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توجيهات رئي�س الوزراء تن�صط االقت�صاد
العـــاهــل يعـود اإلى اأر�س الوطــن 

مر�صــوم بالعفـــو عــن 153 حمكوًما

مقدًرا اهتمام �سم�ه بدفع عجلة التنمية... امل�ؤيد:

�ملنامة - بنا: تلق����ى رئي�س �لوزر�ء 
�س����احب �ل�سمو �مللكي �الأمري خليفة بن 
�س����لمان �آل خليفة برقية �س����كر وتقدير 
من رئي�س غرفة جتارة و�سناعة �لبحرين 
خالد �ملوؤيد، ق����ال فيها �إن �لتوجيهات 
�حلكيم����ة �لتي �أ�س����فرت ع����ن �ملو�فقة 
عل����ى مق����رتح �لغرف����ة بتاأجي����ل تنفي����ذ 
�لق����ر�ر �لوز�ري رقم 130 ل�س����نة 2016 
�خلا�س بر�س����وم �الأن�سطة �لتجارية ملدة 
6 �أ�س����هر �إ�س����افية تنتهي يف 31 مار�س 
�إيجاب����ي  تاأث����ري  له����ا  �س����يكون   2018
يف �إنعا�����س �لقط����اع �خلا�����س وحتري����ك 
الن�ش����اط التج����اري يف اململكة وتخفيف 
�لعبء عن كاهل �ملوؤ�س�س����ات �ل�سغرية 
و�ملتو�س����طة، مم����ا ينم ع����ن روؤية و�عية 

وحكيمة من �سموه. 

�لظ���روف  �أن  �ملوؤي���د  و�أ�س���اف 
و�الأو�س���اع �لر�هن���ة تقت�س���ي منح مزيد 
م���ن �لت�س���هيالت للقط���اع �خلا�س حتى 
يق���وم ب���دوره �ملاأمول يف �لدف���ع بعجلة 
�لنمو �القت�س���ادي وتوفري فر�س �لعمل 

للمو�طنني.
و�س���كر �ملوؤي���د يف برقيته �س���احب 
�ل�س���مو �مللك���ي رئي�س �ل���وزر�ء على ما 
يقوم به �س���موه و�حلكومة من جهد مثمر 
وعم���ل دوؤوب يف �س���بيل رفع���ة �ململكة 
�لغالية ونه�ستها �القت�سادية وما يوليه 
دوًم���ا م���ن �هتمام بال���غ بالدف���ع بعجلة 
�لتنمية �القت�سادية �مل�ستد�مة و�إنعا�س 
�لقطاع �خلا�س، موؤكد� �لدعم �لتام لدور 

�شموه الوطني يف اإعادة الن�شاط 
�إلى �لقطاع �القت�سادي.

�ملنامة - بنا: مبنا�سبة حلول عيد �الأ�سحى 
�ملبارك، وجرياً على عادة عاهل �لبالد �س����احب 
�جلالل����ة �ملل����ك حم����د ب����ن عي�س����ى �آل خليف����ة، 
تف�س����ل نائب جاللة �مللك ويل �لعهد �س����احب 
�ل�س����مو �مللكي �الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة 
باإ�سد�ر مر�سوم ملكي بالعفو �خلا�س و�الإفر�ج 

عن 153 م����ن �ملحكومني بعد �أن ق�س����و� فرتة 
من �لعقوبة �ل�س����ادرة بحقهم م�سحوبة بح�سن 

�ل�سلوك.
وياأت����ي �الإف����ر�ج يف مثل هذه �ملنا�س����بات، 
الإتاحة �لفر�سة ملن �سملهم �لعفو لالندماج يف 

�ملجتمع و�مل�ساركة يف م�سرية �خلري و�لبناء.

 

 

لبيــك اللهــــم لبيــــك

• نفر نحو مليوين حاج بعد غروب �سم�س �لتا�سع من �سهر ذي �حلجة �إلى �مل�سعر �حلر�م يف مزدلفة، بعد �لوقوف على �سعيد عرفات، وق�ساء ركن �حلج �الأعظم	

• �أعلنت وز�رة �خلارجية �الأمريكية، �أم�س، �أن �لواليات �ملتحدة طلبت من رو�سيا �إغالق قن�سليتها يف �سان 	
فر�ن�سي�سكو، وملحقيتني دبلوما�سيتني يف و��سنطن ونيويورك، رد�ً على قر�ر �لكرملني تقلي�س �لبعثة 

�لدبلوما�سية �الأمريكية يف رو�سيا.

توزيع 142 وحدة مب�صروع احلجيات

ق���ال �لنائب حمم���د �ملعريف �إن���ه مت توزيع 
جميع وحد�ت م�رصوع �حلجيات �الإ�س���كاين �لتابع 
للد�ئ���رة �لر�بع���ة يف �ملحافظ���ة �جلنوبية �لبالغ 
عدده���ا 142 وح���دة على �الأه���ايل، و�إن ن�س���بة 

�الإجناز يف هذه �لوحد�ت جتاوزت �ل� 90 %.
وتابع �ملع���ريف �أن �ملتبقي م���ن �مل�رصوع 4 
بنايات ل�س���قق �لتمليك حتتوي 160 �سقة وما 
يز�ل �لعمل جارًيا فيها وو�س���لت ن�س���بة �الجناز 

فيها 80 %.
وق���ال �لنائب “خ���الل �للقاء �ل���ذي جمعني 
مع وزير �الإ�س���كان با�س���م �حلمر مت �الطالع على 
�مل�ساريع �الإ�سكانية �جلديدة يف �ململكة ب�سكل 
عام، و�مل�س���اريع �خلا�س���ة للمحافظة �جلنوبية 

وم�رصوع �حلجيات �الإ�سكاين”.
و�أ�ساف “مت �الطالع على م�ستجد�ت م�رصوع 
�ملدينة �جلنوبية �ل���ذي يتوقع له �أن يلبي �آالف 
�لطلبات �الإ�س���كانية خ���الل �ملرحلة �ملقبلة مما 

5ي�سهم يف تقليل قو�ئم �النتظار”.

الفواكه  طلب  يرفع  “قدوع” العيد  % و   70 “االأ�صماك” ت�صعد 
��س���تعدت �الأ�سو�ق �ملركزية يف �ململكة قبيل عيد 
�الأ�س���حى �ملبارك �لذي يحل �ليوم، حيث ز�د �لتجار من 
�ل�سلع و�ملو�د �مل�ستوردة و�ملطروحة لتلبيًة متطلبات 

�مل�ستهلكني.
ورفع جتار �لفو�كه و�خل�رصو�ت كمياتهم �ملطروحة 
يف �الأ�سو�ق قبيل �لعيد بيوم بن�سبة و�سلت �إلى 70 %، 
فيما ز�د �لق�س���ابون كميات �للحوم باأنو�عها من حلوم 
�أبقار و�أغنام مربدة وحية بن�س���ب قد ت�سل �إلى 100 % 

خ�سو�سا �أنه عيد �الأ�سحية و�للحوم.
وقال جتار خ����رصو�ت وفو�كه �إن �ل�س���وق �ملركزي 
بد�أ بطرح كميات ت�س���ل �إلى 1900 طن من �خل�رصو�ت 
و�لفو�كه منذ �الإثنني �ملا�سي، م�سريين �إلى  �أن �لطلب 
على كميات �لفو�كه ز�د بن�س���ب كبرية  ترت�وح ما بني 

4011 % �إلى 50 % تلبيًة �إلى “قدوع” �لعيد. 
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الرد االأمريكي

• �سمو رئي�س �لوزر�ء	

• جاللة �مللك يعود قادًما من �ملغرب ويف مقدمة م�ستقبليه �سمو ويل �لعهد	

اآمال “ف�ت�سي” ترفع ب�ر�ستي ال�سع�دية 
والك�يت باأغ�سط�س

م�ســـــــرف ح�ســـــابــــــات يختلـــــ�س 41 األًفا 
من “هايرب ماركت”

فا�ســــل عبــــا�س يقتــــرب مــــن
 طائـرة املحرق

اقتصاد البالد
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ت�ارثناهـــا  تراثيـــة  بيــــة” عــادة  “احلية 
من اآبائنا واأجدادنا

مسافات البالد

23

زينب العكري

ليلى مال اهلل

الأ�سحى بعيد  “$” تهنئ 
ترفع �سحيفة “�لبالد” �أ�سمى �آيات �لتهاين 
و�لتربي���كات �إل���ى مقام عاه���ل �لبالد �س���احب 
�جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة، ورئي�س 
�لوزر�ء �ساحب �ل�س���مو �مللكي �الأمري خليفة بن 
�س���لمان �آل خليفة، وويل �لعهد �س���احب �ل�سمو 
�مللكي �الأمري �س���لمان بن حم���د �آل خليفة، و�إلى 
�س���عب مملك���ة �لبحرين �ل���ويف؛ مبنا�س���بة حلول 
عيد �الأ�س���حى �ملبارك، د�عية �هلل �أن يعيد هذه 
�ملنا�س���بة على �س���عب �لبحرين، وعل���ى �الأمتني 

�لعربية و�الإ�سالمية باخلري و�ليمن و�لربكات.

اإقبال كبري على ال�صفر يف   “االأ�صحى” 

ك�سف خمت�سون يف جمال �ل�سفر و�ل�سياحة ل� “�لبالد” �أن هناك �إقباال كبري� على 
طلب حجوز�ت �ل�س���فر للوجهات �خلارجية يف عيد �الأ�سحى �ملبارك �لذي حل �ليوم، 

وذلك على غر�ر �لفرتة ذ�تها من �لعام �ملا�سي.
و�أكدو� �أن �حلجوز�ت و�س���لت يف بع�س �لوجهات �إلى ن�س���بة 100 %، يف وقت 
�أرتفعت فيه ��س���عار وتكاليف �ل�س���فر بن�س���ب متفاوتة  بح�س���ب �لوجهة وتوقيت 

�لرحالت.
و�أو�س���ح �ملخت�سون يف �ل�سفر و�ل�سياحة �أن �سلطنة ُعمان ودبي هما �لوجهتان 
�الأكرث تف�س���يال لل�سفر، تليهما تركيا، ثم لبنان، م�س���رًي� �إلى �أن �حلجوز�ت مكتملة 

�إلى وجهتي م�س���قط و�سانغريال يف �س���لطنة عمان، ودبي وتركيا، باالإ�سافة 
�إلى �رتفاع �لطلب لل�سفر �إلى لبنان.

اأمل احلامد
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العاهل يعود اإلى اأر�ض الوطن قادًما من املغرب
املنام���ة - بنا: ع���اد عاهل 
البالد �ش���احب اجلالل���ة امللك 
حم���د ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة 
الى اأر�س الوط���ن، بحفظ اهلل 
م���ن  اأم����س، قادم���اً  ورعايت���ه 
اململك���ة املغربي���ة ال�ش���قيقة 

بعد زيارة خا�شة ق�شرية.
وكان يف مقدمة م�ش���تقبلي 
جاللته لدى و�شوله ويل العهد 
النائب  االأعل���ى  القائ���د  نائب 
االأول لرئي����س جمل����س الوزراء 
�شاحب ال�ش���مو امللكي االأمري 
�ش���لمان ب���ن حم���د اآل خليفة، 
وكان جاللته قد غ���ادر امللكة 
املغربي���ة يف وقت �ش���ابق من 

يوم اأم�س.
املل���ك  جالل���ة  رافق���ت 

ال�شالمة يف احلل والرتحال.

املنام���ة - بن���ا: بعث عاهل البالد �ش���احب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة ورئي�س 
ال���وزراء �ش���احب ال�ش���مو امللكي االأم���ري خليفة 
بن �ش���لمان اآل خليف���ة وويل العهد نائب القائد 
االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي����س جمل����س الوزراء 
�شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل 
خليفة برقيات تهنئة اإلى �شلطان ماليزيا حممد 
اخلام�س، مبنا�ش���بة ذكرى العيد الوطني لبالده، 
اأعرب���وا فيه���ا عن اأطي���ب تهانيه���م ومتنياتهم 
له موفور ال�ش���حة وال�ش���عادة ول�ش���عب ماليزيا 

ال�شديق اطراد التقدم والرقي.
كما بعث �ش���احب ال�ش���مو امللك���ي رئي�س 
ال���وزراء و�ش���احب ال�ش���مو امللك���ي ويل العهد 
نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س 
ال���وزراء برقيتي تهنئ���ة مماثلتني اإل���ى رئي�س 
وزراء ماليزيا حممد عبدالرزاق �شمنها �شموهما 

تهانيهما بهذه املنا�شبة الوطنية. 

املنام���ة - بن���ا: بعث عاهل البال د �ش���احب 
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة برقية 
تهنئ���ة اإل���ى رئي����س جمهوري���ة قريغيز�ش���تان 
اأملازبي���ك اأتامباي���ف، وذل���ك مبنا�ش���بة ذك���رى 
ا�ش���تقالل بالده، اأعرب جاللته فيه���ا عن اأطيب 
تهاني���ه ومتنيات���ه لفخامت���ه به���ذه املنا�ش���بة 
الوطنية. كما بعث �ش���احب اجلاللة عاهل البالد 
برقي���ة تهنئ���ة الى رئي����س جمهوري���ة ترينيداد 
وتوباغو، اأنتوين كارمونا، وذلك مبنا�شبة ذكرى 
ا�ش���تقالل بالده، �ش���منها جاللته خال�س تهانيه 

ومتنياته لفخامته بهذه املنا�شبة الوطنية. 
كما بع���ث ويل العهد نائ���ب القائد االأعلى 
النائ���ب االأول لرئي����س جمل�س الوزراء �ش���احب 
ال�ش���مو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 
برقية تهنئة اإلى رئي�س جمهورية قريغيز�شتان 
اأملازبي���ك اأتامباي���ف، وذل���ك مبنا�ش���بة ذك���رى 
ا�ش���تقالل ب���الده، عرب فيها �ش���موه عن اأ�ش���دق 

تهانيه ومتنياته له بهذه املنا�شبة الوطنية. 

القيادة تهنئ ماليزيا

العاهل يهنئ قريغيز�شتان وترينيداد
• جاللة امللك يعود قادًما من املغرب ويف مقدمة م�شتقبليه �شمو ويل العهد	
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القيادة تتبادل التهاين مبنا�ضبة عيد الأ�ضحى املبارك 
املنامة - بنا: تلقى عاهل البالد �صاحب اجلاللة 
املل���ك حمد بن عي�ص���ى اآل خليفة برقي���ة تهنئة من 
رئي�س الوزراء �ص���احب ال�ص���مو امللكي الأمري خليفة 
بن �ص���لمان اآل خليفة مبنا�ص���بة حلول عيد ال�صحى 

املبارك فيما يلي ن�صها:
ح�رضة �ص���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل 

خليفة حفظه اهلل ورعاه
ملك مملكة البحرين املفدى

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،،،
فاإنه لي�رضين مبنا�ص���بة عيد الأ�صحى املبارك، اأن 
نع���رب جلاللتكم ع���ن خال�س الته���اين والتربيكات، 
داعني اهلل عز وجل اأن يعيد هذه املنا�ص���بة املباركة 
وامثالها على جاللتكم وعل���ى مملكة البحرين والأمة 

العربية والإ�صالمية بوافر اليمن والربكات.
كما ويطيب لنا اأن نغتنم منا�ص���بة عيد الأ�صحى 
املبارك لنع���رب جلاللتكم عن خال����س العتزاز وبالغ 
التقدي���ر مل�ص���رية اخل���ري والتق���دم والنم���اء الت���ي 
تقودونها جاللتكم ب���كل احلكمة والقتدار يف وطننا 
الغايل البحري���ن، حتقيقا لأماين وتطلعات �ص���عبكم 
الويف واملح���ب جلاللتكم، �ص���ائلني املولى عز وجل 
اأن يحفظ جاللتكم واأن ي�ص���بغ عليكم موفور ال�صحة 
وال�صعادة وطول العمر اإنه �صميع عليم جميب الدعاء.

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
خليفة بن �صلمان اآل خليفة

رئي�س الوزراء

وبعث �صاحب اجلاللة امللك برقية �صكر جوابية 
اإلى �صاحب ال�صمو امللكي رئي�س الوزراء هذا ن�صها:

�صاحب ال�صمو امللكي العم العزيز الأمري خليفة 
بن �صلمان اآل خليفة حفظه اهلل

رئي�س الوزراء
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

ببالغ التقدير والمتنان تلقينا برقية �ص���موكم 
املهنئ���ة لنا بعيد الأ�ص���حى املبارك، واإنن���ا اإذ نقدر 
ل�صموكم هذه امل�ص���اعر الكرمية، لندعو اهلل عز وجل 
اأن يعيد هذه املنا�ص���بة العزيزة على �صموكم واأنتم 
تنعمون مبوفور ال�ص���حة والعافية وال�صعادة، وعلى 

مملكتنا العزيزة، و�ص���عبها الكرمي والأمتني العربية 
والإ�صالمية باليمن واخلري والربكات.

حفظ اهلل �ص���موكم ملوا�ص���لة الدور البناء الذي 
تنه�ص���ون به يف �صبيل تقدم ورفاه مملكتنا، ودمتم 

بحفظ اهلل �صاملني.
حمد بن عي�صى اآل خليفة

ملك مملكة البحرين

وتلقى عاهل البالد �ص���احب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�ص���ى اآل خليف���ة برقية تهنئة م���ن ويل العهد 
نائ���ب القائد الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد 
اآل خليفة مبنا�صبة حلول عيد ال�صحى املبارك فيما 

يلي ن�صها:
�ص���يدي ح�رضة �ص���احب اجلالل���ة الوال���د العزيز 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة
ملك مملكة البحرين املفدى حفظه اهلل ورعاه

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
ي�رضفن���ي اأن اأرف���ع اإل���ى مقام جاللتك���م الكرمي 
اأ�ص���مى اآيات التهاين والتربي���كات مقرونًة بخال�س 
الأمني���ات مبنا�ص���بة حلول عي���د الأ�ص���حى املبارك، 
داعياً اهلل �صبحانه وتعالى يف هذه املنا�صبة املباركة 

اأن يحفظ جاللتك���م ويحقق كل ما تتطلعون اإليه من 
رفع���ة وتقدم لهذه اململكة الغالية و�ص���عبها الويف، 
واأن يعي���د ه���ذه املنا�ص���بة الكرمي���ة واأمثالها على 
جاللتكم واأنتم تنعمون مبوفور ال�ص���حة وال�ص���عادة 
وط���ول العمر وعل���ى الأمت���ني العربية والإ�ص���المية 

باخلري واليمن والربكات.
ودمتم �صيدي �صاملني موفقني،،،

ابنكم املخل�س
�ص���لمان بن حم���د اآل خليف���ة ويل العه���د نائب 

القائد الأعلى
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

وبع���ث عاهل البالد �ص���احب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�ص���ى اآل خليفة برقية �صكر جوابية اإلى �صاحب 
ال�صمو امللكي ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب 

الأول لرئي�س جمل�س الوزراء هذا ن�صها:
�ص���احب ال�ص���مو امللك���ي ابنن���ا العزي���ز الأمري 

�صلمان بن حمد اآل خليفة حفظه اهلل
ويل العهد نائ���ب القائد الأعلى - النائب الأول 

لرئي�س جمل�س الوزراء
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

اإنه من دواعي العتزاز وال�رضور اأن تلقينا برقية 

�ص���موكم املهنئ���ة لنا بعيد الأ�ص���حى املب���ارك، ويف 
الوقت الذي نقدر ل�ص���موكم هذه التهنئة وامل�صاعر 
الفيا�صة، لندعو اهلل اأن يعيد هذه املنا�صبة الكرمية 
على �صموكم واأنتم تنعمون مبوفور ال�صحة والعافية 
وال�ص���عادة، وعلى وطننا و�ص���عبنا العزي���ز والأمتني 

العربية والإ�صالمية باليمن واخلري والربكات.
حفظ اهلل �ص���موكم ملوا�ص���لة دوركم املميز يف 
�ص���بيل تقدم ومناء مملكتنا العزي���زة، ودمتم بحفظ 

اهلل �صاملني، وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
والدك���م

حمد بن عي�صى اآل خليفة
ملك مملكة البحرين

تلق���ى رئي����س الوزراء �ص���احب ال�ص���مو امللكي 
الأمري خليفة بن �ص���لمان اآل خليفة برقية تهنئة من 
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �ص���احب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان 
ب���ن حم���د اآل خليف���ة مبنا�ص���بة حلول عيد ال�ص���حى 

املبارك فيما يلي ن�صها:
�صاحب ال�صمو امللكي العم العزيز الوالد الأمري 

خليفة بن �صلمان اآل خليفة
رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
ي�ص���عدين اأن اأرف���ع اإل���ى مقام �ص���موكم الكرمي 
اأ�ص���مى اآيات التهاين والتربي���كات مقرونًة بخال�س 
الأمني���ات مبنا�ص���بة حلول عي���د الأ�ص���حى املبارك، 
واإذ اك���رر خال����س الته���اين ل�ص���موكم، لأ�ص���األ اهلل 
العلي القدير اأن يدمي على �ص���موكم موفور ال�صحة 
وال�صعادة وطول العمر واأن يكلل جهودكم املخل�صة 
بعونه وتوفيقه وان يحقق للمملكة مزيداً من التقدم 
والزده���ار واأن يعي���د هذه املنا�ص���بة عل���ى الأمتني 

العربية والإ�صالمية باخلري واليمن
والربكات، انه �صميع جميب.

ودمتم �صموكم �صاملني موفقني،،،
ابنكم

�صلمان بن حمد اآل خليفة
ويل العهد نائب القائد الأعلى

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

وبعث �ص���احب ال�ص���مو امللكي رئي����س الوزراء 
برقية �ص���كر جوابية اإلى �ص���احب ال�صمو امللكي ويل 
العه���د نائ���ب القائد الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س 

جمل�س الوزراء هذا ن�صها:
�ص���احب ال�ص���مو امللك���ي الب���ن العزي���ز الأمري 
�ص���لمان بن حم���د اآل خليف���ة حفظ���ه اهلل ورعاه ويل 
العه���د نائ���ب القائد الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س 
جمل����س الوزراء ال�ص���الم عليكم ورحم���ة اهلل وبركاته 
وبعد،، فلق���د كان من دواعي �رضورن���ا اأن نطلع على 
برقية �ص���موكم الكرمي���ة املهنئة لنا مبنا�ص���بة عيد 

الأ�صحى املبارك.
واإن���ه ليطيب لنا يف هذه املنا�ص���بة املباركة اأن 
نعرب لكم عن �ص���كرنا واعتزازنا مب�ص���اعر �ص���موكم 
النبيل���ة نحونا، واأن نبادلك���م التهاين داعني املولى 
�ص���بحانه وتعالى اأن يعي���د هذه املنا�ص���بة واأمثالها 
عليك���م وعلى وطنن���ا الغايل و�ص���عبنا ال���ويف والأمة 

العربية والإ�صالمية بوافر اخلري واليمن والربكات.
وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

خليفة بن �صلمان اآل خليفة
رئي�س الوزراء

• •جاللة امللك	 •�صمو رئي�س الوزراء	 �صمو ويل العهد	
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العاهل يتبادل التهاين مع الرئي�س امل�رصي 

...ويتلقـى تهانـي اأ�شقـاء جاللتـه

رئي�س الوزراء يتلقى التهاين من اأ�شقاء امللك

...ويتبادل التهاين مع القيادة الكويتية وحاكم ال�شارقة

ويل العهد يتلقى التهاين من اأ�شقاء امللك 

... ويتبادل التهاين مع ويل عهد اأبوظبي 

“اخلارجية” تنّدد بالتفجري الإرهابي يف اجلزائر 

مدخل وخمرج جديد ملدينة زايد من �شارع ال�شيخ �شلمان
تنفيًذا لتوجيهات ويل العهد للتخفيف من الزدحامات املرورية... “الأ�شغال”: 

املنام���ة - بنا: تنفيًذا لتوجيهات ويل 
العه���د نائب القائد الأعل���ى النائب الأول 
لرئي����س جمل�س الوزراء �ش���احب ال�ش���مو 
امللكي الأمري �ش���لمان ب���ن حمد اآل خليفة 
لو�ش���ع حلول عاجلة لتخفيف الزدحامات 
املرورية وحت�ش���ن ان�شيابية احلركة على 
�ش���بكة الطرق الرئي�شية يف اململكة، اأعلن 
وكيل وزارة الأ�ش���غال و�ش���وؤون البلديات 
و�لتخطي���ط �لعم���ر�ين �أحم���د �خلي���اط �أن 
ال���وزارة انتهت م���ن تنفي���ذ مدخل جديد 
ملدين���ة زايد من �ش���ارع ال�ش���يخ �ش���لمان 
جنوبي تقاطع بوابة مدينة عي�ش���ى بهدف 
تخفيف الزدحامات املرورية عند املناطق 
ال�شكنية احلديثة واحليوية، �شمن م�رشوع 
اإن�ش���اء مدخل وخمرج مب�ش���ار واحد ملدينة 

زايد من �شارع ال�شيخ �شلمان.
و�أ�ض���اف �خلياط �أن �مل�رشوع يت�ضمن 
اإن�ش���اء مدخل وخمرج مب�شار واحد ملدينة 
زايد من �ش���ارع ال�ش���يخ �ش���لمان، واإعطاء 
خي���ار �إ�ض���ايف للحركة �ملروري���ة �خلارجة 
م���ن مدينة زاي���د يف اجتاه الرف���اع لتجنب 
املرور ع���ر اإ�ش���ارة بوابة مدينة عي�ش���ى 
والتوجه مبا�رشة اإيل �شارع ال�شيخ �شلمان، 
وكذلك �شيعمل هذا امل�رشوع على تخفيف 
الزدحام على تقاطع مدخل مدينة عي�شى 
ال�ش���مايل حيث �ش���ينقل جزًءا من احلركة 
املروري���ة املتجه���ة جنوًب���ا دون احلاج���ة 
للم���رور عر تقاطع مدخل مدينة عي�ش���ى 
ال�ش���مايل، وم���ن املوؤم���ل اأن تقل ن�ش���بة 
الزدح���ام املروري احلا�ش���ل على تقاطع 
بوابة مدينة عي�شى وتقاطع مدينة عي�شى 

ال�شمايل ب�شكل كبري.
تنفي���ذ  ال���وزارة  “با����رشت  واأ�ش���اف 
امل�رشوع منذ بداية �ش���هر يونيو املا�شي، 
ويبلغ ط���ول املدخل ملدين���ة زايد حوايل 
500 مرت ومتت تر�ش���ية الأعمال املدنية 
الوطني���ة  املوؤ�ش�ش���ة  عل���ى  للم����رشوع 
للحفري���ات بتكلفة �إجمالي���ة قدرها 251 
األف دينار، اأما اأعمال الر�ش���ف بالأ�شفلت 

فق���د متت تر�ض���يتها على �رشك���ة �خلليج 
�ملتحدة بقيمة 106 اآلف دينار، اإ�ش���افة 
اإلى اأعمال تركيب ال�شياج احلديدي كجزء 
من متطلبات ال�شالمة املرورية التي متت 
تر�شيتها على �رشكة العفو بقيمة 26 األف 

دينار.
وت�ش���تمل اأعمال امل����رشوع على اأعمال 
�لت�ض���وية �لرت�بية بالرمل �لبحري وحماية 
قن���و�ت  وو�ض���ع  �ملوج���ودة  �خلدم���ات 
اأر�ش���ية لال�ش���تخدام احلايل وامل�شتقبلي 
لأجهزة �خلدمات، و�إن�ض���اء �ضبكة لت�رشيف 
املنخف�ش���ة  الأماك���ن  يف  الأمط���ار  مي���اه 
وو�ض���ع طبقتي �لدفان، و�أعمال �لتبليط، 
العالم���ات املرورية و�ش���باغة  وتركي���ب 
�خلطوط �لأر�ضية �لتي تبني �جتاه وم�ضار 
احلركة املرورية، بالإ�ش���افة ال���ى اأعمال 

الإنارة.
جدي���د  مدخ���ل  افتت���اح  اأن  واأو�ش���ح 
ملدينة زايد من �ش���ارع ال�ش���يخ �ش���لمان 
�شمال مدر�شة تدريب ال�شياقة ياأتي بعد 
افتت���اح خمرج مب�ش���ار واحد يف منت�ش���ف 

�شهر يوليو املا�شي 2017م.

ويتزام���ن افتت���اح ه���ذا املنف���ذ م���ع 
افتتاح م�رشوع تو�شعة امل�شار املتجه اإلى 
�شارع ال�ش���يخ �ش���لمان عند وزارة العمل، 
حيث م���ن املوؤمل اأن ي�ش���هم امل�رشوعان، 
بالإ�ش���افة اإل���ى م����رشوع خم���رج املنطقة 
التعليمي���ة يف حت�ش���ن اأداء تقاطع بوابه 
مدين���ة عي�ش���ى املدار باإ�ش���ارة �ش���وئية 
وتقلي���ل حدة الختناق���ات املرورية اأثناء 
ف���رتة الذروة، كم���ا اأن جزًءا م���ن التطوير 
املذكور �شيتمثل يف تغيري نظام الإ�شارة 
ال�ش���وئية على تقاطع املدخل ال�ش���مايل 
اإل���ى منطقة مدينة عي�ش���ى، والذي تعمل 
عل���ى تنفي���ذه وزارة الأ�ش���غال بالتعاون 

والتن�شيق مع الإدارة العامة للمرور.
يذكر اأن امل�شاريع العاجلة تاأتي كجزٍء 
من خطة اأ�ش���مل مل�ش���اريع �ش���بكة الطرق 
ال�ش���رتاتيجية الكرى اأطلقته���ا الوزارة 
م���ن  املمول���ة  دولر  ملي���ار   1.2 بقيم���ة 
برنامج �لتنمية �خلليجي و�لتي �ض���تحدث 
نقلة نوعية يف �ش���بكة الطرق ل�ش���تيعاب 
�أع���د�د  �لعم���ر�ين و�لتز�ي���د يف  �لتو�ض���ع 

املركبات.

• �خلياط: �مل�رشوع يت�ضمن �إعطاء خيار �إ�ضايف للحركة �ملرورية �خلارجة من مدينة ز�يد يف �جتاه �لرفاع	

املنام���ة -بنا: جرى ات�ش���ال هاتفي بن 
عاهل البالد �ش���احب اجلالل���ة امللك حمد بن 
عي�شى اآل خليفة واأخيه رئي�س جمهورية م�رش 

العربية ال�شقيقة عبدالفتاح ال�شي�شي.
�لته���اين  تب���ادل  �لت�ض���ال  خ���ال  مت 

و�لتربي���كات مبنا�ض���بة حلول عيد �لأ�ض���حى 
اأن  القدي���ر  العل���ي  اهلل  داع���ن  املب���ارك، 
يعي���د هذه املنا�ش���بة الكرمية عل���ى البلدين 
وال�شعبن ال�شقيقن وعلى الأمتن العربية 

و�ل�ضامية باليمن و�خلري و�لربكات.

املنام���ة - بن���ا: تلق���ى عاه���ل البالد 
�ش���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 
خليف���ة برقي���ات �لتهاين مبنا�ض���بة حلول 
عيد �ل�ض���حى �ملبارك م���ن كل من رئي�س 
احلر����س الوطن���ي الفري���ق الرك���ن �ش���مو 
ال�شيخ حممد بن عي�شى اآل خليفة، ورئي�س 
نادي ر��ضد للفرو�ضية و�ضباق �خليل �ضمو 
ال�شيخ عبد اهلل بن عي�شى اآل خليفة، ووزير 

�ش���وؤون الديوان امللكي �شمو ال�شيخ علي 
بن عي�ش���ى اآل خليفة، رفعوا فيها ا�ش���مى 
�آي���ات �لته���اين و�لتربي���كات �ل���ى جالة 
امللك بهذه املنا�شبة املباركة، �شارعن 
ال���ى الباري جلت قدرت���ه ان يعيدها على 
جالته مبوفور �ل�ض���حة و�ل�ض���عادة وعلى 
مملكة �لبحرين و�ض���عبها �لك���رمي باخلري 

والركات.

املنامة - بنا: تلق���ى رئي�س الوزراء 
�ش���احب ال�ش���مو امللكي الأم���ري خليفة 
بن �ض���لمان �آل خليفة برقي���ات �لتهاين 
مبنا�ضبة عيد �ل�ض���حى �ملبارك من كل 
م���ن رئي����س احلر����س الوطن���ي الفريق 
الركن �شمو ال�ش���يخ حممد بن عي�شى اآل 
خليفة، ورئي�س نادي را�ش���د للفرو�شية 
و�ضباق �خليل �ض���مو �ل�ضيخ عبد �هلل بن 
عي�شى اآل خليفة، ووزير �شوؤون الديوان 

امللكي �شمو ال�ش���يخ علي بن عي�شى اآل 
خليفة، �أعرب���و� فيها عن خال�س �لتهاين 
واطيب التريكات اإلى �ش���احب ال�شمو 
امللكي رئي����س الوزراء بهذه املنا�ش���بة 
�لعطرة، �ض���ائلني �هلل �ض���بحانه وتعالى 
�ن يعيدها على �ض���موه مبوفور �ل�ض���حة 
وال�ش���عادة، وعلى وطننا العزيز و�شعب 
�لبحري���ن �ل���ويف مبزي���د م���ن �لزده���ار 

والتقدم.

ج���رى ات�ش���ال هاتف���ي ب���ن رئي����س 
الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة 
بن �ش���لمان اآل خليفة، واأمري دولة الكويت 
ال�ش���قيقة اأخيه �ش���احب ال�ش���مو ال�ش���يخ 
�ش���باح الأحمد اجلابر ال�شباح، حيث تبادل 
�ض���موهما �لتهاين مبنا�ض���بة عيد �لأ�ضحى 
املب���ارك، داعين املول���ى جلت قدرته اأن 
يعيد هذه املنا�ش���بة على الأمتن العربية 

و�لإ�ضامية باخلري و�ليمن و�مل�رش�ت.
كما مت خال �لت�ضال تبادل �لأحاديث 
الودية ب�ش���اأن العالقات الأخوية التاريخية 
�لتي تربط �لبلدين و�ل�ضعبني �ل�ضقيقني.
كم���ا ج���رت ات�ش���الت هاتفي���ة ب���ن 
�ش���احب ال�ش���مو امللك���ي رئي�س ال���وزراء، 
واأخيه ويل عه���د دولة الكويت ال�ش���قيقة 

�شمو ال�ش���يخ نواف الأحمد اجلابر ال�شباح، 
ورئي����س جمل����س ال���وزراء الكويت���ي اأخيه 
�ش���مو ال�ش���يخ جابر مبارك احلمد ال�ش���باح 
تبادل �ض���موه معهما �لتهاين و�لتربيكات 

مبنا�ضبة عيد �لأ�ضحى �ملبارك.
وج���رى ات�ش���ال هاتفي بن �ش���احب 
ال�ش���مو امللك���ي رئي����س ال���وزراء وحاك���م 
ال�ش���ارقة اأخي���ه �ش���احب ال�ش���مو ال�ش���يخ 
�شلطان بن حممد القا�ش���مي، حيث تبادل 
�ض���موهما �لتهاين مبنا�ض���بة عيد �لأ�ضحى 
املبارك، كما ا�ش���تعر�س �ش���موهما م�ش���ار 
�لعاقات �لتي تربط مملكة �لبحرين بدولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ل�ضقيقة و�ضبل 

تنميتها يف خمتلف املجالت.

املنامة - بن���ا: تلقى ويل العهد نائب 
القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س 
ال���وزراء �ش���احب ال�ش���مو امللك���ي الأم���ري 
�ض���لمان بن حمد �آل خليفة برقيات �لتهاين 
مبنا�ض���بة حلول عيد �ل�ض���حى �ملبارك من 
كل م���ن رئي�س احلر����س الوطن���ي الفريق 
الركن �ش���مو ال�ش���يخ حممد بن عي�ش���ى ال 
خليف���ة، ورئي�س نادي را�ش���د للفرو�ش���ية 
و�ض���باق �خليل �ض���مو �ل�ض���يخ عبد �هلل بن 

عي�ش���ى ال خليفة، ووزير �ش���وؤون الديوان 
امللكي �ش���مو ال�ش���يخ علي بن عي�ش���ى ال 
خليف���ة، �عرب���و� فيها عن خال����س �لتهاين 
والتري���كات الى �ش���احب ال�ش���مو امللكي 
املبارك���ة،  املنا�ش���بة  به���ذه  العه���د  ويل 
�ض���ائلني �هلل �ض���بحانه وتعالى �ن يعيدها 
عل���ى �ض���موه بو�ف���ر �ل�ض���حة و�ل�ض���عادة، 
وعلى وطننا �لعزيز و�ض���عب �لبحرين �لويف 

با�شطراد التقدم والزدهار.

املنامة - بنا: جرى ات�ش���ال هاتفي بن 
نائب جاللة امللك ويل العهد �ش���احب ال�شمو 
امللك���ي الأمري �ش���لمان ب���ن حم���د اآل خليفة 
وويل عه���د اأبوظب���ي نائ���ب القائ���د الأعل���ى 
للقو�ت �مل�ض���لحة بدول���ة �لإم���ار�ت �لعربية 
�ملتح���دة �ض���احب �ل�ض���مو �ل�ض���يخ حممد بن 

ز�ي���د �آل نهي���ان.  ومت خال �لت�ض���ال تبادل 
�لته���اين و�لتربي���كات مبنا�ض���بة حل���ول عيد 
�لأ�ض���حى �ملبارك د�عيني �هلل �لعلي �لقدير 
اأن يعيد هذه املنا�شبة الكرمية على البلدين 
وال�شعبن ال�شقيقن وعلى الأمتن العربية 

و�لإ�ضامية باليمن و�خلري و�لربكات.

�ملنام���ة - وز�رة �خلارجية: نّددت وز�رة 
�خلارجية بالتفجري �لإرهابي �لذي ��ض���تهدف 
مديري���ة اأم���ن بولي���ة تي���ارت باجلمهوري���ة 
اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية، واأ�شفر عن 
ا�شت�شهاد رجلي اأمن، معربة عن بالغ التعازي 
واملوا�شاة للجزائر و�شعبها ال�شقيق ولأهايل 

وذوي ال�شهيدين.
و�أكدت وقوف مملكة �لبحرين �إلى جانب 
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ش���عبية 

يف مواجه���ة كل اأ�ش���كال العن���ف والتط���رف 
والإره���اب ودعمه���ا الت���ام مل���ا تتخ���ذه م���ن 
تدابري حلماي���ة املواطنن واملقيمن وحفظ 
�لأمن، جمددة موق���ف مملكة �لبحرين �لثابت 
الراف����س لالإرهاب بجميع اأ�ش���كاله و�ش���وره 
ومهم���ا كانت دوافعه ومرراته، والداعي اإلى 
تكثيف اجلهود الإقليمية والدولية للق�ش���اء 
عل���ى تلك �لظاهرة �خلطرية �لتي ت�ض���تهدف 

الأمن وال�شتقرار يف العامل اأجمع.

