدي���ات و�لتخطي���ط �لعم���ر�ين ه���دى فخرو ل� 
“�لبالد” باأنه من �ملق���رر �أن تبد�أ �ملرحلة �الأولى من دفان 
موق���ع �جل����رص �لر�بع باملحرق �عتب���ار� من �أكتوب���ر �ملقبل، 
لت�ستمر حتى يوليو �ملقبل، وذلك تنفيذ� لتوجيهات �سمو 
رئي����س �ل���وزر�ء. ولفتت �إل���ى �أن هذه �ملرحل���ة �ستت�سمن 
�لدفان بالرمال وتوفري �سخور �حلماية �لالزمة على جانبي 

�جل�رص �ملرتقب.
و�أ�س���ارت �إلى �أن �ل���وز�رة �نتهت من���ذ يناير �ملا�سي 
من تاأهيل �ملقاولني الأعمال �لدفان �لبحري للم�رصوع، و�أنه 
�سيتم تنفيذ �الأعم���ال �ملدنية ور�سف �لطرق بعد �النتهاء 

من �أعمال �لردم و�لت�ساميم �لتف�سيلية نهاية 2018.
وذكرت �أن هذ� �مل�رصوع يهدف �إلى توفري ر�بط �إ�سايف 
بديل ملحافظة �ملحرق ليخدم قرى �سمال �ملحرق ومنطقة 
ق���اليل و�لدير و�سماهي���ج و�لب�سيت���ني، �إ�ساف���ة �إلى ديار 

�ملحرق وجزر �أمو�ج ودملونيا و�ل�ساية و�مل�ساريع 
•�الإ�سكانية وتو�سعة مطار �لبحرين �لدويل. �ملرحلة �الأولى لبناء ج�رص �ملحرق �لر�بع ت�ستمر حتى يوليو 2018	 7
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العاهل يعود لأر�ض الوطن
�ملنامة - بنا: عاد عاه���ل �لبالد �ساحب �جلاللة 
�ملل���ك حمد بن عي�س���ى �آل خليفة �إل���ى �أر�س �لوطن 
�أم����س قادماً من مدينة جدة، بعد زيارة �لتقى خاللها 
م���ع نائب خادم �حلرم���ني �ل�رصيفني �ساح���ب �ل�سمو 
�مللك���ي �الأمري حممد ب���ن �سلمان ب���ن عبد�لعزيز �آل 
�سعود، حيث �أجرى جاللته مباحثات مع �سموه تناولت 
�لعالق���ات �الأخوي���ة �لوثيقة و�لتط���ور�ت �لر�هنة يف 

�ملنطقة و�مل�ستجد�ت �الإقليمية و�لدولية.

اإحالة ال�سالونات الن�سائية املنزلية للنيابة

�سرق رو�سيا متاحة للبحرينيني بتاأ�سرية اإلكرتونية

للهيئ���ة  �لتنفي���ذي  �لرئي����س  �أ�س���درت 
�لوطني���ة لتنظي���م �ملهن و�خلدم���ات �ل�سحية 
جلمي���ع  ���ا  حتذيريًّ تعميًم���ا  �جلالهم���ة،  م���رمي 
�ملوؤ�س�سات �ل�سحية مبملكة �لبحرين بااللتز�م 

باأح���كام �لقانون ب�ساأن ع���دم ممار�سة �أي مهنة 
دون ترخي����س. و�ألزم���ت �جلالهم���ة، يف خطاب 
�لتعميم �لذي ح�سلت “�لبالد” ن�سخة منه، جميع 
م�س���وؤويل �ملوؤ�س�سات �ل�سحي���ة مبنحهم مهلة 
�سهر و�حد فق���ط من تاريخ �لتعمي���م �ل�سادر 
�أم����س لت�سحيح �أو�ساع رخ����س جميع ممار�سي 

�مله���ن �ل�سحية ل���دى موؤ�س�ساته���م. وحّذرت، 
يف خط���اب �لتعميم، �ملوؤ�س�س���ات �ل�سحية باأن 
�لهيئ���ة �ستقوم باتخ���اذ �الإج���ر�ء�ت �لقانونية 
�لالزمة �سد �أي ممار�س مهنة �أوموؤ�س�سة �سحية 

تخال���ف ذل���ك وال تعمل عل���ى ت�سحيح 
�أو�ساع ممار�سي �ملهن �لعاملني بها.

        زينب العكري من ال�سناب�س

 �أك���د �لوكي���ل �مل�ساعد للتج���ارة �ملحلية يف 
وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة حميد رحمة، �أن 
�لعمل باأن�سطة �ل�سالون���ات �لن�سائية يف �ملنازل 
لي����س من �سمن �الأن�سطة �مل�سموح مبز�ولتها من 
خالل �ملن���زل �ملنتج. و�أ�س���اف �أن �الجر�ء �ملتبع 
من قبل ال���وزارة مبزاولة ن�ص���اط ال�صالونات من 

�ملن���ازل هو خماطب���ة وز�رة �لد�خلية للتحقق من 
�ل�سكاوى �لو�ردة ويف حال ثبوت �أي خمالفة يحال 
�ساحبه���ا �إلى �لنياب���ة �لعامة؛ التخ���اذ �الإجر�ء�ت 
�لالزم���ة.  من جهته���ا، قالت رئي�س���ة جلنة قطاع 
�ل�سالون���ات يف غرف���ة جت���ارة و�سناع���ة �لبحرين 
خول���ة بوحج���ي، �إن ع���دد �ل�سالون���ات �لن�سائية 

�ملرخ�سة يف �لبحري���ن ي�سل �إلى 1400 
�سالون حتى �الآن.

فّعل���ت �ل�سلط���ات �لرو�سي���ة بد�ي���ة �ل�سهر 
�جل���اري قر�ره���ا بال�سماح لالأجانب م���ن 18 دولة 
بينه���ا 9 بل���د�ن عربي���ة �سمنها �لبحري���ن بزيارة 
�ل����رصق �الأق�سى للبالد دون حاج���ة للح�سول على 
تاأ�س���ري�ت �لدخ���ول �لتقليدي���ة ع���ر ��ستخ���د�م 
و�سائ���ل �إلكرتوني���ة ت�س���در ع���ر �الإنرتنت خالل 

3 �أي���ام فق���ط، بح�س���ب ما ذك���ر موق���ع “�أرقام” 
�ل�سع���ودي نقال عن وز�رة تنمية �ملناطق �ل�رصقية 

�لرو�سية. 
وقال���ت �ل���وز�رة �إن مبق���دور �ل���زو�ر �لذين 
�سي�ستخدم���ون �لتاأ�س���ري�ت �الإلكرتوني���ة دخول 
رو�صي���ا عرب النقاط احلدودي���ة يف امليناء البحري 

لفالديفو�ست���وك، ويف �ملط���ار �ل���دويل 
�لو�قع د�خل �ملدينة نف�سها. 
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الأول بالن�سف  ال�سياح  اإنفاق  مليون دينار   631

�سهر مهلة للموؤ�س�سات ال�سحية لتوفيق الأو�ساع

        اأمل احلامد من ال�سناب�س

ك�س���ف �لرئي����س �لتنفيذي لهيئ���ة �لبحرين 
لل�سياح���ة و�ملعار����س �ل�سيخ خالد ب���ن حمود �آل 
خليف���ة ع���ن مع���دل �إنف���اق �ل�سياح���ة �لو�فدة يف 
�لن�س���ف �الأول من �لعام �جل���اري، �إذ بلغ 631.4 
مليون دينار، ومتو�سط �إنفاق �لز�ئر 77 دينار� يف 
�ليوم/ �لليلة، فيما بلغ �إجمايل �لليايل �ل�سياحية 
4.7 مليون ليل���ة، ومتو�سط مدة �الإقامة لل�سائح 

2.3 ليلة. 
�سح���ايف  موؤمت���ر  يف  �لهيئ���ة  و��ستعر�س���ت 
�أم�س نتائج �الإح�س���اء�ت �ل�سياحية للن�سف �الأول 
2017، �إذ �ت�س���ح زي���ادة ع���دد �لقادم���ني �إل���ى 
�ململك���ة بن�سبة 3 % مقارن���ة بالن�سف �الأول من 
�لع���ام 2016، و�سكل �إجمايل �ل�سي���اح �لقادمني 
6.1 ملي���ون �سائ���ح، و�سهدت �ل�سياح���ة �لو�فدة 
الأغر�����س �سياحية �رتفاًعا ملحوًظا، �إذ و�سل عدد 
�ل���زو�ر �إلى 5.6 مليون ز�ئر، �أي بزيادة قدرها 14 

11% مقارنة بالن�سف �الأول 2016.

تيلر�سون: وفود اأمريكية اإلى اخلليج قريًبا 
لبحث اأزمة قطر
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 اأحمد جملي: “فوق راأ�سي” يا اأهل البحرين 
وع�سى اهلل ال يحرمني منكم

Real Coffee Experience
تجربة القهوة الحقيقية

التحميص الفرنيس
عيل كافيه

• جاللة �مللك	

�سيدعلي املحافظة

مروة خمي�س

املحرر الإقت�سادي
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َب������َدا َق������د َع��������اَد َق����ل����ِب����ي يف ال�������َغ�������َراِم َك����م����ا 
َدا ُع�������وِّ م����ا  ال�����َه�����َوى  يِف  ���ُق  َي���ع�������شَ َوال����َق����ل����ُب 

����َن����ا َب����اأَر�����شِ َي����ِه����ي����َم  اأَن  َق���ل���ِب���ي  َواع�������َت�������اَد 
َوِه�������َي�������اُم َق����ل����ِب����ي َل����ي���������سَ َي����ح����ُك����ُم����هُ َم������َدى

����َداً َوِل��������������َذا َت��������������َراِن ُك����������َلّ َي����������وٍم ُم����ن���������شِ
������ى َح�����ي�����ُث َح���������َطّ َوَغ��������������َرَّدا �����ِر َغ������َنّ َك�����ال�����طَّ

����َوى �����شِ ِي�����ه�����َوى  ال  اُح  ������َدّ ال�������������شَّ َف���ال���بُ���ل���بُ���ُل 
���َدا ������اِح������َراً َك������ي َي���ن�������شُ َل������َن������اً َج����ِم����ي����الً �������شَ

ِرَج����اِل����ه����ا َم��������َد  ال����َب����ح����َري����ِن  اأَك�������������َ�ُت يف 
َدا  ������������دَّ اأََل��������������ٌق َع������َل������ى َم���������رِّ ال����������َزَّم����������اِن َتَ

َوَم�����������اآِث�����������رُ االأب����������َط����������اِل ِف����ي����ه����ا َث������������رَوٌة
������َدا َه�������َي َخ�������ُر َم������ا َح�����َف�����َظ ال�������َزَّم�������اُن َوَخ������َلّ

َج������الُل������هُ  َج������������َلّ  اهلَل  َدَع��������ون��������ا  َوَل��������َق��������د 
َق�����اِئ�����َدا ���ه���َم���اً  ����شَ ال����َب����ح����َري����َن  َي�����������رُزَق  اأَن 

ن��������َت َك�����م�����ا َط����َل����ب����َن����ا َق������اِئ������ٌد َح������َم������ٌد َف��������اأَ
االأَج��������������َوَدا َح�����َب�����ان�����ا  اأَن  َن���������ش����ُك����رُ  َف����������اهلَل 

����ٌد ����ِيّ ن���������������َت َك�����َم�����ا َع�����ِه�����دَن�����ا �����شَ َح������َم������ٌد َواأَ
َوَل������َن������ا َغ������������َدوَت ِم��������َن امَل������َح������َبّ������ِة َواِل�����������َدا

������ُك������م ن ُع��������دَّ ال��������ِك��������َراُم َف������اإَِنّ َح������َم������ٌد َف�����������اإِ
اأع���������الُه���������ُم َق����������������دَراً َواأَن�������������َداُه�������������م َي��������َدا

����ا�����سِ َت�����ع�����ِرُف َف�����ش��َل��ُك��م َح�����َم�����ٌد َف�����ُك�����لُّ ال����َنّ
ُي���ح���َم���َدا اأَن  ����َوى  �����شُ َل������هُ  َل���ي�������َس  َوال���َف�������ش���ُل 

����ج����ِدِه����م َم����ه����َم����ا َت������َف������اَخ������َرت امُل������ل������وُك ِبَ
�������وؤَدَدا ����ل����َم����اَن اأع�����َل�����ى ��������شُ َي����ب����َق����ى اأَب���������و �����شَ

�����ًة َل���ُه���م ���غ���َت امَل�����ج�����َد َم�����دَر������شَ َواَلأَن������������َت ����شُ
اأَح������َم������َدا امَل��������َك��������اِرِم،  يف   ، اإِاَلّ ُك����ن����َت  َم������ا 

، َي������ا َح������َم������ٌد، َل�������ُي�������دِرُك َق�����دَرُك�����م َوال�������ُك�������لُّ
ال����ُه����َدى َدرُب  َف�����َدرُب�����ُك�����م  ���َم���و  ����شَ َف����َل����َق����د 

َح�������َم�������ٌد َف��������ال َي�����ع�����لُ�����و ِل���������َق���������دِرَك َق������اِئ������ٌد
������ف������ُه������وِم االإَِب�����������������اِء َت��������َف��������َرَّدا َي�������ا َم�������ن ِبَ

َك���ي ����ل����َم����اَن  �����شَ اأََب����������ا  اأََت����������ى  االإِب�������������اَء  اإِِنّ 
َدا �����وَن�����هُ وُي��������َج��������دِّ َع�����ه�����َد ال���������َوَف���������اِء َي�����������شُ

���ًة َف����َل����َق����د َب�����َذل�����َت ال����������رُّوَح اأَن���������َت َرِخ���ي�������شَ
َك�����ي َت�����َف�����َظ ال����َب����ح����َري����َن ِم�����ن َك����ي����ِد ال����ِع����َدا

َم�����ا َف��������وَق ِب��������ذِل ال����������رُّوِح َب��������ذٌل يف ال��������َوَرى
�������������َدا َم������ن َغ������رُُك������م َج�����َم�����َع ال�����ُق�����لُ�����وَب َوَوَحّ

َت������َرى َوَل���������و  ������ي������ُد  َتِ َق������وُل������َك ال  َواَل��������������ُقّ 
َدا ����ُف����و�����سِ َم������َع ال����َي����ِق����ِن َت�����َب�����َدّ ����دَق ال����نُّ �����شِ

ال���َوَغ���ى ويف  ���الِم  ال�������شًّ يف  ِف���ع���لُ���َك  َوال���َف�������ش���ُل 
َدا ِدّ ُم������������������رَتَ َوَذا  َه�����������َذا  يف  ُك������ن������َت  َم��������ا 

�����هُ ���ع���َب���َك َك����ي����َف َي���ح���ِم���ي اأَر������شَ َع����َلّ����م����َت ����شَ
َف�����َدى َم�����ن  َل  َوّ َواأَ َل����ُه����م  امِل������َث������اَل  ُك����ن����َت 

���ى ان���َق�������شَ اإَِذا  �����اَلَم  ال�����������شَّ اأََنّ  َع���َلّ���م���َت���َن���ا 
���َدى ���َن ِب����َن����ا ����شُ َذَه����ب����ت ُج�����ُه�����وُد امُل���خ���ِل�������شِ

م����َن����ن����ا ������الِح َي����ح����ِم����ي اأَ َوِب������������������اأََنّ َخ��������َر �������شِ
َدا َت������������َودُّ ال�����ُق�����لُ�����وِب  يِف  امَل������َح������َبّ������ِة  َن�����������رُ 

َح������َم������ٌد ِف������َع������اُل������َك، َوال�������ِف�������َع�������اُل اأَم�������اَن�������ةٌ
�������َدا االأر��������شَ اإاَلّ  االأف��������َع��������اِل  يف  ُك�����ن�����َت  َم������ا 

���ى ال�����َرّح�����َم�����ُن َم�����ن َي����خ����َت����اُر يف َف����َل����َق����د َق�������شَ
االأَم�����������َدا َي�������ُك�������وَن  اأن  االأم��������اَن��������ِة  َح�����م�����ِل 

���َن���ا ����ل����َم����اَن َخ�����اِل�����������سُ ُح���بِّ َف����َل����ُك����م اأَب���������ا �����شَ
َدا �������������َدّ َتَ َث����������َمّ  ال�����َق�����ل�����ِب  َب����������َدا يف  ُح����������ٌبّ 

�����ل�����َم�����اَن ُك�����������ُلّ َوالِئ������ن������ا وَل�������ُك�������م اأب���������ا ������شَ
َح�����اِئ�����َدا َوالِئ�����������َك  َع������ن  ���اً  ���خ�������شَ ����شَ َن����ل����َق  َل 

ْ ِب�����َن�����ا َن�����ح�����َو ال���ُع���ال َف������������اإِذا َع������َزم������َت َف�����������رِ
َدا َدّ �����ل�����َم�����اَن َل�������ن َن������������������رَتَ �������������ا اأََب�������������ا ������شَ اإَنّ

اإل����ى  ُن�������ش���ِغ���ي  اأو  ���م���َع  ال�������شَّ ُن����ِع����َر  َل�����ن  اإِذ 
�����������َرَّدا َتَ ِم����ن����هُ  ����َر  ال���������شَّ َط����َل����ب����َت  اإِن  َم������ن 

����ع����َن����ا ال�����������رُّوَح َره��������َن َب���َن���اِن���ُك���م �����������ا َو�����شَ اإَِنّ
َح������َم������ٌد، َوِج�����ئ�����َن�����ا ِب�������ال�������َزَّم�������اِن ِل���َي�������ش���َه���َدا

ال����َوَغ����ى  �����������ا يف  َنّ اإِ ������اِري������ُخ  ال������َتّ َف���ل���َي�������ش���َه���ِد 
���َن���ُخ���و����سٌ َخ���ل���َف���ُك���ُم ال����ِب����َح����اَر َواأَب������َع������َدا ����شَ

اإَذا ��������������ا  اإَنّ ���������َن���������ا  َرَبّ َل�����نُ�����������ش�����ِه�����ُد  ��������������ا  اإَنّ
�����ا ال����������َرَّدى �����ُرُه ِم�����َنّ َج���������اَر ال�������َع�������ُدُوّ َم�����������شِ

�����ن�����ا ِب�����ِدَم�����اِئ�����ن�����ا َن�����ف�����ِدي امَل�����ِل�����ي�����َك َواأَر������شَ
�������ن�������ا َل�������ن َن���������ش����ُج����َدا َوِل�������َغ�������ِر َوج�������ِه�������َك َرَبّ

�����ٌن َح��������َم��������ٌد َف������������������اإِنِّ َواِث������������������ٌق ُم�����َت�����َي�����قِّ
َي�������ش���ُم���َدا َل������ن  اأََم������اَم������ُك������م  ال�������َع�������ُدَوّ  اأََنّ 

َي���ن���َث���ِن���ي ال  ال������َوَغ������ى  يف  �����َك  َب�����اأ������شَ َوَب���������������اأََنّ 
َدا �����َب َك�������ي�������َدُه َوَت����������َع����������َدّ �����َعّ َم����ه����َم����ا َت�����������شَ

�������������رُ َدوم����������اً َدرُب�������ُك�������م َوَح����ِل����ي����ُف����ُك����م َوال������َنّ
َدا ������دَّ ُم�������������شَ َت�������ُك�������وُن  َم��������ي��������َداٍن  ُك���������لِّ  يِف 

َه������ا اأَن����������َت َي������ا َح�����َم�����ٌد َك�����َم�����ا َن�����ه�����َوى َوه�����ا
����ع����ِب����َك َخ�������ُر َم������ن َل�������َك َع�����اَه�����َدا اأب�������َن�������اءُ �����شَ

اأَن������ا َوه�������ا  ُذَراَك  َح������َم������ٌد،  َي������ا  ِج�����ل�����ُت،  َق������د 
َع������اِئ������َدا اإاَلّ  َب��������������َداأُت  َح�����ي�����ُث  ُك�����ن�����ُت  م�����ا 

قصيدة مهداة إلى مقام صاحب الجاللة

 الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

 “َحَمٌد َفأنَت َكما َطَلبنا َقاِئٌد”
ملك مملكة البحرين المفدى حفظه اهلل ورعاه 

الدكتور عبداهلل بن أحمد منصور آل رضي

العاهل يعود لأر�ض الوطن قادما من جدة
بعد مباحثات اأجراها جاللته مع نائب خادم الرمن

املنام���ة/ ج���دة - بن���ا: ع���اد عاه���ل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 
اإل���ى اأر�س الوطن اأم�س قادم���اً من مدينة جدة، 
بعد زيارة التقى خاللها مع نائب خادم الرمن 
ال�ريف���ن �شاحب ال�شم���و امللكي االأمر حممد 
بن �شلمان بن عبد العزيز اآل �شعود، حيث اأجرى 
جاللت���ه مباحثات م���ع �شموه تناول���ت العالقات 
االخوية الوثيقة والتطورات الراهنة يف املنطقة 

وامل�شتجدات االقليمية والدولية.
وكان يف مقدمة م�شتقبلي جاللة امللك، ويل 
العهد نائب القائد االعلى النائب االول لرئي�س 
مل����س ال���وزراء �شاحب ال�شم���و امللكي االمر 

�شلمان بن حمد اآل خليفة.
وكان عاه���ل الب���الد ق���د غ���ادر مدينة جدة 
باململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة عائدا اإلى 
اأر�س الوطن حيث كان يف مقدمة مودعي جاللته 

لدى مغادرته مطار املل���ك عبد العزيز الدويل، 
نائب اأمر منطقة مك���ة املكرمة �شاحب ال�شمو 
امللك���ي االأمر عبداهلل بن بن���در بن عبدالعزيز، 
و�شفر مملك���ة البحرين ل���دى اململكة العربية 
ال�شعودي���ة ال�شقيق���ة ال�شي���خ حم���ود ب���ن عبد 
اهلل اآل خليف���ة، وقن�ش���ل عام مملك���ة البحرين 
يف مدين���ة ج���دة اإبراهي���م امل�شلم���ان، واأع�شاء 

القن�شلية البحرينية.

• ... وجاللته اأثناء مغادرته اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة	

• جاللة امللك يعود الى اأر�س الوطن قادما من جدة ويف ا�شتقباله �شمو ويل العهد	

املنام���ة - بنا: بعث عاهل الب���الد �شاحب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�شى اآل خليفة برقي���ة تهنئة اإلى رئي�س جمهورية مقدونيا 
ج���ورج ايفا ن���وف؛ وذلك بنا�شب���ة العيد الوطني لب���الده، اأعرب 
جاللت���ه فيه���ا عن اأطي���ب تهاني���ه وتنياته ل���ه موف���ور ال�شحة 

وال�شعادة بهذه املنا�شبة الوطنية.

بع���ث عاه���ل البالد �شاح���ب اجلاللة املل���ك حمد ب���ن عي�شى اآل 
خليف���ة برقية تهنئة اإل���ى رئي�س جمهورية النيج���ر اإي�شوفو حممدو، 

وذلك بنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده.
واأع���رب جاللته فيه���ا عن اأطي���ب تهانيه وتنيات���ه له بوفور 

ال�شحة وال�شعادة بهذه املنا�شبة الوطنية.

 ... ويهنئ مقدونيا 
بذكرى العيد الوطني

 جاللته يهنئ النيجر 
بذكرى اال�شتقالل

لبد من احلفاظ على الأمن وال�ستقرار يف العامل
حممد بن مبارك وال�شفر االأمركي: 

املنام���ة - بن���ا: ا�شتقب���ل نائ���ب رئي����س 
مل����س الوزراء �شمو ال�شي���خ حممد بن مبارك 
اآل خليف���ة �شفر الواليات املتحدة االأمركية 

لدى مملكة البحرين ويليام روباك.
وخالل اللقاء مت ا�شتعرا�س م�شار عالقات 
ال�شداق���ة والتع���اون القائم���ة ب���ن مملك���ة 
البحرين والواليات املتح���دة، حيث عّ� �شمو 
ال�شيخ حممد بن مب���ارك ال خليفة عن ال�شكر 
والتقدير ملا قام به ال�شفر من جهود لتعزيز 
وتطوي���ر العالق���ات وم���االت التع���اون بن 

البلدين يف خمتلف املجاالت.
كما مت خالل اللق���اء ا�شتعرا�س تطورات 
االأو�شاع على ال�شاحت���ن االإقليمية والدولية 
واأهمي���ة الفاظ عل���ى االأم���ن واال�شتقرار يف 

املنطقة والعال.

م���ن جانبه، عّ� ال�شف���ر وليام روباك عن 
ال�شك���ر والتقدير مل���ا لقيه من تع���اون خالل 
ف���رتة عمل���ه ب���ا مّكنه م���ن اأداء مهام���ه على 

الوج���ه ال���ذي يخ���دم العالق���ات الودي���ة بن 
البلدي���ن واالإ�شهام يف تنميته���ا وتقدمها يف 

كل املجاالت.

املنامة -بنا: ا�شتقبل نائب رئي�س مل�س 
الوزراء �شمو ال�شي���خ حممد بن مبارك اآل خليفة 
يف مكتب���ه بق����ر الق�شيبية اأم����س االأمن العام 
ح�شن اللواجي واأع�ش���اء االأمانة العامة لالتاد 

العام لنقابات عمال البحرين.
وخ���الل اللقاء اأطل���ع االأمن الع���ام التاد 
اآخ���ر  عل���ى  �شم���وه  البحري���ن  عم���ال  نقاب���ات 

م�شتجدات الق�شايا الت���ي تهم ال�شاأن العمايل، 
وا�شتعر����س م���ع �شم���وه التع���اون القائم بن 
الكومة واالتاد العام؛ لل عدد من الق�شايا 
الت���ي تخ�س العم���ال. واأكد �شم���و نائب رئي�س 
مل�س ال���وزراء اهتمام الكوم���ة بكل ما يحقق 
التعاون مع اتادات ونقابات العمال وم�شلحة 

العامل البحريني.

• �شمو نائب رئي�س مل�س الوزراء م�شتقبال ال�شفر االأمركي	

ا�شتعرا�س التعاون بن الكومة واتاد النقابات
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دي����ن����ار �أل��������ف   226 وم���ب���ي���ع���ات���ه  �مل�����رك�����ز  م�����ن  ������س����ت����ف����ادت  �أ�����������رة   242

تقدمي الدعم وامل�شاندة لالرتقاء بامل�شتوى املعي�شي للمواطن
تفقد “�سرتة للأ�ر �ملنتجة” تنفيًذ� لتوجيهات رئي�س �لوزر�ء... حميد�ن:

�لعم���ل  وز�رة   - عي�س���ى  مدين���ة 
لتوجيهات  تنفيًذ�  �الجتماعية:  و�لتنمية 
رئي����س �ل���وزر�ء �ساحب �ل�سم���و �مللكي 
�الأم���ر خليف���ة ب���ن �سلم���ان �آل خليف���ة، 
ب�س���اأن تكليف عدد من �لوزر�ء �ملعنيني 
بالقطاعات �خلدمية بزيارة منطقة �سرتة، 
و�لنبيه �سالح، ملتابع���ة �حتياجاتها من 
�ملر�ف���ق و�خلدمات، تفق���د وزير �لعمل 
و�لتنمي���ة �الجتماعي���ة جمي���ل حمي���د�ن 
مركز �سرتة للأ����ر �ملنتجة، �سباح �أم�س، 
بح�سور كل من �لنائب جميد �لع�سفور، 
و�لنائب ماج���د �ملاج���د، ورئي�س جمل�س 
�أمان���ة �لعا�سمة حمم���د �خلز�عي، ونائب 
حماف���ظ �لعا�سمة ح�سن �مل���دين، وعدد 
م���ن �لوجهاء و�لفعالي���ات �ملجتمعية يف 
�ملنطقة، ير�فقه م�سوؤولو �لوز�رة، حيث 
�لتق���ى برب���ات �الأ����ر �مل�ستفي���د�ت من 
خدمات �لوح���د�ت �الإنتاجي���ة يف �ملركز، 
تطوي���ر  به���دف  �حتياجاته���ن  وتلم����س 
عمله���ن و�الرتق���اء ب���ه، ولتعزي���ز �لبنية 
�لتحتي���ة مل�روع �الأ����ر �ملنتجة وحتقيق 

�ال�ستد�مة له.
وخ���لل �لزيارة، ��ستم���ع حميد�ن �إلى 
�مل�ستفي���د�ت م���ن خدم���ات مركز �سرتة 
الأ����ر �ملنتج���ة، حي���ث �أك���دن �أن خدمات 
�ملركز �أ�سهمت بدرجة كبرة يف حت�سني 
دخلهن وم�ستو�هن �ملعي�سي، كما عربن 
عن تقديرهن لتوجيهات �ساحب �ل�سمو 
�مللك���ي رئي�س جمل�س �ل���وزر�ء، بالنزول 
�إلى �ملو�طنني يف �ملدن و�لقرى وتلم�س 
�حتياجاتهم، موؤك���د�ت ثقتهن باأن هذه 
�لتوجيه���ات �س���وف ت�سه���م يف �إ�ساف���ة 
�ملزي���د م���ن �خلدمات �لكفيل���ة بتحقيق 

�لرفاه للمو�طن.
ويعت���رب مرك���ز �سرتة للأ����ر �ملنتجة 
�إح���دى �حلا�سنات �لتي خ�س�ستها وز�رة 
ليق���وم  �الجتماعي���ة  و�لتنمي���ة  �لعم���ل 
ورو�د  �ملنزلي���ة  �ملنتج���ات  �أ�سح���اب 
�لبه���ار�ت  و�سناع���ة  باإنت���اج  �الأعم���ال 
و�ملخللت و�لطح���ني و�لقهوة و�الأجبان 
وذل���ك  فيه���ا،  وتغليفه���ا  وتعبئته���ا 
به���دف �الإ�سهام يف دع���م ومتكني �الأ�ر 
���ا وتوفر �لعي����س �لكرمي لها،  �قت�ساديًّ
حي���ث يع���د مرك���ًز� متكاملً يوف���ر كافة 

�الحتياجات و�لت�سهيلت �ملطلوبة للأ�ر 
و�الأفر�د للقيام بالعمل �الإنتاجي يف بيئة 

منوذجية.  
ويخ�س���ع �ملرك���ز للإ����ر�ف �ل�سحي 
و�لفن���ي وي�سم مطاب���خ �إنتاجية ومو�قع 
لتغلي���ف وتعبئة �الإنت���اج و�لتي تت�سمن 
�لبطاقة �ل�سحية مبكونات �ملنتج، حيث 
بل���غ عدد �الأ����ر �مل�ستفيدة م���ن خدماته 
حتى يونيو 2017 نحو 242 �أ�رة، 30 % 
منها م���ن منطقة �سرتة، ويعد هذ� �لرقم 
موؤ����ًر� الرتفاع �الإقبال عل���ى �ال�ستفادة 
من خدمات �ملرك���ز، وذلك مقارنة بعدد 
�الأ�ر �مل�ستفيدة عن���د �فتتاح �ملركز يف 
�لع���ام 2007 �ل���ذي كان ال يتج���اوز 14 
�أ����رة، علًما باأن قيمة �ملبيعات ملنتجات 
ه���ذه �الأ�ر قد جت���اوز 226 �ألف دينار يف 

�لعام 2016. 
م���ن  �مل�ستفي���د�ت  �إح���دى  وقال���ت 
خدمات �ملركز �أمرة رم�سان، �إنها تعمل 
مع زوجها يف �إنت���اج �ملخللت و�لبهار�ت 
و�لطح���ن �ملخلوط، موؤك���دة �أن م�ستوى 
�إنتاجهم���ا حت�ّس���ن بدرجة كب���رة و�زد�د 
�الإقب���ال علي���ه من قب���ل �ملو�طن���ني، �أو 
من قب���ل مو�طني دول جمل����س �لتعاون 
�خلليجي �لتي تعمل �لوز�رة على ت�سويق 
ه���ذه �ملنتجات فيه���ا، وطالبت بافتتاح 

مر�كز م�سابهة يف كل �ملحافظات.
كما �أ�س���ادت كل من ليل���ى مهربان، 
وبتول ح�سن، ونرج����س ح�سني ب�“م�روع 

خطوة” للأ�ر �ملنتجة ومبركز �سرتة للأ�ر 
�ملنتجة، حيث متكنتا من تطوير عملهن 
في���ه، و�ت�سع���ت فر�سه���ن يف �لت�سويق 
وبيع هذه �ملنتجات يف �الأ�سو�ق �لكبرة 

وحملت �لهايربماركت.
وم���ن جانبه���ا، �أك���دت �سمي���ة عل���ي 
)�لفائ���زة بجائزة �أف�س���ل منتج حملي يف 
جائ���زة �ساحب���ة �ل�سمو �مللك���ي �الأمرة 
�سبيكة بنت �إبر�هي���م �آل خليفة لت�سجيع 
�الأ����ر �ملنتجة للع���ام 2013(، �أن فوزها 
باجلائ���زة كان نتيج���ة لدع���م “�لتنمي���ة 
�الإمكان���ات  كل  وتوف���ر  �الجتماعي���ة”، 
�مل�سان���دة �لت���ي مكنته���ا م���ن تطوي���ر 
عملها و�إنتاجها للبهار�ت، و�بتكار �أنو�ع 
متعددة من �ملخللت �لتي حازت �إعجاب 
و�إقبال �مل�ستهلك���ني، وباتو� يطلبونها 

بكرثة.

دراسة االحتياجات 
وخلل �لزيارة، �أعرب �لوزير حميد�ن 
عن حر�س �لوز�رة على در��سة �حتياجات 
�الأ�ر �مل�ستفيدة من خدمات مركز �سرتة 
للأ����ر �ملنتج���ة، وذل���ك يف �إط���ار تقدمي 
مزي���د م���ن �لدع���م و�مل�سان���دة لتطوير 
�لرب�م���ج �لهادف���ة �إل���ى رف���ع �مل�ستوى 
�ملعي�سي للمو�طن، موؤكًد� �أهمية و�سول 
�خلدمات �لتي تقدمها �لوز�رة �إلى كافة 
�ملو�طنني، و�سمان ��ستمر�رية �لتطوير 

ملا مت تنفيذه و�إجنازه.
لرف���ع  �حلكوم���ة  �سع���ي  �إط���ار  ويف 
�أك���د  للمو�ط���ن،  �ملعي�س���ي  �مل�ست���وى 
و�لتنمي���ة  �لعم���ل  وز�رة  �أن  حمي���د�ن 
�الجتماعي���ة قام���ت بتنفي���ذ ع���دد م���ن 
�ملب���ادر�ت �ملهم���ة �لر�مية �إل���ى توفر 
فر����س �لعم���ل و�حلي���اة �لكرمي���ة للأ�ر 
و�الأف���ر�د �لباحث���ني ع���ن �لعم���ل، وذلك 
ع���رب منظوم���ة م���ن �خلدم���ات �ملتطورة 
و�مل�ساري���ع �لت���ي ت�سع���ى �إل���ى ت�سجيع 
للأف���ر�د  وتتي���ح  �حل���ر  �لعم���ل  ثقاف���ة 
�الندماج يف �لكثر من �الأن�سطة �الإنتاجية 
و�خلدماتي���ة  �لتجاري���ة  �لقطاع���ات  يف 
و�حلرفي���ة، م�س���ًر� �إلى برنام���ج )خطوة 
للم�روع���ات �ملنزلي���ة( �ل���ذي ياأت���ي يف 
مقدمة هذه �ملب���ادر�ت، وذلك من خلل 
�لدع���م �ملتكام���ل �ل���ذي يقدم���ه للأ����ر 
و�الأفر�د �مللتحقني به، ب���دًء� بالتدريب 
من خ���لل �لرب�مج �لتدريبي���ة �ملتو�فرة 
باملر�ك���ز �الجتماعية، ومن ث���م �لتطوير 
م���ن خ���لل مرك���ز �لت�سمي���م و�البت���كار 
لتمكني تلك �الأ�ر و�الأفر�د على ت�سويق 
منتجاتهم يف �ل�س���وق �ملحلي و�خلارجي 

بجودة عالية.

تطوير التشريعات 
وقال حميد�ن “�إن �حلكومة �لر�سيدة 
�أوجدت �لت�ريع���ات �للزمة لتطوير عمل 

�الأ����ر �ملنتج���ة ورو�د �الأعم���ال، وتي�سر 
���ا، وذل���ك من  �سب���ل متكينه���ا �قت�ساديًّ
خ���لل ق���ر�ر جمل�س �ل���وزر�ء رق���م )39( 
مز�ول���ة  تنظي���م  ب�س���اأن   2010 ل�سن���ة 
�لن�س���اط �لإنتاجي �ملن���زل �ملنتج، �لذي 
���ا يف �أن�سطة  ���ا وكميًّ �أح���دث تغيًر� نوعيًّ
�الأ����ر �ملنتج���ة يف �لقطاع���ات �لتجاري���ة 
حدده���ا  �لت���ي  و�حلرفي���ة  و�خلدماتي���ة 
�لق���ر�ر”، حي���ث �أ�سب���ح باإم���كان �الأ����ر 
�ال�ستف���ادة من �خلدمات �لت���ي تقدمها 
�الجتماعي���ة كالتدري���ب  �لتنمي���ة  وز�رة 
و�لت�سوي���ق وتطوير �ملنتجات و�لتمويل 
عن طريق بنك �الأ����رة، موؤكًد� يف �لوقت 
ذ�ته، �أن هذ� �لقر�ر �أ�سهم يف مز�ولة هذه 
�الأن�سط���ة حتت مظل���ة وحماي���ة �لقانون 
ل�سم���ان �سلم���ة �الأفر�د وج���ودة �خلدمة 
�ملقدم���ة، م���ع مر�عاة طبيع���ة ن�ساط كل 
فئة مبا يحقق �لتكامل مع جهود �جلهات 
�حلكومي���ة �ملعني���ة، وذلك و�س���والً �إلى 
ذي  �الجتماع���ي  �ال�ستثم���ار  مقا�س���د 
�مل���ردود �القت�س���ادي و�لتنموي طويل 

�الأمد و�لقابل للقيا�س و�ملتابعة.
وم���ن جانبه���م، �أ�ساد �أع�س���اء جمل�س 
�لنو�ب و�حل�سور من �لوجهاء و�لفعاليات 
�ملجتمعية مبا �طلع���و� عليه من خدمات 
ممي���زة يف مرك���ز �س���رتة للأ����ر �ملنتجة، 
منوه���ني بتوجيهات �سمو رئي�س �لوزر�ء 
�لر�مي���ة �إل���ى تطوير �خلدم���ات �ملقدمة 

للمو�طنني يف �ملجاالت كافة.

• وزير �لعمل يف زيارة ملركز �سرتة للأ�ر �ملنتجة	

�ملنامة - بن���ا: ��ستقبلت �ركة ديار 
�ملحرق، �إحدى كربيات �ركات �لتطوير 
�لعق���اري يف �لبحري���ن، وزي���ر �الإ�س���كان 
با�س���م �حلمر خلل زيارت���ه مل�روع ديرة 

�لعيون �أم�س.
وكان يف ��ستقبال وزير �الإ�سكان كل 
م���ن رئي�س جمل����س �إد�رة دي���ار �ملحرق 
عبد�حلكيم �خلياط، و�لرئي�س �لتنفيذي 
ل�ركة ديار �ملحرق ماهر �ل�ساعر، وعدد�ً 

من كبار �مل�سوؤولني.
ور�ف���ق م�سوؤولو ديار �ملحرق �لوزير 
�إل���ى مكت���ب �ملبيع���ات مبوق���ع �ل�ركة 
لتق���دمي ����رح موجز ع���ن م����روع ديرة 
�لعي���ون، و�أتب���ع ذلك ��سطحاب���ه لتفقد 
تط���ور�ت �مل�روع حي���ث مت ��ستعر��س 
مناذج للفلل و�لت�ساميم �ملتعددة �لتي 
يتميز بها �مل����روع، مبا فيها فلل مز�يا 
وفلل �ل�سكن �الجتماعي. وجدير بالذكر 
ق���رب �نته���اء �لعمل على ه���ذه �لنماذج 

وهي �الآن يف �ملر�حل �لنهائية.
وبه���ذه �ملنا�سب���ة، قال �حلم���ر “�إن 
م�روع ديرة �لعيون ميثل �متد�د� لثمار 
تفعيل ملف �ل�ر�كة مع �لقطاع �خلا�س، 
و�ل���ذي تع���ود بد�يات فكرت���ه �إلى جلنة 
�الإ�س���كان و�الإعم���ار �سابق���اً �لت���ي كان 
ير�أ�سها ويل �لعه���د نائب �لقائد �الأعلى 
�لنائ���ب �الأول لرئي����س جمل����س �لوزر�ء 
�ساح���ب �ل�سم���و �مللكي �الأم���ر �سلمان 
ب���ن حمد �آل خليفة، حي���ث نظرت �للجنة 
مبكر�ً �إلى �لتحديات �مل�ستقبلية، و�لتي 
��ستدعت ����رورة �إ�ر�ك �لقطاع �خلا�س 

يف منظومة �ل�سك���ن �الجتماعي، لتو�سيع 
قاعدة �ملعرو�س من �لوحد�ت �ل�سكنية، 
وال تز�ل جهود �سموه م�ستمرة يف متابعة 
�مللف �ال�سكاين ع���رب �للجنة �لتن�سيقية 
برئا�سة �سموه و�لعمل على كل ما ي�سهم 
يف ت�ري���ع وترته وتنوي���ع خدماته �مام 

�ملو�طنني”.
و��س���اف �لوزي���ر “�أن م����روع دي���رة 
�لعي���ون يوؤكد جناح �ل�ر�ك���ة بني وز�رة 
�الإ�س���كان و�لقط���اع �خلا����س يف توف���ر 
منظوم���ة �ل�سك���ن �الجتماع���ي، لتو�سيع 
�لوح���د�ت  م���ن  �ملعرو����س  قاع���دة 
�ل�سكنية”. وب���ني �أن �ل�ر�كة مع �لقطاع 
�خلا����س ت�سكل �أهمي���ة يف حلحلة �مللف 
�الإ�س���كاين، و�مل�ساركة يف توفر �ل�سكن 
�للئ���ق و�لكرمي للمو�طن، م�سيًد� بنجاح 
برنام���ج �ل�ر�ك���ة بني �لقطاع���ني �لعام 
و�خلا����س يف تلبية �لطلب���ات �الإ�سكانية 
باأ����رع وق���ت ممك���ن م���ن خ���لل تنفيذ 
م���ا �ل�ر�كة  �مل�ساري���ع �الإ�سكاني���ة، ال�سَيّ
بني �ل���وز�رة و�ركة دي���ار �ملحرق �لتي 
�لتجمع���ات  �أك���رب  م���ن  و�ح���ًد�  �أثم���رت 
�ل�سكنية �لر�قي���ة و�ملتميزة وهو م�روع 

)ديرة �لعيون( �ل�سكني.
ولف���ت �إلى �أن �أولى خطو�ت �لتنفيذ 
�لفعل���ي لل���وز�رة مل�ساري���ع �ل�ر�كة مع 
�لقط���اع �خلا����س بد�أت من���ذ 3 �سنو�ت، 
حي���ث ��ستطاعت �ل���وز�رة �أن توفر �أكرث 
من 6 �آالف وحدة �سكنية من خلل برنامج 
�ل�ر�كة يف م�روع���ات �ملدينة �ل�سمالية 
و�للوزي و”ديرة �لعيون” بديار �ملحرق.

و�أ�س���ار �لوزير �إلى �أن “مز�يا” �أحدث 
نقل���ة نوعية يف ملف �ل�سك���ن �الجتماعي 
م���ن خ���لل ت�سجيع���ه ل����ركات �لتطوير 
�لعق���اري على بناء �مل�ساري���ع �ملطابقة 
ملو��سف���ات �ل�سك���ن �الجتماع���ي، نظر�ً 
لزي���ادة �الإقبال عليه���ا، منوه���اً �إلى �أن 
�حلكوم���ة بدورها �تخ���ذت خطو�ت جادة 
تهدف �إلى تقدمي �لت�سهيلت �الإجر�ئية 
�للزمة للمطورين �لعقاريني للتو�سع يف 
بناء �مل�ساري���ع، وهو �الأمر �لذي ينعك�س 

على حجم �لوحد�ت �ل�سكنية �ملتوفرة.

و�أ�ساف �أن هذ� �حلر�ك �الإ�سكاين بني 
�لوز�رة و�لقطاع �خلا�س �أ�سهم يف تغير 
مفاهيم �ملو�طن���ني، نظر�ً لتو�جد خيار�ً 
�ريع���اً وعملي���اً للح�سول عل���ى �ل�سكن 
�الجتماع���ي م���ن �لقط���اع �خلا����س وعن 
طريق �ل���وز�رة دون �حلاجة �إلى �النتظار 
لفرت�ت طويلة، م���ع �إمكانية �إختيار نوع 

�لوحدة و�ملنطقة �ملقامة بها.
و�أكد وزير �الإ�سكان �أن �لو�قع �حلايل 
ي�سر �إلى �أن قط���اع �ل�سكن �الجتماعي، 
وحتدي���ًد� حم���ور �ل�ر�ك���ة م���ع �لقط���اع 

�خلا����س، ق���د �أثبت جناحه وب���ات يحقق 
�أث���ًر� �إيجابًي���ا عل���ى بع����س �لقطاعات، 
و�ال�ست�س���ار�ت  �ملق���اوالت  كقط���اع 
�لهند�سي���ة و�لقط���اع �مل����ريف و�ملايل 

وقطاع �لتجزئة. 
و�أعرب �حلمر عن �سكره ملجل�س �إد�رة 
�لتنفيذية  �ملح���رق” و�إد�رته���ا  “دي���ار 
وجمي���ع منت�سبيه���ا عل���ى م���ا تبذله من 
�إن�س���اء و��ستقط���اب  جه���ود يف �سبي���ل 
لتك���ون  �سخم���ة  ��ستثماري���ة  م�ساري���ع 
مثالية ل�سكن �ملو�طن مبا يتو�فر فيها 
م���ن خدم���ات متكامل���ة من بني���ة حتتية 
و�سبك���ة مو��س���لت و�ت�س���االت و�رف 
�سح���ي وكهرباء وم���اء ومر�ف���ق جتارية 
وترفيهي���ة وموؤ�س�س���ات تعليمية ودور 

عبادة وغرها.
وم���ن جانب���ه، قال �خلي���اط “�إنه ملن 
دو�عي �رورنا �أن ن�ستقبل وزير �الإ�سكان 
يف دي���ار �ملحرق، ملتابع���ة مر�حل تطور 
�لعم���ل يف ديرة �لعي���ون. وي�رفن���ا جد�ً 
�هتمامه بامل����روع ورغبته باالطلع على 
�آخ���ر م�ستج���د�ت �لعمل وهو م���ا يعك�س 
�ل�سفافي���ة �لتام���ة ب���ني دي���ار �ملحرق 

ووز�رة �الإ�سكان”
�لعي���ون”  “دي���رة  م����روع  وي�س���م 
�أكرث من 3،100 في���ل مكتملة �خلدمات 
و�ملر�فق تابع���ة لربنامج مز�ي���ا و�أخرى 
لل�سك���ن �الجتماع���ي، حي���ث �أن �حلكومة 
تويل �هتماًم���ا كبًر� ملب���ادر�ت �لقطاع 
م���ا و�أنه يحق���ق ��ستد�مة  �خلا����س ال�سيَّ

ملف �الإ�سكان على �ملدى �لبعيد.

