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مبنى لـ “املوا�صالت” 
بـ 7.4 مليون دينار

البلدي���ات  و�ص���وؤون  الأ�ص���غال  وزارة  طرح���ت 
والتخطيط العمراين يف اجلل�ص���ة الأ�صبوعية ملجل�س 
املناق�ص���ات واملزايدات اأم�س مناق�صة لأعمال بناء 
املبن���ى الرئي�س لوزارة املوا�ص���ات والت�ص���الت 
الكائن يف املحرق بالقرب من مطار البحرين الدويل 

وكان اأقل عطاء بنح���و 7.39 مليون دينار، 
يف حني اأكربها قرابة 12.37 مليون دينار.

يجمعنا مع اأهلنا يف �صبه جزيرة قطر الن�صب والتاريخ والهدف
ا�ستقبل قبيلة النعيم واأ�ساد بدورهم يف م�سرية البناء الوطني... جاللة امللك:

املنام����ة - بن����ا: ا�ص����تقبل عاهل الباد �ص����احب 
اجلال����ة املل����ك حم����د ب����ن عي�ص����ى اآل خليف����ة بق�رش 
ال�ص����افرية اأم�����س، عددا م����ن قبيلة النعيم، واأ�ص����اد 
جالت����ه بدوره����م الكب����ر يف بن����اء م�ص����رة الوط����ن 
وتاريخه����م العري����ق القائم على الإخا�����س لوطنهم.
وتطرق احلديث يف اللقاء اإلى منطقة )الزبارة( وحكم 

اآل خليفة و�صيادتها على �صبه جزيرة قطر منذ اإن�صاء 
دولة اآل خليفة يف الزبارة العام 1762 ومبايعة قبائل 
املنطق����ة لآل خليفة لتاأ�ص����ي�س الدول����ة التي امتدت 
لت�صمل كامل �صبه جزيرة قطر وعا�صمتها )الزبارة(، 
واأر�ص����ى اآل خليفة الأمن وتعزيز الرخاء حتى حتولت 
اإل����ى حا�رشة �صيا�ص����ية رئي�ص����ة، وواجهة اقت�ص����ادية 

وح�صارية مرموقة يف اخلليج العربي. واأو�صح جالته 
اأننا �ص����نظل مع اأهلنا يف �صبه جزيرة قطر �صعباً واحداً 
يجمعنا الن�ص����ب والتاريخ امل�صرتك والهدف الواحد. 
وق����ال جالت����ه: نح����ن منكم، واأنت����م منا، ولن نن�ص����ى 

العتداء الذي تعر�ص����ت له الزبارة والديبل 
خافاً للقانون الدويل ومواثيقه.

• �صالة ا�صت�صافت على مدى 3 اأيام امللتقى الإعامي العربي مب�صاركة وا�صعة	

2018 يف  دوالر  مليارات  بـ3  �صندات  ت�صدر  البحرين  “فيت�ش”:  بحر اإبراهيم  للفنان  الالزم  العالج  توفري  “ال�صحة”: 
توقعت �رشكة فيت�س لإدارة الأ�ص���ول اأن 
تبل���غ قيمة ال�ص���ندات ال�ص���يادية للبحرين 3 
مليارات دولر بنهاية ال�ص���نة املالية 2018، 
وكانت اململكة قد اأ�ص���درت �صندات باملبلغ 
نف�صه يف العام 2017. ومن املتوقع اأن تطرح 
البحرين اإ�صدارات اأخرى بقيمة ملياري دولر 

بالن�صف الثاين من العام 2018.
وبلغ الدين العام بالن�صف الأول من العام 
اجلاري 11.5 مليار دينار، لي�ص���كل 86.6 % 
من الناجت املحل���ي الإجمايل للمملكة، بزيادة 

12 % عن الفرتة نف�صها من العام 217 حيث 
بلغ 9.05 مليار دينار، وفقا لبيانات ر�ص���مية 

ن�رشها م�رشف البحرين املركزي حديثا.
و�صجل اإ�صدار ال�صندات ال�صيادية لدول 
جمل����س التعاون اخلليجي اأداًء قوياً للن�ص���ف 
الأول م���ن الع���ام، اإذ اأو�ص���ح تقري���ر في����س 
لإدارة الأ�ص���ول تلقت “الباد” ن�صخة منه اأن 
اإجمايل قيمة اإ�صدار �صندات الدين ال�صيادية 
متعددة ال�رشائح جت���اوزت 30 مليار دولر يف 

�صوق العملة الأجنبية.

املنامة - بنا: قالت وزارة ال�صحة ردا على ما 
مت تداوله على مواقع التوا�صل الجتماعي، ب�صاأن 
طلب وم�صاعدة لعاج الفنان القدير اإبراهيم بحر، 
اإنه���ا تتابع حالته ال�ص���حية بالتوا�ص���ل مع اأفراد 
العائل���ة الذين اأكدوا اأنه يتلقى عاجه حاليا باأحد 

امل�صت�صفيات اخلا�صة خارج البحرين.

واأ�ص���ارت ال���وزارة اإل���ى اأن مكتب �ص���كاوى 
املر�ص���ى حت���دث اأم����س اإل���ى اأح���د اأف���راد عائلة 
الفن���ان، الذين اأكدوا اأنه منذ الأ�ص���بوع املا�ص���ي 
يخ�ص���ع للفحو����س الدوري���ة والرتتيب���ات قب���ل 
اخل�ص���وع لعملي���ة زراعة الكلى، وم���ن املوؤمل اأن 

جترى العملية يف الأيام املقبلة.
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• الرئي�س الفل�صطيني حممود عبا�س	

لن نقبل اإال بحكومة واحدة و�صالح واحد دون ملي�صيات
الرئي����س  ق���ال  وكالت:   � اهلل/غ���زة  رام 
الفل�ص���طيني حمم���ود عبا�س اإننا “ل���ن نقبل اإل 
مب�ص���احلة كامل���ة وف���ق التفاقيات ال�ص���ابقة 
ونريد حكومة واحدة و�ص���اح واحد يف غزة بدون 

“ملي�صيات” هنا وهناك”.
واأ�ص���اف عبا�س يف كلمت���ه يف اأعمال الدورة 
29 للمجل�س املركزي الفل�صطيني: “لن ن�صمح 
بتمري���ر خمطط���ات الحت���ال يف اخل���ان الأحمر 
و�ص���نبحث �ص���بل الت�ص���دي لقان���ون القومي���ة 

العن�رشي”.
املخط���ط  بتمري���ر  ال�ص���ماح  ع���دم  واأك���د 
ال�ص���تيطاين اله���ادف اإلى بن���اء 20 األف وحدة 

ا�صتيطانية جديدة يف القد�س املحتلة.
يف غ�صون ذلك، �صمحت اإ�رشائيل با�صتئناف 
دخ���ول الب�ص���ائع التجاري���ة اإلى قط���اع غزة يف 
اإ�صارة على تخفيف التوتر تزامنا مع �صعي م�رش 
للتو�ص���ل اإلى وق���ف طويل الأم���د لإطاق النار 

14بني اإ�رشائيل وحما�س.
4

هكذا جتاوزنا الكارثة

• جالة امللك م�صتقبا عددا من قبيلة النعيم	

“الإ�سالمي  ح�سة  ل�سراء  “الوطني” يتفاو�ض 
للتنمية” يف “البحرين الإ�سالمي”

العراق... ميلي�سيات تابعة للمالكي 
تعتدي على اجلي�ض بالأنبار

اللجنة التن�سيقية تطلع على برامج 
احتادي ال�سلة والقدم للمو�سم املقبل

اقتصاد البالد

بالدنا

البالد سبورت
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لن نن�سى العتداء على الزبارة والديبل خالفا للقانون الدويل 
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�سباب: نطالب بعودة امل�سل�سالت 
البحرينية القدمية
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جائزة 
ال�صحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�سحافة ال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �صلمـــان 

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

اأمل احلامد

 بعد �سرب باعة متجولني

جماهري تنتف�ش �صد �صرطة اإيران

ت���داول نا�ص���طون اإيراني���ون مقطع���ا ع���رب 
مواقع التوا�صل يظهر قيام ح�صد من اجلماهر، 
وه���ي حتا����رش عنا����رش م���ن ال�رشط���ة الإيراني���ة 
وموظفي بلدية طهران، عقب مهاجمهتم بعنف 
اأحد الباعة املتجولني، حيث قاموا ب�رشبه ب�صكل 

دموي وحطموا عربته ال�صغرة يف ال�صارع.
وقام �صبان مبحا�رشة �صيارات عنا�رش الأمن 
والبلدية وطلبوا منهم اأن ينزلوا من ال�صيارات، 
لكنه���م امتنعوا وقام���وا بتغطي���ة وجوههم من 
كامرات الهواتف اجلوالة لل�صباب الذين كانوا 
يقومون بت�ص���ويرهم ويهتفون �صدهم “انزلوا 

يا عدميي ال�رشف”.
ويعم���ل املايني من املواطنني الإيرانيني 

كباعة متجولني يف ال�صوارع يف ظل الفقر املدقع 
الأو�ص���اع املعي�ص���ية والقت�ص���ادية  وتده���ور 
وارتفاع اأ�ص���عار املواد الغذائية وال�ص���كن لكن 
ال�ص���لطات اليراني���ة متن���ع ه���ولء املواطنني 
الفقراء من البيع يف ال�ص���وارع ب�ص���بب �ص���كاوى 

اأ�صحاب املحات.
وي�صكو الإيرانيون من انت�صار الفقر واجلوع 
والبطال���ة يف الوقت الذي ينف���ق فيه النظام يف 
طهران الأموال الطائلة على �صيا�ص���ات التو�صع 
والتدخ���ات الإقليمي���ة وم�ص���اريع ال�ص���واريخ 
والنووي و�ص���باق الت�ص���لح ويواج���ه احتجاجات 

والقت���ل  والقم���ع  بالعن���ف  �ص���عبه 
15وال�صجون.

املنامة - بنا: �ص����در عن عاهل الباد �صاحب 
اجلالة امللك حمد بن عي�ص����ى اآل خليفة مر�ص����وم 
رقم )42( ل�ص����نة 2018 بت�ص����كيل جمل�����س اإدارة 

الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي.
وجاء يف املادة الأولى اأنه ُي�صكل جمل�س اإدارة 
الهيئ����ة العام����ة للتاأم����ني الجتماعي عل����ى النحو 
الآت����ي: ال�ص����يخ اأحم����د بن حمم����د اآل خليف����ة وزير 
املالية رئي�ص����اً، وال�ص����يخ خالد بن علي اآل خليفة 
وزير العدل وال�صوؤون الإ�صامية والأوقاف ع�صوا 
ممثاً ع����ن احلكومة، وغامن بن ف�ص����ل البوعينني 
وزير �ص����وؤون جمل�ص����ي ال�ص����ورى والنواب ع�ص����واً 
ممثاً عن احلكومة، وجميل بن حممد علي حميدان 
وزير العمل والتنمية الجتماعية ع�ص����واً ممثاً عن 

احلكومة، وال�ص����يخ ن����واف بن اإبراهي����م اآل خليفة 
الرئي�س التنفيذي لهيئة الكهرباء واملاء ع�ص����وا 
ممثاً ع����ن العاملني يف القط����اع احلكومي، واأحمد 
زايد الزايد رئي�س ديوان اخلدمة املدنية ع�ص����واً 
ممث����اً عن العاملني يف القط����اع احلكومي، وحممد 
عل����ي القائد الرئي�س التنفيذي لهيئة املعلومات 
واحلكومة الإلكرتونية ع�ص����واً ممثاً عن العاملني 
يف القطاع احلكوم����ي، وخالد حممد جنيبي النائب 
الأول لرئي�����س غرف����ة وجت����ارة و�ص����ناعة البحرين 
ع�ص����واً ممث����اً ع����ن اأ�ص����حاب العم����ل يف القط����اع 
الأهلي، وعارف اأحمد هجر�س الأمني املايل لغرفة 
جتارة و�ص����ناعة البحرين ع�صواً ممثاً عن اأ�صحاب 
العم����ل يف القطاع الأهلي، و�ص����ونيا حممد جناحي 

ع�ص����و جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�صناعة البحرين 
ع�صواً ممثاً عن اأ�صحاب العمل يف القطاع الأهلي، 
و�صعاد حممد مبارك الأمني العام امل�صاعد للمراأة 
العامل����ة والطف����ل الحت����اد الع����ام لنقاب����ات عمل 
البحري����ن ع�ص����واً ممثاً ع����ن العامل����ني يف القطاع 
الأهلي، واأ�ص����امة �ص����لمان ح�ص����ن حممد اأمني ال�رش 
الحتاد احلر لنقابات عمال البحرين ع�ص����واً ممثاً 
ع����ن العامل����ني يف القط����اع الأهلي، م�ص����عل علي 
احلل����و مدير تقنية احلا�ص����وب مبجموع����ة اآركبيتا 
ع�ص����واً ممثاً ع����ن العامل����ني يف القط����اع الأهلي، 
وحممد اإبراهيم الب�ص����تكي ع�صواً من ذوي اخلربة 

والخت�ص����ا�س، ومال اهلل جعفر احلمادي 
ع�صواً من ذوي اخلربة والخت�صا�س.

وزير املالية رئي�سا... و14 ع�سوا ممثال للحكومة والعمال وذوي اخلربة

مر�صوم ملكي بت�صكيل جمل�ش اإدارة “التاأمينات”
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اإ�سرائيل ت�سمح بدخول الب�سائع اإلى غزة وم�سر ت�سعى للهدنة... عبا�ض: 
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خري���ج “�ش���اند هر�ش���ت” حق���ق اإجن���ازا غ���ر م�ش���بوق بح�ش���وله عل���ى 3 جوائ���ز تف���وق

نحن منكم واأنتم منا ولن نن�شى االعتداء على الزبارة والديبل خالفا للقانون الدويل ومواثيقه

اأفتخر بحر�ص اأبناء البحرين على التفوق الأكادميي والع�سكري

يجمعنا مع اأهلنا يف �سبه جزيرة قطر الن�سب والتاريخ والهدف

القائد االأعلى مينح املالزم عبداهلل عطية و�شام الكفاءة... جاللة امللك:

ا�شتقبل قبيلة النعيم واأ�شاد باإخال�شهم ودورهم يف م�شرة البناء الوطني... جاللة امللك:

املنام���ة - بنا: ا�ش���تقبل عاه���ل البالد القائ���د االأعلى 
�ش���احب اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة يف ق�رص 
ال�ش���افرية اأم�س قائد احلر�س امللكي العميد الركن �ش���مو 
ال�ش���يخ نا�رص بن حمد اآل خليف���ة، الذي قدم جلاللته املالزم 
عب���داهلل ال�ش���يد عطية م���ن قوة دف���اع البحرين، مبنا�ش���بة 
تخرجه من كلية �شاند هر�شت الع�شكرية امللكية باململكة 
املتحدة وح�ش���وله على مرتبة التف���وق يف االأكادميية على 
دفعت���ه، وكذل���ك حتقيق���ه اإجن���ازا غ���ر م�ش���بوق باعتباره 
ال�شابط الوحيد الذي ح�ش���ل على 3 جوائز تفوق يف تاريخ 
االأكادميية منذ تاأ�شي�ش���ها وهي جائزة �شيف ال�رصف، جائزة 

التفوق الع�شكري واالأكادميي، وجائرة التفوق الريا�شي.
وق���د هناأه جالل���ة امللك عل���ى تخرجه من ه���ذه الكلية 
العريق���ة وعلى ه���ذا االإجناز التاريخي امل����رصف الذي حققه 
لوطنه بف�ش���ل حر�ش���ه وكفاءت���ه وتفوقه يف ه���ذه الدورة 

الع�شكرية.

واأع���رب جاللته عن بال���غ فخره واعت���زازه باأبناء مملكة 
البحري���ن وحر�ش���هم الدائ���م عل���ى التف���وق يف التح�ش���يل 
العلمي االأكادميي والع�ش���كري، ومبا يتميزون به دائما من 
روح االإ�رصار والعزمية وال�شعي لتحقيق االإجنازات لرفع راية 

الوطن يف �شتى امليادين واملحافل.
ونوه جاللته بعراقة اأكادميية �شاند هر�شت الع�شكرية 
امللكي���ة باململكة املتحدة، وما تقدمه م���ن برامج ومناهج 
رائ���دة يف خمتلف العلوم الع�ش���كرية، م�ش���يداً بامل�ش���توى 
املتق���دم للعالقات البحرينية - الربيطانية يف ظل احلر�س 

املتبادل على تطويرها مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة.
وقد تف�ش���ل جاللة امللك القائ���د االأعلى مبنح املالزم 
عبداهلل ال�ش���يد عطية و�ش���ام الكفاءة تقدي���را جلهوده وما 
حققه م���ن نتائج م�رصفة، متمنيا له كل التوفيق وموا�ش���لة 
النج���اح والتف���وق يف حياته العملية والعلمي���ة خلدمة وطنه 

وجمتمعه.

املنامة - بنا: ا�شتقبل عاهل البالد �شاحب 
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة، بق�رص 
ال�ش���افرية اأم�س، عددا من قبيلة النعيم، حيث 
رحب جاللته باجلميع واأ�ش���اد بدورهم الكبر يف 
بناء م�ش���رة الوطن وبتاريخه���م العريق القائم 
عل���ى االإخال�س لوطنهم وذلك م���ا ُعرف به اأهل 

البحرين جميعاً عرب تاريخها الوطني.
وتط���رق احلديث خ���الل اللقاء اإل���ى منطقة 
)الزبارة( وحكم اآل خليفة و�ش���يادتها على �شبه 
جزيرة قطر منذ اإن�شاء دولة اآل خليفة يف الزبارة 
الع���ام 1762 ومبايع���ة قبائ���ل ه���ذه املنطق���ة 
الآل خليفة لتاأ�ش���ي�س هذه الدول���ة التي امتدت 
لت�ش���مل كامل �ش���به جزي���رة قطر وعا�ش���متها 
)الزب���ارة(، واأر�ش���ى اآل خليف���ة االأم���ن وتعزيز 
الرخاء حتى حتولت اإلى حا�رصة �شيا�شية رئي�شة، 
وواجهة اقت�شادية وح�شارية مرموقة يف اخلليج 

العربي.
واأو�ش���ح �ش���احب اجلاللة امللك، اإننا �شوف 
نظل مع اأهلنا يف �ش���به جزيرة قطر �ش���عبا واحدا 
يجمعن���ا الن�ش���ب والتاريخ امل�ش���رتك والهدف 
الواح���د، ول���ن مُيحى م���ن ذاكرتن���ا الوطنية ما 
تعر����س له اأهلن���ا يف الزب���ارة من عدوان �ش���نة 
1937 رحم اهلل �شهداءنا فيها، وما ترتب عليه 
م���ن تهجر ق�رصي ما زالت اآث���اره قائمة وموثقة 

اإلى يومنا هذا. 
وقال جاللت���ه: نحن منكم، واأنت���م منا، ولن 
نن�ش���ى االعت���داء ال���ذي تعر�ش���ت ل���ه الزب���ارة 

والديبل خالفاً للقانون الدويل ومواثيقه.
واأع���رب احل�ش���ور عن تقديرهم و�ش���كرهم 
جلالل���ة امللك موؤكدين اأنه���م كما عهدهم دائما 
ثابت���ون عل���ى العهد وال���والء �ش���ائرين يف ذلك 
على نهج االآباء واالأجداد، م�ش���يدين مبا تنعم به 
البحري���ن من تق���دم ورقي م�ش���تمر حتت قيادة 

جاللته احلكيمة.

• جاللة امللك م�شتقبال �شمو قائد احلر�س امللكي واملالزم عبداهلل ال�شيد عطية	

• جاللة امللك م�شتقبال عددا من قبيلة النعيم	
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مر�شوم بت�شكيل جمل�س اإدارة “التاأمينات”

اإن�ش���اء و�ش���ام العمل الوطني بدرجتني

تر�شيد ا�شتهالك املوارد الطبيعية مطلب وطني

وزير املالية رئي�ضا... و14 ع�ضوا ممثال للحكومة والعمال وذوي اخلربة

تفقد تركيب اأنظمة الطاقة ال�ضم�ضية مببنى مواقف ال�ضيارات بالأفنيوز... مريزا:

املنامة - بنا: �ض����در عن عاهل البالد �ض����احب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة مر�ضوم رقم 
)42( ل�ض����نة 2018 بت�ض����كيل جمل�س اإدارة الهيئة 

العامة للتاأمني الجتماعي.
وجاء يف املادة الأولى اأنه ُي�ض����كل جمل�س اإدارة 
الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي على النحو الآتي: 
ال�ض����يخ اأحم����د بن حمم����د اآل خليف����ة وزي����ر املالية 
رئي�ضاً، وال�ضيخ خالد بن علي اآل خليفة وزير العدل 
وال�ض����وؤون الإ�ض����المية والأوق����اف ع�ض����واً ممثالً عن 
احلكومة، وغامن بن ف�ض����ل البوعينني وزير �ضوؤون 
جمل�ضي ال�ضورى والنواب ع�ضواً ممثالً عن احلكومة، 
وجميل بن حممد علي حميدان وزير العمل والتنمية 
الجتماعي����ة ع�ض����واً ممث����الً ع����ن احلكومة، وال�ض����يخ 
ن����واف بن اإبراهي����م اآل خليف����ة الرئي�����س التنفيذي 

لهيئة الكهرباء واملاء ع�ضواً ممثالً عن العاملني يف 
القطاع احلكوم����ي، واأحمد زايد الزايد رئي�س ديوان 
اخلدمة املدنية ع�ضواً ممثالً عن العاملني يف القطاع 
احلكومي، وحمم����د علي القائد الرئي�����س التنفيذي 
لهيئ����ة املعلومات واحلكوم����ة الإلكرتونية ع�ض����واً 
ممث����الً ع����ن العامل����ني يف القطاع احلكوم����ي، وخالد 
حمم����د جنيبي النائ����ب الأول لرئي�����س غرفة وجتارة 
و�ض����ناعة البحرين ع�ض����واً ممثالً عن اأ�ضحاب العمل 
يف القط����اع الأهل����ي، وع����ارف اأحمد هجر�����س الأمني 
املايل لغرفة جتارة و�ض����ناعة البحرين ع�ضواً ممثالً 
عن اأ�ضحاب العمل يف القطاع الأهلي، و�ضونيا حممد 
جناحي ع�ض����و جمل�����س اإدارة غرفة جتارة و�ض����ناعة 
البحرين ع�ض����واً ممثالً عن اأ�ضحاب العمل يف القطاع 
الأهلي، و�ض����عاد حممد مبارك الأمني العام امل�ضاعد 

للم����راأة العامل����ة والطف����ل الحت����اد الع����ام لنقابات 
عمل البحرين ع�ض����واً ممثالً عن العاملني يف القطاع 
الأهلي، واأ�ض����امة �ض����لمان ح�ض����ن حممد اأم����ني ال�رس 
الحتاد احلر لنقابات عمال البحرين ع�ضواً ممثالً عن 
العاملني يف القطاع الأهلي، م�ضعل علي احللو مدير 
تقني����ة احلا�ض����وب مبجموع����ة اآركبيتا ع�ض����واً ممثالً 
ع����ن العاملني يف القط����اع الأهلي، وحمم����د اإبراهيم 
الب�ض����تكي ع�ض����واً من ذوي اخلربة والخت�ض����ا�س، 
وم����ال اهلل جعفر احلمادي ع�ض����واً م����ن ذوي اخلربة 

والخت�ضا�س.
كما جاء يف املادة الثانية اأن على رئي�س جمل�س 
الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�ض����ه - تنفيذ اأحكام 
هذا املر�ض����وم، وُيعمل به اعتباراً من تاريخ ن�رسه يف 

اجلريدة الر�ضمية.

املنام���ة - بنا: �ض���در عن عاه���ل البالد 
�ض���احب اجلالل���ة املل���ك حمد بن عي�ض���ى اآل 
خليف���ة مر�ض���وم بقان���ون رقم )42( ل�ض���نة 
املر�ض���وم  اأح���كام  بع����س  بتعدي���ل   2018
بقان���ون رق���م )19( ل�ض���نة 1976 يف �ض���اأن 

الأو�ضمة جاء فيه:

المادة األولى:
ين�ض���اأ و�ضام جديد با�ض���م )و�ضام العمل 
الوطني( ي�ض���اف اإلى اأو�ضمة الدولة املقررة 
يف امل���ادة )1( م���ن املر�ض���وم بقان���ون رقم 

)19( ل�ضنة 1976 يف �ضاأن الأو�ضمة، ويكون 
ترتيبه بعد )و�ضام القوة(.

المادة الثانية:
ت�ضاف اإلى املر�ضوم بقانون رقم )19( 
ل�ض���نة 1976 يف �ضاأن الأو�ض���مة مادة جديدة 

برقم )6( مكرراً )4(، ن�ضها الآتي:
“مينح و�ضام العمل الوطني للمواطنني 
الع�ض���كريني  اأو  املدني���ني  م���ن  والأجان���ب 
الذي���ن قدموا خدمات وطنية نافعة ل�ض���الح 
الوط���ن اأو خدم���ات قومي���ة ب���ارزة يف جمال 

من املج���الت، اأو ملن ي���رى امللك منحه هذا 
الو�ض���ام”. ويتاألف هذا الو�ضام من درجتني، 
ويكون تعيني درجة الو�ض���ام بح�ضب اخلدمة 
التي مين���ح م���ن اأجلها الو�ض���ام م���ع مراعاة 

املركز الر�ضمي والجتماعي ملن مينح اإليه.

المادة الثالثة:
على رئي����س جمل�س ال���وزراء والوزراء – 
كل فيما يخ�ضه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، 
ويعمل به م���ن اليوم الت���ايل لتاريخ ن�رسه يف 

اجلريدة الر�ضمية.

املنامة- هيئة �ضوؤون الكهرباء واملاء: قام وزير 
�ض���وؤون الكهرباء واملاء عبداحل�ض���ني م���ريزا بزيارة 
تفقدي���ة مل����رسوع تركي���ب اأنظمة الطاقة ال�ضم�ض���ية 
مببن���ى مواقف ال�ض���يارات املتع���دد الطوابق ملجمع 
الأفني���وز، ول���دى و�ض���ول الوزير كان يف ا�ض���تقباله 
املدير الإداري ل�رسكة بري���ق الرتاج املالكة للم�رسوع 
ماهر ال�ض���اعر ورئي����س جمل�س اإدارة موؤ�ض�ض���ة حممد 
 MSCEB ض���الح الدين لال�ضت�ض���ارات الهند�ض���ية�
ال�ضت�ض���اري املنف���ذ للم����رسوع حممد �ض���الح الدين 
واملدير العام ل�رسكة الرتاج ناقد عبدال�ض���الم، وعدد 
من امل�ضوؤولني بهيئة الكهرباء واملاء ووحدة الطاقة 

امل�ضتدامة وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي.
وق���ام الوزي���ر بالطالع على �ض���ري العم���ل فيما 
يخ����س تركي���ب اأنظمة الطاق���ة ال�ضم�ض���ية يف مبنى 
مواقف ال�ض���يارات اجلديد باملجمع، والذي ينتج نحو 

250 كيلووات من الطاقة ال�ضم�ضية.
باأن���ه  الوزي���ر م���ريزا  ويف ه���ذا ال�ض���دد ����رسح 
انطالق���ا من الهتمام البال���غ حلكومة مملكة البحرين 
بال�ض���تفادة من الطاقة النظيفة و�ضعيا اإلى حتقيق 
الأهداف الوطنية الت���ي اأقرها جمل�س الوزراء لزيادة 
ن�ض���يب الطاقة املتجددة يف املزي���ج الكلي للطاقة 
يف البالد، فاإن هذا امل����رسوع الذي نفذته اإدارة جممع 
الأفنيوز يعد الأول من نوعه يف اإحدى كبار املجمعات 

التجارية يف البحرين.
جمم���ع  لإدارة  وتقدي���ره  �ض���كره  ع���ن  واأع���رب 
الأفني���وز وموؤ�ض�ض���ة حممد �ض���الح الدي���ن على هذه 
املب���ادرة املتمي���زة واملتمثل���ة يف ال�ض���تفادة م���ن 
الطاقة النظيفة يف بع�س مرافق املجمع و�ض���عيهم؛ 

للم�ض���اهمة يف حتقيق الأه���داف الوطني���ة املتعلقة 
بالطاق���ة املتجددة، وتفعيل ا�ض���تخداماتها من اأجل 
التنمية ال�ض���املة امل�ضتدامة، مو�ض���حا باأن م�ضاهمة 
القط���اع اخلا����س هي م�ض���اهمة مهمة جدا يف �ض���بيل 

حتقيق تلك الأهداف الوطنية.
كم���ا اأردف الوزير باأن ذلك �ضي�ض���هم بالتاأكيد 
اأي�ض���ا يف تر�ضيد ا�ضتهالك املوارد الطبيعية، والذي 
هو مطل���ب وطني من اجلميع يف خمتل���ف القطاعات 
التجارية او ال�ضناعية وحتى ال�ضكنية، وي�ضكل دفعة 
اإيجابي���ة نحو حتقي���ق اللتزامات الدولي���ة يف كفاءة 

الطاقة والطاقة املتجددة.
 وقال الوزير اإننا بداأنا بالتن�ضيق والتوا�ضل مع 
جممع الأفنيوز اأثناء مرحلة ت�ضييده يف ال�ضنة املا�ضية 
لعر����س فكرة دمج اأنظمة الطاقة ال�ضم�ض���ية �ض���من 
املخطط الإن�ضائي للمجمع، وقد تلقى ذلك ا�ضتجابة 
اإيجابية وت�ضجيع من اإدارة امل�رسوع م�ضكورين وبداأوا 

بتنفيذها واإدخالها �ض���من الر�ض���ومات الهند�ض���ية 
لتك���ون اأول مب���ادرة يق���وم بها جممع جت���اري بهذا 
امل�ض���توى، ويك���ون منوذجا لغ���ريه م���ن املجمعات 
التجاري���ة وغريها لال�ض���تفادة من الطاق���ة النظيفة 

وامل�ضتدامة وال�ضديقة للبيئة.
وكان جمم���ع الأفني���وز قد قام برتكي���ب اأنظمة 
الطاقة ال�ضم�ضية على �ضطح مبنى مواقف ال�ضيارات 
املتع���دد الطواب���ق كمب���ادرة من���ه يف اإنت���اج الطاقة 
النظيف���ة، حيث بلغ عدد الألواح ال�ضم�ض���ية التي مت 
تركيبها 880 لوحا �ضم�ضيا تنتج نحو 250 كيلووات 
م���ن الطاق���ة الكهربائية، حي���ث يتم تو�ض���يل هذه 
الطاقة املنتجة اإلى مرافق املجمع عرب نظام �ض���ايف 
الع���داد Net Metering، والذي يقوم باحت�ض���اب 
الوحدات املنتجة من الطاقة ال�ضم�ض���ية ويخ�ض���مها 
من فاتورة الكهرباء ال�ضهرية، وبذلك �ضيوفر املجمع 

مبلغا كبريا من اإنتاج الطاقة ال�ضم�ضية �ضنويا. 

• الوزير مريزا يتفقد م�رسوع تركيب اأنظمة الطاقة ال�ضم�ضية يف مبنى مواقف ال�ضيارات مبجمع الأفنيوز	

�شمو حمافظ اجلنوبية يت�شلم ن�شخة من كتاب املاجد

حميدان يوؤكد دور املوؤ�ش�شات الوطنية يف تنمية املجتمع

“الأعلى للمراأة يبحث مع “متكني” التعاون امل�شرتك

اأ�ضاد الزميل الكاتب اأ�ضامة املاجد بدعم 
حمافظ اجلنوبية �ض���مو ال�ضيخ خليفة بن علي 
اآل خليفة للكتاب وال�ض���حافة وحتفيز �ضموه 

على البحث والتوثيق.
واأعرب املاجد عن ت�رسفه با�ضتقبال �ضمو 
املحافظ ل���ه مبجل�س املحافظ���ة اأم�س الأول، 
حيث اأهدى �ض���موه ن�ض���خًة م���ن كتابه )جاللة 
امللك حمد بن عي�ض���ى اآل خليفة... الكرمي... 
ال�ضجاع... احلكيم... املحب(، والذي جمع فيه 
املقالت التي كتبها عن جاللة امللك، ون�رست 

يف ال�ضحافة.
ويف اللقاء، اأ�ض���اد �ضمو حمافظ اجلنوبية 
بجهد الكاتب اأ�ضامة املاجد يف اإعداد الكتاب 
الوطن���ي، موؤكدا �ض���موه اأنه ي�ض���كل اإ�ض���افة 
متميزة اإلى املكتبة البحرينية، منوها �ض���موه 
يف الوقت نف�ض���ه باجله���ود الوطنية للكاتب 
من خ���الل مقالت���ه املن�ض���ورة يف ال�ض���حافة 
�ض���مو  باهتم���ام  املاج���د  واأ�ض���اد  املحلي���ة. 
حماف���ظ اجلنوبي���ة بالكت���اب وال�ض���حافيني 
واملوؤلفني وت�ضجيعهم على العطاء يف �ضبيل 
الوطن، مقدما ال�ض���كر اإلى �ضموه على حفاوة 

ال�ضتقبال.

مدينة عي�ض���ى - وزارة العم���ل والتنمية 
الجتماعي���ة: ت�ض���لم وزي���ر العم���ل والتنمية 
لقائ���ه  خ���الل  حمي���دان  جمي���ل  الجتماعي���ة 
امل�رسفي���ة  للخدم���ات  التنفي���ذي  الرئي����س 
لالأف���راد وال����رسكات التجارية واملوؤ�ض�ض���ات 
البحري���ن  بن���ك  يف  واملتو�ض���طة  ال�ض���غرية 
الوطني عبدالعزيز الأحمد، دعما ماليا ل�ضالح 
خدمات وم�ض���اريع دار بن���ك البحرين الوطني 
للم�ض���نني التابعة للوزارة. وبهذه املنا�ضبة، 
اأ�ض���اد حميدان بدعم بن���ك البحرين الوطني، 
الذي يع���د منوذجا يحتذى مل�ض���اندة اأهداف 
واأوج���ه الرعاي���ة واحلماية الت���ي تقدمها دار 
بن���ك البحري���ن الوطن���ي للم�ض���نني، موؤك���دا 
اأهمية ت�ض���افر اجلهود لتحقيق امل�ض���وؤولية 
ح���ق امل�ض���ن وتعزي���ز  الجتماعي���ة لكفال���ة 
مكت�ضباته، منوها بتجربة البحرين يف الرعاية 
والهتم���ام بكب���ار ال�ض���ن خ�ضو�ض���ا تعزي���ز 
ق���درات امل�ض���ن وتن�ض���يط دوره الجتماعي 

وال�ضتفادة من خرباته الرتاكمية.
ويف ه���ذا الإط���ار، ثم���ن الوزي���ر، جه���ود 

الكوادر الوطنية الطموحة العاملة يف ميادين 
العم���ل الجتماع���ي الت���ي متث���ل املقوم���ات 
املهمة يف املجتمع، م�ض���ريا اإلى برنامج املنح 
املالية ال�ض���نوي للجمعي���ات الأهلية الفاعلة 
واملعنية ب���دور رعاية الوالدين ياأتي �ض���من 
املر�ض���ومة  والأه���داف  املهم���ة  املب���ادرات 

للنهو�س باأو�ضاع امل�ضن يف اململكة.
م���ن جانبه، اأ�ض���اد الأحمد بجه���ود الوزير 
حمي���دان من خ���الل مب���ادرات ع���دة اأطلقتها 
الوزارة يف الفرتة املا�ض���ية وم�ضاريع وطنية 
لتطوير خدماتها املوجهة لفئة كبار ال�ض���ن، 
موؤك���دا حر����س جمل����س اإدارة بن���ك البحرين 
الوطن���ي عل���ى تعزي���ز التع���اون القائ���م مع 
ال���وزارة لتنفيذ مب���ادرات وم�رسوعات رائدة؛ 
من اأجل �ض���مان ا�ض���تدامة وتطوير اخلدمات 
الب���الد،  يف  املختلف���ة  التنموي���ة  والربام���ج 
وكذل���ك احلر�س على تنفي���ذ برنامج الهبات 
والتربعات الذي يقدمه البنك �ضنويا للعديد 
من اجلهات احلكومية والأهلية لتنفيذ برامج 

وم�ضاريع تنموية واجتماعية.

الرف���اع - املجل�س الأعلى للم���راأة: عقد 
مبق���ر املجل����س الأعلى للم���راأة اجتم���اع عمل 
ب���ني كل م���ن الأم���ني الع���ام للمجل����س هالة 
الأن�ض���اري والرئي����س التنفي���ذي ل�ض���ندوق 
ج���رى  جناح���ي  اإبراهي���م  “متك���ني”  العم���ل 
خالل���ه بح���ث جم���الت التع���اون القادمة بني 
اجلانب���ني يف اإط���ار اخلطة الوطني���ة لنهو�س 
امل���راأة البحرينية، وما حتر����س على تقدميه 
“متكني” من دعم م�ض���تمر لرفع م�ض���تويات 

م�ضاركة املراأة يف قطاعات العمل املختلفة.
وجرى خالل الجتماع تدار�س و�ض���ع اإطار 
عام لربنامج وطني �ض���امل لدعم امل�ض���اركة 
جمل���ة  اإل���ى  بالنظ���ر  للم���راأة،  القت�ض���ادية 
املب���ادرات وامل�ض���اهمات الفني���ة والنوعية 
واملالية التي ت�ضخرها متكني لبناء القدرات 
الوطنية وا�ضتدامة م�ضاهماتها يف القت�ضاد.

مناق�ض���ة  الجتم���اع،  خ���الل  مت  كم���ا 
نتائ���ج الدرا�ض���ة التي قامت به���ا “متكني” 
لتقيي���م خمرج���ات عمل مركز تنمي���ة قدرات 

امل���راأة البحريني���ة “ري���ادات”، وا�ض���تعر�س 
الجتم���اع برامج “متكني” امل�ض���تقبلية التي 
ت�ض���ب يف اجت���اه تطوير عمل املرك���ز، ورفع 
م�ضتوى تناف�ضيته؛ بو�ض���فه اأحد احلا�ضنات 
للمراأة،  الرئي�ض���ة املخ�ض�ض���ة  القت�ض���ادية 
والت���ي تق���دم حزمة م���ن اخلدم���ات واحللول 
التمويلي���ة املي����رسة لرائدات الأعم���ال، وقد 
ناق�س الطرف���ني اخلطوات القادمة لتو�ض���ع 
مرك���ز ري���ادات ليحت�ض���ن ع���دد اأك���رب م���ن 

الرائدات.
وبحث اجلانبان خ���الل الجتماع الربنامج 
الوطن���ي لدع���م العام���الت يف دور احل�ض���انة 
وريا�س الأطفال وتطوي���ر اأدائهن، وما جرى 
التواف���ق علي���ه ب���ني الطرف���ني بخ�ض���و�س 
اإع���داد مذك���رة تفاه���م عام���ة ح���ول الأدوار 
وامل�ضوؤوليات واللتزامات الرئي�ضة للجهات 
امل�ض���اركة يف الربنام���ج م���ن جان���ب الفريق 
املعني يف متكني، اإ�ض���افة اإلى و�ضع مقرتح 

املرحلة التجريبية للم�رسوع ملدة عام كامل.

حمرر ال�شوؤون املحلية

 جاللة امللك يتلقى تهنئة رئي�س “الأمن الوطني”

الكبي�شي مديرًا عاماً للتفتي�س والأمن اجلمركي

مبنا�ضبة فوز خالد بن حمد يف �ضباق ال�ضويد للقدرة

املنامة - بنا: تلقى عاهل البالد �ضاحب اجلاللة 
امللك حم���د بن عي�ض���ى اآل خليفة برقي���ة تهنئة من 
رئي����س جهاز الأمن الوطن���ي الفريق عادل بن خليفة 
الفا�ضل، وذلك مبنا�ض���بة فوز النائب الأول لرئي�س 
املجل�س الأعلى لل�ض���باب والريا�ض���ة رئي�س الحتاد 
البحريني لألعاب القوى �ض���مو ال�ض���يخ خالد بن حمد 

اآل خليفة باملركز الأول يف �ضباق ال�ضويد للقدرة.
واأع���رب الفري���ق عادل ب���ن خليفة الفا�ض���ل يف 
الربقية بالأ�ض���الة عن نف�ض���ه وبالنيابة عن منت�ضبي 
جه���از الأم���ن الوطني كافة ع���ن ت�رسفه ببال���غ الفخر 
والعتزاز ب���اأن يرفع اإلى مقام جاللته اأخل�س التهاين 
التربي���كات بهذه املنا�ض���بة، موؤكدا اإن ه���ذا الإجناز 

التاري���خ  �ضي�ض���جله  امل����رسف  العامل���ي  الريا�ض���ي 
البحرين���ي والعرب���ي باأحرف م���ن ذهب، م�ض���يدا مبا 
يتمت���ع بها �ض���مو ال�ض���يخ خال���د من عزمي���ة واإ�رسار، 
ويعك����س يف الوق���ت ذات���ه رعاي���ة جاللته للريا�ض���ة 
والريا�ض���يني ودع���م ال�ض���باب واأبناء الوط���ن كافة؛ 

داعيا اهلل تعالى اأن يدمي جاللته ويرعاه.

املنام���ة- بن���ا: �ض���در ع���ن عاه���ل البالد 
�ض���احب اجلالل���ة املل���ك حم���د بن عي�ض���ى اآل 
خليفة مر�ضوم رقم )43( ل�ضنة 2018 بتعيني 
مدير عام يف �ض���وؤون اجلمارك بوزارة الداخلية 

جاء فيه:

المادة األولى:
ُيعني العميد عبداهلل حمد الكبي�ضي مديراً 
عام���اً للتفتي����س والأمن اجلمركي يف �ض���وؤون 
اجلمارك بوزارة الداخلية بدرجة وكيل م�ضاعد.

المادة الثانية:
على وزير الداخلية تنفيذ هذا املر�ض���وم، 
وُيعم���ل ب���ه م���ن تاري���خ �ض���دوره، وُين����رس يف 

اجلريدة الر�ضمية.

للمواطنني والأجانب من املدنيني اأو الع�ضكريني
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املحفوظ: لقاء العاهل 
باأهايل الدراز در�س عميق 

املعنى واملفاهيم
الق�ض���يبية - جمل�س النواب: رفع النائب جالل 
كاظ���م املحفوظ ع�ض���و جمل�س النواب اأ�ض���مي اآيات 
ال�ض���كر والعرف���ان اإلى عاهل البالد �ض���احب اجلاللة 
املل���ك حم���د ب���ن عي�ض���ى اآل خليف���ة، عل���ى حف���اوة 
ا�ض���تقبال وكرم �ض���يافة وح�ض���ن وف���ادة، وما حمله 
اللق���اء م���ن ت�رشيف لالأهايل وفر�ض���ة غالي���ة وثمينة 
لال�ض���تماع اإل���ى توجيهات���ه ال�ض���امية الت���ي تعت���ر 
ت�رشيفا و�ضكل در�ضا عميق املعنى واملفاهيم.وقال 
املحفوظ يف ت�رشيح “با�ض���مي وبا�ض���م اأهايل الدراز، 
فاإنن���ا ممتنون جلاللته على الرعاية اخلا�ض���ة واللقاء 
االأب���وي املل���يء باملحب���ة واالهتم���ام، وتلك خ�ض���لة 
خا�ضة ميتاز ويحر�س عليها جاللته دوما، كما اأ�ضكر 
جاللته على تف�ضله باال�ضتماع لكل متطلبات االأهايل 
وتوجيهات���ه بتلبيته���ا وحتقيقه���ا، مبا يوؤك���د جليا 
ويعر ب�ض���كل عميق عن حر�س ومتابعة جاللته لكل 
م���ا يخ�س اأبن���اءه”. واأكد املحف���وظ اأن اللقاء االأبوي 
حم���ل كل معاين احلب وال���والء والتعاط���ي االإيجابي 
من االأهايل لقيادتهم احلكيمة، وخل�س در�س العهد 
وال���والء واإعالن احل���ب واالإخال�س للقي���ادة احلكيمة 
�ض���را على نهج االآباء واالأجداد، وا�ضتمرارا بالطريق 
لالأجيال القادمة، وفاًء وتعبًرا عن عاداتنا وتقاليدنا 
ومبادئن���ا الرا�ض���خة كج���ذور نخيلنا يف ه���ذه االأر�س 
الطيب���ة. وعر املحف���وظ عن اأريحية اللقاء و�ض���فاء 
ال�رشي���رة التي عّط���رت اللقاء بعاهل الب���الد املفدى 
حام���ي الوط���ن االأول وقائده الويف، وه���و ما طبع يف 
الوجدان �ضعورا غامرا بالفخر واالعتزاز بني قيادتنا 
احلكيمة الر�ض���يدة واالأهايل للدفع مب�ض���ارات العمل 
الوطني امل�رشف مببدئ امل�ضلحة العليا للوطن الذي 
ر�ض���خه جاللته كنهج وا�ض���ح يف م�رشوعه االإ�ض���الحي 
الكبر مل�ض���تقبل م�رشق لكل من يعي����س على اأر�س 

البحرين الغالية.
وختم املحفوظ م�ضرا اإلى اأن اللقاء �ضنع ب�ضمة 
يف قلوب جميع االأهايل و�ض���تبقى حمفورة بالذاكرة، 
وتزيد من متانة و�ض���البة اأ�ض���ا�س البي���ت البحريني 

الواحد والقلب املحب لوطنه وملكه وقيادته.