القيادة تتلقى التهاين من كبار اأفراد العائلة وامل�شوؤولني

... وتتبادل التهاين مع قادة الدول اخلليجية والعربية والإ�شالمية

املنام���ة - بن���ا: تلق���ى عاه���ل البالد 
�ش���احب اجلالل���ة امللك حمد بن عي�ش���ى 
�آل خليف���ة برقي���ات �لته���اين مبنا�ض���بة 
حل���ول عي���د �لأ�ض���حى �ملبارك م���ن كبار 
اأفراد العائلة املالكة الكرمية ورئي�ش���ي 
جمل�شي النواب وال�شورى، والوزراء وكبار 
امل�شوؤولن يف اململكة والوجهاء والأعيان 
وال�ش���ورى  الن���واب  جمل�ش���ي  واأع�ش���اء 
و�أع�ض���اء �ملجال�س �لبلدية و�ملحافظني، 
و�ضفر�ء مملكة �لبحرين يف �خلارج وروؤ�ضاء 
البعث���ات الدبلوما�ش���ية املعتمدين لدى 
اململكة وروؤ�ش���اء اجلمعيات والحتادات 

والأندية الريا�شية واملواطنن.
وعر اجلمي���ع يف برقياتهم عن اأطيب 
تهانيهم وخال�س متنياتهم جلاللة امللك 
به���ذه املنا�ش���بة الكرمي���ة، داع���ن اهلل 
العل���ي القدي���ر اأن يعيدها عل���ى جاللته 
�أعو�ما عديدة مبوفور �ل�ض���حة و�ل�ضعادة 
وعل���ى مملك���ة �لبحري���ن و�ض���عبها �لويف 
بتحقي���ق مزي���د م���ن �لتق���دم و�لتط���ور 
والزدهار يف ظل قي���ادة جاللته احلكيمة 
وعلى المتن العربية وال�شالمية باليمن 

و�خلري و�لربكات.
وتلقى رئي�س الوزراء �ش���احب ال�شمو 
امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة 
برقي���ات �لته���اين مبنا�ض���بة حل���ول عيد 
�ل�ض���حى �ملبارك من كبار �فر�د �لعائلة 
املالكة الكرمية ورئي�شي جمل�شي النواب 
وال�ش���ورى وال���وزراء وكبار امل�ش���وؤولن 
يف اململك���ة والوجهاء والعيان واع�ش���اء 
واع�ش���اء  وال�ش���ورى  الن���واب  جمل�ش���ي 
و�ض���فر�ء  �لبلدية و�ملحافظني  �ملجال�س 
وروؤ�ض���اء  �خل���ارج  يف  �لبحري���ن  مملك���ة 
البعث���ات الدبلوما�ش���ية املعتمدين لدى 
اململكة وروؤ�ش���اء اجلمعيات والحتادات 
الذين  الريا�ش���ية واملواطنن،  والندية 
رفعو� ��ض���مى �آيات �لتهاين و�لتربيكات 
الى �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء 
بهذه املنا�ش���بة اجلليل���ة، داعن املولى 
العل���ي القدي���ر ان يعيده���ا على �ش���موه 
بدو�م �ل�ض���حة و�ل�ض���عادة وعلى �ململكة 
الرفع���ة  با�ش���طراد  العزي���ز  و�ش���عبها 
والتق���دم والرق���ي وعل���ى كاف���ة العرب 

و�مل�ضلمني باليمن و�خلري و�مل�رش�ت.

وتلقى ويل العهد نائب القائد الأعلى 
النائ���ب الأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء 
�شاحب ال�ش���مو امللكي الأمري �شلمان بن 
حمد �آل خليفة برقيات �لتهاين مبنا�ض���بة 
حل���ول عي���د �ل�ض���حى �ملبارك م���ن كبار 
افراد العائلة املالكة الكرمية ورئي�ش���ي 
جمل�شي النواب وال�شورى والوزراء وكبار 
امل�شوؤولن يف اململكة والوجهاء والعيان 
وال�ش���ورى  الن���واب  جمل�ش���ي  واع�ش���اء 
�لبلدية و�ملحافظني و�ضفر�ء  و�ملجال�س 
وروؤ�ض���اء  �خل���ارج  يف  �لبحري���ن  مملك���ة 
البعث���ات الدبلوما�ش���ية املعتمدين لدى 
اململكة وروؤ�ش���اء اجلمعيات والحتادات 
والندي���ة الريا�ش���ية واملواطنن، حيث 
عربو� عن �طيب �لتهاين و�لتربيكات �لى 
�شاحب ال�ش���مو امللكي ويل العهد بهذه 
املنا�ش���بة ال�شعيدة، مبتهلن الى الباري 
عز وج���ل ان يعيده���ا على �ش���موه بدوام 
�ل�ض���حة و�ل�ضعادة وعلى مملكتنا �لغالية 
بتحقي���ق �ملزي���د م���ن �لتق���دم و�لنم���اء 
وعلى جمي���ع �لعرب و�مل�ض���لمني باخلري 

والركات.

املنام����ة - بن����ا: تب����ادل عاه����ل الب����الد 
�ش����احب اجلاللة امللك حمد بن عي�ش����ى اآل 
خليف����ة، برقي����ات التهنئة مبنا�ش����بة حلول 
عيد �ل�ض����حى �ملبارك مع �خو�نه ��ض����حاب 
اجلالل����ة والفخام����ة وال�ش����مو ق����ادة الدول 
�خلليجية و�لعربية و�ل�ض����امية �ل�ض����قيقة، 
اأع����رب جاللت����ه  فيه����ا ع����ن اطي����ب تهانيه 
وخال�����س متنيات����ه له����م مبوف����ور �ل�ض����حة 
وال�ش����عادة، داعيا املولى عز وجل اأن يعيد 
ه����ذه املنا�ش����بة املباركة على ه����ذه الدول 
و�ض����عوبها �ل�ض����قيقة بو�فر �خل����ري و�ليمن 

وامل�رشات.

وتبادل رئي�س الوزراء �ش����احب ال�ش����مو 
امللكي الأمري خليفة بن �ش����لمان اآل خليفة  
برقيات تهنئة مبنا�ضبة حلول عيد �ل�ضحى 
�ملبارك مع �خو�نه ��ضحاب �جلالة و�لفخامة 
و�ل�ض����مو قادة �ل����دول �خلليجي����ة و�لعربية 
وال�شالمية ال�شقيقة �شمنها �شموه خال�س 
تهانيه و�أطيب متنياته لهم بو�فر �ل�ض����حة 
وال�ش����عادة، �شائال املولى العلي القدير ان 
يعي����د هذه املنا�ش����بة ال�ش����عيدة على هذه 
�لدول و�ضعوبها �ل�ضقيقة مبزيد من �خلري 

واليمن وامل�رشات.
وتبادل ويل العهد نائب القائد الأعلى 

ال����وزراء  جمل�����س  لرئي�����س  الأول  النائ����ب 
�ش����احب ال�ش����مو امللكي الأمري �شلمان بن 
حم����د اآل خليفة برقي����ات تهنئة مبنا�ش����بة 
حل����ول عيد �ل�ض����حى �ملب����ارك م����ع �خو�نه 
��ض����حاب �جلال����ة و�لفخامة و�ل�ض����مو قادة 
و�ل�ض����امية  و�لعربي����ة  �خلليجي����ة  �ل����دول 
ال�ش����قيقة عر �ش����موه حفظه اهلل فيها عن 
خال�س تهاني����ه واأطيب متنياته لهم بدوام 
�ل�ض����حة و�ل�ض����عادة، مبتها �إلى �لباري جل 
�شاأنه ان يعيد هذه املنا�شبة ال�شعيدة على 
هذه �لدول و�ضعوبها �ل�ضقيقة بو�فر �خلري 

واليمن وامل�رشات.
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تـوزيـع وحـدات مـ�شـروع الـحـجـيـات عـلـى الأهـالــي

التجمع الد�شتوري ينظم ور�شة “الإداري الناجح”

ن�سبة الإجناز بلغت 90 % ... املعريف لـ “$”:

قدمها امل�ست�سار البحر بح�سور 16 م�ساركا

قـــال النائب حممد املعـــريف اإنه مت توزيع 
جميع وحدات م�رشوع احلجيات الإ�سكاين التابع 
للدائرة الرابعة يف املحافظـــة اجلنوبية البالغ 
عددهـــا 142 وحدة علـــى الأهايل، واإن ن�ســـبة 

الإجناز يف هذه الوحدات جتاوزت الـ 90 %.
وتابع املعـــريف اأن املتبقي من امل�رشوع 4 
بنايات ل�سقق التمليك حتتوي 160 �سقة وما 
يزال العمل جاريا فيها وو�سلت ن�سبة الجناز 

فيها 80 %.

وقـــال النائب “خالل اللقـــاء الذي جمعني 
مـــع وزير الإ�ســـكان با�ســـم احلمـــر مت الطالع 
على امل�ساريع الإ�سكانية اجلديدة يف اململكة 
ب�ســـكل عام، وامل�ســـاريع اخلا�ســـة للمحافظة 

اجلنوبية وم�رشوع احلجيات الإ�سكاين”.
واأ�ســـاف “مت الطـــالع علـــى م�ســـتجدات 
م�ـــرشوع املدينـــة اجلنوبية الـــذي يتوقع له اأن 
يلبي اآلف الطلبات الإ�ســـكانية خالل املرحلة 
املقبلة مما ي�سهم يف تقليل قوائم النتظار”.
التوزيـــع  اآليـــات  مناق�ســـة  مت  واأردف 
التـــي  القدميـــة  الطلبـــات  علـــى  والوقـــوف 

ت�ســـتدعي املراعاة. ووعد احلمر الوزير بزيارة 
ميدانية يف القريـــب العاجل مل�رشوع احلجيات 

الإ�سكاين.
وقـــدم النائـــب ال�ســـكر لوزير ال�ســـكان 
لتعاونه الدائم مع ال�سلطة الت�رشيعية من خالل 
الزيارات املتكررة للنـــواب وتنفيذ تعليمات 
احتياجـــات  وتلم�ـــس  الـــوزراء  رئي�ـــس  �ســـمو 

املواطنني من خالل ممثلي ال�سعب.
واأعـــرب املعريف عن تقديره للجهود التي 
تبذلها الوزارة من اأجل حلحلة امللف الإ�سكاين 

واخلطوات التي تتخذها يف هذا ال�ساأن.

املنامـــة - جمعيـــة “جـــود”: نظمـــت 
الد�ســـتوري  الوطنـــي  التجمـــع  جمعيـــة 
“جـــود” ور�ســـة عمـــل بعنـــوان “الإداري 
الناجح” قدمها م�ست�سار الإدارة والرئي�س 
التنفيذي ل�ســـحيفة “البالد” اأحمد البحر، 
حتت اإ�رشاف وتن�ســـيق عي�سى �سعد، واأدار 
اللقاء اأكرب جعفري وبح�سور 16 م�ساركا 

وم�ساركة.
تعريـــف  علـــى  الور�ســـة  وا�ســـتملت 
الإداري الناجح من حيث الروؤية والأهداف 

واخل�سائ�س الإدارية وغريها.
امل�ســـاركون  �ســـكر  جانبهـــم،  مـــن 
جمعية “جـــود” على جهودهـــا يف تقدمي 
املحا�ـــرشات والنـــدوات وور�ـــس العمـــل 
النوعيـــة التي ت�ســـهم يف تثقيف وتنوير 

املواطن خ�سو�سا، والراأي العام عموما.
بـــدوره، اأعـــرب امل�ست�ســـار البحر عن 
�ســـعادته لتقـــدمي ور�ســـة العمـــل منوها 

بالهتمـــام والتجـــاوب اجليـــد مـــن قبـــل 
خـــالل  مـــن  وامل�ســـاركات  امل�ســـاركني 
املناق�ســـات الإيجابيـــة وطـــرح الأ�ســـئلة 

املتنوعة التي اأثرت اللقاء.
ويف نهاية ور�ســـة العمل، قدم الأمني 
العـــام خالد الكلبان ونائـــب الأمني العام 

ه�سام ربيعة �ســـهادات امل�ساركة جلميع 
امل�ساركني وامل�ساركات، كما مت تقدمي 
هدايا تذكارية للم�ست�سار البحر وجعفري.

كمـــا مت اأي�ســـا يف توزيع ال�ســـهادات 
تكرمي خا�س للنا�ســـط الجتماعي �سالح 

بن علي.

ليلى مال اهلل

دعم تام للدور الوطني لرئي�ش الوزراء يف اإنعا�ش القت�شاد
جهود �سموه �ستبقى دوًما مو�سع اعتزاز وتقدير اجلميع ... رئي�س الغرفة:

تلقـــى رئي�ـــس الـــوزراء �ســـاحب ال�ســـمو 
امللكـــي الأمـــري خليفة بـــن �ســـلمان اآل خليفة 
برقيـــة �ســـكر وتقدير من رئي�ـــس غرفة جتارة 
و�ســـناعة البحرين خالـــد املوؤيـــد، وفيما يلي 

ن�س الربقية:
�ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري خليفة بن 
�ســـلمان اآل خليفـــة حفظـــه اهلل ورعـــاه رئي�س 

الوزراء املوقر 
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، 

ي�رشفنا يا �ساحب ال�سمو امللكي الأمري اأن 
نرفع اإلى مقامكم الكرمي بالأ�سالة عن نف�سي 
ونيابـــة عن اأع�ســـاء جمل�ـــس اإدارة غرفة جتارة 
و�سناعة البحرين والأ�رشة التجارية وال�سناعية 
يف اململكة، اأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير على 
ما تقومون به وحكومتكم املوقرة من جهد مثمر 
وعمل دوؤوب يف �ســـبيل رفعة مملكتنا الغالية 
ونه�ســـتها القت�ســـادية وما تولونه دوًما من 
اهتمام بالغ بالدفع بعجلة التنمية القت�سادية 

امل�ســـتدامة واإنعا�س القطاع اخلا�س، موؤكدين 
لكـــم دعمنا التـــام لدوركم الوطنـــي يف اإعادة 
الن�ص���اط اإل���ى القط���اع االقت�ص���ادي، داع���ن 
اهلل عـــّز وجّل اأن يوفقكـــم يف هذه اجلهود واأن 
يعيـــد احليوية لقت�ســـادنا، م�ســـيدين يف هذا 
ال�سدد بعظيم المتنان وخال�س العرفان دعم 
�ســـموكم امل�ســـتمر للقطاع التجاري البحريني 
والذي قد اأ�ســـهم ب�ســـكل كبري يف متكني هذا 
القطاع مـــن النهو�ـــس مب�ســـوؤولياته واأدواره 
الرياديـــة والتناف�ســـية للم�ســـاهمة يف حتريك 
الوطنـــي، مثمنـــني عالًيـــا  القت�ســـاد  عجلـــة 
توجيهات �سموكم ال�ســـديدة لوزارة ال�سناعة 
مـــع  اجتماعـــات  وال�ســـياحة بعقـــد  والتجـــارة 
غرفة جتارة و�ســـناعة البحرين للو�ســـول اإلى 
تفاهم ب�ســـاأن ر�ســـوم مزاولة الأن�سطة، والتي 
اأ�ســـفرت وهلل احلمد عن املوافقة على مقرتح 
الغرفـــة بتاأجيـــل تنفيـــذ القرار الـــوزاري رقم 
130 ل�ســـنة 2016 اخلا�س بر�ســـوم الأن�سطة 

التجارية ملدة 6 اأ�سهر اإ�سافية تنتهي يف 31 
مار�ـــس 2018 حتى يت�ســـنى للغرفة درا�ســـة 
اأو�ساع �ســـغار التجار لتمكينهم من تخفي�س 
تكاليـــف التجديد ال�ســـنوي عن طريـــق زيادة 
وعيهم باأهمية دمج الأن�ســـطة التجارية وبيان 

ال�ستفادة املرتتبة على ذلك.
اإن هـــذه التوجيهـــات احلكيمـــة مـــن لدن 
�ســـموكم الكرمي والتي جاءت ا�ستجابة كرمية 
لدعـــوة �ســـبق واأن رفعتهـــا الغرفة ل�ســـموكم 
حفظكـــم اهلل ورعاكم �ســـيكون لهـــا باإذن اهلل 
تاأثـــري ايجابـــي يف اإنعا�ـــس القطـــاع اخلا�ـــس 
وحتريك الن�صاط التجاري يف اململكة وتخفيف 
العـــبء عـــن كاهـــل املوؤ�س�ســـات ال�ســـغرية 
واملتو�ســـطة، مما ينم عن روؤية واعية وحكيمة 
من لدن �سموكم خا�سة واأن الظروف والأو�ساع 
الراهنة تقت�ســـي منح املزيد من الت�ســـهيالت 
للقطاع اخلا�س حتـــى يقوم بدوره املاأمول يف 
الدفع بعجلة النمو القت�سادي وتوفري فر�س 

العمل للمواطنني.
كل ال�ســـكر والثناء يا �ساحب ال�سمو الأمري 
لكل توجيهاتكم ال�سديدة وقراراتكم احلكيمة، 
وكل ما حتظى به الغرفة والقطاع التجاري الذي 
متثلـــه من دعم ل حمدود وم�ســـاندة كبرية من 

لدن �سموكم، وهو الذي يوؤكد لنا مدى اإميانكم 
بدور هذه املوؤ�س�سة يف عملية التنمية ال�ساملة، 
مقدريـــن عالًيـــا جهودكـــم اجللية والوا�ســـحة 
يف كل مـــا يخـــدم القطـــاع التجـــاري البحريني 
وتطـــوره، وهـــي جهود �ســـتبقى دوًما مو�ســـع 
اعتـــزاز وتقدير اجلميـــع، داعـــني اهلل عز وجل 
اأن ميتعكم بنعمة ال�ســـحة والعافية لتوا�سلوا 
م�ســـرية اخلري والعطـــاء، واأن يوفقكم لتحقيق 
ما ت�سبون اإليه من املزيد من التطور التنموي 
واحل�ساري والقت�سادي لهذه اململكة الغالية 
يف هـــذا العهـــد الزاهر حل�رشة �ســـاحب اجلاللة 
امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه، ودعم �ساحب 
ال�ســـمو امللكي ويل العهد الأمني نائب القائد 

الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء. 
وتف�سلوا يا �ســـاحب ال�سمو امللكي الأمري 
بقبـــول اأ�ســـدق م�ســـاعر الحـــرتام والتقديـــر، 
ودمتـــم بعون اهلل �ســـاملني. ودامت اأيامنا بكم 

�سعيدة.

• خالد املوؤيد	

اخلاجة: تاأجيل ر�شوم الأن�شطة التجارية يحقق م�شلحة اجلميع الع�شومي: رئي�ش الوزراء قائد ملهم همه الأكرب مّل ال�شمل العربي
الق�ســـيبية - جمل�س النواب: اأ�ساد نائب 
رئي�ـــس الربملان العربي ع�ســـو جمل�س النواب 
عادل الع�سومي،  بدعوة رئي�س الوزراء �ساحب 
ال�ســـمو امللكـــي الأمـــري خليفة بن �ســـلمان اآل 
خليفـــة التـــي وجهها ام�ـــس لروؤ�ســـاء البعثات 
الدبلوما�ســـية املعتمـــدة يف اململكـــة بجعـــل 
الت�ســـامن العربي قب�س النور الذي يقود هذه 
املنطقـــة اإلى اأعلى مراتب التنمية يف ظل بيئة 
اآمنة وم�ســـتقرة. واعترب �ســـموه القائد العربي 

امللهم الذي همه الأكرب هو مل ال�ســـمل العربي ووحدة �ســـفه، 
موؤكـــدا كذلك اأن احلفـــاظ على الأمن وال�ســـتقرار العربي يف 
ظـــل التحديـــات الأمنية والقت�ســـادية العامليـــة التي حتدق 

باملنطقة باأ�سكال و�سنوف متعددة هو حمط تركيز �سموه.
واأيد الع�سومي �سموه قائال “اإن ا�ستهداف هذه املنطقة 
وحماولة تقوي�س ا�ســـتقرارها مل يتوقـــف يوماً، وعلى اجلميع 
احلذر والتم�ســـك بعروة التعاون والتاآخي فهي �ســـبيل النجاة 

واخلـــروج من هذه التحديات ب�ســـالم دومنا اأن 
تتاأثر �سعوبنا �سواء يف تنميتها اأو اأمنها”.

واأكـــد اأن حكمة قادة الـــدول العربية كما 
قال �ســـموه �ســـتقوي منظومة التعاون العربي 
و�ســـتجعلها اأكـــر قـــدرة ومنعـــة يف مواجهـــة 
الأخطـــار ويف مقدمتهـــا الإرهـــاب. واأ�ســـار اإلى 
انه ومن خالل موقعـــه كنائب لرئي�س الربملان 
العربي �ســـيكر�س كل جهده يف �ســـبيل تنفيذ 
دعـــوة �ســـمو رئي�ـــس الـــوزراء القائمـــة علـــى 
التكاتف والعمل على تطوير العمل العربي امل�سرتك للتغلب 
على كل التحديـــات التي تواجه اأمتنا العربية يف هذه املرحلة 
احلرجـــة من تاريخها املعا�رش. و�ســـدد الع�ســـومي على �رشورة 
الأخذ بزمام املبادرة لتج�ســـيد دعوة �ســـموه التي ت�ســـتهدف 
تعزيز اأوا�رش الت�ســـامن العربي والرتقاء مب�ســـتوى التن�سيق 
والت�ســـاور بني الـــدول العربية، من اأجل بلورة روؤى م�ســـرتكة 

ب�ساأن ق�سايا واأزمات املنطقة املختلفة .

اعترب النائب اأ�سامة اخلاجة توجيهات 
رئي�ـــس الـــوزراء �ســـاحب ال�ســـمو امللكي 
الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة الرامية 
اإلـــى عقـــد اجتماعـــات مـــع غرفـــة جتـــارة 
و�ســـناعة البحرين للو�ســـول اإلـــى تفاهم 
ب�ساأن ر�سوم مزاولة الأن�سطة، وما متخ�س 
عنه مـــن تاأجيـــل تنفيـــذ القرار الـــوزاري 
رقـــم 130 ل�ســـنة 2016 اخلا�س بر�ســـوم 
الأن�ســـطة التجارية ملدة 6 اأ�سهر اإ�سافية 

تنتهـــي يف 31 مار�ـــس 2018، حر�ســـاً من �ســـموه على 
حتقيق م�سلحة اأبناء الوطن وتلبية تطلعاتهم واآمالهم، 
وخطـــوة متقدمة وداعمة لتوجهـــات احلكومة يف حتقيق 
النمو القت�ســـادي الذي ي�ســـهم يف خلـــق فر�س العمل 

اأمام املواطنني.
واأعـــرب النائـــب عـــن اأملـــه يف اأن تقـــود توجيهات 
رئي�س الوزراء اإلى املزيد من املكت�ســـبات التي يتطلع 

اإليها املواطن لكون تاأجيل تطبيق القرار 
مدة 6 اأ�ســـهر من �ســـاأنه اأن يقود ب�ســـكل 
اأو اآخـــر نحـــو تاأجيـــل اأو اإلغـــاء املزيـــد من 
الر�ســـوم وال�رشائب املفرو�ســـة، اأو التي 
�ســـتفر�س على كاهل املواطنني، موؤكداً 
اأن حر�س �ســـمو رئي�س الوزراء على تاأمني 
اأ�سباب العي�س الكرمي لي�ست بغريبة على 
�سموه ويعطي مثالً حياً على تكري�س مبداأ 

التجاوب ال�رشيع مع متطلبات ال�سعب.
واعتـــرب اخلاجـــة اأن تاأجيل القـــرار يتيح الفر�ســـة 
لالأطراف املعنية درا�ســـة املو�ســـوع ب�سكل م�ستفي�س 
من اجـــل الو�ســـول اإلى اأر�ســـية م�ســـرتكة مـــع ممثلي 
احلكومـــة يف الجتماعات املقبلة، من �ســـاأنه احل�ســـول 
ب�سكل اأو اآخر على توافقات اإ�سافية بحيث ل يت�رشر من 
ذلك املواطن، �ســـيما وان العمل الت�ساركي مع ال�سلطة 

التنفيذية ي�سب يف ذات املنحى.

• •عادل الع�سومي	 اأ�سامة اخلاجة 	

• •تكرمي مقدم الور�سة اأحمد البحر	 ... والبحر يتو�سط امل�ساركني	
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والدة ليبية ومينية وجزائرية

700 متطوع 

200 حالق 

16 طائرة لالأمن  

درجة احلرارة يف ِمنى 39
ا مري�ًضا  ت�ضعيد 420 حاجًّ

رفع 15 األف طن من النفايات 

كـ�ضــوة جـديـدة لـلـكـعـبـة الـمـ�ضـرفــةم�ضجد منرة يكت�ضي بالبيا�ض بيوم عرفة

اجلمرات تتاأهب ال�ضتقبال احلجاج اليوم

400 حمل مو�ضمي بامل�ضاعر املقـد�ضـة

مزدلفة ... ثالـث مـحـطـات الـمـ�ضـاعـر

جرًيا على العادة ال�صنويةكاأنه قطعة اإحرام من�صوجة برداء واحد بالت�صاق والتئام

تعزيز اآليات التحكم يف تدفقات احلركة 

23 مطعًما و7 �صالونات و12 �صيدلية و11 �رصاًفا

م�صاحتها الإجمالية 963 هكتاًرا 

�ص���دحت من���ارات م�ص���جد منرة ال�ص���ت يف 
�ص���عيد عرف���ات الطاهر بن���داء احل���ق، وموؤذنة 
لأداء �صالتي الظهر والع�رص جمع تقدمي اقتداء 

بالر�صول �صلى عليه و�صلم.
واكت�ص���ى امل�ص���جد اأم�س حلة بي�ص���اء كاأنه 

قطعة اإحرام من�ص���وجة يف رداء واحد بالت�ص���اق 
والتئام �صيوف الرحمن بع�صهم ببع�س، الذين 
توافدوا اإليه منذ وقت مبكر من �ص���باح التا�صع 
من ذي احلجة، لي�ص���هدوا خطبة عرفة نا�ص���جني 
لوح���ة زاهي���ة داخ���ل امل�ص���جد ويف ال�ص���احات 

اخلارجية، يف ملمح يتكرر مرة واحدة كل عام.
واكت�ص���ب امل�صجد اأهمية كربى من الناحية 
الديني���ة والتاريخية، ففيه خطب النبي - عليه 
ال�ص���الة وال�ص���الم - خطبته ال�ص���هرية يف حجته 

الأخرية التي ت�صمى خطبة الوداع.

تابع���ت اأنظ���ار امل�ص���لمني يف م�ص���ارق الأر����س 
ومغاربه���ا عملية ا�ص���تبدال ك�ص���وة الكعب���ة امل�رصفة 
احلالية بك�صوة جديدة، جرًيا على العادة ال�صنوية يف 

اليوم التا�صع من ذي احلجة من كل عام.
وقام من�صوبو الرئا�ص���ة العامة ل�صوؤون امل�صجد 
احلرام وامل�ص���جد النب���وي وجممع املل���ك عبدالعزيز 
لك�ص���وة الكعبة امل�رصفة باإنزال ث���وب الكعبة القدمي 

وا�صتبداله بثوب جديد �ُصنع من احلرير اخلال�س.
وب���داأت عملية ا�ص���تبدال الك�ص���وة بنقل الثوب 

اجلدي���د اإل���ى امل�ص���جد احل���رام واملكون م���ن اأربعة 
جوانب مفرقة و�ص���تارة الب���اب، ثم رفع كل جنب من 
جوان���ب الكعبة الأربعة عل���ى حدة اإل���ى اأعلى الكعبة 
امل�رصف���ة، ث���م فردها عل���ى اجلنب الق���دمي وتثبيت 
اجلنب من اأعلى بربطها من العراوي واإ�سقاط الطرف 

الآخر من اجلنب.
وبع���د اأن مت حّل حبال اجلن���ب القدمي، بتحريك 
اجلن���ب اجلديد اإل���ى اأعلى واأ�ص���فل يف حرك���ة دائمة 
بعدها اأزيح اجلانب القدمي من اأ�ص���فل وبقى اجلانب 

اجلديد ومت تكرار العملية 4 مرات لكل جانب اإلى اأن 
اكتمل الثوب.

وبع���د النته���اء من ذلك ج���رى تركيب �ص���تارة 
الب���اب وهي عملية حتتاج اإلى وقت واإتقان يف العمل 
بعمل فتحة بقدر م�صاحة ال�صتارة يف القما�س الأ�صود 
وعر�ص���ه 3.30 اأمتار، ومن ثم عمل ثالث فتحات يف 
القما�س لتثبيت ال�ص���تارة من حتت القما�س، واأخرًيا 
مت تثبي���ت الأط���راف بحياكتها يف القما�س الأ�ص���ود 

على الثوب.

تاأهب���ت من�ص���اآت اجلم���رات يف م�ص���عر من���ى 
ل�ص���تقبال حجاج بي���ت اهلل احل���رام لرمي اجلمار 
بتفوي���ج منظم اأعدت له خطط وم�رصوعات مرافق 
وتهوي���ة وتكيي���ف و�ص���يانة وخدم���ات مراف���ق 
ملزي���د م���ن الراح���ة والتي�ص���ري عل���ى احلجيج يف 
اأداء املنا�ص���ك. وزودت وزارة ال�ص���وؤون البلدي���ة 
والقروي���ة ال�ص���عودية م����رصوع من�ص���اأة اجلمرات 
باملظالت العلوية، ومراوح التكييف امل�ص���احب 
لل���رذاذ لتقليل درج���ة احلرارة، واإعداد ال�ص���المل 
املتحرك���ة ومباين اخلدمات وتخطيط امل�ص���ارات 
اجلديدة. كم���ا ن�رصت الوزارة كام���ريات املتابعة 
لتعزيز اآلي���ات التحكم يف تدفقات حركة احلجيج 
الإر�ص���ادية  واملن�ص���اآت  اللوح���ات  جان���ب  اإل���ى 

والتوعوية واخلدمات الإعالمية.

وا�ص���لت املح���الت املو�ص���مية يف امل�ص���اعر 
املقد�ص���ة تقدمي خدماتها للحجاج. وخ�ص�ص���ت 
العديد من املواقع يف امل�ص���اعر املقد�صة لإقامة 
املحالت التجاري���ة والغذائية مع مراعاة توزيعها 
���ا بحيث تغطي جمي���ع املناطق ولتوفري  جغرافيًّ
احتياج���ات حج���اج بي���ت اهلل احل���رام يف خمتل���ف 

اأماكن تواجدهم بامل�صاعر املقد�صة. 
وجه���زت اأمان���ة مكة املكرمة ح���وايل )400( 
موقع يف امل�ص���اعر املقد�ص���ة للمبا�صط وحمالت 

بيع املواد الغذائية. 
مطعًم���ا   )23( الأن�ص���طة  ه���ذه  و�ص���ملت 
وخمبًزا مبنى و)204( م���واد غذائية مبنى، و)7( 
م�ص���تلزمات حجاج و)7( �صالونات حالقة و)12( 
�صيدلية و)11( �رصيحة ات�ص���الت و)11( �رصاًفا 
���ا، بالإ�ص���افة اإل���ى )21( مب�ص���ًطا يف عرفات  اآليًّ
و)69( مب�صًطا يف مزدلف، اإ�صافًة اإلى العديد من 

مبا�صط التخ�صي�س مبنى والربادات.

مزدلفة... ثالث امل�ص���اعر املقد�ص���ة التي 
مي���ر بها احلجيج يف رحلة اإمياني���ة يوؤدون فيها 
منا�صك احلج، وتقع بني م�صعري منى وعرفات، 
ويقيمون فيها �ص���التي املغرب والع�صاء جمًعا 
وق����رًصا ويجمعوا فيها احل�ص���ى لرمي اجلمرات 
مبن���ى وميكث فيها احلجاج حتى �ص���باح اليوم 
الت���ايل يوم عيد الأ�ص���حى ليفي�ص���وا بعد ذلك 

اإلى منى.
واملبيت مبزدلفة واج���ب، من تركه فعليه 
دم، وامل�ص���تحب القتداء بر�ص���ول اهلل �ص���لى 

اهلل عليه و�ص���لم يف املبيت اإلى اأن ُي�ص���بح، ثم 
يقف حتى ي�ص���فر، ول باأ�س بتقدمي ال�ص���عفاء 
والن�صاء، ثم يدفع اإلى منى قبل طلوع ال�صم�س.
ويعود ت�ص���ميتها مبزدلفة ح�ص���ب ما ذكره 
العلم���اء واملوؤرخون لن���زول النا�س بها يف زلف 
اللي���ل، وقيل اأي�ًص���ا لأن النا�س يزدلفون فيها 
اإل���ى احل���رم، كم���ا قي���ل اإن ال�ص���بب اأن النا�س 
يدفع���ون منه���ا زلف���ة واح���دة اأي جميًع���ا فيما 

�صماها اهلل تعالى امل�صعر احلرام.
وم�ص���احة امل�ص���عر الإجمالية 963 هكتاًرا، 

ي�ص���تفاد منه���ا للحج���اج 682 هكت���اًرا وفيه���ا 
م�صجد امل�صعر احلرام.

وكان �صيوف الرحمن قد نفروا من عرفات 
الى مزدلفة بعد اأن ا�ص���تقرت جموع حجاج بيت 
اهلل احلرام على �ص���عيد عرفات الطاهر �ص���باح 
اأم�س التا�ص���ع من �صهر ذي احلجة؛ ليوؤدوا ركن 
احل���ج الأعظ���م، وي�ص���هدوا الوقف���ة الكربى يف 
م�صهد اإمياين مفعم باخل�صوع وال�صكينة، ملبني 
مت�رصع���ني، داعني اهلل عز وج���ل اأن مّين عليهم 

بالعفو واملغفرة والرحمة والعتق من النار.

�صهد م�صت�صفى جبل الرحمة يف م�صعر 
عرفات اأم�س حالتي ولدة ل�صيدتني من 
اليمن وليبيا خالل اأدائهما منا�صك احلج. 
وعربت ال�ص���يدتان عن فرحتهما بقدوم 
مولديهما يف امل�ص���اعر املقد�صة وخا�صة 

يف �صعيد عرفات.
ال���ولدة  م�صت�ص���فى  �ص���هد  كم���ا 
والأطفال يف مكة املكرمة قدوم مولودة 
جديدة يف اأطهر البقاع ل�صيدة قدمت من 

اجلزائر لأداء منا�صك احلج.

متط���وع   700 م���ن  اأك���ر  يق���دم 
يف  التطوعي���ة  خدماته���م  ومتطوع���ة 
خمتلف التخ�ص�صات الطبية والإ�صعافية 

وعمليات الإخالء والإنقاذ، وذلك يف �صمن 
الأعمال واجلهود واخلدمات التي تقدمها 

فرق الدفاع املدين مبو�صم احلج.

بداأ اأكر من 200 فني حالقة �صعوديني 
مبعاه���د  احلالق���ة  اأق�ص���ام  خريج���ي  م���ن 
املوؤ�ص�صة العامة للتدريب التقني واملهني، 

ا�صتعدادهم لتنفيذ ن�صك احللق اأو التق�صري 
ل�ص���يوف بي���ت اهلل احل���رام خالل اأي���ام عيد 

الأ�صحى املبارك واأيام الت�رصيق.

اأك���د قائد ع���ام طريان الأمن ال�ص���عودي 
الل���واء الطيار حممد عيد احلرب���ي اأن القيادة 
العامة لطريان الأمن �ص���خرت كافة اإمكاناتها 
م���ن طائ���رات وك���وادر ب�رصي���ة وفني���ة ورفع 
جاهزيته���ا لأعل���ى درج���ة ملتابع���ة ت�ص���عيد 
احلجيج اإلى م�ص���عر عرف���ات ووقوف احلجيج 

على جبل الرحمة يف يوم احلج الأكرب.
واأو�ص���ح اأن طريان الأمن يقوم من خالل 
الطلع���ات املتوا�ص���لة ل���� 16 طائ���رة جتوب 
�ص���ماء مك���ة املكرم���ة وامل�ص���اعر املقد�ص���ة 
بر�ص���د احلال���ة الأمني���ة واحلرك���ة املروري���ة 

حلجاج بيت اهلل احلرام.

توقعت الهيئة العامة لالأر�ص���اد وحماية 
البيئ���ة ال�ص���عودية اأن تك���ون ال�ص���ماء غائمة 
جزئيًّا على مكة املكرمة وامل�صاعر املقد�صة.

واأف���ادت الهيئ���ة يف تقريره���ا عن حال 

الطق����س خالل ال�ص���اعات القادم���ة، اأن درجة 
احلرارة احلالية يف مكة املكرمة 43 درجة.

وو�ص���لت درجة احلرارة يف م�صعري منى 
ومزدلفة 39 درجة.

املكرم���ة  ال�ص���حة مبك���ة  وزارة  قام���ت   
بت�ص���عيد احلجاج املنومني مب�صت�صفيات مكة 
املكرمة اإلى م�صعر عرفات الطاهر. ومت جتهيز 
�ص���يارات اإ�ص���عاف جمه���زة باأح���دث الأجه���زة 
الطبي���ة والعالجية والدوائية. وبينت ال�ص���حة 
اأن القواف���ل الطبي���ة التي انطلق���ت من جميع 

م�صت�صفيات مكة املكرمة بلغ عدد امل�صعدين 
بها من م�صت�صفيات مكة املكرمة وم�صعر منى 
397 مري�ًص���ا؛ وذلك عرب اأ�صطول متكامل من 
احلافالت املجهزة و�صيارات الإ�صعاف، اإ�صافة 
اإلى اأنه مت ت�ص���عيد 23 مري�ًص���ا م���ن املدينة 

املنورة عرب 68 �صيارة اإ�صعاف.

البلدي���ة  ال�ص���وؤون  وزارة  خ�ص�ص���ت 
والقروي���ة ال�ص���عودية لنظاف���ة امل�ص���اعر 
املقد�ص���ة اأكر م���ن 1000 عام���ل نظافة 

العامة موزع���ني يف اأرجاء م�ص���عر عرفات، 
ملبا�رصة اأعمال النظافة اأولً باأول. وتوقعت 

رفع اأكر من 15 األف طن من النفايات.

