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5 ذي القعدة 1439

�إنقاذ بحارة حفارة 
حملية �إثر ت�سرب �ملياه

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة:  ذك���ر قائ���د خفر 
ال�سواح���ل الل���واء الرك���ن بح���ري عالء �سي���ادي اأن 
دوري���ات خف���ر ال�سواح���ل، متكن���ت م���ن تق���دمي 
امل�ساعدة والدعم الالزم لإحدى احلفارات املحلية 
الت���ي كان على متنه���ا 9 بحارة، اإث���ر ت�رسب املياه 
بداخل احلفارة؛ ب�سبب عطل يف امل�سخات، م�سيًفا 
اأنه لي�ست هناك اأي اإ�سابات بني البحارة. واأو�سح 

اأنه فور تلقي البالغ، مت الدفع ب� 4 زوارق 
ملبا�رسة احلادث.

ت�سجيل �لطلبة �مل�ستجدين مو�ليد نوفمرب 2012 �ل�سقق يف  �ملطلوبني  لإخفاء  �أمو�ل  فرب�ير” وزعت   14“
مدينة عي�س���ى - وزارة الرتبية والتعليم: 
اأعلن وزير الرتبية والتعليم ماجد النعيمي اأنه 
ا�ستجابًة لرغبات اأولياء الأمور الكرام، �ستفتح 
الوزارة الباب لت�سجيل الطلبة امل�ستجدين من 
مواليد �سهر نوفم���ر 2012، اعتباًرا من يوم 
الإثن���ني املوافق 23 يوليو لغاية الأربعاء 25 
يوليو 2018، م���ن ال�ساعة الثامن���ة والن�سف 
�سباًح���ا حت���ى الواح���دة ظهًرا، وذل���ك ب�سالة 

وزارة الرتبية والتعليم مبدينة عي�سى.
واأك���د الوزي���ر اأن���ه يف �سبي���ل ا�ستيع���اب 

ه���وؤلء الأبناء الطلب���ة، �ستعمل ال���وزارة على 
اإ�سافة عدد م���ن ال�سفوف املتنقلة يف بع�ض 
املدار����ض البتدائي���ة، م���ع تعزي���ز موارده���ا 
الب�رسي���ة وجتهيزاتها، مبا ي�سم���ن عدم تاأثري 
الزي���ادة يف اأعداد الطلبة عل���ى معيار الكثافة 
ال�سفي���ة املعتم���د من قبل ال���وزارة، مو�سًحا 
اأن���ه يف ح���ال مل يح�س���ل الطالب عل���ى مقعد 
باملدر�س���ة التابع���ة ملجمعه ال�سكن���ي، وفًقا 
لل�سواغر املتوافرة، ف���اإن الوزارة �ستطرح له 

البدائل يف املدار�ض الأخرى القريبة.

تنظر املحكمة الكرى اجلنائية الرابعة 
يف ق�سية جماعة اإرهابية، ت�سم 3 متهمني، 
اأحده���م ه���ارب ومقيم خ���ارج الب���الد وهو 
اأح���د اأع�ساء تنظيم “ائت���الف 14 فراير”، 
الق�سي���ة  الوحي���د يف  علي���ه  واملقبو����ض 
يدي���ر ح�ساب���ا با�س���م “اأخبار ب���وري” على 
موق���ع التوا�سل الجتماعي “الن�ستغرام”، 
وتلق���ى الأخري م���ن الهارب اأم���والً لتنفيذ 

خمططاته���م الإجرامي���ة، ومت القب�ض عليه 
قب���ل ا�ستالم���ه لقنبلة حملي���ة ال�سنع، كما 
حت�ّسل عل���ى مبلغ اأجرة �سق���ة لإقامة عدد 
م���ن املطلوبني اأمنيا فيه���ا واقت�سمها مع 

املتهم الثالث.
يف  النظ���ر  اإرج���اء  املحكم���ة  وق���ررت 
الق�سية حتى جل�س���ة 10 �سبتمر املقبل؛ 
لن���دب حم���ام للمته���م الث���اين املقبو�ض 
عليه، واأمرت باإعادة اإعالن املتهمني الأول 

7والثالث الهاربني. 8

يربح  �أبناء   3 لـ  �أب  “�لإثمار”: 
دولر �ألف   250

�إجناز 66 % من تاأهيل 7 حمطات 
لل�صرف �ل�صحي

�ل�صود�ن  �ل�صباب” يتخطى  “�أحمر 
ويو�جه �جلز�ئر �ليوم

اقتصاد البالد

بالدنا

البالد سبورت

10

3

16

5

لة
ام

 ش
ية

اس
سي

ة 
مي

يو

�ل�صياحة �لثقافية �لعربية... 
�إرو�ء فكري من نوع �آخر
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جائزة 
�ل�سحافــــة �لعربيـــة 

فئة “�ل�صحافة �ل�صتق�صائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �سلمـــان 

فئة “�لتحقيق �ل�صحايف” 
فئة “عمود �لر�أي”

عبا�س اإبراهيم

اجلفري - ديوان اخلدمة املدنية: �رسح املدير 
العام للتنظيم وموازنة الوظائف بديوان اخلدمة 
املدنية جمال العلوي باأن الديوان و�سع �سوابط 
وقواعد لإدارة ورقابة تنفيذ الإنفاق على القوى 
العاملة للجهات احلكومية املن�سوية حتت مظلة 
اخلدم���ة املدنية. وتابع اأن الن�سيب الأكر لن�سبة 
ال�رسف الفعلي كان للبن���ود الأ�سا�سية املتعلقة 
بروات���ب املوظف���ني، اإذ بلغ���ت م���ا يق���ارب 88 
% م���ن اإجم���ايل �رسف الب���اب الأول، وبلغ ال�رسف 
الفعل���ي لنفقات الق���وى العاملة )الب���اب الأول( 
للعام 2016 ما يق���ارب 680 مليون دينار بينما 
بلغ ال�رسف الفعل���ي للعام 2017 ما يقارب 656 

ملي���ون دينار اأي بن�سب���ة خف�ض تقدر ب� 
3.5 % عما مت �رسفه يف العام 2016.

�نخفا�ض �ل�سرف �لفعلي لنفقات �لقوى �لعاملة 3.5 %
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مقارنة تسمية صرف البنود للسنتين الماليتين 2016 - 2017

• �سمو ال�سيخ عبداهلل بن حمد يوقع عددا من التفاقات على هام�ض معر�ض فانروا	
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�لوزر�ء رئي�ض  �سمو  جهود  ثمرة  �لبحرين  يف  �لتنمية 
��صتعر�ض تقرير �لبحرين �لوطني �لطوعي �لأول �أمام ح�صور �أممي... �ملطوع:

املنام���ة - بن���ا: اأك���د وزي���ر �س���وؤون جمل�ض 
الوزراء رئي����ض اللجنة الوطنية للمعلومات حممد 
املط���وع اأن املكت�سب���ات املتحقق���ة ومقوم���ات 
النم���و الرا�سخة التي ت�ستند عليها جهود التنمية 
يف مملكة البحرين ه���ي نتاج عمل متوا�سل قاده 

رئي����ض ال���وزراء �ساح���ب ال�سمو امللك���ي الأمري 
خليفة بن �سلمان اآل خليفة على مر العقود. 

جاء ذلك يف ال�ستعرا�ض الذي قدمه املطوع، 
اأم����ض الأول، للتقري���ر الطوع���ي الأول ململك���ة 
البحري���ن ب�ساأن تنفيذ اأهداف التنمية امل�ستدامة 

2030، لدى م�ساركة اململكة يف اأعمال املنتدى 
ال�سيا�س���ي رفي���ع امل�ست���وى املعن���ي بالتنمي���ة 
امل�ستدام���ة، ال���ذي يعق���د حتت رعاي���ة املجل�ض 

القت�س���ادي والجتماع���ي التاب���ع لالأمم 
املتحدة يف نيويورك.

• جانب من ا�ستعرا�ض التقرير الطوعي الأول ململكة البحرين ب�ساأن تنفيذ اأهداف التنمية امل�ستدامة 2030	
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للم�صاركة مبعر�ض �لبحرين �لدويل للطري�ن

عبد�هلل بن حمد يوقع عدد� من �لتفاقات

لن���دن - بنا: اأ�ساد املمث���ل ال�سخ�سي جلاللة 
املل���ك رئي����ض اللجن���ة العليا املنظم���ة ملعر�ض 
البحرين الدويل للطريان �سمو ال�سيخ عبداهلل بن 
حمد اآل خليف���ة، بالنجاحات الت���ي حققها تنظيم 
معر����ض الطريان يف مملك���ة البحرين يف الدورات 
الأرب���ع املا�سي���ة يف ا�ستقطابه ك���رى ال�رسكات 
العاملية . وعلى هام�ض اجلهود التي يبذلها �سمو 
رئي����ض اللجنة العليا ملعر����ض البحرين للطريان 

ال���دويل، ومتابعة �سم���وه الدائمة جلمي���ع �سوؤون 
املعر�ض وال�ستعدادات اجلارية للدورة املقبلة، 
وبن���اًء على دع���وة ر�سمي���ة من �رسك���ة “فانروا” 
املح���دودة الريطاني���ة املنظم���ة للمعر�ض، قام 
�سموه بزيارة معر�ض “فانروا” الدويل للطريان 
الت���ي ت�ست�سيفه العا�سمة لندن يف الفرتة 16 - 

22 يولي���و 2018، كما وقع �سموه عددا 
3من اتفاقات امل�ساركة.



2
األربعاء 18 يوليو 2018 
5 ذي القعدة 1439
العدد 3564

خليف���ه منك����م جتن����ا ر�س�����ال��ه

اب���ن ���س��ل��م��ان ت��ف��خ��ر ب��ه رج��ال��ه

غ����دا ن���را����س م���ا ب���ن االح��ب��ه

مث��ال�����ه رج����ًل  ينوج����د  قلي���ٍل 

�سميم��ي وان ع��زم عال�س��ي طال��ه

جماله وا���س��ح  بوعلي  ح��اف��ظ  ي��ا 

�س��ال عن���ا وي���ا مغ����ال �س�����وؤال����ه

�سه��ال��ه ويف  نحن���ا  بخي��ر  تران���ا 

مياله راع��������������ي  ن��ع��رف��ك  ت��ران��ا 

مقال���ه ي�سم����و  ت��رى  بك  ومان���ع 

لْفتن���ا وافي����ه وحتم���ل حمب�������ه

حم���ٍب منف���رد يف الن�ا���س ح��ال��ه

حتب��ه طيب��ه  م����ن  ال�سع��ب  وكل 

وعلي��ه انق��ول ي��ا �سع��ب الت�سب��ه

درب������ه باحل��ب  ل����ه  م��د  اله����ه 

عل��ى كف��ه �سن��ا االحب��اب �سب�����ه

دعين��ا ل�����ه ع�س��ى يحفظ��ه رب��ه

ويل مثل���ك �سك��������ن لف��واد حب��ه

ت�سب��ه حب���ك  كل  البحري��ن  ويف 

ول����ك زّف����ه م���ع ن�سم��ة مهب������ه

يدة مهداة اإىل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان  َق�سِ

اآل خليفة حفظه اهلل رئي�س الوزراء املوقر 

الدكتور مانع بن �سعيد العتيبه

جتنا رساله
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من تاأهيل 7 حمطات لل�رصف ال�صحي اإجناز 66 % 
موزعة يف 3 مناطق

املنام���ة - وزارة اال�شغ���ال و�ش���وؤون البلدي���ات 
والتخطي���ط العم���راين: اأك���دت مدي���ر اإدارة تخطيط 
وم�شاري���ع ال�رصف ال�شحي ب���وزارة االأ�شغال و�شوؤون 
البلدي���ات والتخطي���ط العمراين نزه���ة اأبوهندي، اأن 
ال���وزارة اأجنزت 66 % من م����رصوع تاأهيل 7 حمطات 
لل����رصف ال�شحي موزع���ة يف كل م���ن املناطق مدينة 

حمد واملحرق واأبو�شيبع.
واأو�شح���ت اأن امل�رصوع ياأتي �شمن توجه الوزارة 
لزي���ادة كف���اءة �شبك���ة ال����رصف ال�شح���ي وتقلي���ل 
االأعط���اب، ويه���دف ل�شيان���ة املحط���ات وحت�شينها 
لرف���ع كفاءتها واإطال���ة عمرها و�شم���ان ا�شتدامتها 
باالإ�شاف���ة للحد م���ن االأعطال وبالت���ايل الفي�شانات 
التي قد ت�شهدها املناطق املرتبطة بهذه املحطات.

وقال���ت: “مت اختي���ار �شبع حمط���ات �شخ ورفع 
ملي���اه ال����رصف ال�شح���ي الإع���ادة تاأهيله���ا وحتديث 
معداته���ا الكهربائي���ة وامليكانيكي���ة، ومبوجب هذا 
امل�رصوع �شيتم جتهي���ز املحطات املختارة مب�شخات 
جدي���دة واأنابي���ب داخلي���ة و�شمام���ات وتركيب���ات 
ولوح���ات حتك���م كهربائي���ة ونظ���م حتك���م واأجه���زة 

ا�شت�شع���ار كم���ا مت اإدراج بع����ض االأعم���ال املدني���ة 
الب�شيط���ة كاإ�ش���اح طبق���ة الع���زل الداخلي���ة لغرف 
ا�شتقب���ال مي���اه ال����رصف ال�شح���ي للمحط���ة وكذلك 

اإ�شاح االأغطية اأو تغيريها”.
يذكر اأن مناق�شة امل����رصوع قد اأر�شيت من قبل 
جمل�ض املناق�ش���ات واملزايدات عل���ى �رصكة �شلمك 
للمقاوالت بكلفة وقدرها مليونان ومائتا األف دينار.
ونظًرا حل�شا�شية ه���ذه االأعمال و�رصورة اإجنازها 

خ���ال ف���رة زمنية حم���ددة وبج���ودة عالي���ة، قامت 
ال���وزارة بو�شع واعتماد موا�شفات ومعايري قيا�شية 
عاملي���ة عالي���ة ت�شمنته���ا وثائق املناق�ش���ة ب�شكل 
مف�شل وذلك ل�شمان ج���ودة العمل، حيث اإن اأعمال 
ه���ذا امل�رصوع تعتم���د ب�شكل اأ�شا�ش���ي على اخلربات 
الفني���ة املتخ�ش�شة وا�شتخ���دام االآلي���ات واالأجهزة 
الفني���ة الدقيق���ة ذات التقني���ة العالي���ة واملطابقة 

للموا�شفات العاملية.

�صمو رئي�س الوزراء ي�صدر قرارين بنقل وتعيني مديرين

عبداهلل بن حمد يوقع اتفاقات مبعر�س البحرين الدويل للطريان

بهيئة جودة التعليم والتدريب وهيئة البحرين للثقافة واالآثار

على هام�ض زيارته ملعر�ض “فانربوا” الدويل للطريان باململكة املتحدة

املنام���ة - بن���ا: �شدر ع���ن رئي����ض الوزراء 
�شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان 
اآل خليف���ة ق���راران رق���م )23( و)24( ل�شن���ة 
2018، بنقل وتعي���ن مديرين يف هيئة جودة 
التعلي���م والتدري���ب، وتعي���ن مدي���ر يف هيئة 

البحرين للثقافة واالآثار.
ون����ض الق���رار االأول رق���م )23( يف مادته 
االأولى، اأن���ه تنقل الدكتورة وف���اء عبد الرحمن 
املن�شوري مدير اإدارة مراجع���ة اأداء موؤ�ش�شات 
التعلي���م العايل، لتك���ون مدي���ًرا الإدارة مراجعة 
اأداء موؤ�ش�شات التدريب املهني يف هيئة جودة 

التعليم والتدريب.
وجاء يف امل���ادة الثانية من القرار اأنه ُيعن 
يف هيئ���ة ج���ودة التعلي���م والتدري���ب، كل من: 
الدكت���ورة ال�شيخة لبنى بن���ت علي بن عبد اهلل 

اآل خليف���ة مديًرا الإدارة مراجع���ة اأداء موؤ�ش�شات 
التعلي���م الع���ايل، ال�شي���دة دع���اء يو�شف �رصيف 

مديًرا الإدارة االت�شال.
وج���اء يف امل���ادة الثالث���ة اأن عل���ى رئي����ض 
جمل����ض اإدارة هيئ���ة جودة التعلي���م والتدريب 
تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُين�رص يف اجلريدة الر�شمية.
ون����ض الق���رار الثاين رق���م )24( يف مادته 
االأول���ى عل���ى ان���ه، يع���ن ال�شي���د م�شطف���ى 
ال�شيان���ة  الإدارة  مدي���ًرا  حمم���د  عبدالعزي���ز 

واخلدمات يف هيئة البحرين للثقافة واالآثار. 
وج���اء يف املادة الثانية م���ن القرار، اأن على 
رئي�ض هيئة البحرين للثقافة واالآثار تنفيذ هذا 
القرار، ويعمل به م���ن تاريخ �شدوره، وين�رص يف 

اجلريدة الر�شمية.

لن���دن - بن���ا: اأ�ش���اد املمثل ال�شخ�ش���ي جلالة 
امللك رئي�ض اللجنة العليا املنظمة ملعر�ض البحرين 
ال���دويل للط���ريان �شم���و ال�شيخ عبداهلل ب���ن حمد اآل 
خليف���ة، بالنجاح���ات الت���ي حققه���ا تنظي���م معر�ض 
الط���ريان يف مملك���ة البحري���ن يف ال���دورات االأرب���ع 
املا�شية يف ا�شتقطابه لكربى ال�رصكات العاملية ذات 
ال�شل���ة ب�شناعة الطريان مبختلف قطاعاتها املدنية 
والع�شكري���ة، واالهتم���ام ال���ذي حظي ب���ه املعر�ض 
عل���ى ال�شعيد االإقليمي والدويل الت���ي تاأتي تنفيًذا 
للتوجيه���ات ال�شامية والروؤي���ة الثاقبة لعاهل الباد 
�شاح���ب اجلال���ة امللك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة، 
والداع���م االأول و�شاحب فك���رة تنظيم هذا املعر�ض 
ال���دويل، ليك���ون نقلة نوعي���ة يف �شل�ش���ة املعار�ض 
العاملية التي حتت�شنها البحرين كل �شنتن، �شمن 

�شل�شة املعار�ض التي حتت�شنها عوا�شم العامل.
وق���ال �شم���وه اإن���ه تتويًج���ا للتاري���خ الطوي���ل 
املرتبط مبملك���ة البحرين وعامل الط���ريان وموقعها 
اال�شراتيج���ي، حي���ث اإنه���ا نقط���ة االلتق���اء، �شاهم 
موقعه���ا على م���دى عق���ود يف ربط ال����رصق بالغرب، 
كم���ا اأن البحري���ن منذ بداية الق���رن 19 تعترب حمطة 
تاريخي���ة مهم���ة يف تق���دم وازده���ار ه���ذه ال�شناعة 
ونفتخر باأن تكون املنامة حتت�شن امللتقي اخلام�ض 
ملعر����ض البحري���ن ال���دويل للطريان ال���ذي �شيعقد 
خ���ال الفرة 14 - 16 نوفمرب 2108 برعاية �شامية 

من �شاحب اجلالة عاهل امللك.
وعلى هام�ض اجلهود الت���ي يبذلها �شمو رئي�ض 
اللجن���ة العليا ملعر����ض البحرين للط���ريان الدويل، 
ومتابع���ة �شم���وه الدائم���ة لكاف���ة �ش���وؤون املعر�ض 
واال�شتع���دادات اجلاري���ة لل���دورة القادم���ة، وبن���اًء 
عل���ى دعوة ر�شمية م���ن �رصكة “فان���ربوا” املحدودة 
الربيطاني���ة املنظم���ة للمعر�ض، قام �شم���وه بزيارة 
معر�ض “فانربوا” الدويل للطريان التي ت�شت�شيفه 
العا�شم���ة لندن خال الفرة 16 - 22 يوليو 2018، 
الت���ي ت�ش���ارك في���ه مملك���ة البحري���ن بجن���اح ميثل 
معر����ض البحرين الدويل للطريان م���ن اأجل الرويج 
والت�شوي���ق للمعر�ض املقبل، والتقى �شموه مع عدد 
من ال����رصكات العاملية التي اأك���دت دعمها ملعر�ض 
البحري���ن الق���ادم، حيث وق���ع �شموه عل���ى اتفاقية 
امل�شاركة والرعاية الذهبية للمعر�ض التي من اأهمها 
�رصكة “لوكهي���د مارتن” االأمريكية العماقة ل�شانعة 
الطائرات الع�شكرية املختلفة التي تعترب اأكرب �رصكة 

يف العامل يف �شناع���ة الطائرات احلديثة املقاتلة من 
اجليل اخلام�ض والطائرات العمودية متعددة املهام 

ومعدات ال�شواريخ والرادار مبختلف ا�شتخداماتها.
كم���ا وقع �شم���وه عل���ى اتفاقي���ة م�شاركة �رصكة 
“ب���ي اإي اأي �شي�شتم” الربيطاني���ة وتقدمي الرعاية 
الف�شي���ة ملعر����ض البحرين ال���دويل للطريان �شمن 
�شيا�شة ال�رصك���ة بتعزيز وجوده���ا يف مملكة البحرين 
واخللي���ج العربي، وه���ي ال�رصكة الربيطاني���ة االأ�شل 
وجذوره���ا االأوروبية التي ت�شاهم فيه���ا هذه الدول 
يف تطوي���ر منظوم���ة الدف���اع املختلف���ة والت���ي م���ن 
اأهمه���ا ت�شنيع طائ���رة التايفون املقاتل���ة متعددة 
امله���ام وطائ���رات النق���ل اجل���وي واأنظم���ة الدفاع 
اجلوي وغريها من املنتوجات ذات الطابع الع�شكري 
واملدين الت���ي من اأهمها اأي�ًش���ا و�شائل تطوير نظم 
ت�شغي���ل ال�ش���كك احلديدي���ة الرقمي���ة واملوا�شات 
املتع���ددة اال�شتخدامات. كما وق���ع �شموه على عدد 
م���ن االتفاقي���ات ومنه���ا، م���ع �رصكة ط���ريان االحتاد 
�شتي���ورت  م���ارك  و�رصك���ة  للهند�ش���ة،  االإماراتي���ة 
الربيطاني���ة للت�شوي���ر التلفزي���وين الع���ايل اجلودة 
املتخ�ش�شة يف الب���ث التلفزيوين ملعار�ض الطريان 
واالأفام الوثائقية لت�شوير معر�ض البحرين الدويل 
للط���ريان 2018، اإ�شافة اإل���ى توقيع �شموه اتفاقية 
املناول���ة للخدم���ات االأر�شية ملعر����ض البحرين مع 

�رصكة خدمات مطار البحرين )با�ض(.
وقال �شمو ال�شيخ عبداهلل بن حمد اآل خليفة اإنه 
بف�شل من اهلل وتوفيقه فقد مت بيع كافة امل�شاحات 
االأيربا����ض  مث���ل  الك���ربى  لل����رصكات  املخ�ش�ش���ة 

االأوروبي���ة، و�رصك���ة بوينغ االأمريكي���ة، وغلف �شرمي 
االأمريكي���ة، وبي اإي �شي�شت���م الربيطانية، ولوكهيد 
مارت���ن، وروز روي����ض، وتال����ض الفرن�شية، وجمموعة 
لين���اردوا االإيطالي���ة، وبومباردير الكندي���ة، واأمربير 
الربازيلي���ة، وبيل هيلوكوب���ر االأمريكية، وعدد من 
ال�رصكات الرو�شي���ة العماقة مثل UAC، وروزبورو، 
والركي���ة وال�شعودي���ة، اإ�شافة اإلى ����رصكات عديدة 
من ال����رصق االأو�شط و�شمال اأفريقي���ا، ومت بيع كافة 
امل�شاحات املخ�ش�شة ل�شالة املعار�ض والتي تقدر 
م�شاحتها 10 اآالف مر مرب���ع. واأكد اأنه مت ا�شتكمال 
ف���رق  طائ���رات  ال�شتقب���ال  اال�شتع���دادات  كاف���ة 
العرو�ض اجلوية والطائرات االأخرى التي من اأهمها، 
م�شارك���ة �شاح اجل���و االأمريك���ي باأح���دث الطائرات 
الع�شكري���ة مبختلف اأنواعها، وم���ن املوؤمل اأن يكون 
�شمنها طائرات من اجليل اخلام�ض، وكذلك م�شاركة 
طائ���رات من �شاح اجلو امللكي الربيطاين الفرن�شي 
والبحرية االأمريكية، وطائرات اأخرى مدنية وع�شكرية 
من دول اخللي���ج و�رصكات الط���ريان وطائرات رجال 

االأعمال واأنواع اأخرى من الطائرات.
واأ�ش���اد �شموه باجلهود الت���ي تبذلها قوة دفاع 
البحري���ن و�ش���اح اجلو امللك���ي البحرين���ي، و�شوؤون 
الط���ريان املدين ب���وزارة املوا�ش���ات واالت�شاالت، 
وبالتعاون الوثيق مع �رصك���ة “فانربوا” الربيطانية، 
معرًبا عن �شكره وتقدي���ره جلميع اللجان التنظيمية 
عل���ى ما يقومون به من عم���ل متقن يف اإعداد اخلطط 
الن�شخ���ة  اال�شراتيجي���ة ل�شم���ان جن���اح  والربام���ج 

القادمة ملعر�ض البحرين الدويل للطريان.

• �شمو ال�شيخ عبداهلل بن حمد يوقع اتفاقات مع عدد من ال�رصكات العاملية	

عائ�صة بن را�صد رفعت ا�صم البحرين عالًيا
يف برقية تهنئة ل�شمو رئي�ض الوزراء... وزير �شوؤون الديوان امللكي:

الأمرية �صبيكة تتلقى �صكر ال�صيخة عائ�صة بنت را�صد

املنام���ة - بنا: تلق���ى رئي�ض 
ال���وزراء �شاح���ب ال�شم���و امللكي 
االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة 
برقي���ة تهنئ���ة وتربيك م���ن وزير 
�شئ���ون الدي���وان امللك���ي �شم���و 
ال�شيخ علي بن عي�شى بن �شلمان 
اآل خليف���ة، وذلك مبنا�شبة االإجناز 
الوطن���ي امل����رصف ال���ذي حققت���ه 
حفيدة �شموه امل���ازم ثاين طيار 
ال�شيخ���ة عائ�ش���ة بن���ت را�ش���د اآل 
خليف���ة باإقاعه���ا بنج���اح يف اأول 
طلع���ة جوي���ة بطائ���رة مقاتلة من 

قاعدة ال�شيخ عي�شى اجلوية.
وفيما يلي ن�ض الربقية:

�شاحب ال�شم���و امللكي االأمري 
خليفة بن �شلمان اآل خليفة حفظه 

اهلل رئي�ض الوزراء املوقر
اهلل  ورحم���ه  عليك���م  ال�ش���ام 

وبركاته،، 
لق���د �شع���رت ككل مواطن يف 
هذا البلد العزيز بالفخر واالعتزاز 
باالإجناز الكبري الذي حتقق للمراأة 
الط���ريان  جم���ال  يف  البحريني���ة 
احلرب���ي الع�شك���ري واملتمثلة يف 

اأول طلع���ة جوية للمراأة البحرينية 
بطائ���رة قتالي���ة بقي���ادة حفيدة 
�شموك���م امل���ازم الث���اين طي���ار 
ال�شيخ���ة عائ�ش���ة بن���ت را�ش���د ال 
خليف���ة من قاع���دة ال�شيخ عي�شى 

اجلوية.
اإن ه���ذا االإجن���از الب���ارز الذي 
ي�ش���اف اإل���ى �شل�شل���ة االإجنازات 
التي يحققها اأبناء مملكة البحرين 
يف خمتلف االأ�شع���دة التي رفعت 
عالًي���ا  البحري���ن  مملك���ة  ا�ش���م 
الق���درة القتالية  وعك�شت م���دى 
لدى املراأة البحرينية يف �شاح اجلو 
البحرين���ي على التح���دي واالإ�رصار 
خلدمة ه���ذا الوطن العزيز والذود 
عن مكت�شباته ومقدراته، متمنن 
لكرميتكم العزيزة حتقيق املزيد 
يف حياته���ا العملي���ة القادمة واأن 
يكون النج���اح والتوفيق حليفها، 

وم�شيدين يف الوقت
ذات���ه بجهود �شموك���م الطيبة 

خلدمة بلدنا العزيز واإعاء �شاأنه.
ودمت���م بحف���ظ اهلل �شامل���ن 

غامنن.

االأعل���ى  املجل����ض   - الرف���اع 
عاه���ل  قرين���ة  تلق���ت  للم���راأة: 
الب���اد رئي�ش���ة املجل����ض االأعلى 
للم���راأة �شاحب���ة ال�شم���و امللكي 
االأم���رية �شبيكة بن���ت اإبراهيم اآل 
خليف���ة برقي���ة �شك���ر جوابية من 
ال�شيخ���ة عائ�ش���ة بن���ت را�شد بن 
ا على برقية  خليفة اآل خليفة؛ ردًّ
�شموه���ا املهنئ���ة مبنا�شبة جناح 
ال�شيخ���ة عائ�ش���ة بن���ت را�شد اآل 
خليفة بالقي���ام باأول طلعة جوية 
بالطائرة القتالية التابعة ل�شاح 

اجلو امللكي.
واأعرب���ت ال�شيخ���ة عائ�شة عن 
خال����ض اعتزازه���ا مب���ا عك�شت���ه 
كلم���ات قرين���ة عاه���ل الباد من 
ثق���ة وتقدي���ر تعت���ز به���ا كثرًيا، 
موؤكدًة اأن ه���ذه امل�شاركة جاءت 
وف���ق توجيهات القيادة احلكيمة 
للم�شاهم���ة يف جت�شي���د عطاءات 

املراأة البحرينية يف خدمة الوطن، 
معاه���دًة مبزيد م���ن العمل وبذل 
كل ما يف و�شعها خلدمة البحرين 
ورفعته���ا والدف���اع ع���ن ترابه���ا 
الطاهر، داعية املولى عز وجل اأن 
يحفظ �شموها ويدمي عليها نعمة 

ال�شحة وال�شعادة.
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• االأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم	

• �شمو رئي�ض الوزراء	



املنام���ة - بنا: اأك���د وزير �ش���وؤون جمل�س الوزراء 
رئي����س اللجن���ة الوطني���ة للمعلومات حمم���د املطوع 
اأن مملك���ة البحري���ن ا�شتطاع���ت حتقي���ق العديد من 
الإجن���ازات يف جم���ال التنمي���ة امل�شتدام���ة ويف جمال 
الأه���داف الإمنائي���ة للألفية من قب���ل، متكئًة يف ذلك 

على اإرثها التاريخي الذي ميتد عرب اآلف ال�شنني.
واأو�ش���ح وزير �شوؤون جمل�س ال���وزراء اأن التقرير 
الوطني الطوعي الأول ي�شتعر�س ب�شكل عام امل�شرية 
التنموي���ة ال�شامل���ة التي يرعاها عاه���ل البلد �شاحب 
اجللل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة وجهود 
احلكوم���ة برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة 
بن �شلمان اآل خليفة ومبوؤازرة ويل العهد نائب القائد 
الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل����س الوزراء �شاحب 

ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة.
واأ�ش���ار اإل���ى اأن الت���زام مملكة البحري���ن بتنفيذ 
اأه���داف التنمي���ة امل�شتدام���ة جتل���ى يف امل�شاركة يف 
�شياغة الأهداف على امل�شتويات الوطنية والإقليمية 
والدولي���ة، حيث ا�شت�شافت ال���دورة الثانية للمنتدى 
العرب���ي للتنمية امل�شتدامة يف �شهر مايو 2015 الذي 
اعتم���د وثيقة البحرين الت���ي ت�شمنت 19 تو�شية عن 
اأهم الق�شاي���ا املتعلقة بالتنمية امل�شتدامة يف الدول 
العربي���ة، كم���ا ا�شت�شافت الجتم���اع ال�شاد�س لفريق 
اخل���رباء املعن���ي بتحدي���د موؤ����رات اأه���داف التنمية 
امل�شتدامة والتي مثلت اململكة دول جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية يف ع�شويته.
جاء ذل���ك، خ���لل ال�شتعرا�س ال���ذي قدمه اأم�س 
الثن���ني املط���وع للتقري���ر الطوع���ي الأول ململك���ة 
البحري���ن ح���ول تنفي���ذ اأه���داف التنمي���ة امل�شتدامة 
2030، وذل���ك خ���لل م�شارك���ة مملك���ة البحري���ن يف 
اأعم���ال املنت���دى ال�شيا�ش���ي رفيع امل�شت���وى املعني 
بالتنمي���ة امل�شتدامة، الذي يعقد حتت رعاية املجل�س 
القت�ش���ادي والجتماع���ي التاب���ع للأم���م املتحدة يف 

نيويورك.
وقال اإن مملكة البحري���ن ا�شت�رفت ُم�شبًقا البدء 
يف مرحل���ة تنفيذ اأه���داف التنمي���ة امل�شتدامة بو�شع 
الرتتيب���ات املوؤ�ش�شية اللزمة الت���ي متثلت يف اإن�شاء 
اللجنة الوطني���ة للمعلومات بقرار م���ن رئي�س جمل�س 
الوزراء وبرئا�شة وزير �شوؤون جمل�س الوزراء وع�شوية 
جميع اجلهات املعنية ويرتبط بها فرق عمل قطاعية.
واأ�ش���ار اإل���ى اأن اللجنة اأخذت عل���ى عاتقها مهمة 
متابعة اأهداف التنمية امل�شتدامة وتوطينها وتنفيذها 
عرب برامج عمل احلكومة، وتتبعت تقاطعات كل هدف 
م���ع بقية الأهداف ثم بداأت يف جمع وتبويب املوؤ�رات 
اخلا�ش���ة به���ا، واإعداد تقاري���ر ال�شتدام���ة وتزويدها 
تباًع���ا ملكتب الإح�شاء الوطن���ي موؤ�ش�شًة بذلك نظاًما 
للر�شد والإبلغ عن تلك املوؤ�رات وتبادل املعلومات 

املتعلقة بالتنمية بني ال�ركاء كافة.
واأك���د اأن املكت�شبات املتحقق���ة ومقومات النمو 
الرا�شخ���ة التي ت�شتند عليه���ا جهود التنمية يف مملكة 
البحرين هي نتاج عم���ل متوا�شل قاده رئي�س الوزراء 
�شاح���ب ال�شمو امللك���ي الأمري خليفة ب���ن �شلمان ال 
خليف���ة عل���ى مر العق���ود، ت�شاف���ر معه���ا روؤى نوعية 
وبرام���ج م���ن مب���ادرات متقدم���ة ورغب���ة يف التط���ور 
والتق���دم، اأ�ش�شت م���ن خللها البحري���ن قاعدة �شلبة 
للتنمي���ة يف �شبي���ل ا�شتدامة نه�شتها وجن���ي ثمار ما 

تت�شم به من اإمكانيات ومقدرات.
وا�شت�شه���د يف هذا ال�شدد بق���ول �شاحب ال�شمو 
امللك���ي رئي�س الوزراء اإن: “مملكة البحرين هي اأر�س 
احل�شارات، ومفرتق طرق جتارة وميناء العامل القدمي، 
���ا  ���ا وفكريًّ وق���د حباه���ا اهلل ب�شع���ب منفت���ح اجتماعيًّ
ومتقبل للآخ���ر، وها هي اليوم تق���ف �شاخمة كمملكة 
ع�رية حديثة، ومت�شي ب�شواع���د اأبنائها دون متييز، 
ملوا�شلة العم���ل والبناء والتنمي���ة، لتحقيق تطلعات 

واآمال �شعبها يف ال�شتقرار والرفاه والزدهار”.
واعت���رب وزير �ش���وؤون جمل����س ال���وزراء اأن اإن�شاء 
منظومة اإلكرتونية ملتابع���ة تنفيذ مهام برنامج عمل 
احلكوم���ة ب�ش���ورة دورية، اأم���ر �شّه���ل احل�شول على 
املعلوم���ات الدقيقة ب�ش���اأن الإح�ش���اءات واملوؤ�رات 
الرئي�شية للجهات احلكومية ورف���ع التقارير الدورية 

اإلى جمل�س الوزراء ب�شاأنها.
وق���ال اإنه يتم تنفيذ اأه���داف التنمية امل�شتدامة 
عرب برامج عمل احلكوم���ة بال�راكة مع القطاع اخلا�س 
واملجتمع امل���دين والهيئات الأكادميية، لفًتا اإلى اأن 
الربنامج احلايل للحكومة ي�شمل 6 حماور ا�شرتاتيجية 
تتقاط���ع م���ع املج���الت الرئي�شي���ة لأه���داف التنمية 
امل�شتدامة، وقد بينت املقارنة اأن 78 % من مقا�شد 

الأهداف مدرجة يف الربنامج الراهن.
واأو�ش���ح اأن اللجنة الوطني���ة للمعلومات حر�شت 
خ���لل اإعداد التقرير عل���ى �شمان م�شارك���ة وا�شعة ل 
ت�شتثن���ي اأحًدا من خلل تنظي���م ور�س عمل ملنظمات 
املجتم���ع امل���دين، والقط���اع اخلا����س، والأكادمييني 
ومراكز البح���وث والدرا�شات، واملوؤ�ش�شات التعليمية 
الحتياج���ات  وذوي  وال�شب���اب  والن�ش���اء  والإعلمي���ة 
اخلا�شة وجلميع املهتمني بق�شايا التنمية امل�شتدامة 
تعزيًزا ملب���داأ امل�شاركة يف حتديد الأولويات وحتقيق 
التنمي���ة ورف���د التقري���ر الوطن���ي الطوع���ي بالأفكار 

واملقرتحات النوعية.

واأكد اأنه خلل العق���ود املا�شية و�شعت حكومة 
مملك���ة البحري���ن ن�ش���ب عينيه���ا اأهمية تهيئ���ة بيئة 
ح�شارية تتوفر فيها مقومات العي�س الكرمي للإن�شان 
البحرين���ي ب�ش���كل م�شتدام، ب���دًءا من اإتاح���ة التعليم 
النظام���ي ال���ذي انطل���ق من���ذ ع���ام 1919، ف�شلً عن 
توفري اخلدمات ال�شحية للجميع، والعمل على �شمان 
ال�شتق���رار الجتماع���ي للأ����رة البحريني���ة م���ن خلل 
توف���ري ال�شكن امللئم، بالإ�شافة اإلى العمل على بناء 
اقت�ش���اد قوي يول���د الآلف من فر����س العمل ب�شكل 
�شن���وي، ويتي���ح م�شتوي���ات مرتفع���ة م���ن املعي�شية 
للمواطن���ني. وتاأتي مملكة البحرين �شمن الدول ذات 
امل�شتوى املرتفع جدًّا يف جمال التنمية الب�رية بح�شب 

املوؤ�رات الدولية.
ون���ّوه اإلى اأن مملك���ة البحرين تنطل���ق من موقع 
متقدم يف التنمية القت�شادية والجتماعية ا�شتطاعت 
به جت���اوز اله���دف الأول الق�ش���اء على الفق���ر بكافة 
اأ�شكال���ه من خ���لل منو اقت�شادي رف���ع متو�شط دخل 
الأ����رة بن�شب���ة 47 % خلل ال�شن���وات الع�ر املا�شية 
وعرب �شب���كات حماية اجتماعية غط���ت 8 % من الأ�ر، 
كذل���ك احلال بالن�شبة للهدف الثاين حيث ل يوجد من 

هم يعانون من اجلوع اأو �شوء التغذية.
وفيم���ا يتعل���ق باله���دف الثال���ث، اأو�شح حممد 
املطوع اأن اجلميع يف مملك���ة البحرين يتمتع بالرعاية 
ال�شحية اجليدة واحل�شول على العلج والأدوية جماًنا 
ويح�شل جميع الأطفال على التح�شينات والتطعيمات 
اللزمة، مما اأدى اإلى انخفا�س وفيات الأمومة، وتدين 
وفي���ات الأطفال اإلى م���ا دون امل�شتوي���ات العاملية، 
املعدي���ة  بالأمرا����س  الإ�شاب���ة  مع���دل  وانخفا����س 
والوفي���ات املبكرة مما نتج عنه ارتفاع العمر املتوقع 
عند الولدة اإلى نحو 77 عاًما وَح�َشن من جودة احلياة.