ذه���ب���ن���ا اإل������ى ال����ي����اب����ان ل����الط����الع ع���ل���ى جت���رب���ت���ه���ا يف ال���ت���ع���ام���ل م����ع االإع�������ض���ار

هـــكـــذ� تــجـــاوزنــا كــارثــة “مـكـونـــو” �إعــالمــيـــا
�ضلطنة عمان تهدي �ضقيقاتها العرب اأ�رشارها يف التعامل مع االأع�ضار:

         جا�صم �ليو�صف من �صاللة

تبقى �ض����لطنة عم����ان، ب�ض����دق حينم����ا يتعلق 
املو�ض����وع مب�ض����األة العطاء، لها ق�ض����ب ال�ضبق يف 
من����ح من تعزهم كل ما اأوتيت م����ن علم وخرات يف 
�ضبيل م�ضاندة اأ�ض����قائها واأ�ضدقائها حتى واإن هم 

مل يطلبوا ذلك. 
ه����ذا ما حدث متاما حينما نقلت �ض����لطنة عمان 
جتربته����ا الفري����دة يف معركة البق����اء اأو “اأكون اأو ال 
اأكون”، اأو �ضمها اأنت ما �ضئت من مفردات وعبارات 
اال�ضتئ�ض����اد م����ن اأج����ل املب����داأ، حيث ا�ضت�ض����افت 
�ض����اللة عل����ى م����دى 3 اأي����ام فعالي����ات “امللتق����ى 
االإعالمي” مب�ض����اركة عربية وا�ضعة من ال�ضحافيني 
واالإعالميني، اإال اأن اليوم الثاين منه �ض����هد ما ميكن 
و�ض����فه ب� “م�ض����تودع االأ�رشار” يف مهارات التعاطي 
االإعالمي مع اإع�ضار “مكونو” الذي �رشب املدينة يف 

نهاية �ضهر مايو املا�ضي. 
�ض����لطنة عم����ان كان باإمكانها بيع ه����ذه االأ�رشار 
مبقاب����ل م����ادي كبر وخ�ضو�ض����ا اأنها نزل����ت اأر�س 
النزال وحيدة، اإال اأن قلبه����ا االأمومي، كان اأكر من 
ذلك ومل تكن ترغب يف روؤية ما ح�ضل لها اأن ينتقل 

اإلى �ضقيقاتها. 
“ الب����الد” مل تك����ن لتخ����رج م����ن املول����د ب����ال 
حم�س، من غ����ر اأن توثق هذه التكتيكات العمانية 
االحرتافي����ة، لتقدمها على طاولة اجلهات االإعالمية 
البحرينية يف حال اإذا وقع اأمر طارئ - ال قدر اهلل-. 
ويف ورقة بعنوان “التعامل االإعالمي وال�ضحايف 
املهن����ي يف االأزم����ات الطبيعية.. التجرب����ة العمانية 
منوذًج����ا”. ق����دم االإعالمي العماين يو�ض����ف الهوتي 
ع�ض����ارة خرات �ض����لطنة عمان االإعالمية يف التغلب 

على كارثة “مكونو”.
واأو�ض����ح الهوتي اأن االإعالم العماين تعامل مع 
االإع�ض����ار ب�ض����كل احرتايف ومهني يف اال�ض����تعداد له 
والق����درة على تخطي����ه وعدم التهويل والت�ض����خيم 
واملبالغ����ة، قائ����ال “اإن مقيا�س النج����اح يعتمد على 
م�ض����توى التعامل م����ع الكارثة اأو االأزم����ة وال يقا�س 
على ن�ض����بة التاأثر لالإع�ض����ار؛ الأنه من الطبيعي اأن 
يك����ون هناك تاأثرات على االأر�����س مع مراعاة عدم 

التهويل اأو الت�ضخيم”.
وق����ال اإن بعث����ة عماني����ة ذهب����ت اإل����ى اليابان 
لالطالع على جتربة االأخرة يف تعاملها مع الكوارث، 
وذلك حينما تقرر ت�ض����كيل فريق متكامل من جميع 
االأجهزة للتعامل مع الكارثة القادمة ملدينة �ضاللة. 

يقول الهوت����ي “بداأ االأمر حينما ن�ض����طت خلية 
االجتماع����ات، كل يف جم����ال تخ�ض�ض����ه، يف العم����ل 
املكث����ف ب����دءا بلق����اءات وزير االإع����الم مع روؤ�ض����اء 
التحرير وو�ض����وال اإلى اجتم����اع روؤ�ض����اء التحرير مع 
ال�ض����حفيني املكلفني بتغطي����ة احلدث الفريد من 

نوعه”. 

واأ�ض����ار اإل����ى اأن اجله����ات االإعالمي����ة عينت 30 
موظفا، بواقع مرا�ض����ل تلفزي����وين واإذاعي ومنحت 
كل منهم خم�ض�ض����ا نقديا يف الي����د لكي تتاح لهم 
املرونة يف �رشاء م����ا يحتاجونه من اأكل و�رشب تكفي 
ملدة تزيد عن الع�رشة اأي����ام، كما مت منحهم هواتف 

ثريا املخ�ض�ضة يف ت�ضجيل الفيديوهات. 

بعدها، والكالم للهوتي، مت اإ�ض����دار بيان رقم 
1 الذي ت�ض����من �رشعة الرياح ودرجة اخلطر واملدة 
الزمنية لو�ض����ولها اإلى �ض����اللة. وي�ض����يف “اأنه مت 
توزي����ع املرا�ض����لني االإذاعي����ني والتلفزيونيني يف 
اأماك����ن ع����دة، وكان هناك من�ض����ق يدي����ر جميع هذه 
العمليات ويقوم ب�ض����بطها من خالل مركز ات�ض����ال 

معلوماتي”. 
وزاد “اإنهم قاموا بتهيئة املحطات عر ربطها 
ب�ضبكة االألياف الب�رشية”. وتابع “اإنه مت اإن�ضاء �ضتار 
رملي طوله 3 اأمتار ل�ض����د املي����اه اجلارفة القادمة 

من البحر”. 
ويف �ضجاعة الفتة، ذكر اخلبر االإعالمي العماين 
اأن����ه كان هناك خطاأ متثل يف بناء ا�ض����توديو زجاجي 
حتطم بع����د نحو �ض����اعة ون�س ال�ض����اعة  من وقوعه 
حتت مرمى املياه الهائجة، وكان البد من ا�ضتخدام 

�ضفائح “ال�ضرت” بدال من ذلك. 
ويف �ض����وؤال عم����ا اإذا كان املرا�ض����لون ق����د مت 
تدريبهم على ال�ضباحة، نفى الهوتي ذلك، لكنه يف 
الوقت ذاته قال اإن العمانيني يح�ض����نون ال�ض����باحة 
بطبيعته����م، كم����ا مت منحه����م مالب�����س خ�ضي�ض����ة 
لالأمط����ار تنزل املياه منها لال�ض����فل حاملا ي�ض����قط 
املاء عليها، اإ�ضافة اإلى تزويدهم باأحذية خم�ض�ضة 

للم�ضي ب�ضال�ضة يف مياه االأمطار. 
و�ض����دد الهوتي على اأن اأه����م عن�رش يف العملية 
االإعالمية وخماطبة اجلمهور هو ا�ض����تخدام ال�ضورة، 
ون�رشه����ا يف و�ض����ائل التوا�ض����ل االجتماعي ب�ض����كل 
مكثف، ف�ض����ال عن ا�ض����تخدام �ض����ور االنفوغرافيك 
يف �����رشح اللقط����ات املتعلق����ة باالأعا�ض����ر واحلالة 

املدارية.

• لقطة جماعية للم�ضاركني يف ختام امللتقى االإعالمي	

• جانب من افتتاح معر�س فعاليات امللتقى	

ا�ضتعنا ب� 30 كادرا 
من املرا�ضلني 

ومنحناهم نقودا 
ومالب�س

اأخطاأنا حينما اأن�ضاأنا 
ا�ضتوديوهات 

زجاجية وابتعدنا   
عن الت�ضخيم
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“الأ�شغال”: تطبيق مبادرة اإعادة تدوير املخلفات
و�ش����ؤون  الأ�ش���غال  وزارة   – املنام���ة 
البلديات والتخطيط العمراين: بداأت �ش�ؤون 
الأ�ش���غال ب�زارة الأ�شغال و�ش�ؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين بالعمل عل���ى تطبيق 
مب���ادرة اإع���ادة تدوي���ر املخلف���ات ال�رقية 
والبال�ش���تيكية عن طريق طرحه���ا من خالل 

واأ�ش���ار وكي���ل �ش����ؤون  مزاي���دة حم���دودة. 
الأ�ش���غال اأحم���د اخلي���اط  اإل���ى اأن املبادرة 
ته���دف حلماي���ة البيئ���ة وتقلي���ل املخلفات 
ال�رقية والبال�شتيكية باإعادة تدويرها، ون�رش 
ال�ع���ي ب���ني امل�ظفني للم�ش���اهمة يف ذلك 

عرب تخ�شي�ض حاويات للغر�ض.

راشد الغائب

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

تيارات

اللقاء الملكي ومشاركة الدراز باالنتخابات
لقاء �ش���احب اجلاللة امللك املفدى باأهايل البحرين من خمتلف املناطق لي�ض حدثا 

ا�شتثنائيا، واإمنا نهج ت�ا�شل م�شتدمي، داأب عليه قائد امل�شرية مع م�اطنيه.
ويف اللقاء امللكي الأخري مع عدد من اأهايل الدراز، جاء امل�عد بزمان، ل ميكن قراءة 
�ش���ياقه، خارج اإطار واقع���ي، ملجتمعات القرى، التي اأنهكتها اأحداث م�ؤ�ش���فة، ي�ش���عل 

ثقابها الكبار، ويدفع فات�رتها ال�شباب.
ع�شية اللقاء كتب �شي�ف املقام ال�شامي ر�شائل مبداد الأمل، ووقع�ا يف حرية مثل 
ال�ش���اعر حممد هادي احلل�اجي بق�له “فكم �ش���غُت من بيٍت حتّريُت حرفه/   لريقى اإلى 
مرقاكم يف اجل�د والَنما”. دّون�ا مطالب واحتياجات، بع�ش���ها خا�ض واآخر عام، وجميعها 

اأودعت بني يدي الأمل بق�رش ال�شافرية.
جالل���ة امللك ا�ش���تمع ملتطلب���ات اأهايل قرية ال���دراز. واأمر جاللته حفظ���ه اهلل ورعاه 

بتلبية الحتياجات.
�ش���كرا لكل �شخ�ض لّبى الدع�ة ال�ش���امية؛ لأنه م�ؤمن باأن القرار لدى �شاحب القرار. 
اأما من يحمل وجهة نظر اأخرى، فال فائدة منها الي�م، وليغردها بالت�يرت اأو يرددها على 

حمازبيه؛ لأن ل �شدى اإل ل�ش�ت الت�افق بعد اأحداث 2011.
�ش�اغل البحرين تقبل الق�شمة على كل امل�اطنني، وتقرير امل�شلحة الأنفع للمجتمع، 
لي�ض حكرا على جمعية اأو �شخ�ض اأو يرتهن بت�ازنات اإقليم اأو ن�شيحة جمه�رية اأو حزب.
كل بحريني �رشيك ب�ش���نع الأف�شل لبالده، وباب الفر�ش���ة ما زال مفت�حا للم�شاركة 

بانتخابات برملان 2018. 
جتري مياه كثرية حتت اجل�ش�ر حاليا، اأبرزها حتركات �شخ�شيات معروفة اجتماعيا، 
ع بع�ض املر�ش���حني اإخ�تهم واأفرادا من  مبناطق حتررت من اأ�رش جمعيات منحلة. وي�ش���ِجّ
عائالتهم خلف الق�ش���بان؛ ليمثل�ا �ش����ت ال�طن والقرية بالربمل���ان اجلديد؛ لأنه بيت 

الدميقراطية. وكل الآذان �شاغية له. والأيام املقبلة حبلى بالتط�رات.

توزيع 1400 وحدة من اجلزيرة 14 مبدينة �شلمان

اأهايل عايل يرتقبون الوحدات ال�شكنية

ا�شتمرار الت�زيع حتى نهاية اأغ�شط�ض... “الإ�شكان”:

م�شيدين بت�جيهات �شم� رئي�ض ال�زراء

املنامة - وزارة الإ�شكان: اأعلن ال�كيل امل�شاعد 
لل�شيا�ش���ات واخلدم���ات الإ�ش���كانية خال���د احليدان 
ا�ش���تمرار ال����زارة بت�زي���ع اأك���ر م���ن 3000 وحدة 
�شكنية جاهزة �شمن م�رشوع مدينة �شلمان الإ�شكاين. 
ج���اء ذلك تنفي���ًذا لأمر ويل العه���د نائب القائد 
الأعلى النائب الأول لرئي�ض جمل�ض ال�زراء �ش���احب 
ال�ش���م� امللك���ي الأمري �ش���لمان ب���ن حم���د اآل خليفة 
بت�زي���ع 5000 وحدة �ش���كنية، ويف اإط���ار ت�جيهات 
عاه���ل البالد �ش���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�ش���ى 
اآل خليفة، التي �ش���درت يف �ش���هر رم�شان مبا يلبي 
احتياج���ات امل�اطن���ني، ومتابع���ة جله����د احلك�مة 
برئا�ش���ة رئي�ض ال�زراء �شاحب ال�شم� امللكي الأمري 
خليفة بن �ش���لمان اآل خليفة يف تنفيذ برنامج عملها.

وتابع احليدان اأن ال�زارة تعمل يف ال�قت احلايل على 
ت�زيع اأكر من 1400 وحدة �شكنية جاهزة باجلزيرة 
)14( من مدينة �شلمان حتى نهاية اأغ�شط�ض اجلاري 

عل���ى دفع���ات متتالي���ة، بع���د انتهائها م���ن ت�زيع 
ال�حدات اجلاهزة باجلزيرة رقم )13(.

اجلنبي���ة - املجل�ض البلدي ال�ش���مايل: ثمن 
ع�ش� املجل�ض البلدي ال�ش���مايل، ممثل الدائرة 
ال�شاد�شة عبداهلل عا�ش�ر الت�جيهات ال�شديدة 
من لدن رئي�ض ال�زراء �ش���احب ال�شم� امللكي 
الأم���ري خليف���ة ب���ن �ش���لمان اآل خليفة ل����زارة 
الإ�شكان با�شتيعاب الطلبات الإ�شكانية لأهايل 
عايل والعمل على اإيجاد اأف�ش���ل احلل�ل �ش���من 
امل�شاريع الإ�ش���كانية القائمة اأو امل�شتقبلية يف 
م�رشوع الرملي الإ�ش���كاين اأو امل�ش���اريع الأخرى.

واأ�ش���ار عا�ش����ر يف يف لقاء مفت�ح عقده الثالثاء اإلى 
اأن �ش���م� رئي�ض ال����زراء حر�ض يف اأكر من منا�ش���بة 
ويف اجلل�شات العتيادية ملجل�ض ال�زراء على اإ�شدار 
ت�جيهات���ه لل�زارة من اأجل النظر يف طلبات املنطقة 
وزيادة ح�ش���ة اأهايل عايل من م�رشوع الرملي، وجاءت 
بعدها ت�جيهات �ش���م�ه بالإ����رشاع يف تلبية الطلبات 
اأغ�ش���ط�ض اجل���اري  املتاأخ���رة، وكان���ت الأخ���رية يف 

لت�ؤكد حر�ض �ش���م�ه ومتابعته امل�ش���تمرة واحلثيثة 
لحتياج���ات امل�اطنني وتطلع���ات الأهايل وحتقيق 

حلمهم باحل�ش�ل على ال�شكن املالئم.
واأو�ش���ح عا�ش����ر اأن جه����د ال����زارة الإ�ش���كان 
حم���ل تقدير واإ�ش���ادة، وه���ي اجلهة احلري�ش���ة على 
�رشع���ة اإمتام امل�ش���اريع والنتهاء م���ن البنى التحتية 

واملرافق التي تخدم خمتلف امل�ش���اريع الإ�ش���كانية، 
لتحقيق �رشعة الإجناز وبكفاءة عالية ليتم ت�ش���ليمها 
للم�اطن���ني تنفيذاً للروؤي���ة ال�ش���امية لعاهل البالد 
والت���ي حتقق للبحري���ن التط�ر احل�ش���اري والتقدم 

العمراين املت�افق مع الت�جهات الدولية الع�رشية.
من جهته، ق���ال املتحدث با�ش���م للجنة الأهلية 
ح�شني العايل اإن الأهايل ينتظرون الت�ا�شل من قبل 
ال�زارة ملعرفة اآخر امل�ش���تجدات عن ت�جيهات �شم� 
رئي�ض ال�زراء الأخرية ل�زارة الإ�ش���كان وما �ش���ت�ؤول 

اإليه الأم�ر يف املرحلة املقبلة.
ووجه الأه���ايل ا�شتف�ش���اراتهم واأ�ش���ئلتهم عن 
امل�ش���تجدات وه���ل كان هن���اك ت�ا�ش���ل م���ن قب���ل 
ال����زارة؟ وه���ل طلباته���م �ش���يك�ن لها ن�ش���يب يف 
م�رشوع الرملي؟ وقال اأحدهم: “ما م�شري الت�جيهات 
ال�شابقة والأخرية من قبل �شم� رئي�ض ال�زراء؟ ومتى 

�شيتحقق احللم ون�شكن يف م�رشوع الرملي؟”.

• م�ا�شلة ت�زيع ال�حدات باجلزيرة )14( مبدينة �شلمان	

• عا�ش�ر واأع�شاء اللجنة الأهلية يف اللقاء	



املنامة - وزارة ال�ص����حة: قام وفد من بعثة 
البحري����ن للح����ج يتقدمهم الأمني الع����ام للبعثة 
خال����د املالود، ورئي�����س اللجنة الطبي����ة اإبراهيم 
عبيد، وفاطمة يعقوب، بزيارة تفقدية حلملتني 
من حم����الت اململكة يف مكة املكرمة؛ لالطمئنان 
عل����ى احلال����ة ال�ص����حية ل����كل م����ن رئي�����س حملة 
املوا�ص����م جا�صم اأبل الذي خ�صع لعملية جراحية، 
واأحد كوادر “حملة املحفوظ” علي عي�صى الذي 

تعر�س حلادث مروري.
واطماأن الوفد على احلالتني وا�صتقرارهما، 
موؤك����دا اأن اللجن����ة الطبية لبعث����ة البحرين للحج 
على اأمت ال�صتعداد ل�صتقبال احلالت املر�صية 
حلج����اج البحري����ن عل����ى م����دار ال�ص����اعة؛ لتقدمي 
اأف�صل اخلدمات ال�صحية والعالجية لهم، وذلك 
امتثالً لتوجيهات وزيرة ال�ص����حة ال�صالح التي 
حتر�س على املتابعة اليومية واأولً باأول للو�صع 
ال�ص����حي حلجاج البحرين وتوجي����ه اللجنة الطبية 
اإلى بذل اأق�صى درجات الرعاية والعناية ال�صحية 
له����م وتق����دمي اأف�ص����ل الإمكان����ات واخلدم����ات 
ال�ص����حية للحجاج، والوقوف عل����ى احتياجاتهم؛ 
حتى يعودوا اإلى اأهلهم وهم يتمتعون بال�ص����حة 
والعافي����ة، وذلك تنفيذا للتوجيهات ال�ص����ديدة 
من لدن �ص����مو رئي�س الوزراء، حيث وجه �ص����موه 

اإل����ى تق����دمي اأف�ص����ل اخلدمات حلج����اج اململكة 
يف الدي����ار املقد�ص����ة، وم����ن �ص����منها اخلدمات 
ال�ص����حية، ودعا اإلى احلر�س على متابعة احلجاج 
ورعايته����م، واأن تك����ون اللجن����ة الطبي����ة العني 

ال�صاهرة ل�صمان راحتهم و�صالمتهم.
واأ�ص����اد كل من رئي�س حملة املوا�ص����م اأبل، 
وا  وكادر حملة املحفوظ، باللفتة الكرمية، وعبرّ

عن تقديرهم واعتزازهم بهذه الزيارة التي تنم 
ع����ن اهتمام البعث����ة بجميع احلج����اج البحرينيني 
ومتابع����ة حالتهم ال�ص����حية والطمئن����ان عليها، 
وهو ما يوؤكد حر�س واهتمام القيادة الر�ص����يدة، 
احلثيث����ة  ومتابعته����ا  ال�ص����ديدة  وتوجيهاته����ا 
ل�ص����المة حجاج البحرين ورعايتهم من خالل بعثة 

اململكة للحج.
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“ال�صحة”: توفري العالج الالزم للفنان اإبراهيم بحر

حملة تربع بالدم ملنت�صبي “النيابة”

حتويل طلبة “بنت عمران” و“بن اخلطاب” ملدار�س قريبة

بحث م�صتجدات مركز الإقامة الطويلة باملحرق

“مدينة عي�صى اخلريية” تطلق “حلق بحلمك”

يف اجتماع وزيرة ال�صحة مع وفد ال�صندوق ال�صعودي

تطوير مهارات نحو 600 من الطلبة بالإجنليزية... “العليوات ل� “$”:

املنام����ة - وزارة ال�ص����حة: ا�ص����تقبلت وزي����رة 
ال�ص����ندوق  م����ن  وف����دا  ال�ص����الح  فائق����ة  ال�ص����حة 
ال�ص����عودي للتنمي����ة، مكون����ا من عبداهلل ال�ص����عيبي 
وحمم����د احل�ص����ني وحمم����د الثقفي؛ به����دف متابعة 
م�رشوع����ي مركز الإقام����ة الطويلة باملح����رق، ومركز 
غ�صيل الكلى بالرفاع املمولني من منحة ال�صعودية 
�صمن برنامج تنمية دول التعاون ململكة البحرين.

ويف م�ص����تهل اللق����اء، رحب����ت الوزي����رة بالوفد 
ال�ص����عودي، واأ�ص����ادت بجهودهم ودعمهم للبحرين 
ولوزارة ال�ص����حة؛ من اأجل اإقامة امل�صاريع ال�صحية 
احليوية، والتي �صت�صاهم يف توفري اخلدمة العالجية 

ذات اجلودة العالية.
بعد ذلك، ناق�ص����ت ال�ص����الح ووفد ال�ص����ندوق 
ال�صعودي وبح�صور املتخ�ص�صني من املهند�صني 
بوزارة ال�ص����حة ووزارة الأ�ص����غال و�صوؤون البلديات 
والتخطيط العمراين تفا�ص����يل اإقام����ة م�رشوع مركز 
الإقام����ة الطويل����ة باملح����رق، حي����ث اأك����دت التزام 
ال����وزارة بتنفيذه، موجهة يف الوقت نف�ص����ه اجلميع 
اإلى �رشعة اتخاذ كل ما يلزم من اإجراءات والتن�ص����يق 
مع وزارة الأ�ص����غال و�ص����وؤون البلدي����ات والتخطيط 

العمراين؛ ل�صمان �رشعة العمل.
وخ����الل اللق����اء، اأ�ص����ادت وزيرة ال�ص����حة ووفد 

ال�ص����ندوق ال�صعودي للتنمية مبركز الكلى مبنطقة 
الرف����اع، واأث����ره يف خدم����ة الأطب����اء واملر�ص����ى. كما 
اطلعت الوفد على م�رشوع ال�ص����مان ال�ص����حي الذي 
تعت����زم ال����وزارة تطبيق����ه خ����الل املرحل����ة املقبلة، 
وج����ودة اخلدمات ال�ص����حية والعالجي����ة املقدمة يف 
املراك����ز ال�ص����حية احلكومي����ة، اإ�ص����افة اإل����ى اجتاه 
الوزارة احلايل الرامي اإلى ت�ص����ييد املراكز ال�صحية 

املتخ�ص�صة.

وتقدم����ت ال�ص����الح يف خت����ام اللق����اء بعظي����م 
�ص����كرها وتقديره����ا لوف����د ال�ص����ندوق ال�ص����عودي 
للتنمية عل����ى دعمهم واهتمامه����م بتطوير وتنمية 
امل�ص����اريع ال�ص����حية يف البحرين، موؤكدة يف الوقت 
ذاته اأن التعاون ال�ص����حي بني البلدين ال�ص����قيقني 
كان ول ي����زال من العوامل الفاعلة، التي �ص����اهمت 
يف تبادل اخلبات وامل�ص����تجدات ال�صحية وتطورها 

وخدمة املر�صى.

        بدور املالكي من مدينة عي�صى

قال ع�ص����و جمل�س ادارة جمعية مدينة عي�ص����ى 
اخلريي����ة الجتماعي����ة، مدير م�رشوع “حل����ق بحلمك” 
ف����رع املدين����ة عب����د الر�ص����ا العلي����وات: اإن جمعية 
مدين����ة عي�ص����ى اخلريي����ة الجتماعي����ة قد �ص����اهمت 
بفعالي����ة بتطوي����ر مه����ارات وكف����اءات 600 طالب 
وطالبة م����ن املدار�����س احلكومية يف تعل����م واإتقان 
اللغة الجنليزية، من اأبناء مدينة عي�ص����ى واملناطق 
املج����اورة لها وذلك م����ع انطالق امل�رشوع بن�ص����خته 
الثالث����ة لهذا الع����ام وال����ذي انطلق الع����ام 2015، 
مقدم����ا جتربة ناجحة للطلبة املن�ص����مني له يف عامه 
الثالث على التوايل، م�ص����ريا الى اأن البنامج ينظم 
بال�رشاكة مع نادي مدينة عي�ص����ى الريا�صي والثقايف 

وفريق حلق بحلمك التطوعي.
واأ�ص����ار العلي����وات يف ت�رشيح����ات ل����� “البالد”، 
اإل����ى ان ه����ذا البنام����ج يه����دف اإلى دع����م املناهج 
التدري�ص����ية للغة الجنليزية يف املدار�س احلكومية 
من خالل ترغيبه للطالب لدرا�ص����ة اللغة الجنليزية 
يف اإطار واأجواء من اللعب واملرح “ التعليم باللعب 
“، وم����ن خ����الل اأدوات تعليمي����ة متط����ورة لتقدمي 
هذه اللغة بطريقة ت�ص����جع الطالب على حب وتقبل 
اللغة الجنليزية وممار�ص����تها، وامل�صاركة بالتحدث 
به����ا م����ع اأقرانه الطلبة امل�ص����اركني، وا�ص����تخدامها 
يف حياته اخلا�ص����ة والعام����ة باعتبارها م����ن اللغات 
الرئي�ص����ة، واأنها اللغ����ة التي �ص����تكون داعمة له يف 
مراحله الدرا�ص����ية امل�صتقبلية، من خالل حاجته لها 
يف ح����ال دخوله املرحلة اجلامعة اأو �ص����وق العمل، اأو 

�صفره للخارج لإمتام درا�صته.
واأو�ص����ح، ع�ص����و جمل�����س ادارة جمعي����ة مدينة 
عي�ص����ى اخلريية الجتماعي - مدي����ر امل�رشوع “فرع 
املدينة “، عبد الر�ص����ا العليوات، اأن البنامج الذي 
ا�ص����تقطب يف دورت����ه الول����ى بح����دود 150 طالب����ا 
وطالب����ة ويف دورته الثانية بح����دود ال� 200 طالب، 
انه م����ن املتوقع ان ي�ص����تقطب البنامج هذا العام 
اك����ر من 250 طالب����ا وطالبة من خمتل����ف املراحل 

الدرا�صية.
واأو�صح العليوات الى اأنه �صيتم فتح الت�صجيل 
للبنام����ج م����ع بداية الع����ام الدرا�ص����ي املقبل ومن 
تاريخ 7 �ص����بتمب 2018، وي�ص����تمر الت�صجيل حتى 
نهاية �صهر �صبتمب املقبل، مبينا اأن مدة البنامج 
هي �ص����اعة واحدة فقط لكل �ص����ف درا�ص����ي يومي 
اجلمعة او ال�ص����بت من كل ا�ص����بوع، وي�ص����تمر طوال 
الع����ام الدرا�ص����ي، مردف����ا اأن الر�ص����وم الدرا�ص����ية 

للبنامج كامال هي ر�ص����وم رمزية جدا، لنه ي�ص����ب 
يف جان����ب دعم اجلمعية للم�ص����اريع التي تعمل على 
تطوير مهارات ال�ص����باب، وت�ص����اعدهم على تخطي 

ال�صعاب يف تعلمهم واإتقانهم للغة الجنليزية.
ويف ه����ذا ال�ص����ياق، اأع����رب العلي����وات ع����ن جل 
�ص����كره وتقديره لكل ال�����رشكاء يف البنامج، وكذلك 
املتطوعني الذين لول جهودهم ملا جنح األبنامج، 
منوها اأن متطوعينا امل�ص����اركني بالبنامج هم من 
خمتل����ف الإعمار من املرحلة العدادية الى التقاعد، 
ويزيد عددهم على 40 متطوعا، يف فرع اجلمعية يف 

مدينة عي�صى.
ودع����ا جمي����ع ال�ص����باب وم����ن يرغ����ب يف خدمة 
املجتمع يف هذا البنامج التعليمي، اأو بقية البامج 
اخلريي����ة والتطوعي����ة الت����ي تنفذها جمعي����ة مدينة 
عي�ص����ى اخلريي����ة الجتماعي����ة الى اأن ب����اب التطوع 
مفتوح يف البنامج ولو ب�ص����اعة يف نهاية ال�ص����بوع، 
موؤكدا اأن التط����وع وخدمة املجتمع والعمل اخلريي، 
هي م����ن ا�ص����مى ال�ص����فات التي يع����رف به����ا اأبناء 

مملكتنا الغالية و�صعبنا الكرمي.
اد وهي الع�ص����و  م����ن جانبها، ذكرت حن����ان حمرّ
املوؤ�ص�س يف م�رشوع حلق بحلمك اأن برنامج هذا العام 
�ص����وف يتم الرتكيز من خالله على قراءة الق�ص�����س 
والتدريب على كل ما يخ�س املعامالت اليومية من 
حتية النا�س والتعامل يف املطاعم وامل�صت�ص����فيات 
وال�ص����فر وان هن����اك ع����ددا م����ن الفعالي����ات يجري 
تن�ص����يقها مع ال�رشكاء منها اإقامة فعالية اكت�ص����اف 
مواهب الطلبة التي تبز وت�ص����جع امليول الإبداعية 

لدى الطلبة.

املنام���ة - بنا: قالت وزارة ال�ص���حة ردا 
عل���ى م���ا مت تداول���ه عل���ى مواقع التوا�ص���ل 
الجتماع���ي، ب�ص���اأن طل���ب وم�ص���اعدة لعالج 
الفن���ان القدير اإبراهيم بحر، اإنها تتابع حالته 
ال�ص���حية من خالل التوا�صل مع اأفراد العائلة 
الذي���ن اأك���دوا اأنه يتلق���ى عالجه حالي���ا باأحد 

امل�صت�صفيات اخلا�صة خارج البحرين.
واأك���دت ال���وزارة اأنه���ا كانت تق���دم له 
العالج الالزم مبركز عبدالرحمن كانو لغ�صيل 
الكلى ب�صكل م�ص���تمر، قبل اأن يقرر الذهاب 
لإح���دى الدول املج���اورة لعملي���ة زرع للكلى 

على نفقته اخلا�صة.
وبين���ت ال���وزارة اأن العملي���ات تتواف���ر 
وجت���رى مبجم���ع ال�ص���لمانية الطب���ي ب�ص���كل 
احلم���د،  وهلل  كب���ريا  جناح���ا  وتلق���ى  دوري، 
وتعافى الكثري من مر�ص���ى الف�ص���ل الكلوي 
بع���د اإجراء ه���ذه العمليات الت���ي جترى على 
مدار العام. واأ�ص���ارت ال���وزارة اإلى اأن مكتب 
�ص���كاوى املر�صى حتدث اأم�س اإلى اأحد اأفراد 
عائل���ة الفن���ان، الذي���ن اأك���دوا اأن املري����س 

منذ الأ�ص���بوع املا�ص���ي يخ�ص���ع للفحو�صات 
الدوري���ة والرتتيب���ات قبل اخل�ص���وع لعملية 
زراعة الكلى، وم���ن املوؤمل اأن جترى العملية 

يف الأيام املقبلة.
و�ص���ددت ال���وزارة عل���ى اأنها حري�ص���ة 
وملتزمة بالهتمام باملر�ص���ى وتقوم بتوفري 
كل م���ا يحتاجونه من خدمات ورعاية �ص���حية 
�صواء داخل اأو خارج البحرين، علما اأنها تتابع 
وب�ص���كل دائم كل م���ا يطرح من �ص���كاوى يف 
و�ص���ائل الإع���الم املختلفة، وير�ص���د مكتب 
ال�ص���كاوى والقرتاحات يوميا جميع �صكاوى 
املر�ص���ى املنقولة ويعمل على حلها ب�ص���كل 
فوري جتنباً لأي تاأخري من �صاأنه اأن يوؤثر �صلباً 

على �صحة املر�صى عموما.
كم���ا اأهابت بجميع م�ص���تخدمي و�ص���ائل 
التوا�ص���ل الجتماعي ب�رشورة توخي احلذر يف 
ن����رش املعلوم���ات املتدوالة، الت���ي قد تفتقر 
الدقة وامل�ص���داقية، وعدم اإثارة الراأي العام 
ع���ن اخلدم���ات ال�ص���حية املقدم���ة مبملك���ة 

البحرين.

املنام���ة - النياب���ة العام���ة: نظم ق�ص���م 
العالق���ات العام���ة والإع���الم بالنياب���ة العامة 
حمل���ة للت���بع بالدم حت���ت عن���وان “تبعك 
بدمك اأرقى عناوين العطاء” لكافة منت�صبيها 
بالتعاون مع بنك الدم مب�صت�صفى امللك حمد 

اجلامعي.
وتاأتي ه���ذه احلملة يف اإط���ار تعزيز دور 
النياب���ة العام���ة وموظفيه���ا جت���اه املجتم���ع 

الإن�ص���اين  ال���دور  م���ع  ومتا�ص���يا  املحل���ي، 
يف  ملوؤ�ص�ص���تهم  املجتمعي���ة  وامل�ص���وؤولية 
م���د يد العون وامل�ص���اعدة للح���الت الطارئة 
وامل�صت�ص���فيات الت���ي حتت���اج الكث���ري م���ن 
وحدات الدم، اإذ �صهدت احلملة اإقبال ملحوظا 
من منت�ص���بي النياب���ة العامة الذين �ص���اركوا 
الت���بع بدمائه���م تر�ص���يخا له���ذه الأه���داف 

الإن�صانية والجتماعية النبيلة.

املنام���ة - بن���ا: اأعلن���ت وزارة الرتبي���ة 
والتعلي���م اأن���ه ويف اإط���ار اجله���ود املبذول���ة 
لتطوير املن�ص���اآت التعليمية وزيادة طاقتها 
ال�ص���تيعابية، وبالتعاون مع وزارة الأ�ص���غال 
العم���راين،  والتخطي���ط  البلدي���ات  و�ص���وؤون 
فاإنه �ص���يتم اإعادة اإن�ص���اء مدر�صة مرمي بنت 
عم���ران البتدائي���ة للبنات ومدر�ص���ة عمر بن 
اخلط���اب البتدائية الإعدادية للبنني ح�ص���ب 
املوا�ص���فات احلديثة؛ به���دف توفري البيئة 
املدر�ص���ية املنا�ص���بة ل�ص���تيعاب امل�صاريع 
التطويري���ة التي تنفذها الوزارة.واأو�ص���حت 
القائم باأعمال وكيل الوزارة ل�صوؤون التعليم 
واملناهج لطيف���ة البونوظة اأن الوزارة اأعدت 

خط���ة لتحوي���ل اأع�ص���اء الهيئ���ات الإداري���ة 
والتعليمية وطلبة املدر�ص���تني اإلى مدار�س 
اأخرى قريبة من �ص���كنهم ملوا�ص���لة الدرا�صة 
م���ع بداية العام الدرا�ص���ي اجلدي���د -2018

2019، حيث �ص���يتم حتويل طالبات مدر�صة 
مرمي بن���ت عم���ران البتدائي���ة للبن���ات اإلى 
مدر�ص���ة اأبوعبيدة بن اجلراح، و�صيتم حتويل 
طلبة مدر�صة اأبوعبيدة بن اجلراح اإلى مدر�صة 
عمر بن عبدالعزيز البتدائية للبنني. اأما طلبة 
مدر�ص���ة عمر بن اخلطاب، ف�ص���يتم حتويلهم 
اإل���ى مدر�ص���ة الب�ص���يتني البتدائي���ة للبنني 
ومدر�ص���ة طارق بن زي���اد الإعدادية الثانوية 

للبنني.

• ال�صالح لدى ا�صتقبالها وفدا من ال�صندوق ال�صعودي للتنمية 	

• علي العليوات	

اأبل خ�صع لعملية جراحية وعي�صى تعر�س حلادث مرور
بعثة احلج تتفقد الو�صع ال�صحي لرئي�س “املوا�صم” وكادر “املحفوظ”

• جانب من الزيارة	

رئي�س حملة “�صهيب الرومي”:

خميمات البحرين من الأفخم بامل�صاعر

�صكر رئي�س جمل�س اإدارة “حملة �صهيب 
الروم���ي” �ص���هيب عبدال���رزاق �رشيف وزير 
العدل وال�صوؤون الإ�صالمية والوقاف، رئي�س 
اللجنة العليا للحج ال�ص���يخ خالد بن علي اآل 
خليف���ة على توجيهاته ال�ص���ديدة يف تقدمي 
كاف���ة اخلدمات حلجاج احلم���الت البحرينية.

ونوه رئي�س حملة �ص���هيب الرومي بالدور البارز 
الذي تقوم به بعثة البحرين للحج برئا�صة عدنان 
القط���ان ونائبه حممد القطان، وبالإدارة الكفوءة 

لالأم���ني العام للبعثة خال���د املالود وكافة الفرق 
امليداني���ة والطبي���ة والأمنية والتقي���م املرافقة 
للبعثة. واأو�ص���ح عبدالرزاق اأن هناك نقلة نوعية 
يف اخلدمات الت���ي تقدمها بعثة البحرين، يف مكة 
املكرمة واملدينة املنورة وبامل�ص���اعر املقد�صة، 
وح�صن التعامل والتنظيم يف ت�صليم خميمات منى 
وعرف���ات ومزدلفة، وحر�ص���هم الدائم على �رشعة 
الإجراءات يف البعثة اأو التن�ص���يق مع ال�صلطات يف 

ال�صعودية.

• اإ�صادة بالدور البارز لبعثة البحرين للحج يف خدمة احلجاج	
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بدء حتديث بيانات �لهوية �إلكرتونيا 26 �أغ�سط�س زيادة �لطاقة �ال�ستيعابية وتقليل زمن �لرحلة من و�إلى �ململكتني
12 اأغ�سط�س �سجل مرور اأعلى عدد للمركبات... مدير امل�ؤ�س�سة العامة جل�رس امللك فهد:

املنام���ة - بن���ا: ك�س���ف مدي���ر ع���ام 
امل�ؤ�س�س���ة العامة جل�رس امللك فهد، فهد 
بن حمم���د الداود اأنه مت خ���ال هذا العام 
طرح 3 خطط تط�يرية ق�سرية ومت��سطة 
وط�يلة املدى للج�رس، م�ؤكدا اأنه مت البدء 
فعلياً باإجناز اخلطة الق�س���رية مل�ساعفة 
الطاقة اال�س���تيعابية مبناط���ق اجل�ازات 
ل�س���عف  اجلانب���ن  ب���كا  الق���دوم  يف 
الع���دد، وت�س���هيل حركة النق���ل والتنقل 
للم�سافرين وامل�ساهمة يف اإنهاء االزدحام 
وتقليل زم���ن الرحلة من واإلى اململكتن 
ال�سقيقتن، انطاقا من حر�س امل�ؤ�س�سة 
واهتمامها بان�س���يابية حركة امل�س���افرين 

وت�سهيل عب�رهم على ج�رس امللك فهد.
واأو�س���ح املدي���ر العام اأنه ا�س���تكماال 
لدور امل�ؤ�س�س���ة العام���ة جل�رس امللك فهد 
باإع���داد الدرا�س���ات وتنفي���ذ امل�س���اريع 
ودع���م االإدارات احلك�مية العاملة باجل�رس 
مل�اجهة الزيادة املطردة لازدحام، قامت 
باإح�س���اء ع���دد امل�س���افرين واملركبات، 
 )117،935( ع���دد  اآخره���ا  كان  والت���ي 
م�س���افرا يف ي�م واحد مبت��سط زمن عب�ر 
30 دقيق���ة، مبينا اأنه���ا تعترب اأقل فرتة 
زمنية �س���جلت للعدد اآن���ف الذكر بتاريخ 
18 ي�ني� 2018، كما �س���جلت اأعلى عدد 
للمركب���ات ب�اق���ع )43،334( مركب���ة يف 

ي�م واحد بتاريخ 12 اأغ�سط�س 2018.
االإح�س���ائيتن  ان  ال���داود  وك�س���ف 
متثان االأعلى منذ افتتاح ج�رس امللك فهد 
العام 1986، مبيناً اأن ال�سعة الت�سميمية 
للج����رس ح���ن افتتاح���ه كان بق���درة عب�ر 
5 اآالف م�س���افر ي�مي���ا، م�س���ريا اإل���ى اأن 
الدرا�س���ات تبن ازدياد عدد امل�سافرين 
 %  10 م���ن  اأك���ر  مبع���دل  واملركب���ات 
�س���ن�يا، وال���ذي يتطل���ب من امل�ؤ�س�س���ة 
اال�ستمرار يف الت��سعات املرحلية لزيادة 
الطاقة اال�س���تيعابية ملناط���ق االإجراءات 

باحلد االأق�سى.
وقال اإن العمل جاٍر ال�س���تكمال زيادة 

القدرة اال�س���تيعابية لبقية املناطق قبل 
نهاي���ة الع���ام 2019، م�س���ريا اإل���ى اأنه���ا 
�س���تتيح م�ساعفة قدرة مناطق االإجراءات 
ال�س���تقبال �س���عف الع���دد القائ���م حاليا 
وال���ذي  نف�س���ها،  القائم���ة  بامل�س���احات 
يتطل���ب معها زي���ادة اأع���داد امل�ظفن 
م���ن االإدارات احلك�مي���ة مل�اكب���ة ه���ذه 
لتحقي���ق  والتح�س���ينات  الت��س���عات 

االأهداف املطل�بة.
وب���ن اأن امل�ؤ�س�س���ة اأجن���زت العديد 
باالإج���راءات  املرتبط���ة  امل�س���اريع  م���ن 
وامل�س���اندة لاإدارات احلك�مي���ة العاملة 
يف اجل�رس م���ن خ���ال التعاون والتن�س���يق 
امل�ستمر وكذلك امل�ساريع اخلدمية خال 
ال�س���ن�ات املا�س���ية من �س���منها اإن�س���اء 
�س���االت خم�س�س���ة للحافات و�س���االت 
خلدم���ة احلج���اج، والت���ي مت ا�س���تخدامها 

خلدمة �سي�ف الرحمن.
التع���اون  خ���ال  م���ن  اأن  واأو�س���ح 
واالإدارات  امل�ؤ�س�س���ة  ب���ن  والتن�س���يق 
احلك�مية عمل���ت امل�ؤ�س�س���ة على ت�فري 
اأجهزة احلا�س���ب االآيل والطابعات واأجهزة 
امل�س���ح ال�س����ئي واأجه���زة ال�س���ريفر مع 
تاأم���ن بطاري���ات حماي���ة جلمي���ع كبائن 
العب�ر باجل����ازات واجلمارك باململكتن 

ال�سقيقتن م�اكبة للتط�ير والتح�سن.

هيئ���ة   - املنام���ة 
واحلك�مة  املعل�م���ات 
ن�ه���ت  االإلكرتوني���ة: 
املعل�م���ات  هيئ���ة 
االإلكرتونية  واحلك�م���ة 
ع���ن ب���دء تطبي���ق اآلية 
حجز امل�اعيد اإلكرتونياً 
خلدم���ة حتديث بيانات 
بفرع  اله�ي���ة،  بطاق���ة 
مدين���ة عي�س���ى، ابتداًء 
من تاريخ 26 اأغ�سط�س 
بهدف  وذل���ك  اجلاري، 
االإج���راءات  حت�س���ن 
وت�رسي���ع اإجن���از اخلدمة 
ف���رتات  لتقلي����س 
املراجع���ن  انتظ���ار 

وتقليل الط�ابري.
ُيذكر باأن هذه االآلية معتمدة م�سبقاً 
يف مرك���ز بطاق���ة اله�ية بف���رع املحرق، 
واأثبت���ت جناحه���ا وفاعليته���ا يف تنظيم 
وت�رسي���ع اإجن���از املعام���ات، وه���� االأمر 
ال���ذي يفتح املج���ال الإ�س���افة مزيد من 
التح�س���ينات والتجدي���د يف اخلدمات مبا 
يت�اف���ق م���ع متطلب���ات امل�س���تخدمن 

ويحقق ر�ساهم.
ودع���ت الهيئ���ة اجلميع اإل���ى التاأكد 
من حتدي���ث بياناتهم ب�س���كل م�س���تمر، 
نظراً الرتباطها بجهات خدمية اأخرى، مبا 

يجنب امل�اطن تعطيل معاماته يف حال 
كانت بياناته غري حمدثة، م�سرية اإلى اأنه 
لن يت���م قب�ل اإجناز اأي معاملة دون حجز 

م�عد اإلكرتوين.
وحلج���ز امل�ع���د اإلكرتوني���اً، يرج���ى 
 Bahrain.bh زي���ارة الب�اب���ة ال�طني���ة
والدخ����ل على خدم���ات بطاق���ة اله�ية 
واال�ستف�س���ار  )احلج���ز  خدم���ة  واختي���ار 
ع���ن امل�اعي���د(، ملزيد من اال�ستف�س���ار 
يرجى ا�س���تخدام نظام )ت�ا�سل( املتاح 
االإلك���رتوين والتطبي���ق  الب�اب���ة   عل���ى 

.bahrain.bh/apps 

• فهد الداود	

�لن�سخة �لر�بعة جلائزة خالد بن حمد للم�رسح �ل�سبابي تنطلق يف �أكتوبر
املهرجان ينظم ب�سعار “لنغر�س ب�سمة” والتح�سري ب�ر�سة “مفاتيح امل�رسح”

العلي���ا  املنظم���ة  اللجن���ة  ت�ا�س���ل 
ملهرج���ان “جائزة خالد ب���ن حمد للم�رسح 
ال�طني���ة  لاأندي���ة  الراب���ع  ال�س���بابي” 
واملراك���ز ال�س���بابية ول���ذوي العزمي���ة، 
حت�س���رياتها االإعدادي���ة قب���ل انط���اق 
الفعالي���ات حت���ت رعاية النائ���ب االأول 
لل�س���باب  االأعل���ى  املجل����س  لرئي����س 
والريا�س���ة رئي����س االحت���اد البحرين���ي 
الألعاب الق����ى الرئي�س الفخري لاحتاد 
البحريني لريا�س���ة ذوي العزمية �س���م� 
ال�س���يخ خالد بن حم���د اآل خليفة، والذي 
يق���ام بتنظي���م وزارة �س����ؤون ال�س���باب 
والريا�سة، بال�رساكة مع املكتب االإعامي 
ل�سم� ال�س���يخ خالد بن حمد يف الفرتة 1 
اإلى 15 اأكت�ب���ر املقبل، حيث ياأتي هذا 
املهرجان �سمن مبادرات �سم�ه الداعمة 
لل�سباب يف املجالن الثقايف واالإن�ساين.