•  ا�صتقرار جموع احلجاج على �صعيد عرفات الطاهر	

• املبيت يف مزدلفة وجمع احل�صى	

•  الرتتيب لتفويج منظم للحجاج	

• م�صهد اإمياين مفعم باخل�صوع وال�صكينة	



الجمعة 1 سبتمبر 2017 
10 ذو الحجة 1438
8local@albiladpress.comالعدد 3244 اإع�������داد: ع��ب��ا���س اإب��راه��ي��ممحاكم

تاأييد احلب�س �سهًرا ل�سخ�سني �رضبا اآخر ب�سبب “يتيمة”
“مطلوب” يعتدي على �رضطيني توجها للقب�س عليه

ت�سبب باإ�سابتهما بخدو�ش و�سحجات

اأمرت املحكم���ة الكربى اجلنائية الأولى 
النظر يف واقعة اعتداء �ساب “26 عاًما” على 
ع���دد من اأفراد ال�رشط���ة املكلفني بالقب�ش 
علي���ه، م���ا ت�س���بب باإ�س���ابتة اثن���ني منهم 
بخدو�ش و�سجحات كما اأتلف مفتاح الدورية 
الأمنية حال كونها بو�سع الت�سغيل، باإعالن 
املته���م على العنوان الوارد بالئحة التهام، 
ق���ررت تاأجي���ل الق�س���ية حت���ى جل�س���ة 10 

اأكتوبر املقبل.
وتتح�س���ل وقائ���ع الق�س���ية يف اأن اأح���د 
اأف���راد ال�رشطة برتبة “عري���ف” كان قد اأبلغ 
باأنه واأثناء توجه���ه برفقة دورية مدنية اإلى 
منطقة دم�س���تان؛ لتنفيذ اأمر بالقب�ش على 
اأح���د الأ�س���خا�ش املطلوبني اأمنًي���ا، وعندما 

اإل���ى من���زل ال�س���خ�ش املطل���وب  و�س���لوا 
وطرق���وا الب���اب عليه، فتح له���م املطلوب 
الباب فاأف�س���ح ل���ه العريف عن �سخ�س���يته 

وماأموريته بالقب�ش عليه.
واأفاد باأن املتهم املطلوب حاول الهرب 
من قب�س���تهم فما كان من���ه اإل اأن لحقه هو 

و�رشطي اآخر حتى متكنا من الإم�ساك به.
لك���ن املته���م ظ���ّل يقاومهم���ا حم���اولً 
الإف���الت من قب�س���تهما، مما تت�س���بب ذلك 
يف اإ�س���ابته هو وزميله بخدو�ش و�س���حجات، 
حتى متكنا يف نهاية املطاف من اإدخاله اإلى 

الدورية.
اململوك���ة  الأمني���ة  الدوري���ة  وبداخ���ل 
ي����رشب  املته���م  ظ���ّل  الداخلي���ة،  ل���وزارة 

بوا�سطة رجله مفتاح ال�سيارة التي كانت يف 
و�سع الت�س���غيل حتى تلف، ومل يتوقف عن 
احلرك���ة اإل بعدما متكنا من ال�س���يطرة عليه 
وتكبيله بالأ�سفاد، وحينها مت اقتياده اإلى 

مركز ال�رشطة.
ه���ذا ويواجه حالًي���ا ال�س���اب تهمتي اأنه 
اعت���دى عل���ى  اأولً:   ،9/6/2017 بتاري���خ 
�س���المة ج�س���م املجني عليهم���ا ال�رشطيني، 
اأثناء وب�س���بب تاأديتهم���ا ملهام وظيفتهما، 
املو�س���وفة  الإ�س���ابات  بهم���ا  فاأح���دث 
بالتقري���ر الطب���ي والت���ي مل تعجزهم���ا عن 
القيام باأعمالهما ال�سخ�س���ية ملدة تزيد عن 
20 يوًما، ثانًيا: اأتلف عمًدا املفتاح املبنينَّ 

واململوك لوزارة الداخلية.

رف�ست املحكمة الكربى اجلنائية 
ال�س���تئنافية(  )ب�س���فتها  الثالث���ة 
ا�ستئناف ُمدانني اأحدهما �رشب �ساًبا، 
ب�س���بب مواعدته بنت جار امل�ستاأنف 
امل�س���تاأنف  معاقب���ة  واأي���دت  الأول، 
الأول “40 عاًما” باحلب�ش ملدة �س���هر 
واح���د فق���ط، وبتغ���رمي امل�س���تاأنف 
الث���اين مبلًغ���ا وق���دره 100 دين���ار، 
حلمل���ه اأداة اجلرمي���ة “ل���وح خ�س���بي 
يحتوي على م�سامري” ورمى به بعيًدا 
عن املكان، بعد اأن ت�سببت يف اإ�سابة 

قطعية باملجني عليه.
وتتمث���ل الواقع���ة ح�س���ب حك���م 
الأول  امل�س���تاأنف  اأن  يف  املحكم���ة 
اأ�س���ابته نوبة غ�س���ب بعدما �س���اهد 
فتاة ت�سكن بالقرب من منزله، والتي 
تخرج كل ليلٍة مع �س���اب يف �س���يارته 
وتغيب برفقته لب�س���ع �ساعات، ومن 
ث���م يق���وم ال�س���اب بتو�س���يلها مرًة 
اأخرى اإل���ى م�س���كنها الكائن مبنطقة 

�سماهيج.
اأن���ه  الأول  امل�س���تاأنف  واأو�س���ح 
يف ي���وم الواقعة قرر و�س���ع حدٍّ لهذا 
الأمر، وت�سادف عند عودته من عمله 
لي���اًل وبرفقت���ه اأحد زمالئ���ه يف العمل 
هو امل�س���تاأنف الآخر، بح�سور �سيارة 
ال�س���اب املجن���ي علي���ه لياأخ���ذ تلك 

الفتاة.
وقرر اأنه توجه اإلى �سيارة املجني 
عليه، واأخذ ي�رشخ عليه ويوؤنبه ب�سبب 
الفعل الذي يق���وم به كون اأن الفتاة 
يتيمة، وعلى اإثر ذلك ن�س���بت بينهما 
م�س���ادة كالمية حاولت خاللها الفتاة 

تهدئة الأمر فيما بينهما.
اأ����رشع  اأن���ه  امل�س���تاأنف  واأ�س���اف 
بالإم�س���اك بلوح خ�س���بي يحتوي على 
عدد من امل�س���امري، و����رشب بها ذلك 
ال�ساب، ما ت�سبب يف اإ�سالة الدماء من 
وجه���ه، فما كان من الأخ���ري اإل اأن فّر 

هارًبا من املوقع.
ولذ ال�س���اب املجن���ي علي���ه بعد 
العتداء عليه من قبل الأول اإلى مركز 
�رشطة �س���ماهيج وتقّدم ببالغ ر�سمي 
�سده، ويف تلك الأثناء اأخذ امل�ستاأنف 
الثاين اللوح اخل�سبي اأداة اجلرمية من 
يد امل�س���تاأنف الأول واألقاه بعيًدا عن 

املوقع.
اأن���ه  الأول  امل�س���تاأنف  واع���رف 
ث���ار غ�س���ًبا عقب م�س���اهدته ب�س���كل 
يوم���ي للفتاة وهي تخرج برفقة ذلك 
ال�س���اب، كون اأنه���ا يتيم���ة ووالدها 
متوفى وت�س���كن يف من���زل جدها، ومل 
ينكر ما ن�سب اإليه من اتهام، يف حني 
ح���اول اإبع���اد التهام عن امل�س���تاأنف 
الثاين بقول���ه اإنه مل يفعل اأي �س���يء 

يذكر اأثناء الواقعة.
وثب���ت بالتقرير الطب���ي اخلا�ش 
باملجني عليه اإ�سابته بجرح قطعي يف 
املنطقة اجلدارية ال�سدغية بالراأ�ش.

اأن  للمحكم���ة  وثب���ت  ه���ذا 
 ،23/9/2014 بتاريخ  امل�ستاأنفني 
اعتدي���ا عل���ى �س���المة ج�س���م املجني 
عليه، واأحدثا به الإ�سابات املو�سوفة 
بالتقرير الطب���ي والتي مل تعجزه عن 
القي���ام باأعمال���ه ملدة تزي���د عن 20 

يوًما.

تخفي��ف عقوب����ة �س�ك��ران “ُمكتئب” �س��رق �سي��ارة
بعد اأن رف�ش �ساحبها تو�سيله

اجلنائي���ة  الك���ربى  املحكم���ة  خفف���ت 
ال�س���تئنافية( حكًم���ا  الثاني���ة )ب�س���فتها 
م�س���تاأنًفا �سادًرا بحق �س���كران “38 عاًما” 
����رشق �س���يارة �س���خ�ش رف�ش اإي�س���اله اإلى 
�س���وق واق���ف واأخفاه���ا مبنزل���ه، واكتفت 
بحب�س���ه ملدة �س���هر واحد فقط م���ع النفاذ 
���ا عن احلب�ش ملدة �س���نة ال�سادر من  عو�سً

حمكمة اأول درجة.
م���ن  ب���الغ  ال�رشط���ة  ورد ملرك���ز  وكان 
املجن���ي عليه، والذي ت�س���من اأن���ه بتاريخ 
27/6/2017 واأثناء ما كان يقوم بتغ�سيل 
�سيارته موديل 2005، املفتوحة وبداخلها 
مفت���اح الت�س���غيل، م���ّر بجانبه امل�س���تاأنف، 
وبعد ال�سالم عليه �س���مَع �سوت اإغالق باب 
ال�سيارة، فتبني له اأن امُلدان ركب �سيارته 

وقادها حتى متكن من الفرار بها.
واأو�س���ح ان���ه ح���اول اللحاق بال�س���ارق 
وفتح الباب عليه، اإل اأن الأخري قام باإقفال 

الأبواب.

ويف نف����ش الي���وم ع���ر اأف���راد ال�رشطة 
على ال�س���يارة خمب���اأة يف منزل امل�س���تاأنف، 
ذكر املجني علي���ه مبح�رش تكميلي، اأنه بعد 
العث���ور عليها اكت�س���ف �رشق���ة هاتفني من 
نوع “بالك بريي” كان قد و�س���عهما بداخل 
�س���يارته، مو�س���ًحا اأن���ه يعتق���د اأي�ًس���ا اأنه 
ونتيجة ل�سياقة امل�ستاأنف ت�رشر “�سا�سي” 

ال�سيارة.
الواقع���ة  ح���ول  امل�س���تاأنف  وب�س���وؤال 
ق���رر اأنه يف ي���وم الواقعة كان بحالة �س���كر، 
واعرف باأنه فعالً ا�س���تعمل �سيارة املجني 
علي���ه ب���دون اإذن من���ه، اأم���ا ب�س���اأن اإتالف 
ال�سيارة و�رشقة الهواتف فقد اأنكر التهام، 

وقال اإنه غري �سحيح.
واأف���اد باأن���ه يف ح���وايل ال�س���اعة 8:00 
�سباًحا واأثناء ما كان يتم�سى راجالً مبنطقة 
مدينة حمد، �س���اهد ال�س���يارة تعمل، وكان 
�ساحبها يقوم بغ�سلها، فطلب من �ساحبها 
اأن يق���وم بتو�س���يله اإلى اأح���د املحالت يف 

منطق���ة �س���وق واق���ف، اإل اأن املجني عليه 
رف����ش ذلك وطلب منه البتعاد من املكان 

لأنه كان يف حالة غري طبيعية.
وعلى اإث���ر ذلك الرف����ش والطرد ركب 
ال�سيارة وو�س���ع ناقل احلركة على و�سعية 
القي���ادة وقادها ولذ بالف���رار من املكان، 

وخالل ذلك كان يفكر باأن ما ارتكبه هو اأمر 
خاطئ، فقرر التوجه اإلى منزله من اأجل اإبالغ 
زوجته مبا حدث معه وما ارتكبه من جرم، اإل 
اأنه ومبجرد دخوله اإلى منزله فقد الوعي ومل 
ي�ستيقظ اإل على �سوت جر�ش املنزل حيث 
كان اأفراد ال�رشطة قد ح����رشوا اإليه ومتكنوا 

من اإلقاء القب�ش عليه بالقرب من املنزل.
ولح���ظ اأف���راد ال�رشط���ة وجود ال�س���يارة 
املبّل���غ عنها بداخل كراج منزل امل�س���تاأنف، 
ف�ساألوه عن �س���بب تواجدها بحوزته، فقال 
له���م اإنه �رشقه���ا م���ن املجني علي���ه بعدما 
رف����ش الأخري تو�س���يله اإلى املحل ب�س���وق 

واقف.
ويف معر�ش تربيره للجرم الذي ارتكبه 
ق���ال اإنه كان متناولً قبل الواقعة اأقرا�س���ا 
خا�سة مبر�سى الأع�س���اب من نوع “روج”؛ 
وذلك لأنه يعاين من الكتئاب، واأنه يتناول 
تلك الأقرا�ش بو�س���فة طبية، مو�س���ًحا اأنه 
كان م���درًكا مل���ا حول���ه لكن لي�ش ب�س���ورة 
كامل���ة، واأن اإح�سا�س���ه برغبته يف النوم كان 

يغلب عليه.
ه���ذا وثبت للمحكمة اأن امل�س���تاأنف قد 
ا�س���تعمل بتاريخ 27/6/2017 ال�س���يارة 
املبينة الو�سف والنوع باملح�رش واململوكة 

للمجني عليه بغري موافقته.

م�رضف ح�سابات يختل�س 41 األًفا من “هايرب ماركت” 
�رشف املبلغ على اأمور �سخ�سية متعلقة به

اأجل���ت املحكمة الكربى اجلنائي���ة الثانية 
)ب�س���فتها ال�س���تئنافية( النظر يف ا�ستئناف 
اآ�س���يوي “33 عاًم���ا”، ُم���دان باختال����ش اأكر 
م���ن 41 األ���ف دينار م���ن �رشكة هاي���رب ماركت 
معروفة حال كونه م�رشف ح�سابات، حتى جل�سة 
11 اأكتوب���ر املقبل؛ وذلك جللب امل�س���تاأنف 
من حمب�س���ه، مع الأمر با�س���تمرار حب�س���ه حلني 

اجلل�سة القادمة.
وتتمث���ل وقائ���ع الق�س���ية يف اأن املحامي 
وكيل ال�رشكة املجني عليها كان قد اأبلغ مركز 
�رشط���ة اخلمي����ش، مبوجب وكالته ع���ن ال�رشكة 
امل�س���ار اإليه���ا، وقال يف البالغ اإن امل�س���تاأنف 
متك���ن م���ن اختال����ش مبال���غ نقدي���ة يف فرة 
متتد من���ذ العام 2013 وحت���ى العام اجلاري، 

واململوكة لل�رشكة املجني عليها.
واأ�س���اف املحامي اأنه بل���غ اإجمايل املبالغ 
املختل�س���ة قراب���ة 40 األف دين���ار، بعد اأن مت 
اكت�ساف واقعة الختال�سات قبل يوم واحد من 
تقدميه للبالغ، واأن مرتكب تلك الختال�س���ات 
ه���و امل�س���تاأنف ح�س���ب م���ا اأف���اد ب���ه موظف 
اآخ���ر بق�س���م احل�س���ابات، والذي عندم���ا واجه 
امل�ستاأنف بالأمر اأقّر له مبا ارتكبه من عمليات 
اختال�ش، م�س���رًيا اإل���ى اأن املذك���ور وّقع على 
تعهد مكتوب م�سمونه اأنه �سيتحمل م�سوؤولية 

اإعادة املبالغ التي متكن من �رشقتها.
وبالقب�ش على امل�س���تاأنف قرر انه يعمل 
ل���دى ال�رشك���ة املجني عليها منذ 10 �س���نوات 
يف العام 2007، ب�س���فته حما�س���با، واأنه متت 
م����رشف  لي�س���بح   2011 الع���ام  يف  ترقيت���ه 
ح�س���ابات، وقال اإن طبيعة عمله تقت�سي منه 
اأن يق���وم يومًي���ا بت�س���ليم 40 موظًف���ا )اأمناء 
ال�سناديق( يف فروع ال�رشكة مبلًغا وقدره 300 
دينار، على �س���كل عمالت ورقي���ة من الفئات 
التالي���ة )10 دنان���ري و5 دنان���ري ودينار واحد 
وكذلك عمالت معدنية مبختلف الفئات(، واأن 

جمم���وع املبالغ التي تك���ون بحوزته يومًيا 12 
األف دينار من املبلغ الفتتاحي.

واأ�س���اف امل���دان اأن هذا املبل���غ املذكور 
يخ�س����ش ل���كل اأم���ني �س���ندوق ليفتت���ح به 
عمل���ه يومًيا، واأنه ميكن من خ���الل هذا املبلغ 
ا�س���تخدامه م���ن اأجل ����رشف املبال���غ املتبقية 
امل�س���تحقة للزبون بعد دفعه نقًدا، كما يجب 
عل���ى كل اأمني �س���ندوق اأن يعيد ذات املبلغ 
امل�س���تلم عند افتتاح ال�س���ندوق، بالإ�س���افة 
اإل���ى قيم���ة امل�س���ريات جميعها عن���د اإغالقه 

لل�سندوق.
واأو�س���ح اأن احلا�سل اأنه منذ العام 2013 
بداأ يف اأخذ املبالغ النقدية املتفاوتة يف نهاية 
كل ي���وم عن���د اإرجاع اأمني ال�س���ندوق مبلغ ال� 
300 دينار اإليه ب�س���فته م�س���وؤول احل�سابات 
اليومية، وكانت اآخ���ر مرة اأخذ فيها املبالغ يف 

�سهر اأبريل 2017.
ويف الي���وم ال�س���ابق للقب����ش عليه مطلع 
�س���هر يوليو م���ن هذا العام، اكت�س���ف ق�س���م 
الأم���وال، ومت  باختال����ش  احل�س���ابات قيام���ه 
التح���دث معه م���ن قبل اأح���د املديري���ن، كما 
حتدث معه رئي�ش ق�س���م احل�سابات، واللذين 

اأقر لهما اأنه بالفع���ل اأخذ مبلًغا نقدًيا مقداره 
18 األف و56 دينارا فقط.

واعرف امل�س���تاأنف اأنه ����رشف هذا املبلغ 
على اأمور �سخ�س���ية ومتعلقة به، اإذ اإنه مدين 
لأحد البنوك ب�س���بب بطاقة في���زا كارد مببلغ 
نقدي، وجزء من املبلغ قام بتحويله اإلى عائلته 
يف بالده، مبيًنا اأن راتبه ال�سهري مقداره 643 
دينارا فقط، لكن���ه ل يعلم من اأين مت اتهامه 
ب�رشقة مبلغ 41 األًفا و397 ديناًرا و873 فل�ًسا.
وكان���ت وجهت ل���ه النيابة العام���ة اأنه يف 
غ�س���ون الأع���وام من���ذ 2013 وحت���ى 2017، 
اختل�ش املبالغ النقدية املبينة القدر بالأوراق 
واململوك���ة لل�رشك���ة املجن���ي عليه���ا، والت���ي 
ُوِجَدت بحيازته ب�س���بب عمله ح���ال كونه اأمني 
عام عل���ى الودائ���ع وذلك عل���ى النحو املبني 

بالأوراق.
وبعد اإحالته ملحكمة اأول درجة متت اإدانته 
واحلكم مبعاقبته باحلب�ش ملدة �سنة واحدة مع 
النفاذ عما ن�سب اإليه، مع الأمر باإبعاده نهائًيا 
عن الب���الد عقب تنفي���ذ العقوب���ة، وهو ما مل 
يقبل به امل�س���تاأنف وطعن عليه بال�ستئناف 

املاثل.
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ومضات

اإلى اأولئك املغيبني من الذين 
ينفون وجود املوؤامرة على الوطن 
العربي وينتقدون كل من يتحدث 
به����ا، اإلى اأولئك نقول اإن ما يجري 
يف �ش����مال العراق هو ج����زء وبداية 
لتنفيذ ما مت العمل عليه �شنوات، 
فم����ا يطل����ق علي����ه كرد�ش����تان يف 
طريقه للوجود الر�شمي العلني مع 
اأنه موجود من����ذ العام 2003، ولن 
ت�ش����تطيع ال تركي����ا وال اإي����ران وال 
ال����دول العربية وقفه م����ع اختالف 
االأط����راف،  تل����ك  عن����د  االأه����داف 
فرتكي����ا اأو اإي����ران ال يعنيها وجود 
تلك الدولة اجلديدة ولكنه خوفها 
هو م����ن تاأثريه����ا عليه����ا وحتفيز 
اأكراد تركي����ا واإيران لل�ش����ري على 
نف�س الطريق، اأم����ا الدول العربية 
فم����ا يهمها ه����و عدم تق�ش����يم اأي 
دولة عربي����ة واأهمية توحيد القطر 
العراق����ي كما هو دون اأي م�ش����ا�س 

بوحدته.
م����ا هو غريب يف ه����ذا االأمر هو 
موقف النظام العراقي، فهو الذي 
�ش����اهم وبقوة يف تق�ش����يم العراق 
منذ وج����وده بعد الغ����زو االأمريكي 
الغربي مبا�رشة، ه����ذا النظام الذي 
�ش����نع باأيد اأجنبي����ة كان وراء ذلك 
التق�ش����يم، وكرد�شتان وجدت منذ 
تلك ال�شنة، فهي دولة قائمة دون 
اإع����الن ر�ش����مي اأو وج����ود يف االأمم 
املتح����دة، هي قائم����ة بالفعل منذ 
اأربع����ة ع�رشة �ش����نة، لذلك ف����اإن ما 
تقوله بغ����داد حاليا ومعار�ش����تها 
لال�ش����تفتاء املزمع حدوثه ال�ش����هر 
اجل����اري ال معن����ى له م����ن قريب اأو 
بعي����د، دولة له����ا علمه����ا اخلا�س 
وبرملانه����ا  اخلا�����س  وجي�ش����ها 
اخلا�س وحكومتها امل�ش����تقلة منذ 
�ش����نوات ثم تقول بغ����داد اإن هذه 
الدول����ة جزء من الع����راق وتعار�س 
االإ�ش����تفتاء الذي ل����ن ينتج جديدا 
هو اأمر غري����ب بالفعل، فحكومات 
بغ����داد املتعاقب����ة ت�ش����اهم، لي�س 
يف وج����ود كرد�ش����تان فقط، ولكن 
بالفع����ل  الع����راق  يف تق�ش����يم كل 
وتنفيذ املوؤام����رة التي كانت وراء 
الغزو الغرب����ي للعراق و�ش����ببا له، 
ل����ذك لي�����س للعب����ادي وال للمجرم 
الذي �ش����بقه القول مبعار�ش����تهم 
لالإ�ش����تفتاء فهم ال�ش����بب فيه منذ 

البداية.
اأو  اال�ش����تفتاء  يتوق����ف  ل����ن 
االنف�ش����ال اإال عندما ي�شعر العميل 
ال����رزاين بان����ه غ����ري ق����ادر عل����ى 
تنفيذه اأو اال�شتمرار يف ما هو عليه 
حاليا وه����و اأمر على بغداد والدول 
العربي����ة ال�رشوع فيه فع����ال ولي�س 

قوال... واهلل اأعلم. 

تقطيع الوطن قائم 
والمؤامرة مستمرة

عيد األضحى 
الُمبارك

يحتفل حجاج بيت اهلل احلرام ومعهم 
جمي���ع امُل�ش���لمني يف اأرج���اء املعم���ورة 
بعي���د االأ�ش���حى امُلبارك يف ي���وم العا�رش 
م���ن ذو احلجة م���ن كل عام بع���د انتهاء 
وقفة يوم عرفة. و�ُشمي باالأ�شحى وفاًء 
لذكرى ت�شحية نبي اهلل اإبراهيم اخلليل 
)عليه ال�ش���الم( عندما اأراد تلبية اأمر ربه 
بذب���ح ابن���ه اإ�ش���ماعيل )عليه ال�ش���الم(. 
ووف���اًء له���ذه الت�ش���حية االإمياني���ة من 
نب���ي اهلل وابنه فاإن امُل�ش���لمني يقومون 
بالت�ش���حية باأحد االأنع���ام يف نهاية اأداء 
منا�ش���كهم باحل���ج وتوزي���ع حلمها على 

الفقراء واالأقارب. 
البحري���ن وقيادتها  وحتتفل مملكة 
و�ش���عبها بعي���د االأ�ش���حى امُلب���ارك مع 
ال�شعوب االإ�ش���المية، ويف البحرين التي 
تت�شم اأر�شها بالت�ش���امح والتعاي�س مع 
االآخ���ر يلتق���ي اأهله���ا بجمي���ع اجلاليات 
العربية واالأجنبية امُل�شلمة يف هذا العيد 
باملحب���ة وال�ش���الم والتهنئة اخلال�ش���ة. 
ويف ي���وم العيد يفرح النا�س ويتزاورون 
يف البي���وت وبع�ش���هم ُيهن���ئ البع����س 
باالت�ش���ال، ويطوف االأطف���ال والفتيان 
البي���وت لينال���وا العيدي���ة م���ن اأهلها، 
ويفرح���ون مبا ُيعطى اإليهم �ش���واء كان 
قلي���اًل اأو كثري. كما يتم اإع���داد االأطعمة 
ال�شعبية اخلا�شة لفطور العيد، وكذلك 
يتم طب���خ الطعام امُلتمي���ز لهذا اليوم، 
ويتم تبادل اأ�ش���ناف اأطبقة من الطعام 

بني البيوت. 
وال ين�شى اأهل البحرين يف هذا اليوم 
الفقراء واليتامى وامل�ش���اكني �شواء من 
قبل االأ�ش���خا�س اأو اجلمعي���ات اخلريية 
الت���ي تقوم ب�ش���د احتياجات ه���وؤالء من 

اللبا�س والطعام �ش���واء يف هذا العيد اأو 
يف اأيام اأخرى من العام. كما اأنها منا�شبة 
لالرتق���اء االإن�ش���اين بتج���اوز اخلالف���ات 
بني االأه���ل واالأ�ش���دقاء، والعيد حمطة 
ا�شرتاحة لالإن�شان من تزاحم هذه احلياة 

وم�شاغلها املادية.
ُي�ش���مى  ال���ذي  االأ�ش���حى  ولعي���د 
بالعي���د الكب���ري مكان���ة عزي���زة يف قلب 
كل ُم�ش���لم مبا ي���رِم اإليه من الت�ش���حية 
والف���داء والطاعة واالمتث���ال الأوامر اهلل 
�ش���بحانه وتعال���ى الت���ي ج�ش���دها نب���ي 
اهلل اإبراهي���م وابن���ه اإ�ش���ماعيل )عليهما 
ال�ش���الم( يف موقف اإمي���اين عظيم كانت 
وعظيم���ة.  جليل���ة  ومع���اين  دالالت  ل���ه 
خ�شو�ش���ا اأنه ياأتي تتويًجا لنهاية رحلة 
اإمياني���ة للُم�ش���لمني جميل���ة و�ش���عيدة 
ومليئ���ة بالغفران والرحم���ة، حيث يقف 
امُل�شلمني جميًعا ُيعظمون ربهم الواحد 
االأحد الفرُد ال�ش���مد يف وق���ٍت واحد ويف 
زمٍن واحد ومكاٍن واح���د، متقاربني غري 
متباعدي���ن، مت�ش���اوين غ���ري متفرقني، 
ُيلب���ون ربهم بلبا�ٍس واح���د وبقلِب واحد 
“لبيك اللهم لبيك” كلمات قليلة متحو 
الذن���وب الكث���رية والكب���رية، َيرفع���ون 
�ش���وتهم عالًيا يف هذا املوؤمتر ال�شنوي 
االأممي ال���ذي يح�رشه من ا�ش���تطاع اإليه 
�شبيالً وافدين لبيت اهلل احلرام تاركني 

املال والعيال وما مَيلكون.
ونغ���رُف م���ن ه���ذا العي���د العدي���د 
م���ن الدرو����س والِع���ر، ومنه���ا االلتزام 
مبع���اين واأه���داف الت�ش���حية االإمياني���ة 
لنب���ي اهلل اإبراهيم وابنه، تعزيز التالقي 
والتوا�ش���ل بني االأهل واالأقارب وجميع 
اأف���راد املجتم���ع، التع���اون ب���ني اأفراد 

ن ي�ش���تحقه من  املجتمع يف بذل املال مِلَ
الفقراء وامل�ش���اكني واليتامى والعطف 
عليهم ومدهم مبا ي�ش���تحقونه من املال 
والغ���ذاء والك�ش���اء، وح���دة االإخ���اء التي 
توؤلف بني جمي���ع املواطنني واجلاليات 
االإ�ش���المية االأخرى، واإن وحدة اأبناء البلد 
الواحد يف هذه املنا�ش���بة ويف غريها من 
املنا�ش���بات جتعلنا قادرين على حتمل 
ع���ن  الدف���اع  الوطني���ة يف  م�ش���ئوليتنا 
بالدنا ويف مواجهة التحديات والت�شدي 
للتهديدات االأجنبية. وعلينا اأن ن�شتثمر 
وحدتن���ا يف العي���د يف تاأ�ش���يل قدرتن���ا 
على البناء وتغيري حياتنا نحو االأف�ش���ل. 
وعلين���ا اأن نتذكر ونح���ن نعي�س يف هذا 
االبتهاج والف���رح بالعيد باأن هناك اأمًما 
تع���اين وتت���اأمل وتتمزق بفع���ل احلروب 
واأعم���ال االإره���اب، واأفراًدا م���ن الرجال 
والن�ش���اء وال�ش���يوخ واالأطفال يعي�شون 
بعيدي���ن ع���ن دياره���م وترت�ش���م عل���ى 
وجوهه���م كل اأ�ش���كال احُل���زن واالأمل يف 
ذٍل وانك�ش���ار، ويف ُميمات ال ت�شمن وال 

تغني من جوع.
وبهذه املنا�ش���بة اجلليل���ة امُلباركة 
اأرفع اإلى �ش���احب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�ش���ى اآل خليفة ملك مملك���ة البحرين 
واإل���ى �ش���احب ال�ش���مو امللك���ي االأمري 
خليف���ة ب���ن �ش���لمان اآل خليف���ة رئي�س 
ال���وزراء امُلوق���ر واإلى �ش���احب ال�ش���مو 
امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 
ويل العهد نائب القائ���د االأعلى النائب 
االأول لرئي����س ال���وزراء واإل���ى ال�ش���عب 
البحريني واأمتنا العربية و�شعبنا العربي 
اأ�ش���مى اآيات التهاين والتريكات. وكل 

عام ونحن جميًعا بخري. 

عبدعلي الغسرة

سربست بامرني

احلم���الت  وت���رية  ت�ش���اعد 
العن�رشية املنظمة �ش���د اال�شتفتاء 
ال�ش���عبي الع���ام املق���رر اجرائه يف 
كرد�ش���تان  يف   2017  /25/9
لي�ش���ت �ش���د اال�ش���تفتاء بحد ذاته 
بقدر ما هو �ش���د نتيجته املعروفة 
م�ش���بقا وغري امل�شكوك فيها قطعا 
وهي ان االأكرثية ال�ش���احقة ل�شعب 
كرد�شتان �ش���تختار اال�شتقالل عن 
العراق الذي مل يحرتم يوما حقوقه 

وارادته وحرياته االأ�شا�شية.
ال�ش���عب  حري���ة  مع���اداة 
يف  امل����رشوع  وحق���ه  الكرد�ش���تاين 
اال�ش���تقالل وبن���اء دولته اخلا�ش���ة 
وف���ق  الع���امل،  ب�ش���عوب  ا�ش���وة 
والدولي���ة  االأممي���ة  الق���رارات  كل 
املتعلق���ة بحق���وق االن�ش���ان وح���ق 
م�ش���ريها  تقري���ر  يف  ال�ش���عوب 
بنف�ش���ها، باالإ�ش���افة ال���ى كونه���ا 
و�ش���مة ع���ار يف جب���ني العن�رشيني 
املتخلف���ني لي����س لها اأي تف�ش���ري 
غ���ري الرغب���ة يف ا�ش���تمرار احت���الل 
كرد�شتان وا�شتعباد �شعبها ونهب 
ثرواته���ا الوطني���ة وه���و م���امل يعد 
ممكنا يف هذا الع�رش بعد ان ا�ش���بح 
الك���ورد رقما �ش���عبا يف املعادالت 
تاأ�شي�ش���هم  بف�ش���ل  ال�شيا�ش���ية 
مل�رشوع دميقراط���ي تعددي منفتح 
يح���رتم االخ���ر وحقوقه رغ���م حداثة 
جتربتهم قيا�شا باالأنظمة املوجودة 
يف املنطق���ة اإ�ش���افة ال���ى دوره���م 
الرئي�ش���ي الب���ارز يف احل���رب �ش���د 
االرهاب العاملي، ولي�س من ال�شهل 
وال م���ن املمك���ن جتاوزهموالتنك���ر 
حلقوقه���م امل�رشوعة التي يطالبون 
بها فاأي تنكر لهذه احلقوق �شينتج 
حتما اثارا �شلبية ال يريدها احد على 
برمتهاوالعالق���ات  املنطق���ة  ام���ن 
ب���ني مكوناتها وعلى الكفاح �ش���د 
وا�شتئ�ش���ال  العامل���ي  االإره���اب 

جذوره الفكرية.
الظالمي���ة  الق���وى  اإ����رشار  اإن 
املتخلفة على الوقوف �ش���د النهج 
ال�ش���لمي والدميوقراط���ي ل�ش���عب 
حقوق���ه  ال�شتح�ش���ال  كرد�ش���تان 
القيادة  امل�رشوعة وجتاهل مت�ش���ك 
واح���رتام  باحل���وار  الكرد�ش���تانية 
م�ش���الح االأطراف املعنية والتاريخ 
املنطق���ة،  ل�ش���عوب  امل�ش���رتك 
�شيلحق ابلغ اال�رشار باجلميع وعلى 
املنطق���ة  باأم���ر  املهتم���ة  الق���وى 
وم�ش���تقبلها ان تفك���ر مرتني قبل 
ان تنج���ر ال���ى مط���ب العن�رشي���ني 
باحل���دود  وتتم�ش���ك  واحلاقدي���ن 
البالي���ة املهرتئ���ة ملا بع���د احلرب 
العاملية االأول���ى والظلم الذي حلق 
�شعب كرد�ش���تان الذي لن يتنازل 
باي �ش���كل من اال�شكال عن حقوقه 

الوطنية الثابتة.
القوى املهتمة بال�شالم واالمن 
يف منطقة ال�رشق االأو�شط ومب�شالح 
�ش���عوبها وحياة اأبنائها مدعوة الى 
ان تعي اأخريا ان ا�ش���طهاد �ش���عب 
كرد�ش���تان وحرمان���ه من ممار�ش���ة 
حقوق���ه امل�رشوع���ة مل يع���د ممكن���ا 
الق���وة  ال���ى  باللج���وء  والتهدي���د 
والعنف وممار�ش���ته مل يعد، كما مل 
يكن ابدا، يخيف اأحد وامنا �شيفتح 
اأبواب جهنم على اجلميع فاملاليني 
الكوردي���ة امل�ش���طهدة واملحرومة 
م���ن حقوقها االإن�ش���انية �ش���تقاتل 
باأظافره���ا وا�ش���نانها حت���ى الرمق 

االأخري من اجل احلرية واال�شتقالل.
لقد ان االأوان لو�شع حد نهائي 
للغباء العن�رشي املقيت والرغبة يف 
ا�ش���تعباد االخرين و����رشورة توفري 
املقدم���ات الالزم���ة لبن���اء ال�ش���الم 
واالمن والعي�س امل�شرتك يف منطقة 
ال�رشق االأو�شط والتي قطعا تبداأ من 
اإقرار واحرتام حق ال�شعب الكوردي 
يف احلي���اة احل���رة الكرمية يف دولته 

امل�شتقلة كرد�شتان.

نتائج رفض استفتاء 
كردستان

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

ال�ش���وؤال امل�ش���تجد اليوم هو... كيف 
نحاف���ظ عل���ى ام���ن وا�ش���تقرار الوط���ن 
العربي الكب���ري يف عامل مل���يء باخلنادق 
املحبوك���ة؟  واملوؤام���رات  واملتاري����س 
اجل���واب قاله �ش���يدي �ش���احب ال�ش���مو 
امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة 
رئي����س الوزراء املوق���ر حفظه اهلل ورعاه 
لدى ا�ش���تقبال �شموه لروؤ�ش���اء البعثات 

الدبلوما�شية املعتمدة يف اململكة وهو:
املنطق���ة  ه���ذه  ا�ش���تهداف  “اإن 
وحماولة تقوي�س ا�ش���تقرارها مل يتوقف 
يوم���اً، وعل���ى اجلمي���ع احلذر والتم�ش���ك 
بع���روة التع���اون والتاآخ���ي فهي �ش���بيل 
النج���اة واخل���روج م���ن ه���ذه التحدي���ات 

ب�ش���الم دومنا اأن تتاأثر �ش���عوبنا �شواء يف 
تنميتها اأو اأمنها )...( حكمة قادة الدول 
العربية �شتقوي منظومة التعاون العربي 
و�ش���تجعلها اأكرث قدرة ومنعة يف مواجهة 

االأخطار ويف مقدمتها االإرهاب”.
كما �ش���دد �ش���موه على اأهمية العمل 
عل���ى “تطوي���ر العمل العربي امل�ش���رتك 
للتغلب عل���ى كل التحديات التي تواجه 
اأمتنا العربية يف هذه املرحلة احلرجة من 

تاريخها املعا�رش”.
“حكي���م  حدي���ث  م���ن  ن�ش���تخل�س 
االأمة” �ش���يدي �ش���مو رئي�س ال���وزراء اأن 
التعاون والتاآخي هو الو�ش���يلة الرئي�شية 
للمحافظ���ة على البني���ان العربي يف ظل 

متغريات مل تعهدها ال���دول العربية من 
قبل، فاملوؤامرات م�شتمرة واأعداء العرب 
واالإ�ش���الم قد جهزوا املقابر واحلوانيت 
ويحاول���ون االق���رتاب م���ن اأ�ش���وارنا وال 
جم���ال لالأخطاء وال�ش���لبيات فاخلطر نراه 

بو�شوح ومتعدد اال�شكال. 
بع���د �شل�ش���لة طويل���ة م���ن التجارب 
يفرت�س اننا و�ش���لنا الى قناعة را�ش���خة 
ب���اأن تعزيز التع���اون هو �ش���الحنا القوي 
لرفعة �ش���اأن هذه االأمة العظيمة واف�شال 
فت�ش���امن  املعادي���ة،  املخطط���ات 
الع���رب وتوحيد كلمتهم �ش���مانا الأمنهم 
وا�ش���تقرارهم عل���ى جميع امل�ش���تويات 
خ�شو�ش���ا مع ا�شتداد االإرهاب والت�شابق 

يف ن�رش الفو�شى والتخريب ب�شبب احلقد 
الدفني على العرب الذي يعر بنف�شه يف 

جماالت �شتى وب�شورة وا�شحة.
تزدح���م احلي���اة يف مرحلته���ا احلالية 
باأخطار من كل لون تهدد واقعنا العربي 
وهناك اأياد تريد لنا الت�ش���تت والتمزق، 
وله���ذا عل���ى ال���دول العربي���ة اليقظ���ة 
وتلم�س اخلطوات بكل حذر واالإ�ش���تفادة 
كل اال�ش���تفادة من “حكيم االمة” �شيدي 
�شاحب ال�ش���مو امللكي االأمري خليفة بن 
�ش���لمان اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه، اأحد 
القادة العظام الذي تنت�رش نظرياته دائما 
وي�شد الطريق اأمام متلف املوؤامرات يف 

احلا�رش وامل�شتقبل.