اأم���ا بالن�شب���ة للهدف الراب���ع، فاأك���د اأن التعليم 
الأ�شا�ش���ي يف مملكة البحرين جم���اين واإلزامي وبلغت 
الأ�شا�شي���ة  للمرحلت���ني  ال�شافي���ة  اللتح���اق  ن�شب���ة 
والثانوي���ة 100 % و86.4 % عل���ى الت���وايل قا�شية 
بذلك على الأمية فيما تبل���غ ن�شبة اللتحاق يف ريا�س 

الأطفال 82 %.
وفيم���ا يتعلق بتوف���ري ال�شكن املنا�ش���ب، اأ�شار 
اإل���ى اأن الد�شتور ن����س على اأن “تعم���ل الدولة عل��ى 
توفري ال�شكن لذوي الدخل املحدود من املواطنني”، 
م���ن   %  65 ح���وايل  متك���ن  ذل���ك  عل���ى  وتاأ�شي�ًش���ا 
املواطن���ني م���ن ا�شتملك منازلهم م���ن خلل الربامج 
واخلدمات الإ�شكانية العامة يف الأربعة عقود املا�شية 
مت بع�شه���ا ب�راك���ة ا�شرتاتيجية مع القط���اع اخلا�س 
وفًقا لأف�شل املعايري العاملية ومبا يت�شق مع مفهوم 

التنمية امل�شتدامة.
ويف م���ا يخ����س ه���دف امل�ش���اواة ب���ني اجلن�شني 
ومتك���ني الن�شاء، اأكد اأن مملكة البحرين متتلك جتربة 
ثرية يف ه���ذا املجال بداأت منذ ما يق���ارب املائة عام 
مب�شارك���ة امل���راأة ال�شيا�شية يف تاأ�شي����س اأول جمل�س 

بلدي يف بداية ع�رينات القرن املا�شي.
وق���ال اإن ه���ذه التجرب���ة ر�شخه���ا الد�شتور ومت 
اإن�ش���اء املجل����س الأعلى للم���راأة برئا�ش���ة قرينة عاهل 

الب���لد �شاحب���ة ال�شمو امللك���ي الأم���رية �شبيكة بنت 
اإبراهي���م اآل خليف���ة ل�شمان امل�ش���اواة واإر�شاء قواعد 
العدالة وتكافوؤ الفر�س يف ظل �راكة حقيقة ودائمة، 
مما اأدى اإلى تويل املراأة البحرينية 55 % من املواقع 
الإ�رافية، ومب�شاركة تبلغ 53 % يف القطاع احلكومي 
و33 % يف القط���اع اخلا�س، وبتبوء امل���راأة البحرينية 

العديد من املنا�شب الرفيعة يف خمتلف املجالت.
اأما بالن�شبة لتوفري العم���ل اللئق، فقد اعتمدت 
البحرين �شيا�شة ن�شط���ة لزيادة فر�س العمل النوعية 
واللئق���ة واملتكافئ���ة باأجور مرتفع���ة وتنظيم �شوق 
العم���ل لل�شتخدام الأمث���ل للعمالة الواف���دة و�شمان 
حقوقه���م والعمل بنظ���ام ت�ريح العم���ل املرن الذي 
اأف�ضى اإلى حترير العامل الوافد من االرتباط احل�رصي 
بكفيل واحد، واأن هذه املبادرات اأ�شهمت يف انخفا�س 
مع���دلت البطالة اإلى م���ا دون 4 % يف ال�شنوات الع�ر 

املا�شية.
واأ�ش���اف اأن مملك���ة البحرين ت�شتقط���ب العمالة 
من جميع اأنحاء العامل بف�شل ما توفره من بيئة جاذبة 
للعم���ل حتى بات الوافدون ميثلون 76 % من اإجمايل 
العامل���ني، قائ���ل اإن البحري���ن رغ���م �شغ���ر م�شاحتها 
اإل اأنه���ا توفر اأك���ر من 600 األف فر�ش���ة عمل دائمة 
للوافدين ي�شتطيعون حتوي���ل ما يك�شبونه من اأموال 
دون اأي اقتط���اع، حي���ث بلغ اإجم���ايل حتويلتهم 2.5 
بلي���ون دولر اأمريكي يف عام 2017، ي�شاهمون بها يف 

تنمية اقت�شاديات بلدانهم وم�شاعدة اأ�رهم.
واأ�ش���ار حمم���د املطوع اإل���ى منو الن���اجت املحلي 
الإجم���ايل احلقيق���ي يف البحرين بن�شب���ة بلغت 3.9 % 
يف ع���ام 2017 باملقارنة م���ع 3.2 % عام 2016. وقد 
رك���ز برنام���ج عم���ل احلكوم���ة )2015 2018-( على 
تنوي���ع القت�شاد وم�شاندة ودع���م منو القطاعات غري 
النفطي���ة، والنفت���اح عل���ى ال�شتثم���ارات اخلارجية، 
وتعزيز ال�راكة بني القطاع���ني العام واخلا�س. الأمر 
الذي رفع م�شاهمة القطاعات غري النفطية عام 2017 
اإلى اأكر من 80 % من الأن�شطة الفاعلة يف القت�شاد 

البحريني.
و اأكد املطوع اأن البحرين ت�شعى لتكري�س ثقافة 
احل���وار و�شيادة القانون وا�شتم���رار موؤ�ش�شات احلكم 
الد�شتورية )�شورى وبرملان( عرب النتخابات الدورية 
وكذل���ك حماربة الف�ش���اد واإحكام احلف���اظ على املال 

الع���ام من خلل ديوان الرقاب���ة املالية والإدارية، كما 
ت�شع���ى اإلى تعزيز وحماي���ة حقوق الإن�ش���ان من خلل 
اإج���راءات وتداب���ري �شيا�شية وت�ريعي���ة اأولها ح�شول 
كل مواطن ومقيم على هوية قانونية، وت�شجيل جميع 
املواليد يف �شج���ل مركزي فور الولدة مبا يتوافق مع 
اتفاقي���ة الأمم املتحدة حلقوق الطف���ل التي ان�شمت 

البحرين لها عام 1989.
ونّوه اإلى اأن الق�شاء البحريني يتمتع با�شتقللية 
امتث���الً للد�شت���ور الذي ف�ش���ل بني ال�شلط���ات، كما 
ي�شتمل الق�ش���اء على �شل�شلة من الإجراءات القانونية 
ل�شم���ان املحاكمة العادلة مبا يف ذلك احلق يف الدفاع 
وامل�شاعدة الق�شائية، وتكفل اململكة احرتام احلقوق 
واحلري���ات وتوفر اآلي���ات و�شبل الإن�ش���اف الق�شائي 
وغريها، كما تتي���ح اململكة املمار�شات الدميقراطية 
م���ن خلل ال�شلط���ة الت�ريعية، وحرية ال���راأي والتعبري 
واأدوات عدي���دة منها ال�ضماح بن�ض���اط املنظمات غري 

احلكومية، وحرية و�شائل الإعلم املختلفة.
واأك���د وزي���ر �ش���وؤون جمل����س ال���وزراء، اأن مملكة 
���ا يف  ���ا ودوليًّ البحري���ن متتل���ك جترب���ة رائ���دة اإقليميًّ
جمال مكافحة الجت���ار بالأ�شخا�س ت�شتن���د اإلى حزمة 
م���ن الت�ريعات والقوانني الت���ي تتوافق مع املعايري 

الدولية.
وقال اإنه على الرغم من التقدم املحرز يف تنفيذ 
اأه���داف التنمية امل�شتدامة يف عدد م���ن القطاعات اإل 
اأن مملك���ة البحري���ن تواجه كونها من ال���دول اجلزرية 

ال�شغرية النامية عددا من التحديات، هي:
اأولً: حتقيق معدل منو اقت�شادي حقيقي مرتفع 

مع احلفاظ على ا�شتقرار الأ�شعار.
ثانًي���ا: ال�شتثمار الكامل لعنا����ر الإنتاج يف ظل 

حمدودية املوارد الطبيعية.
ثالًثا: احتواء الآث���ار ال�شلبية املحتملة للنمو على 

البيئة.
رابًع���ا: اتخاذ الإج���راءات الكفيلة للح���د من عجز 
امليزاني���ة ومعاجل���ة الدي���ن الع���ام م���ن خ���لل تعزيز 
ال�شتثم���ار احلكوم���ي امل�ش���رتك مع القط���اع اخلا�س 
واإنتاجي���ة  كف���اءة  وزي���ادة  التنموي���ة  امل�شاري���ع  يف 

البحرينيني.
خام�ًش���ا: تغري املناخ والآث���ار ال�شالبة الناجمة عن 
ذلك على املوارد املائي���ة والزراعية والتنوع احليوي 

واملن�ش���اآت ال�شاحلية والبنى التحتي���ة وال�شحة، لفًتا 
اإل���ى اأن مواجهة ذلك التحدي عن طريق نقل وتوطني 
التقنيات اخل����راء املنا�شبة وتوف���ري التمويل اللزم 
وبناء القدرات الوطنية ورف���ع الوعي املجتمعي فيما 

يتعلق باأمناط االإنتاج واال�ضتهالك امل�ضتدامني.
و�ش���دد على اأن الأمن والتنمية مطلبان اأ�شا�شيان 
متلزم���ان يف م�شار واح���د، ول ميكن حتقي���ق اأحدهما 
م���ن دون الآخر يف غياب بيئة اإقليمي���ة ودولية داعمة 
لل�ش���لم، الأمر الذي يتطل���ب املحافظة على املعادلة 
املتوازن���ة ب���ني الأم���ن والتنمي���ة يف بيئ���ة م�شتقرة، 

للحيلولة دون تفاقم الأزمات وحما�رة تاأثرياتها.
واأ�ش���اف اأن البحرين اإذ ت�ش���ّدد على اأن ا�شتدامة 
م�شريتها التنموية ورف���اه مواطنيها واملقيمني على 
اأر�شها فاإنها لتوؤكد اأن ذلك يتطلب تو�شيع ال�راكات 
العاملي���ة يف جمال التموي���ل فللتنمية كلف���ة تزيدها 
الرغبة بتحقي���ق ال�شتدامة التي تعد حتٍد للدول ذات 

املوارد الطبيعية املحدودة.
واأكد وزي���ر �شوؤون جمل�س ال���وزراء رئي�س اللجنة 
الوطني���ة للمعلومات جم���دًدا التزام مملك���ة البحرين 
باأهداف التنمية امل�شتدامة 2030 يف تلبية احتياجات 
احلا����ر دون امل�شا����س بق���درة الأجي���ال املقبلة على 
تلبية احتياجاته���ا اخلا�شة، معرًبا ع���ن تطلع اململكة 
اإل���ى موا�شلة التعاون مع املجتم���ع الدويل ومنظمات 
الأمم املتحدة للإيف���اء بالتزاماتنا و�شولً اإلى حتقيق 

اأهداف ومقا�شد التنمية امل�شتدامة.
بعده���ا، وّج���ه بع����س امل�شارك���ني يف املنت���دى 
جمموع���ة م���ن الأ�شئلة حول م���ا ورد م���ن معلومات يف 
تقري���ر البحري���ن الوطن���ي الطوع���ي الأول، وق���د رد 
الوزي���ر املطوع عل���ى اح���د امل�شاركني فيم���ا يتعلق 
بحقوق الن�شان انه ينبغي عدم ت�شيي�س املو�شوعات 
وو�شعها �شمن اهواء ال�شيا�شيني واأ�شحاب الأجندات 
امل�شبوه���ة فكل التحديات واجهته���ا البحرين ونعمل 
على علجه���ا يف توجهنا نحو جمتم���ع م�شتدام ي�شارك 
في���ه جميع اأفراد املجتمع ونعم���ل على و�شع وتطوير 
ال�شرتاتيجي���ات والأولوي���ات الوطنية ع���رب م�شاركة 
وا�شع���ة م���ن قب���ل املجتمع امل���دين وجمي���ع اأ�شحاب 
ال�شاأن، واأن قيا�س الأثر اأكد اأن هناك الكثري من الأمور 

حتققت على الواقع وانعك�شت على جودة احلياة.
ويف اخلت���ام، هن���اأت ع���دد م���ن الوف���ود الأممية 
امل�شارك���ة يف املنت���دى مملك���ة البحرين عل���ى النجاح 
الذي حققته من خلل عر�س التقرير الوطني الطوعي 
الأول الذي وثق مراح���ل الإجناز يف البحرين وما حتقق 

يف جمال التنمية امل�شتدامة.
وعر�ش���ت مملك���ة البحرين خلل اأعم���ال املنتدى 
فيلًم���ا يوث���ق اإجنازاته���ا التنموية الت���ي حتققت مبا 
يتنا�ش���ب مع اأه���داف التنمي���ة امل�شتدام���ة، وبخا�شة 
يف قطاع���ات الإ�ش���كان وال�شح���ة والتعلي���م والرعاية 
االجتماعي���ة، وي���رز الفيلم م���دى ارتباط م���ا حققته 
اململكة من اإجنازات مع م���ا مت ر�شده يف برنامج عمل 
احلكوم���ة )2015 - 2018(، متطرًق���ا اإلى اإ�شهامات 
ودور ال�شلطة الت�ريعية والقطاع اخلا�س وموؤ�ش�شات 

املجتمع املدين يف جمال التنمية يف مملكة البحرين. 
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امل�شبوه���ة الأجن���دات  اأ�شح���اب  اأه���واء  �شم���ن  وو�شعه���ا  املو�شوع���ات  لت�شيي����س  ل 

جاللة امللك و�سمو رئي�س الوزراء و�سمو ويل العهد رعاة امل�سرية التنموية
 ا�شتعر�س تقرير البحرين الطوعي الأول اأمام احل�شور الأممي... املطوع:

• حممد املطوع خلل ا�شتعرا�س الوزير للتقرير الوطني الطوعي	

65 % من املواطنني 
ا�شتملكوا منازلهم 
من خلل اخلدمات 

الإ�شكانية العامة

ن�شبة اللتحاق 
ال�شافية للمرحلتني 
الأ�شا�شية والثانوية 
100 % و86.4 % 

منو الناجت املحلي 
الإجمايل احلقيقي 

بن�شبة بلغت 3.9 % 
خلل 2017

• �شور للعر�س الذي مت تقدميه خلل املنتدى ال�شيا�شي حول تنفيذ البحرين لأجندة التنمية امل�شتدامة	
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بالكفاءات الوطنية ي�شهم يف جناح م�شاريعها رفد “ممتلكات” 

نهج البحرين يف الق�شايا البيئية اأك�شبها ثقة املجتمع الدويل

ح���راك بحرين���ي �شام���ل ومنظ���م لإ�ش���اح �ش���وق العمل

ا�ستقبل الرئي�س التنفيذي اجلديد لـ “اإدامة”... خالد بن عبداهلل:

اإ�سادة بجهود اململكة يف اإطار التزامها باحلفاظ على طبقة الأوزون... بن دينة:

يف حلقة نقا�سية بعنوان “حوكمة الهجرة” بح�سور املطوع... العب�سي:

ق�ـــر الق�سيبيـــة - مكتـــب نائـــب رئي�ـــس 
جمل�س الوزراء: اأكـــد نائب رئي�س جمل�س الوزراء، 
رئي�ـــس جمل�ـــس اإدارة �ركة “ممتلـــكات” ال�سيخ 
خالد بـــن عبـــد اهلل اآل خليفة، اأن رفـــد ممتلكات 
وال�ركات املن�سوية حتتهـــا بالكفاءات الوطنية 
املتخ�س�ســـة من �ساأنه اأن ي�سهـــم يف ترجمة روؤى 
وتطلعـــات ال�ركات احلكومية اإلى م�ساريع ناجحة 

ذات مردود وعائد اقت�سادي جمٍز.
جـــاء ذلك، لـــدى ا�ستقبـــال ال�سيـــخ خالد بن 
عبـــد اهلل يف مكتبه بق�ر الق�سيبيـــة اأم�س رئي�س 
جمل�ـــس اإدارة �ركة البحريـــن لال�ستثمار العقاري 
“اإدامـــة” - الذراع العقاريـــة ل�ركة ممتلكات - 
م لـــه الرئي�س التنفيذي  خالـــد الرميحي، الذي قدَّ
ل�ركة اإدامة اأمني العري�ـــس، مبنا�سبة تعيينه يف 

من�سبه اجلديد.
وخـــالل اللقـــاء، اأعـــرب ال�سيخ خالـــد بن عبد 
اهلل عـــن اأمنياته للعري�ـــس بالتوفيق والنجاح يف 
اأداء مهام عملـــه، والرتقاء بدور ال�ركة بو�سفها 
م�سوؤولة عـــن اإدارة حمفظة متنوعـــة من الأ�سول 
العقارية يف اململكة، اإلـــى جانب م�ساريع عقارية 

مهمة ت�ستهدف القطاعني التجاري وال�سياحي.
وقال: “لقد اأثبتت اإدامة جدواها اإثر امل�ساريع 

ال�سرتاتيجيـــة املهمة التـــي تنفذهـــا كم�ساريع 
�سعـــادة وتطوير بـــالج اجلزائـــر ومبـــاين مواقف 
ال�سيارات يف منطقتي العدلية وال�سلمانية، ونحن 
على ثقة مـــن اأن هذه امل�ساريـــع حتظى باهتمام 
جمل�س اإدارة ال�ركة واإدارتها التنفيذية لالنتهاء 

منها بح�سب ما هو خمطط له”.
من جانبه، تقـــدم الرميحي بال�سكر والتقدير 
لل�سيـــخ خالد بن عبـــد اهلل على ما تلقـــاه ال�ركة 

مـــن دعـــم ورعايـــة، موؤكـــًدا اأن ال�ركـــة ويف اإطار 
توجهاتهـــا احلالية تعمل علـــى النتهاء من اإعداد 
ال�سرتاتيجيـــة وخطة التطويـــر العامة لال�ستثمار 

الأمثل لأ�سولها.
كما اأطلع الرميحي رئي�ـــس “ممتلكات” على 
عر�ـــس �سامل لتقدم �ســـر العمـــل يف امل�ساريع 
الرئي�سية التي تنفذها “اإدامة” يف خمتلف مناطق 

اململكة.

املنامـــة  - املجل�ـــس الأعلـــى للبيئـــة: �ســـارك 
الرئي�س التنفيـــذي للمجل�س الأعلى للبيئة حممد بن 
دينه يف الجتماع الأربعني لالأطراف مفتوح الع�سوية 
لربوتوكـــول مونرتيـــال ب�ســـاأن املـــواد امل�ستنفدة 
فيينـــا  مدينـــة  يف  يعقـــد  الـــذي  الأوزون،  لطبقـــة 

بجمهورية النم�سا.
واأكـــد بـــن دينـــه اأن البحريـــن جنحـــت يف ك�سب 
املزيد من الثقة لدى املجتمع الدويل يف اإطار نهجها 
ال�سليـــم الذي تتخـــذه اإزاء الق�سايـــا البيئية، ومنها 
حماية طبقـــة الأوزون. وقـــال اإن اململكة ا�ستطاعت 
من خالل تقدميها لعدد مـــن امل�ساريع التي ت�ساهم 
يف التخل�ـــس التدريجي من املواد امل�ستنفدة لطبقة 
الأوزون، ومنـــع اإطـــالق الغـــازات امللوثـــة وال�سارة 
لها، احل�ســـول على موافقة اللجنـــة التنفيذية ملنح 
اململكة مبلغ اإ�سايف وقدره )235 األف دولر( ب�سبب 
جهودهـــا امل�ستمـــرة يف جمال املحافظـــة على طبقة 
الأوزون، وكذلـــك ملـــا حققتـــه من جناحـــات يف دعم 

التحول للتقنيات البديلة ال�سديقة للبيئة.
واأو�ســـح الرئي�ـــس التنفيـــذي للمجل�ـــس الأعلى 
للبيئـــة اأن هذا الدعـــم هو اإ�سافة ملبالـــغ ت�سل اإلى 
البحريـــن يف احل�ســـول  )7 ماليـــني دولر( جنحـــت 
عليها لتنفيذ براجمهـــا البيئية اخلا�سة بربوتوكول 
مونرتيـــال منذ م�سادقتها لـــه، حيث نفذت اململكة 
ممثلة يف املجل�ـــس الأعلى للبيئة بع�س هذه الربامج 
يف القطاعـــني ال�سناعـــي واخلدمي ل�سيانـــة واإنتاج 

اأجهزة التربيد والتكييف.
وياأتـــي هـــذا الدعـــم اجلديـــد �سمـــن الربنامج 
التابـــع  الأطـــراف  املتعـــدد  لل�سنـــدوق  امل�ستمـــر 

لربوتوكـــول مونرتيـــال، لتعزيز الدعـــم املوؤ�س�سي، 
وتاأهيـــل البلـــدان الناميـــة لال�ستعـــداد امل�ستقبلي 

خلف�س مركبات الكربون الهيدروفلورية.
واأ�ساد بالثقـــة التي قدمتها �سكرتارية الأوزون 
وال�سنـــدوق املتعـــدد الأطـــراف، التـــي ا�ستطاعـــت 
البحرين تعزيزها، وحتولت على �سكل م�ساريع بالغة 
الأهميـــة، ت�ساعـــد اململكة يف تقـــدمي ا�سرتاتيجيات 
وطنية بعيدة املدى يف �سبيـــل حفظ طبقة الأوزون، 

من الغازات ال�سارة وامللوثة للبيئة.
كما نّوه بن دينه اإلـــى الإ�سادة التي حظيت بها 
مملكة البحرين ب�سبب التزامها مبتطلبات بروتوكول 
مونرتيـــال، وحر�سهـــا علـــى ت�سليـــم جميـــع تقارير 
المتثـــال يف الوقت املحـــدد، وتخفي�سهـــا للغازات 
امل�ستنفدة لطبقـــة الأوزون بح�سب املعاير املتفق 

عليها يف الربوتوكول.
واأ�ســـار اإلـــى اأن املوقـــف الذي اتخذتـــه مملكة 

اخلا�ســـة  املهمـــة  الق�سايـــا  دعـــم  يف  البحريـــن 
بال�سعوديـــة والإمارات، حيث عقد اجتماًعا مع روؤ�ساء 
وفـــود الدولتني لتن�سيق املواقـــف وتوحيد اجلهود 
التفاو�سية، للو�سول اإلى اأف�سل النتائج التي تخدم 

م�سالح بلداننا يف دول املجل�س.
وقد ا�ستهل الجتمـــاع مبناق�سة فر�س حت�سني 
كفـــاءة الطاقـــة عنـــد تخفي�ـــس مركبـــات الكربـــون 
الهيدروفلورية، وملا لذلك من تاأثر على ا�ستهالك 
الطاقـــة ب�سبب ال�ستخدام املتزايد لأجهزة التكييف 
�سيما يف البلدان ذات الطبيعة احلارة ومنها البحرين، 
حيث اأ�ســـار الرئي�س التنفيذي اإلـــى التحديات التي 
تواجهها الدول جراء التغـــر ال�ريع يف تكنولوجيات 
التكييف، الأمـــر الذي يتطلب �ـــرورة التو�سل اإلى 
تقنيـــات كـــفء ذات ا�ستهـــالك اأقـــل للطاقـــة، اآخًذا 
بالعتبار الزدهار العمـــراين والنمو الب�ري املتزايد 

يف البحرين.

املنامـــة - بنـــا: اأكـــد وزيـــر �ســـوؤون جمل�س 
الـــوزراء حممد املطوع اأن البحريـــن تويل اهتماما 
كبـــرا ب�سمان وحمايـــة حقوق العمالـــة، وتهيئة 
الأجـــواء املنا�سبة لها نحـــو التطور والرتقاء على 
امل�ستويني املهني واملعي�سي ومبا يوؤهلها؛ لأن 
تقـــوم بدورها يف حتقيق تطلعـــات اململكة على 

�سعيد التنمية امل�ستدامة.
و�سدد على اأن التزام البحرين بحماية حقوق 
العمـــال مت تاأطره عرب جمموعة مـــن الت�ريعات 
والقوانـــني الع�ريـــة، التي تراعـــي اأرقى معاير 
ومبـــادئ حقوق الإن�ســـان، واأ�سار اإلـــى اأن العمالة 
الوافدة حتظـــى بكل الرعاية والحـــرتام؛ تقديرا 
جلهودهـــا يف م�ســـرة التنميـــة التـــي ت�سهدهـــا 

اململكة.
جـــاء ذلـــك خـــالل ح�ســـور املطـــوع للحلقـــة 
النقا�سية التي عقدتها هيئة تنظيم �سوق العمل 
�سمن الفعاليات امل�ساحبـــة للمنتدى ال�سيا�سي 
رفيع امل�ستوى املعني بالتنمية امل�ستدامة التابع 
للمجل�س القت�سادي والجتماعي لالأمم املتحدة، 
بعنوان “حوكمـــة الهجرة يف دول جمل�س التعاون 
اخلليجي.. نحو جمتمعـــات اآمنة ومرنة وم�ستدامة” 
بال�راكـــة مـــع حكومـــة الفلبـــني وبالتعـــاون مع 
املنظمة الدولية للهجـــرة ومنتدى املهاجرين يف 

اآ�سيا، مبقر الأمم املتحدة يف نيويورك.
النقا�سيـــة مناق�ســـة  وجـــرى خـــالل احللقـــة 

الإ�سالحـــات الأخرة ل�ســـوؤون العمـــال الوافدين 
يف دول جمل�ـــس التعـــاون، مع الرتكيـــز خ�سو�سا 
على جتربـــة البحرين كاإحدى املمار�سات الدولية 
الأكـــر جناًحا، وكيف ت�سهم هـــذه الإ�سالحات يف 

حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة.
وت�سمنت اجلل�سة التـــي ا�ستمرت �ساعتني، 
الرئي�ـــس  ا�ستعر�ـــس  اإذ  تقدمييـــة،  ـــا  عرو�سً
التنفيـــذي لهيئـــة تنظيم �ســـوق العمـــل رئي�س 
اللجنـــة الوطنيـــة ملكافحـــة الجتـــار بالأ�سخا�س 
اأ�سامـــة العب�ســـي، جتربـــة البحريـــن يف ت�سميـــم 
وتنفيـــذ وتقييم اإ�سالحات �ســـوق العمل للعمالة 

الوافدة.

اخلارجيـــة  ال�ســـوؤون  وكيـــل  قدمـــت  كمـــا 
للمهاجرين و�ســـوؤون العمال �ســـارة اريول وجهة 
نظر البلدان امل�سدرة للعمالة حول واقع الهجرة 
يف دول التعـــاون، مبا يف ذلك الإ�سالحات الأخرة 
يف البحريـــن و�سبـــل ا�ستكمال اجلهـــود ومعاجلة 

الفجوات لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة.
وا�ستعر�ست م�ست�سارة املدير العام للمنظمة 
الدولية للهجرة مي�سيل كالين �سولومون، اأف�سل 
العمالـــة  �ســـوؤون  لإدارة  الدوليـــة  املمار�ســـات 
الوافدة واالرتباط مع اأهداف التنمية امل�ستدامة، 
فيما قدم املدير التنفيـــذي ملنتدى املهاجرين 
اآ�سيـــا وليام جوي�ـــس، وجهة نظـــر املنظمات غر 

احلكومية حول �سوؤون العمالة الوافدة.
ويف ختـــام اجلل�ســـة اأجريت مناق�ســـة جماعية 
مفتوحـــة متحـــورت حـــول: التحديـــات الرئي�ســـة 
التي واجهت اإجـــراء اإ�سالحات اإدارة الوافدين يف 
البحريـــن �سابًقا، وكيف ترتبط هـــذه الإ�سالحات 
باأهـــداف التنميـــة امل�ستدامـــة، اإيجابيـــات نظام 
العمل املرن للعمالة الوافدة، التحديات الرئي�سة 
املتوقعـــة التـــي يجب مواجهتها مـــن قبل اأرباب 
العمل والعمال وكذلك احلكومات مع الإ�سالحات 
احلاليـــة، التدابر املعمـــول بها ل�سمـــان حماية 
العمـــال الوافديـــن يف هـــذه الفـــرتة النتقاليـــة، 
التدابـــر التي اتخذتها حكومـــة البحرين لتقييم 

اأثر الإ�سالحات احلالية.
واأكـــد العب�ســـي اأن البحرين �رعـــت يف حراك 
�سامـــل ومنظم لإ�ســـالح �سوق العمـــل، ول �سيما 
حتديـــث وتطوير القوانني واللوائـــح والإجراءات 
منذ العـــام 2004، واأو�ســـح اأن احللقة النقا�سية 
تناولت مدى حتقيق البحرين يف خططها التنموية 
اأهـــداف امليثـــاق الـــدويل التنميـــة امل�ستدامـــة 
والعهـــد الـــدويل للهجـــرة، خ�سو�ســـا يف حتقيق 
امل�ساواة بـــني اجلن�سني ومتكني املـــراأة، تعزيز 
النمو القت�ســـادي امل�ستـــدام وال�سامل و�سمان 
العم���ل الالئق للجمي���ع، تي�سري ����روط التوظيف 
احلمائيـــة للعمالـــة الوافـــدة التي تكفـــل العمل 
الالئـــق، منـــع ومكافحـــة الجتـــار بالأ�سخا�س يف 
�سياق الهجرة الدوليـــة، تعزيز املجتمعات الآمنة 
للتنمية امل�ستدامـــة وجعل املدن وامل�ستوطنات 
الب�ريـــة �ساملة واآمنة ومرنـــة وم�ستدامة، وتوفر 
الو�ســـول اإلى العدالـــة للجميع وبنـــاء موؤ�س�سات 
فعالـــة و�ساملة وم�سوؤولة على جميع امل�ستويات، 
تهيئـــة الظـــروف املالئمـــة للعمـــال الوافديـــن 
للم�ساهمة الكاملة يف التنمية امل�ستدامة يف جميع 

البلدان.
واأ�سار العب�ســـي اإلى اأن احللقة تناولت اأي�سا 
اأهم التطـــورات وامل�ستجـــدات يف اإ�سالح الواقع 
العمايل للوافدين وما اأدخلته البحرين من اأنظمة 

مبتكرة جديدة وممار�سات مبتكرة مرنة.

• ال�سيخ خالد بن عبداهلل لدى ا�ستقباله رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي ل�ركة اإدامة	

• حممد بن دينه خالل م�ساركته يف الجتماع الأربعني لالأطراف مفتوح الع�سوية لربوتوكول مونرتيال	

• هيئة تنظيم �سوق العمل تنظم حلقة نقا�سية يف نيويورك	

القائد العام ي�شتقبل قائد احلر�س امللكي

وزير الداخلية ي�شتعر�س العاقات مع ال�شفري الأمريكي

الرفـــاع - قوة الدفـــاع:  ا�ستقبل القائد 
العـــام لقـــوة دفـــاع البحرين امل�ســـر الركن 
ال�سيـــخ خليفـــة بن اأحمـــد اآل خليفة يف مكتبه 
بالقيـــادة العامـــة �سبـــاح اأم�س، �سمـــو قائد 
احلر�س امللكـــي العميد الركـــن ال�سيخ نا�ر 

بن حمد اآل خليفة.

 وخـــالل اللقاء، رحب القائـــد العام لقوة 
الدفـــاع ب�سمو قائد احلر�ـــس امللكي، م�سيًدا 
باجلهـــود الطيبـــة ل�سموه وعملـــه الدوؤوب يف 
كل ما مـــن �ساأنه حتقيق املزيـــد من التطور 
والتقـــدم القتـــايل والإداري باحلر�س امللكي 

لقوة دفاع البحرين.

ا�ستقبـــل  الداخليـــة:  وزارة   - املنامـــة 
وزير الداخليـــة الفريق الركـــن ال�سيخ را�سد 
بـــن عبداهلل اآل خليفة، اأم�ـــس �سفر الوليات 
املتحـــدة الأمركيـــة لـــدى مملكـــة البحريـــن 
جا�ستـــني �سيبريـــل، وذلـــك بح�ســـور نائب 

رئي�ـــس الأمـــن العـــام وم�ساعد رئي�ـــس الأمن 
خـــالل  ومت  والتدريـــب.  للعمليـــات  العـــام 
اللقاء، ا�ستعرا�س العالقات الثنائية القائمة 
بـــني البلديـــن ال�سديقني، وبحـــث عدد من 

املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك.

اإنقاذ بحارة حفارة حملية اإثر ت�رسب املياه

املنامة - وزارة الداخلية:  ذكر قائد خفر 
ال�سواحل اللواء الركـــن بحري عالء �سيادي اأن 
دوريـــات خفـــر ال�سواحل، متكنـــت من تقدمي 
امل�ساعـــدة والدعـــم الالزم لإحـــدى احلفارات 
املحلية الذي كان علـــى متنه 9 بحارة، وذلك 
اإثر ت�ـــرب املياه بداخل احلفـــار ب�سبب عطل 
يف امل�سخـــات، م�سيًفـــا اأنه لي�ســـت هناك اأي 
اإ�سابات بني البحـــارة. واأو�سح اأنه فور تلقي 
البالغ، مت الدفع باأربعة زوارق ملبا�رة احلادث، 
حيث متكن فريق الإنقـــاذ التابع لقيادة خفر 

ال�سواحـــل من ال�سيطرة علـــى الو�سع باإ�سناد 
من �سالح البحرية امللكـــي، منوًها اإلى توجيه 
احلفـــار اإلـــى منطقـــة �سحلـــة، حيـــث متكـــن 
الفنيـــون مـــن ت�سليح اإحـــدى امل�سخات، مما 
�ساعـــد علـــى ال�سيطرة علـــى الت�ـــرب ب�سكل 
جزئي. واأ�سار قائد خفر ال�سواحل اإلى اأنه بعد 
التن�سيق مع �سوؤون املوانئ واملالحة البحرية 
ومن خالل التحقيقات الأولية، تبني اأن �سبب 
احلـــادث يعـــود اإلى عـــدم اللتـــزام باإجراءات 

ال�سالمة البحرية.
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“ال�سحة” تت�سلم تربًعا من “البحرين لل�سينما”

وزيرة رومانية: مهتمون بتقوية التعاون مع البحرين

بنك “EFG” يقدم دعما ذهبيا ملركز ال�سيخ اإبراهيم

حميدان يتفقد الربنامج ال�سيفي للأطفال والنا�سئة

االحتاد احلر يرحب بالتن�سيق مع االحتاد العام لنقابات م�رص

انخفا�ض ن�سبة ال�رصف الفعلي لنفقات القوى العاملة 3 %

لالطالع على الأن�صطة والربامج ال�صيفية

�صكر جاللة امللك على ال�صتقبال احلافل للوفد امل�رصي

رغم ارتفاع �رصف عالوة حت�صني املعي�صة... “اخلدمة املدنية”:

والتنمي���ة  العم���ل  وزارة   - عي�ص���ى  مدين���ة 
الجتماعي���ة: تفقد وزير العم���ل والتنمية الجتماعية 
جميل حمي���دان، ن���ادي الأطفال والنا�صئ���ة يف مركز 
عب���داهلل ب���ن يو�ص���ف فخ���رو، اأم����س؛ لالط���الع على 
الأن�صط���ة والربامج ال�صيفية الت���ي اأطلقتها الوزارة 
يف ن���ادي �رصيفة العو�صي، واأندية الأطفال والنا�صئة 
يف 4 مراكز اجتماعية تابعة للوزارة يف املحرق و�صرتة 
ومدينة حمد ومدين���ة عي�صى، كربنامج �صيفي ميتد 
عل���ى مدى �صه���ري يولي���و واأغ�صط�س، حت���ت عنوان 

“حياكم �صيفوا عندنا”.
ويت�صمن الربنامج ال�صيفي اأكرث من 50 برناجًما 
متنوًع���ا مت فيها مراعاة كاف���ة الهتمامات ال�صبابية 
واملواه���ب املختلفة لدى فئة ال�صباب والنا�صئة من 
�ص���ن 6 - 17 �صنة، بني ور�س عمل وزيارات ميدانية 
وفعاليات �صباحية وم�صائية موجهة للبنني والبنات، 
يف اأي���ام الثنني والأربع���اء للبنني والأح���د والثالثاء 

للبنات، حتت اإ�رصاف متخ�ص�صني متطوعني.
ع���دد  عل���ى  حمي���دان  اطل���ع  الزي���ارة،  وخ���الل 
م���ن الربام���ج الت���ي ي�ص���ارك فيه���ا الأطف���ال وفًقا 
لهتماماته���م، مبا يعزز وينم���ي مواهبهم املختلفة، 
و�ص���ط اأجواء فني���ة وريا�صية وترفيهي���ة وتثقيفية 
خمتلفة؛ حتقيق���ا لالأهداف التنموي���ة التي ر�صمتها 
ال���وزارة والت���ي ترتك���ز عل���ى اأ�ص�س را�صخ���ة يف بناء 
ال�صخ�صية، وتنمية الطاقات الفكرية واحلركية على 
الوجه الأمثل لدى امل�صتفيدين. وا�صتمع الوزير اإلى 
مالحظات واقرتاحات من الطلبة والقائمني على هذه 

الربنامج واآلية الرتقاء وتطويرها.
واأكد الوزير اأهمية الربام���ج ال�صيفية يف تنمية 
وتعزي���ز روح العمل اجلماعي بني فئة ال�صباب، وبناء 

ال�صلوك الإيجابي يف هذه املرحلة املهمة من م�صرية 
حي���اة الطف���ل والنا�ص���ئ، با�صتثم���ار وق���ت الإجازة 
ال�صيفي���ة يف ممار�ص���ة اأن�صطة وهواي���ات تعود عليه 
بالنف���ع وتطوير ال���ذات، مثنًيا يف ه���ذا ال�صياق على 
جهود القائمني عل���ى الربامج ال�صيفية من مدربني 
وم�رصفني، وجميع العامل���ني يف برامج اأندية الأطفال 
والنا�صئة، لدورهم الب���ارز يف متكني املنت�صبني من 
الأطف���ال والنا�صئ���ة لتطوي���ر مهاراته���م املتنوعة، 
واكت�ص���اف طاقاته���م ومواهبهم الكامن���ة، من خالل 
تعزي���ز امليول الإيجابي���ة يف التعل���م وتطوير الذات 
وتنظيم الوقت، يف ظل متيز الأن�صطة والربامج لهذا 

الع���ام بالتنوع والخت���الف يف جمملها مما اأ�صفى جًوا 
م���ن املتعة والت�صوي���ق على الطلب���ة امل�صاركني يف 

هذه الربامج.
ي�ص���ار اإلى اأن الربنام���ج ال�صيفي املقام يف كل 
من املراك���ز الجتماعية، يق���دم اأن�صطته لهذه الفئة 
يف الف���رتة ال�صباحية، من ال�صاع���ة 9 �صباًحا اإلى 12 
ظه���ًرا، اإذ ي�صم���ل الربنامج العديد م���ن الأن�صطة من 
بينها فنون اخلزف والر�صم واخلط العربي، والألعاب 
الريا�صي���ة واحل���رف اليدوي���ة والطباع���ة والتطريز 
بالإ�صافة اإلى برنامج املحرتف الفني، وتعليم فنون 

الطبخ، وتقنية الفوتو�صوب.

املنام���ة - بن���ا: ثّم���ن الحت���اد احل���ر لنقاب���ات 
عم���ال البحرين، زيارة رئي�س الحت���اد العام لنقابات 
م����رص ال�صقيقة جب���ايل املراغي والوف���د املرافق من 
النقابي���ني، واأع���رب ع���ن اإ�صادت���ه ملا اأ�صف���رت عنه 
الزيارة من نتائج اإيجابية ومثمرة على �صعيد العمل 

النقابي العمايل العربي.
كم���ا تقدم الحت���اد احل���ر باأ�صمى اآي���ات ال�صكر 
والعرف���ان اإلى عاه���ل البالد �صاح���ب اجلاللة امللك 
حمد ب���ن عي�ص���ى اآل خليف���ة، واإل���ى رئي����س الوزراء 
�صاح���ب ال�صمو امللكي الأمري خليفة ب���ن �صلمان اآل 
خليفة، على ال�صتقبال احلافل للوفد امل�رصي، الذي 
اأك���د فيه جاللة املل���ك عمق العالقات ب���ني البحرين 
البن���اء  وال�صقيق���ة م����رص ودور عماله���ا يف م�ص���رية 
والتنمية، ومواقفه���م الوطنية مع جميع اأبناء الوطن 
العرب���ي ويف مقدمته���م مملكة البحري���ن، وكذلك ما 
�ص���ّدد عليه �صمو رئي�س الوزراء م���ن اأهمية التن�صيق 
العمايل العربي يف املحافل الدولية ليعرف العامل ما 

حتقق م���ن مكت�صبات للعمال وم���ا وفرته احلكومات 
من بيئ���ة مثالية للعم���ل حتفظ حق���وق العمال، كما 
تق���دم الحتاد احل���ر باأ�صمى اآيات ال�صك���ر والعرفان 
اإل���ى ويل العهد النائب الأول لرئي�س الوزراء �صاحب 
ال�صم���و امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة على 
الدع���م الالحم���دود لالحتاد احلر واحلري���ات النقابية 
و�صمانة حقوق العمال. واأكد الحتاد احلر اأن مواقف 
الحتاد العام لنقابات العمال مب�رص الداعمة للبحرين 
ممت���دة وم�صهودة، فل���م يتقاع�س الحت���اد امل�رصي 
يوًما يف الدف���اع عن اململكة خالل تواجده باأي حمفل 
دويل، منّوًها يف هذا ال�صدد اإلى اأحدث تلك املواقف 
النبيل���ة وامل�رصف���ة الت���ي حدث���ت يف اجتم���اع جنيف 
املا�ص���ي يف مواجهة ال�صك���وى املرفوعة من الحتاد 
ال���دويل للنقابات باإيعاز من الحت���اد العام لنقابات 
عم���ال البحري���ن، وت�ص���دي الحت���اد امل����رصي لهذه 
ال�صكوى باإي�صال احلقيقة اإلى املجتمعني يف منظمة 

العمل الدولية وبيان كيدية تلك ال�صكوى.

واأك���د الحتاد احل���ر والحتاد الع���ام لعمال م�رص 
خ���الل اجتماعهم���ا عل���ى تعزي���ز العالق���ات البينية، 
وتوحي���د الروؤى يف كافة الق�صاي���ا العمالية العربية، 
وتب���ادل الدعم يف الق�صايا الوطنية للبلدين �صد اأي 
حماولت للنيل منهما، وكذل���ك دعم الحتاد الدويل 
للعم���ال العرب وتن�صي���ق املواقف ب���ني الحتادات 
العمالي���ة العربي���ة، والحت���اد الدويل مب���ا ي�صهم يف 

الرتقاء باأو�صاع العمال بالدول العربية.
كما ناق�س كل من الحتاد احلر ونظريه امل�رصي، 
الأو�ص���اع العمالي���ة بدولة فل�صط���ني ال�صقيقة، ويف 
ه���ذا ال�صدد �ص���دد كل من الحتادي���ن على دعمهما 
الثابت للق�صية الفل�صطينية، وتنديدهما مبا يعانيه 
العم���ال الفل�صطينيون يف الأرا�ص���ي املحتلة، واأعربا 
عن وقوفهما اإلى جانب ن�صال العمال الفل�صطينيني 
�ص���د ال�صيا�صات الإ�رصائيلي���ة املتعنتة، وطالبا بدور 
دويل اأك���رث اإيجابي���ة لرفع املعاناة ع���ن هذا ال�صعب 

العربي ال�صقيق.

اجلف���ري - دي���وان اخلدمة املدنية: ق���ام ديوان 
اخلدم���ة املدنية بدرا�صة وحتليل ال����رصف الفعلي ل� 
47 جه���ة حكومية خ���الل العام���ني املن�رصمني الذي 
عك����س الحتياج���ات الفعلية للجه���ات احلكومية مع 
مراع���اة الت���زام ه���ذه اجله���ات با�صتيع���اب الزيادة 
ال�صنوية وم�صتحقات املوظف���ني ويف حدود ال�صقف 

املحدد مليزانية نفقات القوى العاملة.
وح���ول ذلك، ����رصح مدير عام التنظي���م وموازنة 
الوظائ���ف جم���ال العلوي ب���اأن الديوان ق���ام بو�صع 
�صواب���ط وقواعد لإدارة ورقابة تنفي���ذ الإنفاق على 
الق���وى العاملة للجهات احلكومي���ة املن�صوية حتت 
مظلة اخلدم���ة املدنية وبنّي باأن ثم���رة هذه اجلهود 
وال�صوابط والقواعد ق���د دعمت و�صاهمت يف التزام 
تل���ك اجله���ات احلكومي���ة يف �رصفه���ا بامليزاني���ات 
املعتم���دة لنفق���ات الق���وى العاملة )الب���اب الأول( 

لل�صنة املالية 2017.

وتاب���ع العلوي اأن الن�صيب الأكرب لن�صبة ال�رصف 
الفعل���ي ك���ان للبن���ود الأ�صا�صية املتعلق���ة برواتب 
املوظف���ني، حيث بلغت ما يقارب 88 % من اإجمايل 
�رصف الب���اب الأول، وقد بلغ ال�رصف الفعلي لنفقات 
القوى العاملة )الباب الأول( لعام 2016م ما يقارب 
680 ملي���ون دينار بينما بلغ ال����رصف الفعلي للعام 
2017 ما يقارب 656 مليون دينار اأي بن�صبة خف�س 

تقدر ب 3.5 % عما مت �رصفه يف العام 2016.
كم���ا ا�صتعر����س مدي���ر ع���ام التنظي���م وموازنة 
الوظائف بع�س البنود الذي ت�صاوى م�صتوى ال�رصف 
به���ا خ���الل العام���ني 2016 و2017 وبن���ود اأخ���رى 
انخف����س م�صت���وى ال����رصف بها يف الع���ام 2017 عما 
كان عليه يف العام 2016، بالإ�صافة اإلى البنود التي 
زاد م�صت���وى ال�رصف بها، حيث ت�صاوى م�صتوى �رصف 
عالوت���ي ال�صيارة واملوا�صالت والت���ي بلغ �رصفها ما 
يق���ارب 13ملي���ون دينار ل���كل م���ن العامني 2016 

و2017، كذل���ك احل���ال ل�رصف ع���الوة الت�صال التي 
بلغت خالل العامني ما يقارب 2 مليون دينار، بينما 
انخف����س م�صتوى ال�رصف للعمل الإ�صايف الذي بلغ ما 
يقارب 11 ملي���ون دينار للعام 2017 بينما كان قد 
بلغ 14 مليون دينار يف العام 2016 اأي بن�صبة خف�س 

مقدرة ب� 21 %. 
وكذلك انخف�س ����رصف العمل اجلزئي الذي بلغ 
م���ا يقارب 4 ماليني دينار يف العام 2017 بينما كان 
ق���د بلغ 5 ماليني دين���ار يف الع���ام 2016 اأي بن�صبة 
خف����س مق���درة ب���� 20 %، وال���ذي يعك����س التوجه 
ال�صحيح لالحتياج���ات الفعلية لهذه املوارد املالية 
ليتم توجيه هذه الوفورات املالية ور�صدها يف بنود 
اأخ���رى ت�صب يف �صال���ح املوظفني، مبيًن���ا اأن ن�صبة 
�رصف عالوة حت�صني املعي�صة بلغت 23 مليون دينار 
بعد اأن كانت 22 مليون دينار يف عام 2016م بزيادة 

مقدارها 4.5 %.

املنام���ة - وزارة ال�صحة:  ت�صلمت وزارة 
ال�صح���ة موخ���ًرا تربًع���ا م���ن �رصك���ة البحرين 
للت�صوي���ر  ع���ن جهازي���ن  عب���ارة  لل�صينم���ا، 
باملوج���ات فوق ال�صوتي���ة “ال�صونار” بقيمة 
28 األ���ف دينار واللذين يخت�ص���ان بالك�صف 
ع���ن حالة اجلنني ال�صحية خ���الل مراحل فرتة 

احلمل.
ومت ت�صلم التربع بدائرة الأجهزة الطبية 
بح�ص���ور كل من الوكي���ل امل�صاع���د للموارد 
واخلدم���ات ورئي�ص���ة جلنة التربع���ات ودعم 
املجتمع ب���وزارة ال�صحة فاطمة الأحمد ومدير 
اإدارة اخلدم���ات امل�صان���دة �صيما زينل وعدد 
م���ن امل�صوؤول���ني ب���وزارة ال�صح���ة، كما ح�رص 
احلفل كل من رئي�س ال�صوؤون الإدارية كرمية 
فره���اد و�صكرت���رية رئي����س جمل����س الإدارة 
ب�رصكة البحري���ن لل�صينما عائ�صة اأحمد. وبهذه 
املنا�صبة، اأ�صادت الأحمد بهذا الدعم املقدم 

من جانب �رصكة البحرين لل�صينما الذي يج�ّصد 
مبداأ ال�رصاكة املجتمعية بني القطاع احلكومي 
والقطاع اخلا�س الذي ي�صاهم ب�صكل اإيجابي 
يف دع���م تطوي���ر كف���اءة اخلدم���ات ال�صحية 

املقدمة للمواطنني واملقيمني.
واأعرب���ت ع���ن �صكرها وتقديره���ا ل�رصكة 
البحرين لل�صينما لدوره���م يف دعم وم�صاندة 
اخلدمات الطبية الت���ي تقدمها وزارة ال�صحة 
ويف توف���ري الحتياج���ات مب���ا يعك����س حج���م 
الهتمام واحلر�س املق���دم من جانب ال�رصكة 
يف حت�صني م�صتوى ج���ودة اخلدمات ال�صحية 
يف اململك���ة. وم���ن جانبها، اأك���دت فرهاد اأن 
�رصك���ة البحري���ن لل�صينما تعم���ل على تفعيل 
ودع���م مثل ه���ذه املب���ادرات املثم���رة التي 
ت�صع���ى بالدرج���ة الأولى اإلى تعزي���ز م�صتوى 
تطوي���ر  يف  الفاعل���ة  وامل�صارك���ة  التع���اون 

اخلدمات ال�صحية خلدمة جميع املر�صى.

املنام���ة - بنا: ت�صلمت وزي���رة الدولة 
لل�صوؤون الدولية ب���وزارة خارجية جمهورية 
روماني���ا مونيكا جورجيتا ن�صخ���ة من اأوراق 
ك�صف���ري  عبداللطي���ف  عب���داهلل  اعتم���اد 
ف���وق الع���ادة مفو����س ململك���ة البحري���ن 
املعني ل���دى جمهورية روماني���ا املقيم يف 
جمهوري���ة اأملانيا الحتادية.وخ���الل اللقاء، 
اأعرب ال�صف���ري عن اعتزاز مملك���ة البحرين 
بعالق���ات ال�صداق���ة القوية الت���ي تربطها 
بجمهورية رومانيا، م�صيًدا مبا و�صلت اإليه 
هذه العالق���ات من تقدم وتطور يف خمتلف 
املج���الت، موؤك���ًدا حر�س مملك���ة البحرين 

عل���ى موا�صل���ة تطوي���ر العم���ل الثنائي مع 
جمهوري���ة روماني���ا مب���ا يحق���ق امل�صال���ح 

امل�صرتكة للبلدين وال�صعبني.
من جانبه���ا، رحبت جورجيت���ا بال�صفري 
م�صي���دة مب���ا يجم���ع ب���ني مملك���ة البحرين 
وجمهوري���ة روماني���ا م���ن اأوا����رص �صداق���ة 
متمي���زة، وموؤك���دة اهتمام بالده���ا بتنمية 
كاف���ة  عل���ى  بينهم���ا  الثنائ���ي  التع���اون 
الأ�صع���دة، مب���ا يلب���ي طموح���ات البلدين 
ال�صديق���ني، متمني���ة لل�صف���ري التوفي���ق 
والنج���اح يف مهام عمل���ه، وململكة البحرين 

دوام التقدم والزدهار.

املح���رق - مرك���ز ال�صي���خ اإبراهي���م 
للثقاف���ة والبح���وث: انطالقا م���ن اأهمية 
احلفاظ على ال���رتاث الإن�صاين واملكون 
الثق���ايف، ا�صتقبلت رئي�ص���ة جمل�س اأمناء 
مركز ال�صيخ اإبراهي���م للثقافة والبحوث 
ال�صيخ���ة م���ي بن���ت حمم���د اآل خليف���ة، 
الرئي����س التنفي���ذي لبن���ك EFG لفرع 
البحري���ن ط���الل كيك�ص���و، وال���ذي اأ�صاد 
ب���دوره باحلراك الثق���ايف للمركز وتعزيز 
جه���وده التنموي���ة يف �ص���ون امل���وروث 
البحري���ن  مملك���ة  لهوي���ة  التاريخ���ي 
مم���ا ميزه���ا ع���ن ثقاف���ات املجتمع���ات 
الأخ���رى، كما اأكد خلق فر����س بناءة بني 

املوؤ�ص�صتني لدعم امل�صاريع واملبادرات 
الثقافية والرتاثية واملعمارية للمركز.