وتت�ا�سل فعاليات ور�سة “مفاتيح 
م�رسح” يف قاعة الدان���ات مبركز املحرق 
ال�س���بابي النم�ذجي، والت���ي تقام على 
م���دار 3 اأيام. وته���دف لتحقيق العديد 
مك�س���با  تعت���رب  الت���ي  اجل�ان���ب  م���ن 
للم�س���اركن، خ�س��سا واأن امل�ساركن 
يتلق����ن فيه���ا العدي���د م���ن املهارات 
�س����اء يف اجلانب النظري اأو التدريبات 
العملية الت���ي بداأ فيها مقدم ال�ر�س���ة 
مدير املهرجان املخرج ن�سال العطاوي.

وقدم العطاوي للم�ساركن جمم�عة 
من التدريب���ات العملية؛ بهدف حتقيق 
كامل اال�س���تفادة مب���ا ينعك����س اإيجابا 
على مهارات امل�س���اركن �س�اء م�رسحيا 
اأو يف �ستى اأم�ر احلياة، فال�ر�سة كانت 
مبثاب���ة مفاتي���ح لكاف���ة اأب����اب احلياة 
امل�ؤ�سدة لي�ست ملجرد خل�سبة امل�رسح، 
حي���ث ع���رب امل�س���ارك�ن ع���ن اأعجابهم 
بالط���رح الراقي وال�س���ل�س ال���ذي قدمه 
العطاوي يف ال�ر�س���ة، والذي كان كفيا 
باأ�س���عال الطاقة االإيجابي���ة يف النف��س 

وات�ساع املدارك قبل اأي �سيء اآخر.
ال�ر�س���ة  وا�س���تعر�س املخرج خال 
عددا م���ن االأخط���اء ال�س���ائعة التي يقع 
فيه���ا امل�رسحي����ن من خال عرو�س���هم 
املقدم���ة وت�جز هذه االأخط���اء يف ناحية 
لعر����س  املنا�س���ب  الت�قي���ت  اختي���ار 
الفعالي���ة، اأو اختيار املكان املنا�س���ب 
لذل���ك. كم���ا تطرق اإل���ى اأهمي���ة اختيار 

امل�قع ال�س���ليم مع وج�د تعزيز للخربة 
ا�س���تخدام  اإل���ى  اإ�س���افة  والت�جي���ه، 

التقنيات املختلفة.
واأو�س���ح اأهمية حتدي���د االأهداف من 
وراء العرو����س املقدم���ة، وا�س���تعر�س 
����رسورة بيان الر�س���الة التي ي�س���عى من 
ع���رب  لتقدميه���ا  امل�س���ارك�ن  خاله���ا 
امل�رسحي���ة املقدم���ة للجمه����ر وحتديد 

فئته مب���ا يعك�س اجل� العام املنا�س���ب 
لذل���ك. كما اأكد ����رسورة تهيئة اجلمه�ر 
للعر�س امل�رسحي من خال بيان وا�س���ح 
للفعالي���ة الرئي�س���ة وبفك���رة مقب�لة يف 

الأو�ساط املجتمعية.
كم���ا اأكد العط���اوي للم�س���اركن اأن 
وج�د الفعاليات امل�س���احبة، ومن بينها 
ور�س العمل قبل انطاق املهرجان ياأتي 

به���دف اكت�س���اب امل�س���اركن جل�انب 
تك�ن عاما اإيجابيا واإ�س���افيا للعرو�س، 
م�ؤكدا اأن املهرجان �سي�س���هد فعاليات 
اأخرى اأي�سا �ستك�ن ذات مردود اإيجابي 

على جميع امل�ساركن.
االإقبال الكبري يف ور�سة العمل عك�س 
جانب���ا مهم���ا يف مهرج���ان خال���د بن حمد 
للم�رسح ال�س���بابي، خ�س��س���ا مع التط�ر 
الاف���ت واحلر����س الكبري للم�س���اركن 
لا�ستفادة وانعكا�س ذلك على العرو�س 

الفنية التي �ستقدم خال املهرجان.
وت�س���هد ن�س���خة ه���ذا الع���ام تط�را 
العام���ة  التح�س���ريات  يف  ملح�ظ���ا 
ع���رب  وذل���ك  امل�س���احبة،  والفعالي���ات 
اإط���اق حزم���ة م���ن ال�ر�س التح�س���ريية 
تعزي���ز  �س���اأنها  م���ن  الت���ي  والن���دوات 
مهارات امل�س���اركن مبا ينعك�س اإيجابا 
على القيمة الفنية للعرو�س امل�ساركة.

وي�س���ار اإل���ى اأن مهرج���ان خال���د بن 
حمد للم�رسح ال�س���بابي ياأتي ك�احدة من 
املب���ادرات التي يرعاها �س���م� ال�س���يخ 
خالد بن حم���د دعما لل�س���باب البحريني 
يف املج���ال الثق���ايف، كم���ا وج���ه �س���م�ه 
يف الن�س���خ ال�س���ابقة اإلى م�س���اركة ذوي 
العزمية يف املهرجان؛ لي�س���في �س���م�ه 
لفتة اإن�سانية على الفعالية التي ت�سهد 
م�ساركة عدد كبري من ال�سباب البحريني 

من اجلن�سن.

• •�سم� ال�سيخ خالد بن حمد	 •وزير �س�ؤون ال�سباب والريا�سة	 جانب من ور�سة مفاتيح امل�رسح	

• 	
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قبعة متجمهر تو�صل �ل�رشطة �إلى هويته خالل يومني

�آ�صيوي ير�قب �ل�صيد�ت بغرفة تبديل �ملالب�س يف جممع م�صهور

�إخالء �صبيل �ملتهم بالإ�صاءة لأهل ملة و26 �أغ�صط�س �حلكم

حماكمة 5 متهمني بال�رشوع يف حرق اإطارات ب�شارع البديع

و�شع كامريات غري قانونية باملحل

احلواج: مت�شّيدو اخلالفات الفقهية ق�شدوا “الزوبعة”

بداأت املحكمة الك����رى اجلنائية الرابعة يف 
حماكمة 5 متهمني بواقعة �رشوع يف حرق اإطارات 
على �شارع البديع العام، مت التو�شل اإلى اأحدهم 
يف يوم����ني فق����ط عر قبعة �ش����وداء الل����ون كان 
يرتديها وي�شتخدمها كلثام، والتي �شقطت منه 
اأثن����اء فراره من امل����كان بعد تفاجئه����م بدورية 

اأمنية يف املكان.
واأجل����ت املحكم����ة النظ����ر يف الق�ش����ية حتى 
جل�ش����ة 13 �ش����بتمر املقبل؛ لالط����الع والرد مع 
الت�رشيح ب�ش����ورة من الأوراق واأمرت با�ش����تمرار 
حب�����ض املتهم����ني الثالث����ة املقبو�����ض عليه����م 

بالق�شية حلني اجلل�شة املقبلة.
وتتح�ش����ل تفا�ش����يل الواقع����ة يف اأن بالغ����ا 
ورد للنيابة العامة م����ن اإدارة املباحث اجلنائية، 
مفاده اأنه على اإثر واقعة جتمهر لرتكاب جرائم 
الإخ����الل بالأمن يف منطقة كران����ة، دلت حتريات 
اأفراد �رشطة الإدارة، والتي قام بها واأ�رشف عليها 
م����الزم اأول فيه����ا، وتاأك����دت معلوماته من خالل 
م�ش����ادره ال�رشي����ة، يف اأن املته����م الأول واآخرين 
جمهولني اتفقوا فيما بينهم على اإغالق �ش����ارع 

البديع العام بالإطارات واإ�ش����عال النريان فيها، 
م�شتخدمني الزجاجات امل�شتعلة “املولوتوف”.

واأ�شاف اأنهم بالفعل نقلوا عددا من اإطارات 
املركب����ات اإلى ال�ش����ارع العام، اإل اأنه����م تفاجاأوا 
بدوري����ة اأمنية، فم����ا كان منه����م اإل اأن رموا تلك 
الإطارات ولذوا بالفرار من املوقع، م�ش����ريا اإلى 
اأن ه����دف اجلن����اة كان تعطيل احلرك����ة املرورية 

واإثارة الفو�شى.
واأثناء التعام����ل مع املتجمهرين لحظ اأفراد 
ال�رشط����ة احلا�رشين باملوقع قبعة �ش����وداء اللون 
ت�ش����تعمل لتغطية الراأ�ض واأخ����رى كلثام ملقني 
على الأر�����ض، وكذلك هاتف نق����ال يحتوي على 
�رشيحة ات�ش����ال، فتم حتريزه����م وحتليل عينات 

احلم�ض النووي املرفوعة منها.
فت����م التو�ش����ل اإل����ى اأن املته����م الأول ه����و 
�شاحب تلك امل�شبوطات، فاأمر املالزم بالقب�ض 

عليه بعد احل�شول على الأذون الالزمة لذلك.
�ش����احب  الأول  املته����م  �ش����بط  وعق����ب 
امل�ش����بوطات اعرتف اأنه بالفعل اتفق مع باقي 
املتهمني واآخرين جمهولني على اإ�ش����عال حريق 
يف عدد م����ن الإطارات على �ش����ارع البديع العام، 
وق����د جتمع����وا يف مق����رة القرية وهن����اك ارتدوا 

اللثام عل����ى وجوههم وارتدى ه����و الآخر قبعته، 
وعندم����ا فوجئوا بالدورية الأمني����ة لذوا بالفرار 
دون اأن ينج����زوا هدفه����م، واأثناء عملي����ة الفرار 
�شقطت منه قبعة الراأ�ض، فتم القب�ض عليه بعد 

م�شي يومني فقط من تلك الواقعة.
واأحال����ت النيابة العامة املتهمني اخلم�ش����ة 
البالغ����ة اأعمارهم ما بني 15 و17 عاما للمحاكمة 
عل����ى اعتب����ار اأنهم بتاري����خ 25 نوفم����ر 2017 

ارتكبوا الآتي:
اأول: �رشع����وا واآخ����رون جمهول����ون عم����دا يف 
اإ�ش����عال حري����ق يف منق����ولت، وكان م����ن �ش����اأنه 
تعري�����ض حي����اة النا�����ض واأمواله����م للخطر، وقد 
اأوقف اأثر اجلرمية ل�ش����بب ل دخل لإرادتهم فيه، 

وهو ح�شور اأفراد ال�رشطة.
ثانيا: ا�شرتكوا واآخرون جمهولون يف جتمهر 
مبكان عام موؤلف من اأكرث من خم�ش����ة اأ�ش����خا�ض 
الغر�ض من����ه ارتكاب اجلرائم والإخ����الل بالأمن، 
م�ش����تخدمني العنف لتحقيق الغاية التي جتمعوا 

من اأجلها.
ثالثا: حازوا واأحرزوا عبوات قابلة لال�شتعال 
والنفجار بق�ش����د ا�ش����تخدامها يف تعري�ض حياة 

واأموال النا�ض للخطر.

تنظر املحكمة يف ق�شية عامل حمل لبيع 
املالب�ض اخلا�شة بال�ش���يدات، يحمل جن�شية 
اآ�ش���يوية يبلغ من العم���ر 35 عاما، والذي مت 
�ش���بطه وهو يراق���ب ال�ش���يدات املرتددات 
على املحل وي�شتخدمن غرفة تبديل املالب�ض 
من خالل كامريا مراقبة متكن من و�شعها يف 
الغرفة؛ بهدف م�ش���اهدتهن وهن ي�شتبدلن 
مالب�ش���هن، معتدي���ا بذلك على عر�ش���هن يف 

املجمع املعروف الذي يعمل فيه.
واأرجاأت املحكمة الكرى اجلنائية الأولى 
حماكم���ة العامل الآ�ش���يوي حتى جل�ش���ة يوم 
10 �ش���بتمر املقبل؛ وذلك لالط���الع والرد 
م���ع الت�رشي���ح ب�ش���ورة م���ن الأوراق لوكي���ل 
املتهم والأمر با�شتمرار حب�شه حلني اجلل�شة 

القادمة.
وتتح�شل وقائع �شبط املتهم الآ�شيوي 
يف اكت�ش���اف �شيدة لتلك الكامريا املو�شولة 
ب�ش���بكة تلفزيونية و�شا�شة عر�ض يف املحل، 
اإذ اأبلغ���ت ال�رشط���ة واأم���ن املجمع امل�ش���هور 
اأنه���ا عندم���ا دخلت للمحل اختارت لنف�ش���ها 
بع�ش���ا من املالب����ض، ولتتاأكد من تنا�ش���ب 
تلك املالب�ض لها طلبت من البائع اإر�ش���ادها 
اإلى غرفة تبديل املالب�ض، وبالفعل اأر�شدها 
اإليها، لكنه ع���اد م�رشعا اإلى اإحدى �شا�ش���ات 
يف  املوج���ودة  الأمني���ة  الكام���ريات  عر����ض 

املحل، مما اأثار ا�شتغرابها.
وعندما دخلت اإلى غرفة تبديل املالب�ض 
بداخله���ا  مراقب���ة  كام���ريا  وج���ود  لحظ���ت 
مو�ش���ولة بدوائر تلفزيونية، فخرجت م�رشعة 
ناحية العامل واجتهت اإلى �شا�ش���ة العر�ض، 
وتبني لها اأن العامل كان ينتظر م�شاهدتها 
وه���ي بداخل تلك الغرفة املراقبة عن طريق 
الكامريا املو�شولة ب�شا�شة اجلهاز الذي كان 

ينتظر م�شاهدتها من خالله.
واأ�ش���ارت اإل���ى اأنها �رشخت عل���ى العامل 

وطلبت امل�شوؤولني عن اأمن املجمع وات�شلت 
بزوجها واأبلغته بامل�شكلة التي وقعت بها.

وعلى اإثر ذل���ك ح�رش زوج املجني عليها، 
والذي طلب ا�ش���تدعاء ال�رشطة للمجمع، فتم 
القب����ض عل���ى املته���م، وال���ذي اأنك���ر خالل 
التحقيق معه بداية التهام املن�ش���وب اإليه، 

اإل اأنه تراجع واعرتف بعد ذلك.
وقد اأ�شندت النيابة العامة للمتهم تهمة 
اأنه اعتدى على عر�ض املجني عليها، كما اأنه 

ثبت كامريا مراقبة ب�شكل غري قانوين.

اأم���رت املحكم���ة باإخالء �ش���بيل رج���ل الدين 
املته���م بن����رش تغريدات ت�ش���يء اإلى رم���ز ديني 
مو�ش���ع تقدي�ض ل���دى اأهل مل���ة، ال���ذي اأنكر ما 
ن�ش���ب اإلي���ه وب���ّرر كتاباته باأنها لي�ش���ت �ش���وى 
مناق�ش���ة لأبحاث علمية تطرق اإليه���ا بالن�رش عر 
موقع التو�ش���ل الجتماعي “توي���رت” ل اأكرث من 
ذل���ك، وذلك بعد مرور �ش���هر كامل على توقيفه 

يف احلب�ض الحتياطي.
وق���ررت املحكم���ة ال�ش���غرى اجلنائية التي 
تنظر يف الدعوى حجز الق�ش���ية حتى جل�ش���ة يوم 
26 اأغ�ش���ط�ض اجل���اري، وذل���ك لإ�ش���دار حكمها 
النهائ���ي فيه���ا. وكان���ت النيابة العام���ة اأحالت 
رجل الدين للمحاكمة على اعتبار اأنه اأهان بطرق 

علنية رمًزا مو�شع متجيد لدى اأهل ملة.
وكان���ت وكيل���ة املتهم طلبت م���ن املحكمة 
اإخالء �ش���بيل موكلها بعدما مت�شكت براءته مما 

ن�شب اإليه من اتهام.
واأك���دت حمامية رجل الدين يف مرافعتها اأنه 
مل يق�ش���د الإهانة لأحد ال�شحابة اأو غريهم، فهو 
رجل من رج���ال الدين يرف�ض وب�ش���دة التعر�ض 
لأي من ال�شحابة ر�شوان اهلل عليهم اأو اأهل بيت 
ر�ش���ول اهلل مب���ا ينتق����ض منهم اأو يعت���ر اإهانة 
لهم، واأن ما ن�رشه على �شفحته يف “تويرت” جمرد 
نقل لآراء الفقهاء وال�ش���لف، دون اأن يق�ش���د من 

ذلك اإهانة.
م�ش���رية اإل���ى اأن���ه اإذا اعت���ر البع����ض م���ن 
اإهان���ة  ذل���ك  الفقهي���ة  اخلالف���ات  مت�ش���يدي 
لل�شحابة بق�شد اإثارة زوبعة حوله ب�شبب تر�شحه 

لالنتخاب���ات النيابية، فهذا ق�ش���د م���ردود عليه 
باأن النقل عن ال�ش���لف اأو تف�شري كتب ال�شرية ل 
يعتر �ش���بًّا ول تعييًبا ول حتى جمرد نقد ل�شرية 
اأحد من ال�ش���حابة، واإمنا ه���و علم يدر�ض وتاريخ 
ي�رشد على مر الع�شور والأزمان، فال يوجد يف ذلك 
جرم ميكن اأن يعاقب عليه، مما ي�شري اإلى انتفاء 

الق�شد اجلنائي.
ودفعت باأن اأوراق الدعوى جاءت خالية متاًما 
مما يفيد وقوع جرم، خا�ش���ة بع���د تقدم املتهم 
للنياب���ة العام���ة مب���ا يفي���د اأن ما مت ن����رشه على 
�ش���فحته لي�ض قول���ه هو واإمنا ه���و خطب لالإمام 
عل���ي بن اأبي طال���ب، واأحاديث لل�ش���يدة فاطمة 
الزه���راء، وراأي فقهي للخليف���ة عمر بن اخلطاب 

ر�شوان اهلل عليه، ح�شب ما جاء مبذكرتها.
واأ�ش���ارت املحامي���ة فاطم���ة احل���واج وكيلة 
املتهم اإلى اأن النيابة العامة مل تقدم دليالً على 
اأن موكله���ا قد ارتك���ب اجلرمية املن�ش���وبة اإليه 
كم���ا جاء يف و�ش���ف التهام، حي���ث اقت�رش احلال 
عل���ى اأقوال املتهم الذي اأنكر التهام، وحتريات 
اإدارة مكافح���ة اجلرائم الإلكرتونية، والتغريدات 
املن�ش���وبة للمتهم، وه���ي تغري���دات مل ينكرها 
وب���نّي باأنه���ا لي�ش���ت راأي���ه ول قول���ه، واإمنا هي 
مقتطف���ات من كتب الفقه وال�ش���رية واحلديث، 
فبالتايل ل ميك���ن اعتبارها اإهانة لأحد ول تقليالً 
م���ن �ش���اأنه، كم���ا ل ميكن ا�ش���تخال�ض الق�ش���د 

اجلنائي من خاللها.
وطالب���ت يف اآخ���ر مرافعته���ا وقب���ل احلك���م 
يف مو�ش���وع الدع���وى، مبخاطب���ة اإدارة ال�ش���وؤون 

الإ�ش���المية لأخذ الراأي والفتوى منها بخ�ش���و�ض 
ق�ش���ية تقدي�ض الأ�ش���خا�ض يف الدين الإ�شالمي 
وتق�ش���يمات اأهل الدين الإ�ش���المي واملق�ش���ود 
باأهل امللل، وما اإذا كان لأ�ش���خا�ض قدا�شة وفًقا 
للت�رشيع الإ�ش���المي ومن هي القدا�ش���ة، ومن هم 

من ميكن تقدي�شهم وكيفية ذلك.
والتم�شت احتياطيًّا ا�شتعمال اأق�شى درجات 
الراأف���ة م���ع املته���م والن���زول بالعقوب���ة حلدها 
الأدن���ى مع وق���ف التنفي���ذ عمالً باأح���كام املادة 
)81( من قانون العقوبات، اأو ا�شتبدال العقوبة 
باأي من العقوبات البديلة املن�ش���و�ض عليها يف 
املواد )2( و)10( م���ن قانون العقوبات البديلة 

رقم )18( ل�شنة 2017.
اجلدي���ر بالذك���ر اأن رئي�ض نياب���ة املحافظة 
ال�ش���مالية حممد �ش���الح �رشح يف وقت �شابق عن 
تلق���ي النياب���ة العامة بالًغ���ا م���ن اإدارة مكافحة 
اجلرائم الإلكرتونية، ب�ش���اأن قيام اأحد الأ�شخا�ض 
بن�رش تغريدات م�ش���يئة على ح�ش���ابه باأحد مواقع 

التوا�شل الجتماعي.
وق���د با����رشت النياب���ة العام���ة التحقي���ق يف 
الواقع���ة وا�ش���تجوبت املته���م ال���ذي اأق���ر ب���اأن 
احل�ش���اب خا�ض ب���ه وق���د واجهت���ه بالتغريدات 
الثابت���ة يف احل�ش���اب وعب���ارات الإ�ش���اءة الواردة 

فيها.
واأمرت بحب�شه �شبعة اأيام على ذمة التحقيق، 
بعد اأن وجهت له تهمة اإهانة رمز مو�ش���ع متجيد 
وتقدي�ض لدى اأهل ملة ا�ش���تناًدا للمادة 310/2 

من قانون العقوبات )...(.

�لنائب �لعام يت�صلم ن�صخة من دكتور�ه �حلمادي

28 �أغ�صط�س �حلكم يف ��صتئناف �إعالمي متهم بال�صّب

�ل�صماح مل�صنع �صكولتة بتخزين �ملو�د �لغذ�ئية

العام���ة:  النياب���ة   - املنام���ة 
عل���ي  الع���ام  النائ���ب  ا�ش���تقبل 
املحام���ي  مبكتب���ه  البوعين���ني 
العام للنيابة الكلي���ة رئي�ض نيابة 
اجلرائم الإرهابية امل�شت�ش���ار اأحمد 
احلم���ادي، حي���ث قدم اإليه ن�ش���خة 
من ر�ش���الة الدكتوراه التي ح�شل 
عليه���ا موؤخ���را بتقدي���ر امتياز من 
كلية احلقوق بجامعة عني �ش���م�ض 
بعنوان “ احلماية اجلنائية لل�شهود 

- درا�شة حتليلية مقارنة “.
الع���ام  النائ���ب  اأ�ش���اد  وق���د 
اجله���ود الطيبة الت���ي بذلها اأحمد 
ه���ذه  عل���ى  للح�ش���ول  احلم���ادي 
الدرج���ة العلمي���ة املتقدم���ة، ومن 
جانبه اأع���رب عن �ش���كره وتقديره 
للنائ���ب العام وحثه امل�ش���تمر نحو 
العلم���ي  التح�ش���يل  يف  التق���دم 

مبختلف التخ�ش�شات.

اأمرت املحكمة الكرى اجلنائية 
ال�ش���تئنافية(  )ب�ش���فتها  الثالثة 
بحج���ز ا�ش���تئناف اإعالم���ي معروف 
)53 عام���ا(، واملدان بواقعة �ش���ب 
نائ���ب �ش���ابق عر ح�ش���ابه اخلا�ض 
الجتماع���ي  التوا�ش���ل  موق���ع  يف 
)توي���رت(، وحمكوم علي���ه باحلب�ض 
مل���دة 3 اأ�ش���هر، للحك���م علي���ه يف 

جل�شة يوم 28 اأغ�شط�ض اجلاري.
وكان قا�ش���ي تنفي���ذ العقاب 
اأ�ش���ار على طلب ا�ش���تبدال عقوبة 
كان تق���دم ب���ه حمام���ي الإعالم���ي 

امل�شتاأنف، بعدم املوافقة عليه.
وتتمثل وقائع الق�شية يف بالغ 
كانت تلقته اإدارة مكافحة اجلرائم 
الإلكرتونية من قبل النائب ال�شابق 
املجن���ي علي���ه، ال���ذي اأف���اد باأن���ه 
فوجئ بالإعالمي امل�شهور يوجه له 
الإ�ش���اءات وال�شتائم عر “تويرت”، 

ف�شال عن العبارات امل�شيئة.
وبا�ش���تدعاء الإعالمي املعروف 
اعرتف اأنه بالفعل �شاحب احل�شاب 

امل�شيء ب� “تويرت”.
وثب���ت ملحكم���ة اأول درج���ة اأن 
الإعالمي امُلدان، بتاريخ 17 يونيو 
اأول:  الآت���ي:  ارتك���ب  ق���د   ،2017
رمى علن���ا املجني عليه مبا يخد�ض 
من �رشف���ه واعتباره، ب���اأن وجه اإليه 

الألفاظ املبينة بالأوراق.
ثاني���ا: ت�ش���ّبب عم���دا يف اإزعاج 
املجني عليه باأن اأ�ش���اء ا�ش���تعمال 
و�ش���ائل املوا�ش���الت والت�شالت 

العامة.
يذكر اأن الإعالمي نف�ش���ه مدان 
يف وقت �ش���ابق بالعتداء على اأحد 
اأ�شدقائه يف مطعم مبنطقة املحرق 
بوا�شطة كاأ�ض زجاجي و�شفعه بيده 
على وجهه، اإذ ن�رش �ش���ديقه �شورة 
ل���ه عل���ى “الإن�ش���تغرام” اعتره���ا 
الإعالمي م�ش���يئة اإليه، وحكم عليه 
باحلب�ض ملدة �ش���هرين يف الواقعة، 
اإل اأن قا�ش���ي تنفيذ العقاب وافق 
على اإ�ش���دار اأمر با�شتبدال عقوبته 

والكتفاء بتوكيله بعمل يدوي.

اأرج���اأت املحكمة الك���رى اجلنائية 
حماكم���ة 5 متهمني بتزوي���ر وبيع مواد 
ال�ش���الحية يعمل���ون  غذائي���ة منتهي���ة 
ب�رشك���ة “م�ش���نع” لإنت���اج ال�ش���وكولتة 
واحللويات ال�ش���كرية يف البحرين، وهي 
املتهم���ة اخلام�ش���ة بالق�ش���ية، والذين 
اأنكروا ما ن�شب اإليهم من اتهامات، بعد 
تقدمي عامل يف امل�ش���نع بالغا �ش���دهم 
بالتزوير، حتى جل�شة 6 �شبتمر املقبل، 
بالق�ش���ية  �ش���اهدين  لإع���الن  وذل���ك 
للمثول اأمام املحكمة و�ش���ماع اأقوالهما.
و�رشحت املحكمة اإلى املتهمة اخلام�شة 
“ال�رشكة” باأن تفتح م�شنعها، واأن يتم 
متكينها م����ن تخزين امل����واد الغذائية 
وفق اأ�ش����ول احلفاظ عليها من التلف، 
وذلك ملرة واحدة ويف ح�ش����ور ال�رشطة 
ال�ش����حة،  ب����وزارة  املخت�ش����ني  واأح����د 
عل����ى اأن يع����اد غل����ق امل�ش����نع عق����ب 
ذلك، واأم����رت جمددا با�ش����تمرار حب�ض 

املتهمني الأربعة املقبو�ض عليهم.
ويتبني من معلومات الق�ش���ية اأن 
اأحد العمال ال�ش���ابقني لدى امل�ش���نع 
مرك���ز  ل���دى  بب���الغ  تق���دم  ق���د  كان 
لل�رشط���ة، اأفاد في���ه باأن امل�ش���وؤولني 
بال�رشكة يعملون على ا�شتبدال تواريخ 
الإنت���اج والنته���اء اخلا����ض مبنتجات 
امل�ش���نع رغم اأنها منتهية ال�شالحية، 
لإيهام النا�ض باأنها �ش���ارية ال�شالحية 

والتمكن من بيعها.
اأحال���ت  العام���ة  النياب���ة  وكان���ت 
اعتب���ار  عل���ى  للمحاكم���ة  املتهم���ني 
اأنهم منذ الع���ام 2015 وحتى 2018، 
اأول: املتهم���ون جميعا: حازوا بق�ش���د 
فا�ش���دة  غذائي���ة  منتج���ات  الت���داول 

انتهت �شالحيتها.
ارتك���ب  الأول:  املته���م  ثاني���ا: 
تزويرا يف حمرر خا����ض وذلك باأن قام 
با�ش���طناع حمرر م�ش���ابه ملكان تاريخ 
ال�ش���الحية املنتجات املبينة بالأوراق 
وو�ش���ع به���ا تاري���خ �ش���الحية خالف���ا 

للحقيقة.

ثالث���ا: املته���م الثاين: ا�ش���تعمل 
املح���ررات امل���زورة حمل البن���د ثانيا 
فيما زورت من اأجله باأن قام بل�ش���قها 
مكان تاريخ �شالحية املنتجات املبينة 
ب���الأوراق وقدمه���ا لق�ش���م الإنتاج مع 

علمه بتزويرها.
رابعا: املتهمة اخلام�شة “ال�رشكة”: 
اأول  البن���د  حم���ل  اجلرمي���ة  ارتكب���ت 
با�ش���مها وبوا�ش���طة العامل���ني لديها 
وهم املتهمون من الأول وحتى الرابع.
يذك���ر اأن رئي����ض نيابة ال���وزارات 
الع���ام  املحام���ي  العام���ة  واجله���ات 
مم���دوح املع���اودة، كان �رشح يف وقت 
�ش���ابق بتلق���ي النيابة الع���ام بالغ من 
مركز ال�رشطة مفاده ا�ش���تخدام ب�شاعة 
منتهية ال�ش���الحية يف اإح���دى ال�رشكات 
اخلا�ش���ة ب�ش���نع الكاكاو وال�شكولتة 

واحللويات ال�شكرية.
ال�ش���حة  اإدارة  اإخط���ار  وعلي���ه مت 
العام���ة وتفتي����ض ال�رشك���ة م���ن جانب 
ماأموري ال�ش���بط الق�ش���ائي املخت�ض 
و�ش���بط م���واد غذائية عليها مل�ش���ق 
دون علي���ه تواري���خ �ش���ارية املفعول 
على خ���الف احلقيقة، حي���ث مت نزعها 
وتب���ني وج���ود تاري���خ �ش���الحية منتٍه 
عل���ى تلك املواد الغذائي���ة، وعليه مت 
التحف���ظ عليها واإغ���الق ال�رشكة اإداريا 

مبعرفة اإدارة ال�شحة العامة.
العام���ة ب�ش���بط  النياب���ة  واأم���رت 
واإح�شار املتهمني وبا�رشت ا�شتجواب 
بع�ش���هم، واأمرت بحب�شهم �شبعة اأيام 
احتياطي���ا بع���د اأن وجه���ت لهم تهمة 
التزوي���ر يف حم���رر خا����ض وبي���ع مواد 

غذائية منتهية ال�شالحية.
كم���ا ندب���ت اإدارة ال�ش���حة العامة 
لتفتي�ض وجرد �شائر حمتويات ال�رشكة 
م���ن امل���واد الغذائي���ة و�ش���بط ما هو 
خمال���ف منه���ا لل�رشوط واملوا�ص���فات 
ال�شالحية والتحفظ عليها، كما كلفت 
ال�رشطة باإجراء التحريات ب�شاأن ظروف 

ومالب�شات الواقعة.

عبا�س �إبر�هيم



الجمعة 17 أغسطس 2018 
6 ذو الحجة 1439

العدد 3594 9 opinion@albiladpress.com منطلقات اآلراء الواردة في »منطلقات« تعبر عن أصحابها وال تلزم »               «

امل�ؤام����رة الإرهابية الت����ي اأراد نظام املاليل 
تنفيذه����ا يف باري�����س يف حزي����ران املا�ض����ي خالل 
انعقاد م�ؤمتر املقاومة الإيرانية ال�ضن�ي العام يف 
فيلبانت، والذي ح�رضه اأكرث من مئة األف من اأبناء 
اجلالي����ة الإيرانية يف املهجر ومن اأع�ض����اء منظمة 
جماهدي خلق واأن�ض����ارها وم�ؤيديها واأ�ضدقائها 
م����ن خمتلف اأنح����اء العامل ومن �ضيا�ض����يي الطبقة 
لإره����اب  املناه�ض����ن  وامل�ض�����ؤولن  الرفيع����ة 
وا�ش����تبداد املاليل، وف�ش����لها و�ش����قوط ال�ش����بكة 
التي عمل����ت على تنفيذه����ا باإ�رضاف دبل�ما�ض����ي 
اإيراين يف �ض����فارة اإي����ران بفيينا، مازالت ت�ض����غل 
العامل حتلي����ال وبيانا واإدانة يف تفا�ض����يلها حيث 
اأ�ضقطتها اأجهزة الأمن الأوروبية بتعاون اأكرث من 
اأربعة اأجهزة مهمة باأر�ضيفها وعنا�رضها املتابعة، 
ون�����رض مركز مكافح����ة الإرهاب يف وي�ض����ت ب�ينت 
الأمريكي مقال بقلم ماتي� ل�يت ب�ض����اأن امل�ؤامرة 
الإرهابي����ة للنظام الإيراين يف فيلبنت بباري�س، ما 
اأدى اإلى اعتقال دبل�ما�ضي اإرهابي للنظام وعدد 

من عمالئه.
وجاء الن�رض بالتزامن مع م�ؤمتر بروك�ضل الذي 
نظم ملناق�ض����ة امل�ؤمتر و�ضاركت فيه �ضخ�ضيات 
اأوروبية رفيعة امل�ض����ت�ى ف�ض����ال عن �ضخ�ضيات 
م�ؤث����رة يف املقاوم����ة الإيراني����ة، وكت����ب املقال: 
“ط�����ال عق�د كانت طهران تر�ض����ل عمالءها اإلى 
اأوروبا لتنفيذ عمليات الغتيال وغريها من اأعمال 
الإرهاب... اعُتقل دبل�ما�ض����ي اإيراين معتمد لدى 
�ضفارة طهران يف فيينا، النم�ضا، يف اأملانيا، واُتهم 
بالتاآمر الرتكاب جرمية قتل ون�شاط كعمل اأجنبي، 
وت�ض����تبه ال�ض����لطات يف اأن الدبل�ما�ضي اأ�ضد اهلل 
اأ�ض����دي جّند زوجن اإيرانين يعي�ض����ان يف بلجيكا 
لتنفي����ذ خمطط تفجري ا�ض����تهدف جتمعا حا�ض����دا 
للمعار�ضة الإيرانية يف مركز فيلبينت للم�ؤمترات 
بالقرب من باري�س وزودهما بخم�ض����مئة جرام من 
متفج����رات TATP يف اجتماع يف ل�ك�ض����مب�رغ يف 
اأواخ����ر ي�ني����� 2018، وكان الهدف ه����� الجتماع 
ال�ض����ن�ي للمجل�س ال�طني للمقاومة الإيرانية يف 

باري�س، وه� منظمة �ضيا�ض����ية �ضاملة مبا يف ذلك 
منظمة جماهدي خلق.

ووفق����اً للمدع����ن العامن الأمل����ان، مل يكن 
اأ�ضدي دبل�ما�ضًيا عادًيا، بل �ضابًطا ا�ضتخباراتًيا 
اإيرانًي����ا يعمل حتت غطاء دبل�ما�ض����ي، ويف بيان، 
ربط املدع�ن العام�ن اأ�ض����دي ب�زارة املخابرات 
والأم����ن الإيرانية، التي ت�ض����مل مهامها “ب�ض����كل 
اأ�ضا�ض����ي املراقب����ة املكثف����ة ومكافح����ة جماعات 

املعار�ضة داخل اإيران وخارجها”.
وحث����ت ال�ليات املتحدة جمي����ع الدول على 
اإجراء درا�ضة دقيقة للدبل�ما�ضين يف ال�ضفارات 
الإيرانية ل�ض����مان اأمن بلدانهم، فاإذا كانت اإيران 
قادرة على التخطيط ل�ض����ن هجم����ات بالقنابل يف 
باري�س، فاإن����ه ميكنها اأن تخط����ط لهجمات يف اأي 
مكان يف الع����امل، ونحث جميع ال����دول على ت�خي 
اليقظة حيال ا�ض����تخدام اإيران لل�ضفارات كغطاء 
دبل�ما�ضي للتخطيط لهجمات اإرهابية. “احل�ار”.

أحمد عمران

نجاة المضحكي

هل ارتفاع ن�ض���بة العمال���ة الأجنبية 
وارتف���اع ح�الته���م   %  9 البحري���ن  يف 
اإلى 2.5 ملي���ار يف 2017، من امل�ؤ�رضات 
القت�ض���ادية املب�رضة بتعايف القت�ض���اد 
البحريني؟ واهلل هذا ما يبدو عندما يخرج 
كل ي���وم قانون ميكن الوافد االأجنبي يف 
ال�ض����ق، فمن حرية النتق���ال من كفيل 
اإل���ى كفيل، اإلى حرية بدون قيد اأو �رشط 
متنحه حرية ممار�ض���ة الأن�ضطة التجارية، 
ف���كل م���ا يحتاجه للح�ض����ل عل���ى هذه 
احلري���ة ر�ض���الة ن�ض���ية يبعث به���ا اإلى 
هيئة �ض����ق العم���ل برقمه ال�ضخ�ض���ي، 
يح�ضل بعدها على اإقامة ل�ضنتن قابلة 

للتجديد ومتعددة ال�ضفرات.
التاج���ر البحريني يخرج من ال�ض����ق 
ومل يبق من���ه اإل ذاك الذي م���ازال ياأمل 
اأن تعي���د هيئة �ض����ق العم���ل النظر يف 
ق�انينه���ا م���ن فر����س �رضيب���ة العام���ل 
الأجنبي اإلى اإلغاء الكفيل، فكيف بعدها 
وتت�ض���اعف  العمال���ة  ن�ض���بة  ترتف���ع  ل 
احل���ر  فال�اف���د  املالي���ة،  حت�يالته���م 
الي����م جلب اأقاربه وجريان���ه للعمل معه 
يف ن�ض���اطه التج���اري، واأ�ض���بح كفيلهم 
املبا����رض فه���� يتعاقد مع �ض���احب عمل 
اآخر، اأو يكون هو نف�شه �شاحب الن�شاط.

الي�م خريات البالد ت�ض���ب يف جيب 
ال�اف���د ال���ذي ياأت���ي البحري���ن فا�ض���ي 
اجلي�ب ول متر �ض���نة اإل وتبلغ حت�يالته 
فال�اف���د  دين���ار،  ملي����ن  ال�ضخ�ض���ية 
االأجنب���ي ميتلك مكاتب عقارية ومكاتب 
تخلي����س معامالت، كم���ا ميتلك حمالت 
الذهب و�ض�ق اجلملة، ويتملك العقارات 
يف املناطق احلرة، كل هذا يح�ضل يف بلد 
تفر�س ال�رضائب على امل�اطنن وترفع 
اأ�ض���عار اخلدمات وتعيد النظر يف حق�ق 
القادمة �ض����ف  املتقاعدي���ن، وال�ض���نة 
تفر�س قيمة م�ضافة، وباملقابل ال�افد 
يتقلب يف خريات البالد وي�ضلب خرياتها 
بتح�يل املليارات لدعم اقت�ضاد بالده.

ال�اق���ع م�ؤ�ض���ف ول حل����ل تل�ح يف 
الأف���ق، لأن احلل����ل فق���ط يف ي���د هيئة 
�ش���وق العم���ل الت���ي �ش���مت اآذانها عن 
ا�ض���تغاثة التجار بحمايته���م من العمالة 
ال�افدة، وتخفي�س ال�رضائب والر�ض����م 
املفرو�ض���ة على �ض���احب العمل، ليع�د 
التاج���ر البحرين���ي ه���� �ض���احب العمل 
الأ�ض���لي والعمالة ال�اف���دة تعمل لديه 
باأج�ر حتف���ظ حق�قها وق�ان���ن عادلة 

حتميها.
القت�ض���اد ل���ن يتعاف���ى اإل بع�دة 
التاج���ر البحريني اإلى مكانته يف ال�ض����ق 
كم���ا كان اآب���اوؤه واأج���داده الذي���ن بن���وا 
بروؤو����س  و�ض���اهم�ا  ق�ي���ا،  اقت�ض���ادا 
اأم�اله���م واأرباحه���م يف من� القت�ض���اد، 
ومتكن�ا من تاأ�ضي�س �رضكات امتدت اإلى 
دول اخللي���ج واأبعد منه���ا، وذلك عندما 
دعمت احلكومة اآن���ذاك التاجر البحريني 
ب�ض���ن ق�انن حتفظ حق�قه، ل ق�انن 

تقهره وتخرجه من ال�ض�ق.

قوانين تقهر التاجر 
البحريني وتخرجه 

من السوق

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

اإذا كان التاريخ ه� العلم الذي نعرتف 
ب���ه فاإننا ن�ض���تطيع التاأكيد عل���ى اأن هناك 
�ض���عاليك يف املجتمع���ات العربي���ة ح�رضت 
نف�ض���ها يف الن�ض���ال ال�ضيا�ض���ي ونظم���ت 
لها درو�ض���ا م�ض���ائية يف التنظ���ري واخليانة 
والعمال���ة والت�ض���امن مع الق����ى الرجعية، 
واأبرز ه����ؤلء ال�ض���عاليك العمي���ل الإيراين 
والإرهابي ح�ضن ن�رض ال�ض���يطان الذي خرج 
م���ن جح���ره كالعادة واأ�ض���اء اإلى ال�ض���قيقة 
الكربى اململكة العربية ال�ض���ع�دية ودولة 
الإم���ارات العربية املتحدة، فه���ذا العميل 
يف كل م���رة يهب���ط اإل���ى احل�ض���ي�س وكاأنه 
متعط����س للغب���اء واجلن�ن والهرطق���ة، اإنه 

�ض���احب جغرافي���ة عقلي���ة ملع�ن���ة متنعه 
من اأن يك�ن اإن�ض���انا �ض����يا، فالذي يرثثر 
به ال ميكن اأن ي�ش���دقه طفل يف الرو�ش���ة، 
اأكاذيب وافرتاءات وتط���اول واإفال�س ومع 
ذلك يعترب نف�ض���ه رائدا للعمل ال�ضيا�ض���ي 
والن�ض���ايل و�ضاحب املفاهيم والنظريات، 
يف حن اأنه جمرد ب�ق �ض���ف�ي �ضخر اأجهزة 
لرتوي���ج  وامل�ض���م�عة  املكت�ب���ة  الإع���الم 
غباواته وه�ضا�ض���ة عقل���ه وتخلفه، وبالرغم 
م���ن ا�ش���تمرار �ش���قوط ورقة الت���وت التي 
تك�ض���ف عمالته لل�ض���ف�ية وال�ض���هي�نية 
والزمر الرجعية يف طهران، اإل اأنه م�رض على 
لب�س “طاقية الإخفاء” املثق�بة والت��ض���ع 

والتناق�ض���ات  واحلق���ارة  احلماق���ة  يف 
وهتافات اخليانة.

لقد انتقلت اإلى اأح�ض���اء العميل ح�ض���ن 
ن�رض ال�ض���يطان احلركة ال�ضهي�نية ب�ضفته 
ال�ريث ال�رضعي وامل�ؤهل لقيادة الع�ضابات 
واجلماع���ات الإرهابي���ة، ومازالت ع�ض���ابته 
يف ح���زب ال�ض���يطان تلقف الإم���دادات من 
ال�ضهي�نية، وحتديدا من “امل��ضاد”، ومع 
ذلك يخرج من �ض���ندوقه بعد �ض���غط الزر 
ويتحدث عن حترير فل�ض���طن وال�ض���م�د 

وبقية اجلمل الغبية رائعة العف�نة.
ح�ض���ن ن�رض ال�ض���يطان تاريخ���ه منح�ت 
من اأ�ض���الب اخليانة وق����ى ال�رض والبغي يف 

الع���امل، وه� ج����رض العب�ر وحركة الت�ض���ال 
والت�ا�ض���ل م���ع ال�ض���هي�نية، وم���ع ذل���ك 
يتحدث عن الق�مية العربية والإ�ض���الم، مل 
اأر مث���ل هذا الغباء واالنحطاط واال�ش���تغالل 
وال�ض�رة املم�ض����خة، لكن مهما تنعق من 
جحرك ل���ن ت�ض���تطيع اأن مت�س ال�ض���ع�دية 
والإم���ارات ب�ض���عرة، فهم���ا ال�ض���عاع الذي 
ي�ض���طع يف دنيا العروبة �ض���ط�ع ال�ض���م�س، 
وينري ال�ضبيل اإلى امل�ضتقبل البا�ضم والغد 
ال�ض���عيد، ون�ض���يحتنا لك.. اأن���ت اأمام كرة 
�ض���لبة ل ت�ض���تطيع برثثرت���ك وغبائ���ك اأن 

تتعرف على حدودها ول كيف تنفذ اإليها.

حسن نصر الشيطان... الوريث الشرعي 
لقيادة العصابات الصهيونية

اأيام قالئل تف�ض���لنا عن الت�قيت الر�ض���مي 
النيابي���ة  لالنتخاب���ات  الرت�ض���ح  اأب����اب  لفت���ح 
والبلدية، ليبداأ بعدها ن�شاط احلمالت االنتخابية 
للمر�ش���حني، لكن م���ا نالحظ���ه االآن عل���ى اأر�س 
ال�اق���ع اأن املر�ض���حن دق����ا طب����ل املعرك���ة 
النتخابي���ة وبداأت �ض���حب �ض���عاراتهم التحليق، 
وت�رضيحاته���م بات���ت ت���ربق وتلم���ع، واأف�اههم 
اأخذت ترعد وتطلق �ض���يالً من اأمطار ال�ع�د على 

روؤو�س ناخبيهم.
وكم���ا تع�دنا يف النتخابات ال�ض���ابقة تك�ن 
ال�ض���عارات التي يطرحها املر�ض���ح�ن يف الغالب 

ج�فاء مدغدغ���ًة للع�اطف ومتالعبًة بامل�ض���اعر، 
كم���ا حتم���ل يف طياته���ا وع����داً خياليًة �ض���عبة 
املنال يف ال�قت الراهن، خ�ض��ض���اً يف ظل هذه 
الأو�ض���اع القت�ض���ادية وارتف���اع الدي���ن العام، 
وكاأن املر�ش���حني اأ�ش���بحوا ميتلكون الفواني�س 
ال�ض���حرية ب���ن اأيديهم لتحقيق اأح���الم ناخبيهم 
ف�ر جناحه���م، حيث يجمع�ن الطلب���ات والأماين 
خ���الل ج�لته���م املك�كي���ة الت���ي ت�ض���بق ي����م 
النتخ���اب؛ كل ذلك يف �ض���بيل ك�ض���ب اأكرب قدٍر 
م���ن الأ�ض����ات ل�ض���الح كٍل منه���م، ول اأعتق���د 
اأن يك����ن النج���اح حليف���اً ملن يطل���ق مثل هذه 

ال�ض���عارات وال�ع�د يف النتخاب���ات املقبلة؛ لأن 
الناخبن اأ�ض���بح�ا على درجة كافي���ة من ال�عي 
واملعرفة مبدى حتقق هذه ال�ضعارات املرف�عة، 
حيث اإن ال�ض���عارات وال�ع����د اخلارجة عن نطاق 
ال�ض���الحيات والت���ي تفتقد للدرا�ض���ة ال�اقعية 
جتعل مطلقيها اأ�ض���ح�كًة وحمطًة لل�ضخرية بن 
النا�س يف و�ضائل الت�ا�ضل الجتماعي. وجمتمعنا 
وهلل احلم���د مثقٌف ول تنطل���ي عليه اأوهام بع�س 
املر�ضحن، والتجارب ال�ضابقة اأك�ضبت الناخبن 
خربة متكنهم من الختيار ال�ضليم والتمييز بن 
املر�ض���ح ال�ض���الح والطالح والكف�ؤ واملتقاع�س 

والق����ي وال�ض���عيف، وب���ن م���ن ينف���ع ال�طن 
ويحافظ على مقدراته ومكت�ضباته وال�ضار الذي 
يه���دد املقدرات واملكت�ض���بات، بل بات �ض���هال 
عليه التفريق بن املر�ض���ح الك���فء الذي ين�ي 
تط�ير ورفعة ال�طن وامل�اطن، وبن املر�ض���ح 
الطامح يف حت�ضن و�ضعه املادي. الي�م الرهان 
الأكرب على وعي الناخب لختيار الأجدر، وليق�ل 
ومرحب���اً  النفعي���ن  املر�ض���حن  له����ؤلء  بع���داً 
بال�رضف���اء والأوفي���اء الذي���ن يقدم����ن م�ض���لحة 
ال�ط���ن وامل�اطن على م�ض���احلهم ال�ضخ�ض���ية 

والبحرين زاخرة بالكثري منهم.