ت�شكل اأهمية يف حلحلة امللف الإ�شكاين ال�رشاكة مع “اخلا�ص” 
م�روع “ديرة �لعيون” ثمرة لتوجيهات ويل �لعهد... �حلمر: 

• وزير �الإ�سكان يف زيارة مل�روع “ديرة �لعيون”	
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ن���ط���ال���ب ب��ت�����س��ه��ي��ل ال�������س���ف���ر وال���ت�������س���وق يف م���ن���اط���ق ال�������س���ع���ودي���ة ال��ق��ري��ب��ة 

تكبدنا خ�سائر بعد فر�ض تقدمي اأ�سماء امل�سافرين قبل 48 �ساعة
نظموا وقفة اأمام “هيئة ال�سياحة”... �سائقو احلافالت ال�سغرية:

نا�س���د ع���دد م���ن �سائق���ي احلافالت 
ال�سفرية ال�سغرية عرب “البالد”، الرئي�س 
لل�سياح���ة  البحري���ن  لهيئ���ة  التنفي���ذي 
واملعار����س ال�سي���خ خال���د بن حم���ود اآل 
القانوني���ة  الإج���راءات  ت�سهي���ل  خليف���ة 
الت���ي مت اتخاذه���ا يف اأواخر �سه���ر اأبريل 
املا�س���ي، والذي تفر����س عليهم تقدمي 
���ا باأ�سماء امل�سافرين  ك�سف مطبوع ورقيًّ
قب���ل موعد ال�سف���ر بنح���و 48 �ساعة اإلى 
الهيئة، م�سحوًب���ا مبوافقة مكتب ال�سفر 
امل�ستاأج���ر منه اللوح���ة للحافلة، وكذلك 

�رشكة التاأمني املوؤمن بها احلافلة.
جاء ذلك، خالل وقفة احتجاج ل�سائقي 
احلافالت اأم���ام هيئة البحري���ن لل�سياحة 
وال�سف���ر لعرتا�سه���م عل���ى الإج���راءات 
اجلدي���دة والت���ي كبدتهم خ�سائ���ر مالية 
فادح���ة، واأدت اإل���ى تعط���ل امل�سافرين 
وال�ستجم���ام  للت�س���وق  البحريني���ني 

باململكة العربية ال�سعودية.
وق���ال ال�سائ���ق علي م���ريزا “اإنه منذ 
تطبي���ق ذلك الق���رار اأ�سب���ح ال�سفر اإلى 
ا ب�سب���ب الإجراءات  ال�سعودي���ة �سعًبا جدًّ
تتطل���ب  والت���ي  والطويل���ة،  املعق���دة 
تقدمي ك�س���ف باأ�سم���اء امل�سافرين قبل 
موع���د ال�سف���ر ب�ساع���ات، اإذ اإن البع����س 
يق���ررون ال�سف���ر يف ال�ساع���ات الأخ���رية، 
خ�سو�س���اً حني توجد مقاع���د اإ�سافية ل 
ميك���ن �سغلها من قبل اأح���د امل�سافرين، 
وذلك لإعادة جميع الإجراءات ال�سرتاطية 

لل�سفر”.
واأَ�س���اف “تتطل���ب تل���ك الإج���راءات 
قرابة 3 �ساعات يوميًّا للتنقل بني مكتب 
ال�سفر و�رشك���ة التاأمني، وتنتهي مبكتب 
واملعار����س  لل�سياح���ة  البحري���ن  هيئ���ة 
للح�سول على املوافقة الر�سمية باخلروج 
من اململكة، فيما كانت الإجراءات �سابًقا 
تعتمد عل���ى الإج���راءات العتيادية جل�رش 
امللك فهد التي ل تتطلب وقًتا من ختم 
ال�رشطة واجلوازات للخروج بامل�سافرين”.
ال�سائ���ق ح�س���ني جعف���ر  كم���ا ذك���ر 
الإج���ازة  يف  الهيئ���ة  مكات���ب  اإغ���الق  اأن 

الأ�سبوعي���ة، يلزمنا بالتوق���ف عن العمل 
نهائيًّا حل���ني انتظار موافق���ة الهيئة يف 
بداية الدوام الر�سمي للجهات احلكومية 
الأح���د، وذل���ك م���ا يعط���ل �سف���ر  ي���وم 
العائ���الت يف عطل���ة نهاي���ة الأ�سب���وع، اأو 
ال�سف���ر اجلماعي للحالت الطارئة وزيارة 
الأقارب يف ال�سعودية حل�سور منا�سبات.

ومن جهته، اأ�سار ج���واد اخلريرّ اإلى اأن 
النظ���ام اجلديد م����رش لأ�سحاب احلافالت 
ل  الإج���راءات  كان���ت  حي���ث  ال�سغ���رية، 
الأ�سم���اء غ���ري  تتع���دى تعدي���ل بع����س 
ال�سحيحة على ج����رش امللك فهد من قبل 
موظف���ي اجل���وازات مرفًقا بخت���م وزارة 
الداخلي���ة فقط، اأم���ا الآن ويف حال وجود 

اأي خط���اأ يف الأ�سماء، واإن كان حرًفا واحًدا 
باأحد الأ�سماء، تطلب اإدارة اجلمارك عودة 
احلافلة جم���دًدا اإل���ى البحري���ن ومراجعة 
مكتب الهيئ���ة، واإذا حدث ذل���ك يف اأيام 
العطل الأ�سبوعي���ة اأو الإجازات الر�سمية 
فاإن ذلك يت�سبب باإلغاء الرحلة باأكملها.

وذك���ر حم�س���ن كاظ���م اأن الإج���راءات 
امل�ستحدث���ة اأخ���رياً، كانت تطب���ق �سابًقا 
عل���ى احلاف���الت الكب���رية واملخ�س�س���ة 
ل�سفر امل�ساف���ات الطويلة ب���ني الدول، 
وتفاجاأن���ا بتطبي���ق الق���رار اأي�ًس���ا عل���ى 
احلافالت ال�سغرية، مما اأ�سابنا بحرية يف 
اأمرنا، وخا�سة اأن اأغل���ب طلبات الت�سوق 
تاأتي يف اأقل م���ن 48 �ساعة، وهو املوعد 

املحدد للموافقة على ال�سفر.
اأن  ح�س���ن  جعف���ر  ال�سائ���ق  وب���نيرّ 
الإجراءات اجلدي���دة ت�سمنت اأي�ًسا وجود 
�سائق���ني حت���ى يف ح���ال ال�سف���ر بحافلة 
16 راكًبا، مع اإلزامي���ة عودة امل�سافرين 
عل���ى ذات احلافلة امل�ساف���ر بها م�سبًقا، 
بالإ�سافة اإلى ختم �رشكة التاأمني وتقدمي 

ك�سف الأ�سماء اإلى الهيئة.
ولف���ت ال�سائ���ق ح�سن مك���ي اإلى اأن 
رخ�س���ة وزارة املوا�س���الت جتربهم على 
العم���ل يف القطاع الفندقي اأو ال�سفر، ول 
ي����رشح لهم مبزاول���ة اأي عم���ل اآخر داخل 
اململكة مثل تو�سي���ل الطلبة اأو العمال، 
وهو ما اأدى اإل���ى تعطلهم وتوقفهم عن 

العمل بع���د ا�ستح���داث النظ���ام اجلديد 
اأغل���ب الفن���ادق  لل�سف���ر، فيم���ا تق���وم 
بالتعاقد مع �رشكات املوا�سالت الكربى 

لتو�سيل زبائنها.
هيئ���ة  احلاف���الت  �سائق���و  وطال���ب 
البحري���ن لل�سياح���ة واملعار�س بت�سهيل 
عملي���ة ال�سف���ر والت�س���وق يف املناط���ق 
القريبة بال�سعودية، ومنها و�سع موظف 
دائ���م وعلى م���دار ال�ساع���ة يف ج�رش امللك 
فهد للتاأكد من ا�ستيفاء كامل الإجراءات 
القانوني���ة الالزمة وختم ك�س���ف الأ�سماء، 
ويف ح���ال تعذر توفر موظ���ف من الهيئة، 
يت���م تخويل وزارة الداخلي���ة بج�رش امللك 

فهد للقيام مبثل تلك املهمات.

• •جانب من وقفة �سائقي احلافالت	 ن�سخة من الوثيقة املعتمدة لرتخي�س اأ�سماء وعدد الركاب امل�سافرين	

مروة خمي�ض

والإج����������ازات ال���ع���ط���الت  يف  ال�������س���ف���ر  دون  حت�����ول  اجل�����دي�����دة  الإج������������راءات 
���ا للتنق���ل ب���ني مكت���ب ال�سف���ر و�رشك���ة التاأم���ني ث���م “ال�سياحة” 3 �ساع���ات يوميًّ

ال�����س��ف��ر اأو  ال���ف���ن���دق���ي  ال����ق����ط����اع  يف  ال���ع���م���ل  ع���ل���ى  جت�����رب  ال���رخ�������س���ة 

طلبة املاج�ستري بـ AMA يطلعون على �سري العمل يف “با�ض”

246 م�ستفيًدا من ور�ض ودورات جامعة البحرين

بهدف مد ج�سور التوا�سل بني اجلامعة وال�رشكات

لتوطيد العالقات مع خمتلف اجلهات احلكومية

املنام���ة - جامعة AMA الدولية: �سمن جهود 
جامع���ة AMA الدولي���ة مبملك���ة البحري���ن لتطوير 
قدرات الطلبة والرتقاء مبهارتهم وربطهم بالواقع 
العملي ل�سوق العم���ل ومتطلباته، قام وفد من طلبة 
 )MBA( اجلامعة يف برنامج ماج�ستري اإدارة الأعمال
بزي���ارة ا�ستطالعي���ة تعليمي���ة ل�رشكة خدم���ات مطار 
البحرين )با����س(، حيث ا�ستقبل الوف���د الزائر مدير 
اخلدم���ات الوج�ستي���ة بال�رشكة عبداهلل غل���وم، الذي 
�رشح للطلبة اأف�سل املمار�س���ات الت�سغيلية الإدارية 
والفني���ة، الت���ي تتبعه���ا ال�رشك���ة يف جم���ال خدمات 
الطريان والعمليات املختلفة املتعلقة بهذا اجلانب.

 كم���ا قام عدنان كمال م���ن جانبه مبرافقة طلبة 
اجلامع���ة يف جول���ة ا�ستطالعي���ة تعليمي���ة يف خمتلف 
اأق�سام ال�رشكة لالط���الع عن كثب على الواقع العملي 
واملراحل املختلفة التي مت���ر بها عمليات الت�سغيل 
واخلدم���ات يف ال�رشك���ة ليت�سن���ى للطلب���ة ربطها مع 
العلوم والنظريات التي يت���م تدري�سها يف الف�سول 
الدرا�سي���ة.  رافق الوفد عميد كلي���ة العلوم الإدارية 
واملالي���ة راندل���ف ف���ون �سالين���دو، ومدي���ر برنامج 

ماج�ستري اإدارة الأعمال باجلامعة مانيلوا اأنتوا.
وتاأتي هذه الزيارة �سمن �سعي اجلامعة لتوفري 
الفر����س املنا�سب���ة للطلبة للتزود مبع���ارف جديدة 
وط���رق تعليم مبتكرة من �ساأنها الإرتقاء مب�ستويات 
الطلبة وربطهم بالواقع العملي للوظائف واملهارات 

الت���ي يحتاجها �سوق العمل، كم���ا ت�سعى الزيارة الى 
م���د ج�سور التوا�س���ل بني اجلامعة وال����رشكات اإمياناً 
منه���ا بال���دور ال���ذي تلعبه ه���ذه ال����رشكات يف دعم 
التعلي���م الع���ايل وموؤ�س�ساته وطلبته م���ن اأجل خدمة 

اململكة واقت�سادها.

املنامة - بنا: قالت نائبة رئي�س جامعة البحرين 
خلدم����ة املجتمع و�سوؤون اخلريجني هيا النعيمي، اإن 
ع����دد امل�سارك����ني يف دورات مرك����ز خدم����ة املجتمع 
للع����ام 2016 - 2017 بل����غ نحو 246 م�س����اركاً من 
هيئ����ات القطاع العام يف اململكة، والتي حا�رش فيها 

نخبة من اأ�ساتذة اجلامعة.
ا من  واأو�سحت النعيم����ي اأن الور�س تاأتي حر�سً

اجلامع����ة عل����ى طرح كل م����ا ي�سه����م يف تطوير عجلة 
التنمي����ة يف اململك����ة، واإميان����اً بال����دور املهم الذي 

توؤديه اجلامعة الوطنية يف هذا ال�سياق.
واأك����دت �سع����ي اجلامعة لتوطي����د العالقات مع 
خمتلف اجلهات احلكومية م����ن خالل ا�ستقبال طلبة 
املرحل����ة الثانوية ب����وزارة الرتبي����ة والتعليم �سمن 
م�س����اق خدمة املجتمع، بهدف تعزي����ز قيم املواطنة 

والنتم����اء لدى الطلبة وتهيئته����م وتعريفهم ببيئة 
العم����ل، وتنمي����ة قدراته����م ال�سخ�سي����ة واملعرفية، 

وغر�س ثقافة العمل التطوعي وخدمة جمتمعهم.
وبل����غ عدد الطلب����ة امل�ستفيدين م����ن الربنامج 
له����ذا الع����ام 37 طالب����اً وطالبة وزع����وا على خمتلف 
دوائ����ر اجلامع����ة واأق�سامه����ا بح�س����ب تخ�س�ساته����م 

املدر�سية.

• طلبة املاج�ستري بجامعة “AMA” الدولية يف زيارة ل�رشكة “با�س”	
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أخبار ينتظرها المواطن
تتزاح���م ال�صحف ومواقع التوا�صل مبئات الأخب���ار والت�رصيحات اليومية املختلفة 
واملتنوعة، ولكن ما الأخبار التي تهم املواطن ويرتقب �صماعها؟ ما الأخبار التي ينظر 

لها باأهمية بالغة دون غريها؟ 
�صاه���د احل���ال يقول اإن حت�ص���ن الو�صع املعي�ص���ي هو مركز الهتم���ام الرئي�صي 
ل���ه، فاملواط���ن -وبحالت���ه املتع���رثة- ل يتطل���ع لأكرث من وف���رة اأ�صا�صي���ات احلياة 
الهادئة والتي ت�صمن وج���ود الطماأنينة داخل الأ�رصة، وهو حق متاآكل، قبالة الإفال�س، 

وال�صتدانة، والرحيل املبّكر للراتب.
ويعي����س املواط���ن بالآون���ة الأخ���رية، مرحلة غ���ري م�صبوق���ة من التع���رث و�صعوبة 
ال�صتمرار بالوقوف، والقدرة على التنف�س، فموجة الغالء الفاح�س، والتالعب الوا�صح 
باأ�صع���ار ال�صلع، والق���رارات القت�صادية املفاجئة واملوجعة والت���ي تخرج بها الدولة 
ب���ن احلن والآخر، و�صعته بواقع ل يح�صد عليه، واأوجدت لديه حالة من القلق الدائم 

والتوتر والهواج�س املجهدة.
���ا لالأ�رصة؟ ومتى كان ال���زوج ملزًما بوظيفة  ومت���ى كان عم���ل الزوجة مطلًبا رئي�صيًّ
اإ�صافي���ة ل�ص���د احتياجات ومطال���ب الأبناء؟ اإن ه���ذه امل�صاهدات متث���ل اأهمية بالغة 

وخطرية، وعلى الدولة قراءتها جيًدا، واأن ت�صعها بعن العتبار. 
والدع���وة موجه���ة اإل���ى كل اجله���ات ذات ال�ص���اأن، من �ص���ورى ون���واب ومفكرين 
واقت�صادي���ن واأكادميي���ن وغريهم، لإيج���اد الأر�صية ال�صادق���ة واحلقيقية لو�صع 
ا�صرتاتيجيات اقت�صادية وا�صتثمارية واعدة، اأ�صوة ببقية دول اخلليج، ا�صرتاتيجيات 

قادرة على اإحداث طفرة اقت�صادية تر�صي املواطن، وهو م�صتحق لها.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

“الهالل الأحمر” يدرب النا�شئة على مبادئ التطوع

م�رشوع تعاوين م�شرتك بني عمال البحرين وال�شودان 

مهلة �شهر ملزاويل املهن ال�شحية لت�شحيح اأو�شاعهم
اإجراءات قانونية �صد املوؤ�ص�صات ال�صحية املخالفة... اجلالهمة:

للهيئ���ة  التنفي���ذي  الرئي����س  اأ�ص���درت 
الوطني���ة لتنظيم امله���ن واخلدم���ات ال�صحية 
جلمي���ع  ���ا  حتذيريًّ تعميًم���ا  اجلالهم���ة،  م���رمي 
املوؤ�ص�صات ال�صحية مبملكة البحرين باللتزام 
باأح���كام القانون ب�صاأن ع���دم ممار�صة اأي مهنة 

دون ترخي�س.
واألزمت اجلالهم���ة يف خطاب التعميم الذي 
ح�صل���ت “الب���الد” ن�صخ���ة منه، جمي���ع م�صوؤويل 
املوؤ�ص�صات ال�صحي���ة مبنحهم مهلة �صهر واحد 
فق���ط من تاري���خ التعمي���م ال�صادر ي���وم اأم�س 
املواف���ق 1 اأغ�صط�س 2017م لت�صحيح اأو�صاع 
رخ����س جمي���ع ممار�ص���ي امله���ن ال�صحية لدى 

موؤ�ص�صاتهم.
وح���ّذرت يف خط���اب التعمي���م املوؤ�ص�صات 
ال�صحية باأن الهيئة �صتق���وم باتخاذ الإجراءات 
القانوني���ة الالزم���ة �ص���د كل ممار����س مهن���ة 

وموؤ�ص�صة �صحية تخالف ذلك ول تعمل على 
ت�صحي���ح اأو�صاع ممار�صي املهن العاملن 

بها.
واأوج���ب التعميم ع���دم ال�صم���اح لأي 
ممار����س �صحي مبمار�صة املهن���ة اإل بعد 
�ص���دور ترخي����س مزاول���ة املهن���ة م���ن 
الهيئة، واأن تق���دمي طلبات الرتاخي�س 
بالطل���ب  املتق���دم  تخ���ّول  للهيئ���ة ل 
�ص���دور  بع���د  اإل  املهن���ة  ملمار�ص���ة 

التعميم.
وحّملت يف خت���ام خطاب التعميم 
م�ص���وؤويل املوؤ�ص�صات ال�صحية ب�صاأن 
تراخي����س ممار�صي امله���ن ال�صحية 
امل�صئولي���ة القانوني���ة حي���ال عدم 

اللتزام بذلك.
وبين���ت اأن التعمي���م ال�ص���ادر 
ينبع م���ن حر�س الهيئة على ح�صن 
�صري العمل باملوؤ�ص�صات ال�صحية.

• 	

�صورة �صوئية للتعميم ال�صادر من الهيئة الوطنية 

لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية “نهرا”

املنام����ة - جمعية الهالل الأحمر: نظمت 
جمعية اله����الل الأحمر البحرين����ي “الربنامج 
 56 بح�ص����ور  ال�صيف����ي2017”  التدريب����ي 
من النا�صئ����ة الذين تراوح����ت اأعمارهم بن 
14 و18 عاًما، وذل����ك بهدف غر�س املبادئ 
يف  الإغاث����ي  والعم����ل  للتط����وع  الأ�صا�صي����ة 
نفو�صهم، وتزويده����م باملهارات الأ�صا�صية 

يف هذا املجال.
وت�صم����ن الربنامج ال����ذي ا�صتمر 5 اأيام 
حما�رصات تدريب النا�صئة امل�صرتكن على 
مب����ادئ التط����وع يف احلرك����ة الدولية للهالل 
الأحمر وال�صليب الأحمر، اإ�صافة اإلى �صل�صلة 
ور�����س العمل وم����ن بينها ور�ص����ة اإ�صعافات 
اأولي����ة، مكافحة احلري����ق، فن����ون الت�صوير، 
واأن�صط����ة تع����ّزز امله����ارات القيادي����ة، كم����ا 
�صم����ل الربنامج اأي�ًصا زي����ارة ميدانية ل�رصكة 

اأ�����رصي بهدف الط����الع على جوان����ب ال�صالمة 
واجلوانب التطبيقية ملا مت التدريب عليه.

وج����رى تنظي����م الربنامج م����ن قبل جلنة 
ال�صب����اب بالتعاون م����ع جلنت����ي الإ�صعافات 
والعالق����ات العام����ة باجلمعي����ة، واأقي����م هذا 
العام حت����ت �صع����ار “�صباب اأق����وى من اأجل 
جمعي����ات وطني����ة اأق����وى، �صب����اب يحققون 
املزي����د ب�ص����كل اأف�صل على نط����اق اأو�صع”، 
وقامت “الهالل الأحم����ر البحريني” بت�صخري 
جهود متطوعيها م����ن ال�صباب يف اإعداد هذا 

الربنامج الهادف.
عل����ى �صعي����د ذي �صلة، اأعلن����ت جمعية 
اله����الل الأحم����ر ع����ن اإط����الق برنام����ج جديد 
لتدريب الأع�صاء اجلدد، وذلك يف اإطار عمل 
اجلمعية على النهو�س مب�صتوى متطوعيها 

وتدريبهم على مبادئ العمل الإن�صاين.

املنام����ة - الحتاد احل����ر لنقابات عمال 
البحري����ن: دعا م�صاع����د الرئي�����س ال�صوداين 
اإبراهي����م حامد لتعزيز التوا�صل بن خمتلف 
الأجهزة واملوؤ�ص�صات ال�صودانية والبحرينية 
مبا يعزز العالقات الثنائية ويخدم امل�صالح 

امل�صرتكة. 
واأكد حامد لدى لقائه اأم�س وفد الحتاد 
احلر لنقابات عمال البحرين برئا�صة الرئي�س 
التنفيذي يعق����وب يو�صف، وبح�صور رئي�س 

احتاد نقاب����ات عمال ال�ص����ودان يو�صف عبد 
الك����رمي دع����م الدول����ة جلميع اجله����ود التي 
تدع����م م�ص����رية التع����اون ب����ن الحتادي����ن 
امل�صرتك����ة  ال�صتثم����ار  جم����الت  وتطوي����ر 
الرئي�����س  اأو�ص����ح  وب����دوره،  والتدري����ب. 
التنفيذي لالحتاد احلر لنقابات البحرين اأن 
اللقاء تناول ال�رصاك����ة بن الحتادين و�صبل 
ان�ص����اء م�����رصوع تع����اوين اقت�ص����ادي خلدم����ة 

الطبقة العاملة وتقليل العطالة. 

مروة خمي�س

ا�شت�شارات جمانية ملعاجلة 11 األفا من ذوي الإعاقة 
من ِقبل اأكرث من 46 طبيبا وم�صت�صفى

املنام���ة - بنا: اأك���دت ا�صت�صاري���ة الأمرا�س 
تق���دمي  مب���ادرة  رئي�ص���ة  والتجمي���ل  اجللدي���ة 
ا�صت�ص���ارات ورعاية طبي���ة جمانية حلاملي بطاقة 
ذوي الإعاق���ة راني���ة كاي���د اأن مب���ادرة تق���دمي 
ال�صت�ص���ارات والرعاية الطبي���ة املجانية حلاملي 
بطاق���ة ذوي الإعاق���ة ت�ص���م اأكرث م���ن 46 طبيبا 
وم�صت�صفى لتخ�ص�ص���ات خمتلفة؛ وذلك لتوفري 
ال�صت�ص���ارات والعالج املج���اين واملخف�س لهذه 
ال�رصيح���ة املهم���ة يف املجتم���ع البحرين���ي والتي 

تتمثل يف ذوي الإعاقة.
وب�صاأن ما تق���وم بها املبادرة حاليا اأو�صحت 
كايد اأن هناك تن�صيقا للعمل واجلهود بن اأطباء 
املب���ادرة ووزارة العمل والتنمي���ة الجتماعية من 

خ���الل الجتماع ال���ذي عقد اأخريا م���ع وزير العمل 
والتنمي���ة الجتماعي���ة جميل حمي���دان، الذي اأكد 
احت�صان الوزارة للمب���ادرة وت�صمينها يف برنامج 
وزارته، حتى ت�صل الفائدة للجميع، بحيث تكون 
املبادرة ر�صمية ع���ن طريق اإبرام عقد موحد بن 
الطرف���ن، كم���ا �صي�صتفيد من ه���ذه املبادرة ما 
يق���ارب 11000 م���ن فئة ذوي الإعاق���ة، و�صيتم 
اإر�صال ر�صائ���ل ن�صية لأولي���اء اأمورهم لإعالمهم 
بانطالق املبادرة ر�صمياً واخلدمات التي توفرها.
ويف ذات ال�صياق حتدثت عن فكرة املبادرة، 
م�ص���رية اإلى اأنه���ا كانت مب���ادرة �صخ�صية، حيث 
ق���ررت يف حينه���ا اأن تق���دم ا�صت�ص���ارات جمانية 
ل���ذوي الإعاق���ة رغب���ة منه���ا يف م�صاع���دة اأولي���اء 

اأموره���م، وتخفيف الأعباء املالي���ة عليهم، وذلك 
من منطلق اأنها تعي�س جتربة ابنها )طفل توحد(.

اجللدي���ة  الأمرا����س  ا�صت�صاري���ة  وبيّن���ت 
والتجمي���ل اأن ه���ذه املبادرة ته���دف اإلى تقدمي 
بع����س  وتق���دمي  جماني���ة،  طبي���ة  ا�صت�ص���ارات 
العرو����س والتخفي�ص���ات حلاملي بطاق���ة وزارة 
العمل والتنمية الجتماعية ل���ذوي الإعاقة والتي 
والإعاق���ة  داون،  ومتالزم���ة  “التوح���د،  ت�صم���ل 

ال�صمعية والب�رصية والذهنية واحلركية”.
وتاأم���ل راني���ة اأن ت�صاه���م هذه املب���ادرة يف 
تخفي���ف الأعباء على ذوي الإعاقة واأولياء اأمورهم 
بح�صولهم على ال�صت�صارات املجانية يف خمتلف 

التخ�ص�صات الطبية.

م�شاٍع دائمة للملك لإر�شاء ال�شلم والأمن اإقليمًيا ودولًيا

ُمراد ي�شيد بجهود ال�شعودية وي�شجب دعوات تدويل احلج

اأهمية بالغة لزيارة جاللته اإلى ال�صعودية يف ظل التطورات... الكوهجي:

خادم احلرمن ي�رصف بنف�صه على راحة احلجاج وم�صاريع التو�صعة

الق�صيبية - جمل�س النواب: اأكد النائب عي�صى 
الكوهج����ي اأن زي����ارة عاه����ل البالد �صاح����ب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة اإلى اململكة العربية 
ال�صعودية تكت�صب اأهمي����ة بالغة يف ظل التطورات 
الراهن����ة الت����ي متر به����ا املنطق����ة والع����امل، والتي 
تفر�����س دميوم����ة الت�ص����اور والتن�صي����ق امل�صرتك، 
وتعك�����س ما يربط بن قيادتي و�صعبي البلدين من 
عالقات اأخوية قوية ممتدة عرب التاريخ، حيث يجمع 

بينهما وحدة امل�صري والهدف امل�صرتك.
الزي����ارات  اأهمي����ة  عل����ى  الكوهج����ي  و�ص����دد 
املتبادلة واللقاءات الثنائية يف دعم العالقات بن 
مملك����ة البحرين مع خمتل����ف دول العامل، مبا ي�صب 
يف �صال����ح الوطن واملواطن، كم����ا ت�صب يف �صالح 
املنطق����ة، حيث ي�صعى عاهل الب����الد لتعزيز العمل 
اخلليج����ي امل�صرتك، واحلفاظ على اأم����ن وا�صتقرار 
الأمت����ن العربية والإ�صالمية واإر�ص����اء دعائم ال�صلم 
عل����ى ال�صعيدي����ن الإقليم����ي والدويل وف����ق اأ�ص�س 

�صلبة ت�صمن له ال�صتم����رار وال�صتقرار، وتت�صدى 
للممار�ص����ات وال�صيا�ص����ات كاف����ة التي ت�����رص به اأو 

تهدده.
وقال الكوهجي: “اإن جاللة امللك يتطلع دائًما 

اإل����ى م�صتقبل مزدهر للمنطق����ة كلها ولعالج جذري 
مل�صكالته����ا وحل����ول منا�صب����ة لأزماتها؛ ك����ي تنعم 
دوله����ا و�صعوبه����ا بالتق����دم والرخاء، ويوؤم����ن باأن 
العمل اجلماع����ي هو ال�صبيل لذلك، وم����ن هنا تاأتي 
زي����ارات جاللته للمملك����ة العربي����ة ال�صعودية التي 
تعد اأهم دعائم وركائز هذا ال�صتقرار املن�صود، مبا 
لها من ثق����ل اقت�صادي و�صيا�صي على ال�صعيدين 
الإقليم����ي العاملي، وما حتظى به م����ن مكانة دينية 

وروحية بن جميع الدول الإ�صالمية”.
واأ�ص����اد النائ����ب عي�ص����ى الكوهج����ي باجله����ود 
املق����درة وامل�صاعي احلثيثة الت����ي تبذلها اململكة 
العربي����ة ال�صعودية يف دعم وم�صاعدة اأ�صقائها على 
عب����ور حتدي����ات املرحل����ة وجت����اوز �صعوباتها على 
امل�صتويات املختلف����ة، اإ�صافة اإلى دورها البارز يف 
الدفاع عن الق�صاي����ا الإ�صالمية ون�رصتها ما يجعلها 
حم����ل فخر واعت����زاز كبريي����ن ودائمن ل����دى جميع 

امل�صلمن.

الق�صيبية - جمل����س النواب: اأ�صاد النائب 
الث���اين لرئي�س جمل�س الن���واب عبداحلليم مراد 
باجلهود الكب���رية التي تبذلها اململكة العربية 
بي���ت اهلل احل���رام  ال�صعودي���ة خلدم���ة حج���اج 
والقيام عل���ى راحة �صي���وف الرحمن والظروف 
املوؤ�ص�ص���ات  تتحمله���ا  الت���ي  ال�صتثنائي���ة 
ال�صعودي���ة ورجال الأم���ن واجلي�س خالل �صهور 
احلج، حيث تكون يف و�صع الطوارئ وال�صتنفار 
لتمك���ن احلجاج من كل بق���اع العامل من تاأدية 

ركن الإ�صالم اخلام�س بكل راحة واطمئنان.
و�صجب مراد ب�صدة حماولة تدويل مو�صوع 
احلج، ونكران اجلهود التاريخية التي تقوم بها 
ال�صعودية حت���ت الإ�رصاف والرعاي���ة ال�صخ�صية 
خل���ادم احلرم���ن ال�رصيف���ن يف �صبي���ل تي�صري 
�صع���رية احلج والقيام على راحة حجاج بيت اهلل 
احل���رام، فلم نعل���م عن ال�صعودي���ة اإل جهودها 
الكب���رية وعطاءه���ا الوا�صع يف خدم���ة احلرمن 
والتي�صري على احلجاج م���ن كل بقاع العامل، بل 

يقوم خادم احلرمن باإ�صدار اأوامره با�صت�صافة 
حجاج من الكثري من الدول الإ�صالمية والعربية 
م���ن غ���ري القادرين عل���ى حتمل تكلف���ة احلج. 
موؤك���ًدا اأن حماولة ت�صيي�س احل���ج واإثارة اللغط 
والبلبلة حول اململكة العربية ال�صعودية خمطط 

قدمي فا�صل، فهي قلب الأمة ودرعها الواقي.
واأثن���ى النائ���ب عل���ى املنه���ج الو�صط���ي 
لل�صعودي���ة، وجه���ود علمائه���ا الأج���الء يف ن����رص 
الإ�ص���الم ال�صم���ح واملنه���ج الق���ومي، وما تقوم 
ب���ه حاليًّا من جه���ود جّبارة لتو�صع���ة احلرمن، 
وتد�ص���ن 5 م�رصوعات كبرية �صم���ن التو�صعة 
الثالث���ة للم�صج���د احل���رام وه���ي اأك���رب تو�صعة 
للم�صج���د احل���رام وتاأت���ى امت���داًدا للتو�صعات 
التاريخي���ة ال�صابق���ة الت���ي ب���داأت بامللك عبد 

العزيز اآل �صعود اإلى الوقت احلايل.
ولق���د راأين���ا باأنف�صنا خالل اأدائن���ا منا�صك 
احلج اجلهود اجلبارة التي تبذلها بالد احلرمن 
لتاأم���ن �صالمة احلج���اج والقيام عل���ى راحتهم 
وخدمته���م، حي���ث وف���رت اأكرث م���ن 100 األف 
جن���دي لتاأم���ن وخدمة اأك���رث م���ن 1.4 مليون 
حاج، بالإ�صافة اإلى ح���وايل 600 األف من داخل 
اململك���ة، اأي ح���وايل 2 ملي���ون ح���اج يف بقع���ة 

جغرافية �صغرية.

• النائب عي�صى الكوهجي	

• النائب عبداحلليم مراد	
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الكهرب���اء  �شئ���ون  هيئ���ة   - املنام���ة 
الكهرب���اء  �شئ���ون  وزي���ر  ا�شتقب���ل  وامل���اء: 
وامل���اء عبداحل�ش���ن م���رزا مبكتب���ه ع���دًدا 
ويون���غ  اإرن�ش���ت  ب�رشك���ة  امل�شئول���ن  م���ن 
للتدقيق الداخلي يتقدمه���م مدير اخلدمات 
اال�شت�شاري���ة بال�رشكة �شليمان عجاوي، وذلك 
مبنا�شب���ة ر�ش���و مناق�شة التدقي���ق الداخلي 
عليهم وتعيينه���م للقيام باأعم���ال التدقيق 
والرقابة الداخلية على هيئة الكهرباء واملاء.

الوزي���ر  رّح���ب  اللق���اء،  بداي���ة  ويف 
ا  بامل�شئولن من ال�رشك���ة الذين قدموا عر�شً
عن خطتهم ومنهج عمله���م الأعمال التدقيق 
القادم���ة  للف���رة  الهيئ���ة  عل���ى  الداخل���ي 

وتعزي���ز الرقابة الداخلي���ة للهيئة مبا ي�شمل 
احلوكم���ة املوؤ�ش�شية، وا�شتمع���وا ملالحظات 
الوزي���ر وتوجيهات���ه يف ه���ذا ال�ش���اأن. واأ�شاد 
مرزا بجهود �رشكة اإرن�ش���ت ويونغ وخربتهم 
العريق���ة فيم���ا يقوم���ون به م���ن خدمات يف 
جم���ال التدقي���ق الداخل���ي مبا ي�شم���ن �شر 
ا وماليًّا.  من  عمل الهيئة ب�شكل �شحيح اإداريًّ
جانبهم، ع���رّب امل�شئولون بال�رشكة عن خال�ص 
�شكره���م للوزير وامل�شئول���ن بالهيئة على 
تعاونهم الدائم، اآخذين يف االعتبار توجيهات 
الوزير لتطوير جميع جوانب الرقابة الداخلية 
على هيئة الكهرباء واملاء. ح�رش اللقاء رئي�ص 

التدقيق الداخلي بالهيئة فوؤاد زينل.

املح���رق - ط���ران اخللي���ج: اأعل���ن 
جمل����ص اإدارة �رشك���ة ط���ران اخلليج عن 
تعين القبطان وليد العلوي يف من�شب 
نائ���ب الرئي�ص التنفي���ذي ل�رشكة طران 
العل���وي �شيتول���ى  اأن  اخللي���ج. يذك���ر 

هذا املن�شب بخربة تزي���د عن 37 عاماً 
ق�شاه���ا يف خمتل���ف الوظائف املتعلقة 
مبج���ال الط���ران، وه���و حا�ش���ل عل���ى 
ماج�شت���ر يف اإدارة الط���ران من جامعة 

.”City University of London“

املنامة - بنا: نظ���م املجل�ص االأعلى 
للمراأة ور�شة عمل �شمن برنامج “ريادة” 
ع���ن الت�شوي���ق اال�شراتيج���ي يف قاع���ة 
التدري���ب مبرك���ز تنمية ق���درات املراأة 
البحرينية “ريادات”، وذلك بالتعاون مع 

.Keynotes Consultancy رشكة�
هدف���ت الور�شة اإل���ى توعية رائدات 
االأعمال باأهمية الت�شويق يف جمال الريادة 
من خالل التطرق اإلى و�شع خطة مكتوبة 
حتدد م�ش���ار تطوير امل����رشوع، وم�شاعدة 
رائدة العمل على قيا�ص وحتليل وتقييم 
الفر����ص الت�شويقية وحتدي���د اأهدافها، 
وتطوي���ر نظ���ام الت�شوي���ق للموؤ�ش�شات 
م���ن خالل توفر برنام���ج مف�شل بح�شب 

احتياجات املوؤ�ش�شة.
وتاأتي ه���ذه الور�شة �شم���ن اأهداف 
مركز “ري���ادات” اال�شراتيجية املتمثلة 

يف جذب املراأة اإلى ريادة االأعمال اخلا�شة 
اقت�شادي���اً، وتقدمي م�شاريع  ومتكينها 
تنموي���ة للم���راأة يف املجتمع ق���ادرة على 
اال�شتم���رار والتطوي���ر، وت�شجي���ع املراأة 
عل���ى حتم���ل م�شوؤولياته���ا يف املجتم���ع 
مبا يدعم م�ش���رة التنمي���ة االقت�شادية 

واالجتماعية.
كم���ا تواك���ب مث���ل ه���ذه االأن�شط���ة 
جه���ود املجل�ص االأعلى للم���راأة يف تنفيذ 
اخلط���ة الوطني���ة ال�شراتيجي���ة نهو�ص 
امل���راأة البحرينية، والت���ي تت�شمن حزمة 
من برامج التدري���ب والتاأهيل لعدد من 
امل�شاريع الت���ي تهدف اإلى تزويد املراأة 
بامله���ارات والتقني���ات الالزم���ة لتكون 
ق���ادرة عل���ى تاأ�شي����ص واإدارة م�شاري���ع 
ري���ادة  الدخ���ول يف جم���ال  اأو  �شغ���رة 

االأعمال يف عدد من املهن.

املنامة - بن���ا: �شهد رئي�ص هيئة 
االأركان الفريق الركن ذياب النعيمي 
اأم����ص ختام التمري���ن امل�شرك الذي 
تنف���ذه اإح���دى وح���دات ق���وة دف���اع 
البحرين مب�شاركة القوات االأمركية، 
من 30 يوليو اإلى 2 اأغ�شط�ص 2017.
واأك���د رئي�ص هيئة االأركان حر�ص 

قوة دف���اع البحرين دائم���اً على اإجراء 
التماري���ن امل�شرك���ة مل���ا له���ا م���ن 
دور مه���م يف رفع م�شت���وى اجلهوزية 
الق���وات  ل���دى  واالإداري���ة  القتالي���ة 
امل�شارك���ة فيه���ا، كم���ا ت�شاع���د على 
تبادل اخل���ربات واالرتقاء باملفاهيم 

القيادية العملية.

��ستعادة و�جهة نادي �لبحرين كملمح تاريخّي فريد 

ومندوبية �لحتاد �لأوروبي توطيد �لتعاون بني “�لوطنية” 

و�جهنا �لكثري من �لتحديات و�أثبتنا فاعليتنا يف مو�قع �لعمل 

�ل�سماك تنا�سد رئي�ض �لوزر�ء �إنهاء معاناة �أ�رستني

�شمن احتفالّية “املحّرق عا�شمة الّثقافة االإ�شالمّية”... مي بنت حمّمد:

اإ�شادة بتعاون “املوؤ�ش�شة” مع ق�شايا ال�شجناء

“املجل�ص االأعلى” يدعم املراأة يف امليادين كافة... مهند�شات بحرينيات:

من خالل ح�شولهما على وحدة �شكنية 

املنام����ة - هيئ����ة البحري����ن للّثقاف����ة واالآث����ار:  
ا�شتقبل����ت رئي�شة هيئ����ة البحرين للّثقاف����ة واالآثار 
ال�ّشيخ����ة مّي بنت حمّمد اآل خلي����ف، ظهر اأم�ص، وزير 
�شوؤون ال�ّشب����اب والّريا�شة ه�ش����ام اجلودر، بح�شور 
فري����ق العم����ل الهند�شّي م����ن كال اجلهت����ن، وذلك 
بب����اب البحري����ن، حي����ث مّت الّتع����ّرف عل����ى توّجهات 
الّثقاف����ة واالآث����ار احلفاظّي����ة، التي تهت����ّم بتكري�ص 
العم����ران الّثقايّف والّتاريخّي من اأجِل حتقيق الّتنمية 

وتر�شيخ الهوّية الوطنّية.
ورّكز االجتماع على م�رشوع نادي البحرين، الذي 
مّت اإدراج ا�شتعادة واجهت����ه االأ�شلّية �شمن م�شاريع 
االإ�شالمّي����ة  للّثقاف����ة  عا�شم����ًة  باملح����ّرق  االحتف����اء 
2018م. حي����ث اأّك����دت ال�ّشيخ����ة م����ّي اأّن كّل معل����ٍم 
وطنيٍّ هو جزٌء من هوّي����ة املنطقة وتاريخها الذي ال 
يجب اإق�شاوؤه، م�شرًة اإلى اأّن ا�شتعادة واجهة نادي 
البحرين، وب����رج ال�ّشاعة ال����ذي يت�شّمن����ه، �شي�شّكل 
ا�شتع����ادًة للّذاك����رة املرتبطِة بهذا امل����كان، واإحياًء 
مللمٍح تاريخّي ُيعدُّ فريًدا بالّن�شبة للّن�شيج املّت�شل 

به. 
م����ن جهته، اأو�شح اجل����ودر اأّن الّتوّجه احلفاظّي 
واالعتن����اء اجلمايّل ال����ذي توليه الّثقاف����ة للم�شاريع 

الّراثّي����ة وللعم����ران الّتاريخ����ّي ق����د اأث����رى الّن�شيج 
البحرين����ّي، ومتّك����ن يف م�شاعي����ه م����ن احلف����اظ على 
مقّوم����ات الهوّي����ة البحرينّي����ة الت����ي متّث����ل الي����وم 

ا�شتثماًرا ثقافيًّا واإن�شانيًّا للعديد من املنجزات.
كم����ا اأ�ش����ار الّطرف����ان اأّن تع����اون اجلهتن من 
اأج����ِل م�����رشوع ن����ادي البحري����ن، �شي�شن����ُع م����ن ه����ذا 
الّنادي منوذًج����ا اإ�شافيًّا الإمكانّي����ة ا�شتثمار االأمكنة 
الّتاريخّية واملعامل من اأجل خلق جواذب ميكن اإعادة 

ا�شتخدامها وتوظيفها وفق االحتياجات الع�رشّية.

وت�شّمن الّلق����اء، اإطالع احل�ش����ور على عدٍد من 
م�شاري����ع هيئة البحرين للّثقاف����ة واالآثار التي حتمل 
ذات الّتوّج����ه احلفاظ����ّي، من اأهّمه����ا: مبنى اجلمارك 
الذي ما زال قيد الّرميم، وباب البحرين الذي ُتبا�رش 
في����ه اإدارة العالقات العاّمة بالهيئ����ة جميع اأعمالها، 
ومركز املعلومات بباب البحرين، والذي ميّثل حمّطة 
مهّمة لل�ّشياح وال����ّزّوار، للّتعّرف على اأهم املنجزات 
وامل�شاريع، واالّطالع على معلومات حول العديد من 

املواقع الّثقافّية والّراثّية املحّلّية.

املنام���ة - املوؤ�ش�شة الوطني���ة حلقوق االإن�شان: 
يف اإطار تع���اون املوؤ�ش�شة الوطني���ة حلقوق االإن�شان 
م���ع املنظم���ات الدولي���ة العامل���ة يف جم���ال حق���وق 
االإن�شان، ا�شتقبل  رئي�ص املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق 
االإن�ش���ان �شعي���د الفيح���اين، نائب رئي����ص مندوبية 
االحت���اد االأوروب���ي ل���دى دول املنطق���ة األيك�شي�ص 
كون�شتانتوبولو�ص، وذلك يف مقر املوؤ�ش�شة الوطنية 

ب�شاحية ال�شيف.
واأ�ش���اد رئي����ص املوؤ�ش�ش���ة الوطني���ة باجله���ود 
احلثيثة الت���ي تبذلها مندوبية االحت���اد االأوروبي يف 
متابع���ة الق�شاي���ا احلقوقي���ة يف املنطق���ة العربية، 
ودور  اململك���ة  يف  احلقوق���ي  الو�ش���ع  ���ا  م�شتعر�شً
املوؤ�ش�ش���ة الوطني���ة يف التعاطي مع���ه، منوها بدور 
املوؤ�ش�ش���ة الوطني���ة يف التوا�شل م���ع اجلهات ذات 

ال�شلة للوقوف على اهم احلقائق واملجريات.
اإل���ى  م���ن جانب���ه، تط���رق كون�شتانتوبولو����ص 
�شمولي���ة البيان ال���ذي اأ�شدرت���ه املوؤ�ش�شة الوطنية 

ب�شاأن تقرير وزارة اخلارجي���ة والكومنولث باململكة 
املتح���دة ب�شاأن حقوق االإن�ش���ان والدميقراطية لعام 
2016 اخلا�ص مبملكة البحرين، مبدًيا اإعجابه بالدور 
الفّعال للموؤ�ش�شة الوطنية يف متابعة ق�شايا ال�شجناء 
واملحتجزين من خ���الل ح�شور جل�ش���ات حماكماتهم 
والنظ���ر يف ال�شكاوى املقدمة م���ن قبلهم، ف�شال عن 

الزيارات امليدانية املعلنة وغر املعلنة التي تقوم 
بها املوؤ�ش�شة الوطنية لر�شد اأو�شاع حقوق االإن�شان 
يف املوؤ�ش�ش���ات االإ�شالحية واأماك���ن االحتجاز. واتفق 
الطرفان على توطيد اأوا����رش التعاون بن اجلانبن، 
مع التاأكي���د على اأهمي���ة ا�شتمرار اللق���اءات، وذلك 

لدعم اجلهود الرامية لتحقيق االأهداف امل�شركة.

املنام���ة - بن���ا: اأكدت نخب���ة م���ن املهند�شات 
البحريني���ات ����رشورة الت���زام املهند�ش���ة البحرينية 
مب�شوؤولياته���ا املهني���ة واملجتمعي���ة، قب���ل مطالبة 
املجتمع بتقديرها، وقلن اإن املراأة البحرينية واجهت 
الكث���ر من التحديات يف مواق���ع العمل، وا�شتطاعت 
التغلب عليها، واأثبتت على مر ال�شنوات انها ال تقل 

كفاءة عن زميلها املهند�ص.
م���ن جانبه���ا، اأك���دت املدي���ر االإداري ل�”مرك���ز 
الهند�ش���ة” �شهرب���ان �رشي���ف لوكالة اأنب���اء البحرين 
)بنا( اأن كل عمل يحق���ق الطموح يعد منا�شباً للمراأة 
البحرينية يف كافة املج���االت لكونها اعتادت ان�شاد 
الطموح على كافة االأ�شع���دة، م�شرة اإلى اأن ظروف 

العمل الهند�شي قد ت�شكل �شعوبة اأمامها.
واأو�شح���ت اأن درا�شتها للهند�شة جاءت مبح�ص 
ال�شدف���ة، عندما ابتعثت عقب ح�شولها على املركز 
االأول يف الثانوي���ة العام���ة لدرا�شة الط���ب يف جامعة 

بروت، ومع ظروف احلرب يف لبنان مت حتويل البعثة 
اإلى الواليات املتح���دة االأمركية وهناك اقنعها اأحد 

الزمالء بتحويل البعثة لدرا�شة الهند�شة املدنية.
واأك���دت اأن���ه وفق���اً لتجربته���ا ال�شخ�شية فقد 
ح�شلت عل���ى كل التقدير واالح���رام من زمالئها يف 
العمل على كاف���ة امل�شتويات، و�شددت على �رشورة 
اأن تتحمل املهند�شة عبء امل�شاهمة يف اإعالء م�شتوى 
املهنة واالنخ���راط يف م�سرية بناء املجتمع عرب تنمية 
قدراته���ا الذاتي���ة بالتعلي���م امل�شتم���ر، وعليه���ا اأن 
تكون ع�شو م�شاهم وفاع���ل من خالل عملها املهني 
ون�شاطه���ا التطوعي يف اإط���ار ال�رشاك���ة وامل�شوؤولية 

االجتماعية.
املهند�ش���ن  بجمعي���ة  �رشي���ف  اأ�ش���ادت  كم���ا 
البحرينية، موؤكدة اأنها ما تزال تعد بيت املهند�شن 
والبوتقة التي جتمعهم يف جمال عمل مهني تطوعي 
متميز، م�شي���دة بدعم املهند����ص البحريني لزميلته 

البحريني���ة. واأ�شادت ب���دور املجل�ص االأعل���ى للمراأة 
يف دع���م املهند�شة البحريني���ة وقالت “�شعور جميل 
اأن يخ�ش����ص عام 2017 لالحتف���اء باملراأة البحرينية 
املهند�ش���ة، وبه���ذه املنا�شب���ة اأمتنى اإجن���از درا�شة 
ميدانية عن و�شع خريجات الهند�شة يف كل تخ�ش�ص، 
واحتياج���ات �شوق العمل ب�شكل دوري واأ�شباب تعرث 
دم���ج املهند�شات فيه”، موؤكدة �رشورة الركيز على 
التعلي���م القائم على املخرجات وذل���ك ل�شد الفجوة 
ب���ن متطلب���ات �ش���وق العم���ل وخمرج���ات الربامج 
االأكادميية، متمنية من اجلمعية اإن�شاء قاعدة بيانات 
موحدة ل���كل املهند�ش���ات البحريني���ات يف اململكة 
حل�رش الكف���اءات املتواجدة ب�ش���كل علمي ولت�شهيل 
�شب���ل التوا�شل معها، كما دع���ت اإلى اال�شتفادة من 
طاق���ات وخربات املهند�ش���ات املتقاعدات املهنية 
اال�شت�شاري���ة وذل���ك ل�شم���ان  اللج���ان  يف خمتل���ف 

ا�شتمرارية عطائهن.