وم���ن جهته���ا، ع���ربت ال�صيخ���ة مي 
بنت حممد عن تقديره���ا للدعم الذهبي 
الذي قدمه بن���ك EFG للمركز، واإميانه 
ال�رصاك���ة ال�صتثماري���ة للثقافة،  باأهمية 
واأ�صارت اإلى �رصورة احلفاظ على الرتاث 
الثق���ايف الإن�صاين لبلوغ اأه���داف التنمية 

امل�صتدامة.
ال�صي���خ  مرك���ز  اأن  املع���روف  م���ن 
اإبراهي���م للثقاف���ة والبح���وث، موؤ�ص�ص���ة 
اأهلي���ة غري ربحي���ة، يتفرع عن���ه 25 بيتا 

معنيا باملحافظة على الرتاث.

•  جميل حميدان اأثناء تفقد الأن�صطة ال�صيفية يف نادي الأطفال والنا�صئة	

•  جمال العلوي	
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ت�سجيل الطلبة امل�ستجدين مواليد نوفمرب 2012

بلدية املحرق ت�رشع يف هدم عقارين م�ستملكني مبجمع 216

الهالل الأحمر يدرب 398 �سخ�ًسا على الإ�سعافات الأولية

اعتباًرا من 23 يوليو ا�ستجابًة لرغبات اأولياء الأمور

املرباطي ي�سيد بتوجيهات �سمو رئي�س الوزراء لتطوير حالة بوماهر

عرب 34 دورة

مدينة عي�س���ى - وزارة الرتبية والتعليم: 
اأعلن وزير الرتبية والتعليم ماجد النعيمي اأنه 
ا�ستجابًة لرغبات اأولياء الأمور الكرام، �ستفتح 
الوزارة الباب لت�سجيل الطلبة امل�ستجدين من 
موالي���د �سهر نوفم���رب 2012، اعتباًرا من يوم 
الإثنني املوافق 23 يولي���و لغاية الأربعاء 25 
يولي���و 2018، م���ن ال�ساعة الثامن���ة والن�سف 
�سباًحا حتى الواحدة ظهًرا، وذلك ب�سالة وزارة 

الرتبية والتعليم مبدينة عي�سى.
واأك���د الوزير اأنه يف �سبيل ا�ستيعاب هوؤلء 
الأبن���اء الطلب���ة، �ستعمل الوزارة عل���ى اإ�سافة 
عدد من ال�سفوف املتنقلة يف بع�س املدار�س 
الب�رشي���ة  موارده���ا  تعزي���ز  م���ع  البتدائي���ة، 
وجتهيزاتها، مب���ا ي�سمن عدم تاأث���ر الزيادة 
يف اأع���داد الطلبة على معي���ار الكثافة ال�سفية 
املعتمد من قبل الوزارة، مو�سًحا اأنه يف حال مل 
يح�سل الطالب عل���ى مقعد باملدر�سة التابعة 
ملجمعه ال�سكن���ي، وفًقا لل�سواغ���ر املتوافرة، 
ف���اإن الوزارة �ستطرح ل���ه البدائل يف املدار�س 
الأخ���رى القريب���ة، يف ح���ال رغ���ب ويل الأمر يف 

اإحل���اق ابن���ه يف التعليم خالل الع���ام الدرا�سي 
املقبل.

و�سب���ق لل���وزارة اأن اأعلنت ع���ن فتح باب 
امل�سجل���ني يف  للطلب���ة  الأكادمي���ي  الت�رشي���ع 
ال�سف الأول البتدائي يف املدار�س احلكومية 
واخلا�سة، حيث �سيخ�سع الطلبة، وبعد موافقة 

ويل الأمر، اإلى اختبار حتريري مركزي ومقابلة 
�سخ�سي���ة، وذلك خ���الل �سهر اأكتوب���ر 2018، 
بحي���ث يتمكن الناجح���ون منهم م���ن النتقال 

مبا�رشة اإلى ال�سف الثاين البتدائي.
ودعت اإدارة التعليم البتدائي اأولياء اأمور 
الطلب���ة امل�ستجدين من مواليد نوفمرب 2012 
اإل���ى اللتزام باحل�سور ال�سخ�س���ي مع اأبنائهم 
اإلى مقر الت�سجي���ل، وفًقا للمواعيد املذكورة، 
م�سطحب���ني معه���م �سه���ادة مي���الد الطف���ل 
و�س���ورة منها، والبطاقة الذكية للطالب وويل 
الأم���ر و�س���ورة منهما، وج���واز �سف���ر الطالب، 

و�سورتني �سخ�سيتني له.
ُيذك���ر اأن قان���ون التعليم رق���م 27 ل�سنة 
2005 يلزم ال���وزارة بت�سجي���ل الطلبة الذين 
اأمتوا �سن ال�ساد�سة من عمرهم مع بداية العام 
الدرا�س���ي، اأي يف 31 اأغ�سط�س من كل عام، اإل 
اأن الوزارة ورغبًة منه���ا يف التجاوب مع رغبات 
اأولي���اء الأمور، �سع���ت اإلى ا�ستيع���اب مواليد 
�سبتمرب واأكتوبر، و�س���وًل اإلى ت�سجيل مواليد 

نوفمرب.

املح���رق- جمل����س املح���رق البل���دي: قال 
ممثل الدائرة الرابعة يف جمل�س املحرق البلدي 
غازي املرباطي اإن اجله���از التنفيذي يف بلدية 
املح���رق ����رشع يف ه���دم منزل���ني يف جممع 216 
مت ا�ستمالكهم���ا بهدف املنفع���ة العامة �سمن 

�سيا�سة تطوير املناطق القدمية.
وبه���ذه املنا�سبة، تق���دم املرباطي بجزيل 
ال�سك���ر والعرف���ان اإلى �ساح���ب ال�سمو امللكي 
رئي����س ال���وزراء واإل���ى حكومت���ه الر�سيدة على 
اللفتات الكرمية يف توجي���ه اجلهات املخت�سة 
لتطوي���ر الأحي���اء ال�سكنية والفرج���ان القدمية 
ل �سيم���ا منطقة حال���ة بوماهر الت���ي ت�سهد يف 
الوق���ت الراهن م�رشوًعا لتطوي���ر البنى التحتية 
واملم���رات  الط���رق  تاأهي���ل  اإع���ادة  حتدي���ًدا 
وال�س���وارع وقن���وات ت�رشيف الأمط���ار وال�رشف 
ال�سح���ي وغره���ا م���ن اخلدم���ات العام���ة التي 

حظيت مبتابعة كرمية من لدن رئي�س الوزراء.
العقاري���ن  ب�س���اأن  املرباط���ي  وب���ني 
منزل���ني  ع���ن  عب���ارة  اأنهم���ا  امل�ستملك���ني 
متال�سقني يف منطق���ة �سيقة حتتاج ملزيد من 
امل�ساحات م���ن اأجل تو�سعة الط���رق واملمرات 
وتوفر مزيد من مواقف ال�سيارات التي تعترب 
حتدًيا بالن�سبة له���ذا النوع من الأحياء ال�سكنية 
القدمي���ة يف املح���رق املكتظة اأ�س���اًل بالكثافة 

البنائية وال�سكانية.
بالإح�سائي���ات  املرباط���ي  وا�ست�سه���د 
الر�سمية ال�س���ادرة من اجلهات املخت�سة التي 
تعزز مطالبنا مبزي���د من ال�ستمالكات لالرتقاء 
مب�ست���وى اخلدمات، فق���د اأ�س���ارت الإح�سائية 
الأخ���رة الواردة م���ن الإدارة العام���ة للمرور اأن 
ع���دد املركبات قف���ز من 7000 مركب���ة تقريًبا 
اإلى 9000 مركبة خالل �سنتني اثنتني فقط يف 

نطاق الدائرة الرابعة.
الكثاف���ة  �سعي���د  عل���ى  اأم���ا  م�سيًف���ا: 

ال�سكاني���ة فقد ج���اءت الإح�سائي���ات الر�سمية 
اأن ع���دد املقيمني واملواطنني يف حدود بع�س 
املجمعات ال�سكنية القدمية يف الدائرة الرابعة 
يبلغ اأك���ر من 35 األف ن�سم���ة، وذلك راجع اإلى 
اأن الأحي���اء ال�سكنية )الفرجان( هي ذات كثافة 
ا عالية وم�ستوى الإيجارات تكون عادًة  بنائية جدًّ
رخي�سة كون اأن معظم بيوتها قدمية وبع�سها 
متهالك ومن يقطنها ي�ستخدم اأ�سلوب ال�سكن 
اجلماعي لدرجة اأن بع����س البيوت حتتوي على 

50 �سخ�ًسا!

قالت جمعية اله���الل الأحمر البحريني اإنها 
نفذت خالل الن�سف الأول من العام اجلاري 34 
دورة تدريبي���ة يف الإ�سعافات الأولية، م�سيفة 
اأن عدد املتدربني الذين متكنوا احل�سول على 
�سهادة م�سعف دويل معتمد بعد اجتيازهم تلك 

الدورات بلغ 398 خالل الفرتة ذاتها.
وقال املدير العام للجمعية مبارك احلادي 
اإن ذل���ك ياأتي يف اإطار موا�سل���ة الهالل الأحمر 
البحرين���ي لعمل���ه عل���ى تدري���ب البحريني���ني 
واملقيم���ني عل���ى الإ�سعاف���ات الأولي���ة من���ذ 
اأن  م�سيًف���ا  املا�س���ي،  الق���رن  ثمانين���ات 
التدريب يكون غالًبا بن���اء على طلب ال�رشكات 
واملوؤ�س�س���ات وحتى اجلهات احلكومية الراغبة 
برف���ع جاهزي���ة منت�سبيها للتعام���ل مع حالت 
احلوادث الطارئة وتق���دمي الإ�سعافات الأولية 

الالزمة.
واأو�س���ح اأن التدري���ب عل���ى الإ�سعاف���ات 

الأحم���ر  اله���الل  متطوع���ي  ي�سم���ل  الأولي���ة 
البحرين���ي، وذلك بهدف رفد اله���الل باملزيد 
م���ن املتطوع���ني املوؤهل���ني، وزرع جمموع���ة 
م���ن القي���م التطوعي���ة الإن�ساني���ة ب���ني اأفراد 
املجتم���ع، وحت�سني ق���درات متطوعي اجلمعية 
من خالل التدريب والتاأهيل، وتعزيز القدرات 
ال�سخ�سي���ة لل�سب���اب امل�ستفيدي���ن عن طريق 
و�سع تركيز خا�س على قدراتهم واحتياجاتهم.
واأو�سح اأن ارتفاع م�ستوى التعليم والوعي 
يف مملكة البحري���ن يدفع باأع���داد متزايدة من 
املواطنني، وحتى املقيمني، اإلى اتباع دورات 
اإ�سع���اف اأويل �سهل���ة وب�سيط���ة لكنه���ا تقدم 
معلومات مهمة جدا يحتفظ بها املتدرب حلني 
ا�ستخدامه���ا يف موق���ف مفاجئ ل ي���دري متى 
واأين رمب���ا يقع، ولفت عل���ى �سعيد ذي �سلة 
اإل���ى اأن الهالل الأحمر البحرين���ي يعمل ليكون 
مرك���ًزا تدريبيًّا معتمًدا عل���ى امل�ستوى الدويل 

فيما يتعلق مبنح �سهادات الإ�سعافات الأولية، 
حي���ث اأنه جه���ة دولية تتب���ع للحرك���ة الدولية 

لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر يف جنيف.
من جانبه، اأو�س���ح رئي�س جلنة الإ�سعافات 
الأولية يف جمعية الهالل الأحمر البحريني كاظم 
القالف اأن 17 مدرًب���ا معتمًدا ينه�سون مبهمة 
اإدارة وتق���دمي دورات الإ�سعاف���ات الأولية يف 
اله���الل الأحمر البحريني، لفًت���ا اإلى اأن الدورة 
الواحدة ت�سم���ل 20 �ساعة تدريبية موزعة على 
اأربعة اأيام، يج���ري يف نهايتها امتحان من قبل 
طبيب متخ�س�س يف جمال الإ�سعافات الأولية.

الإ�سعاف���ات  دورة  اأن  الق���الف  واأو�س���ح 
الأولي���ة ت�سم���ل ع���ادة جانبني نظ���ري وعملي، 
وتناولت العديد من املحاور من بينها التعامل 
م���ع اإ�ساب���ات احل���روق، والك�س���ور، والإنعا�س 
القلبي الرئ���وي، ونقل امل�ساب���ني، والنزيف، 

والإغماء.

• وزير الرتبية والتعليم	

• غازي املرباطي ي�سر لهدم العقارين امل�ستملكني باملجمع 216	

”Les Clef d’Or“ خالد بن حمود يح�رش حفل

الرئي����س  ح����رش  بن���ا:   - املنام���ة 
التنفي���ذي لهيئ���ة البحري���ن لل�سياح���ة 
واملعار����س ال�سي���خ خالد ب���ن حمود اآل 
خليفة حفل Les Clef d’Or الذي ُعقد 
اأم�س يف فن���دق فور�سيزونز بتنظيم من 

جمموعة كون�سرج الفندقية البحرين.
وك���رم كل من ال�سيخ خالد بن حمود 
اآل خليف���ة، ومدي���ر املنطق���ة العربي���ة 
 Les Clef وغرب اآ�سيا ورئي����س منظمة
d’Or بدولة الإمارات اآبي �سام، موظفي 
قطاع الفندقة؛ ملنحهم التقدير الدويل 
 Les Clef d’Or لع�سوي���ة  املرم���وق 
- “املفت���اح الذهب���ي” ال���ذي يرمز اإلى 

اخلدمة والتجربة ال�ستثنائية.
و�سمل التكرمي اأول ع�سو يف منظمة 
Les Clef d’Or �ساحل���ة الوزان وهي 
من فن���دق فور�سيزونز خلي���ج البحرين، 
وحمم���د عبداهلل جابر م���ن فندق ومنتجع 
العرين، و�سعود اأبوحنك، واأنتوي اأوكيت 
م���ن فندق وينده���ام جران���د املنامة، يف 
اأعقاب اجتيازهم الختب���ارات واملقابلة 
التي مت عقدها م���ن قبل املجموعة يوم 
16 يولي���و اجلاري، كم���ا مت الإعالن عن 
اللجن���ة التنفيذي���ة اجلدي���دة الت���ي مت 

الت�سويت عليها باليوم ذاته.
وبهذه املنا�سبة، ق���ال ال�سيخ خالد 
بن حم���ود اآل خليفة “اأود اأن اأهنئ جميع 

املوظف���ني الذين ح�سل���وا على تكرمي 
Les Clef d’Or الذي ياأتي مبثابة اإقرار 
بعل���م الكون�سرج واحلر�س عل���ى اإتباع 
املعاي���ر العاملي���ة يف تلبي���ة احتياجات 
ال�سي���وف وتعزي���ز جتربته���م اإقامتهم 
م���ن النواح���ي كاف���ة. كم���ا اأنن���ا نتطلع 
قدم���ا لتك���رمي املزي���د م���ن املوظفني 

ال�ستثنائيني يف امل�ستقبل”.
ا�سته���ل  ال���ذي  احلف���ل،  و�سه���د 
بكلم���ة ترحيبية م���ن قبل خلي���ل اليمن 
الرئي�س التنفي���ذي ملجموعة كون�سرج 
ال�ستقبال  الفندقي���ة ورئي�س خدم���ات 
والإر�ساد لل�سيوف بفندق فور �سيزونز 
خلي���ج البحري���ن، ح�سور اأع�س���اء اللجنة 
 Les Clefs التنفيذية التابع���ة ملنظمة
d’Or بدول���ة الإمارات من �سمنهم اآبي 
�س���ام، وكم���ال جاي���الث النائ���ب الأول 
لرئي�س املنظمة، واأ�سامة عيتاين النائب 
املنظم���ة، وماهي����س  لرئي����س  الثال���ث 
بريد الأمني الع���ام للمنظمة، اإلى جانب 
املديري���ن العامني من الفنادق التالية، 
البحري���ن، ومنتجع  فور�سيزون���ز خلي���ج 
و�سبا ق����رش العرين، واخللي���ج البحرين، 
والرت���ز كارلتون، ووي�سنت �سيتي �سنرت 
البحرين، وكراون بالزا، واإنرتكونتيننتال 
جران���د  ووين���دام  البحري���ن،  ريجن�س���ي 

املنامة.

•  34 دورة تدريبية يف الإ�سعافات الأولية يف العام اجلاري	

رؤية التقاعد... وعادة “أناقشكم وال أنصت لرأيكم”
من���ذ الوهل���ة الأولى، التي اأعلنت به���ا احلكومة عن م�رشوع جدي���د لنظام التقاعد، 
انتف����س اأبناء البلد جميًعا رف�ًسا لذلك، وال�سبب وا�س���ح ول يقبل املزايدة، فالدولة 
ل ت���زال مبعرتك العالج بالك���ي لقت�سادها املتعر، وم�رشوع كه���ذا، وبهذا التوقيت 

بالذات، ل يب�رش باخلر اأبًدا.
وكنت ممن تريثوا يف الكتابة بهذا الأمر؛ حتى يفرغ كل طرف ما بجعبته، وتت�سح 
ال�س���ورة اأك���ر، والأهداف، حتى وج���ه جاللة امللك حفظه اهلل ورع���اه، لإعادة النظر يف 

امل�رشوع برمته، مبا يتنا�سب مع حقوق املواطن، ومكت�سباته.
وقبل اأي���ام، و�سعت احلكومة مرئياتها املعدلة عل���ى الطاولة، والتي يخرج منها 
املواطن من الباب اخللفي على م�ستويات عدة، اأهمها رفع ن�سبة ال�سرتاكات من 24 
% اإلى 27 %، وقف عالوة التقاعد الدورية بعد مرور 7 �سنوات من التقاعد، رفع �سن 
التقاع���د حتى 55 �سنة، اإلغاء جبور ك�سور ال�سنة ل�سنة كاملة بح�ساب مدة اخلدمة، بعد 
اأن كان دخول يوم يف ال�سنة ي�سفع ل�سنة كاملة، وغر ذلك من مرئيات، ل اأرى به نفًعا 

للمواطن قيد اأمنلة.
ويقودنا هذا امل�رشوع “الكاوي” اإل���ى النواب اأنف�سهم، الذين لديهم ال�سالحيات 
املع���ززة بالتوجيهات امللكية ال�سامنة حلق���وق اأبناء البلد، باأن يرف�سوا هذا امل�رشوع 
عن بكرة اأبيه؛ لأنه �سيق�سم حقوق املواطن، و�سيزج به - كهاًل - بالكهوف املظلمة.

ول ميكن للدولة اأن ت�سيح الوجه، عن رف�س املواطنني، والنواب، والقت�ساديني، 
وغره���م له���ذا امل�رشوع “املجح���ف”، ف�سوتهم �س���ادح بقوة يف كل من���رب، وجمل�س، 
و�سحيفة، وح�ساب تغريد، واإن القفز عليهم، بعادة اأناق�سكم ول اأن�ست لراأيكم، لهي 

ظاهرة غر �سحية، ملن يرون يف بالدهم باأنها لهم كل �سيء.

إبراهيم النهام
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@albiladpress.com
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براءة متهم عربي من �رسقة مكتب حماٍم

تاأييد ال�ضجن 3 �ضنوات لـ3 مدانني بو�ضع قنبلة وهمية

اإلزام اأجنبي بدفع نفقة �ضهرية البنته

ال�ضجن 1 - 6 �ضنوات لعائدين من التعاطي
 �ملحكمة د�نت �أحدهما ببيع م�ؤثر عقلي على م�سدر �سـري

عاقبت �ملحكمـــة �لكربى �جلنائيـــة �لأولى 
�سابـــن )32 و36 عاًمـــا( ب��قعـــة تعاطي م��د 
خمدرة حال ك�نهما عائدين باحلب�س ملدة �سنة 
مع تغرمي كل منهما مبلغ 500 دينار عما �أ�سند 
�إليهمـــا، كمـــا د�نـــت �أحدهما ب��قعة بيـــع م�ؤثر 
عقلي على م�سدر �ـــري وعاقبته بال�سجن ملدة 
5 �سنن �إ�سافيـــة و�أمرت بتغرميه كذلك مبلغ 
3000 دينار، و�أمرت مب�سادرة �مل��د �ملخدرة 
�مل�سب�طة.و�أ�ســـارت �ملحكمـــة يف حكمهـــا �إلى �أن 
�ل��قعـــة تتمثـــل يف �أن مـــازم �أول بـــاإد�رة مكافحـــة 
�ملخـــدر�ت كانت قد وردت �إليـــه معل�مات، مفادها 

�أن �ملتهـــم �لأول يح�ز ويحرز �مل��د �ملخدرة بق�سد 
�لبيـــع و�لتعاطي ويـــروج ملـــادة “�ل�سبـــ�” �مل�ؤثرة 

عقليًّا.
وبنـــاء على تلك �ملعل�مات فقـــد مت �ل�ستعانة 
باأحـــد �مل�ســـادر �ل�رية للقب�س عليـــه متلب�سا، حيث 
طلـــب منه �لأخري هاتفيًّا حتت م�سمع و�إ�ر�ف �ملازم 
�سالف �لذكر باأن ي�سرتي منه كمية من مادة “�ل�سب�” 
مببلـــغ 150 ديناًر�، ف��فق �ملتحـــرى عنه على طلب 
�مل�سدر �ل�ري و�تفقـــا على �للتقاء مبنطقة �جلفري 

خلف �أحد �لفنادق.
وبالزمان و�ملكان �ملتفق عليهما عاود �مل�سدر 

�ل�ـــري �لت�سال باملتهـــم �لأول و�أبلغـــه �أنه مت��جد 
ح�ســـب �لتفاق، ومت �إطاقـــه يف دورية تابعة لاإد�رة 
�ملذكـــ�رة، وبعـــد ح�ســـ�ر �ملتهـــم �لأول ��ستلم من 
�مل�سدر �ل�ـــري �ملبلغ �مل�س�ر فيما ��ستلم �مل�سدر 

�سيًئا ما حتت ب�ر �أحد �سه�د �ل��قعة من �ل�رطة.
و�أثنـــاء تفتي�ـــس �ملتهم مت �لعثـــ�ر على �ملبلغ 
�مل�س�ر �سلفـــا للكمن، �لذي كـــان برفقته �ملتهم 
�لثـــاين وتبن �أنه بحالة غـــري طبيعية، كما مت �لعث�ر 
ا �أنها  علـــى 7 �أكيا�س تخ�س �ملتهم �لأول ثبت معمليًّ
حتت�ي على �مل�ؤثر �لعقلـــي �مليتامفيتامن، وتزن 

76.47 جر�م.

ق�ســـت �ملحكمة �لكـــربى �جلنائية �لثالثة 
)ب�سفتهـــا �ل�ستئنافيـــة( باإلغـــاء �إد�نة متهم 
عربـــي �جلن�سية، حمكـــ�م عليـــه باحلب�س ملدة 
ـــا عن �لباد بعد  �سهريـــن و�لأمر باإبعاده نهائيًّ
تنفيـــذ �لعق�بة �ملق�سي بهـــا، وحكمت جمدًد� 
برب�ءتـــه مما ن�ســـب �إليه من �تهـــام ب�رقة مبلغ 
500 دينـــار ليا من مكتب �ملحامي �لذي كان 
يعمل لديه، بعد تقدمي �لأخري تنازل م�ثًقا عن 
حقـــه يف �ل��قعـــة. وتتح�سل �ل��قعـــة ح�سب ما 
جاء �أور�ق �ملحكمة يف �أن �ملحامي �ملجني عليه 
كـــان قد �أبلغ مركز �رطة �حل�رة �أنه عند ع�دته 
�إلى مكتبـــه يف �ل�ساعة 5:00 م�ســـاء، تبن �إليه 
�أن �لقفـــل �لرئي�سي للمكتب مك�ســـ�ر، كما �أن 
�أحـــد �لأدر�ج يف طاولته مك�ســـ�ر ه� �لآخر، وقد 

�ختفى منه مبلغ 500 دينار.
وثبت من خال تقرير �سعبة �لب�سمات بعد 
رفعهـــا من م�قـــع �جلرمية، تطابـــق �أثر ب�سمة 
�جلـــزء �لأمين من كـــف �مل�ستاأنف مع �لب�سمات 

�ملرف�عة باأكرث من 12 ميزة.
حمكمـــة  �أمـــام  دفـــع  �مل�ستاأنـــف  �أن  �إل 
�ل�ستئناف باأنه كـــان يعمل يف مكتب �ملحامي 
خـــال تلك �لفرتة من �أجل تركيب �لأثاث، ومن 
�لطبيعـــي �أن تت��جـــد ب�سماته يف جميـــع �أرجاء 
�ملكان، فيما قدم �ملحامي �ملجني عليه �إقر�ًر� 

بتنازله عن حقه �جلنائي.
وكانت �أ�سندت �لنيابة �لعامة للمتهم، �أنه 
�ـــرق �ملبلغ �ملبـــن قدًر� بـــالأور�ق من مكتب 

�ملحامي �ملجني عليه، وكان ذلك لياً.

�لعليـــا  �ل�ستئنـــاف  حمكمـــة  �أيـــدت 
 3 عق�بـــات  جمـــدًد�،  �لأولـــى،  �جلنائيـــة 
مد�نـــن ب��ســـع قنبلـــة وهميـــة يف �لدو�ر 
�لر�بـــع مبنطقة مدينة حمـــد بالعام 2015 
و�أحرق�� �إطـــار�ت، بعدمـــا نق�ست حمكمة 
�لتمييـــز �حلكم �ل�ســـادر عليهم، و�كتفت 
ب�سجن كل منهم ملدة 3 �سن��ت بدل من 5 
�سنن �ملحك�م بها عليهم من قبل حمكمة 
�أول درجة و�أمرت مب�سادرة �مل�سب�طات.

وقالت �ملحكمة يف حيثيات حكمها �إنه عن طلب 
�مل�ستاأنفن ��ستبـــد�ل �لعق�بة �ملق�سي بها، 
فلما كـــان ن�س �ملادة )11( مـــن �لقان�ن رقم 
18 ل�سنـــة 2017 ب�ســـاأن �لعق�بـــات و�لتد�بري 
�لبديلة قد ��ستلزمـــت �روًطا من�س��س عليها 
يف �ملـــادة وهـــي وجـــ�د ظـــروف �سخ�سيـــة �أو 
�سحيـــة للمحكـــ�م عليـــه م�ؤدية لعـــدم مائمة 
تنفيـــذ �لعق�بـــة �ملق�سي بها وفًقـــا للتقارير 
�لتي تطلـــب �أو تقدم، وملا كـــان �مل�ستاأنفن 
ق�ســـي عليهم بال�سجن ملدة 3 �سن��ت ومل يبد 
هم �أو دفاعهم ثمة ظـــروف �سخ�سية �أو �سحية 
تفيد عدم مائمة تنفيذ �لعق�بة �ملق�سي بها، 
وخلـــت �لأور�ق من ثمة تقاريـــر ت�ؤيد �سيًئا من 

هذ� �لقبيل.
وكانـــت �لنيابة �لعامة وجهـــت للمتهمن 
�أنهم يف 20 �أغ�سط�س 2015، �أول: �أ�سعل�� عمًد� 
حريًقـــا يف �لإطار�ت بالطريـــق �لعام معر�سن 
حياة �لنا�ـــس و�أم��لهم للخطـــر تنفيًذ� لغر�س 
�إرهابـــي، ثانًيـــا: و�سعـــ�� و�آخريـــن جمه�لـــن 
مبكان عام هيكل حماكـــي لأ�سكال �ملتفجر�ت 

�لتي حتمل على �لعتقاد باأنها كذلك.
�أنـــه بالتاريـــخ  �إلـــى  وتعـــ�د �لتفا�سيـــل 
�ملذك�ر ويف �ل�ساعة 8:30 م�ساء مبنطقة مدينة 
حمـــد قام �ملتهم�ن ب��سع عـــدد من �لإطار�ت 
يف �ل�ســـارع �لعام بالدو�ر �لر�بع، و�سكب�� عليها 
�لبنزين و�أ�سعل�� �لنار فيها، كما و�سع�� ج�سًما 
وهميًّا حماكًيـــا لأ�سكال �ملتفجر�ت على مقربة 
مـــن �حلريق، كان عبارة عن طفاية حريق حمر�ء 
�لل�ن م��ســـ�ل بها �أ�ســـاك كهربائية و�ريط 
ل�سق ثم لذو� بالفر�ر مـــن �مل�قع، قا�سدين 
مـــن ذلـــك بـــث �لرعـــب يف نف��ـــس �مل��طنن 

و�ملقيمن و�لإخال باأمن و�سامة �ململكة.
وت��سلـــت �لتحريات �لتـــي �أجريت ب�سان 
�ل��قعـــة �إلى ه�ية �ملتهمـــن �لثاثة، و�لذين 

متكن �أفر�د �ل�رطة من �لقب�س عليهم.

قالـــت �ملحاميـــة وردة علـــي �إن �ملحكمة 
�ل�سغـــرى �ل�رعية �خلام�سة )�لد�ئـــرة �ل�سنية( 
حـــددت �لنفقة �ل�سهرية �مللزم بها �أب ل�سالح 
�بنته من طليقته �ملحك�م ل�ساحلها باحل�سانة، 
مببلـــغ 40 دينـــاًر� �ساملـــة �ملـــاأكل و�مل�ـــرب 
ومثلهـــا مرتن يف �ل�سنة ك�ســـ�ة للعيدين، كما 
جعلت بـــدل �حل�سانـــة ل�سالـــح �لأم مببلغ 50 
ا. وق�ســـت باإلـــز�م �لأم بتمكن  دينـــاًر� �سهريًّ
طليقهـــا من روؤيـــة �بنته وزيارتهـــا ي�من كل 
�أ�سبـــ�ع وملـــدة ل تتجاوز 3 �ساعـــات يف �لي�م، 
على �أن يك�ن ت�سليم و��ستام �لطفلة ل��لدها 
عـــن طريق �ملركـــز �لجتماعي �ملجـــاور ملنزل 
�لأم، ف�ســـًا عن �إلز�م �لأب بت�سليم �أور�ق �بنته 

�لثب�تية �إلى و�لدتها.
و�أو�سحت �ملحاميـــة �أن �لأب �ملدعي كان 
قد طلب من خال دع��ه �لق�ساء باإعادة تقدير 

مبلـــغ �لنفقة وتخفي�س مبلـــغ �لنفقة �ل�سهرية 
وبـــدل �ل�سكن �ملحك�م به ل�سالح �بنته ليك�ن 
30 دينـــاًر� �ساملة للماأكل و�مل�ـــرب و�ل�سكن 
وذلـــك كحـــد �أق�ســـى وفًقـــا للحالـــة �ملاديـــة 
للمدعي. و�أ�سارت �إلـــى �أنه طلب �أي�ًسا �لق�ساء 
باإلغـــاء نفقة بـــدل �ل�سكن عن �ملدعـــى عليها 
ك�نها ت�سكن يف منزل و�لدها وتتقا�سى عاوة 
بدل �ل�سكن، وباإلز�م طليقته بتمكينه من روؤية 
وزيـــارة �بنته �ل�سغرية 3 �أيام يف �لأ�سب�ع منها 

ليلة مع �ملبيت.
و�أو�سحت علـــي �أن �لأب �أفاد يف دع��ه �أنه 
مكبل بالدي�ن وميلك دخـــًا قلياً ك�نه �أجنبي 
�جلن�سية وينفـــق على �أهله �ملقيمن يف باده، 
ممـــا ��ستدعـــاه لطلـــب تخفي�س مبلـــغ �لنفقة 
�ملحكـــ�م عليـــه بها مببلـــغ 100 دينـــار عقب 

طاقه من و�لدة �بنته.

مدينة �ضباب 2030 حتقق 9 من اأهداف التنمية امل�ضتدامة
قيا�س لقدرة �سبابنا على حتقيق �لروؤية �لتي نطمح �إليها... جناحي:

�ملنامة - وز�رة �ســـ�ؤون �ل�سباب و�لريا�سة: 
ت���ســـل مدينة �سباب 2030 �لتي تنظمها وز�رة 
�ســـ�ؤون �ل�سباب و�لريا�ســـة بالتعاون مع �ريكها 
�ل�سرت�تيجـــي “متكن” حتقيق �أهـــد�ف �لتنمية 

�مل�ستد�مة �لتي �عتمدها قادة �لعامل.
وعـــن هذ� �لت�جـــه، �أعلنت �ل�كيـــل �مل�ساعد 
لتنمية �ل�سباب ب�ز�رة �س�ؤون �ل�سباب و�لريا�سة 
�إميان جناحي �أن �ملدينة يف تقدمها و��ستغالتها 
�ملهنيـــة ت�ســـكل من�ذجـــا ��ستثنائيـــا يقارب يف 
منطـــه ما ت�سعـــى �لروؤية �لقت�ساديـــة لتحقيقه، 
مبينة �أنها متكنت مـــن �إدماج 9 �أهد�ف من �أ�سل 
17 هدفـــا، و�أكـــدت “هذ� �لنمـــ�ذج �لذي تقدمه 
مدينـــة �ل�سبـــاب قيا�س لقدرة �سبابنـــا �لبحريني 
علـــى حتقيق �لروؤية �لتي نطمـــح �إليها، �إذ دجم�� 
يف هذ� �مليد�ن �مل�سغر مب�ساعيهم وم�ساركاتهم 
مـــا ي�سل �إلـــى �أكرث من 50 % مـــن تلك �لأهد�ف 
يعني �أننـــا �أمام جيل و�عد ن�ستنـــد عليه للنه�سة 

و�لتنمية”. 
و�أو�سحـــت “عـــرب 10 م�ؤ�س�ســـات تدريبيـــة 
ومن خال طرق تعليـــم �إبد�عية وملهمة، ك�سفت 
�ملدينـــة عن رهانات �سبابية عديـــدة �كت�سفناها 

من خـــال �لتعليم �جليـــد وغري �لتقليـــدي، وه� 
مـــا ي�سري �إليه �لهدف �لر�بـــع �سمن تلك �لأهد�ف 
�لعاملية، وذلك يعزز �لبنى �لتحتية �لتي ن�ستثمر 
فيها هـــذه �لطاقـــات، و�لتـــي ن�سعـــى لتاأهيلها 

وتدريبها؛ كي تبني وتنجز لنا م�ستقبل �لباد”. 
�جليـــد  �لتعليـــم  ذلـــك  �أن  �إلـــى  و�أ�ســـارت 
و�لإبد�عـــي يقابلـــه �إجنـــاز �لهـــدف �لثـــاين ع�ـــر 
 ، و�ملت�ســـل بال�ستهـــاك و�لإنتـــاج �مل�س�ؤولـــننْ
حيث كل �ملـــ��رد بتقنياتهـــا و�أدو�تها ي�سخرها 
�ل�سباب من �أجل م�ساريع و�عدة، قد متنح �مل�سهد 

�لبحرينـــي �لقت�ســـادي خ�س��سيتـــه وفر�دتـــه، 
كمـــا تتيح �إيجاد حل�ل ذكيـــة تتعامل مع خمتلف 
�ملـــ��رد �خلام من �أجل حت�يـــل م�سارها ملنتجات 
قابلـــة لا�ستخد�م و�لتـــد�ول، �لأمـــر �لذي يخدم 
بدوره �أي�ًسا �لهدف �لتا�ســـع �ملت�سل بال�سناعة 

و�لبتكار. 
وعلقـــت “نحـــن �أمام جيـــل مبـــدع ن�سعه يف 
�ملدينة �أمام ف�ساء�ت متن�عة كي يرثي نتاجاتها. 
هذ� �لتعري�س للتجارب �حلقيقية، و�إيجاد من�ذج 
مقارب لل��قع كي ي�ستغل فيه ه�ؤلء �ل�سباب من 

�ساأنـــه �أن يرتقي بح�ـــس �مل�س�ؤوليـــة، و�أن ميكن 
هـــ�ؤلء �مل�ساركـــن مـــن خلـــق �س�ق عمـــل ثري 

ومتن�ع يتف�ق على �ملعطيات �حلالية”.
وكمـــا تعنـــى �أهـــد�ف �لتنميـــة �مل�ستد�مـــة 
بالتعليـــم و�ل�سناعة و�ل�ستهاك و�لإنتاج، فاإنها 
اأي�ًص���ا ت�صرتط حتقي���ق ال�صحة اجلي���دة والرفاه، 
ت�ظيـــف �لطاقـــة �لنظيفة مبقابل معقـــ�ل، كما 
تهتم باإيجـــاد فر�س للعمل �لائـــق و�لعمل على 
تنمية �لقت�ساد، وذلك ح�سب �لأهد�ف رقم )3(، 
)7(، )8(، و�لتي تنطبق �أي�ًسا على مدينة �سباب 

2030.  يف هـــذ� �ل�سيـــاق، �أ�ســـار رئي�ـــس جلنتي 
�جلـــ�دة و�لإعـــام م�ساعد �سلمان �إلـــى �أن تفعيل 
تلـــك �لأهـــد�ف ملح�ظ، حيـــث يتم قيا�ـــس �لأثر 
و�لنتائـــج با�ستمـــر�ر، م�ؤكًد� �أن �جلـــ�دة حتر�س 
بح�ســـب �س��بطهـــا ومتابعتهـــا علـــى �لرتقـــاء 
بالتجارب كافة وتلبيـــة �حتياجاتها ل�سمان بيئة 

�إنتاجية عالية. 
و�أو�ســـح �أن �مل�ؤ�س�ســـات �لتدريبية و�ملركز 
�لتدريبـــي �ل�ست�ســـاري ت�سعـــى جميعها لتعميق 
�لتفاعـــل �لإن�ساين بقلب �ملدينة من خال 5600 
فر�ســـة حقيقيـــة، م�جهـــة لـــكل �مل�ساركن من 
خمتلف �ل�ر�ئح و�لفئـــات، م��سًحا “�لفر�س هنا 
متاحة بالت�ساوي لكل من يرغب بها، لي�س هنالك 
من تقييد لفر�سة ول حاجز يح�ل دون �سغف ما. 
وهـــذ� �لعام �أي�ًســـا ي�سهد �ن�سمـــام �لفتيات من 
فئـــة متازمة د�ون وذلـــك لأول مـــرة منذ �إطاق 
مدينة �سباب 2030 ل�سف�ف �سم�، وه� ما ي�ؤكد 
حر�سنا على �مل�ساو�ة كمبـــد�أ �إن�ساين و�جتماعي، 
للتنميـــة  �لعا�ـــر  �لهـــدف  مـــع  يتفـــق  و�لـــذي 
�مل�ستد�مـــة، �إذ ت�سعى �ملجتمعـــات على م�ست�ى 

�لعامل للحد من �أوجه عدم �مل�ساو�ة”.

“14 فرباير” وزعت اأمواالً الإخفاء املطلوبني يف ال�ضقق
 �أحدهم هارب ومقيم خارج �لباد

تنظـــر �ملحكمـــة �لكـــربى �جلنائيـــة �لر�بعـــة يف 
ق�سيـــة جماعـــة �إرهابيـــة، ت�سم 3 متهمـــن، �أحدهم 
هـــارب ومقيم خارج �لبـــاد وه� �أحـــد �أع�ساء تنظيم 
�ئتـــاف 14 فرب�يـــر، و�ملقب��ـــس عليـــه �ل�حيد يف 
�لق�سية يدير ح�ساب با�سم “�أخبار ب�ري” على م�قع 
�لت���ســـل �لجتماعي “�لن�ستغـــر�م”، وتلقى �لأخري 
من �لهارب �أم��لً لتنفيذ خمططاتهم �لإجر�مية، ومت 
�لقب�ـــس عليه قبـــل ��ستامه لقنبلة حمليـــة �ل�سنع، 
كمـــا حت�ّسل علـــى مبلغ �أجـــرة �سقة لإقامـــة عدد من 
�ملطل�بن �أمنيًّا فيها و�قت�سمها مع �ملتهم �لثالث.
�لنظـــر يف �لق�سيـــة  �إرجـــاء  وقـــررت �ملحكمـــة 
حتـــى جل�سة 10 �سبتمرب �لقـــادم، وذلك لندب حمام 
للمتهـــم �لثاين �ملقب��س عليه، و�أمرت باإعادة �إعان 

�ملتهمن �لأول و�لثالث �لهاربن.
وت�ســـري �أور�ق �لق�سية �إلـــى �أن �لتحريات �لتي 
�أجر�هـــا مـــازم �أول ك�سفـــت �أن تنظيـــم �ئتـــاف 14 
فرب�يـــر �لإرهابـــي قـــد قـــام بتجنيد �ملتهـــم �لثاين 
و�سمـــه �إلى عنا�ـــر �لتنظيم �لإرهابـــي للعمل حتت 
مظلتـــه وخدمـــة �أهد�فـــه، وذلـــك للقيـــام بعمليات 
�ل�سغب و�لتخريب و�مل�سري�ت يف منطقة ب�ري، بناء 
علـــى �لتكليفات �لتـــي تلقاها �ملتهم مـــن قياد�ت 

�لتنظيم باخلارج.
كما دلـــت حترياته على �أن �ملتهـــم �لثاين كان 
قـــد تلقـــى مبالغ ماليـــة ب�سكل منتظم مـــن �لتنظيم 
عـــن طريـــق ��ستامهـــا ب “�لربيد �مليـــت”، ف�سا 
عـــن �أنه يديـــر ح�ساب يف م�قع �لت���ســـل �لجتماعي 
“�لن�ستغـــر�م” با�سم “�أخبار ب�ري”، �لذي ي�ستخدمه 
يف ن�ر �لأن�سطة و�لأهد�ف �خلا�سة بتنظيم 14 فرب�ير 
�لإرهابي، و�لرتويج للعمليات �لإرهابية و�لتحري�س 
على �رتكابها، كما متكن �ملذك�ر من جتنيد �ملتهم 
�لثالـــث ليك�ن خليفة له يف حال مت �لقب�س عليه من 

قبل �ل�رطة.
و�أ�سفرت �لتحريات �أي�ًســـا عن �أن وقام �ملتهم 
�لأول �لهـــارب للخـــارج و�مللقب بـ”�ملـــ�ت �لأحمر” 
بتجنيد �ملتهم �لثـــاين لانتقال �إلى �لعمل �مليد�ين 
باملنطقـــة و��ستـــام متفجـــر�ت، حيث قبـــل �ملتهم 

�لثاين �لن�سمام للتنظيم.
ومت تكليـــف �ملتهم �لثاين بالبحث عن �لأهد�ف 
�حلك�ميـــة و�لقت�ساديـــة ل�ستهد�فها، بعـــد �إباغه 
�أنه �سيت�سلم قنبلة حمليـــة �ل�سنع خال �أيام لتنفيذ 

عمليـــة �إرهابية من تنظيم “�ر�يا �ملختار”، �إل �أنه مت 
�لقب�س عليه قبل ��ستامه لهذه �لقنبلة.