المرشحون والفوانيس السحرية

اإلرهاب اإليراني على 
صافي الياسريطاولة اإلعالم العالمي

دائماً تعرب الأرقام الإح�ضائية عن 
نف�ض���ها، لكن يف الغالب هناك وجهان 
لهذه االأرقام؛ وجه اإيجابي واآخر �شلبي، 
طالعتنا �ض���حيفة حملية منذ اأيام باأن 
56 األ���ف زائر زاروا م�ضت�ض���فى الطب 
النف�ض���ي يف العام املا�ضي )2017(، 
وج���اء هذا الت�رضي���ح تزامناً م���ع زيارة 
تفقدية ل�زي���رة ال�ض���حة فائقة بنت 
�ضعيد ال�ض���الح اإلى م�ضت�ضفى الطب 
النف�ضي، اجلانب الإيجابي لهذا الرقم 
اأننا بداأنا العرتاف باملر�س النف�ض���ي 
باأن���ه ل يختلف ع���ن باق���ي الأمرا�س، 
واأنه لي�س عيب���اً اأن يعرب املري�س عما 
بداخله، واأن مراجعة الطبيب النف�ضي 
لي�ض���ت للمجان���ن فق���ط! الأمرا����س 
النف�ض���ية ل تختلف عن نظرياتها من 
الأمرا����س الع�ض����ية، واإذا مل تعال���ج 
ب�ض���كل �رضيع وناجع ف���اإن تبعات ذلك 

تك�ن يف الغالب �ضديدة.
جان���ب اآخر، ه���و ����رشوري للغاية، 
واأل  ثقافي���اً،  ب���ه  نت�ض���م  اأن  ومه���م 
نقل���ل من اأهميت���ه لعتب���ارات املادة 
وم���ا اإل���ى ذل���ك، وه���� اأن���ه عل���ى كل 
جهة عم���ل حك�مية اأو خا�ض���ة )لديها 
عدد ل باأ����س به م���ن امل�ظفن(، اأن 
ت�ض���ارك يف برامج لالإر�ض���اد وال�ض���حة 
النف�ض���ية، الربام���ج الت���ي تق���دم من 
وال�ر�س واملتابعات  الدورات  خاللها 
العناي���ة  لت�ف���ري  وذل���ك  اخلا�ض���ة، 
النف�ض���ية الالزم���ة، والتي �ض���تنعك�س 
بدون اأدنى �ض���ك ب�ض���كل اإيجابي على 

بيئة العمل.
اأما عند النظر بعن فاح�ض���ة اإلى 
اجلان���ب ال�ض���لبي للرقم الإح�ض���ائي، 
فنالح���ظ اأن م�ض���ت�ى ال�ض���غط عل���ى 
م�ضت�ضفى الطب النف�ضي لي�س قليال؛ 
فالع���دد املذك����ر كب���ري ج���داً، ونحن 
بحاج���ة اإلى معرفة اأ�ض���باب هذا الرقم 
اأن  ال�ض���خم؛ فلي����س م���ن الطبيع���ي 
ي�ضل عدد زيارات الطب النف�ضي اإلى 
ه���ذا العدد الكب���ري يف دولة ل يتعدى 
ن�ض���مة  ملي����ن   1.450.0 �ض���كانها 
تقريباً يف عام )2017(؛ اأي اأن ن�ض���بة 
ع���دد الزيارات ت�ض���ل اإلى 3.9 % من 
جمم�ع عدد ال�ضكان تقريباً، وه� رقم 
ل ي�ضتهان به، يف ال�قت الذي يت�قع 
اأن ي�ضل فيه �ضكان البحرين يف العام 
)2022( اإل���ى نح���� 1.696.6 ملي�ن 
ن�ض���مة، م���ا يعني اأن ه���ذا الرقم قابل 

للزيادة.
ا�ض����تحداث  اإل����ى  بحاج����ة  اإنن����ا 
وتط�ير خدمات الإر�ض����اد النف�ض����ي 
كيان����ات  يف  النف�ض����ية  وال�ض����حة 
العمل املختلفة يف القطاعن العام 
واخلا�����س، هذا من جان����ب، وتنظيم 
الربامج املتخ�ض�ضة يف ذات املجال 
على م�شتوى اململكة من جانب اآخر، 
واملب����ادرة الأول����ى ال�ض����املة براأيي 
يج����ب اأن تتخذها اجلهات احلك�مية 

امل�ض�ؤولة عن هذا املجال.

إحصائية الطب النفسي

علي 
الصايغ

Ali.alsayegh15
@gmail.com

لمحات



 تغطية �سكوك �سلم 
بقيمة 43 مليون دينار

البحري���ن  م����رف  اأعل���ن  املرك���زي:   - املنام���ة 
 ISIN( 208 املرك���زي ع���ن تغطي���ة الإ�س���دار رق���م
BH00012B7P87( من �س���كوك ال�س���لم الإ�سالمية 
احلكومي���ة ق�س���رة الأج���ل الت���ي ي�س���درها نيابة عن 
احلكومة. وتبلغ قيمة الإ�س���دار 43 مليون دينار لفرتة 
ا�ستحقاق 91 يوماً تبداأ يف 22 اأغ�سط�س 2018 اإلى 21 
نوفمرب 2018. ويبلغ العائد املتوقع لهذه ال�س���كوك 
4.02 % مقارن���ة ب�س���عر 3.94 % لالإ�س���دار ال�س���ابق 
بتاريخ 18 يوليو 2018، علما اأنه متت تغطية الإ�سدار 

بن�سبة 100 %.

الذهب يتعافى من اأدنى م�ستوياته
لن���دن - وكالت: ارتفع الذهب من اأدنى م�س���توى يف 19 �س���هرا اأم����س مدعوما بتغطية 
مراكز مدينة وتراجع الدولر الأمركي اإثر اأنباء اأن بكني �ستجري حمادثات جتارة مع وا�سنطن 

اأواخر ال�سهر احلايل.
ودف���ع نب���اأ املحادث���ات الدولر لينزل ع���ن ذروة 13 �س���هرا يف ظل انح�س���ار العزوف عن 

املخاطرة.
وكان ال�سعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 باملئة اإلى 1175.07 دولر لالأوقية )الأون�سة(. 

لكن عقود الذهب الأمركية الآجلة نزلت 0.2 باملئة اإلى 1182.1 دولر.
و�س���عدت الف�س���ة 0.7 باملئة يف املعامالت الفورية اإل���ى 14.52 دولر لالأوقية بعد اأن 

�سجلت يف وقت �سابق اأقل �سعر لها منذ فرباير 2016 عند 14.30 دولر.
وزاد البالت���ني 1.8 باملئة اإل���ى 776.50 دولر وكان قد هبط يف وقت �س���ابق اإلى اأدنى 

م�ستوياته منذ اأكتوبر 2008 عند 751.25 دولرا.

  للتوا�سل:  )ق�سم القت�ساد: 17111455(              ق�سم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
“فيت�ش”: البحرين ت�سدر �سندات بـ 3 مليارات دوالر يف 2018

53 مليارا الطروحات اخلليجية حتى نهاية العام

توقعت �ركة فيت�س لإدارة الأ�سول اأن تبلغ 
قيمة ال�س���ندات ال�س���يادية للبحري���ن 3 مليارات 
وكان���ت   ،2018 املالي���ة  ال�س���نة  بنهاي���ة  دولر 
اململكة قد اأ�س���درت �سندات بنف�س املبلغ خالل 

العام 2017.
واأ�س���درت البحري���ن �س���ندات بقيم���ة مليار 
دولر من���ذ بداية الع���ام 2018 وحتى اأغ�س���ط�س 
اجلاري، ومن املتوقع اأن تطرح اإ�س���دارات اأخرى 
بقيم���ة ملياري دولر بالن�س���ف الث���اين من العام 

.2018
وبل���غ الدين العام بالن�س���ف الأول من العام 
اجلاري 11.5 مليار دينار، لي�س���كل 86.6 % من 
الن���اجت املحلي الإجمايل للمملك���ة، بزيادة 12 % 
ع���ن نف�س الفرتة من الع���ام 217 حيث بلغ 9.05 
ملي���ار دينار، وذلك وفقا لبيانات ر�س���مية ن�رها 

م�رف البحرين املركزي حديثا.
و�س���جل اإ�سدار ال�س���ندات ال�س���يادية لدول 
جمل�س التعاون اخلليجي اأداًء قوياً للن�سف الأول 
من هذا العام، حيث اأو�س���ح تقري���ر في�س لإدارة 
الأ�س���ول اأن اإجمايل قيمة اإ�س���دار �سندات الدين 
ال�س���يادية متع���ددة ال�رائح جت���اوزت 30 مليار 
دولر يف �س���وق العملة الأجنبي���ة، وتتوقع ال�ركة 
املتخ�س�س���ة يف اإدارة الأ�س���ول والت���ي تتخذ من 
مدين���ة زيورخ مق���راً لها اأن يتجاوز حجم اإ�س���دار 
�س���ندات الدين لهذا العام امل�س���تويات التي مت 

حتقيقها خالل العام املا�سي.

وم���ن املتوق���ع اأن تبل���غ قيم���ة اإ�س���دارات 
�س���ندات الدين اخلليجية 53 مليار دولر بنهاية 
ال�س���نة املالي���ة 2018، فيم���ا بلغت خ���الل العام 
املا�س���ي 49.5 مليار دولر، اأي �س���رتتفع بن�سبة 

.% 7
وق���ال الرئي�س التنفيذي ل�ركة في�س لإدارة 
الأ�س���ول، فيلي���ب ج���ود بح�س���ب تقري���ر تلقت 
“البالد” ن�س���خة منه: “�س���جلت الأ�سواق الرئي�سة 
يف جمل����س التعاون اخلليجي اأداًء لفتاً واأكرث قوة 
عن���د مقارنته بالتوجهات ال�س���ائدة يف الأ�س���واق 
النا�س���ئة الأكرب حجماً، والتي �س���هدت تراجعاً يف 
جمموع الإ�سدارات اإلى ما دون امل�ستويات التي 

مت ت�سجيلها يف العام 2017”.
واأ�س���اف: “لقد �س���هدت الأ�س���واق النا�سئة 

رياحاً معاك�س���ة خالل العام اجل���اري نتيجة عوامل 
كث���رة منه���ا ارتفاع اأ�س���عار الفائدة يف ال�س���وق 
الأمريكي وتراجع قيمة العمالت املحلية وتعر�س 
التج���ارة احلرة اإلى تهديدات قوي���ة، واأثرت هذه 
العوام���ل اإل���ى جانب عوام���ل اأخرى عديدة �س���لباً 
عل���ى اأداء �س���ندات الدي���ون اخلارجي���ة، واأعاقت 
بالت���ايل من التدفقات النقدية، ومع ذلك، نتوقع 
حدوث حت�س���ن ملحوظ يف اأداء وتدفقات الأ�سواق 
النا�سئة خالل الن�سف الثاين من العام اجلاري، يف 
وقت توا�س���ل فيه دول اخلليج اإ�سدار �سنداتها 

بوترة مت�سارعة”.
واأك���دت �ركة في����س لإدارة الأ�س���ول اأهمية 
اإدراج دول اخلليج �سمن موؤ�ر “جيه بي مورغان” 
ل�س���ندات الأ�س���واق النا�س���ئة حيث �ستدخل هذه 

املنطقة �س���من املوؤ�ر ب�س���كل ر�س���مي يف مطلع 
الع���ام 2019، وم���ن املرج���ح اأن ُيح���دد ال���وزن 
الن�س���بي ملوؤ�ر كامل املنطق���ة باأكرث من 12 %، 

مقارنة بالتخ�سي�س البالغ حالياً 0 %.
 واأ�س���اف: “ل �س���ك اأن اإدراج املنطقة �سمن 
موؤ����ر الوزن الن�س���بي �س���يكون ل���ه اأث���ر اإيجابي 
ملحوظ على ديناميكية املتطلبات ال�س���تثمارية 
يف دول اخلليج، ل �س���يما واأن �س���ندوق التمويل 
القائم على املوؤ�ر �سيخ�س�س املزيد من روؤو�س 
الأم���وال للمنطق���ة، وهذا ما نلم�س���ه عل���ى اأر�س 
الواقع حيث �سهدت اأ�س���عار ال�سندات ال�سيادية 

لدول جمل�س التعاون حت�سناً ملحوظاً”.
 وترجح �ركة في�س لإدارة الأ�سول اأن ت�ساهم 
الكويت بالن�س���بة الأكرب من اإجمايل الإ�س���دارات 

املتبقية للعام 2018، ورغم اأن هذه الإ�سدارات 
لن تكون مدعومة برفع �س���قف الديون املمنوحة 
لهذه املنطقة فح�س���ب حيث �سي�س���اهم التح�سن 
املتوقع يف اأ�س���عار الب���رتول بدور هام يف حتقيق 
الكوي���ت  يف  والطل���ب  العر����س  ب���ني  الت���وازن 
واملنطق���ة باأ�ره���ا، مما �س���يوؤثر ب�س���كل اإيجابي 
عل���ى عوام���ل عديدة م���ن امليزاني���ة يف املنطقة 

و�سي�ساهم يف جذب املزيد من امل�ستثمرين.
واإ�س���افة اإل���ى الكوي���ت، قد تفك���ر اململكة 
العربية ال�سعودية اأي�ساً بالعودة اإلى ال�سوق بعد 
اأن دخلت ال�سوق يف ال�سابق عرب تداولت �سخمة، 
وتتوقع �ركة في�س لإدارة الأ�س���ول اأن تت�س���در 
ال�سندات ال�سيادية ال�سعودية الأ�سواق من جديد 
خالل الن�س���ف الثاين من العام اجلاري، مع �سعف 
احتم���ال ع���ودة قطر اإلى ال�س���وق، وبن���اء على ما 
مت ذكره، قد تكون الن�س���بة الأكرب من ال�س���ندات 
ال�س���يادية اخلا�س���ة ب���دول اخللي���ج ع���ن الفرتة 
املتبقي���ة من الع���ام 2018 من ن�س���يب الكويت 

وال�سعودية ورمبا الإمارات.
وجلاأت دول اخلليج يف ال�س���ابق اإلى التداول 
بالعتم���اد عل���ى ف���ارق ائتم���ان حم���دود مقارنة 
بالأ�س���واق النا�س���ئة الأخرى، لكن حت�س���ن اأ�سعار 
الب���رتول يف الع���ام 2015 اأدى اإل���ى ن�س���وء حالة 
معاك�س���ة متام���اً حي���ث ت�س���درت دول املجل�س 
م�ستويات بدل املخاطرة بخالف الأ�سواق الأخرى، 
وترى �ركة في�س لإدارة الأ�س���ول اأن م�س���تويات 
التداول احلالية جذابة بالفعل ل�س���يما بعد تعايف 

اأ�سعار الطاقة.

زينب العكري

“جي اإف اإت�ش” تتوقع اأداًء جيدا يف 2018
“البحرين والكويت” ي�سّوي مديونية مع “يونيكاب” مبليون دوالر

توقيع عقد ينهي م�سوؤولية ال�ركة جتاه البنك

يوني���كاب  �رك���ة  اأعلن���ت  مبا����ر:  الكوي���ت - 
لال�س���تثمار والتموي���ل ع���ن توقي���ع عق���د مديونية 
وتقاي���ل مع بن���ك البحرين والكويت، وذل���ك تنفيذاً 
لتفاقي���ة الت�س���وية املوؤرخة يف 31 دي�س���مرب 2013 

واتفاقية وعد املوؤرخة بذات التاريخ.
للبور�س���ة  بي���ان  يف  “يوني���كاب”  واأو�س���حت 
الكويتية، اأم�س، اأنه مبوجب عقد الت�سوية املوقع مع 
البنك �س���تقوم ال�ركة بدفع مبلغ 310.7 األف دينار 
كويت���ي )1.03 ملي���ون دولر( اإلى البنك بتاريخ 30 
اأغ�سط�س 2018، وبذلك تنتهي م�سئولية ال�ركة من 

اأي التزامات جتاه البنك.
وقالت ال�ركة اإن اتفاقية الت�س���وية �سوف ينتج 
عنها ربح ق���دره 1.19 مليون دين���ار كويتي )3.93 
مليون دولر(، �س���وف يتم اإدراجها �س���من البيانات 

املالية للربع الثالث من العام اجلاري.
اأغ�س���ط�س   7 “يوني���كاب” اأعلن���ت يف  وكان���ت 
اجلاري، عن تغير م�س���لحة �س���خ�س م�ستفيد )بنك 
البحري���ن والكوي���ت(، وهدفه من التملك يف اأ�س���هم 

ال�ركة لي�سبح “تخارج من ا�ستثمار”.

وميتلك البنك ح�س���ة مبا����رة يف “يونيكاب” 
بن�سبة 8.25 % من راأ�س املال ُتعادل نحو 19.77 
ملي���ون �س���هم. ويبلغ راأ�س���مال “يوني���كاب” نحو 
23.96 مليون دين���ار كويتي، موزعاً على 239.6 
مليون �س���هم تقريب���اً، بقيم���ة ا�س���مية تبلغ 100 

فل�س لل�س���هم الواحد. واأعلنت ال�ركة يف منت�سف 
الأ�س���بوع اجلاري، عن حتقيق اأرباح ن�س���ف �سنوية 
بقيمة 3.04 مليون دينار، مقابل اأرباح بنحو 1.04 
مليون دينار للفرتة املماثلة من العام املا�س���ي، 

بارتفاع ن�سبته 192.3 %.

دب���ي - اأرق���ام: ق���ال رئي����س التخطيط 
امل���ايل بالوكالة يف جمموعة “ج���ي اإف اإت�س” 
�سليم باتيل اإن جميع جمالت اأعمال املجموعة 
�س���تحقق اأداء جي���داً يف الربعني الأخرين من 

العام اجلاري.
�س���حيفة  نقل���ت  م���ا  بح�س���ب  وتوق���ع 
الن�ش���اط  يحق���ق  اأن  الإماراتي���ة  “اخللي���ج” 
العق���اري املزي���د م���ن التدفق���ات النقدي���ة 
والربحي���ة للمجموع���ة، لفتاً اإل���ى اإمكانية اأن 
ي�ؤدي ن�ش���اط ال�ش���رفة التجارية لتح�ش���ن 

الربحية الت�شغيلية للن�شاط.
اإل���ى  تتطل���ع  املجموع���ة  اأن  واأ�س���اف 
ال�س���تحواذ على موؤ�س�س���ات اأخرى للخدمات 

املالية اإقليمية ودولية خالل عام 2018.
وتابع باتيل “تتمتع املجموعة مبعدلت 
م���الءة مالية عالية، اإذ تبلغ ن�س���بتها 14.5 % 
كما يف 30 يونيو 2018، مقارنة باحلد الأدنى 

للمتطلبات الرقابية والبالغ ن�سبته 12 % مما 
يتيح لها الفر�س���ة لتنمية اأن�س���طتها ب�سكل 

اأكرب”.
وبني اأن املجموعة �س���تتابع ن�ساطها يف 
ال�سوق العقاري بالوليات املتحدة، وتتطلع 
اإلى اقتنا�س فر�س مميزة يف ال�سوق العقاري 

باململكة املتحدة.
واأ�س���اف اأن جي اإف اإت�س لديها جمموعة 
اأخ���رى من املعام���الت ال�س���تثمارية املميزة 
على امل�ستويني الإقليمي والدويل مبا ي�سب 

يف م�سلحة امل�ساهمني وامل�ستثمرين.
وح�س���ب البيانات املتاحة م���ن “اأرقام” 
كانت اأرباح جمموعة جي اإف اإت�س قد ارتفعت 
�س���نت/  1.97( دولر  ملي���ون   72.5 اإل���ى 
لل�سهم( بنهاية الن�سف الأول 2018، مقارنة 
باأرباح قدرها 62.1 مليون دولر مت حتقيقها 

خالل نف�س الفرتة من العام 2017.

ال�سعودية االأولى عربيا يف حيازة ال�سندات االأمريكية

مـــوؤ�ســر البور�ســـة يرتفـــع 4 نقـــاط
امل�ستثمرون يركزون على اأ�سهم البنوك التجارية

اأقف���ل “موؤ����ر البحري���ن الع���ام” 
اأم����س عند م�س���توى 1،347.47 نقطة 
مرتفع���ا 4.17 نقطة مقارن���ة باإقفال 
اأم����س الأول، يف ح���ني اأقف���ل “موؤ����ر 
الإ�س���المي” عن���د م�س���توى  البحري���ن 
970.38 نقطة حمافظا على م�س���توى 
اإقفاله ال�س���ابق. وتداول امل�ستثمرون 
بقيم���ة  �س���هم،  ملي���ون   2.56 اأم����س 
اإجمالية بلغ���ت 543.57 األ���ف دينار، 
مت تنفيذه���ا م���ن خ���الل 50 �س���فقة، 
مركزي���ن يف تعامالته���م على اأ�س���هم 
قطاع البن���وك التجاري���ة والتي بلغت 
قيمة اأ�س���همه املتداولة 256.86 األف 
دينار اأي ما ن�س���بته 47 % من القيمة 
الإجمالي���ة للت���داول وبكمي���ة قدره���ا 
تنفيذه���ا  مت  �س���هم،  ملي���ون   1.03

من خالل 13 �س���فقة. وم���ن حيث اأداء 
ال����ركات، ج���اء البنك الأهل���ي املتحد 
باملرك���ز الأول اإذ بلغت قيمة اأ�س���همه 
املتداول���ة 238.23 األ���ف دينار اأي ما 

ن�س���بته 43.83 % م���ن اإجم���ايل قيمة 
الأ�س���هم املتداول���ة وبكمي���ة قدره���ا 
950 األف �سهم، مت تنفيذها من خالل 
7 �س���فقات. اأما املرك���ز الثاين فكان 

ملجموع���ة جي اف ات����س املالية بواقع 
112.16 األ���ف دين���ار اأي م���ا ن�س���بته 
20.63 % م���ن اإجمايل قيمة الأ�س���هم 
املتداول���ة وبكمي���ة قدره���ا 793.35 
األ���ف �س���هم، مت تنفيذها م���ن خالل 8 
�سفقات. ثم جاءت املوؤ�س�سة العربية 
 59.45 قدره���ا  بقيم���ة  امل�رفي���ة 
األ���ف دينار اأي م���ا ن�س���بته 10.94 % 
م���ن اإجمايل قيم���ة الأ�س���هم املتداولة 
وبكمي���ة قدره���ا 415 األف �س���هم، مت 

تنفيذها من خالل 9 �سفقات.
ومت يوم اأم�س تداول اأ�س���هم 18 
�ركة، ارتفعت اأ�س���عار اأ�سهم 4 منها، 
يف حني انخف�س���ت اأ�سعار اأ�سهم �ركة 
واحدة، وحافظت بقي���ة ال�ركات على 

اأ�سعار اقفالتها ال�سابقة.

دبي - مبا�ر: خف�س���ت ال�سني واليابان 
حيازتهم���ا ل�س���ندات اخلزان���ة الأمركي���ة يف 
يوني���و املا�س���ي، لكنهما ل ت���زال الدولتني 
الوحيدتني الالتي ميتلكن �س���ندات اأمركية 
بقيمة تتجاوز الرتيليون دولر، فيما تقدمت 
ال�س���عودية مركزاً واحداً يف الرتتيب العاملي 

حليازة هذه ال�سندات.
وك�س���فت البيانات ال�س���ادرة عن وزارة 
اخلزانة الأمركية اأن حيازة ال�س���ني للديون 
 1.17 م�س���توى  اإل���ى  تراجع���ت  الأمركي���ة 
 1.18 مقاب���ل  يوني���و،  يف  دولر  تريلي���ون 

تريليون دولر يف الفرتة ذاتها.
اأم���ا الياب���ان ث���اين اأك���رب دول���ة متتلك 
�سندات اأمركية بعد ال�سني، فو�سل اإجمايل 
حيازته���ا من الديون الأمركية عند م�س���توى 
1.03 تريلي���ون دولر، يف مقاب���ل م�س���توى 

1.04 تريليون دولر امُل�سجل يف مايو.
اأم���ا بالن�س���بة للربازي���ل الت���ي جاءت يف 
املركز الثالث فرفعت حيازتها عند م�س���توى 
300.1 ملي���ار دولر مقابل م�س���توى 299.2 

مليار دولر يف مايو.
وج���اءت اأيرلندا بالرتتي���ب الرابع تلتها 
بريطاني���ا ثم �س���وي�را عند م�س���تويات 274 

ملي���ار و236.5 ملي���ار و219.7 ملي���ار دولر 
عل���ى الت���وايل. ث���م حل���ت لوك�س���مربج وجزر 
كامي���ان اإلى م�س���توى 219.7 مليار و197.2 
ملي���ار دولر عل���ى الرتتي���ب، بع���د م�س���توى 
209.1 مليار و162.1 مليار دولر يف �س���هر 
ماي���و. ويف املركز التا�س���ع حل���ت هونغ كونغ 
حيث و�س���ل اإجم���ايل حيازتها من ال�س���ندات 

الأمركية 196.1 مليار دولر.
وعربيا، تقدمت ال�س���عودية مركزاً واحداً 
بقائمة اأكرث الدول حيازة لل�سندات الأمركية 
لُت�س���بح يف املرتبة العا�رة حيث بلغ اإجمايل 
حيازته���ا للدي���ون الأمركي���ة 164.9 ملي���ار 
دولر يف مقابل 162.1 مليار دولر امُل�س���جلة 
يف مايو. كم���ا تقدمت الإم���ارات مركزاً واحداً 
بالرتتيب العاملي اإلى املرتبة ال21 ول تزال 
حمتفظة مبركزها الثاين عربياً باإجمايل حيازة 
ل�س���ندات اخلزانة الأمركية عند 59.6 مليار 
دولر، لك���ن هذا امل�س���توى اأقل م���ن نظره 

امُل�سجل يف مايو عند 60 مليار دولر.
وجاءت الكوي���ت يف املركز اخلام�س عند 
م�س���توى 42.9 مليار دولر، والتي خف�س���ت 
حيازتها اأي�ساً بعد م�ستوى 43.9 مليار دولر 

امٌل�سجل يف مايو.
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“املخـــــــازن املــركـــــزيــــــــة”: 1.3 مليـــــــون دينـــــار لتــــوريــــد كـــابــــالت كهــــربــائيـــة

مبنـــى لـــوزارة املـوا�صـــــالت بـ 7.4 مليــون دينــار
21 مناق�صة ومزايدة باإجمايل 142عطاء

و�صـــوؤون  الأ�صـــغال  وزارة  طرحـــت 
يف  العمـــراين  والتخطيـــط  البلديـــات 
اجلل�صـــة الأ�صـــبوعية ملجل�س املناق�صات 
واملزايـــدات اأم�س مناق�صـــة لأعمـــال بناء 
املوا�صـــالت  لـــوزارة  الرئي�ـــس  املبنـــى 
والت�صالت الكائن يف املحرق بالقرب من 
مطـــار البحرين الدويل مبا يف ذلك الأعمال 
والكهربائيـــة،  وامليكانيكيـــة  املدنيـــة 
واخلدمـــات العامـــة والأعمـــال اخلارجيـــة، 
املدة امل�صـــموح بهـــا لإنهـــاء امل�رشوع 24 
�صـــهًرا، تقدم اإليها 15 عطاء، علق اأحدها، 
واأقل عطـــاء بنحو 7.39 مليـــون دينار، يف 

حني اأكربها قرابة 12.37 مليون دينار.
كما طرحت وزارة الإ�صـــكان مناق�صـــة 
لإدارة العقـــود والإ�ـــرشاف علـــى بناء 405 
وحدات �صـــكنية يف القريـــة )اإيه 1( و)بي 
2( مب�رشوع اإ�صـــكان �رشق احلد تقدم اإليها 
3 عطاءات اأقلها بنحو 796.8 األف دينار.

وكذلك طرح بنك الإ�صكان مناق�صتني، 
اأولهما لتعيني ا�صت�صاري لعمل الت�صميم 
على م�رشوع الرملي الإ�صكاين الق�صم الرابع 
تقـــدم اإليهـــا 16 عطـــاء فنيا علـــق اثنان 
منهـــا، والثانية لتعيني ا�صت�صـــاري لعمل 
الت�صـــميم على م�رشوع دانات ال�صـــتقالل 
مبجمـــع 813، تقدم اإليهـــا 18 عطاء فني 

علق 3 منها.
يحتوي م�رشوع الرملي الإ�صـــكاين على 
مبنيني، وكل مبنى يتكون من 10 طوابق، 
واإجمايل ال�صقق املراد اإن�صاوؤها 400 �صقة، 
كل �صقة حتتوي على 3 غرف نوم، اإ�صافة 
اإلى مواقف �صـــيارات )موقفني لكل �صقة 
�صكنية( وخدمات جتارية مب�صاحة 1،152 
مرت مربع، وت�صتغرق مدة الإن�صاء 6 اأ�صهر. 
اأما م�ـــرشوع دانـــات ال�صـــتقالل، فيحتوي 
علـــى 6 مبان، كل منها 8 طوابق، ومبنيني 
يتكون كل منها بـ 10 طوابق، اإ�صافة على 
خدمات جتارية مب�صـــاحة 768 مرتا مربعا، 

وت�صتغرق مدة الإن�صاء 6 اأ�صهر.
وفتح جمل�س املناق�صات واملزايدات 
21 مناق�صـــة ومزايـــدة اأم�ـــس تابعـــة لــــ 
9 جهـــات حكوميـــة، وبلـــغ جممـــوع اأقـــل 
العطـــاءات املقدمـــة نحـــو 10.84 مليون 
دينـــار، وهي تت�صـــمن 137عطاء، يف حني 
بلـــغ اإجمايل العطاءات املقدمة 142عطاء، 
لكن ل�صـــعوبة احل�صـــول على تفا�صيل 5 
عطاءات مت ا�صـــتثناوؤها من املجموع. كما 

مت تعليق 13 عطاء تابع لـ 9 جهات.
واأظهـــرت اأحـــدث بيانات ن�ـــرشت على 
موقـــع املجل�س اأن وزارة الأ�صـــغال طرحت 
5 مناق�صات اأخرى، اأولها مزايدة ا�صتثمار 
وت�صـــغيل مواقـــف ال�صـــيارات يف منطقـــة 
ال�صناب�س التجارية بنحو 277.8 األف دينار؛ 
وكان تقـــدم اإليهـــا عطاء وحيـــد، والثانية 
لتوفـــر 18 حار�ـــس اأمن ملتنـــزه وحممية 
دوحة عراد ملدة 3 �صـــنوات، تقـــدم اإليها 
7 عطـــاءات اأقلهـــا بـ 176.4 األـــف دينار، 
فيمـــا تعلقت الثالثـــة باإعادة لـــف الأجزاء 
الثابتـــة يف اأنـــواع خمتلفـــة مـــن حمـــركات 
الغاط�صـــة اخلا�صـــة مبحطات  امل�صـــخات 
ال�صـــخ الفرعيـــة، تقدم اإليهـــا 5 عطاءات 
علق اأحدها ومل يتم الإف�صـــاح عن قيمة اأي 
منها، والرابعة للعطـــاءات املالية لتقدمي 
اخلدمات ال�صت�صارية مل�رشوع اخلط الناقل 
ملنطقـــة املحـــرق مليـــاه ال�رشف ال�صـــحي 
املعاجلة للمرحلتني )اإيه 3، وبي 3( تقدم 

اإليهـــا 4 عطاءات اأقلها بنحـــو 71.69 األف 
دينار، والأخرة للمقاولـــة الزمنية لتوريد 
املـــواد الالزمـــة لأعمـــال الطـــرق للعامني 
)2018 - 2019( تقـــدم اإليها 5 عطاءات 

اأقلها بنحو 187.8 األف دينار.
ونظر املجل�س يف 4 مناق�صـــات ل�رشكة 
نفط البحرين “بابكو”، اأولها ل�رشاء م�صخة 
جديـــدة تقدم اإليها عطـــاءان اأقلهما بنحو 
62.86 األـــف دينار، والثانية ل�رشاء لفائف 
الفـــرن الكامل تقدم اإليها عطاءان اأقلهما 
بنحـــو 32.89 األـــف دينـــار، فيمـــا تعلقت 
الثالثة ب�رشاء قطع غيار �صاغطات اإيليوت 
تقـــدم اإليهـــا عطـــاء وحيـــد بنحـــو 260.4 
األف جنيه اإ�صـــرتليني )ما يعـــادل 124.3 
األـــف دينـــار(، والأخـــرة ل�ـــرشاء فوهـــات 
“اوبتمك�ـــس” للتغذيـــة بوحدة التك�صـــر 
الكيماوي تقدم اإليها عطاء وحيد دون اأن 

يتم الإف�صاح عن قيمته ومت تعليقه.
كمـــا نظـــر املجل�ـــس يف 3 مناق�صـــات 

لإدارة املخازن املركزيـــة بهيئة الكهرباء 
واملـــاء، اأولها لتوفر م�صـــخة ميـــاه البحر 
ملحطـــة �صـــرتة لإنتـــاج الكهربـــاء واملاء، 
تقـــدم اإليهـــا عطاءان اأف�صـــح عـــن قيمة 
اأحدهما بنحو 94 األف دينار، والثانية ل�رشاء 
زيت عـــازل للمحـــولت الكهربائية لإدارة 
نقل الكهرباء تقدم اإليها عطاء وحيد بنحو 
76.6 األف دينار، والأخرة لتوريد كابالت 
كهربائيـــة ذات جهـــد 220 كيلـــو فولت 
وملحقاتهـــا ل�صـــتخدامها يف تطوير اإدارة 
نقـــل الكهرباء لالأعوام )2018 - 2019(، 
تقـــدم اإليها 3 عطـــاءات اأقلها بنحو 1.33 
مليون دينار، يف حـــني اأكربها بقرابة 1.6 

مليون دينار.
الأعلـــى  املجل�ـــس  طـــرح  وكذلـــك 
لل�صـــحة مناق�صـــتني، اأولهمـــا مناق�صـــة 
وطنيـــة لالأغذية العالجية امل�صـــتخدمة يف 
امل�صت�صـــفيات احلكوميـــة تقـــدم اإليها 5 
عطـــاءات )املبالـــغ املتقدمـــة لهـــا عالقة 

بتفا�صـــيل فنية غر متوافـــرة على موقع 
جمل�س املناق�صـــات(، والثانية مناق�صـــة 
وطنية ل�رشاء الأدوية تقدم اإليها 18 عطاء 
علق اثنـــان منها، واأقل عطـــاء بنحو 19.6 

األف دينار.
اإلـــى ذلـــك، فتـــح املجل�ـــس  اإ�صـــافة 
مناق�صة لوزارة �صوؤون ال�صباب والريا�صة 
لتقـــدمي اخلدمـــات ال�صت�صـــارية مل�رشوع 
اإن�صـــاء مركـــز الرفـــاع النموذجـــي تقـــدم 
اإليها 11 عطـــاء اأقلها بـ 24.7 األف دينار، 
ومناق�صـــة ل�رشكة طران اخلليـــج لتوريد 
معدات واأجهزة فك املحرك لأ�صطول )اإيه 
320، واإيـــه 321 نيـــو( تقدم  اإليها عطاء 
وحيد بنحو 545.1 األـــف دولر )ما يعادل 
205 اآلف دينـــار(، ومناق�صـــة للمجل�ـــس 
الأعلـــى للبيئـــة لتوفر خدمـــات النظافة 
واملكاتب للمجل�س ملدة 3 �صنوات، تقدم 
اإليهـــا 21 عطاء، علق اأحدهـــا، واأقل عطاء 

بنحو 157.5 األف دينار.

“الوطني” يتفاو�ض ل�رشاء ح�صة “الإ�صالمي للتنمية” يف “البحرين الإ�صالمي”
22.4 مليون دولر خ�صائر “اأريج” بالن�صف الأول

�لأق�صاط �ملكتتبة ت�صل �إلى 187.5 مليون

املنامـــة - اأريـــج: اأعلنـــت املجموعة 
العربيـــة للتاأمـــني )اأريـــج( عـــن �صـــايف 
خ�صـــارة موحـــدة يف الن�صـــف الأول مـــن 
اإلـــى م�صـــاهمي ال�رشكة  2018 من�صـــوبة 
بلغت 22.4 مليون دولر )ن�صـــف ال�صنة 
الأول 2017: �صـــايف ربـــح 4.1 مليـــون 

دولر(. 
وذلك ناجت بال�صكل الأكرب عن اإن�صاء 
خم�صـــ�س قدره 21 مليون دولر متعلق 
“�صـــمانات اخلليج”،  التابعـــة  بال�رشكـــة 
اإذ مت تكويـــن هذا املخ�صـــ�س خل�صـــائر 
حمتملة نا�صئة عن عمليات تزوير مزعومة 

ارتكبها موظفو �صمانات اخلليج. 
وقالـــت ال�رشكـــة يف بيـــان اإن جميـــع 
البيانـــات املالية الكاملة والإي�صـــاحات 
تتوافر على املواقع الإلكرتونية لبور�صة 

البحرين واأ�صواق دبي املالية.
يف حني بلغت النتائج الفنية الن�صف 
ال�صنوية لأريج 2.7 مليون دولر )ن�صف 
ال�صـــنة الأول 2017: 8.6 مليون دولر(، 
ـــا بن�صبة 68.6 % بينما  ما ميثل انخفا�صً
حققت حمفظة اإعادة التاأمني التقليدية 
نتائج فنية اإيجابيـــة بلغت 11.3 مليون 
دولر )ن�صـــف ال�صنة الأول 2017: 13.9 
ـــا بن�صبة  مليون دولر(، ما ميثل انخفا�صً
%18.7، و�صجلت ح�صابات لويدز خ�صارة 
فنيـــة بلغـــت 8.6 مليون دولر ) ن�صـــف 
ال�صـــنة الأول 2017: خ�صارة 5.3 مليون 
اأي زيـــادة يف اخل�صـــائر بن�صـــبة  دولر(، 

62.3 %. كما بلغ دخل ال�صتثمار املوحد 
)ن�صـــف  دولر  مليـــون   8.8 الفـــرتة  يف 
ال�صنة الأول 2017: 12.5 مليون دولر(، 

ا بن�صبة 29.6 %. ما ميثل انخفا�صً
واأظهر بيان ال�رشكة اأنها �صجلت �صايف 
خ�صـــارة للربع الثاين وحـــده بلغت 22.9 
مليون دولر )الربع الثاين 2017: �صايف 
ربح 3.6 مليـــون دولر(، كما بلغ اإجمايل 
)الربـــع  دولر  مليـــون   18.4 �لأق�ص���اط 
الثـــاين 2017: 16.8 مليـــون دولر(، اأي 

زيادة بن�صبة 9.5 % للربع وحده.
وبل���غ �إجم���ايل �لأق�ص���اط �ملكتتبة يف 
دولر  مليـــون   187.5 الأول  الن�صـــف 
 189.6  :2017 الأول  ال�صـــنة  )ن�صـــف 
ـــا بن�صبة  مليون دولر(، ما ميثل انخفا�صً
1.1 % مقارنة بالفرتة نف�صها من العام 

ال�صابق.

وبلغ عائد ال�صهم الواحد يف 30 يونيو 
2018 خ�صارة قدرها 11.3 �صنت مقارنة 
بربح بلغ 2.1 �صنت يف 30 يونيو 2017.

اأمـــا علـــى �صـــعيد الأ�صـــهر الثالثـــة 
املنتهيـــة يف 30 يونيـــو 2018، فـــكان 
عائد ال�صهم الواحد خ�صارة قدرها 11.6 
�صـــنت مقارنة بربح بلغ 1.8 �صنت يف 30 

يونيو 2017.
الرئي�ـــس  باأعمـــال  القائـــم  وقـــال 
التنفيذي لأريج �صـــاموئيل فرغي�س”اإن 
حتديـــد  يف  حـــذر  لنهـــج  اعتمادنـــا 
تخ�صـــي�س  اإلـــى  دفعنـــا  الحتياطيـــات 
مبلغ اإ�صـــايف لبع�س اخل�صـــائر املحتملة 
واملتعلقـــة بال�رشكـــة التابعة )�صـــمانات 
اخلليج(، ومتت معاجلة اخل�صائر الناجمة 
عن حمفظـــة لويدز من خالل الن�صـــحاب 
الكامـــل، )...( �صتوا�صـــل اأريج جهودها 
للحفـــاظ على حمفظـــة متوازنة من خالل 
التنـــوع الإقليمي وتنويـــع املنتجات، مع 
ال�صـــتفادة مـــن الفر�ـــس املتوافرة يف 

ال�صوق بطريقة حذرة”.
حلقـــوق  اأريـــج  حمفظـــة  وبلغـــت 
امل�صـــاهمني 228.5 مليون دولر يف 30 
 256.9  :2017 )نهايـــة   2018 يونيـــو 

مليون دولر(.
وبلغـــت القيمـــة الدفرتيـــة لل�صـــهم 
الواحـــد 1.15 دولر كمـــا يف 30 يونيـــو 

2018 )نهاية 2017: 1.30 دولر(.

قال م�ـــرشف البحرين الإ�صـــالمي اإن بنك 
البحرين الوطني دخل يف مفاو�صـــات مبدئية 
مع البنـــك الإ�صـــالمي للتنميـــة )IDB( فيما 
يتعلـــق باإمكانيـــة �ـــرشاء “الوطنـــي” مللكيته 
بالكامل يف بنك البحرين الإ�صـــالمي والبالغة 

14.4 % من راأ�س املال.
واأ�صـــاف يف اإعالن ر�صـــمي اأنه مت توقيع 
خطـــاب نوايـــا بـــني بنـــك البحريـــن الوطني 
والبنـــك الإ�صـــالمي للتنميـــة لدرا�صـــة الأمور 
التنظيميـــة والإداريـــة وتبـــادل املعلومـــات 
حـــال مت  للملكيـــة. ويف  العـــادل  والتقييـــم 
التفاق بني الطرفـــني وتنفيذ عملية ال�رشاء، 
بعد احل�صـــول علـــى املوافقـــات التنظيمية 
الالزمة، �صتزداد ملكية بنك البحرين الوطني 
مـــن 29.1 % اإلى 43.5 % من راأ�صـــمال بنك 
البحريـــن الإ�صـــالمي. ومبقت�صـــى ذلك، عنينّ 

بنك البحرين الوطني م�صت�صـــارين للم�صاعدة 
يف درا�صة هذه ال�صفقة من جميع جوانبها. 

واأو�صح البنك يف اإعالنه اأن توقيع خطاب 
النوايا �صابق الذكر قد ل يوؤدي بال�رشورة اإلى 
اتفاق ملزم بني بنك البحرين الوطني والبنك 

الإ�صالمي للتنمية لال�صتحواذ على امللكية.
الإ�صـــالمي  البحريـــن  بنـــك  و�صـــيقوم 
بالإف�صـــاح فوراً عن اأية تطورات بخ�صـــو�س 
هذا املو�صوع حر�صاً على ال�صفافية واللتزام 

بالقوانني واللوائح املعمول بها.
املالكـــني  كبـــار  اأن  املعلـــوم  ومـــن 
)امل�صـــاهمني( يف بنك البحرين الإ�صالمي هم 
�صندوق التقاعد الع�صكري )البحرين( بن�صبة 
التاأمينـــات الجتماعيـــة  %، وهيئـــة   14.53
)البحرين( بن�صـــبة 14.53 % وجمل�س الوقف 
)الكويت( 7.18 %، اإ�صافة اإلى بنك البحرين 
الوطنـــي والبنـــك الإ�صـــالمي للتنميـــة )مقرة 

ال�صعودية(.

املحرر القت�صادي

النفط يرتفع بفعل حمادثات جتارة �صينية اأمريكية مزمعة
�صـــنغافورة - رويرتز: عو�صـــت اأ�صواق 
النفط اأم�س بع�س خ�صـــائر اجلل�صـــة ال�صابقة 
بعـــد اأن قالت بكني اإنها �صرت�صـــل وفدا اإلى 
وا�صـــنطن ملحاولة حـــل النـــزاع التجاري بني 
الوليات املتحدة وال�صـــني والذي يثر قلق 

الأ�صواق العاملية.
لكـــن الرهـــان يف ال�صـــوق مـــازال علـــى 
انخفا�س الأ�صعار يف ظل النزاع واملخاوف من 

تباطوؤ اقت�صادي يف الأ�صواق النا�صئة.

وكانت العقـــود الآجلة خلـــام برنت عند 
71.11 دولر للربميـــل مرتفعة 0.35 % مبا 
يعـــادل 0.5 % عن اإغالقها ال�صـــابق. وزادت 
عقود اخلام الأمركي غرب تك�صا�س الو�صيط 
دولر   65.17 اإلـــى   %  0.2 اأو  �صـــنتا   15
للربميل حيـــث كبحها بع�س ال�صـــيء ارتفاع 
م�صتويات اإنتاج اخلام الأمركي واملخزونات. 
وفقد كال اخلامني القيا�صيني اأكرث من 2 % 

يف تداولت اليوم ال�صابق. 