حكيم األمة



“النقد”: تراجع النمو غري 
النفطي القطري اإلى 4.6 %

دبي - )CNN(: حذر �ص���ندوق النقد الدويل، من 
تاأثري االأزمة الدبلوما�ص���ية �صلبيا على اال�صتثمار والنمو 
يف قطر. وقال حممد القر�ص���ي وهو رئي�س وفد �صندوق 
النق���د الدويل، يف بيان، بع���د زيارة اإلى قطر من 13 اإلى 
20 اأغ�ص���ط�س، اإن “االقت�صاد القطري واالأ�صواق املالية 
تعمل على التكيف مع ال�صدمة من االإجراءات املفرو�صة 
منذ 5 يونيو املا�صي اإثر االأزمة الدبلوما�صية”. واأ�صاف 
اأن “واردات قطر تقل�صت ب�صكل حاد يف يونيو املا�صي 
بن�صبة 40 % مقارنة بال�ص���هر نف�صه العام املا�صي، مع 

بع�س التعايف الب�صيط يف يوليو”.

14 �صبتمرب موعد انتخاب جمل�س اإدارة “اإنوف�صت” 
مبا����رش: تنعق���د اجلمعية العام���ة العادية ل�رشك���ة اإنوف�ص���ت “INOVEST”، املدرجة ببور�ص���تي 

الكويت والبحرين، يوم اخلمي�س املوافق 14 �صبتمرب اجلاري، النتخاب جمل�س اإدارة جديد لل�رشكة.
واأ�صارت ال�رشكة فى بيان لها �صادر االأربعاء، اإلى اأن مدة انتخاب اأع�صاء جمل�س االإدارة �صت�صل اإلى 

3 �صنوات، الفتة اإلى اأنها �صتكون خا�صعة ملوافقة م�رشف البحرين املركزي.
ومنذ يومني، قدم اأع�ص���اء جمل�س االإدارة ا�ص���تقالتهم من ع�ص���وية جمل�س اإدارة ال�رشكة الأ�ص���باب 

خا�صة بهم، بح�صب ما ذكرته ال�رشكة فى حينها.
ُي�ص���ار اإل���ى اأن ال�رشكة مل تف�ص���ح عن تلك االأ�ص���باب التي دفعت اأع�ص���اء جمل����س االإدارة لتقدمي 

ا�صتقالتهم ب�صورة جماعية.
وفى وقت �صابق، ك�صفت اإنوف�صت عن اإطالق هويتها التجارية اجلديدة، من خالل ت�صميم يعك�س 

اخلطط التو�صعية امل�صتقبلية للمجموعة خالل الفرتة املقبلة.
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اقتصاد
اإقبـال كبيـر علـى ال�ضفـر فـي عيـد الأ�ضحـى

على غرار العام املا�صي

ت�ص���هد االأعي���اد واملنا�ص���بات الديني���ة 
انتعا�ًصا وزيادة يف اأعداد امل�صافرين وحركة 
ال�ص���فر اإلى وجهات بعينها يف�صلها النا�س 
على وجهات اأخرى، وعيد االأ�ص���حى املبارك 

لي�س مبناأى عن ذلك.
ال���ى ذل���ك ك�ص���ف خمت�ص���ون يف جمال 
ال�ص���فر وال�صياحة ل� “البالد” اأن هناك اإقباال 
كبريا على طلب حجوزات ال�ص���فر للوجهات 
اخلارجي���ة يف ه���ذا العيد املب���ارك على غرار 

الفرتة ذاتها من العام املا�صي.
واأ�صاروا اإلى زيادة الطلب على حجوزات 
ال�ص���فر للوجه���ات اخلارجية، وقد و�ص���لت 
تلك احلجوزات يف بع�س الوجهات اإلى ن�صبة 

.% 100
ل�ص���فريات  التنفي���ذي  الرئي����س  وراأى 
الريا����س، ريا�س اأحمد اأن حجوزات ال�ص���فر 
يف اإجازة عيد االأ�ص���حى �ص���بيهة باحلجوزات 
يف الفرتة ذاتها من العام املا�ص���ي، كما اأن 
االأ�ص���عار مل تختلف عن اأ�صعار الفرتة ذاتها 
العام املا�ص���ي. واأ�ص���اف اأحم���د اأن الطلب 
ا  على ال�صفر ي�صهد زيادة وارتفاعا خ�صو�صً
اأن ارتفاع درجات احلرارة ي�صاهم يف ازدياد 
اأع���داد امل�ص���افرين املغادري���ن اإل���ى خارج 

اململكة.
واعت���رب اأن �ص���لطنة عم���ان ودب���ي هما 
الوجهتان االأكرث تف�ص���يال لل�ص���فر، تليهما 
تركيا، ثم لبنان، م�ص���رًيا اإل���ى اأن احلجوزات 

مكتملة اإلى وجهتي م�ص���قط و�ص���انغريال يف 
�ص���لطنة عمان، ودبي وتركيا، باالإ�صافة اإلى 

ارتفاع الطلب لل�صفر اإلى لبنان.
وفيما يتعلق باأ�ص���عار ال�ص���فر، اأو�ص���ح 
الرئي����س التنفيذي ل�ص���فريات الريا�س اأن 
اأ�صعار تذاكر ال�ص���فر على الدرجة ال�صياحية 
اإل���ى وجه���ة دبي ت���رتاوح ما ب���ني 100 اإلى 
120 ديناًرا، وذلك بح�س���ب خطوط الطريان 
واأوقات الرحالت، كما اأن اأ�صعار التذاكر اإلى 
�ص���لطنة عمان ت���رتاوح ما ب���ني 140 و160 
ديناًرا، اأما اأ�ص���عار التذاكر اإلى تركيا فاإنها 
مرتفع���ة حالًي���ا لوج���ود اإقبال كب���ري عليها 
وت���رتاوح التذاكر ما بني 190 و225 ديناًرا 
بح�صب �رشكة الطريان التي يتم حجز التذاكر 

عليها.
واأ�صار اإلى ارتفاع اأ�ص���عار تذاكر ال�صفر 
اإلى لبنان وو�صولها الى 200 دينار اأو اأكرث 
من ذلك حالًيا وذلك بح�ص���ب �رشكة الطريان 
ووق���ت الرحل���ة بع���د اأن كان���ت يف ال�ص���ابق 
ت���رتاوح ما بني 170 اإلى 180 ديناًرا، ورغم 
ارتف���اع االأ�ص���عار اإال اأن االإقب���ال عليها جيد 
و�ص���هد زيادة عن العام املا�ص���ي يف الفرتة 

ذاتها.
وقال اإنن���ا نقدم لعمالئن���ا خدمات حجز 
التذاك���ر اأو عرو�ص���ا �ص���املة تذاكر ال�ص���فر 
وحج���وزات الفن���ادق، فعلى �ص���بيل املثال، 
احلجوزات لل�صفر اإلى �ص���لطنة عمان ت�صهد 
اإقب���اال عل���ى تذاكر ال�ص���فر فقط اأم���ا تركيا 
فت�صهد اإقباال على العرو�س ال�صاملة تذاكر 

ال�ص���فر واالقامة يف الفنادق التي ترتاوح ما 
بني 350 و450 دينارا وذلك بح�ص���ب عدد 
اأيام ال�صفر وت�صنيفات الفنادق املحجوزة.

وكان اإجمايل عدد امل�صافرين “القادمني 
واملغادري���ن” اإل���ى البحري���ن ع���رب املط���ار 
ق���د بلغ خ���الل االإجازة ال�ص���يفية املا�ص���ية 
)�صهرا يوليو واأغ�صط�س من العام املا�صي( 
والت���ي تخللها عي���دا الفطر واالأ�ص���حى نحو 
1.7 مليون م�ص���افر، بزي���ادة نحو 61.5 األف 
م�ص���افر، م���ا ن�ص���بته 3.8 % قيا�ًص���ا بقرابة 
الف���رتة م���ن  1.6 ملي���ون م�ص���افر يف ذات 
العام 2015، وفًقا للبيانات الر�ص���مية التي 
ن�رشتها �صوؤون الطريان املدين التابع لوزارة 

املوا�صالت على موقعها.
بدوره، اتفق الرئي�س التنفيذي للمبتكر 
لل�ص���فر وال�صياحة ح�صني املعلم مع اأحمد يف 

االإقبال الكبري على ال�صفر يف عيد االأ�صحى، 
ال�ص���ياحة  اإ�ص���غال  ن�ص���بة  اأن  اإل���ى  م�ص���رًيا 
اخلارجية يف عيد االأ�صحى �صهدت زيادة عن 

عيد الفطر.
واأ�ص���ار املعل���م اإل���ى وج���ود كث���ري من 
احلجوزات لل�ص���فر، ون�ص���بة كبرية منها اإلى 
ا�صطنبول، واأن عدد م�صافري املكتب جتاوز 
1500 م�صافر وقد ي�ص���ل اإلى األفي م�صافر 
بني م�صافرين اأفراد وجمموعات خالل اإجازة 

عيد االأ�صحى احلايل.
االأوروبي���ة حتت���ل  ال���دول  اأن  واأ�ص���اف 
املرتبة الثانية يف وجهات ال�ص���فر املف�صلة 
���ا االأري���اف يف اأملانيا  للم�ص���افرين خ�صو�صً
والنم�ص���ا والبو�ص���نة واأذربيج���ان وجورجي���ا 

وغريها من الدول االأوروبية.
ولف���ت املعل���م اإل���ى اأن الطل���ب عل���ى 

ا �صديًدا  الوجهات االآ�صيوية �ص���هد انخفا�صً
وال���رواج ال�ص���ائد للوجه���ات االأوروبية مثل 
اأذربيج���ان والبو�ص���نة وجورجي���ا الت���ي يتم 
ال�ص���فر اإليها بدون تاأ�ص���رية �ص���فر “فيزا”، 
وحتتل الن�ص���يب االأك���رب ال���دول االأوروبية 
التي ال حتتاج لتاأ�صرية �صفر اأو لها تاأ�صرية 

�صفر لدى الو�صول الى مطاراتها.
وفيما يتعلق باأ�ص���عار ال�ص���فر، اأو�ص���ح 
املعل���م اأن االأ�ص���عار كانت ممت���ازة يف بادئ 
االأم���ر ثم انخف�ص���ت لتتما�ص���ى مع ال�ص���وق 
اأو اأدن���ى بكث���ري، وت���رتاوح ن�ص���بة التوفري 
م���ا ب���ني 40 و50 % ع���ن ال�ص���عر االأ�ص���لي 
وذلك ع���رب عرو�س مت توفريه���ا منذ بداية 
ارتفع���ت  االأ�ص���عار  اأن  م�ص���تدرًكا  الع���ام، 
ب�ص���كل ملح���وظ يف هذا االأ�ص���بوع وو�ص���لت 
اإل���ى م�ص���تويات خيالي���ة لبع����س الوجهات 
ب�ص���بب الزحام ال�ص���ديد يف الطل���ب عليها، 
باالأخ�س ا�ص���طنبول، على الرغم من اإ�صافة 
�رشكة الطريان الرتكية رحالت جديدة عليها 
ال�ص���تيعاب الع���دد الهائل من امل�ص���افرين 
يف ه���ذا املو�ص���م، وطل���ب طائ���رات جديدة 

ت�صتوعب اأعداد م�صافرين اأكرث.
اإن  بالق���ول  حديث���ه  املعل���م  واختت���م 
“املبتكر لل�ص���فر وال�ص���ياحة” ح�ص���ل على 
جائزة م���ن قبل الط���ريان الرتكي ور�ص���الة 
ر�ص���مية م���ن الرئي����س التنفي���ذي للطريان 
الرتك���ي يف تركي���ا تثبت اأنها اأف�ص���ل �رشكة 
تعاونت و�ص���ريت رحالت على منت الطريان 

الرتكي خالل مو�صم 2017.

• ريا�س اأحمد	 • ح�صني املعلم	

اأمل احلامد

ال�ضارقة تخطط لإ�ضدار �ضندات باليوان يف ال�ضني

“هاريف” ترفع البنزين باأمريكا اإلى دولرين للجالون

ترفع بور�ضتي ال�ضعودية والكويت باأغ�ضط�س اآمال “فوت�ضي” 
موؤ�رش البحرين ينتع�س... وخ�صائر قطر تتفاقم

مبا����رش: �ص���عدت اأرب���ع بور�ص���ات خليجي���ة يف 
�صدارتها ال�صعودية والكويت بنهاية تداوالت �صهر 
اأغ�ص���ط�س مدعومة باالآمال االن�صمام ملوؤ�رش فوت�صي 
لالأ�صواق النا�ص���ئة، فيما هبطت بور�صة قطر بن�صبة 
تف���وق 6 % يف ظل ا�ص���تمرار االأزمة ال�صيا�ص���ية مع 

الدول االأربعة الداعمة ملكافحة االإرهاب.
ويف 29 م���ن �ص���بتمرب اجل���اري وعق���ب اإغ���الق 
االأ�ص���واق االأمريكي���ة تعل���ن موؤ�ص�ص���ة فوت�ص���ي عن 
قرارها ب�صاأن اإدراج بور�صة ال�صعودية والكويت على 

موؤ�رشها الثانوي لالأ�صواق النا�صئة.

السعودية األكثر ارتفاعا
وجاءت بور�ص���ة ال�صعودية يف �ص���دارة االأ�صواق 
الرابحة مع ارتفاع موؤ�رشها 2.3 % اإلى 7258.6 نقطة 
مع �ص���عود �ص���هم م�رشف االإمن���اء 6.7 %، والراجحي 
6.3 %، و�ص���ابتكو 6 %، اإ�صافة اإلى �صعود معادن 
5.4 %. وق���ال املحلل الفني لدى مركز الدرا�ص���ات 
املتقدمة والتدريب، ابراهيم الفيلكاوي اإن “انفتاح 
�ص���هية بع�س املحافظ املالية للم�ص���اربة باالأ�صهم 
ال�ص���عودية و�ص���ط اأنباء ع���ن ق���رب ادارج موؤ�رشها يف 

فوت�صي وراء ال�صعود خالل اأغ�صط�س”.
بالأ�س���هم  الن�س���اط  اأن  الفيل���كاوي  واأو�س���ح 
ال�ص���عودية والكويتية �صيظل م�صتمرا خالل �صبتمرب 
مع اإقبال املوؤ�ص�ص���ات العاملية على االأ�صهم بتلكما 

ال�صوقني قبيل موعد الرتقية املرتقبة.
وبني اأن موؤ�رش ال�ص���وق ال�صعودي يواجه مقاومة 
مهمة عند 7400 نقطة، بينما الكويتية 6925 نقطة.
ويف الكوي���ت، ارتف���ع املوؤ����رش العام للبور�ص���ة 
بنهاي���ة اأغ�ص���ط�س 0.59 % اإل���ى النقط���ة 6892.1 
نقطة بدعم مكا�ص���ب اأ�صهم “زين” و “بنك بوبيان” 
و”بيتك” و”وطني” بن�صبة 9.2 %، و8.4 %، و7.45 

%، و5.4 % على الرتتيب.

بورصة البحرين ترتفع األربعاء 
وتعطل الخميس 

 واأقفل���ت بور�ص���ة البحرين الع���ام االأربعاء عند 
م�ص���توى 1،302.46 بارتفاع وقدره 3.67 نقطة، يف 
حني اأقفل “موؤ�رش البحرين االإ�ص���المي” عند م�ص���توى 
1،036.07 بارتف���اع وق���دره 3.73 نقط���ة مقارن���ة 

باإقفاله ال�صابق.
وتداول امل�ص���تثمرون يف بور�صة البحرين 1.71 
مليون �ص���هم، بقيم���ة اإجمالية قدره���ا 453.28 األف 
دين���ار، مت تنفيذها من خالل 69 �ص���فقة، حيث ركز 
امل�صتثمرون تعامالتهم على اأ�صهم قطاع اال�صتثمار 
والتي بلغت قيمة اأ�ص���همه املتداول���ة 187.25 األف 
دين���ار اأي م���ا ن�ص���بته 41 % م���ن القيم���ة االإجمالية 
للت���داول وبكمي���ة قدره���ا 974.98 األف �ص���هم، مت 

تنفيذها من خالل 19 �صفقة.
وعطلت بور�ص���ة البحري���ن تداوالتها مبكرا يوم 
اخلمي�س الذي �ص���ادف بداية العطلة الر�ص���مية التي 

�صت�صتمر �صتة اأيام مبنا�صبة عيد االأ�صحى املبارك.
وارتفعت بور�ص���ة م�صقط بن�ص���بة 0.56 % اإلى 
5052.55 نقطة مع ارتفاع اأ�صهم “االأنوار القاب�صة” 
و”بنك م�صقط” و”بنك �صحار” بنحو8.4 % و5.4 % 

و4.8 % على الرتتيب.
وجاءت بور�ص���ة دبي االأخ���رية بقائمة الرابحني 
م���ع ارتفاع موؤ�رشها 0.12 % اإلى 3637.55 نقطة مع 
ارتفاع اإعم���ار 4.4 %، واالإمارات دب���ي الوطني 4.3 

%، ودبي االإ�صالمي 3 %.
وقال فادي الغطي�س، وه���و الرئي�س التنفيذي 
ل�رشك���ة ماين���د كراف���ت لال�صت�ص���ارات املالي���ة: اإن 
مت�ص���ك امل�ص���تثمرين االأجانب غري العرب باال�ص���هم 
االإماراتية وخ�صو�صا بدبي دفع املوؤ�رشات للتما�صك 
يف اأغ�ص���ط�س. واأ�ص���اف الغطي�س ان االأجانب مازالوا 
متمركزين باالأ�ص���هم التي ا�صتطاعت �رشكاتها بتغري 

ا�صرتاتيجها ورفع عوائدها للم�صاهمني بها.

واأ�ص���ار الغطي�س الى اأن ال�رشكات التي اأ�صبحت 
جاذب���ه للم�ص���تثمر غري العرب���ي ياأتي يف �ص���دارتها 
����رشكات التطوي���ر العقاري وعل���ى راأ�ص���ها “اإعمار” 
اإ�س���افة الى قطاع التاأمني وما ي�س���هده من ن�س���اط 

ودعم حكومي.

هبوط حاد في بورصة قطر
ويف املقاب���ل، تهاوت بور�ص���ة قطر م���ع تراجع 
موؤ�رشه���ا الرئي�ص���ي 6.44 % اإل���ى 8800.56 نقطة، 
و�س���ط �س���غوط بيعية عل���ى اخلليج الدولي���ة الذي 

تراجع 20 %، و�صناعات قطر 9 %.
وقال الغطي�س اإن م�ص���ي امل�صتثمر االأجنبي يف 
ت�ص���فية مراكزه باالأ�ص���هم القطرية و�ص���ط ا�صتمرار 
اأزم���ة الدوح���ة ال�صيا�ص���ية م���ع دول اخلليجي���ة دفع 

الأ�سهم للهبوط وعدم ال�ستقرار.
واأ�ص���اف الغطي����س اأن الت�ص���نيفات ال�ص���لبية 
لالقت�صاد القطري االأخرية وراء موجة البيع امللحوظة 

باأ�صهم الدوحة خالل اأغ�صط�س.
وتراجع���ت بور�ص���ة اأبوظبي بن�ص���بة 2.2 % اإلى 
4468.41 نقطة مع هبوط �س���هم ات�سالت 4.5 %، 
والدار بن�صبة 1.3 %. وتوقع فادي الغطي�س اأن جتد 
االأ�صواق ن�صاطا وارتفاعات جيدة يف �صبتمرب اجلاري 

وذلك بعد انتهاء عطالت ال�صيف والعيد.
وقال الغطي�س اإن االأزم���ة الكورية بعد جتاربها 
ال�ص���اروخية االأخ���رية م���ن املمكن اأن توؤخ���ر التعايف 

املتوقع لالأ�صواق اإذا ت�صاعدت وتريتها.

دب���ي - روي���رتز: قال���ت م�ص���ادر 
مطلعة لرويرتز اإن حكومة اإمارة ال�صارقة 
تخطط الإ�ص���دار �صندات مقومة باليوان 
يف ال�ص���ني، مما قد يجعلها اأول جهة يف 
ال�رشق االأو�ص���ط ت�صدر �صندات يف �صوق 

�صندات ما بني البنوك بال�صني.
وقالت امل�ص���ادر، التي طلبت عدم 
ذكر اأ�ص���مائها نظرا الأن االأمر غري معلن، 
بطل���ب  التق���دم  ب�ص���دد  ال�ص���ارقة  اإن 
الإ�ص���دار ال�ص���ندات املعروفة ب�صندات 

الباندا.
ومل يت�صح بعد حجم االإ�صدار املزمع 

وامتنعت حكومة ال�صارقة عن التعليق.
وع���ززت حكومات و����رشكات اخلليج 
اإ�ص���دار ال�ص���ندات عل���ى م���دار ال�ص���نة 
الأخرية ب�سبب هبوط اأ�سعار النفط الذي 
ت�ص���بب يف ح���دوث عج���ز يف املوازن���ات 
احلكومية وقل�س ال�ص���يولة يف اأنظمتها 

امل�رشفية.
وت�ص���عى بك���ني جل���ذب املزيد من 
�ص���عيا  االأجان���ب  ال�ص���ندات  م�ص���دري 
لت�ص���جيع ا�ص���تخدام الي���وان على نطاق 
اأك���رب عاملي���ا وتنويع م�ص���ادر التمويل 
ملبادرة “احلزام والطريق” وهو م�ص���ار 
جتاري يرب���ط بني ال�ص���ني واأوروبا برا 

وبحرا. و�ص���وق �ص���ندات ما بني البنوك 
يف ال�صني هي ثالث اأكرب �صوق من هذا 

النوع بعد الواليات املتحدة واليابان.
وت�صدر ال�صارقة �صندات يف اأ�صواق 
الدي���ن العاملية من حني الآخ���ر، وباعت 
�ص���كوكا الأجل ع�رشة اأع���وام بقيمة 750 
ملي���ون دوالر يف 2014 و�ص���كوكا الأجل 
خم�س �صنوات بقيمة 500 مليون دوالر 

يف يناير من العام املا�صي.
كما تدر�س حكومات و�رشكات اأخرى 
اإ�ص���دار �ص���ندات  اإمكاني���ة  يف اخللي���ج 

الباندا.
االقت�ص���اد  وزي���ر  نائ���ب  وق���ال 
التويجري  ال�ص���عودي حممد  والتخطيط 
االأ�ص���بوع املا�ص���ي اإن الريا�س تدر�س 
متويل جانب م���ن احتياجاته���ا باليوان 
وم�رشوع���ات  املوازن���ة  عج���ز  لتغطي���ة 

ا�صتثمارية كبرية.
وق���ال م�ص���وؤول تنفي���ذي كب���ري يف 
البن���ك ال�ص���ناعي والتجاري ال�ص���يني، 
اأك���رب البنوك ال�ص���ينية، لروي���رتز هذا 
االأ�ص���بوع اإن البنك يج���ري حمادثات مع 
حكوم���ات وكيانات مرتبط���ة بالدولة يف 
اخلليج مهتمة باإ�ص���دار �صندات مقومة 

باليوان يف ال�صني.

بلغ����ت  روي����رتز:   - �ص����نغافورة 
اأ�ص����عار البنزين يف الواليات املتحدة 
اأم�س دوالرين للجال����ون، وهي املرة 
االأولى التي يرتف����ع فيها منذ يوليو 
2015 م����ع تعط����ل اإنت����اج نح����و ربع 
امل�ص����ايف االأمريكية ب�ص����بب ال�صيول 
الناجمة عن العا�ص����فة ه����اريف، بينما 
بقيت اأ�ص����عار النفط اخلام �ص����عيفة 
م����ع انخفا�����س الطلب عق����ب تعطل 

االإنتاج.
اأ�ص����واق اخلام �ص����عيفة  وظل����ت 
بعدما �ص����جلت هبوطا ح����ادا بالفعل 
ي����وم االأربعاء. واأدى اإغ����الق كثري من 
امل�ص����ايف االأمريكي����ة اإل����ى انخفا�س 

الطل����ب عل����ى اأه����م لقي����م ل�ص����ناعة 
البرتول.

وتداول العقود االآجلة خلام غرب 
تك�ص����ا�س الو�صيط االأمريكي عند 46 
دوالرا للربمي����ل، مبا يزيد قليال على 
ت�صوية اليوم ال�صابق، حني انخف�صت 

االأ�صعار 0.8 % اأثناء التعامالت.
و�ص����جل خ����ام القيا�����س العاملي 
مزيج برن����ت 50.74 دوالرا للربميل، 
منخف�صا 12 �صنتا عن اليوم ال�صابق، 

حني هبط اخلام اأكرث من 2 %.
وقد تكون العا�صفة هاريف اأ�صواأ 
عا�ص����فة يف تاريخ الواليات املتحدة 

من حيث تكلفة اخل�صائر.

• توقعات بارتفاع اأ�صواق املال اخلليجية بعد انتهاء عطالت العيد وال�صيف	
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“قـــدوع العيــــد” يـرفـــع الطلــــب علـــى الأ�ســــواق  
طرح 1900 طن من اخل�رضوات والفواكه

اململك����ة  يف  املركزي����ة  الأ�س����واق  ا�س����تعدت 
ل�س����تقبال عيد الأ�س����حى املبارك، حيث زاد التجار 
من ال�س����لع واملواد امل�س����توردة واملطروحة لتلبيًة 

متطلبات امل�ستهلكني.
ورف����ع جت����ار الفواك����ه واخل�����رضوات كمياتهم 
املطروح����ة يف الأ�س����واق قبي����ل العيد بيوم بن�س����بة 
و�س����لت اإل����ى 70 %، فيما زاد الق�س����ابون كميات 
اللح����وم باأنواعها من حلوم اأبقار اإل����ى اأغنام مربدة 
وحية بن�س����ب قد ت�س����ل اإلى 100 % خ�سو�س����ا اأنه 

عيد الأ�سحية.
ر�س����ا  والفواك����ه،  اخل�����رضوات  تاج����ر  وق����ال 
الب�س����تاين، اإن ال�س����وق املركزي ب����داأ بطرح كميات 
ت�س����ل اإلى 1900 طن من اخل�رضوات والفواكه منذ 
الثنني املا�سي، مبيًنا اأنه مت طلب كميات الفواكه 
ب�سورة اأكرب بن�س����بة ترتاوح بني 40 % اإلى 50 % 

تلبيًة اإلى “قدوع” العيد.
واأو�س����ح اأن الأ�س����عار م�س����تقرة ب�سبب و�سول 
ب�ساعة جديدة وكرثة الكميات كالربتقال والتفاح 
واملوز وال�س����مام و”اجل����ح” واأن الب�س����اعة الرتكية 
واللبنانية زادت كمياته����ا يف الفرتة الأخرية كذلك 
الأمر بالن�س����بة للب�ساعة ال�سورية، اإ�سافة اإلى اأنواع 

خمتلفة من اأفريقيا واأ�سرتاليا ونيوزلندا وغريها.
واأ�س����اف اأن الطل����ب م����ن قب����ل امل�س����تهلكني 
ارتف����ع بن�س����بة جيدة ت����رتاوح ب����ني 30 % اإلى 40 
% ا�س����تعدادا منهم لتجهيز “قدوع” العيد وتاأهبا 

منهم ل�س����تقبال ال�سيوف، م�سرًيا اإلى اأن م�سادفة 
العيد مع نهاية ال�س����هر و�رضف الرواتب للقطاعني 
الع����ام واخلا�����س رفع الطلب و�س����هل عل����ى النا�س 

اإمكانية �رضاء احتياجاتهم.
م����ن جان����ب الأ�س����ماك، اأك����د اجلزاف يف �س����وق 
املنامة املركزي، علي �س����لمان، اأن اأ�سعار الأ�سماك 
مازال����ت مرتفع����ة ب�س����بب ا�س����تداد احل����ر وه����روب 
الأ�سماك لقاع البحر وعزوف ال�سيادين عن الدخول 
اإل����ى البحر ب�س����بب قل����ة توف����ر الأ�س����ماك يف اأماكن 

ال�سيد.
واأ�س����اف اأن الطل����ب م����ن قب����ل امل�س����تهلكني 
الأفراد مرتفع بن�سبة ت�س����ل اإلى 70 % واأن اأ�سعار 
الأ�س����ماك اأ�سبحت مقاربة لأ�س����عار اللحوم والدجاج 

بعد رفع الدعم احلكوم����ي، لفًتا اإلى اأن الطلب من 
قبل املطاعم زاد بن�س����بة 50 % تقريبا ا�س����تعدادا 

منهم لتلبية طلبات الزوار يف فرتة العيد.
واأو�س����ح اأن كيل����و الهامور املحلي ي�س����ل اإلى 
7.5 دنان����ري فيم����ا الهام����ور الهن����دي ب�����5 دنانري 
وال�سعودي ب�3 دنانري، ال�سايف ي�سل اإلى 5 دنانري، 
ويتواج����د امليد البحرين����ي بكميات ب�س����يطة حيث 
ي�س����ل �سعر الكيلو اإلى 5 دنانري فيما اختفى امليد 
امل�س����تورد، وغ����اب الكنع����د البحريني عن ال�س����وق 
ب�س����بب فرتة حظر �س����يده، فيم����ا مت توفري البديل 
وه����و الكنعد الهندي ب�6 دنانري للكيلو يف املحالت 
الكب����رية وبع�س املحال يف القرى حيث �س����ودر من 
قبل اجلهات املعنية يف ال�س����وق املركزي اإذ يعتقد 

املفت�سون اأنه حم�سول بحريني.
وبالن�سبة للروبيان اأكد �سلمان ا�ستمرار الطلب 
علي����ه اإل اأن كميات����ه انخف�س����ت يف الف����رتة الأخرية 
مع تقليل اأماكن ال�س����يد حيث ي�س����ل �س����عر كيلو 
كبري احلج����م “اجلامبو” اإلى 2.5 دينار واملتو�س����ط 

بدينارين وال�سغري بدينار ون�سف الدينار.
اأم����ا اللح����وم، فقال اأحد الق�س����ابني يف �س����وق 
املنامة املركزي، اإن الأ�س����بوع املا�سي �سهد حركة 
غري اعتيادية ع����ن الأيام العادي����ة حيث كان هناك 
اإقب����ال قوي على اللحوم �س����واء بالن�س����بة لالأبقار اأو 

الأغنام املربدة واحلية وحتى الأغنام العربية.
واأ�سار اإلى اأن الكميات التي نزلت ال�سوق خالل 
الفرتة الأخرية كانت كبرية ومن عدة �رضكات وجتار، 

مبيًن����ا اأن هن����اك اإقبال كبريا على اللح����وم والدجاج 
م����ن قبل امل�س����تهلكني جتهيزا للعي����د حيث زادت 
احلركة بن�سبة 70 % تقريبا مقارنة بالأيام العادية.
واأكد اأن الطلب على الأ�سحية يبداأ مع اأول اأيام 
عيد الأ�سحى املبارك وعقب ال�سالة مبا�رضة وي�ستمر 
لثالث اأيام الت�رضيق، م�سرًيا اإلى اأن اأ�سعارها منا�سبة 
ومل تتغري منذ العام املا�سي حيث ترتاوح بني 60 
دينارا و150 دينارا لالأ�سحية الواحدة بح�سب النوع 
واحلجم، موؤكدا اأن اأكرث الطلب يكون على الأ�سحية 

الأرخ�س وهي ال�سومالية.
كم����ا �س����هدت اأ�س����واق احللوي����ات واملك�رضات 
ارتفاعا بالطلب، وهي حال����ة اعتيادية يف مثل هذه 

الأيام.

زينب العكري

 %  70 ب�����ن�����������س�����ب�����ة  ي�����������س�����ع�����د  الأ�����������س����������م����������اك  ع�������ل�������ى  الإق�������������ب�������������ال 

الت�سخم يف اأوروبا يرتفع 1.5 % التحدي يكمن بخلق فر�س للتجار ولي�س تاأجيل الر�سوم
دعا لإيجاد حلول حقيقية وتنويع م�سادر الدخل... القاهري: 

املنام���ة - �س���رتاديكو: قال املدي���ر التنفيذي 
وال�رضيك املوؤ�س����س ل�رضكة �سرتاديكو خليل القاهري 
اإن ما مت اإعالنه عن تاأجيل تطبيق قانون رفع الر�سوم 
على ال�س���جالت التجارية لن ينجز احلل الالزم للتجار، 
واإن التحديات الرئي�سية التي تواجه التاجر البحريني 
الي���وم ل تق���ف عن���د تغ���ري قيمة ر�س���وم ال�س���جالت 
التجارية �س���واء مت تاأجيل ا�س���تحقاق هذه الر�س���وم 
ملدة �س���تة اأ�س���هر اأو طب���ق نهاية �س���بتمرب اجلاري، 
واإمن���ا التح���دي يكمن يف توف���ري الأعم���ال والفر�س 
ال�ستثمارية لل�س���وق املحلية وبالتايل فتح املنافذ 

للتاجر لرفع اأرباحه.
واأو�س���ح القاهري اأنه من املتوقع اأن ت�س���عى 
احلكومة لفر�س بع�س الر�س���وم الإ�س���افية �سعياً 
منه���ا لتوف���ري نوع م���ن امل���وارد املالي���ة للخزانة 
العامة يف الوقت الذي تعاين منه املنطقة من اأزمة 
انهيار اأ�س���عار النفط، لكن يف املقابل فاإن التجار 
يتوقعون اأن يتم ا�ستثمار هذه الزيادة يف الر�سوم 
لتوفري املزيد من اخلدمات واملميزات التي تي�رض 
لهم اأعماله���م ومتلكه���م الأدوات الالزمة لتطوير 
م�س���اريعهم.  واأ�س���اف “الأهم م���ن فر�س املزيد 
من الر�س���وم اأو العرتا�س على تغيري الر�سوم هو 

البحث عن حلول وم�سادر حقيقية اإ�سافية للدخل 
لنك���ون قادري���ن من خالله���ا على تنويع م�س���ادر 
القت�س���اد، وبالت���ايل تنويع م�س���ادر الدخل، هذه 
اخلطوات هي التي ت�س���اعد التجار على حتمل هذه 
الزي���ادات من دون اأي اآثار �س���لبية”.  وا�س���تطرد 
بالق���ول “نعم لدى التجار الآن �س���تة اأ�س���هر اأخرى 
قب���ل عودة مو�س���وع رفع الر�س���وم للواجهة، وهي 
براأي���ي مدة زمنية ق�س���رية لإيجاد حل���ول حقيقية 

جتعلنا قادرين على تفادي اإعادة اجلدل مرة اأخرى 
لطل���ب تاأجي���ل جديد. لب���د اأن يك���ون الهدف من 
التاأجيل هو العمل على اإيجاد تغيري ي�ساعد التاجر 
عل���ى اأن يكون ق���ادراً عل���ى موازن���ة اأي التزامات 
مالية جتاه ال�سجالت اأو اأي ر�سوم اإلزامية مع ن�سب 

اأرباحه”.
واأكد القاهري �رضورة التفكري مب�س���ادر مبتكرة 
لتنويع القت�س���اد الوطني من خالل اإقامة امل�ساريع 
التي حتتاجها ال�س���وق البحريني���ة، كج�رض امللك حمد 
واإقام���ة مدين���ة املعار����س املرتقبة اإلى ج���وار حلبة 
البحرين الدولية وما اإلى ذلك من م�ساريع عو�ساً عن 

هدر الوقت يف حماولت تاأجيل الر�سوم.
وكان القاهري الذي �سبق اأن اأعلن عزمه الرت�سح 
لنتخاب���ات ع�س���وية جمل����س اإدارة غرف���ة التج���ارة 
وال�س���ناعة يف الدورة القادمة قد اأو�سح يف برناجمه 
النتخاب���ي ����رضورة العم���ل لالنفت���اح على الأ�س���واق 
املج���اورة جلذب املزي���د من ال�س���تثمارات الأجنبية 
للبحرين وب�سكل خا�س اخلليجية، مثل ال�ستثمارات 
من اململكة العربية ال�س���عودية ودولة الكويت، وهو 
الأمر الذي �سي�س���اهم ب�س���كل كب���ري يف حل كثري من 

الأزمات تتجاوز اأزمة رفع الر�سوم على ال�سجالت.

اأظهرت  بروك�س���ل - روي���رتز: 
تقدي���رات اأولي���ة اأم����س اأن معدل 
الت�سخم مبنطقة اليورو ارتفع اأكرث 
من املتوقع يف اأغ�سط�س لي�سل اإلى 
اأعلى م�س���توياته يف اأربعة اأ�س���هر، 
وهو ما يع���زز التوقعات باأن البنك 
املركزي الأوروبي �س���يبداأ التخلي 
تدريجي���ا ع���ن �سيا�س���ته النقدي���ة 

ال�سديدة التي�سري.
وقدر مكتب الإح�ساءات التابع 
لالحتاد الأوروبي )يور�س���تات( اأن 
اأ�س���عار امل�س���تهلكني يف منطق���ة 
اليورو ارتفعت 1.5 % على اأ�سا�س 
�سنوي يف اأغ�س���ط�س من 1.3 % يف 
يوليو، مبا يتجاوز توقعات ال�سوق 
التي اأ�س���ارت لزيادة ن�س���بتها 1.4 

.%
وه���ذه ه���ي اأعل���ى وت���رية منذ 
اأبري���ل، حني بلغ الت�س���خم 1.9 % 
موافقا ه���دف املرك���زي الأوروبي 
للت�س���خم عند اأق���ل قليال من 2 % 

لفرتة وجيزة.

ومع ا�ستبعاد الأ�سعار املتقلبة 
والطاقة،  غ���ري امل�س���نعة  لالأغذية 
وهما اأكرث املكونات تقلبا، ا�ستقر 
الت�س���خم عند 1.3 % يف اأغ�سط�س، 
يف حني اأ�س���ارت توقعات ال�س���وق 
لنخفا�س���ه اإل���ى 1.2 %. ويحظ���ى 
ه���ذا املوؤ����رض مبتابع���ة وثيق���ة من 

املركزي الأوروبي.
وزادت منتج���ات الطاق���ة 4 % 
يف اأغ�س���ط�س على اأ�س���ا�س �سنوي، 
مقارن���ة مع زيادة ن�س���بتها 2.2 % 

يف يوليو.
ق���ال  منف�س���ل  تقري���ر  ويف 
يورو�ستات اأم�س اإن معدل البطالة 
يف منطق���ة الي���ورو بل���غ 9.1 % يف 
يوليو، دون تغيري عن يونيو. وظل 
معدل البطالة عند اأدنى م�ستوياته 

منذ فرباير �شباط 2009.
وانخف����س مع���دل البطال���ة يف 
اأملانيا، اأكرب اقت�س���اد يف املنطقة، 
اإل���ى 3.7 % يف يولي���و من 3.8 % 

يف يونيو.