وخـــال �لتحقيق مـــع �ملتهـــم �لثاين قـــّرر باأنه 
ي�ســـارك يف �مل�ســـري�ت منذ �لعـــام 2014، ويف �لعام 
2016 �لتقـــى مع �سديق عر�ـــس عليه �مل�ساركة يف 
�إد�رة ح�ساب “�أخبار ب�ري” ف��فق على ذلك، �إذ كلفه 
ذلـــك �ل�سديق بن�ـــر �أخبار �ملعتقلـــن و�مل�سري�ت، 
وبعـــد �لقب�ـــس على �سديقـــه ت���سل معـــه �ملتهم 
�لأول عـــرب برنامج �لت���سل �لجتماعي “�لتيلغر�م”، 
�لذي �أبلغه باأنه قيادي يف تنظيم �ئتاف 14 فرب�ير، 
وطلب منـــه قيادة �لعنا�ر �لإرهابيـــة مبنطقة ب�ري 

مقر �سكنه.
و�أ�ســـاف �أنـــه بالفعـــل ت�لى ن�ـــر �لأخبـــار على 
�حل�ســـاب �ملذكـــ�ر �سلًفا، بينمـــا عهد �إلـــى �ملتهم 
�لثالـــث جتنيد عنا�ـــر للم�ساركة يف �أعمـــال �ل�سغب 
عـــن طريـــق  ماليـــة  مبالـــغ  و��ستلـــم  و�مل�ســـري�ت، 
“�لربيـــد �مليت”، حيـــث كان يرتكها لـــه �لأول عن 
طريـــق �أ�سخا�س �آخريـــن بالقرب مـــن م�ساجد وماآمت 
يف �ملنطقـــة، كمـــا طلب منـــه �ملتهم �لهـــارب ح�ر 
ـــا يف منطقـــة بـــ�ري وعمـــل قائمة  �ملطل�بـــن �أمنيًّ

باأ�سمائهم و�إر�سالها �إليه.
و�أفاد �أنه بعد 4 �أ�سهـــر من تلك �ل�قائع ��ستلم 
مـــن �سخ�س �آخـــر مبالغ ماليـــة ترت�وح مـــا بن 200 
�إلـــى 250 دينـــاًر�، حيث كـــان ي�سلمهـــا للمطل�بن 
�أمنيـــا، وعندها �قـــرتح على �ملتهـــم �لأول ��ستئجار 
�سقـــة للمطل�بن �أمنيا و�أبلغـــه ب�ج�د �سقة �إيجارها 
�ل�سهـــري 140 ديناًر�، بالرغم مـــن �أنه �تفق يف جهة 
�أخرى مع �ملطل�بـــن �أمنيًّا على �أن يقت�سم�ن �ملبلغ 
فيمـــا بينهـــم، وبالفعل حت�سل�� على �أجـــرة 4 �أ�سهر 
مببلـــغ �إجمايل 560 ديناًر� حل�ســـاب �ل�سقة �ل�همية، 
�لذي �قت�سمها مع �ملطل�بـــن �أمنيًّا بالت�ساوي فيما 
بينهـــم. وذكر �ملتهـــم �لثاين �أنه قبـــل �لقب�س عليه 
بفرتة وجيزة كان قد طلب منه �أحد �لعنا�ر �لتابعن 
�إليـــه �لت���سل مـــع �ملدع� “�ملـــ�ت �لأحمر” لت�فري 
عب�ة متفجرة ل�ستهد�ف رجال �ل�رطة، وعندما �أبلغه 
بالأمـــر و�فق �لأخري ولكـــن �ل�سخ�س �لذي كان مقرًر� 
�أن يجلبهـــا �إليهـــم مت �لقب�ـــس عليـــه قبـــل ت��سيل 
�لقنبلة، فت���سل مع �ملتهم �لأول جمدد� �لذي �أبلغه 
�أن �لقنبلـــة جاهزة، لكنه تر�جع عن �لأمر وظل مياطل 
�ملتهـــم �لأول ك�ن �أنه ل يعـــرف كيفية �لت�رف مع 

�لقنبلة.
و�أ�ســـاف �أي�ًســـا �أن �ملتهـــم �لأول طلـــب منـــه 
خال �أحـــد نقا�ساتهمـــا �لبحث عـــن �أ�سخا�س لديهم 
�ل�ســـاح يف  ��ستخـــد�م  علـــى  للتـــدرب  �ل�ستعـــد�د 
جمه�رية �لعـــر�ق، �إل �أنه مل يتمكـــن من ذلك ب�سبب 

�لقب�س عليه.
هذ�، وقد �أحالت �لنيابة �لعامة �ملتهمن �لثاثة 

بالق�سية للمحاكمة على �عتبار �أنهم �رتكب�� �لآتي:
�أولً: �ملتهـــم �لأول: ت�لـــى قيـــادة يف جماعـــة 
�إرهابيـــة �لغر�ـــس منهـــا �لدعـــ�ى لتعطيـــل �أحكـــام 
�لدولـــة  م�ؤ�س�ســـات  ومنـــع  و�لق��نـــن  �لد�ستـــ�ر 
و�سلطاتهـــا �لعامـــة من ممار�ســـة �أعمالهـــا و�لإ�ر�ر 
ب�حدتهـــا �ل�طنية، وكان �لإرهاب من �ل��سائل �لتي 
ت�ستخدم يف حتقيق هـــذه �لأغر��س، باأن قام بتجنيد 
�ملتهـــم �لثـــاين وت�سهيل �نخر�طه يف هـــذه �جلماعة، 
وتكليفـــه بالقيـــام بعـــدة �أعمال تنفيـــًذ� ملخططات 
تلك �جلماعة، وذلـــك بغر�س �إ�ساعة �لف��سى و�إثارة 

�لفنت ومقاومة �لدولة و�إ�سقاطها.
ثانًيا: �ملتهمن �لثاين و�لثالث:

1 - �ن�سمـــا �إلـــى جماعة �إرهابيـــة �لغر�س منها 
�لدع�ى لتعطيـــل �أحكام �لد�ستـــ�ر و�لق��نن ومنع 
م�ؤ�س�ســـات �لدولـــة و�سلطاتهـــا �لعامة مـــن ممار�سة 
�أعمالهـــا و�لإ�ر�ر ب�حدتها �ل�طنيـــة، وكان �لإرهاب 
من �ل��سائل �لتي ت�ستخدم يف حتقيق هذه �لأغر��س، 
باأن قام الثاين بتجنيد الثالث والت�صهيل له االنخراط 

يف هذه �جلماعة وربطه بقيادتها يف �خلارج.
�ملذكـــ�رة  �جلماعـــة  �أعمـــال  يف  ��سرتكـــا   -  2
وهمـــا يعلمـــان باأغر��سهـــا �لإرهابيـــة، بـــاأن ��ستلم 
�لثـــاين ونقل مبالغ مالية ون�ـــر �أخبار �مل�سري�ت غري 
�ملرخ�ســـة و�أعمـــال �ل�سغـــب، وطلب تزويـــده بعب�ة 
متفجـــرة لتنفيذ خمططات تلك �جلماعـــة، وباأن قام 
�لثالـــث بنقل �لأدو�ت �لتي ت�ستخدم يف تلك �لأعمال 
�لتخريبية ل�سالح تلك �جلماعة، وذلك بغر�س �إ�ساعة 
�لف��ســـى و�إثـــارة �لفـــنت و�إ�سعاف مقاومـــة �لدولة 

و�إ�سقاطها.
ثالًثـــا: �ملتهم �لثـــاين: ت�سلم مـــن جماعة تبا�ر 
ـــا، �أمـــ��ل ل�ستغالهـــا مل�سلحتها يف  ن�ساًطـــا �إرهابيًّ
مبا�ـــرة ن�ساطها �لإرهابي، وذلك بـــاأن ت�سلم �ملبالغ 
�ملبينة بـــالأور�ق ل�ستخد�مها يف تنفيذ جر�ئمهم يف 

منطقة ب�ري.

اإعداد: عبا�س اإبراهيممحاكم
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ال�صعادة والنج���اح وال�صحة مثلث يتطلع له 
الإن�صان �صواء كان ملكاً اأو رئي�صاً اأو مواطناً، رجالً 
ك���ان اأم امراأة، م�صلم���اً اأو م�صيحي���اً اأو يهودياً اأو 
ملح���داً، ال�صعادة والنجاح وال�صحة، لو تاأملنا كل 
ال�صيا�ص���ات احلكومية بالع���امل ومعها الكتابات 
والفل�صف���ات والدع���وات وكل اجله���د الإن�صاين 
املب���ذول منذ الأزمنة ال�صحيق���ة وحتى اليوم من 
اخرتاع���ات وابتكارات ومب���ادرات وكل ما قامت 
به الب�رشية من���ذ الأزل حتى اللحظة ي�صب جميعه 
يف حتقيق ال�صعادة والنج���اح وال�صحة لالإن�صان، 
وكل ال�رشاعات واحلروب وهذا البحث والتق�صي 
الدائم ب���ال كلل من اأجل بلوغ ه���ذا الهدف، وهو 
م���ا يف�رش احلراك الدويل باأرج���اء املعمورة بهدف 

حتقيق هذا الهدف الثالثي.
رغم و�صوح ال�ص���ورة اإل اأن هناك من يعمل 
ب���ال روؤي���ة ول م�صاع���ر ول وعي عل���ى ال�صطياد 
بامل���اء العكر، وه���ي �صيا�ص���ة ينتهجه���ا بع�ض 
ذوي الذم���ة امليتة من اأج���ل تعكري �صفو احلياة 
وت�صمي���م املجتمع وحت���ى اإن مل تكن هناك مياه 
عك���رة ف���اإن ه���وؤلء م�صتع���دون لتعك���ري البحار 
واملحيط���ات والأنه���ار من حوله���م ملنع حتقيق 

ال�صعادة والنجاح للمجتمع والآخرين، فكاأن هوؤلء 
خلقوا فقط لت�صميم غريهم وتعكري �صفو احلياة 
وجع���ل العامل غ���ري �صالح للعي�ض في���ه مادام ل 
يخدم م�صاحلهم، فاأينما تتحرك ت�صطدم بهوؤلء 
الذي���ن كلما وجدوا الأو�ص���اع هادئة وال�صتقرار 
والنج���اح من ن�صيب غريهم حت���ى فزعوا وراحوا 
احلي���اة  حمي���ط  ويعك���رون  الأوراق  يخلط���ون 
مبختل���ف الو�صائ���ل، ه���وؤلء ل اأعن���ي اأنهم فقط 
موج���ودون بالبحرين، بل هم مغرو�صون يف اأرجاء 
الع���امل وله���م �صبكاتهم وتوا�صله���م وهم اأ�صبه 
ب�صبك���ة عنكبوتية تتوا�صل م���ع اأطرافها بالكرة 
الأر�صية ول�صدة التن�صيق بينهم تراهم يفوقون 

حتى التنظيم الدويل لالإخوان امل�صلمني.
اإن �صعي الإن�صان اليوم بكل اأرجاء املعمورة 
من اأجل ال�صع���ادة والنجاح وال�صحة وكل ما نراه 
م���ن اأعمال واخرتاعات واإبداعات هو من اأجل هذا 
الهدف، حتى احلروب وال�رشاعات واملذابح التي 
نراه���ا ُيخيل لأ�صحابها ومن يوقدون نارها اأنهم 
ي�صعون لل�صعادة والنجاح وهذا التناق�ض هو ما 
مييز ه���وؤلء الذين كلما وجدوا ال�صتقرار والنمو 
والتطور يخيم على جمتمع ما، انتف�صوا واختلقوا 

احلروب وال�رشاعات وتوهموا حتى يزيحوا �صورة 
ال�صع���ادة ويحيل���وا احلي���اة اإلى جحي���م لغريهم، 
ورغم ذلك تراهم يرتدون اأقنعة اخلري وال�صعادة 
وهم باحلقيقة مقاتلون �رش�ص���ون �صد ال�صعادة 
ويكف���ي اأن تك�ص���ف اأقنعتهم حتى ت���رى وراءها 
م�صا�صي دماء ل يتورع���ون عن �صحق كل جمال 
باحلياة، هوؤلء لالأ�صف متنمرون ومنت�رشون بيننا 
ميتلكون ال�صلطة والنفوذ ي�صممون بهما العامل 
وكاأنه���م ُولدوا جلعل العامل غ���ري �صالح للعي�ض 
فيه، انظر وتاأم���ل موؤامراتهم و�صعيهم الدوؤوب 
م���ن اأج���ل اإ�صعال احلرائ���ق وزرع الف���ن وكاأنها 
األغام، تتملكه���م ال�صعادة كلم���ا حطموا �صعادة 
غريهم م���ن الب�رش، مثل هوؤلء تراهم بكل منا�صبة 
يتحقق فيها النج���اح لغريهم وي�صود ال�صتقرار 
م���ن حولهم حت���ى ينتف�ص���وا ويزرع���وا الألغام، 
فاحذروا من هوؤلء لأنهم متواجدون حولكم بكل 

مكان.

تنويرة: 
كم مرة احت�صن���ت ال�صيط���ان واأنت تظنه 

مالكا؟.

فالح هادي الجنابي

أسامة الماجد
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@albiladpress.com

سوالف

و�صلت العالقات البحرينية التايلندية 
اإل����ى قم����م النج����اح يف الرتاب����ط والتكامل 
والتع����اون  يف كل الجتاه����ات مبا ينعك�ض 
اإيجابي����ا على حياة ال�صعب����ني ال�صديقني، 
وكل ذل����ك بف�ص����ل جم����د الوط����ن �صيدي 
�صاحب ال�صم����و امللكي الأم����ري خليفة بن 
�صلم����ان اآل خليفة رئي�ض ال����وزراء املوقر 
حفظ����ه اهلل ورع����اه ال����ذي ر�ص����م �صيا�ص����ة 
اململك����ة اخلارجي����ة وف����ق اأ�ص�����ض ومبادئ 
را�صخة تقوم عل����ى تعزيز التنمية وال�صالم 
ومد ج�صور امل����ودة وال�صداق����ة والتعاون 
م����ع الأ�صق����اء والأ�صدق����اء، حت����ى اأ�صبحت 
مملكة البحرين مث����ال يحتذى به يف الأخوة 

وال�صداقة وا�صتثم����ار الإمكانيات املتاحة 
لتحقيق املزيد من الزدهار والتقدم لكل 
ال�صعوب، وخالل ا�صتقبال �صموه اأيده اهلل 
وفداً اأكادميياً م����ن مملكة تايلند “اأكد اأن 
م����ا ت�صهده عالق����ات التع����اون وال�صداقة 
الوثيق����ة ب����ني مملك����ة البحري����ن ومملك����ة 
تايلن����د ال�صديقة من من����اء وتطور م�صتمر 
على خمتل����ف الأ�صعدة يعك�����ض حقيقة ما 
تتمت����ع به هذه العالقات م����ن روابط تقوم 
على اأ�صا�����ض متني من التفاهم والتن�صيق 
امل�ص����رتك، و�صدد حفظ����ه اهلل ورعاه على 
اأهمي����ة تو�صي����ع التعاون ب����ني البلدين يف 
املجالت التعليمي����ة وال�صحية، وذلك من 

خالل تكثيف الزيارات املتبادلة واللقاءات 
امل�صرتك����ة الت����ي من �صاأنه����ا اأن ت�صهم يف 

تبادل ونقل اخلربات بني اجلانبني”.
لق����د و�صع �صيدي �صمو رئي�ض الوزراء 
بحكمت����ه البحري����ن يف مكانه����ا احلقيق����ي 
وجعل منه����ا البلد الرائد ومرك����ز الإ�صعاع 
يف كل املج����الت حتى غ����دت مثل ال�صم�ض 
الت����ي ت����دور حوله����ا الأقم����ار وامل�صتقبل 
الزاهر وطريق التقدم م�صتمر ل يقف عند 
ح����دود، واأينما يذهب املواط����ن البحريني 
يجد الرتحي����ب احلار واملعامل����ة اخلا�صة، 
و�صخ�صيا مل�صت ذلك خالل زيارتي مملكة 
تايلند، فاأول م����ا اأعطيت جواز �صفري اإلى 

موظف اجلمارك حدق فيه لربهة ثم ابت�صم 
وخرج����ت من فمه ح����روف الرتحي����ب احلار 
واأدركت حينه����ا اأن ال�صمعة الطيبة تالحق 
البحرين����ي اأينم����ا يذهب، وه����ذا الرتحيب 
الرفي����ع يرتب����ط ارتباط����ا حمكم����ا بالروؤية 
ال�صرتاتيجية الت����ي و�صعها �صيدي �صمو 
رئي�����ض ال����وزراء اأي����ده اهلل  وقواعد العمل 
امل�ص����رتك على امتداد الع����امل الرامي اإلى 

النفع والفائدة لل�صعوب قاطبة.
�صتظل عالقة مملك����ة البحرين مبملكة 
تايلن����د عالق����ة قوي����ة ورا�صخ����ة يف الروؤى 
خمتل����ف  عل����ى  والتوجه����ات  واملواق����ف 

الأ�صعدة.

البحرين وتايلند... تعاون ال يقف
عند حدود

هن���اك حم���اولت حمموم���ة يبذله���ا نظام 
املاليل يف اإيران من اأجل ا�صرتداد الدبلوما�صي 
الإرهاب���ي اأ�صداهلل اأ�صدي اإل���ى النم�صا ثم اإلى 
اإي���ران، م���ن خ���الل التهدي���د والبت���زاز ومنح 
تن���ازلت لأط���راف خمتلفة، يف ح���ني كان هذا 
عملي���ة  يف  �صالع���ا  الإرهاب���ي  الدبلوما�ص���ي 
حت�ص���ري جرمية �صد الإن�صانية يف قلب اأوروبا، 
حيث كان يرعاها ويقودها كما اأكدت م�صادر 

وا�صعة الطالع بهذا ال�صدد.
ه���ذه املح���اولت امل�صبوهة الت���ي ت�صعى 
لإعادة �صيناريوهات �صابقة مت خاللها تخلي�ض 
اإرهابي���ني قتل���ة تابع���ني للحر�ض الث���وري اأو 

خمابرات امل���اليل، من املحا�صب���ة واملحاكمة، 
ولقاء روحاين وظريف بوزير الدفاع النم�صاوي 
ال�صابق ال���ذي له ارتباطات وثيقة وقريبة جدا 
مع النظ���ام الإيراين من���ذ �صن���وات، لتن�صيطه 
يف العم���ل عل���ى اإطالق ����رشاح اأ�ص���دي، وتدعي 
وزارة خارجية النظام يف تقاريرها الداخلية اأن 
احلكومة النم�صاوية ترغب يف اإغالق هذا امللف 
يف اأ�رشع وقت وهي تبذل ق�صارى جهدها لهذا 
الغر�ض، وهذا ما يج���ب اأخذ احلذر الكامل منه 
واحليلولة دون حتقيق���ه، خ�صو�صا وقد �صار 
وا�صحا اأن هذا النظ���ام ل ياأخذ العربة اأبدا ول 
يكف عن ممار�صت���ه اجلرمية املنظمة ول�صيما 

فيما يتعل���ق بالإرهاب والتطرف الديني حيث 
اأك���دت وتوؤكد زعيم���ة املقاوم���ة الإيرانية اأن 
النظ���ام الإيراين يعت���رب بوؤرة ومرك���ز ت�صدير 
الإرهاب والتطرف الدين���ي، لذلك جاء الوقت 
املنا�ص���ب لكي يتم وقف هذا النظام عند حده 
ول�صيم���ا بع���د اأن ثب���ت تورطه باأدل���ة دامغ�ة 
ويج���ب اأن يدف���ع الثم���ن ولي����ض اأن ميهد له 
ال�صبيل لكي يتخل�ض من املحا�صبة وامل�صاءلة.

ه���ذا النظ���ام الدموي ومن خ���الل عملياته 
الإرهابية الكثرية �صد عنا�رش ورموز املقاومة 
الإيرانية يف العراق وفرن�صا واإيطاليا و�صوي�رشا 
واأملاني���ا وغريها، جتاوز كل احلدود ومل يبادر 

املجتم���ع ال���دويل اإل���ى القت�صا����ض منه رغم 
تيقنه باأنه يقف خلفها، وهذا ما �صاعد النظام 
وحف���زه و�صجع���ه اأك���ر ملمار�ص���ة املزيد من 
العملي���ات والتمادي فيه���ا، والعملية الأخرية 
دلت بو�ص���وح على مدى اإج���رام ووح�صية هذا 
النظام خ�صو�صا عندما ين���وي ارتكاب جرمية 
تفج���ري يف قاع���ة يتواجد فيها اأك���ر من 100 
األ���ف اإن�ص���ان، لب���د للمجتمع ال���دويل اأن يقف 
عنده���ا وي�صع���ى للتدقيق فيها لك���ي يعرف 
اإل���ى اأي ح���د ي�صتهرت ه���ذا النظ���ام باملبادئ 
والقيم الإن�صانية ومدى تعط�صه لإراقة الدماء 

وارتكاب املجازر. “احلوار”.
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م����ا �صاأقوله ق����د يكون ُموجًع����ا؛ لأنه 
يالم�����ض الكثري م����ن الن�ص����اء؛ فمعظمهن 
م����ن دون �ص����ك �صيتفقن مع����ي، وبع�ض 
عل����ى  ُي�����رشرن  الالئ����ي  م����ن  القلي����الت 
ا�صتنها�ض همم و�صيم الن�صاء الأخريات؛ 
رمبا يختلفن مع����ي! ويف النتيجة هي اآراء 
قابلة للنقا�ض والأخ����ذ اأو الرد، فاإذا كان 
ع����دو املرء من يعمل عمل����ه كما يقولون؛ 
فاإن غالبية الن�صاء عدوات لبع�صهن، واإِْن 
مل ُي�رشحن بذلك ب�ص����كل وا�صح اأو مبا�رش! 
فف����ي عامل الن�ص����اء تقع الغ����رية وحتتدم 
وت�صتد ولول �صرت اهلل وف�صله؛ لكنا نرى 
ت�صابك ال�ّصعور )من ال�ّصْعر(. كثريات منا 
ل َيحتمل����ن جن����اح نظرياته����ن، ل يطيقّن 
روؤيتهن ترتقني اأو حت�صلن على منا�صب 

اأو مدائح، واإِْن اأظهرن عك�ض ذلك!
لذل����ك تراه����ن؛ َي�صف����ن الناجح����ات 
باأب�صع ال�صف����ات، منها: الف�ص����ل والرياء 
ولف����ت النتباه اأو الأنظار، ل ِلوجود دليٍل 
ُيثبت الك����الم، بل؛ لغر�ض واحد فقط هو 
الت�صقيط واحل����ط والت�صفيه! فما ال�صبب 
ا اأن كث����ريا منهن ل  يف ظنك����م!؟ خ�صو�صً
يربطه����ن رابط اأو معرف����ة م�صبقة ببع�ض 
اأولئ����ك الناجح����ات! اإنه����ا يف ظن����ي عقدة 
داخلي����ة؛ فلديه����ّن – واأق�ص����د الغالبية، 
ولي�ض الكل املطل����ق منهن؛ لكيال ُيفهم 
م����ن كالم����ي التعمي����م – عق����دة التوج�ض 
واخلوف الداخليني من تفوق امراأة �صكال 

اأو م�صموًنا عليهن!
نعم قد ل تكون الأخرى طَرًفا مناف�ًصا 
ًا، ولكنها طرف ُمعادل يف الوظيفة  مبا�����رشِ
والكينون����ة والأنوث����ة والن�صوي����ة، وك����اأن 
كل ح����واء متفوق����ة )م����ع اخت����الف طبيعة 
التف����وق( َت�صعها على حِم����ّك املقارنة اأو 
الفرز اأو الت�صنيف! لذل����ك فهي َتتهّيب 
منها يف قرارة نف�صها وقد حت�صدها ورمبا 
تتمنى اأن ت�صقط اأو تزل قدمها؛ لرت�صي 

غرورها وت�صعر اأخريا بالراحة النف�صية!
ه����ل ت�صدق����ون اأن بع�����ض الن�ص����اء 
�صاأعطيك����م  الطريق����ة!؟  به����ذه  يفّك����رن 
مثالني واأكتفي بعد ذلك باآرائكم، الأول: 
ل����دى امل����راأة هو�����ض اأو رع����ب م����ن امراأة 
تناف�صه����ا رجلها؛ ف����كل ام����راأة تدخل يف 
�صاحتها عدوة وت�صتحق اأغلظ العقوبات، 
لذل����ك اأق����ول للرج����ال الذي����ن يرتكبون 
جرمي����ة التعدد الزوج����ي )يف ُعرف الن�صاء 
طبًعا(: لن تقبل املراأة بالتعدد الإ�صالمي 
اأب����ًدا ولو اأق�صمْت مليون م����رة اأنها توؤمن 

بالقراآن الكرمي وكالم اهلل! 
والث����اين: يتعل����ق باأم����ر ق����د ل تنتبه 
له بع�����ض الن�صاء على الرغ����م من وجوده 
بج�ص����م  يتعل����ق  اإن����ه  بالرج����ال!  فكي����ف 
امل����راأة، األ ت����رون امل����راأة تبحث ع����ن اآخر 
واأخب����ار  واملو�ص����ات  اجلم����ال  �صيح����ات 
الفا�صين�صتات، يراق����ن باهتمام اأج�صاد 
الن�صاء الأخريات؛ يتمنني مثلها اأو يقمن 

بتقليدها ورمبا يح�صدنها!
اإنه ع����امل الن�صاء وم����ا اأدراكم! فمتى 
نتخل�ض م����ن الع����داوات الداخلية وُننقي 
داخلن����ا من اخل����وف من مناف�ص����ة الأخرى، 
ونبتع����د ع����ن حماربته����ا لننع����م بال�صالم 
الداخلي، لنحب بع�صن����ا )اأرجوكن(؛ فلن 
يحرتمنا الرجال ما مل نحرتم بع�صنا ونقف 
يف ال�صف ذاته ونعرتف بنجاحات بع�صنا 
التي هي ن�رش للمراأة يف كل مكان وزمان.

عندما تتوجس 
المرأة... من المرأة!

 د. زهرة حرم

َوْخـَزُة ُحب

فاتن 
حمزة
fatin.hamza
@gmail.com

اأخب���ار  اأتاب���ع  واأن���ا  ا�صتح����رشت 
التاأثري  التدخالت اخلارجي���ة وحماولة 
عل���ى العملي���ة النتخابي���ة الربملانية 
والبلدي���ة املقبل���ة، من خ���الل اأن�صطة 
م�صبوهة، ومتوي���ل خارجي، وحتري�ض 
اإعالمي، وعرب �رشاء ح�صابات اإلكرتونية 
واإدارته���ا من ثالث عوا�ص���م، اإلى اآخر 
ما ج���اء يف الأخب���ار، ق�ص���ة حاطب بن 
اأب���ي بلتعة ر�صي اهلل عن���ه حني اأجمع 
ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم 
امل�صري اإلى مكة، كتب حاطب بن اأبي 
بلتعة كتاباً اإلى قري�ض يخربهم بالذي 
اأجم���ع علي���ه ر�ص���ول اهلل م���ن الأمر يف 
ال�صري اإليه���م ، والق�صة طويلة وفيها 
“دع���ا ر�ص���ول اهلل حاطباً، فق���ال :   يا 
حاطب ما حملك عل���ى هذا ؟  .  فقال :  يا 
ر�ص���ول اهلل اأم���ا واهلل اإين ملوؤمن باهلل 
ور�صول���ه ما غريت ول بدل���ت، لكنني 
كنت امرءاً لي�ض يل يف القوم من اأ�صل 
ول ع�صرية، وكان يل بني اأظهرهم ولد 
واأهل، ف�صانعتهم عليهم ”...  اإلى اآخر 

هذه الق�صة.
ال�صاه���د اأن �صع���ف النف����ض اأمر 
ل يك���اد ي�صلم منه اأحد ع���رب التاريخ، 
خ�صو�ص���ا اإذا توف���رت مع���ه اأ�صب���اب 
اخليانة وتبدل ال���ولءات، هذا اإن كان 
عنده���م ولء اأ�ص���اًل، لك���ن ال�صوؤال هو 
كي���ف نعال���ج ه���ذه الظاه���رة ومعها 
ظروفه���ا، وقد ذكرن���ا يف مقال �صابق 
اأن �ص���ور ال�ص���ني العظيم مل مينع من 
الخ���رتاق من قب���ل الأع���داء من خالل 
قام���وا  حي���ث  ال�صعيف���ة،  النفو����ض 
بر�صوة احلرا�ض وفتحوا لهم الأبواب، 
فبن���اء الإن�صان اأهم من بناء الأمن رغم 

اأهميته.
يج���ب حما�صبة من يثب���ت تورطه 
يف ه���ذا املو�ص���وع، وفق���اً للد�صت���ور 
جمامل���ة  ول  ته���اون  والقانون،ف���ال 
م���ع اأي م���دان يثبت تورط���ه يف خيانة 
الوط���ن والتاآم���ر علي���ه والتع���اون مع 
الأعداء وحماولة �رشب اأمنه وا�صتقراره 

وتعطيل م�صريته الدميقراطية. 
هك���ذا يت���م الدف���اع ع���ن �صيادة 
الدول���ة وحماي���ة امل����رشوع الإ�صالحي، 
من اأجل �صمان اأمن وا�صتقرار الوطن، 
مطام���ع  مواجه���ة  اأنن���ا يف  خ�صو�ص���ا 
وحترك���ات مغر�صة م���ن دول وجهات 
معروف���ة، ويج���ب تقوي���ة الداخل كي 
نتمك���ن من مواجهته���ا و�صد الثغرات 
التي قد يتخللها الأعداء اأو من ت�صول 
ل���ه نف�صه التعاون معه���م �صد الوطن 

وم�صاحله.

التدخالت الخارجية 
والطابور الخامس

رؤية مغايرة



“البنك العربي” يفتتح     
فرعا  يف ال�صني

بكني - البن���ك العربي: منحت هيئة 
والتاأم���ني  امل�ص���ارف  قط���اع  تنظي���م 
ال�صينية موؤخراً البنك العربي موافقتها 
على حتوي���ل املكتب التمثيل���ي للبنك 
يف مدين���ة �صنغهاي ال�صيني���ة اإلى فرع 
متكام���ل يف خط���وة يه���دف البن���ك من 
خالله���ا اإلى تعزي���ز تواج���ده يف ال�صوق 
ال�صيني من خالل �صبكة فروعه العاملية 
والتي ت�صم م���ا يزيد عن 600 فرع عرب 

5 قارات.

“بتلكو” ت�صتمر بتطوير االت�صاالت يف البحرين
الهملة - بتلكو: اأعلنت �رشكة بتلكو، عن �صعيها لتعزيز �صبكاتها للهواتف النقالة �صمن 
عملي���ة تطوي���ر كربى من �صاأنه���ا اأن ُت�صاهم يف رفع معايري االت�ص���االت، والتي تاأتي يف اإطار 
اإ�صرتاتيجي���ة ال�رشك���ة امل�صتمرة الهادفة الى تقدمي خدمات تتمي���ز مبعايريها الدولية. ومن 
�ص���اأن ه���ذه اخلطوة اأن تدعم جه���ود بتلكو باعتباره���ا ال�رشكة الرائدة يف جم���ال دمج احللول 
الرقمي���ة باململك���ة. وت�صتمر ال�رشكة با�صتثم���ار املاليني �صنوًيا يف تطوي���ر وبناء بنية حتتية 
جدي���دة، بهدف توف���ري اأف�صل �صبك���ة، باالإ�صافة اإلى حل���ول ات�صاالت ذات ج���ودة عالية يف 

البحرين.
و قال القائم باأعمال املدير العام لل�صبكات بال�رشكة،را�صد حممد “اإننا نحر�ص على و�صع 
العمالء واالبتكار يف قم���ة اأولوياتنا وذلك ب�صفتنا ال�صبكة الرقمية االأكرث تطوًرا يف البحرين. 
وعليه، فاإننا �صن�صتمر بتقدمي طرق مبتكرة لزبائننا بغية ت�صهيل تنفيذ املعامالت؛ ليتمكنوا 

من التوا�صل، والعمل، وممار�صة حياتهم اليومية ب�صكل اأف�صل”.

  للتوا�صل:  )ق�صم االقت�صاد: 17111455(              ق�صم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ص: 17580939(              )اال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ص: 17111434(
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اقتصاد
74.2 دولر �سعر برميل “اأبو�سعفة” يف الأ�سواق العاملية

برتاجع 1.2 % خالل اأ�صبوع

بل���غ متو�صط �صعر برميل حقل اأبو�صعفة 
يف االأ�صواق العاملية 74.2 دوالر يف االأ�صبوع 
املا�ص���ي، موا�ص���ال تخط���ي حاج���ز ال�صبعني 
دوالر. واأظهرت اأحدث بيانات ح�صلت عليها 
“الب���الد” ع���ن متو�ص���ط �صعر برمي���ل حقل 
“اأبو�صعفة” النفط���ي امل�صرتك مع اململكة 
العربية ال�صعودية، اأن متو�صط �صعر الربميل 
تراجع بنح���و 0.9 دوالر، ما ن�صبته 1.2 % يف 
االأ�صبوع املا�صي، قيا�ًصا ب�صعره يف االأ�صبوع 

قبل املا�صي الذي بلغ فيه 75.1 دوالر.
وارتفع متو�صط �صع���ر الربميل االأ�صبوع 
قب���ل املا�صي دوالر واحًدا، م���ا ن�صبته 1.35 
%، قيا�ًصا ب�صعره خالل االأ�صبوع الذي �صبقه 

حيث بلغ 74.1 دوالر.
وبل���غ اإنتاج البحرين م���ن النفط يف العام 
املا�صي 71.958 ملي���ون برميل )16.145 
مليون برميل اإنتاج حقل البحرين، و55.813 
ملي���ون برميل اإنتاج حقل اأبو�صعفة(، قيا�ًصا 
ب 73.943 ملي���ون برميل )17.758 مليون 
برميل اإنتاج حقل البحرين، و56.185 مليون 
برميل اإنتاج حقل اأبو�صعفة( يف العام 2016.

كما بلغ متو�صط اإنتاج البحرين من النفط 
197.276 األ���ف برميل يف اليوم خالل العام 
2017، وه���و ما ي�صري اإل���ى انخفا�ص بن�صبة 
2.4 % ع���ن متو�ص���ط الع���ام 2016 البال���غ 
202.063 األف برميل يف اليوم. واملتو�صط 
اليومي الإنتاج حق���ل البحرين يف الربع االأول 
2017 بل���غ 42.668 األف برميل، كما و�صل 
االإنتاج البحري اإلى 126.463 األف برميل يف 
الي���وم بانخفا�ص ن�صبته 4.8 % على اأ�صا�ص 
ربع �صن���وي و19.5 % عل���ى اأ�صا�ص �صنوي، 
وذل���ك وفًق���ا الآخ���ر االإح�ص���اءات واالأرق���ام 
املن�صورة يف التقري���ر االقت�صادي الف�صلي 

ال�صادر عن جمل�ص التنمية االقت�صادية.
يذكر اأن ميزانية اململكة قدرت للعامني 
2017 و2018 عل���ى اأ�صا����ص �صع���ر برميل 
النفط عند 55 دوالرا يف حني حتتاج البحرين 
الأجل الو�صول اإلى توازن يف ميزانيتها ل�صعر 
119 دوالرا للربميل يف 2017 و114 دوالرا 

يف 2018.
وت�صتورد البحرين م���ن اململكة العربية 
ال�صعودية 270 األف برميل من النفط اخلام، 
ويقدر اإنتاج البحرين من حقل اأبو�صعفة نحو 
150 األ���ف برمي���ل يومًي���ا، و45 األف برميل 

يومًيا من حقل البحرين.
وك���ان م�صح اأجرت���ه روي���رتز اأواخر �صهر 
يونيو املا�صي اأظهر اأن اأ�صعار النفط �صتظل 
قوية فيم���ا يبدو خالل الف���رتة املتبقية من 
الع���ام اجلاري 2018 ويف ع���ام 2019 بفعل 
تعط���ل اإم���دادات، يف الوقت ال���ذي �صتعجز 

فيه كميات اخل���ام االإ�صافية التي �صتنتجها 
منظمة “اأوبك” عن تلبية الطلب املتزايد.

وتوقع امل�ص���ح الذي �صمل 35 من خرباء 
االقت�ص���اد واملحلل���ني اأن يبل���غ �صع���ر خام 
القيا����ص العاملي مزيج برن���ت يف املتو�صط 
بزي���ادة   2018 يف  للربمي���ل  دوالر   72.58

قدره���ا 90 �صنًتا باملقارنة م���ع توقعات يف 
�صه���ر ماي���و البالغ���ة 71.68 دوالر للربميل 
وباملقارنة مع املتو�صط البالغ 71.15 دوالر 

للربميل منذ بداية العام.
وتوق���ع امل�ص���ح ال�صه���ري اأن يبلغ �صعر 
العقود االآجلة للخام االأمريكي 66.79 دوالر 
للربميل يف املتو�صط خالل 2018 باملقارنة 
مع التوقع البالغ 66.47 دوالر يف �صهر مايو 

املا�صي.
البيان���ات  اأظه���رت  ال�صي���اق،  ذات  ويف 
املن�ص���ورة اأن متو�صط �صع���ر خام دبي 73.9 
دوالر يف االأ�صب���وع املا�ص���ي، برتاج���ع دوالر 
واح���د، ما ن�صبت���ه 1.34 % قيا�ًصا ب�صعره يف 
االأ�صبوع قبل املا�صي الذي بلغ 74.9 دوالر.
كم���ا انخف�ص �صعر برمي���ل خام برنت يف 
االأ�صب���وع املا�صي اإل���ى 75.2 دوالر، مقارنة 
ب�صع���ره يف االأ�صبوع قب���ل املا�صي حيث بلغ 

76.5 دوالر.
وتراجع �صعر برميل خ���ام غرب تك�صا�ص 
يف  دوالرا   72 ليبل���غ  االأمريك���ي  الو�صي���ط 
االأ�صبوع املا�صي، قيا�ًصا ب�صعره يف االأ�صبوع 

قبل املا�صي الذي بلغ فيه 73.7 دوالر.

• 55.813 مليون برميل اإنتاج حقل “اأبو�صعفة” يف العام 2017 	

“الإثمار”: اأب لـ 3 اأبناء يربح 250 األف دولر
“امتياز” توقع اتفاقية مع �سوبرماركت الأ�رسة

“ال�سالم” و“م�ساريع اململكة” يوقعان اتفاقية متويل عقاري

حاملو البطاقات ي�صرتدون 2 % من قيمة م�صرتياتهم

مل�رشوع “جناين الهملة”

توبل����ي - ت�صهي����الت البحري����ن: وقع����ت �رشكة 
ت�صهيالت البحرين اتفاقي����ة مع �صوبرماركت االأ�رشة 
يت����م مبوجبها توفري باقة م����ن التخفي�صات حلاملي 
بطاق����ات امتي����از االئتمانية وذلك �صم����ن م�صاعيها 
لتق����دمي اأف�ص����ل العرو�ص لزبائنه����ا، بح�صور مدير 
بطاقات االئتمان بت�صهيالت التجارية، عبدالر�صول 
الع����ايل ونائ����ب الرئي�����ص لتج����ارة التجزئ����ة واإنتاج 
امل����واد الغذائية يف جمموعة “ب����ي اأم اأم اآي”، جعفر 

الع�صفور.
و�صتمّك����ن االتفاقي����ة حامل����ي بطاق����ات امتياز 
االئتماني����ة بجمي����ع فئاته����ا من اال�ص����رتداد النقدي 
لن�صبة 2 % من قيم����ة م�صرتياتهم وذلك عن طريق 
الت�ص����وق با�صتخدام البطاق����ة االئتمانية مبا�رشة عرب 
اأي م����ن فروع �صوبرماركت االأ�����رشة املنت�رشة يف اأرجاء 
اململكة اأو ال�رشاء من خالل املوقع االإلكرتوين لالأ�رشة 

ولغاية �صهر �صبتمرب 2018. 
م����ع  ال�رشاك����ة  به����ذه  اعت����زازه  الع����ايل  واأك����د 
�صوبرماركت االأ�رشة الت����ي تدفع بالعالقات الثنائية 
اإلى اآف����اق اأرحب مبا يخدم زبائن ال�رشكتني، م�صيفاً 

اأن توقي����ت التوقيع على ه����ذه ال�رشاكة يتنا�صب مع 
احتياج����ات الزبائ����ن وبالتزام����ن مع ف�ص����ل ال�صيف 
وفرتة الع����ودة اإلى املدار�ص. واأ�ص����اف “ن�صعى من 
خ����الل ه����ذا العر�����ص تقدمي مزاي����ا ح�رشي����ة حلاملي 
بطاق����ات امتي����از ت�صاعده����م يف حياته����م اليومية”. 

كم����ا اأ�صار اإل����ى اأنه مت اختي����ار �صوبرمارك����ت االأ�رشة 
بناء على �صمعته����ا وانت�صارها يف اململكة باالإ�صافة 
اإل����ى متيزها يف جودة الب�صائ����ع واخلدمات، اإذ ت�صم 
7 ف����روع لالأ�صواق موزعة يف �ص����ار، اجلنبية، اجلفري، 

النخيل، الرفاع، اأمواج ودرة البحرين.

املنام���ة - م����رشف ال�ص���الم: اأعل���ن م����رشف 
ال�صالم-البحرين، عن توقيع اتفاقية تفاهم مع 
�رشكة م�صاري���ع اململكة لتوفري حل���ول التمويل 
العق���اري للراغبني يف �رشاء فلل فاخرة يف م�رشوع 
جناين الهملة، ويت�صمن امل�رشوع اأي�صاً على فلل 
�صكنية بح�صب معاي���ري “مزايا” )برنامج متويل 

ال�صكن االجتماعي �صابقاً( من وزارة االإ�صكان. 
كما اأن م�رشوع “جناي���ن الهملة” ي�صم 148 
فيال جاهزة للت�صليم، وتتميز جميعها بت�صاميم 
البحريني���ة  العائل���ة  متطلب���ات  م���ع  متوافق���ة 
الع�رشية، ووفق اأعل���ى م�صتويات اجلودة، حيث 
يوفر امل�رشوع 5 اأنواع خمتلفة من الفلل، ترتاوح 
م�صاح���ة البناء ل���كل فيال اإلى 220 م���رتاً مربعاً، 
ت�صم���ل عل���ى 4 غرف ن���وم و3 حمام���ات و�صالة 
كبرية للمجل����ص وغرفة معي�صة ومطبخ و�رشفات 
وخم���زن، باالإ�صاف���ة اإل���ى غرفة خا�ص���ة مبدبرة 

املنزل وموقفني لل�صيارات. 
ح�رش حف���ل توقيع االتفاقية ال���ذي عقد يف 
مقر امل����رشف الرئي�صي مبركز البحرين التجاري 
العاملي كل من النائب االأول للرئي�ص التنفيذي 

يف م�رشف ال�صالم- البحري���ن، اأنور مراد، و�رشكة 
م�صاريع اململكة بجانب م�صئولني من امل�رشف.

وق���ال م���راد “نح���ن �صع���داء لتوقي���ع هذه 
االتفاقي���ة الت���ي تتما�ص���ى م���ع التزامن���ا نح���و 
ت�صهي���ل لعمالئن���ا م�صاري���ع التطوي���ر العقاري 
احلدي���ث واملتميز والت���ي مت ت�صميمها لتالئم 
وال�رشاك���ة  امل�صرتي���ن.  حي���اة  ومن���ط  رغب���ات 
ب���ني املوؤ�ص�صت���ني �صتمكن جمي���ع املواطنني 
امل�صتفيدين من “مزايا” للح�صول على متويل 

وحدة �صكني���ة والتي ت�صمل عل���ى معدالت ربح 
تناف�سية و�رشوط متويلية مرنة، عالوة على ذلك 
بدون دفعة مقدمة على املبلغ املدعوم من قبل 
حكومة البحرين، وميكنهم اال�صتفادة اأي�صاً من 
زيادة قيمة التمويل على الت�صهيالت التمويلية 
املدعوم���ة. كما ميكن للعمالء غري املوؤهلني من 
برنامج “مزايا” والراغبني من �رشاء فيال يف م�رشوع 
جناين الهملة لال�صتف���ادة من حلول التمويالت 

املتوافقة مع اأحكام ال�رشيعة االإ�صالمية لدينا”.

املنام���ة - بنك االإثم���ار: ذكر بنك 
االثم���ار اأن املواط���ن البحرين���ي جابر 
�صم����ص الدي���ن، وهو اأب لثالث���ة اأبناء، 
ت�صل���م جائزة نقدية بقيم���ة 250 األف 
دوالر بع���د اأن اأ�صب���ح الراب���ح الث���اين 
جلائ���زة ح�ص���اب ثم���ار الك���ربى له���ذا 
الع���ام من بن���ك االإثمار. وج���اء يف بيان 
�صادر عن البن���ك اأن “ح�صاب ثمار هو 
ح�صاب توفري قائم على اجلوائز يقدم 
لعمالء بنك االإثم���ار الذين يدخرون يف 
احل�ص���اب فر����ص لرب���ح 4015 جائزة 
3.17 ملي���ون دوالر  يبل���غ جمموعه���ا 

طوال العام. 
وق���ام نائ���ب الرئي����ص التنفيذي، 
املجموع���ة امل�رشفي���ة يف بن���ك االإثمار 
عبداحلكي���م املطوع بت�صلي���م اجلائزة 
النقدية يف احتفال عقد مبجمع ال�صيف 
وح����رشه رابح���ون اآخ���رون يف �صحوبات 
ثم���ار وم�صاع���د املدير الع���ام، رئي�ص 
حمم���د  لالأف���راد  امل�رشفي���ة  االأعم���ال 
جناحي واأع�ص���اء من الفري���ق االإداري 

للبنك. 
وقال الفائز �صم����ص الدين “اإنني 
�صعي���د للغاية حل�ص���ويل على اجلائزة 
الك���ربى حل�ص���اب ثم���ار، حي���ث اإنن���ي 
اأتعام���ل مع بنك االإثمار منذ اأعوام عدة 
ل�رشعة و�صهولة احل�صول على خدماته، 
باالإ�صاف���ة اإل���ى خدمات���ه االإلكرتونية 
ووجود فروع للبنك يف مناطق خمتلفة 
مم���ا ي�صه���ل اإج���راء جمي���ع معامالت���ي 

امل�رشفية”. 

واأ�ص���اف “ لقد ب���داأت باالدخار يف 
ح�صاب التوفري “ثمار” منذ مدة طويلة 
وق���د ج���اءت ه���ذه اجلائ���زة يف الوقت 
املنا�ص���ب. اأنني اأ�صع���ر ب�صعادة بالغة 
حيث اأن اأمنيتي لربح جائزة كبرية قد 

حتققت اأخرًيا هذا العام”. 
ومن جانبه ق���ال املطوع” بالنيابة 
ع���ن بن���ك االإثم���ار، ي����رشين اأن اأتوج���ه 
بخال�ص التهاين جلابر وعائلته وجميع 
الفائزي���ن االآخري���ن ب�صح���ب ثمار هذا 
ال�صه���ر. ومتا�صًي���ا م���ع الت���زام البنك 
باالهتم���ام بعمالئ���ه لتق���دمي خدمات 
م�رشفي���ة متمي���زة، فاإنن���ا نعم���ل بجد 
لتح�ص���ني ح�صاب التوف���ري “ثمار” من 
خالل معرفة متطلبات العمالء واآرائهم 
واال�صتجاب���ة له���ا. كم���ا ي�رشن���ا دائًم���ا 
اإدخال البهجة وال�رشور على العديد من 

العائالت يف البحرين”. 
ي�ص���ار اإل���ى اأن���ه يف الع���ام 2018، 
�صيقدم البنك لعمالئه الذين ميتلكون 
ح�صاب ثمار 4015 جائ���زة، وهو واحد 
من الربامج التي تق���دم اأكرب عدد من 
اجلوائ���ز بالن�صبة للبن���وك يف البحرين. 
فكل 30 دين���اًرا بحرينًيا يتم ادخارها 
يف  ال�صه���ري  للر�صي���د  كمتو�ص���ط 
احل�ص���اب توؤه���ل العمي���ل للدخول يف 
ال�صحوب���ات عل���ى اجلوائ���ز. وكلما زاد 
مبلغ االدخ���ار مع االحتف���اظ مببلغ 30 
دين���اًرا بحرينًي���ا وم�صاعفات���ه، زادت 
فر����ص العميل للفوز باإح���دى اجلوائز 

النقدية.

• اأثناء توقيع االتفاقية	

• اأثناء توقيع االتفاقية	
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تجربة البحرين في التنمية المستدامة
جذب���ت البحري���ن انتباه العامل باهتمامه���ا والتزامها بق�سايا التنمي���ة احل�رضية امل�ستدامة 
كالت���زام يتج���اوز حدودها الوطنية ليعرب ع���ن م�ساركتها الن�سطة يف اجله���ود الدولية للتنمية 
ل�سيم���ا يف البلدان النامية والأكرث فقرا وذلك م���ن خالل �رضاكتها الفاعلة مع منظمات املجتمع 
الدويل املعنية وعلى راأ�سها برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�رضية. وقد و�سعت اململكة 
جتربة ممي���زة للتنمية املتوازنة وامل�ستدامة يف �سعيها جل���ذب ال�ستثمارات اخلارجية وهّياأت 
البيئة ال�ستثمارية املحفّزة املالئمة وحر�ست على تقدمي الت�سهيالت للم�ستثمرين ف�سالً عن 
تعريفه���م بالفر����ص ال�ستثمارية املتاحة يف خمتلف القطاع���ات القت�سادية ل�سيما قطاعات 
ال�سناعة والأعمال وامل�سارف وال�سياحة وغريها حيث اأ�سبحت التنمية امل�ستدامة تعد من اأهم 
اأولوي���ات البحرين الت���ي ت�سعى اإلى بلوغ مراحل التقدم وتط���ور جمتمعها والتنمية امل�ستدامة 
ب�سموله���ا جلميع مناح���ي حياة املجتمع والأفراد لتخلق الظروف وال����روط املنا�سبة لرقي هذه 

املجتمعات.
 ويع���د حتقيق التنمية امل�ستدامة عامالً اأ�سا�سيا تلتزم به البحرين يف اإطار م�سرية التنمية 
القت�سادية عن طريق اإيجاد التوازن بني حتقيق التنمية ب�سكل دائم ويف الوقت نف�سه احلفاظ 
على املوارد الطبيعية والبيئية والتي لي�ست ملكا لهذا اجليل فقط واإمنا ملكا لالأجيال القادم.