الق�شيبيبة - جمل�ص الن���واب: بعدما مت تداول 
�رشي���ط فيديو ملعاناة اأ����رشة على و�شائ���ل التوا�شل 
االجتماع���ي، رفع���ت النائ���ب جميل���ة ال�شم���اك اإل���ى 
رئي����ص الوزراء �شاحب ال�شم���و امللكي االأمر خليفة 
ب���ن �شلم���ان معان���اة اأ�رشت���ن ال حتتم���الن االنتظار، 
االأ����رشة االأولى وتتكون من 13 �شخ�ش���ا، 8 رجال من 
اأ�شح���اب الدخ���ل املح���دود و4 ن�شاء واأمه���م امل�شنة 
وهم يعي�شون يف منزل غ���ر مالئم لل�شكن ومتهالك 
يتك���ون م���ن غرفت���ن فقط ومطب���خ ي���كاد ال يذكر 
ل�شي���ق م�شاحته. واالأ�رشة الثانية انتظرت طويال على 
اأمل احل�شول على وحدة �شكنية لكن مت اإلغاء الطلب 
اال�ش���كاين وقطع عالوة ال�شكن ومل يتمكن رب االأ�رشة 
م���ن اال�شتف���ادة من اخلدم���ات االإ�شكاني���ة كمواطن 

بحجة اأن زوجته متل���ك عقارا �شابقا وهي ال متلك اأي 
عقار ومت رفع ما يثبت ذلك لوزارة االإ�شكان.

ويف �ش���وء ذلك، نا�شدت ال�شماك �شاحب ال�شمو 
امللك���ي رئي�ص الوزراء �شاح���ب القلب الكبر النظر 
يف معان���اة االأ�رشتن بع���ن الرحم���ة واالإن�شانية، واأن 
يخل�شه���م م���ن معاناته���م الت���ي ا�شتم���رت �شنوات 
عدي���دة، بح�شوله���م عل���ى وح���ده �شكني���ة توؤويهم 
وتوؤم���ن لهم العي�ص الكرمي. وقالت ال�شماك: ال �شك 
اأن املواقف االإن�شانية ل�شاحب ال�شمو امللكي رئي�ص 
الوزراء كثرة ال تعد وال حت�شى، وهذا ما عهدناه من 
�شموه نتيجة قربه من جمي���ع املواطنن بال ا�شتثناء 
وحر�شه الدائم على اأن ي�شتمع لهم ويتفقد اأحوالهم 

املعي�شية، حفظه اهلل ورعاه و�شدد خطاه.

• رئي�شة هيئة الّثقافة واالآثار م�شتقبلة وزير �شوؤون ال�ّشباب والّريا�شة	

• رئي�ص املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق االإن�شان م�شتقبال نائب رئي�ص مندوبية االحتاد االأوروبي 	

• النائب جميلة ال�شماك	
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التمييز ضد الرجل... األمر المسكوت عنه
لعلن���ي ل اأجد ب���دا اإل اأن اأ�ضتهل بق�ض���ة النبي يو�ضف مع ام���راأة العزيز؛ لإي�ضاح 
التميي���ز الذي مور�س عل���ى الرجل منذ بدء اخلليقة - رمبا - وكي���ف اأنه ل يقل �ضاأنا 

واإيذاء عن التمييز املمار�س �ضد املراأة.
ولأن ام���راأة العزيز، من فئة الإناث بالدرج���ة الأولى ون�ضبها “خمملي” من الدرجة 
الثاني���ة، ف���اإن روايته���ا لقومه���ا ب�ض���اأن تعر�ضها ملحاول���ة اعتداء مزعوم م���ن النبي 
اآن���ذاك قوبلت بالت�ضديق، ويكفيها يف ذلك اأن يكون ط���رف النزاع الآخر هو من فئة 

املغلوبني على اأمرهم - عفوا الرجل.
“امل���راأة دائما ه���ي املحقة” يف نظر قوان���ني الدول الع�رصية اإذا م���ا تعلق الأمر 
بالتحر����س والعتداء، اأم���ا الرجل “يا حبة عيني” ما هو اإل وع���اء اأحيانا ل�ضتقبال مياه 
التهام���ات املزورة، مل���اذا؟ لأن الرجل ل ي�ضدر منه اإل القبي���ح يف نظر جمتمعاتنا يف 

تعامله مع املراأة واأنه كائن جن�ضي حم�س.
ول يفه���م من كالمي اأنني اأوجه اأ�ضابع التهام للمراأة يف كونها هي من توجه دفة 
ه���ذه ال�ضيا�ضة املر�ضية، ولكن الرج���ل يف معظم الأحيان يكون “ع���دو نف�ضه” وبني 

جلدته عن ق�ضد اأحيانا لغاية يف نف�س يعقوب، واأحيانا اأخرى عن غري ق�ضد.
�لعد�ئي���ة �سد �لرج���ل تتخذ �أ�سكاال كث���رة، منها �لكر�هي���ة �لل�سيقة يف �أو�ساط 
الن�ض���اء للرج���ال ل�ضبب ما اأو لآخ���ر، وكذلك ما تغ�س به و�ضائ���ل التوا�ضل الجتماعي 
واملواق���ع الإلكرتونية من وظائف �ضاغرة تك���ون خ�ضي�ضة للمراأة دون غريها ويكون 

الرجل حينها يف دائرة “النبذ الوظيفي”، اإن جاز التعبري.
اأما املعنفون من الرجال من قبل زوجاتهم، فحدث ول حرج، اأزواج كرث من املحيط 
اإل���ى اخلليج يواجهون عنفا لفظيا قا�ضي���ا وج�ضديا اأحيانا اأخرى، ولكن اخلوف من ن�رص 

الغ�ضيل هو ما مينعهم من تدوينها يف املحا�رص الر�ضمية.
ويف �ضورة ل تقل ب�ضاعة عن �ضيناريو العنف وتعزز من �ضور التمييز �ضد اجلن�س 
اخل�ض���ن )امل�ضتباح(، فاإن هن���اك من الزوجات من يعاملن �رصي���ك حياتهن وكاأنه بنك 
متنق���ل غر�ضه الرئي�س اإ�ضب���اع غرورهن لتبدو اأمام املتابع���ني يف “ال�ضو�ضل ميديا” 
كن�سخة مك���ررة من �لنجمة �الأمركية كيم كاردي�سي���ان، يف �لوقت �لذي يعاين �لرجل 

فيه الأمّرين ليظفر بلقمة عي�س بالكاد تكفيه لن�ضف ال�ضهر.
رمبا اأ�ضب���ح الوقت مواتي���ا الآن لإن�ضاء منظمات وجمعي���ات مدنية تعنى بحقوق 

الرجل واإنهاء التمييز املمار�س �ضده وامل�ضكوت عنه يف جميع و�ضائل الإعالم.

جاسم 
اليوسف

jasim.abdulla
@albiladpress.com

عـنـفـــوان

خلف ينوه بتطور العالقات الثنائية مع ال�سودان 

اإ�سادة باأن�سطة الربنامج ال�سيفي لـ “�سباب الديه”

تعطل مترير املناق�سات واخلدمات البلدية رقابة “الأ�سغال” 

96 % ن�سبة اإزالة الإعالنات املخالفة بالربع الثاين 

�رصف مليوين كي�س قمامة يف الن�سف الأول

59 منها بانتظار اإنهاء الدرا�ضة... املرباطي ل� “$”:

حمالت يومية للحد من �لباعة �جلائلني �ملخالفني... �لغتم: 

حفاظا على نظافة الأحياء ال�ضكنية واملرافق العامة... بلدية اجلنوبية:

قال رئي����س اللجنة املالي���ة والقانونية مبجل�س 
بل���دي املح���رق غ���ازي املرباط���ي، اإن ق���رار اإل���زام 
الهيئات البلدية باإحالة مناق�ضاتها ومزايداتها على 
�ضوؤون الأ�ضغال لدرا�ضتها، قبل اإحالتها على جمل�س 
املناق�ض���ات واملزاي���دات وبع���د فت���ح العط���اءات، 
ت�ضب���ب يف تاأخر عملية اإر�ضاء العديد من املناق�ضات 
واملزايدات التي مت����س اخلدمات العامة للمواطنني 

واملقيمني.
وذه���ب اإل���ى اأن اإعط���اء اأح���د الأجه���زة ب�ضوؤون 
الأ�ضغال احلق يف الطالع على تفا�ضيل املناق�ضات 
واملزاي���دات قبل وبعد تقدمي العط���اءات، من �ضاأنه 
التاأثري �ضلبا عل���ى ما يجب اأن تت�ضم به هذه العملية 
م���ن �رصية، وحتميلهم اأعب���اء اإ�ضافية على ما يتولونه 

من مهام.
املناق�ض���ات  ع���دد  اأن  “الب���الد”  ل����  وذك���ر 
واملزاي���دات وفقا لآخ���ر التحديثات بلغ���ت نحو 59 
مناق�ض���ة ومزايدة، مرفوعة من قب���ل جميع الهيئات 
البلدية و�ض���وؤون البلديات، تتعلق مبجالت النظافة 
املب���اين  و�ضيان���ة  القمام���ة  واأكيا����س  واحلرا�ض���ة 
الإدارة  انته���اء  انتظ���ار  يف  وغريه���ا،  والإعالن���ات 
�ملخت�س���ة ب�سوؤون �الأ�سغ���ال �النتهاء م���ن در��ستها 

ومتريرها.
واأ�ض���اف اأنه يف حال كان الدافع وراء هذا الإجراء 
امتالك �ضوؤون الأ�ضغال كفاءات ل متتلكها الهيئات 
البلدية، اإلى جانب وج���ود اأخطاء ارتكبت يف اإجراءات 
املناق�ض���ات واملزاي���دات �ضابقا، ف���كان الأجدر اأن 
يق���وم ه���ذ� �جله���از �ملخت����ص يف �س���وؤون �الأ�سغال 
مب�ساندة وم�ساع���دة �الأجهزة �ملخت�س���ة يف �لهيئات 
�لبلدية، كاإجر�ء تكاملي بينهما بخالف �الإجر�ء �حلايل.
وتاب���ع �أن ه���ذ� �الإج���ر�ء يخالف جمي���ع �لقو�نني 
والأنظم���ة وحت���ى الأعراف املهنية، ف���ال يجوز جلهاز 
لي����س ل���ه عالقة ول خ���رة بالأعم���ال الت���ي يقوم به 
جه���از اآخ���ر يف الدولة طلب اإحالة جمي���ع املناق�ضات 

واملزاي���دات، واأعددها بالع�رصات فق���ط، بحجة مزيد 
م���ن الدرا�ض���ة والرقاب���ة مم���ا يت�ضب���ب مبزي���د م���ن 

التعطيل غري املرر.
ولف���ت اإل���ى اأن هذا الق���رار جاء خمالف���ا لأحكام 
املادة 50، الفقرة األف، م���ن الد�ضتور والتي تن�س 
على ا�ضتقاللية املوؤ�ض�ض���ات العامة وهيئات الإدارة 
البلدي���ة يف اإدارة �ضوؤونه���ا املحلي���ة ومنه���ا درا�ضة 
واإع���داد املناق�ض���ات العام���ة الت���ي تدخ���ل �ضم���ن 

اخت�ضا�ضاتها.
وراأى اأن���ه ل يح���ق لأي جه���ة انت���زاع حق مكفول 
د�ضتوري���ا وقانونيا للهيئات البلدي���ة بحجة الرقابة 
عل���ى اأعماله���ا، اإذ اإن ه���ذا ال���دور مكف���ول قانونيا 
ملجل�س املناق�ضات واملزاي���دات احلكومية، اإ�ضافة 
اإلى ديوان الرقابة املالية والإدارية، عر ما يعده من 
تقارير ت�ضهم يف �ضبط التجاوزات وت�ضحيح الأخطاء 

اإن وجدت.
ودع���ا الوزارة اإل���ى اإعادة النظر يف ه���ذا الإجراء، 
والعمل على خلق بيئة عمل �ضحية ت�ضهم يف الرتقاء 
باخلدمات العامة، وامل�ضاهم���ة يف و�ضع خطة اإدارية 
للهيئ���ات البلدية واأجهزته���ا التنفيذية عر تطوير 
�لك���و�در �ملتخ�س�س���ة �سم���ن بر�مج عالي���ة �جلودة 
ت�ضته���دف يف نهاية املطاف اإي�ضال اخلدمات العامة 

على الوجه املطلوب.

اجلنبي���ة - بلدي���ة املنطق���ة ال�ضمالي���ة: ك�ضف 
املدير العام لبلدية املنطقة ال�ضمالية يو�ضف الغتم 
عن اإيقاف عدد من ال�ضجالت التجارية؛ نظرا لرتكاب 
اأ�ضحابها خمالف���ات متعلقة بالإعالنات التجارية عر 
و�ضعه���ا يف ال�ض���وارع العام���ة والطرق���ات م���ن دون 

احل�ضول على ترخي�س.
واأو�ض���ح الغت���م اأن “هن���اك ����رصكات اإعالن���ات 
ا�ضتحوذت على مواقع خم�ض�ضة لالإعالنات التجارية 
دون وجه حق ودون ترخي�س، اإذ مت اإيقاف �ضجالتها 
�لتجاري���ة وحتويله���ا لل�س���وؤون �لقانوني���ة؛ التخ���اذ 

الإجراءات القانونية الالزمة حيالها”. 
وق���ال الغت���م “اإن الإج���راءات الت���ي قامت بها 
�لبلدي���ة �أ�سهم���ت يف �نخفا�ص ن�سب���ة �ملخالفات، �إذ 
بلغ ع���دد �ملخالف���ات يف �سهر �أبري���ل 130 خمالفة، 
�أم���ا يف �سهر مايو فبل���غ 86 خمالف���ة، وب�ضهر يونيو 

34 خمالف���ة، واأن البلدي���ة قامت باإزال���ة 241 اإعالنا 
خمالف���ا، �إذ بلغ عدد �الإعالنات �ملز�لة يف �سهر �أبريل 
124 اإعالن���ا، وب�ضه���ر ماي���و 83 اإعالن���ا، و34 اإعالنا 
ب�ضه���ر يونيو”.  واأو�ض���ح اأن “ن�ضبة اإزال���ة الإعالنات 
املر�ضودة بالرب���ع الثاين من العام 2017 بلغت 96 

%، اإ�ضاف���ة اإل���ى اأنه مت حتري���ر 180 اإخطارا خمالفا 
لتجديد الإعالنات املنته���ي”، م�ضريا اإلى اأن البلدية 
قامت مبخاطبة �أ�سحاب �الإعالنات �ملنتهية لتعديل 

اأو�ضاعهم يف البلدية. 
من جه���ة اأخرى، اأك���د الغتم اأن حم���الت الرقابة 
و�لتفتي�ص عل���ى �ملخالفات بجميع �أنو�عها م�ستمرة، 
لفت���ا الى اأن البلدي���ة ر�ض���دت 142 خمالفة للباعة 
اجلائلني، واأزالت خالل الف���رتة من اأبريل اإلى يونيو 
95 فر�ضة لباعة جائلني اإذ بلغت ن�ضبة اإزالة فر�ضات 

�لباعة �جلائلني �ملخالفني 67 %.
وق���ال “اإن احلمالت التفتي�ضي���ة التي تقوم بها 
بلدية املنطقة ال�ضمالي���ة م�ضتمرة وعلى املواطنني 
����رصورة التعاون م���ع البلدية للحد م���ن هذه الظاهرة 
ال�ضلبي���ة الت���ي ت�ضب���ب خط���ورة يف ال�ض���وارع العامة 

وت�ضبب الزدحامات املرورية”. 

الرف���اع - بلدي���ة املنطقة اجلنوبي���ة: �رصحت بلدية 
املنطقة اجلنوبية باأنها وزعت حتى منت�ضف العام اجلاري 
�ضه���ر يوني���و 2017 اأكرث م���ن مليوين كي����س قمامة مبا 
يعادل 435.180 األف كي����س �ضهرياً على امل�ضتفيدين، 
يف ح���ني مت توزي���ع اأكرث م���ن 5 ماليني كي����س قمامة من 
يناي���ر حتى دي�ضم���ر 2016، مبا يع���ادل 470.250 األف 

رزمة من الأكيا�س �ضهرياً على امل�ضتفيدين.
اأك���دت البلدي���ة اأن م�ضوؤولي���ة  ويف ه���ذا ال�ض���دد، 
احلف���اظ على نظاف���ة الأحياء ال�ضكني���ة واملرافق العامة، 

هي م�ضوؤولية وطنية جماعية، ينميها ويغذيها حبنا لهذا 
الوطن و�ضعينا ل�ضون مكت�ضباته واحلفاظ عليها، مثنيًة 
عل���ى تعاون املواطنني وا�ضتجابته���م لتعليمات البلدية 
باإخ���ر�ج �أكيا����ص �لقمام���ة و�لتخل����ص منه���ا يف حاويات 

القمامة.
ونوه���ت اإل���ى اأن زرع ثقاف���ة احلفاظ عل���ى النظافة 
العام���ة، تب���داأ من داخل املن���زل من خالل تعلي���م الن�سء 
�الأ�س����ص �ل�سحيح���ة للتخل����ص من �الأو�س���اخ، مبا يف ذلك 
ت�ضجي���ع فك���رة التدوي���ر واأهميته���ا يف ا�ضتغ���الل املواد 

الورقي���ة والبال�ضتيكي���ة امل�ضنع���ة جم���دداً يف �ضناعات 
جدي���دة، وبالتايل ل���ن تكون هن���اك حاج���ة للتخل�ص من 
الأو�ض���اخ والنفايات بال�ض���ورة العتيادية التقليدية من 

خالل دفنها حتت الأر�س.
واعت���رت البلدي���ة اأن املجتم���ع البحرين���ي ه���و من 
املجتمع���ات املتح�رصة التي توؤمن باأهمية النظافة العامة 
فك���راً وعمالً، لذلك فاإن احلم���الت التوعوية التي تنظمها 
البلدي���ة، ترتك �ضداه���ا واأثرها خالل وق���ت وجيز لتقبل 

النا�س اأهدافها وم�ضمونها.

املنام���ة – وزارة الأ�ضغ���ال و�ضوؤون 
�لبلدي���ات و�لتخطيط �لعمر�ين: ��ستقبل 
وزي���ر الأ�ضغ���ال ع�ض���ام خل���ف يف مكتبه 
بديوان الوزارة �ضفري جمهورية ال�ضودان 
ال�ضقيقة ل���دى املنامة عبدالرحمن خليل 
اأحم���د؛ مبنا�ضب���ة انته���اء ف���رتة عمله يف 
مملك���ة البحري���ن، حي���ث مت ا�ضتعرا�س 
جمالت التع���اون امل�ضرتك بني البلدين 

ال�ضديقني.
ون���ّوه الوزير مبا ت�ضه���ده العالقات 
ب���ني البحري���ن وال�ض���ودان م���ن تط���ور 

ورق���ي، معرباً عن تطل���ع وزارة الأ�ضغال 
اإل���ى ال�ضتف���ادة م���ن جم���الت التكامل 
والتع���اون ال�ضتثماري م���ع ال�ضودان يف 

خمتلف املجالت.
من جهته، اأع���رب ال�ضفري ال�ضوداين 
عن �ض����روره لتنامي العالق���ات الثنائية 
ب���ني املنامة واخلرط���وم، م�ضيداً بجهود 
وزارة الأ�ضغ���ال يف جم���ال حتديث البنية 
التحتي���ة مبملك���ة البحري���ن، منوه���اً مبا 
ت�ضه���ده البحري���ن م���ن تق���دم ومناء يف 

خمتلف امليادين.

املنام���ة - حمافظ���ة العا�ضم���ة: زار 
القائم باأعمال حمافظ حمافظة العا�ضمة 
ح�ضن املدين مركز �ضب���اب الديه؛ وذلك 
لالطالع على برنام���ج �لن�ساط �ل�سيفي، 
ال���ذي يقام برعاي���ة كرمية م���ن حمافظ 
حمافظ���ة العا�ضم���ة ال�ضي���خ ه�ض���ام بن 
عبدالرحمن اآل خليف���ة، وبدعم من البنك 

الأهلي املتحد.
حمافظ���ة  موا�ضل���ة  امل���دين  واأك���د 
والرام���ج  الأن�ضط���ة  دع���م  العا�ضم���ة 
ال�ضبابية الت���ي ت�ضهم يف تنمية املجتمع 
وال�ضتف���ادة من اأوق���ات الفراغ، وتعزيز 
ل���دى  للوط���ن  والنتم���اء  ال���ولء  روح 

امل�ضاركني.
واأ�ض���اد القائ���م باأعم���ال املحاف���ظ 
باللجن���ة امل�رصفة على الرنامج ال�ضيفي 
ومبا احتواه م���ن اأن�ضطة وبرامج ورحالت 
وممي���زة،  هادف���ة  وتعلمي���ة  ترفيهي���ة 
ت�ضهم يف تنمية قدرات الن�سء وال�ضباب 
وت�ضاعده���م عل���ى ا�ضتثم���ار قدراته���م 
الذهني���ة والفنية والثقافي���ة وتدعمهم 
يف اكت�ضاف مواهبه���م و�ضقلها بال�ضكل 
�الأمث���ل، �إ�سافة لدور �لن�س���اط يف �سغل 
اأوق���ات فراغهم خالل الإج���ازة ال�ضيفية 
برام���ج مفيدة ومتنوع���ة وحمايتهم من 

اآثار الفراغ ال�ضلبية.

بدء دفان اجل�رص الرابع باملحرق اأكتوبر املقبل
تنفيًذ� لتوجيهات رئي�ص �لوزر�ء... فخرو ل� “$”:

�رصحت الوكيل امل�ضاعد للطرق بوزارة الأ�ضغال 
و�س���وؤون �لبلديات و�لتخطي���ط �لعمر�ين هدى فخرو 
ل���� “البالد” باأن���ه من املقرر اأن تب���داأ املرحلة الأولى 
م���ن دفان موق���ع اجل�رص الراب���ع باملح���رق اعتبارا من 
�ضه���ر اأكتوب���ر املقب���ل، لت�ضتم���ر حتى �ضه���ر يوليو 
الع���ام املقبل، وذلك تنفيذا لتوجيهات �ضمو رئي�س 
ال���وزراء. ولفت���ت اإلى اأن ه���ذه املرحل���ة �ضتت�ضمن 
�لدفان بالرم���ال وتوفر �سخور �حلماية �لالزمة على 

جانبي اجل�رص املرتقب.
واأ�ض���ارت اإل���ى اأن ال���وزارة انته���ت من���ذ يناير 
املا�ضي من تاأهيل املقاولني لأعمال الدفان البحري 
للم����رصوع، واأنه �ضيتم تنفيذ الأعمال املدنية ور�ضف 
الطرق بع���د النتهاء م���ن اأعمال ال���ردم والت�ضاميم 

التف�ضيلية نهاية 2018.
وذكرت اأن هذا امل�رصوع يهدف اإلى توفري رابط 

�إ�س���ايف بدي���ل ملحافظة �ملحرق ليخ���دم قرى �سمال 
املح���رق منطقة قاليل والدير و�ضماهيج والب�ضيتني، 
اإ�ضاف���ة اإل���ى دي���ار املحرق وج���زر اأم���واج ودملونيا 
وال�ضاي���ة وامل�ضاري���ع الإ�ضكاني���ة وتو�ضع���ة مط���ار 

البحرين الدويل.
ونوه���ت ب���دور ه���ذا اجل����رص يف رب���ط امل�ضاريع 

ال�ضتثماري���ة مبحافظة املحرق باملناط���ق التجارية 
القائم���ة يف املنامة، مما �ضي�ضاهم يف ت�ضهيل احلركة 

القت�ضادية باململكة.
وتابع���ت �أن �جل����ر �سيخ���دم �أي�س���ا �مل�ساري���ع 
القت�ضادي���ة وال�ضكني���ة يف �ضم���ال جزي���رة املحرق، 
وتعزي���ز احلركة املرورية اإل���ى مطار البحرين الدويل 
ومين���اء خليفة ب���ن �ضلم���ان، اإ�ضافة اإل���ى ا�ضتكماله 
ال�ض���ارع الدائري حول مدينة املح���رق وربط امتداده 

ب�ضارع البحرين الدائري ال�ضمايل.
وذك���رت اأن اإن�ض���اء ه���ذا اجل�رص ال���ذي ياأتي بعد 
اجل�ضور الثالثة احلالية، وهي ج�رص ال�ضيخ حمد، وج�رص 
ال�ضي���خ عي�ضى ب���ن �ضلمان، وج�رص ال�ضي���خ خليفة بن 
�ضلمان، ينفذ بدعم من ال�ضندوق ال�ضعودي للتنمية.

ويعد م�رصوع اجل�رص الرابع الذي يربط بني املنامة 
وجزي���رة املحرق وحتدي���داً يربط منطق���ة الب�ضيتني 
بتقاطع ج�رص املنامة ال�ضمايل وخليج البحرين من اأبرز 

امل�ضاريع التي تنفذها الوزارة حالياً.

2018 ي����ول����ي����و  ح����ت����ى  ت�������ض���ت���م���ر  الأول�������������ى  امل�����رح�����ل�����ة 

• هدى فخرو	

حمرر ال�سوؤون املحلية

�سيد علي املحافظة

• غازي املرباطي	

• يو�ضف الغتم	
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حماكم

وافد عربي يده�س زميله يف املحرق

�رسب �صديقه “بوك�س” فك�رس نظارته 

“م�صاكل ن�صوان” تت�صبب يف تعر�س خم�صيني لل�رسب

تاأجيل حماكمة نزيل رف�س تنفيذ اأوامر �رسطي

املتهم �صبق املجني عليه يف االت�صال بال�رشطة

اعتدى عليه بال�رشب مرتني بـ “الهفكري”

تنظـــر املحكمة الكربى اجلنائيـــة اخلام�صة 
برئا�صة القا�صي اإبراهيـــم الزايد وع�صوية كل 
مـــن القا�صيـــني وجيه ال�صاعـــر ومدحت حمودة 
واأمانة �رش يو�صـــف بوحردان، يف واقعة اعتداء 3 
متهمني، ترتاوح اأعمارهم ما بني 18 و39 عاًما، 
ب�رشب جارهـــم اخلم�صيني عقـــب خالفات فيما 
بني زوجة املجني عليه و�صقيقة اأحد املتهمني، 
واأمرت بتاأجيل الق�صية حتى جل�صة 25 �صبتمرب 

املقبل؛ الإعالن املتهمني باأمر االإحالة.
وجـــاء يف اأوراق الق�صيـــة اأن املجنـــي عليه 
البالـــغ من العمـــر 51 عاًما، كان قـــد اأبلغ مركز 
ال�رشطـــة باأنـــه تعّر�ـــض لل�ـــرشب من قبـــل جاره 
و�صخ�صـــني اآخريـــن، عقـــب خروجـــه مـــن اأحـــد 
امل�صاجـــد متوجًهـــا اإلى منزلـــه الكائن مبنطقة 

البالد القدمي.
واأفـــاد اأنـــه بعدما خرج مـــن امل�صجد فوجئ 

يعـــرف  ال  اآخـــران  �صخ�صـــان  ومعـــه  باملتهـــم 
هويتهمـــا، اعرت�صوا طريقـــه وقامـــوا باإخراجه 
من �صيارته، واأدخلـــوه اإلى منزل جاره، واعتدوا 
جميعهـــم عليه بال�ـــرشب، ف�صالً عـــن اأن زوجته 

وابنه وابنته �صاركوهم عملية االعتداء.
وكما يقـــال باملثل ال�صعبي “�رشبني وبكى 
و�صبقنـــي وا�صتكـــى”، فقـــد ات�صـــل املتهـــم 
بال�رشطة، واأبلـــغ باأن جاره )املجني عليه( تهّجم 
عليه اأثناء وجـــوده يف منزله، اإال اأن ذلك االدعاء 
تبـــني عك�صه عندما جلب املجنـــي عليه ت�صوير 
كامـــرات املراقبـــة االأمنيـــة املثبتـــة مبنزلـــه 
املقابل ملنزل املتهم الثاين )جاره(، اإذ �صوهد 
املتهمـــون ي�صحبـــون املجني عليـــه اإلى داخل 

منزل املذكور.
واأو�صـــح املجنـــي عليه اأن دوافـــع االعتداء 
عليه من قبـــل املتهمني هي اأن جاره )39 عاًما 

– املتهـــم الثاين( دائًما مـــا يفتعل امل�صكالت 
واخلالفـــات فيما بينهمـــا، م�صًرا اإلـــى اأن قبل 
فرتة لي�صت بالبعيدة قامت �صقيقة جاره ب�صّب 
زوجته، فتقدمـــت كل منهما ببالغ �صد االأخرى، 
لكنهما ت�صاحلتا وتنازلت كل منهما عن بالغها 

يف مركز ال�رشطة.
واأ�صـــار اإلـــى اأن املتهم الثـــاين مل تتوقف 
م�صايقاتـــه اإليـــه، اإذ كان يتلفـــظ عليـــه وعلى 
زوجته بكلمات ال�صب كلمـــا خرجا من منزلهما، 
اإلـــى اأن مت اإدخاله عنوة اإلـــى منزلهم واالعتداء 

عليه بال�رشب.
هـــذا واأ�صندت النيابـــة العامـــة للمتهمني 
الثالثـــة تهمة اأنهـــم اعتدوا علـــى �صالمة ج�صم 
املجنـــي عليـــه، ومل يف�ـــض فعل االعتـــداء اإلى 
مر�ض االأخر اأو عجزه عن اأداء اأعماله ال�صخ�صية 

ملدة تزيد عن 20 يوًما.

اجلنائيـــة  الكـــربى  املحكمـــة  اأرجـــاأت 
اخلام�صـــة برئا�صـــة القا�صي اإبراهيـــم الزايد 
وع�صويـــة كل من القا�صيني وجيـــه ال�صاعر 
ومدحت حموده واأمانـــة �رش يو�صف بوحردان، 
النظر يف ق�صية اعتـــداء على �رشطي ارتكبها 
نزيـــل يف اإدارة االإ�صـــالح والتاأهيل، يبلغ من 
العمـــر 27 عاًما، بعـــد اأن ُطلب منـــه الدخول 
للعنـــرب اإثر انتهاء الوقـــت املخ�ص�ض للبقاء 
خارجـــه، حتـــى جل�صـــة 26 �صبتمـــرب املقبل؛ 
للقـــرار ال�صابق اإذ مل يح�ـــرش �صاهد اإثبات يف 

الق�صية يوم اأم�ض.
وتتح�صـــل التفا�صيـــل يف اأن بالًغـــا كان 
قـــد ورد للنيابـــة العامة من مركـــز االإ�صالح 
والتاأهيل )�صجن جـــو(، ت�صّمن اأقوال رئي�ض 
العرفاء املجني عليه، والذي قال اإن املتهم 
امتنـــع عـــن تنفيـــذ االأوامر ورف�ـــض الدخول 

لغرفته يف العنرب.
واأ�صـــاف اأن املتهم حر�ـــض باقي النزالء 
علـــى االمتناع عـــن تنفيـــذ االأوامر مثلـــه، اإذ 
قـــام نزيل اآخر برفع �صوته عليه )اأي املجني 

عليه( واإثارة الفو�صى داخل العنرب.
واأو�صح اأنه بعد نقل النزيلني اإلى مكتب 
ا�صتقبال العنرب، واأثناء عملية تقييد املتهم، 
�رشبه االأخر على وجهه، مبينا اأنه تلفظ على 

والدته بال�صب كذلك.
فيمـــا قـــال �رشطـــي اآخـــر �صهـــد ح�صول 

الواقعـــة، باأقوالـــه خـــالل التحقيـــق مبعرفة 
النيابـــة العامة، اأنه يف غ�صـــون العام 2016، 
وعندما كان على واجب عمله باإدارة االإ�صالح 
والتاأهيـــل كحار�ـــض ملبنى رقـــم )4(، توجه 
مع رئي�ـــض العرفاء املجني عليـــه اإلى الفناء 
اخلارجي للمبنى، نظًرا اإلى اأنه انتهت الفرتة 
املخ�ص�صـــة لنـــزالء العنرب رقـــم )2( مببنى 
)4(، واأبلغهم املجنـــي عليه بانتهاء مدتهم، 
اإال اأن املتهـــم رف�ض االأمـــر بالدخول للعنرب 

ومعه كذلك نزيل اآخر.
واأ�صـــار اإلـــى اأنـــه عقـــب رف�ـــض املتهم 
اخلروج من الفنـــاء والدخول للعنرب مت اأخذه 
والنزيل االآخر اإلى مكتب اال�صتقبال، فطلب 
املتهم منهـــم التوجه لل�صابـــط املناوب يف 
االإدارة، وفوجئـــوا عندمـــا اأراد املجنـــي عليه 
و�صـــع االأ�صفـــاد )الهفكـــري( يف يد املتهم 
برف�صه االأمـــر، كما بداأ بال�ـــرشاخ عليه، حتى 

متكن املجني عليه من تقييد يديه.
واأفاد بـــاأن املتهم اعتـــدى على املجني 
عليـــه بال�رشب مرتني بوا�صطة تلك االأ�صفاد 
املقيد بها، االأولى كانـــت يف راأ�صه والثانية 

يف يده اإلى اأن متكنوا من ال�صيطرة عليه.
مـــن جهتـــه اأنكر املتهـــم ما ن�صـــب اإليه، 
وقال اإن ال�رشطي هو الذي اعتدى عليه و�صب 
والدتـــه، مو�صًحـــا اأنه كان يقراأ دعـــاًء لباقي 
النـــزالء، وعندمـــا طلـــب منه رئي�ـــض العرفاء 

اخلـــروج من الفنـــاء والدخـــول للعنرب، طلب 
منه نزيـــل اآخر اإمهالهم مدة 10 دقائق فقط 

حلني االنتهاء من الدعاء الذي كان يقراأه.
واأ�صـــاف املتهـــم اأنـــه ا�صتمـــر يف قراءة 
الدعـــاء لباقـــي النزالء، ومبجـــرد انتهائه منه 
طلـــب ال�رشطي مـــن النزالء الدخـــول للعنرب، 
ونـــادى عليه وعلـــى النزيـــل االآخـــر ب�رشورة 
احل�صور اإلى مكتـــب اال�صتقبال، والذي فيه 
مت و�صـــع القيود يف اأيديهما، كما اأن املجني 
عليـــه اأم�صكـــه مـــن مالب�صـــه، وحـــال �صوؤالـــه 
لالأخرعن �صبب اإم�صاكه بهذه الطريقة �رشبه 

ال�رشطي بوا�صطة يده.
ولفت اإلـــى اأنه مل يقـــاوم ال�رشطة الذين 
كانوا يعتدون عليه وعددهم 3 منهم املجني 
عليـــه، اإذ مل يكن �صوى يحمي وجهه بوا�صطة 
يديه املقيدتني، فيمـــا كان ال�رشطي ي�رشب 
تلـــك االأ�صفاد بيده، كما اأنه بعد نقله ملبنى 

االإدارة اعتدى عليه عريف اآخر بال�رشب.
هـــذا واأحالـــت النيابـــة العامـــة املتهـــم 
للمحاكمـــة على اعتبار اأنـــه بتاريخ 21 يوليو 
2016، اعتدى على �صالمة ج�صم املجني عليه 
رئي�ـــض عرفاء؛ وذلـــك اأثناء وب�صبـــب تاأديته 
لوظيفتـــه فاأحدث به االإ�صابـــات املو�صوفة 
بالتقريـــر الطبـــي املرفـــق ومل يف�ـــض فعل 
االعتداء اإلى مر�صه اأو عجـــزه عن اأداء اعماله 

ال�صخ�صية ملدة تزيد عن 20 يوًما.

بـــداأت املحكمـــة الكـــربى اجلنائيـــة 
اإبراهيـــم  القا�صـــي  برئا�صـــة  اخلام�صـــة 
الزايد وع�صوية كل من القا�صيني وجيه 
ال�صاعر ومدحت حموده واأمانة �رش يو�صف 
بوحردان، يف حماكمة وافد عربي اجلن�صية 
)32 عاًما – يعمل مدر�ًصا(، كان قد تعّمد 
ده�ض اأحد زمالئـــه يف العمل بعد خالفات 
�صابقة ح�صلت فيمـــا بينهما ح�صبما اأبلغ 
بـــه املجني عليه، وقررت املحكمة تاأجيل 
النظر بالق�صيـــة حتى جل�صة 25 �صبتمرب 
املقبـــل؛ وذلـــك الإعـــالن املتهـــم باأمـــر 

االإحالة.
اأن  الواقعـــة يف  وتتمثـــل تفا�صيـــل 
مركـــز �رشطـــة املحـــرق تلقـــى بالًغـــا من 
املجنـــي عليـــه، والـــذي اأفـــاد فيـــه باأنه 
وبعدما و�صل بالقرب من م�صكنه الكائن 
يف منطقـــة املحـــرق ونزوله مـــن �صيارته 
متوجًها اإلى داخل م�صكنه، تفاجاأ ب�صيارة 
يقودها �صخ�ض ب�رشعـــة فائقة وقد تعمد 
اال�صطدام به، مما ا�صتدعى نقله بوا�صطة 
�صيارة اإ�صعاف اإلى م�صت�صفى امللك حمد 
لتلقي العالج الـــالزم ملا تعر�ض اإليه من 

اإ�صابات.
وتبـــني للمجنـــي عليـــه اأن زميلـــه يف 
اإحدى املدار�ض التي �صبق واأن عمل فيها 
ب�صفته مدر�صاً الإحـــدى املواد فيها، هو 
من كان يقود تلك ال�صيـــارة، م�صًرا اإلى 
اأن املذكـــور تعمد اال�صطـــدام به؛ وذلك 
نظـــًرا ملـــا كان فيما بينهمـــا من خالفات 

�صابقـــة خالل فـــرتة عملهما مًعـــا، م�صًرا 
اإلـــى اأن املتهـــم كان قـــد هـــدده �صابًقا 
بالتعر�ـــض له والأفـــراد عائلته ف�صالً عن 

اأقربائه بال�صوء ب�صبب تلك اخلالفات.
املتهـــم  مـــع  التحقيـــق  وخـــالل 
ومبواجهتـــه باأقوال املجني عليه، اأنكر ما 
هو من�صوب اإليه من اتهامات، وادعى باأنه 
كان يف حالـــة �صهـــو وتعب اأثنـــاء قيادته 
لل�صيارة، واأنه تفاجاأ باملجني عليه اأمامه 

وقد ا�صطدم به.
ونفـــى املتهم اأن تكـــون بينهما اأية 
خالفات �صابقـــة، مو�صًحا اأنه مت نقله من 
املدر�صـــة التي كان يعمل معه فيها قبل 

قرابة �صهرين من الواقعة.
اخلا�ـــض  الطبـــي  بالتقريـــر  وثبـــت 
باملجنـــي عليـــه اأنـــه تعّر�ـــض الإ�صابـــات 
متعـــددة نتيجـــة احلـــادث، منهـــا ك�رش يف 

الركبتني اليمنى والي�رشى.
اإلـــى ذلـــك اأحالـــت النيابـــة العامـــة 
الق�صية للمحكمة بعد اأن وجهت للمتهم 

التهمتني التاليتني:
ج�صـــم  �صالمـــة  علـــى  اعتـــدى  اأوالً: 
املجنـــي عليه واأحدث ما بـــه من اإ�صابات 
واملو�صوفـــة بالتقريـــر الطبـــي املرفق، 
وقـــد اأف�صى فعـــل االعتـــداء اإلـــى عاهة 
م�صتدميـــة به عمًدا وهـــي اإعاقة يف نهاية 

حركة ثني مف�صل الركبة الي�رشى.
ال�صيارتـــني  عمـــًدا  اأتلـــف  ثانًيـــا: 

املبينتني يف الو�صف والنوع.

تفاجاأ طالب )16 عاًما( ب�صديقه الذي 
دامـــت �صداقتهمـــا ل�صنوات عديـــدة ي�صب 
والدته دون اأي مقدمات واأثناء ما كان بحالة 
غـــر طبيعيـــة، اإذ كان يحمـــل مـــادة موؤثرة 

عقلًيا يقوم بـ “�صفطها”.
فمـــا كان مـــن الطالب الغا�صـــب اإال اأن 
�رشب �صديقـــه “بوك�ض” على عينه الي�رشى، 
ممـــا ت�صبـــب يف ك�رش نظـــارة االأخـــر ودخول 
ا، وما اإن  �صظايا الزجاج فيها و�صقوطه اأر�صً
�صاهـــده يتاأمل وي�رشخ باأعلـــى �صوته فّر من 

املكان باأق�صى �رشعة.
وبعد اأن مت اكت�صـــاف اأمر املجني عليه 
مـــن قبل والـــده مت اإبالغ ال�رشطـــة بالواقعة، 
والتـــي ح�رشت ملنـــزل �صديقـــه وا�صتدعته 

للمثول للتحقيق معه.
وخـــالل التحقيـــق معـــه اعـــرتف باأنهما 
اأ�صدقـــاء منـــذ مـــدة طويلـــة مل تتخللها اأي 
م�صكلة �صابقة فيما بينهما، واأنهما معتادان 

على االلتقـــاء بعد العودة مـــن املدر�صة يف 
اأحد االأزقة )الدواعي�ض( خلف م�صكنه.

فاأحالتـــه النيابة العامـــة للمحكمة بعد 
اأن وجهـــت اإليه تهمة اأنـــه بتاريخ 23 يناير 
2017، اعتـــدى علـــى �صالمـــة ج�صم املجني 
عليـــه فاأحـــدث بـــه االإ�صابـــات املو�صوفة 
بالتقاريـــر الطبية، والتي ت�صببت يف اإحداث 
عاهـــة م�صتدمية مل يق�صـــد اإحداثها قدرت 

ن�صبتها بـ 5 %.
وقـــررت يـــوم اأم�ـــض املحكمـــة الكربى 
القا�صـــي  برئا�صـــة  باخلام�صـــة  اجلنائيـــة 
اإبراهيم الزايد وع�صوية كل من القا�صيني 
وجيـــه ال�صاعـــر ومدحـــت حمـــوده واأمانة �رش 
يو�صـــف بوحـــردان، تاأجيـــل حماكمة املتهم 
حتـــى جل�صـــة 25 �صبتمـــرب املقبـــل؛ وذلك 
الإعالنـــه على عنـــوان م�صكنه اجلديـــد، اإذ مل 
يح�ـــرش ب�صبب تغّر عنوانه ممـــا منع و�صول 

اإعالن اأمر االإحالة اإليه.

اإعداد: عبا�س اإبراهيم

5 اآالف دينار من “البحرين الوطني” 
انخفا�س معدالت تعاطي وتهريب املخدراتالإدارة اأموال القا�رسين 

بف�صل اجلهود امل�صرتكة للجهات احلكومية مع “الداخلية”... احل�صن:

املنامـــة - وزارة الداخلية: تراأ�ـــض رئي�ض االأمن 
العام اللـــواء طارق احل�صـــن، �صباح اأم�ـــض، االجتماع 
اخلا�ـــض مبناق�صة تو�صيـــات بعثة الهيئـــة الدولية 
ملراقبة املخـــدرات التابعة لالأمـــم املتحدة، بح�صور 
ممثلـــني عن النيابـــة العامـــة ووزارة ال�صحة، ووزارة 
�صـــوؤون ال�صباب والريا�صة، وعدد مـــن اإدارات وزارة 

الداخلية.
ويف االجتماع، رحب رئي�ض االأمن العام باحل�صور 
من ممثلي اجلهـــات احلكومية، م�صيدا باجلهود التي 
ت�صطلـــع بهـــا بالتعاون مـــع وزارة الداخلية يف جمال 
الت�صدي الآفة املخدرات واحلد من خماطرها، م�صًرا 
اإلى اأن اجلهود امل�صرتكة �صاهمت يف خف�ض معدالت 
تعاطـــي وتهريب االآفـــة، موؤكـــداً ا�صتمـــرار اجلهود 
احلكومية يف الت�صدي والوقاية منها قدر االإمكان يف 

امل�صتقبل.
وناق�ـــض االجتماع اأهم االإجـــراءات التي اتخذتها 
اجلهـــات احلكومية املعنيـــة يف العامني املا�صيني، 
التـــي ت�صمنت ما مت تنفيـــذه ب�صـــاأن االإ�صرتاتيجية 
الوطنية ملكافحـــة املخدرات، ودورهـــا يف الت�صدي 
الآفـــة املخـــدرات علـــى م�صتـــوى االجتـــار والرتويج 

والتعاطي.
ويف االجتمـــاع، قـــدم الوكيل امل�صاعـــد للمراكز 
والهيئات ال�صبابية بوزارة �صوؤون ال�صباب والريا�صة 
ال�صيـــخ �صقر بن �صلمان اآل خليفة اإيجاًزا عن برنامج 
الوقايـــة من املخدرات “تكاتف”، الـــذي يهدف اإلى 
خلق جيـــل واع مـــدرك ملخاطر املخـــدرات، ومتكني 
ال�صبـــاب البحرينـــي وتاأهيلـــه يف برامـــج الوقاية من 
املخـــدرات، منطلقا يف ذلك مـــن قيم االنتماء والوالء 
واملواطنـــة واالإبـــداع واجلـــودة واالإتقـــان، من خالل 
االعتماد على عدد من ال�رشكاء الوطنيني والدوليني، 

ويعتمـــد الربنامـــج يف تنفيـــذه على مـــواد تدريبية 
عامـــة واأخرى متخ�ص�صة على اأن تقـــوم جهة خارجية 

متخ�ص�صة بتقييم الربنامج وفق اآليات حمددة.
 مـــن جانبه، قدم مدير اإدارة الوقاية من اجلرمية 
ومديـــر برنامج مكافحة العنف واالإدمـــان )معاً( علي 
ـــا عن جهـــود القائمني علـــى الربنامج  اأمينـــي عر�صً
والذي يعد جت�صيدا الإ�صرتاتيجية ال�رشاكة املجتمعية 
م�صلطـــاً ال�صـــوء علـــى اأبـــرز النتائـــج التـــي حققها 
الربنامج والتي تكللت بالنجاح على اأكرث من �صعيد.
كمـــا تطـــرق رئي�ـــض النيابـــة بالنيابـــة الكليـــة 
مهنـــا ال�صايجي اإلى االإجراءات التـــي قامت بها جلنة 
اإتالف اأو ت�صليم املواد املخـــدرة واالأدوات املحكوم 
مب�صادرتهـــا، مو�صحـــا قـــرار ت�صكيـــل هـــذه اللجنة 

واخت�صا�صاتها.
من جانبـــه، اأكد عـــادل العويف، وهـــو ا�صت�صاري 
طـــب نف�صـــي بـــوزارة ال�صحة اأهميـــة اإن�صـــاء م�صحة 
عالجيـــة متخ�ص�صـــة تعنـــى بعـــالج املدمـــن واإعادة 
تاأهيله، م�صيـــدا بتخ�صي�ض اأر�ـــض لت�صييد امل�رشوع 

عليها، حيـــث �صيتم ت�صكيل جلنة لدرا�صة احتياجات 
اإن�صاء هذا امل�رشوع.