اأمل احلامد
اأبرز املناق�صات املطروحة

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

7،389،725.38 AL JAMEEL CONSTRUCTION SPC 15 اأعمال بناء املبنى الرئي�صي لوزارة املوا�صالت والت�صالت
الأ�صغال والبلديات

277،761.96 parkpoint 1 مزايدة ا�صتثمار وت�صغيل مواقف ال�صيارات يف منطقة ال�صناب�س التجارية

605،540.00 Al Matouk Eng. Consult & GHE JV 3 اإدارة العقود والإ�رشاف على بناء 405 وحدات �صكنية يف القرية )اإيه 1( 
و)بي 2( مب�رشوع اإ�صكان �رشق احلد وزارة الإ�صكان

1،334،093.50 LS CABLE LTD. 3 توريد كابالت كهربائية ذات جهد 220 كيلو فولت و ملحقاتها 
ل�صتخدامها يف تطوير اإدارة نقل الكهرباء لالأعوام 2018 - 2019 املخازن املركزية

24،700.00 SANAD ENGINEERING 11 اخلدمات ال�صت�صارية مل�رشوع اإن�صاء مركز الرفاع النموذجي وزارة ال�صباب والريا�صة

0.00 - 16 تعيني ا�صت�صاري لعمل الت�صميم على م�رشوع الرملي الإ�صكاين الق�صم الرابع
بنك الإ�صكان

0.00 - 18 تعيني ا�صت�صاري لعمل الت�صميم على م�رشوع دانات ال�صتقالل مبجمع 813

“الإ�صكـــــان”: الإ�صـــــراف علـــــى بنـــــاء 405 وحــــدات فــي “�رشق احلـد”
تعييـــن ا�صت�صارييـــن مل�صــروعــي “الرملـــي” و“دانــــات” الإ�صكـــانييـــن



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

14/8/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

ادارة التسجيل
)CR2018 -118316( اعالن رقم

تسجيل اسم جتاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: فيصل عبدالرحمن عيسى الشنو

االسم التجاري احلالي: فود نينجا
االسم التجاري اجلديد: مطعم فلفل العائلة

قيد رقم: 88157-4

السيد  أن  )متاليف(  كومباني  إنشورنس  اليف  اميركان  تعلن 

اجلنسية،  بحريني  منصوري،  حسن  محمد  محمود  جاسم 

وذلك  الشركة  مع  متعاقداً  يعد  لم   2564263 رقم  جواز  ويحمل 

السيد جاسم محمود  وأن  وصاعداً   13/8/2018 تاريخ  من  اعتباراً 

املذكور فصاعداً، غير مخول  التاريخ  محمد حسن منصوري من 

بتمثيل متاليف بأية صفة كانت وأن الشركة تخلي مسؤوليتها 

أي  دفع  عدم  يجب  أنه  على  الشركة  وتنوه  يبرمه.  عقد  أي  عن 

أقساط تأمينية للسيد جاسم محمود حسن منصوري. اذا كان 

CustomerServices.Gulf@metlife.ae لديك أي استفسار يرجى االتصال بخدمة العمالء على

إعالن

اميركان اليف إنشورنس كومباني )متاليف(
ص.ب: 20281، مكتب31، عمارة A0452، شارع 1010، سنابس 410، املنامة، مملكة البحرين

فاكس: 17311229 - هاتف: 80008033

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 ادارة التسجيل

اعالن رقم )107757( لسنة 2018م

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية شركة الفارس للخدمات التقنية ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

الفارس  لشركة  القانوني  املصفي  باعتباره   GHULAM NABI BUTT السيد/ 

للخدمات التقنية ذ.م.م، املسجلة كشركة ذات مسئولية محدودة مبوجب القيد 

اختيارية  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،109556 رقم 

التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر باملرسوم رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية شركة ابكس للصناعات البالستيكية ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

السيد/ تركي عبداهلل علي عبداهلل الوردي باعتباره املصفي القانوني لشركة ابكس 

للصناعات البالستيكية ذ.م.م، املسجلة كشركة ذات مسئولية محدودة مبوجب 

القيد رقم 87414-1، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية 

التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر باملرسوم رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 ادارة التسجيل

اعالن لسنة 2018

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية شركةالشخص الواحد

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

عبداالمير  ليلى  ملالكها  ش.ش.و  لألعمال  األخرى  الدعم  خدمات  ألنشطة  امياجو 

تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،101506 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  علي 

الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر باملرسوم رقم 21 لسنة 2001.
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

بشأن حتويل مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

إليها  تقدم  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
احملامي / احمد حسن خليفة العماري نيابة عن السيد/ خليفة راشد احمد 
مبوجب  واملسجلة  فردية(،  )مؤسسة  للمقاوالت  البنزايد  لـ  املالك  البنزايد، 
مسئولية  ذات  شركة  إلى  الفردية  املؤسسة  حتويل  طالبا   18364 رقم  القيد 
من  مملوكة  الشركة  لتصبح  بحريني،  دينار   2000 وقدره  برأسمال  محدودة 

السادة التالية اسمائهم:
1. خليفة راشد احمد البنزايد

SURESH KUMAR SUKUMARA PANICKER SATHUPURAM .2

قيد رقم

110423-2

االسم التجاري

بيرفكت بوينت لتخليص املعامالت

)CR2018-119235( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

بطلب  احلميدي  عايش  بن  طاهر  بن  صالح  ادناه:  املعلن  إلينا  تقدم 

حتويل احملل التجاري التالي الى أمير خليل محمد حاجي فعلى كل من 

لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
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   للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

ال�شعودية... القب�س على داع�شي خطط لتنفيذ عمل اإرهابي

األقت قوات االأمن ال�ش���عودية القب�س على �ش���خ�س تبنى فكر داع�س يف حمافظة البكريية كان يخطط 
لتنفيذ عمل اإرهابي، وفق ما نقلت وكالة االأنباء ال�شعودية )وا�س(. و�رصح املتحدث االأمني لوزارة الداخلية 
ال�ش���عودية باأن اجلهات االأمنية، وبناًء على ما توفر لديها من معلومات عن تبني املواطن فواز عبدالرحمن 
عي���د احلربي، لفكر داع�س االإرهابي ونيته االإقدام على تنفيذ عمل اإرهابي، وعند قيام رجال االأمن مبحاولة 
القب�س عليه ال�ش���اعة الواحدة والن�ش���ف من فجر يوم االأربعاء املوافق 1439/12/4ه�، بادر باإطالق النار 
جتاههم ثم الذ بالفرار، حماوالً التواري عن االأنظار حيث مت تعقب اأثره، ومتكنت اجلهات االأمنية من خالل 
حترياتها املكثفة من حتديد ور�ش���د مكان تواجده بالقرب من حي ال�ش���وق مبحافظة البكريية ومبحا�رصته 
وتوجيه النداء له لت�شليم نف�شه ترجل من �شيارته وهو يلف على ج�شده ما ي�شبه احلزام النا�شف مطلقاً النار 
بكثافة على رجال االأمن ما اقت�ش���ى الرد عليه باملثل واإ�ش���ابته وحتييد خطره ب�شكل كامل ونقله اإثر ذلك 
للم�شت�ش���فى، فيما مل ي�ش���ب اأحد من املارة اأو رجال االأمن. وعرث بحوزته على �ش���الح ر�شا�س وعدد )359( 

طلقه نارية حية، وحامل به خم�شة خمازن، وكذلك م�شد�س وعدد 2 خمزن، و30 طلقة نارية م�شد�س.
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الرياض ـ واس:

القاهرة ـ أش أ:

مقديشو ـ رويترز:

كابول ـ رويترز:

و�ش���ل عدد من حج���اج دولة قطر اإلى 
ال�ش���عودية عن طريق الكويت، رغم حجب 

الدوحة موقع ت�شجيل احلجاج.
وج���دد وزي���ر احل���ج والعم���رة، حممد 
�ش���الح بننت، ترحيب ال�شعودية باحلجاج 
القطري���ن، الفتا اإلى توجيه���ات العاهل 
ال�ش���عودي امللك �ش���لمان ب���ن عبدالعزيز 
با�شتقبال احلجاج القطرين من اأي مكان 

يف العامل و�شط ت�شهيالت كبرية.
من جانبه، �ش���دد وزي���ر احلج والعمرة 

على رف�س بالده ت�شيي�س احلج.
ويف نف�س ال�شياق، ا�شتقبلت جوازات 
احلج���اج  اأول���ى طالئ���ع  الوديع���ة،  منف���ذ 
القادم���ن م���ن اليم���ن م���ن اأ����رص �ش���هداء 
اجلي�س الوطني، الذين اأمر خادم احلرمن 
ال�رصيفن امللك �ش���لمان با�شت�ش���افتهم 

الأداء منا�شك احلج لهذا العام.
كما يتوجه نحو 1000 حاج فل�شطيني 
اإلى االأرا�ش���ي املقد�ش���ة لتاأدية فري�ش���ة 
احلج مبنحة �ش���عودية من خ���ادم احلرمن 

ال�رصيفن الأ�رص ال�شهداء الفل�شطينين.

الرئا�ش���ة  با�ش���م  املتح���دث  اأعل���ن 
امل�رصي���ة ب�ش���ام را�ش���ي، اأن م����رص قدمت 
لل�شودان م�شاعدات اإن�شانية عاجلة تنفيذا 
لتوجيهات من الرئي�س امل�رصي عبدالفتاح 

ال�شي�شي.
يف  متثل���ت  امل�ش���اعدات  اأن  وذك���ر، 
م�ش���تلزمات اإغاثية واأدوي���ة وخيام ومواد 
غذائية ومعدات هند�شية، وذلك بالتعاون 
بن وزارات الدفاع، واخلارجية، وال�شحة، 
والت�ش���امن االجتماعي، والزراعة والهالل 

االأحمر امل�رصي.
قافلت���ن  اإيف���اد  “كم���ا مت  وتاب���ع: 
طبي���ة وبيطرية لعدة اأقاليم يف ال�ش���ودان 
للم�ش���اعدة يف مواجه���ة ا�ش���ت�رصاء االآف���ات 
واالأمرا����س نتيج���ة نف���وق املا�ش���ية جراء 
ال�ش���يول وحلماي���ة ال���رثوة احليواني���ة يف 

ال�شودان من اأي تداعيات �شلبية”.

اأفادت االإذاعة الر�شمية يف ال�شومال 
ب���اأن الرئي�س حممد عب���داهلل فرماجو عن 
ام����س اخلمي����س، قائ���دا جدي���دا للجي����س 
ونائب���ا ملدير املخاب���رات يف اإطار مواجهة 
تهدي���دات املت�ش���ددين. ووفق���ا لالإذاعة 
ال�ش���ومالية، فاإن فرماج���و عننّ طاهر اآدم 
علمي قائ���دا للجي�س وفهد يا�ش���ن نائبا 
ملدير جهاز املخابرات الوطنية، كما عن 
الرئي�س ال�شومايل اآمنة �شعيد علي مديرة 
للق�رص الرئا�ش���ي لتكون اأول امراأة ت�شغل 
هذا املن�ش���ب، اإال اأن االإذاعة الر�ش���مية مل 
ُتعل���ن عن اأ�ش���باب هذه التغي���ريات، لكن 
ال�ش���ومال ي�ش���عى جاهدا الإ�ش���الح قواته 
االأمنية، ال �ش���يما اجلي�س، و�ش���ط اتهامات 
بالف�شاد من املانحن الدولين لل�شومال.   
واأوقفت الواليات املتحدة العام املا�شي 
م�ش���اعدات م���ن الغ���ذاء والوق���ود ملعظم 
ب�ش���بب  ال�ش���ومالية  امل�ش���لحة  الق���وات 
مزاعم ف�شاد و�شعور بالإحباط من تقاع�س 
احلكومات ال�ش���ومالية املتعاقبة عن بناء 

جي�س وطني فعال.

االإرهاب���ي  “داع����س”  تنظي���م  اأعل���ن 
م�ش���وؤولية عن التفج���ري االنتحاري الدامي 
القتل���ى  ع����رصات  �ش���حيته  راح  ال���ذي 
واجلرح���ى، يف العا�ش���مة االأفغانية كابول، 
االأربع���اء. وقال���ت ال�ش���لطات االأفغاني���ة، 
اأم����س اخلمي����س، اإن عدد �ش���حايا الهجوم 
الذي ا�شتهدف مركزا تعليميا يف منطقية 
�ش���كنية �شيعية غربي كابل، بلغ 34 قتيال 
و56 م�ش���اًبا. واأغلب ال�شحايا طالب كانوا 
ي�ش���تعدون الختب���ار دخ���ول اجلامع���ة، يف 

اأكادميية موعود.
وق���ال حمقق���ون اإن االنتح���اري دخل 
املركز التعليمي من مدخل خلفي، وو�شل 
اإلى احلج���رة الدرا�ش���ية الت���ي يجتمع بها 
اأكرث من 100 طالب. واالنفجار هو االأحدث 
يف �شل�ش���لة هجم���ات اأدت ملقت���ل املئات 
م���ن املدنين واجلنود واأف���راد ال�رصطة يف 
اأفغان�شتان، خالل االأيام القليلة املا�شية.

توافد حجاج قطر 
لل�شعودية عرب الكويت

اجلي�س امل�رصي يغيث 
ال�شودان مب�شاعدات عاجلة

تعيينات اأمنية وع�شكرية 
جديدة يف ال�شومال

“داع�س” يتبنى تفجريا 
انتحاريا يف كابول

اجلي�ش اليمني ي�صيطر على مركز مديرية باقم يف �صعدة
ع�رصات القتلى من احلوثين يف غارات للتحالف العربي

واأ�ش���ار اإل���ى �ش���قوط قتل���ى وجرح���ى من 
امليلي�ش���يات احلوثية جراء املع���ارك الدائرة، 
فيما تقوم قوات اجلي�س حالًيا بعملية مت�شيط 

داخل �شوارع املدينة واجلبال املحيطة بها.
ويف وقت �ش���ابق، اأحكمت ق���وات اجلي�س 
اليمني بدع���م م���ن التحالف، اأم����س اخلمي�س، 
قب�ش���تها على مديرية حريان يف حمافظة حجة، 
اإ�شافة اإلى مثلث عاهم. واأي�شاً �شيطر اجلي�س 
عل���ى الطري���ق الدويل م���ن حجة واملتج���ه اإلى 

احلديدة.
اإلى ذلك، ح���ررت قوات اجلي����س الوطني 
اليمني م�ش���نودة بطريان التحال���ف، عدداً من 
الق���رى واملواقع املطلة على �ش���وق املالحيظ 
مبديري���ة الظاه���ر، اأحد اأه���م واأكرب االأ�ش���واق 

مبحافظة �شعدة.
واأكد قائد لواء العروبة، العميد عبدالكرمي 
ال�شدعي يف ت�رصيح له، اأن قوات اجلي�س حررت 
قري���ة املجدع���ة وجب���ل الو�ش���يعي مبديري���ة 

الظاهر املطلة على �شوق املالحيظ.
واأو�شح ال�شدعي اأن قوات اجلي�س متكنت 

من ال�شيطرة نارياً على �شوق املالحيظ، وذلك 
بعد اأيام من قطع اخلط الدويل الذي يعترب خط 
االإمداد الرئي�شي لعدد من مواقع امليلي�شيات 

يف مديرية حيدان ومديريات اأخرى.

الوطن���ي  اجلي����س  اأبط���ال  اأن  واأ�ش���اف 
م���ن  وحتري���ره  ال�ش���وق  لدخ���ول  ي�ش���تعدون 
ميلي�ش���يات احلوثي االنقالبية خالل ال�شاعات 
املقبلة. ويعترب حترير �شوق املالحيظ واإعادة 

ن�شاطه التجاري اأهمية بالغة، تتمثل يف موقعه 
اال�ش���رتاتيجي واعتباره بواب���ة لدخول منطقة 

مران معقل ميلي�شيات احلوثي االنقالبية.
هذا وحقق اجلي�س اليمني، يف وقت �شابق، 
تقدم���اً جديداً يف مديرية كت���اف �رصق حمافظة 
�ش���عدة، بع���د مع���ارك عنيفة تكب���دت خاللها 
ميلي�ش���يات احلوثي خ�ش���ائر كبرية يف االأرواح 
واملعدات. و�ش���نت طائ���رات التحالف العربي 
لدع���م ال�رصعية يف اليمن اخلمي�س، غارات جوية 
عل���ى مواقع مللي�ش���يات احلوث���ي االإيرانية يف 
ال�ش���احل الغربي، مما اأ�ش���فر ع���ن مقتل وجرح 

الع�رصات من امللي�شيا االإيرانية.
وقت���ل 56 حوثي���ا فيم���ا ج���رح 23 اآخرين 
اإثر الغارات وق�ش���ف مروحيات االأبات�شي على 
مواق���ع املتمردي���ن يف مناط���ق متفرق���ة م���ن 

ال�شاحل الغربي .
واأكدت امل�شادر اأن معظم الق�شف اجلوي 
تركز يف التحيتا التي و�شلت اإليها التعزيزات 
احلوثي���ة كما ق�ش���ف التحال���ف مواقع يف بيت 

الفقية واملن�شورية.

• قوات اجلي�س اليمني يهاجمون مواقع للحوثين يف حمافظة ماأرب 	

من  متكنت  اليمني  الوطني  اجلي�ش  ق��وات  اإن  اخلمي�ش،  اأم�ش  ميني،  ع�سكري  م�سدر  ق��ال 

يا�سر  العميد   ،102 ال��ل��واء  قائد  واأك��د  �سعدة.  غربي  �سمال  باقم  مديرية  مركز  على  ال�سيطرة 

اللواء ولواء الدعم والإ�سناد �سيطرت على مركز مديرية باقم، الواقعة على  اأن قوات  احلارثي، 

زعيم  راأ����ش  م�سقط  �سحيان  ندينة  م��ن  الغربي  ال�سمال  اإىل  كيلومرًتا   20 بنحو  تقدر  م�سافة 

اأن اجلي�ش �سن هجوما عنيفا ومتوا�سال على  امليلي�سيات النقالبية عبدامللك  حلوثي. واأ�ساف 

الهجوم  وتكلل  الأرب��ع��اء،  منذ  بها  املحيطة  واجلبال  باقم  مدينة  يف  احلوثية  امليلي�سيات  مواقع 

بال�سيطرة على مركز املدينة.

العراق... ميلي�صيات تابعة للمالكي تعتدي على اجلي�ش بالأنبار
ك�ش���فت م�ش���ادر ع�ش���كرية يف حمافظ���ة 
االأنبار تكرار اعتداء ميلي�شيات احل�شد ال�شعبي 
على اجلي����س العراق���ي على الطري���ق الدويل 
الراب���ط بن بغداد واالأردن، وقالت امل�ش���ادر 
اإن ميلي�ش���يات تابعة لن���وري املالكي اعتدت 

على عنا�رص من اجلي�س يف االأنبار.
فقد تعر�شت نقطة حرا�شة تابعة للجي�س 
العتداء بال�رصب من قبل عنا�رص ميلي�شيا تعرف 
باأن�ش���ار اهلل االأوفياء و�رصاي���ا الدفاع الوطني، 
عندم���ا رف�ش���ت االمتث���ال لتعليم���ات اجلي�س 
التى تق�ش���ي بع���دم املرور ليال ع���رب الطريق 
ال���دويل الرابط بن بغداد واالأردن يف حمافظة 

االنبار .
فيما �ش���جلت حادثة اأخرى �شد اأحد �شباط 
الفرق���ة االأولى وال���ذي تعر�س الإهان���ة رتبته 

الع�شكرية ولل�شبب نف�شه.

امليلي�ش���يات  اعت���داءات  ع���ن  ف�ش���ال 
امل�شتمرة على امل�شافرين و�شاحنات النقل يف 
ق�شاء الرطبة احلدودي وم�شادرة ما بحوزتهم.

واملعروف اأن هذه الف�ش���ائل تابعة حلزب 
الدع���وة وتتلق���ى اأوامرها من ن���وري املالكي 
ومقراته���ا يف منطق���ة الفالح���ات يف الفلوج���ة 

ومنطقة اجل�رص الياباين و�شط االأنبار وعكا�شات 
على احلدود مع �شوريا.

فيم���ا ال تزال قيادة العمليات امل�ش���رتكة 
ورئي����س الوزراء يلتزمان ال�ش���مت بالرغم من 

تكرار اإهانة اجلي�س.
اإل���ى ذلك، بغداد لي�ش���ت مبن���اأى عن هذه 
املمار�ش���ات ف�ش���ارع فل�ش���طن �رصقه���ا كان 
م�رصح���ا م�ش���تمرا لعملي���ات اخلط���ف واالبتزاز 
والرتهيب التى متار�شها ميلي�شيات ع�شائب 
اأه���ل احلق وح���زب اهلل حتى و�ش���ف هذا احلي 

باأنه خارج �شلطة الدولة متاما.
اأما م���ن يقود وينفذ ه���ذه العمليات فقد 
اأك���دت امل�ش���ادر اأنه املدعو ح�ش���ن املالكي 
امللق���ب باأبو خمين���ي ويتلقى اأوام���ره مبا�رصة 
م���ن ممثل خامنئي يف الع���راق املدعو “جمتبى 
احل�ش���يني”، ويق���ود جمموعة تتاأل���ف من نحو 

300 م�شلح.

حمم���ود  الفل�ش���طيني  الرئي����س  ق���ال 
عبا����س اإن النوايا غري موج���ودة لدى حما�س 
يف امل�ش���احلة وهناك من ي�ش���جع على عدم 
ال�ش���ري فيها وهناك من يعترب اأن الق�ش���ية 

فقط “اإن�شانية” يف غزة.
اأعم���ال  يف  كلمت���ه  يف  عبا����س  واأك���د 
الدورة29 للمجل�س املركزي الفل�ش���طيني: 
وف���ق  كامل���ة  مب�ش���احلة  اإال  نقب���ل  “ل���ن 
االتفاقيات ال�ش���ابقة ونري���د حكومة واحدة 
و�ش���الح واحد يف غزة بدون “ملي�شيات” هنا 

وهناك”.
واأ�شاف “ لن ن�ش���مح بتمرير خمططات 
االحت���الل يف اخلان االأحمر و�ش���نبحث �ش���بل 

الت�شدي لقانون القومية العن�رصي”.
واأك���د ع���دم ال�ش���ماح بتمري���ر املخطط 
اال�شتيطاين الهادف اإلى بناء 20 األف وحدة 

ا�شتيطانية جديدة يف القد�س املحتلة.
وو�ش���ف “ قانون القومي���ة الذي اأقرته 

“اإ�رصائيل” ب� العن�رصي الفا�شي”.
اإ�رصائي���ل  �ش���محت  ذل���ك،  غ�ش���ون  يف 

با�ش���تئناف دخ���ول الب�ش���ائع التجارية اإلى 
قطاع غ���زة يف اإ�ش���ارة على تخفي���ف التوتر 
تزامن���ا مع �ش���عي م�رص للتو�ش���ل اإلى وقف 
طوي���ل االأم���د الإط���الق الن���ار ب���ن اإ�رصائيل 

وحما�س.
لكن احتمال التو�ش���ل اإل���ى اتفاق بن 
اإ�رصائيل واحلركة امل�شلحة التي تهيمن على 

قط���اع غزة اأث���ار قلقا داخ���ل حكومة رئي�س 
الوزراء االإ�رصائيل���ي بنيامن نتنياهو من اأن 
ت�ش���تغل احلركة اأي ا�ش���رتاحة من القتال يف 

بناء تر�شانتها ال�شاروخية.
االإ�رصائيل���ي  ال���وزراء  جمل����س  وناق����س 

االأمني امل�شغر هذا الو�شع.
ويف بيان �شدر عن مكتب رئي�س الوزراء 

قال م�ش���وؤول دبلوما�ش���ي اإ�رصائيلي اإن على 
حما�س اأن تربهن على التزامها بالهدنة.

واإل���ى جان���ب املطالب���ة باله���دوء على 
احلدود، قالت اإ�رصائيل اإن على حما�س اإعادة 
رف���ات جندي���ن قتال خ���الل حرب غ���زة عام 
2014 واإط���الق �رصاح مدنين اثنن ال يزال 
م�شريهما جمهوال لكن اإ�رصائيل تقول اإنهما 

حمتجزان لدى حما�س.
م���ن جه���ة اأخ���رى، حت���اول م����رص واالأمم 
املتحدة التو�شط للتو�شل اإلى هدنة �شاملة 
ملن���ع ت�ش���عيد اآخ���ر يف القت���ال ولتخفي���ف 

املعاناة االقت�شادية ال�شديدة يف غزة.
وقال م�ش���وؤولون يف حما�س اإن ف�شائل 
فل�ش���طينية توجهت اإلى القاهرة ملناق�ش���ة 

�رسوط وقف اإطالق النار مع اإ�رسائيل.
ورح���ب االأم���ن الع���ام لالأم���م املتحدة 
اأنطونيو غوتريي�س باإعادة فتح املعرب وقال 
يف بي���ان اإنه “متفائ���ل با�ش���تجابة االأطراف 
املعنية للدع���وات اإلى جتن���ب االأثر املدمر 

ل�رصاع اآخر على املدنين يف غزة وحولها”.

إسرائيل تسمح بدخول البضائع إلى غزة ومصر تسعى للهدنة

عباس: لن نقبل إال بحكومة واحدة وسالح واحد دون مليشيات
رام اهلل/غزة ـ وكاالت:

دبي ـ العربية نت:

دبي ـ وكاالت:

• زي اجلي�س العراقي	

• الرئي�س الفل�شطيني حممود عبا�س	



وي�ش���كو الإيرانيون من انت�ش���ار الفقر 
واجل���وع والبطال���ة يف الوقت ال���ذي ينفق 
فيه النظام يف طهران الأموال الطائلة على 
�شيا�ش���ات التو�ش���ع والتدخالت الإقليمية 
وم�ش���اريع ال�ش���واريخ والن���ووي و�ش���باق 
الت�ش���لح ويواجه احتجاجات �ش���عبه بالعنف 

والقمع والقتل وال�شجون.
وكان اأح���د معتقل���ي احتجاج���ات يناير 
املا�ش���ي، ويدعى وحيد حيدري من الباعة 
املتجول���ن الذي���ن ان�ش���موا للمتظاهرين 
مبدين���ة اأراك وق���د مت اعتقاله ومات حتت 
التعذي���ب مبعتق���ل تاب���ع لالأم���ن الداخلي 
وادعت ال�شلطات باأنه انتحر داخل الزنزانة.
وكان نا�ش���طون عرب �شبكات التوا�شل 
الجتماع���ي تداولوا فيديوه���ات ملظاهرة 
تعود للع���ام املا�ش���ي، قام بها اأ�ش���حاب 
الب�ش���طات والباعة املتجولون واأغلبهم من 
الفئ���ات الفقرية يف الأه���واز، احتجاجا على 

ازالة ب�ش���طاتهم م���ن قبل عنا����ر البلدية 
مدعومة بقوات ال�رطة اليرانية.

و�ش���ارك يف املظاهرة الكثري من هوؤلء 

الباع���ة الع���رب الفقراء واأطلقوا �ش���عارات 
تندد بحرمانهم م���ن الرثوات الكثرية على 
اأر�ش���هم كالغ���از والنف���ط واحتج���وا عل���ى 

من���ح الوظائ���ف وفر�ص العم���ل يف الإقليم 
للمهاجري���ن عل���ى ح�ش���اب انت�ش���ار الفقر 
املواطن���ن  ب���ن  والتهمي����ص  والبطال���ة 

العرب.
ويف مار����ص 2015، اندلعت مظاهرات 
احتجاجي���ة يف املحمرة، جنوب الأهواز، اأثناء 
ت�ش���ييع جنازة “يون�ص ع�ش���اكرة”، ال�شاب 
ذي ال� 34 ربيًعا الذي اأ�شعل النار يف نف�شه 
اأمام البلدية، احتجاجا على م�ش���ادرة ك�شك 
الفاكه���ة الذي كان م�ش���در رزق���ه الوحيد 

وو�شيلة لإعالة اأ�رته الفقرية.
وقبل اأ�ش���هر، قت���ل بائع ج���وال اآخر يف 
مدينة قم، ويدعى مظفر عبا�ش���ي، على يد 
موظفي البلدي���ة عندما هاجموا عربته لبيع 
الفواك���ه واعت���دوا عليه بال����رب املربح، 
بحج���ة التجاوز على قانون الر�ش���يف حيث 

فارق احلياة اإثر �شدة ال�ربات.

وقال اخلرباء اإن �شبكة القاعدة العاملية اأقوى 
بكث���ري م���ن داع�ص يف بع����ص املواقع، مب���ا يف ذلك 
ال�ش���ومال واليمن وجنوب اآ�ش���يا ومنطقة ال�ش���احل 

الإفريقية.
وقال اخلرباء اإن قادة تنظيم القاعدة يف اإيران 
اأ�شبحوا اأكرث متكنا ويعملون مع زعيم القاعدة اأمين 
الظواه���ري، ويقومون باإبراز �ش���لطته ب�ش���كل اأكرث 
فعالية من ال�ش���ابق، خا�ش���ة فيما يتعلق بالأحداث 

يف �شوريا”.

 إيران تضم فلول داعش للقاعدة
م���ا يع���زز تقري���ر خ���رباء الأم���م املتح���دة عن 
زي���ادة دعم اإي���ران للقاع���دة، عدة وثائ���ق وتقارير 
اأفادت ب���اأن اإيران تعمل على مللمة �ش���تات تنظيم 
“ داع����ص” وجيوبه يف �ش���وريا لإع���ادة تاأهيل وبناء 
تنظيم القاعدة با�ش���تخدام عالقاتها ال�شرتاتيجية 

والتاريخية بقادة التنظيم.
وذكر تقرير ن�رته �ش���حيفة “ ال�شنداي تاميز 
“ يف ينايراملا�ش���ي، واأع���ده الكاتبان اأدريان ليفي 
وكاثي �ش���كوت-كالرك، اأن القاع���دة اليوم اأعادت 
بناء نف�شها لدرجة اأنها قادرة على ا�شتدعاء ع�رات 

الآلف من العنا�ر مب�شاعدة اإيران.
وتعم���ل طه���ران عل���ى �ش���م فل���ول داع����ص 
للقاع���دة، حي���ث تن�ش���ق مع ق���ادة ع�ش���كرين من 
القاعدة �شافروا اإلى دم�شق من اأجل جتميع �شفوف 
مقاتلي “داع�ص”، وتاأ�شي�ص تنظيم “قاعدة جديد” 
ي�ش���به يف ثقافته “فيلق القد�ص” باحلر�ص الثوري 

وميلي�شيات “حزب اهلل”.

 مصادرة هزيمة داعش
وت���روج ماكينة اإيران الإعالمية، منذ ال�ش���يطرة 
عل���ى اآخ���ر معاق���ل تنظي���م “داع����ص” يف �ش���وريا 
والعراق، بن�ش���ب ف�ش���ل هزمية التنظي���م لطهران 
وحلفائه���ا وميلي�ش���ياتها وقد األغ���ت دور التحالف 
ال���دويل بقيادة اأمريكا يف دح���ر التنظيم املتطرف. 
كم���ا حاول���ت تزييف احلقائ���ق من خالل م�ش���ادرة 
هزمي���ة التنظيم حي���ث جتاهلت الدعاي���ة الإيرانية 
دور احلر�ص الثوري وميلي�ش���ياتها يف ظهور داع�ص 
نتيجة قمع ثورة ال�ش���عب ال�شوري ال�شلمية، واإطالق 
يد اجلماع���ات املتطرف���ة وتغذيته���ا، حيث خ�رت 
اإيران اأكرث من 3500 قتيل وفق اإح�ش���ائيات �ش���به 
ر�ش���مية، وع����رات امللي���ارات من ال���دولرات منذ 

تدخله���ا لإنقاذ الأ�ش���د عام 2012 يف معارك �ش���د 
املعار�شة ال�شورية.

  قادة القاعدة في إيران
واأكد الكاتبان اأدريان ليفي وكاثي �ش���كوت-

كالرك، اأن قائ���د فيل���ق القد����ص التاب���ع للحر����ص 
الثوري اليراين، قا�ش���م �شليماين لعب الدور الأبرز 
لإدارة العالق���ة مع القاعدة منذ اأن وّفر مالذا لعائلة 
اأ�شامة بن لدن وقادة القاعدة للتنظيم بعد فرارهم 
من اأفغان�ش���تان ع���ام 2001، واأنه بن���ى لهم جممعا 
�ش���كنيا خا�شا يف قلب مع�شكر تدريب تابع للحر�ص 
الث���وري يف طه���ران. وق���د لع���ب الدع���م والتمويل 
الإي���راين دورا هام���ا يف اإحياء تنظي���م القاعدة الذي 
كان قوام���ه 400 �ش���خ�ص عندم���ا نف���ذ هجمات 11 
�ش���بتمرب و�رب الربج���ن التواأمن )وفق���ا لأرقام 
مكتب التحقيقات الفيدرايل(، ثم ت�ش���تت التنظيم 
ب�شبب الغزو الأمريكي لأفغان�شتان، لكنه انتع�ص مع 

ظهور تنظيم داع�ص عام 2013.

 سليماني يلعب بورقة القاعدة
وبح�ش���ب ال�ش���نداي تاميز، ي�ش���تخدم قا�ش���م 
�ش���ليماين عالقاته م���ع القاع���دة يف مناوراته للعب 
عل���ى جميع اأطراف ال�راع لإبقاء اإيران يف ال�ش���دارة 

بامتالكها كافة اأوراق اجلماعات املتطرفة.
ويفي���د التقرير اأنه من ب���ن الأدلة على ذلك، 
مذكرات غري من�ش���ورة ومقابالت مع اأع�شاء كبار يف 
القاعدة وعائلة بن لدن، تظهر كيف تدبر �شليماين 
اأم���ر العالقة م���ع التنظيم اجله���ادي ال�ش���ني الذي 
ت�س���فه �لأو�س���اط �لإير�نية �لر�س���مية باأن���ه �إرهابي 
تكفريي”. وي�ش���يف اأن قادة القاعدة الع�شكرين 
اأقام���وا يف طهران حتى ع���ام 2015، عندما اأر�ش���ل 

�ش���ليماين خم�شة منهم اإلى دم�شق، من بينهم حممد 
امل�ري، حمملن مبهمة الت�ش���ال مبقاتلن وقادة 
م���ن داع����ص، من اأج���ل ت�ش���جيعهم على الن�ش���قاق 
وتوحي���د القاع���دة وفل���ول داع�ص، بح�ش���ب تقارير 
ا�ش���تخباراتية اأمريكية. واأكدت التقارير اأن امل�ري 
هو “املخطط العملياتي الأكرث خربة وقدرة من بن 
غري املعتقل���ن يف الوليات املتحدة اأو يف اأي دولة 
حليفة”. وت�شيف املعلومات اأن التن�شيق بن قادة 
القاع���دة وداع�ص يتم م���ن خالل القائد الع�ش���كري 
لداع�ص �ش���يف العدل، وهو عقيد �ش���ابق يف اجلي�ص 
امل����ري دخل يف خالف كبري مع زعيم التنظيم اأمين 
الظواه���ري، ال���ذي اأراد توحيد القاع���دة وداع�ص يف 
القتال يف �ش���وريا، لكن �ش���يف العدل اأ�ش���در اأوامر 
ملقاتلي���ه بالنتظ���ار اإلى ح���ن اأن ينته���ي تنظيم 

داع�ص”.

 لقاء أيديولوجي
وي���رى خرباء اأن عالقة اإيران كنظام ولية فقيه 
�ش���يعي متط���رف بالتنظيم���ات ال�ش���نية املتطرفة 
ال�شيا�ش���ية  طه���ران  عالق���ة  وحت���ى  كالقاع���دة 
والع�ش���كرية مع حركتي حما�ص واجلهاد الإ�شالمي، 
كما مع جماعة الإخوان امل�ش���لمن، لي�شت مو�شمية 
كم���ا يتخي���ل البع����ص، ب���ل اإن اأيديولوجي���ا نظ���ام 
اخلميني متاأثرة مبدر�ش���ة �ش���يد قط���ب الإخوانية، 
حيث اأخذت تنظيمات �ش���يعية موالية لطهران مثل 
ح���زب اهلل يف لبن���ان وبقية امليلي�ش���يات يف العراق 
و�ش���وريا واأفغان�ش���تان واليمن مفه���وم “اجلهاد” 
م���ن هذه املدر�ش���ة ول���ذا فهي عالق���ة اأيديولوجية 
وتاريخية، ف�ش���ال عن التقاء امل�ش���الح ال�شيا�ش���ية 
م���ا يجع���ل العالق���ة بن نظ���ام طه���ران ال�ش���يعي 

واملنظمات ال�شنية املتطرفة عالقة دائمة.

 وثائق بن الدن
وكانت وثائق “ اأبوت اآباد” التي ح�شلت عليها 
الق���وات الأمريكية من خمباأ زعي���م تنظيم القاعدة، 
اأ�شامة بن لدن لدى مقتله عام 2011 يف باك�شتان، 
ون�رتها وكالة ال�ش���تخبارات املركزية الأمريكية” 
)CIA( يف نوفمرب املا�ش���ي، ك�شفت تفا�شيل جزء 

من عالقة اإيران بتنظيم القاعدة.
وم���ن ب���ن 470 األ���ف م���ن الوثائ���ق التي مت 
احل�ش���ول عليها م���ن خمباأ بن لدن، خ�ش�ش���ت 19 
�ش���فحة من هذا الأر�ش���يف الكبري لعالقات القاعدة 

البارزة مع احلكومة الإيرانية.
واأظه���رت اإح���دى الوثائق اأن ع�ش���وا ب���ارزا يف 
تنظي���م القاعدة اأكد يف ر�ش���الة اأن اإيران م�ش���تعدة 
لتوفري كل ما يحتاج���ه تنظيم القاعدة، مبا يف ذلك 
الأموال والأ�شلحة، ومع�شكرات تدريب حلزب اهلل يف 
لبن���ان مقابل اأن تقوم اجلماع���ة الإرهابية، بالهجوم 
على م�ش���الح اأمريكا يف اململكة العربية ال�شعودية 
واخللي���ج”، وذل���ك بح�ش���ب حتقي���ق ق���ام ب���ه م���ن 
“توما�ص جو�ش���لن” و “بيل راجي���ف” الباحثان يف 
“معهد الدفاع عن الدميقراطيات” حول تفا�ش���يل 
19 �ش���فحة املرتبط���ة بعالق���ات تنظي���م القاعدة 

اإيران، من وثائق اأبوت اآباد.
ووفقا للوثيقة، فاإن اأجهزة املخابرات الإيرانية، 
يف بع�ص احلالت، �شهلت اإ�شدار تاأ�شريات لعنا�ر 
القاع���دة املكلفن بتنفي���ذ عملي���ات، ويف الوقت 

نف�شه قامت باإيواء جماميع اأخرى”.
وجاء يف وثيقة اأخرى، اأن “اأجهزة ال�ش���تخبارات 
اليراني���ة وافق���ت عل���ى تزوي���د عم���الء القاع���دة 
بتاأ�شريات �شفر وت�ش���هيالت، واإيواء اأع�شاء اآخرين 
يف التنظي���م القاع���دة. وق���د مت التفاو����ص عل���ى 
التفاق م���ع اإيران من قبل اأب���و حف�ص املوريتانى، 
اأح���د اأع�ش���اء القاع���دة املوؤثرين، قب���ل هجمات 11 

�شبتمرب الإرهابية.

تغريم إيران
وكانت حمكمة اأمريكية يف نيويورك، قد حكمت 
العام املا�ش���ي، بتغرمي اإيران لتورطها يف التعاون 
م���ع القاع���دة بهجمات 11 �ش���بتمرب ب����10.7 مليار 
دولر، وغرام���ات اأخرى ت�ش���ل اإل���ى 21 مليار دولر 
لعوائل �ش���حايا اأمريكين �ش���قطوا يف تفجريات يف 
ال�ش���عودية ولبنان والكوي���ت نفذتها خاليا احلر�ص 

الثوري الإيراين.

وهي  اجلماهري،  من  ح�شد  قيام  يظهر  التوا�شل  مواقع  عرب  مقطعا  اإي��ران��ي��ون  نا�شطون  ت��داول 

الباعة  اأح��د  بعنف  مهاجمهتم  عقب  طهران،  بلدية  وموظفي  الإيرانية  ال�شرطة  من  عنا�شر  حتا�شر 

املتجولني، حيث قاموا ب�شربه ب�شكل دموي وحطموا عربته ال�شغرية يف ال�شارع. وقام �شبان مبحا�شرة 

�شيارات عنا�شر الأمن والبلدية وطلبوا منهم اأن ينزلوا من ال�شيارات، لكنهم امتنعوا وقاموا بتغطية 

�شدهم  ويهتفون  بت�شويرهم  يقومون  كانوا  الذين  لل�شباب  اجلوالة  الهواتف  كامريات  من  وجوههم 

“انزلوا يا عدميي ال�شرف”. ويعمل املاليني من املواطنني الإيرانيني كباعة متجولني يف ال�شوارع يف 
لكن  وال�شكن  الغذائية  املواد  اأ�شعار  وارتفاع  والقت�شادية  املعي�شية  الأو�شاع  وتدهور  املدقع  الفقر  ظل 

ال�شلطات اليرانية متنع هولء املواطنني الفقراء من البيع يف ال�شوارع ب�شبب �شكاوى اأ�شحاب املحالت.

بغداد ـ أ ف ب:

دبي ـ العربية نت:

واشنطن ـ اب:

كيراال ـ أ ف ب:

حك���م  العراقي���ة  ال�ش���لطات  نف���ذت 
الإع���دام خ���الل الأ�ش���بوع اجل���اري بحق 6 
جهادي���ن دينوا بتهم تتعل���ق بالإرهاب، 
بح�شب بيان لوزارة العدل اأم�ص اخلمي�ص.

واأو�شحت الوزارة يف بيان “مت تنفيذ 
احكام الإعدام خالل هذا الأ�شبوع بحق �شتة 
جمرمن ثبتت اإدانتهم بانتهاك حرمة الدم 
العراقي”. واأ�شافت اأن “التنفيذ جاء بعد 
اكت�شاب اأحكامهم الدرجة القطعية وورود 
املرا�ش���يم اجلمهورية اخلا�شة باأحكامهم 
بع���د توقيعه���ا م���ن رئي����ص اجلمهوري���ة، 
وموافق���ة الدع���اء الع���ام عل���ى اكتم���ال 
الجراءات الأ�ش���ولية لتنفيذ هذه الحكام 
وح�ش���ب القانون”. وبح�ش���ب م�ش���وؤول يف 
وزارة الع���دل، فاإن ق�ش���ايا ه���وؤلء تتعلق 
بالرهاب و�ش���درت بحقهم اأح���كام وفقا 
لقان���ون مكافح���ة الرهاب. وقال م�ش���در 
طبي يف مدينة النا�رية حيث ال�شجن الذي 
تنف���ذ فيه اأحكام العدام اإن بن املدانن 
�شخ�شا يحمل اجلن�ش���ية ال�شورية. وكانت 
ال�ش���لطات نفذت يف يونيو املا�شي حكم 
الع���دام بحق 13 جهادي���ا مدانا، بناء على 

اأوامر رئي�ص الوزراء حيدر العبادي.

اأعلن وزير اخلزانة الأمريكي �ش���تيف 
منو�ش���ن اأن الوليات املتحدة م�ش���تعدة 
لفر�ص مزيد م���ن العقوبات على اأنقرة يف 
حال رف�ش���ها الإفراج عن الق�ص الأمريكي 
اأن���درو برون�ش���ون. وق���ال منو�ش���ن خالل 
اجتماع احلكومة الأمريكية، ردا على �شوؤال 
الرئي����ص دونال���د ترامب ح���ول الإجراءات 
التي اتخ���ذت جتاه تركيا م���ن اأجل اإطالق 
�راح الق�ص: “فر�ش���نا عقوبات على عدد 
من اأع�ش���اء احلكومة )الرتكي���ة(... ولدينا 
املزي���د نخطط للقي���ام ب���ه اإن مل يطلقوا 
�راحه �ريع���ا”. وكان البي���ت الأبي�ص قد 
اأعل���ن الأربع���اء اأن وا�ش���نطن �ش���تنظر يف 
رف���ع العقوبات عن تركي���ا يف حال الإفراج 
عن الق�ص برون�شون، م�ش���ريا اإلى اأن ذلك 
ل ي�ش���مل رف���ع الر�ش���وم اجلمركي���ة ع���ن 
�شادرات ال�ش���لب الرتكية، التي ل عالقة 
لها بق�ش���ية الق�ص. من جانبها، فر�ش���ت 
تركيا ر�ش���وما على ال�ش���ادرات الأمريكية 
ردا على اخلطوات التي اتخذتها وا�شنطن 
�ش���دها. وتتهم تركي���ا الق����ص الأمريكي 
حماول���ة  يف  بالت���ورط  برون�س���ون  �أن���درو 
قي���د  وو�ش���عته   .2016 ع���ام  النق���الب 
الإقامة اجلربية هذا الأ�شبوع، بعد احتجازه 

يف ال�شجن عدة اأ�شهر.

قام���ت مروحيات بنقل عائالت علقت 
يف الفي�ش���انات من اأ�ش���طح املنازل، كما 
فتح���ت اأبواب اح���د ال�ش���دود يف املنطقة 
بعد اأمطار غزيرة �ش���هدتها اخلمي�ص ولية 
كريال جنوب غ���رب الهند والتي اأدت اإلى 

مقتل نحو 100 �شخ�ص.
ون�ر مئات من اجلنود الإ�شافين يف 
الولية التي تعترب مق�ش���دا لل�شياح، فيما 
اأ�شدرت احلكومة “حتذيرا اأحمر” من اأ�شواأ 

في�شانات ت�شهدها املنطقة منذ عقود.
واأك���دت �ش���لطات الولي���ة مقتل 72 
�شخ�ش���ا اإل اأن م�ش���وؤولن وتقارير الإعالم 
يخ�ش���ى  اخري���ن  �شخ�ش���ا   30 اأن  قال���ت 
اأن يكون���وا لق���وا م�رعه���م اخلمي����ص يف 
انهي���ارات اأر�ش���ية مع في�ش���انات الأنهار 

التي اأدت اإلى اإغراق عدد من القرى.
 8 مقت���ل  ع���ن  التقاري���ر  وحتدث���ت 
اأ�ش���خا�ص اآخري���ن عل���ى الأق���ل كم���ا علق 
نح���و 15 اخري���ن يف ثالث���ة منازل ب�ش���بب 
النهي���ارات الأر�ش���ية بالق���رب من �ش���د 
يف منطق���ة مالب���ورام، بح�ش���ب �ش���حيفة 

هندو�شية.
وق���ال م�ش���وؤول يف اإدارة الكوارث يف 
ك���ريال “يوجد 6500 �ش���خ�ص عالقن يف 
اأنحاء خمتلفة من كريال والو�ش���ع يف ثالث 

مناطق �شيىء فعال”.