لذلك اململك���ة تواجه جمموعة من التحديات مثل زيادة املخلف���ات وا�ستهالك املرافق العامة 
وتدهور البيئة البحرية والربية نتيج���ة الت�سحر والزحف العمراين وتلوث الرتبة واملاء والهواء 
اإ�ساف���ة اإلى ندرة املوارد فال�سغوط على ا�ستخدام���ات الأرا�سي يف املناطق احل�رية ازدادت 
يف ظ���ل توا�سل الأن�سطة الب�رضي���ة املكثفة التي تتجاوز �سعة احلم���ل الطبيعية املدمرة للبيئة 
ومواردها الطبيعية وهذا ناجت عن الزيادة ال�سكانية وزيادة املخلفات واإنتاج وا�ستهالك املياه 
والطاق���ة حي���ث اإن مفهوم التنمية امل�ستدامة اأخذ يعرف مبا ه���و خاطئ واأحيانا يكون من دون 
ق�س���د لكن املفهوم الأ�س���ح تداول ا�ستخدم يف بداية الت�سعينات م���ن القرن املا�سي لإدخال 

البعد البيئي يف معادلة التنمية القت�سادية والجتماعية.
 وق���د تفهمت حكومة البحرين املوقرة اأن التنمي���ة القت�سادية والجتماعية امل�ستدامة ل 
ب���د من اأن تقوم عل���ى جمموعة من املبادئ من �ساأنها اأن تفتح فر�سا متكافئة ل�رائح املجتمع 
املختلفة. فالإ�سالحات املطلوبة يجب اأن ترمي الى حت�سني جمتمعنا ومقومات تطوير اأجيالنا 
املقبلة عن طريق اإيجاد فر�ص عمل لل�سباب وا�ستحداث الوظائف ذات اجلودة للن�ساء والرجال 
معا و�سمان م�ساركتهم الفعلية يف احلياة الجتماعية وال�سيا�سية وحت�سني م�ستويات املعي�سة 
اإذ مل يع���د قيا�ص رفاهية الفرد يرتكز على متو�سط الدخل الفردي بل على عوامل عديدة مثل 
الرعاي���ة ال�سحية وتاأمني التعليم والتنمية امل�ستدامة والأم���ن وال�ستقرار فكان من ال�روري 
اأن تتما�س���ى الإ�سالحات القت�سادية مع الإ�سالحات ال�سيا�سية ل�سمان ال�ستقرار الذي ي�سكل 
الهدف امل�سرتك لكل هذه الإ�سالحات والتحركات والذي من دونه ل اقت�ساد ول منوا ول حياة 

كرمية.

“التجارة”: �سبط خمالفات يف ال�سوق ال�سعبي مبدينة عي�سى

“بابكو” و “بنفت” تطلقان “فواتري للدفع املبا�رش”

جناحي: البحرين متكن لذوي الإعاقة وظيفيا وماديا

”e-Mal اإي فاتورة” تطلق تطبيق “اإي مال“
تناق�ش خطتها لتنمية القطاع جلنة النقل بـ“الغرفة” 

نفت الدعاءات بارتفاع ن�سبتهم ب�سبب النزاعات امل�سلحة

تعمل على تذليل التحديات وخلق فر�ص ا�ستثمارية

ال�سناب����ص - الغرف���ة: اأك���دت ع�سو جمل�ص 
اإدارة غرف���ة جت���ارة و�سناع���ة البحري���ن �سوني���ا 
جناح���ي اأن اململك���ة خط���ت خط���وات لتمك���ني 
الأ�سخا�ص ذوي الإعاق���ة وظيفياً ومادياً وتعزيز 
انتمائه���م اجتماعي���ا ووطنياً، حيث ت���ويل وزارة 
العم���ل والتنمي���ة الجتماعي���ة اهتمام���اً بالغاً يف 
رعاي���ة الأ�سخا����ص ذوي الإعاقة الت���ي اكت�سبت 
املزي���د م���ن الدع���م والزخ���م يف اإط���ار امل����روع 
الإ�سالح���ي الوطني الذي د�سنه ملك البالد ح�رضة 
�ساح���ب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، 
وكذل���ك ما يقوم ب���ه القطاع اخلا����ص واملجتمع 
امل���دين واملوؤ�س�سات الأهلي���ة يف تقدمي خمتلف 
اأنواع الرعاي���ة لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة من رعاية 
اجتماعية و�سحية وثقافية وتاأهيل وتدريب من 

اأجل اإدماجهم يف املجتمع و�سوق العمل.
ج���اء ذل���ك يف مداخل���ة جلناحي اأم���ام الندوة 
القومية حول “ نحو اآليات �سوق عمل جديدة لدعم 
الأ�سخا�ص ذوي الإعاق���ة “ التي مت تنظيمها من 
قب���ل منظمة العمل العربية بالتعاون مع املنظمة 
العربي���ة لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف بريوت خالل 
الفرتة م���ن 9 - 11 يولي���و 2018، ورداً على ما 
ورد يف ورقة العم���ل امُلقدمة من املديرة العامة 
للمنظمة العربية لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة باإدراج 
ا�س���م البحري���ن من �سم���ن ال���دول العربية التي 
قام���ت فيه���ا نزاعات م�سلح���ة اأدت اإل���ى ارتفاع 
ن�سب���ة الإ�سابة بالإعاقة.واأو�سح���ت اأن ما ورد يف 
ورق���ة العمل املذك���ور يجايف احلقيق���ة والواقع 
لعدة اأ�سباب ل تخف���ى على جميع امل�ساركني يف 
الن���دوة القومية، منه���ا: اأن البحري���ن تطمح اإلى 
اأن تتح���ول اإلى دول���ة �سديق���ة لالأ�سخا�ص ذوي 
الإعاق���ة بحلول ع���ام 2030، وذلك ع���رب �سل�سلة 
م���ن الإجراءات الطموحة التي تعمل بها الوزارات 
والهيئ���ات ذات العالق���ة، واأن ن�سب���ة الأ�سخا�ص 
ذوي الإعاق���ة يف البحري���ن تعد ن�سب���ة �سئيلة ل 
تتجاوز 2 % من جمموع ال�سكان، ويوجد عدد من 
الت�ريع���ات التي تخدم الأ�سخا����ص ذوي الإعاقة 
يف البحري���ن، لعل اأهمها قان���ون رقم )74( ل�سنة 
2006 ب�س���اأن رعاية وتاأهيل وت�سغيل املعاقني 

وتعديالته والقرارات الوزارية املنفذة له.
ع���الوة عل���ى اأن اململك���ة �سادق���ت يف عام 
2011 على التفاقية الدولية حلقوق الأ�سخا�ص 
ذوي الإعاق���ة مبوج���ب القانون رق���م )22( لعام 
2011. وهن���اك عدد م���ن اللجان، تابع���ة لوزارة 
العم���ل والتنمي���ة الجتماعي���ة، تعن���ى ب�س���وؤون 
الأ�سخا����ص ذوي الإعاق���ة، اأهمها اللجن���ة العليا 

لرعاية �سئون الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة.
 بح�س���ب الإح�سائي���ات الر�سمي���ة ف���اإن عدد 
امل�سجلني من الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف البحرين 
قد بلغ يف العام 2016 حوايل 10.725 األف حالة، 
كم���ا اأن عدد الطلبة م���ن الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة 
املقيدين يف املدار�ص احلكومية بلغ 1.223 األف 
طال���ب وطالبة. وبالرغم م���ن اأن ن�سبة الأ�سخا�ص 
ذو الإعاقة بني �سكان البحرين منخف�سة جداً ول 
تتج���اوز 2 %، اإل اأن اململك���ة البحرين من اأوائل 
ال���دول املوقعة على التفاقي���ة الدولية حلقوق 
الأ�سخا����ص ذوي الإعاقة، مما جع���ل املوؤ�س�سات 
املعنية يف البالد ت���ويل مزيداً من الهتمام بهذه 
الفئ���ة. ومنح قان���ون رعاي���ة وتاأهي���ل وت�سغيل 
املعاق���ني وزير العمل والتنمي���ة الجتماعية حق 
اإ�سدار ق���رار لتحديد اأولوي���ات الأ�سخا�ص ذوي 
الإعاق���ة يف �سغل الوظائ���ف يف القطاع احلكومي 
والهيئات واملوؤ�س�سات العامة، وخ�س�ص ن�سبة 2 

% م���ن الوظائف يف من�ساآت القطاع الأهلي التي 
ت�ستخدم خم�سني عامل فاأكرث.

وت�س���ري الإح�س���اءات لع���ام 2016 يف مرك���ز 
خدم���ات الأ�سخا����ص ذوي الإعاق���ة التابع لوزارة 
العمل والتنمية الجتماعية، الى اأن عدد الفتيات 
اللوات���ي مت توظيفه���ن يف �رضك���ات وموؤ�س�سات 
القط���اع اخلا�ص بلغ 158 فت���اة ذات اإعاقة حتى 

.2016
و ب���داأ املجل����ص الأعلى للم���راأة بالتعاون مع 
جامعة البحري���ن وجمعية ال�سداق���ة للمكفوفني 
تنفيذ املرحلة الثانية من م�روع تدريب وتاأهيل 
ذوات الإعاقة الب�رية على ا�ستخدام احلا�سوب. 

وطالب���ت جناح���ي يف مداخلتها بح���ذف ا�سم 
البحري���ن م���ن ورق���ة العم���ل امُلقدم���ة م���ن قبل 
املدي���رة العام���ة له���ذه املنظم���ة نظ���راً لكاف���ة 
الإج���راءات واجله���ود واخلط���وات املبذول���ة من 
اجلهات والهيئات املخت�س���ة باململكة يف جمال 
متكني الأ�سخا�ص ذوي الإعاق���ة وظيفياً ومادياً 

وتعزيز انتمائهم اجتماعياً ووطنياً.
وعل���ى هذا الأ�سا�ص قام���ت الغرفة مبخاطبة 
املدي���ر العام ملنظم���ة العمل العربي���ة ملخاطبة 
الإعاق���ة  ذوي  لالأ�سخا����ص  العربي���ة  املنظم���ة 
لت�سحي���ح ال�سورة املغلوطة عن البحرين يف هذا 

املجال.

اإي  �رك���ة   - دب���ي 
فات���ورة: اأطلقت �رضكة 

eF -“ فات���ورة  إإي 
اأم����ص   ”toora
تطبي���ق  ���ا  ر�سميًّ
 ”e-Mal م���ال  “اإي 

لقت�س���اد ذكي بعقد 
يعت���رب  وه���و  ذك���ي، 

اخلا�س���ة  دب���ي  من�س���ة 
للتداول  املالي���ة  بالتكنولوجيا 

بالنق���ود الإلكرتوني���ة امل�ستن���دة على 
تقنية ب���وك ت�سني. وقد ظ���ل التطبيق 
ال���ذي ي�ستند عل���ى تقنية ب���وك ت�سني 
قي���د التطوير من���ذ مطلع ع���ام 2018.
من�س���ة “اإي م���ال” عب���ارة ع���ن حمفظة 
رقمي���ة ت�ستند اإلى تقني���ة بوك ت�سني، 
تخ���زن العم���الت الورقي���ة والرقمية يف 
مكان واحد. وتق���وم بنية املن�سة بربط 

اخلدمات املالية وخدمات 
املراف���ق يف من�س���ة 
واح���دة مب���ا ي���وؤدي 
اإل���ى اإن�س���اء حماور 
متكاملة للمعامالت 
تعتم���د على تقنية 
ت�س���ني.  بل���وك 
“اإي  عملة  و�ستك���ون 
م���ال” الرمزية التي مت 
 ”EML“ مب�سم���ى  اإطالقه���ا 
هي العمل���ة الرقمي���ة للتطبيق لتمكني 
حماف���ظ “اإي مال” الرقمي���ة واخلدمات 
امل�سرتك���ة يف كل واحد من املحاور. ويف 
داخل املحفظة الرقمي���ة ي�ستطيع جتار 
التجزئة ال�ستفادة م���ن مركز معلومات 
يعر����ص  حي���ث  م���ال”،  “اإي  تطبي���ق 
التطبي���ق برامج الولء وبرامج ال�سرتاك 

يف خمتلف املنتجات واخلدمات.

ال�سناب����ص - الغرف���ة: ناق�ست جلنة النقل 
واخلدم���ات اللوج�ستية بغرف���ة جتارة و�سناعة 
البحري���ن برئا�س���ة اأحمد نعمة النعم���ة يف اأولى 
اجتماعاتها لل���دورة احلالي���ة 29 ببيت التجار 
ت�سكي���ل فريق عمل خط���ة اللجنة و�سبل تنمية 
القطاع بالبحرين، حيث اأ�سار رئي�ص اللجنة اإلى 
اأن قطاع النق���ل ُيعد داعماً لالقت�ساد الوطني 
خا�س���ة واأنه يحظى بالدع���م والهتمام الكبري، 
واأن اأع�س���اء اللجن���ة �سيعمل���ون بتكات���ف معاً 
من اأجل تذليل خمتل���ف التحديات التي تواجه 
القطاع وخلق فر����ص ا�ستثمارية مبا يعزز من 

دعم قطاع الأعمال لالقت�ساد الوطني.
ومت خ���الل الجتم���اع تزكي���ة عبدالواح���د 
قراط���ة نائب���اً لرئي����ص اللجن���ة، فيم���ا اأع���رب 
النعم���ة عن اعتزازه وتقدي���ره لرئي�ص واع�ساء 
اللجنة ال�سابق���ة على ما بذلوه من جهود بارزة 
وم���ا مت اإجنازه خالل ال���دورة املا�سية، متمنًيا 
م���ن اجلميع زي���ادة وتكثيف اجله���ود لتحقيق 
الأه���داف الت���ي ت�سبو اإليه���ا اللجن���ة، م�سيداً 
باخلربات املطلعة الت���ي ت�سمها اللجنة لهذه 

الدورة.

بكاف���ة  اللجن���ة  لخت�سا����ص  ونظ���را   
املو�سوع���ات والأمور املتعلق���ة بقطاع النقل 
ال���ربي واملوا�س���الت والبحري واجل���وي فقد 
اقرتحت اإمكانية التن�سيق والتعاون مع جمعية 
اأ�سح���اب موؤ�س�سات النق���ل واملعدات الثقيلة 
املخّل�س���ني  وجمعي���ة  العام���ة  واملوا�س���الت 
اجلمركيني لالأخذ مبالحظاتهم وال�ستفادة من 

خربتهم يف هذا املجال، مع الإ�سارة اإلى �رضورة 
تعزيز التع���اون مع اجلهات والأجهزة الر�سمية 
يف اململك���ة ملناق�س���ة الت�رضيع���ات اجلدي���دة 
املتعلق���ة بالقطاع حيث م���ن املوؤمل اأن تعقد 
اللجن���ة قريب���ا اجتماع���ات م���ع امل�سوؤولني يف 
القط���اع احلكوم���ي بهدف مناق�س���ة التحديات 

التي تواجه القطاع و�سبل تذليلها.

املنام���ة - ال�سناع���ة والتج���ارة: قامت 
وزارة ال�سناع���ة والتج���ارة وال�سياحة بحملة 
تفتي�سي���ة وا�سعة على املح���الت املوجودة 
يف ال�س���وق ال�سعب���ي مبدينة عي�س���ى للتاأكد 
من التزام هذه املح���الت بالأن�سطة التجارية 
الأم���ور  اإل���ى  بالإ�ساف���ة  له���ا،  املرخ�س���ة 
القانوني���ة الأخ���رى ب�س���اأن �سواب���ط العمل 
التج���اري، وذل���ك بن���اء عل���ى النتائ���ج التي 
ترتبت عل���ى الزيارة امليداني���ة التي قامت 
بها جلن���ة الأ�س���واق بغرفة جت���ارة و�سناعة 
تل���ك  خ���الل  ال���وزارة  وم�سارك���ة  البحري���ن 
الزي���ارة الت���ي مت���ت ملجموع���ة متفرقة من 
الأ�س���واق املحلية مبحافظات البحرين مطلع 
الأ�سبوع اجل���اري وحتديًدا ي���وم ال�سبت 14 
يولي���و 2018، ويف اإطار تفاع���ل الوزارة مع 

املالحظات وال�سك���اوى التي اأبداها عدد من 
التجار خالل تلك الزيارة. 

 وتب���ني م���ن خ���الل احلمل���ة التفتي�سية 
وجود بع�ص املخالفات لبع�ص املحالت التي 
مت زيارته���ا الت���ي ثبت �سده���ا املخالفات، 
وجاٍر اتخاذ جميع الإج���راءات القانونية بهذا 
اخل�سو����ص، وفًق���ا مل���ا ن����ص علي���ه قانون 

ال�سجل التجاري رقم “27” ل�سنة 2015. 
 واأكدت ال���وزارة حر�سها على التفاعل 
مع املالحظات التي يبديها القطاع التجاري 
وال�ستجاب���ة له���ا ودعت اإلى اللت���زام التام 
بالقوان���ني والت�ريع���ات والأنظمة املعمول 
بها يف العم���ل التجاري وقواعده يف اململكة، 
وذلك لتجنب اأية اإجراءات قانونية تتخذ بحق 

املخالفني.

ع���وايل - بابكو: د�سنت �رك���ة بابكو خدمة 
فوات���ري بال�رضاكة مع �رضكة بنفت يوم الأربعاء 4 
يوليو 2018 يف بيت ال�سيافة )الدار( بالعوايل، 
وذلك يف اإطار جهودها الدوؤوبة على مدار العام 
م���ن اأج���ل تطوي���ر اخلدم���ات املقدم���ة لزبائن 
بطاقات �سدمي وتو�سيع نطاقها مبا يعمل على 
تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم املختلفة. وتقوم 
خدمة فواتري بتمكني زبائن بطاقات �سدمي من 
التحويل املبا�رض من ح�ساباتهم البنكية لت�سديد 
فواتريهم اأو تعبئة ح�ساباتهم عن طريق قنوات 
البنوك املتواف���رة مثل اخلدمات امل�رفية عرب 
الإنرتن���ت والهات���ف النق���ال. كما ته���دف اإلى 
حت�سني اخلدمة املقدمة لزبائن �سدمي من خالل 
ت�سهي���ل عمليات ال�س���داد وتزويدهم بخيارات 

اأكرث ي�رضًا .

• امل�ساركون يف ندوة بريوت	

• اجتماع جلنة النقل واخلدمات اللوج�ستية بالغرفة 	

لزبائن بطاقة �سدمي

• اأثناء توقيع ال�راكة لتد�سني اخلدمة 	



املدعي: فاطمه محمد عبداهلل احمد وغيره
محامي املدعي: أحمد جاسم عبداهلل

والتسجيل  املساحة  جهاز  عليه:  مدعى  ضد  الدعوى  هذه  اقاموا  قد 
العقاري

طالبني اثبات ملكية عقار قطعة األرض املسماة الشراقي الواقعة في 
منطقة عالي من املنامة حيث يحدها من الشمال نخيل ملك عبدالعزيز 
منصور العالي ومن اجلنوب شراقي ملك محمد حجي محمد بن حجي 
علي وشركاه ومن الشرق شراقي عبداهلل بن حسني ومن الغرب الروضه 

ملك بن خليفة ومساحتها االجمالية 8771 قدم مربع.
لذا فإن كل من لديه اعتراض على طلب املدعني أن يتقدم لهذاه احملكمة 
 2018/9/3 وقد حددت احملكمة جلسة  إعتراضه،  بأوجه  بطلب مشفوع 

لنظر الدعوى.

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة احملاكم
CS3001308894 :رقم الدعوى: 9/4490/2018/2  -  رقم الكتاب

التاريخ: 24/6/2018
احملكمة الكبرى املدنية الثانية  -  اثبات ملكية عقار

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

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

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

املطلوب 32 دينار للقدم.

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

للقدم.

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

هاتف: 33277337  -   39993932

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - ادارة التسجيل
بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية 

شركة خديجه عبداهلل لتشيد املباني تضامن لصاحبتها 
خديجة عبداهلل ومجتبى العصفور

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - ادارة التسجيل
إعالت رقم )---( لسنهة 2018

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية 
شركة ستار سوفت انفوتك ذ.م.م.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - ادارة التسجيل
إعالت لسنة 2018

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية ذات مسؤولية محدودة

بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
العصفور،  اسماعيل  علي  حبيب  محمد  مجتبى  لها  تقدم  قد 
املصفي القانوني لـ شركة خديجه عبداهلل لتشيد املباني تضامن 
القيد  مبوجب  العصفور،  ومجتبى  عبداهلل  خديجة  لصاحبتها 
تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالباً   ،97922 رقم 
اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر باملرسوم رقم 21 لسنة 2001.
املذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 

خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
امر اهلل حسن  السيد/ عيسى علي  إليها  تقدم  قد  بأنه 
انفوتك  سوفت  ستار  لشركة  القانوني  املفي  باعتباره 
إشهار  93559، طالباً  رقم  القيد  ذ.م.م.، املسجلة مبوجب 
انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها 
من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات 

التجارية الصادر باملرسوم رقم 21 لسنة 2001.

بأنه  والتجارة والسياحة  إدارة التسجيل بوزارة الصناعة  تعلن 
واملسجلة  ذ.م.م  تكنولوجيز  واتر  بلو  شركة  إليها  تقدم  قد 
تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالباً   ،91991 رقم  القيد  مبوجب 
الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك 
وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم رقم 21 

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

خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

قيد رقم

1-108142

االسم التجاري

مطعم تراث البحرين

قيد رقم

52758-2

االسم التجاري

فكتوريا موتورز

تقدم إلينا السيدة املعلنة فهيمه احمد حمد محمد علي القصير 
بطلب حتويل احملل التجاري التالي: الى السيد شيما عبداهلل محمد 

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

يعزز اعتراضه

تقدم إلينا املعلن ادناه: سمير سلمان محمد الزرقاوي بطلب حتويل 
احملل التجاري التالي: الى السيد فؤاد احمد حسن احلداد

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

يعزز اعتراضه

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - ادارة التسجيل
)CR2017-105311( اعالن رقم

تنازل - عن احملل التجاري

15/7/2018
)CR2018-102008( اعالن رقم

تنازل - عن احملل التجاري

15/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -104302( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

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

ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: السيد محمد السيد البدوي
االسم التجاري احلالي: الفيومي للعقارات

االسم التجاري اجلديد: قصر العز للعقارات

قيد رقم: 73857-2
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اإ�رسائيل ت�شدد ح�شارها على قطاع غزة
القدس المحتلة ـ اف ب: 

�ش���ددت اإ�رسائي���ل ح�شارها لغ���زة، اأم�س الثالثاء، ومنع���ت ت�شليم الوقود عرب معرب ك���رم اأبو �شامل 
الوحي���د لعبور الب�شائع بني اإ�رسائيل والقطاع، يف وقت تويف فت���ى فل�شطيني متاأثرا بجراح اأ�شيب بها 
قب���ل �شهرين. فقد اأعلنت وزارة الدفاع االإ�رسائيلية ت�شديد احل�شار بعد اإغالق املعرب االأ�شبوع املا�شي 

اأمام اإدخال غالبية الب�شائع، ردا على اإطالق الطائرات الورقية احلارقة من القطاع باجتاه اإ�رسائيل.
وقال���ت الوزارة يف بيان اإنها �شتعل���ق ت�شليم الوقود حتى االأحد املقبل، و�شتقل�س م�شاحة ال�شيد 
الت���ي ت�شم���ح بها قبال���ة �شواطئ غزة من 6 اأمي���ال بحرية اإل���ى 3، مو�شحة اأنها �شت�شم���ح بعبور املواد 

الغذائية واالأدوية بعد درا�شة كل حالة على حدة.
ويعت���رب الفل�شطينيون غزة ه���ذه البالونات والطائرات الورقية و�شيل���ة م�رسوعة ملجابهة احل�شار 
االإ�رسائيل���ي املفرو����س من���ذ اأكرث من 10 �شن���وات، وداأبوا عل���ى اإطالقها منذ مار����س املا�شي يف اإطار 

“م�شريات العودة”.

السنة العاشرة - العدد 3564 
األربعاء

18 يوليو 2018 
5 ذي القعدة 1439
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 القاهرة ـ أش أ: 

 بيروت ـ رويترز:

 تونس ـ اف ب: 

 بيروت ـ اف ب: 

امل����رسي  التلفزي���ون  اأعل���ن 
الر�شم���ي، اأم�س الثالث���اء، اأن الرئي�س 
عبدالفت���اح ال�شي�ش���ي، �شيتوج���ه اإلى 
اخلرط���وم اخلمي����س املقب���ل؛ للق���اء 

نظريه ال�شوداين عمر الب�شري.
وتع���د هذه الزيارة ه���ي اخلام�شة 
التي يقوم بها ال�شي�شي اإلى اخلرطوم 
واالأول���ى من���ذ ف���وزه بوالي���ة رئا�شية 

ثانية يف مار�س املا�شي.
وك���ان الب�شري توج���ه اإلى القاهرة 
ع�شية االنتخاب���ات الرئا�شية امل�رسية، 
و����رسح باأن اختي���اره توقي���ت الزيارة 
“يوؤك���د اأنن���ا م���ع ا�شتق���رار م�رس ومع 
دعم الرئي�س ال�شي�ش���ي؛ الأننا عرفناه 
عن ق���رب وعرفنا �شدق���ه وتطلعاته 

لعالقات قوية بني البلدين”.
وت�شعى القاهرة منذ �شنوات اإلى 
حل اأزمة �ش���د النه�شة ال���ذي ت�شيده 
اإثيوبي���ا عل���ى نه���ر الني���ل م���ن خالل 

مباحثات مع اخلرطوم واأدي�س اأبابا.

حلق���وق  ال�ش���وري  املر�ش���د  ق���ال 
الإح���دى  املكث���ف  الق�ش���ف  اإن  االإن�ش���ان 
البلدات يف جنوب غرب �شوريا اأودى بحياة 
6 اأ�شخا����س على االأقل اأم�س الثالثاء فيما 
يوا�شل اجلي����س ال�شوري هجومه املدعوم 

من رو�شيا يف املنطقة.
الطبي���ة  املنظم���ات  احت���اد  وق���ال 
االإغاثية ال�شورية اإن اجلي�س ال�شوري األقى 
برمي���ال متفجرا على بلدة ع���ني التينة مما 
اأ�شف���ر عن مقت���ل اأكرث م���ن 10 اأ�شخا�س 

معظمهم من الن�شاء واالأطفال.
وقال اأحمد الدبي�س مدير اإدارة االأمن 
وال�شالمة يف االحت���اد اإن 35 اآخرين جرحوا 
يف الهج���وم الذي قال اإن���ه اأ�شاب مدر�شة. 
وكان ال�شحايا قد نزح���وا اإلى هذه البلدة 
من مناطق جم���اورة يف جنوب غرب �شوريا 
هربا من هجوم القوات احلكومية امل�شتمر 

منذ �شهر.

�ش���ادق الربمل���ان التون�ش���ي، اأم����س 
يتعل���ق  جدي���د  قان���ون  عل���ى  الثالث���اء، 
بالت�رسيح ع���ن املكا�شب، ومكافحة االإثراء 
القط���اع  يف  للم�شوؤول���ني  امل����رسوع  غ���ري 
احلكومي. ويغطي القانون كل امل�شوؤولني 
يف القط���اع احلكوم���ي، ويلزمهم بالت�رسيح 
و�ش���ادق  وثرواته���م.  مكا�شبه���م  ع���ن 
الربمل���ان، خ���الل جل�ش���ة له عل���ى “م�رسوع 
القان���ون املتعل���ق بالت�رسي���ح باملكا�شب 
وامل�شالح ومبكافحة االإث���راء غري امل�رسوع 
وت�شارب امل�شالح بالقطاع العام” ب� 126 
�شوت���ا مع القان���ون، يف ح���ني امتنع نائب 
واح���د عن الت�شويت، ومل ي�شوت اأي نائب 
�شده، وفقا ملا ن�رسه الربملان على موقعه 
الر�شم���ي. ويبلغ عدد الن���واب يف الربملان 
التون�ش���ي 217 نائبا. والهدف من القانون 
الذي يت�شمن 51 ف�ش���ال “دعم ال�شفافية 
وتر�شيخ مبادئ النزاهة واحلياد وامل�شاءلة 

بالقطاع العام”.

هانيب���ال  لبناني���ة  قا�شي���ة  منع���ت 
الق���ذايف )االب���ن الراب���ع للعقي���د الليب���ي 
الراحل معمر القذايف( م���ن مغادرة البالد؛ 
ب�شب���ب دع���وى ق�شائية تتهم���ه بت�شكيل 
جماع���ة اإرهابي���ة، وفق ما ذك���رت و�شائل 

اإعالم حملية حكومية.
وق���ررت قا�شي���ة التحقيق يف بريوت 
ريت���ا غنطو����س، من���ع الق���ذايف االب���ن من 
ال�شف���ر ملدة �شنة، واأر�شل���ت مذكرة بهذا 
اخل�شو����س للمديرية العام���ة لالأمن العام 
اللبن���اين لتنفي���ذ القرار، وف���ق ما ذكرت 

الوكالة الوطنية لالأنباء.
وقالت الوكال���ة اإن القا�شية اتخذت 
هذا القرار يف 12 يوليو اجلاري؛ ا�شتكماال 
م���ن  املقدم���ة  الدع���وى  يف  للتحقيق���ات 

ح�شني حبي�س �شد هانيبال واآخرين.
وتتهم الدعوى الت���ي اأقامها حبي�س، 
هانيب���ال، بتاألي���ف ع�شاب���ة اإرهابي���ة م���ع 
القت���ل،  وحماول���ة  واخلط���ف،  اآخري���ن، 

والتدخل يف هذه اجلرائم.

قمة بني ال�شي�شي 
والب�شري يف اخلرطوم

6 قتلى يف ق�شف 
بجنوب غرب �شوريا

تون�س تقر قانون الت�رسيح 
عن مكا�شب امل�شوؤولني

قا�شية لبنانية متنع ابن 
القذايف من مغادرة البالد

“قطع راأ�س الأفعى” تقرتب من معقل زعيم احلوثيني
اجلي�س اليمني يحرر مناطق يف مديرية عب�س يف حجة

كم���ا قتل املئ���ات من م�شلح���ي وقيادات 
هذه الوحدات وتركت جثثهم ملقاة على اأر�س 
املعرك���ة، مما اأجرب امليلي�شيات على ا�شتدعاء 
عدد من قياداتها، يف حماولة للت�شدي للتقدم 

امل�شتمر للواء العروبة.
م���ن جهة اأخ���رى، متكن���ت ق���وات اجلي�س 

الوطني اليمن���ي باإ�شناد من ط���ريان التحالف 
العرب���ي، اأم�س الثالثاء، من حترير اأولى مناطق 
مديري���ة عب����س مبحافظ���ة حج���ة، و�ش���ط فرار 

جماعي لعنا�رس ملي�شيات احلوثي االنقالبية.
وق���ال رئي����س �شعب���ة التوجي���ه باملنطقة 
العقي���د حمم���د �ش���امل  الع�شكري���ة اخلام�ش���ة 

اخل���والين اإن قوات اجلي����س متكنت من حترير 
قري���ة حبل اأولى قرى مديري���ة عب�س املحاذية 
ملديريتي ح���ريان وميدي، ح�شبما اأورد االإعالم 
احلربي. واأ�ش���اف اخلوالين اأن املعارك ال تزال 
م�شتمرة واأن قوات اجلي�س توا�شل التوغل يف 
مديرتي حريان وعب����س، يف الوقت الذي بداأت 

الفرق الهند�شي���ة عملية انت���زاع االألغام التي 
زرعتها ملي�شيا احلوثي قبل اأن تلوذ بالفرار.

ولفت اخلوالين اإلى اأن املعارك متوا�شلة، 
فيم���ا اأ�شفرت الغارات الت���ي �شنتها مقاتالت 
التحال���ف العرب���ي ع���ن خ�شائر ب�رسي���ة ومادية 
كبرية يف �شفوف ملي�شيات احلوثي االنقالبية.

• ق�شف التحالف العربي م�شتودع اأ�شلحة يف �شعدة	

كّبد “لواء العروبة” يف اجلي�ش الوطني اليمني بقيادة اللواء عبدالكرمي ال�سدعي، قائد 

اإي��ران، خ�سائر فادحة يف املعدات  راأ�ش الأفعى”، ملي�سيا احلوثي املدعومة من  “قطع  معركة 

“لواء العروبة” من ا�ستعادة مواقع يف �سعدة كانت ت�سيطر عليها ميلي�سيا  والأرواح. ومتكن 

احلوثي، واأن قوات اجلي�ش اليمني باتت على مقربة كيلومرتات من معقل زعيم احلوثيني. 

اخلا�سة،  املهام  قادة  التحديد  وجه  وعلى  م�سرعها،  الأول  ال�سف  من  حوثية  قيادات  ولقيت 

التي ي�سفها احلوثيون بتنظيمات كتائب واألوية املوت، والأكفان العارية اخلا�سة، واخلطوط 

احلمراء، التي كانت مهمتها الدفاع عن زعيم امليلي�سيا.

ترامب: الوليات املتحدة تدعم املتظاهرين يف اإيران
اأعل����ن الرئي�س االأمريكي دونال����د ترامب اأن اإيران 
ت�شه����د اأعم����ال �شغب من����ذ اأن ان�شحب����ت وا�شنطن من 
االتفاق النووي املوقع ب����ني طهران والدول العظمى، 
م�شدًدا على اأن الوالي����ات املتحدة تدعم املتظاهرين. 

وق����ال ترام����ب، يف مقابلة م����ع �شبكة “فوك�����س نيوز” 
اأعم����ال �شغ����ب يف كل مدنه����م،  “لديه����م  االأمريكي����ة 
والت�شخم متف�س”. واأ�ش����اف الرئي�س االأمريكي، الذي 
ك����ان يتحدث بع����د قم����ة جمعته م����ع نظ����ريه الرو�شي 
فالدمي����ري بوتني يف هل�شنكي، اأن “هذا النظام ال يريد 

اأن يع����رف النا�س اأننا نقف وراءه����م 100 %”. واأردف 
“لديهم تظاهرات يف اأنحاء البالد )...( وحدثت معارك 
من����ذ اأن اأنهيت ه����ذا االتفاق )من اجلان����ب االأمريكي(. 
لذلك �شرنى”. ويف يونيو املا�شي، اأكد وزير اخلارجية 
االأمريك����ي ماي����ك بومبي����و، دعم����ه لالإيراني����ني الذين 

يتظاه����رون �ش����د حكومتهم التي اتهمها ب����� “الف�شاد 
والظلم وعدم الكفاءة”. وتواجه حكومة طهران ا�شتياًء 
متنامًي����ا؛ ب�شبب ا�شطراب����ات اقت�شادية منذ اأن �شحب 
ترمب يف مايو بالده من االتفاق النووي واأعلن ت�شديد 

العقوبات االقت�شادية االأمريكية على اإيران.

ك�شفت الت�رسيب����ات التي ن�رسته����ا هيئة االإذاعة 
الربيطاني����ة، اأم�����س الثالث����اء - ب�شاأن فدي����ة املليار 
دوالر التي دفعتها الدوحة جلماعات اإرهابية مرتبطة 
باإيران - ع����ددا من احلقائق ال�شادمة، اأبرزها تاأكيد 
جدي����د على تورط النظام القطري يف متويل الإرهاب 

وا�شتغالل املالحة الدولية يف هذه االأن�شطة.
ورغم اإنك����ار النظام دفع اأم����وال �شخمة الإطالق 
�����رساح 28 ع�ش����وا م����ن العائل����ة احلاكم����ة م����ن اأيدي 
اإرهابي����ني يف الع����راق قب����ل نحو �شنة، توال����ت االأدلة 

التي تثبت جرمية “فدية املليار”.
وتقري����ر هيئة االإذاعة الربيطانية اجلديد ك�شف 
ع����ن جمموع����ة م����ن الر�شائ����ل الن�شي����ة واالت�شاالت 
الهاتفي����ة ب����ني ال�شف����ري القط����ري بالع����راق زاي����د 
ب����ن  اخلياري����ن، ووزي����ر اخلارجي����ة احل����ايل، حمم����د 
عبدالرحم����ن اآل ثاين، وتوؤكد ه����ذه االت�شاالت اإقدام 
قط����ر عل����ى دف����ع اأكرث م����ن ملي����ار دوالر فدي����ة اإلى 
االإرهابي����ني بالع����راق، ودعما مللي�شي����ات اإيرانية يف 
�شوريا مقابل االإفراج ع����ن رهائن من االأ�رسة احلاكمة 

بالعام 2017.
وبح�شب االأدلة التي وردت يف الت�رسيبات، دخلت 
قطر يف مفاو�شات مع جماعة اإرهابية بالعراق، وكان 
اأح����د اأطرافها قائ����د فيلق القد�����س باحلر�س الثوري 

االإي����راين قا�ش����م �شليم����اين؛ م����ن اأجل تاأم����ني اإطالق 
�رساح 28 ع�شوا باالأ�����رسة القطرية احلاكمة، كانوا قد 

اختطفوا اأثناء رحلة �شيد على احلدود العراقية.
1. ا�ستغالل الطريان املدين

واأظه����رت الت�رسيب����ات كيف ا�شتغ����ل النظام يف 
الدوح����ة الط����ريان القط����ري املدين لدع����م االإرهاب؛ 
كون����ه ينق����ل االأم����وال جلماع����ات اإرهابي����ة لدعمه����ا 

ومتكينها من القيام بدورها التخريبي.
فق����د اأر�شلت قط����ر االأم����وال ال�شخمة على منت 
الطريان القطري؛ لفك الرهائن املحتجزين يف بغداد 

يف عملية تالعب ف�شحتها احلكومة العراقية الحقا.
وبذل����ك فقد �شخ����رت الدوحة الط����ريان املدين 
لدع����م االإرهاب والعمليات االإرهابي����ة، عرب ا�شتخدام 

اخلطوط الدولية.
2. الأمري الوالد وحزب اهلل

واأك���دت املعلومات امل�شتقاة م���ن الت�رسيبات 
املدعوم���ة بالت�شجي���الت ال�شوتية، الدع���م الكبري 
ال���ذي قدمه االأم���ري ال�شابق حمد ب���ن خليفة اآل ثان 

مليل�شيات حزب اهلل يف لبنان.
ففي اإحدى الر�شائل التي وردت بتقرير “بي.
بي.�ش���ي”، ق���ال ال�شفري القطري الأح���د قادة حزب 
اهلل يف ت�شجيل �شوتي “يجب اأن تثقوا بقطر، واأنتم 
تعلم���ون ما فعلت���ه قطر وما فعله �شاح���ب ال�شمو، 
وال���د االأم���ري.. لقد فع���ل اأ�شياء كث���رية، ودفع 50 

مليون دوالر...”.
3. ق�سة فدية املليار دولر

وبينم���ا ترف���ع الدول �شع���ار “عدم من���ح فدية 
الإرهابي���ني” ك���ي ال ي�شتفي���دوا م���ن ه���ذه االأموال 
يف دع���م عملياته���م االإرهابي���ة، تب���ني االت�ش���االت 
والر�شائ���ل الن�شي���ة ب���ني حممد ب���ن عبدالرحمن اآل 
ث���اين وال�شف���ري القط���ري كي���ف وافقت قط���ر بكل 
�شهول���ة على دف���ع فدية غري م�شبوق���ة والتدخل يف 
م�شار النزاع ال�شوري، ل�شال���ح اإيران وحلفائها؛ من 

اأجل ا�شرتجاع الرهائن.
فقد دفعت قطر اأكرث م���ن مليار دوالر لتحرير 
اأولئك الرج���ال، اإذ ذهبت االأم���وال جلماعات واأفراد 
�شنفتهم الوالي���ات املتحدة على اأنهم “اإرهابيون” 
مب���ا يف ذلك كتائ���ب حزب اهلل يف الع���راق واجلرنال 
قا�شم �شليم���اين، وهو قائد ق���وات احلر�س الثوري 
واخلا�ش���ع �شخ�شًي���ا لعقوب���ات الوالي���ات املتحدة 
واالحت���اد االأوروب���ي؛ وهيئ���ة حترير ال�ش���ام )جبهة 

الن�رسة( التابعة لتنظيم القاعدة يف �شوريا.
واأر�ش���ل ال�شف���ري ر�شال���ة اإلى وزي���ر اخلارجية 
يف اأبري���ل 2016، ق���ال فيه���ا “لق���د التق���ى قا�شم 
�شليم���اين باخلاطفني م�ش���اء اأم�س و�شغ���ط عليهم 
م���ن اأجل قب���ول امللي���ار دوالر. مل ي�شتجيبوا ب�شبب 
و�شعهم املايل.. �شليم���اين �شيعود”، يف اإ�شارة اإلى 
قائد فيلق القد�س باحلر�س الثوري االإيراين املدرج 

دوليا على قوائم االإرهاب.
4. دور م�سبوه يف اليمن

وت�شمن���ت ال�شفق���ة التزام���ات �شيا�شية على 
قط���ر، منها وق���ف م�شاركته���ا يف التحال���ف العربي 
الداعم لل�رسعي���ة اليمنية، وهو ما يثري �شكوك ب�شاأن 

الدور القطري يف اليمن.
القط���ري بعدم���ا واجه���ت  وات�ش���ح املوق���ف 
الدوحة اتهامات جدية بدع���م االإرهاب، وبعد انتهاء 
م�شاركتها يف التحالف، اأب���دى النظام القطري دعما 

وا�شحا مليلي�شيات احلوثي االإيرانية.
5. اللعب بالقاعدة ل�سالح اإيران

قط���ر  قام���ت  الرهائ���ن،  �شفق���ة  اإط���ار  ويف 
باال�شتعانة بجبهة فتح ال�شام )جبهة الن�رسة �شابقا( 
املرتبط���ة بتنظي���م القاعدة يف تنفي���ذ طلب قا�شم 
�شليم���اين م���ن اأجل امل�شاع���دة يف تنفيذ م���ا ي�شمى 
“اتف���اق املدن االأربع” يف �شوريا، وهو ما يدل على 
كيفية ا�شتخ���دام الدوحة الإرهابيي القاعدة من اأجل 

مترير م�شاحلها مع النظام االإيراين.
ومبوج���ب اتفاق “البل���دات االأربع” فكت جبهة 
الن����رسة املمولة من قط���ر ح�شاره���ا لبلدتي كفريا 
والفوعة يف �شمال �شوريا، وكذلك مت تهجري �شكان 
بلدت���ي م�شايا والزب���داين يف ريف دم�ش���ق؛ بهدف 
تغي���ري الرتكيب���ة الدميوغرافي���ة للمنطق���ة ل�شالح 

النفوذ االإيراين.

“فدية المليار”... 5 جرائم تكشفها الرسائل القطرية المسربة
 أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

واشنطن ـ وكاالت:  

عدن ـ وكاالت: 



ويق���ول م�سوؤول���ون حملي���ون �إن �إنتاج 
�لنفط مل يتاأثر يف �أي حقل.

و�سه���دت مناطق ع���دة جنوب���ي �لعر�ق 
تظاهر�ت متفرقة �سارك يف كل منها ع�رش�ت 
�الأ�سخا����ص وتخلل بع�سها �أعم���ال عنف، ال 

�سيما يف مدينة �لب�رشة.
وبعد �أن قطعت �إي���ر�ن �ملاء و�لكهرباء 
عن حمافظات يف �جلنوب �لعر�قي، ال �سيما 
�لب����رشة، يف لعبة مك�سوف���ة لتعزير نفوذها، 
تعمل �حلكوم���ة �لعر�قية على توفري بد�ئل 

�نطالقا من �لعمق �لعربي للعر�ق.
وي�ستع���د �لع���ر�ق برتجمة ه���ذ� �لتحرك 
بزي���ارة يقوم بها وزي���ر �لتخطيط �لعر�قي، 
�سلم���ان �جلميل���ي، عل���ى ر�أ�ص وف���د رفيع 
�مل�ستوى، �إلى مدينة جدة �ل�سعودية، �ليوم 
�الأربعاء، لبحث عدد من �لق�سايا و�مللفات، 
عل���ى ر�أ�سه���ا مل���ف �لطاق���ة، �ل���ذي ي�سمل 

�لكهرباء و�لوقود.
وقال �ملتح���دث با�س���م وز�رة �لكهرباء 
�لعر�قي���ة، م�سع���ب �ملدر����ص، �إن “�لوز�رة 
ت�سع���ى �إل���ى �إيج���اد بد�ئ���ل ع���ن �لكهرباء 

�الإير�نية �مل�ستوردة”.
و�أ�س���اف �أن “�لع���ر�ق ي�سع���ى �إلى ربط 
�لكهرب���اء  �لكهربائي���ة مبنظوم���ة  �سبكت���ه 
�خلليجي���ة”، معربا يف �لوقت نف�سه عن �أمله 
يف �أن تتحقق نتائج �إيجابية من زيارة �لوفد 

�لعر�قي �إلى �ململكة �لعربية �ل�سعودية.
و�سيبحث �لوفد �لعر�قي �إلى �ل�سعودية، 
�لذي ي�سم وزر�ء �لنفط و�لكهرباء و�لنقل، 
ق�سايا ع���دة تتعلق بتفعي���ل �لنقل �جلوي 
و�لبح���ري و�ل���ري ب���ن �لبلدي���ن. وتاأت���ي 
�لزيارة بناء عل���ى تكليف من رئي�ص �لوزر�ء 

حيدر �لعبادي.
�الأخ���رية  �الآون���ة  يف  �إي���ر�ن  وقطع���ت 
�لكهرباء عن �ملناطق �جلنوبية يف �لعر�ق يف 
حماول���ة لال�سطياد يف �ملاء �لعكر، من خالل 

تاأجيج �ل�سارع بعد �أن حققت �أحز�ب عر�قية 
مو�لية الإي���ر�ن نتائج خميب���ة يف �النتخابات 

�الأخرية.
وت�سهد مدن جنوبي �لعر�ق منذ 10 �أيام 
�حتجاجات و��سعة، بد�أت يف �لب�رشة و�متدت 
�إل���ى مدن �أخرى، ب�سبب �سوء �خلدمات، وقد 
�ساهم���ت �إي���ر�ن يف �سب �لزي���ت على �لنار 

بقطع �لكهرباء عن �جلنوب �لعر�قي.
وبينم���ا كان���ت طهر�ن ت�سع���ى من ور�ء 
هذه �خلطوة �إلى �إ�سع���اف حكومة �لعبادي، 
فق���د دفعته���ا للبحث ع���ن بد�ئ���ل جديدة 
الإنت���اج �لكهرباء �أو �لت���زود بها من �جلري�ن 
�خلليجين، ف�سال عن �إقامة م�ساريع تنموية 
عر �إط���الق �لتخ�سي�سات �ملالية �ملطلوبة 

لذلك.