وتطرقت ا�صت�صارية االأمرا�ـــض املعدية بوزارة 
ال�صحـــة �صفاء اخلواجـــة اإلى جهود اللجنـــة الوطنية 
املكت�صـــب  املناعـــي  النق�ـــض  متالزمـــة  ملكافحـــة 
)االيـــدز(، واالإجـــراءات التي اتخذتهـــا وزارة ال�صحة 

ا�صتناداً اإلى القانون املنظم لذلك.
واأ�صـــارت �صمر �صامل وهي �صيـــديل اأول بوزارة 
ال�صحة اإلـــى االإجراءات التي اتخذتهـــا وزارة ال�صحة 
يف تنظيم عملية اإ�صدار تراخي�ض ا�صتراد ال�صالئف 
الكيميائية بالتعاون مع اجلهات املعنية مثل �صوؤون 
اجلمـــارك واالإدارة العامة للمباحـــث واالأدلة اجلنائية 

واملجل�ض االأعلى للبيئة.
ويف ختـــام االجتمـــاع، اأعرب رئي�ـــض االأمن العام 
عن �صكره وتقديـــره ملمثلي اجلهات احلكومية على 
االهتمام واجلهود املبذولة والتن�صيق املتميز، وهو 
مـــا �صاهم يف حتقيق نتائج اإيجابية ملمو�صة يف جمال 

احلد من خماطر املخدرات.

• رئي�ض االأمن العام يرتاأ�ض االجتماع	

وال�صـــوؤون  العـــدل  وزارة   - املنامـــة 
االإ�صالمية واالأوقـــاف: ا�صتقبل وكيل وزارة 
واالأوقـــاف  االإ�صالميـــة  وال�صـــوؤون  العـــدل 
ل�صـــوؤون العـــدل امل�صت�صار وائـــل بوعالي، 
مبكتبـــه اأم�ـــض، املديـــر العـــام للخدمـــات 
التجاريـــة  وال�ـــرشكات  لالأفـــراد  امل�رشفيـــة 
واملوؤ�ص�صـــات عبدالعزيـــز االأحمد واأمني �رش 

جمل�ض اإدارة البنك  نا�رش حممد نا�رش.
بوعـــالي،  وائـــل  امل�صت�صـــار  وثمـــن 
امل�صاهمـــات املقدمـــة مـــن بنـــك البحرين 
الوطنـــي ودعمهـــا امل�صتمـــر الإدارة �صوؤون 
اأموال القا�رشيـــن بالوزارة، منوهاً بالتعاون 
الوثيـــق بـــني البنـــك والـــوزارة يف جميـــع 

املجاالت ذات العالقة.
وت�صلم وكيل العـــدل �صيكا مقدما من 
البنـــك مببلـــغ 5000 دينار، يف اإطـــار دعم 

�صوؤون القا�رشين. 
العـــام  املديـــر  �ـــرشح  جانبـــه  ومـــن 
للخدمـــات امل�رشفيـــة لالأفـــراد وال�ـــرشكات 
التجاريـــة واملوؤ�ص�صـــات عبدالعزيز عبداهلل 
االإجتماعـــي  نـــويل اجلانـــب  باأننـــا  االأحمـــد 
واالإن�صـــاين اأهميـــة كبـــرة، واإن مـــن واجبنا 
القا�رشيـــن  اأمـــوال  اإدارة  مـــع  امل�صاهمـــة 
وبقيـــة اجلمعيـــات واملوؤ�ص�صـــات اخلرية 
الأداء  وال�صحيـــة  والثقافيـــة  واالإجتماعيـــة 
واجباتهـــم والتزاماتهـــم جتـــاه املجتمع يف 
مملكـــة البحرين، وحتقيـــق االأهداف اخلرة 
املن�صـــودة والتي نرد بها جـــزءا من واجبنا 

جتاه هذا البلد. 
يذكر اأن هذا الدعم ياأتي �صمن برنامج 
الهبات والتربعات لبنـــك البحرين الوطني 

للعام 2017.
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فالح هادي الجنابي 

الن����واب وال�شي����وخ  تبن����ي جمل�ش����ي 
الأمريكيني العقوبات الأخرية املفرو�شة 
على نظام املاليل لنتهاكه حقوق الإن�شان 
وت�شنيع وتطوي����ر ال�شواريخ البالي�شتية 
وكذل����ك ب�شب����ب املمار�ش����ات الإرهابي����ة 
للحر�����س الث����وري، ياأت����ي بع����د حتذيرات 
متكررة من جانب املقاومة الإيرانية طوال 
الأع����وام املا�شية من ن�شاطات وحتركات 
ه����ذا النظام واأجهزت����ه القمعية الإرهابية 
يف اإي����ران واملنطقة وب�ش����كل خا�س جهاز 
احلر�س الثوري املتمر�����س يف الن�شاطات 
الإرهابي����ة وت�شدي����ر التط����رف الإ�شالمي 
وتاأ�شي�س امليلي�شيات واخلاليا الإرهابية 
 املعادي����ة لالإن�شانية والتقدم واحل�شارة.

نظ����ام امل����اليل ال����ذي اأثبت����ت الأح����داث 
والتط����ورات اجلارية طوال اأكرث من ثالثة 
عقود ون�شف، اأنه نظام ل يفهم ول يفقه 
�شوى لغة القوة وال����ردع، واأن اأي جتاهل 
له يعتربه مبثابة خوف منه وبالتايل يعمل 
على م�شاعفة ن�شاطاته وت�شعيدها، لكن 
اأثبت����ت التجارب ال�شابق����ة اأن هذا النظام 
ير�ش����خ خانع����ا عندم����ا يج����د ق����وة رادعة 
 بوجهه ويف�ش����ل الهزمية على املواجهة.

اجلدي����د واملهم يف العقوب����ات الأمريكية 
اجلدي����دة اأنه����ا �شمل����ت جه����از احلر�����س 
الث����وري ال����ذي و�شفت����ه ال�شي����دة مرمي 
رج����وي رئي�ش����ة اجلمهوري����ة املنتخبة من 
بيانه����ا  يف  الإيراني����ة  املقاوم����ة  جان����ب 
اخلا�س الذي رحبت من خالله بتبني تلك 
العقوبات باأنه “جهاز اإرهابي ميثل اجلهة 
احلافظة لنظام املاليل وذراعه الرئي�شية 
يف القم����ع وت�شدي����ر الإره����اب والتطرف، 
غري اأن �شيا�شة امل�شاومة مع ديكتاتورية 
امل����اليل فتح����ت الأبواب عل����ى م�رصاعيها 
وميلي�شياته����ا  احلر�����س  ق����وات  اأم����ام 
بكامله����ا”. املنطق����ة  يف   ل�شولته����ا 
املقاومة الإيرانية التي طاملا عملت على 
اإ�شدار بيانات ومواقف �شيا�شية خمتلفة 
�ش����ددت فيه����ا عل����ى اأن نظ����ام امل����اليل 
ل����ن يقف عن����د حد ما مل تك����ن هناك  قوة 
رادعة له واأنه ي�شتغل ال�شمت والتجاهل 
للعم����ل من اأج����ل تنفيذ م�رصوع����ه املريب 
بفر�س امرباطورية دينية على املنطقة، 
وتو�شح����ت ال�ش����ورة متاما عندم����ا �شار 
معلوما اأن هذا النظام ل يقف عند الدول 
الأربع التي تخ�شع حاليا لنفوذه وهيمنته 
واإمنا ي�شعى لالمت����داد اإلى الدول الأخرى 
خ�شو�ش����ا بع����د اأن ك����ون واأ�ش�����س ق����وى 
وميلي�شيات اإرهابية �ش����ارت ت�رصح علنا 
بنيته����ا التوج����ه والمت����داد اإل����ى ال����دول 
املجاورة كما جند ذلك يف العراق واليمن 
ب�ش����كل خا�����س. اإن دول املنطقة والعامل 
حتذي����رات  جي����دا  وا�شتوعب����ت  فهم����ت 
املقاوم����ة الإيراني����ة وتاأكيداته����ا ل����دول 
املنطقة ب�رصورة العمل من اأجل الت�شدي 
لن�شاط����ات وحتركات ه����ذا النظام ويجب 
الأوان.  ف����وات  قب����ل  الوق����ت  ا�شتغ����الل 

“احلوار”.

ماللي إيران ال يفهمون 
سوى لغة القوة والردع 

محمد 
المحفوظ
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@hotmail.com

ومضة قلم

اجلميع  يعرف  كما  نعرف  اإننا 
واملوؤ�ش�شات  ال�رصكات  مهمة  اأّن 
فيها،  للم�شاهمني  الأرباح  حتقيق 
وانطالقا من امل�شوؤولية املجتمعية 
تنمية  يف  ال�����رصك��ات  ه��ذه  ت�شاهم 
جتنيه  ما  بني  ومقارنة  املجتمع، 
الكربى  املوؤ�ش�شات  م��ن  الكثري 
به يف  اأرب��اح خيالية مبا ت�شهم  من 
التنمية امل�شتدامة التي تقوم على 
والنمو  الجتماعية  التنمية  دعائم 
القت�شادي وحماية البيئة فاإننا ل 
نكاد نقف اإلّ على عدد �شئيل جدا 
منها يف مقابل جتاهل و�شمت تام 

من موؤ�ش�شات و�رصكات اأخرى. 
القت�شادية  الأو���ش��اع  ورغ��م 
اإلّ  ال��ع��امل  بها  مي��ر  التي  ال�شعبة 
اأّنها  العام  ال��راأي  اأم��ام  املعلن  اأّن 
ا�شتطاعت اأن حتقق عوائد خيالية 
ناهزت بع�شها مئات املاليني من 
الت�شاوؤل  يثري  ما  لكن  الدنانري، 
الإ���ش��ه��ام  ع��ن  تتغافل  اأن��ه��ا  هنا 
تنمية  يف  ب��اأدواره��ا  النهو�س  يف 
الده�شة  اإل���ى  ي��دع��و  م��ا  املجتمع، 
الهيئات  ه��ذه  على  القائمني  اأّن 
ال�شعارات  اإط���الق  ع��ن  يكفون  ل 
راأ����س  ع��ل��ى  املجتمع  تنمية  ب����اأّن 
لكن  اإليها  ي�شعون  التي  الأه��داف 
اإ�شهامات  ل  ال��واق��ع  �شعيد  على 
�شوى فتات يفوقه بع�رصات املرات 
�شغار،  م�شتثمرون  به  ي�شهم  ما 
بياناتهم  عابرة على  وتكفي نظرة 
جمرد  تربعاتهم  اأّن  نتيقن  لكي 

فقاعات. 
ال�رصكات  هذه  نذكر  اأخ��رى  مرة 
اأّن عليها واجبات جمتمعية ل يجوز 
لها اأن تتن�شل منها حتت اأي مربر، 
باأنه  البع�س  راأي  م��ع  نتفق  اإن��ن��ا 
طبيعة  ذي  قانون  فر�س  من  لبد 
ه��ذه  ت��ل��ت��زم  مبقت�شاه  ال��زام��ي��ة 
اأرباحها  من  جزء  بدفع  املوؤ�ش�شات 
املجتمع  مل��وؤ���ش�����ش��ات  ال�����ش��ن��وي��ة 
املدين وبالأخ�س الأندية ال�شغرية 
تعاين  التي  اخل��ريي��ة  واجلمعيات 
نق�شا فادحا للنهو�س مب�شاريعها 
اأن  يجب  امل��ب��داأ  ه��ذا  وب��راجم��ه��ا، 
ل  بحيث  اجلميع  على  ف��ورا  يطبق 
بل  املنحة  اأو  التربع  �شكل  ياأخذ 
تتهرب  ل  اإج��ب��اري��ا  تنظيما  ينظم 
املجتمع  اإّن  م��وؤ���ش�����ش��ة.  اأي���ة  م��ن��ه 
يطمح من رجال الأعمال وال�رصكات 
الكبرية وبالأخ�س تلك التي فاقت 
اأرب��اح��ه��ا م��ئ��ات امل��الي��ني رد جزء 
منحهم  ال��ذي  للوطن  اجلميل  من 
يتغري  اأن  ولب��ّد  الت�شهيالت.  كل 
مفهوم ا�شتقر يف اأذهان الكثريين 
مفاده اأّن تنمية املجتمع م�شوؤولية 
اأن  الأوان  واآن  وح��ده��ا،  ال��دول��ة 
اخلا�س  القطاع  موؤ�ش�شات  ت�شارك 
يف التنمية لأّنها واجب وطنّي ل مفر 

منه. 
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أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

“خليجن���ا واح���د.. و�شعبن���ا واح���د، 
يعي����س يعي�س.. اهلل اأكرب ي���ا خليجنا” 
اأغنية رددها الكبري قبل ال�شغري، حيث 
يختلط الدم وامل�شري وكذلك اجلذور، 
فخليجن���ا اأ�شب���ه ب���الأم وم�شاتل احلب 
والف���رح والبح���ر ال�شاحك ال���ذي حمل 
6 �شفن لأ�شق���اء على املدى الطويل، 
ولكن هناك �شفين���ة واحدة “احلكومة 
القطرية” اأرادت ت�شلق اجلبال متجهة 
نح���و حدود ال�شماء ب���دل موا�شلة بقية 
الرحل���ة م���ع الأ�شق���اء يف ذل���ك البح���ر 
ال�شاح���ك ال���ذي ميث���ل لنا نح���ن اأبناء 
اخللي���ج م�ش���در قوة وحي���اة. احلكومة 
القطري���ة ا�شتدارت وراحت تفت�س عن 

�ش���يء غريب لتغرق ب���ه �شفن الأ�شقاء 
وعندم���ا ف�شل���ت اعرت�ش���ت طريقه���ا 

باملوؤامرات وامل�شارات اخلطرة.
اأجل ه���ذا ه���و الواق���ع، فاحلكومة 
اأه���ل  وح���دة  ����رصب  تري���د  القطري���ة 
اخلليج ومنجزاته���م ون�رص الفو�شى يف 
جمتمعه���م ول تريد ال�شتق���رار لهم، 
وال�شيا�ش���ات الت���ي اأمامن���ا تع���رب عن 
نف�شها، من تغذية الإرهاب والتيارات 
املتطرف���ة اإل���ى حماولة اإدخ���ال ج�شم 
دخي���ل غري���ب عل���ى خليجن���ا العربي 
امل�ش���امل وزرع كيان ع���دواين تو�شعي 

غريب و�شاذ!
ت���رى م���ا ال���ذي �شيتعلم���ه الطفل 

القط���ري عن مفه���وم “خليجن���ا واحد 
الأخ���وة  وم�شام���ني  واح���د”  و�شعبن���ا 
والعالق���ات  امل�ش���رتك  وامل�ش���ري 
الوثيق���ة املتمي���زة ب���ني دول اخلليج 
وحكومته تقطع هذه ال�شالت وتعي�س 
مغرتبة عن هويته���ا واأ�شقائها وتعمل 
على تدهور العالق���ات؟ كيف �شت�شله 
معلوم���ة الوط���ن الكبري ال���ذي يجمعنا 
وحكومت���ه تلق���ي نف�شه���ا يف متاهات 
الع���داوة وت�شع���ى اإل���ى التخل����س من 
اأ�شقائه���ا باأي���ة و�شيل���ة وتتع���اون مع  
الأع���داء الذين ل يريدون لدول اخلليج 
دوام الزدهار والتقدم؟ كيف �شيعرف 
و�شائج القربى والود الأخوي بني اأبناء 

دول اخلليج من���ذ ال�شنني الغابرة وهو 
ي�شاهد حكومته تعل���ن ب�رصاحة احلرب 

والقطيعة والتنكر لالأ�شل والدم؟
احلكومة القطري���ة بهذه العداوات 
تري���د اأن  تنف���ي وج���ود اأم���ة خليجي���ة 
واحدة تعي�س اأجواء الهدوء وال�شتقرار 
والتقدم، ونحن نريد اأن نعرث على جذور 
هذا الجتاه الفكري ال�شاذ الذي اأ�شبح 
ق�شية كل بي���ت خليجي، فما تقوم به 
احلكومة القطرية م���ن األفاظ وعبارات 
و�شعارات بعيد عن التقاليد والثقافة 
اخلليجية وبعيد اأي�شا عن العروبة. اإذا 
هل تريد قطر فع���ال اأن ت�شقط نف�شها 

من �شجرة البيت اخلليجي والعربي؟.

هل تريد قطر أن تسقط نفسها 
من شجرة البيت الخليجي؟

يهدف التوجيه ال���ذي اأ�شدره �شاحب ال�شمو 
امللك���ي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س 
الوزراء امُلوقر للوزراء للقيام بالزيارات امليدانية 
للُم���دن والقرى ملتابع���ة �ش���وؤون املواطنني عن 
ُق���رب والط���الع عل���ى احتياجاته���م والتوا�ش���ل 
امُلبا����رص معهم، ونتيج���ًة هذه الزي���ارات �شتكون 
ل�شال���ح البحرين و�شعبها، اإذ اإنه���ا �شُت�رصع عملية 
و�ش���ع اخلدمات يف مو�شعها واإجن���از امل�رصوعات، 
وتو�شيل ما حتتاج���ه هذه امُلدن وتلك الُقرى من 

خدمات. 
اإن برنامج العمل الذي و�شعه جمل�س الوزراء 
بقي���ادة �شم���و الأم���ري امُلوق���ر حق���ق الكثري من 

امل�شاري���ع اخلدماتي���ة للمواطنني الت���ي انت�رصت 
يف ُمدن وُقرى حمافظ���ات مملكتنا، والتي حققت 
التنمي���ة القت�شادي���ة والجتماعي���ة ووف���رت م���ا 
يحتاج���ه البحريني و�شاهم���ت يف حت�شني م�شتواه 
املعي�شي والجتماعي. اإن زيارات الوزراء اإلى هذه 
امُل���دن والُقرى ومتابعة ما ُين�ش���اأ بها من م�شاريع 
من اأجل حتقي���ق �رصعة الإجناز ور�ش���د اإيجابياتها 
وك�ش���ف �شلبياتها ولتف���ادي اأية عي���وب اإنتاجية 

فيها، والعمل على تطوير خُمرجاتها.
مُتث���ل الزي���ارات امليدانية ل�شاح���ب ال�شمو 
امللك���ي رئي����س ال���وزراء امُلوقر ملختل���ف امُلدن 
والُق���رى ومواق���ع العم���ل املختلفة نهج���ا وطنيا 

يتمي���ز ب���ه حفظ���ه اهلل ورع���اه، فم���ن خ���الل هذه 
الزيارات َيطلع �شموه على �شري امل�شاريع امُلقامة 
وما حتقق منه���ا، ومناق�شة كل م���ا يعرت�شها من 
�شعوبات، م���ع توجيه���ه امُلبا�رص له���م با�شتغالل 
اأف�ش���ل الإمكاني���ات املتاح���ة م���ن فني���ة وتقنية 
وب�رصي���ة والعم���ل عل���ى �رصع���ة الإجناز، مم���ا ُيعجل 
م���ن ا�شتفادة اأه���ايل املدينة اأو القري���ة من هذه 
امل�شاري���ع، م���ع �شم���ان متابعته���ا والعم���ل على 
تطويرها مبا ي�شمن ا�شتمرارية هذه امل�شاريع يف 

خدمة املواطنني وحتقيق راحتهم. 
اإن ال�شم���ة الأ�شا�شي���ة للقيادة ه���ي املتابعة 
امليداني���ة للخدمات الت���ي يحتاجه���ا املواطنون 

باأو�شاعه���م  الرتق���اء  عل���ى  ال���دءوب  والعم���ل 
املعي�شي���ة وحت�شني اأحوالهم، وهي م���ا تتميز به 
قي���ادة �شاحب ال�شم���و امللكي الأم���ري خليفة بن 
�شلمان اآل خليفة رئي����س الوزراء حفظه اهلل، وهو 
نهٌج يجب اأن يحتذي ب���ه جميع امل�شوؤولني، وهذا 
النهج يو�شح بجالء اجلانب الإن�شاين يف فكر وروؤية 

�شموه الكرمي من اأجل حتقيق راحة املواطنني.
علين���ا كبحريني���ني اأن ن�شك���ر اهلل �شبحان���ه 
وتعالى على ما حبانا به من نعمة القيادة الوطنية 
التي تب���ذل اجُلهد والإخال�س لتحقي���ق ما نتطلع 
اإلي���ه م���ن اآم���ال وتطلع���ات. حف���ظ اهلل البحري���ن 

وقيادتها و�شعبها من كل �شوء.

عبدعلي الغسرةأهداف الزيارات الميدانية للوزراء )2(

النهاي���ة املخزية ه���ي نتيجة كل عميل 
باإي���ران،  الطائفي���ة  التكفريي���ة  للث���ورة 
فخ�شائر ح���زب اهلل العمي���ل ب�شوريا وبكل 
اأر�شل���ت ر�شال���ة  م���كان بالع���امل العرب���ي 
وا�شحة ب���اأن ق�شية مقاومة اإ�رصائيل ما هي 
اإل غط���اء دين���ي وفكري واإعالم���ي لالأجندة 
اخلفية لك����رصى طهران ملحاول���ة �شيطرته 
على بالد الع���رب، واإعادة اأجم���اد ك�رصى يف 
الع���امل العربي. لب���د من التاأكي���د على اأن 
هذا احلزب الإرهابي الإي���راين، خ�رص خ�شارة 
فادح���ة ومت ا�شتنزاف���ه ب�ش���ورة وا�شح���ة 
للعيان، ع�شكريا وب�رصيا واأي�شا اآيديولوجيا 
ول���ن نقول مالي���ا لأن ميزاني���ة هذا احلزب 

الإرهاب���ي تاأت���ي م���ن اإي���ران، فع�شكريا مت 
تدمري املع���دات الع�شكرية والأ�شلحة التي 
متده اإيران بها، واأظهرت مقاطع الت�شوير 
يف مواق���ع التوا�شل الجتماع���ي، حجم تلك 
الع�شكرية،  الأ�شلحة واملع���دات والآلي���ات 
ورغم حج���م ه���ذه الأ�شلح���ة الإيرانية التي 
ي�شتخدمه���ا هذا احلزب الإي���راين الإرهابي 
لقتل امل�شلمني من اأطفال و�شيوخ ون�شاء، 
اإل اأن���ه مل ي�شتط���ع تنفيذ ما طلبت���ه اإيران 
منه وهو احتالل بالد العرب حتت م�شميات 

طائفية. 
اأم���ا ب�رصي���ا فح���دث ول ح���رج، فحج���م 
اخل�شائر الب�رصي���ة التي مني بها هذا احلزب 

الإرهاب���ي ل ت�شدق، وانت����رصت �شور جثث 
جن���ود هذا احلزب الك����رصوي الذين �شقطوا 
ج���راء عمالة هذا احل���زب لإي���ران يف مواقع 
التوا�ش���ل الجتماع���ي اأي�ش���ا، كدليل على 
حج���م اخل�ش���ارة الب�رصية التي حلق���ت بهذا 
احلزب، وبخ�شو�س اخل�شائر الآيديولوجية، 
فق���د ب���داأ اإخوانن���ا يف لبنان باجله���ر ورفع 
ال�ش���وت �ش���د ا�شتغ���الل نه���ج اآل البي���ت 
عليهم وعلى جدهم الر�شول الكرمي اأف�شل 
ال�ش���الة واأمت الت�شليم، يف قتل امل�شلمني، 
يف ر�شال���ة وا�شحة عن افت�ش���اح وانك�شاف 
امل����رصوع الإي���راين يف ت�شوي���ق الفتنة بني 

الإخوة امل�شلمني العرب.

tariq
@cogir.org د. طارق آل شيخانحزب اهلل وخسائره

ما وراء الحقيقة



تغطية اأذونات خزانة بـ 35 مليون دينار 
الدبلوما�سيــــة - امل�ــــرصف املركزي: اأعلن م�رصف البحرين املركــــزي باأنه مت تغطية 
الإ�ســــدار رقــــم ISINBH0003811393( 1663( مــــن اأذونــــات اخلزانــــة احلكوميــــة 

ال�سهرية التي ي�سدرها امل�رصف نيابة عن احلكومة.
تبلــــغ قيمــــة هذا الإ�سدار 35 مليون دينــــار لفرتة ا�ستحقاق 182 يومــــاً تبداأ فـي 6 
اأغ�سط�ــــس اجلــــاري وتنتهي يف 4 فربايــــر 2018،كما بلغ معدل �سعــــر الفائدة على هذه 
الذونــــات 2،52 % مقارنــــة ملعدل �سعر الفائــــدة لأذونات الإ�ســــدار ال�سابق بتاريخ 2 

يوليو2017 حيث بلغ 2،45. %
وبلغ معدل �سعر اخل�سم 98،740  % ومت قبول اأقل �سعر للم�ساركة بواقع 98،703 

%علماً باأنه قد متت تغطية الإ�سدار بن�سبة 120  %.
كمــــا بلــــغ الر�سيد القائم لأذونات اخلزانة مع هذا الإ�ســــدار ما قيمته  2،010 مليار 

دينار.

اليورو ي�سعد مقابل الدولر
لنـــدن - رويرتز: ارتفع اليورو اإلى م�ستوى جديد 
هـــو الأعلى يف عامني ون�سف العـــام اأمام الدولر اأم�س 
الأربعـــاء مـــع تزايد مراهنـــات امل�ستثمريـــن على �رصاء 
العملة الأوروبيـــة املوحـــدة واإن كان بع�س املحللني 
ن�سحوا بتوخي احلذر يف الوقت الذي تر�سل فيه بع�س 
املوؤ�رصات مثل فروق اأ�سعار الفائدة عالمات حتذيرية.

 وزاد اليـــورو لفرتة وجيـــزة اإلى 1.1869 دولر 
م�سجـــال اأعلـــى م�ستوياتـــه منذ ينايـــر 2015 قبل اأن 
يتخلـــى عن بع�ـــس مكا�سبه لي�سجـــل ارتفاعا بن�سبة 

0.3 % اإلى 1.1835 دولر.  

  للتوا�سل:  )ق�سم القت�ساد: 17111455(              ق�سم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
رحمة: اإحالة ال�سالونـات الن�سائيـة باملنـازل للنيابـة

بوحجي: 1400 ن�شاط مرخ�ص يف البحرين

 
قالـــت رئي�سة جلنـــة قطـــاع ال�سالونات يف 
غرفة جتارة و�سناعة البحرين، خولة بوحجي، اإن 
عدد ال�سالونات الن�سائية املرخ�سة يف اململكة 
ي�ســـل اإلـــى 1400 �سالون حتـــى الآن، م�سرية 
اإلى اأن ع���دد الذين ميار�شون ه���ذا الن�شاط يف 

منازلهم يفوق عدد ال�سالونات املرخ�سة.
جـــاء ذلك خـــالل اللقـــاء الت�ســـاوري الرابع 
لقطاع اأ�سحـــاب ال�سالونات الذي نظمته جلنة 
قطاع ال�سالونات بالغرفـــة مع وزارة ال�سناعة 

والتجارة وال�سياحة.
واأ�سافـــت: “قبـــل 4 �سنـــوات كان عـــدد 
الأ�شخا�ص الذين ميار�شون اأن�شطة ال�شالونات 
الن�سائيـــة يف منازلهم اأكرث مـــن 800 �سخ�س، 
وبـــال اأدنـــى �ســـك فـــاإن اأعدادهم حاليـــا تفوق 
ال�سالونات املرخ�ســـة دون اأن تفر�س عليهم 

اأي رقابة جتارية او عمالية اأو �سحية”.
واأو�سحـــت بوحجـــي اأن ممار�ســـة البع�ـــس 

لن�ش���اط ال�شالونات من منازلهم م�شكلة تعاين 
منها ال�سالونات الن�سائية املرخ�سة منذ فرتة 
طويلة دون الو�سول حلل لها حتى الآن، لفتة 
اإلـــى اأن ال�سالونـــات املرخ�سة تدفـــع العديد 
مـــن الر�سوم منها لـــوزارة ال�سناعـــة والتجارة 
وهيئـــة  الجتماعيـــة  والتاأمينـــات  وال�سياحـــة 
تنظيـــم �سوق العمـــل، اإ�سافة الـــى اللتزامات 

املالية الأخـــرى من اأجور عمالـــة وايجارات، يف 
حـــني اأن العاملني يف منازلهـــم ل يتكبدون اأي 

اأعباء اأو ر�سوم.
واأ�ســـارت اإلـــى اأن اأحد اأهـــداف اللقاء كان 
طرح م�ساألـــة زيادة الر�سوم علـــى ال�سالونات 
الن�سائيـــة فيمـــا يخ�ـــس ال�سجـــالت التجاريـــة 
ب�ســـورة �سنويـــة، وبيـــان دور وزارة التجـــارة 

يف الرقابـــة على اإعالنات املـــواد ال�ستهالكية 
والتجميلية.

بـــدوره، اأكـــد الوكيـــل امل�ساعـــد للتجارة 
املحلية يف وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة، 
حميد رحمـــة، اأن العمـــل باأن�سطـــة ال�سالونات 
الن�سائية يف املنازل لي�ـــس من �سمن الأن�سطة 

امل�سموح مبزاولتها من خالل املنزل املنتج.

واأو�ســـح اأن الجراء املتبع مـــن قبل وزارة 
ال�شناع���ة مبزاول���ة ن�ش���اط ال�شالون���ات م���ن 
املنازل هو خماطبة وزارة الداخلية للتحقق من 
ال�سكوى الواردة ويف حال ثبوت املخالفة يحال 
املخالـــف الى النيابة العامة لتخـــاذ الإجراءات 

الالزمة.
واأ�ساف رحمـــة اأن الوزارة �ستقوم يف وقت 
قريب باإ�ســـدار ن�رصات توعوية للمواطنني عرب 
و�سائل التوا�سل الجتماعي وال�سحف اليومية 
لتحذير املواطنني واملقيمني من التعامل مع 

ال�سالونات غري املرخ�سة “املنزلية”.
ويف ا�ستعرا�سه لإجـــراءات وزارة ال�سناعة 
ال�سجـــالت  تطويـــر  يف  وال�سياحـــة  والتجـــارة 
التجاري���ة وت�شنيفاته���ا، قال رحم���ة اإن ن�شاط 
ال�سالونات الن�سائية كان مقت�رصا على الن�ساء 
فقـــط واأي فئة عمرية، اإل انـــه اأ�سبح بالإمكان 
لأي رجل دخـــول هذا املجال ولكـــن كم�ستثمر 
فق���ط، وي�شرتط اأن ل يقل عمر �شاحب ال�شجل 

التجاري عن 21 �سنة.

• جانب من اللقاء مع قطاع ال�سالونات الذي نظمته “الغرفة”      )ت�سوير: خليل اإبراهيم(	

موؤ�رشا “البحرين” و “الإ�سالمي” يقفالن على انخفا�ض طفيف

اإدراج البحرين يف “مرحلة الن�سج” باملوؤ�رش ال�سيرباين 

امل�ستثمرون ركزوا يف  تعامالتهم على اأ�سهم “ال�سناعة” 

ا�ستناًدا اإلى 5 معايري تت�سمن اجلوانب القانونية والتقنية

“موؤ�ـــرص  اأقفـــل  البحريـــن:  املنامـــة - بور�ســـة 
م�ستـــوى  عنـــد  الأربعـــاء  اأم�ـــس  العـــام”  البحريــــن 
1،326.16 بانخفا�ـــس وقـــدره 1.90 نقطة مقارنة 
باإقفالــــه يوم الثالثاء ،يف حني اأقفل “موؤ�رص البحريـن 
الإ�سالمــــي” عنـــد م�ستـــوى 1،103.43 بانخفا�ـــس 

وقدره 5.31 نقطة مقارنة باإقفالـه ال�سابق.
وتـــداول امل�سـتثمـــرون يف “بور�ســـة البحريـن” 
1.46 مليـــون �سهم، بقيمة اإجمالية قدرها 481.45 
األـــف دينار، مت تنفيذها من خـــالل 53 �سفقة، حيث 
ركـــز امل�ستثمـــرون تعامالتهـــم علـــى اأ�سهـــم قطاع 
ال�سناعـــة والتـــي بلغـــت قيمـــة اأ�سهمـــه املتداولـــة 
257.19 األـــف دينـــار اأي مـــا ن�سبتـــه 53.42 % من 
القيمـــة الإجمالية للتداول وبكميـــة قدرها 516.13 

األف �سهم، مت تنفيذها من خالل 6 �سفقات.
وجـــاءت الـمنيوم البحرين )األبا( يف املركز الأول 
اإذ بلغـــت قيمـــة اأ�سهمهـــا املتداولـــة 257.19 األف 
دينـــار اأي ما ن�سبتـــه 53.42 % اإجمايل قيمة الأ�سهم 
املتداولـــة وبكميـــة قدرهـــا 516.13 األف �سهم، مت 
تنفيذهـــا مـــن خـــالل 6 �سفقات.اأما املركـــز الثاين 
فـــكان للبنك الأهلي املتحد بقيمـــة قدرها 119.81 
األـــف دينار اأي ما ن�سبتـــه 24.88 % من اإجمايل قيمة 
الأ�سهـــم املتداولـــة وبكميـــة قدرهـــا 446.18 األف 
�سهـــم، مت تنفيذها مــــن خـالل 7 �سفقـــات. ثم جاء 
بنـــك البحريـن الإ�سالمـي بقيمـــة قدرها 32.17 األف 
دينار اأي ما ن�سبته 6.68 % من اإجمايل قيمة الأ�سهم 
املتداولـــة وبكميـــة قدرهـــا 227.24 األـــف �سهـــم، 
مت تنفيذهـــا من خـــالل 4 �سفقات. ومت يـــوم اأم�س 
تـــداول اأ�سهـــم 12 �سـركـة، انخف�ســـت اأ�سعار اأ�سهم 
3 �سـركـــــات، يف حني حافظت بقيـــة ال�رصكـات على 

اأ�سعار اأقفالتها ال�سابقة.

�ساحيـــة ال�سيف - هيئة تنظيـــم الت�سالت: حققت 
البحرين مرتبـــة متقدمة يف جمال الأمـــن ال�سيرباين، وفًقا 
ملوؤ�ـــرص الأمن ال�سيـــرباين العاملـــي )GCI-2017( الذي 
ن�رصه الحتاد الـــدويل لالت�سالت موؤخـــًرا واملعني بقيا�س 
م�ستويـــات ا�ستعـــداد كافـــة الـــدول الأع�ســـاء يف الحتاد 

الدويل لالت�سالت)193 دولة( يف هذا املجال.
وذكـــر بيان �سادر عن هيئـــة تنظيم الت�سالت اأم�س 
اأنه “مت قيا�س ا�ستعداد وجاهزية الدول الأع�ساء ا�ستناًدا 
اإلـــى خم�س معايـــري رئي�سة تت�سمـــن اجلوانـــب القانونية 
والإمكانيـــات التقنيـــة والتنظيميـــة وو�ســـولً الـــى بنـــاء 

القدرات والتعاون”.
وا�ســـاف البيـــان اأن البحرين اأدرجـــت يف فئة “مرحلة 
الن�سج” يف هذا املجـــال حيث ت�سم هذه الفئة ال�سعودية 

والإمارات، ف�ســـال عن 74 دولة اأخرى كر�ست جهودا بناءة 
يف تنفيذ برامج ومبادرات الأمن ال�سيرباين.

وبهـــذه املنا�سبة، قـــال مدير اإدارة الأمـــن ال�سيرباين 
بالهيئـــة خالد بـــن دعيـــج اآل خليفة “اإن العمـــل امل�ستمر 
والتعـــاون البنـــاء بني القطاعـــني العام واخلا�ـــس �ساهما 
يف حت�ســـني و�سع الأمـــن ال�سيرباين يف قطـــاع الت�سالت 
بالبحريـــن، وعلينـــا الآن تكثيـــف جهودنـــا لتحقيـــق بيئة 
اإلكرتونية اأكرث اأمنا لنتمكن من ح�سد فوائد م�ستدامة من 

التحول الرقمي”.
واأ�ساف”لـــدى الهيئـــة كوادر وطنيـــة �سابة �ساهمت 
بهـــذا الجنـــاز، واإننـــا نتطلـــع اإلـــى حتقيقهـــم املزيد من 
الإجنـــازات التـــي تهـــدف الـــى رفـــع م�ستـــوى ال�ستعداد 
واجلاهزية يف جمال الأمن ال�سيرباين يف قطاع الت�سالت”.

الريا�س - اأرقام: فّعلت ال�سلطات 
الرو�سيـــة بداية ال�سهر اجلـــاري قرارها 
بال�سمـــاح لالأجانـــب مـــن 18 دولة بينها 
البحريـــن  �سمنهـــا  عربيـــة  بلـــدان   9
دون  للبـــالد  الأق�ســـى  ال�ـــرصق  بزيـــارة 
حاجة للح�سول علـــى تاأ�سريات الدخول 
و�سائـــل  ا�ستخـــدام  عـــرب  التقليديـــة، 
اإلكرتونيـــة ت�ســـدر عـــرب الإنرتنت خالل 
ثالثـــة اأيام فقـــط، بح�ســـب وزارة تنمية 

املناطق ال�رصقية.
وقالت الـــوزارة اإن مبقـــدور الزوار 
التاأ�ســـريات  �سي�ستخدمـــون  الذيـــن 
عـــرب  رو�سيـــا  دخـــول  الإلكرتونيـــة 
النق���اط احلدودي���ة يف املين���اء البح���ري 
الـــدويل  املطـــار  لفالديفو�ستـــوك ويف 
الواقـــع داخل نف�س املدينة، م�سرية اإلى 
اأن ع���دد نق���اط العبور �شريتف���ع اإلى 4 

نقاط بحلول بداية العام املقبل.
واأ�سافت الوزارة يف بيانها ال�سادر 
اأم�ـــس الثالثـــاء اأن زوار البـــالد عرب هذه 

اأي�ًش���ا  مبقدوره���م  �شيك���ون  النق���اط 
الدخـــول اإلى �سبـــه جزيـــرة كامت�ساتكا 

وجزيرة �ساخالني.
علـــى  احل�ســـول  اأن  واأو�سحـــت 
التاأ�ســـرية الإلكرتونيـــة �سيكون ب�سيًطا 
و�سهـــال، حيـــث �سيتوجـــب علـــى الزوار 
تقـــدمي الطلب عرب املوقع اخلا�س قبل 
اأربعـــة اأيـــام فقط مـــن املوعـــد املحدد 
للزيارة، على اأن تكون التاأ�سرية �ساحلة 
ملـــدة 30 يوًما مـــن اإ�سدارها.و�ستكون 
هذه اخلدمـــة متاحة ملواطني ال�سعودية 
والإمـــارات وعمان والكويـــت والبحرين 
وقطر وتون�س واجلزائـــر واملغرب، اإلى 
جانب تركيا واإيران واليابان و�سنغافورة 
واملك�سيك وكوريـــا ال�سمالية وال�سني 

وبروين والهند. 
وتتوقـــع رو�سيـــا زيـــادة بن�سبة 30 
% على الأقل يف اأعداد ال�سياح الأجانب 
الوافديـــن علـــى �ـــرصق البـــالد بف�ســـل 

تب�سيط قواعد واإجراءات الدخول.

املنامة - “�رصكة بن فقيه”: اأعلنت 
 ،”Real Search“ رصكة ريل �سريت�س�
اململوكـــة بالكامـــل ل�رصكـــة بـــن فقيه 
لال�ستثمـــار العقـــاري، اأن اإجمـــايل عدد 
الوحدات ال�سكنية التي تقوم باإدارتها 
بلـــغ اأكرث مـــن 1700 عقـــاراً يف خمتلف 
مناطـــق البحريـــن، وبذلـــك متكنت من 
حتقيق اأهدافها الرئي�سية خالل فرتة ل 
تتجاوز عاماً واحداً منذ انطالق عملها يف 

2016 ،وفقا لبيان �سادر اأم�س.
وقـــال املديـــر العـــام ل�رصكـــة ريل 
�سريت�ـــس ،عبد الرحمـــن الكوهجي “اأن 
تاأ�سي�ـــس هـــذه ال�رصكـــة كان يهدف يف 
الأ�سا�ـــس اإلى توفري خدمـــات متكاملة 
لعمـــالء �رصكـــة بن فقيـــه ت�سمـــن لهم 
احل�ســـول علـــى خدمـــات ما بعـــد البيع 
احتياجاتهـــم امل�ستقبلية  تغطي جميع 
البال”.واأ�ســـاف  راحـــة  لهـــم  لتوؤمـــن 
“لقد حققـــت ال�رصكة منـــوا كبريا خالل 
الفـــرتة الوجيزة املا�سيـــة والذي يدل 
على الإمكانات الكبـــرية التي متتلكها 
ال�رصكـــة بالإ�سافة اإلـــى ال�سمعة الطيبة 
التي حققتهـــا لت�سبح اخليار املنا�سب 
لإدارة املمتلـــكات. وت�سعـــى ال�رصكة يف 
الوقـــت احلـــايل علـــى بـــذل املزيد من 
اجلهـــد مل�ساعفـــة حجـــم حمفظتها من 

العقـــارات التـــي تديرها خـــالل الفرتة 
املقبلة”.

ريـــل  اأن  اإلـــى  الكوهجـــي  واأ�ســـار 
�سريت�س تدير حالياً عقارات يف العديد 
من املناطق يف البحرين ت�سمل �ساحية 
ال�سيـــف، جزيرة الريف، ديـــار املحرق، 
والهملـــة. وتقدم  الب�سيتـــني، اجلفري، 
ال�رصكـــة خدمـــات عقاريـــة متنوعة مثل 
تقييم العقـــارات وت�سويقهـــا، �سيانة 
واإدارة العقـــارات، ا�ست�ســـارات عقارية 
قانونية، تاأجري وبيع العقارات وغريها 
مـــن اخلدمـــات التـــي تعزز مـــن دورها 

ك�رصكة اإدارة ممتلكات.

تاأ�سرية اإلكرتونية لدخول البحرينيني �رشق رو�سيا

اأكرث من 1700 وحدة �سكنية مبحفظة “ريل �سري�ض”

زينب العكري من ال�سناب�ض

م�ساهم رئي�س يف “انف�ستكورب” يرفع ح�سته اإلى 8.17 % 

رفـــع م�ساهم رئي�س يف بنـــك انف�ستكورب، 
املدرجـــة اأ�سهمـــه يف بور�سة البحريـــن، ح�سته 
اإلـــى 8.17 % م���ن راأ�شم���ال البن���ك م���ا ميث���ل 

6،535،884 �سهًما.
وبح�ســـب بيـــان ن�ـــرص علـــى موقـــع بور�سة 
البحرين اأم�ـــس، فاإن امل�ساهـــم الرئي�سي، وهو 
Ow “اأونر�سيـــب هولدينغ ليمتيد” “-  رصرصكة
ership Holdings Limited”، نفذ �سفقة 
ل�رصاء 62.3 األف �سهـــم بقيمة اإجمالية جتاوزت 
203.16 األف دينار.وبلـــغ �سعر ال�سهم الواحد 

8.65 دولًرا )ما يعادل 3.26 ديناًرا(.
وكان امل�ستثمـــرون تداولـــوا يف البور�سة 
اأم�ـــس الثالثـــاء 998.92 األـــف �سهـــم، بقيمـــة 

اإجمالية قدرها 535.51 األف دينار، مت تنفيذها 
من خـــالل 52 �سفقة، حيث ركـــز امل�ستثمرون 
تعامالتهم على اأ�سهم قطـــاع ال�ستثمار والتي 
بلغـــت قيمة اأ�سهمـــه املتداولـــة 216.41 األف 
دينار اأي مـــا ن�سبته 40 % من القيمة الإجمالية 
للتـــداول، وبكمية قدرهـــا 122.30 األف �سهم، 

مت تنفيذها من خالل 3 �سفقات.
وبلغـــت قيمـــة اأ�سهـــم بنـــك انف�ستكورب 
املتداولـــة 203.16 األـــف دينار، اأي مـــا ن�سبته 
37.94 % من اإجمايل قيمة الأ�سهم املتداولة، 
وبكميـــة قدرها 62.30 األف �سهم، مت تنفيذها 

من خالل �سفقة واحدة.
لبنـــك  ال�سوقيـــة  القيمـــة  وتتجـــاوز 
انف�ستكـــورب 260.88 مليـــون دينـــار، موزعة 

على 80 مليون �سهم.

املحرر القت�سادي

الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة

النسبة إلى اإلجمالي  القيمة )بالدينار البحريني(الشركة

53.42 %257،193.500المنيوم البحرين )ألبا(

24.88 %119،805.200البنك األهلي المتحد

6.68 %32،168.360بنك البحرين اإلسالمي

• ال�سيخ خالد بن دعيج 	

• عبد الرحمن الكوهجي	
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�أو م�ؤ�س�س���ة  �أو تقنية  “امليدي���ا” مفردة تطلق على �أي و�س���يلة 
جتاري���ة �أو جه���ة �أخرى، عام���ة �أو خا�س���ة، ر�سمية �أو غ���ر ر�سمية، 

ومهمتها �لن�س���ر خ�س��س���ا نقل �ملعل�مات، �إال �أنه���ا تط�رت لتتناول 

مهام���ا متن�عة �أخرى، تع���دت م��س�ع �لن�س���ر لت�سمل جماالت �ستى 

فاأ�صبح���ت “امليدي���ا” تطل���ق عل���ى �لتكن�ل�جي���ا نف�سها �لت���ي تق�م 

مبهم���ة �الإع���لم وال غنى للإن�سان ع���ن ��ستخد�مه���ا. �سيفنا �لي�م 

رج���ل �أعمال بحرين���ي �ساب، بد�أ عمله يف جم���ال �لت�س�يق و�الإعلم 

من���ذ دي�سم���ر 2012 بالقطعة وت��س���ع لي�سبح علم���ة جتارية. �إنه 

عل���ي �أب� لي���ث، م�ؤ�س�س وكالة لي���ث ميديا. يق�ل �أب�لي���ث �إنه ��ستفاد 

كثًر� م���ن جتارب �جلي���ل �ل�سابق، ويتاب���ع ق�س����س رو�د �الأعمال، 

ويتلق���ى �لن�سائ���ح و�القرت�حات من عائلته وو�ل���ده و�سديقه وعامة 

�لنا����س، وهذ� �ل�سيء يعزز من عمله ويزيد يف حما�سه جتاه �لتغير. 

وي���رى “�أن �لقاع���دة �الأ�سا�سي���ة �لتي نخط���� عليها ه���ي �أن مهمتنا 

لي�س���ت �لنجاح بحد ذ�ته بقدر م���ا ن�ساعد �جلميع على حتقيق ذلك 

�لنجاح”.   “�لب���لد” �لتقته وحاولت معرفة �سر �لنجاح يف �أعماله 

�لتجارية، فاإىل م�سابط �للقاء:

# ه���ل لك �أن حتدثنا عن طبيعة عملك، 
ومتى �أطلقته؟

الت�سوي��ق  يف  عمل��ي  طبيع��ة  تتمث��ل   -

والإع��ام، حي��ث تعت��ر “لي��ث ميدي��ا” وكالة 

التخطي��ط  يف  متخ�س�س��ة  واإع��ام  ت�سوي��ق 

الت�سويق��ي والت�س��ال املرئ��ي وم��ا يرتبط بهم 

م��ن بن��اء عام��ة جتاري��ة، حم��ات اإعاني��ة، 

املحت��وى  واإع��داد  الت�سوي��ر  الوي��ب،  ت�سمي��م 

وغريه��ا. امل�س��روع انطل��ق كعمل ح��ر بالقطعة 

من��ذ 12 دي�سم��ر 2012، والي��وم تو�ّس��ع لي�س��كل 

فريق��ا متخ�س�س��ا ي�س��ار اإلي��ه بالبن��ان، حي��ث 

احل���س  ذوي  امل�سمم��ن  م��ن  جمموع��ة  ي�س��م 

املره��ف وكذلك م�سوقن متخ�س�سن يف تطوير 

وت�سويق اخلدمات واملنتجات.