العراق

الواليات المتحدة

الهند

اإعدام 6 حمكومن 
بتهم الإرهاب

وا�شنطن تتوعد اأنقرة 
مبزيد من العقوبات

100 قتيل على الأقل 
يف في�شانات كريال
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جماهري تنتف�ض �ضد �رضطة اإيران ل�رضب باعة متجولني

اأدلة تدعم تقريرا اأمميا عن تزايد دعم اإيران للقاعدة

النظام يواجه احتجاجات �شعبه بالعنف والقمع والقتل وال�شجون

• اأحد ال�شحايا مع�شوب الراأ�ص بعد �ربه من قبل �رطة اإيران	

ذكر تقرير لالأمم املتحدة اأن تنظيم داع�ش ل يزال لديه ما ي�شل اإىل 30 األف ع�شو موزعني 

بالت�شاوي تقريبا بني �شوريا والعراق، ويتم رفده من قبل التنظيم الأم اأي “القاعدة”، التي باتت 

اأقوى بكثري يف بع�ش الأماكن بف�شل تزايد الدعم الإيراين لها.

املتحدة،  الأمم  خ��رباء  اأع��ده  ال��ذي  التقرير  يف  ج��اء  فقد  بر�ش”،  “اأ�شو�شيتد  لوكالة  ووفقا 

اأنه على الرغم من هزمية تنظيم داع�ش يف العراق ومعظم �شوريا،  وقدموه اإىل جمل�ش الأم��ن، 

فمن املرجح اأن “ن�شخة �شرية” من “جوهر” اجلماعة املتطرفة �شتبقى يف كال البلدين، مع وجود 

موؤيدين لها يف اأفغان�شتان وليبيا وجنوب �شرق اآ�شيا وغرب اإفريقيا.

ن�رت اأكرث من 300 �شحيفة اأمريكية مقالت افتتاحية، اأم�ص، للدفاع عن حرية ال�شحافة، ردا على و�شف الرئي�ص دونالد 
ترامب بع�ص املوؤ�ش�شات الإعالمية باأنها عدو ال�شعب الأمريكي. ونظمت �شحيفة “بو�شطن غلوب” احلملة التي ان�شمت اإليها 
�ش���حيفة “نيويورك تاميز” و�ش���حف اأ�شغر، بع�ش���ها يف وليات فاز فيها ترامب خالل النتخابات الرئا�شية عام 2016. واتهم 
جمل�ص حترير �ش���حيفة “بو�ش���طن غلوب”، يف مقال ن�ر على الإنرتنت، الأربعاء، ترامب ب�ش���ن “هجوم م�ش���تمر على ال�ش���حافة 
احل���رة”. وجاء يف املقال الذي عنون ب�”ال�ش���حفيون لي�ش���وا اأع���دا”، اأن “عظمة اأمريكا تعتمد على دور ال�ش���حافة احلرة يف قول 
احلقيقة لأ�شحاب النفوذ. و�شم ال�شحافة باأنها عدو ال�شعب اأمر غري اأمريكي، اإذ ي�شكل خطرا على امليثاق املدين الذي ن�شرتك 
فيه منذ اأكرث من قرنن من الزمان”. وردا على ذلك قال ترامب اإن “و�ش���ائل اإعالم الأخبار املزيفة هي احلزب املعار�ص. هذا 
�شيء جدا لبلدنا العظيم. لكننا ننت�ر”. وو�شف ترامب تقارير منتقدة باأنها “اأخبار كاذبة”. وميتلك ترامب تاريخيا من العداء 
مع و�ش���ائل الإعالم، و�ش���بق له اأن غرد على “تويرت” يف فرباير 2017، قائال: “و�شائل اإعالم الأخبار الكاذبة )نيويورك تاميز، اإن 

بي �شي نيوز، اإيه بي �شي، �شي بي اإ�ص، و�شي اإن اإن( لي�شت عدوا يل، بل هي عدو لل�شعب الأمريكي”.

“عدو ال�ضعب الأمريكي” يهاجم ترامب

نيويورك ـ أ ب:
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أسند االتحاد العريب لكرة القدم مهمة إدارة لقاء ممثل اململكة فريق املحرق مع فريق األهيل السعودي إىل طاقم 
تحكيم إمارايت، للمواجهة التي سيحتضنها استاد البحرين الوطني يوم 25 أغسطس الجاري، ضمن إطار ذهاب دور 
الـ 32 لكأس العرب لألندية األبطال. وسيقود املباراة طاقم دويل إمارايت مكون من حكم الساحة يعقوب الحامدي، 
ويعاونه سعود حسن وجمعة املخيني، والحكم الرابع حمد عيل. وسيكون املرصي عالء عبدالعزيز مراقبا للمباراة، 

فيام العراقي طارق أحمد مقيام للحكام. ويسعى ممثل اململكة فريق املحرق لتحقيق نتيجة إيجابية خالل لقاء 
الذهاب أمام فريق األهيل السعودي الذي يضم نخبة من النجوم واملحرتفني، إذ يدرك مدرب املحرق سلامن رشيدة 

صعوبة املهمة أمام الفريق السعودي. يشار إىل أن لقاء اإلياب سيقام يوم 24 سبتمرب يف مدينة جدة السعودية.
ويشارك املحرق يف البطولة العربية إىل جانب الرفاع الذي خاض ذهاب دور الـ 32 يف البحرين أمام مولودية 

الجزائر وخرس اللقاء بنتيجة )1-2(، وسيخوض اإلياب يوم 28 سبتمرب املقبل يف الجزائر.

صافرة إماراتية لمباراة المحرق واألهلي السعودي “عربيا”

  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(

تفعيــال ملبــادرة رئيــس االتحــاد 
البحريني لكرة الســلة سمو الشيخ 
عيــى بــن عيل بــن خليفــة آل 
الراميــة إىل تحقيق أعىل  خليفــة 
درجات التنســيق بــني االتحادات 
الجامعيــة،  لأللعــاب  الرياضيــة 
اســتضاف االتحــاد البحريني لكرة 
السلة يف مقره بأم الحصم، اجتامعا 
تنســيقيا هو الثــاين، وضم ممثلني 
عــن االتحادات الجامعيــة األربع، 
يف ظل اعتذار ممثل قناة البحرين 

الرياضية عن الحضور.
وعقــد االجتــامع برئاســة عضــو 
مجلس إدارة اتحاد الســلة ورئيس 

لجنة املسابقات سيد أنور رشف.
خالل االجتامع تــم اعتامد جدول 
الســابق، إضافة  أعامل االجتــامع 
الريايض  للموســم  الربامج  لطــرح 
2019-2018، إذ قدم اتحاد الســلة 
واتحاد الكــرة جدولة الربامج، فيام 
مل يقــدم اتحاد الطائرة واتحاد اليد 
ذلــك لعدم إصــدار الجداول حتى 
اآلن، وتــم اعتــامد الجــداول بعد 
التنســيق وموافقة جميع الحضور، 
علاًم بأن اتحادي الطائرة واليد كانا 

قد عرضا برنامجهام الزمني سابقا.
 وجاء االجتامع بهدف ضامن عدم 

تضــارب املباريــات بــني الفرق يف 
مختلف الرياضات الجامعية؛ األمر 
الــذي يتيــح للجامهــر الرياضية 
فرصــة حضــور جميــع املباريات، 
إضافــة إىل قدرة القنــاة الرياضية 
عــىل نقــل املباريات عــىل الهواء 

مبارشة.
وأكد ســيد أنور رشف أن االجتامع 
جــاء تواصــال ملبادرة ســمو رئيس 
االتحــاد البحرينــي لكرة الســلة؛ 
بهــدف التنســيق بــني االتحادات 
الجامعيــة  لأللعــاب  الرياضيــة 
للخــروج بصيغــة نهائيــة لجدول 
املســابقات بحيــث ال تتعارض مع 
بعضها البعض األمر الذي سيساهم 
التنظيمــي  النجــاح  تحقيــق  يف 
ملسابقات األلعاب الجامعية، مشرا 
إىل أن االجتامعات التنســيقية بني 
االتحــادات الرياضيــة شــكلت يف 
العــام املايض منطلقــا نحو ترتيب 
املباريــات الجامهريــة والختامية 
للمســابقات كافــة، وهــو ما عزز 
يف  الكبــر  الجامهــري  الحضــور 

املسابقات.
 ولفــت إىل وجــود التوافــق بــني 
بعد  األربعة  االتحــادات  ممثلــني 
اعتامد جداول اتحاد السلة واتحاد 

الكرة، مشرا إىل أن اللجنة ستطلع 
خــالل الفرتة املقبلة عــىل جداول 
اتحاد الطائرة واتحــاد اليد كذلك؛ 

بهدف التنسيق وعدم التضارب.
 ونــوه بالتفاعــل اإليجايب من قناة 
البحرين الرياضية؛ لضامن التغطية 
باملسابقات  تليق  التي  التلفزيونية 
الــذي يعكس  األربــع وبالشــكل 
تطلعات مبادرة سمو الشيخ عيى 
بن عيل للتنســيق بــني االتحادات 
نجــاح  يضمــن  مبــا  الجامعيــة 

املسابقات.

وصــل إىل اململكــة يــوم أمس وفد 
املنتخب العامين الشقيق لكرة السلة 
للناشــئني؛ إلقامة معســكر تدريبي 
يســتمر حتى يوم الثالث والعرشين 
من شهر أغســطس الجاري، متهيدا 
الخليــج  بطولــة  يف  للمشــاركة 
للمنتخبــات، والتــي ستســتضيفها 
اإلمارات العربيــة املتخدة وتحديدا 
يف ديب مــن 26 لغاية 31 أغســطس 
الجاري مبشــاركة خمــس منتخبات 
خليجية هي اإلمارات املســتضيف، 
إضافة  عــامن،  قطــر،  الســعودية، 

ملنتخبنا الوطني.
وكان األمني العام لالتحاد البحريني 
لكرة الســلة عبداإلله عبدالغفار يف 
العامين  املنتخب  مســتقبيل  طليعة 

أمــس، إذ نقل لهم تحيــات رئيس 
االتحاد البحريني لكرة الســلة سمو 
الشــيخ عيــى بن عــيل آل خليفة 
ومتنياته بإقامة طيبة لهم يف مملكة 
البحرين، إضافة لالســتفادة الكاملة 
من املعسكر، مع اإلشــادة بالعالقة 
القوية التي تربط االتحاد البحريني 

بنظره العامين.
وأتم االتحاد البحريني لكرة الســلة 
التحضرات كافة الســتضافة األشقاء 
العامنيني، مع وضع اإلمكانات كافة 
تحت ترصفهم خــالل تواجدهم يف 
اململكة، إذ تم وضع جدول متكامل 
لهــم يتضمــن خــوض التدريبــات 
صباحيــة  فرتتــني  عــىل  اليوميــة 
ومسائية، وقد بدأت أمس الخميس، 

فيــام ســيخوض املنتخــب الضيف 
أوىل مبارياته الودية عند الخامســة 
والنصف من مساء اليوم الجمعة مع 
فريق نــادي املنامة عىل صالة نادي 
املنامــة، واللقاء الثــاين يوم بعد غد 
األحد مــع نادي املحرق يف التوقيت 
نفســه عىل صالة املحــرق، واللقاء 
الثالــث مع نادي الحالــة بالتوقيت 
نفسه كذلك عىل صالة نادي الحالة 

وذلك مساء يوم اإلثنني.
ويأيت هذا املعســكر يف إطار العالقة 
الشقيقني،  االتحادين  مابني  املتميزة 
إذ يحرص ســمو رئيس االتحاد عىل 
توطيد إطــر التعاون مــع مختلف 
االتحادات الخليجية وكذلك العربية 

واآلسيوية.

اللجنة التنسيقية تطلع على برامج اتحادي السلة والقدم للموسم المقبل

منتخب ُعمان السالوي للناشئين يعسكر في البحرين

تفعيـــال لمبـــادرة سمـــو الشيـــخ عيســـى بـــن علــــي

اتحاد السلة             المركز اإلعالمي

اتحاد السلة             المركز اإلعالمي

سيد أنور شرف مترئسا االجتماع التنسيقي الثاني

اتحاد السلة - املركز اإلعالمي: أصدر 
االتحاد البحريني لكرة السلة جدول 

مباريات الدور التمهيدي لدوري 
زين للدرجة األوىل للموسم الريايض 
2019-2018. وعمم االتحاد الجدول 

عىل األندية األعضاء، إذ سيبدأ 
الدور التمهيدي يوم اإلثنني املوافق 
1 أكتوبر املقبل. وستشهد انطالقة 
الجولة األوىل إقامة مباراتني األوىل 

بني املنامة والنجمة، والثانية بني سرتة 
والرفاع. ويلتقي يوم 3 أكتوبر االتحاد 

مع الحالة، والنويدرات مع البحرين، 
فيام تختتم الجولة يوم 4 أكتوبر 

بلقاء مدينة عيى مع املحرق، 
وسامهيج مع األهيل. وستكون اإلثارة 
حارضة مبكرا يف الدور التمهيدي عرب 

لقاء قمة الجولة الثانية الذي سيجمع 
األهيل باملحرق يوم 11 أكتوبر، فيام 

ستشهد ذات الجولة الظهور األول 
ملنتخب الشباب الذي سيشارك يف 
الدوري، بهدف االحتكاك وزيادة 

حدة التنافس واكتساب الخربة، إذ 

سيالقي املنتخب فريق النويدرات 
يف ظهوره األول بالدوري، بعد 

خضوعه للراحة اإلجبارية 
خالل الجولة األوىل.

وسيستمر الدور 
التمهيدي حتى 

يوم 3 يناير 2019، 
وهو موعد ختام 
التمهيدي بختام 

الجولة 13 من 
مسابقة دوري زين.

“السلة” يصدر جدول الدور التمهيدي لدوري زين

المنتخب العماني لدى وصوله البحرين أمس

رحب املجتمع الريايض واإلعالمي 
الباكستاين مببادرة النائب األول لرئيس 

املجلس األعىل للشباب والرياضة 
الرئيس الفخري لالتحاد البحريني 

BM-  ففنون القتال املختلطة
MAF سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة باختيار سموه باكستان 

لتكون املحطة السابعة عرشة التي 
تحتضن منافسات بطولة القتال 

الشجاع تحت رعاية سموه، واملقرر 

إقامتها يف شهر أكتوبر من العام 
الجاري. وقد أكد رياضيون وإعالميون 

باكستانيون أن مبادرة سموه ستعزز 
بشكل كبر العالقات الثنائية التي 
تربط مملكة البحرين وجمهورية 

باكستان اإلسالمية عىل مختلف 
األصعدة السيام يف املجال الريايض، 
وأبدوا ترحيبهم وحامستهم لبطولة 

اتحاد القتال الشجاع فيباكستان. 
وبينوا يف الوقت ذاته دعمهم لرؤية 

سمو الشيخ خالدبن حمد آل خليفة 
والرامية إىل اتساع بقعة انتشار 

هذه البطولة، كام عربوا عن فخرهم 
بانضامم باكستان لهذه البطولة 

خصوصا وأنها تحت قيادة سموه”. 
ومن جانبه، قال الالعب الباكستاين 

حيدر فارمام :”إن مع انضامم املزيد 
واملزيد من الدول الحتضان الحدث، 
أصبحت هذه البطولة تجسد الهدف 

األسمى من الرياضة، وهو ملتقى 

الحضارات والشعوب يف رياضة تحمل 
طابع التنافس الرشيف. يذكر أنه 
سبق لباكستان املشاركة برياضيني 

يف بطولة بريف من أبرزهم الالعب 

حيدر فارمان، والذي شارك يف النسخة 
التاسعة من البطولة، والتي أقيمت 
مبملكة البحرين يف نوفمرب املايض، 

حيث حقق انتصارا تاريخيا عىل 
الالعب عاطف محمد بقرار لجنة 

الحكام.

بــاكسـتـــــــان تستــضـيــــــف النسخـــــة 17 مـــــن بـــريــــف
تقام في أكتوبر المقبل وسط ترحيب منقطع النظير

الرفاع           المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد
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17 فــــرنســـــــا تتصــــــدر تصنيـــــــف “الفيفـــــــا”
كووورة

تصدر املنتخب الفرنيس لكرة القدم 
التصنيف العاملي لالتحاد الدويل 

“فيفا” الصادر أمس الخميس للمرة 
األوىل منذ 16 عاًما بعد فوزه ببطولة 

كأس العامل 2018. وصعد املنتخب 
الفرنيس 6 مراكز دفعة واحدة، حيث 
كان يحتل املركز السابع يف التصنيف، 

الذي صدر يف يونيو املايض، بعدما 
حصد 1726 نقطة.

وصعدت 4 منتخبات إىل املراكز 
العرشة األوىل، وهي كرواتيا 

وأوروجواي وإنجلرتا والدمنارك، 
بينام خرج املنتخب األملاين، متصدر 

التصنيف السابق، من املصنفني 
العرشة األوائل، حيث تراجع 14 

مركزا، ليحتل املركز الخامس عرش، 
عقب خروجه من دور املجموعات 

باملونديال.

ورغم تراجع املنتخب التونيس 
ثالثة مراكز، يف التصنيف العاملي، 

ليحتل املركز الـ 24، إال أنه يظل يف 
صدارة تصنيف املنتخبات اإلفريقية 

والعربية.
وجاء ترتيب املنتخبات العرشة 

األوائل عىل العامل كالتايل: يف 
الصدارة املنتخب الفرنيس، برصيد 

1726 نقطة، ثم املنتخب البلجييك 

يف املركز الثاين، برصيد 1723، ثم 
الربازييل برصيد 1657، فالكروايت 
برصيد 1643، يليه األورجواياين 

برصيد 1627، واملنتخب اإلنجليزي 
برصيد 1615 نقطة، ثم الربتغايل 
برصيد 1599، وبعده السويرسي 

برصيد 1579، ثم املنتخبني اإلسباين 
والدمناريك، اللذين احتال املركز 

التاسع مناصفة، برصيد 1580 نقطة، 

وخلفهام املنتخب األرجنتيني برصيد 
.1574

واحتل املنتخب التونيس صدارة 
املنتخبات اإلفريقية، مناصفة مع 

نظريه السنغايل، برصيد 1498، حيث 
احتال املركز الـ 24 عامليا.

وتصدر منتخب املكسيك، تصنيف 
اتحاد أمريكا الشاملية والوسطى 

والكاريبي )كونكاكاف(، يليه منتخب 

أمريكا ثم كوستاريكا.
وجاء املنتخب الربازييل، عىل رأس 

تصنيف أمريكا الجنوبية، يليه 
أوروجواي، ثم األرجنتني وخلفها 

تشييل.
واحتل منتخب إيران قمة تصنيف 
قارة آسيا، يليه أسرتاليا، ثم اليابان 

وكوريا الجنوبية والسعودية )صاحبة 
املركز الـ 70 عاملًيا(، عىل الرتتيب.

فاز فريق الوســطى عىل حساب فريق 
بالركالت  اإلســالمي  ســامهيج  مركــز 
اإليجــايب  التعــادل  بعــد  الرتجيحيــة 
بهدفــني لكل منهــام. كام فــاز فريق 
األمني العــام ملجلس النــواب عبدالله 
خلــف الــدورسي عىل حســاب فريق 
النسيم بعد أن احتكمت املباراة الثانية 
للركالت الرتجيحيــة أيضا، بعد التعادل 
اإليجــايب يف الوقت األصيل بهدف لكال 
الفريقــني. وذلــك مســاء األربعاء 15 
أغسطس 2018 ضمن منافسات الدور 
الثاين لبطولة الوطن الثالثة املقامة عىل 

مالعب نادي سامهيج.

 الوسطى إلى الرباعي 
بعد هدفي فواز المال

ففي املباراة األوىل التي جمعت مركز 
سامهيج اإلســالمي والوسطى، كانت 
األفضلية لفريق الوســطى يف الشوط 
األول، حيــث أحــرز هــدف التقــدم 
للوســطى الالعب 11 فــواز املال من 
تســديدة مبارشة عىل املرمى، لينتهي 

الشوط بهدف مقابل ال يشء.
واستعاد املركز قواه مع بداية الشوط 
الثــاين، إذ اســتطاع معادلــة النتيجة 

يف الدقيقــة الثالثة من متريرة رأســية 
باملســطرة الدقيقــة لالعــب محمود 
العصفــور ترجمهــا الالعب 11 موىس 

العنييس إىل هدف.
وتدارك الوســطى موقفه ليتقدم من 
جديد بهدف ثــاٍن يف الدقيقة 12 عن 
طريق الالعب 11 فواز املال، مســجاًل 

الهدف الثاين له ولفريقه.
وبعد الضغط الهجومي للمركز؛ بغية 
معادلة النتيجة، ضاعــت العديد من 
الفرص املحققة كانت إحداها لالعب 
املركز محمد طوق، فيام طالب املركز 
بركلة جزاء مشــكوك يف صحتها. حتى 

جاء الهدف الثاين الذي عادل النتيجة 
من جديــد يف الدقيقة 22 عن طريق 
الالعب مهدي إبراهيم لتنتهي املباراة 
يف وقتهــا األصــيل بنتيجــة هدفــني، 
وانتهــت لصالــح الوســطى بالركالت 
الرتجيحيــة بنتيجــة 3 مقابل هدف. 
حصــل عىل جائزة أفضل العب جعفر 
مــن مطعــم  مقدمــة  عبدالحســني 

مرمريز.

أمين النواب يقلب الطاولة 
على النسيم

ويف املبــاراة الثانيــة، التقى فريق 

النــواب  ملجلــس  العــام  األمــني 
عبدالله خلف الدورسي مع فريق 
النســيم، وظــل الحــذر قامئا عىل 
مجريات الشوط األول الذي انتهى 
بالتعادل الســلبي، رغم املحاوالت 
التي نفذ من ضمنها العب النسيم 
عيل خليل وتســديدة قوية لفريق 
أمني النواب نفذها الالعب محمد 

محرقي.
أما الشــوط الثاين، فاشــتعلت فيه 
املبــاراة منذ الدقيقــة األوىل التي 
سجل فيها النســيم هدف السبق 
مــن ركنية نفذهــا الالعب محمد 

املال وأحرزها الالعب حسني رستم.
واســتمرت املحــاوالت من جانب 
فريق األمني العام واحدة  لحســن 
حاممة وأخرى ألحمد حسني؛ بغية 
معادلــة النتجة، فيــام مل يتوقف 
النســيم عن مواصلة  تســديداته 
عن طريق الالعب عيل نريوز الذي 
نفذ قذيفة قوية تصدى لها باقتدار 

حارس فريق أمني النواب.
ومل متر خمس دقائق من تســجيل 
هدف النسيم، حتى جاء الرد رسيعا 
مــن فريق األمني بواســطة ســيد 
حســن حاممة عادل فيها النتيجة. 

وبعد الهدف، حاول النسيم التقدم 
مــن فرصة، مؤكدة نفذها حســني 
رســتم جراء رضبة حرة مبارشة مل 
تسكن الشباك. وظلت الكرة حائرة 
يف منتصف امللعــب تنتظر صافرة 
الحكم يوسف الوزير ليعلن انتهاء 
املباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، 
فيام أسفرت الركالت الرتجيحية عن 
فوز فريق أمني عام مجلس النواب 
بنتيجــة اثنني مقابل هدف. حصل 
عىل جائــزة أفضل العب جّســام 
عنان مقدمة مــن مطعم مرمريز. 
راقــب املباريــات أعضــاء اللجنة 
املنظمة عيل نارص وحســني املقايب 
ومحمد الســلم، ومســجل بيانات 

املراقبة امليقايت محمد نارص.

مباريات الرباعي

يلعــب ضمــن مباريــات الــدور 
الرباعــي مســاء اليــوم الجمعــة 
17 أغســطس 2018 عند الســاعة  
8:30 يف املباراة األوىل باســتا بارك 
والوســطى، وتجمع املباراة الثانية 
فريقي نيوسات وأمني عام مجلس 

النواب.

“الوسطى” و”أمين النواب” إلى رباعي بطولة الوطن
ب����ع����د ال����ح����س����م ف������ي رك����������ات ال���ت���رج���ي���ح

البالد سبورت

من الفرق المشاركةفرحة التأهل

يسعى الفريق األول لكرة القدم 
بنادي النجمة إلقامة معسكر 

تدريبي قصري يف دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، يخوض من خالله 

مباراة ودية وحيدة أمام فريق 
نادي النرص اإلمارايت.

وقال نائب رئيس جهاز الكرة 
بنادي النجمة حمد سلامن إن 

مصري إقامة املعسكر القصري 
املتضمن للمباراة الودية مل يتأكد 

حتى اآلن، خاصة مع قرب عيد 

األضحى املبارك وما يتضمنه 
السفر من إجراءات تتعلق بتأشرية 
الدخول للمحرتفني وغريها، متوقعا 

أن تتضح الصورة النهائية خالل 
األيام الالحقة. 

ويسعى النجامويون لتحضري 
الفريق للموسم الريايض الجديد 
2018/2019، والذي يهدفون من 

خالله إىل الظهور بشكل مميز، 
واستكامل املشوار الناجح الذي 

ظهر عليه الفريق املوسم املايض.

وخاض الفريق النجاموي حتى 
اآلن 3 مباريات ودية، إذ تعادل 
مع البحرين، وفاز عىل البسيتني 

0-3، كام خاض أمس مباراة ثالثة 
أمام فريق قاليل.

يأيت ذلك وسط تواصل التحضريات 
النجاموية تحت قيادة املدرب 

التونيس فتحي العبيدي، والذي 
تعاقدت معه اإلدارة للموسم 

الجديد.
وسبق للعبيدي أن عمل يف مملكة 

البحرين رفقة الفريق األول للنادي 
األهيل.

وأقدمت إدارة النجمة عىل العديد 
من الخطوات عرب استقطاب 

محرتفني جديدين وهام السنغايل 
درامي والسوري مؤيد خويل، 

كام أبرمت تعاقدات محلية مع 
عدد من الالعبني كحسن الشيخ، 
عيل منري وعبدالله الدورسي، يف 

حني أعارت نجم منتخبنا الوطني 
األول لكرة القدم املدافع سيد 

مهدي باقر إىل نادي النرص 
الكويتي.

يشار إىل أن نادي 
النجمة قدم أداء 

الفتا املوسم املايض 
2018-2017، إذ 
استطاع الفريق 
التتويج بلقب 

كأس جاللة امللك، 
باإلضافة إىل إحراز 

وصافة الدوري.

النجمــة يســعى لمواجهة النصــر اإلماراتــي ودًيا
أحمد مهدي

قد ال يكون التطرق لالعبني املهضومني 
واملظلومني بأنديتهم جراء املعاملة 

التعسفية بحقهم ونكث الوعود التي 
يتحصلون عليها من املسؤولني يف رصف 

رواتبهم املتأخرة وتوفري الوظيفة لهم، 
أمراً جديداً يف ساحتنا الرياضية؛ ألنها 

باتت عادة متكررة يف كل موسم ريايض 
دون أن يكون هناك “حسيب ورقيب”، 
لكن من املهم االستمرار يف طرحها علَّ 

وعىس أن تجد حلوالً من املعنيني يف 
األمر.

العبون يرتعرعون يف أنديتهم ويكرسون 
حياتهم كلها يف خدمة هذا الكيان، يف 
أمٍر يؤكد ويثبت والءهم وإخالصهم 

وحبهم ملا يفعلونه أكرث ممن هم 
يجلسون عىل كرايس اإلدارة، كيف؟ ألن 

الالعبني ببساطة ومنذ تدرجهم يف الفئات 
“يكرفون” يوميا يف املالعب الرملية 

وأرضيات السفلت والشمس تعرصهم 
بحرارتها من الظهرية حتى الغروب، 

وهم من يتدربون ويتبارون ويفوزون 
ويخرسون، وهذا األمر يستمر إىل أن 
يصلوا ملرحلة الكبار التي تكرب معهم 

أحالمهم وتحقيق أهدافهم املستقبلية، 
ولكنهم يصطدمون بتخبطات مسؤوليهم 

بشكل تدريجي!
حينام يبلغ الالعب املرحلة األوىل تكون 
متطلباته الشخصية مغايرة متاما حينام 

كان يف الفئات العمرية؛ ألنه وصل 
ملرحلة عليه االعتامد عىل النفس يف 

توفري املال لتسيري أموره وخصوصا ممن 
أهمل دراسته والقى صعوبة يف الحصول 

عىل وظيفة؛ من أجل معشوقته يف 
الرياضة، واألمثلة كثرية وحية يف أنديتنا 

املوقرة، ولكن يصعب عيّل الحديث عنها 
مبارشة خشية عليهم من الرضر أكرث مام 

هم مترضرون! 
هذا الالعب يطرق أبواب وهواتف 

مسؤوليه بالنادي من الصغري حتى الكبري 
مبساعدته، إما برصف معونته الشهرية 
التي ترصف مرة كل 6 أشهر أو بتوفري 
وظيفة له، وهنا يتحصل عىل الجواب 

اإليجايب يف بادئ األمر “وال يهمك، أصرب 
شوي، وما يصري خاطرك إال طيب”، 
وتستمر املعاناة والالعب مستمر يف 
تأدية واجبه، ليتكرر مطلب الالعب 

ويكون الجواب حارضاً “انتظر شوي، 
كلمنه فالن ووعدنه بخري”، ليميض عام 

بعد عام آخر، ويستمر هذا املسلسل 
املكسييك إىل أن يدرك الالعب بأنه دخل 

يف دوامة الوعود الوردية الالمنتهية!
يعود الالعب من جديد ألن يطالب 

براتبه الشهري أو زيادة مالية علَّ وعىس 
يبلسم جرحه الذي بدا يصل ملرحلة 

االنفجار، إال أن ناديه يجيبه “أصرب شوي، 
ما عدنه فلوس، امليزانية مل ترصف”، ويف 
املقابل ماذا يحدث؟ أوال: بعض زمالئه 

تحصلوا عىل بعض رواتبهم املتأخرة “يف 
صمت”، ثانيا: مسؤولو فريقه تعاقدوا 
مع العب والعب آخر، بل ثالثة العبني 
من خارج أسوار ناديه مببالغ مختلفة، 

ثالثا: العبون آخرون يف ناديه قد تم 
توظيفهم هنا وهناك، رابعا: باقي 

األلعاب األخرى بناديه تحدث تعاقدات 
وصفقات ليس ال أول وال آخر.. ليصل 
للمرحلة األخرية من الجنون بالحديث 

مع نفسه: “دلني يجذبون عيّل، يقولون 
ما يف فلوس ، ما يف أشغال وووووإلخ”.

الخالصة

عىل األندية أوالً ومسؤوليها الجالسني 
عىل كراسيهم تحت املكيفات الباردة 

أن يشعروا قلياًل مبعاناة العبيهم “أبناء 
النادي” وممن ساهموا ومازالوا يف ذلك 

بتحقيق اإلنجازات، وأن يتم تكرميهم 
بتنفيذ الوعود يف رصف مستحقاتهم 

وتوفري الوظيفة لهم بدالً من تضليلهم، 
فهم بحاجة لها ليس للتسكع بقدر ما 

هي ستكون لسد ديونهم وتأمني قوتهم. 
وإن كنتم ال تستطيعون الويف يف ذلك، 

فأطلقوا رساحهم ليجدوا ضالتهم يف مكان 
آخر دون أن تتغنوا أمامهم بعبارات الوالء 
والتضحية من أجل تخدير مشاعره امليتة!

كام عىل االتحادات الرياضية ثانيا، أن 
تقف بجنب الالعب الذي ال حول له وال 

قوة أمام جربوت ناديه، ويستخلصون 
حقوقه مبوجب القانون وروح القانون، 

وأيضا أن تساهم االتحادات يف تأمني 
وظيفة لالعبني الدوليني الذين بذلوا الغايل 
والنفيس للوطن.. فهل من آذان صاغية؟!

علي مجيدانتقاالت وتعاقدات تقهر “المهضومين”!

بال حدود

ali.radhi9@gmail.com

ali.majeed
@albiladpress.com



خرج فريقا مركز شباب كرانة ونادي 
املعامري بالتع��ادل اإليجايب )1-1(، 
يف اللقاء الذي جمع الطرفني مساء 
أمس األول، عىل استاد نادي اتحاد 
الري��ف، ضمن منافس��ات الجولة 
السادسة للمجموعة الثالثة لدوري 
املراكز الش��بابية الثاين لكرة القدم، 
والذي تنظمه وزارة شؤون الشباب 
والرياضة، انسجاماً مع رؤية ممثل 
جالل��ة املل��ك لألع��ال الخريي��ة 
املجلس  الش��باب رئيس  وش��ؤون 
األعىل للش��باب والرياض��ة رئيس 
اللجن��ة األوملبية البحرينية س��مو 
الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة  
الرامي��ة إىل زي��ادة نس��بة الربامج 
املوجه��ة إىل الش��باب البحرين��ي 
وتنفيذه��ا بصورة مس��تمرة طوال 
العام وهو األم��ر الذي يتوافق مع 
للشباب  األعىل  املجلس  سياس��ات 
يف  الش��باب  إرشاك  يف  والرياض��ة 
املجاالت  متنوع��ة مبختلف  برامج 
واس��راتيجية وزارة شؤون الشباب 
والرياضة برئاس��ة هش��ام الجودر 
يف تعظي��م دور املراك��ز الش��بابية 
احتض��ان  يف  الوطني��ة  واألندي��ة 

الشباب.
كب��رية  إث��ارة  املب��اراة  وش��هدت 
وندية وقوة بني الجانبني يف س��بيل 
الحصول عىل النق��اط الثالث، قبل 
أن يكون للتعادل كلمة الحس��م يف 

تقاسم النقاط بني الجانبني.
فريق مركز ش��باب كرانة وبالرغم 
م��ن تقدم��ه يف املب��اراة، إال أنه مل 
يحافظ عىل تقدم��ه، خصوصا وأن 
هدف فري��ق نادي املعامري جاء يف 

اللحظات األخرية من املباراة.
ووص��ل رصيد فريق مركز ش��باب 
كران��ة بهذا التع��ادل إىل 14 نقطة 
من 6 مباريات ع��رب 4 حاالت فوز 
وتعادلني، في��ا وصل رصيد فريق 
ن��ادي املعام��ري إىل 8 نق��اط م��ن 

فوزين وتعادلني وخسارتني.
ق��دم الفريق��ان ش��وطا أوال جيد 
املس��توى بني الطرف��ني، وذلك من 
خالل تب��ادل الهجات عىل مرمى 
الحارس��ني، دون أن تك��ون هن��اك 
ومالمس��ة  التهدي��ف  يف  فعالي��ة 

الشباك.
ومل يش��هد الش��وط األول أي حالة 
تهديف، قبل أن تبلغ اإلثارة ذروتها 
يف الش��وط الثاين، والذي دخل فيه 
فريق مركز شباب كرانة بكل قوة، 
ومتكن فيه من الحصول عىل هدف 

الس��بق ع��رب الالعب حس��ني نرص 
الله، والذي س��جل الهدف من كرة 
رأسية تابعها داخل املنطقة بنجاح 
يف مرمى املعامري وص��وال للدقيقة 

.)49(
وفوت فري��ق مركز ش��باب كرانة 
الس��انحة  الف��رص  م��ن  ع��ددا 
للتهدي��ف، والت��ي كان لها حارس 
فريق نادي املعامري محمد املرحوم 
الذي ذاد عن مرم��ى فريقه بتألق 
كب��ري حاميا فريقا م��ن زيادة غلة 

األهداف.
وش��كل العبو املعامري ضغطا كبريا 
عىل مرمى كرانة مع وصول املباراة 
ليس��تثمر  األخ��رية،  لحظاته��ا  إىل 
املعامري كرة م��ن جهة اليمني بذل 
فيها الالعب أحمد جاس��م مجهودا 
رائعا متكن من خالله من لعب كرة 
عرضية تابعها العب املعامري محمد 
عبدالل��ه بالخط��أ يف مرماه وصوال 
للدقيق��ة )7+90( وس��ط فرح��ة 
معامريية كبرية وحرسة كرانية عىل 
اس��تقبال هدف التعادل يف الوقت 

القاتل.
وش��هدت اللحظ��ات األخ��رية من 
املب��اراة ط��رد العب فري��ق نادي 
املعامري محمد جعفر، من عىل دكة 
البدالء بالبطاق��ة الحمراء، لدخوله 
مع زمالئه الالعب��ني أثناء االحتفال 

بهدف التعادل.
أدار اللق��اء الحك��م ه��اين ن��وح، 
وعاونه عيل محمد وعبدالله عواد.

ويف املب��اراة الت��ي س��بقتها أحرز 
فري��ق ن��ادي اتح��اد الريف ثالث 
نقاط بفوزه عىل فريق مركز شباب 
القادسية بثالثة أهداف دون مقابل 
لريف��ع رصيده إىل س��بع نقاط قبل 
جول��ة واحدة من خت��ام مباريات 
الدور التمهيدي للمجموعة الثالثة، 
وبقي فريق مركز ش��باب القادسية 
دون نق��اط بع��د خمس خس��ائر 
متتالية مل يتذوق فيها طعم الفوز.

 جاسم عنتر: نقطة جيدة 
من المتصدر

اعت��رب العب فريق ن��ادي املعامري 
جاسم عنر أن الحصول عىل نقطة 
يف مباراة كرانة هو أمر جيد، وذلك 
قياس��ا باملجري��ات التي ش��هدتها 

املباراة.
وقال إن فريق��ه كان متأخرا طوال 
ش��وط كامل تقريبا، مش��ريا إىل أن 
زمالئ��ه يف الفريق مل ييأس��وا حتى 

الدقائق األخرية م��ن عمر املباراة، 
والت��ي ش��هدت تس��جيل ه��دف 
التع��ادل الثم��ني واملهم، مش��يداً 
بجه��ود زمالئ��ه طوال الش��وطني 
وسعيهم إىل الفوز رغم قوة الفريق 

املنافس.
جاس��م عنر الذي دخ��ل بديال يف 
الش��وط الث��اين يف صف��وف فريق 
املعام��ري أك��د أن نقط��ة التعادل 
ليس��ت س��يئة، موضحا أن فريقه 
حقق نتيجة إيجابية ويسعى للفوز 
خ��الل لقاء الجول��ة املقبلة، معترباً 
أن التعادل أمام فريق متصدر مثل 
فريق مركز ش��باب كران��ة ويقدم 
مس��تويات متمي��زة هو مكس��ب 
لفريقه رغم السعي إىل الفوز الذي 

مل يتحقق.

  عادل: نقص اللياقة 
أضاع الفوز

أكد مدرب فريق مركز شباب كرانة 
ع��ادل عبدالل��ه أن نق��ص اللياقة 
البدنية هو العامل الذي س��اهم يف 
ضي��اع الفوز لفريقه عىل حس��اب 
فري��ق ن��ادي املعام��ري يف املباراة 
التي أقيمت يوم أمس األول ضمن 
الجولة السادس��ة قب��ل األخرية يف 
املجموع��ة الثالثة، وذل��ك بعد أن 
كان فريق��ه متقدم��ا به��دف قبل 

استقبال هدف التعادل.
وأش��ار عادل عبدالله إىل أن نقص 
اللياقة البدنية أثر بش��كل س��لبي 
عىل مس��توى فريقه خالل املباراة 
ومل يظه��ر مبس��تواه املعروف رغم 

محاوالت الالعبني تعويض ذلك.
وق��ال إن فريق املعامري اس��تطاع 
تنظيم صفوفه خالل الحصة الثانية 
من املباراة، وذلك من خالل الضغط 

الكبري ع��ىل مرمى فريقنا، مش��ريا 
إىل أن املعام��ري اس��تثمر اس��تنفاذ 
املخ��زون اللياقي لدى العبي كرانة 

ومتكن من خطف تعادل مثني.
وأوضح ع��ادل عبدالل��ه أن إعداد 
فري��ق كران��ة مل يك��ن بالص��ورة 
املقبل،  األس��بوع  املطلوبة خ��الل 
متمني��ا أن يظهر الفري��ق بصورة 
مغاي��رة وممي��زة خ��الل الجول��ة 

املقبلة.

مباراتا اليوم

يأمل فريق مركز شباب أم الحصم 
يف اس��تعادة توازنه يف مباراة اليوم 
عندما يالقي فريق نادي العطر يف 
الجولة السادس��ة قبل األخرية من 
لدوري  الرابعة  املجموعة  مباريات 
املراكز الش��بابية الثاين لكرة القدم 
يف الس��اعة الخامسة والنصف عىل 

ستاد نادي اتحاد الريف.
أم الحصم ميتلك تس��ع نقاط يحتل 
بها املركز الرابع جمعهم من خمس 
مباري��ات ف��از يف ث��الث وخرس يف 
اثنت��ني، وكان أم الحص��م قد خرس 
يف الجول��ة املاضية من فريق مركز 
شباب دمستان بهدف دون مقابل 
سجله بالخطأ يف مرماه يف الدقيقة 
الرابعة من الوقت املحتس��ب بدالً 

من الوقت الضائع بصعوبة بالغة.
وف��وزه اليوم يصل ب��ه إىل النقطة 
الثاني��ة ع��رة وحينه��ا س��يكون 
مؤقت  بش��كل  للمتصدر  وصيف��اً 
قبل أن يلع��ب نادي بوري مباراته 
السادسة يف املجموعة غداً السبت 
أمام فريق ن��ادي بني جمرة وهو 
مؤهل بدرجة كبرية للفوز يف اللقاء 
ورف��ع رصي��ده إىل خمس��ة عرة 

نقطة.

يف املقابل فإن فري��ق نادي العكر 
ميتلك س��ت نقاط فق��ط يف املركز 
الس��ادس جمعها من فوزين اثنني 
وثالث خسائر جعلت موقفه صعباً 
يف املنافسة عىل التأهل إىل املرحلة 
الثانية م��ن ال��دوري، وبعد توايل 
الخس��ائر أصبح من الصعب تأهله 
إىل مسابقة الكأس ألنه سيالقي أم 
الحصم الي��وم، ويف الجولة األخرية 
س��يلعب ض��د فريق س��ند الذي 
يتقدمه مبركز واح��د ويتقدم عليه 
بفارق األهداف لكن فرصته ضئيلة 
يف اللعب يف الكأس وستتضح األمور 

من مبارايت اليوم.

سند ودمستان

الثاني��ة يلعب فريق  ويف املب��اراة 
مركز ش��باب س��ند وفري��ق مركز 
شباب دمستان يف الساعة السابعة 
والنصف مساء وتتطلع بقية الفرق 
لتعطيل فريق دمس��تان  الطامحة 
املتصدر بثالث��ة عرة نقطة، بينا 
يحل فريق مركز شباب سند خامساً 

بست نقاط.
ويلتق��ي فريقا ن��ادي بوري ومركز 
شباب دمس��تان يف الجولة األخرية 
م��ن الدور التمهيدي يوم الس��بت 
األول من ش��هر سبتمرب املقبل، ويف 
ح��ال فوزها يف الجولة السادس��ة 
فإن تحديد املتصدر سيكون عندما 

يلتقيان.
وحسب معطيات الجوالت الخمس 
املاضي��ة ف��إن فريق مركز ش��باب 
دمستان األقرب إىل الفوز ومواصلة 
الصدارة، ويتع��ني عىل فريق مركز 
ش��باب س��ند مضاعفة جهوده إذا 
أراد تحسني موقعه قبل أن يخوض 
مباراته األخرية يف املجموعة والتي 
س��تكون أمام فريق ن��ادي العكر 
النتائج،  الذي يع��اين م��ن ت��ردي 
وذلك ي��وم األحد الثاين من ش��هر 
سبتمرب املقبل يف اليوم األخري لدور 

املجموعات.

إبراهيم يوسف: عازمون على 
استعادة التوازن

قال العب فريق ن��ادي أم الحصم 
إبراهي��م يوس��ف إن فريقه عازم 
عىل استعادة توازنه بعد خسارتني 
يف الجولت��ني الرابع��ة والخامس��ة 

أفقدته صدارة مجموعته.
وقال يوسف: منتلك العبني مؤثرين 
ومدرب��اً يجيد الترصف الس��ليم يف 

املباري��ات، ومنتل��ك عزماً ش��ديداً 
م��ن أجل االرتقاء مبس��توانا، لذلك 
فإن مباراة الي��وم ضد فريق نادي 
العك��ر س��تكون مؤث��رة يف ترتيبنا 
يف املجموع��ة الرابعة، وس��ندخلها 

بركيٍز عاٍل يعيدنا إىل االنتصارات.
وأوضح يوس��ف أن فريق��ه يدرك 
أهمي��ة النقاط الث��الث ولكنه لن 
يهت��م للمركز املتأخر ال��ذي يقبع 
فيه فري��ق نادي العك��ر، مبيناً أن 
ذلك يخص فريقهم وحده، مضيفاً: 
نأم��ل أال يكون تصحي��ح األوضاع 
عىل حسابنا، نتطلع إىل الفوز الذي 
لن ي��أت إال باجته��اد واتباع خطة 
محكم��ة تبط��ل مح��اوالت العبي 

العكر.
ون��ّوه يوس��ف إىل أن التخ��يل عن 
القم��ة كان م��ن األم��ور الصعبة 
عىل فريق��ه مبيناً أنه باس��تطاعته 
التعويض يف مب��اراة اليوم واملباراة 

األخرية يف دور املجموعات.

الدمستاني ضيف: لن ننخدع 
من ترتيب سند

اعت��رب الع��ب فريق مركز ش��باب 
اللق��اء  دمس��تان أحم��د ضي��ف 
ضد فريق مركز ش��باب س��ند من 
املباري��ات القوي��ة الت��ي تتطلب 
الفوز للمحافظة عىل الصدارة، ولن 
يخدعنا موقع فريق سند يف جدول 

ترتيب املجموعة.
وق��ال ضي��ف: ال نري��د أن ن��رك 
مصرينا بيد غرين��ا، لذلك نتطلع إىل 
الفوز، ألن جميع الفرق تأمل تعرثنا 
وتخلين��ا ع��ن موقعن��ا يف صدارة 
فريق املجموع��ة الرابعة، وهذا ما 
ال نرغب يف تحقق��ه، ولكن عندما 
يفك��ر الفريق بأن الف��وز مضموناً 

فإننا سنواجه الكثري من املتاعب.
ويرى ضيف أن فريق مركز ش��باب 
سند من الفرق املتميزة التي تجيد 
اللع��ب الس��هل واألداء الجاعي، 
كان��ت  املنافس��ة  أن  إىل  مش��رياً 
مفتوحة يف الجوالت األوىل واستغل 
فريق��ه كل الف��رص ليرب��ع ع��ىل 

الصدارة بجدارة.
وأضح ضيف: رغم صغر سن العبي 
فريقنا إال أنن��ا أثبتنا أن كرة القدم 
تكافئ م��ن يجتهد، ونحظى بدعم 
كب��ري م��ن جاه��ري القري��ة التي 
تحرص عىل الوقوف بجانبنا يف كل 
الظ��روف، وهذا من أهم أس��باب 

قوتنا.