كم����ا ب����د�أت و��سنط����ن بن����اء قاعدت����ن 
ع�سكريتن مبحيط مدينة منبج �لتي ت�سيطر 

عليها �لقو�ت �لكردية.
وب����د� �لرئي�����ص �الأمريك����ي د�عًم����ا لهذ� 
�ملوقف خالل �ملوؤمتر �ل�سحايف �لذي �أعقب 
لق����اء �لقمة مع نظ����ريه �لرو�سي يف �لعا�سمة 

�لفنلندية هل�سنكي.
فو��سنطن كما يق����ول تر�مب لن ت�سمح 
الإي����ر�ن باال�ستف����ادة من �النت�س����ار�ت �لتي 
حتققت عل����ى “د�ع�ص” يف �سوري����ا، م�سدًد� 
عل����ى اأهمية ت�ضعي����د ال�ضغوط عل����ى اإيران 

�سو�ء يف �سوريا �أو يف مناطق �أخرى.
�إل����ى ذلك، تو�سلت جبه����ة حترير �ل�سام 
)جبهة �لن�����رشة �سابقا(، �أم�����ص �لثالثاء، �إلى 
�تف����اق م����ع �مليلي�سي����ات �الإير�ني����ة، ين�ص 
على �إخ����ر�ج قاطني بلدتي كفري����ا و�لفوعة 
�ملو�ليتن لقو�ت �لنظ����ام �ل�سوري، مقابل 
�إط����الق �����رش�ح 1500 معتق����ل م����ن �سج����ون 

�لنظام.
وقال����ت م�س����ادر ميد�ني����ة �إن �التف����اق 
ين�����ص عل����ى �إخ����ر�ج جمي����ع �ملوجودي����ن يف 
�لبلدت����ن �لو�قعتن مبحي����ط مدينة �إدلب 

�سمايل �سوريا باجتاه دم�سق وريفها.
يف �ملقابل، يطلق �لنظام �ل�سوري �رش�ح 
1500 معتق����ل م����ن �سجون����ه، �إ�ساف����ة �إلى 

ع�رش�ت �الأ�رشى �لع�سكرين.
ومبوجب �التف����اق �سي�سل����م �لنظام 40 

�أ�س����ري� من م�سلحي تنظي����م “جبهة �لن�رشة”، 
وجبه����ة “حتري����ر �سوري����ا” و “جي�����ص �إدلب 
�حلر”، �إ�سافة �إلى 4 مدنين معتقلن لدى 
ميلي�سي����ات �لنظام يف �لبلدتن. ويتوقع �أن 

يدخل �التفاق حيز �لتنفيذ خالل يومن.

 250 نحو  لتفريق  املياه  وخراطيم  الهراوات  الثالثاء،  اأم�س  العراقية،  ال�شرطة  ا�شتخدمت 

بعد  الب�شرة،  حمافظة  يف  ال�شخم  النفطي  الزبري  حلقل  الرئي�س  املدخل  عند  جتمعوا  حمتجا 

تدهور اخلدمات العامة. وقال رجل اأمن يف مكان االحتجاج “لدينا اأوامر بعدم اإطالق النار، ولكن 

اأحد بالتاأثري على العمل يف حقول النفط و�شوف نتخذ ما  اأوام��ر بعدم ال�شماح الأي  اأي�شا  لدينا 

يلزم من اإجراءات الإبعاد املتظاهرين عن احلقول”. واأفاد م�شوؤولون يف احلقل، الذي تديره �شركة 

اإيني االإيطالية، باأن عمليات االإنتاج ت�شري ب�شكل طبيعي. وعرب املحتجون عن غ�شبهم عند حقول 

نفطية عدة منذ بدء املظاهرات قبل 7 اأيام يف عدد من املدن جنوبي العراق.

واشنطن ـ رويترز:

بغداد ـ وكاالت:

مدريد ـ رويترز:

مزار الشريف ـ رويترز:

أربيل ـ السومرية:

قال ب���ول ر�ي���ان رئي����ص جمل�ص 
�لن���و�ب �الأمريك���ي �أم�ص �لثالث���اء �إنه 
م�ستع���د لدر��س���ة فر����ص �ملزيد من 
�لعقوبات على رو�سي���ا وجدد تاأييده 
مل���ا تو�سل���ت �إليه �أجه���زة �ملخابر�ت 
يف  رو�سي���ا  تدخ���ل  ع���ن  �الأمريكي���ة 

�نتخابات �لعام 2016.
وق���ال متحدث���ا لل�سحافين بعد 
يوم من لقاء �لرئي�ص �الأمريكي دونالد 
تر�مب مع �لرئي�ص �لرو�سي فالدميري 
�لكوجنر����ص  جل���ان  ر�أت  �إذ�  بوت���ن 
�رشورة لفر�ص �ملزي���د من �لعقوبات 

“�سي�سعدين بحث ذلك �الأمر”.
و�أ�س���اف “رو�سي���ا حكومة ت�سكل 
تهدي���د� وال ت�سرتك معنا يف �مل�سلحة 

وال ت�سرتك معنا يف �لقيم”.
�الأمريك���ي،  �لكوجنر����ص  و�أق���ر 
�لعام �ملا�س���ي، عقوبات �سد رو�سيا 
بع���د �لتاأكد من تدخله���ا يف �نتخابات 
2016، ومين���ع  �الأمريكي���ة  �لرئا�س���ة 
�لقان���ون �جلديد �لبي���ت �الأبي�ص من 
تخفيف تلك �لعقوب���ات دون مو�فقة 

�لكوجنر�ص.

قال���ت �ملحكم���ة �لد�ستوري���ة يف 
�إ�سبانا �أم�ص �لثالثاء �إنها �أوقفت �إجر�ء 
�أقره برملان �إقليم كتالونيا ال�ستئناف 
خطو�ت �إعالن ��ستقالل �الإقليم �لرثي 

�لو�قع يف �سمال �رشق �لبالد.
ر�سمي���ا  �ملحكم���ة  تعلي���ق  ج���اء 
القرت�ح �النف�سال، �لذي �أقره برملان 
كتالوني���ا يف بر�سلونة يف �خلام�ص من 
يوليو متوز، بعد طعن قدمته �حلكومة 

�ملركزية يف مدريد.
ويح���ق لرمل���ان �الإقلي���م �لطعن 
على ق���ر�ر �ملحكم���ة خ���الل 20 يوما. 
وقالت �ملحكمة �لد�ستورية و�حلكومة 
�الإ�سبانية �إنه ال يح���ق لكتالونيا �إجر�ء 
��ستفت���اء عل���ى �ال�ستق���الل مبوج���ب 

�لد�ستور.
�أعل���ن  ق���د  كتالوني���ا  وك���ان 
�ال�ستقالل من جان���ب و�حد يف �أكتوبر 
�ملا�س���ي عق���ب ��ستفت���اء، مم���ا دفع 
ماريان���و  �ل�ساب���ق  �ل���وزر�ء  رئي����ص 
ر�خ���وي �إل���ى فر�ص �حلك���م �ملركزي 
�ملبا����رش عل���ى �الإقلي���م و�لدع���وة �إلى 
�نتخاب���ات �إقليمية ف���ازت فيها �أي�سا 
الأحزاب املوؤيدة لال�ضتقالل بالغالبية 

�لرملانية.
وقال زعيم �الإقلي���م �جلديد كيم 

تور� �إن �حلملة �النف�سالية �ست�ستمر.

قال مكتب حاكم �إقليم �ساريبول 
مقاتل���ي  اإن  اأفغان�ضت���ان  ب�ضم���ال 
“د�ع����ص” هاجم���و� من���زل �أح���د قادة 
حرك���ة “طالب���ان” يف �الإقلي���م �أم����ص 
�لثالثاء مما �أ�سفر عن مقتل ما ال يقل 

عن 15 �سخ�سا.
�سي���د  ح���ي  يف  �لهج���وم  ووق���ع 
باإقلي���م �ساريب���ول يف �أعق���اب تقارير 
م���ن م�سوؤول���ن حملين ع���ن ن�سوب 
��ستباك���ات ب���ن مقاتل���ي “د�ع����ص” 
وحرك���ة “طالب���ان” يف �أقاليم �سمالية 

�أخرى يف �الأيام �لقليلة �ملا�سية.
وق���ال ذبيح �هلل �أم���اين �ملتحدث 
با�س���م مكت���ب حاك���م �الإقلي���م ”دخل 
�ثنان م���ن مقاتلي )د�ع�ص( منزل �أحد 

قادة طالبان... وفتحا �لنار“.
وق���ال �إن 15 من “طالبان” قتلو� 

و�أ�سيب 5 بجروح.
واأ�ضب���ح �ضم���ال اأفغان�ضت���ان من 
املناطق الرئي�ضة لن�ضاط “د�ع�ص” يف 
اأفغان�ضت���ان مع انت�ضاره خارج قاعدته 
�الأ�سا�سي���ة يف �إقلي���م ننكرهار يف �رشق 

�لبالد حيث ما ز�ل قويا.

�أعلنت �ل�سلطات �ملحلية يف حمافظة 
�أن  �لع���ر�ق،  كرد�ست���ان  باإقلي���م  �أربي���ل 
مناط���ق  ق�سف���ت  �الإير�ني���ة  �ملدفعي���ة 
حدودي���ة للمحافظ���ة، مم���ا �أدى �إلى نزوح 

�سكان 3 قرى و�ندالع حر�ئق كبرية.
“�ل�سومري���ة”  قن���اة  موق���ع  ونق���ل 
�سيدك���ان  ناحي���ة  مدي���ر  ع���ن  �لعر�قي���ة 
مبحافظة �أربي���ل، �إح�سان جلب���ي قوله، �إن 
�الإير�ني���ة ق�سف���ت مناط���ق  “�ملدفعي���ة 

حدودية تابعة لناحية �سيدكان”. 
و�أ�ساف �مل�سوؤول �أن “�سدة �لق�سف 

�أثارت �لفزع بن �سكان تلك �ملناطق”.
وتابع جلبي “�لهجوم �ملدفعي ت�سبب 
يف نزوح �سكان �لقرى”، م�سري� �إلى “حرق 
م�ساح���ات كبرية من �لب�سات���ن و�ملر�عي 

جر�ء �لق�سف”.

الواليات المتحدة

إسبانيا

أفغانستان

و��سنطن تدر�ص فر�ص 
عقوبات جديدة على رو�سيا

�لد�ستورية تعرقل حماولة 
ال�ستقالل كتالونيا

“د�ع�ص” يقتل 15 على 
�الأقل من مقاتلي “طالبان”
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االأمن العراقي يقمع االحتجاجات قرب حقل الزبري النفطي

“اخلطر االإيراين” يبقي قوات اأمريكا يف �سوريا

بغداد تبحث عن بدائل خليجية بعد “طعنة” �لكهرباء �الإير�نية

�تفاق بن “�لقاعدة” وميلي�سيات طهر�ن يف �إدلب

• �ل�رشطة �لعر�قية تفرق حمتجن يف حمافظة �لب�رشة	

• جون بولتون	

االأم��ن  م�شت�شار  ع��اد  �شوريا،  من  باالن�شحاب  االأبي�س  البيت  قطعه  لوعد  خالًفا   

القومي االأمريكي ليوؤكد اأن جي�س بالده باٍق هناك اإىل حني زوال اخلطر االإيراين.

اإزالة  اأننا موجودون هناك حتى تتم  اأو�شح  اأن الرئي�س  “اأعتقد  وقال جون بولتون 

ال�شرق  اأنحاء  جميع  يف  االإي��راين  اخلطر  ا�شتمر  وطاملا  لداع�س(،  االإقليمية  )اخلالفة 

الرئي�س  اإع��الن  فعقب  جديًدا،  لي�س  امللف  هذا  ب�شاأن  االأمريكي  والتناق�س  االأو�شط”. 

اأبريل املا�شي قرب خروج قواته من �شوريا، اأر�شل البنتاغون ع�شرات  دونالد ترامب يف 

اجلنود اإىل �شمال �شوريا.

�ملدفعية �الإير�نية 
تق�سف كرد�ستان �لعر�ق

�ل�سحة �لعر�قية: 8 قتلى و56 م�سابا يف �الحتجاجات

ك�سف���ت �سحيفة “نيويورك تاميز” �الأمريكية، عن تفا�سي���ل جديدة خا�سة بالعملية �لتي 
ت�سلل خاللها عمالء �ملخابر�ت �الإ�رش�ئيلية )�ملو�ساد( �إلى من�ساأة �إير�نية ت�سم �الآالف من �لوثائق 
“�لنووي���ة” بالغة الأهمية. وقال رئي�س ال���وزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو يف اأبريل املا�ضي 
�إن ب���الده متكن���ت من تهريب وثائق �إير�نية يعود تاريخها �إل���ى 2003 وتظهر �أن نظام �ملاليل 
ي�سع���ى �إلى �متالك �س���الح نووي بخالف ما يتعهد به �أمام �ملجتمع �ل���دويل. وتقع �لوثائق �لتي 
هربته���ا �ملو�س���اد يف 55 �ألف �سفحة ف�سال عن 183 قر�سا مدجم���ا مرتبطة بالرنامج �الإير�ين 
�مل�سمى “عماد”، ور�هن نتنياهو على �حلجج �لتي عر�سها وقتئذ حتى يقنع �لرئي�ص �الأمريكي 

باالن�سحاب من �التفاق �لنووي �ملرم �سنة 2015، وهو ما ح�سل بالفعل يف وقت الحق.

يف قلب طهران عملية الـ “مو�ساد” 

بغداد � ار تي: ك�ضف وزارة ال�ضحة 
�أ�سخا����ص   8 مقت���ل  ع���ن  �لعر�قي���ة، 
و�إ�ساب���ة 56 �آخرين خ���الل �الحتجاجات 
�ل�سعبية �مل�ستمرة منذ 8 متوز 2018، 

على تردي �خلدمات و�لكهرباء.
وز�رة  با�س���م  �ملتح���دث  وق���ال 
�ل�سحة �لعر�قية �سيف �لبدر، يف موؤمتر 
�سحايف، �أم����ص �لثالثاء، �إن �الحتجاجات 
خلف���ت من���ذ بد�يته���ا يف 8 يولي���و 8 
وفي���ات توزع���ت كالت���ايل: قتيالن يف 
و3 يف  �لنج���ف،  ومثلهم���ا يف  �لب����رشة، 
�ل�سماوة، وو�ح���د يف كربالء، م�سري� �إلى 

�أن مقتله وقع م�ساء �الثنن.
 %  90 م���ن  “�أك���رث  �أن  و�أ�س���اف 
م���ن �مل�ساب���ن �إ�ساباته���م طفيف���ة، 
وهن���اك 56 م�ساب���ا يف �مل�ست�سفيات، 
حالة 7 منه���م خطرة ويتلق���ون �لعالج 
�لالزم يف موؤ�س�س���ات �ل�سحة”. و�أعلنت 
قي���ادة �لعمليات �مل�سرتكة يف �لعر�ق، 
 260 م���ن  �أك���رث  �أن  �لثالث���اء،  �أم����ص 
�رشطي���ا �أ�سيب���و� ج���ر�ء �الحتجاجات يف 
�لب���الد، موؤكد� �أن ق���و�ت �الأمن ُوجهت 
بع���دم ��ستخد�م �لر�سا����ص �حلي �سد 

�ملتظاهرين.

عواصم ـ وكاالت:
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حقق منتخب الجزائر أمس فوزًا مثريًا عىل حساب األردن بنتيجة 
)85/ 82( يف الشوط اإلضايف الثاين بعد انتهاء الوقت األصيل 

والشوط اإلضايف األول بالتعادل )73/ 73( و)78/ 78( عىل التوايل. 
وهذا هو الفوز الثاين للجزائر رافًعا رصيده إىل 4 نقاط، فيام 
تلقى األردن الخسارة الثالثة عىل التوايل وبات رصيده إىل 3 

نقاط. 
وسيلتقي الجزائر مبنتخبنا الوطني اليوم، فيام سيخضع منتخب 

األردن للراحة اإلجبارية عىل أن يواجه منتخبنا يوم غٍد 
الخميس.

فــوز مثيــر للجزائــر علـى األردن

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

حقق منتخبنا الوطني لكرة الس��لة 
للشباب فوزًا مستحًقا عىل حساب 
املنتخب السوداين بنتيجة )90/48(، 
يف املباراة التي جمعت بينهام مساء 
أمس )الثالثاء(، عىل الصالة املغطاة 
مبجم��ع ص��االت اس��تاد القاه��رة 
ال��دويل، ضمن منافس��ات الجولة 
الثانية من البطول��ة العربية ال�17 
لكرة الس��لة للش��باب تحت )18 
عاًم��ا(، املقامة حالًي��ا يف العاصمة 
املرصية )القاهرة(، وتس��تمر حتى 
 7 مبش��اركة  الج��اري،  يولي��و   24

منتخبات عربية. 
 وع��زز منتخبن��ا ص��دارة ال��دور 
التمهي��دي للبطول��ة بع��د أن رفع 
رصيده إىل 6 نقاط من 3 انتصارات، 
في��ام وصل رصيد الس��ودان إىل 4 

نقاط من فوز وخسارتني.  
وج��اءت نتائ��ج أش��واط املب��اراة 
كاآليت: )17/7(، )27/15(، )23/14( 
ملنتخبن��ا  جميعه��ا  و)23/12( 

الوطني.  
وس��يواجه منتخبن��ا الوطني اليوم 
األربع��اء نظريه منتخ��ب الجزائر، 
يف الس��اعة الرابعة مس��اًء بتوقيت 
مملكة البحرين، إذ يسعى منتخبنا 
لتحقي��ق فوزه الرابع ع��ىل التوايل 

ومواصلة اعتالء صدارة الرتتيب. 
ويدين منتخبنا الوطني بفوزه أمس 
إىل األداء الجامع��ي لنجوم األحمر 
الش��اب، إذ س��اهم جميع الالعبني 
الذين أرشكهم املدرب يف تس��جيل 
نقاط منتخبنا ال� 90، وجاءت عىل 
النحو اآليت: أحمد خليفة 18 نقطة، 
نواف نبيل 15 نقطة، أحمد حسني 
13 نقطة، عبدالله أسامة 12 نقطة، 
س��يدعيل محمود 10 نقاط، عيىس 
أحمد 6 نقاط، مزمل أمري 5 نقاط، 
عيل جابر وعيل حسني 4 نقاط لكل 

منهام وباقر عيىس 3 نقاط. 

  الشوط األول 

بدأ مدرب منتخبنا الوطني سلامن 
رمض��ان املباراة بتش��كيلة ضمت: 
باق��ر عيىس، كري��م محمد، عيىس 

أحمد، عيل جابر ومزمل أمري. 
 وج��اءت بداية املباراة متوس��طة 
املنتخبني،  م��ن  الفن��ي  املس��توى 
واس��تطاع منتخبنا م��ن أخذ عصا 
الس��بق بتقدم��ه 6/2 مع��وال عىل 
الدخول واالحرتاقات تحت الس��لة 
بواس��طة كريم محمد وعيل جابر، 
قب��ل أن يعزز تقدم��ه بثالثية باقر 

عيىس. 
النتيجة   وقلص املنتخب السوداين 
9/6 مس��تغال الرتاخ��ي الدفاع��ي 

ملنتخبنا. 
 وف��رض منتخبن��ا هيمنت��ه ع��ىل 
إذ  األول،  للرب��ع  الث��اين  النص��ف 
رسع��ان ما أع��اد رفع الف��ارق إىل 
14/6، منتهًج��ا دف��اع رجل لرجل، 
قبل أن يحس��م نجوم األحمر هذا 
الربع بف��ارق 10 نق��اط وبنتيجة 

 .17/7
 وواصل منتخبنا الطريقة الدفاعية 
نفس��ها بداية الربع الث��اين، ونجح 
من خالله��ا إيقاف خطورة الهجوم 
األخط��اء  وإيقاع��ه يف  الس��وداين 
املقطوع��ة  الك��رات  واس��تغالل 
مرت��دة  هج��امت  إىل  لتحويله��ا 
رسيعة عّمق بها نجومنا الفارق إىل 

 .29/11

 واستمر منتخبنا يف بسيط سيطرته 
عىل مجريات الفرتة وراح يضاعف 
النتيجة وصوال لحسم الشوط األول 
بفارق 20 نقطة وبنتيجة 43/23. 

   الشوط الثاني 

 استمر واقع الحال يف الشوط الثاين 
ال��ذي واص��ل فيه منتخبنا بس��ط 
الس��يطرة املطلق��ة ورف��ع الفارق 

مطلع الربع الثالث 49/24. 
 يف املقابل لعب املنتخب السوداين 
ع��ىل إمكانات��ه الفنية، غ��ري أنه مل 
يس��تطع مقاوم��ة األداء الجامعي 
والق��وي ملنتخبن��ا الوطن��ي خالل 

الشوط يف تقليص الفارق. 
 منتخبن��ا واصل رفع غل��ة النقاط 
وحس��م الفرتة الثالثة بفارق وصل 

إىل 31 نقطة وبواقع 67/36. 
 ولع��ب منتخبن��ا يف الرب��ع األخري 
بأسلوبه الجامعي القوي ونّوع من 
طلعاته الهجومية عرب االخرتاق تارة 
والتصويب البعي��د تارة أخرى، إىل 

جانب الدفاع القوي. 
 وواصل نجومنا تألقهم وحس��موا 

الفوز الرابع بنتيجة 90/48. 

  قاهري: منتخبنا بدأ يجني 
ثمار المشاركة في البطولة 

 أكد املساعد األول ملدرب منتخبنا 
الوطن��ي لك��رة الس��لة للش��باب 
حس��ني قاهري، أن منتخبنا يس��ري 
بثبات نح��و تحقي��ق أهدافه من 
املش��اركة يف البطول��ة، وهي رفع 
للبطولة اآلسيوية  االستعداد  درجة 

املؤهلة لكأس العامل، والتي ستقام 
يف العاصم��ة التايلندي��ة بانك��وك 

مطلع الشهر املقبل. 
 وأك��د قاهري أن اله��دف الرئيس 
من املشاركة يف البطولة يأيت ضمن 
خطة بعي��دة امل��دى وضعت من 
قب��ل الجهازي��ن الفن��ي واإلداري 
بدع��م مب��ارش من رئي��س االتحاد 
البحرين��ي س��مو الش��يخ عي��ىس 
ب��ن ع��يل آل خليفة، نح��و إعداد 
منتخ��ب قوي قادر عىل املنافس��ة 
آس��يوًيا يف املس��تقبل عىل مستوى 
االس��تعداد  إىل  باإلضافة  الرج��ال، 
للبطولة اآلس��يوية تحت 18 عاًما، 
املنتخب��ات  ع��رب االحت��كاك م��ع 
اإلفريقي��ة الت��ي تتمت��ع بالق��وة 
البدنية والجسامنية واكتساب خربة 

البطوالت واملنافسات القوية. 
 وأش��اد قاه��ري ب��األداء الفن��ي 
العايل ال��ذي متّيز به العبو منتخبنا 
الوطن��ي طيل��ة اللق��اءات الثالث 
املاضية والذي أس��فر عنه تحقيق 
االنتص��ارات يف جمي��ع املباريات، 
مش��ريًا إىل أن أداء منتخبنا يس��ري 
بنس��ق تصاعدي، ومؤكًدا أن ذلك 
ه��و الهدف ال��ذي يصب��وا الجهاز 

الفني من تحقيقه. 
 وش��دد قاهري عىل أهمية الرتكيز 
عىل الهدف األس��اس من املشاركة، 
رغم ارتفاع سقف الطموح مع فوز 
منتخبنا يف اللقاءات الثالث املاضية. 
 وأوض��ح قاهري أن جميع الالعبني 
كانوا عىل قدر املس��ؤولية وااللتزام 
طيلة الف��رتة املاضي��ة، ونجحوا يف 

املوضوعة  الفني��ة  الخطط  تطبيق 
له��م م��ن قب��ل الجه��از الفن��ي، 
واس��تطاعوا التعام��ل جي��دا م��ع 
مجريات اللقاءات املاضية، وبالتايل 
استطاع املنتخب أن يحصد العالمة 

الكاملة حتى الجولة الثالثة.  

 نبيل: األداء الجماعي وروح 
الفريق الواحد قادنا لتحقيق 
االنتصارات 

 قال الع��ب منتخبنا الوطني نواف 
نبيل إن زم��الءه الالعبني كانوا عىل 
درجة عالية من املسؤولية والتفاين 
أثناء املباريات الثالث املاضية التي 
حقق خاللها املنتخب الفوز، مؤكدا 
أن املستوى ارتفع تدريجيا مع كل 
لقاء بعد تأقلم الجميع عىل أجواء 

البطولة. 
 وأش��ار نبي��ل إىل أن الالعب��ني من 
الفني  الجه��از  خ��الل توجيه��ات 
نجح��وا يف التحك��م مبجريات لقاء 
أمس والس��يطرة عىل نقاط القوة 
واس��تغالل  الس��وداين  باملنتخ��ب 
جوانب الضعف لدي��ه، إضافة إىل 
ما ميتلكه العبونا من إرصار وعزمية 

للخروج بهذه النتيجة اإليجابية. 
 وأض��اف “علينا الرتكي��ز عىل لقاء 
الي��وم م��ع منتخ��ب الجزائر من 
أجل تحقيق الفوز والظفر بالنقاط 
لتعزيز الصدارة، خصوصا أن الفوز 
سيضمن لنا بشكل كبري التأهل إىل 

املربع الذهبي”. 
 وذك��ر نبي��ل أن ما تحق��ق حتى 
ه��ذه الف��رتة يع��ود بالفض��ل إىل 
الفري��ق  وروح  الجامع��ي  األداء 
الواح��د ال��ذي تحىل ب��ه الجميع، 
أس��همت  اإليجابية  األجواء  وهذه 
يف ظه��ور الالعب��ني ب��األداء الفني 
املطلوب، وهو الهدف الذي وضعه 
الجهاز الفني نحو االستعداد الجيد 

للبطولة اآلسيوية. 
وق��ال نبي��ل إن اللق��اءات الثالث 
املقبل��ة تتطلب املزيد من الجهود، 
مطالب��ا زمالئ��ه الالعب��ني بع��دم 
الته��اون وزيادة وترية االس��تعداد 
الفني  باملس��توى  املقبلة  للمرحلة 

املطلوب.  

 مصطفى حسين يتصدر 
هدافي البطولة 

  برز الع��ب منتخبنا الوطني لكرة 
الس��لة للش��باب مصطفى حسني، 
بش��كل الفت يف لق��اءات منتخبنا 
الثالث املاضية أم��ام تونس ومرص 
والس��ودان، واس��تطاع أن يخطف 
األنظار بقوة ويس��ّطر اسمه واحًدا 

من أبرز نجوم البطولة. 
 مصطفى حس��ني، سّجل 34 نقطة 
يف اللق��اء األول ملنتخبنا يف البطولة 
أم��ام نظ��ريه التونيس، ث��م أضاف 
22 نقط��ة يف لق��اء صاحب األرض 
املنتخ��ب امل��رصي، لريف��ع بالتايل 
رصي��ده من النق��اط إىل 56 نقطة 
تص��در بها قامئ��ة ترتي��ب هدايف 
البطول��ة، مبع��دل تهديفي بلغ 28 

 .%
 وميتل��ك مصطفى رقاًم مميزًا أيًضا 
حين��ام تّصدر إىل جان��ب زميله يف 
املنتخب مزم��ل أمري قامئة الالعبني 
األكرث كفاءة هجومية خالل املرحلة 

املاضية من البطولة ب�39 نقطة.

“أحمر الشباب” يتخطى السودان ويواجه الجزائر اليوم
ح��ق��ق ان���ت���ص���اره ال���ث���ال���ث ف���ي “ع���رب���ي���ة ال��س��ل��ة”

منتخبنا الوطني لكرة السلة

القاهرة          محمد الدرازي

)تصوير: رسول الحجيري( من لقاء منتخبنا أمس  

نواف نبيلمصطفى حسينحسين قاهري

من لقاء األردن والجزائر
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17 “دلمون للدواجن” تكرم فريقها في بطولة سار الرمضانية
البالد سبورت

يف حفل عشاء وبحضور مدير 
عام رشكة دملون للدواجن 
عبدالهادي مريزا ، كرمت 

إدارة الرشكة فريق كرة القدم 
الذي مثل الرشكة يف بطولة 
نادي سار الرمضانية الثانية 

عرشة لكرة القدم، والذي 
حصد املركز الثاين يف البطولة.

ويف بداية الحفل ألقى 

عبدالهادي كلمة رحب 
فيها بالحضور من العبي 

وإداريي الفريق مؤكداً عىل 
اهتامم الرشكة بدعم قطاع 
الشباب واألنشطة الشبابية 

يف مملكة البحرين، وأن 
الرشكة حريصة عىل استمرار 
الدعم واملشاركة يف مختلف 
املحافل الرياضية يف مملكتنا 

الغالية، ويف ختام كلمته شكر 
جميع منتسبي الفريق عىل 

مجهودهم خالل البطولة 
التي مثلوا فيها رشكة دملون 

خري متثيل ووعدهم باستمرار 
الدعم ملثل هذه املشاركات.

ومن جانبه وبالنيابة عن 
جميع منتسبي الفريق 

شكر صادق عبدالرضا كابنت 

الفريق عبدالهادي عىل 
الدعم الكبري الذي قدمته 

الرشكة للفريق والذي كان 
عامال من عوامل نجاح 

الفريق وحصوله عىل املركز 
الثاين، كام وعد الكابنت 
صادق بالسعي لتطوير 

الفريق وإحراز البطوالت 
مستقباًل.

ظلييت االتحاد للطييريان، الناقل الوطني 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة، الرشيك 
الرئييس لنادي مانشسيير سيتي منذ عام 
2009 وأصبح شييعار الرشكة جزءاً مميزاً 
من قمصان النييادي. ولكن يف 20 يوليو، 
عندما سيييلعب نادي مانشسيير سيتي 
ضد بروسيييا دورمتوند يف شيكاغو، سيتم 
اسييتبدال شييعار الرشكيية املوجود عىل 
قصامن النادي بشييعار األوملبياد الخاص 
لأللعاب العاملييية أبوظبي 2019، وذلك 
قبل إقامة األلعيياب العاملية يف أبوظبي 
2019 والتييي تعتيير االتحيياد للطييريان 

رشيك الطريان الرسمي لها.
وتأيت هذه الخطوة يف إطار جهود االتحاد 
للطريان لتعزيز الوعي باألوملبياد الخاص 
لأللعيياب العاملييية والذي سيسييتقطب 
حوايل سييبعة آالف ريييايض من أكرث من 
170 دولة يف أبوظبي يف املسييابقة التي 
تقام كل عامني. وسييوف يقام األوملبياد 
الخيياص للمييرة األوىل يف منطقة الرشق 
األوسط وشامل إفريقيا، ومن املتوقع أن 

يجذب حتى 500 ألف مشيياهد بوصفه 
أكيير حييدث عاملييي يقييام يف العاصمة 

اإلماراتية أبوظبي.
وبهذه املناسبة، أفاد باتريك بريس، نائب 
الرئيس لييرشاكات التسييويق يف االتحاد 
للطريان: “ميثل الرويج لألوملبياد الخاص 
لأللعيياب العاملييية عييىل قميييص نادي 
مانشسر سيتي شيياهداً عملياً عىل قيم 
الرشكة. ومثل السفر، فإن الرياضة تلعب 
دوراً حيوييياً يف التقارب بني املجتمعات. 
ولذا فمن دواعييي رسورنا أن نجمع كال 
الرشيكييني لالحتفيياء بتاريييخ األوملبياد 
الخيياص يف مهييده وهي شيييكاغو، مع 
جييذب االنتباه ألكيير فعالييية رياضية 

وإنسانية يف العامل يف العام 2019.” 
وتقييام الييكأس الدولييية لألبطييال قبل 
انطييالق املوسييم وتضّم بعضيياً من أكر 

األندية يف كرة القدم العاملية.
وبصييورة واضحة وإىل جانب كونه جزءاً 
من الييكأس الدولييية لألبطييال، يحتفل 
األوملبييياد الخيياص مبييرور 50 عاماً عىل 

تأسيسييه يف البلد التي بييدأت فيه. وتم 
إقاميية أول أوملبييياد خيياص لأللعيياب 
العاملية الصيفية يف شيييكاغو يف سوليجر 

فيلد يف 20 يوليو 1968. 
العاملييية  األلعيياب  عييام  مدييير  رصح 
لألوملبييياد الخاص أبوظبي 2019 خلفان 
محمد املزروعي: “يرسنييا متابعة فريق 
مانشسر سيييتي مرتدين شعار األلعاب 
العاملية لألوملبياد الخاص أبوظبي 2019 
يف مباراتهييم ضييد بروسيييا دورمتوند يف 
سولجرفيلد، املدينة التي استضافت أول 
نسخة من األلعاب الصيفية قبل خمسني 
عام، يعد األوملبياد الخيياص حدًثا عاملًيا 
يتطابق يف مبادئه مع قيم دولة اإلمارات 
ورؤيتهييا، ونحيين فخييورون للغاية بأن 
تسييتضيف أبوظبي يف العام القادم أول 
ألعاب عاملية لألوملبييياد الخاص تقام يف 
منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا”.

وأضاف: “يتصدر موضوع دمج أصحاب 
الهمم يف املجتمع قامئة أولويات القيادة 
الرشيييدة يف دوليية اإلمييارات عر وضع 

مجموعيية ميين القوانييني والترشيعات 
تدعييم  التييي  املسييتدامة  واملبييادرات 
أصحيياب الهمم، كييام أن لدعم الرشكاء 
االتحاد  وميين ضمنهييم  االسييراتيجيني 
للطريان أثر هائل يف نرش رسالة األوملبياد 
الخاص إىل مختلف أنحيياء العامل، ولهذا 
نتوجييه لهم بجزيييل الشييكر لدعمهم 

املتواصل”.
وأفاد نائييب أول للرئيس للرشاكات يف 
مجموعيية سيييتي لكرة القييدم دمييان 
ويلييويف: “مع إقاميية األوملبياد الخاص 
لأللعيياب العاملييية يف أبوظبييي العام 
القييادم، يرسنييا أن نكييون جييزءاً من 
هييذا الحدث الريييايض الهام يف الرشق 
األوسييط. وقد أدت عالقاتنييا العميقة 
والطويليية مييع االتحيياد للطييريان إىل 
بعض ميين املشيياريع التعاونية الكبرية 
عىل مييدار األعييوام، فيام نسييعى إىل 
جعل كرة القدم والرياضة أكرث انتشاراً 
وتواصاًل وتشويقاً قدر اإلمكان بالنسبة 

للمجتمعات حول العامل”.

“االتحاد للطيران” تسلط الضوء على األولمبياد الخاص لأللعاب العالمية
سيقام في أبوظبي 2019

العبو السيتي برافو وليروي سين والبورتي يرتدون قميص األولمبياد الخاص 2019

البالد سبورت

أكييد عضييو مجلييس إدارة االتحيياد 
البحرينييي لكرة القييدم ورئيس لجنة 
القانونية املستشار سلطان  الشييؤون 
املنتخييب  معسييكر  أن  السييويدي 
الوطني األول يف التشيك كان إيجابيا 

وناجحا.
 وكان املنتخب قد أقام معسكرا خالل 
الفييرة 24 يونيييو املييايض وحتى 16 
يوليو الجاري، وشهد تدريبات مكثفة 
عىل فرتني، باإلضافيية إىل 5 مباريات 
ودية، إذ ترأس سلطان السويدي وفد 

املنتخب يف التشيك.
 وأوضح السييويدي أن املعسكر جاء 
ضميين خطة االتحيياد نحييو إعداد 
املنتخب لالستحقاقات املقبلة، مشريا 
إىل أن العائييد الفنييي كان إيجابيييا 
بالتأكيد، نظرا ملا اكتسييبه الالعبون 
من فائدة كبرية سييواء عر الحصص 
التدريبييية املكثفة، أو االحتكاك مع 

فرق أوروبية يف املباريات الودية.
 وبييني أن العبييي املنتخب حصلوا 
عييىل فرصيية مثالييية يف برنامييج 
اإلعييداد الخيياص بالجهيياز الفني 
بقيادة املدرب التشييك مريوسالف 
سييكوب، والييذي منييح الفرصيية 
للجميع خالل املعسكر، وهو األمر 
الييذي أتاح للجهيياز الفني االطالع 

عىل مستويات الالعبني بشكل عام.
 وقال: “املعسكر كان إيجابيا بالدرجة 
األوىل، والعديد من املكتسبات حققها 
املنتخب وراء هييذا التجمع الخارجي 

الذي استمر حوايل 3 أسابيع”.
 وأشييار إىل أن سييكوب حصييل عىل 
فرصيية ملتابعيية الالعبييني عيين كثب 
ومراقبة أدائهييم يف املباريات الودية، 
مبينا أنه يرى بأن املعسكر كان ناجحا 

بكل املقاييس.
 وتابع:”املنتخب مقبل عىل عدد من 
املشيياركات أهمها كأس آسيييا 2019، 
وأعتقد أن املعسكر كان محطة جيدة 

لإلعداد للمشيياركة اآلسيييوية، كونها 
األبرز يف الفرة املقبلة”.

 وبني أن الالعبني أظهروا تعاونا والتزاما 
كبريين مع تعليامت الجهازين الفني 
واإلداري، وهييو األميير الذي سيياهم 
يف تضافيير الجهييود من أجييل إنجاح 
املعسييكر وتحقيق الفائييدة املرجوة، 
املؤمييل لها انعكاسييات إيجابية عىل 

مستوى املنتخب.
وأوضييح أن مجلييس إدارة االتحيياد 
برئاسيية الشيييخ عيل بيين خليفة بن 
أحمييد آل خليفة قدم وسييخر كافة 
اإلمكانات إلنجاح املعسييكر، مشيييدا 

بهييذا الدعم، ومثنيييا يف ذات الوقت 
أيضييا عىل التواصل الدائييم واملتابعة 
املستمر لنائب رئيس االتحاد للشؤون 
الفنية ورئيس لجنة املنتخبات الشيخ 
خالد بن سييلامن آل خليفيية، ونائب 
رئيييس االتحيياد للشييؤون اإلدارييية 
واملالييية عيييل البوعينني، مييع الوفد 

خالل تواجده يف التشيك.
وأكد يف ختييام حديثه عييىل إيجابية 
املعسييكر ودور مييا فيه ميين برنامج 
فني وبدين وإداري معد بشكل مميز 
ميين الجهازين الفنييي واإلداري نحو 

التحضري لالستحقاقات املقبلة.

بعد عودة المنتخب األول... السويدي:

معسكر التشيك إيجابي ومحطة إعداد لكأس آسيا 2019
اتحاد الكرة             المركز اإلعالمي

 سلطان السويدي منتخبنا الوطني األول لكرة القدم

من التكريم

كرة النجمة تبرم صفقات محلية

أحمد مهدي

أعلن نادي النجمة إبرامه عدًدا من الصفقات املحلية؛ تعزيزًا لصفوف 
الفريق األول لكرة القدم بدًءا من املوسم الريايض املقبل 2018 - 

.2019 
وتقدم الصفقات الالعب الدويل السابق حسني بابا، الذي عاد إىل 
ناديه األم بعد أن خاض عدة تجارب محلية واحرافية يف الخارج، 

يف حني كانت محطته املحلية األخرية املوسم املايض مع فريق نادي 
الرفاع؛ لينضم املوسم املقبل للنجمة معززًا خط الدفاع.

وتعاقد النجمة مع املهاجم عبدالله الدورسي، الذي مثل البحرين 
يف املوسم املايض، كام تعاقد مع الظهري األيرس بنادي األهيل حسن 

الشيخ، كام ضم الالعب عيل منري الذي مثل الحالة يف املواسم املاضية 
ويجيد اللعب عىل األطراف يف منطقة الوسط.

من جهة أخرى، قدم النجمة مدربه التونيس فتحي العبيدي الذي 
سيرشف عىل الفريق، كام تعاقد مع املعد البدين التونيس وليد 

مسعودي.
وجرت مراسم التوقيع بحضور نائب رئيس جهاز الكرة حمد سلامن.
ويسعى النجمة من خالل هذه التعاقدات إىل تعزيز صفوفه جيًدا، 
واالستعداد للموسم الجديد الراغب فيه باملحافظة عىل لقب كأس 
امللك الذي أحرزه املوسم املايض واملنافسة عىل البطوالت األخرى.

تشارك اللجنة األوملبية 
البحرينية نظرياتها يف مختلف 

دول العامل االحتفال باليوم 
األوملبي العاملي حيث تقيم 

اللجنة األوملبية بالتعاون مع 
لجنة عدايئ البحرين مسابقة 

الجري وامليش املفتوحة لجميع 
فئات املجتمع وملختلف 

االعامر وذلك يف الخامسة 
والنصف من مساء يوم الجمعة 
املقبل املوافق 20 يوليو الجاري 

وملسافة 3 كيلومرات حول 
منطقة مدينة الشيخ عيىس 

الرياضية بالرفاع خلف ستاد 
البحرين الوطني وسوف تبدا 

عملية تسجيل الراغبني يف 
املشاركة يف هذه الفعالية عند 
الساعة الرابعة من عرص اليوم 
ذاته علام بان اللجنة األوملبية 
البحرينية سوف توفر فانيالت 

خاصة لكل مشارك كام ستصدر 
شهادات لكل املشاركني. يف هذا 

الصدد اكد األمني العام املساعد 
للمجلس األعىل للشباب 

والرياضة امني عام اللجنة 
األوملبية البحرينية عبدالرحمن 

عسكر ان اللجنة األوملبية 
البحرينية حريصة كل الحرص 
عىل نرش مبادئ وقيم الحركة 
األوملبية يف املجتمع البحريني 

الذي اثبت اكرث من مرة تفاعله 
مع الفعاليات الرياضية التي 
تقيمها اللجنة األوملبية االمر 

الذي يجعلنا نحرص عىل 
تعميم الدعوة للمشاركة يف 
هذه الفعالية املفتوحة التي 

تهدف اىل التشجيع عىل 
املامرسة الرياضية وجعل 

الرياضة منهج حياة لكل فرد 
من افراد املجتمع متطلعني 

اىل تفاعل إيجايب من مختلف 
الفئات كام عودونا دامئا. وعر 
عسكر عن شكره وتقديره اىل 

لجنة عدايئ البحرين الذين 

لبوا نداء الرشاكة مع اللجنة 
األوملبية كعادتهم دامئا وهو 

ما يعزز اللحمة الرياضية 
والحرص عىل ابراز الحدث 

الريايض بصورة مرشفة تليق 
مبكانة مملكة البحرين. 

واختتم عسكر حديثة بتوجيه 
عبارات الشكر والتقدير اىل 

رئيس وأعضاء اللجنة املنظمة 
لهذه الفعالية متمنيا ان تكلل 

عبدالرحمن عسكر جهودهم بالنجاح.

بابا يوقع عقده )إعالم النجمة(

“األولمبيــة” تنظــم فعاليــة اليــوم األولمبــي الجمعـــة
ضاحية السيف             اللجنة األولمبية البحرينية



أك��د ممث��ل جالل��ة املل��ك لألعامل 
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب رئي��س 
املجل��س األع��ى للش��باب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو 
الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة أن 
مملك��ة البحرين بات��ت عالمة مضية 
يف سامء استضافة البطوالت الرياضية 
اإلقليمي��ة والقارية والعاملية املختلفة 
وذلك بفضل اإلمكانيات العالية التي 
توفره��ا اململكة من أج��ل نجاح تلك 
البطوالت عالوة ع��ى القوة البرشية 
والك��وادر التنظيمي��ة الت��ي متتل��ك 

خربات كبرية يف هذا املجال.
وقال سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة يف ترصيح مبناس��بة اس��تضافة 
اململكة لبطولة آس��يا التاس��عة عرش 
للك��رة الطائ��رة تحت 20 س��نة “ان 
اس��تضافة مملكة البحرين ملنافسات 
البطول��ة تأكيد ع��ى دورها املحوري 
الفعالي��ات  اس��تضافة  يف  وامله��م 
الرياضية عى مختلف األصعدة والتي 
تعد ترجمة حقيقية لتوجيهات عاهل 
الب��الد صاحب الجاللة امللك حمد بن 
عي��ى آل خليف��ة أن تك��ون مملكة 
البحري��ن مقص��ًدا مه��ام الحتض��ان 
البط��والت الرياضي��ة مبا يس��اهم يف 
تحقي��ق رؤيته��ا بتس��خري الرياض��ة 
للرتوي��ج ململكة البحري��ن وانجازاتها 

الرائدة يف مختلف املحافل”.
وأضاف س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليفة “إن مملكة البحرين عملت 
وستعمل جاهدة من اجل توفري كافة 
عوام��ل النج��اح الفن��ي والتنظيمي 
للبطولة االسيوية خاصة وإن التجارب 
للمملكة جسدت  السابقة  التنظيمية 
ع��ى ارض الواقع ما تتمتع به مملكة 
البحرين من ق��درات تنظيمية هائلة 
وذلك يف مختلف الدورات والبطوالت 
الرياضي��ة الت��ي أقيمت ع��ى أرضها 
ونؤم��ن بأن م��ا منتلكه من منش��آت 
رياضية متميزة وكوادر تنظيمية ذات 
خربة عالية س��نوفر الظروف الكفيلة 
بإنج��اح البطولة االس��يوية وإخراجها 
بحل��ة زاهي��ة تلي��ق مبكان��ة الدورة 

ومعانيها السامية”.
وتابع س��مو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة “أن البطولة االس��يوية ستكون 
مبثابة ظهور متميز ملنتخبات الوطني 
للكرة الطائرة تحت 20 سنة من أجل 
مقارع��ة نظرائه من القارة االس��يوية 
والتنافس معهم ع��ى اللقب القاري 
الهام االمر الذي سيمنحه قدرة عالية 
الخ��ربات واملهارات  اكتس��اب  ع��ى 
التي س��تعود بالصورة اإليجابية عى 
مسرية الطائرة البحرينية باعتبار هذا 
املنتخ��ب ميثل أمل املس��تقبل ونواة 
للمنتخ��ب األول، ك��ام أن البطول��ة 
تشكل مس��احة مواتية اللتقاء العبي 
دول اس��يا الش��باب وتأكيد نجاحاتها 

يف الك��رة الطائرة والعمل عى تطوير 
املس��توى الفني لها وم��ا وصلت اليه 

من تطور كبري”.
وأش��ار س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة “نطمح بظه��ور منتخب 
البحري��ن بصورة متمي��زة يف البطولة 
وثقتن��ا به عالية جدا نظ��را ملا يتمتع 
به املنتخب من مستويات فنية عالية 
إضافة اىل حامس��ة الش��باب الراغب 
يف متثي��ل اململك��ة خري متث��ل يف هذا 
املحفل االس��يوي الكب��ري وإن االرسة 
الرياضية تقف خل��ف هذا املنتخب 
م��ن أجل الذهاب بعي��دا يف البطولة 
وأشاد  اململكة”،  االس��يوية وترشيف 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
باإلج��راءات التنظيمية واإلدارية التي 
اتخذه��ا االتح��اد البحرين��ي للك��رة 
الطائرة برئاسة الشيخ عيل بن محمد 
آل خليفة والتي ستس��هم يف تحقيق 
النج��اح للبطول��ة مب��ا يتناس��ب مع 

السمعة الطيبة ململكة البحرين.
م��ن جهته، اكد رئيس اللجنة املنظمة 
العلي��ا للبطول��ة اآلس��يوية ملنتخبات 
ش��باب الكرة الطائرة تحت س��ن 20 
عاما الشيخ عيل بن محمد آل خليفة 
والت��ي تحتضنها اململكة للمرة الثانية 
يف نس��ختها رقم 19، تنوع املكتسبات 
التي جنتها البحرين جراء االس��تضافة 
اآلسيوية مش��ريا ان املكتسبات كثرية 
املس��تقبل  واهمها تش��كيل منتخب 
وزيادة مشاركاته الخارجية واكتساب 
الخربات، املنافسة عى مستوى قاري 
والعودة للمش��اركات العاملية بجانب 
زي��ادة ش��عبية اللعبة عى مس��توى 
اململك��ة وتطوير الك��وادر التنظيمية 
باالتح��اد وزيادة ايرادات��ه جراء تلك 
االس��تضافات، والبح��ث عن تصنيف 
جديد يليق بالكرة الطائرة البحرينية 

عى املستوى القاري والعاملي.