# ه���ل ��ستف���دت م���ن جترب���ة �جلي���ل 
�ل�ساب���ق يف �إد�رة �لأعمال، وهل تتلقى 
�لن�سيح���ة م���ن �لو�لد �أو م���ن �أي �أفر�د 

�لعائلة؟
- نع��م ا�ستف��دت كث��رًيا م��ن جت��ارب اجليل 

ال�سابق واأنا متابع جيد لق�س�س الرواد. واأتلقى 

واأف��راد  وال��دي  م��ن  والقرتاح��ات  الن�سائ��ح 

عائلتي وباخل�سو�س �سديقي اأحمد، كما اأتلقى 

كما هائ��ا من القرتاح��ات والن�سائح املتكررة 

م��ن قب��ل عامة النا���س وه��ذا ال�سيء يع��زز من 

عمل��ي ويزي��د من حما�س��ي جتاه التغي��ري. واأما 

القاع��دة الأ�سا�سي��ة الت��ي نخطو عليه��ا هي اأن 

لي�ست مهمتن��ا النجاح بحد ذاته، بل اأن ن�ساعد 

اجلميع على حتقيق النجاح.

# كي���ف تدي���ر عمل���ك �خلا����ص، ه���ل 
تتو�ج���د با�ستم���ر�ر �أم ت�س���ع �خلط���ط 
و�لرب�مج للعاملني لديك، وما �أ�سلوبك 
يف �لإد�رة، وكي���ف تط���وره متا�سًيا مع 

�ملتغري�ت؟
- من ناحية الإدارة اأتواجد يف كل م�سروع 

فن��ي كبري و�سغري م��ن اأجل اخل��روج منه باأكر 

ق��در ممك��ن م��ن اجل��ودة والكف��اءة وع��ادًة م��ا 

نكث��ف جهودن��ا يف مرحلة الع�س��ف الذهني من 

اأج��ل توف��ري جمموع��ة م��ن الأف��كار اخلاق��ة 

الت��ي تخ��دم العامة التجاري��ة، اأم��ا بالن�سبة 

لأ�سل��وب العمل فا ميكن حتدي��د اأ�سلوب واحد 

بعينه وذلك لأن نوعية امل�سروع املوكل اإلينا هو 

م��ن يح��دد طريقة وبو�سل��ة العم��ل فيه،فمثا 

اإعاني��ة يختل��ف  ت�سمي��م وتخطي��ط حمل��ة 

متاًم��ا ع��ن ت�سمي��م موق��ع اإلك��رتوين وهك��ذا، 

لذلك جتدنا من هذه الناحية اأحياًنا يف اأ�سلوب 

توجيهي واأحياًنا اأخرى يف اأ�سلوب فريق العمل. 

عل��ى  ميدي��ا”  “لي��ث  فري��ق  يف  واتفقن��ا 

اأن يك��ون التعل��م ذاتي��ا ل��كل ف��رد م��ن الفري��ق 

وتط��ورا جماعيا، حيث نخ�س�س ور�سة عمل يف 

نهاي��ة كل اأ�سبوع من اأجل تطوي��ر الفريق فنًيا 

ومعرفًيا بالإ�ساف��ة اإىل تطوير برامج العملية 

الإنتاجي��ة لتقليل اجلهد والوقت واملال متا�سيًا 

مع التطور التكنولوجي.

# هل تفكر بتطوي���ر وتو�سيع �أعمالك 
م�ستقبال؟

- نع��م، لأن التطوي��ر �سن��ة ال�ستمراري��ة 

��ا بعدم��ا اأ�سب��ح الع��امل قري��ة �سغرية،  خ�سو�سً

الفك��ري  التطوي��ر  ي�سغلن��ي  م��ا  دائًم��ا  ولك��ن 

ا عن  واملعريف وامله��ارات لأع�ساء الفري��ق عو�سً

اجلوانب الثانوية.

إعداد: المحرر االقتصادي

علــي أبــو ليــث:  مهمـتنــــا مساعـــدة 
الجـميـــع علــى تحـقيــق الـنجـــاح

ك�سف �لرئي�����ص �لتنفيذي لهيئ����ة �لبحرين 
لل�سياح����ة و�ملعار�ص �ل�سيخ خال����د بن حمود �آل 
خليف����ة عن حجم �إنف����اق �ل�سياح����ة �لو�فدة خالل 
�لن�س����ف �لأول م����ن �لع����ام �جل����اري، حي����ث بلغ 
631.4 مليون دينار، ومتو�سط �إنفاق �لز�ئر 77 
دين����ار� يف �ليوم / �لليلة، موؤكًد� م�ساعي �لهيئة 
�حلثيث����ة لو�س����ع �لبحرين على خارط����ة �ل�سياحة 

�لعائلية على �ل�سعيدين �لإقليمي و�لعاملي.
و�أ�س����اف �ل�سيخ خالد بن حم����ود باأن �إجمايل 
�للي����ايل �ل�سياحي����ة ق����د بلغت 4.7 ملي����ون ليلة 
خ����الل �لن�س����ف �لأول �لع����ام �جل����اري، حيث بلغ 
متو�سط م����دة �لإقامة لل�سائ����ح 2.3 ليلة. وفيما 
يتعل����ق مب����كان �لإقامة، �خت����ار 70 % من �لزو�ر 
�لقادمني عن طريق مطار �لبحرين �لدويل، و72 
% م����ن �لقادمني ع����ن طريق ج�����ر �مللك فهد 

�ل�سكن يف �لفنادق.
و��ستعر�س����ت �لهيئة خ����الل موؤمتر �سحايف 
�أم�ص نتائج �لإح�ساء�ت �ل�سياحية للن�سف �لأول 
2017، حيث �ت�سح من �مل�سح �ل�سياحي زيادة 
عدد �لقادمني �إل����ى �ململكة بن�سبة 3 % مقارنة 
بالن�س����ف �لأول من �لعام 2016، و�سكل �إجمايل 
�ل�سياح �لقادمني 6.1 ملي����ون �سائح، و�سهدت 
�ل�سياح����ة �لو�ف����دة لأغر������ص �سياحي����ة �رتفاًعا 
ملحوًظا، حيث و�سل عدد �لزو�ر �إلى 5.6 مليون 
ز�ئر، �أي بزيادة قدره����ا 14 % مقارنة بالن�سف 
2016. وياأت����ي �لإع����الن ع����ن �ملوؤ�����ر�ت  �لأول 
�ل�سياحية �سمن �لتفاقية �ملربمة ما بني هيئة 
�لبحرين لل�سياحة و�ملعار�ص وهيئة �ملعلومات 
و�حلكوم����ة �لإلكرتوني����ة لتنفي����ذ م�����روع م�سح 
�لإنفاق �ل�سياح����ي لل�سياحة �ملحلي����ة و�ل�سياحة 
�ملغ����ادرة ل�سن����ة 2017، حت����ت مظل����ة برنام����ج 

تطوير �إح�ساء�ت �ل�سياحة بالبحرين �ملربم بني 
�لهيئتني ل�سنة 2016 / 2017.

وق����ال �ل�سي����خ خالد �إن �أكرث م����ن 80 % من 
�ل�سياح م����ن �ل�سعودي����ة ودول �خلليج، و�لهيئة 

تركز على �ل�سياحة �لعائلية.
��ستعر��س����ه  �ل����ذي مت  �لعر�����ص  وبح�س����ب 
وح�سلت “�لبالد” على ن�سخة منه يرجع �نخفا�ص 
متو�سط �إنفاق �لز�ئر �إلى تذبذب موؤ�ر�ت �لربع 
�لأول للع����ام 2017 يف �س����وء �ملوؤث����ر�ت �لت����ي 
حدث����ت يف �ل�س����وق �ل�سياحي����ة �ل�سعودية، حيث 
بلغ متو�سط �لنفاق يف �لربع �لأول للعام 2017 
نحو 65 دين����ار� يف �لليلة/ �ليوم، بينما يف �لربع 
�لث����اين للع����ام 2017 عاد متو�س����ط �لنفاق �إلى 
�لرتفاع وحقق نحو 92 دينار� يف �لليلة / �ليوم.

و�أو�سح �ل�سيخ خال����د �أن م�روع �لإح�ساء�ت 
هيئ����ة  م����ع  بال�ر�ك����ة  م�����روع  ه����و  �ل�سياحي����ة 
ويعم����ل  �لإلكرتوني����ة،  و�حلكوم����ة  �ملعلوم����ات 
فيه نح����و 40 موظًف����ا متفرًغا على م����د�ر �لعام، 
و�ل�ستبان����ات تتم يف جميع منافذ �لبحرين “ج�ر 
�ملل����ك فه����د، مط����ار �لبحري����ن �ل����دويل، وميناء 
خليفة بن �سلمان”، و�أي�ًسا يتم ��ستبانة �ل�سياح 
يف �ملجمعات و�ملع����امل �ل�سياحية للح�سول على 
�لأرق����ام �لدقيقة �لت����ي تفيدن����ا يف �لإح�ساء�ت 
�ل�سياحي����ة، )..(، وه����ي �ملرة �لأول����ى �لتي يتم 

فيها جمع �إح�ساء�ت �سياحية دقيقة.
و�أكدت �لهيئة �أن ن�سب����ة �لز�ئرين �رتفعت 
ع����ن طري����ق ج�����ر �مللك فه����د بن�سب����ة 13 % ما 
يع����ادل 4.9 مليون ز�ئ����ر، وعرب مط����ار �لبحرين 
بن�سبة 23 % ما يعادل 616.23 �ألف ز�ئر، وعرب 
مين����اء خليفة بن �سلمان بن�سب����ة 44 %، �أي نحو 

43.191 �ألف ز�ئر. 
وعز� �ل�سيخ خالد �لزي����ادة يف �أعد�د �ل�سياح 
�لو�فدين عرب �ملين����اء بن�سبة 44 % �إلى “وجود 

بر�مج حم����ددة للبو�خر �ل�سياحي����ة و�لدول �لتي 
�ستزوره����ا قب����ل عامني، وق����د ��ستلمن����ا طلبات 
م����ن �لكثري من �����ركات �لبو�خ����ر �ل�سياحية بعد 
زي����ارة �لعديد من �ملعار�����ص �ملتخ�س�سة، ومت 
��ستقط����اب �لعدي����د م����ن �ل�����ركات �ل�سياحي����ة 

ملو�سم 2017”.
�لزي����ارة  �أغر������ص  �أن  �لهيئ����ة  و�أو�سح����ت 
تفاوت����ت ما بني فئة �لرتفي����ه و�لعطالت بن�سبة 
57 % تلتها �لت�سوق بن�سبة 22 %، فيما ح�سلت 
كل م����ن زي����ارة �لأه����ل و�لأ�سدق����اء، و�لأعم����ال 
و�ملوؤمتر�ت على ن�سبة 9 % و7 % على �لتو�يل، 
بينما جاءت �ل�سياح����ة �لعالجية يف �ملركز �لأخري 

بن�سبة 2 %، و�لأغر��ص �لأخرى بن�سبة 3 %.
�أن����و�ع �لرح����الت �لو�ف����دة  و�زد�دت ن�سب����ة 
لأغر������ص �سياحي����ة خ����الل �لن�س����ف �لأول للعام 
2017، حي����ث بلغت ن�سبة رح����الت �ليوم �لو�حد 
م����ن دون مبيت 63 %، �أي مبا يعادل 635.454 
�أل����ف ز�ئ����ر / رحل����ة، بينم����ا بلغ����ت “�لرح����الت 

�ل�سياحي����ة م����ع مبي����ت لليل����ة �أو �أك����رث” 37 %. 
و�ختل����ف هيكل �أنو�ع �لرحالت عن �لن�سف �لأول 
للع����ام 2016، حيث ز�د�ت ن�سب����ة رحالت �ليوم 
�لو�ح����د م����ن 59 % خالل �لن�س����ف �لأول 2016، 
�إل����ى 63 % خالل �لن�سف �لأول للعام 2017 مبا 

يعادل 635.454 �ألف ز�ئر لكل رحلة. 
ويرجع �ل�سبب لزي����ادة رحالت �ليوم �لو�حد 
عن رحالت �ملبي����ت �إلى تاأثر �ل�س����وق �ل�سياحية 
�ل�سعودي����ة؛ ب�سب����ب بع�ص �لق����ر�ر�ت �ملرتبطة 
باإلغاء �لب����دلت وتخفي�ص �لرو�ت����ب، و�لتي مت 
تنفيذها يف مطل����ع 2017، ومن ثم تغري �سلوك 
�ل�سف����ر لل�سائح �ل�سعودي �س����و�ء بتخفي�ص مدة 
�لإقام����ة �أو بالقت�س����اد يف �لنفق����ات، �إل �أنه من 
�ملتوق����ع �لع����ودة �إيل �ملع����دلت �لطبيعية بعد 
�لرت�ج����ع عن هذه �لق����ر�ر�ت، وهذ� ما قد ظهرت 

بو�دره يف موؤ�ر�ت �لربع �لثاين للعام 2017.
وذك����ر �ل�سي����خ خال����د �أن هن����اك �لعديد من 
م�ساري����ع �لبنية �لتحتي����ة �لقائمة، وهنالك خطط 

لتطوي����ر �سو�ح����ل �لبحري����ن، وخط����ط للتطوي����ر 
�ل�سياحي �سيتم �لإعالن عنها قريًبا.

وعلى �سعيد مت�سل، ق����ال �ل�سيخ خالد بن 
حم����ود �إن �لهيئة �فتتح����ت 7 مكاتب متثيلية يف 
كل من )�ل�سعودي����ة، �أملانيا، بريطانيا، �ل�سني، 
رو�سي����ا، فرن�س����ا، و�لهن����د( من����ذ نهاي����ة �لع����ام 
�ملا�سي وبد�ية �لعام �جلاري، وتهدف ملخاطبة 
�ملكاتب �ل�سياحية يف هذه �لدول لو�سع �لبحرين 
يف خططها �لرتويجية، وجميع هذه �لدول لديها 
خطوط طريان مبا�رشة عدا ال�شني التي �شيد�شن 
لها خط مبا�ر، م�سيًفا منذ دخولنا هذه �لأ�سو�ق 
خالل �لأ�سه����ر �ل�ستة �ملا�سية “ز�د عدد �ل�سياح 
بن�سب����ة ت����رت�وح م����ا ب����ني 50 و60 % )...( كما 
��ستطعنا عرب �ملكاتب �ل�سياحية يف �لبحرين من 
�لرتتي����ب ل�ستقطاب �ألفي �سائ����ح دويل �بتد�ء 
م����ن �سهر نوفم����رب �ملقبل، ونتوق����ع زيادتها يف 

�لفرتة �ملقبلة”.
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إجازة منتصف الفصل الدراسي 
 الثاني بالسوق السعودي

 1  سباق الفورميال
إجازة منتصف العام الدراسي 

 بالسوق السعودي

• �ل�سيخ خالد بن حمود	

“عمومية االأهلية” جتتمع للموافقة على االندماج مع “�سوليدرتي” 

“اأكور” و “العملية للفنادق” تد�سنان “اإيبي�س �ستايلز” بالبحرين

�لي���وم  للتاأم���ني  �لأهلي���ة  �ل�رك���ة  تعق���د 
غ���ري  �لعمومي���ة  للجمعي���ة  �جتماع���ا  �خلمي����ص 
�لعادي���ة للمو�فق���ة عل���ى �لندم���اج م���ع �رك���ة 
�سوليدرتي �لتكافل �لعام من خالل نقل �لعمال 
و�ملوج���ود�ت و�ملطلوب���ات م���ن “�سوليدرتي” 
�إلى “�لأهلي���ة” مقابل �إ�س���د�ر �أ�سهم عادية من 
�أ�سهم “�لأهلية” ح�سب ن�سبة �لتبادل. ويت�سمن 
جدول �أعمال �جتماع �جلمعية �لعامة غري �لعادية 
لل�ركة �لأهلية للتاأمني �لعديد من �لبنود �أهمها 
�ملو�فق���ة عل���ى حتويل �لرتخي����ص �ملمنوح لها 
من تاأم���ني تقليدي �لى ترخي�ص تاأمني �إ�سالمي 
)تكاف���ل(. كما �سيناق�ص �لجتماع �ملو�فقة على 
تعديل �إحدى مو�د عق���د �لتاأ�سي�ص و�لتي تن�ص 
عل���ى “�إ�سد�ر �أ�سهم جدي���دة تدفع قيمتها نقد� 
بالكام���ل” بحيث ت�سبح “�إ�س���د�ر �أ�سهم جديدة 
تدف���ع قيمته���ا بالكامل نقد� �أو عين���ا �أو كالهما  
مع���ا”، و�ملو�فقة كذلك على زي���ادة ر�أ�ص �ملال 
�مل�رح به من 10 مالي���ني دينار �إلى 12 مليون 
دينار مع قيمة �أ�سمي���ة تبلغ 100 فل�ص لل�سهم، 

ويخ�سع ذلك ملو�فقة �جلهات �لرقابية.
وكذل���ك �ملو�فق���ة على زي���ادة ر�أ�ص �ملال 
�ملقاب���ل  دف���ع  به���دف  و�ملدف���وع،  �ل�س���ادر 
�رك���ة  و�أعم���ال  موج���ود�ت  عل���ى  لال�ستح���و�ذ 
�سوليدرت���ي �لتكافل �لعام، من نحو 6.1 ماليني 
دينار و�لتي متثل حو�يل 61.8 مليون �سهم �إلى 

11.1 مليون دينار، متث���ل 111.8 مليون �سهم 
عن طريق �إ�س���د�ر �أ�سهم جدي���دة عادية عددها 
50 ملي���ون �سه���م بقيم���ة �أ�سمي���ة قدرها 100 
فل����ص لكل �سهم لتمثيل �لزيادة يف ر�أ�ص �ملال، 
ل�سال���ح م�ساهم���ي �رك���ة �سوليدرت���ي �لتكافل 
�لعام. و�أي�ًسا �سينظر �لجتماع يف �ملو�فقة على 
ن�سبة تبادل تع���ادل 1:2.5، وذلك ��ستناد� على 
�لتقيي���م �مل�ستق���ل �لذي مت �إج���ر�وؤه على قيمة 
�أ�سهم �ركة �لأهلية للتاأمني بو��سطة كي بي �م 
جي فخ���رو و�لتقييم �مل�ستقل �ل���ذي مت �جر�وؤه 
عل���ى قيم���ة �أ�سهم �رك���ة �سوليدرت���ي �لتكافل 
�لعام بو��سطة بر�ي�ص وت���ر هاو�ص كوبرز �ل�رق 
�لأو�س���ط �ملح���دودة كما ه���و مطل���وب من قبل 
م����رف �لبحري���ن �ملركزي، حي���ث �أن 2.5 �سهم 
ع���ادي مدفوع من �أ�سه���م �رك���ة �لأهلية ي�سدر 
مقاب���ل كل �سه���م و�ح���د م���ن �لأ�سه���م �لعادية 
وذل���ك  ل�سوليدرت���ي،  و�ملدفوع���ة  �ل�س���ادرة 
مقاب���ل دم���ج �سولديرتي م���ع �لأهلي���ة من خالل 
نقل �لأعم���ال و�ملوج���ود�ت و�ملطلوبات. وعلى 
�مل�ساهمني �حلاليني ل�ركة �لأهلية �لتنازل عن 
ح���ق �لأولوية يف �لكتت���اب يف �لأ�سه���م �لعادية 
�جلديدة �ل�سادرة ل�سالح م�ساهمي �سوليدرتي، 
كما عليهم �ملو�فقة على تغيري ��سم �ل�ركة من 
�لأهلية للتاأمني �إلى �رك���ة �سوليدرتي �لبحرين 
بع���د �كتمال عملي���ة �لدمج، وعل���ى تعديل عقد 
�لتاأ�سي�ص و�لنظام �لأ�سا�ص لل�ركة ليتو�فق مع 

متطلبات �لقانون.

�ملنام���ة - “�أكور للفن���ادق”: �أعلنت “�أكور 
للفنادق”�ل����رق �لأو�س���ط و�إفريقيا، عن �فتتاح 
فندق “�إيبي�ص �ستايلز باملنطقة �لدبلوما�سية” 
“�لعملي���ة  م���ع  بالتع���اون  �ملنامة،وذل���ك  يف 
للفن���ادق”، �ل�رك���ة �لر�ئ���دة يف �د�رة �ل�سول، 
تلبي���ة للطلب �ملتنامي �ل���ذي ت�سهده �لعا�سمة 
�لبحرينية على �لفنادق �لقت�سادية �لتي حتمل 
عالم���ات جتاري���ة ذ�ت �سه���رة عاملي���ة، ويعترب 
ثم���رة �لتع���اون �لعا�رة بني “�أك���ور” و”�لعملية 

للفنادق”.
وق���ال �ملدي���ر �لع���ام و�لرئي����ص �لتنفيذي 
للعمليات يف “�أكور للفن���ادق” �أوليفييه غر�نيه 
“يعت���رب فن���دق “�إيبي����ص �ستايل���ز” �ملنام���ة- 
�ملنطق���ة �لدبلوما�سية” قيمة م�سافة �إلى �سوق 
�ل�سياف���ة �ملتنامي���ة يف �لبحري���ن و�إل���ى عائل���ة 

فن���ادق “�إيبي����ص” �لتجارية.كم���ا �أن “�لعملي���ة 
للفن���ادق” من  �ركائنا �ملوثوقني”. بدوره قال 
�لرئي����ص �لتنفيذي يف “�لعملي���ة للفنادق”�آلن 
ديباري “�إن �لعالم���ة �لتجارية “�إيبي�ص �ستايلز” 
يف �لبحري���ن حائ���زة على جو�ئز عاملي���ة مرموقة، 
وياأت���ي �فتتاح هذ� �لفن���دق يف �إطار دعم جهود 
�ململكة �لر�مي���ة �إلى تعزيز قطاع �ل�سيافة على 
م�ست���وى �لفن���ادق �لقت�سادي���ة و�ملتو�سطة”. 
وي�س���م �لفندق 95 غرف���ة، يف 24 جناحاً عائلياً، 
تتيح جميعه���ا للنزلء �أج���و�ء تت�س���م باحلميمية 
و�ل���دفء و�لر�حة. وق���د مت جتهيز ه���ذه �لغرف 
َّة ذ�ت  باأح���دث و�سائل �لر�ح���ة �ملنزلية كالأ����ررِ
�حلج���م �لكبري وخدمة �لو�ي ف���اي �ملجانية وغري 

�ملحدودة”.

املحرر االقت�سادي

�أمل �حلامد من �ل�سناب�ص

�أك����ث������ر م�������ن 80 % م�����ن �ل����س����ي������اح م�����ن �ل�����س�����ع�����ودي���������ة و“�ل����خ�����ل�����ي����������ج”

631 مـليـون دينـار اإنـفـاق ال�سيـاحـة بالن�ســف االأول
�لبحرين ��ستقبلت 5.6 مليون ز�ئر بزيادة 14 % مقارنة ب� 2016



تقدمت الى  ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة مؤسسة سهى 
بالزا ابارمتانتس ملالكها محمد عارف محمد صادق   واملسجلة مبوجب القيد رقم 

99112  بطلب حتويل ملكية املؤسسة الفردية لتكون فرعا تابعا للشركة الفردية 
القائمة املسماة شركة اوداتو بروبرتيز  ماجنمنت ش.ش.و ملكالها السيد /الياس 

بيكيلي منقيشا وقيدها 94462
فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم الى االدارة املذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذ االعالن .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل  

بشان حتويل مؤسسة فردية لتكون فرعا لشركة 
الشخص الواحد )قائمة (

بناء على قرار الشركاء في
شركة دردج وايز البحرية ش.م.ب مقفلة

 املسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة  مبوجب القيد رقم  94350   بتصفية الشركة 
اختياريا وتعيني  السيد /جاسم حسن يوسف عبد العال  مصفيا للشركة   

 بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال بنص املادة 335 من 
قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة الى تقدمي مطالباتهم اليه مدعومة 

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
املصفي : جاسم حسن يوسف عبد العال  

الهاتف : 39605262
JASSIM.ABDULAAL@BH.GT.COM

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -    اعالن بحل وتصفية شركة
شركة دردج وايز البحرية ش.م.ب مقفلة

سجل جتاري رقم 94350

رقم القيد

76436-3

محل 

2445

مبنى

0

طريق

3453

العنوان

334

 التاريخ:1/8/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -  إدارة السجل التجاري

CR120967-2017 إعالن رقم
 تسجيل اسم جتاري  

تقدم الينا السيد املعلن ادناه  بطلب اسم جتاري
فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم الى االدارة املذكورة خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ نشر االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه  
اسم التاجر :توفيق غلوم عباس محمد

االسم التجاري احلالي :الكنز االصيل للتحف والسجاد
االسم التجاري  اجلديد :اوشن سكاي للتجارة

النشاط : جتارة عامة )ماعدا االليات الثقيلة والسيارات واالسلحة واملبيدات واملشروبات 
الروحية واالنشطة االخرى التي تتطلب موافقة من اجلهة

تقدم الينا السيد املعلن ادناه  بطلب اسم جتاري
فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم الى االدارة املذكورة خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه

اسم التاجر :عبدالعزيز فاضل حماد العامري

التاريخ: 1/8/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -   إدارة  التسجيل

CR2017-121354 إعالن رقم
 تسجيل اسم جتاري  

صور 66 لقطع غيار السياراتصور 66 لبيع قطع السيارات1-110185

االسم التجاري اجلديداالسم التجاري احلاليرقم القيد
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وزير الدفاع القطري: م�شتقبل جمل�س التعاون على املحّك
دبي ـ قناة العربية:

 اعت���ر وزير الدفاع القط���ري اأن م�شتقبل جمل�س التعاون اخلليج���ي اأ�شبح على املحك، 
وفقا لقناة “العربية”، اأم�س االأربعاء.

واتهم الوزير خالد بن حممد اآل عطية، الدول اخلليجية الثالث املقاطعة للدوحة بالتدخل 
يف ال�شوؤون القطرية، وحماولة االنقالب على حكومتها.

واعت���ر اآل عطي���ة، يف ح���وار تلفزيوين، اأن االأزم���ة ال�شيا�شية اجلارية ل���ن ت�شاعد اأي اأحد 
متورط فيها. واأكد وزير الدفاع القطري اأن الوقت والنتظار �سي�ساهمان يف ا�ستمرار الأزمة، 
و�شيفاقم���ان العالق���ات اأكرث واأكرث. واأ�ش���ار اآل عطية اإلى اأن البقاء يف ه���ذا الو�شع املتجمد 
�شيجع���ل جمل�س التع���اون اخلليجي عر�شة للخطر. ومل���ح وزير الدفاع القط���ري اإلى اأن اأمري 

الكويت منع االأزمة من الذهاب بعيدا. 

السنة التاسعة - العدد 3215 
الخميس

3 أغسطس 2017 
11 ذو القعدة 1438

international@albiladpress.com
العالم
14

الكويت ـ كونا:

ب����وزارة  م�ش����وؤول  م�ش����در  نف����ى   
ن�رشت����ه  م����ا  الكويتي����ة �شح����ة  اخلارجي����ة 
وكال����ة روي����رتز ب�ش����اأن ا�شتخ����دام اإيران 
للمي����اه الكويتية، لنقل �شحن����ات اأ�شلحة 
وم�شت�شارين ع�شكريني اإلى احلوثيني يف 
اليم����ن، للتحايل على حظ����ر نقل االأ�شلحة 
املفرو�����س م����ن قب����ل التحال����ف العربي 

بقيادة ال�شعودية.
واأكد امل�ش����در اأن املي����اه االإقليمية 
لدول����ة الكويت حت����ت ال�شيط����رة التامة 
للقوة البحرية الكويتي����ة واالإدارة العامة 
خلف����ر ال�شواحل،  وحت����ت املراقبة بجميع 
الو�شائ����ل عل����ى م����دار ال�شاع����ة واأنها مل 
تر�ش����د اأية اأن�شطة م�شبوه����ة يف املناطق 

البحرية التي حتت �شيطرتها.
واأه����اب امل�ش����در بو�شائ����ل االإع����الم 
املختلفة حت����ري الدقة يف ن�����رش مثل هذه 
االأخب����ار اخلاطئ����ة وامل�شيئ����ة. ح�ش����ب ما 

نقلت وكالة االأنباء الكويتية )كونا(.

بغداد ـ اف ب:

 اأعلن اجلي�س العراقي مقتل م�شوؤول 
مع�شكرات تدري����ب م�شلحي “داع�س” يف 
تلعفر )غ����رب املو�شل �شم����ايل العراق( 

بغارة جوية.
وقال اجلي�����س العراقي، يف بيان عر 
ح�شاب����ه الر�شم����ي عل����ى موق����ع “تويرت”: 
“مقتل اأح����د قيادات “داع�س”، االإرهابي 
م�ش����وؤول  “اأبواإ�شماعي����ل”  املدع����و 
مع�شكرات تدري����ب م�شلحي “داع�س” يف 
تلعف����ر بغارة جوي����ة عراقي����ة ا�شتهدفت 
العراقي����ة  الق����وات  وت�شتع����د  مق����ره”. 
مدعومة مبقاتلي احل�شد ال�شعبي خلو�س 
اأكر معاركها الفا�شلة ال�شرتداد تلعفر، 
وهي املنطقة الت����ي متثل اأكر ق�شاء يف 
حمافظة نينوى، والذي كان مزمعا اإعالنه 
حمافظة م�شتقلة قبي����ل اجتياح التنظيم 

االإرهابي له.
وتقدر م�شاحة ق�شاء تلعفر بنحو 28 
كيلومرًتا مربًع����ا، وتتمركز هذه املنطقة 
العراقية على احلدود مع تركيا و�شوريا.

روما ـ رويترز: 

اأم�����س  االإيط����ايل،  الرمل����ان  من����ح 
االأربعاء، تفوي�ًش����ا ملهمة بحرية حمدودة 
مل�شاع����دة خف����ر ال�شواح����ل الليب����ي على 
احلد من تدفق املهاجرين وهي الق�شية 
الت����ي اأ�شبح����ت م�شدرا متنامي����ا للخالف 
م����ن  عام����ة  انتخاب����ات  قب����ل  ال�شيا�ش����ي 

املتوقع اأن جترى اأوائل العام املقبل.
وقال م�شوؤول اإيطايل اإن روما تعتزم 
اإر�ش����ال �شفينت����ني للمي����اه الليبية فيما 
قال����ت وزي����رة الدفاع روبرت����ا بينوتي اإن 
ال�شفينت����ني �شتكتفي����ان بتقدمي الدعم 
الفني ولن تنتهكا �شيادة البلد الواقع يف 

�شمال اأفريقيا.
واأعلن����ت اإيطالي����ا العملي����ة االأ�شبوع 
املا�شي قائل����ة اإنها تاأتي بناء على طلب 
من احلكومة الليبي����ة املدعومة من االأمم 
املتح����دة. ونال الت�شوي����ت موافقة 328 
ع�ش����وا مقاب����ل معار�ش����ة 113 يف جمل�س 

النواب.

مانيال ـ رويترز: 

الفلبين����ي رودريغو  الرئي�����س  هاجم 
ال�شمالي����ة  كوري����ا  زعي����م  دوتريت����ي، 
كي����م جون����غ اأون ب�ش����دة، وا�شف����ا اإياه ب� 
“االأحم����ق”، وذل����ك قب����ل اأي����ام فقط من 
ا�شت�شاف����ة ماني����ال اجتماع����ا دولي����ا م����ن 
املوؤكد اأن يتناول التج����ارب ال�شاروخية 

طويلة املدى لبيونغ يانغ.
وقال دوتريتي: “كيم جون اأون هذا 
اأحم����ق، اإنه يلعب باألع����اب خطرية”، وفق 
م����ا ذكرت وكالة روي����رتز. وت�شعى كوريا 
ال�شمالية لت�شنيع �شواريخ حتمل روؤو�شا 
نووي����ة قادرة على �رشب ال����ر االأمريكي. 
وق����ال  وتاب����ع: “�شمني الوج����ه هذا الذي 
يب����دو طيب����ا، اإذا ارتك����ب خط����اأ �شي�شبح 
ال�رشق االأق�شى اأر�شا قاحلة.. هذه احلرب 

النووية يجب اإيقافها”.
مواجه����ة  لك����م..  “اأق����ول  واأ�ش����اف: 

حمدودة وينفجر الو�شع هنا.

 الكويت تنفي ا�شتخدام 
مياهها لتهريب اأ�شلحة 

 ت�شفية م�شوؤول تدريب 
“داع�س” يف تلعفر

 الرملان االإيطايل يجيز 
مهمة بحرية يف ليبيا 

 رئي�س الفلبني: زعيم 
كوريا ال�شمالية “اأحمق”

وفود �أمريكية �إلى �خلليج قريًبا لبحث �أزمة قطر
مناورات ع�شكرية بني تركيا وقطر ت�شتمر عدة اأيام

امل�شوؤول���ني  اأن  عل���ى  تيلر�ش���ون  و�ش���دد 
االأمريكي���ني يقوم���ون، من���ذ ان���دالع االأزم���ة، بعمل 
م�ش���رتك مع اأم���ري الكوي���ت، ال�شيخ �شب���اح االأحمد 
اجلابر ال�شباح، الذي حتمل دور الو�شاطة يف ت�شوية 

هذا التوتر، وا�شفا جهوده باملفيدة.
م���ن جانب���ه، اأعل���ن وزي���ر اخلارجي���ة القطري، 
حمم���د بن عبدالرحمن اآل ث���اين، اأن نظريه االأمريكي 
ريك�س تيلر�شون، اأبلغ قط���ر نيته اإر�شال مبعوثني 

اأمريكيني لت�شوية االأزمة يف اخلليج.
فيم���ا اأك���د وزي���ر اخلارجي���ة القط���ري اأن اأمري 
الكوي���ت، �شب���اح االأحم���د اجلاب���ر ال�شب���اح، يبقى 
الو�شي���ط الرئي�س يف ح���ل االأزمة. الى ذل���ك، بداأت 

تركي���ا وقطر من���اورات ع�شكرية ت�شتم���ر عدة اأيام، 
تت�شم���ن م�شارك���ة 250 ع�شكري���ا و30 اآلية مدرعة 
تركي���ة، ح�شبما ذك���رت تقارير يف االإع���الم الرتكي. 
الفرقاط���ة  اأن  الر�شم���ي  الرتك���ي  االإع���الم  وذك���ر 
الرتكي���ة جوكوفا و�شل���ت للدوح���ة يف وقت �شابق 
م���ن هذا االأ�شبوع ناقل���ة 214 جنديا �شي�شاركون يف 
املناورات. و�شتت�شمن املن���اورات مبدئيا م�شاركة 
الق���وات الري���ة على اأن ت�ش���ارك الق���وات البحرية 
الحقا، بح�شب تلفزيون “اإن تي يف”، الذي اأ�شار اإلى 
م�شاركة قادة كبار يف مترين يومي 7 و8 اغ�شط�س.

قطع���ت   ،2017 يوني���و  م���ن  اخلام����س  ويف 
ال�شعودية واالإمارات وم����رش والبحرين العالقات مع 

قطر واتهمتها بدعم جمموع���ات اإرهابية والتقارب 
مع اإي���ران. وت�ش���ع االأزمة تركي���ا يف موقف ح�شا�س 
كونه���ا ت�شع���ى اإل���ى حتقيق ت���وازن ب���ني حتالفها 
اال�شرتاتيج���ي مع قط���ر واحلفاظ عل���ى عالقتها مع 

دولة اإقليمية رئي�شة مثل ال�شعودية.
وت�شيد تركيا قاعدة ع�شكرية يف قطر. و�رشعت 
اأنق���رة عملي���ة ت�شييد القاع���دة فور ان���دالع االأزمة، 

وتفيد تقارير بتواجد 150 ع�شكريا تركيا فيها.
وبع���د زيارة اإلى املنطقة نهاية ال�شهر الفائت 
�شمل���ت قط���ر وال�شعودية والكويت، ق���ال الرئي�س 
الرتكي رج���ب طيب اأردوغان اإن ح���ل االأزمة يحتاج 

اإلى مزيد من الوقت.

م���ن جانب اآخ���ر، اأعلن وزير اخلارجي���ة القطري 
اأم����س االأربعاء توقيع �شفقة ل�رشاء 7 قطع بحرية من 
اإيطاليا بقيمة 5 مليارات يورو )5.91 مليار دوالر( 

يف اإطار اتفاق تعاون ع�شكري بني البلدين.
واأعل���ن ال�شيخ حمم���د بن عبدالرحم���ن اآل ثاين 
ع���ن ال�شفقة يف موؤمتر �شحايف م���ع نظريه االإيطايل 
اأجنلين���و األفان���و يف الدوح���ة بع���د حمادث���ات ب�شاأن 
م�شاعي اإنهاء النزاع بني قطر والدول العربية االأربع. 
وقال ال�شيخ حممد اإنه �شعيد باإعالن اإمتام ال�شفقة 
بني القوات البحرية االأمريية القطرية ل�رشاء 7 قطع 
بحرية اإيطالية يف اإطار التعاون الع�شكري امل�شرتك 

بني البلدين.

• وزير اخلارجية االأمريكي ريك�س تيلر�شون	

عواصم ـ وكاالت:

 �أكد وزير �خلارجية �الأمريكي، ريك�س تيلر�صون، مو��صلة جهود �لواليات �ملتحدة يف حل �أزمة 

قطر، وقال “�صنو��صل جهودنا حلل �أزمة قطر من خالل وفود �صرت�صل للخليج قريبا”.

��صتقر�ر  يزعزع  �أن��ه  نعتقد  الأننا  �خل��الف،  بقلق كبري من هذ�  ن�صعر  “�إننا  تيلر�صون:  و�أعلن 

منطقة �خلليج ويقو�س وحدة جهود مكافحة �الإرهاب و�لوحدة يف جمل�س �لتعاون �خلليجي، �لذي 

نعترب �أنه يقوم بدور مهم يف دعم �ال�صتقر�ر هناك”.

تيلر�سون: ال جدوى من �حلفاظ على �التفاق �لنووي
قوى غربية تعتر جتربة اإيران ال�شاروخية “تهديد وا�شتفزاز” 

األمم المتحدة ـ رويترز: 

ريك����س  االأمريك���ي  اخلارجي���ة  وزي���ر  ق���ال 
تيلر�شون اإن جدوى اال�شتمرار يف االتفاق النووي 
م���ع اإيران م���ا ت���زال قي���د الدرا�شة م���ع الرئي�س 
االأمريكي وحلفاء الواليات املتحدة، الفتا اإلى اأن 

اإيران تنتهك روح االتفاق.
يف غ�شون ذل���ك، اأبلغت الوالي���ات املتحدة 
وبريطاني���ا وفرن�شا واأملاني���ا االأمم املتحدة اأم�س 
االأربع���اء ب���اأن اإي���ران اتخ���ذت “خط���وة تهديدية 

وا�شتفزازي���ة” من خالل جتربة �شاروخ قادر على 
اإر�ش���ال اأقم���ار �شناعية اإل���ى مدار ح���ول االأر�س 
وطلب���ت من االأمني العام لالأمم املتحدة التحقيق 
يف االأم���ر. ويف تقرير قدم اإلى جلنة عقوبات اإيران 
التابعة ملجل�س االأمن ال���دويل واإلى االأمني العام 
لالأمم املتحدة اأنطونيو جوتريي�س و�شفت الدول 
االأرب���ع التجرب���ة ال�شاروخي���ة االإيرانية يف 27 من 
يوليو باأنها ال تت�شق مع قرار اأ�شدره جمل�س االأمن 
يف 2015. وطلبت الدول االأربع من جوتريي�س اأن 
يرف���ع تقريرا “وافي���ا و�شامال ب�ش���اأن ال�شواريخ 

البالي�شتية االإيرانية واأن�شطة االإطالق الف�شائي” 
اإلى جمل�س االأمن ال���دويل الذي ي�شم 15 ع�شوا. 
وقبل نحو 18 �شهرا مت رفع معظم عقوبات االأمم 
املتحدة عن اإيران مبوج���ب اتفاق اأبرمته طهران 
مع القوى العاملي���ة الرئي�شية للحد من برناجمها 
النووي. لكن اإي���ران ال تزال تخ�شع حلظر لل�شالح 
وقيود اأخ���رى ال ترتب���ط فنيا باالتف���اق النووي. 
ويقدم جوتريي�س تقريرا كل 6 اأ�شهر اإلى جمل�س 
االأمن ب�شاأن تطبيق العقوبات والقيود املتبقية.

وكتب���ت ال���دول االأرب���ع يف تقريره���ا ال���ذي 

اطلعت علي���ه روي���رتز “التكنولوجي���ا ال�رشورية 
لت�شور وت�شنيع واإطالق مركبات للف�شاء ترتبط 
ب�ش���كل وثي���ق بال�شواري���خ البالي�شتي���ة خا�شة 

ال�شواريخ البالي�شتية العابرة للقارات”.
واأ�شاف���وا “لذا ف���اإن هذا االإط���الق )التجربة 
ال�شاروخية( ميثل خط���وة تهديدية وا�شتفزازية 
من اإيران. برنامج اإي���ران القائم منذ فرتة طويلة 
لتطوي���ر �شواري���خ بالي�شتية ال ي���زال يتعار�س 
م���ع )ق���رار االأم���م املتح���دة( وي�شه���م يف زعزعة 

اال�شتقرار باملنطقة”.

واشنطن ـ أ ف ب:

 وق���ع الرئي����س االأمريك���ي دونال���د ترام���ب 
ب���رتدد قانون���ا يفر����س عقوب���ات �ش���د رو�شيا، 
مذعنا لل�سغوط الداخلية، ما يجمد جهود حت�سني 

العالقات مع الكرملني.
ووق���ع ترام���ب القان���ون خلف اأب���واب مغلقة 
وبعي���دا عن الكام���ريات بعد ف�شل جه���وده لعدم 
مترير القان���ون اأو تخفيفه. وب���دا تردد ترامب يف 
توقي���ع القانون وا�شًح���ا يف ت�رشيحه الغا�شب عند 
التوقي���ع والذي ق���ال في���ه اأن القان���ون “ت�شوبه 

عيوب كبرية”.

وق���ال ترام���ب “اأن الكونغر����س ويف عجلت���ه 
لتمري���ر هذا القانون، �شمنه عددا من االحكام غري 
الد�شتورية” مبا يف ذلك تقييد قدرة الرئي�س على 
تنفي���ذ �شيا�شاته اخلارجي���ة. وي�شتهدف القانون، 
ال���ذي ي�شتم���ل كذلك عل���ى اإجراءات �ش���د كوريا 
ال�شمالي���ة وايران، قطاع الطاق���ة الرو�شي، ومينح 
وا�شنطن القدرة عل���ى معاقبة ال�رشكات امل�شاركة 
يف تطوير خطوط اأنابيب النفط الرو�سية، ويفر�ض 
قيودا عل���ى م�شدري اال�شلحة الرو�شية. كما يقيد 
القان���ون ق���درة الرئي����س على اإلغ���اء عقوبات، يف 
موؤ�رش اإل���ى عدم ثقة اجلمهوري���ني الذين يهيمون 

عل���ى الكونغر�س ال���ذي تقلقه ت�رشيح���ات ترامب 
الودية جتاه الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني.

وتهدف العقوبات الى معاقبة الكرملني على 
تدخله يف انتخابات الرئا�شة االأمريكية 2016 التي 
ف���از بها ترامب، و�شم رو�شي���ا ل�شبه جزيرة القرم 
االأوكراني���ة. وق���ال ترامب اأن���ه “�شيلتزم” ببع�س 
اأح���كام القانون، اإال اأنه امتنع عن تاأكيد ما اإذا كان 

�شيتم تطبيقه بالكامل.
واكتف���ى البي���ت االأبي�س بالق���ول اأن ترامب 
“تف�شي���الت”  يف  واح���رتام”  بدق���ة  “�شيفك���ر 

الكونغر�س.

ترامــب وقــع قانونــا بفــرض عقوبــات ضــد روسيــا 

•  ترامب يوقع على قانون معاقبة رو�شيا	
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ترحب “البالد” 
برسائل ومساهمات 

القراء، وتنشر منها ما ال يتعارض 
مع قوانين النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح 

الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى البريد اإللكتروني أعاله متضمنة االسم 
والعنوان ورقم الهاتف.

رد عن “مالحظة 
إلى إدارة الهوية”

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
بالإ�سارة اإلى ما جاء يف �سحيفة )البالد( بتاريخ 27 يوليو 2017، يف 
�سفحة “بريد البالد” حتت عنوان “مالحظة اإلى اإدارة الهوية”، يف عددها 
رقم 3157، تود هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية تو�سيح التايل:
تود هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية بداية اأن ت�سكر �ساحب 
املالحظة على توا�سله، وترغ���ب بن�رش الرد اأدناه التزاماً مببداأ ال�سفافية 

يف التعامل مع و�سائل الإعالم.
وت�س���ر الهيئة اإلى اأن���ه بعد الطالع على تفا�سي���ل املالحظة تبني 
اأن���ه مت حل الإ�سكالية وت�سليم جوازات ال�سفر والبطاقات الهوية ب�سكل 

مبا�رش من قبل امل�سوؤول املناوب يف هذه الفرتة.
وفيما يخ�ص ر�سوم اخلدمة، نود التو�سيح اأن ر�سوم جتديد البطاقة 
ه���و دين���اران اإذا مت التجديد قبل موعد انتهاء �سالحي���ة البطاقة ب�سهر 
اأو اأق���ل اأما الر�سم قبل هذه امل���دة فهو يح�سب كر�سوم بدل فاقد اأي 4 
دنان���ر وعلى هذا الأ�سا�ص مت اإب���الغ املراجع باملبلغ الإجمايل للبطاقات 
به���ذا الر�سم. وقد قام امل�رشف بالتو�سيح للعميل كافة هذه الإجراءات، 
ومت ح���ل �سوء التفاه���م بني املوظف���ة واملراجع،وعنده���ا دفع املراجع 
الر�سوم امل�ستحق���ة كاملة، وتود الهيئة بهذا ال�س���دد التاأكيد على اأنه 
ق���د مت حل ه���ذه امل�ساألة يف حين���ه وب�سورة ودية وبر�س���ا املراجع قبل 

مغادرته مبنى البطاقة. 
ختام���اً، جت���دد هيئة املعلوم���ات واحلكوم���ة الإلكرتوني���ة تاأكيدها 
وحر�سه���ا عل���ى التوا�س���ل امل�ستمر مع كاف���ة و�سائل الإع���الم، يف اإطار 
احرتامه���ا والتزامه���ا بنق���ل املعلوم���ات والأخب���ار بكل دق���ة و�سفافية 

للمواطنني الكرام.
هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

د.  خالد إسماعيل العلوي

استشاري االرشاد النفسي

سأفجر ما بداخلي ألول مرة

 المشكلة:
ل �أدري كيف �أبد�أ ر�سالتي هذه.. يكفي �أنني �ساأفجر ما بد�خلي لأول مرة عرب هذه �لر�سالة، يكفي �أنني 

�ساأتكلم بعد �سكوت د�م �سنو�ت طويلة. 

�أنا �س��اب �أبلغ من �لعمر 19 �س��نة، بد�ية م�س��كلتي كانت منذ �لطفولة على ما �أعتقد، فاأنا �لولد �لوحيد 

بني �أربع بنات وطبعا ل د�عي لأن �أ�سرح لك كيف تكون معاملة �لولد �لوحيد! 