• خليل القاهري	

“اأرق����ام”: اأكد خرباء واقت�س����اديون اأنه على 
الرغم من اأن عمليات الإدماج وال�س����تحواذ لي�ست 
�س����هلة، وتنطوي على كثري من التفا�س����يل التي 
قد تكون مزعجة، اإل اأن لها كثرًيا من الفوائد، اإذا 

ما متت درا�سة مقوماتها ب�سكل �سحيح. 
ويق����رر بع�س كب����ار املديري����ن التنفيذيني 
واأ�س����حاب ال�����رضكات الندماج، بغر�س ال�س����يطرة 
على ال�سوق من خالل ال�رضاء ب�سم �رضكات مناف�سة، 
بينم����ا يق����رر اآخرون ذل����ك لأ�س����باب خمتلفة مثل 
ك�سب عمالء ُجدد، زيادة الإنتاجية، ودخول اأ�سواق 

جديدة.
اأو  الإدم����اج  اأ�س����باب  ع����ن  النظ����ر  وب�����رضف 
ال�س����تحواذ، ينبغي اأن تبداأ هذه العملية وتنتهي 
وفق اإ�س����رتاتيجية، تنطوي على الرتكيز على كل 
�سيء بداية من ثقافة ال�رضكة، وموقعها اجلغرايف، 

ومنتجها، وحتى ال�سوق الذي ت�ستهدفه.
ال�س����تحواذ  �س����فقات  جتن����ب  اأج����ل  وم����ن 
الفا�س����لة، ن�رضت جملة “اإنرتبنور” تقريًرا يت�سمن 
بع�س الن�سائح، ت�ساعد رائد الأعمال على الرتكيز 
على الأ�سياء ال�سحيحة، اإذا كان على و�سك تنفيذ 

ه����ذه العملية، وه����ي تتلخ�س فيم����ا ياأتي: يجب 
اأن يتم تقييم �س����امل لل�س����يولة والو�سع املايل، 
التاأكد من اأن ال�رضكة لديها �سيولة كافية لتنفيذ 
اخلطوة وال�س����تمرار يف مثل هذا ال�ستثمار، على 
جمل�����س الإدارة التاأك����د م����ن اأن راأ�س م����ال �رضكته 
قادر على حتمل م�سوؤوليات وا�ستثمارات جديدة، 
اإذا مل يك����ن متاأك����ًدا من ذلك، ينبغي األ مي�س����ي 
قدًم����ا يف عملي����ة ال�س����تحواذ، تكوي����ن فريق من 
اأف�سل اخلرباء اإذ يوجد يف معظم ال�رضكات تقريًبا 
هذه الأق�سام الثالثة: الق�س����م املايل، واملبيعات 
والت�س����ويق، و�س����يكون من املفيد جمع خرباء من 
املج����الت الثالث����ة مًع����ا لت�س����كيل فريق حمرتف، 
وم����ن ال�رضوري اأن يكون اأع�س����اء الفريق قادرين 
عل����ى العمل مًعا، قد حتت����اج ال�رضكة اإلى خرباء من 
خارجه����ا يف جم����الت ال�ست�س����ارات القانوني����ة اأو 

التقييم واملحا�سبة.
 حتدي����د الأه����داف وقيا�����س النج����اح اإذ يجب 
اأن ي�س����األ امُلق����دم على عملي����ة الندماج نف�س����ه 
عدة اأ�س����ئلة، مثل ه����ل الهدف هو تعزيز ح�س����ته 
يف ال�سوق؟ اأم ال�س����تحواذ على منتجات وخدمات 

جدي����دة؟ اأم هي حماولة لدخول اأ�س����واق جديدة اأو 
الق�س����اء على املناف�س����ة؟ �ست�س����اعد الإجابة على 
هذه الأ�س����ئلة يف حتدي����د اأهداف ال�رضك����ة، واتخاذ 

القرارات يف امل�سار ال�سحيح.
 التاأك����د م����ن م�س����اركة املعلوم����ات باأم����ان 
وفعالي����ة لق����د انته����ى الع�����رض الذي ُتر�س����ل فيه 

ال�رضكة التي ترغ����ب يف ال�رضاء، فريقها اإلى ال�رضكة 
الأخرى لفح�س وثائق اأعمالها.

 ورغم اأن الع�رض الرقمي �س����هل هذه العملية، 
اأن����ه جل����ب خماط����ره اخلا�س����ة واملتمثل����ة يف  اإل 
الق�سايا الأمنية، ومن اأجل جتنب هذه امل�سكالت، 
ميكن اإن�ساء غرفة افرتا�سية، مل�ساعدة الطرفني 

على فح�����س وثائق الأعمال اخلا�س����ة ببع�س����هما 
بع�سا باأمان وكفاءة.

 متث����ل غ����رف البيان����ات الفرتا�س����ية موقعا 
حماي����دا واآمن����ا، ومتك����ن اأع�س����اء الفريق����ني من 
م�س����اركة الوثائ����ق والتع����اون بفعالي����ة. اإ�س����افة 
اإلى ت�رضيع اإمتام �س����فقات الإدماج وال�س����تحواذ، 
وخف�س العديد من التكاليف مثل النقل. تكوين 
اأف�س����ل فريق للقيادة اإذ ي����وؤدي دمج اأي كيانني 
منف�سلني لتحديات خا�س����ة بالتوافق والتكامل، 
مهم����ا ُبذل من جهد لتجنب هذه املخاطر، يتطلب 
كل حتول وتغيري وجود قيادة قوية، يجب اختيار 
اأع�س����ائها من الأ�س����خا�س القادرين على حتديد 
وجه����ة وكفاءة الكيان اجلديد ُم�س����بًقا. هناك عدة 
اأ�س����ئلة ينبغي طرحها لتجنب اختيار الأ�س����خا�س 
اخلط����اأ، مثل هل املدي����ر التنفي����ذي يفكر ب�رضعة 

وو�سوح؟ هل لديه مهارات قوية؟.
 ينبغ����ي اختي����ار اأع�س����اء فريق القي����ادة من 
ال�رضكتني، لأن كال منهما �سيكون قادًرا على فهم 
طبيع����ة عمل وثقاف����ة �رضكته، اإ�س����افة اإلى معرفة 

املوظفني ب�سكل �سخ�سي.

مقــومـــات اإمتــام عمليـــات الندمــاج وال�ستحــواذ بنجـــاح
تقـريــر

• ينبغي ارتكاز الندماج وال�ستحواذ على اإ�سرتاتيجية وا�سحة	



للبيع
شقة سكنية حتت االنشاء قرب مجمع 

الواحة في اجلفير
الدور 14 مساحة 117متر مربع

تتكون من: غرفة عدد 2، حمام 2، صالة، مطبخ
التسليم في شهر 2018/6

السعر: 70 ألف
لالستفسار 38282861

تقدم الينا السيد املعلن ادناه  بطلب معاملة مشتركة
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 :  فاطمة عيسى عبد اهلل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -  ادارة  السجل التجاري   
CR144833-2017 إعالن رقم

     معاملة مشتركة

فاطمة عيسى عبد اهلل 7-96173
لدعم املرافق

فاطمة عيسى عبد اهلل 
لاللكترونيات

انشطة متكاملة لدعم املرافق اليشمل احلراسة واالنشطة 
االمنية

التركيبات الكهربائية

االنشطة احلاليةاالسم التجاري احلاليرقم القيد

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 : جنمة محبوب غفور بثان    

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -  ادارة  السجل التجاري   
CR145982-2017 إعالن رقم

     تسجيل اسم جتاري

ام سعيد للكهرباءام سعيد للهواتف13-45854

االسم التجاري اجلديداالسم التجاريرقم القيد

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 : زهرة غلوم رضا محمود حسن    

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -  ادارة  السجل التجاري   
CR2017-146074 إعالن رقم

     تسجيل اسم جتاري

وناسة للهواتفوناسة للتسلية56738-3

االسم التجاري اجلديداالسم التجاريرقم القيد

تقدم إلينا السيد  /  السيد رضي حسني فضل هاشم   بطلب حتويل احملل التجاري 
التالي :الى السيدة /    حورية السيد كاظم محسن فضل   

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

 التاريخ :28/8/2017
   CR2017- 145476 إعالن رقم

تنازل عن احملل التجاري

عابده ملواد البناء61693-1

تركيب االدوات الصحية جتارة وبيع مواد البناء واملواد 
االنشائية املعدنية ومعدات السباكة والتدفئة 

ولوازمها 

النشاطاالسم التجاريرقم القيد

النشاط اجلديداالسم التجاري اجلديد

  بناء على قرار الشركاء في مؤسسة الهالل لالعالن وتوزيع الصحف املسجلة مبوجب 
القيد رقم 1-3284 بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد / نبيل محمد عبد اهلل سعيد 

كمصفي 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 : نبيل محمد عبد اهلل سعيد

الهاتف : 17530036   
nabeel@nabeelsaeed.com 

الصناعة والتجارة والسياحة -  اعالن بحل وتصفيه شركة
مؤسسة الهالل لالعالن وتوزيع الصحف

سجل جتاري رقم 3284-1

تقدم إلينا السيد  /   مي سيف عيسى ال بن علي    بطلب حتويل احملالت التجارية 
التالية :الى السيد /  عيسى سيف عيسى سيف البنعلي       

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
 التاريخ :26/8/2017

   CR2017- 143818 إعالن رقم
تنازل عن احملل التجاري

1-49009
 االخالص للصيانة 

االسم التجاريرقم القيد

رقم القيد

 1-69951

محل 

1655

مبنى

0

شارع / طريق / ممر 

3861

العنوان

738

التاريخ: 24/8/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل التجاري

CR2017-140903 اعالن رقم
تسجليل 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 : راشد عبداهلل حمد ال سنان
االسم التجاري احلالي: مصنع بيت اجلودة لالملنيوم

االسم التجاري اجلديد: بيت اجلودة لالملنيوم
النشاط: صنع املنتجات املعدنية االنشائية - مصنع    

تلفون: 36080608
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و�شدد الفروف “جمددا على عدم وجود 
بديل للبحث عن نهج �شيا�شي دبلوما�شي 

لتبديد التوتر يف �شبه اجلزيرة الكورية”.
وم���ع تهدي���دات الرئي����س االأمريك���ي 
دونالد ترامب ب”النار والغ�ش���ب” �ش���د 
بيون���غ يان���غ واإط���اق ال�ش���اروخ الكوري 
ال�ش���مايل الثاثاء تزايدت ح���دة التوتر يف 

ال�شهر املن�رصم.
وحذرت كوريا ال�شمالية من اأن عمليات 

اإطاق �شواريخ اأخرى قد حت�شل.
اإط���اق  وتيلر�ش���ون  الف���روف  ودان 
ال�ش���اروخ الذي ي�ش���كل “انتهاكا فا�شحا 
من جانب بيونغ يانغ لقرارات جمل�س االأمن 

الدويل” بح�شب اخلارجية الرو�شية.
م���ن جهته���ا ن���ددت الناطق���ة با�ش���م 
اخلارجية الرو�شية ماريا زاخاروفا اخلمي�س 
خال موؤمتر �ش���حايف “ب�ش���باق ال�ش���تخدام 
الق���وة يدف���ع املنطق���ة اإل���ى حاف���ة ن���زاع 

م�ش���لح” ودع���ت “كل ال���دول” اإل���ى دعم 
خارط���ة الطري���ق التي اقرتحتها مو�ش���كو 

وبكني لنزع فتيل االأزمة.
وق���د عر�ش���ت مو�ش���كو وبك���ني عدة 
م���رات جتمي���دا مزدوج���ا للتح���ركات، اي 
وقف التجارب النووية واإطاق ال�ش���واريخ 
البال�شتية الكورية ل�شمالية من جهة ووقف 
املناورات الع�ش���كرية امل�شرتكة للواليات 

املتحدة وكوريا اجلنوبية من جهة اأخرى.

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

العبادي يعلن ر�شمياً ا�شتعادة تلعفر ونينوى بالكامل

العربية نت:       

اأعل���ن القائد العام للقوات امل�ش���لحة ورئي�س ال���وزراء العراقي، حيدر العبادي، الن�رص بتحرير ق�ش���اء 
تلعف���ر وحمافظ���ة نينوى بالكامل. وقال العب���ادي يف بيان “ها قد اكتملت الفرحة، ومت الن�رص، واأ�ش���بحت 
حمافظ���ة نينوى بكاملها بيد قواتنا البطلة”. واأ�ش���اف “لقد حتررت تلعف���ر العزيزة وارتفعت راية العراق 
مرة اأخرى ب�ش���واعد املقاتل���ني العراقيني االأبطال من اجلي�س وال�رصطة االحتادي���ة وجهاز مكافحة االإرهاب 
واحل�ش���د ال�ش���عبي والرد ال�رصيع واأبناء تلعفر”. وقال رئي�س الوزراء العراق���ي “نقول للدواع�س املجرمني: 
اأينما تكونون فنحن قادمون للتحرير، ولي�س اأمامكم غري املوت اأو اال�شت�شام. عهداً منا لكم يا اأبناء �شعبنا 
باأننا �شنوا�ش���ل بالعزمية والهمة نف�ش���ها حترير كل �ش���ر من اأر�س العراق و�شحاريه”. من جهتها، نقلت 
قيادة العمليات امل�شرتكة العراقية عن قائد عمليات “قادمون يا تلعفر” الفريق الركن عبد االأمري ر�شيد 

يار اهلل قوله: “بهذا الن�رص الكبري تنتهي عمليات حترير تلعفر واإكمال حترير حمافظة نينوى بالكامل”.
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دبي - قناة الحدث:

ق���ال تقري���ر لوكال���ة “فار����س” 
االإيرانية لاأنب���اء، اإن اختيار البوكمال 
لنق���ل عنا�رص “داع����س” اإليها مبوجب 
اهلل”  “ح���زب  ميلي�ش���يات  اتف���اق 
و”داع����س” مل يكن اعتباطياً، بل جرى 
بناء على اتفاق م�شبق وبعلم احلكومة 

املركزية يف بغداد.
اإال اأن الغ�شب وال�شغط االإعامي 
دفع���ا العراقيني رمب���ا لاإيهام بعدم 

معرفتهم بذلك.
ف���اإن  ذات���ه،  امل�ش���در  وبح�ش���ب 
املل���ف  ه���ذا  لتط���ورات  املتابع���ني 
يدرك���ون اأن ميلي�ش���يات حزب اهلل مل 

تقرر اأو تفاو�س وحدها.
اأن ذلك  وتاب���ع التقرير مو�ش���حاً 
�شي�شمح مليلي�ش���يات احلزب وقوات 
النظ���ام ال�ش���وري بتعزي���ز جبهاته���ا 
يف دير ال���زور واملناط���ق القريبة من 
بحج���ة  العراقي���ة  ال�ش���ورية  احل���دود 

حماربة التنظيم.

واشنطن – رويترز:

االأمريك���ي  الدف���اع  وزي���ر  ق���ال 
جيم ماتي����س اأم�س اخلمي����س اإنه وقع 
اأوامر انت�شار الإر�ش���ال قوات اأمريكية 
اإ�ش���افية اإلى اأفغان�ش���تان مت�ش���يا مع 
ا�ش���رتاتيجية الرئي����س دونالد ترامب 

بخ�شو�س جنوب اآ�شيا.
لل�ش���حافيني  ماتي����س  وق���ال 
“نع���م وقع���ت اأوام���ر لكنه���ا لي�ش���ت 
كامل���ة. بعب���ارة اأخ���رى وقع���ت بع�س 
)االأوام���ر( بخ�ش���و�س الق���وات الت���ي 
�ش���يتم اإر�ش���الها ونحن نحدد االأفراد 

املعنيني”.
واأ�ش���اف ماتي�س “الهدف ب�شكل 
عام هو متكني الق���وات االأفغانية من 
القتال بفاعلية اأك���ر. اإنهم مزيد من 
امل�شت�شارين ومزيد من امل�شاعدين.. 

دعم ناري على �شبيل املثال”.

كوكس بازار )بنجالدش( – رويترز:

انت�شل خفر ال�شواحل يف بنجاد�س 
جثث اأكرث من 20 �شخ�شا من �شواطئ 
الب���اد خ���ال اليوم���ني االأخريي���ن مع 
قي���ام ع����رصات االآالف م���ن الروهينغا 
امل�ش���لمني مبحاوالت يائ�ش���ة للهرب 
من اأ�شواأ اأعمال عنف ت�شهدها االأقلية 

يف ميامنار يف 5 �شنوات على االأقل.
ويف االأم���م املتحدة حثت �ش���فرية 
الوالي���ات املتحدة لدى االأمم املتحدة 
نيك���ي هيلي قوات االأم���ن يف ميامنار 
املدني���ني  مهاجم���ة  تف���ادي  عل���ى 

االأبرياء.
ون���ددت هيل���ي بالهجم���ات التي 
نفذتها جماعة )جي�س اإنقاذ الروهينجا 
يف اأراكان( يف االآون���ة االأخ���رية لكنه���ا 
قال���ت “يف الوقت ال���ذي تتحرك فيه 
قوات اأمن بورما )ميامنار( ملنع وقوع 
مزيد من العنف فاإن عليها م�ش���وؤولية 
االلت���زام بالقان���ون االإن�ش���اين الدويل 
الذي يت�شمن عدم مهاجمة املدنيني 

االأبرياء وعمال االإغاثة”.
كما دعت قوات االأمن اإلى �شمان 
للمحتاج���ني  امل�ش���اعدات  و�ش���ول 

و�شمان حقوق كل املجتمعات.

موسكو – أ ف ب:

اأعلن���ت وزارة اخلارجية الرو�ش���ية 
اأم����س اخلمي����س اأن وزي���ر اخلارجي���ة 
الفرن�ش���ي جان-ايف لودريان �شيزور 
مو�ش���كو يف 8 �ش���بتمر للق���اء نظريه 

الرو�شي �شريغي الفروف.
وقال���ت املتحدثة با�ش���م الوزارة 
ماريا زاخاروفا خال موؤمتر �شحايف انه 
“يف اإط���ار هذه الزيارة �ش���يتم البحث 
)املت�ش���لة  االأ�شا�ش���ية  امل�ش���ائل  يف 
ال���ى  اإ�ش���افة  الثنائي���ة  بالعاق���ات( 
الو�ش���ع يف �ش���وريا وم�ش���اكل دولية 

اأ�شا�شية اأخرى”.
يف  مو�ش���كو  زار  لودري���ان  وكان 
نهاي���ة مايو بعيد القم���ة التي عقدت 
يف ق����رص فر�ش���اي ق���رب باري�س بني 
الرئي�س الفرن�ش���ي اميانويل ماكرون 

ونظريه الرو�شي فادميري بوتني.
وياأت���ي االإعان عن ه���ذه الزيارة 
الثاني���ة لوزي���ر اخلارجي���ة الفرن�ش���ي 
الى مو�ش���كو يف غ�ش���ون 4 اأ�شهر بعد 
�ش���اعات على ن����رص اأ�ش���بوعية لوبوان 
الفرن�ش���ية مقابل���ة مع ماك���رون قال 
خاله���ا انه يرغ���ب يف “خطاب واقعي 
وبراغماتي” مبواجهة نظرائه االأجانب 
وبينهم بوتني، م�شريا اإلى انه يتطرق 
معه���م اإلى املوا�ش���يع كاف���ة وبينها 

تلك التي “تثري الغ�شب”.

بيروت - رويترز:

قال زعيم ميلي�شيات “حزب اهلل” 
اللبن���اين، ح�ش���ن ن����رص اهلل، يف خطاب 
اأم�س اخلمي�س، اإنه �ش���افر اإلى دم�شق 
لاجتم���اع مع رئي�س النظام ال�ش���وري 
ب�ش���ار االأ�ش���د ليطلب اإجاء م�ش���لحي 
تنظيم داع�س من جي���ب على احلدود 

بني البلدين.
وغ���ادرت قافل���ة االإج���اء منطقة 
احل���دود ي���وم االثن���ني واأقل���ت نح���و 
600 م���ن م�ش���لحي “داع����س” واأفراد 
اأ�رصه���م متجهة اإل���ى منطقة ي�ش���يطر 
عليه���ا التنظيم يف �رصق �ش���وريا اإال اأن 
�رصبات جوية من التحالف الذي تقوده 
الواليات املتح���دة عرقل دخولها اإلى 

هذه املنطقة يوم االأربعاء.

الجزائر - رويترز:

انتح���اري  قت���ل �رصطي���ان يف هج���وم 
ا�شتهدف “مديرية االأمن الوالئي” مبدينة 
تي���ارت �ش���مايل اجلزائر، ح�ش���ب ما نقلت 
وكال���ة االأنباء اجلزائرية عن مديرية العامة 

لاأمن الوطني.
واأو�ش���حت الوكالة، نقا عن امل�شدر 
نف�ش���ه، اأن القتلى هم �رصطيان، باالإ�شافة 
اإلى االنتح���اري الذي كان يح���اول اقتحام 
املق���ر االأمن���ي، قبل اأن يت�ش���دى له رجال 

االأمن.
وقال���ت “ح���اول اإرهاب���ي كان يحمل 
حزاما نا�ش���فا الدخول اإلى مقر اأمن الوالية 
م�شتعما �شاحا ناريا اإال اأن رد رجال االأمن 
كان �رصيع���ا، حي���ث األق���ى اأحدهم نف�ش���ه 
بب�ش���الة على االإرهابي ملنع���ه من التقدم 
اأكرث ليلقى حتفه م���ع االإرهابي الذي فجر 

نف�شه”.
التدخ���ل  “ومك���ن  قائل���ة  واأردف���ت 
املكلف���ني  ال�رصط���ة  لعنا����رص  ال�ش���جاع 
باحلرا�ش���ة م���ن جتن���ب حم���ام م���ن الدم، 
ال�ش���يما واأن مقر اأمن والية تيارت يقع يف 

منطقة مكتظة بال�شكان”.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

قت���ل جندي���ان واأ�ش���يب ع���دد اآخ���ر، 
اخلمي����س، اإثر هج���وم انتحاري ا�ش���تهدف 
نقطة للجي����س الوطني الليبي �رصق مدينة 

�رصت و�شط الباد.
واأفادت م�شادر “�شكاي نيوز عربية” 
اأن االنتح���اري فّج���ر ال�ش���يارة الت���ي كان 
يقودها عند مدخل بلدة النوفلية الواقعة 

على بعد 148 كلم �رصق �رصت.
وياأت���ي الهجوم بعد اأي���ام على اإعان 
“داع����س” عودته اإلى حمي���ط مدينة �رصت 
الت���ي ط���رد منها نهاي���ة العام املا�ش���ي، 
عقب معارك مع قوات املجل�س الرئا�ش���ي 

التابع حلكومة الوفاق.
�ش���يطرة  حت���ت  النوفلي���ة  وكان���ت 
“داع����س” حتى دي�ش���مر 2016، قبل اأن 
ي�ش���يطر عليه���ا الأي���ام تنظيم ما ي�ش���مى 
التاب���ع  بنغ���ازي”  ع���ن  الدف���اع  “�رصاي���ا 
ل�”القاعدة”. ويف فراير املا�ش���ي، متكن 
اجلي����س الوطن���ي الليب���ي م���ن ا�ش���رتداد 

النوفلية من قب�شة التنظيم القاعدي.

طهران: بغداد كانت على علم 
ب�شفقة “حزب اهلل” مع “داع�س”

أميركا

بنجالدش

روسيا

ماتي�س يوقع اأوامر الإر�شال 
قوات اإلى اأفغان�شتان

انت�شال جثث مع فرار 
الروهينغا من ميامنار

لودريان يزور مو�شكو 
يف 8 �شبتمر

ن�رص اهلل: اجتمعت مع االأ�شد 
بدم�شق لبحث �شفقة “داع�س”

مقتل �رصطيني يف هجوم 
انتحاري باجلزائر

انتحاري ي�شتهدف جنودا 
ليبيني يف النوفلية
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و��سنطن.. �إغالق قن�سلية رو�سيا وملحقيتني دبلوما�سيتني

تر�مب: حل �أزمة قطر يجب �أن ي�ستند على �لتز�مات قمة �لريا�ض

مو�سكو تدعو و��سنطن �إلى عدم ��ستخد�م �لقوة �سد كوريا �ل�سمالية

رداً على قرار الكرملني تقلي�س البعثة الدبلوما�شية االأمريكية

    امللك �شلمان والرئي�س االأمريكي ناق�شا التهديد االإيراين الأمن املنطقة

كما اأ�شارت ناويرت اإلى اأنه “يف اإطار روح 
املعامل���ة باملثل التي ا�ش���تح�رصتها رو�ش���يا 
نطلب من احلكومة الرو�شية اإغاق قن�شليتها 
العامة يف �شان فران�شي�شكو، وملحقية �شفارة 
يف العا�ش���مة وا�ش���نطن، وملحقية قن�شلية يف 
مدينة نيويورك. ينبغي اإمتام عمليات االإغاق 

تلك بحلول الثاين من �شبتمر”.
من جهته، اأعرب وزير اخلارجية الرو�ش���ي، 
�شريغي الفروف، اخلمي�س، عن اأ�شفه لت�شاعد 
التوتر الذي “بداأته” وا�شنطن، وذلك بعد قرار 
اإغاق القن�ش���لية العامة يف �شان فران�شي�شكو 

وجممعني يف وا�شنطن ونيويورك.
واأفاد بيان لوزارة اخلارجية الرو�ش���ية اإثر 
حمادثة هاتفية بني الفروف ونظريه االأمريكي 
ريك�س تيلر�شون باأن “الوزير اأعرب عن اأ�شفه 
لت�ش���اعد التوتر يف العاقات الثنائية التي مل 
نبداأها نحن، وقال اإن مو�شكو �شتدر�س بعناية 
االإجراءات اجلديدة التي اأعلنها االأمريكيون”.

دبي - العربية نت:

اأجرى العاهل ال�ش���عودي امللك �ش���لمان بن عبدالعزي���ز مكاملة هاتفية مع 
الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب ناف�شا خالها التهديد االإيراين الأمن املنطقة.
كما بح���ث امللك �ش���لمان وترامب ����رصورة هزمية االإره���اب وقطع متويله 

ومكافحة االأيديولوجيا املتطرفة.
وق���ال الرئي����س االأمريكي اإن حل اأزمة قطر يجب اأن ي�ش���تند على التزامات 

قمة الريا�س بالوحدة يف مواجهة االإرهاب.
يذك���ر اأن���ه منذ 5 يوني���و املا�ش���ي، اأعلنت كل م���ن ال�ش���عودية واالإمارات 
والبحرين وم�رص مقاطعة حكومة قطر، ب�شبب دعمها لاإرهاب، و�شعيها لزعزعة 

اال�شتقرار يف تلك الدول.
ومل ت�ش���َع الدوحة اإلى مد ج�ش���ور احلل بل عقدت االأزمة بتعنتها وت�ش���بثها 

مبوقفها وهروبها اإلى االأمام.

• علم رو�شي يرفرف اإلى جانب ال�شفارة االأمريكية يف مو�شكو يف 31 يوليو 2017 )اأ ف ب(	

• العاهل ال�شعودي امللك �شلمان والرئي�س االأمريكي دونالد ترامب	

• جانب من مترين ع�شكري بني اجلي�شني االأمريكي والكوري اجلنوبي ت�شمن ق�شف اأهداف وهمية �رصق �شيول )اأ ف ب(	

عواصم - وكاالت:

رو�سيا  من  طلبت  املتحدة  ال��والي��ات  اأن  اخلمي�س،  اأم�س  االأمريكية،  اخلارجية  وزارة  اأعلنت 

اإغالق قن�سليتها يف �سان فران�سي�سكو، وملحقيتني دبلوما�سيتني يف وا�سنطن ونيويورك، رداً على 

قرار الكرملني تقلي�س البعثة الدبلوما�سية االأمريكية يف رو�سيا.

الدبلوما�سيني  موظفيها  ع��دد  بخف�س  املتحدة  ال��والي��ات  املا�سي،  ال�سهر  مو�سكو،  واأم���رت 

والفنيني يف رو�سيا باأكرث من الن�سف اإىل 455 فرداً بعد اأن �سدق الكونغر�س باأغلبية �ساحقة على 

عقوبات جديدة �سد رو�سيا.

اخلمي�س:  بيان  يف  ن��اوي��رت،  هيذر  االأمريكية،  اخلارجية  با�سم  املتحدثة  قالت  جانبها،  من 

“نعتقد اأن هذا االإجراء كان غري مربر وم�سراً بالعالقات ب�سكل عام بني بلدينا”.

كابشن: موسكو – أ ف ب:

التي  ال�سمالية  كوريا  �سد  القوة  ا�ستخدام  ع��دم  اإىل  وا�سنطن  اخلمي�س  اأم�س  مو�سكو  دع��ت 

ليل  البلدين  وزي��ري خارجية  ات�سال هاتفي بني  وذل��ك يف  اليابان،  اأج��واء  اأطلقت �ساروخا عرب 

االأربعاء اخلمي�س.

وذكر وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف نظريه االأمريكي ريك�س تيلر�سون “ب�سرورة 

وزارة  ع��ن  ���س��ادر  بيان  معروفة” بح�سب  غ��ري  تداعياته  تكون  ع�سكري  اإج���راء  اأي  ع��ن  االمتناع 

اخلارجية الرو�سية.

ت�سديد  اأي  االأمريكيني  من  مببادرة  متت  التي  املكاملة  خالل  اأي�سا  الرو�سي  الوزير  وو�سف 

للعقوبات �سد بيونغ يانغ بانه “خطري وياأتي بنتائج عك�سية”.

عواصم – أ ف ب:

ثقيل���ة  قاذف���ات  �ش���اركت 
ومط���اردات �ش���بح م���ن �ش���اح 
اأم����س اخلمي�س  اجل���و االأمريكي 
يف كوري���ا اجلنوبي���ة يف تدريب 
بالذخرية احلية، يف ا�ش���تعرا�س 
اأمريكي للقوة بعد اإطاق كوريا 
ال�ش���مالية �ش���اروخا حل���ق فوق 

اليابان.
ال�ش���اروخ  و�ش���كل حتلي���ق 
املتو�ش���ط امل���دى الثاثاء فوق 
اليابان ت�ش���عيدا جديدا لازمة 
يف �ش���به اجلزي���رة الكوري���ة بعد 
اط���اق بيون���غ يانغ �ش���اروخني 
عابري���ن للقارات جع���ل على ما 
يبدو ق�ش���ما مهما من االرا�ش���ي 
االمريكية يف مرمى ا�شلحة بيونغ 

يانغ.
ومع اأن جمل�س االأمن الدويل 
ندد باالإجماع باإطاق ال�ش���اروخ 
الكوري ال�ش���مايل فوق اليابان، 
فان اأع�ش���اءه منق�ش���مون ب�شاأن 
كيفية مواجهة كوريا ال�شمالية.

وذكرت وكالة اأنباء يونهاب 
نقا ع���ن وكالة االأنب���اء الكورية 
ال�ش���مالية الر�شمية اأن “االأعمال 
لاأع���داء  الهمجي���ة  الع�ش���كرية 
ال تع���دو كونها اأعم���اال متهورة 
ملن باغتهم” اإطاق ال�ش���واريخ 

البال�شتية االأخرية لبيونغ يانغ.

وا�شنطن ت�شتعر�س 
قوتها يف مواجهة 

بيونغ يانغ

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

حققت القوات احلكومية اليمنية تقدما 
يف معاركه���ا �ش���د املتمردي���ن احلوثي���ني 
وميلي�ش���يات �ش���الح يف مديري���ة ع�ش���يان 
غرب���ي حمافظة �ش���بوة جنوب���ي الباد، وفق 
ما اأفاد مرا�شل “�ش���كاي نيوز عربية” اأم�س 

اخلمي�س.
 ومتكنت القوات احلكومية، باإ�شناد من 
طائ���رات التحالف الذي تقوده ال�ش���عودية، 
م���ن اقتحام مبني املحكمة يف املنطقة ونزع 
االألغام والعبوات النا�شفة التي زرعت حوله 

وبداخله.
وكان املبن���ى ي�ش���كل موقع���ا مهم���ا، 
لكونه يطل على جهات وا�شعة من املنطقة 

ويتحكم بالكثري من خطوط ال�سري.
ويف مي���دي مبحافظة حجة، �ش���ما غربي 

�ش���نعاء، �ش���نت طائ���رات التحال���ف غارات 
ع���دة على تعزي���زات للحوثي���ني على تخوم 

املديرية من اجتاه اخلط ال�شاحلي.
وكانت ه���ذه التعزيزات يف طريقها من 
اأجل فتح ثغرات يف طوق احل�شار املفرو�س 

على االأجزاء املتبقية من املدينة.
 وتوا�ش���ل فرق الهند�شة اخلا�شة بنزع 
االألغام والعبوات النا�ش���فة، تطهري االأحياء 

واملباين ال�شكنية بعد ان�شحاب احلوثيني.
 ولق���ي القائد امليداين يف ميلي�ش���يات 
احلوث���ي مروك ه���ادي ال�ش���كة، م�رصعه يف 
مواجه���ات مع القوات احلكومية يف حمافظة 

اجلوف، �شمال �رصقي �شنعاء.
وقالت م�شادر ميدانية اإن ال�شكة، وهو 
م����رصف امليلي�ش���يات يف مديرية احلميدات، 
قتل يف جبه���ة حام مبديري���ة املتون، حيث 
�شدت القوات احلكومية هجوما للمتمردين.

كما �ش���قط قتلى وجرحى من احلوثيني 
والقوات احلكومية يف معارك غربي مديرية 
موزع غربي تعز جنوبي الباد، على اإثر هجوم 
للمتمردين، الذين �ش���نوا اأي�شا ق�شفا على 

مواقع القوات ال�رصعية يف مديرية ذوباب.
واأقدم االنقابيون على قتل مدين اأمام 
اأ�رصته يف قرية امل�شقر �شمايل مديرية املخا 

غربي تعز.
وقال���ت م�ش���ادر حملي���ة اإن احلوثيني 
اأطلق���وا الن���ار على عب���د اهلل �ش���امل حبي�س 
اأمام اأفراد اأ�رصته، و�ش���ط مزرعته يف القرية، 
بتهم���ة التع���اون م���ع الق���وات احلكومي���ة، 

وقوات التحالف العربي.
�شل�ش���لة  التحال���ف  طائ���رات  و�ش���نت 
غ���ارات على مواقع احلوثي���ني يف مديريات 
�ش���دا والظاهر وباق���م يف حمافظة �ش���عدة 

احلدودية مع ال�شعودية.

القوات اليمنية تحقق تقدما ضد الحوثيين في شبوة

اهتم���ت �ش���حيفة التاميز بالت�رصيح���ات التي اأدلت بها رئي�ش���ة الوزراء الريطاني���ة ترييزا ماي حول 
رغبتها يف خو�س االنتخابات كزعيمة حلزب املحافظني يف 2019. وقالت ال�شحيفة، ذات التوجه اليميني 
املوؤيد للحزب الذي تقوده ماي، اإن هذه الرغبة اأعربت عنها رئي�ش���ة الوزراء من قبل عقب خ�ش���ارة حزبها 
لاأغلبية يف االنتخابات العامة املبكرة التي دعت اإليها يف يونيو املا�شي وبررتها باحل�شول على تفوي�س 
�ش���عبي اأقوى يدعم موقفها يف مفاو�ش���ات خروج بريطانيا من االحتاد االأوروبي. واأ�ش���افت ال�شحيفة اأن 
ت�رصيح���ات م���اي التي القت انتقادات كب���رية من قبل املعار�ش���ني الذين طالبوها باال�ش���تقالة، لكن رد 
م���اي عل���ى ذلك املطلب ب���اأن “الباد يف حاجة اإلى ا�ش���تقرار ولي�س لتغيري وزاري” حينها ال يزال �ش���احلا 
الأو�ش���اع الباد احلالية يف ظل ال�ش���عوبات التي متر بها مفاو�ش���ات خروج بريطانيا من االحتاد االأوروبي 
“بريك�ش���ت”.  و�ش���ددت على اأهمية بقاء ترييزا ماي يف من�شبها، م�شرية اإلى اأن اأي تغيري يف جدول اأعمال 

مفاو�شات اخلروج، حال حدوث تغيري وزاري، قد يزيد من اإ�شعاف موقف بريطانيا.

“�نتقاد�ت كثرية”

الدوحة تخفق يف اإثباتات اخرتاق وكالتها
دبي - قناة العربية:

مرت 3 اأ�شهر على االخرتاق املزعوم للوكالة 
القطرية، وجهت خالها الدوحة حتى االآن اأ�شابع 
االتهام خلم�س دول، عل���ى الرغم من اأن االأدلة ال 
تزال غري معلنة. فقد اأ�شار خراء اأدلة رقمية منذ 
فرتة اإلى اأن قطر اأخفقت يف تقدمي اأي معلوماٍت 

منهجية ُتفيد اأن اخرتاق وكالتها وقع اأ�شا.
ون���وه اخلراء بالتخب���ط الذي بداأت���ه الدوحة 

التحقيق���ات  مكت���ب  فري���ق  ع���ن  باال�ش���تغناء 
الفيدرايل فور علمها ببدء التحقيق، وهو الفريق 
الذي كلفته قطر ر�ش���مياً يف البداية للتحقيق يف 

االخرتاق املزعوم.
واعتر اخلراء اأن ذل���ك يوؤكد وجود غمو�س 
يف االأدل���ة الرقمي���ة الت���ي ترب���ط م����رصح اجلرمية 
االفرتا�ش���ي وال�ش���حية، وه���ي بزعمه���م موق���ع 
املجه���ول  وه���و  واملته���م  القطري���ة  الوكال���ة 

املخرتق.

املخلوع يخرج 
للعلن وي�شيع اأحد 

قيادييه ب�شنعاء
دبي - قناة العربية:

خرج الرئي�س املخلوع علي عبداهلل 
�ش���الح اإلى العلن يف �ش���نعاء، و�شارك 
الر�ش���ي،  خال���د  العقي���د  ت�ش���ييع  يف 
ال���ذي قتل���ه احلوثيون يف ا�ش���تباكات 
ال�شبت املا�شي. وطالب �شالح باإجراء 

حتقيقات عاجلة و�شبط اجلناة.
م���ن جهته، قال القي���ادي يف حزب 
جماع���ة  اإن  ال�ش���جاع،  ع���ادل  �ش���الح، 
يف  داع����س  تنظي���م  ت�ش���به  احلوث���ي 
ممار�ش���تها لاإرهاب وانتهاِج اأ�ش���لوب 
الع�ش���ابات، ح�ش���ب تعب���ريه، واأكد اأن 
جماع���ة احلوثي ظاه���رة �رصطانية يجب 

الق�شاء عليها.
وهي املرة االأولى التي يخرج فيها 
املخلوع �شالح اإلى العلن منذ مهرجان 
ميدان ال�ش���بعني وا�ش���تباكات �شنعاء 
ال�ش���بت املا�ش���ي، يف ظل اأنب���اء كانت 

تتحدث عن تواريه عن االأنظار.
املخلوع ك�ش���ف ع���ن تعر�س جنله 
�شاح للتفتي�س يف حاجز اأمني من قبل 
م�ش���لحني حوثي���ني ليلة اال�ش���تباكات 
رغ���م تعريفه بنف�ش���ه، موؤك���داً تعر�س 
�ش���يارة جنله �ش���اح ومرافقيه الإطاق 

ر�شا�س من امل�شلحني.