إشادة بدور األولمبية

وأش��اد عيل بن محم��د بحرص ممثل 
جاللة امللك لألعامل الخريية وش��ؤون 
الشباب رئيس املجلس األعى للشباب 

والرياض��ة رئي��س اللجن��ة األوملبي��ة 
البحريني��ة س��مو الش��يخ ن��ارص بن 
حمد آل خليفة عى توفري كافة س��بل 
نج��اح اس��تضافة البحري��ن للبطولة 
اآلس��يوية وتس��خري كاف��ة االمكانات 
املادية والبرشية من اجل ذلك، واشاد 
مبتابعة واهتامم األمني العام املساعد 
للمجل��س األعى للش��باب والرياضة 
أمني عام اللجنة االوملبي��ة البحرينية 
عبدالرحم��ن عس��كر ل��كل تفاصيل 
االس��تضافة مع مدي��ر البطولة فراس 
الحلواجي وتواجده املس��تمر يف قلب 
الح��دث والتقائ��ه بالالعبني ودعمهم 
قبل انطالقة املنافسات حيث سيكون 
له االث��ر الطبيب يف نف��وس الالعبني 
وبذلهم ملجه��ودات مضاعفة لتمثيل 
البحري��ن بافض��ل ص��ورة ممكن��ة، 
وتذليل��ه الي صعوب��ات او عقب��ات 
تواجه عمل س��ري اللجن��ة التنفيذية، 
كام قدم ش��كره للجهات املساهمة يف 
الجانب التنظيمي والرشكات الراعية.

توفير مختلف سبل اإلعداد

االدارة  مجل��س  ان  قول��ه  وتاب��ع 
اجته��د يف توف��ري كافة س��بل اعداد 

املنتخ��ب عرب الحصول ع��ى املوافقة 
م��ن قبل اللجن��ة االوملبية يف الس��ري 
قدم��ا يف تطبيق اس��ترياتيجية 2020 
التي دش��نت قب��ل ثالثة اع��وام، ثم 
اس��تعرض مراحل تحضريات املنتخب 
لالس��تحقاق االسيوي ومش��يدا بدور 
الجهازي��ن االداري والفن��ي، واكد ان 
املعسكر الخارجي يف سلوفينيا ومرص 
اكس��ب الالعبني املزيد من التجانس 
والخربات والتي سيكون لها دور بارز 
باملواجهات الرسمية، موضحا ان ادارة 
االتح��اد حرصت عى التحاق الالعبني 
بفندق س��كن الوفود مطلع االسبوع 
الج��اري م��ن اج��ل ادخاله��م اجواء 

املنافسة مبكرا.

حظوظ طائرة األحمر

واوض��ح ان حظ��وظ منتخبن��ا كبرية 
يف تحس��ني تصنيف��ه عى املس��توى 
الق��اري واصًفا املجموعة الرابعة التي 
وق��ع فيه��ا منتخبنا بجان��ب العراق 
وقط��ر بانها متثل منطقة غرب آس��يا، 
واض��اف ان اآلم��ال كبرية ب��ان يقدم 
العبونا املس��توى الفني الطيب الذي 
يس��اهم يف تحقيق الهدف املنش��ود 

م��ن املش��اركة وهو الوص��ول للدور 
ربع النهايئ من املنافسات، فان تقدم 
املرك��ز فان ذل��ك ما ه��و اال اجتهاد 
الالعبني والجه��از الفني واذا ما تأخر 
مركزه ع��ن الخطة فان��ه يجب علينا 
وانهم  الجه��ود مس��تقبال  مضاعف��ة 
كمس��ئولني عن املنتخ��ب فان ثقتهم 
كب��رية يف جميع الالعب��ني يف تحقيق 
االنتصار تلو االنتص��ار، الفتا ان نظام 
البطول��ة يختلف ع��ن البطولة التي 
حقق فيها منتخبنا املركز الرابع العام 
2014 وه��و اصعب حالًي��ا، وان عدد 
املنتخب��ات املش��اركة اك��ر وطريقة 

توزيع املجموعات مختلف كذلك.

استضافة جديدة العام 2019

وكش��ف عيل ب��ن محمد ع��ن تقدم 
اتحاده لالتحاد ال��دويل للعبة بطلب 
احتضان بطول��ة العامل تحت 21 عاما 
الع��ام الق��ادم، موضح��ا ان البحرين 
س��تنظر يف طل��ب االس��تضافة اذا ما 
تم تغ��ري نظام البطول��ة وزيادة عدد 
املنتخب��ات املش��اركة وقيم��ة الدعم 
املايل املقدم من��ه للجانب التنظيمي 

حيث سيكون التحاده حديث اخر.

دخول الجماهير مجانا

وطمنئ رئيس اللجن��ة املنظمة العليا 
عش��اق الكرة الطائ��رة البحرينية بان 
البطولة  مواجه��ات  دخ��ول جمي��ع 
س��يكون مجان��ا وانه ع��ى ثقة كبرية 
بجامهرينا يف دع��م ومؤازرة املنتخب 
حت��ى بلوغ اق��ى، ويف نهاية حديثه 
ك��رر دعوت��ه الرسة الك��رة الطائ��رة 
البحريني��ة لحضور املنافس��ات لدعم 

وتشجيع ابنائها.

 عسكر يطمئن على
تحضيرات األحمر

 بتوجيه��ات من ممث��ل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وشئون الشباب رئيس 
املجل��س األع��ى للش��باب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة، قام 

األمني العام املس��اعد للمجلس األعى 
للش��باب والرياضة أمني ع��ام اللجنة 
عبدالرحم��ن  البحريني��ة  االوملبي��ة 
عس��كر بزيارة ملنتخبنا لشباب الكرة 
الطائرة مس��اء ي��وم االثن��ني املايض، 
حي��ث ش��هد املواجهة الودي��ة التي 
خاضه��ا امام عدد م��ن نجوم الطائرة 
البحريني��ة واطلع عى آخر تحضريات 
األحمر للحدث اآلس��يوي، كام حرص 
ع��ى االلتق��اء بالالعب��ني ونق��ل لهم 
تحيات س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليفة وحثهم ع��ى بذل قصارى 
جهدهم م��ن أجل الظه��ور املرشف 
يف البطولة اآلس��يوية ومتثيل اململكة 
خري متثيل، مؤكًدا لهم وقوف الجميع 

خلفهم لتحقيق افضل النتائج.

األحمر أمام نجوم األندية

خاض العب��و منتخبن��ا مواجهة ودية 
جادة ام��س االثنني عى صالة االتحاد 
ام��ام نج��وم انديتن��ا الوطني��ة بعد 
التدريبي  م��ن معس��كرهم  عودتهم 
م��درب  لع��ب  حي��ث  الخارج��ي، 
منتخبن��ا يوس��ف خليف��ة املواجه��ة 
بعدة تش��كيالت والتي امتدت فقط 
الربعة اشواط حيث انتهت بالتعادل 
بش��وطني لكال الطرفني، ومنح الجهاز 
الفني فرصة مش��اركة جميع الالعبني 
خالل االش��واط م��ن اج��ل تقييمهم 
بشكل اوضح، ومن املؤمل ان يخوض 
العبونا مواجهتهم الودية االخرية امام 

املنتخب االيراين مساء غد االربعاء.

وسم “األحمر _يستاهل”

 أطلق��ت اللجنة اإلعالمي��ة للبطولة 
هاش��تاق تحت مس��مى “#األحمر _

يس��تاهل” وذلك من أجل تحش��يد 
الجامهري البحرينية لحضور مواجهات 
منتخبنا بالبطولة بدء من الدور األول 
وحت��ى املرحل��ة االخ��رية التي يصل 
إليها، ومن املؤمل أن يلقى الهاشتاق 
متابع��ة كب��رية من قب��ل متصفحي 
االجتامعية وصدى  التواص��ل  مواقع 
إيج��ايب من قب��ل الصح��ف املحلية 
وقن��اة البحري��ن الرياضي��ة وإذاعة 
االع��الم  البحري��ن ويف كل وس��ائل 
والحس��ابات الرياضية، حيث الهدف 
هو م��ؤازرة العب��ي منتخبن��ا خالل 
املعرتك اآلس��يوي عى أرض اململكة، 
وتسعى اللجنة اإلعالمية لتسخري كل 
إمكانياته��ا لدعم مش��اركة املنتخب 
بالبطول��ة والعمل جنب��ا لجنب مع 
بقي��ة اللجان العاملة إلنجاح الحدث 
من الناحي��ة اإلعالمية ومد جس��ور 
التعاون بش��كل أكرب مع كافة وسائل 
االعالم “املقروءة واملرئية واملسموعة 
ومواق��ع التواصل االجتامعي” وإبراز 

الحدث عى أتم صورة ممكنة.

ناصر بن حمد: ثقتنا كبيرة في منتخبنا الوطني باعتباره أمل المستقبل
عسكر يطلع على التحضيرات لآلسيوية والبحرين تطلب استضافة عالمية الشباب 2019

الرفاع االتحاد البحريني      للكرة الطائرة

عبدالرحمن عسكر أثناء لقائه العبي منتخبنا الشيخ علي بن محمدسمو الشيخ ناصر بن حمد

إطالق حملة “األحمر يستاهل” التحشيدية لمؤازرة العبينا 
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عقد مجلس إدارة االتحاد 
البحريني لكرة الطاولة اجتامعه 

التاسع عرش برئاسة سعادة 
الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل 

خليفة وبحضور أعضاء مجلس 
اإلدارة.

ويف بداية االجتامع، رحبت 
الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 

آل خليفة بكافة األعضاء، 
وأشادت بسري مجلس اإلدارة عى 
االسرتاتيجية التي وضعها املجلس 
لتحقيق كامل األهداف املوضعة، 

متمنية أن يواصل الجميع 
عى نفس العطاء خالل الفرتة 

القادمة.
وأوضح أمني الرس العام إبراهيم 
سيادي أن مجلس اإلدارة ناقش 

العديد من األمور يف جدول 
األعامل، وخرج بالعديد من 

القرارات أهمها التايل:
1. املوافقة عى املشاركة يف 

بطولة غرب آسيا للزوجي 
والفردي التي ستقام يف األردن 

خالل الفرتة من 18 حتى 22 
يوليو الحايل، وتسمية رئيس 

الوفد حيث سيكون نائب الرئيس 
عيل املادح رئيساً للوفد وعضو 

مجلس االدارة السيدجعفر هادي 
“إداري، واإلدارية حياة جامل.

2. إقامة معسكر تدريبي مشرتك 
بتواجد العبني من رصبيا ومرص 

لجميع الفئات خالل الفرتة من 7 
حتى 16 يوليو الحايل.

3. املوافقة عى املشاركة يف 

البطولة العربية التي ستقام 

يف مرص خالل الفرتة من 30 

يوليو حتى 6 أغسطس القادم 

ملنتخبات العموم وتحت 21 سنة 

واألشبال والشبالت والزهرات 

)تحت 12 سنة(، وتسمية الوفد 

اإلداري، حيث سيرتأس البعثة 

أمني الرس العام إبراهيم سيادي، 

والجهاز اإلداري املكون من عضو 

مجلس االدارة محمد جعفر 

واإلدارية حياة جامل.

4. مناقشة استضافة االتحاد 

البحريني لكرة الطاولة لبطولة 

البحرين الدولية العارشة لألشبال 

والناشئني التي ستقام يف شهر 

فرباير من العام املقبل 2019.
5. انطالق برنامج اكتشاف 

املواهب بالتعاون مع وزارة 
شؤون الشباب والرياضة ووزارة 
الرتبية والتعليم اعتباراً من 15 

يوليو الحايل.
6. قدم رئيس وأعضاء مجلس 
االدارة الشكر والتقدير لعضو 

مجلس االدارة عبدالله فرج 
رئيس لجنة الحكام سابقاً عى 

جهوده التي بذلها يف تطوير 
لجنة الحكام خالل العام املايض، 
كام تم عيني عضو مجلس اإلدارة 

محمد جعفر رئيساً للجنة 
الحكام، متمنني ملحمد جعفر 

كل التوفيق والنجاح يف مهمته 
القادمة.

جانب من االجتماع

ــــــ 19 ــد اجـــتـــمـــاعـــه ال ــق ــع اتــــحــــاد الـــطـــاولـــة ي
الرفاع         اتحاد الطاولة
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اعت��ر ضيوف ب��دوري خال��د بن حمد 
لكرة قدم الصاالت الس��ادس الذي يقام 
تحت رعاية النائب األول لرئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة رئيس االتحاد 
البحريني أللعاب القوى الرئيس الفخري 
لالتح��اد البحريني لرياضة ذوي العزمية 
سمو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة، 
وال��ذي يق��ام بتنظي��م من قب��ل وزارة 
شؤون الش��باب والرياضة بالرشاكة مع 
املكتب اإلعالمي لس��مو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة، وتحت شعار #ملتقى_
األجي��ال وذل��ك خالل الف��رة 24 يونيو 
الحايل وحتى 9 أغس��طس املقبل، حيث 
يأيت هذا الدوري ضمن مبادرات س��موه 
الداعمة للش��باب يف املجال��ن الريايض 
واإلنس��اين، اعتروا الدوري ميداناً خصباً 
لتفريخ الالعب��ن املوهوبن من مختلف 
مناط��ق البحرين لرف��د املنتخب بأبرز 

العنارص يف االستحقاقات املقبلة.
ويق��ام ال��دوري ه��ذا العام مبش��اركة 
واسعة من قبل املراكز الشبابية واألندية 
العزمي��ة  وذوي  والفتي��ات  الوطني��ة 

والوزارات والجاليات.

تعزيز قدرات الكوادر البحرينية

وق��ال مهاجم منتخبنا الوطني الس��ابق 
ون��ادي املحرق حس��ن ع��ي بيليه إن 
تنظيم 6 دوريات يف فعالية واحدة ليس 
سهاًل يف ظل حاجة كل فئة إىل إمكانات 
تنظيمية عالية، وهو ما يدل عىل مقدرة 
عالية لشباب وشابات اململكة يف تنظيم 
الفعاليات الضخمة مهام بلغت أهميتها، 
وهو أحد املكاس��ب املرتقب��ة من وراء 
مثل هذه البطوالت لالستفادة منها عند 

استضافة الفعاليات اإلقليمية والعاملية.
وأض��اف بيلي��ه إن البحري��ن س��تجني 
مث��ار ذل��ك يف املس��تقبل القري��ب مع 
إقبال الش��باب عىل االنخراط يف اللجان 
التنظيمية للبطوالت املحلية، إىل جانب 
ب��روز العب��ن آخري��ن يف ك��رة الق��دم 
للص��االت جراء املش��اركات املس��تمرة 
يف دوري خال��د بن حم��د منذ انطالقته 
وحتى النس��خة السادس��ة الحالية التي 
امتازت بازدياد عدد الدوريات والالعبن 

والالعبات عام سبقها من نسخ.
وأشار بيليه إىل أن الحس اإلنساين لسمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة تجىل يف 
الكثري من املواقف، واتضح بش��كل أكر 
يف ال��دوري من خالل إرشاك العبي ذوي 
العزمية واحتضانهم يف مس��ابقة تتسّلط 
عليها األض��واء وتحظى باهت��امم رفيع 

املستوى.

إشراك ذوي العزيمة

العب منتخبنا الوطني الس��ابق وفريق 
النادي األهي املايس��رو حس��ن سلامن 
امت��دح التفاع��ل الكب��ري م��ن األندية 
واملراكز الش��بابية والجاليات والوزارات 
وذوي العزمية والفتيات يف الدوري وقال 

إنه الع��دد الكبري من الالعبن والالعبات 
دلي��ل نج��اح متط��ور يف كل عام يصب 
يف صالح الرياض��ة البحرينية وكرة قدم 

الصاالت بالتحديد.
وق��ال س��لامن إن الع��دد املرتف��ع من 
الالعب��ن والالعب��ات يب��رش بالخ��ري يف 
الس��نوات املقبلة يف اللعب��ة التي تزداد 
ش��عبيتها وتنترش بش��كل واضح بفضل 
دوري خالد بن حمد الذي يجمع شباب 
اململك��ة س��نوياً يف منافس��ات رياضية 

متميزة تحقق الكثري من األهداف.
وبّن س��لامن أن دوري خال��د بن حمد 
ليس مجرد مس��ابقات رياضية وإمنا هو 
من ضمن مبادرات س��مو الش��يخ خالد 
بن حم��د آل خليف��ة الرامي��ة إىل منح 
شباب وش��ابات البحرين مساحة كبرية 
إلظهار قدراتهم ونرث إبداعاتهم يف اإلدارة 
والتدريب واللعب، مشرياً إىل أن الدوري 
ميداناً خصباً لشباب اململكة ُيشكر عليه 

سموه.

مبادرات رفيعة المستوى

قائد منتخبنا الوطني السابق لكرة القدم 
ون��ادي املحرق الس��يد محم��ود جالل 
حرض جانباً من مباريات يوم أمس األول 
وسّلم إىل جانب مهاجم منتخبنا الوطني 
السابق وناديي املحرق والشباب حسن 
بيليه جائزة أفضل العب يف املباراة األوىل 
التي جمعت ناديي النرص وسار وقال إن 

مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة تحقق أهدافاً رفيعة الش��أن قّلام 

تجدها يف مناسبات أخرى.
وأضاف جالل إن حرص سموه عىل دمج 
الرياض��ة واإلنس��انية يف دوري خالد بن 
حمد جعل��ه موقعاً متميزاً يس��عى من 
خالله ش��باب اململك��ة إىل التآلف قبل 

التنافس عىل الفوز وإحراز األلقاب.
وقال ج��الل إن البحرين س��تجني مثار 
هذه املبادرات الرائعة من س��مو الشيخ 
خالد بن حمد عىل املس��توين اإلنساين 
والري��ايض ع��ر تأصي��ل روح التآخ��ي 
والتس��امح ب��ن أبناء الوط��ن من جهة، 
ومن جهة أخرى س��ُيفرز الدوري عنارص 
ق��ادرة عىل لعب دور كبري يف كرة القدم 

للصاالت مستقباًل.

سار يؤكد تأهله أمام النصر

حس��م فريق نادي سار تأهله إىل الدور 
ربع النهايئ بفوزه عىل فريق نادي النرص 
بهدف��ن دون مقاب��ل ضمن منافس��ات 
املجموعة الثالثة س��جلهم حسن حميد 
)اللويس( )28( والس��يد محمد يوس��ف 
من ركلة جزاء )34(، وكان الشوط األول 

قد انتهى بالتعادل السلبي.
الش��وط األول كان رسيع��اً وقوي��اً من 
الجانبن منذ اللحظ��ات األوىل لتعويض 
اإلخف��اق يف الجولة املاضي��ة للفريقن، 
ونش��ط في��ه س��ار يف الدقائ��ق األخرية 
بش��كل الف��ت. ارتفعت ح��رارة املباراة 
مع الش��وط الث��اين وتقدم س��ار بهدف 
الل��ويس البارع وبعد الهدف أغلق العبو 

سار منطقتهم وفرضوا رقابة لصيقة عىل 
هش��ام يوس��ف بش��كل كبري ملنعه من 
التسديد عىل املرمى، وهو الذي تسبب 

يف ركلة جزاء.

سماهيج يغتال آمال داركليب 
بالتعادل الرباعي

أض��اع العبو ن��ادي داركلي��ب الفوز من 
بن أيديهم بع��د تقدمهم بأربعة أهداف 
مقابل هدفن عىل فريق نادي س��امهيج، 
فقد اس��تطاع األخري تعديل الكفة وخرج 
متع��ادالً )4/ 4( ضمن مباريات املجموعة 
الرابع��ة. س��جل لداركليب الس��يد أحمد 
محمد )6(، عباس عبدالله )13(، مصطفى 
يعقوب )20( وعباس حسن )24(، وسجل 
أه��داف س��امهيج محمد يوس��ف )10 
و 26( وع��ي حس��ن )20 و 38(، وبهذا 
الفوز تأهل سامهيج كمتصدر للمجموعة 

وخرج داركليب من املنافسة.
حفل الشوط األول باألخطاء القاتلة التي 
اس��تغلها مهاجمو الفريقن وسجلوا منها 
األهداف، وامت��از العب��و داركليب بنقل 
الكرة برسعة وبدون تعطيل، ويف الشوط 
الث��اين واص��ل داركليب ضغط��ه وتقدم 

بفارق هدفن لكنه تلقى هدفن.

عالي يسقط النويدرات 
ويتأهل متصدرا للمجموعة 
الثالثة

حقق نادي عايل فوزا مس��تحقا أعلن به 

تأهله رس��ميا للدور رب��ع النهايئ بعدما 
تفوق عىل خصمه النويدرات بخمس��ة 
أه��داف لهدف، ورفع ع��ايل رصيده إىل 
7 نق��اط تربع بها عىل صدارة املجموعة 
الثالثة، فيام ودع النويدرات املنافس��ات 
وخ��رج م��ن ال��دور األول بعدما تجمد 
رصي��ده عند نقطت��ه الوحي��دة يف قاع 

الرتيب للمجموعة.
ونجح عايل يف تس��يد املباراة ومجرياتها 
من��ذ البداية وفرض أس��لوب لعبه عىل 
رغم محاوالت العب��ي النويدرات الذين 
نجحوا يف إنهاء الش��وط األول بالتعادل 
بهدف ملثله، وشهد الشوط الثاين سيطرة 
مطلقة لالعبي عايل نجحوا عىل إثرها يف 
إنهاء املباراة لصالحهم، وس��جل أهداف 
عايل محمد عبدالله عي هدفن وهدف 
لكل م��ن ماجد حس��ن العجمي وعي 
جمي��ل العايل وحس��ن عي��د البرصي، 
وه��دف النوي��درات الوحي��د جاء عر 

حسن عي الهدي.

النبيه صالح آخر المتأهلين 
للدور ربع النهائي

أعل��ن ن��ادي النبيه صالح نفس��ه كآخر 
املتأهل��ن للدور رب��ع النهايئ بعدما عر 
منافس��ه نادي مقاب��ة بثالث��ة أهداف 
لهدف، لريف��ع رصيده إىل 6 نقاط محتال 
به��ا املركز الث��اين يف املجموع��ة الرابعة 
خلف املتصدر نادي سامهيج، فيام ودع 
مقابة املنافس��ات بعدما تلقى خسارته 
الثالث��ة توالي��ا وبقى رصي��ده خاليا من 

النقاط.
املب��اراة  م��ن  األول  الش��وط  وانته��ى 
بالتعادل بهدف ملثله قبل أن ينجح النبيه 
صالح يف إنهاء املباراة لصالحه يف الشوط 
الثاين، وسجل أهداف الفريق الفائز عي 
يوس��ف املاحوزي هدف��ن وهدف إىل 
ص��ادق جابر جعفر، فيام س��جل هدف 

مقابة الوحيد خليل إبراهيم حسن.

4 مواجهات في ختام 
الدور ثمن النهائي للمراكز 
الشبابية

وتختتم الي��وم مباري��ات الدور مثن 
النهايئ م��ن دوري املراكز الش��بابية 
بإقام��ة 4 مباريات يلع��ب يف األوىل 
ابوصيبع أول املجموعة الخامسة مع 
رأس الرمان ثاين املجموعة الس��ابعة 
عند الساعة 5.00، ويف املباراة الثانية 
املجموع��ة  أول  الس��نابس  يتواج��ه 
الس��ابعة مع ابوقوة ث��اين املجموعة 

الخامسة يف الساعة 6.00.
ويف املباراة الثالثة يخوض مدينة حمد 
أول املجموعة السادس��ة مع جرداب 
ث��اين املجموع��ة الثامنة يف الس��اعة 
7.00، ويف آخ��ر املواجه��ات يتواجه 
الجاري��ن جدحف��ص أول املجموعة 
الثامن��ة م��ع الدي��ه ث��اين املجموعة 

السادسة عند الساعة 8.00.

نجوم األحمر: مساعي خالد بن حمد تعزز العالقات بين أبناء البحرين
أشادوا بتوجيهات سموه لدى زيارتهم المعرض والدوري

لجنة اإلعالم واالتصال   دوري خالد بن حمد

سيد محمد تاج يتسلم الجائزة

من لقاء داركليب وسماهيج أحمد عبدالنبي يتسلم الجائزة

كبار الضيوف مع اللجنة المنظمة

نجح منتخبنا الوطني لكرة اليد 
للشباب يف تحقيق فوزه األول 

بالبطولة اآلسيوية السادسة 
عرش عىل حساب منتخب الصن 

تايبيه بنتيجة )38/23( وذلك 
يف أول ظهور لألحمر البحريني 

ضمن منتخبات املجموعة الثالثة 
بالتصفيات املقامة حالياً يف مدينة 

صاللة بسلطنة عامن.
وبهذا الفوز يضمن املنتخب 

التأهل اىل الدور الرئييس وتبقت 
أمامه مباراة أخرية يف الدور 

التمهيدي أمام املنتخب السعودي 
يف متام الساعة الثانية والربع من 

ظهر اليوم )األربعاء( والتي يتحدد 
عىل أثر نتيجتها متصدر املجموعة 

الثالثة من البطولة. 

وشهدت مباراة األمس سيطرة 
بحرينية مطلقة عىل مجرياتها 

وبدا التفوق األحمر فارضاً إيقاعه 
عىل ظروف اللقاء رغم الراجع 
النسبي يف بعض الفرات وندية 
املنتخب الصيني الذي سعى اىل 
البقاء يف دائرة املنافسة من أجل 
املحافظة عىل حظوظ التأهل اىل 

الدور الثاين وتعويض خسارته 
األوىل أمام السعودية، لكنه القى 

صعوبة كبرية يف ظل التفوق 
البحريني الواضح وأفضليته من 

حيث اإلمكانيات والجهوزية 
الفنية.

وانتهى الشوط األول بفارق أربعة 
أهداف )18/14( بدأ فيه منتخبنا 

بطريقة الدفاع املغلق يف ظل 

اعتامد منتخب تايبيه عىل إيجاد 
الفراغات واالخراقات املنظمة، 
ويف الهجوم قاد منتخبنا الالعب 
أحمد حسن مبعية حسن مريزا 

ومحمد حسن يف الخط الخلفي 
ويف األطراف قاسم جعفر وفاضل 
املقايب وأمامهم الالعب عي باسم 

يف مركز الدائرة، ويف حراسة املرمى 
بدأ املنتخب بالحارس قاسم 

الشويخ.
وعىل الرغم من التفوق البحريني 
يف هذا الشوط وتقدمه يف بداية 
اللقاء بفارق أربعة أهداف لكن 

تأثر بالترسع واالستعجال يف 
إنهاء الهجمة خالل النصف الثاين 

من زمن الشوط، وهو ما أعاد 
املنتخب الصيني اىل املباراة ومتكنه 

من معادلة النتيجة يف أكرث من 

مرة إال أن منتخبنا تدارك املوقف 

من جديد ونجح يف حسم نتيجة 

الشوط لصالحه بفارق 4 أهداف.

ويف الشوط الثاين بدأ منتخبنا 

بقوة لحسم املباراة يف بدايتها 

وتفادياً ألية إحراجات ممكنة، 

وبفضل الركيز العايل يف الدفاع 

ومن خلفهم حارس املرمى اىل 

جانب إيجاد الحلول املناسبة 

خالل وضعية الهجوم وتبادل 

األدور بن الالعبن عبدالله ياسن 

وأحمد حسن ومحمد حبيب 

وبروز الالعب محمود حسن 

وقاسم جعفر يف األطراف، كل 

ذلك أعطى منتخبنا أحقية التقدم 

بالنتيجة اىل أقىص فارق يف النصف 

الثاين من زمن الشوط، وخاللها 

هدأ أداء الفريق مع إعطاء الجهاز 

الفني الفرصة أمام جميع الالعبن 

للمشاركة وإلراحة املجموعة 

األساسية اىل مباراة اليوم.

 من المباراة 

“شباب اليد” يكسب تايبيه في أولى مبارياته اآلسيوية
اتحاد اليد
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وكاالت: توصل االتحاد االرجنتيني لكرة 
القضضدم اىل اتفضضاق ودي يقضضي بوقف 
التعاون مع مدربه خورخي سضضامباويل 
ويتعني عليضضه االن ايجاد بديل له لبناء 
املنتخب الوطني وقيادته يف كوبا امريكا 

2019 ومونديال 2022.
مل يكضضن االتحضضاد االرجنتينضضي راغبا يف 
مواصلة املشضضوار مع سامباويل والسيام 
بعضضد الخضضروج املبكر من الضضدور مثن 
النهايئ ملونديال روسضضيا عىل يد فرنسا 
4-3، علضضام بضضان الفريضضق كان تعرض 
لخسضضارة قاسضضية امام كرواتيا صفر3- 
يف دور املجموعضضات ايضضضا، وذلك بعد 

بلوغه نهايئ نسخة العام 2014.
وكان سضضامباويل اعرب عشضضية املباراة 
ضد فرنسضضا عن رغبته يف البقاء مدربا 
للمنتخضضب يف الوقت الضضذي كانت فيه 
غالبية االرجنتينيضضني تطالب يف رحيله. 
منذ ذلضضك املوقف، مل يدل سضضامباويل 
بأي ترصيح، بل قام االتحاد االرجنتيني 
باالعالن عضضر بيان رسضضمي عن توصل 
الطرفني اىل “اتفاق” بعد اسبوعني من 
املفاوضضضات يف الوقت الذي كانت فيه 
االنظار مسلطة عىل املباراة النهائية يف 

موسكو. وبحسب الصحف االرجنتينية، 
فان سامباويل سيتقاىض تعويضا مبليوين 
دوالر بضضدال مضضن مبلغ يقضضدر ما بني 8 
ماليني و20 مليونا لو فسضضخ العقد بني 
الطرفني كام كان ذلك متفقا عليه. وكان 
سامباويل ترك تدريب اشبيلية االسباين 
يف يونيو 2017 ووقع عقدا ملدة خمس 

سنوات مع االتحاد االرجنتيني.
مل تكن عالقته مع العبيه وجهازه الفني 
جيضضدة، وقد احتفل وحضضده ومن دون 
ان يقرتب منه احضضد، باالهداف الثالثة 
التضضي سضضجلها فريقه يف مرمى فرنسضضا 
مضضن دون ان مينع ذلك من خسضضارته، 
يف الوقضضت الذي كان فيضضه باقي افراد 
التهاين  املنتخب االرجنتينضضي يتبادلون 

يف ما بينهم.
ويبدو اسضضم ريضضكاردو غاريضضكا االكرث 
املنتخضضب  تدريضضب  لتضضويل  ترجيحضضا 
االرجنتينضضي وذلك بعد ان قضضاد البريو 
اىل بلضضوغ نهائيات كأس العضضامل للمرة 
اىل  باالضافضضة  عامضضا،   36 منضضذ  االوىل 
خوسضضيه بيكرمضضان الذي يضضرف عىل 
تدريضضب كولومبيا وسضضبق له االرشاف 
عضضىل البيسيليسضضتي بني عامضضي 2004 

و2006، وماتياس امليدا )العب التسيو 
وانرتميالن سضضابقا( الذي قاد تشيفاش 
دي غواداالخضضارا املكسضضييك اىل الفوز 
بجميع االلقاب املمكنضضة محليا وقاريا 
بعضضد ان ارشف ايضا عىل تدريب ريفر 

باليت.
اسضضتعان  االرجنتينضضي  االتحضضاد  وكان 
بخدمضضات سضضامباويل بعضضد فشضضله يف 
التعاقضضد مع دييغو سضضيميوين )اتلتيكو 
بوشضضيتينو  ماوريتسضضيو  مدريضضد(، 
)توتنهام( ومارسيلو بييلسا )ليل سابقا 
وليدز حاليا(. ال يزال اسضضام سضضيميوين 
وبوشضضيتينو متداولني، لكن الرأي العام 
االرجنتينضضي ال يعطضضي حظوظضضا كبرية 

للحصول عىل خدمات احدهام.
وكان بطضضال العضضامل السضضابقني ماريضضو 
كمبيضضس )1978( ودييغضضو مارادونضضا 
)1986( اعربضضا عضضن رغبتهام باالرشاف 
عضضىل املنتخب، لكضضن حظوظهام تبدو 
معدومضضة، علام أن االخضضري ارشف عىل 
منتخب بالده بني عامي 2008 و2010.

اما االجنبي الوحيد الذي يرتدد اسضضمه، 
فهو االسضضباين بيب غوارديوال لكن من 
املسضضتبعد كليا ان يرتك مانشسرت سيتي 

الضضذي توج معه بطال النجلرتا املوسضضم 
املنرصم.

االتحضضاد  رئيضضس  فضضان  جانبضضه،  مضضن 
االرجنتيني كالوديضضا تابيا، هو االخر يف 
عضضني العاصفة، النه قضضدم عرضا طويل 
االمد لسامباويل ليك يقنعه برتك منصبه 
يف اشضضبيلية وبالتايل فان فشضضل االخري 

يحسب عليه.
كضضام وجهت اليه انتقضضادات الدارته يف 
تنظيم املباراة الودية يف ارسائيل والتي 

الغيضضت يف النهاية بسضضبب ضغوطات 
من منظامت مؤيدة لفلسضضطني التي مل 
تكن تريد رؤية ارسائيل تستغل صورة 
ليونيل مييس يف مباراة كانت مقررة يف 

القدس.
وبحسضضب اسضضتفتاء اجرتضضه صحيفضضة 
“ال ناسضضيون” بعضضد خضضروج املنتخب 
 %  86 كان  روسضضيا،  مونديضضال  مضضن 
مضضن االرجنتينيضضني يحبذون اسضضتقالة 

سامباويل، و87 % استقالة تابيا.

ومنضضذ تعيني مارسضضيلو بييلسضضا مدربا 
لالرجنتني من 1998 اىل 2004، تعاقب 
عضضىل تدريضضب هضضذا املنتخضضب مثانية 
مدربني هم: خوسيه بيكرمان )2004 - 
2006(، الفيو بازييل )2006 - 2008(، 
 ،)2010  -  2008( مارادونضضا  دييغضضو 
 ،)2011  -  2010( باتيسضضتا  سضضريخيو 
 ،)2014 - اليخانضضدرو سضضابيال )2011 
 ،)2016  -  2014( مارتينضضو  جضضرياردو 
ادغاردو باوتسضضا )2016 - 2017(، ثم 
سامباويل )2017 - 2018(. خالل هذه 
الفضضرتة، مل يخض اي مدرب اكرث من 30 

مباراة عىل رأس الجهاز الفني.
ويستطيع املدرب الجديد االعتامد عىل 
ليونيل مييس الذي سيكون يف الخامسة 
والثالثني يف مونديال 2022. يف املقابل، 
اعلن العبا الوسضضط خافيري ماسضضكريانو 
)34 عامضضا( ولضضوكاس بيليضضا )32 عاما( 

اعتزالهام اللعب دوليا.
وكان ميضضيس اعلضضن اعتزالضضه دوليا يف 
يونيو 2016 عضضىل وقع ثالث هزائم يف 
ثالث مباريضضات نهائيضضة يف كوبا امريكا 
عامي 2015 و2016 ومونديال الرازيل 

2014، قبل ان يعود عن قراره.

تسـاؤالت كبيـرة بشأن بديـل سامباولـي

خورخي سامباولي

وكاالت: أطلق اسضضم “مبايب”عىل ثور 
ارجنتيني يزن 920 كلغ تكرميا لبطل 
العامل يف كرة القدم الفرنيس الشضضاب 
كيليضضان مبضضايب، يف معضضرض بوينوس 

ايرس الزراعي.
وبحسب تقليد املجتمع الريفي، متنح 
االرجنتينية  العمضضل  أربضضاب  منظمة 
التي تدافع عن حقوق الزراعيني، كل 
سنة اسام مرموقا للثور االول املشارك 

يف أهم منافسة يف البالد.
ويضف مربضضو “كوراكو” يف مقاطعة 
البامبضضا املهاجم مبايب بانه “ثور ذات 
طابضضع جيد وشضضكل جيد، متوسضضط 

الحجم وأنغوس ذات جودة عالية”.

وتألق مبايب )19 عاما( بشكل كبري يف 
مونديال روسضضيا 2018 الذي احرزته 
بالده االحد عىل حسضضاب كرواتيا )-4

2( للمرة الثانية يف تاريخها.
وقورن باالسطورة الرازييل بيليه نظرا 
لصغر سضضنه بعد ان اصبح ثاين اصغر 
العب يسجل هدفا يف املباراة النهائية 
بعد بيليه بالضضذات، ومرتني يف مباراة 
واحضضدة يف نهائيضضات كأس العضضامل يف 

املباراة ضد االرجنتني يف مثن النهايئ.
ونضضال جائضضزة افضضضل العب ناشضضئ 
يف البطولضضة، واكضضد هدفضضه الرابع يف 
النهايئ تفضضوق “الزرق” عىل املفاجأة 

الكرواتية.

األرجنتيـــن تكــرم مبــابــي

كيليان مبابي

وكاالت: اقرتب البلجييك تيبو كورتوا، 
حضضارس مرمى تشضضيليس اإلنجليزي، 
من االنتقال إىل صفوف ريال مدريد 
اإلسضضباين، خضضالل فضضرتة االنتقضضاالت 

الصيفية الجارية.
وأكضضدت صحيفضضة مضضاركا، أن ريال 
مدريد قد يعلن خالل األيام القليلة 
املقبلضضة، عضضن التوقيع مضضع كورتوا، 

مقابل 35 مليون يورو.
وأوضحت أن كورتوا هو االسم الذي 
تم اختيضضاره، لتعزيز مركز حراسضضة 

مرمى املليك، الذي شكل أزمة لريال 
مدريضضد، يف السضضنوات األخرية، بعد 

رحيل إيكر كاسياس.
اسضضتقدام  أن  الصحيفضضة،  وذكضضرت 
كورتضضوا، مقابضضل 35 مليضضون يورو، 
يعضضد أمضضرا مثاليضضا للملضضيك، نظضضرًا 
لرغبة تشيليس، يف االسضضتفادة مالًيا 
مضضن الحضضارس، الذي ينتهضضي عقده 
البلضضوز العضضام املقبضضل، ويحق  مع 
لضضه التوقيع ألي فريضضق يف املريكاتو 

الشتوي املقبل.

وتابعت أن تألق كورتوا رفقة منتخب 
بالده يف كأس العضضامل، وحصوله عىل 
جائزة أفضل حارس يف املونديال، من 
األسباب التي دفعت الريال، ملحاولة 

إمتام الصفقة بشكل عاجل.
يذكضضر أن كورتضضوا، سضضبق له خوض 
تجربة مميضضزة يف الليجا، عن طريق 
أتلتيكو مدريد، الذي لعب له معارًا 
من تشضضيليس، ونجح مضضع الروخي 
بالنكضضوس، يف اقتناص لقب الدوري 

اإلسباين.

وكاالت: قضضال تضضويب ألديرفرييلد، مدافع 
بلجيكا، إنه كان ميلك الكثري من الدوافع 
للتألق يف كأس العامل لكرة القدم، إلثبات 
أن اسضضتبعاده من التشضضكيلة األساسية 

لناديه توتنهام هوتسبري “غري عادل”.
وشضضارك املدافع البالغ عمره 29 عاما يف 
أغلب مباريات توتنهام يف بداية املوسم، 
قبل أن تتعطل مسضضريته بسضضبب إصابة 
يف عضالت الفخذ الخلفية، ورغم إعالن 

جاهزيته يف يناير، فإنه شضضارك يف سضضت 
مباريات فقط منذ نوفمر.

ورغم اسضضتبعاد ألديرفرييلد من تشكيلة 
توتنهام األساسضضية خاض املدافع القوي 
املباريضضات السضضبع مع بلجيضضكا يف كأس 
العامل، وسضضاهم يف احتالل بضضالده املركز 

الثالث يف روسيا.
وأبلغ ألديرفرييلد وسائل إعالم بريطانية 
“كنضضت ألعضضب برتكيضضز كبضضري يف هضضذه 

البطولضضة، كنت أريضضد أن أثبت لنفيس، 
يضضد إثبضضات أين ال أزال تويب كام كنت يف 
نوفمر”. وذكضضرت تقارير أن عدة أندية 
أوروبية مهتمة بضضضم ألديرفرييلد وقال 
الالعب إنه غري متأكد من مستقبله رغم 

أنه يخطط للبقاء يف توتنهام.
ويسضضتهل توتنهضضام مسضضريته يف الدوري 
اإلنجليزي املمتاز أمام نيوكاسل يونايتد 

يف 11 أغسطس املقبل.

وكاالت: اقرتب اسطورة سباقات الرسعة 
الجاماييك أوسضضاين بولضضت من تحقيق 
حلمضضه واحرتاف كرة القدم بعد اعتزال 
العاب القوى، مضضن خالل االنضامم اىل 
نادي سنرتال كوست ماريرنز االسرتايل.

وكان بولضضت )31 عامضضا(، حامل الرقم 
العاملي يف سباقي 100 )9.58 ث( و200 
م )19.19 ث(، قضضد تدرب يف يونيو مع 

فريق سرتومسغودسضضيت الرنوجي ويف 
مارس مع بوروسيا دورمتوند االملاين.

وبحسضضب الضضروط االوليضضة املتفضضق 
عليها مع النادي االسضضرتايل، سضضيخوض 
بولضضت امللقب بضضض “الرق” والعاشضضق 
االنجليزي،  يونايتضضد  مانشسضضرت  لنادي 
اختبارات لستة أسضضابيع بدءا من شهر 
أغسضضطس مع ماريرنز الذي يتخذ من 

غوسفورد )75 كلم شامل سيدين( مقرا 
له، بحسضضب مضضا أوضح رئيضضس النادي 

التنفيذي شون ميليكامب.
وقد يتبع هضضذه التجربضضة توقيع عقد 
ملوسضضم واحضضد بحسضضب مضضا اضضضاف 
ميليكامب اىل القناة السابعة االسرتالية.
وأضضضاف ان املحادثضضات مضضع النضضادي 
مسضضتمرة منذ 4 او 5 اشضضهر وان هناك 

“بعض العمل الضضذي ينبغي القيام به. 
اذا سارت االمور عىل ما يرام، من يعلم، 
قد يشارك يف دوري الدرجة االوىل هذا 
املوسضضم”. وكان بولضضت، املعتضضزل بعد 
مونديال العاب القوى يف لندن 2017، 
بنى اسضضطورته من خالل تحقيق ثالثية 
غري مسضضبوقة يف ثضضالث دورات اوملبية 
صيفية، باحرازه ذهبية سضضباقات 100 

م و200 م و4 مضضرات 100 م، يف بكضضني 
2008 ولنضضدن 2012 وريو دي جانريو 
2016. وبعد تجريد منتخب بالده من 
ذهبيضضة التتابع يف بكضضني 2008 لتناول 
مواطنه نستا كارتر مواد محظورة، بات 
يحمضضل مثاين ميداليضضات ذهبية اىل 11 

لقبا يف مونديال القوى.

كورتــوا يقتــرب مــن ريــال مــدريــد

ألـديرفيـريلــد يــرد اعتبـــاره

حلـــم بــولـــت

تيبو كورتوا

توبي ألديرفيريلد

أوساين بولت

بليند يعود ألياكس

بيريز يعلن االستمرار

وكاالت: عاد دايل بليند اىل صفوف فريقه السابق 
اياكس امسرتدام الهولندي بعد 4 مواسم قضاها مع 

مانشسرت يونايتد بعد ان توصل الفريقان اىل اتفاق يف 
هذا الصدد كام اعلن النادي االنجليزي.

ونر النادي االنجليزي بيانا رسميا عىل موقعه 
الرسمي قال فيه ان “مانشسرت يونايتد توصل اىل 

اتفاق مع اياكس النتقال دايل بليند”.
وسيوقع بليند عقدا مع اياكس ملدة 4 سنوات يف 

حني اشارت تقارير اىل ان قيمة الصفقة بلغت حوايل 
14 مليون جنيه اسرتليني )حوايل 15 مليون يورو( 

باالضافة اىل حصول مانشسرت يونايتد عىل حوافز قد 
تصل اىل حدود 4 ماليني يورو اضافية.

وكان بليند انتقل اىل صفوف الشياطني الحمر بعد 
نهائيات مونديال 2014 يف الرازيل وقىض يف صفوفه 

4 مواسم، لكنه مل يكن اساسيا يف املوسم االخري.
اما بليند فقال “يف البداية اريد التعبري عن مدى 

فخري لكوين كنت جزءا من عائلة مانشسرت يونايتد. 
اللعب يف صفوف اعظم ناد يف العامل يعني الكثري 

بالنسبة ايل. لقد امضيت 4 سنوات رائعة يف صفوفه 
احرزت خاللها 4 القاب”. واضاف “اريد شكر الجميع 

لكن االن حان الوقت للعودة اىل الديار”.