مل �أج��د م��ن �أبي ما يجده َمن حويل م��ن �آبائهم، فاأجدهم يتكلمون مع �آبائه��م يف كل �لأمور، وعالقاتهم 

كعالق��ة �سدي��ق ب�سديقه. فوجدت نف�سي حائر� لأنهم مل يعودوين منذ �ل�سغر على �أن يتحدثو� معي يف �أمور 

�لدني��ا، ومل يجل�س��و� معي ويناق�سوين يف �أم��ور حياتي.. ولن �ألومهم، قد �أكون �أنا �ل�سب��ب لأنني �إن�سان معقد، 

ع�سب��ي، مز�ج��ي ج��د�، خجول وعاطفي..  وطو�ل فرتة وج��ودي يف �ملنزل �أكون يف غرفت��ي مغلقا �لباب على 

نف�سي، ل �أجل�س معهم ول حتى �أكلمهم �إل قليال، مع �أنهم ل يق�سرون معي باأي �سيء �أريده ويحاولون �أن يلبو� 

يل كل ما �أريد، لذلك �أحاول �لآن �لتقرب منهم �أكرث من �ملا�سي.

كل ه��ذه �لأم��ور جتعلن��ي �أدور د�خل دو�مة ل �أعرف لها طريقا للخروج، حيات��ي ماأ�سوية، ل �أتكلم، ول 

�أظهر ما بد�خلي لأحد، ولعل �أكرث م�ساكلي عذ�با وتاأثري� على حياتي م�سكلة �خلجل، �أخجل من �حلديث مع 

�لنا�س، حتى �لأقرباء ل ميكنني يف �أغلب �لأوقات �أن �أو�جههم يف �حلديث عينا بعني.. 

ه��ذه �مل�سكل��ة تعرق��ل حياتي ب�س��كل كبري جد�، لدرج��ة �أنني خرج��ت ف�سلني من �جلامع��ة.. ل �أح�سر 

�ملحا�س��ر�ت؛ لأن م��ن معي ل �أعرفهم معرفة جي��دة و�أ�سعر باأن �لأنظار موجه��ة �إيل.. لدرجة �أنني �أ�سل �إىل 

�جلامع��ة وقب��ل �ملحا�س��رة بدقائق �أع��ود �إىل �ملنزل.. �أح�س باأنن��ي يف كل خطوة مر�ق��ب.. ولعل �سبب هذه 

�لنقط��ة بالتحديد �أنني �س��اب و�سيم وحمبوب.. رفاقي �لذين يعرفونني جي��د� يحبونني ويحرتمونني جد�، 

وي�سلن��ي �أن هن��اك م��ن يود �إقام��ة �سد�قات معي من �جلن�سني.. م��ع �لعلم باأن �سد�قاتي حم��دودة جد� لهذ� 

�أح���س ب��اأن �جلميع ير�قبونني، ويف �لوقت نف�سه �أ�سعر باأنني مك��روه بني �لنا�س، وخا�سة �لذين ل �أعرفهم.. 

و�مل�سكل��ة �لثانية ه��ي �أنني ل �أملك �ل�سجاعة لتكوين �سد�قات وعالقات �جتماعية.  وهذه �مل�سكلة بالتاأكيد 

�ستوؤث��ر �سلبا عل��ى حياتي �لعلمية و�لزوجية ب�سكل كب��ري م�ستقبال.  �أما م�سكلتي �لثالث��ة فهي �لعاطفة.. �أنا 

�إن�س��ان ح�سا���س ج��د�، وعاطفي جد�، �أما �ملز�جية، فله��ا تاأثري كبري على حياتي، و�أعرتف �أي�س��ا باأنني �إن�سان 

�سعي��ف �ل�سخ�سي��ة، ل ر�أي يل، و�أي�س��ا ل �أبايل مب��ا يحدث من حويل، و�أقوم بتاأجي��ل �لأعمال حتى لو كانت 

�سروري��ة، ه��ل ميكن �أن �أجلاأ �إىل ��ستخد�م بع�س �حلبوب �أو �أدوية تخفف عني يف �لفرتة هذه؟ �أحيانا كثرية 

�أفكر بالنتحار، ولكنني �أدرك خطورة هذ� �لأمر ورف�س �لإ�سالم جمرد �لتفكري فيه.

 الحل:
عزي���زي )ول���د البحري���ن(: �سدتني جدا 
ر�سالتك عندما ا�ستلمتها واأختها من �سمن 
الر�سائ���ل الأخرى وقراأته���ا بتمعن، وعندما 
انتهيت قل���ت يف نف�سي اأهي م�سكلة واحدة 
اأم م�س���كالت ع���دة متداخل���ة؟ اأم هي حلول 

مبعرثة مل تتمكن من جتميعها؟!
عزي���زي ال�س���اب: ا�سم���ح يل اأن اأهنئك 
عل���ى ذكائ���ك و�سجاعت���ك يف التعب���ر ع���ن 
كل م���ا تعاني���ه بكتابة حرة حت���ى ولو كانت 
غ���ر مرتب���ة كما تق���ول، ولكنه���ا �ساملة يف 
معطياته���ا و�رشيح���ة يف �سفافيتها لكل من 

يقراأها.. 
ولكن قب���ل الب���دء بتحلي���ل املعطيات 
وط���رح احللول املنا�سبة والقابعة بني ثنايا 
م�ساع���رك واأحا�سي�س���ك املرتاكم���ة يف جبل 
جلي���دي ب���داأ ي���ذوب تلقائيا ب�سب���ب وعيك 
ون�سج���ك لتل���ك العوام���ل والأ�سب���اب التي 
جعلت���ك تب���وح وتفجر ما بداخل���ك لأول مرة 
بع���د �سكوت دام �سن���وات طويلة.. نعم خر 

ما فعلت يا بني وكان لبد من ذلك.
ه���ل تعلم يا عزي���زي اأن الإن�سان عندما 
ي���درك معانات���ه ويفه���م بيئت���ه املحيط���ة 
وتاأثراته���ا املختلف���ة على حيات���ه ب�سورة 
عامة يك���ون بهذا الأمر قد و�سل اإلى الوعي 
الكام���ل مبعظم م�سكالته وكل ما يتبقى هو 
الختي���ار الأمث���ل لل�سبيل املمك���ن للتغلب 

عليها من خ���الل توجيه واإر�س���اد ب�سيط من 
�سخ����ص اآخ���ر ميار����ص العملي���ة الإر�سادية 
بطريق���ة علمي���ة �سل�سلة تخلو م���ن اأ�سلوب 

الفر�ص والتعنت؟
ويب���دو يل اأنك كتبت احل���روف وكل ما 
يلزم���ك هو و�ضع النقاط عليها لكي تكتمل 

اجلمل املفيدة وتعطي املعنى لقارئها.
اأول م���ا اأن�سح���ك به ه���و اأن تكون جادا 
يف ط���ي �سفحت���ك املا�سي���ة ب�س���اأن كل ما 
تتح�س����ص به م���ن تاأثرات وحواج���ز خلقتها 
لنف�س���ك دون اأي م���رر، وكن �رشيحا جدا مع 
نف�سك يف اختيار قائمتني لكل ما كتبته عن 
نف�سك من �سلبي���ات واإيجابيات، فاكتب يف 
القائم���ة الأولى كل املزايا التي تت�سف بها 
حت���ى لو كانت ب�سيط���ة ول متثل لك �سيئا، 
واكتب يف القائمة الثانية كل العيوب التي 
تراه���ا يف نف�سك دون تردد، �سوف جتد اأنك 
اإن�سان طبيعي ل تختلف ع���ن اأي اإن�سان اآخر 

فلكل منا مزايا ويف مقابلها عيوب.
اأنت وجه���ت اللوم لنف�سك بدل والدك، 
واعرتفت ب���اأن الأ�رشة تلبي لك كل طلباتك، 
وحت���اول اأن تقرتب من اأ�رشتك الآن اأكرث من 
املا�سي، اأ�سدق���اوؤك الذين يعرفونك جيدا 
يحبون���ك ويحرتمون���ك، فاأنت �س���اب و�سيم 
وحمبوب وهناك الكثر ممن حولك يريدون 
تكوين عالقات ال�سداقة معك من اجلن�سني، 
ا�ستب�سارك مل�سكلة ال�سجاعة التي تفقدها 
واأنها �ستوؤثر على حياتك العلمية والزوجية 

�سلبا، وعرفت نف�سك باأن���ك اإن�سان ح�سا�ص 
وعاطف���ي، واأقوى نقط���ة اإيجابية لديك هي 
اإدراكك م���دى خط���ورة التفك���ر يف النتحار 
وحترمي ديننا الإ�سالمي لهذا الأمر ال�سنيع..

األ ت���رى ي���ا بني اأن ه���ذه الأم���ور كلها 
اإيجابية ومزاي���ا جميلة تت�س���ف بها وعليك 
اأن تعي���د تقييمك لنف�س���ك، ويف املقابل ل 
مانع اأن تنظ���ر اإلى تلك ال�سلبيات والعيوب 
الت���ي تراه���ا يف نف�س���ك خ�سو�س���ا اأنك واع 
له���ا وتدركه���ا متام���ا، كعالقتك ب���اأولدك 
وع���دم  واخلج���ل  والنطوائي���ة  واملزاجي���ة 
ال�سجاع���ة يف تكوين العالق���ات الجتماعية، 
والب���الدة  الزائ���دة  باحل�سا�سي���ة  �سع���ورك 
والك�س���ل.. كل هذه الأمور تدركها وتعرفها 
وكل م���ا علي���ك ه���و اأن تعك�سه���ا وتتخ���ذ 
اجلوان���ب الإيجابي���ة منها وت�سل���ك طريقك 
نح���و تكوين الجت���اه الإيجابي له���ا ب�سورة 
تدريجي���ة، ول���و تعاملت مع ه���ذه املواقف 
ب�س���كل �سحيح وم���ن دون ح�سا�سية وتردد 
تاأك���د اأنك �ستنجح يف حيات���ك ب�سورة عامة، 
فت���وكل عل���ى اهلل وابداأ خطوت���ك الأولى يف 
اتباع الأ�سلوب اجلديد، �سوف تكون را�سيا 
عن نف�سك ولن حتتاج اإلى العالج بالعقاقر 

اأو خالف ذلك.
فامن���ح نف�س���ك فر�س���ة خلو����ص ه���ذه 
التجربة اأ�سهرا ع���دة ثم انتظر نتائجها، اآمال 
اأن تزودين بها يف ر�سالة مقبلة، مع متنياتي 

لك بالتوفيق اإن �ساء اهلل. ولد البحرين

فاطمة

الحياة جميلة... ولكن!

ما بعد منتصف الليل...
عقلي يقول يل اتركها، وقلبي ل يطاوعني، 
اأعي�ص يف داخلي حرباً �رشو�سا، ل تهداأ �سيوفها 
ول تل���ني �سواعد رجالها ُبغّية الراحة حتى اأرى 
ال�سه���ام ملء عيني متجهةٌ نح���وي، ماذا اأفعل، 
ق���ويل يل برب���ك، مل اأع���د اأحتمل، هّيج���ت ُلبي، 
وخلع���ت روحي من ج�سدي خلع���اً، اأ�سارف على 
النتحار، هيي���ي... اأنا اناديِك، هل ت�سمعينني، 
ملاذا هذا ال�سمت امُلطِب���ق، حاولت اأن ات�سل 
ب���ِك م���راراً وتك���راراً، جتاهل���ِك يزي���دين ُعنفاً 

وهمجية.
للتّو �رشب���ت اأختي ال�سغ���رة، و�رشخت يف 
وجه اأخي، لي�ست ه���ذه اأخالقي، ول�ست معتاداً 
عل���ى ه���ذا الأ�سل���وب، اأ�سعر بالذن���ب وتاأنيب 
ال�سم���ر، �سوت اأم���ي يدوي يف البي���ت، ُتنذر 
بان���دلع م�ساج���رة مع���ي، �سوته���ا يقرتب من 
الب���اب، ها ه���ي تطرق الب���اب بق���وة “هييي، 
انت لي�ص ت����رشب اإخوانك، مو قايلة لك ل متد 
اإي���دك عليه���م”، ل اأري���د اأن اأرد عليه���ا، اُمعن 
يف جتاهله���ا، “هيي���ي، اإنت ما ت�سم���ع، �سكلك 
ُم���ْت، اأح�سن موت، ما تبي غ���دا؟؟، يف الطقاق، 

ل تن���زل”، مل���اذا كل هذا اجلف���اء الإلكرتوين، 
واجلف���اف العاطفي، األ تري���ن حالتي املزرية، 
ارتعا�س���ة يدي، وجفاف حلقي، ونحالة ج�سدي، 
وذوب���ان روحي، باهلل علي���ِك األ تعرفني ما اُمْر 
به يف هذه الأيام، يف العمل واملنطقة والعائلة، 

ويف داخلي كاإن�سان، مل اأعد اأحتمل.
“امُلتعم���د”  كن���ت طيل���ة ف���رتة غياب���ِك 

اأ�ستمع لفروز، التي ل حتبينها، كنت اأريد اأن 
اأن�س���اِك، ولكن ف�سلُت يف خو����ص التجربة قبل 
اأن ابتدئها، �سورك التي متالأ هاتفي، �سوتِك 
الذي اأح���ب ا�ستماع���ه عندما ين���ام اجلميع، اأو 
عندما ينام اأبي، خوفاً من اأن مير بقرب غرفتي 
فّي�ستم���ع ل�سوت���ِك، حيث اإنهُ دائم���اً ما مير يف 
اللي���ل لالطمئنان علّي “باب���ا، انت قاعد، قوم 
�س���ّل �سالة الليل، اأعرف اإنك قاعد، قوم �سّل، 

واترك عنك الألعاب والفالم”.
املط���ر يهطل يف هذه ال�ساعة املتاأخرة من 
اللي���ل، اأقف عن���د �رشفتي، افتحه���ا، اأمد يدي، 
ال�سم���اء تت���الألأ ب�سوء الرق، ي���كاد اأن يخطف 
ب�رشي، ل اأعرف هل ان���ِت الآن م�ستّيقظة لرتي 
ما اأرى، انهُ منظر رائع وجميل يا حبيبتي، اأعدِك 
ب���اأن نتزّوج يف ال�ست���اء، ويف ليلة ممطرة كهذه 
الليل���ة، ورمبا نذهب �سوياً اإلى البحر، وال�سماء 
مُتطر، �سيك���ون اأ�سب���ه باحللم، ُحل���م ن�ساهده 
ونعي�س���ه �سوياً، وم���ا اأجمل اأن ن�سن���ع اأحالمنا 

باأيدينا يا حبيبتي..
مجتبى عادل

عايش على األجهزة!
ي�س���اب اأحد اأفراد الأ����رشة بحادث على اإثره يكون حتت “موت دماغي” بزعم الأطباء، 

يفقده احلركة والكالم.
فراه الأطباء ميتا وهو “عاي�ص” على الأجهزة الآن!

عجي���ب! ما علمن���ا الأجهزة حُتيي واإل كن���ا و�سعناها على من فقدنا م���ن الأحبة حتى 
حتييهم!

���ح الأطب���اء لالأه���ل بهذه اجلمل���ة الغريبة ليبنوا �س���وء حالة مري�سه���م وا�ستحالة  يلمَّ
عودته للحياة. فُيِذعن الأهل لهذا املفهوم الظامل وي�ست�سلموا للياأ�ص ويقتلوا املري�ص 

باأيديهم وبر�سا كامل!
ل اأنك���ر دور الأجه���زة يف اإعانة املري�ص على احلياة واأنها ت�ساعده على ما كان يفعله 
هو دون م�ساعدة، ولكن هذا ل يعني اأنها كانت املتحكمة والف�سل يعود لها يف حياة هذا 
املري����ص، وحجتي يف ذلك اأننا لو و�سعنا ذات الأجه���زة على �سخ�ص ميت اأو مات حديثاً 

ما عاد للحياة!
اإذاً الف�س���ل ل يع���ود لالأجهزة، والأجه���زة لو مل جتد ا�ستجابة والدم���اغ ل يزال ينظم 

وظائف اجل�سم ملا قامت بعملها بالطبع.
فرج���اء خا����ص لالأطباء ب���اأن ميحوا هذه اجلمل���ة م���ن قوامي�سهم واأن يراع���وا اهلل يف 
مر�ساهم، وي�ست�سعروا اأن ما يفعلونه هو قتل نف�ص واإن كان قتال مررا من وجهة نظرهم. 
ورجائي لالأهل اأن يكونوا �سبورين اأكرث، فهم ل يدرون متى ُي�سفى هذا املري�ص، واإن مل 
يح�س���ل فمن اأعطاكم احلق حتى ُتنهوا حياة �سخ�ص وتقرروا م�سره جمرد كونه مري�سا 

ول ي�ستطيع الكالم، فتنهون حياته كونكم الوكالء عليها!



علي مجيد

استقبل رئيس االتحاد البحريني 
لكرة السلة سمو الشيخ عيىس 
بن عيل ب��ن خليفة آل خليفة، 
رئيس مجلس إدارة نادي سرتة 
عيل منصور السواد، وعددا من 
أعضاء املجلس، وذلك يف مكتبه 

مبقر االتحاد.
وقد أشاد رئيس وأعضاء مجلس 
إدارة نادي سرتة بالجهود التي 
يبذلها االتح��اد البحريني لكرة 
السلة برئاسة سمو الشيخ عيىس 
بن عيل آل خليفة، والتي تهدف 
إىل تطوير اللعبة والوصول بها 

إىل أعىل املستويات.
ومثن رئي��س وأعض��اء مجلس 
بالدع��م  س��رتة  ن��ادي  إدارة 
يقدمه سموه  الذي  الالمحدود 
تطلع��ات  تحقي��ق  س��بيل  يف 
والخط��ط  األعض��اء  األندي��ة 
أجل  من  املوضوع��ة؛  والربامج 
الرق��ي باللعب��ة، حي��ث عاش 
العديدة  النجاح��ات  الجمي��ع 
ه��ذه  عنه��ا  نتج��ت  الت��ي 
اإليجابية من جانب  التغيريات 
س��موه، وأمث��رت ع��ن تحقيق 

العديد من األهداف.

االتح��اد  إدارة  مجل��س  عق��د 
البحرين��ي لكرة الس��لة اجتامعه 
السادس برئاسة سمو الشيخ عيىس 

بن عيل بن خليفة آل خليفة.
وناق��ش املجل��س العدي��د م��ن 
النقاط املهمة، خصوصا مع اقرتاب 
انطالق موسم كرة السلة الجديد، 
ك��ام اطلع ع��ىل آخ��ر تحضريات 
لجنة املس��ابقات للموسم الجديد 
س��عيا ألن تك��ون انطالق��ة هذا 
املوسم وفق ما تم الرتتيب له؛ من 
أجل أن يكون عىل املستوى الفني 

املأمول. 

كام قام املجلس باعتامد تش��كيل 
املركز اإلعالمي مبا يتوافق مع رؤية 
س��مو رئيس االتح��اد التي تهدف 
إىل تعزيز الجانب اإلعالمي؛ لكونه 
عامال مؤثرا يف دعم سياسة االتحاد 

وأنشطته.
وتط��رق االجت��امع للعدي��د من 
املواضيع الت��ي تتعلق باملنتخبات 
الوطنية واألندية األعضاء والكيفية 
التي س��وف مييض فيها االتحاد يف 
املوس��م الجديد؛ بغي��ة أن يكون 
عىل املس��توى الفني الذي يريض 

الجميع.

سمو الشيخ عيسى بن علي يستقبل رئيس وأعضاء نادي سترة 

اتحاد السلة يعيد تشكيل اللجان ويطلع على تحضيرات الموسم الجديد

اطلع على احتياجات النادي 

سمو الشيخ عيسى بن علي يترأس اجتماع مجلس اإلدارة السادس 

سمو الشيخ عيسى بن علي مستقبال رئيس وأعضاء نادي سترة

سمو الشيخ عيسى بن علي مترئسا االجتماع

اتحاد السلة       المركز اإلعالمي 

اتحاد السلة        المركز اإلعالمي 

محمد الدرازي

علي مجيد

الرفاع        اتحاد الطاولة
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علم “البالد سبورت” من مصادر مطلعة أن إدارة النادي األهيل ترصد حالياً جناح العب فريق سامهيج 
لكرة اليد محمد السلم؛ وذلك للتعاقد معه للموسم الريايض الجديد 2017 - 2018.

وأشارت املصادر إىل أن إدارة األهيل بدأت خطواتها األوىل باتجاه السلم وذلك مبحادثة “شفهية” إلدارة 
سامهيج، وأن األخري يف طور دراسة لألمر، خصوصاً أن األول يستهدف التعاقد مع الالعب ألكرث من 

موسمني متتاليني.
وبينت املصادر أن األهيل يعول كثرياً عىل إمتام وإنجاح هذه الصفقة بالذات، كون الالعب من األجنحة 

البارزة محلياً رغم صغر سنه وله مستقبل كبري يف مسري اللعبة، ويأمل األهالوية وجوده يف صفوفهم 
وتعويض رحيل النجم الدويل مهدي سعد الذي غادر لصفوف النجمة يف صفقة تعترب “رضبة مؤملة” 

للقلعة الصفراء.

يد األهلي ترصد جناح سماهيج السلم

  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(

أحمد مهدي

أعلن نادي الرفاع عن إقامة معسكر 
تدريبي خارجي يف إمارة ديب 

بدولة اإلمارات العربية املتحدة؛ 
تحضريا للموسم الكروي الجديد 

.2018/2017
وجاء يف اإلعالن الذي ذكره النادي 
عرب حسابات التواصل االجتامعي 

أن جهاز الكرة برئاسة سمو الشيخ 
خليفة بن عيل بن عيىس آل خليفة، 

قرر إقامة املعسكر يف الفرتة 19 
وحتى 28 أغسطس الجاري.

وسيتخلل املعسكر 3 مباريات 
ودية: األوىل أمام الوصل يوم 22، 

والثانية مع فريق حتا يوم 25، عىل 
أن تكون الثالثة أمام فريق النرص 

يوم 28.
وذكر النادي أيضا أنه سيقيم دورة 

ودية رباعية قبل السفر ملعسكر 

اإلمارات، حيث ستشارك فيها أندية: 
الرفاع الرشقي، االتحاد والبديع.

وستقام الدورة عىل ملعب الرفاع 
يف الفرتة 14 وحتى 17 أغسطس 

الجاري.
يأيت ذلك ضمن الربنامج الذي يعده 

الجهاز الفني للفريق الساموي 
بقيادة املدرب الرصيب سلوبودان 
كراكامريفيتش، والذي تعاقدت 

معه اإلدارة الرفاعية الستالم املهام 
الفنية يف املوسم الجديد.

ويواصل الرفاع حاليا تحضرياته 
املحلية بخوضه الحصص التدريبية 
عىل ملعبه، حيث سبق وأن لعب 

الفريق لقاء وديا أمام البسيتني وفاز 
فيه )2-1(، إذ سجل محمد الطيب، 

والسوري سامر السامل.
وسيخوض الرفاعيون اليوم 

)الخميس( لقاء وديا ثانيا أمام 
فريق قاليل.

يذكر أن الرفاع أبرم جملة من 
التعاقدات املحلية، حيث ضم 

الحارس عبدالله الكعبي، ومحمد 
الطيب، وحسني بابا، وأحمد راشد، 

فيام تضم تشكيلته 3 محرتفني، 
وهم: بوينو، أسامة بوغامني، وسامر 

السامل.

    الرفاع ينظم دورة ودية ويعسكر في دبي

تقوم وزارة شؤون الشباب والرياضة 
بدور بارز وملحوظ؛ للنهوض 

بالقطاع الشبايب والريايض يف اململكة 
عرب سلسلة من املبادرات والربامج، 
حيث تشهد الوزارة نشاطا ملحوظاً 

خالل عطلة الصيف الحالية عرب 
ما تقدمه من فعاليات تستهدف 
الشباب يف مناطق البحرين كافة؛ 
الحتواء هذه الرشيحة الكبرية من 

املجتمع، وخلق املواطن الصالح 
فكريا واجتامعياً ورياضياً وصحياً.
ويف الوقت الذي تهدأ فيه وترية 

العمل مبعظم الوزارات الحكومية 
خالل فرتة الصيف، فإن وزارة 

شؤون الشباب والرياضة تستنفر 
كل طاقاتها وجهودها؛ من أجل 

تنظيم حزمة من الربامج الصيفية 
املتنوعة مثل مدينة الشباب، دوري 

خالد بن حمد للمراكز الشبابية 
لفئة ذوي اإلعاقة، القرية الشبابية، 
والعديد من األنشطة األخرى التي 
ترمي إىل احتضان الشباب وصقل 
قدراتهم يف العديد من املجاالت 
الثقافية والرياضية واالجتامعية 

والفنية والرتفيهية، وهو ما يتامىش 
مع برنامج عمل الحكومة يف هذا 

املجال، وينسجم مع السياسة العامة 
للمجلس األعىل للشباب والرياضة.

ويف الوقت الذي يفضل فيه معظم 
الوزراء قضاء إجازتهم الصيفية خارج 

البالد، فإن وزير شؤون الشباب 
والرياضة هشام الجودر كان حريصاً 

عىل تلبية االحتياجات الشبابية 
والرياضية لألندية الوطنية واملراكز 

الشبابية من خالل سلسلة الزيارات 
امليدانية التي قام بها لكل من أندية 

بني جمرة واالتفاق وأم الحصم 
والحالة من خالل االلتقاء مع األهايل 
ومسؤويل األندية؛ لتفقد احتياجاتهم 

ومتطلباتهم ومشكالتهم تنفيذا 
لتوجيهات سمو رئيس الوزراء، وهو 

ما يحسب للوزير الذي شهدت 
الوزارة يف عهده طفرة كبرية عىل 

صعيد العمل الشبايب والريايض 
ليستكمل ما قام به املسؤولون 
السابقون، ويفرض بصمته عىل 

الوزارة، ويشكل أمنوذجا مثالياً يف 
القيادة، مستمداً القوة والدعم من 
ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 

وشؤون الشباب، رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة، رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة.

إن وزارة شؤون الشباب والرياضة 
وخالل فرتة وجيزة استطاعت أن 
تضع لنفسها موقعاً رائداً ومتميزاً 
من بني باقي الوزارات يف برنامج 

عمل الحكومة من خالل ما تطرحه 
من مشاريع ومبادرات سواء عىل 

مستوى بناء املنشآت الرياضية 
أو دعم األندية الوطنية واملراكز 

الشبابية، واكتشاف املواهب رغم 
التحديات املالية، وينبغي أال ننىس 
بأن الوزارة وبفضل وزيرها نجحت 

يف أن تكون بعيدة عن مخالفات 
ديوان الرقابة املالية لسنوات طويلة، 

وهو خري شاهد عىل النهج اإلداري 
السليم للوزارة، كام حققت الوزارة 

نجاحات الفتة أخرى يف عهد الجودر 
ال يتسع املجال لذكرها، مع خالص 
متنياتنا للوزارة باملزيد من التوفيق 

والنجاح يف خدمة شباب الوطن.

وزارة الشباب.. نجاحات 
الفتة بقيادة الجودر

حسن علي

بروح 
رياضية

brnsport
@gmail.com

@hassanaltaliani

تعاق��د ن��ادي املح��رق م��ع املدرب 
الرصيب م��اين ترابوزفي��ك؛ لينضم إىل 
الجه��از الفن��ي للفري��ق األول لكرة 
الس��لة، مس��اعًدا للم��درب إيف��ان 
جريميك يف منافسات املوسم الريايض 

الجديد 2017/2018.
وسيتوىل الرصيب ترابوزفيك إىل جانب 
مهمت��ه مس��اعًدا مل��درب الرج��ال، 

اإلرشاف عىل تدريب فرق القاعدة.
وجاء تعاقد إدارة املحرق مع الرصيب 
ترابوزفي��ك بع��د متابعة مس��تفيضة 
لس��جله التدريب��ي الحافل مع بعض 

األندي��ة الرصبي��ة، ويأمل��ون منه أن 
يكون إضافة لألطقم الفنية املوجودة 

يف النادي.
وميتل��ك ترابوزفي��ك خ��ربة جيدة يف 
قيادة فرق الفئات العمرية من خالل 
عمله ملواسم طويلة مع فرق القاعدة 
والصغار، إذ س��بق له أن قاد تدريب 
العدي��د من فئ��ات الف��رق الرصبية 
وصوال إىل الفري��ق األول، إذ عمل يف 
املوس��م املايض مساعًدا ملدرب فريق 

بارتيزان الرصيب.
ويأيت التعاقد مع امل��درب ترابوزفيك 

املهم��ة  الخط��وات  إح��دى  ضم��ن 
إلس��رتاتيجية تطوي��ر ف��رق القاعدة، 
وذل��ك بناًء ع��ىل توجه��ات مجلس 
إدارة الن��ادي، الذي يحرص دامئًا عىل 
االهت��امم بجمي��ع الفئ��ات العمرية 
التي تعت��رب القاعدة العريضة لتغذية 

الفريق األول بالعنارص املوهوبة.
إىل ذل��ك، ي��وايل الفري��ق املحرقاوي 
األول تدريبات��ه اليومي��ة ع��ىل صالة 
النادي تح��ت إرشاف مدربه الرصيب 
للموس��م  تحضريًا  إيف��ان جريمي��ك؛ 

الجديد.

وتعق��د س��لة املح��رق الع��زم هذا 
املوس��م بش��كل جاد عىل الدخول يف 
دائرة املنافس��ة واملحافظة عىل موقع 
الفريق ف��وق منصات التتويج بفضل 
املن��اخ الجي��د الذي يعيش��ه، والذي 
وفره مجل��س اإلدارة وجه��از اللعبة 
لالعبني والجهاز الفني بقيادة املدرب 

الرصيب إيفان جريميك.
املحرق مش��واره  فري��ق  وسيدش��ن 
باملوس��م الجدي��د ع��رب بواب��ة كأس 
الس��وبر حينام يواجه بط��ل الدوري 

املنامة يوم 30 أغسطس الجاري.

ينظ��م ن��ادي النجم��ة الي��وم 
الخمي��س بطولت��ه األوىل تحت 
ب��ن  “عبدالرحم��ن  مس��مى 
هش��ام” نجل محافظ العاصمة 
عبدالرحمن  بن  الشيخ هش��ام 
آل خليف��ة لكرة الي��د بدءاً من 
 2007 وحت��ى   2003 موالي��د 
وذلك عىل صالة النادي بضاحية 

الفاتح يف متام الساعة 4 عرصاً.
وت��أيت تس��مية البطول��ة لنجل 
املحافظ؛ وذلك تقديراً من نادي 
النجمة لجهود الش��يخ هش��ام 
ب��ن عبدالرحمن آل خليفة منذ 
أن كان رئيس��اً للن��ادي وحت��ى 
اآلن ملواقفه الداعمة واملساندة 

لأللعاب كافة.
ويه��دف القامئ��ون ع��ىل هذه 
البطول��ة يف اكتش��اف املواهب 
للعب��ة كرة الي��د وزجها بفئات 
وتطويره��ا  وصقله��ا  الن��ادي 
ليكون��وا  تدريج��ي؛  بش��كل 

يف  بالنجمة،  اللعب��ة  مس��تقبل 
خطوة ب��كل تأكيد تعترب مثالية 
للغاي��ة وخصوصاً أنه��ا تحظى 
بدعم كبري من مجل��س اإلدارة 
الفك��رة،  له��ذه  “املهن��دس” 
وأيض��اً بدعم معن��وي من ِقبل 
العبي الفري��ق األول لكرة اليد 
ومب��ا فيه��م الكب��ريان الحارس 
محم��د عبدالحس��ني وحس��ني 
الصياد اللذان س��يكونان ضمن 
يف  واملش��اركني  املتواجدي��ن 

املباراة النهائية.
وح��ددت اللجن��ة املنظمة عىل 
البطولة بعض الرشوط واللوائح 
من أج��ل املش��اركة، ومنها: -1 
يج��ب أن يحت��وي كش��ف كل 
فريق عىل 12 العبا، عىل أن تبدأ 
املباراة ب� 7 العب��ني يف امللعب، 

والباقي بدالء.                   
العب��ني  مبش��اركة  يس��مح   2-
فقط من الالعبني املس��جلني مع 

األندي��ة يف كش��وفات االتح��اد 
اليد، وأي فريق  البحريني لكرة 

يخالف ستشطب نتائجه.

-3 يجب أن يشارك جميع العبي 
بالكش��ف  املس��جلني  الفري��ق 

خالل كل مباراة من البطولة.

-4 م��دة كل مب��اراة 15 دقيقة 
من شوط واحد فقط.

-5 الفري��ق املتأخ��ر أكرث من 5 
دقائق يعترب خارس 10-0.

-6 يتم ش��طب الالعب يف حال 
الخ��روج ع��ن النص) الش��تم، 

التعارك، السلوك غري الريايض(.
-7 يجوز لالعب غري املسجل يف 
أي ناد املشاركة يف هذه البطولة 
بش��كل فردي وذل��ك باالتصال 

عىل األرقام املبينة.
يف  الراغب��ة  الف��رق  ع��ىل   8-  
املشاركة بش��كل جامعي كفرق 
املراك��ز  أو  والق��رى  الح��واري 
الشبابية تسليم كشوفات فرقهم 
بتاريخ 6 أغس��طس 2017 كحد 

اقىص.
-9 س��يكون هناك تتويج للفرق 
االوائل، كام س��تكون  األربع��ة 
هناك خمس جوائز فردية أخرى 

لالعبني املتميزين يف البطولة.

رعت رئيس��ة االتحاد البحريني لكرة 
الطاولة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 
آل خليفة احتفالي��ة النقابة العاملية 
برشكة “ألبا” مبناس��بة يوم الش��باب 
العاملي، والتي ش��هدت إقامة بطولة 

تنس الطاولة األوىل للسيدات.
وش��هدت االحتفالي��ة تواج��د الكثري 
من مس��ؤويل رشكة أملني��وم البحرين 
يتقدمه��م الرئيس التنفي��ذي باإلنابة 
ع��يل البق��ايل، والرئي��س التنفي��ذي 
لشؤون التس��ويق خالد عبداللطيف، 
التنفيذي لش��ؤون عمليات  والرئيس 
والرئي��س  س��لطان،  أم��ني  الطاق��ة 
التنفي��ذي للعمليات باإلنابة حس��ن 
نور، ورئيس النقاب��ة العاملية لرشكة 
ألبا يونس املب��ارك، إضافة إىل الوكيل 
املس��اعد ب��وزارة العم��ل للش��ؤون 
االجتامعي��ة محمد األنصاري، واألمني 
العام لالتح��اد الع��ام لنقابات عامل 

البحرين حسن الحلواجي.
كام ش��هدت االحتفالية تواجد الكثري 

من موظفي رشكة ألبا إضافة إىل عدد 
من مس��ؤويل نقابة ع��امل البحرين 
ومس��ؤويل نقابة ألبا وأعضاء مجلس 
إدارة االتحاد البحريني لكرة الطاولة، 
وهم عيل املادح، وإبراهيم س��يادي، 

والسيدجعفر هادي.
وقدم��ت رشك��ة ألب��ا ع��رب الرئي��س 
التنفي��ذي باإلنابة ع��يل البقايل لوحة 
جميلة للشيخة حياة بنت عبدالعزيز 

آل خليف��ة ودرعا تذكاريا، مش��يدين 
برعايتها له��ذه االحتفالية التي تعترب 
األوىل من نوعها عىل مستوى نقابات 
عامل البحرين، كام توجت الش��يخة 
حياة بنت عبدالعزي��ز أبطال بطولة 
الطاول��ة التي أح��رزت لقبه��ا كلثم 
اليايس بعد فوزها عىل مريم البلويش 

يف املباراة النهائية )3/صفر(.
وألقت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 

آل خليف��ة كلم��ة به��ذه املناس��بة، 
أك��دت فيه��ا أن ه��ذه االحتفالي��ة 
الكبرية تؤكد إميان رشكة ألبا ونقابتها 
بالحركة الش��بابية، وأضافت “تجسد 
املجتمعية  الرشاك��ة  االحتفالية  هذه 
األوملبي��ة  اللجن��ة  ب��ني  والتع��اون 
البحرينية ومختلف القطاعات األخرى 
يف تبني الربامج واألنشطة الرامية إىل 
تنمية مسرية العمل الشبايب وتطويره 

يف وطننا العزيز”.
بن��ت  حي��اة  الش��يخة  وأش��ادت 
عبدالعزي��ز بالتنظيم املمي��ز للنقابة 
العاملي��ة لرشكة ألبا، والتي تعترب هي 
األوىل م��ن نوعه��ا، وتعك��س إدراك 
واهت��امم النقابة بدعم فئة الش��باب 
الذين يش��كلون أغلبية أعضاء النقابة 
ودعامة اإلنت��اج، مقدرة للنقابة هذه 
املب��ادرة ورؤيته��ا املس��تقبلية يف أن 
تك��ون يف طليعة النقابات األخر التي 
ته��دف إىل أن تك��ون الرياضة جزءا 
مه��ام من حياتنا وتجديد طاقتنا التي 

متكننا من اإلبداع واإلنتاج.
بن��ت  حي��اة  الش��يخة  وقدم��ت 
عبدالعزيز يف كلمتها الشكر والتقدير 
لجمي��ع القامئني عىل ه��ذه الفعالية، 
ويف مقدمته��م رئي��س نقاب��ة رشكة 
ألبا يون��س عبدالكري��م وإىل جميع 
العاملني ع��ىل الفعالي��ة، متمنية أن 
تس��ري النقابات األخ��رى عىل طريق 

نقابة ألبا بدعم الشباب.

مساعًدا لمدرب الرجال ومشرًفا للقاعدة

بهدف اكتشاف المواهب وانتدابهم للنادي 

حياة بنت عبدالعزيز توجت بطل الطاولة

“سلة المحرق” تتعاقد مع المدرب الصربي ترابوزفيك

النجمة ينظم بطولة “عبدالرحمن بن هشام” لكرة اليد

“نقابة ألبا” تحتفي بـ “يوم الشباب العالمي” 

الصربي ماني ترابوزفيك

بوستر البطولة

صورة جماعية للمشاركين في االحتفالية

شعار الرفاع محمد السلم

يخوض منتخبنا الوطني للناشئني 
لكرة اليد اليوم )الخميس( مباراة 

ودية مع نظريه األرجنتيني يف إطار 
تحضرياته للمشاركة يف نهائيات 

كأس العامل للناشئني، التي تنطلق 
يف الثامن من الشهر الحايل يف 

العاصمة الجورجية تبلييس، وذلك 
يف متام الساعة 7 مساًء عىل صالة 
اتحاد اللعبة بأم الحصم واملباراة 

منقولة عىل الهواء مبارشة.
وكان املنتخب األرجنتيني قد وصل 

ململكة البحرين فجر األربعاء 
بناء عىل دعوة تالقها من ِقبل 

االتحاد البحريني لكرة اليد؛ ليالقي 
منتخبنا يف مباراتني متتاليتني، إذ 

هو اآلخر يعد العدة للمشاركة يف 
االستحقاق املونديايل.

ويعول الجهاز الفني ملنتخبنا 
بقيادة املدرب إبراهيم ومعاونه 

سيدرضا املوسوي كثرياً عىل 
التجربتني اللتني سيخوضهام 
أمام املنتخب األرجنتيني، يف 
الوقوف عىل جهوزية أفراد 

املنتخب ومعالجة مكامن الضعف 
والخلل مع زيادة الجرعات يف 

الجوانب الفنية للنواحي الدفاعية 
والهجومية إضافة للوصول إىل 
التشكيلة األمثل ُقبيل املغادرة 

لجورجيا بعد أيام قليلة.
 

تدريب األحمر
منتخبنا الوطني خاض مرانه هو 

اآلخر عىل صالة االتحاد بعد انتهاء 

تدريب األرجنتني، بحضور الجهاز 
الفني املتمثل يف املدرب إبراهيم 
عباس ومعاونه سيدرضا املوسوي 
وحسن النشيط وجميع الالعبني.

بعد التدريبات اإلحامئية 
االعتيادية، ركز عباس عىل 

الجوانب الدفاعية بشكل كبري عرب 
تطبيقات عدة عمد عليها بغية 

تقوية الخطوط فيام بني الالعبني 
وعدم إحداث ثغرات والوقوع يف 

أخطاء قد يستفيد منها الخصم؛ 
ليلجأ بعدها ملواجهة بني الشق 
الهجومي والشق الدفاعي مع 

متابعة دقيقة لأللعاب كافة 
والوقوف عليها لتصحيح أجزاء 

منها بحسب وجهته الفنية.
وبعدها مترن األحمر عىل الهجوم 

الخاطف عرب الكرات الطويلة 
من حراس املرمى قاسم الشويخ 

وعمران محمد لالعبي الفريق 

لينتهي بعدها التدريب. 
وسيكون منتخبنا ضمن املجموعة 

األوىل يف جورجيا بجانب منتخبات 
فرنسا، الدمنارك، السويد، مرص 

والرنويج.

تدريب األزرق
تدرب املنتخب األرجنتيني يوم 

أمس عىل صالة اتحاد اللعبة 
بأم الحصم ملدة ساعة ونصف 

تقريباً بحضور 17 العبا، وتعددت 
تدريباته يف الجوانب الدفاعية 

والهجومية يف نصف امللعب تارة 
وتارة أخرى عىل امللعب بأكمله 

ثم خوض تقسيمة بني العبي 
االحتياط واألساسيني.

وبالوهلة األوىل ألفراد “التانغو”، 
ُيالحظ تفوقهم يف عنرَصي الطول 

والضخامة الجسامنية مقارنة 
بالعبي منتخبنا الوطني، ومن 
خالل التدريبات فهم يلعبون 

الكرة الرسيعة يف ظل اإلمكانات 
الجيدة التي ميتلكونها خصوصاً أن 

لديهم عنرصين يلعبان محرتفني 
يف الربازيل، وآخر “أشول” مّثل 

فئة الشباب يف بطولة العامل التي 
أقيمت يف الجزائر قبل أيام قليلة. 

وسيكون املنتخب األرجنتيني 
ضمن املجموعة الثالثة يف مونديال 

جورجيا بجانب كل من )كرواتيا، 
الربازيل، الربتغال، كوريا( مع 

انسحاب فنزويال من املجموعة 
ذاتها.

منتخب األرجنتين للناشئين لكرة اليد  منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد

“أحمــر الناشــئين” يلتقــي األرجنتين مســاء اليوم
في إطار تحضيراته لمونديال جورجيا

ال�������م�������ب�������اراة م����ن����ق����ول����ة ع�����ل�����ى “ال������ري������اض������ي������ة” م����ب����اش����رة
علي مجيد
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تأه��ل منتخبن��ا الوطن��ي للناش��ئني للكرة 
الطائ��رة إىل ال��دور نصف النه��ايئ لبطولة 
املنتخب��ات العربي��ة الرابعة ع��رة للكرة 
الطائرة والتي تس��تضيفها اململكة األردنية 
الهاش��مية حتى 5 أغس��طس الجاري بعد 
فوزه ع��ى املنتخ��ب الفلس��طيني بثالثة 
أش��واط نظيف��ة يف املباراة الت��ي جمعت 
الفريق��ني مس��اء أم��س ع��ى صالة قرص 
الرياض��ة مبدينة الحس��ني الرياضية ضمن 

منافسات الدور ربع النهايئ من املسابقة.
وأنه��ى منتخبنا األش��واط الثالث��ة 25/13، 

25/19 ، 25/12 بكل سهولة ليتأهل األحمر 
إىل ال��دور نصف النهايئ ب��كل جدارة بعد 
تحقي��ق 3 انتص��ارات يف دور املجموعات 
عى العراق واإلمارات وعامن بثالثة أشواط 

نظيفة دون خسارة أي شوط.
وس��يلتقي منتخبنا يف ال��دور نصف النهايئ 
اليوم أمام العراق الس��اعة 7 مس��اء، حيث 
تأه��ل العراق إىل نص��ف النهايئ بعد فوزه 
أم��س عى قط��ر 3/1، فيام ف��از املنتخب 
السعودي عى اإلمارات بنتيجة 3/1 ليلتقي 
الي��وم أمام الفائ��ز من مب��اراة أمس التي 

جمعت األردن وعامن.
ويس��عى منتخبن��ا الوطني بقي��ادة املدير 
الفني يوسف خليفة إىل اإلطاحة باملنتخب 
العراقي للتأهل إىل املباراة النهائية ، حيث 
س��بق وان التقى منتخبنا أم��ام العراق يف 
مستهل مشواره بالبطولة بدور املجموعات 
واس��تطاع التغل��ب علي��ه بثالثة أش��واط 
نظيفة األمر الذي يعطي منتخبنا األفضلية 
يف التغل��ب عى “اس��ود الرافدين” وبلوغ 

النهايئ.
وبع��د نهاية مباراة األمس أمام فلس��طني، 

حرص األمني العام للمجلس األعى للشباب 
والرياض��ة، األمني الع��ام للجن��ة األوملبية 
البحرينية السيد عبدالرحمن صادق عسكر 
عى االتصال برئي��س الوفد محمد الفردان 
وتهنئ��ة الالعبني باالنتصارات التي حققوها 
ومتكنه��م من بل��وغ الدور نص��ف النهايئ، 
مش��يداً باألداء الرائع الذي يعكس املكانة 

املتطورة للكرة الطائرة البحرينية.
وحث األم��ني العام الالعبني ع��ى الظهور 
املرف فيام تبقى من منافس��ات البطولة 
وتقديم أفضل ما لديهم من أجل املنافس��ة 

عى اللقب العريب الذي س��بق وأن أحرزوه 
للتأكي��د ع��ى املكانة املتمي��زة للعبة عى 

املستوى القاري.
وأكد عسكر دعم اللجنة األوملبية البحرينية 
لس��ائر املنتخب��ات الوطني��ة الت��ي متث��ل 
املنتخب��ات الوطنية يف الخارج ومن ضمنها 
منتخبات الك��رة الطائرة وباألخص منتخب 
الناشئني الذي ميثل منتخب املستقبل للعبة 
عى ضوء االسرتاتيجية املتميزة التي يتبناها 
االتح��اد البحرين��ي للكرة الطائ��رة متمنياً 

للمنتخب املزيد من التوفيق والنجاح.

األحمر يتخطى فلسطين ويالقي العراق بنصف نهائي البطولة العربية
عسكر اتصل بالبعثة وأشاد بالالعبين

حسن علي

عبدالرحمن عسكر

وص��ل مس��اء أم��س األول )الثالث��اء( 
امل��درب ال��رصيب ديج��ان توميك إىل 
مملكة البحرين؛ لت��ويل قيادة الفريق 
األول لك��رة الس��لة بن��ادي االتحاد يف 
املوس��م الريايض الجديد 2017/2018 

خلفاً للمدرب الوطني أحمد حمزة.
وعق��د ال��رصيب ديج��ان مس��اء أمس 
اجتامع��ا أوليًّا مع أف��راد الفريق، قبل 
أن يقود الحصة التدريبية األوىل له مع 

الفريق.
وكان »الب��الد س��بورت« قد أش��ار يف 
عدد 23 يوليو املايض عن توصل نادي 
االتحاد التفاق نهايئ مع املدرب الرصيب 

ديجان توميك لتدريب فريق السلة.
وميلك املدرب ديجان توميتش س��جاًل 

ممي��زاً، حي��ث أرشف ع��ى تدري��ب 
السعودي للشباب واملنتخب  املنتخب 
وحق��ق   ،2007  –  2003 م��ن  األول 
بطولة الع��رب مع منتخب الش��باب، 
وتوىل مهمة تدريب املنتخب الكويتي 

األول م��ن 2008 حت��ى 2010، بعدها 
ق��اد فريق الكوي��ت الكويتي لتحقيق 
بطول��ة ال��دوري عندم��ا أرشف عليه 
م��ا بني 2010 إىل 2012، كام س��بق له 
اإلرشاف عى الس��د القط��ري، وحقق 

مع��ه بطولتي ال��دوري والخليج خالل 
عام��ي 2012 و2013، فيام كانت آخر 
محط��ات ديجان التدريبي��ة مع نادي 
املغ��رب الف��ايس املغ��ريب يف املوس��م 

املايض.
انطلق��ت  وكان��ت تدريب��ات »اإليت« 
منتص��ف ش��هر يوليو امل��ايض بقيادة 

مساعد املدرب أيوب حاجي.
ويأمل االتحاد يف اإلعداد بش��كل جيد 
للموس��م الجديد؛ س��عًيا وراء تحقيق 

مستويات أفضل ونتائج أكرث إيجابية.
وس��يفتتح االتحاد مش��واره يف املوسم 
الجدي��د ب��دوري زين الدرج��ة األوىل 
عرب مواجهة س��امهيج يوم األربعاء 6 

سبتمرب املقبل.