البالد سبورت

هنأ رئيس االتحاد البحريني لكرة 
السلة سمو الشيخ عيىس بن عيل 
آل خليفة نادي املنامة بعد فوزه 

بكأس السوبر 2017.
وبعث سمو الشيخ عيىس بن عيل 
آل خليف��ة برقية تهنئة إىل رئيس 
نادي املنامة زه��ر كازروين بعد 
تحقيق الفريق األول لكرة السلة 
بطولة الس��وبر عقب الفوز عىل 
املحرق بنتيجة 81-90 يف املباراة 
التي جمعتهام عىل صالة زين بأم 

الحصم.
وأشاد سمو الشيخ عيىس بن عيل 
آل خليفة باملستوى الراقي الذي 
قدمه الفريقان، مستدالً بالتنافس 
املث��ر ب��ن الجانب��ن وال��ذي مل 
يحس��م إال بع��د ش��وط إضايف، 
منّوًها سموه بالعمل الذي قامت 
ب��ه إدارة النادين تحض��رًا لهذا 
الحدث الذي ظهر بالصورة التي 
تليق بكرة الس��لة البحرينية، كام 
أشاد سموه بالحضور الجامهري 

الكبر الذي أعطى الحدث بريًقا 
مميزًا.

وأضاف س��موه: “املباراة ظهرت 
بش��كل جميل وممت��ع، التنافس 
فيها كان مثرًا للغاية، ومل نستطيع 
معرفة هوية الفريق الفائز حتى 
الثواين األخرة وهذا ما زاد اللقاء 

تشويًقا”.
وأثنى سمو الشيخ عيىس بن عيل 
آل خليف��ة عىل املس��توى الذي 
قدمه العبو املنامة، مؤكًدا سموه 

أنه��م اس��تحقوا الف��وز بعد أن 
استطاعوا العودة للمباراة مرتن.

ومّثن س��مو الشيخ عيىس بن عيل 
آل خليفة العمل الكبر الذي قام 
ب��ه أعضاء مجل��س إدارة االتحاد 
البحرين��ي لكرة الس��لة واللجنة 
املنظم��ة للحف��ل حت��ى يظه��ر 
للجامهر بهذه الص��ورة املميزة، 
كام ش��كر س��موه قناة البحرين 
املمي��ز  نقله��ا  الرياضي��ة ع��ىل 

والنوعي ألحداث املباراة.

س��مو الش��يخ عيس��ى بن عل��ي يهن��ئ المنامة بف��وزه بكأس الس��وبر 
سموه يشيد بمستوى الفريقين والجماهير البحرينية

أم الحصم              اتحاد السلة

زهير كازرونيسمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة
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اقرتب نادي املحرق من استعادة نجمه 
الدويل فاضل عباس لتعزيز صفوف 

الفريق األول للكرة الطائرة 
يف املوسم املقبل بعدما 
غاب عن الفريق خالل 

املوسمن املاضين.
وأكد مصدر رس��مي 
من ن��ادي املحرق ل� 
“البالد س��بورت” أن 

للعبة  اإلداري  الجهاز 
ق��د توّص��ل إىل اتف��اق 

فاضل  الالعب  م��ع  نهايئ 
عباس ومل يتبق سوى التوقيع الرسمي، 
حيث ج��رت مفاوضات ب��ن الطرفن 
خالل الف��رتة املاضية عىل ن��ار هادئة 
وبرسية تامة حتى وصلت إىل مراحلها 

األخرة.
وكان فاض��ل عباس ق��د مثل النرص يف 

املوسمن املاضين، وذكر يف ترصيحات 
س��ابقة ل� “الب��الد س��بورت” بأن 
األولوي��ة س��تكون لنادي 
املوس��م  يف  الن��رص 
املقب��ل، إال أن هن��اك 
تح��والت وظ��روف 
رمب��ا حال��ت دون 
ارتداء قميص “أبناء 
الجفر” يف املوس��م 
وعودت��ه  الق��ادم 
لتمثيل ناديه األم املحرق 
الذي سبق وأن حقق معه 
العدي��د من األلق��اب والبطوالت عىل 

املستوى املحيل والخليجي.
ع��ودة  أن  الرس��مي  املص��در  وأك��د 
العمالق عباس ستش��كل إضافة قوية 
لطائرة األحالم ملا يش��كله الالعب من 

ثق��ل فني كبر وخربة واس��عة، كام أنه 
س��بق وأن لعب تحت قي��ادة املدرب 

محمد املرباطي.
وع��ىل صعي��د متص��ل، ق��ال املصدر 
املحرقاوي إن النادي فتح خط التفاوض 

كذلك م��ع الالعب الدويل والعب خط 
ارتكاز نادي النرص حس��ن ضاحي من 
أجل متثي��ل صفوف “طائ��رة األحالم” 
يف املوس��م القادم، مضيًفا “هناك رغبة 
جدية لالس��تفادة من خدمات ضاحي 

ولكنن��ا مل نفاوض��ه بص��ورة رس��مية 
وإمنا بصورة ش��فهية وم��ن خالل أحد 
األط��راف، ونأمل بأن تتكلل جهودنا يف 

الحصول عىل خدمات ضاحي.
كام كش��ف املصدر عن وجود مس��اع 

ج��ادة من أج��ل اإلبقاء ع��ىل الالعب 

الدويل عيل إبراهيم ملوس��م آخر، رغم 

أن العقد امل��ربم بن الطرفن ينص عىل 

متثيل��ه للمح��رق مل��دة موس��م واحد 

ويف ح��ال حصوله ع��ىل الوظيفة ملدة 

موسمن.

وأض��اف املصدر “بحك��م العقد املربم 

بيننا وبن ع��يل ابراهيم فإنه يجب أن 

يع��ود إىل نادي��ه األم داركليب، ولكننا 

نتطلع للدخول يف مفاوضات جادة من 

أجل اس��تعادة خدمات��ه والتوّصل إىل 

اتفاق مع الالعب ون��ادي داركليب يف 

هذا الصدد..”.

وأوضح أن النادي يف ط��ور إنهاء كافة 

الصفق��ات املحلية عىل أن يبحث فيام 

بعد عن محرتف أجنبي.

ف��اض��ل ع��ب��اس ي��ق��ت��رب م��ن ط��ائ��رة ال��م��ح��رق
 ك���م���ا ي�����ف�����اوض ض����اح����ي وع����ل����ي إب���راه���ي���م

حسن علي
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حسن ضاحي علي إبراهيمفاضل عباس

تلقت املفاجآت التي أطلقها رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة السلة سمو الشيخ عيىس بن عيل بن خليفة آل خليفة، خالل 
حفل افتتاح املوسم الريايض الجديد، أصداء إيجابية واسعة.

وأحدثت املفاجآت التي متثلت يف تدشن سمو الشيخ عيىس بن عيل شعار اتحاد كرة السلة الجديد، إعالن سموه عن إطالق تطبيق 
وموقع االتحاد اإللكرتوين عىل األجهزة الذكية، إشادة واسعة من قبل املسؤولن يف الشأن الريايض والجمهور البحريني.

ويعترب تطبيق اتحاد السلة “Bahrain Basketball Association” هو األول من نوعه عىل مستوى مملكة البحرين، إذ يعد اتحاد 
السلة هو االتحاد األول الذي ميتلك تطبيق معتمد لدى “اآلب ستور” و”األندرويد”.

وجاء تصميم التطبيق الجديد وفق مواصفات عالية ومعاير مميزة، إذ يحتوي التطبيق عىل آخر أخبار االتحاد ونتائج املباريات 
وجدول الرتتيب وإحصائيات املواجهات، بشكل جديد ومميز، عالوة عىل جميع املعلومات التي تخص األندية املنضوية تحت مظلة 

االتحاد. 

إش�����������ادة واس������ع������ة ب����م����ف����اج����آت االت�����ح�����اد 
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أحمد مهدي

عاد وفد الفريق األول بنادي 
البسيتن لكرة القدم إىل أرض 

اململكة، بعد أن خاض معسكرًا 
قصرًا يف مدينة الشارقة بدولة 

اإلمارات العربية املتحدة 
واستمر 4 أيام فقط.

وشهد املعسكر القصر لقاًء 
وديًّا واحًدا لعبه فريق السفينة 

الزرقاء أمام فريق الشارقة 

اإلمارايت يوم أمس األول، 
وانتهى بفوز األخر بثالثة 

أهداف دون رد. 
وجاء املعسكر ضمن برنامج 
إعداد الفريق بقيادة املدرب 

الوطني مرجان عيد؛ كونه يعترب 
من مرحلة التحضر  للموسم 
الريايض الجديد 2017/2018.

واشتمل املعسكر القصر 

عىل حصص تدريبية صباحية 
ومسائية، باإلضافة إىل اللقاء 

الودي.
وتسعى إدارة البسيتن يف 

املوسم الجديد للمنافسة بقوة 
عىل البطاقات املؤهلة لدوري 

الدرجة األوىل، إذ سيقيض 
الفريق املوسم الثاين عىل 

التوايل يف دوري الدرجة الثانية، 

بعدما هبط الفريق يف املوسم 
2015 - 2016. وعمدت اإلدارة 

إىل تدعيم صفوفها الالعب 
حسن العريبي يف صفقة انتقال 

حر من البسيتن، كام ضم 
الحارس قاسم زين الدين الذي 

سبق له أن مثل فريق سرتة 
أيًضا، وتعاقدت مع املحرتف 

األرجنتيني كرستيان.

اإلماراتي الشارقة  من  وديًّا  يخسر  البسيتين 

افتتح الفريق األول لكرة الس��لة بنادي 
املنامة موسمه السالوي ببطولة مبكرة 
عىل حس��اب منافس��ه فري��ق املحرق 
حينام فاز علي��ه أمس األول )األربعاء( 
يف نه��ايئ النس��خة التاس��عة من كأس 

السوبر البحريني بنتيجة 90/81.
وكان الوق��ت األصيل من املباراة انتهى 
بالتع��ادل 74/74، ليحتك��م الطرف��ان 

للشوط اإلضايف الذي ابتسم للمنامة.
وبذلك، ضم املنامة لقب كأس السوبر 
إىل دوري زي��ن ال��ذي أحرزه املوس��م 
املايض، فيام أخفق حامل لقب الدوري 

من تحقيق الثنائية.
واس��تحق املنام��ة التتوي��ج بال��كأس 
السادس��ة يف تاريخه والخامس��ة عىل 
الت��وايل؛ بفض��ل قوة الرتكي��ز الذهنية 
لالعبيه طيلة فرتات املباراة حتى الثواين 
األخ��رة، إىل جان��ب األدوار الدفاعية 
املتينة التي قام بها الالعبون عرب الرقابة 

اللصيقة وقطع الكرات.
يف املقاب��ل، مل يقدم املحرق مس��تواه 
املعهود الذي اختتم به املوسم الفائت، 
وظهر بشكل فني غر متوقع رغم قوة 

تحضراته للموسم الجديد.
املواجهة التي شهدت حضور جامهري 
غفر، بدأت بحذر شديد بن الفريقن، 
قبل أن يبدأ املحرق يف أخذ عصا السبق 
والتق��دم يف النتيجة مس��تغال البداية 

السيئة للمنامة.
ورغم ذل��ك، إال أّن املنامة أعاد ترتيب 
الخلفي��ة  صفوف��ه ونظ��م خطوط��ه 
واألمامية، ونجح م��ن قلب املعطيات 

وحسم املواجهة يف شوطها اإلضايف.
بكل تأكيد، سيشكل فوز املنامة بكأس 
الس��وبر يف افتتاح موس��م كرة الس��لة 
الجديد، دافًعا قويًّ��ا للفريق وانطالقة 
حقيقي��ة نحو الظهور مبس��توى متميز 
يف املس��ابقات املحلية واملنافسة بقوة 
يف الدفاع عن لقب الدوري واس��تعادة 
بطول��ة الكأس الذي غ��اب عن خزينة 

النادي يف املوسم املايض. 

ميالد: إهداء لكل مدرب وطني

الفري��ق األول لكرة  أهدى مدرب 
الس��لة بنادي املنامة عقيل ميالد، 
إنج��از الفوز ب��كأس الس��وبر إىل 

جميع املدربن الوطنين.
وقال ميالد إن ه��ذه البطولة لهي 
خ��ر دلي��ل ع��ىل كف��اءة املدرب 
الوطن��ي وأن��ه قادر ع��ىل تحقيق 
اإلنجازات، مضيًف��ا “لدينا كّم من 
املدربن الوطني��ن الذين يعملون 
بش��كل متميز، ومتس��لحون بعلم 

التدريب والخربة”.
واعت��رب م��درب املنام��ة أن بطولة 
كأس السوبر السالوية التي حققها 
فريق��ه ي��وم أم��س األول تعت��رب 
مس��ابقة احتفالية بالنس��بة لبطل 

الدوري وتكرمًيا له عىل حٍد سواء.
وأضاف أن مس��ابقة كأس السوبر 
هي متثل بالنس��بة لن��ا خر إعداد 
لدخ��ول أج��واء بطوالت املوس��م 
يف  املتمثل��ة  الجدي��د  الس��الوي 
بطولتي ال��دوري وكأس خليفة بن 
سلامن. وبّن عقيل ميالد أن املباراة 
تعترب جس نبض بالنسبة للفريقن 
واختب��ارًا لقدراتهام قب��ل انطالقة 
املوس��م الحقيقة مبسابقة الدوري، 

مش��رًا إىل أن الفريق��ن تقاس��ام 
السيطرة عىل املباراة، متابًعا: “لقد 
شهدت املباراة لحظات تفوق لكل 
طرف وهبوط للطرف اآلخر، وهذا 
أمر طبيعي كون الجانبن يخوضان 
مباراة قوي��ة ومن العيار الثقيل يف 
افتتاح املوس��م الجديد”. مؤكًدا أن 
املستوى الفني للفريقن سيؤخذ يف 
التطور أكرث من خالل مرور جوالت 

الدوري.

نوروز: دافع لتقديم األفضل

أك��د الع��ب س��لة املنامة حس��ن 
نوروز وأكرب هدايف مباراة الس��وبر 
أن فوز فريقه بلقب كأس الس��وبر 
عىل حس��اب املحرق يعت��رب دافًعا 
كبرًا بالنس��بة لجميع أفراد الفريق 
األزرق لتقديم األفضل يف املوس��م 
الس��الوي الجديد، مش��رًا إىل أنه 
ا بتحقيق ه��ذا اللقب  س��عيد جدًّ
الرشيف، الذي سيكون مبثابة الحافر 
العط��اء واملحافظة عىل  ملواصل��ة 

لقب الدوري.
وأضاف: “لقد كان��ت مباراة كبرة 
جمعت بن بطلن يعرفان بعضهام 
جي��ًدا، وكنا ندرك جي��ًدا أن األمور 

لن تحس��م لصالح أي طرف سوى 
يف الث��واين األخرة من زمن املباراة، 
وهذا ما حص��ل يف النهاية”، وقّدم 
للجامهر  ش��كره  جزي��ل  ن��وروز 
املنامي��ة العريض��ة والكب��رة التي 
ساندت الفريق طوال مباراة األمس 
كعادته��ا، متمنيًّا أن يواصل الزعيم 
رس��م الفرحة عىل وج��ه جامهره 
الوفية يف املوسم السالوي الجديد. 
ويعترب حس��ن نوروز نج��م مباراة 
كأس الس��وبر بعدما ساعد فريقه 

بتسجيله 23 نقطة.

عزيز: خير بداية لموسم حافل

ق��ال صان��ع ألعاب املنام��ة أحمد 
عبدالعزي��ز إن ف��وز فريقه بلقب 
كأس الس��وبر يعترب خ��ر بداية يف 
املوسم السالوي الجديد، مضيًفا أنه 
يأمل يف تحقيق املزيد من األلقاب 

يف املوسم الذي ينطلق اليوم.
وش��ّدد عزيز عىل رضورة مواصلة 
العمل الش��اق والتدريبات الفعالة 
أن  معت��ربًا  القادم��ة،  األش��هر  يف 
مباراة الس��وبر مل تعكس املستوى 
الحقيقي للمحرق واملنامة عىل حدٍّ 
س��واء، كونها تأيت يف بداية املوسم 

الجديد، متابًعا: “كان هناك الكثر 
م��ن األخط��اء الت��ي ارتكبناها يف 
املب��اراة، ويجب علينا تصحيحها يف 

املواجهات القادمة”.

كويد: المستوى سيصبح أفضل

أشار العب املنامة يونس كويد إىل 
أن تحقيق لقب كأس الس��وبر عىل 
حساب بطل كاس خليفة بن سلامن 
سيعطي فريقه دفعة معنوية كبرة 
أثناء مسرته يف مس��ابقة الدوري، 
معتربًا أن اإليجابية متكن يف التفوق 
عىل فري��ق قوي ومناف��س إضافة 
للف��وز ببطولة مع بداية املوس��م 

السالوي الجديد.
وتاب��ع: “مس��توى املب��اراة كانت 
متوس��ًطا ولكنه مل يعكس املستوى 
فاملنام��ة  للفريق��ن،  الحقيق��ي 
يع��اين من النق��ص ونحن مل نخض 
س��وى مواجهتن وديتن استعداًدا 
للموس��م”، موضًح��ا أن مس��توى 
الفريق��ن س��يتصاعد تدريجيًّا مع 
خوضهام املزي��د من املواجهات يف 

مسابقة الدوري. 
واعترب كوي��د أن الفوز بلقب كأس 
الس��وبر يعترب حافزًا لجميع أفراد 

فريقه، إضافة لكونه��ا أمرًا إيجابيًّا 
بالنسبة للجامهر وحافزًا من أجل 

تواجد أكرب يف املواجهات القادمة.

قربان: السوبر أول الغيث ولن 
نتنازل عن الدوري

ع��زا الالعب محمد قربان أس��باب 
ف��وز فريقه ببطولة كأس الس��وبر 
الس��الوية إىل املجهود الكبر الذي 
الالعب��ون خ��الل اإلع��داد  بذل��ه 
والتحضر للمب��اراة رغم قرص فرتة 
اإلع��داد. وق��ال إن البطولة جاءت 
نتيجة الجه��ود املبذولة خالل فرتة 
الكبر لالعبن  اإلعداد واالنضب��اط 
يف التدريبات والرغبة التي أبدوها 
قب��ل اللقاء للفوز بالنس��خة األوىل 
من البطولة، األم��ر الذي أعطاهم 
األفضلية ع��ىل املحرق م��ع نهاية 

املباراة.
وبارك قربان الفوز إىل نادي املنامة 
وزمالئ��ه يف الفريق واملدرب عقيل 
مي��الد، متمنيًّا املزيد من البطوالت 
يف العام الجاري، كام متنى للمحرق 
ا أوفر يف املناسبات املقبلة، إال  حظًّ
أنه عاد ليقول إن املنامة لن يتنازل 

عن بطولة الدوري.

“الب��الد س��بورت” يرص��د أف��راح المنام��ة بباك��ورة األلقاب

من تتويج المنامة بكأس السوبر لكرة السلة

محمد قربانيونس كويدأحمد عبدالعزيزحسن نوروزعقيل ميالد

فرحة منامية باللقب

محمد الدرازي

من لقاء البسيتين والشارقة اإلماراتي

يواص��ل منتخبن��ا األول لك��رة الق��دم 
تحضراته اإلعدادي��ة ملواجهة منتخب 
الص��ن تايبي��ه ي��وم الثالث��اء املقب��ل 
املوافق 5 الجاري، ضمن الجولة 3 من 
املجموع��ة 5 للتصفيات املؤهلة لكأس 
آسيا 2019، وذلك عىل استاد البحرين 

الوطني.
وخاض منتخبنا حصتن تدريبيتن بعد 
لقاء األردن الودي الذي انتهى س��لبيا 
ب��ن الطرفن، إذ تدرب يوم أمس األول 
عىل املالعب الخارجي��ة، وكذلك أمس 
عىل ذات املالعب، تحت قيادة املدرب 
التش��ييك مروسالف س��كوب وطاقمه 

الفني املعاون.
وتضم قامئة منتخبنا 29 العبا هم: سيد 
محمد جعفر، جامل راشد، وليد الحيام، 
عبدالله عبدو، إس��امعيل عبداللطيف، 
عبدالله يوس��ف، هشام منصور، أحمد 
موىس، عيل حبيب، أرشف وحيد، سيد 
رضا عيىس، عبدالكريم فردان، جاس��م 

ع��يل  الش��يخ، 
أحمد  م��دن، 

عبدالله، كمي��ل عبدالله، أبو بكر آدم، 
حس��ن م��دن، حس��ن ع��يل عبدالله، 
س��يد مجتبى علوي، عيل حسن سعيد، 
محمود مختار، سامي الحسيني، مهدي 
عبدالجبار، س��يد محس��ن عيل، أحمد 
بوغامر، حمد شمس��ان، كميل األسود 

وسيد ضياء سعيد.
يشار إىل أن منتخبنا يتصدر مجموعته 
حاليًّا يف التصفيات اآلس��يوية برصيد 4 
نقاط من تعادل مع س��نغافورة، وفوز 

ع��ىل تركامنس��تان، ويلي��ه يف الرتتيب 
منتخبا تركامنس��تان وتايبي��ه، إذ ميلك 
كل واح��د منهام 3 نق��اط، وأخرًا يأيت 

منتخب سنغافورة بنقطة وحيدة.

افتقاد وراحة

فق��د منتخبنا خ��الل مران ي��وم أمس 
األول لخدم��ات 6 العبن، وهم خاميس 
الش��باب: حس��ن مدن، س��يد مجتبى 
علوي، عيل حسن سعيد، محمود مختار 

وحس��ن القصاب، باإلضاف��ة إىل العب 
الح��د أحمد بوغ��امر، والذي��ن منحوا 
الضوء األخرض من قبل التشييك سكوب؛ 
للع��ودة إىل أنديتهم وخوض لقاء ودي، 
ضمن برنامج اإلعداد للموس��م الجديد، 
فيام عاد الس��تة خالل م��ران أمس.إىل 
ذلك، منح الجهاز الفني العبي املنتخب 
راح��ة اليوم- الجمع��ة، والذي يصادف 
عي��د األضحى املب��ارك، ع��ىل أن يعود 

املنتخب لتدريباته غًدا  )السبت(.

وصول تايبيه

من املؤم��ل أن يكون منتخب الصن 
تايبي��ه، ق��د وصل فج��ر اليوم، عىل 
ملواجه�����ة  تحضرات��ه  يدش��ن  أن 

منتخبن�ا.
سلس��لة  الصيني��ون  وس��يواصل 
تدريباته��م، عىل أن ينقلوا مران يوم 
اإلثن��ن مللعب املب��اراة، وهو األخر 

لهم قبل املواجهة املرتقبة.

تحكيم ماليزي

أس��ند االتحاد اآلس��يوي لك��رة القدم 
مهم��ة إدارة اللق��اء إىل طاقم تحكيم 
ماليزي بقيادة حكم الساحة محمد بن 
نور، املساعد األول محمد مو واملساعد 
الث��اين عزم��ان بن إس��امعيل، والحكم 
الرابع محمد نظمي. وسراقب املباراة 
التايلن��دي “باري��ت”، في��ام س��يكون 
العراقي عالء عبدالقادر مقياًم للحكام.

“األح����م����ر” ي��س��ت��أن��ف ال��ت��ح��ض��ي��ر ل��ت��اي��ب��ي��ه.. غ���ًدا
ال���ي���وم راح����ة ال��ع��ي��د ووص�����ول ال��م��ن��اف��س

)تصوير: جعفر علي( من تدريبات المنتحب  

أحمد مهدي

أجرى العب منتخبنا ونادي 
النجمة لكرة اليد كميل 

محفوظ عملية املنظار يف 
رجله اليمنى بعد معاناة 

كبرة وصعوبة يف التحرك 
ومزاولة مهامه الرياضية 
جراء اإلصابة التي أملت 

به منذ منافسات 
مونديال فرنسا مطلع 

العام الجاري. 
وقال محفوظ 

يف ترصيح ل�”البالد 

سبورت” إنه عمد إلجراء 
املنظار بعدما انقطعت 

كافة الحلول أمامه وفشلت 
املساعي التي لجأ إليها عرب 

جلسات العالج الطبيعي 
وتعاطي اإلبر خالل ما بعد 

املونديال حتى تدريبات 
منتخبنا األخرة، كون اآلالم 

كانت تراوده بشكل مستمر 
وهي التي تعيقه عن مزاولة 

التدريبات بصورة جيدة. 
وأضاف محفوظ أنه أجرى 

العملية عىل يد الدكتور فهد 
الخليفة، وبحسب األخر 
فهو يحتاج قرابة الشهر 
ونصف حتى يعود من 

جديد ملداعبة الكرة ميدانيًّا، 
كونه سيخضع لجلسات 

العالج الطبيعي والتقوية 
ملنطقة اإلصابة.

وتعترب فرتة اإلصابة التي 
أملت بالالعب الدويل كبرة 

للغاية كونه ومنذ أواخر 
يناير 2017 وحتى أغسطس 

من العام نفسه )أي 7 
أشهر(، وتأخر العالج الذي 

من املفرتض أن يكون يف 
فرتة سابقة بكثر، أعاقه من 

االستمرار يف قامئة منتخبنا 
الوطني الذي يعد العدة 
اآلن للتصفيات اآلسيوية 

بكوريا الجنوبية مطلع العام 
املقبل واملؤهلة لنهائيات 

كأس العامل بأملانيا والدمنارك 
2019، كام أن فريقه النجمة 
سيفتقده بكل تأكيد يف لقاء 

السوبر البحريني املقرر 

إقامته 20 سبتمرب والذي 

سيجمعه مع األهيل، وإذا 

ما فاز النجمة باللقاء فإن 

الالعب أيًضا سيغيب عن 

السوبر “البحريني اإلمارايت” 

مطلع شهر اكتوبر املقبل، 

فضاًل عن غيابه لعدد من 

الجوالت ملنافسات الدوري 

واملقرر انطالقه أواخر الشهر 

الجاري.

بعد المنظ��ار.. كميل محفوظ يعود في أكتوبر
علي مجيد
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لرئي��س  األول  النائ��ب  هن��أ 
للش��باب  األع��ى  املجل��س 
الفخ��ري  الرئي��س  والرياض��ة 
التحاد البحري��ن لفنون القتال 
املختلطة سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة، املدرب الوطني 
عبدالله الدوي، مبناسبة حصوله 
عى ش��هادة الحزام األسود “8 
دان” للتايكوان��دو من االتحاد 
ال��دويل للعبة ليك��ون املدرب 
الخليج��ي الثالث الحاصل عى 
هذا املس��توى من الحزام، جاء 
ذل��ك خالل اس��تقبال س��موه 
للمدرب عبدالله الدوي مبكتب 

سموه العامر بقرص الوادي.
وأش��ار س��موه إىل أن وص��ول 
املس��توى  ه��ذا  إىل  ال��دوي 
العايل عى صعي��د أحزمة لعبة 
التايكواندو يعكس حرصه عى 
البحرينية  بالرياض��ة  لالرتق��اء 
لهذه املرحل��ة املتقدمة، والذي 
س��يكون ل��ه م��ردود إيج��ايب 
التايكواندو  لعب��ة  عى تط��ور 
البحرينية بشكل خاص، مشيًدا 

س��موه بالجه��ود الت��ي بذلها 
الرياضية  املدرب خالل مسريته 
والتدريبي��ة وال��ذي س��اهم يف 
تعزيز انتش��ار ه��ذا النوع من 
فن��ون الدفاع ع��ن النفس، كام 
مّثن س��موه الدور الكبري الذي 
يضطلع ب��ه املدرب الدوي عى 
املستوى التدريبي والذي أسهم 
يف تخريج العديد من الدفعات 

واملواهب م��ن الرياضيني ذوي 
للدفاع  واإلمكاني��ات  القدرات 
الت��ي  املمي��زة،  النف��س  ع��ن 
أحرزت ململكة البحرين العديد 
وساهمت  املرشفة،  النتائج  من 
يف تعزيز مكانتها عى مس��توى 

هذه الرياضة.
كام بحث س��مو الش��يخ خالد 
م��ع  خليف��ة  آل  حم��د  ب��ن 

املدرب الدوي الس��بل الكفيلة 
لرفع مس��توى ودرجة التطوير 
برياض��ات القتالي��ة، مبا يحقق 
الهادف��ة  الجه��ود  اس��تمرار 
املثايل، وفق  بالشكل  ملامرستها 
األه��داف والتطلع��ات الرامية 
ألن تواص��ل تل��ك الرياض��ات 
املش��اركات  خ��الل  متيزه��ا 
إلح��راز  القادم��ة،  الخارجي��ة 

املزيد من اإلنج��ازات للرياضة 
البحرينية.

م��ن جانب��ه، أع��رب امل��درب 
ش��كره  عن  ال��دوي  عبدالل��ه 
وتقديره لس��مو الش��يخ خالد 
ب��ن حم��د آل خليف��ة، مؤكًدا 
أن الجهود التي يبذلها س��موه 
الرياض��ات  يف رعاي��ة ودع��م 
القتالي��ة كان له��ا األث��ر يف أن 

تش��هد تلك الرياضات الس��يام 
رياضة فنون القت��ال املختلطة 
طفرة م��ن التطور الذي تحقق 
عربها نتائج مرشفة يف مختلف 
البطوالت واملش��اركات القارية 
والدولية، مضيًفا أنه سيس��تمر 
يف بذل املزي��د من الجهود من 
أجل املس��اهمة يف مناء وارتقاء 

تلك الرياضات.  

الكروي��ة  األندي��ة  واصل��ت 
تحضرياته��ا اإلعدادي��ة النهائي��ة 
الجدي��د  الري��ايض  للموس��م 
ي��وم  أقيم��ت  إذ   ،2017/2018
أمس األول العديد من املباريات 

الودية.
عى ملعب مدين��ة حمد، التقى 
فريق��ا الرفاع الرشق��ي واالتحاد، 
وانتهت املباراة بفوز األول بثالثة 

أهداف مقابل واحد.
وس��جل للرفاع الرشق��ي كل من: 
أوروك )هدفني( وعبدالله الهزاع، 
فيام سجل لالتحاد الالعب أحمد 

عابد.
وعى استاد األهيل، تعادل األهيل 

مع الحد سلبيًّا.
وع��يل ملع��ب الش��باب، تعادل 
بطل دوري املوس��م املايض فريق 
املالكية مع بط��ل دوري الدرجة 
الثاني��ة فري��ق الش��باب بنتيجة 

كبرية )5-5(.
سجل للش��بابيني: أمين عبداألمري 
وحس��ني القص��اب )هدفني لكل 

واحد منهام( وسيد أحمد جعفر 
“كرمي��ي”، فيام س��جل للاملكية: 
س��يد هاش��م عي��ى )هدفني(، 
أحم��د يوس��ف، ولي��د الطي��ب 

وحسني حسن.
وعى ملعب النجمة، فاز النجمة 

عى املحرق بنتيجة )3-1(.
سجل للنجمة: إبراهيم املشخص، 
أوت��ي وس��يد مه��دي باقر من 
عالم��ة الجزاء، وس��جل للمحرق 

املحرتف السوري محمد الرفاعي.
تواص��ل  األندي��ة  أن  إىل  يش��ار 
إعدادها ملنافسات دوري الدرجة 
األوىل والثاني��ة للموس��م املقبل، 
إذ بدأ املوس��م يوم 25 أغسطس 
املايض بلقاء الس��وبر بني املنامة 
في��ه  ت��وج  وال��ذي  واملالكي��ة، 
امتداد  بع��د  باللقب  املنامي��ون 
املباراة لركالت الرتجيح، فيام يبدأ 
دوري الدرج��ة األوىل 9 س��بتمرب 

املقبل، والثانية يوم 11 سبتمرب.
وتأمل األندية يف اس��تثامر الفرتة 
الحالي��ة للتجرب��ة والوقوف عى 

املس��تويات الفني��ة لالعبني قبل 
بأيام  الجدي��د  املوس��م  تدش��ني 
ال��ذي سيش��هد العديد  قليل��ة، 

م��ن املتغريات س��واء عى صعيد 
املس��ابقات الذي ت��م فيها إلغاء 
“التنش��يطية”  االتح��اد  كأس 
واستحداث مسابقة كأس النخبة، 
أو طريق��ة الصع��ود والهب��وط، 
إضاف��ة إىل تقلي��ص املحرتف��ني، 
إذ اقت��رص الع��دد إىل 3 يف دوري 
الدرج��ة  يف  و2  األوىل  الدرج��ة 

الثانية.
وبحس��ب مباريات الجولة األوىل 
يف الدرجة األوىل، يلعب الشباب 
مع االتح��اد، الرفاع م��ع األهيل، 
الرف��اع الرشق��ي م��ع املالكي��ة، 
النجمة مع املنام��ة واملحرق مع 

الحد.
أما مباريات الجولة األوىل لدوري 
الدرجة الثانية يلتقي فيها: مدينة 
عيى مع االتف��اق، التضامن مع 
قاليل، البديع مع سرتة والبحرين 

مع البسيتني.
وتعكف الف��رق حاليًّا عى وضع 
اللمس��ات النهائية لبدء املوس��م 

الجديد.

خالد بن حمد يهنئ الدوي بحصوله على حزام 8 الدان للتايكواندو

األندية الكروية تضع اللمسات النهائية للموسم الجديد

س��موه بحث معه س��بل تطوير الرياضات القتالية

ان���ت���ص���ارات ودي�����ة ل��ل��ش��رق��ي وال���ن���ج���م���ة.. وت���ع���ادالن

من لقاء الشباب والمالكية )إعالم الشباب(

الرفاع                المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

أحمد مهدي

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لدى استقباله المدرب الوطني عبداهلل الدوي

الشرقي تفوق على االتحاد

أعلن نادي سامهيج عن تعاقده 
مع املحرتف األمرييك سيدين كوملان؛ 
ليمثل صفوف الفريق األول لكرة 
السلة يف املوسم الريايض الجديد 

.2017/2018
وجرى توقيع العقد صباح أمس 
)الخميس( مبقر نادي سامهيج، 

بحضور املدير الريايض فاضل 
أحمد، واملدير التنفيذي عبدالله 

السامهيجي ورئيس جهاز كرة 
السلة عارف البناء، واألمرييك 

كوملان الذي أمىض عى عقده 
الجديد.

الالعب األمرييك مواليد عام 1993 

يبلغ طوله 204 سنتيمرتات، 
ويلعب يف مركزي الوسط 

والهجوم، وهو من إنتاجات 
جامعة كزافييه بوالية لويزيانا 

األمريكية التي لعب معها يف دوري 
الجامعات.

وتعترب هذه التجربة االحرتافية 
األوىل لألمرييك كوملان يف املنطقة، 

منذ أن أصبح العًبا محرتًفا.
وسبق أن خاض كوملان تجربة 

احرتافية مع فريق فالنتينو 
كاستالنيتا اإليطايل، ولعب 33 

مباراة، حقق خاللها معدل 
تهديفي بلغ 17.6 نقطة للمباراة 

الواحدة.
وكانت آخر محطات كوملان مع 

فريق أغويالس دوراداس املكسييك 
يف املوسم املايض، إذ لعب مع 

الفريق 5 مباريات وحقق معدل 
تسجيل بلغ 8.4 نقطة للمباراة 

الواحدة و3.5 متابعة.
وتأمل إدارة سامهيج أن يشكل 

كوملان تدعياًم قويًّا لفريق السلة 
يف املوسم الجديد، الذي سيستهله 

مبواجهة االتحاد يوم 6 سبتمرب 
املقبل، يف الجولة األوىل لدوري 

زين.
إىل ذلك، يواصل الفريق األول 

لكرة السلة بالنادي سلسلة 

تحضرياته الجادة بقيادة املدرب 

الوطني عيل كويد.

ويسعى الجهاز الفني لسلة 

“سامهيج” عرب التدريبات اليومية 

املسائية التي يجريها عى صالة 

النادي؛ للوقوف عى مستويات 

الفريق قبل تدشني مشواره 

باملسابقات املحلية.

ويأمل سامهيج يف اإلعداد بشكل 

جيد للموسم الجديد؛ سعًيا وراء 

تحقيق مستويات أفضل ونتائج 

أكرث إيجابية. من توقيع العقد

“س��لة س��ماهيج” تتعاق��د مع األميركي س��يدني
محمد الدرازي



قال رئيس االتحاد اللبناين لكرة القدم، 
عضو مجل��س إدارة االتحاد اآلس��يوي 
هاشم حيدر أنه ال يستبعد ترشح األمري 
األردين عيل بن الحسني لرئاسة االتحاد 

اآلسيوي يف انتخابات 2019.
ا عىل الس��ؤال املوّجه له  جاء ذل��ك ردًّ
يف برنام��ج “مي��دان الرياض��ة” بقناة 

امليادين.
وأضاف حيدر “ال توجد لدي معلومات 
حول نية األمري عيل بالرتش��ح لرئاس��ة 
االتحاد اآلس��يوي، لكنه أحد النش��طاء 
الفاعلني يف مجال تنمية كرة القدم من 
خالل رئاس��ته لالتح��اد األردين واتحاد 
غرب آس��يا، وم��ن حقه الرتش��ح.. وال 

أستبعد ترشحه..”.
وكان األم��ري عيل بن الحس��ني تنافس 
عىل رئاس��ة االتحاد الدويل لكرة القدم 
“الفيف��ا” أم��ام الس��ويرسي انفانتينو 
والشيخ سلامن بن إبراهيم آل خليفة، 
لكن��ه حص��د أربعة أص��وات فقط يف 
الجولة الثانية م��ن االنتخابات، مقابل 

115 صوًتا إلنفانتينو الذي فاز مبنصب 
الرئاس��ة، و84 صوًتا للشيخ سلامن بن 

إبراهيم آل خليفة.
وأش��اد حيدر بال��دور البارز للش��يخ 
س��لامن بن إبراهي��م يف قي��ادة الكرة 
اآلسيوية بعدما وّحد جميع االتحادات 
الوطني��ة تح��ت رؤية وه��دف واحد 
وحقق نجاح��ات ملموس��ة يف تطوير 
اللعب��ة بالق��ارة الصف��راء، واصًفا إياه 

ب� “القائد” للك��رة الخليجية والعربية 
واآلس��يوية مل��ا يحظى به م��ن احرتام 

ومحبة الجميع.
وكشف رئيس االتحاد اللبناين عن رغبته 
يف الرتش��ح لعضوية اللجن��ة التنفيذية 
للفيفا بعد اس��تقالة الكويتي الش��يخ 
أحمد الفهد من منصبه قبل عدة أشهر 
يف ح��ال س��نحت له الفرص��ة وتهيأت 
ل��ه الظروف بحس��ب تعب��ريه، مؤكًدا 

أهمي��ة التوافق ولي��س التصارع عىل 
هذا املنصب بني اتحادات منطقة غرب 
آسيا، وأشار بأنه كان ينوي الرتشح لهذا 
املنصب سابًقا ولكن حني أبدى الشيخ 
أحمد الفهد رغبته يف الرتش��ح تنازل له 
من أجل توحيد الصفوف ودعم مرشح 

عريب واحد عن منطقة غرب آسيا.
الخليجي��ة  األزم��ة  أن  حي��در  وأك��د 
السياس��ية بني الدول الث��الث البحرين 

واإلمارات والس��عودية مع قطر أثرت 
بش��كل مبارش ع��ىل الكرة اآلس��يوية 
باعتبارهم جزًءا ال يتجزأ من املنظومة 

القارية.
وأض��اف يف هذا الص��دد “ينبغي أن ال 
تؤثر السياس��ة عىل الرياضة بأي شكل 
من األش��كال، ولكن األزم��ة الخليجية 
أث��رت ع��ىل ك��رة الق��دم اآلس��يوية، 
وتحدي��ًدا عىل املس��ابقات الكروية يف 

القارة، وهن��اك اجتامع��ات متعرثة ال 

تعقد بس��ببها، فاللجن��ة املرشفة عىل 

كآس آسيا 2019 التي ستقام باإلمارات 

عىل سبيل املثال والتي يرتأسها القطري 

س��عود املهندي غري قادرة عىل االلتئام 

بس��بب تلك األزمة..”، معرًبا عن أمله 

يف حل تلك املشاكل العالقة حتى تسري 

برامج الكرة اآلسيوية بصورة سلسلة.