تعادل مثير بين كرانة والمعامير في الرمق األخير
الحسم يتأجل في المجموعة الرابعة لـ “دورينا” حتى الختام

العب أم الحصم إبراهيم يوسف )يمين( والدمستاني أحمد ضيف )يسار(

عادل عبداهلل جاسم عنتر

أم الحصم في اختبار صعب أمام مركز شباب سند فريق مركز شباب دمستان متصدر المجموعة الرابعة

سباق كرانة والمعامير انتهى بالتعادلهدف كرانة في مرمى المعامير
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يس��عى منتخبنا األوملبي لك��رة القدم 
إىل تعويض خس��ارته التي تعرض لها يف 
بداية مشواره بدورة األلعاب اآلسيوية 
الثامن��ة عرشة الت��ي تحتضنها مدينتي 
جاكرت��ا وباملبانغ بأندونيس��يا حتى 2 
س��بتمرب املقبل عندم��ا يواجه منتخب 
قريغزس��تان اليوم الجمعة الس��اعة 12 
ظهراً بالتوقيت املحيل ململكة البحرين 
)الرابعة ع��را بتوقي��ت جاكرتا( عىل 
ضم��ن   )si jalak harupat( س��تاد 
منافس��ات الجول��ة الثانية ولحس��اب 

املجموعة الخامسة من املسابقة.
كام يلتقي ضمن منافس��ات املجموعة 
الخامس��ة منتخب كوري��ا الجنوبية )3 
نقاط( أمام ماليزيا )3 نقاط( الس��اعة 
السابعة مس��اء بتوقيت جاكرتا، حيث 
ان الفوز سيمنح أحدهام بطاقة التأهل 
ل��دور ال 16 وص��دارة املجموع��ة مع 
نهاية الجولة الثاني��ة. وتعرض منتخبنا 
لخس��ارة ثقيل��ة م��ن منتخ��ب كوريا 

الجنوبي��ة “حام��ل ذهبي��ة إنش��يون 
2014” بنتيج��ة 6/0 يف الجول��ة األوىل، 
وهو مطالب بالفوز اليوم لتعزيز آماله 
يف بل��وغ دور ال 16 والبق��اء يف دائرة 
املنافسة، حيث ميتلك كال من املنتخب 
الكوري واملاليزي 3 نقاط، فيام يس��عى 

منتخبن��ا وقريغزس��تان لحص��د أول 3 
نقاط، حيث خرس قريغزستان يف الجولة 
األوىل من ماليزيا بثالثة أهداف مقابل 
هدف. ويقود املنتخب األوملبي املدرب 
التون��ي س��مري بن ش��امم والذي من 
املؤمل أن يعتمد عىل التشكيلة املكونة 

من الحارس عامر محمد وحسني جميل 
وسيد محمد أمني وأحمد بوغامر وحمد 
شمسان وحسن الكراين وجاسم خليف 
ومحمد الحردان وأحمد صالح ومحمد 
مره��ون وس��يد هاش��م عي��ى، ورمبا 
يجري املدرب بع��ض التغيريات بهدف 

تاليف أخطاء املواجهة الس��ابقة وتعزيز 
قوة الفريق يف بعض الخطوط خصوصا 
يف خط الدف��اع. وأجرى املنتخب مرانه 
عر أمس عىل أح��د مالعب التدريب 
املخصصة ملس��ابقة كرة القدم مبنطقة 
األخطاء  به��دف تصحي��ح  “بادون��ج” 

وتوجيه الالعبني لنقاط الضعف والقوة 
ل��دى منتخب قريغزس��تان، ك��ام عقد 
الجه��از الفن��ي واإلداري اجتامع��ا مع 
الالعبني لرفع روحهم املعنوية ومس��ح 
آثار الخسارة التي لحقت بهم يف افتتاح 

املنافسات.

األولمبي يواجه قيرغستان بهدف التعويض في آسياد جاكرتا
ي���دخ���ل ب��ش��ع��ار ال���ف���وز ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى آم��ال��ه

حسن علي من جاكرتا          )تصوير: علي الحلواجي(

شيدت اللجنة املنظمة لدورة األلعاب 
اآلس��يوية قري��ة رياضي��ة يف مدين��ة 
جاكرتا تستوعب نحو 14 ألف ريايض 
وإداري وفني ميثلون 45 دولة آسيوية.
وتتألف قرية الرياضيني يف جاكرتا من 
س��بعة أبراج بنيت خصيص��ا للدورة، 
وتقي��م بعثة مملكة البحرين يف الربج 
رق��م )5( حيث تتكون كل ش��قة من 
واألخرى  فردي��ة  إحداه��ام  غرفت��ني 
بالقري��ة حدائ��ق  وتحي��ط  ثنائي��ة، 
باإلضافة إىل مجموعة من املجسامت 
التي ترمز إىل الرياضات وشعار ومتائم 

الدورة املعتمدة.
وتض��م القرية الرياضي��ة العديد من 
الخدم��ات، حيث يوج��د مطعم كبري 
يحت��وي ع��ىل العديد م��ن الوجبات 
التي تتناس��ب مع مختلف الرياضيني 

من أنحاء القارة اآلسيوية، فهناك ركن 
خاص من مطبخ رشق آس��يا واملطبخ 
البيت��زا واملطب��خ  العامل��ي ومطب��خ 
األندوني��ي باإلضاف��ة إىل مختل��ف 
والفواك��ه  والخ��روات  املرطب��ات 
ويراع��ى يف طهي املأك��والت االلتزام 
باملكون��ات الصحي��ة الت��ي تناس��ب 

الرياضيني.

ك��ام تض��م القرية ن��اد صح��ي ملن 
يرغ��ب يف مامرس��ة ري��ايض امل��ي 
إىل  باإلضاف��ة  البدني��ة،  واللياق��ة 
صال��ة ألعاب للتس��لية ملامرس��ة كرة 
الطاولة والبلي��اردو، إىل جانب وجود 
رك��ن خاص لغس��يل املالب��س، وركن 
ومقهى  وح��الق،  الرياضيني،  ملس��اج 
وس��وبرماركت ومكائن للراف اآليل 

للسحب النقدي واس��تبدال العمالت 
وعي��ادة طبية مجه��زة ومكتبة ومقر 
لالستعالمات ومكاتب إدارية للبعثات 
ومسجد عام باإلضافة إىل مصىل فرعي 
يف كل برج، وعدد كبري من املتطوعني، 
والعديد من الخدم��ات األخرى التي 

يحتاجها قاطني القرية الرياضية.
وتع��د القرية الرياضي��ة ملتقى رائع 
لتعزيز الروابط األخوية والصداقة بني 
أبناء القارة اآلس��يوية، وهي أحد أهم 
األهداف التي تقام من أجلها الدورة، 
وقد ت��م افتتاحها رس��ميا بتاريخ 10 

اغسطس.
ك��ام ان هن��اك نح��و 3 االف ريايض 
ورسمي سيسكنون يف قرية الرياضيني 
يف باملبان��غ عاصمة جنوب س��ومطرة 

والتي تتوافر فيها نفس الخدمات.

بطم��وح الص��دارة وتحقي��ق العالمة 
الكامل��ة يف املجموع��ة الرابعة يلتقي 
منتخبنا الوطن��ي األول لكرة اليد مع 
الصني تايبي��ه الس��اعة الرابعة عرا 
بالتوقي��ت املح��يل ململك��ة البحرين 
)الثامنة مس��اء بتوقيت جاكرتا( عىل 
صالة )GOR popki cibubur( التي 
تحتضن منافسات مس��ابقة كرة اليد 
وذلك يف إطار منافسات الجولة الثالثة 

واألخرية من الدور التمهيدي.
املجموع��ة  ذات  إط��ار  يف  ويلتق��ي 
الس��اعة  والهن��د  الع��راق  منتخ��ب 
السادسة مساء حيث يحتاج منتخب 
“اس��ود الرافدين” للف��وز عىل الهند 
وهو األقرب لذلك لريافق منتخبنا إىل 

الدور الثاين.
وضمن منتخبنا الوطني التأهل للدور 
الثاين من املس��ابقة بعدم��ا فاز عىل 
الع��راق يف بداي��ة مش��واره بالجولة 
األوىل 30/24 قب��ل أن يتخطى الهند 
يف الجول��ة الثاني��ة 32/25، ويطم��ح 
املنتخ��ب بقيادة املدرب اآليس��لندي 

كريستيانس��يس”  “آري��ن  الجدي��د 
ومس��اعده الوطني ع��يل العنزور إىل 
تحقيق الف��وز اليوم لريف��ع املنتخب 
رصي��ده إىل 6 نقاط ليحص��د العالمة 

الكاملة.
وينص نظام املسابقة عىل تأهل األول 
والثاين من كل مجموعة للدور الثاين، 
ثم توزع املنتخب��ات الثامنية املتأهلة 
إىل مجموعت��ني، ومنه��ا يتأهل األول 

والثاين للدور نصف النهايئ للمنافسة 
عىل امليداليات الثالث.

الفني��ة واملعطيات  للمؤرشات  ووفقا 
النظرية فإن منتخبنا قادر عىل اإلطاحة 
مبنتخ��ب الصني تايبي��ه الذي ميلك يف 
رصي��ده نقطتني من ف��وز وحيد عىل 
الهند وخسارة من العراق، حيث يضم 
املنتخب كوكبة م��ن النجوم البارزين 
والذين ساهموا يف تأهل املنتخب إىل 

مونديال أملانيا والدمنارك الذي سيقام 
بشهر يناير 2019، يف مقدمتهم القائد 
حس��ني الصياد ومحم��د حبيب وعيل 
م��ريزا والجن��اح األمي��ن بالل بش��ام 
والجناح األيرس حس��ن الس��امهيجي 
والعب الدائرة حسن شهاب والحارس 
محمد عبدالحس��ني إىل جانب العبي 
خ��ط الدف��اع حس��ن م��دن ومحمد 
م��ن  كال  إىل  باإلضاف��ة  عبدالرض��ا، 
عبدالقادر  وع��يل  عبدالقادر  محمود 
وبقي��ة العنارص الذي يتميزون باألداء 
الجامعي والق��وة الهجومي��ة، إال أن 
الفريق الزال يعاين من بعض األخطاء 
يف خط الدف��اع تحديداً والتي مل يكن 
الجهاز الفني راض عنها خالل املباراة 
األخرية أمام الهن��د رغم الفوز بفارق 

7 اهداف.
ومن املتوق��ع أن يتواصل اليوم غياب 
الالع��ب جاس��م الس��الطنة بس��بب 
اإلصاب��ة حيث رمبا يحتفظ به املدرب 
للمش��اركة يف الدور نصف النهايئ يف 

حال تعافيه من اإلصابة.

القرية الرياضية... 7 أبراج ضخمة تستوعب 14 ألف رياضي

منتخب اليد يالقي الصين تايبيه بطموح الصدارة

القرية الرياضية

األداء الجماعي سالح أحمر اليد للفوز

جانب من تدريبات المنتخبمنتخبنا األولمبي لكرة القدم

 المصارع آدم باتيروف 
يصل جاكرتا

 الفتــــة تــرحيبيـــة بحـــرينيــة 
باللغـــة األندونيسيــة

جاكرتا ترتدي حلة “اآلسياد”

وصل إىل العاصمة األندونيسية جاكرتا يوم أمس األول )األربعاء( 
املصارع آدم باتريوف ومدربه “ماكمدوف محمدوف”، حيث قام 
مدير البعثة املهندس بدر نارص محمد والوفد اإلداري باستقبال 

الالعب واملدرب يف القرية الرياضية وتم تسكينهام يف الطابق 
املخصص للبعثة البحرينية ليستقرا يف القرية الرياضية.

وستنطلق منافسات املصارعة يوم 19 اغسطس الجاري ملدة يوم 
واحد فقط عىل أن يسبق املنافسات االجتامع الفني للمسابقة، 

وسيستغل الالعب واملدرب اليومني القادمني يف الحصص التدريبية 
لالستعداد للمشاركة اآلسيوية، حيث يتطلع املصارع آدم باتريوف 

إىل تحقيق نتيجة إيجابية وإحراز ميدالية ملونة بعدما نجح يف 
الفوز بامليدالية الذهبية لوزن 70 كغ بدورة األلعاب اآلسيوية 

داخل الصاالت املغلقة التي اقيمت يف مدينة عشق آباد يف 
تركامنستان العام املايض 2017، كام أحرز امليدالية الربونزية يف 

دورة ألعاب التضامن اإلسالمي التي اقيمت يف أذربيجان بشهر مايو 
من العام املايض كذلك.

أعدت البعثة البحرينية الفتة ترحيبية تم وضعها أمام 
مق��ر الوف��د يف القرية الرياضي��ة للرتحيب بالضيوف 

والرياضيني من مختلف أبناء القارة اآلسيوية.
وتحم��ل الالفتة ش��عار اللجن��ة األوملبي��ة البحرينية 
وشعار دورة األلعاب اآلسيوية الثامنة عرشة الرسمي، 
wel� “ككتب عليها أهال وسهال باللغة العربية، وكلمة 
 selamat“ باللغة اإلنجليزية، إىل جانب كلمة ”come

datang” باللغة االندونيسية والتي تخاطب الشعب 
األندونيي مستضيف الدورة وتعني بلغتهم “مرحبا” 
أو “أهال وسهال “ والتي تعكس تقدير البعثة البحرينية 
للجه��ود الكب��رية التي بذلتها أندونيس��يا يف س��بيل 
استضافة الحدث اآلسيوي وما يقوم به املتطوعون من 
خدمات لتسهيل مش��اركة اململكة يف الدورة وتعزيزا 

للروابط األخوية بني البلدين الصديقني.

تزينت شوارع العاصمة األندونيسية جاكرتا باإلعالنات الرتويجية 
لدورة األلعاب اآلسيوية الثامنة عرشة وشعار الدورة والتعويذة، 

حيث ارتدى مطار سوكارنو الدويل حلة اآلسياد باإلعالنات 
املنترشة يف جميع أرجائه باإلضافة إىل املتطوعني الذين يرتدون 

الزي الرسمي للدورة. وعىل امتداد شوارع أندونيسيا تنترش أعالم 
الدورة واإلعالنات فوق األشجار واملباين الشاهقة وأعمدة اإلنارة 

واملجمعات التجارية واألماكن العامة وذلك يف إطار الرتويج للدورة 
التي تحتضنها أندونيسيا للمرة الثانية يف تاريخها بعد النسخة 
الرابعة التي استضافتها عام 1962، حيث تسخر جاكرتا جميع 

إمكاناتها من أجل إنجاح الحدث القاري مبا فيه الجانب الرتويجي 
والدعايئ لحشد أكرب عدد من املتابعني واملشجعني لالستمتاع 

مبنافسات الدورة واألهم تشجيع املنتخبات األندونيسية املشاركة 
وتوجيه أنظار الشارع األندونيي نحو تلك التظاهرة الرياضية 

الضخمة لتكتسب النجاح الجامهريي املنشود.

المصارع آدم باتيروف ومدربه

)تصوير: علي الحلواجي( إعالنات الدورة تمأل شوارع جاكرتا  

الالفتة الترحيبية للبعثة البحرينية
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)وكاالت(: تدخ��ل بطول��ة إس��بانيا يف 
كرة الق��دم التي تنطلق اليوم الجمعة، 
حقب��ة جديدة بع��د رحي��ل النجمني 
وأندريس  رونالدو  كريستيانو  الربتغايل 
إنييستا، وسط توقعات بتهديد أتلتيكو 
العمالقني برش��لونة  لهيمن��ة  مدري��د 

وريال مدريد.
وانتق��ل رونالدو هذا الصيف من ريال 
اىل يوفنت��وس اإليط��ايل، بين��ا اختار 
إنييس��تا وضع حد ملس��رة امتدت 22 
عاما مع الن��ادي الكاتالوين، وانتقل اىل 
فيس��ل كويب الياباين، تاركا شارة قيادة 
فريقه الس��ابق يف عه��دة األرجنتيني 

ليونيل مييس.
وهيمن��ت ك��رة القدم اإلس��بانية عىل 
املرسح القاري املوس��م املايض، اذ توج 
ريال بلق��ب دوري أبطال أوروبا للمرة 
الثالثة توالي��ا والثالثة عرشة يف تاريخه 
)رقم قيايس(، بينا أحرز جاره أتلتيكو 
لق��ب ال��دوري األورويب “يوروبا ليغ”. 
والتق��ى الفريقان عىل الكأس الس��وبر 
األوروبي��ة ليل األربع��اء، وكان التفوق 
للنادي الث��اين يف العاصم��ة بفوز 4-2 

بعد التمديد.
اال أن أم��ورا عدة تغ��رات منذ تتويج 
الفريق��ني يف ماي��و امل��ايض، اذ رح��ل 
رونال��دو اىل يوفنتوس تاركا خلفه 450 
هدفا يف س��جالت النادي الذي “خرس” 
أيض��ا مدرب��ه الفرن��يس زي��ن الدين 
زيدان، وعني بدال منه اإلس��باين جولن 
لوبيتيغ��ي. يف املقابل، توجه انييس��تا 
إىل الياب��ان بعدما أحرز مع برش��لونة 
كل األلقاب املمكنة، يف مس��رة بدأها 

كناشئ قبل 22 عاما.

وإذا كان عمالقا الكرة االسبانية سيطرا 
عىل اللقب يف املواسم الخمسة األخرة، 
فإنه��ا مل يظهرا باملس��توى املعهود يف 

اآلونة األخرة.
ويتع��ني عىل امل��درب الجدي��د لريال 
لوبيتيغي ال��ذي أدى اختياره بدال من 
زي��دان اىل إقالته من تدريب املنتخب 
اإلس��باين عش��ية انطالق نهائيات كأس 
الس��كة  إىل  الفري��ق  اع��ادة  الع��امل، 
الصحيحة الس��يا يف ال��دوري املحيل 
حي��ث مل يح��رز فريقه اللقب س��وى 
مرت��ني يف العق��د األخ��ر، يف حني لن 
تكون مهمته س��هلة أيض��ا قاريا حيث 
يتعني عليه الدفاع عن اللقب يف دوري 

األبطال.
وتلقى لوبيتيغي أول صفعة بس��قوطه 
أم��ام أتلتيك��و مدري��د 4-2 يف مباراة 
الكأس السوبر األوروبية. وأقر املدرب 
كان  املب��اراة  أتلتيك��و يف  ف��وز  ب��أن 
“مستحقا”، مشرا اىل أن فريقه تخطيها 
واالس��تعداد “جيدا” للمباراة األوىل يف 
الدوري املحيل عندما يستضيف خيتايف 
األح��د. وس��يكون ريال تح��ت املجهر 
هذا املوسم لتبيان قدرته عىل تعويض 
غياب رونالدو، الس��يا وأن الفريق مل 
يعوضه بالعب من مستوى كبر بعد يف 
فرتة االنتقاالت الصيفية التي تستمر يف 

إسبانيا حتى آخر أغسطس.
واعترب قائ��د الفريق س��رخيو راموس 
أن فريقه يس��تطيع تخطي التأقلم مع 
رحيل ال��دويل الربتغايل بقوله “عىل مر 
التاريخ، جاء نجوم ورحل آخرون وبقي 
ريال مدريد يحرز األلقاب. اتخذ القرار 
لدخول حقبة جديدة وآمل يف أن تسر 

األمور بخر بالنسبة إلينا وإليه”.
ويع��ول رئيس الن��ادي فلورنتينو بريز 
عىل أن يع��وض الثنايئ الويلزي غاريث 
باي��ل والفرن��يس كريم بنزمي��ة رحيل 
الربتغايل، بينا يرجح أن يحتفظ النادي 
املليك بالالعب املحوري يف خط وسطه 
الك��روايت ل��وكا مودريت��ش، عىل رغم 
التقارير التي تحدثت يف الفرتة املاضية 

عن اهتام إنرت اإليطايل به.
وس��يكون مودريت��ش أحد املرش��حني 
البارزي��ن لنيل جائزة الك��رة الذهبية 
ألفضل الع��ب يف الع��امل، بعدما اختر 
أفض��ل العب يف موندي��ال 2018 وقاد 
منتخ��ب ب��الده اىل املب��اراة النهائي��ة 
للم��رة األوىل، عل��ا أنه س��اهم أيضا 
يف إحراز ناديه اللق��ب األورويب األبرز 
للم��رة الثالثة تواليا. أم��ا حامل اللقب 

برش��لونة الفائز بال��دوري 7 مرات يف 
آخر 10 مواسم، فيدخل أيضا حقبة ما 
بعد إنييستا، معوال عىل قائده الجديد 
مييس وزميله الربازييل فيليبي كوتينيو، 
إضافة اىل العبني جدد. وبدأ برش��لونة 
“املوسم” اإلس��باين بإحراز لقب الكأس 

السوبر بفوزه عىل إشبيلية )2-1(.
وعزز الفريق الكاتالوين صفوفه بالعبني 
بارزين كصانع األلعاب الربازييل أرتور 
ميلو ومواطنه الجناح مالكومل، باإلضافة 
إىل ق��دوم الفرنيس كلي��ان النغليه يف 
خط الدفاع والعب الوس��ط التش��ييل 

املخرضم أرتورو فيدال.
ويأمل الفريق أن يكون العباه كوتينيو 
والفرنيس عثان دميبييل قد تأقلا مع 
أجواء الفريق ال سيا بعد انتقالها اىل 

صفوفه منتصف املوسم املايض.

وتعه��د مييس األربع��اء قبي��ل الفوز 
-3صف��ر يف املب��اراة الودية ض��د بوكا 
جونيورز األرجنتين��ي عىل كأس جوان 
غام��رب، بالس��عي إلحراز لق��ب دوري 
أبطال أوروبا هذا املوسم، للمرة األوىل 

منذ العام 2015.
وق��ال “هذه الس��نة أعتق��د أن لدينا 
تشكيلة جديدة تس��مح لنا بأن نحلم. 
الالعب��ون الجدد سيس��اعدوننا لنكون 
أفض��ل من قب��ل )...( املوس��م املايض 
كان جي��دا جدا ألننا أحرز لقب الكأس 
)املحلية( والليغا، اال أن دوري األبطال 
ال يزال حرسة يف قلبنا الس��يا بس��بب 

الطريقة التي خرجنا بها”.
يف املقابل، أظهر أتلتيكو بقيادة مدربه 
األرجنتيني دييغو سيميوين، والذي حل 
ثانيا املوس��م املايض بف��ارق 14 نقطة 

عن برش��لونة، أنه قادر عىل املنافس��ة 
جديا عىل اللقب، وذلك بفوزه املشوق 

عىل ريال األربعاء.
ونج��ح أتلتيك��و يف االحتف��اظ بهدافه 
الفرن��يس أنطوان غريزم��ان املتوج مع 
فرنس��ا بلقب املونديال )س��جل أربعة 
أه��داف(، وتاليا بالثنايئ الخطر يف خط 
الهجوم الذي يشكله مع اإلسباين دييغو 

كوستا.
ومل يرتدد الفري��ق يف إنفاق 72 مليون 
ي��ورو للحص��ول عىل خدم��ات العب 
وس��ط موناك��و ومنتخب فرنس��ا توما 
لي��ار، يف ح��ني احتف��ظ بكامل خط 
دفاع��ه بقي��ادة األوروغوياين املخرضم 

دييغو غودين.
وميل��ك أتلتيكو مدريد حافزا إضافيا يف 
دوري أبطال أوروبا يف املوس��م الجديد 
ألن ملعبه واندا مرتوبوليتانو سيحتضن 

املباراة النهائية.
وبنى سيميوين عىل مر األعوام املاضية 
فريق��ا صلبا بل��غ نه��ايئ دوري أبطال 
أوروب��ا مرت��ني )2014 و2016( وتوج 
بال��دوري األورويب يف املوس��م املايض 
األربعاء  وتوج   .2011-2012 وموس��م 

بكأس السوبر األوروبية للمرة الثالثة.
وإضافة اىل ثاليث املقدمة، عزز فالنسيا 
صفوف��ه بع��د عودت��ه للمش��اركة يف 
دوري األبط��ال األورويب، حيث تعاقد 
م��ع املهاجمني الفرنيس املخرضم كيفن 

غامرو والبلجييك ميتيش باتشواي.
وس��تنضم بطول��ة إس��بانيا، مثلها مثل 
فرنس��ا، ه��ذا املوس��م اىل البط��والت 
األوروبية التي تعتمد تقنية املس��اعدة 

بالفيديو يف التحكيم )“يف ايه آر”(.

“الليغا” تبدأ حقبة ما بعد كريستيانو وإنييستا

جيرون��ا- بل��د الولي��د

ري������م������س- ل���ي���ون

بيتي�����س- ليف�انت���ي

شفاينفورت- شالكه
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كأس المانيا

الجولة 1

الجولة 2

الدور األول

برشلونة يسعى لالحتفاظ باللقب

)وكاالت(: بدت بداية حياة ريال مدريد 
بعد كريس��تيانو رونال��دو وزين الدين 
زيدان مث��ل حالة من املعان��اة بعدما 
خرس بطل أوروبا يف اخر ثالثة مواس��م 
لقب كأس السوبر األوروبية لكرة القدم 
2-4 أمام غرميه وجاره أتليتيكو مدريد 

بعد وقت إضايف.
وبعد تأخره مبكرا بهدف دييجو كوستا 
عاد ريال بثنائية كريم بنزمية وسرجيو 
راموس إىل موضع املنترص املألوف أمام 
منافس��ه املحيل يف البطوالت األوروبية 
لكنه فرط يف تقدمه بشكل غر متوقع.

وبدا ري��ال، ال��ذي يق��وده اآلن يولن 
لوبتيجي مدرب اس��بانيا الس��ابق، أكرث 
قوة وسالس��ة م��ن منافس��ه أتليتيكو 
لفرتات طويلة من املباراة لكنه فشل يف 
استغالل ذلك عىل عكس ما كان يحدث 
يف املباريات الكبرة تحت قيادة زيدان 
عندم��ا كان يخطف الف��وز حتى لو مل 

يقدم أداء جيدا.
وفقد ريال االس��تقرار يف وسط امللعب 

عندما خرج كاس��يمرو بسبب اإلصابة 
وبعد ذلك بأربع دقائق خطف كوس��تا 
هدفه الثاين يف املب��اراة ليدرك التعادل 
ألتليتيك��و 2-2. وه��ز س��اؤول نيجيز 
وكويك الش��باك يف الوقت اإلضايف ليثأر 
أتليتيكو أخرا من ريال عىل املتس��وى 
األورويب بعدم��ا خرس أمام��ه يف نهايئ 
دوري األبط��ال يف 2014 و2016 وودع 

البطولة ذاتها أمامه يف 2015 و2017.

ويأيت يف مقدمة ذلك افتقار ريال ملهاجم 
يستطيع التسجيل مثل رونالدو هداف 
الفريق عرب التاريخ والذي أنهى مسرة 
استمرت تس��عة أعوام مليئة باأللقاب 
م��ع النادي لينض��م إىل يوفنتوس بطل 
ايطالي��ا. وتعاق��د ري��ال م��ع املدافع 
الفارو اودريوزوال والحارس تيبو كورتوا 

والشاب الربازييل فينيسيوس جونيور.
وميل��ك ثاليث هجوم ري��ال جاريث بيل 

وماركو اسينس��يو وبنزمية املوهبة لكنه 
يفتقر إلمكانات رونالدو.

وش��دد لوبتيجي ع��ىل أن فريقه لعب 
بش��كل جيد لكنه أوض��ح أن أتليتيكو 

استحق االنتصار.
وأبلغ مدرب ري��ال الصحفيني ”املباراة 
النهائي��ة يف��وز بها يف املعت��اد الفريق 
الذي يس��تغل الظروف وأتليتيكو ميلك 

خربة فعل ذلك واستحق االنتصار.
”لس��نا س��عداء بالنتيج��ة ولي��س من 
الطبيع��ي أن تهتز ش��باكنا أربع مرات 
ونحن بحاجة للتحسن. أؤكد أن الفريق 
لعب بش��كل جيد لكن املنافس عاقبنا 
بأهدافه“. وع��اىن لوبتيجي من صيف 
متقلب بعد إقالته من تدريب اس��بانيا 
عشية انطالق كأس العامل ويواجه مهمة 
صعبة بخالفة زيدان الذي أحرز تسعة 
ألق��اب يف أق��ل من ثالث س��نوات من 
بينهم لق��ب دوري األبطال ثالث مرات 
متتالية. لكن املدرب أكد أن الفريق ما 

زال ميلك رغبة الفوز باأللقاب.

بدايـة محبطـة لريـال مـدريـد

يولن لوبتيجي

)وكاالت(: أكد املدرب األرجنتيني لنادي أتلتيكو مدريد 
دييغو سيميوين، أن تفكره سينرصف اىل منافسات الدوري 
اإلسباين يف كرة القدم التي تنطلق الجمعة، وذلك بعد فوز 

فريقه بالكأس السوبر األوروبية عىل حساب جاره ريال 
2-4 بعد التمديد.

وقال سيميوين بعد إحراز فريقه الكأس للمرة الثالثة 
“هذه الليلة علينا تذوق طعم الفوز ألننا عندما نخرس، 

نعاين، نبيك )...( اآلن يجب االستفادة وبدءا من الغد نبدأ 
بالتفكر بانطالق الليغا ومبوسم يبدو أنه سيكون قاسيا 

جدا”.
ويخوض أتلتيكو مباراته يف املرحلة األوىل بحلوله ضيفا 
عىل فالنسيا اإلثنني، علا أنه أحرز لقب الدوري املحيل 

للمرة األخرة عام 2014.

سيميوني بعد السوبر

دييغو سيميوني

الجمع��ة  الي��وم  تنطل��ق  )وكاالت(: 
منافس��ات موس��م 2018 - 2019 يف 
بطولة إس��بانيا لكرة الق��دم، يف غياب 
نجمني من األبرز يف الليغا خالل األعوام 
املاضية: الربتغايل كريس��تيانو رونالدو 
املنتقل م��ن ريال مدريد اىل يوفنتوس 
اإليطايل، وأندريس انييستا الذي أنهى 
مسرته مع برشلونة وانتقل اىل فيسل 
كويب الياباين. يف ما يأيت عرض لخمس��ة 

أساء جديدة بارزة يف الدوري:

توما ليمار )أتلتيكو مدريد(

وصل الجناح الفرنيس البالغ من العمر 
22 عاما، اىل أتلتيكو هذا الصيف قادما 
من موناك��و الفرنيس، يف أك��رب تعاقد 
لناد اس��باين هذا الصي��ف كلف نادي 
العاصمة 72 ملي��ون يورو )84 مليون 
دوالر(. أبرم اتفاق انتقاله بني الناديني 
قبل بدء منافس��ات كأس العامل 2018 
يف روسيا، حيث توجت فرنسا باللقب. 
كان ليار جزءا من التشكيلة الفرنسية، 

وإن مل يشارك كأسايس سوى يف مباراة 
واحدة. ساهم بشكل رئييس يف تتويج 
موناك��و بلقب ال��دوري الفرنيس عام 

2017 بعد انتظار 17 عاما.

مالكوم )برشلونة(
جناح برازييل ش��اب يبل��غ من العمر 
21 عاما، انضم هذا الصيف اىل النادي 
الكاتال��وين ال��ذي خرس نجم وس��طه 
إنييس��تا، قادما من بوردو الفرنيس يف 
صفقة ق��درت قيمته��ا ب 41 مليون 
يورو، عىل رغ��م اهتام روما اإليطايل 
بالتعاق��د مع��ه. س��جل 12 هدف��ا يف 
ال��دوري الفرن��يس املوس��م امل��ايض، 
ويتوق��ع أن يوف��ر للمدرب إرنس��تو 
فالف��ردي حل��وال متعددة يف الش��ق 
الهجوم��ي. اس��تقدمه برش��لونة بعد 
اخفاق��ه يف ض��م مواطن��ه ويليان من 

تشليس اإلنجليزي.

أرتورو فيدال )برشلونة(

 املخرضم التشييل البالغ من العمر 31 

عاما، انضم هذا الصيف اىل برش��لونة 
قادما من بايرن ميونيخ األملاين. النادي 
الكاتال��وين الباح��ث ع��ن الدفاع عن 
لقب املوس��م املايض، خرس إضافة اىل 
إنييس��تا، العب خط الوسط الربازييل 
باولينيو الذي عاد اىل الدوري الصيني. 
يحمل التشييل يف سجله ألقاب الدوري 
املحيل يف إيطاليا مع يوفنتوس وأملانيا 

مع بايرن.

تيبو كورتوا )ريال مدريد(

البلجي��يك البالغ من العم��ر 26 عاما، 
انتقل من تشليس اإلنكليزي اىل النادي 
املليك بعدما اختر أفضل حارس مرمى 
يف نهائي��ات كأس الع��امل 2018. يعود 
اىل إس��بانيا حيث أمىض ثالثة مواس��م 
ب��ني العام��ني 2011 و2014 معارا اىل 
أتلتيك��و مدري��د، يف صفق��ة ق��درت 
قيمتها ب 35 مليون يورو. أحرز لقب 
الليغا م��ع أتلتيكو عام 2014، ويتوقع 
أن ينتزع املركز األول يف حراسة النادي 

األبيض من الكوستارييك كيلور نافاس. 
قبل موسم من نهاية عقده مع النادي 
اإلنكليزي، رغب الح��ارس العمالق يف 
الع��ودة اىل العاصمة اإلس��بانية حيث 
يقيم ولداه مع صديقته السابقة، وأقر 
ب��أن االنضام اىل ريال هو مبثابة حلم 

يتحقق.

ميتشي باتشواي )فالنسيا(

مواطن كورتوا انتقل مثله اىل إس��بانيا 
قادما من تش��ليس. املهاجم البالغ 24 
عاما، انضم اىل تشليس يف صيف العام 
2016 قادما من مرسيليا الفرنيس. أعر 
اىل بوروس��يا دورمتون��د األملاين يف فرتة 
االنتق��االت الش��توية )2018(، ويعار 
مجددا اىل ناد آخر هو فالنسيا، بعدما 
مل يتمك��ن من فرض نفس��ه كأس��ايس 
يف صف��وف الفري��ق اللن��دين. يرغب 
النادي اإلس��باين من خالل��ه يف تعزيز 
خط هجومه بعدما ضم أيضا الفرنيس 

كيفن غامرو من أتلتيكو.

5 أسمـــاء جــديــدة



وللمراأة خ�صو�صا، فان �رشب املاء يوميا ميكن 
ان يح�صن من �ص���حتها عموما ويحميها من التهاب 
امل�صالك البولية خ�صو�صا، بح�صب درا�صة جديدة.

املاء يخف�ض خطر اال�ص���ابة بالتهاب امل�صالك 
البولية

الدرا�ص���ة الت���ي عم���ل عليه���ا 
باحثون يف كلية الطب بجامعة 

ميامي االمريكية، وجدت ان 
الن�ص���اء اللواتي يتناولن 
امل���اء  م���ن  اك���واب   6
يومي���ا هن اقل عر�ص���ة 
بالته���اب  لال�ص���ابة 
امل�ص���الك البولية، حيث 

ان �رشب ه���ذا املقدار من 
املاء كل يوم يخف�ض ن�صبة 

اال�ص���ابة بالتهاب امل�ص���الك 
البولية الى الن�صف.

والته���اب امل�ص���الك البولية من االمور 
ال�ص���حية املزعجة واملوؤمل���ة للم���راأة والتي تعاين 
منها ن�ص���اء كثريات يف مرحلة ما من مراحل حياتها، 
لك���ن امل���اء يحمل احل���ل ال�ص���حري والناج���ع لهذه 

امل�صكلة ال�صحية.
وت�صيف الدرا�صة االمريكية ان الن�صاء اللواتي 
يواظنب على �رشب 6 اكواب من املاء يوميا ي�صهدن 
انخفا�ص���ا يف ن�ص���بة اال�ص���ابة بالته���اب امل�ص���الك 
البولي���ة باملقارنة مع الن�ص���اء اللواتي ي�رشبن كمية 

اقل من املاء.
لهذا ين�ص���ح اخلرباء واالطباء الن�ص���اء ب�رشورة 
املواظب���ة عل���ى ����رشب امل���اء حلماية انف�ص���هن من 
التهاب امل�ص���الك البولية التي تت�ص���بب باحلرقان 

واالمل عند التبول ف�صال عن الت�صنج احلاد.
ونقال ع���ن املعهد الوطني لل�ص���كري وامرا�ض 
اجلهاز اله�ص���مي والكل���ى يف الوالي���ات املتحدة، 

ف���ان ح���وايل 60-40 % م���ن الن�ص���اء يتعر�ص���ن 
لال�ص���ابة بالتهاب امل�صالك البولية خالل حياتهن، 
ما ي�ص���تدعي الزيارات املتكررة للطبيب الن�صائي 

مبعدل 10 ماليني زيارة �صنويا.

وتن�ص���ح امل���راأة الت���ي تع���اين م���ن الته���اب 
امل�ص���الك البولية ب�رشب املاء، ا�ص���افة الى التبول 
قبل العالقة احلميمية وبعدها، ف�صال عن ا�صتخدام 
الواقي الذك���ري ملنع البكترييا من الو�ص���ول الى 

جمرى البول.
اأنواع وا�صباب التهاب امل�صالك البولية

يحدث التهاب امل�ص���الك البولية نتيجة ا�صابة 
جمرى البول الذي ي�ص���م املثانة واحلالبني والكلى 
واالحليل باجلراثيم وامليكروبات، وهو لي�ض مر�صا 
خطريا لكن اعرا�صه مزعجة وميكن عالجه 

يف حال التدخل الطبي.
ا�ص���تمر  ح���ال  يف  لك���ن 
ال���ى  وو�ص���ل  االلته���اب 
الكليت���ني عندها ي�ص���بح 

اكرث خطورة. 
الته���اب  ينق�ص���م 
امل�ص���الك البولي���ة الى 

ق�صمني:
امل�ص���الك  التهاب   •
)او  ال�ص���فلي  البولي���ة 

الن�صفي(.
• الته���اب امل�ص���الك البولي���ة 

العلوي )الكلى(.
اما ا�صباب اال�ص���ابة بالتهاب امل�صالك البولية 

فهي التالية:
• ق�رش احليل االأنثى ورطوبة بيئته. 

• ق����رش امل�ص���افة بني فتحة االحلي���ل والفتحة 
ال�رشجية، ما ي�ص���هل انتقال البكتريي���ا من االحليل 

الى املثانة.
• �صعف املناعة عند الن�صاء.

• قلة النظافة ال�صخ�صية.
• وجود ورم او ح�ص���وات يح���ول دون التفريغ 

الكامل للبول.
• انتقال بع�ض امليكروبات عن طريقة اجلماع.
• اال�ص���ابة مبر�ض ال�ص���كري او مر�ض يت�صبب 

بنق�ض املناعة.
• بلوغ �صن الياأ�ض وا�صطراب الهرمونات.

اأظه���رت درا�ص���ة اأملاني���ة حديثة اأن 
زي���ادة الوزن ال توؤثر فق���ط على حميط 
اخل�رش، ب���ل ميكن اأن يك���ون لها تاأثري 
�ص���لبي عل���ى �ص���حة الدم���اغ. ووجدت 
درا�ص���ة علم االأع�ص���اب االأملاني���ة، اأن 
اكت�ص���اب الدهون والوزن الزائد، ميكن 
اأن يبطئ من �رشعة املعاجلة ومهارات حل 
امل�ص���اكل يف الدم���اغ، كما اأن ه���ذه الدهون 
ُت�رشّع من عملية ال�صيخوخة. وك�صفت الدرا�صة اأن 
امل�ص���كلة اأكرث و�صوحاً عند الن�ص���اء من الرجال، وتكون 
اأ�ص���واأ ما ميكن، لدى االأ�صخا�ض الذين مييلون اإلى اكت�صاب الوزن حول املعدة، ولي�ض 
يف مناطق اأخرى من اجل�ص���م، بح�صب �ص���حيفة ديلي ميل الربيطانية. ووجدت الدرا�صة 
الت���ي اأعده���ا معهد ماك�ض بالن���ك، اأن االأ�ص���خا�ض الذين يعانون من ال�ص���منة املفرطة 

وزيادة الوزن، اأكرث عر�صة للمعاناة من اخلرف يف مرحلة الحقة من حياتهم.

وزن

مؤذية

الفاصولياء
اأوم�ص���او”  “اأبوتيك���ن  جمل���ة  اأوردت 

االأملاني���ة اأن الفا�ص���ولياء اخل����رشاء تعد 
مبثاب���ة مفتاح الر�ص���اقة، حيث حتتوي 

على القليل من الكربوهيدرات.
واأو�صحت املجلة املعنية بال�صحة 
اأن 100 غرام من الفا�صولياء اخل�رشاء، 

التي تندرج �ص���من البقوليات، حتتوي 
على 5.1 غرام فقط من الكربوهيدرات.

وباالإ�ص���افة اإلى ذلك، تزخر الفا�صولياء 
اخل����رشاء باملع���ادن والفيتامين���ات، فه���ي غنية 

بالبوتا�صيوم والكال�صيوم واملغني�صيوم وفيتامينات B، كما اأنها غنية 
باالألياف الغذائية املهمة لعملية اله�صم، والتي ُتطيل ال�صعور بال�صبع اأي�صاً.

وال يج���وز تن���اول الفا�ص���ولياء اخل�رشاء نيئ���ة، الأنها حتتوي على مواد �ص���ارة 
مث���ل مادة “ ليكت���ني” ومادة “فا�ص���ني”، والتي يتم الق�ص���اء عليهما عند طهي 
الفا�ص���ولياء. كما اأن الفا�صولياء ال تنا�صب مر�صى النقر�ض ب�صبب احتوائها على 

الكثري من مادة “بيورين”.

اأن  اأمريكي���ة  درا�ص���ة  اأف���ادت 
ال�صوائل امل�صتخدمة يف ال�صجائر 
االإلكرتوني���ة واملح���الة بنكهات 
مث���ل الفاني���ال اأو القرف���ة، ق���د 
ت���وؤذي الرئتني، حت���ى عندما ال 
النيكوتني.وفح�ض  على  حتتوي 

الباحث���ون ما يحدث للخلية وحيدة 
الن���واة، وه���ي نوع من كري���ات الدم 

البي�ص���اء، عندما تتعر����ض للكيماويات 
املنكهة �صائعة اال�صتخدام يف �صوائل ال�صجائر 

االإلكرتونية.
ومل حتتو اأي من هذه ال�ص���وائل على النيكوتني ولكن بدا اأن الكيماويات 
املنكهة اأدت لزيادة يف املوؤ�رشات احليوية الدالة على حدوث التهاب و�رشر يف 

االأن�صجة، كما �صبب الكثري منها اأي�صا موتا للخاليا.
وقال كبري الباحثني يف الدرا�صة اإرفان رحمن: اإن مع مرور الوقت فاإن هذا 

ال�صكل من ت�رشر اخلاليا قد يوؤدي اإلى الكثري من امل�صكالت بالرئتني.

قالت الرابطة االأملانية الأطباء االأطفال واملراهقني اإن ال�ص���داع الن�ص���في ُي�ص���يب االأطفال اأي�صاً، واإن كانت 
االأعرا�ض لديهم تختلف عنها لدى البالغني. واأو�صحت اأن اآالم الراأ�ض الطارقة وال�صاغطة ت�صيب الراأ�ض بالكامل 
لدى االأطفال، ولي�ض ن�صف الراأ�ض فقط، كما ميكن اأن تهاجم االآالم منطقة اجلبني اأي�صاً، يف حني اأن اال�صطرابات 
االإدراكي���ة واملعروفة با�ص���م “االأورة” نادراً ما تظهر لدى االأطفال. وميكن مواجهة ال�ص���داع الن�ص���في من خالل 

االإيقاع املنتظم لليوم واأخذ ق�صط كاٍف من النوم.
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السمك وعالقته بخطر الوفاة مبكرا

����رشب احللي���ب يومياً تو�ص���ية ال 
تقت�رش عل���ى االأطفال فق���ط، فالكبار 
وخا�ص���ة بعد ال� 50 بحاج���ة اإلى مزيد 
من الكال�ص���يوم للوقاية من ه�صا�ص���ة 
العظام. وت�ص���ري التقارير الطبية اإلى 
اأن ه�صا�ص���ة العظام تت�صبب يف حوايل 
9 مليون حالة ك�رش للعظام حول العامل 

�صنوياً، 61 % منها للن�صاء.
�ص���تحتاج اإلى 3 اأك���واب وربع من 
احللي���ب يومياً يف �ص���ن ال 50، ترتفع 
اإلى 4 اأكواب يومياً بعد تخطي ال 50

وميت���از احللي���ب باأن���ه يوف���ر كالً 
م���ن الكال�ص���يوم وفيتامني “د” الذي 

امت�صا�ض  لي�ص���تطيع  اجل�صم  يحتاجه 
الكال�صيوم. ونظراً الأن احلليب يحتوي 
عل���ى ده���ون �ص���لبة ين�ص���ح بتناول 

احلليب قليال اأومنزوع الد�صم.
ال�ص���حية  التو�ص���يات  وحت���ث 
االأمريكية االأ�صخا�ض يف �صن اخلم�صني 
على تناول 1000 ملغ من الكال�صيوم 

يومي���اً، ترتفع اإل���ى 1200 ملغ يومياً 
بعد تخطي ال� 50. فاإذا كنت حت�ص���ل 
عل���ى احتياجاتك من الكال�ص���يوم عن 
طريق احلليب �ص���تحتاج اإلى 3 اأكواب 
وربع من احلليب يومياً يف �صن ال� 50، 
ترتفع اإلى 4 اأكواب يومياً بعد تخطي 

�صن ال� 50

أفضل األغذية لحمية صحية

االأ�ص���ماك م���ن اأف�ص���ل اأن���واع اللحوم من 
عل���ى  واحتوائه���ا  الغذائي���ة  قيمته���ا  حي���ث 
الده���ون ال�ص���حية واالأوميغا، باالإ�ص���افة اإلى 
قلة ال�ص���عرات احلرارية والدهون ال�صارة بها، 
وبالتايل تعترب �ص���حية، وها هي درا�صة توؤكد 
عل���ى فوائده���ا وتربط ب���ني تناول اال�ص���ماك 
والوقاية من خط���ر الوفاة مبكرا لدى الن�ص���اء 

والرجال.
ي�صري بحث جديد ح�صب درا�صة �صينية اإلى 
اأن تناول ال�صمك يقلل من خطر الوفاة املبكرة 
بواقع 40 % تقريب���ا، املعدالت املرتفعة من 
اأ�ص���ماك ال�ص���لمون والقد واحل���دوق تقلل من 
خطر وفاة الن�ص���اء جراء مر�ض الزهامير بواقع 
38 %، بينم���ا يخف�ض النظام الغذائي القائم 
عل���ى ال�ص���مك خطر وف���اة الرجال ج���راء مر�ض 

الكبد املزمن بواقع 37 %.