تأكيًدا لما انفرد به »البالد سبورت«

ديجان يصل لقيادة تدريب “سلة االتحاد”
محمد الدرازي

من استقبال المدرب ديجان

مدرب ناٍد في مفاوضات 
خارجية!

البالد سبورت

كشفت جهات إعالمية عن وجود 
مفاوضات بني ناٍد خارجي مع أحد 

املدربني الجدد الذين وصلوا مملكة 
البحرين مؤخراً وتولوا مهمة تدريب لعبة 

من األلعاب الجامعية بأحد األندية! 
وجاء يف الخرب أن إدارة النادي رصدت 

املدرب نفسه ألسباب عدة، ومنها أنها رسحت مدربها السابق، 
وهي معجبة كثرياً بصفات ومميزات املدرب املعني، إضافة لصغر 
سنه، والذي سيكون عنرصا مساعدا للتواصل والتوافق مع العبي 
الفريق، فضاًل عن السرية الذاتية العالية التي ميتلكها املدرب من 

خالل محطاته التدريبية يف السنوات األخرية، والتي كانت نتائجها 
أكرث من ممتازة.

الخرب نفسه، أشار إىل أن عودة املدرب نفسه لدياره مجدداً لن 
تشكل له أية مشكالت بعدما أزيلت املعوقات كافة، واألمور يف 

طريقها للنجاح، وال يتبقى إال التوقيع واإلعالن الرسمي!

شهدت مملكة البحرين الكثري من 
حاالت املوت املفاجئ أثناء مامرسة 

الرياضة، وذهب ضحيتها أشخاص يف 
ريعان شبابهم، ويعرف املوت املفاجئ 
عى أنه حالة وفاة غري متوقعة، ناجمة 

عن أسباب مرتبطة بتوقف نشاط 
القلب السليم، دون أن تكون هنالك 

إشارات مسبقة.
وبحسب طبيب مقيم جراحة عامة 

مبستشفى السلامنية الطبي حمزة منري، 
فإن سبب املوت املفاجئ أثناء مامرسة 

النشاط البدين تكون بسبب عيوب 
القلب غري املكتشفة أو تشوهات 

القلب املغفلة، وتكون يف الذكور أكرث 
نسبة من اإلناث بخمسة أضعاف.

وتحدث حمزة منري ل� “البالد سبورت” 
عن ظروف تلك الحالة، والتي نسلط 
عليها الضوء يف هذا اللقاء لتوعية كل 

من يرغب مبامرسة الرياضة لتجنب 
املوت املفاجئ قدر اإلمكان.

“البالد سبورت”: ما مدى انتشار 
الموت القلبي المفاجئ لدى 
الشباب؟ وهل تستحق أن نطلق 
عليها بالظاهرة بعد تزايد تلك 
الحاالت في مملكة البحرين 
على األقل؟

“حمزة منري”: بالفعل، لقد تزايدت 
حاالت املوت املفاجئ أثناء مامرسة 
النشاط البدين، وشهدنا حاالت كثرية 

منذ بداية العام الجاري، وبحسب 
اإلحصاءات، فإن هناك إصابة نحو 

شخصني يف كل مئة ألف شخص سنوياً 
يف العامل، ومعظم الوفيات تحصل 

يف كبار السن، خصوصا أولئك الذين 
يعانون مرض الريان التاجي. والسكتة 

القلبية هي السبب الرئيس للوفاة يف 
الشباب الذين ميارسون الرياضة.

“البالد سبورت”: وما أسباب 
الموت المفاجئ أثناء 
ممارسة الرياضة؟

“حمزة منري”: األسباب كثرية ومتنوعة، 
ميكن تقسيم األسباب إىل ثالث 
مجموعات رئيسة، وهي عيوب 

خلقية برتكيبة القلب، اضطرابات 
كهرباء القلب، شذوذ قلبية مكتسبة، 

فمشكالت القلب قد تتواجد يف أي جزء 
منه، األنسجة، العضالت، الصاممات، 

الرايني، وحتى كهرباء القلب. 
ومن ضمن األسباب املعروفة والشائعة 

هي اعتالل عضلة القلب الضخامي، 
وعادة ما تكون هذه الحالة من 

العيوب الخلقية الوراثية برتكيبة القلب، 
حيث تكون عضالت القلب متضخمة، 

والتي قد تشكل مانعا للدم من وصوله 
بشكل كاف إىل أجهزة الجسم عموما 

وإىل القلب خصوصا، أو قد يتعطل 
النظام الكهربايئ يف القلب، مام يؤدي 

إىل رضبات القلب الرسيعة أو غري 
املنتظمة )عدم انتظام رضبات القلب(، 
والتي ميكن أن تؤدي إىل املوت القلبي 

املفاجئ.
وعى الرغم من أن هذا املرض ال 

يكون قاتال يف معظم األحيان، إال أنه 
السبب األكرث شيوعا للسكتة القلبية 

تحت سن الثالثني. ويعد من أهم 
األمراض املعروفة للموت املفاجئ عند 

الرياضيني.
وهناك أيضا مشكالت الريان التاجي، 

حيث يولد بعض األشخاص برايني 
تاجية )الرايني املغذية للقلب( متصلة 

مع بعضها البعض بشكل شاذ عن 
الطبيعي، وانكامش هذه الرايني عند 

بذل الجهد قد يكون حائال للدم من 
وصوله بنسبة كافية إىل القلب. 

والسبب اآلخر هو اإلصابة مبتالزمة كيو 
يت الطويلة، حيث يعترب هذا املرض 
أيضا من األمراض املتوارثة، ويتمثل 
يف اضطراب النبض اإليقاعي القلبي 

بحيث يكون رسيعا وبصورة فوضوية 
غري منتظمة مؤدية إىل اإلغامء يف أغلب 

الحاالت، والشباب املصابون بهذه 
املتالزمة معرضون إىل خطر املوت 

املفاجئ يف أي لحظة.
ويعد ارتجاج القلب من الشذوذ 

القلبية املكتسبة، ومن األسباب النادرة 
للسكتة القلبية املفاجئة التي تحدث 
يف أي شخص، نتيجة لرضبة شديدة 

عى منطقة القلب أثناء مامرسة بعض 
األلعاب الرياضية أو حتى ألي سبب 

آخر. هذه الرضبة القوية قد تؤدي إىل 
رجفان بطيني بالقلب عند تعرضه ملثل 
هذه الرضبة يف الوقت الخاطئ ضمن 

الحلقة الكهربائية للقلب.

“البالد سبورت”: هل هناك 
أعراض أو دالئل قد تكون 
مؤشرات الفتة لآلباء أو 
المدربين وغيرهم لمعرفة 
من قد يكون معرضا لخطر 
الموت المفاجئ عند 
الشباب؟

“حمزة منري”: لألسف ال توجد أي 
عالمات تحذيرية يف معظم الحاالت، 

ولكن قد تكون هناك مؤرشات 
تستدعي املتابعة واملراقبة 

الحذرة مثل اإلغامء 
غري معروف السبب: 
إذا حدثت مثل هذه 
املشكلة أثناء مامرسة 

الجسم ألي نشاط بدين، 
فقد تكون إشارة إىل 

مشكلة بالقلب، كام أن 
التاريخ العائيل بالسكتة 

القلبية املفاجئة تعترب 
إشارة تحذير، فالتاريخ 

العائيل للوفيات املبهمة 
مجهولة السبب قبل سن الخمسني 
تستوجب مراجعة الطبيب للفحص 

الطبي.
كام أن ضيق النفس أو أمل الصدر قد 

يكون أحد مؤرشات املوت القلبي 
املفاجئ، وقد تكون مؤرشا ملشكالت 

صحية أخرى عند الشباب مثل 

الربو، فمراجعة الطبيب املختص 
أمر يف بالغ األهمية.

“البالد سبورت”: وكيف 
يمكن تفادي الموت 
المفاجئ عند ممارسة 
النشاط البدني؟

“حمزة منري”: بطبيعة الحال، إذا كنت 
معرضا لخطر املوت القلبي املفاجئ، 
فإن طبيبك يف العادة سيقرتح عليك 

تجنب الرياضة التي تتطلب جهدا عاليا 
كالرياضات التنافسية عى سبيل املثال، 

الجري الرسيع، قد يكون التدخل 
الطبي أو الجراحي حال للتقليل من 
خطر املوت املفاجئ وذلك يعتمد 

اعتامدا رئيسا عى نوع حالة مرضك، 
كام ينبغي لكل من يرغب يف مامرسة 

الرياضة خصوصا بعد سن ال� 30 
استشارة الطبيب وعمل الفحوصات 

الطبية؛ للتأكد من كفاءة القلب.
هناك أحد الخيارات لبعض األشخاص 

مثل املصابني باعتالل عضلة القلب 
الضخامي، وهو مقوم نظم القلب 

مزيل الرجفان القابل للزرع املسمى 
بال� )ICD(، جهاز بحجم البيجر-

البليب- يزرع بالصدر ملراقبة نبضات 
قلبك بشكل مستمر، فإن هذا الجهاز 

يرسل إشارات كهربائية الستعادة إيقاع 
القلب إىل وضعه الطبيعي.

“البالد سبورت”: من هم 
األشخاص الذين يجب عليهم 
القيام بالفحوصات الطبية؟

“حمزة منري”: يبقى الفحص الطبي 
الروتيني للرياضيني محل جدل يف 
الوسط الطبي كمحاولة للكشف 

عن األشخاص املعرضني لخطر املوت 
املفاجئ. بعض البلدان مثل إيطاليا يتم 

فحص الشباب بالتخطيط القلبي 
الذي يسجل اإلشارات الكهربية يف 

القلب، إال أن هذا النوع من 
الفحوصات يعترب مكلفا 

عند تطبيقه عى كل 
الرياضيني، والسيام أن 

الفحص قد يظهر نتائج 
تبدو كمؤرشات حقيقية، إال 
أنها ال متت للواقع بصلة، أي أن 
الفحص قد يوهمك بوجود مرض 

ما هو غري موجود يف األصل، والتي 

ميكن أن تؤدي إىل عمل فحوصات 

إضافية غري رضورية وقلق ال لزوم له.

جمعية القلب األمريكية وغريها من 

الدراسات العلمية ال تنصح مبثل هذه 

الفحوصات، بل تركز عى أهمية 

التاريخ املريض والعائيل للمريض، مع 

الفحص الرسيري، حيث إن ذلك أهم 

بكثري من القيام بالفحوصات بشكل 

عشوايئ ومن دون حاجة.

مل تثبت األدلة العلمية بأن عمل هذه 

الفحوصات بشكل روتيني قد يفيد يف 

منع املوت القلبي املفاجئ، ومع ذلك 

فإنها قد تساعد بعض األشخاص ممن 

هم يف خطر محذق. ينبغي القيام 

بالفحص الطبي يف حال وجود التاريخ 

العائيل بأمراض القلب أو أن يكون 

املريض معرضا لذلك. ينصح بإعادة 

الفحص بني أفراد العائلة الواحدة حتى 

لو كان الفحص القلبي األول سليام.

“البالد سبورت”: هل يجب 
على الشباب الذين يعانون 
خلال في القلب تجنب 
النشاط البدني؟

“حمزة منري”: إذا كنت من املعرضني 

لخطر املوت القلبي املفاجئ، فينبغي 

لك التحدث مع طبيبك حول النشاط 

البدين، فمشاركتك يف الرياضة من عدم 

ذلك يعتمد عى حالتك الصحية، ولكن 

يف األغلب يجب تجنب الجهد الزائد.

يف بعض األمراض، مثل اعتالل عضلة 

القلب الضخامي، ينصح بتجنب 

الرياضات التنافسية، ويف حال زراعة 

املقوم القلبي يف الصدر ينبغي تجنب 

الرياضات التصادمية، لكن هذا ال يعني 

تجنب الرياضة بأنواعها عى اإلطالق. 

نكرر دامئا يجب عليك التحدث 

مع طبيبك حول ذلك؛ ملعرفة مدى 

حدودية النشاط الواجبة عليك. 

حمزة منير: اعتالل عضلة القلب أهم أسباب الموت المفاجئ أثناء الرياضة
“البالد سبورت” تسلط الضوء على هذه الظاهرة

حسن علي

حمزة منير



أع��رب النجم الدويل الس��ابق ملنتخبنا 
ون��ادي املحرق محم��د صالح الدخيل 
عن اعتزازه وفخره بالتواجد والحضور 
يف منافسات دوري النائب األول لرئيس 
املجل��س األع��ى للش��باب والرياضة، 
رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى، 
الرئي��س الفخ��ري لالتح��اد البحريني 
لرياض��ة ذوي اإلعاقة س��مو الش��يخ 
خالد ب��ن حمد آل خليف��ة، الخامس 
لكرة القدم للصاالت للمراكز الشبابية 
واألندي��ة غ��ر املنضوي��ة يف االتح��اد 
البحريني لكرة الق��دم ولذوي اإلعاقة 
والفتي��ات وذل��ك عى صال��ة مدينة 
خليفة الرياضية ويس��تمر حتى الرابع 
ع��ر من س��بتمرب الق��ادم، وبتنظيم 
من وزارة ش��ؤون الش��باب والرياضة 
بالتعاون مع املكتب اإلعالمي لس��مو 
الش��يخ خال��د ب��ن حم��د آل خليفة، 
وتحت ش��عار #ملتق��ى األجيال، جاء 

ذل��ك عى إثر زيارته أمس ملنافس��ات 
الدوري وحضوره جانبا من املباريات، 
وبحضور مدير املكتب االعالمي لسمو 
الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة عضو 
اللجن��ة املنظمة العليا لل��دوري عمر 
بوكامل، ومدير املراكز الش��بابية عضو 
اللجنة املنظم��ة العليا ن��وار عبدالله 
املطوع ومدي��ر الدوري ع��ي العريب 

وعدد من أعضاء اللجنة املنظمة.
وأكد الدخيل أن التواجد يف املنافسات 
ي��أيت كدع��م للمنظم��ني القامئني عى 
الدوري، وكتش��جيع له��م عى العمل 
الكبر املب��ذول من قبلهم وتس��جيل 
اإلعج��اب بتنظيمهم املمي��ز، موضحا 
أن منافسات الدوري تعد فرصة كبرة 
إلب��راز مواهب الش��باب، خصوصا أن 
الش��باب املش��اركني ليس��وا مسجلني 
يف كش��وفات االتح��اد البحريني لكرة 

القدم.

وحول دمج فئة ذوي اإلعاقة وتخصيص 
دوري خاص ومصاحب لهم، قال النجم 
الدويل الس��ابق “أن علينا دور رئييس 
يف معامل��ة فئة ذوي اإلعاقة عى أنهم 
ج��زء ال يتجزأ م��ن املجتمع، خصوصا 
وأن الجميع يعمل يف نفس الخط وهو 
خدم��ة مملك��ة البحري��ن، وذلك كل 
حسب مجاله”،  وأكد اإلعالمي عبدالله 

بونوفل إن إقامة دوري خالد بن حمد 
للمراكز الش��بابية يف نسخته الخامسة 
تحت شعار #ملتقى_األجيال يعد من 
املبادرات التي برزت بش��كل واضح يف 
س��امء الفعاليات الش��بابية الرياضية 
التي تقدم للمراكز الشبابية يف اململكة 
لتأيت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة لتعطي الدوري رونقاً وبريقاً 

وتريفاً من قبل سموه الحريص دوما 
عى دعم الشباب.

وأكد بونوفل ان ه��ذه الرعاية جاءت 
لتؤكد املس��احة الواس��عة التي يتمتع 
بها الش��باب البحريني يف فكر س��موه 
وحرصه ع��ى توفر مختلف اش��كال 
الدعم واملس��اندة للش��باب ملامرس��ة 
نش��اطاتهم وميولهم يف اج��واء مثالية 

هدفه��ا األس��مى اكتش��اف املواهب 
الرياضي��ة يف لعبة كرة القدم للصاالت 
والك��وادر االدارية والفني��ة ملا يوفره 
الدوري من بيئة خصبة إلنتاج مواهب 
كروي��ة متمي��زة تس��هم يف االرتق��اء 
مبنظومة الرياضة البحرينية سواء عى 
صعيد املواهب والخامات الكروية أو 
من خالل الحصول عى خامات إدارية 
وفنية شابة قادرة عى العطاء والتطور 

يف قادم السنوات.
واعترب بونوف��ل أن إقامة هذا الدوري 
هو تجسيد حقيقي لتحقيق أهم وأبرز 
األهداف التي يسعى إليها سمو الشيخ 
خال��د بن حم��د آل خليفة املش��اركة 
الواس��عة لجميع مدن وقرى اململكة، 
وق��ال “نري��د أن ن��رى البحرين بهذا 
الرتابط وهذه اململكة التي نعرفها من 
خالل هذه القيم واملبادئ، نريد جسد 

واحد وأبناء وطن واحد”.

ال������دوري ف���رص���ة إلب�����راز م���واه���ب ال��ش��ب��اب
أشاد بالفكرة المميزة لسمو الشيخ خالد بن حمد... الدخيل: 

ب��ون��وف��ل: م��ش��ارك��ة ج��م��ي��ع م���دن وق����رى ال��ب��ح��ري��ن أب����رز األه����داف

 الدخيل مع عبداهلل بونوفل يتوسطان فريقي جدحفص والدير

اللجنة اإلعالمية              دوري خالد بن حمد

البسيتين والقادسية “حبايب” 
بالتعادل اإليجابي

تواجد دائم لرجال اإلسعاف 

سؤال أسبوعي 

 جدحفص يعبر الدير 

أهداف التنمية المستدامة 

اليوم 4 مواجهات 

فوز السهلة الجنوبية على عالي

يوسف محمد يخطف جائزة أفضل العب

اكتفى فريقا مركز شباب القادسية ومركز شباب البسيتني بالتعادل 
اإليجايب بثالثة أهداف لكل منهام، يف املباراة التي جمعت الفريقني 
يوم أمس عى صالة مدينة خليفة الرياضية، ضمن مباريات الجولة 

الثانية لحساب املجموعة الخامسة من منافسات الدور األول لدوري 
خالد بن حمد للمراكز الشبابية ولذوي اإلعاقة والفتيات الخامس لكرة 
القدم الصاالت. تقدم البسيتني بالنتيجة يف الدقيقة 2 عن طريقه العبه 

عبدالعزيز شويطر، قبل أن يضيف زميله عبدالرحمن البنيك الهدف 
الثاين يف الدقيقة 12. وقد عاد القادسية ألجواء املباراة بعد أن استطاع 

من تقليص الفارق بواسطة العبه يوسف محمد يف الدقيقة 18، وقد 
نجح الالعب نفسه من تعديل النتيجة يف الدقيقة 19. وعاد البسيتني 
مجددا للتقدم عرب تسجيله الهدف الثالث يف الدقيقة 38 عن طريق 
الالعب محمد عبدالله، إال أن القادسية رفض الخروج خارسا بعد أن 
متكن العبه يوسف محمد من تعديل النتيجة مجددا يف الدقيقة 40، 

لتنتهي املواجهة بالتعادل ويتقاسم الفريقان نقاط املباراة.

يقوم رجال اإلسعاف بجهود كبرة ومضنية يف منافسات دوري خالد 
بن حمد للمراكز الشبابية الخامس لكرة قدم الصاالت والثاين لذوي 

اإلعاقة، ويتواجد رجال اإلسعاف من املستشفى العسكري بشكل 
يومي يف منافسات الدوري ومنذ أول لقاء وحتى نهاية آخر لقاء 

ملتابعة جميع الحاالت التي تستدعي نقل الالعبني إىل املستشفى أو 
لتلقي العالج الالزم ال سمح الله يف حالة حدوث أي إصابات قوية.
وتعترب مجهودات رجال اإلسعاف محل إشادة، خصوصا مع الدور 

الكبر الذي يقومون به يف التواجد وحرصهم عى متابعة كافة 
اإلصابات التي قد تحدث لالعبني املشاركني، وتعترب هذه الخطوة من 
الخدمات الكثرة التي تقدمها اللجنة املنظمة لجميع املشاركني من 

الفرق واألندية واملراكز الشبابية.

بدأت اللجنة املنظمة بوضع أوىل ملساتها التحفيزية والتشجيعية 
ملتابعي وجامهر دوري خالد بن حمد يف نسخته الخامسة من خالل 
الحساب الرسمي للدوري عى موقع التواصل االجتامعي االنستغرام 
hhskleague@ عى أن تكون املسابقة أسبوعية، وتأيت هذه الخطوة 

يف إطار تحفيز الجامهر الرياضية مبختلف أطيافها يف متابعة وحضور 
منافسات الدوري.

ووضعت اللجنة املنظمة جائزة نقدية “50 دينارا” للفائز عى أن 
يكون من متابعي الحساب إىل جانب عمل منشني لصديق مع إجابة 
السؤال وهو من حامل لقب دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية 

يف نسخته الثالثة، وقامت رئيسة قناة البحرين الرياضية مريم بوكامل 
بإلقاء السؤال يف الحساب الرسمي.

وحددت اللجنة املنظمة يوم األحد القادم 6 أغسطس 2017 موعدا 
للسحب عى الفائز األول من خالل برنامج وآلية حددتها يف وقت 

سابق وسيتم دعوة الفائز وتكرميه من خالل تواجده يف صالة مدينة 
خليفة الرياضية مرسح منافسات الدوري ذلك بشكل أسبوعي.

حقق جدحفص فوزه األول يف الدوري بتجاوزه عقبة خصمه الدير 
بأربعة أهداف دون مقابل ضمن املجموعة الرابعة، لرفع رصيده إىل 
4 نقاط ليدخل ضمن دائرة املنافسة عى التأهل يف هذه املجموعة 
التي يتصدرها كرانة برصيد 6 نقاط، فيام يأيت الوسطي وجدحفص 

ثانيا بفارق نقطتني، ثم جرداب والدير بنقطة يتيمة وأخرا صدد دون 
نقاط، وسجل أهداف الفوز لجدحفص محمد سلامن هدفني وهدف 
لكل من حسني القصاب وعي العلواين.  حصد العب فريق جدحفص 

عي العلواين جائزة رجل املباراة وتسلم جائزته من ضيفا الدوري أمس 
النجم الدويل السابق محمد صالح الدخيل واإلعالمي عبدالله بونوفل، 

وساهم العلواين بتحقيق فريقه فوزه األول يف الدوري ودخوله بقوة 
يف صلب املنافسة عى التأهل للدور الثاين بتسجيله لهدفني.

 حرصت اللجنة املنظمة لدوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية ولذوي 
اإلعاقة والفتيات الخامس لكرة القدم الصاالت عى اعتامد بوسرت خاص 

بأهداف التنمية املستدامة التابعة لألمم املتحدة، وذلك من أجل تعريف 
الجمهور بتلك األهداف والتي تأيت متوافقة مع األهداف التي رسمها 

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس املجلس 
األعى للشباب والرياضة رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى الرئيس 
الفخري لالتحاد البحريني لرياضة ذوي اإلعاقة بدوري سموه الكروي، 

والتي تتعلق بتحقيق وتعزيز الجوانب اإلنسانية واالجتامعية والثقافية 
والرياضية باملجتمع البحريني وبخاصة لدى الشباب املشارك يف هذا 

امللتقى الريايض.

 تتواصل اليوم منافسات دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية يف 
نسخته الخامسة بإقامة 4 لقاءات عى صالة مدينة خليفة الرياضية.

املباراة األوىل ستجمع بني الديه والسنابس ضمن منافسات املجموعة 
السادسة عند الساعة الخامسة مساًء، تليها عند السادسة مواجهة 

قوية بني السهلة الشاملية ومقابله يف املجوعة نفسها.
وضمن منافسات املجموعة السابعة، سيلتقي يف متام الساعة السابعة 

فريقي الجرسة والزالق، وآخر املواجهات ستكون بني سار وعراد يف 
متام الساعة الثامنة مساًء.

 قاد العب فريق مركز شباب السهلة الجنوبية إبراهيم القصاب فريقه 
النتصار صعب عى عايل بهدفني مقابل هدف عندما سجل القصاب هدف 

الفوز يف الدقيقة األخرة ضمن منافسات املجموعة الخامسة.
وهو االنتصار األول لفريق السهلة الجنوبية يف البطولة وحصد أول 3 

نقاط له يف رصيده، فيام تجمد رصيد عايل عند 3 نقاط. وقدم الفريقني 
مستوى مميز يف املباراة، إذ انتهى الشوط األول بالتعادل السلبي قبل أن 
يتقدم عايل بالهدف األول يف الدقيقة األوىل من الشوط الثاين عن طريق 

سيدحسن جواد لكن فرحة فريقه مل تدم سوى دقيقتني عندما سجل 
إبراهيم القصاب هدف التعادل يف الدقيقة 23. وبينام كانت املباراة تسر 

لنهايتها، خطف إبراهيم القصاب هدف الفوز لفريقه السهلة الجنوبية 
يف الدقيقة 39.  قدم العب السهلة الجنوبية إبراهيم القصاب نفسه نجاًم 

مميزاً يف لقاء فريقه ضد عايل بتسجيله هدفني يف اللقاء الذي انتهى )2/1( 
لصالح فريقه ليتوج جهوده بحصوله عى جائزة أفضل العب يف املباراة.

خطف العب فريق القادسية يوسف محمد جائزة رجل املباراة 
التي جمعت فريقه وفريق مركز شباب البسيتني، ضمن منافسات 
املجموعة الخامسة بالدوري والتي انتهت بالتعادل اإليجايب بثالثة 

أهداف لثالثة، حيث قدم الالعب مستوى فنيا متميزا نجح خالله من 
تسجيل جميع أهداف فريقه الثالثة “هاتريك”، والتي منحت فريقه 

نقطة التعادل، بعد أن كان فريقه متأخرا حتى الدقيقة األخرة من 
عمر املباراة. وبهذه املناسبة، أعرب الالعب عن سعادته بحصوله عى 

هذه الجائزة، مؤكدا أنها دافع معنوي كبر له لتقديم األفضل مع 
فريقه خالل ما تبقى من منافسات الدور األول، مضيفا أن املنافسات 

املتبقية ستشهد حامسا وإثارة بني الجميع.

 جانب من مباراة مركز جدحفص ونادي الدير

يوسف محمد يتسلم جائزة أفضل العب في المباراة

 أهداف التنمية المستدامة موجودة في صالة خليفة

جانب من لقاء السهلة الجنوبية وعالي
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س��توريدج  دانيي��ل  تع��رض  )وكاالت(: 
مهاجم نادي ليفربول اإلنجليزي لإلصابة، 
وخرج من مب��اراة ودية انته��ت بثالثية 
نظيف��ة عىل بايرن ميوني��خ يف أملانيا يوم 

الثالثاء.
وابتيل ستوريدج باإلصابات يف آخر ثالثة 
مواس��م وش��ارك كبديل يف اللقاء وسجل 
الهدف الثالث بش��كل رائ��ع لكنه خرج 
بعدها مبارشة بس��بب إصاب��ة يف الفخذ 

بالدقيقة 87.

وق��ال يورجن كل��وب م��درب ليفربول 
للصحفيني: “لقد تعرض إلصابة يف الفخذ. 
لقد اس��تعد بش��كل رائع جدا لذا أمتنى 
أن تكون اإلصابة بس��يطة ويكون بوسعه 

اللعب مجددا رسيعا”.
وأضاف املدرب األملاين: “هذا أمر مؤسف 

وأمتنى أال تكون اإلصابة خطرية”.
وأكم��ل: “كان اله��دف، ال��ذي س��جله 
س��توريدج، رائعا كام س��نحت له فرصة 
أخرى قبل ه��ذا الهدف. ميكنكم أن تروا 

رسعته”. ويبدو أن س��توريدج ال يش��عر 
بالقلق الش��ديد من اإلصابة حيث رصح 
ملوقع النادي عىل اإلنرتنت قائال : “حسنا، 
ينتابني شعور رائع.. تدربت كثريا يف لوس 
أنجليس هذا الصيف ومل أبتعد عن الكثري 

من التدريبات هنا”.
وس��جل س��اديو ماين ومحمد صالح أول 
هدف��ني للفريق اإلنجليزي الذي س��يبدأ 
مش��واره يف الدوري املمتاز أمام واتفورد 

يف 12 أغسطس الجاري.  

)وكاالت(: كش��فت تقاري��ر إعالمي��ة أن 
ني��امر دا س��يلفا، نج��م نادي برش��لونة 
اإلس��باين لك��رة الق��دم، ودع زمالئ��ه يف 
الفري��ق الكتال��وين قب��ل إج��راء الحصة 

التدريبية صباح أمس األربعاء.
وأكدت إذاعة “راك 1” الكتالونية أن نيامر 
وصل إىل املدينة الرياضية خوان جامرب يف 
الساعة التاسعة صباحاً )بتوقيت اسبانيا(، 
وأعلن لزمالئه يف غرفة خلع املالبس قبل 
انطالق التدريب قراره بالرحيل إىل نادي 

باريس سان جريمان الفرنيس.
وتاب��ع نفس املصدر أنه بعد إبالغ زمالئه 
بقراره، غادر نيامر رسيعا مركز التدريبات 

دون اإلدالء بترصيحات.
وقال النادي الكتالوين عرب حسابه الرسمي 
عىل موقع التواصل االجتامعي “تويرت” أن 
نيامر مل يشارك يف التدريبات بعد حصوله 
عىل إذن من املدير الفني للفريق ارنستو 

فالفريدي.
ديبورتيفو”  “مون��دو  وأوضحت صحيفة 
أن نيامر قد يعلن عن انضاممه رسميا إىل 

باريس سان جريمان غداً الجمعة.
ومن املتوقع اإلعالن رسمياً لصفقة النجم 
الربازييل إىل باريس سان جريمان الفرنيس، 
اذ س��يقوم النادي الباري��يس بدفع قيمة 
فس��خ عقده املقدرة بنح��و 222 مليون 
ي��ورو إىل رابطة أندية الدوري اإلس��باين 

لكرة القدم.

وأثار س��لوك ني��امر يف األس��ابيع األخرية 
غضب قادة النادي الكتالوين، حيث فضل 
الربازي��يل العرض امل��ادي الهائل لس��ان 
جريمان عىل امل��روع الري��ايض للنادي 
الكتال��وين والذي يتيح له املنافس��ة عىل 

أبرز األلقاب القارية. 
وأعل��ن نادي برش��لونة يف احد حس��ابته 
اإلعالمي��ة مبواق��ع التواص��ل اإلجتامعي 
“توي��رت” ع��ن أن الالع��ب الربازييل أبلغ 

زمالئه يف الفريق برحيله من النادي.
تكهن��ت تقاري��ر صحفية، بق��رب رحيل 
النج��م الربازي��يل ني��امر، عن برش��لونة 
اإلسباين، خالل الصيف الجاري، متجًها إىل 

باريس سان جريمان الفرنيس.

وأشارت أنباء بأن رابطة االندية اإلسبانية 
اتخذت قراراً برف��ض الحصول عىل قيمة 
الرط الج��زايئ للنجم الربازييل بس��بب 
الخ��وف م��ن انتهاك��ه قان��ون اللع��ب 

النظيف.
وذك��رت صحيفة “س��بورت”، أن س��ان 
جريم��ان ال ميتلك فرصة التعاقد مع نيامر 
س��وى بدفع الرط الجزايئ، بعدما أغلق 
النادي الكتال��وين كل خطوط االتصاالت 
بني الفريقني، إال أن الرابطة اإلس��بانية لن 
توافق عىل دف��ع 222 مليون يورو وكرس 

عقد الالعب.
وقال خافيري تيب��اس، رئيس رابطة أندية 
الدوري اإلس��باين “حتى لو ق��رر باريس 

س��ان جريمان دفع قيم��ة الرط الجزايئ 
لنيامر، لن نقبل فس��خ عق��د الالعب يف 
برشلونة، ألن هناك العديد من املخالفات 
القانوني��ة يف الصفق��ة والت��ي أبلغنا بها 

االتحاد األورويب”.
وتاب��ع “األمر ال يتعلق بربش��لونة، ولكن 
وظيفتنا هي حامية األندية اإلسبانية، فلو 
كان األم��ر داخلًيا يف الليجا لكان التعامل 

اختلف”.
واختت��م “نيامر العب كب��ري ولكن الليجا 
أكرب من��ه ورحيله لن يؤث��ر عىل الدوري 
اإلسباين، فقط مغادرة األرجنتيني ليونيل 
مي��يس أو الربتغايل كريس��تيانو رونالدو، 

مبثابة الرضبة املوجعة للبطولة”.

هاين��ز  كارل  طال��ب  )وكاالت(: 
رومينيج��ه، الرئي��س التنفيذي لنادي 
بايرن ميونيخ، العبي الفريق البافاري 
باالس��تفاقة بع��د الخس��ارة بثالثي��ة 
نظيفة أمام ليفرب��ول اإلنجليزي يوم 

الثالثاء يف كأس أودي الودية.
وقال رومينيج��ه، يف ترصيحات نقلها 
املوقع الرسمي لبايرن: “ليفربول كان 
أك��ر جاهزية منا، لق��د لعبوا بوترية 
أرسع وبش��كل أك��رب، ولك��ن عليكم 
أن تضع��وا يف اعتبارك��م أنه��م كانوا 

مستعدين أكر قلياًل منا”.
وأضاف: “لق��د لعبنا خمس مباريات 
حت��ى اآلن، وخرسنا يف أربع��ة منها، 
يجب أن نغري الوضع، علينا أن ندخل 
املوس��م يف أفضل شكل لدينا وبشكل 

رسيع، علينا استعادة وترية الفوز”.
وتاب��ع: “أعتق��د بأن املدرب س��يبدأ 
بامل��داورة أمام ناب��ويل، فهناك مباراة 
السوبر بانتظارنا يوم السبت، لكننا ال 
نريد أن نخرس ويجب علينا أن نحاول 
تحقي��ق نتيجة جي��دة. ال يزال هناك 

أسبوعان ولكن الوقت مير برسعة”.
من جانبه علق أنشيلويت عىل خسارة 
الباي��رن أمام الريدز: “نحن لس��نا يف 
حال��ة جي��دة ومل نلعب جيًدا س��واء 
هجومًي��ا أو دفاعًي��ا، ي��وم الس��بت 

سيكون الوضع أفضل بالتأكيد”.
وأكمل: “نحن بحاج��ة إىل مزيد من 
الت��وازن، ليفربول بالفعل يف جاهزية 
أفض��ل، هدفن��ا أن نك��ون يف أفضل 
)بداي��ة  أغس��طس   18 يف  حاالتن��ا 

البوندس��ليجا(”. ويف الس��ياق ذات��ه، 
أوض��ح توم��اس مولر، نج��م الفريق 
ن��ؤدي  أن  ننج��ح يف  “مل  الباف��اري: 
كفري��ق طوال املب��اراة، نحن يف فرتة 
ال يوجد فيه��ا يشء وصل إىل 100%، 

علينا أن ننظر إىل األمام”.
وأت��م الدويل األمل��اين: “كن��ا جيدين 
فقط يف أول 10 دقائق أمام ليفربول، 
بعد ذلك ارتكبنا خطأ وتلقينا الهدف 
األول”. وأعرب الفرنيس فرانك ريبريي 

عن استيائه الشديد من الهزمية.
وقال النجم الفرنيس، خالل ترصيحات 
نقلته��ا صحيف��ة بيلد “نحن نش��عر 
بالحزن، ألن بايرن دامئًا ما يريد الفوز 
يف كل مب��اراة ودية، ويجب أن نلعب 

كفريق واحد مرة أخرى”.

وأضاف “علين��ا أن نرفع أيدينا ألعىل 
إذا مل نس��تطع اللعب بش��كل جيد، 
وعلينا أن نظهر حضورنا وش��خصيتنا، 

وأن ُنغري أدائنا”.
وتابع “يجب أن نسيطر بشكل أفضل، 

فنحن فريق دامئًا يريد اللعب لألمام، 
ولكن نحتاج لتحسني دفاعنا”.

وأتم “نحن مل نلعب بشكل جيد أمام 
ليفرب��ول، وعلينا أن نظه��ر رد فعل 

جيد “.

لعنة اإلصابات تطارد ستوريدج

نيمـــار يــودع برشلونـــة

رومينيجه يطالب باالستفاقة اعتراف بوكيتينو 
)وكاالت(: أكد األرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينو، املدير الفني لنادي توتنهام 

اإلنجليزي، أن فريقه حصل عىل أفضل 
نسخة من الظهري األمين كايل والكر قبل 

أن ينضم ملانشسرت سيتي هذا الصيف.
وقال بوكيتينو يف ترصيحات نقلتها 

صحيفة “مريور” الربيطانية: “لست 
مستاء من رحيل والكر، )27 عاما(، إىل 
مانشسرت سيتي، لقد قىض معنا أفضل 

فرتاته ولذلك دفع السيتزنز مبلًغا ضخام 
للتعاقد معه”. وتابع: “والكر تعلم 

الكثري معنا منذ قدومه للفريق عام 
2011 وسيواجه تحدًيا كبريًا وضغطا 

شديدا يف مانشسرت سيتي، بسبب قيمة 
الصفقة، ولكني واثق من قدرته عىل 

إثبات ذاته والنجاح مع فريقه الجديد”.
وأكمل: “ال يوجد أزمة بيني وبينه 

بسبب الرحيل، بالعكس وجهت له 
برسالة عرب هاتفه املحمول عقب 

إمتام الصفقة قلت له فيها “شكرًا” مع 
“إميوجي قلب”.

وانضم والكر إىل مانشسرت سيتي بصفقة 
بلغت 50 مليون إسرتليني لتدعيم مركز 
الظهري األمين بعد رحيل الفرنيس بكاري 

سانيا وباولو زاباليتا.

التسيو يضم 
كايسيدو

)وكاالت(: أعلن ناديا التسيو وإسبانيول، 
أمس األربعاء، التوصل التفاق ينتقل 

مبوجبه اإلكوادوري فيليبي كايسيدو إىل 
الفريق اإليطايل ملدة ثالثة مواسم.

وأشار إسبانيول، إىل أن قيمة صفقة 
انتقال املهاجم الذي يبلغ من العمر 28 

عاما، وصلت إىل 2.5 مليون يورو.
وكان كايسيدو قد انضم لصفوف الفريق 
اإلسباين يف 2014، ومنذ ذلك الحني خاض 
103 مباريات رسمية مع إسبانيول خالل 

ثالثة مواسم سجل فيها 24 هدفا.
وأعرب إسبانيول، يف بيان عرب موقعه 

عىل االنرتنت، عن امتنانه لالحرتافية التي 
أبداها الالعب اإلكوادوري الدويل خالل 

حقبته مع النادي االسباين، متمنيا له 
التوفيق خالل فرتته املقبلة يف التسيو.

ونر النادي اإليطايل عرب وسائل التواصل 
االجتامعي، صورة لالعب بقميص الفريق 

وأرفقها بعبارة ترحيب، بعدما اجتاز 
كايسيدو الكشف الطبي.

وستكون هذه أول مغامرة لكايسيدو، 
العب الجزيرة اإلمارايت السابق، يف 

الدوري اإليطايل وسبق له اللعب يف 
الدوري اإلنجليزي املمتاز مع مانشسرت 

سيتي.

)وكاالت(: يرى 
األملاين سيباستيان 

فيتيل، سائق فريق فرياري، 
أن العطلة الصيفية لبطولة العامل 

لسباقات الجائزة الكربى للسيارات 
“الفورموال 1” ستكون مملة. 

ولكن عىل النقيض، يختلف األمر 
بالنسبة لفرق “الفورموال 1”، 

حيث ينظرون إىل فرتة التوقف 
حتى سباق الجائزة الكربى املقبل 

يف حلبة دي سبا فرانكورشومب ىف 
بلجيكا، باعتبارها فرصة اللتقاط 
األنفاس من أجل خوض النصف 

الثاين من املوسم بنجاح، كام تعد 

أيضا فرصة للمسؤولني الذين 
يضعون يف الوقت الحايل تصورات 

مستقبلية للعام الجديد. وقال 
فيتيل، الذي سيظل مرتبعا عىل 

صدارة ترتيب السائقني خالل 
األسابيع األربعة املقبلة حتى 

انتهاء العطلة بعد فوزه بسباق 
الجائزة الكربى باملجر يوم األحد 
املايض “إنه وقت مثايل من أجل 
الراحة”. وأضاف السائق األملاين، 

الذي نجح هذا األسبوع يف 
توسيع الفارق مع أقرب مالحقيه، 
الربيطاين لويس هاميلتون، سائق 

مرسيدس إىل 14 نقطة، قائال 

“أنا مرسور كوين سأحظى ببعض 
الوقت للشعور بامللل وقضاء 

الوقت يف املنزل والبقاء بضعة أيام 
مع العائلة”.

وخالل العقود األخرية بدأ اهتامم 
منظمي “الفورموال 1” يزداد 

تدريجيا بالعطالت الصيفية، فمنذ 
2001 أقرت البطولة عطلة غري 

رسمية امتدت لثالثة أسابيع. 
ومنذ 2009، الذي شهد توقيع 

اتفاق تحت مسمى “وقف 
نزيف املوارد”، أصبحت العطلة 

اسرتاتيجية يتعني عىل الجميع 
االلتزام بها.

ووصف بادي لوف، املدير التقني 
السابق لفريق مرسيدس، هذا 
النظام بأنه “وقف إطالق نار” 

مبتكر يأيت يف وسط حرب متتد إىل 
245 يوما، عىل حد قوله. وأضاف 

لوف: “هذا يبدو كام لو كان 
الوقت يتوقف، إنه أمر استثنايئ يف 

الحقيقة”.
ويسعى فريق مرسيدس يف سباق 
بلجيكا املقبل، واملقرر إقامته يف 
نهاية آب/أغسطس الجاري، إىل 
تقليص الفارق مع فرياري بعد 

تفوق األخري عليه يف النصف األول 
من املوسم.

فيتيل يرفض اإلجازة 

بديل هازارد 
)وكاالت(: حدد نادي تشيليس 

اإلنجليزي، بديل البلجييك إيدين 
هازارد، حال رحيل نجمه األول، 

خالل فرتة االنتقاالت الصيفية 
الجاري، إىل برشلونة اإلسباين.

وذكرت صحيفة “دييل ستار”، أن 
برشلونة يطارد هازارد باعتباره 
البديل األنسب للربازييل نيامر، 

القريب من الرحيل لصفوف باريس 
سان جريمان الفرنيس، بعد دفع 

قيمة الرط الجزايئ والتي تصل إىل 
222 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إىل أن البلوز 
سيحاول االستفادة من قيمة صفقة 

بيع هازارد، من أجل التعاقد مع 
الفرنيس مبايب من موناكو.

وتحاول أندية ريال مدريد 
وأرسنال وليفربول ومانشسرت 

سيتي ومانشسرت يونايتد، التعاقد 
مع مبايب، إال أن موناكو متمسك 

بالالعب وال يرغب يف التخيل عنه.
ووضع برشلونة، هازارد وباولو 

ديباال العب يوفنتوس اإليطايل، 
والفرنيس أنطوان جريزمان، 

والربازييل فيليب كوتينيو، بني 
املرشحني لخالفة نيامر.

وعىل صعيد آخر، كشفت الصحيفة 
عن رفض يوفنتوس اإليطايل لعرض 

بقيمة 60 مليون يورو من البلوز 
للتعاقد مع أليكس ساندرو.



قال����ت النجمة الأ�سرتالية احلائزة على جائزة 
اأو�سكار نيكول كيدمان، اإنه “مل يعر�ض عليها 

قط القيام باأي دور كوميدي”، م�سريًة اإلى 
اأنها “تتوق لأداء دور كوميدي”.

وقال����ت كيدمان ال�سب����ت، اأمام جلنة 
لنقاد التلفزيون، للتحدث عن دورها يف 
اجل����زء الثاين من امل�سل�س����ل التلفزيوين: 

“توب اأوف ذا ليك” الذي �سيعر�ض قريباً، 
اإنهم “دائماً ما يقولون اإنني ل�ست م�سحكة”.

واأ�س����ارت النجمة البالغة من العم����ر 50 عاماً اإلى 
اأنها “حالياً يف مرحلة من حياتها تتوق فيها اإلى حماولة 

اأي �سيء، موؤكدًة اأنها ل تقلق ب�ساأن الف�سل”.
وقالت كيدمان: “اأنا على ا�ستعداد اأن اأ�سقط على وجهي، وم�ستعدة للقيام 

مرة اأخرى، اأريد اأن اأ�ستمر يف املحاولة”.
واأ�سافت اأي�س����اً: “اأنها تتعلم الكوميديا من ابنته����ا البالغة من العمر ت�سع 

�سنوات وزوجها كيث اأوربان”.

تعود )وندر وومان( اإلى ال�سا�سة من جديد. 
فق����د اأعلن����ت �رشكة ورن����ر ب����راذرز العمالقة 

لالإنت����اج ال�سينمائي موعدا لع����ودة البطلة 
اخلارق����ة التي تلعب دوره����ا جال جادوت 
اإل����ى ال�سا�سة يف دي�سم����ر 2019 بعد اأن 
حطم����ت اأرقاما قيا�سية يف �سباك التذاكر 

يف يونيو املا�سي.
ومن املق����رر اأن تعي����د املمثلة جادوت 

جت�سيد �سخ�سي����ة املحاربة ديانا برين�ض لكن 
مل يتاأك����د بع����د اإن كان����ت املخرجة بات����ي جنكينز 

�ستخرج اجلزء الثاين. وكان )وندر وومان( اأول فيلم يتناول اأبطال خارقني 
تك����ون بطلته ام����راأة من����ذ 2005 والأول الذي تخرجه امراأة. واحت����ل ال�سدارة يف 
�سباك التذاكر بف�سل اأراء النقاد الإيجابية ومتكني الن�ساء. واأ�سبح الفيلم الآن 
ثاين اأعلى فيلم من حيث الإيرادات هذا العام يف اأمريكا ال�سمالية بعد فيلم )ذا 

بيوتي اأند ذا بي�ست(.

كوميدي

وندر وومان 2

جوليا روبرتس

يع���ود النجم الكبري اآل بات�سينو اإلى ال�سينما هذا الع���ام بفيلم جديد بعنوان “Hangman”، وهو من 
نوعية اأفالم اجلرائم املثرية، وي�ساركه البطولة بريتاين �سنو وكارل اأربان.