رئيس االتحاد اللبناني ال يستبعد ترشح األمير علي لرئاسة “اآلسيوي”
أش���������اد ب����ق����ي����ادة س����ل����م����ان ب�����ن إب����راه����ي����م 

البالد سبورت

علي مجيد
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هاشم حيدراألمير علي بن الحسينالشيخ سلمان بن إبراهيم

تنطلق اليوم “الجمعة” منافس��ات النسخة 
األوىل لبطولة أفريقيا املفتوحة لفنون القتال 
املختلط��ة لله��واة، والذي ينظمه��ا االتحاد 
 IMMAF ال��دويل لفنون القت��ال املختلطة
 Brakapan Indoor Sports ع��ىل صال��ة
بجن��وب  جوهانس��بريغ  مبدين��ة   Centre
أفريقيا، والتي تس��تمر منافس��اتها حتى غد 

السبت.
وتش��هد هذه البطول��ة مش��اركة املنتخب 
الوطن��ي لفنون القت��ال املختلطة للهواة إىل 
جان��ب 5 منتخبات، ه��ي: منتخب جنوب 
أفريقي��ا، منتخب روس��يا، منتخ��ب الهند، 
منتخ��ب الكونغو ومنتخب غانا، حيث ميثل 
هذه املنتخبات 35 مقاتل ومقاتلة يتنافسون 
يف 5 أوزان بفئة السيدات، و9 أوزان للرجال.
ويخوض املنتخ��ب الوطني يف هذه البطولة 
ب���6 مقاتل��ني ويف 5 أوزان مختلف��ة، حيث 
يش��ارك املقات��ل حس��ني عي��اد يف وزن 56 
كيلوجراًما، ويش��ارك املقاتل حم��زة زريرة 
يف وزن 61 كيلوجراًم��ا، ويش��ارك املقاتل��نّي 
 66 وزن  يف  محم��د  وحم��زة  عبداملن��اف 

كيلوجراًما، ويش��ارك املقاتل نايف فكري يف 
وزن 70 كيلوجراًما ويش��ارك املقاتل رمضان 

جتيوف يف وزن 77 كيلو جراًما.
القت��ال  لفن��ون  الوطن��ي  املنتخ��ب  وكان 
املختلط��ة ق��د أنهى ي��وم أمس التس��جيل 
النه��ايئ له��ذه املش��اركة والفح��ص الطبي 

وفحص الوزن املبديئ، عىل أن يجري مقاتلو 
املنتخب اليوم الفح��ص النهايئ للوزن الذي 
يسبق انطالقة النزاالت. وقد اختتم املنتخب 
تحضريات��ه النهائية بقيادة امل��درب رينات 
بوأحمد بحصة تدريبية مسائية، ركز خاللها 
املدرب عىل النواحي الفنية والقتالية وطرق 

تثبيت املقاتل املنافس.
من جانبه، قال املدرب رينات: “إن املنتخب 
مس��تعد لهذه املش��اركة وقد أنهين��ا كافة 
التحض��ريات. طموحن��ا أن يق��دم املقاتلون 
املس��توى املرشف وينافس��ون عىل تحقيق 
نتائج إيجابي��ة، فالفرصة يف ه��ذه البطولة 

 MMA ���كب��رية لتحقي��ق إنج��از جديد ل
البحريني��ة، وأنا ع��ىل ثق��ة بالجميع يف أن 
يقدم��وا األفض��ل للخ��روج بنتيج��ة مميزة 
نرفع من خاللها علم البحرين عالًيا يف هذه 

املشاركة”.

انطـــالق بطــولـــة أفـريـقــيا المفتــوحـــة للـهـــواة.. اليــــوم
 ال��م��ن��ت��خ��ب ال���وط���ن���ي ي���ن���ه���ي ال��ت��س��ج��ي��ل ال���رس���م���ي 

اتحاد فنون القتال المختلطة                  المركز اإلعالمي

 المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة للهواة المنتخب الوطني خالل إجراء عملية التسجيل النهائي

بوستر البطولة

تقدمت إدارة نادي أم الحصم مساء 
أمس األول )األربعاء( برسالة رسمية 
إىل نظريتها يف نادي الش��باب، تبدي 
رغبتها بالتعاق��د وضم العب فريقها 
األول لك��رة اليد عيل املال للموس��م 

الريايض الجديد 2017/2018.
وبحس��ب ترصيح رئي��س جهاز كرة 
الي��د بنادي أم الحص��م محمد عواد 
ل�”الب��الد س��بورت” أن نادي��ه ارتأى 
رضورة التعاق��د م��ع امل��ال وإبقائه 
يف صف��وف الفريق بعدم��ا مثله يف 
موس��مني ماضيني، كون��ه يعترب من 
العنارص املهمة واملؤث��رة التي يعول 
عليه��ا امل��درب يف النواح��ي الفنية 

والتكتيكية. 
وقال ع��واد “إن الجهازي��ن اإلداري 
والفني أعادا النظر يف مسألة التعاقد 
مع امل��ال بعدم��ا غضا الط��رف عنه 
بس��بب الظروف املادية، وهم يف أم 

الحصم يأملون أن تتكلل مس��اعيهم 

يف املفاوض��ات م��ع إدارة الش��باب 

وإنجاح هذه الصفقة، ألنها س��تكون 

إضافة قوي��ة يف ظل التعاقدات التي 

أحدثه��ا الفري��ق يف الف��رتة املاضية 

مثل فيصل محم��د رجب الذي مّثل 

س��امهيج باملوس��م املايض، وحسني 

ع��يل الذي لعب لالتف��اق، كام جدد 

للحارس تيسري محسن.

األول،  الفري��ق  تحض��ريات  وح��ول 

أش��ار عواد إىل أن الفريق األول ولله 

الحمد مس��تمر يف حصصه التدريبية 

اإلعدادية للموس��م الجدي��د بقيادة 

امل��درب التون��ي صبحي الش��اذيل، 

وذلك ع��ىل صالة اتح��اد اللعبة بأم 

الحصم، كون صال��ة النادي مل تجهز 

حت��ى اآلن، ك��ام أن باق��ي الفئ��ات 

العمرية يتدربون عىل الصالة نفسها، 

وهذا يعود لتفهم مجلس إدارة اتحاد 

اليد الذي أبدى تعاونه مع أم الحصم 

ومس��اعدته يف توفري الصالة والشكر 

موصول لهم عىل ذلك.

وأك��د ع��واد أن طم��وح وآم��ال أم 

الحص��م يف كل موس��م ريايض يزداد 

بس��بب املس��تويات والنتائج العالية 
التي يقدمها الفريق يف املوسم الذي 
يس��بقه، وما قدمه فريقه باملوس��م 
امل��ايض يحّت��م عليه االس��تمرار عىل 
املنوال نفسه وبصورة أقوى ليك يعيد 
الك��رة ويذهب ملراك��ز أفضل تلقي 
استحس��ان وإعجاب كافة منتس��بي 

هذا النادي.
الجدي��ر ذك��ره، أن أم الحص��م قّدم 
مس��تويات الفتة ومث��رية من خالل 
الدوري املنرصم عىل صعيد مسابقتي 
ال��دوري والكأس وخصوًص��ا األوىل، 
إذ اس��تطاع اقتحام الدورة السداسية 
م��ن  أدىن  أو  قوس��ني  ق��اب  وكان 
التأهل للمرب��ع الذهبي، فيام خرج 
من منافس��ات الكأس أمام باربار يف 
الدور رب��ع النه��ايئ، وميتلك عنارص 
مميزة يف صفوفه أمثال الدويل سعود 

عبدالرحمن وخالد دليم.

فريق أم الحصم لكرة اليدعلي المالمحمد عواد

ا يــد أم الحصــم تطلــب العــب الشــباب المال رســمّيً
ت���دري���ب���ات ال���ف���ري���ق م��س��ت��م��رة ع��ل��ى ص���ال���ة االت���ح���اد
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صراع مثير بين أميركا وبنما

أوسوريو يطالب العبيه باالحتراف األوروبي

فيتل مهدد بفقدان الصدارة

األمييريك  املنتخييب  يصييل  )وكاالت(: 
تصفيييات  ميين  التالييية  املرحليية  إىل 
والكاريبي  والوسييطى  الشاملية  أمركا 
اعتبيياره  يف  واضعييا  )الكونييكاكاف(، 
رضورة توسيييع املسيياحة الفاصلة مع 
نظييره البنمي، يف رصاعهام عىل بطاقة 

التأهل األخرة ملونديال روسيا 2018.
ومع مرور سييت جوالت من تصفيات 
الكونييكاكاف، يحتل الفريييق األمريك 
املركز الثالث برصيييد 8 نقاط، وميتلك 
منتخب بنام 7 نقيياط يف املركز الرابع، 
الذي يشارك صاحبه يف دور فاصل من 

أجل الصعود إىل روسيا.
وقال بييروس ارينييا مييدرب املنتخب 

األمريك “نحن بعيدون عن روسيا”.
وميتلييك منتخب املكسيييك 14 نقطة 
يف الصدارة، وتأيت كوسييتاريكا يف املركز 
الثيياين برصيييد 11 نقطة، فيييام متتلك 
هنييدوراس 5 نقاط، ومتتلييك ترينداد 

وتوباجو 3 نقاط.
ويف الشييهر املييايض، سييجل الفريييق 
األمييريك هدفا قاتال قبييل دقيقتني من 
النهاية ليفييوز عىل جامايييكا يف نهايئ 
الييكأس الذهبييية، ليحصييل الفريييق 
عىل دفعيية معنوية قوييية قبل مالقاة 
كوسييتاريكا، عىل ملعب ريد بول ارينا 

يف هاريسون بوالية نيو جريس.
ويف مباريات أخرى يف اليوم ذاته، تلتقي 
وتوباجييو ضيفتها هندوراس،  ترينداد 

واملكسيك مع ضيفتها بنام.
تصفيييات  مباريييات  وتسييتأنف 
الكونييكاكاف الثالثيياء املقبييل، حيث 
يسييتضيف منتخب هنييدوراس نظره 
األمييريك عييىل ملعب اسييتاد أوملبيكو 
مرتوبولياتنو يف سييان بيدرو سوال، ويف 
اليييوم ذاته تسييتضيف بنييام منتخب 
ترينييداد وتوباجييو، كييام تسييتضيف 
كوستاريكا منتخب املكسيك يف الرصاع 

بني صاحب الصدارة والوصيف.
ورحييل النجم األملاين السييابق يورجن 
املنتخييب  تدريييب  عيين  كلينسييامن 
األمريك يف نوفمرب املايض، بعد 5 أعوام 
ميين العمل، حيث تعييرض لإلقالة بعد 
الخسييارة يف أول مباراتييني بالتصفيات 

النهائية.
وعاد أرينييا، لتدريب املنتخب األمريك 
بعدمييا تييوىل املهمة ذاتها بييني عامي 
1998 و2006، لكيين مهمة أرينا كانت 
صعبة للغاية، حيث أن الفريق األمريك 
كان يحتييل املركييز السييادس األخيير 
بالتصفيييات، خلف ترينييداد وتوباجو 

بفارق األهداف.
ونجييح أرينييا، يف وقييف النزيييف يف 
هندوراس  واكتسييح  األمريك  املعسكر 
0-6، ثييم تعييادل مييع بنييام يف مارس 

املايض.
ويف يونيو املايض، صعد الفريق األمريك 

للمركز الثالث عييرب الفوز عىل ترينداد 
وتوباجو، ثم تعادل مع املكسيك، لكن 
حلم التأهل املبارش إىل املونديال مازال 
صعبييا، يف ظييل تأخر بنام عيين أمركا 

بنقطة وحيدة.
وقال أرينا “األمور قد تنقلب رأسا عىل 

عقب خالل املباراتييني املقبلتني، علينا 
التأكد ميين حصد النقيياط كاملة عىل 
أرضنييا ونأمل يف حصد بعييض النقاط 
خارج ملعبنا، إذا فعلنا ذلك سيينقرتب 

من التأهل لروسيا”.
ووصييف أرينييا، املنتخب املكسييييك، 

الفريييق الوحيد الييذي مل يتعرض ألي 

هزمية، بأنييه “ينعم بقييدر ضئيل من 

الراحة” يف الصدارة، علام بأن املكسيك 

قد تضمن بطاقيية التأهل لكأس العامل 

هذا االسبوع.

منتخييب  مييدرب  أكييد  )وكاالت(: 
الكولومبي خوان كارلوس  املكسيييك، 
أوسوريو، أن عىل العبي البلد الالتيني 
أن يقتنعوا بأن اللعييب يف أوروبا هو 
األفضل ملشوارهم وتطورهم الريايض.

ورصح أوسوريو يف مقابلة مع قناة )يت 
دي إن( املحلية “ينبغي إقناع الالعب 
املكسييييك بأنه طاملا يرتاوح عمره بني 
25 و30 عامييا، فعليييه أن يفكيير بأن 

األفضل له هو اللعب يف أوروبا”.
تييأيت ترصيحييات املييدرب بعييد قرار 
الالعبييني كارلييوس فيييال والشييقيقني 
جيوفيياين وجوناثان دوس سييانتوس، 
األمييريك  الييدوري  يف  االحييرتاف 

للمحرتفني.
وقييال يف هذا الصييدد “أقدر جيوفاين 

يفعلوا ذلك”.
وأضيياف املدرب السييابق لشيييكاغو 
فاير ونيويورك رد بولز “أنا لست ضد 
الدوري األمييريك مطلقا، ولكن ال هذا 

الدوري وال املكسييييك أو األرجنتيني 
الدوريييات  يضاهييون  الربازيييي  أو 

األوروبية”.
كام أكييد أوسييوريو سييعادته وفخره 
بقيادة املنتخب املكسييييك، مشرا إىل 

أنه ال يفكر يف الرحيل.
ويسييتعد املنتخب املكسييك ملواجهة 
نظييره البنمييي عييىل ملعييب أزتيكا 
مساء الجمعة، بتصفيات الكونكاكاف 

املؤهلة ملونديال روسيا 2018.
التصفيات  املكسيييك جدول  وتتصدر 
برصيد 14 نقطة من أصل 18 محتملة، 
تليها كوسييتاريكا برصيد 11 نقطة، ثم 
الواليات املتحدة برصيد 8 نقاط، وهي 
املنتخبييات الثالثيية املرشييحة للتأهل 

مبارشة للمونديال.

)وكاالت(: صعييد سيباسييتيان فيتييل 
عىل منصة التتويييج يف جائزة إيطاليا 
الكربى، معقل فراري يف بطولة العامل 
لسباقات فورموال 1 للسيارات يف آخر 
عامييني، لكن أي يشء غيير الفوز يوم 
األحد، رمبا يكلفه خسارة ترتيب قامئة 
السائقني. ويتفوق سائق فراري بفارق 

7 نقاط فقط عن لويس هاميلتون.
وفيياز هاميلتييون يف مونييزا يف 2014 
و2015 ويف العام املايض جاء يف املركز 
الثاين خلف زميله نيكو روزبرج الذي 

توج ببطولة العامل بعد ذلك.
وحصل السييائق الربيطيياين عىل مركز 
أول املنطلقييني عييىل حلبيية مونزا يف 
آخر 3 سنوات. لكن فراري قلص هذا 
الفارق وميكن لفيتييل أن يعتمد عىل 
الدعم املحييي والتاريخي عىل الحلبة 
التي شهدت انتصاره األول يف فورموال 

1 يف 2008 مع تورو روسو.
وقال بطل العييامل 4 مرات للصحفيني 
قبييل بداية جائزة إيطاليا الكربى التي 
ستشهد احتفال فراري مبرور 70 عاما 

عىل تأسيسها “أعتقد أن مونزا ليست 
سباقا حاسام لفراري عىل اإلطالق”.

وأضيياف “نحظييى بدعييم كبيير لذا 
أتطلييع لالنطالق”. وفيياز فيتل، الذي 
جييدد عقده مع فراري لي3 سيينوات، 
مييع رد بييول يف 2011 و2013 لكنييه 
مييا يييزال يبحث عن فييوزه األول مع 
الفريييق اإليطييايل عىل الحلبيية. وإذا 
نجح يف ذلك فسيييكون السائق الثاين 
يف التاريخ الذي يفييوز عىل مونزا مع 

3 فرق مختلفة بعد الربيطاين سرتلينج 
موس يف خمسييينيات القييرن املايض. 
ويف موسمه األول مع فراري يف 2015 
احتييل فيتييل املركز الثاين وجيياء ثالثا 
يف العام املايض. وقال السييائق البالغ 
عمره 30 عاما، مشييرا إىل أنه ال يوجد 
أي سييبب يربر خوف فييراري من أي 
حلبة بعد اآلن “كنا يف املركز الثاين ثم 
الثالث، لذا رمبا نحقق الخطوة األخرة 

املتبقية عىل منصة التتويج”.

خوان كارلوس أوسوريو

رافائيل نادال

من تصفيات الكونكاكاف 

سيباستيان فيتل

نادال وفيدرر ينتظران “الفخ” 

)وكاالت(: يطمح اإلسباين رافائيل نادال، والتشيكية كارولينا 
بليسكوفا، لتحقيق الفوز يف الدور الثاين من منافسات بطولة أمركا 
املفتوحة للتنس، وضامن االستمرار يف رابع وأخر البطوالت الكربى 
للموسم الحايل. وحققت بليسكوفا فوزا رسيعا بنتيجة 2-6 و6-1 
عىل البولندية ماجدا لينيت، بعد مباراة استمرت 78 دقيقة فقط، 

وتسعى لتحقيق فوز مامثل عندما تواجه األمركية الصاعدة من 
التصفيات نيكول جيبس. لكن سيتعني عىل الالعبة التشيكية، عدم 
االستهانة بقدارت الالعبة األمركية املصنفة 127 عامليا، والتي سبق 
لها الصعود للدور الثالث يف أسرتاليا املفتوحة مطلع العام الحايل، 
قبل أن تخرس أمام مواطنتها املخرضمة سرينا وليامز التي توجت 

باللقب بعد ذلك. وواجه نادال، صعوبة قبل الفوز باملجموعة األوىل 
وحسم االنتصار يف الدور األول عىل الرصيب دوسان اليوفيتش 7-6 
و2-6 و2-6. ويحصل نادال، عىل راحة كافية قبل مواجهة الياباين 

تارو دانييل املصنف 121 عامليا، يف الدور الثاين.

كيريوس محبط
)وكاالت(: تعرض األسرتايل نيك كريوس 
لخيبة أمل جديدة يف البطوالت األربع 

الكربى، حيث ودع بطولة أمركا 
املفتوحة بإصابة يف الذراع، يف مباراته 

االفتتاحية.
وبعد الخسارة أمام مواطنه جون 

ميلامن 6 / 3 و1 / 6 و6 / 4 و6 / 1، 
اعرتف كريوس أنه تلقى رضبة موجعة 

بعدما خرج من الدور األول لثاين بطولة 
جراند سالم عىل التوايل، حيث تعرض 

للمصر ذاته يف وميبلدون.
كام اعرتف كريوس، 22 عاما، املصنف 

14 يف البطولة أن اهتاممه بالرياضة 
ميكن أن يجف.

ويأمل الالعب يف املشاركة ببطولة كأس 
ديفيز الشهر املقبل مع أسرتاليا، رغم 

أدائه وحالته السيئة.
وقال كريوس “بوجه عام، هذا ليس 
أفضل األعوام بالنسبة يل، للحقيقة، 

األشهر الثالث املاضية كانت مثل 
الكابوس، أشعر بأن ذراعي مخدرة، إنها 

غر مكسورة، ولكنها تؤملني”.
وأضاف “أنا محبط، ولكنها ليست نهاية 

العامل، سأتجاوز هذا رمبا يف نصف ساعة، 
سأحصل عىل الطعام وأتابع املباريات”.

وأضاف “يف سينسينايت )عندما احتل 
مركز الوصيف قبل أسبوعني( كنت أقل 
تفانيا واحرتافية عن هذا األسبوع، كنت 
ألعب كرة السلة كل يوم ملدة ساعتني”.
وأضاف “لعبت كرة السلة ملدة ساعة 
قبل أن أتغلب عىل دافيد فيدرير يف 

الدور قبل النهايئ، كنت أذهب للحصول 
عىل املثلجات واللنب املخفوق يوميا، 

كنت أقل تفانيا واحرتافية”.
وأكمل “هذا األسبوع كنت متفانيا، وبدأ 

كتفي يؤملني، ال أعرف”.
ولكن كريوس قال إن عالقته باملدرب 
املؤقت الفرنيس سيباستيان جروسيان 

ميكن أن تكون يف نهايتها.
وقال “لست جيدا بالنسبة له، إنه 

متفان جدا ومدرب رائع للغاية، رمبا 
يستحق رياضيا أفضل مني”.

التشيك- ألمانيا 

نيجيريا- الكاميرون
تونس- الكونغو الديموقراطية
المغرب- مالي

امريكا- كوستاريكا
المكسيك- بنما

مالطا- انجلترا
الدنمارك- بولندا

21:45

19:00
23:00
23:00

01:30
04:30

21:45
21:45
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 اوروبا  
تصفيات مونديال 2018  

 افريقيا  

 الكونكاكاف  

)وكاالت(: نصح البلجييك 
إيدين هازارد، العب تشيليس 

اإلنجليزي، زميله يف الفريق 
واملنتخب ميتيش باتشواي، 

بطريقة غر مبارشة، مبغادرة 
قلعة “ستامفورد بريدج”، مع 
اقرتاب البلوز من التعاقد مع 
اإلسباين فرناندو يورينتي من 

سوانزي سيتي.
وقال هازارد يف ترصيحات نقلتها 

صحيفة “مرتو” الربيطانية: 
“يف حال التعاقد مع يورينتي، 

سيصبح للفريق 3 مهاجمني مع 

وجود اإلسباين ألفارو موراتا، 
ولذلك فقد ال يحصل باتشواي 
عىل فرصة للمشاركة أساسيا”.

وتابع: “باتشواي صديقي ولديه 
من العمر 23 عاًما، ولو قلت 

مشاركاته مع تشيليس فقد 
يبتعد عن املنتخب، ونحن 
نحتاجه كثرا معنا، نصحته 
بالبحث عن فرصة للعب 

بانتظام، فلقد ظهر معنا بصورة 
جيدة يف املباريات التحضرية 

للموسم الحايل”.
واختتم: “يف األول واألخر، هذا 

القرار يعود له وإلدارة البلوز”.
ويسعى اإليطايل أنطونيو كونتي، 

املدير الفني لنادي تشيليس، 
للتعاقد مع يورينتي، ويجهز 

مبلغ 15 مليون إسرتليني لضمه 
ليكون خليفة اإلسباين دييجو 

كوستا، القريب من االنضامم إىل 
أتلتيكو مدريد.

ومل يشارك يورينتي حتى اآلن 
مع سوانزي وذلك بسبب 

اإلصابة التي تعرض لها يف الفرتة 
التحضرية للموسم، كام ميتلك 

كونتي عالقة جيدة مع الالعب، 

إذ وّقع معه من قبل لصالح 
يوفنتوس اإليطايل يف يناير/ 

كانون الثاين 2013، قادًما من 
أتلتيك بلباو اإلسباين.

وأحرز يورينتي 15 هدًفا املوسم 
املايض يف 33 مباراة، وأنقذ 
سوانزي من الهبوط لدوري 

الدرجة األوىل “تشامبيونشيب”.

هازارد ينصح زميله بالرحيل

ميتشي باتشواي )يسار( وإيدين هازارد



ق���ال �لربوفي�س���ور �إجنو فروب���وزه �إن 
�لريا�سة حتافظ على �ل�سحة و�ل�سباب يف 
�لِكرب، مو�سياً باملو�ظبة على ممار�ستها 
بدء�ً من عمر 40 عاماً. و�أو�س���ح �لأ�ستاذ 
باجلامع���ة �لأملاني���ة للريا�س���ة مبدينة 
كول���ن �أنه م���ع �لتقدم يف �لعمر ت�س���ر 
عملية �لأي�ض )�لتمثيل �لغذ�ئي( بطيئة 
وتبد�أ كتلة �لعظام يف �ل�سمور، كما تتفكك 
�لبنية �لع�سلية با�ستمر�ر. وميكن مو�جهة هذ� 
�لتده���ور من خ���ال �ملو�ظبة على ممار�س���ة برنامج 
ريا�س���ي يجمع بني ريا�سات قوة �لتحمل، مثل �مل�سي و�لرك�ض 
و�ل�سباحة وركوب �لدر�جات �لهو�ئية، ومتارين تقوية �لع�سات.  وتعمل 
ريا�س���ات قوة �لتحمل على حتفيز �أي�ض �لدهون وتن�س���يط �جلهاز �لقلبي �لوعائي، كما 
�أنها ت�س���اعد يف �لوقت نف�سه على ��ستقر�ر �لعظام. �أما متارين تقوية �لع�سات فتعمل 

هي �لأخرى على تن�سيط عملية �لأي�ض نظر�ً لأن �لع�سات حتتاج �إلى طاقة. 

شباب

أمراض 

دعا فريق طبي جلامعة رو�ستوك �لأملانية )ولية 
ميكلينب���ورغ فوربوم���رن(، باإ�رش�ف مدير ق�س���م طب 
�لعي���ون �أن�س���يلم يونيمان، �إلى ����رشورة �لنتباه �أكرث 
من ال�س���ابق للأخطار الناجمة عن اال�ستخدام املفرط 
للهو�ت���ف �لذكية و�حلو��س���ب �للوحية علي �س���امة 

�لأعني.
وقال �لربوف�س���يور �أن�س���يلم يونيمان �إن �س���بب 
ه���ذه �لدع���وة ه���و “�لزي���ادة �لكبرة يف ق����رش �لنظر 
)�حل�رش( لدى م�س���تعملي �لهو�تف �لذكية و�حلو��سب 

�للوحية، خا�سة يف �سفوف �ل�سباب”.
ووفقا لنتائج در��س���ة حديثة �أجري���ت يف �أملانيا 
يعاين نحو خم�س���ة باملئة من �ل�س���كان من نق�ض حاد 

يف �لنظر.
وت�س���ل ن�س���بة �لنق�ض �إلى ناق�ض �ستة ديوبرت 
)�لدرج���ة �لعادية هي ما ب���ني ناق�ض و�حد وناق�ض 

�ثنني باملئة(.
وت�س���يف نتائج �لدر��سة �أن هذ� �لنق�ض 

تكون له �آثار �سلبية عند �ختيار �ملهنة. ويف 
حال ارتفع عدد االأ�س���خا�ص الذي يعانون 
م���ن نق����ض ح���اد يف �لنظ���ر، ف���اإن ذل���ك 
�س���تكون له عو�قب �سلبية على �ملجتمع 
وعلى �لنفقات �لطبية. ويف هذ� �ل�س���دد 
يق���ول �أن�س���يلم يونيمان: “يج���ب علينا 
نح���ن اأطباء العيون اتخاذ موقف وا�س���ح 
�أك���رث م���ن �ل�س���ابق”، نق���ا ع���ن �ملوقع 

�لإلكرتوين ملجلة “فوكو�ض” �لأملانية.
و�أ�س���بح �لهاتف �لذكي مر�فق���اً د�ئماً 

�أهمي���ة  ورغ���م  وكب���ار�ً.  �س���غار�ً  للكثري���ن 
ا�س���تخدامه اإال اأن عواقب ا�ستعماله بكرثة ال تخلو 

من خطورة.
ول تقت����رش �لعو�ق���ب عل���ى ح���دوث تغي���ر يف 

�ل�س���لوكيات �لجتماعية مل�ستعمليه، بل يوؤدي �أي�سا 
�إل���ى ظهور م�س���اكل طبية. و�أ�س���ارت نتائج در��س���ة 
�أخ���رى جلامعة ماينز بولية هي�س���ن �إل���ى �أن �أكرث من 
ن�س���ف خريجي �لثانوي���ة �لعامة وخريج���ي �جلامعات 

يعانون من ق�رش �لنظر )�حل�رش(.
ويحذر �أن�سيلم يونيمان � مدير ق�سم طب �لعيون 
بجامع���ة رو�س���تك � م���ن اأن ع���دد االأ�س���خا�ص الذين 
يعانون من �س���عف �لنظر �س���يتز�يد م�س���تقبا. ومن 
بني االأ�س���باب الرئي�س���ية لذلك اال�س���تخدام املفرط 

للهو�تف �لذكية من طرف �لأطفال و�ملر�هقني.
وهذا يعني تراجع الوقت الذي يق�سيه م�ستخدمو 

تلك �لأجهزة يف �لهو�ء �لطلق ويف و�سوء �لنهار.
وكنتيج���ة لذلك ف���اإن االأ�س���خا�ص الذين يعانون 
من �س���عف �لنظر تكون لديهم روؤية �لأ�سياء �لبعيدة 
م�س���ببة وغر و��س���حة. ويقول �أن�س���يلم يونيمان �إن 
�إمعان �لنظر يف �لأ�س���ياء �لقريبة )كالهاتف �ملحمول 
�أو �حلا�س���وب �للوح���ي( يعطي �إ�س���ارة للعني لتنمو. 
“كلما �زد�د بعد بوؤرة �لعني، �زد�د طول مقلة �لعني. 

في�سر �لأمر �سبيها ببالون.
وكلما ز�د نفخ �لهو�ء د�خله �أ�س���بح �أكرث �سمكا. 
هذه �حلالة تقود يف نهاية �ملطاف �إلى فقر يف �لدورة 
�لدموية و�س���مور يف �س���بكية �لعني”، ي�س���يف مدير 

ق�سم طب �لعيون بجامعة رو�ستوك.
وبه���ذ� يك���ون ق�رش �لنظ���ر مبثابة مر����ض جديد 
منت�رش على نطاق و��سع ويهد �سامة �ملجتمع، ي�سيف 
�ملوق���ع �لإلك���رتوين ملجل���ة “فوكو����ض”. وم���ن 
عو�قب ق�رش �لنظر �إق�س���اء �مل�سابني به من 
عدد من �ملهن. من بني تلك �ملهن ربابنة 
�لطائر�ت وهي مهنة حتتاج لنظر قوي.

ويق���ول ي���ورغ فاب���ار � �ملتحدث 
�لأملاني���ة  �لط���ر�ن  �رشك���ة  با�س���م 
“تتاب���ع  �ل�رشك���ة  �إن  “لوفتهان���ز�” � 
تطور�ت �لو�س���ع عن كثب وب�سكل 
االأملانية  ال�رشكة  دقيق”. وت�س���رط 
للعم���ل  �جل���دد  �ملتقدم���ني  عل���ى 
كربابنة لديها “قوة نظر بن�س���بة مائة 
باملائ���ة”. لك���ن �ل�رشك���ة تت�س���امح مع 
�ملرت�س���حني �لذي���ن يعان���ون من نق�ض 
ي�س���ل اإلى ناق����ص ثلثة ����رشط اأن يحملوا 
نظ���ار�ت �أو عد�س���ات. رغ���م ذل���ك فاخل���رب�ء 
ين�سحون م�س���تعملي �لهو�تف �لذكية و�حلو��سب 

�للوحية و�أبناءهم بالوقاية و�ملزيد من �حلذر.

 بذور دوار الشمس
بالرغم من حجمها �ل�سغر، فاإن بذور دو�ر 

�ل�سم�ض تعترب م�س���در�ً مهماً للفيتامينات 
و�ملعادن و�لزيوت �لأ�سا�سية. �إنها لي�ست 
جمرد وجب���ة خفيفة، بل هي �أي�س���اً وجبة 

تتمّتع بفو�ئد �سحية عديدة.
ما فو�ئد بذور دو�ر �ل�سم�ض؟

و�لأوعي���ة  �لقل���ب  �س���حة  تعزي���ز   -
�لدموية: حتت���وي بذور دو�ر �ل�س���م�ض على 

عن�رشي���ن غذ�ئيني �أ�سا�س���يني يعزز�ن �س���حة 
 E �لفيتام���ني  وهم���ا  �لدموي���ة  و�لأوعي���ة  �لقل���ب 

و�لفولت.
- تعزيز م�س���تويات �لكول�س���رتول �جلّيد: حتتوي هذه �لبذور على 

م�ستوى عاٍل من الفيتو�ستريول�ص. هذه املادة تتمّتع بخ�سائ�ص مماثلة للكولي�سرول، 
وقد ك�سفت �أبحاث عدة عن �رتباطها بتح�سني م�ستويات �لكول�سرتول �جليد.

- حت�سني �ملز�ج: حتتوي بذور دو�ر �ل�سم�ض على كمية مهمة من �ملغني�سيوم. هذ� 
�لأخر يرتبط بتح�س���ني �ملز�ج، �إذ مّت على مّر �ل�سنو�ت �إعطاوؤه للمر�سى �لذين يعانون 

من �لكتئاب.

حديث���ة  طبي���ة  در��س���ة  وج���دت 
�أجنزها �لربوفي�سور�لإ�سباين خو�سيه 

�أنطونيو ك�س���اد� ون�رشته���ا وكالت 
�أنباء وجم���ات علمي���ة �أن �لأمر��ض 
�لتي قد ُي�س���اب به���ا �لنا�ض ميكن 

�أن تكون مرتبطة ب�سهر �لولدة.
وقام علماء �إ�سبان بتعيني �أ�سهر 

�ملي���اد �ملرتبط���ة ب����27 مر����ض مزمن، 
ملعرفة ما �إذ� كان �لأمر مرتبطا بال�سحة على 

�ملدى �لطويل، وتو�سلو� �إلى نتائج مفاجئة. ووجد 
�لباحثون �أن �لرجال �لذين ولدو� يف �س���هر �سبتمرب، كانو� �أكرث عر�سة بنحو 

3 مر�ت، مل�ساكل �لغدة �لدرقية، مقارنة باأولئك �لذين ولدو� يف يناير.
كم���ا �أظه���رت �لنتائج �رتف���اع خطر �لإ�س���ابة بالربو، عند �لأطف���ال �ملولودين يف 

�أغ�سط�ض، مقارنة بالذين ولدو� بد�ية �لعام.
وباملثل، كانت �لن�س���اء �ملولود�ت يف �س���هر يوليو، �أكرث عر�سة لاإ�سابة بارتفاع 

�سغط �لدم، بن�سبة 27 %، مع زيادة خطر �لإ�سابة ب�سل�ض �لبول بن�سبة 40 %.

فوائد شرب الماء البارد على الصحة العامة للجسم

يعتق����د باحث����ون �أن زيادة �لوزن و�ل�س����منة قد يت�س����ببان يف �نت�س����ار �رشطان �لربو�س����تاتا، وذلك بعد در��س����ة 
�أجري����ت على خاي����ا حيو�نية وب�رشية. ووجد �لباحثون �لفرن�س����يون �أن �خلايا �لدهنية ُتنتج بروتينا يوؤدي لنت�س����ار 
�رشط����ان �لربو�س����تاتا يف �لفئر�ن. وتنتج �خلايا �لدهنية �لب�رشية نف�ض �لربوتني، بح�س����ب م����ا نقلته دورية “نيت�رش 
كومينيكا�سن”. وياأمل �لباحثون �أن ت�ساعد �أدوية تعوق �إنتاج هذ� �لربوتني يف عاج �لرجال قبل �أن يتطور �ملر�ض 

ب�سكل كبر. 
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قالت مب���ادرة “بابيلون” للوقاية 
من �أمر��ض �لغ���دة �لدرقية �إنه ميكن 
�ل�ستدلل على وجود م�ساكل بالغدة 
�لدرقية م���ن خال بع����ض �لأعر��ض، 
مثل خفقان �لقلب و��سطر�بات �لنوم 

وجفاف �ل�سعر وتق�سفه وت�ساقطه.
ونقلت وكالة �لنباء �لأملانية عن 
�أخ�سائيني يف �ملبادرة �أعر��ض �أخرى 
د�لة على م�ساكل �لغدة �لدرقية مثل 
�لتع���ب و�ل�س���عور باخلم���ول و�لإعياء 
و�ل�س���عور بالكاآب���ة وتقلب���ات �ملز�ج 
وزي���ادة �لوزن رغم �س���عف �ل�س���هية 
�ل�س���هرية  �ل���دورة  �نتظ���ام  وع���دم 
و�س���عف �لنب����ض وبحة �ل�س���وت مع 

تورم �لعنق.

ل���ذ� تو�س���ي �ملب���ادرة �لأملانية 
باإجر�ء فحو�س���ات منتظمة باملوجات 
فوق ال�سوتية للأ�سخا�ص يف املرحلة 

�لعمري���ة ب���ني 15 و40 عام���ا، وذلك 
لكت�س���اف وجود ُعقد بالغدة �لدرقية 

مثا يف �لوقت �ملنا�سب.