وكاالت: يستمتع أيوزي برييز مهاجم نيوكاسل يونايتد 
بالحياة يف الدوري اإلنجليزي املمتاز ونفى تكهنات أنه 
رمبا يعود إىل بالده من أجل اللعب يف الدوري اإلسباين 

باملوسم املقبل.
وتألق برييز )24 عاما(، املنضم إىل نيوكاسل يف 2014، 
املوسم املايض وتصدر قامئة هدايف ناديه برصيد مثانية 
أهداف كام صنع أربعة أهداف يف 36 مباراة بالدوري.
وبعد التألق يف النصف الثاين من املوسم املايض ذكرت 

تقارير أنه رمبا ينتقل إىل ريال سوسيداد أو ريال بيتيس 
يف الدوري اإلسباين. وأبلغ برييز صحيفة كرونيكل اليف 

”أريد البقاء يف نيوكاسل بنسبة 100 %. أعيش حلم 
اللعب يف الدوري املمتاز ومتثيل فريق كبري ومن الجيد 

جدا الوجود هنا وأنا أحب هذا النادي“.
وأضاف ”من الجيد وجود اهتامم من فرق إسبانية ألن 
هذا يظهر أنك تؤدي بشكل جيد ويثبت أين من املؤكد 
أفعل شيئا صحيحا لكن بكل أمانة أنا سعيد يف إنجلرتا 

وسعيد باللعب يف الدوري املمتاز“.
وأكد برييز أنه ميلك الدوافع لقيادة تطور نيوكاسل يف 

املوسم الجديد كام يأمل يف اللعب مع منتخب إسبانيا.
وسيبدأ نيوكاسل مسريته يف الدوري املمتاز أمام توتنهام 

هوتسبري يف 11 أغسطس.
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في زيارة تأتي ضمن برنامج النشاط الصيفي الذي تقيمه الشركة

بحضور السفيرة الفرنسية ومئات المدعوين

أبناء موظفي “جيبك” يتعرفون على طبيعة عمل أولياء أمورهم

“الحواج” يرفع كأس العالم في سماء البحرين

نظم���ت جلنة االأن�شط���ة االجتماعية يف �رشكة 
اخلليج ل�شناعة البرتوكيماويات زيارة ميدانية 
اإل���ى م�شان���ع ال�رشكة ومرافقه���ا بهدف تعريف 
امل�شاركني بالربنامج عل���ى طبيعة عمل اأولياء 

اأمورهم.
واإطل���ع االأبناء عن كثب عل���ى اجلهود التي 
يبذله���ا اأولي���اء اأموره���م يف متابع���ة عملي���ات 
ال�رشك���ة، وامل�شئولي���ات الت���ي ي�شطلعون بها 
يف �شبي���ل اإجن���از اأعمالهم على الوج���ه االأكمل، 
كم���ا تعرف���وا على بيئ���ة العمل املثالي���ة التي 
توفره���ا ال�رشكة ومعايري ال�شالم���ة واالأمن التي 
يلت���زم اأولي���اء االأم���ور بتطبيقها حفاظ���اً على 
�شالمتهم ال�شخ�شية و�شالم���ة بيئة العمل. كما 
قام���وا بزي���ارة ميدانية �شمل���ت م�شانع ال�رشكة 
وامل�شاري���ع البيئية املختلفة كمزرعة االأ�شماك 
�شبيك���ة  االأم���رية  وحديق���ة  الطي���ور  وحممي���ة 

للنباتات العطرية وحديقة الزيتون.
واأعرب امل�شارك���ون عن �شعادتهم الغامرة 
بالتع���رف عن ق���رب عل���ى امل�شئولي���ات التي 
يق���وم به���ا اأولياء اأموره���م ودوره���م يف اإجناح 
عملي���ات ال�رشكة، وقدموا ال�شكر للقائمني على 
برنامج الن�صاط ال�صيفي حلر�صهم على تنظيم 

هذه الزيارة امليدانية واملفيدة.
وبه���ذه املنا�شب���ة، ق���ال رئي����س ال�رشك���ة 
اإدارة  ب���اأن  الرحم���ن جواه���ري  الدكت���ور عب���د 
ال�رشك���ة حري�شة كل احلر����س على توفري جميع 
الت�شهي���الت املمكنة الإجناح الربنامج ال�شيفي 
اله���ادف ال���ذي حتر����س ال�رشك���ة عل���ى اإقامته 
ب�ش���ورة �شنوي���ة من اأج���ل تعزي���ز روح العائلة 
الواح���دة ومنح اأبناء املوظفني الفر�شة لق�شاء 
اإجازته���م ال�شيفية يف بيئة مريحة واآمنة تتوفر 

فيه���ا ت�شكيلة متنوعة م���ن الربامج الرتفيهية 
والريا�شية املمتعة الت���ي جتمع بني الت�شويق 

والفائدة.
واأ�ش���اد جواه���ري يف هذا ال�ش���دد باجلهود 

املتمي���زة الت���ي بذله���ا رئي����س واأع�ش���اء جلنة 
االأن�شط���ة االجتماعية وكافة القائمني على هذه 
االأن�شطة، حيث ا�شتغرق االإعداد لهذه االأن�شطة 
الكثري من الوقت واجلهد وذلك بهدف اخلروج 

بربام���ج موؤثرة حتق���ق النتائج املرج���وة منها، 
منوه���اً يف الوق���ت ذات���ه بالتنوع الكب���ري لهذه 
االأن�شط���ة لتتوافق مع رغب���ات امل�شاركني من 

اأبناء موظفي ال�رشكة وموظفاتها.

اأقام����ت جمموعة احل����واج م�شاء االأح����د حفالً 
�شخم����اً وليل����ة كروي����ة متمي����زة مبنا�شبة احلفل 
اخلتام����ي واملباراة النهائية لبطولة كاأ�س العامل 

2018 املقامة برو�شيا.
ليلة ريا�شية رائعة ح�رشها عدد من ال�شفراء 
ويف مقدمته����م ال�شف����رية الفرن�شي����ة وال�شف����ري 
االأمريك����ي باالإ�شاف����ة اإل����ى عدد كبري م����ن كبار 
ال�شخ�شي����ات وعدد كبري ج����دا من املدعوين من 
خمتلف ال����وزارات والهيئات والبنوك وال�رشكات 
الك����ربى يف مملك����ة البحرين اإ�شاف����ة اإيل مديري 

وموظفي احلواج.
بداأ احلف����ل ال����ذي اأقيم مبرك����ز املوؤمترات 
بفندق ك����راون بالزا بكلمة عب����د الوهاب احلواج 
الت����ي رحب فيه����ا باحل�شور ومتن����ى لهم �شهرة 

كروية متميزة برعاية احلواج
و بعد اأن اأحدت املناف�شة بني طريف املباراة 
النهائية فرن�شا وكرواتيا وبني �شوطي املباراة 
مت ال�شحب على 4 كوؤو�س بنف�س احلجم وال�شكل 

الطبيعي لكاأ�س العامل 
وبعد ف����وز املنتخب الفرن�ش����ي، قامت اأ�رشة 
احل����واج بتهنئ����ة ال�شفرية الفرن�شي����ة وتكرميها 
وت�شليمها جم�شماً لكاأ�س العامل تزامناً مع ت�شليم 
الكاأ�����س للفري����ق الفرن�ش����ي الفائ����ز يف رو�شي����ا 
واألق����ت ال�شفرية كلم����ة �شكرت فيه����ا جمموعة 
احلواج على كل احل����ب والتقدير الذي ت�شعر به 
وعلى املجهود الكبري الذي قاموا به ليكون هذا 

احلف����ل بال�شكل الذي يليق با�شم احلواج وبحجم 
احل����دث الريا�شي االأه����م يف العامل كم����ا اأعربت 
ع����ن فرحتها الكبرية لفوز بالده����ا بكاأ�س العامل 

متمنية الأ�رشة احلواج دوام النجاح والتوفيق.
و بع����د انته����اء مرا�شم التك����رمي مت ال�شحب 
عل����ى اأك����ر م����ن 120 جائ����زة قيم����ة مقدمة من 

احلواج ث����م متت دعوة احل�شور لتن����اول الع�شاء 
ويف اخلت����ام توج����ه عب����د الوه����اب احل����واج لكل 
ال�شك����ر عل����ى ح�شوره����م  احلا�رشي����ن بخال�����س 

وت�رشيفه����م له����ذه الليلة التي دائم����اً ما يقيمها 
احلواج خ����الل الدورات املتعاقب����ة لكاأ�س العامل 

منذ �شنوات طويلة.

استمرار القبول والتسجيل للفصل األول في “العلوم التطبيقية”
الجامعة هيأت البيئة التعليمية المناسبة الستقبال الطلبة المستجدين “زين” تزود “جاشنمال البحرين” بخدمة إنترنت عالية السرعة

اأعل���ن عمي���د القب���ول والت�شجي���ل 
يف جامع���ة العل���وم التطبيقي���ة عي�شى 
اخلياط عن ا�صتم���رار فتح باب القبول 
والت�شجي���ل للطلبة الراغبني بااللتحاق 
باجلامعة للف�ش���ل الدرا�شي االأول من 

العام االأكادميي 2018 - 2019.
واأ�صار اخلي���اط اإل���ى اأن الت�صجيل 
مفت���وح يف تخ�ش�ش���ات البكالوريو�س 
يف احلق���وق، اإدارة االأعمال، املحا�شبة، 
العل���وم ال�شيا�شي���ة، نظ���م املعلومات 
االإداري���ة، عل���م احلا�ش���وب، الت�شميم 
الداخل���ي  الت�شمي���م  اجلرافيك���ي، 
وتخ�ش�ش���ات املاج�شت���ري يف القانون، 
والقان���ون التج���اري، واإدارة االأعم���ال، 
واملحا�شبة والتموي���ل، واإدارة املوارد 
الربام���ج  اإل���ى  باالإ�شاف���ة  الب�رشي���ة. 
الربيطاني���ة الت���ي يح�شل م���ن خاللها 
الطال���ب عل���ى �شه���ادة بكالوريو����س 
بريطاني���ة م���ن جامع���ة لن���دن �شاوث 
بان���ك يف هند�شة الت�شمي���م املعماري 
وهند�ش���ة مدني���ة واإن�ش���اءات، وجامعة 
كارديف مرتوبوليت���ان يف تخ�ش�شات 

درا�شات االأعم���ال واالإدارة، واملحا�شبة 
والتموي���ل، داعي���اً الطلبة اإل���ى االإ�رشاع 
بالت�شجي���ل الختي���ار التخ�ش����س الذي 
ينا�شبهم وينا�شب ميولهم ورغباتهم.

واأو�شح عميد القب���ول والت�شجيل 
اأن اجلامع���ة حري�شة على ط���رح برامج 
الطلب���ة  ت�شاع���د  اأكادميي���ة متمي���زة  
يف احل�ش���ول عل���ى الفر����س املنا�شبة 
ملواجه���ة التحدي���ات اجلدي���دة يف ظل 

التطور التكنولوجي، وت�شهم يف تنويع 
االخت�شا�ش���ات وخلق ق���درات جديدة 
تلقي بظ���الل اإيجابي على �شوق العمل 

والعملية التعليمية للجامعة.
ونوه اخلي���اط باأن اجلامع���ة هياأت 
البيئة التعليمي���ة املنا�شبة ال�شتقبال 
اأبنائها الطلبة امل�شتجدين، اإذ �شتعمل 
على توجيه الطلبة واإر�شادهم اأكادميياً 
وتق���دمي الن�شائ���ح والتوجيهات لهم 
يف اختي���ار املق���ررات الدرا�شي���ة قبل 
ت�شجيله���ا وذلك من خ���الل املر�شدين 
الكلي���ات،  االأكادميي���ني يف خمتل���ف  
منوه���ا اإل���ى اأن اإدارة اجلامعة حر�شت 
على تق���دمي اأف�شل اخلدم���ات للطلبة 
من خ���الل جتهي���زات احل���رم اجلامعي 
اجلديد وما يحتويه من قاعات درا�شية 
التقني���ة  الو�شائ���ل  باأح���دث  جمه���زة 
الدرا�شي���ة  االأج���واء  اأف�ش���ل  ل�شم���ان 
له���م، اإ�شافة اإل���ى املراف���ق اخلدمية 
والرتفيهي���ة واملالع���ب وغريه���ا م���ن 
املرافق احليوية الت���ي ت�شهم يف اإثراء 

احلياة اجلامعية والعلمية.

اأعلن���ت �رشك���ة زي���ن البحرين، 
�رشكة االت�شاالت الرائدة يف مملكة 
البحري���ن، ع���ن عقده���ا التفاقي���ة 
�رشاكة جديدة مع �رشك���ة جا�شنمال، 
حيث �شتقوم زين البحرين بتزويد 
متاجر جا�شنمال الت�شعة يف اململكة 

بخدمة اإنرتنت عالية ال�رشعة.
ووق���ع عل���ى اتفاقي���ة ال�رشاكة 
اجلدي���دة كل م���ن مدي���ر مبيع���ات 
البحري���ن  زي���ن  يف  ال�رشك���ات 
العام���ة  واملدي���رة  زيت���ون،  ي���زن 

ل�رشك���ة جا�شنم���ال البحري���ن غزالن 
العام  ال�شياب���ري، ونائب املدي���ر 
ل�رشك���ة جا�شنم���ال البحري���ن اآي اآر 
ناي���ر، وذل���ك يف مق���ر �رشك���ة زين 
اتفاقي���ة  ومبوج���ب  البحري���ن. 
ال�رشاكة، �شتزّود �رشكة زين البحرين 
خدمة اإنرتنت عالي���ة ال�رشعة جلميع 
موظفي متاجر جا�شنمال الت�شعة يف 
البحرين. وتعد هذه االتفاقية مثاالً 
عل���ى ا�شرتاتيجي���ة زي���ن البحرين 
املعتمدة لتق���دمي خدمات مبتكرة 

لعمالئها.
ال�رشكات  وعّلق مدير مبيع���ات 
زيت���ون:  ي���زن  البحري���ن  زي���ن  يف 
“ن���ود اأن نتقدم بال�شكر اإلى �رشكة 
جا�شنمال الختياره���ا زين البحرين 
خدم���ة  لتق���دمي  معتم���د  كم���زّود 
اإنرتنت عالية ال�رشعة، اإذ تدرك زين 
البحرين اأهمية توفري حلول جديدة 
ومبتك���رة لعمالئه���ا لت�شه���ل لهم 
تقدمي جترب���ة مع���ززة للم�شتخدم 

النهائي”.

• عي�صى اخلياط	
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متك���ن النجم عبداحلفيظ ال���دوزي من ك�رس حاجز 
ال�5 ماليني م�صاهدة ع���ر اأغنيته امل�صورة اجلديدة 
)اآمر(، يف وقت قيا�صي مل يتجاوز 48 �صاعة فقط منذ 
اإطالقه���ا ر�صميا عل���ى “يوتيوب”. وتع���د “اآمر” اأول 

 ،”One Shot”�كليب عربي يتم اإخراج���ه بطريقة ال
ومت العم���ل عل���ى اإنتاج���ه مل���دة جت���اوزت 3 اأ�صهر، 
وت�صوي���ره يف تركي���ا. كما تع���د “اآمر” اأول���ى ب�صائر 

انطالقة الدوزي الغنائية لعام .

مسافات

حسن حداد يصدر “سينما الثمانينيات.. طريق مفتون بالواقع”
اأ�ص���در الناق���د البحرين���ي ح�صن ح���داد كتاب���ه “�صينما 
الثمانيني���ات.. طريق مفتون بالواقع”، ويتن���اول فيه اأفالماً 
تتعر����ض للطري���ق م���ن خالل مع���ان كث���رة، منه���ا النف�صي 
واملعن���وي، الروح���ي والفل�صف���ي، امليتافيزيق���ي والعلمي، 
كم���ا يتحدث عن البحث عن الذات، عن الآخر، عن عامل خيايل، 
افرتا�صي، وقد اختار املوؤلف مناق�صة هذا املفهوم يف اأفالم 
الثمانينيات، التي اأ�ص�صت لتيار �صينمائي مهم يف تاريخ هذه 
ال�صينم���ا، اأطلق عليه وقتها تي���ار ال�صينما امل�رسية اجلديدة، 
هذا التيار الذي قدم فر�صاناً اأجنزوا جتارب واأفالماً مغايرة مل 
تعهده���ا ال�صينما من قبل، جتارب متمردة على ما هو �صائد، 
ا�صتطاع �صانعوها الت�صدي لذلك التيار التقليدي امل�صيطر 
والثورة عليه، واأبرز هوؤلء الفر�صان حممد خان، خري ب�صارة، 
عاط���ف الطيب، داود عبد ال�صيد، م���ع قلة قليلة اآثروا الثورة 

على التقليد و�صنع ال�صينما التي يع�صقونها.
يو�ص���ح املوؤل���ف اأنه يف ه���ذه الأف���الم اإ�ص���ارات ل�صينما 
ذاتية حميمية تعك�ض ق�صايا جمتمعية ح�صا�صة، ق�صايا تهم 
املواط���ن الفرد، لكنه���ا نابعة من تفا�صي���ل جمتمعية تدعو 
للتحرر من قيود جمتمعية، وتدعو للتغير والهجرة والتحول 

م���ن و�صع معي�ص���ي لآخر، وتدع���و لنقد الكائ���ن والبحث عن 
اأ�صل���وب اآخر للحياة، اأ�صلوب يتنا�ص���ب والظروف الجتماعية 

والنف�صية التي طراأت على املجتمع.
م���ن هذه الأف���الم “طائر عل���ى الطري���ق” للمخرج حممد 
خان، الذي تن���اول من خالله عامل �صائق���ي التاك�صي لينتقي 
من���ه �صخ�صية فار����ض )اأحمد زكي( �صخ�صي���ة جت�صدت فيها 
�صفات النقاء والرتدد واخلجل واجلراأة والتوا�صع والندفاع، 

�صخ�صية غر قادرة على النتماء ال�صكلي.

ميث���ل كتاب “حت���رر.. اأحبب عملك.. اأحب���ب حياتك”، 
للكات���ب كري�ض باريز ب���راون، ال�صادر اأخ���راً، يف ن�صخته 
العربية ع���ن دار ال�صاقي، م�صدر معلوم���ات ثرياً، ودليالً 
عملي���اً وحياتي���اً ناجعاً، اإذ يب���ني فيه الكات���ب اأن احلياة 
والعم���ل مرتبطان ب�صكل وثيق، واإن اأردنا اأن نعي�ض حياة 
مذهلة علينا اأن جنعل عملنا مذهالً بالقدر نف�صه. فعندما 
يكون لعملنا هدف، نقفز من ال�رسير كل �صباح متحم�صني 
لالحتم���الت التي قد يحمله���ا لنا النه���ار. وحينذاك، كل 

�صيء يتوهج يف حياتنا.

هيفاء حسين توّجه السياحة الثقافية العربية... إرواء فكري من نوع آخر
رسالة رومانسية 

لزوجها ف���ور اأن حتط رحالك يف بالد م���ا ت�صاأل نف�صك 
م���اذا حت���وي هذه الأر�ض م���ن كنوز ثقافي���ة؟ واأي 
اجله���ات الت���ي تق�صده���ا فيه���ا ل���رتوي عط�صك 
الثق���ايف؟ اأه���ي امل�ص���ارح، املقاه���ي املو�صيقية، 
املتاح���ف، �صالت الفنون، اأو م���دن تاريخية تعبق 

باحل�صارة؟ 

 البحرين
يف البحرين تنب�ض كل زاوية بحكايات اإن�صانية 
متت���د لآلف ال�صن���ني بو�صع ال�صائ���ح قراءتها عر 
زيارة القالع كقلعة بوماهر، عراد، وال�صيخ �صلمان 
بن حمم���د الف���احت، واملتاح���ف كمتح���ف البحرين 
الوطني، وبوعبد النا�رس يف عراد، والبيوت الرتاثية 
يف جزي���رة املح���رق. وميك���ن لل���زوار االنخ���راط يف 

العديد من املهرجانات املقامة ب�صكل 
منتظم يف اململكة مثل )ربيع الثقافة، 
�صي���ف البحري���ن، ومهرج���ان البحرين 
الدويل للمو�صيق���ى(، وزيارة املقاهي 
الثقافية التي يلتقي فيها اأهل الفنون 

واالأدب واأبرزها )الرواق(.

 السعودية
اململك���ة  يف  اأم���ا 
العربي���ة ال�صعودي���ة فكل 
من ق�صدها وق���ع يف غرام 
بيوته���ا واأ�صواقه���ا الت���ي 

يف  والأ�صال���ة  املا�ص���ي  ب���ني  تدم���ج 
العا�صم���ة الريا�ض، كم���ا تنظم فيها 
مهرجان���ات ثقافي���ة تعت���ر وجهة 
هامة لل�سياح ومنها )�سوق عكاظ، 
جدة التاريخي���ة، ال�صحراء، الغ�صا، 
اجلنادري���ة،  ال�صق���ور،  البادري���ة، 
امللك عب���د العزيز لالإبل(. ويت�صنى 
لل�صائح زيارة مقاه���ي مدينة جدة 
ثقافي���ة وتد�ص���ن فيه���ا فعاليات 
لق���اءات  عل���ى  تنط���وي  خمتلف���ة 
فكري���ة وفنية واأدبي���ة ت�صب يف 
ن�رس التوعي���ة والتثقيف، وتنظيم 
اأم�صيات لتوقيع الكتب للكتاب، 

وت�صجي���ع الكتاب ال�صغ���ار على ط���رح اأفكار 
كتبهم ودعم طموحاتهم امل�صتقبلية.

 مصر
 جلمهوري���ة م����رس العربية قوة جاذب���ة للرحالة 
ال�صائح���ني، ملناطقه���ا ومتاحفها الكث���رة الغنية 
بالآث���ار الفرعونية واليونانية والرومانية، ومن اأهم 
هذه املناطق بالقاهرة واجليزة هي )�صد الكفارة، 
مدين���ة اأون، الإهرام���ات، و�صقارة، وده�ص���ور(، اأما 
يف مدين���ة ال�صكندرية فبع�صه���ا يتمثل يف )عمود 
ال�صواري، امل�رسح الروم���اين، معبد الراأ�ض ال�صوداء، 
معب���د القي����رسون، ومق���رة ك���وم ال�صقاف���ة(. ول 
ين�س���ى ع�س���اق املو�سيق���ى التوجه اإل���ى متحف اأم 
كلثوم الواقع يف منطق���ة الرو�صة باملنيل، وي�صم 

املقتني���ات ال�سخ�سية لكوكب ال�رشق من نيا�سني، 
اأ�صع���ار اأغنيات مكتوب���ة بخط ال�صع���راء، نيا�صني، 
ون���وت مو�صيقية. وتوج���د بالقاهرة مق���اه ثقافية 
لطاملا كان���ت قبلة ملحبي الثقاف���ة ومبدعيها من 
فنان���ني وكتاب واأدباء واأ�صهره���ا )زهرة الب�صتان، 
احلرية، ري�ض، الن���دوة الثقافية، التكعيبة، متاتيا، 

البلد(.

 لبنان
متت���از ال�صياحة يف لبنان بال���راء الثقايف فهو 
ميتلك معاملا �رسقية وغربية، ومعابد رومانية، قالع 
�صليبي���ة، م�صاجد مملوكية، حمامات عثمانية عامة، 
م�صتوطنات ب�رسية تع���ود للع�رس احلجري، ومنا�صك 

وحتت�ص���ن  اجلب���ال.  يف  حمف���ورة 
ب���روت مهرجان���ات ثقافية فريدة 
الغن���اء،  املو�صيق���ى،  الف���ن،  يف 
والعرو����ض كمهرجان���ات )النج���ار، 
بعلب���ك،  الدي���ن،  بي���ت  الب�صت���ان، 
اإهدن، بيبلو�ض، دار القمر، و�صور(.

ال�صع���ر  ملتذوق���ي  وميك���ن 
�ص���ارع  يف  التج���ول  ال�صي���اح  م���ن 
احلم���را بب���روت حيث تق���ع الكثر 
م���ن املقاه���ي ال�صعري���ة كمقه���ى 
“عرمرم” ال���ذي تقام فيه اأم�صيات 
و”زواي���ا”  ثالث���اء،  كل  �صعري���ة 
املح�ص���ور بال�صع���راء واملثقف���ني، 

و”�صي اأندريه”.

 تونس
لتون����ض اخل�رساء اإرث ح�صاري وا�صع لتوافرها 
عل���ى مع���امل اأثري���ة وتاريخي���ة عظيم���ة كم�صج���د 
الق���روان وه���و اأول م�صج���د �صي���ده امل�صلمون يف 
املغ���رب العربي، فالب���د اإذا من زيارت���ه اإلى جانب 
ق�ص���ور مدين���ة تون����ض العتيقة الت���ي تت�صم براء 
عمارته���ا مث���ل “دار الأ����رسم” املغط���اة جدرانه���ا 
بزخ���ارف اأندل�صي���ة، و”دار ب���ن عب���دهلل” وهو ق�رس 
يع���ود اإل���ى الق���رن الثامن ع����رس وحت���ول فيما بعد 
اإلى متح���ف للتقالي���د ال�صعبية والفن���ون، و”لدار 
املدين���ة”، “دار با�ض حامبة”، “دار بن عمار”، “دار 
العلي”، و”دار بودربالة”. ول يفوت من يقدم اإلى 
تون�ض زي���ارة مقاهيها الثقافي���ة الذائعة ال�صيت 
مث���ل ال�صوا�ص���ني، ال�صف�ص���اف، القه���وة العالية، 

�صيدي �صبعان، دار اجللد.

 المغرب
للمملك���ة املغربي���ة �صح���ر ثقايف خ���الب يدفع 
ال�صي���اح م���ن ح���ول العامل للق���دوم اإليه���ا فمدنها 
تف���وح منها رائحة احل�ص���ارة كمدينة “فا�ض” التي 
تعد مركزا للثقافة املغربية والدينية، و”مراك�ض” 
امل�صماة باملدينة احلمراء وهي رمزا ثقافيا مغربيا 
ي�صم معامل كر كمتحف دار �صي �صعيد، دار بالرج، 
وريا�ض الزيتون. ويف املغرب مقاه اأدبية ميكن اأن 
يحولها ال�صائح لإحدى وجهاته املف�صلة، واأ�صهرها 

“املقهى الأدبي” يف حي املنال بالرباط.

ن����رست الفنان���ة هيف���اء ح�ص���ني 
�ص���ورة له���ا برفق���ة زوجه���ا حبيب 
غل���وم، وّجه���ت م���ن خالله���ا ر�صالة 
رومان�صي���ة ل���ه، وذلك ع���ر ح�صابها 
اخلا�ض عل���ى احد مواق���ع التوا�صل 

الجتماعي.
وعلق���ت هيف���اء عل���ى ال�صورة 
“حن���ون، يحبن���ي ويحرتمني  قائلة: 
متفه���م  كام���راأة،  كي���اين  ويح���رتم 
لظروف عمل���ي، ويراعي م�صاعري يف 

كل الأحوال”.
وتابعت: “عمره ما جرحني بكلمة 
وه���و مع�صب حتى ل���و غلطت ب�صي 
وداميا اأنا اأغلط.. رجل قامي بواجباته 
بدون ما اأطلب منه.. �صنو تبي املراأة 
اأكر م���ن جذي؟.. ع�صى اهلل يحفظك 

يل يا �صندي و�صعادتي بهالدنيا”.

    BUZZ      
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 زهراء غريب

• ح�صن حداد	

“تحرر.. أحبب عملك..
 أحبب حياتك”

• �سوق عكاظ	

• متحف اأم كلثوم	
• قلعة بوماهر	

• بيت الدين	
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أكثر األشخاص تأثيرا على اإلنترنت في العام 2018
ن����رت �شحيفة “الت���امي” قائمة باأكرث 
اأ�شخا����س كان لهم تاأثري ونفوذ على �شبكة 

االإنرتنت للعام 2018.
وت�شم���ل القائم���ة اأك���رث النا����س الذين 
ك���ان لهم تاأثري كبري واأ�شبحوا �شناع اأخبار، 
ومنه���م فنان���ون ورج���ال اأعم���ال ومدونون 
و�شيا�شي���ون، وجاء يف القائمة النا�س الذين 
ك���ان له���م تاأث���ري اإيجاب���ي، باالإ�شاف���ة اإلى 
اأولئك الذين ت�شببوا يف اال�شتياء وكان لهم 

اأثر �شلبي.
االأمريكي���ة ريهانا  واعت���رت املغني���ة 
م���ن اأك���رث املوؤثرين، اإذ ت�شب���ب من�شور لها 
على تطبيق “ان�شتغ���رام” بانخفا�س اأ�شهم 

تطبيق “�شناب �شات” مبعدل 4 %.
واأ�شبح���ت �شورة عار�ش���ة االأزياء واالأم 
ال�شاب���ة كايلي جيرن برفق���ة طفلتها االأكرث 

�شهرة على موقع اإن�شتغرام.
واكت�ش���ب املغن���ي ال�ش���اب ذو ال����17 
عام���ا اأريي���ل مارتن واملع���روف با�شم بيبي 
اأرييل �شهرة وا�شعة على �شبكات التوا�شل 
االجتماع���ي. وال يخفى عل���ى اأحد مدى تاأثري 
وجدل تغريدات الرئي����س االأمريكي دونالد 
ترام���ب ال���ذي يلق���ب ب�شي���د التغري���دات 

الغام�شة.
وم���ن النا�س االأكرث تاأث���ريا اأي�شا مغني 
الراب كاين وي�ش���ت، وفرقة البوب الكورية 
“يف ت����س ا����س” واملمثل���ة االمريكية بيزي 
فيليب����س. والنا�شط ريان البال���غ من العمر 
6 �شن���وات، والذي يحتل املرتبة الثامنة يف 
القائم���ة ال�شنوي���ة الأك���رث االأ�شخا�س الذين 
يتلق���ون االموال من موقع يوتيوب، بح�شب 

موقع “فوري�س”.
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يح���اول اأحد الزم���الء ا�شتف���زاز فانتبه 
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ا�شتف���د م���ن عطل���ة نهاي���ة االأ�شب���وع 
للقيام مب�شاريع

واحت���الل  املهني���ة  قدرات���ك  تطوي���ر 
من�شب جديد يليق بك

ال تك���ن جازماً يف قراراتك، الأن بع�شها 
يورطك 

الراح���ة مطلوب���ة ب�ش���دة و�رورية هذا 
اليوم

الزم الفرا�س يومني اأو ثالثة بناء على 
ن�شيحة الطبيب

تتخل�س من حالة نف�شية قلقة وتعي�س 
حاالً من الفرح 

التماري���ن  ممار�ش���ة  بانتظ���ام  تتاب���ع 
الريا�شية املطلوبة 

تخو�س هذا اليوم نقا�شات مهمة جداً 

تخطو اليوم خطوة جديدة نحو جناحات 
مهنية 

تتو�شح ال�ش���ورة اأمامك اليوم بف�شل 
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روم��ا  ح��ري��ق  ن�شوب   

الكبري.

 1195
االأرك  معركة  وق���وع 
فيها  ان��ت�����ر  وال��ت��ي 
املوحدون  امل�شلمون 
ب��ق��ي��ادة ال�����ش��ل��ط��ان 
يعقوب  يو�شف  اأب���و 
امل��ن�����ش��ور ان��ت�����ش��ارا 
ع��ظ��ي��م��ا ع��ل��ى ق���وات 
مم���ل���ك���ة ق�����ش��ت��ال��ة 
ب��ق��ي��ادة األ��ف��ون�����ش��و 

الثامن.

1918
ت���وق���ي���ع م���ع���اه���دة 
بني  وحماية  �شداقة 

فرن�شا وموناكو.

1925
ال����ن����ازي  ال���زع���ي���م   
ين�ر  ه��ت��ل��ر  اأدول�����ف 

كتابه كفاحي.

1936
الوطنية  احلركة  بدء   
بقيادة  ا�شبانيا  يف 

فرانكو.

1971
 ����ش���دور ال��د���ش��ت��ور 
امل������وؤق������ت ل����دول����ة 
االإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة 

املتحدة.

1974
 ال��رئ��ي�����س امل�����ري 
ال�شادات  اأن��ور  حممد 
ي����ط����ال����ب االحت�������اد 
باإنهاء  ال�شوفييتي 
مهمة خرائه يف م�ر.

18 يوليو

تتخل�س من العواقب والتحديات غري 
املتوقعة
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األخيرة

�ل�صعودية تد�صن �أول �صيدلية ذكية يديرها “روبوت”

ل�ص يعتذر ويدفع ثمن �مل�صروقات بعد 40 عاًما

�لعثور على �أقدم خبز يف �لعامل بالأردن

بداأت اأول �سيدلية ذكية يف اململكة العربية ال�سعودية، بالعمل بوا�سطة جهاز الروبوت، 
وذل���ك يف م�ست�سف���ى امللك فهد التخ�س�س���ي يف تبوك. اأعلنت وزارة ال�سح���ة ال�سعودية، اأن 
“ه���ذه ال�سيدلي���ة �ست�سهم يف خف�ض اأوقات انتظار املراجع���ن عند �رصف الأدوية، وتوفري 
اأعل���ى معايري ال�سالمة وتقلل الأخط���اء الدوائية”، بح�سب “وا�ض”. وقال���ت اإنها �ست�ساعد يف 
ال�سيط���رة على املخ���زون الدوائي يف ال�سيدلي���ة، وتوفر الوقت ال���الزم لل�سيادلة لتو�سيح 
الأمور ال�سيدلنية للمر�سى.واأ�س���ارت وزارة ال�سحة اإلى اأن ال�سيدلية اجلديدة تتميز بالقدرة على 

�رصف 1500 عبوة دواء بال�ساعة، وكذلك �رصف 240 و�سفة طبية بال�ساعة بوا�سطة الروبوت”.
وميكن تخزين بها اأكرث من 20 األف عبوة دواء من خمتلف الأحجام، ولديها 6 منافذ ل�رصف الأدوية، 
اأحدها خم�س�ض خلدمة الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة. واأو�سحت ال�سحة برنامج الروبوت �سيتوافر به خا�سية 
رف�ض الأدوية منتهية ال�سالحية، وميكنه القيام باإ�سدار تقارير كل الأدوية القريبة من النتهاء، ولدية 

القدرة على قراءة الأدوية، والتاأكد من توفرها.

فوج���ئ القائمون على مرك���ز ت�سوق بريطاين كب���ري بق�سا�سة من الورق تت�سم���ن ر�سالة جمهولة 
امل�س���در ومعها 5 جنيهات )6.6 دولر اأمريكي(، ليتب���ن اأن هذه الأموال لي�ست �سوى “توبة متاأخرة” 

من ل�ض �رصق قطعتي �سوكول من املتجر قبل اأربعن عاماً واأراد اليوم �سداد ثمنها.
وتلق���ى متجر “وول ورث�ض” يف مدينة ليفربول الإجنليزية موؤخ���ًرا ر�سالة اعتذار مكتوبة بخط اليد 
على ق�سا�سة من الورق ومعها 5 جنيهات ا�سرتلينية، حيث كتب �ساحب الر�سالة املجهول اإنه ا�سطر 
ل�رصق���ة قطعت���ي �سوكول قبل 40 عاًم���ا واإنه يعتذر عن فعلته تلك، اأما اخلم�س���ة جنيهات املرفقة فهي 

لي�ست �سوى ثمن تلك ال�سوكول التي امتدت لها يده يف ذلك احلن.
وكت���ب الل�ض التائب يف ر�سال���ة اعتذاره يقول: “اأنا �رصقُت قطعتن م���ن ال�سوكول من متجر وول 

ورث�ض يف مركز الت�سوق هذا يف العام 1975 عندما كنُت ولًدا �سغرًيا”.
واأ�ساف: “اأنا اأعتذر عن ذلك، فلم اأكن اأعرف اأي �سيء اأف�سل حينها، وهنا جتدون الأموال التي اأنا 

مدين لكم بها”، يف اإ�سارة اإلى ثمن قطعتي ال�سوكول امل�رصوقة قبل 4 عقود.
لكن متجر “وول ورث�ض” الذي كان موجوًدا يف مركز الت�سوق قبل 40 عاما مل يعد موجوًدا يف املكان 
 Belle Vale Shopping( حاليًّا، حيث اأغلق اأبوابه منذ �سنوات طويلة، لكن مركز الت�سوق الذي ُيدعى
Centre( هو الذي تلقى الر�سالة ومعها النقود، فيما قالت جريدة “ديلي مريور” الربيطانية اإن اإدارة 

املركز قررت التربع بهذه اجلنيهات اخلم�سة ل�سالح جمعية خريية تقدم خدماتها لالأطفال.

قدمت بقايا متفحمة خلبز مت 
اإعداده قبل 14500 عام يف موقد 
حجري ب�سمال �رصق الأردن مفاجاأة 
النا�ض  اأن  وهي  للباحثن،  �سارة 
احليوي  الغذاء  ذلك  اإنتاج  ب��داأوا 
ال�سنن من اكت�سافهم  اآلف  قبل 

الزراعة. 
ال���ذي  الكت�س���اف،  ويظه���ر 
اأن  الثن���ن،  تفا�سيل���ه،  ُن����رصت 

ال�سيادي���ن يف منطقة �رصق البحر املتو�سط اأجنزوا ذلك احلدث الثقايف البارز املتمثل يف �سنع 
اخلب���ز قب���ل فرتة طويل���ة مما كان معروًف���ا يف ال�سابق، وقبل م���ا يزيد ع���ن 4 اآلف عام من اأن 
ترت�ش���خ �لزر�عة كن�شاط ب�رشي. و�شنع �خلبز �مل�شطح، غ���ر �ملخمر على �لأرجح وي�شبه �إلى حد 
م���ا اخلبز امل�ستدير، م���ن حبوب برية مثل ال�سعري اأو القمح اأو ال�سوفان، وكذلك من درنات من 
الأن���واع القريبة من ورق الربدي املائي، التي جرى طحنه���ا اإلى دقيق. و�سنع ذلك اخلبز اإبان 
ح�س���ارة تع���رف باحل�سارة النطوفية، التي م���ال اأتباعها اإلى اتباع منط حي���اة م�ستقر بدل من 
منط احلي���اة البدوي، وجرى العثور عليه يف موقع اأثري بال�سح���راء ال�سوداء. وقالت اآمايا اآرانز 
اأوتايج���ي، الباحثة يف جامعة كوبنهاغن يف عل���م النباتات الأثرية واملعد الرئي�سي لبحث ن�رص يف 
دورية )برو�سيدجنزاأوف ذا نا�سيونال اأكادميي اأوف �ساين�زس( “وجود خبز يف موقع له هذا العمر 
ح���دث ا�ستثنائي”. واأ�سافت اأن اأ�سول اخلبز ارتبط���ت اإلى الآن باملجتمعات الزراعية املبكرة 
الت���ي ب���داأت يف زراعة حبوب مثل البقوليات. وجاء اأقدم دليل �سابق على اخلبز من موقع عمره 

9100 عام يف تركيا.

 Social
media

�صيارة نادرة ل�صد�م 
ح�صني تعر�ص يف �أمريكا

ن����رص موقع اأمريكي �س���وًرا ومقطع فيديو يظه���ر �سيارة نادرة للرئي����ض العراقي الراحل 
�س���دام ح�سن. وبح�سب املوق���ع الإلكرتوين ل�سحيف���ة “Detroit Free Press” الأمريكية، 

فاإن ال�سيارة عر�ست مبعر�ض لل�سيارات، وهي �سيارة فريدة من نوع بنتلي موديل 1958.
كان���ت ال�سي���ارة ق���د عر�س���ت لأول مرة يف فيل���م “امللك غ���ازي” يف ت�سعيني���ات القرن 
املا�سي، فاأعجبت �سدام ح�سن، ولأن مالكها رف�ض بيعها ويلقب ب�”اجلنابي”، مت م�سادرة 
ال�سي���ارة وبقيت يف مراآب اأح���د الق�سور الرئا�سية حتى الحتالل الأمريكي عام 2003. وبدوره 
�س���ادر اجلي�ض الأمريكي ال�سيارة التي تعر�ست لأ����رصار كبرية، حيث ا�سرتاها الأمريكي جن 
ج���ورج، م���ن مالكها العراقي بعدم���ا قدم وثائق ملكيته���ا. وقامت �رصكة امريكي���ة باإ�سالحها 
واإعادة ترميمها لتبدو كاأنها كما �سنعت عام 1958، واأن ال�سيارة النادرة التي حتمل لوحات 

بغداد/  العراق، هي واحدة من 31 �سيارة فقط حول العامل.

الأم���ري الربيطاين هاري وزوجته ميجان خالل زيارة معر�ض اأقيم مبنا�سبة مرور 100 عام 
على ميالد الزعيم ورئي�ض جنوب اإفريقيا الراحل نل�سون مانديال يف لندن )رويرتز(

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

الطق�ض حار مع ت�ساعد الأتربة 
ه���ذه  وغب���ار خفي���ف  بالنه���ار 

الليلة وعند ال�سباح الباكر.

الرياح �سمالية غربية عموما من 
10 اإل���ى 15 عق���دة وت�سل اإلى 

23 عقدة اأحيانا خالل النهار.

ارتف���اع املوج من قدم اإلى 3 ولكنه من 3 اإلى 6 اأقدام يف عر�ض 
البح���ر خ���الل النهار. درجة احل���رارة العظم���ى 43 وال�سغرى 32. 

الرطوبة الن�سبية العظمى 75 % وال�سغرى 15 %.
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مواقيت 
الصالة

كنــز مـــن �لأملــا�ص قـــد يـدمـــر �لقت�صــاد �لعــاملــي
ما�سات�سو�ست����ض  معه���د  م���ن  علم���اء  تو�س���ل 
للتكنولوجيا اإلى اأن هن���اك كمية هائلة من الأملا�ض 
تق���در ب�4 اأطن���ان مدفونة بطبقة ق�رصي���ة من اجلذور 
النباتي���ة يف اأعماق الأر�ض، ميك���ن لها لو ا�ستخرجت 

اأن تدمر اقت�ساد العامل.
ويق���در العم���ق، ال���ذي تتواجد به ه���ذه الكمية 

املهولة من الأملا����ض، مبئة ميل حتت الأر�ض، وهي 
م�سافة مل ي�سبق لأية حفارات اأن و�سلت اإليها.

ويوج���د هذا الكن���ز يف اجلذور الق�رصي���ة البعيدة 
لأ�سفل القارات، التي ت�سكل اأكرث املقاطع القدمية 

يف ال�سخر التي تقوم على هيئة جبال مقلوبة.
ويق���در الباحث���ون اأن ه���ذه اجل���ذور ال�سخري���ة 

تت�سكل بن�سبة 1 اإلى 2 % من الأملا�ض، مما يعني اأن 
هناك حوايل 4 اآلف طن مدفونة هناك.

وبالنظ���ر اإلى اأن ن�سف طن م���ن املا�ض يحتوي 
عل���ى 50 مليون ق���ر�ط، وحي���ث �إن ثم���ن �لقر�ط 
الواح���د ل يقل عن 3000 جنيه ا�سرتليني، فاإن ذلك 
يعني مبلًغا خرافيا يجايف احل�سابات العلمية. ويقود 

ه���ذا اإل���ى اأن الأملا����ض لي����ض باملع���دن الغريب اأو 
النادر، لكن الأمر يتعلق بالطبقات اجليولوجية التي 
يتواج���د فيها. واأكد ع���امل الأبح���اث يف ق�سم الأر�ض 
والغالف اجلوي يف معه���د ما�سات�سو�ست�ض اأولريت�ض 
ف���ول “هناك اأملا�ض اأكرث بكثري مما كنا نعتقد، لكن 

ل ميكننا الو�سول اإليه”.

�لوحدة معدية     
وقد تكون قاتلة

يتربع بـ 3.4 مليار 
دولر لأعمال خريية

�حلر يقتل 14   
�صخ�صا يف �ليابان

تع���د الوحدة حالة �سائع���ة توؤثر على واحد 
م���ن كل 3 بالغ���ن، حيث تدمر الدم���اغ وجهاز 
املناعة وميكن اأن توؤدي اإلى الكتئاب وزيادة 
خطر الوف���اة قبل الأوان بق���در تاأثري التدخن 
The Co -  للى حياة الإن�س���ان، وفًقا ملوقع

.versation
واأظه���رت الدرا�س���ات اأن الأ�سخا�ض )غري 
املعزول���ن( الذي���ن يق�س���ون اأوقاته���م م���ع 
النا�ض الوحيدين، هم اأكرث عر�سة لأن ي�سعروا 

بالوحدة، لذا تعد معدية مثل ال�سعادة.
وُيق���ال اإن الرجال الوحيدي���ن اأقل مرونة، 
ومييل���ون اإل���ى الكتئ���اب اأك���رث م���ن الن�س���اء 
الوحي���دات، وذلك لأنهم قد ل يعرتفون باأنهم 

ي�سعرون بالوحدة.

تربع امللياردير الأمريك���ي وارين بافيت 
مببلغ �سخ���م من ثروته ل�سال���ح اأعمال خريية، 
وبل���غ املبل���غ املت���ربع ب���ه 3.4 ملي���ار دولر، 
وذل���ك يف هديته ال�سنوية من اأ�سهم بريك�ساير 

هاثاواي )BRKA(، وفًقا لبيان ال�رصكة.
و�سمل التربع 5 موؤ�س�سات خريية، يف اأكرب 
م�ساهمة من نوعها يقدمه���ا رجل اأعمال �سمن 

خطة التربع برثوته.
وتقدر ث���روة بافيت باأكرث م���ن 82 مليار 
دولر، وفًقا لفورب�ض. وهو ثالث اأغنى �سخ�ض 

على وجه الأر�ض.

ذكرت و�سائل اإعالم يابانية اأن املوجة 
احلارة ال�سديدة التي ت�سود البالد ت�سببت 
يف مقت���ل 14 �سخ�سا على الأقل خالل اأول 
3 اأي���ام من الأ�سب���وع، وعرقل���ت عمليات 
الإنقاذ يف مناطق اجتاحتها ال�سيول وقتل 
فيه���ا اأك���رث م���ن 200 �سخ����ض الأ�سب���وع 
املا�سي.ووفًق���ا ل���� “روي���رتز”، قال���ت هيئة 
الأر�ساد اليابانية اإن درجات احلرارة زادت عن 
39 درج���ة مئوية يف بع����ض املناطق الداخلية 

م�سحوبة برطوبة عالية.
وبلغ���ت يف املناطق التي �سه���دت �سيولً 
جارف���ة 34.3 درج���ة مئوية، الأم���ر الذي �سكل 
خطًرا عل���ى املتطوع���ن الذين يعمل���ون على 

اإزالة الأنقا�ض.

• امل�ساركون يف مهرجان “�سان فريمان” ال�سنوي يف بامبلونا، اإ�سبانيا )رويرتز(	
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