وم���ن املقرر اأن يعر�ض العمل قبل نهاية العام احلايل، ومت ت�سويره يف اأتالنتا باأمريكا، وواجه الكثري 
من ال�سعوبات الإنتاجية، مل�ساكل يف توزيعه.
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ا�ستقبل���ت �سالت ال�سينما 
يف البحري���ن فيل���م املغامرات 
والت�سوي���ق “فالرييان ومدينة 
الألف كوكب” الذي يعد العمل 
ال�سينمائ���ي ال�سخم من تاأليف 
واإخ���راج املبدع ل���وك بي�سون، 
املخ���رج الأ�سطوري الذي �سبق 
ل���ه اأن ق���دم جمموعة م���ن اأهم 
الأعم���ال ال�سينمائي���ة وكان���ت 
ق�س���ة الفيل���م، ال���ذي يتمي���ز 
وال���ذي  املذه���ل،  بت�سوي���ره 
و�سف���ه املخرج بيرت جاك�سون، 
�سانع �سل�سلة اأفالم لورد اأوف 
التجرب���ة  باعتب���اره  رينغ���ز  ذا 
له���ذا  وروع���ة  �سح���ًرا  الأك���ر 
العام، ق���د اأخذت م���ن �سل�سلة 
بعن���وان  م�س���ورة  ق�س����ض 
فالرييان ولوريالين للموؤلفني 
بي���ري كري�ست���ني وج���ان كلود 
ميزيري����ض، وق���د �سب���ق له���ا 
اأن األهم���ت جياًل م���ن الفنانني 

واملوؤلفني و�سانعي الأفالم.
ويف ت�رشيح ح���ول اكت�ساف 
هذا الكت���اب امل�سور لأول مرة 
بعد �سدوره بع�رش �سنوات، قال 
املخ���رج لوك بي�س���ون: “عندما 
كن���ت يف العا����رشة م���ن عمري، 
كن���ت اأذه���ب اإل���ى املتجر كل 
ي���وم اأربعاء. ويف اإحدى املرات، 
وج���دت جمل���ة ا�سمه���ا بيلوت، 
ويف داخلها اكت�سفت فالرييان 
ولوريالي���ن، وقل���ت يف نف�سي 
“ي���ا اإلهي م���ا ه���ذا ال�سيء؟”. 
ويف ذلك الي���وم وقعت يف حب 
اأك���ون  اأن  واأردت  لوريالي���ن 

فالرييان”.
يرغ���ب  بي�س���ون  وكان 
بتقدمي فالريي���ان على �سا�سة 
ت�سعيني���ات  من���ذ  ال�سينم���ا 
تراجع  املا�س���ي، ولكنه  القرن 
ع���ن عزم���ه ب�سب���ب التقني���ات 
املوؤثرات  ل�سناع���ة  الب�سيط���ة 
الب�رشي���ة التي كان���ت متاحة يف 
ذلك الوق���ت، واأدرك اآنذاك اأنه 
بحاج���ة ملزيد م���ن الوقت قبل 

القي���ام ب�سناعة عامل فالرييان 
ولوريالي���ن املل���يء بالعجائب 
من اأجل تقدميه باأف�سل �سكل. 
وبدًل من ذلك عمل اآنذاك على 
�سناع���ة فيلم اخلي���ال العلمي 
العن����رش اخلام����ض “ذا فيف���ث 

اإليمنت”.
وبعد م���رور ما يق���ارب 30 
�سنة و�سوًل اإلى 2017، متكن 
الألف  فيلم فالريي���ان ومدينة 
كوك���ب م���ن حتطي���م احلواجز 
الب�رشية  املوؤث���رات  با�ستخدام 
والت���ي  املرئي���ة  والتقني���ات 
جعلت منه حتف���ة فنية مبهرة. 
و�س���ارك يف تنفيذ العمل ثالث 
����رشكات واأكر م���ن 80 م�سمم 
موؤثرات ب�رشية، عملوا مًعا على 

اإنت���اج 2734 لقط���ة موؤث���رات 
ب�رشي���ة �سمن فيل���م فالرييان 
ومدينة الألف كوكب، و�ساهموا 
يف حتقيق طموحات واآمال لوك 
اإنتاج فاقت  بي�سون مبيزاني���ة 
200 مليون دولر. يوؤدي اأدوار 
البطول���ة يف الفيلم الذي تدور 
اأحداثه بني جمرات الكون اثنان 
ال�ساعدين  اأهم املمثل���ني  من 
بقوة يف �سناعة ال�سينما، وهما 
دي���ن ديهان الذي ي���وؤدي دور 
فالريي���ان وكارا دليفينجن يف 
دور لوريالي���ن. و�سبق للممثل 
دين ديه���ان اأن ت���رك انطباًعا 
الأعم���ال  يف  هائ���اًل  اإيجابًي���ا 
الت���ي �سارك فيه���ا يف ال�سينما 
من���ذ  وامل����رشح  والتلفزي���ون 

انط���الق م�سريت���ه املهنية. يف 
2012 �س���ارك ديهان يف فيلم 
“كروني���كل” الذي �سهد جناًحا 
هائاًل و�ساهم يف تاأكيد ح�سوره 
�سمن خارطة ال�سينما يف العامل. 
وبعد هذا النجاح �سارك ديهان 
يف بطولة اأف���الم “ديفلز نوت” 
و”لولي�ض”، كما اأدى دور عدو 
الرجل العنكب���وت يف فيلم “ذا 

اإميزينج �سبايدر مان 2”.
ي�سهد الفيلم اأي�ًسا م�ساركة 
عدد من الأ�سماء املعروفة مثل 
اإيث���ان ه���وك )غات���اكا، بيفور 
�س���ن �س���ت(، وكالي���ف اأوي���ن 
)ت�سلدري���ن اأوف مني، ذا بورن 
العاملية  واملغنية  اآيدنتيتي(، 

ريانا.
يف هذا الفيل���م الذي يتميز 
ب�سورة ب�رشية مبهرة من اإخراج 
لوك بي�سون ال���ذي �سبق له اأن 
قدم اأعماًل مميزة مثل “لو�سي” 
و “ذا فيف���ث اإليمنت”، يتوجه 
م���ن فالرييان  الفريق املكون 
)دين ديهان( ولوريالين )كارا 
لقه���ر  مهم���ة  يف  دليفينج���ن( 
الق���وى املجهولة الت���ي تهدد 
بتدم���ري مدينة األف���ا التي تعد 
مركز جتارًيا يعي����ض فيه اأكر 

من األف نوع من املخلوقات.
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اإعداد: طارق البحار

عودة جينيفر أنيستون 

ق���ال املمثل الهندي �ساروخ���ان، اإنه يعتقد اأن الأفالم 
التي حتكي ق�س�ض حب يقوم باإخراجها خمرجون يت�سمون 
باحل�سا�سية ويفهمون وجهة نظر الن�ساء حول الرومان�سية.
ونقلت وكالة بري�ض ترا�ست اوف انديا عن �ساروخان، 
امللق���ب ب� “مل���ك الرومان�سي���ة”، الق���ول اإن اأ�سهر اأفالمه 
الرومان�سية مثل “ديل توم باجال هاي “ و”كو�سي كو�سي 

هوتا هاي” اأخرجها خمرجون عا�سوا جتربة رومان�سية.
واأ�س���اف �ساروخ���ان “خمرج���ون مث���ل يا����ض �سوب���را 
واديتي���ا �سوبرا وكاران جوهر ي���رون الق�سة من منظور ما 
تري���ده الن�ساء ويج�سدون ذل���ك يف ال�سخ�سيات التي اأقوم 
بتمثيله���ا. وعلى الرغم م���ن اأن �ساروخ���ان ل يعتر نف�سه 
رومان�سي���ا، اإل اأنه اأ�سار اإلى اأنه يتعامل فقط مع املخرجني 

الذين يكنون احرتاما بالغا للن�ساء.
وق���ال �ساروخان ل� “بري����ض ترا�س���ت اوف انديا”، اإن 
خمرج���ا م�سهورا عر����ض عليه يف ال�ساب���ق فيلم حول ق�سة 

ح���ب ولكنه رف����ض، وق���ال “ اعتق���دت اأن املخ���رج لي�ض 
ح�سا�س���ا ب�س���ورة كافية، لقد كان يريد اإخ���راج فيلم حول 
ق�س���ة حب فق���ط، الأمور ل ت�س���ري هكذا، يج���ب اأن ت�سعر 
بالق�س���ة وتعي�سها، رمبا ل اأكون رومان�سيا ولكني ح�سا�ض 

للغاية”.
واأو�سح �ساروخان اأنه يلتقى باأ�سخا�ض يقولون له اإنه 
م���ن ال�سعب اأن يكونوا مث���ل ال�سخ�سيات التي ميثلها يف 

احلياة الواقعية.
وق���ال: “ كل ي���وم التقى خم�سة اأ�سخا����ض على الأقل 
يخرونن���ي اإنن���ي اأف�س���دت حياتهم واأنه���م ل ي�ستطيعون 
اأن يكون���وا مثل���ي “. واأ�ساف “ اإجابتي له���م، هي مل تكن 

حياتكم لتف�سد لو كنتم �ساألتم �رشيكاتكم ماذا يريدن”.
وي�س���ار اإلى اأنه يعر�ض حالي���ا يف البحرين اأحدث اأفالم 
�ساروخ���ان “ج���اب ه���اري ميت �سيج���ال”، ال���ذي ت�ساركه 

بطولته اأنو�سكا �سارما ويخرجه امتياز علي.

شاروخان:
 قصص الحب في السينما تجسد فكرة 

النساء عن الرومانسية

ح�سل���ت من�سة “اأمازون” عل���ى حقوق عر�ض 
امل�سل�سل التلفزيوين “Homecoming”، الذي 
�ستقوم ببطولته النجمة جوليا روبرت�ض، وفقا ملا 

ذكره موقع )ديدلين(. 
واأعط���ت ا�ستوديوهات اأم���ازون ال�سوء الأخ�رش 
لإنت���اج امل�سل�سل الذي يتاألف م���ن حلقات مدتها 30 
دقيقة و�سيقدم على مدار مو�سمني. وميثل العمل ن�سخة 
مقتب�س���ة ع���ن م�سل�سل خي���ايل يحمل نف����ض ال�سم وي���دور حول 
جمموعة م���ن املوظفني يف وكالة حكومية �رشية ويت���وق كثري منهم للعودة 
اإل���ى نظام حياتهم الطبيعي. ويتمح���ور العمل حول ثالث �سخ�سيات رئي�س���ة: عاملة اجتماعية يف 
الوكال���ة ال�رشية )والتي جت�سد روبرت����ض دورها( وامل�رشف عليها وجندي، علم���اً باأن العمل يكتب 
ال�سيناري���و له ويخرجه �س���ام اإ�سماعيل. ومن املقرر اأن ي�ساهد اجلمه���ور جوليا روبرت�ض اأي�ساً يف 

 .”HBO“ الذي �سيعر�ض على حمطة ”Today Will be Different“ امل�سل�سل الق�سري

تعود جينيفر اأن�سيتون جمددا اإلى �سا�سة التلفزيون للمرة الأولى منذ عام 
2004 بانتهاء اآخر اأجزاء م�سل�سل “الأ�سدقاء” ال�سهري.

وت�س����ارك املمثلة ال�سهرية ريز ويذر�سبون اأني�ستون يف امل�سل�سل الدرامي 
الذي تنتجه �رشكة “اإت�ض بي اأو”، وفقا ملجلة هوليوود ريبورتر. 

وان�سغل����ت اأني�ست����ون ع����ن الدرام����ا التلفزيوني����ة ل�سن����وات ع����دة باأعمالها 
ال�سينمائي����ة منذ انته����اء اجلزء الأخري م����ن م�سل�سل “الأ�سدق����اء”، لكنها لعبت 
اأدوارا �رشفي����ة يف بع�����ض امل�سل�س����الت مث����ل دوره����ا يف م�سل�سل����ي “30 روك” 

و”كوجار تاون”. 
ول زال امل�����رشوع الدرامي يف طور الإعداد، ومل يبداأ الت�سوير فيه بعد، حتى 

اأنه مل يباع لأي �سبكة تلفزيونية حتى الآن. 

ت ماندي مور عن امتنانها كل يوم للحياة التي تعي�سها،  عررّ
وه���ي متحم�سة ملا �سيخب���ئ لها م�ستقبلها، مب���ا يف ذلك الزواج 

والأمومة! 
واحتفل���ت ه���ذه النجم���ة موؤخ���را بذك���رى 
العام���ني له���ا م���ع �سديقه���ا تايل���ور 
جولد�سمي���ث، عازف اجليت���ار لفرقة 
دوي���ز ال���روك اإين���دي. وكتبت على 
التوا�س���ل  مواق���ع  عل���ى  ح�سابه���ا 
الجتماعي “اأف�سل �سنتني، جتعلني 

ابت�سم دائماً”.
عل���ى الرغ���م م���ن طالقه���ا م���ن 
املو�سيق���ي ري���ان اآدم���ز بع���د �ست 
�سن���وات من الزواج، تق���ول مور انها 
ل تخاف من جترب���ة عاطفية جديدة 
ومن الزواج. وقالت مور )33 عاما(: 

“�ساأتزوج بالتاأكيد مرة اأخرى”.

عرض فيلم المغامرات
”فاليريان ومدينة األلف كوكب” في البحرين

مرة ثانية
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بع����د غياب، ت�ستعد النجمة الرتكية بريين �سات املعروفة يف 
ال�����رق االو�سط ب� “فاطمة” للعودة اإلى الدراما من جديد من خالل 
م�سل�س����ل جديد بعن����وان “gazino”، والذي تفر�����ض على اأحداثه 

وتفا�سيله حالة من ال�رية التامة.

ويف تفا�سيل التقرير الذي ن�رته �سحيفة “بو�ستا” الرتكية 
فاإن بريين �سات �ستتقا�سى 120 األف لرية مقابل كل حلقة اأي ما 
يعادل 35 األف دوالر. بريي����ن كانت تتقا�سى مب�سل�سلها ال�سابق 

“ال�سلطانة كو�سيم” 90 األف لرية تركية باحللقة الواحدة. 
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1783
ينفجر  اأ�ساما  جبل  بركان   
ويت�سبب يف مقتل 35 األف 

�سخ�ض.

 1914
اأملانيا تعلن احلرب على   
احل��رب  ب��داي��ة  يف  فرن�سا 

العاملية االأولى.

1940
االإي������ط������ايل  اجل����ي���������ض   
ال�سومال  اأر�����ض  ي��ج��ت��اح 
احل���رب  يف  ال��ري��ط��ان��ي��ة 

العاملية الثانية.

1960
النيجر تنال ا�ستقاللها من 

فرن�سا.

 1986
االحت���������اد ال�����س��وف��ي��ت��ي 
ي�������س���ت���اأن���ف ات�������س���االت���ه 

الدبلوما�سية مع اإ�رائيل.

2005
ان������ق������الب اأب�����ي�����������ض يف 
العقيد  بقيادة  موريتانيا 
ع���ل���ي ول�����د حم���م���د ف���ال 
معاوية  بالرئي�ض  يطيح 
الطايع  اأحمد  �سيدي  ول��د 
اململكة  يف  وج���وده  اأث��ن��اء 
حيث  ال�سعودية  العربية 
مرا�سم  يف  ي�����س��ارك  ك���ان 
بوفاة  وال��ع��زاء  الت�سييع 
امللك فهد بن عبد العزيز.

1903
بورقيبة،  احلبيب  مولد   
رئ����ي���������ض اجل���م���ه���وري���ة 

التون�سية االأ�سبق

 1907
م���ول���د حم��م��د احل��ل��ي��وي، 

�ساعر تون�سي.

مسافات

حفل للبحريني خالد فؤاد في لندن

“هل نحن بحاجة للمسرح؟”
 ندوة لراشد نجم 

يوا�س���ل مهرج���ان �سي���ف البحري���ن تق���دمي حفالته 
املمي���زة عل���ى خ�سبة ال�سال���ة الثقافية، حي���ث ت�ست�سيف 
م�س���اء اليوم اخلمي�ض املواف���ق 3 اأغ�سط�ض 2017م عر�ض 
“طري���ق اإلى بوليوود”، وقد اأعلن���ت هيئة الثقافة م�سبقا 

عن نفاد تذاكر احلفل. 
وخالل هذا احلف���ل �سيعاي�ض احل�س���ور جتربة ثقافية 
ت�سعرهم بجمي���ع العنا�ر التي جتعل بولي���وود فريدة من 

نوعها، م���ن مو�سيقى وحركات رق����ض واألوان قوية، حيث 
�ستجتم���ع هذه العنا�ر يف عر�ض م�رح���ي مو�سيقي تقدمه 
اآ�سلي لوب���و وفرقة م�رح نافده���ارا الهندية للرق�ض. كما 
ومتت���زج يف احلفل ق�سائد الع�س���ق الكال�سيكية مع االأغاين 
احلديث���ة و�ستق���دم خالل���ه الق�س����ض امل�سوق���ة ولوحات 

الرق�ض املبهجة.
وتاأت���ي فعالي���ات ال�سال���ة الثقافي���ة �سم���ن برنامج 

مهرج���ان �سيف البحري���ن 2017 الذي انطل���ق يف 7 يوليو 
املا�س���ي، وي�ستمر حتى 7 اأغ�سط����ض 2017، كما ت�ستقبل 
خيمة نّخ���ول امل�سّيدة ه���ذا العام بالقرب م���ن موقع قلعة 
البحري���ن، طيل���ة ال�سهر ال���زّوار م���ن االأطف���ال وعائالتهم 
لال�ستمت���اع واال�ستف���ادة م���ن خمتل���ف االأن�سط���ة والور�ض 
والعرو����ض املقّدمة. وقد جتاوز ع���دد زوار املهرجان منذ 

انطالقته ال100 األف زائر.

 3 أفالم مصرية جديدة تستقبلها السينما في موسم الصيف 

مازال���ت ال�سينم���ا امل�ري���ة يف حالته���ا املنتع�س���ة الفرتة 
احلالي���ة، وبالتحدي���د عق���ب مو�س���م عي���د الفط���ر، ال���ذي بل���غ 
اإجم���ايل االإيرادات فيه م���ا يقرب من 90 ملي���ون جنيه، لالأفالم 
املعرو�سة، مما يدل على اأننا ن�سهد حالًيا حالة من ال�سحوة بعد 
حالة الركود. ب���داأ املو�شم ال�شيفي احل���ايل، بحالة من الن�شاط 
ب�سبب انتعا�ض االأعمال ال�سينمائية، و�سمم بع�ض املنتجني اأن 

يعر�سوا اأفالمهم يف هذا املو�سم: 

• فيل���م عم���ر االأزرق: قررت ال�ركة املنتج���ة طرحه، خارج 	
�سباق عيد االأ�سحى، ويعر�ض يف دور العر�ض يوم الثالثاء االأول 
م���ن اأغ�سط�ض، الفيلم بطولة ن�س���ال ال�سافعي وحممد �سليمان 
ومراد فكرى ونهال عنر، وهبة عبد العزيز، تاأليف عمرو فهمي، 
مدير ت�سوير تامر جوزيف، انتاج يا�ر اأبومهند والزعيم لالنتاج 
الفن���ي وال�سينمائي، ومنتج منفذ كارا����ض لالنتاج ال�سينمائي، 
واإخراج اإيهاب عبد اللطيف. وتدور اأحداث “عمر االأزرق” يف اإطار 
اأك�سن حول عامل املخدرات واأ�سناف االإدمان اجلديدة التي تغزو 
م����ر “الفودو”، ف�سال عن الك�سف عن جتار اجلملة و�سيطرتهم 

على ال�سوق باالإ�سافة اإلى مطاردة ال�رطة لهم.

• فيل���م �سمكة و�سنارة: يناف�ض به اأمري �سالح يف املو�سم 	
ال�سيف���ي يف مطلع اأغ�سط�ض املقبل، تدور اأحداثه يف اإطار اليت 
كومي���دي حول �سخ�س���ني يقوم���ان بعملية الن�س���ب، وي�سارك 
يف بطول���ه، كرمي قا�سم، مي����ض حمدان، ورحم���ة، باالإ�سافة اإلى 
جمموعة كبرية من الوجوه ال�سابة، ومن اإنتاج اأحمد ترك، واإخراج 
ط���ارق عبد املعط���ى، وهو بطولة ك���رمي قا�س���م، واأمري �سالح، 

ومي����ض حم���دان، واأمي���ن قنديل، واأحم���د حالوة، ورحم���ة ح�سن، 
وتاأليف حممد كرار، واإخراج طارق عبد املعطى. 

• فيل���م xo: ق���ررت ال�رك���ة املنتج���ة عر����ض الفيلم يف 	
املو�س���م ال�سيف، بطولة نرمني ماه���ر ونهى الليثي ومب�ساركة 
نهال عنر وحممود اجلن���دي وبدرية طلبة واإميان ال�سيد وماهر 
ع�س���ام وحممد ال�ربيني و�س���ري عبداملنعم وجمال فوؤاد ومي 

ح�سن وعبدالبا�سط حمودة، ومن اإخراج طوين نبيه.

حال الترك في زيارة ألطفال مركز الحسين للسرطان 

بعد تماثله للشفاء... أحمد مجلي:

 “فوق رأسي” يا أهل البحرين 
وعسى اهلل ال يحرمني منكم

ت�ستعد الفنانة هند البحرينية خالل الفرتة 
املقبل���ة لطرح اأح���دث اأعمالها الفني���ة بعنوان 
“تبلد” من كلمات االأول واأحلان �سول وتوزيع 

ه�سام ال�سكران.
ون����رت هن���د ع���ر ح�سابها اخلا����ض على 
موق���ع اإن�ستغ���رام الرومو الت�سويق���ي لالأغنية 

وعلقت قائلة “تبلد قريبا”. 

وطرح���ت الفنان���ة هن���د البحريني���ة اأحدث 
اأعمالها الغنائية، وهي اأغنية “لهجات العرب” 
امل�س���ورة عل���ى طريق���ة الفيدي���و كليب، عر 

قناتها الر�سمية على موقع “يوتيوب”.
وظهرت هند يف الفيديو كليب وهي توؤدي 
رق�س���ات ا�ستعرا�سي���ة عل���ى اأنغ���ام “لهجات 

العرب” والتي اأهدتها للوطن العربي.

ن�رت الفنانة البحرينية حال الرتك �سورا جديدة 
ع���ر ح�سابها عل���ى موق���ع ال�س���ور والفيديوهات 
ملرك���ز  االأخ���رية  زيارته���ا  تو�س���ح  “ان�ستغ���رام” 
احل�سني لل�رط���ان يف االأردن، وعّلقت عليها قائلة: 
“م���ع اأطفال مركز احل�سني لل�رطان يف االأردن ربي 

يحميهم وي�سفيهم جميًعا يارب”. 
حال  ظه���رت  وقد 
وه���ي  ال�س���ور  يف 
وتر�س���م  تلع���ب 
ن  تل���و و

م���ع االأطفال، كم���ا التقطت معهم ع���دد من ال�سور 
التذكارية يف اأجواء من البهجة وال�سعادة.

ف�سخ���ت  ح���ال  كان���ت  مت�س���ل،  �سي���اق  ويف 
تعاقده���ا الفني مع والدها حمم���د الرتك، وحذفت 
جمي���ع �س���وره م���ن ح�سابه���ا الر�سمي عل���ى موقع 
“ان�ستغرام”. و�سه���دت الفرتة املا�سية حرًبا على 
مواق���ع ال�سو�سيال ميديا بني ح���ال ووالدها بعد اأن 
ذهب���ت للعي�ض مع والدتها، وغ���رّيت مدير اأعمالها 
وف�سخ���ت تعاقده���ا الفني مع والده���ا لتتعاقد مع 

�ركة بالتينوم ريكوردزبد بداًل منه.
ياأت���ي ذل���ك �سمن ج���والت النجم���ة البحرينية 
ال�سغرية ورحتلها اال�ستجمامية يف االردن الى جانب 
والدته���ا منى ال�ساب���ر و�سقيقيها حمم���د وعبداهلل 
وجدته���ا مها ال���رتك حيث اعلنوا ع���ن تواجدهم يف 

فندق املوفنبيك على البحر امليت.
ون�رت والدة ح���ال الرتك �سورا خالل ا�ستجمام 
العائل���ة عل���ى البح���ر امليت حي���ث ارت���دوا مالب�ض 
�سيفي���ة كاجوال وانتعلوا “ال�سب�سب” يف اقدامهم، 
مما فت���ح عليهم باب االنتقادات م���ن قبل البع�ض 
الذي���ن و�سف���وا اطاللتهم باأنه���ا غري انيق���ة بتاتا 
وخ�سو�سا مالب�ض اجلدة وف�ستان الفنانة البحرينية 
حال ال���رتك معترين انه على االخرية ان تكون اكرث 
حر�س���ا على الظهور باإطاللة انيقة تليق بنجوميتها 

وخ�سو�سا لتواجدها يف احد الفنادق الفخمة.
يف املقابل، دافع اآخرون عن جنمتهم ال�سغرية 
م�سريين الى انه لها احلرية يف اختيار املالب�ض التي 
تريحها يف اجازتها وال يتوجب عليها يف كل االوقات 

ان تكون بغاية الرتتيب واالناقة مع عائلتها.

كما �ساركت حال ال���رتك متابعيها عر ح�سابها 
“ان�ستغرام” ال���ذي ا�سرتجعته م���ن والدها املنتج 
البحريني حممد الرتك، ب�سور وفيديو خالل تواجدها 
على البحر امليت حيث ظهرت وهي ت�ستمتع با�سعة 
ال�سم����ض مقابل البحر، كما ع���رت يف احد املقاطع 
عن ا�ستياقها لكل جمهورها ووعدتهم مب�ساركتهم 

احدث �سورها من جولتها الرتفيهية.
ي�س���ار ال���ى ان حال ال���رتك كانت قد ب���داأت يف 

الفرتة االخ���رية ا�ستع���ادت حياته���ا الطبيعية الى 
جان���ب والدته���ا الت���ي ك�سب���ت ق�سي���ة ح�سانتها، 
واعلن���ت حال كذل���ك انف�ساله���ا عن �رك���ة والدها 
الفنية حيث تعاقدت موؤخ���را مع �ركة “ “بالتينوم 
ريك���وردز لالإنتاج والتوزي���ع الغنائي” مبوجب عقد 
م���ع ال�ركة مّدته خم����ض �سنوات، بعدم���ا كانت قد 
رعت انطالقتها يف عامل الفن بعد جناحها يف برنامج 

.”Arabs Got Talent“ املواهب

    BUZZ      
أحداث

حاالت االنفعال التي تنتابك بني حني واآخر 
�سببها االإرهاق 

ت�سع���ر بالكاآب���ة اأو بالرغب���ة يف اال�ست�سالم، 
اطرد االأفكار ال�سود 

م���ن االأف�سل اأن توؤج���ل اتخ���اذ اأي قرارات 
اليوم فرمبا تتفاجاأ 

النقا�س���ات ه���ذا الي���وم قد حتم���ل اأزمة اأو 
تدهوراً يف العالقة 

ال تبحث يف كت���ب طب االأع�ساب عن االأنواع 
التي ت�ساعدك

حاذر بع����ض الو�سوليني امل�ستفيدين من 
اأو�ساعك 

اأنت مهمل بحق �سحتك خ�سو�سا يف ف�سل 
ال�سيف 

�سارع اإلى ا�ستغالل الفر�ض التي تتوافر، 
و�سرتى االإيجابيات باجتاهك

ال خوف عل���ى عواطفك واآمال���ك من اخليبة 
فالو�سع م�ستقر 

كل م���ا حتت���اج اإليه الي���وم ه���و اأن تتحلى 
بالهدوء وال�سر

يح�سدك املحيطون بك على الر�ساقة التي 
تتمتع بها

رمبا يحدث �س���يء ما يغري اأف���كارك وحتى 
قراراتك 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

وم
ّنج
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ي�ستع���د املط���رب البحرين���ي ال�ساب 
خالد ف���وؤاد الإحياء حفل غنائي على خ�سبة 
م����رح هيلت���ون يف 7 اغ�سط����ض اجل���اري 
ب�سحبة نخبة م���ن الفنانني منهم بلقي�ض 
واالإماراتية �سمة حم���دان، كما من املقرر 
اأن يحي���ي ف���وؤاد حف���الت اخ���رى يف �سهر 
�سبتمر وحف���ل اآخر كب���ري يف عطلة راأ�ض 

ال�سنة. 
يجدر بالذك���ر اأن للفن���ان خالد فوؤاد 
ح�س���ور ق���وي يف ال�ساح���ة الفني���ة خ���الل 
الفرتة االأخ���رية، حيث ا�ستطاع ان يت�سيد 
و�سوت���ه  اجلمي���ل  باأ�سلوب���ه  احلف���الت 
ال�سج���ي ويعد فوؤاد م���ن اأن�سط املطربني 

البحرينيني ال�سباب يف الوقت احلايل. 

اأح���الم  امل��ط��رب��ة  ت�ستعد 
على  �سخم  غنائي  حفل  الإحياء 
 18 يف  ديزين”  “والت  م�����رح 
اأول  ت��ك��ون  وب��ذل��ك  اأغ�سط�ض 
هذا  على  تقف  عربية  مطربة 

امل�رح.
حل�سور  ج��م��ه��وره��ا  اأح����الم  ودع���ت 

حفلها عر ح�سابها يف االن�ستغرام. 

عبده  حممد  امل��ط��رب  اأح��ي��ا 
بالقاهرة  �سخما  جماهرييا  حفال 
�سمن  روت��ان��ا  �ركة  تنظيم  من 
ال�سيف  لف�سل  ال�ركة  حفالت 
العرب  2017 وقابل فنان  لعام 
ج��م��ه��وره ب��ال��رتح��اب وت��ق��دمي 
اأغاين  التحية اخلا�سة لهم، وقدم عبده 

من االألبوم اجلديد.
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غ���ادر  الفن���ان اأحمد جمل���ي امل�ست�سفى بعد اأن متاث���ل لل�سفاء بعد تعر�سه جللط���ة مطلع االأ�سبوع 
اجل���اري، ويف ت�ري���ح خا�ض ل�“البالد” اأعرب جملي عن بالغ �سكره وامتنانه لكل من �ساأل عنه من داخل 
البحرين وخارجها م�سيفا ان دعوات النا�ض وحمبة من اأهل البحرين بعد اهلل كانت �سببا يف خروجه �ساملا 
معافى من املر�ض، وهذه هي طبيعة اأهل البحرين االأوفياء الذين يعودون اي اأحد يف امل�ست�سفى �سواء 

يعرفونه اأو ال. 

كما ق���ال جمل���ي “من���ذ اأن تعر�ست 
للجلطة ي���وم ال�سبت املا�سي وغرفتي يف 
امل�ست�سفى الع�سك���ري ال تخلو من االأهل 
واالأ�سدقاء واملحبني، وه���ذا اإن دل فهو 
يدل على حمبتهم واأ�سالتهم واأقول لهم 
جميع���ا “ف���وق راأ�س���ي” يا اأه���ل البحرين 
وع�س���ى اهلل ال يحرمن���ي منك���م ي���ا اأهلي 

ونا�سي”. 
يج���در بالذك���ر اأن اآخر عم���ل للفنان 
الكوميدي���ة  امل�رحي���ة  كان���ت  جمل���ي 
االجتماعي���ة “احليال���ة” م���ن تاأليف اأمين 
والت���ي  مر�س���ي،  ع���الء  واإخ���راج  احلبي���ل 
عر�س���ت اأول ايام عيد الفط���ر على نادي 

النجم���ة، و�س���ارك فيها اإل���ى جانب جملي 
اأم���ني ال�ساي���غ والفنان الكويت���ي جا�سم 
رج���ب والفن���ان الكويت���ي اأحم���د الف���رج 
والفنان فهد الع���رادي والفنان الكويتي 
بوحمي�ض والفنانة �سيماء �سبت واآخرون. 

كم���ا التقت “الب���الد” وخ���الل زيارة 
اأحمد جمل���ي برفيق دربه الفن���ان جمعان 
امل�سل�س���ل  �سارك���ه يف  ال���ذي  الرويع���ي 
ال�سه���ري “�سع���دون”، حي���ث اأو�س���ح ان 
الفن���ان جملي ت���وؤام روحه ورفي���ق دربه 
وتربط���ه معه عالق���ة اأخوية قدمي���ة جدا، 
لي����ض معي فح�سب واإمنا مع كل الفنانني 
يف البحري���ن، فنح���ن ا�رة واح���دة وا�سقاء 

ونتكات���ف يف ال����راء وال����راء واإن �س���اء 
اهلل “يق���وم جملي” بال�سالم���ة ويعود اإلى 
ن�ساط���ه املعهود ويبهرن���ا باأدائه اجلميل 
والرائع واملمي���ز، الأن���ه “كوميديان” من 
الدرجة االأولى ويتمن���ى اأن فنان اأن يقف 
اأمام���ه.  اأما عن ال�سورة الت���ي انت�رت يف 
و�سائ���ل التوا�سل االجتماعي والتي يرقد 
فيه���ا اأحم���د جمل���ي عل���ى �ري���ر املر�ض 
وبجانبه جمعان، فق���د اأو�سح جمعان اأنها 
م�سه���د من م�سل�سل “�سع���دون” واأت�سور 
انها كانت مع���رة عن و�سع جملي اليوم، 
وتقدم جمع���ان بال�سكر اإل���ى كل من عاد 

زميله الفنان جملي يف امل�ست�سفى. 

3 أغسطس

ب���ن  خال���د  جائ���زة  اأن�سط���ة  �سم���ن 
حم���د للم����رح ال�سبابي لالندي���ة واملراكز 
ال�سبابية ولذوي االعاقة تقام عند ال�ساعة 
ال�سابعة والربع من م�ساء يوم االحد القادم 
املواف���ق 6 اغ�سط����ض مبقر ا����رة االدباء 
والكتاب ن���دوة بعنوان “ه���ل نحن بحاجة 
للم����رح” يتحدث فيها االديب را�سد جنم 
وتديره���ا �سفاء العلوي، علما اأن مهرجان 
خال���د بن حمد �سيقام يف الفرتة من 5 الى 
17 اكتوبر املقبل يف مركز �سباب املحرق 

النموذجي.
الع���ام  ه���ذا  املهرج���ان  و�سي�سه���د 
اأبرزه���ا  يف  ياأت���ي  م�ساحب���ة  فعالي���ات 
ومقدمتها الن���دوات الفكرية، اإذ �سيقدم 
االأ�ست���اذ يو�سف احلمدان ن���دوة بعنوان: 
ن�س���اأة امل����رح ال�سباب���ي للبحري���ن ب���ني 
الواق���ع واالأفق، فيم���ا �سيق���دم االأ�ستاذ 
اأحم���د جا�س���م اجلنب ن���دوة بعن���وان: دور 
املوؤ�س�س���ات يف دعم امل����رح ال�سبابي يف 

البحرين. 

 حمرر م�سافات

• خالد فوؤاد	

• را�سد جنم 	

اأ�سامة املاجد

هند البحرينية 
تستعد لطرح أغنية “تبلد” 

الصالة الثقافية 
تقدم عرض “طريق 
إلى بوليوود”

ضمن مهرجان صيف البحرين
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

ال�صعور بالأ�صف على النف�س مدمر لل�صحة
تو�ص���ل علماء من جامعة كوبنهاغن الدمناركية اإلى اأن �صعور الإن�صان بالأ�صف على نف�صه من 
اأه���م العوامل التي توؤدي اإلى تده���ور حالته ال�صحية. يتعر�س الكثري م���ن النا�س لأزمات نف�صية 
خمتلف���ة جراء مروره���م ببع�س ال�صعوبات احلياتي���ة، فهناك من يتعر�س لالكتئ���اب، وهناك من 
ير�وده �سعور قوي باحلزن و�لأ�سف على نف�سه، حتى �أن �لبع�ض ميتنع عن تناول �لطعام �أو يفرط 

بالتدخني وتعاطي الكحول ما ي�صبب لهم م�صكالت �صحية خطرية. 
وحول هذا املو�صوع قال علماء من جامعة كوبنهاغن الدمناركية: “خالل اأبحاثنا التي اأجريناها 
على العديد من الأ�صخا�س الذين يعانون امل�صكالت النف�صية، تو�صلنا اإلى نتائج تبني اأن ال�صعور 
بالأ�س���ف عل���ى �لنف�ض من �أخط���ر ما قد يو�ج���ه �لإن�سان، فه���ذ� �ل�سعور ير�فقه زي���ادة يف تر�كيز 
�لأ�ستي���ل كول���ن يف �جل�سم، ومن ثم �نخفا�ض هذه �لرت�كيز فج���اأة، �لأمر �لذي يت�سبب مب�سكالت 

جمة يف �جلملة �لع�سبية”.

 Social
media

فتاة بـ “حلية” ... جنمة 
ملواقع التوا�صل الجتماعي 

انتقلت الفتاة هاريل كاور من عامل ال�صطهاد اإلى ال�صهرة، حيث يتابع ح�صابها اخلا�س 
عل����ى “ان�صتغرام” نح����و 83 األف �صخ�س. اأما �صه����رة كاور الوا�صعة، فق����د اكت�صبتها ب�صبب 

حليتها الكثيفة.
حي����ث كان����ت كاور تعاين مر�صا وخل����ال هرمونيا يعرف با�ص����م “PCOS” الذي ي�صيب 
امراأة من بني كل 5 ن�ساء، وتظهر تاأثري�ته على �جل�سم من خالل �لوزن �لز�ئد ومنو �ل�سعر. 
كاور التي عانت يف البداية من م�صكلة اللحية، عا�صت �رشاعا طويال مع نف�صها لتقبل الفكرة. 
فف����ي البداية تعر�صت للكث����ري من ال�صخرية عل����ى �صكلها اخلارجي، ولك����ن ب�صربها وقوة 

اإرادتها ا�صتطاعت اأن تتخطى احلالة النف�صية ال�صيئة التي عا�صتها.

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

متنافس يقفز من جسر 
موستار التاريخي خالل 

مسابقة الغوص التقليدية 
في مدينة موستار بجمهورية 

البوسنة والهرسك. )رويترز(

الطق�س حار 
ورطب اأحيانا مع 

بع�س ال�صحب.

الرياح �رشقية اإلى �صمالية �رشقية من 10 
اإلى 15 عقدة ولكنها متقلبة �لجتاه من 
5 اإلى 10 عقد يف وقت لحق من الليل.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اأقدام.
درجة �حلر�رة �لعظمى 40، وال�صغرى 30 درجة 

مئوية.

تقنيات “نتفليك�س” و“اأمازون” 
للتنقيب عن املعادن والنفط والغاز

اأظه���رت درا�صة اأن العلم���اء الباحثني عن اأي �صيء ابتداء من النف���ط والغاز اإلى النحا�س 
والذه���ب يتبنون تقني���ات ت�صتخدمها ����رشكات مثل نتفليك����س اأو اأم���ازون لغربلة الكميات 
الهائلة من البيانات. وكتب العلماء يف دورية )اأمريكان ميرنالوجي�صت( يقولون اإن الطريقة 
�صاع���دت بالفع���ل يف اكت�صاف 10 معادن حتت���وي على الكربون واإنها ق���د تطبق على نطاق 

وا�صع يف التنقيب. واأ�صافوا “ت�صري البيانات الكبرية ملعادن وروا�صب جديدة”.
وتتخط���ى هذه �لتقني���ة �جليولوجيا �لتقليدية من خالل جمع �لبيان���ات ب�ساأن كيف و�أين 
تكون���ت املعادن مثل بع���د اأن تربد احلمم يف اأعقاب ثوران الرباكني. وقد ت�صتخدم البيانات 
يف �مل�ساع���دة على �كت�س���اف معادن �أخرى. وق���ال روبرت هيزين �ملدي���ر �لتنفيذي ملر�سد 
الكربون العميق مبوؤ�ص�صة كارنيجي للعلوم يف وا�صنطن واأحد وا�صعي الدرا�صة “تقع املعادن 
يف الأر����س يف �صكل كتل ... عندما تراها معا فاإنها ت�صبه الطريقة التي يتفاعل بها الب�رش معا 

عرب �صبكات التوا�صل الجتماعي مثل في�صبوك”.

عر�س م�صاركات م�صابقة ت�صوير الفلك

�صائحــات يتهــن يف ال�صحــراء واملنقــذ حاكــم دبــي
تعر�ص���ت 3 �صائح���ات يف الإم���ارات العربية 
املتحدة ملوقف اأ�صبه بق�ص�س الطفولة واخليال، 
عندما تعر�صن ملوقف كان فيه املنجد حممد بن 
را�ص���د اآل مكت���وم، نائ���ب رئي�س دول���ة الإمارات 

ورئي�س جمل�س الوزراء وحاكم دبي.
ق�ص���ة ال�صائح���ات الث���الث كانت ق���د بداأت 
با�صتئجاره���ن 3 دراج���ات هوائية؛ بغي���ة القيام 
مبغام���رة يف ال�صحراء لقطع م���ا م�صافته 50 كلم. 

وو�صفت اإح���دى ال�صائحات ق�صتهن، حيث بداأن 
رحلتهن بعدما زودن اأنف�صهن بجميع الحتياجات 

 .”lovindubai“ الالزمة للرحلة، بح�صب موقع
الطريق الذي ظه���ر يف البداية ق�صريا نتيجة 
لتب���ادل �ل�سائحات �لأحاديث �أثن���اء جتو�لهن، ما 
لب���ث اأن اأ�صب���ح �صعب���ا و�صاقا مع حل���ول الليل. 
ب���داأت امل�ص���كالت م���ن نف���اد �صح���ن امل�صابيح 
�ل�سوئي���ة �لت���ي كانت بحوزتهن، لت���زد�د �لأمور 

تعقي���دا بانقط���اع �صل�صل���ة يف اإح���دى الدراجات 
ولتتوقف عن احلرك���ة. حاول���ت ال�صائحات مرارا 
وتك���ر�ر� �لت�س���ال باملركز �ل���ذي ��ستاأجرن منه 

الدراجات مل�صاعدتهن، لكن دون جدوى.
بع���د م���رور ب�ص���ع دقائ���ق، واإذ بع���دد م���ن 
�ل�سي���ار�ت تتج���ه نحوه���ن، فن���زل �لرج���ال م���ن 
ال�صي���ارات وقدموا له���ن امل���اء، وتبادلوا معهن 
اأط���راف احلديث حول �صحتهن وم���اذا يفعلن يف 

هذا املكان.
ث���م قام بع�س الرجال باإ�صالح الدراجة، وهنا 
توجه���ت اإح���دى ال�صائح���ات ب�ص���وؤال لرج���ل كان 
واقف���ا يراقب املوقف، وتقول له “هل اأعرفك؟” 
اأنت م�صهور جدا. وقال���ت بعد ذلك اأنت “ال�صيخ 
حممد بن را�صد اآل مكتوم”، وتفاجاأت �صديقاتها 
باملوقف ال���ذي جمعهن مع حاك���م دبي الذي مد 

لهن يد العون وامل�صاعدة.

زوج امللكة اإليزابيث 
يوؤدي مهمته الأخرية

بع���د امل�صارك���ة يف اأك���ر م���ن 22 األ���ف 
منا�سبة مبفرده على م���دى 65 عاما، ي�صتعد 
�لأم���ري فيلي���ب، زوج �مللك���ة �إليز�بيث ملكة 
بريطاني���ا، للتقاع���د بع���د اأداء اآخ���ر مهام���ه 

الر�صمية الفردية اأم�س الأربعاء.
ويح����رش الأمري فيلي���ب )96 عاما(، الذي 
طامل���ا و�سفته �مللك���ة �إليز�بيث باأنه م�سدر 
“قوتها ودعمها” خ���الل فرتة حكمها رغم ما 
ا�صته���ر به من زلت ل�ص���ان ت�صدرت عناوين 
ال�صحف، عر�ص���ا مل�صاة البحري���ة امللكية يف 
ق�رش بكنغهام، يف اآخر ظهور ر�صمي له ب�صكل 

منفرد.
اإل اأن ق�رش بكنغهام قال اإن فيليب، وهو 
�أي�سا دوق �أدنربه، ق���د يختار مر�فقة �مللكة 
�إليز�بيث يف بع�ض �ملنا�سبات يف �مل�ستقبل.

هل ي�صرتي 
املال ال�صعادة؟

ح���اول باحثون الإجابة عن اأكر الأ�صئلة حرية: 
ه���ل يجلب امل���ال ال�صع���ادة؟ ليج���دوا اأن النتيجة 

لي�ست كما يظن �لكثريون.
فبح�صب �صحيفة ذا غارديان الربيطانية، فاإن 
الباحثني يف جامعة زيورخ يف �صوي�رشا تو�صلوا اإلى 
وجود دليل على اأن املال ي�صتطيع جلب ال�صعادة، 
لك���ن ما يجعل النا�س �صعداء هو كيفية اإنفاق هذا 
املال. واأجريت الدرا�ص���ة على 50 م�صاركا ق�صموا 
اإلى جمموعتني، وطلب من كل جمموعة اأن تتعهد 
باإنف���اق مبل���غ م���ن امل���ال. ومت توجي���ه املجموعة 
الأول���ى لإنف���اق 25 فران���كا �صوي�رشي���ا كل اأ�صبوع 
على املالب�س والهدايا من اأجل اآخرين، بينما طلب 
من املجموعة الثاني���ة اأن تنفق املال على نف�صها 

فقط.

نكد احلموات
 “يدمر الدماغ”!

النك���د  اإن  بريطاني���ون  باحث���ون  ق���ال 
ال���ذي ت�صببه احلماة ه���و واحد م���ن الأ�صباب 
الت���ي ت���وؤدي اإل���ى �صيخوخ���ة الدم���اغ.. لي�س 
هذا فح�ص���ب، بل ويوؤدي اأي�ص���ا اإلى الإ�صابة 

مبر�ض �لزهامير لحقا.
وبح�ص���ب التقري���ر الذي ن�رشت���ه �صحيفة 
باحث���ون يف  “تلغ���راف” الربيطاني���ة، ح���دد 
كلية وي�صكون�صن للط���ب وال�صحة العامة يف 
الوليات املتح���دة 27 جتربة حياتية جمهدة 
ت�سبب �سغوط���ا �سديدة على �جل�سم �لب�رشي، 

وت�صبب له م�صكالت �صحية طويلة الأمد.

عر�ص���ت هيئ���ة الإذاع���ة 
موقعه���ا  عل���ى  الربيطاني���ة 
جمموعة من ال�صور امل�صاركة 
للع���ام  الفل���ك  م�صابق���ة  يف 
ه���ذه  بينه���ا  م���ن   ،2017
التقطه���ا  الت���ي  ال�ص���ورة 
والت���ي  هايتون���غ،  امل�ص���ور 
ال�صمالي���ة  الأ�ص���واء  تر�ص���د 
والغيوم الرباقة وجمموعة من 
الفلكية. حيث  املو�صوع���ات 
تظهر جمرة درب �لتبانة فوق 
تل�صك���وب ل�صلك���ي �صغ���ري 
يف حمط���ة “مي���ون” التابع���ة 
للمر�ص���د الفلكي الوطني يف 
العا�صم���ة ال�صيني���ة بك���ني. 
التل���وث  ال�ص���ورة  وت���ربز 
ال�صوئي اإلى جانب ال�صو�صاء 
 . طي�صي���ة مغنا و لكهر ا
وا�صتخدم امل�صور يف لقطته 
مر�صح���ا للتغلب على التلوث 
�ل�سوئي، وجتميع �أطر عديدة 
لإظه���ار جم���رة درب التبان���ة 

فوق �صوء املدينة.

ح�صناء بنغالدي�س تنتحر اأثناء مكاملة فيديو

�أقدمت عار�سة �أزياء ح�سناء يف بنغالدي�ض على �سنق نف�سها بينما كانت جتري مكاملة فيديو 
م���ع زوجها. واأفادت �صحيفة “تاميز �أوف ذ� �إنديا” اأم�س الأربع���اء، باأن اأقارب ري�صيال بينتي )22 
عام���ا( وجدوه���ا معلقة بحبل يف منزلها ول ت�ستجيب لهم، ف�سارع���و� لنقلها �إلى �مل�ست�سفى. لكن 
اإ�صعافها ال�رشيع مل يكن ذا جدوى، فقد اأعلن الأطباء اأنها فارقت احلياة بعيد و�صولها امل�صت�صفى.
وتقول ال�رشطة اإن الدافع وراء النتحار لي�س موؤكدا حتى الآن، لكن يرتدد اأنها تواجه م�صكالت 
م���ع زوجها �لذي �أجنب���ت منه طفلة. وكانت �لعار�س���ة تدر�ض �لأدب �لإجنلي���زي يف �جلامعة عندما 
�نتحرت. ومار�ست �حل�سناء �لر�حلة هذه �ملهنة منذ �لعام 2012 عندما كانت تبلغ 17 عاما فقط.
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