هذه األعراض تنذر بمشاكل الغدة الدرقية

ك�سفت درا�س���ة بريطانية حديثة، اأن االأ�سخا�ص الذين يعملون ل�ساعات 
طويلة، معر�سون �أكرث من غرهم خلطر �لإ�سابة با�سطر�ب يف �رشبات 

�لقلب وهي �أحد �لعو�مل �لتي ت�سبب �لإ�سابة باجللطات �لدماغية 
يف در��س���ة �أجر�ه���ا باحثون بجامع���ة كولديج لن���دن �لربيطانية، 
ون�رشو� نتائجها يف �لعدد �لأخر من دورية �س���حة �لقلب �لعلمية 
وجد �لعلماء �أن �لعمل له تاأثر مبا�رش على �س���حة �لقلب.و�سارك 
يف �لدر��س���ة نح���و 85 �ألف���ا و 500 رج���ل و�م���ر�أة م���ن بريطانيا 

و�لد�منرك و�ل�سويد وفنلند�.
وقارن العلماء بني االأ�س���خا�ص الذين يعمل���ون ما بني 35 �إلى 

40 �س���اعة �أ�س���بوعًيا، وعمال �مل�سانع �لذين يعملون ملدة 55 �ساعة 
�أ�سبوعًيا �أو �أكرث.

ووج���د �لباحثون �أن �لعمال �لذين تزيد عدد �س���اعاتهم على 55 �س���اعة 
�أ�س���بوعًيا، يزيد خطر �إ�س���ابتهم بحالة تعرف با�سم “�لرجفان �لأذيني” خال 

10 �سنو�ت بن�سبة 40 %. 

متى يضر العمل صحة القلب؟
فو�ئد �رشب �ملاء �لبارد على �ل�سحة �لعامة للج�سم مهمة 
وعديدة، لأن �ملاء ب�س����فة عامة هو م�سدر �حلياة و �لعاج لأي 
مر�ض و �لعن�رش �ل�سا�س����ي يف تكوين �جل�س����م، ويف حال �ملاء 
�لب����ارد فاإن �ملاء ي�س����بح ذو فائدة �أكرب على �ل�س����حة. فو�ئد 
�����رشب �ملاء �لب����ارد على �ل�س����حة �لعامة للج�س����م: يعالج �ملاء 
الب����ارد مر�ص ال�س����داع باأنواع����ه املختلفة وال����ذي يعاين منه 
�لكثر من �لنا�ض، حيث �إَن �أحد �لأ�س����باب �لرئي�س����ية لل�سد�ع 

�جلفاف.
 يعالج �ملاء �لبارد م�ساكل �جلهاز �له�سمي و��سطر�باته، 
حي����ث �إن ل����ه دور�ً فعالً يف ت�س����هيل عملية �له�س����م، وتعزيز 
عملي����ة �لأي�ض، وتقليل حالت �لإم�س����اك �لناجت����ة عن نق�ض 
املاء يف اجل�س����م. يوؤدي �رشب قدر كاٍف من املاء البارد ب�سكل 
يومي �إلى تن�س����يط �لدورة �لدموية يف �جل�س����م، و ي�س����اعد يف 
و�س����ول �لدم �إلى كافة �أع�س����اء وغ����دد �جل�س����م. يعالج �ملاء 
�لبارد �جلفاف �لذي تعاين من����ه �لب�رشة، وبالتايل يحافظ على 
ن�س����ارتها ورطوبتها وملعانها، كما يج����ّدد منّو �خلايا فيها، 
بالإ�سافة �إلى �أّنه يعالج م�ساكلها مثل: حب �ل�سباب و�لهالت 
�ل�سود�ء، و�لأكزميا، و�ل�سدفية، كما يقّلل من ظهور عامات 
التجاعيد وال�س����يخوخة الناجتة عن التقدم يف العمر. يعد املاء 

من �أف�س����ل �لطرق لعاج ر�ئحة �لفم؛ لأنه يحافظ على رطوبة 
�لفم ويق�س����ي على �لبكرتيا �ملت�سببة يف ظهور هذه �لر�ئحة، 
ويخل�ص الفم من بقايا الطعام بني االأ�س����نان التي قد تكون 
�سبباً يف منّو �لبكرتيا. ينّقي �ملاء �لكليتني من �لأماح �لز�ئدة 
ويذيبها، ويخّل�سها من الف�س����لت والراكمات ال�ساّرة، كما 

ي�ساعدها على �أد�ء عملها ب�سكل �أف�سل. 
ي�س����تخدم امل����اء كعلج فع����ال يف علج اأمرا�����ص كل من: 
الته����اب احلالب����ني واملثان����ة، كم����ا اأن����ه يخّل�����ص املثانة من 
�ل�س����موم، ويحمي �حلالبني من �حل�سو�ت �لكلوية و�ملر�رية. 
ي�س����اعد �ملاء �لب����ارد يف �إنقا�ض �لوزن حيث يحرق �ل�س����عر�ت 
احلراري����ة املخزونة يف اجل�س����م؛ ليحافظ على اجل�س����م دافئاً، 
�إ�سافة �إلى �أّنه يح�ّسن عملية �له�سم ويزيد من معدل �لأي�ض، 

كما اأّنه يقلل من اجلوع ب�سكٍل كبري.
 يعم����ل �مل����اء �لبارد عل����ى فتح �لرئتني، وحت�س����ني عمل 
�جله����از �لتنف�س����ي، وخف�ض �حل����ر�رة �لز�ئ����دة. �مل����اء �لبارد 
يحف����ز ويعزز جه����از �ملناعة �مل�س����وؤول عن مقاوم����ة وحماربة 
�لأمر��ض يف �جل�س����م، ويعالج ويقي من �لإ�س����ابة بالكثر من 
�لأمر��ض مثل: ت�س����لب �ل�رش�يني، و�أمر��ض �ل�رشطان و�لقلب، 

و�لإنفلونز�. 

الهواتف الذكية تزيد عدد المصابين بقصر النظر



السنة التاسعة - العدد 3244 

الجمعة
1 سبتمبر 2017 

10 ذو الحجة 1438

السنة التاسعة - العدد 3244 

الجمعة
1 سبتمبر 2017 

10 ذو الحجة 1438

tariq.albahar@albiladpress.com

23

ن�����رت الفنان����ة املغربية مرمي ح�س����ن، �سل�س����لة 
م����ن مقاطع فيدي����و عرب ح�س����ابها ال�سخ�س����ي على اأحد 
مواق����ع التوا�س����ل االجتماع����ي، حت����اول م����ن خاللها اأن 
ت�س����تفّز البع�ض، لذلك قّدمت ر�سالة قا�سية للمعنين 

باملو�س����وع، اأي اجلمه����ور ال����ذي يتجم����ع بالق����رب من 
منزلها ويح����اول اقتحامه، الأنه اأم����ر ال يجوز. فهّددتهم 
وقال����ت :”حبايب����ي كل الل����ي تعملوه على �س����اين على 

را�سي وعيني، ب�ض تقتحمون بيتي، هذا خط اأحمر”.
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ك���ري�������س���ت���وف���ر 
يكت�سف  كولومبو�ض 

فنزويال.
1619

 و���س��ول ال��ف��وج 
ال��ع��ب��ي��د  م���ن  االأول 
االأف���ارق���ة اإل���ى والي��ة 

فريجينيا.

1774
– اكت�ساف عن�ر 

االأك�سجن.
1790

 اإجراء اأول تعداد 
الواليات  يف  لل�سكان 
امل����ت����ح����دة، وك�����ان 
اآنذاك  ال�سكان  تعداد 
م��واط��ن  م���الي���ن   4

للواليات الثالث ع�ر
1834 

 �سدور اأول طابع 
بريدي يف الربازيل.

1876

 كولورادو ت�سبح 
الوالية 38 من واليات 

الواليات املتحدة.
 

1902

ال��������والي��������ات   
امل���ت���ح���دة ت�����س��رتي 
من  بنما  قناة  حقوق 

فرن�سا.
1914

تعلن  اأمل���ان���ي���ا   
رو�سيا  على  احل��رب 
العاملية  احل���رب  يف 

االأولى.
 1920

احل��زب  تاأ�سي�ض 
ال�سيوعي الربيطاين.

مسافات

“الثقافة” تقدم حفلتين 
في الصالة الثقافية

“الحية بية” عادة تراثية توارثناها من آبائنا وأجدادنا

تنظ���م هيئة البحري���ن للثقافة واالآث���ار فعاليات 
مو�سيقّية وفنّية احتفاالً بعيد االأ�سحى املبارك، حيث 
ت�ست�سيف ال�س���الة الثقافية يف ثاين اأيام العيد حفل 
غنائي للفنانة هند البحرينّية مب�ساحبة فرقة البحرين 
للمو�س���يقى، يوم ال�س���بت املوافق 2 �س���بتمرب، بينما 
تقّدم يف ثالث اأيام العيد املوافق 3 �س���بتمرب الفنان 

وعازف العود �سعد جواد. 
يذك���ر اأن احلفلت���ن تقام���ان ال�س���اعة 8 م�س���اًء، 

والدعوة عامة.
و�س���تقدم الفنانة هند خالل احلف���ل جمموعة من 
اأغنياتها ال�سهرية وعدًدا من االأغنيات الوطنية. ويطلق 
عل���ى الفنانة هن���د البحريني���ة لقب فرا�س���ة اخلليج، 

اأ�س���درت األبومها الغنائي االأول يف �سنة 2000م، وقد 
قدمت اأعماالً فنية مميزة مثل: ربيع القلب، موعد عمر، 
الليل���ة غري، م���اين على كيفك وغريها. وقد اأ�س���درت 
األبومات غنائية واأغنيات مفردة، كما �ساركت يف غناء 
مقدمات بع�ض امل�سل�س���الت التلفزيونية مثل: �رور، 

اأميمة يف دار االأيتام، و�سما ثانية.
اأم���ا الفنان وعازف العود �س���عد جواد ف�س���يقدم 
�رداً لل�س���ري االإبداعي���ة لعدد من كبار املو�س���يقين 

وامللحنن العرب باإعداد جديد عرب اآلة العود. 
والفن���ان �س���عد ج���واد خري���ج معهد الدرا�س���ات 
املو�س���يقية، وق���ام بتدري����ض اآلة الع���ود يف عدد من 

املعاهد واملراكز التعليمية. 

“العيد في دبي”.. بهجة تضيء سماء المدينة

تنطل���ق احتف���االت العي���د يف دبي، حتت �س���عار “العيد 
يف دب���ي احتف���ال يجمعن���ا”، مت�س���منة باقة م���ن الفعاليات 
واالأن�س���طة امل�س���وقة يف مواق���ع خمتلفة م���ن املدينة لتنرث 
ال�سعادة، وتن�ر االأجواء االحتفالية بن �سكان وزوار املدينة.

يف العي���د، �س���تتاح لالأطف���ال فر�س���ة اأخ���رية لتودي���ع 
�سخ�سيتهم الكرتونية املف�ّسلة “مده�ض” يف “عامل مده�ض” 

الذي يختتم فعالياته يف الثالث من �سبتمرب املقبل.
االفرتا�س���ية،  العم���ل  بور����ض  االأطف���ال  و�سي�س���تمتع 
وجمموعة من العرو�ض الفنية واالأن�سطة الرتفيهية املمتعة.

دب���ي  موؤ�س�س���ة  تنظمه���ا  الت���ي  االحتف���االت  وت�س���م 
للمهرجان���ات والتجزئ���ة، اإحدى موؤ�س�س���ات دائرة ال�س���ياحة 
والت�س���ويق التجاري بدبي )دبي لل�سياحة( حفلن غنائين 
يف موقعن خمتلفن من االإمارة خالل “العيد يف دبي - عيد 
االأ�سحى”، اإذ حتيي املغّنية االإماراتية �سمة حمدان يف الثاين 
من �س���بتمرب املقبل حف���اًل غنائياً يف �س���وق التنن 2، بينما 
يحيي فنان العرب حممد عب���ده، حفالً يف مركز دبي التجاري 
العاملي، يف ال�س���اد�ض من �س���بتمرب املقبل الإطراب جمهوره 

وحمبيه مع باقة من اأ�سهر اأغانيه.
و�س���يقام يف اأول اأي���ام عيد االأ�س���حى املب���ارك يف دبي 
ف�ستيفال �سيتي مول عر�س���ان لالألعاب النارية، اأحدهما يف 
التا�س���عة م�س���اًء، واالآخر يف ال�11 م�ساًء، و�س���تنطلق االألعاب 
الناري���ة الت���ي �ست�س���يء �س���ماء دب���ي مرتافقة م���ع االأنغام 

املو�سيقية.

كما �سينظم عر�ض اآخر لالألعاب النارية على “ذا بييت�ض” 
مقابل “جمريا بيت�ض ريزيدن�ض” يومياً من 31 اجلاري وحتى 
الثالث من �سبتمرب )ال�ساعة 8:45 م�ساًء(، كما �سي�ست�سيف 
املكان عرو�س���اً خمتلفة يومياً لتقدمي الفعاليات واالأن�سطة 

الرتفيهية املمتعة للعائالت طيلة اأيام العيد.
وابتداًء من اأول �س���بتمرب املقبل، �س���تفتتح حتفة فنية 
“ال ب���ريل” م���ن اإنتاج املخ���رج الفن���ي االأ�س���طوري فرانكو 
دراج���ون، وذلك يف احلبتور �س���يتي بدبي، اإذ يعد هذا العمل 
اال�ستعرا�سي مزيجاً من العرو�ض الفنية، واملوؤثرات املرئية 

والتكنولوجية.
اأم���ا حمبو الريا�س���ة فعليه���م التوج���ه اإل���ى مركز دبي 
التجاري العاملي، الذي ي�ست�س���يف الدورة ال�سابعة من عامل 
دبي للريا�سة، الذي يت�سمن العديد من االأن�سطة الريا�سية 
وامل�س���ابقات، والتدريب االأكادميي، واالأن�س���طة امل�س���ممة 
�س���واء للريا�س���ين املتمر�س���ن اأو للم�س���تجدين يف ع���امل 

الريا�سة من كل االأعمار.
و�س���ريحب �س���وق التن���ن 2 بالعائ���الت يف العي���د، اإذ 
�س���يقّدم باقة م���ن االأن�س���طة املختلف���ة املنا�س���بة للجميع، 
و�س���تعر�ض خ���الل اأ�س���بوع عيد االأ�س���حى املب���ارك، مغامرة 
مو�س���يقية تفاعلية حية ت�س���تمر ل�20 دقيقة، ت�سارك فيها 
�سخ�سيات “تواياليت �سباركل”، و ”رينبو دا�ض”، و ”بنكي 

باي”، و ”�سبايك”، و ”اآبلجاك”.

“ولد بطنها” 
تعود في العيد 
بمشاركة هيفاء 
حسين

في عيد األضحى المبارك

موائد المسلمين عامرة بأشكال وأصناف متنوعة من اللحوم

اأكد الفنان طارق العلي ان  م�رحية “ولد بطنها” �ستطري الى االمارات 
ومن ثم ال�س���عودية بعد النجاح اجلماهريي الذي حققته يف الكويت، موؤكدا 

انه �سي�ستاأنف عرو�سها يف حويل طوال اأيام عيد االأ�سحى.
من جانبه، قال الفنان عبدالرحمن العقل ان م�رحية “ولد بطنها”، التي 
هي من اإنت���اج �ركة فروغي لالإنت���اج الفني وامل�رحي، واإخ���راج عبدالعزيز 
�سفر، وبطولة طارق العلي  ومي�ض كمر ومعهم خالد العجريب ومي عبداهلل 
وخالد املظفر، �س���تعود جمددا للعر�ض على م�رح على م�رح نقابة العمال 
مبي���دان حويل يف اأول اأيام عيد االأ�س���حى املبارك بع���د توقفها حدادا على 
فقيد الفن الراحل الكبري عبداحل�س���ن عبدالر�سا، الذي يعد رحيله خ�سارة 

كربى للفن لي�ض يف الكويت فقط، بل على امتداد الوطن العربي.

واأعلن اأنه �سي�س���ارك زمالءه الكبار الفنانن جا�سم النبهان وعبدالعزيز 
احلداد يف حفل التاأبن الذي �س���وف تقيم���ه ديوانية القطامي للتحدث عن 
“اأيقونة الكوميديا” ودوره الرائد كمدر�سة تعلم منها االأجيال، ومواقفهم 
معه، وم�س���اهماته الكبرية يف نهو�ض احلركة الفنية الكويتية، وو�سعها يف 

املكانة التي تليق مبواهبها من الفنانن يف جماالت االإبداع كافة.
وزاد اأن امل�رحي���ة �ست�س���تكمل جولتها يف دول جمل����ض التعاون، حيث 
تلق���ت دع���وة للعر����ض يف اأبوظب���ي ودب���ي واملناط���ق الث���الث يف اململكة 
ال�س���عودية، الريا����ض وج���دة واملنطق���ة ال�رقي���ة، وكان���ت بداي���ة اجلولة 
امل�ساركة يف مهرجان �ساللة لل�سياحة ب�سلطنة عمان، على امل�رح الرئي�سي 

مبركز البلدية الرتفيهي.

- مب���ارك عليك���م العي���د “ع�س���اكم م���ن 
ع���وادة”، و “كل ع���ام واأنت���م بخ���ري”، من���اذج 
لته���اٍن هكذا ي�س���تقبل النا����ض العيد فتفتح 
البيوت التي اأعدت وزينت اأبوابها للزوار بعد 
اأن كان���ت مغلقة على �س���اكنيها، وتتجه االأ�ر 
لالأ�س���واق ل�راء م�س���تلزمات البيت واملالب�ض 
اجلديدة للعي���د وبالطبع اأ�س���حية العيد التي 
تعد اأهم طقو����ض العيد االأ�س���حى. وكالعادة 
قب���ل العيد باأيام، حتر�ض رب���ات البيوت على 
تزي���ن م�س���اكنهن وتنظيفها بعناي���ة فائقة 
واإظهاره���ا بحل���ة جدي���دة، واإط���الق البخور يف 
اأركانها ا�س���تعداداً ال�ستقبال ال�سيوف الذين 

�سوف يتوافدون على البيت يف اأيام العيد.
تف�س���ل كث���ري م���ن االأ����ر ����راء اخل���راف 
والعج���ول للت�س���حية به���ا اأول اأي���ام العي���د، 
وبذلك تكون موائد امل�سلمن عامرة باأ�سكال 
واأ�سناف متنوعة من اللحوم �سواء كان م�سويا 
اأو حمم���را م���ع الفت���ة بال�سل�س���ة وو�س���واين 

الرقاق. ومازالت اخلراف حتتل ال�سدارة حيث 
يف�س���ل كثريون تن���اول حلم ال�س���اأن، ولكن 
قبل ال�راء يج���ب اأن تكون االأ�س���حية مطابقة 

للموا�س���فات ال�رعي���ة وتوزع ثلث االأ�س���حية 
عل���ى الفق���راء وامل�س���اكن، ويه���دي ثلثه���ا 
اإل���ى االأقارب واالأ�س���دقاء، اأما الثل���ث الباقي 

فل�ساحب االأ�سحية واأهل بيته.
اأما عن طريقة �راء اخلروف ل�سمان امتالء 
االأ�سحية باللحم، فتو�س���ع اليد على املنطقة 
القطني���ة على ظهر اخل���روف، وبالتحديد على 
املنطق���ة ف���وق الكليت���ن، ف���وق اخلا�رتن 

حيث ال بد اأن تكون امل�س���افة وا�سعة وممتلئة 
باللحم الذي يك�سو عظام العمود الفقري، فال 
تك���ون العظام بارزة، وكذلك و�س���ع اليد على 
منطقة ال�س���در حيث يجب اأن يكون عري�س���ا 

وممتلئا.

    BUZZ      
أحداث

قد ت�س���عر ببع�ض العراقيل لذلك ُكن اأكرث 
تنظيماً.

ال�سباحة �رورية كلما �سنحت الظروف هذه 
االيام.

ح���اول احلفاظ على ر�س���اقتك، لكن ال تتبع 
حمية قا�سية.

مت���ر عالقت���ك العاطفي���ة بتجرب���ة دقيق���ة 
وحرجة جدا.

تبن���ي عالقة مهنية جديدة تع���ود بالفائدة 
الكبرية عليك.

يحم���ل اليك ه���ذا اليوم طالعاً جي���داً وحظاً 
كبرياً.

تتح�سن االأحوال فت�سعر بجو اأكرث اأماناً.

ما اإن تتخذ القرار بالتوقف عن التدخن 
حتى تن�ساه.

ت�ساطر ال�ريك اأحالمه واأهدافه، وهذا �سيء 
جيد.

ال تربر اأخطاء احلبيب وواجهه مبا ت�سعر.

تكت�س���ب معلومات كثرية، وتقوم بزيارات 
عمل.

تعقد �س���داقات جديدة، ويح���ل االطمئنان 
مكان القلق.
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ال ي����زال البحرينيون يحتفظ����ون بعادات العيد 
ال�سعبية املوروثة، حيث حتتفل املراكز االجتماعية 
بعي����د االأ�س����حى املب����ارك، كل مركز عل����ى طريقته 
و�سط اأهايل هذه املناطق خ�سو�سا االأطفال، حيث 
تتباين االحتفاالت بن اإحياء الرتاث مع نبتة “احلية 
بية”، باالإ�س����افة اإلى فعاليات ون�ساطات احتفالية 

ترفيهية مميزة. 
وتت�س����م االحتف����االت بطابع ال����رتاث البحريني 
الق����دمي، م����ن خالل تزي����ن االأطف����ال بارت����داء الزي 
التقلي����دي  الث����وب  الفتي����ات  التقلي����دي، ولب�����ض 
“البخن����ق” املط����رز بخي����ط ال����زري، ولب�����ض االأوالد 
الث����وب مع ترديد اأهزوجة “احلية بية”، معربين عن 

فرحتهم بهذه املنا�سبة الرتاثية.
و”احلية بية” من التقاليد والطقو�ض املتعارف 
عليها يف البحرين، يف عيد االأ�س����حى املبارك، حيث 
يق�س����ي االأطفال مع اأهاليه����م يوما اجتماعيا ممتعا 
عل����ى �س����احل البحر وهم ي����رددون اأن�س����ودة “احلية 
البية” امل�س����هورة: “حي����ة بية... راح����ت حية ويات 
حي����ة... عل����ى درب حلنيني����ة... ع�س����يناك وغديناك 

وقطيناك... ال تدعن علي حلليني يا حيتي”.
و”احلية بية” عبارة عن ح�سرية �سغرية احلجم، 

م�سنوعة من �س����عف النخيل، ويتم زرعها باحلبوب 
مثل القمح وال�س����عري، يعلقونه����ا يف منازلهم حتى 
تك����رب وترتف����ع حتى يلقونه����ا يف البحر ي����وم وقفة 
عرفات، اأي التا�س����ع من �س����هر ذي احلجة، ويدعون 
اهلل اأن يجعل عيدهم �رورا ويعيد حجاجهم من بيت 

اهلل احلرام �ساملن وحمملن بالهدايا لهم.
ويقال اإن اأ�س����ل كلمة احلية بي����ة هي “احلجي 
بيجي” كما هو لدى الكويتين واالإماراتين وتعني 

اأن احلاج �سوف ياأتي بعد انتهاء مو�سم احلج.
املعني����ة  واجلمعي����ات  املوؤ�س�س����ات  وتهت����م 
بالثقاف����ة وال����رتاث بتكري�����ض هذه الع����ادة كونها 
اإح����دى فعالي����ات االحتفال بعيد االإ�س����حى املبارك 
فيعرّب ال�س����غار والكبار عن فرحته����م بهذا الرتاث 

ال�سنوي وحلول عيد االأ�سحى املبارك.
واأ�س����ار الباح����ث البحريني حممد جم����ال اإلى اأن 
“احلية بي����ة” هي الع����ادة تراثية �س����عبية توارثها 
االأبن����اء م����ن اآبائه����م واأجدادهم وق����د حافظت هذه 
الع����ادة على ا�س����تمرارها حت����ى يومنا هذا بف�س����ل 
وتقاليده����م،  بعاداته����م  البحري����ن  اأبن����اء  مت�س����ك 
واهتمام املوؤ�س�س����ات واجلمعيات املعنية بالثقافة 
وال����رتاث، كونه����ا اإح����دى فعاليات االحتف����ال بعيد 

اال�س����حى املب����ارك، فيع����رّب ال�س����غار والكب����ار عن 
فرحتهم بهذا الرتاث ال�س����نوي، وهو اليوم التا�سع 
م����ن ذي احلجة ي����وم عرفة من كل ع����ام وحلول عيد 
اال�سحى املبارك. واأو�س����ح الباحث حممد جمال اأنه 
يف ه����ذا الي����وم يق�س����ي االطفال م����ع اأهاليهم يوما 
اجتماعي����ا ممتعا على �س����احل البح����ر، وهم يرددون 
اأن�س����ودة “احلي����ة البي����ة” امل�س����هورة حي����ث يتعلم 

االأطف����ال كيفي����ة االهتم����ام بحاجاتهم ال�سخ�س����ية 
والت�س����حية باأعز مالديهم من اأج����ل اأهاليهم، ففي 
ه����ذا الي����وم ال�س����عبي يتزي����ن االأطف����ال باللبا�����ض 
ال�س����عبي فتلب�����ض الفتاة ث����وب “البخن����ق” املطرز 
بخي����ط الزري الذهبي، اأما الولد اأو ال�س����بي فيلب�ض 
“الثوب وال�س����ديري والقحفية” وه����و غطاء الراأ�ض 
ويكون االأطفال يف اأجمل حلة فيتوجهوا مع اأهاليهم 

قبل غروب ال�س����م�ض الى اأقرب �س����احل، ثم يبداأون 
احتفاله����م ال�س����عبي باالفتخار مبالب�س����هم وبجمال 
“احلي����ة املعلق����ة عل����ى رقابهم، وي����ردد االطفال: 
“حي����ة بيه ويات حية عل����ى درب احلنينية...” حتى 
اآخر االن�س����ودة، ويف بع�����ض القرى ي����ردد االطفال: 
“�سحيتي �سحيتي حجى بى حجى بي الى مكة الى 
مكة زوري ب����ي زوري بب وا�ربي م����ن حو�ض زمزم 

زمزم...” حتى اآخر االن�سودة.

22

اعداد: طارق البحار

الحتف���الت بعيد الأ�ضحى املب���ارك تتميز يف البحرين بطابع خا����ص جدا؛ فيهل العيد 
باأجوائ���ه وطقو�ضه اخلا�ضة املغلفة بفرحة ت�ضتعد لها البيوت ويعي�ضها النا�ص منذ القدم. 
هن���اك من ي�ضتعد للمنا�ضبة قبلها باأي���ام، وهناك احلري�ضون على ال�ضفر اإما لق�ضاء العيد 

بني الأهل يف اأوطناهم، واإما للمتعة والتغيري وق�ضاء اأيامه يف اأجواء خمتلفة.

 ت�ضوير ر�ضول احلجريي
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قر�شنة ان�شتغرام تك�شف عن بيانات امل�شاهري
ن قرا�صنة اإلكرتونيني من الك�صف  ك�ص���فت �صبكة ان�ص���تغرام عن اأن خلال يف اأنظمتها مكَّ

عن اأرقام هواتف عدد من النجوم وامل�صاهري، وعناوين بريدهم الإلكرتوين.
واأر�صلت ال�صبكة، التي متتلكها �رشكة في�صبوك، ر�صائل اإلى اأ�صحاب احل�صابات املوثقة، 

واأغلبهم م�صاهري، لإبالغهم بذلك.
وقال���ت �رشكة ان�ص���تغرام اإن “مهاجما اإلكرتوني���ا اأو رمبا اأكرث من واحد” قد ا�ص���تهدفوا 

جنوما بارزين، للح�صول على بيانات ات�صالتهم.
وقالت ان�ص���تغرام اإن كلمات املرور مل ُت�رشق، لكنها حذرت م�صتخدميها ودعتهم ملراقبة 

اأية اأن�صطة م�صبوهة على ح�صاباتهم.
ومل تك�صف ان�صتغرام عن احل�صابات التي ا�صتهدفها هذا الهجوم الإلكرتوين.

ولدى �صبكة ان�صتغرام اأكرثمن 500 مليون م�صتخدم حول العامل، من بينهم 300 مليون 
ي�صتخدمون التطبيق ب�صكل يومي.

بعد 20 عاًما ابت�شامة ديانا جتذب املاليني

اإجازة دواء جديد لعالج �شرطان الدم
�صمحت ال�ص���لطات الطبية الأمريكية با�صتخدام 
اأول عالج م���ن نوعه لأحد اأنواع �رشط���ان الدم، يعتمد 
على اإعادة ت�ص���ميم اجلهاز املناعي للمر�ص���ي حتى 
يتمكن م���ن مهاجمة اخلاليا ال�رشطاني���ة اأطلقت عليه 
كيمراية Kymriah. وقالت اإدارة الأغذية والأدوية 
الأمريكي���ة FDA، اجله���ة التنظيمي���ة يف الولي���ات 
املتحدة والتي اأقرت العالج اجلديد، اإن قرارها كان 
حلظ���ة “تاريخية” والع���الج “قد اخ���رتق الآن حدودا 

جدي���دة”. ويعمل عالج كيمراية �ص���د �رشط���ان الدم 
الليمفاوي احلاد. وي�صتجيب معظم املر�صى للعالج 
الع���ادي له���ذا الن���وع م���ن ال�رشطان لك���ن متت على 

العالج اجلديد عندما تف�صل هذه العالجات.
 وخ�ص�ص���ت �رشك���ة نوفارتي����س الأمريكية 475 
األ���ف دولر اأمريكي تكلف���ة للعالج اجلدي���د، والذي 
�ص���اعد يف عالج 83 % من الأ�ص���خا�س م���ن اأحد اأنواع 

من �رشطان الدم.

كان  الإع���الن  اإن  بريطاني���ا  الأطب���اء يف  وق���ال 
خط���وة مث���رية للتقدم نح���و الأمام. والع���الج اجلديد 
“دواء احلياة” م�ص���مم خ�صي�ص���ا لكل مري�س، على 
عك����س العالج���ات التقليدية مثل اجلراح���ة اأو العالج 
الكيميائ���ي. ويطلق على التقني���ة العالجية اجلديدة 
كار- ت���ي وتقوم على ا�ص���تخراج خاليا تي اأو التائية 
م���ن اجلهاز املناعي للمري�س وادخال تعديل عليها، 
لتق���وم بالبح���ث ع���ن ال�رشط���ان وقتله. ويت���م اإعادة 

اخلاليا القاتلة لل�رشطان اإلى ج�صم املري�س وتبداأ يف 
التكاثر مبجرد العثور عل���ى اأهدافها. وقال الدكتور 
�ص���تيفان غروب، الذي عالج الطفل الأول مع تقنية 
كار-ت���ي يف م�صت�ص���فى الأطف���ال يف فيالدلفيا، اإن 
النه���ج اجلديد كان “مثريا للغاية”. واأ�ص���اف “مل نر 
�ص���يئا من هذا القبيل من قبل”. وكان هذا املري�س 
الأول على و�ص���ك املوت، ولكنه اأ�ص���بح الآن معافى 

متاما من ال�رشطان منذ اأكرث من 5 �صنوات.

تك�شا�س تخ�شر 58 مليار 
دوالر ب�شبب “هاريف”

اأف���اد تقري���ر حمللني يف اأملاني���ا ن�رش اأم�س 
اخلمي�س اأن اخل�ص���ائر القت�صادية يف تك�صا�س 
جراء الإع�صار هاريف الذي ل يزال يت�صبب باأمطار 
غزي���رة يف الولي���ة يرتق���ب اأن ت�ص���ل اإلى نحو 
58 ملي���ار دولر.  واإذا �ص���حت تلك التقديرات 
يكون هاريف تا�صع الكوارث الطبيعية من حيث 
الكلفة منذ 1900، بح�صب مركز اإدارة الكوارث 
وتكنولوجي���ا خف����س املخاط���ر )�ص���يدمي(، يف 
كارل�رشوه باأملانيا. وقال كبري مهند�ص���ي اإدارة 
املخاط���ر يف املرك���ز ورئي�س جمموع���ة حتليل 
املخاطر اجلنائية في���ه جيم�س دانيال “الأ�رشار 
هائلة تقدر بنحو 58 مليار دولر واأكرث من 90 

% ب�صبب الفي�صانات”.
لكن تقدي���رات اأخرى للخ�ص���ائر الإجمالية 

كانت اأقل بكثري.

زلزال �شدته 6.2 درجة 
قبالة اإندوني�شيا

اجليولوج���ي  امل�ص���ح  هيئ���ة  قال���ت 
الأمريكية اإن زلزال �صدته 6.2 درجة �رشب 
منطقة يف البحر على بعد 75 كيلومرتا اإلى 
الغرب من باداجن يف اإندوني�صيا بعد قليل 
من منت�صف ليل اأم�س بالتوقيت املحلي.

وقال���ت هيئ���ة الأر�ص���اد اجلوي���ة يف 
اإندوني�ص���يا اإنه ل توجد احتمالت حلدوث 

موجات مد عاتية )ت�صونامي(.

اأ�شخم كويكب يتجه نحو 
االأر�س خالل �شاعات

ينتظ���ر الع���امل على اأحر م���ن اجلمر ما 
�ص���يحدث، عند مرور كويكب �ص���خم يبلغ 
طول���ه من 15 اإلى 30 مرتا ب�ص���كل قريب 

جدا من الأر�س اليوم اجلمعة.
وذكر موقع “ديل���ي ميل” الربيطاين 
اأن الكويك���ب �ص���يقوم ب�”لق���اء قري���ب” 

ن�صبيا مع الأر�س يوم 1 �صبتمرب.
وك�ص���ف امل�ص���در ذات���ه اأن الكويكب 
الذي اأطلق عليه ا�ص���م “فلورن�س” �ص���يمر 
عل���ى م�ص���افة 4.4 ملي���ون مي���ل فقط من 
الأر�س، اأي ما يعادل 18 اأ�صعاف امل�صافة 

بني الأر�س والقمر.
وه���ذا الكويك���ب ه���و الأ�ص���خم الذي 
مير قرب الأر�س منذ بداأت نا�ص���ا ت�صجيل 
بياناتها، وهو اأق���رب كويكب بهذا احلجم 
مير قرب كوكبنا، مما يتيح للعلماء فر�صة 

ل مثيل لها من اأجل ر�صده ودرا�صته.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

احلج بتقنية “الواقع االفرتا�شي”
اأتاحت موؤ�ص�صة الأمري حممد بن �صلمان بن عبدالعزيز “م�صك اخلريية” للحجاج التنقل بني امل�صاعر 
املقد�ص���ة عرب تقنية الواقع virtual reality، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء ال�ص���عودية “وا�س”، اأم�س 
اخلمي�س. وتعمل هذه التقنية على نقل احلاج عرب اإطاللة بانورامية، تدمج فيها اخليال التقني بالواقع، 
وذلك يف “خيمة م�ص���ك” مب�ص���عر من���ى. وباإمكان احلاج عرب ه���ذه التقنية التنقل عرب قطار افرتا�ص���ي 
يحاكي قطار امل�صاعر لتثقيف احلجاج، وتعليمهم اآلية التنقل، ومتكن ال�صيوف من جتربة التنقل بني 
امل�ص���اعر املقد�صة افرتا�ص���يا. ويحظى احلجاج بجولة افرتا�صية حول امل�صاعر املقد�صة ومكة املكرمة 
واملدين���ة املنورة، ليجد احلاج نف�ص���ه ت���ارة واقفا بجانب الكعبة امل�رشفة، وتارة اأخرى يف امل�ص���عى، ثم 

ينتقل اإلى عرفة، فمنى، ثم امل�صعر احلرام، وم�صجد منرة.
واأخريا يذهب احلاج يف رحلة للم�صجد النبوي ويتنقل يف �صاحاته، وله احلرية يف اختيار املكان الذي 

يريد زيارته �صمن قائمة من اللغات: العربية والإجنليزية والأوردية.

جذبت الذكرى الع�رشون لوفاة الأمرية ديانا اهتمام عدد كبري من املغردين حول 
العامل.

وحت���دث املغردون عن اأعمال الأمرية ديانا اخلريية ل�ص���يما يف جمال الدفاع عن 
مر�صى الإيدز و�صحايا الألغام الأر�صية.

وظهر ها�ص���تاغ Diana20# يف اآلف التغريدات �ص���باح اأم�س لي�ص���بح �ص���من 
الأكرث انت�صارا يف عدة مدن بريطانية.

ويبدو اأنه ورغم مرور 20 عاماً على رحيلها اإل اأن الأمرية ديانا ل تزال مع�ص���وقة 
من قبل اجلماهري الذين حتدثوا على “تويرت” و”في�ص���بوك” عن متيزها بالإح�صا�س 

املرهف والبت�صامة الرقيقة والإطاللة املميزة بني ن�صاء العامل. 

 Social
mediaيوم عرفة

انت�رشت على مواقع التوا�ص���ل الجتماعي يف العامل العربي اأم�س ها�صتاغات عدة للتحدث 
عن منا�ص���ك احلج يف مكة وا�ص���تعداد احلجاج لعيد الأ�ص���حى. وورد ها�ص���تاغ #يوم_عرفة يف 
اأكرث من 700 األف تغريدة يف ال�ص���اعات الأربع والع�رشين املا�ص���ية. ون�رش مغردون على تويرت 
�ص���ورا تظهر احل�ص���ود املوجودة على جبل عرفة. ويوؤدي اأكرث من مليوين �ص���خ�س ركن احلج 
الأعظم بالوقوف على �ص���عيد عرفة و�ص���ط اإجراءات متابعة م�صددة من وزارتي ال�صحة واحلج 
ال�ص���عوديتني. وظهر الها�ص���تاغ يف دول عدة ح���ول العامل مثل ال�ص���عودية والإمارات وتركيا 
وبريطاني���ا. كما ن�رش مغردون مقاطع فيديو تظهر عملية تغيري ك�ص���وة الكعبة �ص���باح اليوم. 
ومازلنا مع احلج حيث ن�رشت �ص���فحة على في�ص���بوك با�صم “جلنة احلج العليا ال�صورية” مقطع 
فيديو حتدثوا فيه عن اكتمال و�ص���ول حجاج �ص���وريا لل�ص���عودية، حيث بلغ عددهم 15000 
حاج لهذا العام على ح�ص���ب ما ورد يف التقرير. ون�رشت ال�صفحة مقاطع م�صورة خمتلفة طوال 

اليومني املا�صيني للحجاج ال�صوريني خالل رحلتهم لأداء منا�صك احلج.

طفلة بحرينية حتمل “احلية بية” اأول اأم�س ب�صاحل الب�صيتني، يف تقليد �صعبي 
يجري يف يوم العا�رش من ذي احلجة من كل عام )ت�صوير: عبدالر�صول احلجريي(

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

صورة جوية لحافالت نقل الحجاج من عرفة إلى مزدلفة

الطق�س حار مع 
بع�س ال�صحب 
ورطب احيانا.

الرياح متقلبة الجتاه من 5 اإلى 10 
عقد ولكنها �صمالية �رشقية من 10 

اإلى 15 عقدة خالل الظهرية.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اقدام.
درجة احلرارة العظمى 41 درجة مئوية، وال�صغرى 31 

درجة مئوية.

almowaten.net
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