الن�ص���ائح  ه���ي  كث���رية 
الت���ي تتحدث عن التخ�ص���ي�ض، 
وحمي���ط اخل�رش املث���ايل، لكّن 
القليل منه���ا يهتم بالعوار�ض 
اجلانبي���ة املحتمل���ة للحمي���ات 

املتطرفة.
يق���دم  االإط���ار،  ه���ذا  يف 
“ريدرز دايج�صت”  موقع جملة 
ن�ص���ائح حول ماأكوالت حتفظ 
�ص���حة البطن عموما، اإذ تقاوم 
م���ع  والتاأك�ص���د،  االلتهاب���ات 
احتماالت التخل�ض من الدهون 
الزائدة اإذا ما اعتمدت يف حمية 

متتد ثالثة اأ�صابيع كاالآتي:
- اخل�رش الغني���ة باالألياف 

اخل����رش  جمي���ع  االأك�ص���دة:  وم�ص���ادات 
باملغذي���ات  غني���ة  فه���ي  مفي���دة، 
االأك�ص���دة  وم�ص���ادات  والفيتامين���ات 
واالألي���اف، ويف الوق���ت عينه منخف�ص���ة 
لك���ّن  والده���ون.  احلراري���ة  ال�ص���عرات 
بع����ض االأن���واع من اخل�رش حتت���وي على 
كربوهيدرات �رشيعة التخمر ت�ص���اهم يف 
تهيي���ج املع���دة وجعل عملية اله�ص���م 

اأ�صعب.
لذل���ك، ف���اإّن اخل����رش املح���ددة يف 
ه���ذه احلمي���ة ه���ي الت���ي ت�ص���ّم ه���ذه 
خفيف���ة،  بن�ص���بة  الكربوهي���درات 
خ�صو�ص���اً تل���ك الغني���ة باملغنيزي���وم 
وغريه م���ن العنا�رش املعدني���ة املفيدة 
ملقاومة االلته���اب. نتحدث حتديداً عن 
ال�ص���بانخ واخليار والقرنبيط والطماطم 

والبطاط�ض وغريها.
- الفواكه املذيب���ة للبطن: تعتمد 

هذه الفواكه على التوازن ما بني نوعي 
ال�ص���كر، الغلوك���وز والفركت���وز، وه���ي 
اأف�ص���ل يف عملية اله�صم من تلك التي 

يغلب عليها الفركتوز.
من ه���ذه االأنواع املتوازن���ة، املوز 
والربتقال  وال�ص���مام  والعن���ب  والتوت 
واالأنانا����ض والباباي���ا والفراول���ة وتوت 
العليق والكيوي. - البقوليات اخلفيفة 
البقولي���ات  جمي���ع  الكربوهي���درات: 
تقريب���اً غنية بالكربوهيدرات. هو عن�رش 
اأ�صا�ص���ي لكن ميك���ن اأن ي���وؤذي عملية 
اله�ص���م بالن�ص���بة للبع�ض. لكن، ميكن 
انتقاء االأخّف احتواء على الكربوهيدرات 
ال�رشي���ع التخم���ر م���ن ب���ني البقوليات، 
خ�صو�ص���اً اأّنها م�صدر اأ�صا�صي لالألياف. 
من هذه البقولي���ات اخلفيفة: الكينوا، 
واالأرّز البن���ي، وال�ص���وفان. - املك�رشات 
والب���زورات  املك����رشات  وزبدته���ا: 
م���ن اأه���م م�ص���ادر الربوت���ني املع���زز 

للطاقة، واالألياف، والدهون امل�ص���ادة 
لاللته���اب. كذلك، ف���اإّن الزبدة املنتجة 
منه���ا ه���ي خيار عظي���م. لك���ن، يتوجب 
االبتعاد عن املك����رشات ال�رشيعة التخمر. 
القائمة ال�ص���حية ت�صم اللوز، والبندق، 
ال�ص���وداين،  والف�ص���تق  واملاكادامي���ا، 
الب���زورات  اأم���ا  وال�ص���نوبر.  واجل���وز، 
واليقط���ني،  ال�ص���يا،  ال�ص���حية فه���ي: 

والكتان، وال�صم�صم، وعباد ال�صم�ض.
الدهون:  -الربوتينات اخلالية من 
اأو املنخف�ص���ة الدهون، فهي ال ت�ص���بب 
م�ص���اكل ه�ص���مية. وميكن اأن جتدها يف 
البي�ض وال�صمك وحلم العجل، والدواجن 

امل�صوية من دون جلد، وثمار البحر.
)غري���ك  اليون���اين  الزب���ادي   -
كمي���ة  املنت���ج  ه���ذا  يف  يوغ���ارت(: 
بروتين���ات اأك���رب مبرتني م���ن الزبادي 
الع���ادي، كما اأّنه يحت���وي كمية اأقل من 

الالكتوز املهيج للمعدة.

 ال يكف املاء عن ادها�صنا بفوائده التي ال حت�صى، ويوما بعد يوم يتك�صف لنا اكرث قول اهلل �صبحانه 
وتعالى يف كتابه الكرمي: “وجعلنا من املاء كل �صيء حي”.

فاملاء اف�صل م�صادر احلياة على االر�ض، وهي بالفعل حتافظ على ال�صحة وتعززها وحتمي من كثري 
من االمرا�ض وامل�صاكل ال�صحية التي ميكن ان نعاين منها يف مرحلة ما من حياتنا.

شرب الماء 
يحمي من 

اإلصابة بالتهاب 
المسالك البولية

الحليب في سن 
الخمسين
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ي�ستعد الفنان الكوميدي حممد هنيدي، خالل هذه الفرتة 
لت�س���وير فيلمه اجلديد “�س���عيدي يف اجلامعة الأمريكية 2”، 
عقب عيد الأ�س���حى املقبل. واأكد هنيدي على م�ساركة طاقم 
عمل الفيل���م الأول، واملكون من اأحمد ال�س���قا، وهاين رمزي، 

ومن���ى زكي، وغ���ادة عادل وباق���ي الطاقم. يذك���ر اأن الفنان 
حمم���د هنيدي يعم���ل الآن على التجهي���زات الأخرية مل�رسحية 
“����رساع يف الفيال”، املقرر عر�س���ها اأولى اأيام عيد الأ�س���حى 
مب�ساركة بيومي فوؤاد وحممد ثروت وعدد من الوجوه ال�سابة.

مسافات

“ومعاك” لـ “عجرم” يفوز بجائزة عالمية جديدة

حنين متجدد يبقيها رهن الوجدان

شباب: نطالب بعودة المسلسالت البحرينية القديمة
 اأن يظ����ل املرء عالق����ا يف اإرث الأجداد وزمنهم 
اجلمي����ل، دون اأن يج����د تف�س����ريا ملك����وث قلبه يف 
ذكرياته����م البعي����دة، وتعاظ����م حنينه لتفا�س����يل 
املا�س����ي، ه����و اأم����ر م�س����ابه ق����د يرتج����م ال�س����وق 
القدمي����ة، وا�س����تمرارية  البحريني����ة  للم�سل�س����الت 
م�ساهدتها رغم م�س����ي اأعوام كثرية على اإنتاجها، 
“ملف����ى  “ن����ريان”،  “�س����عدون”،  فم�سل�س����الت 
الأياوي����د”، وغريها من الأعم����ال التي عززت احلب 
والت�س����امح، وعك�س����ت الهوية البحرينية الأ�سيلة، 
لزالت لليوم حمط م�س����اهدة متكررة دومنا �س����اأم. 
“البالد” ا�ستطلعت اآراء عدد من ال�سباب البحريني 

اإزاء ذلك. 

 ذكريات
تعرب مرمي عبد العظيم عن ا�س����تياقها الكبري 
للم�سل�س����الت البحريني����ة الأ�س����يلة. وتق����ول “اأحن 
دائم����ا لتلك الأي����ام التي كنت اأ�س����اهدها فيها مع 
الأه����ل مبتعة، فه����ي تعرب ع����ن هويتنا الأ�س����يلة، 
فم�سل�س����الت “�س����عدون”، “نريان”، و”�رسور” لها 
ن�س����يب من ذكريات����ي، فال منل منه����ا كونها مراآة 
عاك�س����ة لواقع حياة البحريني الأ�س����يل، و�سخ�سية 
“�سعدون” لها معزة خا�سة بالن�سبة يل، ول ميكن 
ن�س����يانها، لأننا تربينا عليها منذ ال�س����غر، واأمتنى 
اإنتاج م�سل�سالت م�سابهة على يد �سبابنا وخمرجينا 

املبدعني”.
 �سحر جاذب

وت�س����ري رقي����ة اجلاب����ر اإل����ى اأن امل�سل�س����الت 
البحريني����ة القدمي����ة لها �س����حر جاذب. مو�س����حة” 
لهذه امل�سل�س����الت �س����حرا جاذبا، فعندما اأ�س����اهد 
“�س����عدون” اأندم����ج كلي����ا كما ل����و كنت اأ�س����اهده 
للمرة الأولى، وحنيني الكبري لهذه الأعمال جعلني 
اأ�س����اب بهو�س اليوتي����وب الذي اأدخله مل�س����اهدة 
هذه امل�سل�سالت، ورغم �سغر �سني، اإل اأنني بلغت 
ر�س����دي مع ه����ذه امل�سل�س����الت الأ�س����يلة، ومازلت 

اأتابعها على تلفزيون البحرين. 

تفي����د”  املف�س����ل  مل�سل�س����لها  وبالن�س����بة 
وعائلت����ي  اأع�س����قه  ال����ذي  املف�س����ل  م�سل�س����لي 
هو”�س����عدون”، لحتوائ����ه عل����ى ال����روح البحرينية 
الأ�س����لية، فنحن بزمن ن�س����تاق في����ه للفن العريق 
بدل من امل�سل�س����الت املف�سدة لل�س����باب، واأف�سل 
�سخ�س����يات الثالثي املرح “�س����عدون”، “مهدي”، 
و”ج�س����مان”، فعالقتهم متثل ال�سداقة احلقيقية 
الت����ي نفتقدها يف هذا الزم����ن”، لذلك اأمتنى عودة 

هذه الأعمال وبقوة”. 

  تعريفا للحنين
للم�سل�س����الت  �س����وقه  ح�س����ن  عم����ار  ويوؤك����د 
البحرينية القدمية التي حتتل جزءا كبريا من الأيام 
اجلميلة. ويقول” هو �س����عوٌر عميْق �سعب الإيجاز، 
فعندما ت�س����اهد هذه الأعمال ولو بال�سدفة، تعود 
ب����ك الذاكرة لأياٍم جميلة، كان����ت هذه الأعمال جزءا 

كبريا منه����ا، واأعتقد اأن هذا هو التعريف احلقيقي 
للحنني. 

وي�سري اإلى اأن م�سل�سلي “نريان” و”�سعدون” 
ياأتي����ان يف املرتبة الأولى بالن�س����بة اإلي����ه، كونهما 
لم�س����ا واقع النا�س، جروحهم، ووطنيتهم، وعك�سا 
ال�س����ور احلقيقي����ة يف املجتم����ع، واأث����را يف وعي����ه، 

اإدراكه، وقناعاته.
وي�سيف” واأ�سع م�سل�سالت “ملفى الأياويد”، 
“�س����والف اأم ه����الل”، “بحر احلكاي����ات”، “فرجان 
لّول”، يف املرتبة الثانية، لأنها اأعمالاً تراثية رائعة، 

جميلة، وم�سلية”. 
وب�س����اأن �سخ�سيات امل�سل�سالت القدمية التي 
ت�س����تهويه. يوؤكد “اأع�سق ال�سخ�سيات القوية ذات 
املبداأ، واملثقفة، كجابر وال�سقاي مب�سل�سل نريان، 
و�س����عدون والأ�س����تاذ اإبراهيم مب�سل�س����ل �سعدون، 

لأن هذه ال�سفات التي ج�ّسدتها تلك ال�سخ�سيات 
ا، وطاقم امل�سل�س����ل اأح�َس����ن  ت�س����تهويني �سخ�س����ياً
اإخراجها وتقدميها ب�سكل مثايل ورائع للم�ساهدين، 
واأمتن����ى اأن يعود املنتجون واملمثلون البحرينيون 

لإنتاج هذه امل�سل�سالت من جديد.

حكايات
 وتلف����ت وديعة الوداعي اإلى اأن امل�سل�س����الت 
البحرينية القدمية لها نكهة خا�سة” فهذا النوع من 
امل�سل�س����الت يعك�س تاريخنا الذي يت�سمن الكثري 
م����ن احلكايات، فنح����ن جي����ل الت�س����عينات نفتقد 
هذه الأعمال التي تخربنا عنها، واأف�س����ل م�سل�س����ل 
بالن�س����بة يل هو “ح�سن ونور ال�س����نا” لأنه ا�ستطاع 
التغل����ب عل����ى ظ����روف الت�س����وير اآنذاك، كم����ا اأن 
املوؤثرات ال�س����وتية والت�سويرية امل�ستخدمة فيه 
كانت جبارة، وت�س����تهويني فيه �سخ�س����ية “ح�سن” 

ل�سجاعته، �سربه، وحتمله امل�ساعب للو�سول اإلى 
حبيبته “نور ال�س����نا”، واإثباته اأن الن�س����ان اإذا اأحب 
�سيئا �سي�سل اإليه مهما بلغت التحديات عرب ثقته 
بنف�س����ه وقدرت����ه عل����ى مواجهة اأي عائ����ق يقف يف 
طريقه، واأمتنى فعالاً اأن يعاد متثيل هذا امل�سل�سل 

اأو ال�ستفادة من خربة اأ�سحابه اليوم”.
وت�س����ري الوداع����ي اإل����ى اأن اأنه����ا ل مت����ل م����ن 
م�س����اهدة ه����ذه امل�سل�س����الت “ فه����ي حتتوي على 
�س����حر عجيب يجعلنا ل منل من م�ساهدتها اإطالقا، 
اإذ تعك�س طيبة اأهلنا البحرينيني، كلمتهم الطيبة، 
الح����رتام، واخل����وف على الأه����ل واجل����ريان، وهذا 
كله م�س����ى م����ع “الطيب����ني”، لذلك اأمتن����ى عودة 
هذه امل�سل�س����الت عرب طاقاتنا ال�سبابية البحرينية 

اجلبارة، لرمبا تعيد ما اأ�ساعه الزمن”.

 أفضل األعمال
ويرى عبدهلل �س����اهني اأن م�سل�سل “�سعدون” 
من اأف�س����ل الأعمال على مر تاري����خ الفن البحريني 
ويظل”�س����عدون” اأف�س����ل امل�سل�س����الت بالن�س����بة 
يل �سخ�س����يا، فاأنا اأ�س����اهده بني فرتة واأخرى، لأنه 
يحك����ي ق�س�س����ا واقعي����ة يف حقب����ة اخلم�س����ينات، 
وي�سف الو�س����ع الجتماعي وال�سيا�سي بالبحرين، 
فم�سل�س����ل  البحرين����ي،  ال�س����عب  اأف����راد  وتالح����م 
“�س����عدون” كان ميثل الواقع البحريني الأ�س����يل، 
وال�سخ�سية البحرينية الأ�سيلة املنفتحة، وامتازت 
هذه امل�سل�سالت القدمية بالإتقان وجودة الأداء 
والخ���راج، والنتيج���ة اأنه���ا لزال���ت تعر�س على 
�سا�س���ة تلفزي���ون البحرين رغم م���رور ما يقارب 
20 عاما عليها، نحن ن�ستاق لها ونتمنى عودتها 
ع���رب عمل توليفة بني �س���بابنا املبدع وخمرجني 
خمت�س���ني لإنت���اج عم���ل بحريني درامي اأ�س���يل 

يعزز روح املواطنة.
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 زهراء غريب

• وديعة الوداعي	 • عبدهلل �ساهني	

• •م�سل�سل “ملفى الأياويد”	 •م�سل�سل “�سعدون”... لن يتكرر	 الغرير وال�سويد يف م�سل�سل “�سعدون”	

• مبارك والغرير يف م�سل�سل “نريان”	

• •عمار ح�سن	 رقية اجلابر	

توا�س���ل النجمة اللبنانية نان�س���ي عجرم ح�س���د جناح فيديو كليب “ومعاك” 
الذي طرحته منذ اأ�سهر وذلك على كافة الأ�سعدة واملجالت.

وقد فاز كليب “ومعاك” بجائزة عاملية جديدة كاأف�سل عمل غنائي م�سور يف 
مهرجان Queen Palm International Festival بعد مناف�س���ة حمتدمة بني 

كليبات لأهم النجوم العامليني.
ا كاأف�سل عمل م�سور بني 30 فيديو  هذا كان العمل ” قد مت اختياره ر�س���مياً
كلي���ب عاملي مبهرجان Clipped Music Video Festival يف اأ�س���رتاليا، كما 
وت�س���در قائمة “اأف�س���ل عمل م�س���ور” وح�س���دت عنه املخرجة ليلى كنعان على 
International Music Video U n اأف�س���ل خمرج���ة” يف مهرج���ان“  اائ���زة
derground Festival يف فرن�س���ا، ف�س���الاً عن فوزه بجائزة ال�ستحقاق اخلا�س 
 Accolade Global Film Competition اجلدارة يف م�سابقة الأفالم العاملية
يف الولي���ات املتحدة الأمريكية.  “ومعاك” يت�س���در ومنذ اإطالق���ه املرتبة الأولى 
بني الأعمال الغنائية امل�سورة يف ا�ستفتاءات خمتلف الف�سائيات العربية. اجلدير 
ذك���ره اأن اأغنية “ومعاك” هي من كلمات حممد رفاعي، اأحلان حممد يحيى وتوزيع 
ه���ادي �رسارة وقد ت�س���منها األبوم نان�س���ي عجرم الأخري “حا�س���ة بي���ك” اأما العمل 

امل�سور اخلا�س بها فهو من اإخراج ليلى كنعان.

�س���اركت الإعالمي���ة جلني عم���ران جمهوره���ا ومتابعيها، عرب 
ح�سابها الر�س���مي على “اإن�ستغرام”، ب�س���ورة ك�سفت من خاللها 
عن الأ�سخا�س الأقرب لقلبها، والتي ت�سعد بق�ساء وقتها معهم.
وعلقت “عمران” على �سورتها، التي ظهرت من خاللها وهي 
مبت�س���مة: “اأقرب النا�س لقلوبنا هم اللي يخلونا ن�س���حك معظم 
الوقت ويبعدون عنا الهم، اهلل ل يحرمني من هالنا�س وت�سعدهم 

يا ربي يا حبيبي، دوووووم”.
اجلدير بالذكر اأن جلني عمران ح�س���لت منذ فرتة على جائزة 
املراأة ال�سعودية املبدعة، يف جمال الإعالم، وذلك يف احلفل الذي 
اأقي���م مبرك���ز امللك فهد الثق���ايف يف العا�س���مة الريا�س لتكرمي 
امل���راأة ال�س���عودية، كما ردت موؤخرا على �س���ائعات ال���زواج التي 
تالحقه���ا، وقالت اإنه���ا اإذا تزوجت لن تعلن ع���ن زواجها اأو هوية 

زوجها خوفا مما تراه يف حياة امل�ساهري.

هؤالء األشخاص األقرب إلى قلب لجين عمران
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الموظفون الذين يبذلون جهدًا كبيرًا ال يتطورون في عملهم

حسن محمد: راض عن ما قدمته هذا العام

عل���ى نقي�س الفك���رة القائل���ة باأن 
العمل ال�ش���اق ميكن اأن يوؤدي اإلى مزيد 
م���ن التط���ور، واحل�ش���ول عل���ى عالوات 
مالية، اأظهرت درا�ش���ة حديثة اأن العمل 
ال�ش���اق لي����س �ش���يئاً ل�ش���حتك العام���ة 

فح�شب، بل اأي�شاً مل�شارك الوظيفي.
وج���د باحثون م���ن جامعة لن���دن اأن 
املوظفني الذين يبذلون جهداً اإ�شافياً 
ب�شكل متوا�شل، يعانون من الفقر وقلة 
امل���وارد املالي���ة، اإ�ش���افة اإل���ى انعدام 

تطورهم يف �شلم الرتقيات.
ويقول فريق الباحثني، اإن اأ�شحاب 
العمل �شيح�ش���لون على نتائج اأف�ش���ل، 
اإن قام���وا بتخفيف �ض���غوط العمل على 
موظفيهم و�ش���محوا لهم باختيار اأماكن 

واأوقات مريحة للعمل واالإنتاج.

وق���ام الباحث���ون بدرا�ش���ة ظ���روف 
العمل لدى نح���و 52 األف موظف من 36 
دول���ة اأوروبية ابتداء م���ن 1990، حيث 
عم���دوا اإلى درا�ض���ة اجلوان���ب املختلفة 
لظ���روف العم���ل، واأجروا ا�ش���تفتاء حول 
الرفاهي���ة  وعوام���ل  العم���ل،  �ض���غوط 
واالإجه���اد والتع���ب، ومدى �ش���عادتهم 

بنتاج ما يقومون به.
ووجد الباحثون اأن املوظفني الذين 
و�ض���عوا ب�ض���كل م�ض���تمر حتت �ض���غط 
العم���ل، اأفادوا باأنهم يعانون من �ش���حة 
بدنية وعقلية اأكرث �ش���وءاً، يف حني قال 
الأ�ض���خا�ص الذي���ن عملوا ب�ض���كل مريح 
بعي���داً عن ال�ض���غوط، باأنه���م يتمتعون 
ب�ش���حة جيدة، ويح�ش���لون عل���ى نتائج 

مر�شية يف العمل.

أحداث

بادر اإلى اأقرب ناٍد ريا�شي يف حميطك.
 

يطراأ تطور م���ا يجعل جو العمل دقيقاً 
جداً.

واظب على ممار�شة الريا�شة يومياً. 

تبدو ات�ضالتك ناجحة جداً وتتخذ بعداً 
جديداً.

اأن  اإل���ى  ترتاج���ع احلظ���وظ وت�ش���طر 
تتكيف. 

والعائلي���ة  املهني���ة  الهم���وم  ك���رثة 
تبقيك يف حال قلق. 

ت�ض���تعيد م�رشوعاً قدمي���اً وتخف وطاأة 
ال�ضغوط.

 تطلق م�رشوعاً اأو حتتفل بجديد. 

تب���دو يف حال���ة م���ن ال�ش���عادة الدائمة 
والن�ضاط. 

تخو�ص نقا�ضاً مهماً عن �ضفقة ما. 

تبدو ن�ش���يًطا ذهنياً وج�ش���دياً، وحالك 
اف�شل

دوراً  ي���وؤدي  للعم���ل  املف���رط  حب���ك 
حا�شماً. 
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 1945
ا���ش��ت��ق��الل  اإع�������الن   
اأن���دون���ي�������ش���ي���ا م��ن 
االح���ت���الل ال��ي��اب��اين، 
وم���ع ع���ودة االأط��م��اع 
اال�����ش����ت����ع����م����اري����ة 
متنح  مل  الهولندية 
اإندوني�شيا اال�شتقالل 
���ش��ن��ة  اإال  ال��ف��ع��ل��ي 

.1949

 1998
االأم��رك��ي  الرئي�س   
بيل كلينتون يعرتف 
غر  بعالقة  كان  باأنه 
الئ��ق��ة م��ع امل��ت��درب��ة 
البيت  يف  ال�����ض��اب��ق��ة 
االأب���ي�������س م��ون��ي��ك��ا 

لوين�شكي.

1999
 7.4 ب��ق��وة  زل�����زال    
تركيا  �ضمال  ي�رشب 
 17،000 وي���خ���ل���ف 
و44،000  ق��ت��ي��ل 

جريح.
مواليد

1823
دان����ي����ال  م����ول����د    
اأمريكي  مب�رش  بلي�ص، 
وم��وؤ���ض�����ص اجل��ام��ع��ة 
بروت  يف  االأمركية 

واأول رئي�س لها.

 1943
 م��ول��د روب�����رت دي 
ن���رو، مم��ث��ل وخم��رج 
وم��ن��ت��ج اأم��رك��ي من 

اأ�شول اإيطالية.

هذا م���ا قاله املخ���رج والفنان 
في�ش���ل العمري، كا�ش���فاً عن اأن 
امل�ضل�ض���ل الذي يخو�ص من خالله 
االأول���ى،  للم���رة  االإخ���راج  جترب���ة 
مو�ش���وعات  ثناي���اه  يف  يحم���ل 
ح�ضا�ض���ة وبالغ���ة اخلط���ورة، على 
غ���رار ق�ض���ايا املخ���درات والقتل 
وغره���ا  واالحتي���ال،  والن�ش���ب 
الت���ي يكابدها  من املو�ش���وعات 

املجتمع ب�ش���ورة يومية، م�ش���دداً 
على اأن العمل ل يخلو من ق�ض�ص 
احلب والرومان�ضية، وخطوط اأخرى 
مت�ش���ابكة، تتن���وع ب���ني االأك�ش���ن 
والرتاجيدي���ا والدرام���ا اخلفيف���ة 

والثقيلة. 
اأن  ع���ن  ك�ض���ف  العم���ريي، 
»اآخر �ش���تا« يتكون م���ن 30 حلقة 
مت�ش���لة، حي���ث دارت الكامرات 

املناط���ق  اإح���دى  يف  لت�ش���ويره 
ال�شاحلية، مميطاً اللثام عن مالمح 
العم���ل، قائ���اًل: »باخت�ش���ار، فاإن 
اأح���داث امل�شل�ش���ل ت���دور يف ملجاأ 
لالأيتام اأن�ش���اأه اأحد االآب���اء، لرتبية 
5 اأبن���اء، حت���دث بينه���م مواق���ف 
وم�ش���اكل واأم���ور كث���رة، قبل اأن 
يكربوا وتتغري الأح���داث، يف اإطار 

درامي م�شوق«.

“را�س عن ما قدمته هذا العام”... هذا 
ما �رشح به الفنان ح�ضن حممد ل� ”البالد”، 
مو�ش����حا اأن جمي����ع االعم����ال التي �ش����ارك 
بها خالل العام اجل����اري كانت ناجحة على 
جميع امل�ض����تويات، �ضواء كانت م�رشحيات 
اأم اأعم����ال درامي����ة، فف����ي امل�����رشح قدمت 
م�رشحي����ة “ �ش����اأبحر” مع الفن����ان واملخرج 
جمال ال�ض����قر وهي م�رشحي����ة “ منودراما” 
و�ض����اركنا بها يف مهرجان الكويت الدويل 
للمنودراما يف اأبريل ونالت اعجاب النقاد 
واجلمه����ور، كم����ا قدم����ت م�رشحي����ة “رماد 
يف رم����اد” م����ع املخرج عي�ض����ى ال�ض����نديد 
والفنانة دانة ال�ضامل وقدمت امل�رشحية يف 
مهرجان اأوال امل�رشح����ي احلادي ع�رش الذي 
اقيم يف �ض����هر فرباير املا�ض����ي ونلت عن 

هذا الدور جائزة التميز يف التمثيل. 
واأكد ح�ض����ن اأن ه����ذه اجلائ����زة اعطته 
الدافع لتقدمي االأف�ش����ل واملتميز، فكلما 
ح�ض����د الفنان اجلوائ����ز كلم����ا زادت عليه 
امل�ش����وؤولية، وكما يقولون.. من ال�شهولة 
اأن ت�شعد القمة ولكن من ال�شعوبة البقاء 

عليها. 
م����ن جان����ب اآخر راي ح�ش����ن حمم����د اأن 
وجود ث����الث م�رشحي����ات يف عيد ال�ض����حى 
املبارك �ضيء �ضحي بكل ما حتمله الكلمة 
م����ن معن����ى، فعلى االأقل تن�ش����ط ال�ش����احة 
ويتح����رك الفنان البحريني الذي ي�ش����تحق 
مثل هذا احلراك والن�ض����اط، واإن �ض����اء اهلل 

ن�ضاهد اأعمال درامية كما هو يف امل�رشح.
اما عن جدي����ده فق����ال: نرتقب معكم 
اجلدي����د وم����ن املوؤك����د �ض����اأعلن لكم عن 

جديدي.

•  في�شل 	
العمري

• ح�شن حممد	

حمرر م�سافات

�ش���هد  الفنان���ة  اأك���دت 
اليا�ش���ني اهتمامه���ا الكب���ر 
يف كل م���ا ميك���ن ان جت�ش���ده 
من ادوار، من خ���الل االعمال، 
التي ت�ضارك فيها عرب الدراما 
التلفزيونية م���ن جهة، او من 
خ���الل العم���ال امل�رشحي���ة من 
جهة اخ���رى، م���ا يجعلها مقلة 
يف االعمال التي ت�شارك فيها، 
الفنية  قائلة: من���ذ بدايات���ي 
وان���ا احر����س عل���ى نوعية ما 
اق���دم م���ن اعم���ال م���ن خالل 
اختياراتي لل�ضخ�ض���يات التي 
اأج�ش���دها م���ن جه���ة، وفك���رة 
العمل عموما م���ن جهة اخرى، 
لذا قد ي�ض���اهدين اجلمهور يف 
عم���ل واحد يف ال�ش���نة واحيانا 

عملني.

شهد: 
كل موسم لدي 

عمل ولم أغب
“آخر شتاء”
  في سبتمبر 

على “أو أس ان”

علمت “البالد” ان الفنان امل�رشي عالء مر�ضي �ضيكون 
يف البحري���ن وذل���ك للم�ض���اركة يف امل�رشحي���ة الجتماعي���ة 
الكوميدي���ة “زمانا خرابه���ي” للمخرج ح�ض���ن العويناتي 
والتي �ش���يتعر�س على خ�شبة املدر�شة الهندية خالل اأيام 
عيد اال�ش���حى املبارك. و�شبق واأن كان مر�شي يف البحرين 
العام املا�ض���ي حي���ث اأخرج م�رشحية “ولكم �رشم ال�ض���يخ “ 
التي قدمت عرو�ض���ها على خ�ض���بة م�رشح الن���ادي الأهلي، 
وتتح���دث امل�رشحي���ة عن رحلة اإل���ى �رشم ال�ض���يخ وتعر�ص 
امل�ض���افرين اإل���ى مواقف جتعله���م بعد ذل���ك يقفون مع 

بع�شهم البع�س.

 الفنان عالء مرسي 
في البحرين
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األخيرة

ناد يبيع 18 العبا ل�شراء 10 روؤو�س ماعز

موجة احلر باأوروبا تك�شف حطام طائرة عمره 72 عاما

زراعة تاريخية لوجه فتاة يعيد لها احلياة

�أعلنت قناة “�س���ي �إن �إن” �لرتكية �أن نادي كرة �لقدم �لرتكي “غول�س���بور”، �لذي يلعب يف �أدنى 
درجات �لبطولة �لوطنية، باع 18 العبا �سابا، من �أجل �رش�ء 10 روؤو�س ماعز.

و�أفادت �لقناة �أن �ل�سفقة جلبت للنادي 15 �ألف لرية �أو ما يعادل 2200 يورو.
و��س���تخدم �لنادي هذ� �ملال ل�رش�ء 10 روؤو�س ماعز، من �أجل ك�سب �أمو�ل �إ�سافية من بيع �حلليب. 
وتخطط �إد�رة �لنادي لك�س���ب 5 �آالف لرية، �أي ما يع���ادل 728 يورو، لتاأمني �حتياجات �لنادي. وكانت 
ن���ادي كرة �لقدم �لرتكي “غلطة �رش�ي” قد �أجرى �أول حمادثات، يف وقت �س���ابق، ل�رش�ء العب “زينيت” 

�لرو�سي دزوبا، �إال �أن �لالعب �أعلن �أنه ال يخطط لالنتقال �إلى تركيا.

�الأخ���رية  �حل���ر  موج���ة  ك�س���فت 
�لتي �رشب���ت دوال �أوروبية، عن حطام 
طائ���رة تعود للحرب �لعاملية �لثانية 
�س���قطت يف �س���وي�رش� قب���ل 72 عاما، 
بع���د �أن �أذ�ب���ت �جللي���د �ل���ذي كان 

يخفيها.
وبح�سب �س���حيفة “ديلي ميل” 
�ل���ركاب  �إنق���اذ  مت  �لربيطاني���ة، 

 ،C-53 Skytrooper الثماني���ة واأفراد الطاقم الأربع، بعد اأربعة اأيام من �س���قوط الطائ���رة الأمريكية
من �رتفاع 10990 قدم، على نهر جليدي يف جبال �الألب يف برين، يف 19 نوفمرب 1946.

وحلقت الطائرة من مدينة تولن النم�ساوية بالقرب من فيينا، متجهة اإلى بيزا يف اإيطاليا.
وكان موقع ال�سقوط م�رسحا لأكرب عملية اإنقاذ يف جبال الألب على الإطالق يف ذلك الوقت.

وظل حطام �لذي يعود لطائرة نقل ع�سكرية كان ي�ستخدمها �سالح �جلو �مللكي �لربيطاين، مدفونا 
منذ ذلك �حلني، حتى ك�سفت عنها موجة �حلر �لتي �رشبت �لقارة �الأوروبية خالل �ل�سيف �جلاري.

�الأمريكي���ة  �لفت���اة  �أ�س���بحت 
كاتي �س���تابلفيلد، ر�س���ميا، اأ�سغر 
�س���خ�س يف �لواليات �ملتحدة جترى 
له عملية زراعة وجه، بعد اأن اأطلقت 
�لنار عل���ى وجهها، حماولة �النتحار، 
عندما كانت تبلغ من العمر 18 عاما.
�النتحار  �س���تابلفيلد،  وحاولت 
كان���ت  بعدم���ا   ،2014 مار����س  يف 
تعاين من �الكتئاب، ب�سبب مرورها 

ب�سل�س���لة من �مل�س���اكل �لطبية، فاأطلقت �لنار على وجهها ببندقية، يف منزل عائلتها يف والية 
تيني�سي �الأمريكية، وفقا ل�سحيفة “تلغر�ف” �لربيطانية.

وفق���دت كاتي وجهها بالكامل، �إذ �خرتقت �لر�سا�س���ة جبهته���ا و�أنفها وجيوبها �الأنفية 
وعظ���ام �لفك، و�أحلقت �أ�رش�ر� بالغة يف عينيها، وكانت دماغها بارزة ب�س���كل �أ�سا�س���ي، عندما 

و�سلت �إلى عيادة كليفالند وهي مدرجة بالدماء.
وخ�س���عت كاتي �س���تابلفيلد ل� 22 عملية خمتلفة ملحاولة ا�ستعادة ما تبقى من وجهها، 
ولكن الأطباء مل يكونوا را�سني عن جهودهم، فاأ�سيبوا بحالة ياأ�س، واأ�سارت اإلى انها اأ�سبحت 

ت�سبه �لغول �الأخ�رش من �أفالم �لر�سوم �ملتحركة “�رشيك”.
وبعد مرور 3 �س���نوات من النتظ���ار، مت العثور على متربعة بوجهها اإلى كاتي، وا�س���مها 
اأدريا �سنايدر، وهي تبلغ من العمر 31 عاما، توفيت موؤخر� ب�سبب جرعات ز�ئدة من �ملخدر�ت.
وقالت كاتي �س���تابلفيلد يف لقائها مع جملة “نا�س���ونال جيوغر�فيك” العلمية: “ح�سلت 

�الآن على فر�سة ثانية يف �حلياة… وهذه بد�ية ف�سل �آخر من حياتي”.
و�أ�سبح ترتيب �ستابلفيلد �ل� 40 يف العامل، الذين ميلكون وجها جديدا.

 Social
media

فرعوين” ي�شتغل  “اإله 
الهواتف الذكية

تو�سل باحثون �إلى ظهور “�إله فرعوين”، ميكنه ��ستغالل �لهو�تف �لذكية، و�أخذ “�سكرين 
�سوت” لهم. ون�رس موقع “الت�ست هاكنج نيوز” �لتقني �ملتخ�س�س يف �أخبار �لقر�سنة، تقرير� 
ح���ول عثور خرب�ء �الأمن �ل�س���يرب�ين على برجمية خطرية جديدة، م�س���توحاة من عهد �لفر�عنة. 
واأ�س���ارت اإلى اأن تطبيق خطري جديد يحمل ا�س���م “�أنوبي�س”، وهو ما كان معروفا با�س���م “�إله 
�ملوت���ى لدى �مل�رشيني �لقدم���اء”، و�لذي ميكن���ه �أن ي�رشق �ملعلوم���ات �مل�رشفية و�ملحافظ 

�الإلكرتونية وبطاقات �لدفع �الإلكرتوين لكافة م�ستخدميه عن طريق برجميات خبيثة..
وتتمث���ل خطورة “�أنوبي�س” يف �أنه يتخفى يف �س���ورة تطبيقات �أخرى �س���هرية على متجر 

“غوغل بالي” �الإلكرتوين.
كما اأن “�الإله �لفرعوين” يغري �س���حاياه بالتظاهر بتقدمي خدمات تتعلق بالت�س���وق عرب 

الإنرتنت اأو مراقبة نتائج البور�سات والأ�سهم العاملية.
وحذر خرب�ء �الأمن �ل�س���يرب�ين من �أن 10 �آالف �س���خ�س حتى �الآن، �س���قطو� �س���حية �الإله 

“�أنوبي�س”، �لذي ركز ن�ساطه على م�ستخدمي نظام �لت�سغيل “�أندرويد”.
واأو�س���ح اخل���رباء طريقة عمل “�أنوبي����س” يف اأنه مبجرد ما يتم حتميله ويتم ال�س���ماح له 
بحق���وق �لنفاذ لبيانات �مل�س���تخدم، يبد�أ يف �لدخول �إلى ت�س���جيالت �لتطبيق���ات �مل�رشفية، 
وياأخذ “�س���كرين �س���وت” ل�سا�س���ة عر�س امل�ستخدم، لت�س���جيل كلمات مرور امل�ستخدم، عند 

ت�سجيله للدخول �إلى تلك �ملو�قع �مل�رشفية و�لبنكية.

خامت خطوبة بريانكا �شوبرا

ك�س���فت املمثل���ة الهندية، جنمة بولي���وود، بريانكا �س���وبرا، اأخريا، عن خ���امت خطوبتها 
املا�سي ال�سخم، من املطرب الأمريكي نيك جونا�س.

و�أز�ح���ت �س���وبر� �ل�س���تار عن خ���امت خطوبتها، من خالل �س���ورة “�س���يلفي”، �س���اركتها 
�س���ديقتها، ر�فينا تاندون، على “�إن�س���تغر�م”، و�لذي هو من حمالت �ملجوهر�ت “تيفانيز” 

�الأمريكي �ل�سهرية.
ولقت �سورة خامت بريانكا �سوبرا رواجا كبريا على الإنرتنت ومواقع التوا�سل الجتماعي.
وتعد هذه هي �ملرة �الأولى، �لتي تك�س���ف بريانكا �س���وبر� )36 عاما( عن خامت خطوبتها 

�ملفاجئة من نيك جونا�س )25 عاما(، يف �سهر يوليو.

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

�ل��ط��ق�����س ح��ار 
ث���م ي��ت��ح��ول اإل���ى 

ح�سن يف �لليل.

الرياح �سمالية غربية من 7 �إلى 
12 عقدة، وت�س���ل م���ن 15 �إلى 20 

عقدة �أحيانا يف �لنهار.

�رتفاع �ملوج من قدم �إلى قدمني قرب �ل�سو�حل، ومن 3 �إلى 5 
اأقدام يف عر�س البحر. درجة احلرارة العظمى: 43 م و�ل�سغرى: 29 م. 

الرطوبة الن�سبية والعظمى: 75 % �ل�سغرى: 15 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س �الإد�رة

 اأحمد البحر 
�لرئي�س �لتنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س �لتحرير

 اأمين همام 
مدير �لتحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�سدر عن د�ر �لبالد لل�سحافة و�لن�رش و�لتوزيع 

  للتوا�سل مع ق�سم العالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            �ال�سرت�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�س�سة �الأيام للن�رش

�إد�رة �لتحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

الفجــر: 3:46
الظهـر:  11:42

العصــر: 3:13
المغرب: 6:13
العشاء: 7:43

مواقيت 
الصالة

اكت�شاف اآثار تعود اإلى 3 اآالف عام يف ال�شعودية
مت اكت�ساف اآثار يف اململكة العربية ال�سعودية، 
ام����س اخلمي�س، تع���ود اإلى حقبات ما قبل الإ�س���الم، 
وبالتحدي���د من���ذ 3 �آالف ع���ام. وبح�س���ب م���ا �أوردته 
�س���حيفة “عاجل” �ل�س���عودية، مت �كت�ساف �الآثار يف 
موقع جر�س الأثري مبنطقة ع�سري، وترجع اإلى حقبات 
خمتلفة قبل �الإ�سالم، �إ�سافة �إلى بقايا م�ساجد تعود 

للع�رس العبا�س���ي. وقال رئي�س ق�سم العناية بالرتاث 
�ل�سعودي، يف منطقة ع�سري �ملهند�س عبد �لعزيز �آل 
غ���امن، �إن �الآث���ار تعود �إلى 3 �آالف ع���ام، و�أن �ملوقع 
ي�س���م بقاي���ا من ح�س���ارة حمري، اإ�س���افة اإل���ى مباٍن 
اإ�س���المية عبارة عن بقايا م�س���جدين، ينتميان للعهد 
العبا�س���ي وما بع���ده مبنيني من ط���وب الآجر، وهما 

عبارة عن م�س���جد كبري مبني فوق م�س���جد �آخر �أ�سفل 
منه، ومت بناوؤهما فوق اأ�سا�سات ح�سن جر�س.

و�أ�س���اف �أن���ه ع���ر- �أي�س���ا- عل���ى �لعديد من 
القط���ع الأثري���ة املتنوعة الت���ي تنتمي اإل���ى ما قبل 
�الإ�س���الم، م�س���ري� �إلى �أن �لتنقيب بد�أ منذ 9 �سنو�ت 
بفريق �س���عودي- اأمريكي م�س���رتك، ومت ا�ستكماله 

بعد ذلك بكو�در �سعودية مائة يف �ملائة.
وتابع، �أنه مت �كت�س���اف �أجز�ء كبرية من ح�س���ن 
جر�س �الأثري، �لذي يت�سابه مع موقع �الأخدود بنجر�ن 
يف �س���خامة جدر�ن���ه، وطريق���ة بنائ���ه، و�حتوى على 
ر�س���ومات اأثرية ترمز اإلى النم���اء والقوة، وهو ميثل 

رمز مدينة جر�س �لقدمية يف تلك �لفرتة.

“اأفقر رئي�س يف العامل” 
يرف�س راتبه التقاعدي

مذبح��ة حيت��ان ت�شب��غ 
مياه االأطل�شي باالأحمر

يبل��غ عن قنبل��ة على 
طائرة ليلتحق بها

رف�س رئي�س �أوروغو�ي �ل�س���ابق خو�س���يه 
موخيكا، �لذي ��س���تهر بلق���ب “�أفقر رئي�س يف 
العامل” ب�سبب منط حياته �ملتو��سع يف مزرعته 
�لريفية، �حل�س���ول على �أي ر�تب تقاعدي عن 

فرتة خدمته كع�سو يف جمل�س �ل�سيوخ.
موخكي���ا �ل���ذي كان يح���ق ل���ه �الحتف���اظ 
مبقع���ده حت���ى الع���ام 2020، ق���ال يف خطاب 
�أر�س���له ملجل�س �ل�س���يوخ �إن دو�فع ��س���تقالته 
�سخ�س���ية، علما اأن���ه اأعلن ا�س���تقالته لأول مرة 
عام 2016 لكنه �أجلها. و�أ�ساف موخيكا، مربر� 

��ستقالته: “�إنه �لتعب بعد رحلة طويلة”.

�أظه���رت �س���ور ن�رشته���ا �س���حيفة “ديلي 
مي���ل” �لربيطاني���ة ع�رش�ت �لقروي���ني يف قرية 
نائية يف �س���مال املحيط الأطل�سي خالل عميلة 
�س���يد وذبح لع�رش�ت �حليتان، حولت لون مياه 

املحيط اإلى اأحمر.
وعملي���ة الذبح هذه، طق�س �س���نوي يجري 
يف كل �س���يف، وتقتل فيه �ملئ���ات من حيتان 
�لطي���ار وحيت���ان �ملنق���ار يف ج���زر ف���ارو �لتي 
تق���ع عل���ى بع���د مئ���ات �الأمي���ال من �ل�س���احل 

�الأ�سكتلندي بني �لرنويج و�آي�سلند�.
و�س���ارك يف هذا الطق�س اأطفال ل يتجاوز 
عمرهم 5 �سنوات، �ساهموا بعملية ال�سيد التي 
طالت 180 حوت���ا يف قرية “�س���اند�فاغور” يف 

جزر فارو �ل�سهر �ملا�سي.

بعد �أن تاأخر عن �للحاق بالطائرة �ملتجهة 
م���ن لن���دن اإلى لو����س اأجنلي����س.. مل يجد اأمني 
�ملكتبة �لفرن�س���ي حيلة �س���وى حماولة تاأجيل 
اإق���الع الرحلة ع���ن طريق مكامل���ة هاتفية يبلغ 
فيه���ا �ل�رشطة بوجود قنبل���ة على منت �لطائرة.
�ت�سل جاكوب مئري بال�رشطة قبل 8 دقائق من 
انطالق الطائرة التابعة للخطوط الرنويجية من 
مطار جاتويك؛ الأنه تاأخر كثري� ورف�س موظفو 
ال�رسك���ة ال�س���ماح ل���ه بالرك���وب.  واأدى بالغ���ه 
�ل���كاذب �إلى �إع���ادة تفتي�س �ل���ركاب وتاأجيل 
�لرحل���ة 90 دقيق���ة. وك�س���ف حتقي���ق ملط���ار 
جاتويك �أن �لبالغ �لكاذب جاء با�ستخد�م نف�س 
رق���م الهاتف امل�س���جل يف حجز مئ���ري. واأقر يف 
حمكمة لوي�س كراون بتقدمي معلومات خاطئة. 

و�سدر �سده حكم بال�سجن 10 �أ�سهر.

ماء زمزم... 8 ماليني لرت روت عط�س �حلجيج يف �حلرمني
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